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. Ν ω ο ῶ τν, 



ΡΗΕΛΕΕΑΤΙΟ ΕΡΙΤΟΒΙΣ. 

Qu⸗ olim edidi lexica, Segueriana Apollonium Harpocrationem Pol- 
πρ οκ codicibus sumebam aut novis aut nondum ut par eérat οκ- 
ploratis. Suidam Gaisfordi Bernhardique industria ita habemus orna- 

tum ut instrumentum criticae amplius desidérare aliquot locis possimus, 

perare in praesentia non possimus. restat ut usu habilis parvoque para- 
bilis reddatur liber οἱ male digestus οἱ insano pretio venire solitus. fiebat 
autem qualem publica commoda poscunt, si desinebat itéerare quae 
xmel posita sufficinnt, si α- novata temere litterarum serie ad assue- 
min nobis omnibus ordinem redibat, si adnotationis nihil nisi brevissi- 
mum locorum laudatorum indicem admittebat. itaque trifariam περο- 
tinm adortus quam commode administratum quatenus confecerim, lecto- 
πια érit iudicium. quos ne quid lateat eorum quaeé ad causam per— 
tinent, ĩinfra quas mea οκ coniectura mutavi lectiones apposui. 

του 4βοριγῖνες ἀθεταί καὶ .7 a 30, ἀροταί τὸ πᾶν ἆγαφθοεργία versu 3. ϱἱγ 
« ΄ ε * ὁμοώτατον»: legebatur ὁμοιότητα p. 10 b 16. ποίαν:ι τὸ 18. παρουσίᾳ ποιὰ 
τὰ ποιά: παρουσία τὰ ποιά p. 953 κ 16. ᾖδη: δεν  ἄδθρας 1. ἓν ἅπαντας: ἅπαν 
4ἰδεσία 36. ἵως: ὡς  ἀκέσασθαι 4. ὡρῶν: ὧραν p. 58 ἃ 10. ef. Pindar. fr. 
εἰ. 114. ἀκόλωςον 3. ἡιτ ἢ ἀκόλαδον 19. εἶναι τῷ ἕτερον: τῷ ἑκέρῳ ἀκραι 
φνοῦς 1. ἀῤλαβοῦς, οἱονεὶ ἀκηροφανῆς: ἀκηροφανᾶς, οἶονεὶ ἀθλαβᾶς  λίφειρα 
2. ὁ πολίτης: ὄνομα ποταμοῦ ἁμάρυγμα Ί. Ποπ φόρημα Lobeckius, sed ὅρμημα 
ἀμύνασθαι 7 εἰ 10. ἀμύναιν: ἀμύναιτο  ἀμφίβιον 5. οἷοι οἷα  ἀμφιορκία 
8. τινὺς: τινὰς άμφίων 10. ἀθεταί ἀλλὰ ἀνάγγελον 1. deerat ὧςε ἀνάγκη 
Β. deerat τὸ p. 89 a 1. κἂν σφαλλώµεθα: legebatur κούὐ σφαλλόμεθα  ἀνάλυσις 
4. ἀπὸ: ὑπὸ  ἀναπειστηρίαν 15. μαθητῶν ὅσον ὧν: μαθημάτων ὅσω»  ἀνάρ- 
Ίνρος 4. ἀσθενήσας: ἀσθενὴς ἀναφορεύς 1. πληθυντικῶς: πληθυ»τικὸν «ν- 
ὀρώνιος 32. διὰ: ἢἤ διὰ ἀνήρτισαν: ἀνήρτησαν ἁπλῷ λόγῳ 8. ἀθεταί οὐ 
ἄποθεν 7. ἢ ὑποθενᾶν: ἰσημέρ  ἀποπάτημα 14. πάτος δὲ ἡ ὁδός. hace post 6. 
κενώσαντες Ἱεφευαπίατ  ἀπόπειρα 5: δὴ ἦνι δὲ ἣν  ᾖΤ. νεοπρεπῶς: »εοπρεπεῖς 
ἀπορρύπτει ἀπονίπτει. haee post ἀπορρυῇ Ροποβαπέατ.  ἀποσμιλεύουσι 4. καὶ — 
5. ἀποξύσματα. haee anté 3. ἵνα erant. quanquam transpositiones enumerare longum est. 
ἀπρόσιτος 3. Ὁ ἂν: ὅταν “Άρατος b 16. Φηριακῷ ἐπιτηδείων: θηριακῶν ἐπιτή- 
ὑμα ἁἀρήιος 3. πόληος πύργος: πόλεως πύργοι σκληπιόδοτος 8. γραφικῶν: 
βαφικῶν ἄτρακτον 9. ἐντείνας: ἐκτείας  βασιλικὴ διαδρομή 1. γιροµένη: 
Ἰενομένη βίος Ὦ ἃ. εὐδαιιονιζομένων: εὐδαιμονιζύντων βίος ο 10. οἷος: ὃς γα: 
λεάγρα 2. ἐμβαλόντες: ἐμβάλλοντες 7έλως συγκροτούσιος 3. γινόµενος: γενύ- 
Μυυς  γεννητική 12. τῆς ὃρητοῖς: τοῖς Φρητοῖς γνωρίζω α 3. εὐεργετεῖ: εὖερ- 
Ίπῇ ὃδαῖς 1. δὰς δέ: δωίς p. 2174 Ὁ 4. προεγίνωσκε Φεὺς ὅτι ἃ: ὁ προγινώσκων 
δεὸς ἃ 6. µετασχόντα: μέλλοντα  δικτάτωρ 18. ἀεεταί τῷ  ὅδιψῶ 4. διψῶ: 
ην ῶν 4ομετιανός Ὁ 3: ἀριστοπολιτείαν: ἀρίστην πολιτείαν Ρ. 322 a 2. υ' 



ΡΠΑΕΡΑΤΙΟ ΕΡΙΤΟΠΒΙΡ 

ο υ εἰκάζων Ὁ. ὕφασμα: φάσμα  εἰκότων» 1. ὃι εἴ  Ἔλεα τὰς: Ελεάρας 
ἐμβαδόν 1. δίχα: διὰ ἐμβατεύων 4. deerat alterum τῶν p. 365 b 12, κοινω- 
μεῖν: ἐκοινώνουν 14. ἐκοινώνουν: κουωνεῖν  ἐξαγώνιος 4. ποιῶσι: ποιεῖν ἐξ- 
πλοράτωρ 5. εὐπορεῖται: εὐπορετε  ἸἨπέδαμνος 1. ἡ νῦν: τὸ νῦν  ἐπικλά- 
σωσιν. omisi alterum exemplum αἱ repetitum ex ν. ἐπικαλέσας Ἐπίκουρος υ 22. 

δές, ὡς: δισσοῶς  ἐπιλήψει µε Ί. καταλάβης: καταλάβη ἐπιλογισάμενος 1. 
ἀφ᾽: ἐφ᾽ ἐπίπεμπτον 3. τοῦ: τὸ ἐπίστῃ 1. ἀθοταί καὶ ἐπιτρέχειν 4. 
ἀποδιώκειν: ὑποδιώκειν  ἐπλινθδεύθησαν 3. περιῳκοδομημένον: περὶ οἰκοδόμηιια 
Κιόνο» ἐπώνυμοι b 8. ὁ) οὖν: γοῦν p. 417 b I. νῆας: νέας ΄ ἐριπίοις 3. ἐρι- 
φθείς: ἐρριφθεί  ἔρρε 6. ἔρρετε: ἔρρεσθε ἈΕὐετήριος δ. κατέστησε" ἐχέγ- 
γυος 1. δὲ αὐτὸν: διὰ ζωάς Ί. τὸ πληθυντικό», καὶ: καὶ τὸ πληθυντικὺν ζωὸς 
γενήσῃ 1. λόπον: µόνον  ἡ λύκου 5. ἐκληρώθησαν: ἐκλήθησα»  ἤστην 3. ἧπα- 
τηµένω: ἡμαρτημένω  ΘΟελξίνοια: Θελξίνεια Θέω»ν 8. ἀεεταί μὲ Ορᾷ- 
κες ὃ. πρεσβευτὴς: πρεσβύτατος  ὑΦριπήδεστον α: δριπηδέστατον θυμέληα 
1. ἡ αὐλητική: ὁ βωμός, ἀπὸ τοῦ Φύεν  ουμµέλη Ὁ 1. ὁ βωμός, ἀπὸ τοῦ Φύειν: 
ἡ αὐλητική  δυµηδία 4. θυμηδίωις: Φυμηδίας  ἴῃ ἔλδῃ: ἔλθοι Ρ. 524 α 36. 
ἀπεγράφετο: ἐπεγράφετο 535 Ὁ 6. ἀπέγραψων: ἐπέγραψαν 526 α 6. ἀπὸ: ὑπὸ 
Ἰουστινιανός α 11. αὐτῷ ἐν: ἐν αὐτῷ Ἰφικρατίδες 4. ὑποδεδεμένος: περιδεδε- 
µένος Ἰωάς: Ἰωάννης p. 548 4 18. πολυπλασίω: πολυπλασίως p. 555 ἃ 17. 
ἀοεταέ εἰ  ). 505 υ6. σημαντικός: σηµαντικό» ἸΚαῖσαρ 6. deerat Καλλίας 
ο. ἀεοταί ἂν καταβολή ες 8. ἐγκλίναντες: ἐκκλίναντις p. 593 b 46. deerat κέ- 
στρος 3. deerat τὸ μοδέβέλς Κλεάνθης 10. μιαδοῦ: μισθῷ  κύρρεις b 4. ἦν 
εἰδένωιῖ  λεοντιδεύς: «{εοντίδης «4{εόντιος ο 31. ἀνδρῶν: ἀνθρώπων  «4έ- 
πρεον 8. διαφαίνεται: διαφαίνονται λογίαι ὃ. ἀεοταί ἢ “Πυκοῦργος Ὁ 44. 
τὸι τὺν «{υκοῦργος ο 36. ἔθεσι: ἦθεσι µμὰ Alu 3. οὔ Ρτο μιὰ «4{ία" µα- 
κρούς 3. προσήσοµαι: προήσοµαι  Ἱαξέντιος 14. ψήχων: ψύχω»  ἸἹήάρας 18. 
µέγιστον: μάλιστα  Ἱαρῖνος Ὁ 3. Ἰσιδώρῳ τῷ φιλοσόφῳί  ἹἩασσανάσσης 
b 7. μὲν ἑστάναι: μεταστῆναι μέγαρον Ί. µέλον: µέλει Ἰέλητοςα 1. ἦν νεανίας: 
ἐρᾷ νεανίου 2. deerant ρα δὲ 9. προστάγµατα: πράγµωτα  Ἰελίτη 3. ἀεεταί 
τῆς p. 703 b 23. ὡς δ᾽: ὡστ µιηγίσκους G. καταποπατεῖν: καταπατεῖν μή 

ποτ εὖ 9. μὴ: µήτε μνημεῖον 3. ἐπὶ τοῦ: ἐπὶ τάφου καὶ τοῦ μυστήρια 3. 
μύειν: μύειν τὸ στόμα νεολαία 8. ἀμάχῳ: ἅμα τῷ Νικόλαος 4αμασκηνός 
11. ὅλῃ: ἄλλη »ῶὲν b. δυϊκῶς: δεικτικῶς Οὐλπιανὸς α 14. καὶ κόσμιος!  οὖ 

μὲν ὃ ή ἀντὶ τᾷ οὐδαμῶς δή  πάδη α. ἀκολουδεῖνι ἀκόλουθα Παλαμήδης ο 
5. ἐρρέτω: ἐρρώσθω  Παμπρέπιος 9. δυναμένων: γενοµένω»  ο19. deerat τῶν 
Ρ. 814 α 7. τᾶι τῆς παρέσφηλε παρέφερε, καὶ: παρεμφαίνεται πεπιθημένος 
πιθήσας: πεπιθ ήσας πύόντος 3. ὁ καὶ Εὔξεινος] ποταμῷ 3. ἔχουσι: οὖσε 
προαίρεσις Ὁ 8. ἐκλογή: ἐπιλογή προσκλήσεις 1. ἃς: πρὸς ἃς Ρωμαίων» 
ἀρχή 7. μὴ: δὲ p. 941 b 1. ἐνῆν: ἦν  σούπερβος 8. γοῦ»: οὐ»  ϱ). 9883 b 6. 
ΦυσίανἸ συλλοχισμός δ. καὶ τοὺς: καὶ τοῖς σύμβολον 4. deerat ἂν σύν- 

ῥαλος 1. ὑμοδόλες: ὀόλες συνεωσμένες 1. ἠπορᾶντο: ἠπόριν τὸ ΊΤαρκύ- 
ντος θ. µετατιδείς: µεταθεί τὰ τῷ αὐτῷ ὃ. ἐμοὶ δὴ: ἐπειδὴ τεθός: τέθµια 
τετραφάληρον 1. ἔχουσα»ι ἔχω»  τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοιθ. τέταρα: τέταρτον 
ὑγεία ὼ 6. τὸ μὲν: τὸ  φρεάντλης ὃ. μισθοῦ: μισδῷ  «φυγαδεία 6. φυγάς; 
“τοῦ ἰδίου ἔθνους, οὗ φυγὰς ὀλίγῳ πρότερον ἐγεγόνει, ἀπέδεξε βασίλισσα»: φυγὰς 
τοῦ ἰδίη ἔθνες. — οὗ φυγὰς ὀλίγα πόρρωῦθεν ἐγεγόνει, ἀπέδειξε βασίλισσα p. 1128 
α 6, Ὀρέστη: Ὀρέστης χροῆμα πα 16. ἴστω: ἔστω ὠκινάκης. οὐδαμῶς: οὐδ᾽ 
ἄλλως ὤὥσφροντο 3. ὀσφρήσεως: αἰσθήσεως 

Α αι ΑΓΙΒΙΟΡΙΔΠΟΒ ΑΡ — Anthologia Palalua 8 Sophoolos X — ΧΕΠΟΡΙΟΠ 



Τὸ μὲν παρὸν βιβλίον Σουίδα, οἱ δὲ συνταξάµενοι τοῦτο ἄνδρες σοφοὶ Εὔδημος 
ῥήτωρ περὶ λέξεω» κατὰ στοιχεῖον, Ελλάδιος, ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ νέου, ὁμοίως, 
Εὐγένιος «4ὐγονστοπύλεως τῆς ἐν Φρυγία, ὁμοίως, Ζώσιμος Γαζαῖος λέξεις ῥητορικὰς 

χατὰ στοιχεῖον, Καικίλιος Σικελιώτης ἐκλογὴν λέξεων κατὰ στοιχεῖον,  «Τογγῖνος ὁ 

Κάσσιος λέξεις κατὰ στοιχεῖον, «Ίούπερκος Βηρύτιος ᾿ττικὰς λέξεις, Βηστεῖνος Ἰούλιος 
σοφιστὴς ἐπιτομὴν τῶν Παμφίλου γλωσσῶ», βιβλίων ἐνενήκοντα ἑνός, Πακᾶτος περὶ 

σενηθείας "ἄττικῆς κατὰ στοιχεῖον, Πάμφιλος λειμῶνα λέξεων ποικίλων», περιοχὴν 

βιβλίων ἐνενήκοντα πέντε. ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ ε στοιχείου ἕως τοῦ ω’ τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ α 
µέχρι τοῦ ὃ Ζ7ωπυρίων πεποίηκε. Πωλίων ᾿ἀλεξανδρεὺς "ἄττικῶν λέξεων συναγωγὴν 
κατὰ στοιχεῖον. 



ἆ ἆ παρ ριστογάνει ἐπίρρημια μετ᾽ ἐκ- 
πλήξεως καὶ παρακελεύσεως" ''ᾱ ὄ τὴν δᾷδα 

μή μοι πρόσφερε" Elot. 1052). τὸ ἃ ἃ κατὰ 
ὑναίρεσιν ἆ ἀναγνωστέον, οὐ καθ’ ἔνωσιν. ἀλλὰ 

καὶ Ψιλωτέον ἀμφότερα" εἰ 7ὰρ ἓν µέρος λό- 
του ἦν χαὶ κατὰ σύναψι» ἀνεγινώσκετο, οὐ 

Σρείαν είχε τῶν Φύο τόνων ἤτοι τῶν δύο 
ὀξειῶν. καὶ τοῦτο μὲν ἐκπλήξεως ὂν ψιλοῦ- 

* τὸ δὲ ἅ ἆ δαυμαστικὸν δασύνεται, πλ ἐν 
ἐπιγράμματί φησιν '4γαθίας (ΑΡ 194) ’ 
μέγα τολµήεις κηρὺς ἀνεπλάσατο.” 

ἀαγές ἄθρανστον, Ἰσχυρόν. 
ἀαδεῖν ὀχλεῖ», ἀδικεῖσθαι, ἀπορεῖν, ἆσι- 

τεῖν. 

ἁάλιον ἄτακτον, ἀκρατές. ἅλιον δὲ τὸ 
μάταιον. 

ἄαπτος ἀῤλαβής. Ἠρωδιανός φησι περὶ 
τοῦ ἄαπτος ὅτι γίγνεται ἀπὸ τοῦ ἰάπτω τὸ 
βλάπτω, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α καὶ κατ 
ἔλλειψιν τοῦ κ ἄαπτος, ὃν οὐδεὶς δύναται 
ῥλάψαι, ; οὐχὶ κατὰ στέρησιν ἐκληπτέον τὸ α, 
ἀλλὰ κατ’ ἐπίτασι», ἵν ᾗ ὁ μεγάλα δυνάκενος 
ῥλάπτειν. ὥστε τὸ κὲν πρῶτον δηλοῖ πάθος, 
τὸ δὲ Φεύτερον ἐνέργειω". λέγεται δὲ καὶ 
ἄαπτος κατὰ στέρησιν ὁ ἄψανστος. 
4αρών ὄνομα κύριον. 
ἁάσαι τέσσαρα σημαίνει, κορέσαι καῶν- 

πνῶσαι ῥλάψαι λυπῆσαι, 
ἀασάμη» ἡμαρτον, ἐσφάλην, ἐβλάβην, 

ἄτη περιέπεσον. 
ἀάσχετος ἀκράτητος. 

ἅατος ἀῤλαβής. 

ἄβας ος ἥσυχος, ἤγουν ἐστερημένος τοῦ 

βάζειν, ὃ ἔστι λέγειν. 

ἁβαήίρ ὁ λεπτός. 
Αβαι πύλις Φωκική. ἐκλήθδη δὲ ἀπὸ 

ἥρωος Άβα. 

βάκαινον πύλις Φδικελίας. 
ἀβακήμων ὁ µωρύς. 
ἀβάκησαν Hom. ὃ 949) ἠγνύησαν, ἤσυ- 

νέτησαν. 
ἀβάλε εἴθε. ἆ βάλε, 
βάντειος ὁ τοῦ Άβαντος. καὶ 4βαν- 

τιάδης 

βαντίς ἡ Εὔβοια, 
ἄβαξιτοῖς παρ’ ἡμῖν λεγομένοις ἀβακίοις. 

ὁ λογοθέτης Gimeon Netaplrasto) ἐν τῷ τῆς 
ἁγίας Θέκλης μαρτυρίῳ | ̓Τρύφαινα δὲ πάθει 
ληφθεῖσα νεκροῖς ὁμοία πρὸς τοῖς ἄβαξιν 
ὡρᾶτο κειμένη.” 

ἄβαπτος ἀστόμωτος. 

"ἄβαρις Σκύθης, Σεύθου υἱός. συνε- 
γθάψατο δὲ χρησμοὺς τοὺς καλουµένους Σχυ- 
Φικοὺς καὶ γάμο» Ἔβρου τοῦ ποταμοῦ καὶ 
τος καὶ Φεογονίαν καταλογάδη», καὶ 

Απόλλωνος ἄφιξιν εἲς "Ὑπερβορέους ἐμμί- 
τρως. ἥκε δὲ ἐκ Σκυθῶν εἷς Ἑλλάδα. τού. 
του ὁ μυδολογούμενος ὀιστός, τοῦ πετοµένου 
ἀπὸ τῆς Ελλάδος μέχρι τῶν ὑπερβορέων Σκυ- 
δῶν»' ἐδόθη δὲ αὐτῷ παρὰ τοῦ ᾿ἀπύλλωνος, 
τούτου καὶ Γρηγόριος ὃ Φεολόγος ἐν τῷ εἲς 
τὸν µιέγαν Βασίλειον ἐπιταφίω (ος. 20 p. 331) 
μνήμην πεποίηται. φασὶ δὲ ὅτι λοιμοῦ κατὰ 
πᾶσαν τῇ» οἰκουμένην γεγονότος ἀνεῖλεν ὁ 
“Απόλλων μαντευυμένοις Ἕλλησί τε καὶ βαρ- 
βάροις τὸν "4θηναίω» ὁῆμον ὑπὲρ πάντων 
εὐχὰς ποιήσασθαι" πρεσβευοµένων δὲ πολλῶν 
ἐθνῶν πρὸς αὐτούς, καὶ ἄβαριν ἐξ Ὕπερ- 
ῥορέων πρεσβευτὴν ἀφικέσθαι λέγουσι κατὰ 
τὴν νΥ ὀλυμπιάδα. 

ὑτιτοὺς 4βῤάρις οἱ Βούλγαροι κατὰ κρά- 
τος ἄρδην ἠφάνισαν. ὅτι οἱ "4βάρις οὗτοι 
ἐξήλασαν Σαβίνωρας, μετανάσται γενόµενοι 
ὑπὸ ἐφ»ῶν οἰκούντων μὲν τὴν παρωκεανῖτιν 
ἀκτήν, τὴν δὲ χώρα» ἀπολιπόντων διὰ τὸ 
ἐξ ἀναχύσεως τοῦ ὠκεανοῦ ὁμιχλῶδες γενύ- 
µιενο» καὶ γρυπῶ» δὲ πλῆφος ἄναφανέ», ὕπερ 
ἦν λόγος μὴ πρύτερον παύσασδαι πρὶν ἢ 
βορὰν ποιήσασθαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. 
διὸ δὴ ὑπὸ τῶνδε ἐλαυνόμενοι τῶν δεινῶ» τοῖς 
πλησιοχώροις ἐνέβαλον, καὶ τῶν ἐπιόντων 
δυνατωτέρων ὄντων οἱ τὴν ἔφοδον ὑφιστάμε- 
νοι μετανίσταντο, ὥσπερ καὶ οἱ Σαράγουροι 
ἐλαθέντες πρὸς τοῖς “κατίροις (ὔννοις ἐγέ- 
»Ο»ΤΟ (Priscus p. 158 Nieh.). κλίνεται δὲ “ΐβα- 
ρις βάριδος - τοὺς “4βάριδας, καὶ κατὰ 
ἀποκυπὴ» «4βάρις. ζήτει περὶ τῶν αὐτῶν ἐν 
τῷ Βούλγαροι. 

1. 



"4βαρνίές ὄνομα πόλεως. 
"ἄβας σοφιστής, ἱστορικὰ ὑπομνήματα 

καὶ τέχνην ῥητορικὴν καταλιπώ». 
ἀβασάνιστος ἀνεξέαστος, ἡ ἀγύμνα- 

στος καὶ ἀδοκίμαστος, εἴθηται δὲ ἀπὸ τῆς 
βασάνου τῆς χρυσοχοϊκῆς λίΦου, ἐν ᾗ δοκι- 

μάζουσι τὸ χρυσίον. ἐχρήσατο δὲ ἰλιανὺς 
ἐν τῷ περὶ προνοίας τῷ ἀβασάνιστος ἀντὶ 
τοῦ ἄνευ ὀδύνης. 

ἁβάσκανος ἀψευδής, ἀνεπίφθονος" 
(Ίοεερ].. Β. 1.1 7) "“ὁ δὲ μάρτυς ἀβάσκανος 
γίνεται πρὸς Ἰωίσαρα τῶν «4ντιπάτρε κα: 
τορθωμάτων."' 

ἅβατον ἱερόν, ἀπρόσιτον, ἔρημον. καὶ 
ὑδὸς ἄβατος ἡ ἀπόρευτος. 

ἀβαχὃανῆ (Μαι, 97 4θ) λέξις Εβραϊκή, 
ἐγκαταλελειμμένος. 

ἀἆββᾶ ὃ πατήρ. οἳ μὲν παλαιοὶ ἐκάλου» 
πατέρα τὸν Φεὺν ἐξ οἰκείας διανοίας, ὡς Ἰήωυ- 
σῆς '"Φεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες᾽ καὶ 
ΠΜαλαχίας "ὁ Φεὺς ὃς ἐγέννησεν ἡμᾶς καὶ π- 

τήρ,' οἱ δὲ ἐν χάριτι ὑπὸ πνευματικῆς ἐἔνερ- 
γείας κινούμενοι. ὥσπερ γὰρ π»εῦμα σοφίας 

ἔστι, καθ’ ὃ σοφοὶ οἳ ἄσοφοι ἐγένοντο (καὶ 
δηλοῦται τοῦτο ἀπὺ τῆς διδασκαλίας), καὶ 
πνεῦμα δυνάμεως ἔστι, καθ’ ὃ οἱ ἀσφενεῖς 
καὶ νεκροὺς ἔγειραν, καὶ πνεῦμα προφητείας 
καὶ πνεύμα γλωσσῶν, οὕτω καὶ πνεῦμα viodbot · 
σίας. καὶ ὥσπερ ἴσμεν τὸ πνεῦμα τῆς προ- 
φητείας, ἀφ οὗ ὁ ἔχων αὐτὸ λέγει τὰ μέλ- 
λοντα ὑπὸ τῆς χάριτος κινούμενος, οὕτω δὴ 

καὶ πγεῦμα υἱοδεσίας, ἀφ' οὗ ὁ λαβώ» πα- 

τέρα καλεῖ τὸν Φεόν, ὑπὸ πνεύματος κινού- 
µενος. ὃ δὴ βουλόμενος δεῖξαι γνησιώτατον 
ὂν καὶ τῇ τῶν Εβραίων ἐχρήσατο γλώττῃ: οὐ 
γὰρ εἶπε µόνον ὁ πατήρ ἀλλ’ ἀθῥᾶ ὁ πατήρ, 
ὅπερ τῶν παίδων μάλιστά ἐστι τῶν γνησίων 
πρὸς τοὺς πατέρας ῥῆμα. Chrysost. hom. 14 
opp. ὃ p. 115 Saril. 

4ῤῥακούμ πατὴρ ἐγέρσεως" τὸ μὲν γὰρ 
ἀββᾶ σηµαίνει πατήρ, τὸ δὲ κούμ ἔγερσις, 
ὡς καὶ παρὰ τῷ δείῳ εὐαγγελίῳ Mare. 5 41) 
"σαλιθὰ κούμ,” ἤγουν ᾗ παῖς ἐγείρου. ὅνεν 
δῇλον ὅτι διὰ τῶν δύο β γραπτέον τὸ -4ῤ- 
βακούμ. 

ἄββαλεν ἀντὶ τοῦ ἀπέβαλεν. 
ἀβδέλυκτα τὰ μὴ µιαίνοντα, ἃ οὐκ ἄν 

τις ῥδελυχθείη καὶ δυσχεράνειεν. τραγικω- 
τέρα δὲ ἡ λέξις. «4ἰσχύλος ἹΜυρμιδύσι “καὶ 
μή», φιλῶ γάρ, ἀβδέλυκτ᾽ ἐμοὶ τάδε.” 

4βαρνίς — ἀβέλτερος 

᾿4βδηρα Θάλασσα, καὶ ὄνομα πόλεως. 
ὁ πολίτης “4βδηρίτης. καὶ Φάληρα καὶ Κύ- 
Φηρα διὰ τοῦ η, Γάδειρα δὲ καὶ Στάγειρα καὶ 
Τύπειρα καὶ δότειρα διὰ τῆς ει διφδόγγου. 

4βδιού ὄνομα κύριον. 
ἀβέβαιος ὁ ἀσταθὴς καὶ εὐμετάτρεπτος. 
ἀβέβηλα τὰ μὴ βάσιμα χωρία, ἱερὰ δὲ 

καὶ ὅσια" ῥέβηλα γὰρ ἐλέγετο τὰ μὴ ὅσια 
μηδὲ ἱερά, παντὶ δὲ βάσιμα, καὶ ῥέβηλοι οἱ 
μὴ κεκοιωνηκύτες ἱερῶν. καὶ λόγοι ἀβέ- 
βηλοι οἱ ἀπόρρητοι, καὶ ἀῤέβηλος ὁ κα- 
δαρός, 

4βειρώ» ὅ ονομα κύριον. 
4βελ υἱὸς 4δάμ. οὗτος παρθένος καὶ 

δίκαιος ὑπῆρχε, καὶ ποιμὴν προβάτων, ἐξ 
ὧν καὶ Φυσίων τῷ 9εῷ προσαγαγὼν καὶ 
δεχῶ εἰς ἀναιρεῖται φθονηθεὶς ὑπὸ τοῦ άδελ- 
φοῦ τοῦ Κάῑν. ὁ Κάῑν ὃε γεωργὸς τυγχά- 
νων, καὶ μετὰ τὴν δίκην χειρύνως βιώσας, 
στένων καὶ τρέμων ἡ». ὁ γὰρ “ἄβελ τὰ πρω- 
τότοκα τῷ δεῷ καθδιερῶν φιλόθεον κἆλλον 
ᾗ φίλαυτον ἑαυτὸν καφίστη, ὅψεν καὶ διὰ 
τὴν ἀγανθὴν αὐτοῦ προαίρεσιν ἀπεδέχθη"' ὁ 
δὲ Κάῑν δυσσεβῶς ἑαυτῷ ἀπονέμων τὰ πρῶτα 
γεννήµατα, τῷ θεῷ δὲ τὰ δεύτερα, εἰκότως 
καὶ ἀπεῤλήδη, φησὶ γὰρ Gen. 43) “καὶ 
ἐγένετο µε ἡμέρας τινάς, προσή»εγκε Κάῑν 
ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. ὥστε διὰ τοῦτο 

Κάνν ἐλέγχεται, ὅτι — τὰ ἀκροδίνια γεννή- 
ιατα προσήνεγκε τῷ Φεῷ, ἀλλὰ τὰ μεν 
ἡμέρας τινὰς καὶ δεύτερα. 

ἀβελτεροχόκκυξ ὁ κενὺς καὶ ἀβέλ- 
τερος. 

ἀβέλτερος ἀνόητος, ἀσύνετος" ῥέλτερος 
γὰρ ὁ φρόνιµος. οὐ μὰ 4’ οὐχ ὁ πλεονέκτης 
καὶ ἀγνώμων, ἆλλ᾽ ὃ ἀνόητος καὶ εὐήθης 
μετὰ χαυνότητος. ἸΗένανδρος ἐν Περινδίᾳ 
όστις παραλαβὼν δεσπότην ἀπράγμονα. καὶ 
κοῦφον ἐξαπατᾷ — οὐκ οὐδ᾽ ὃ τι 
οὗτος μεγαλεῖόν. ἐστι διαπεπραγµένος, ἐπα- 
Αελτερώσας τόν ποτε ἀθέλτερο»., λέγουσι δὲ 
καὶ ἀβελτέριον» τὴν ἀβελτηρίαν' «ναξαν- 
ὀρίδης Ελένῃ '"ἄγκυρα, λέμβος, σκεῦος ὅ τι 
βούλει λέγε. ὦ Ἡράκλεις, ἀβελτερίου τε- 
μενικοῦ. ἆλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰπεῖν τὸ μέγεθος δύ- 
ναιτό τις. καὶ ἀβελτηρία ἡ ἀφροσύνη 
ἢ ἀνοησία. Mixvurdooc (ρ. 440 Nieb.) tis 
τοῦτο ὀβιλεηρίας ἤλασεν αὐτοῖς ὁ νοῦς ὥστε 
Φάτερο» µέρος τὴν κατὰ Φατέρου μᾶλλον ἢ 
τὴν κατὰ τῶν πολεμίων εὔχεσθαι νίκην.' 



ἀβέλτερος νοῦς -- ἀβίωτον 

ἀβέλτερος νοῦς χαῦνος, εὐήθης, νέος, 
ἀβελτερώτατος. Αριστοφάνης (Ran. 

5...” 22 — ⸗ 

—2 τέως o ἀθελτερώτατοι χεχηνότες ΊΤαιι- 
µάκεδοι ΠΗελητίδαι κάθηνται.” 

ἀβέρβηλος ὁ ἀκατάστατος. λέγεται δὲ 
καὶ ἀβόρβηλον, ἀναίσχυντον, ἀπεχθέ αβύρβηλον, ἀναίσχυντον, ἀπεχθές. 

4 ” * εν - ’ 

βεσαλών» ὀνομα κύριο», ὃς τοῦ ἰδίου 
πατρὸς «Ταβὶδ κατεξανέστη, καὶ ἀρπρέθη ἐν 
τῷ πολέμῳ. 
βηρωθαἴος ὄνομα κύριο». 

ή ΄ 

ἀβής ὁ ἀσύνετος. 
4βιά ὄνομα κύριο». 
4βιαδηνός ἀπὸ πόλεως ᾿βιαδηνῆς, 
* — * ΄ 

4βιάς αρ ονομα κύριον. 

Αβίας υἱὺς ᾿Ροῤοὰμ τοῦ vioũ δολομῶν- 
τος, ὃς ἐπολέμησεν Ἱεροβοὰμ τῷ δούλῳ Σο- 
Ἰομίάντος, καὶ ἐν μιᾷ ἡμέρα ἀνεῖλεν ἄνδρας 
ὁνγατοὺς αφ’. οΓ. 3 (Ἴτου. 13. 

4ῤίγας ποταμός. 

βιέζερ ὄνομα κύριο». 
4βιλ α πόλις Φοινίκης, ἐξ ἧς ἦν «Ίιογέ- 

ντς ὁ διασηκότατος σοφιστής. τὸ ἐθνικὸν 
Ἠβιληνός. Steph. B. 

AAIIVS MBGoS τὸ ἀντικείμενον ὄρος 
-- / - ͵ . σι ε —* 2 — 

ἐκ τῆς 4ιῤόης τῇ Κάπῃ, Ἶτις ἐσεὶν ἐν τῇ 
Εἐρώπη, κατὰ τὸν πορῦ μὸὺν τῶν Γαδείρων, 

ελ ’ 

Αβιμέλεχ ὄνομα κύριον, οἰὺς Γεδεών, 
οἵτος ἐπάταξε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν 

.. 
Ἀεεθέρων, ἄνδρας ὁ ἐπὶ λίθΦον ἕνα, ἐξ ὧν 
οὐκ ἀπελείφθη πλὴν Ἰωάθαμ τοῦ νεωτέρου 

΄ «ν . α — 

διαδράντος, ὃς καὶ παραπορευοµένου τοῦ 
- 4 - ”. Ὁ * ᾽βιμέλεχ μετὰ τοῦ λαοῦ ἀνῆλθεν ἐπὶ τὴν 

κοριφὲν τοῦ ὄρους, καὶ ἐπάρας τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ ἔφη πρὺς αὐτοὺς παραβολὴν τοιαύ- 
τη». "ἀκούσατέ µου ἄνδρες Σικίκων, καὶ 
ἀκοίσεται ὑμῶν ὁ Φεός. πορευόµενα ἐπορεύ- 
Φησαν τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι βασιλέα ἐφ᾽ ἕαυ- 
τῶν, καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ 'βασίλευσον ἐφ᾽ 
ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία "ἀφεῖσα τὴν 

⸗ ’ — * — F * 1 4 ᾽ 

πιότητά µου, η» ἐδόξασεν ἐν ἐμοὶ ὁ Φεὺς καὶ 

οἱ ἄνβδρωποι, πορευδῶ ἄρχειν τῶν ο] 
καὶ εἶπον τὰ ξύλα τῇ σικῇ “δεῦρο, βασί | 
Ίεσον ἐφ᾽ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ — 

. - 3 ια “ἀφεῖσα τὴν γλυκύτητά µου καὶ τὸ γένρημά 
.. 3} * 22 - { 3 

μον τὴ ἀγαθὸν πορευθῶ ἄρχειν τῶν ξύλων; 
. . -ὖ 5 4 * εντ - 

καὶ εἶπον τὰ ξύλα πρὸς τὴν ἄμπελον “δεῖρο, 
βασΏετσον ἐφ᾽ ἡμῶν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ 
ἄμπελος ᾿ ἀφεῖσα τὸν οἶνόν µου καὶ τὴν εὐ- 
φροσένην τῶν ἀνθρώπων πορευθῶ ἄρχειν 
τῶν ξύλων; καὶ εἶπον πάντα τὰ ξύλα τῇ 

5 

— δεῦρο, σὺ βασίλευσον ἐ ἐφ᾽ ἡμῶν). καὶ 
εἶπεν ἡ ῥάμνος πρὸς. τὰ ξύλα "εἲ ἐν ἀληθείᾳ 

Σθίετέ µιε ἡμεῖς τοῦ βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμῶν, 
δεῦτε, ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ µου" καὶ εἰ µή, 
ἐξέλθοι πῦρ —* ἐμοῦ καὶ καταφάγοι τὰς 
κέδρους τοῦ 4ιῤάνου.) καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληθεία 
καὶ ὁσιότητι ἐποιήσατε μετὰ τοῦ πατρός µου 
καὶ μετὼ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ ἐβασιλεύσατε 
τὸν «4βιμέλεχ υἱὸν τῆς παιδίσκης αὐτοῦ ἐπὶ 
τοὺς ἄνδρας Σικίμων, εὐφρανθείητε ἐν αὐτῷ, 
καὶ εὐφρανθείῃ γε καὶ αὐτὸς ἐν ὑμῖν" εἰ δὲ 
μή, ἐξέλθοι πῦρ ἐξ 4βιμέλεχ καὶ καταφάγοι 
τοὺς ἄρχοντας ὑμῶν καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν», 
καὶ ἐξέλθοι πῦρ ἐκ τῶν ἀνδρῶν Σικίμων καὶ 
καταφάγοι τὸν 4βιμέλ εγ.' καὶ ἀπέδρα Ἰωά- 
δαμ ἀπὸ προσώπου 4βιμέλιχ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 
ὁ δὲ 4βιμέλεχ ἡ ἦρξεν ἐπὶ τὸν Ἰσρωῆλ ἔτη τρία, 
καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ ὁ Φεὸς πνεῦμα πονηρὸν ἆνα- 
μέσον «4βιιμέλεχ καὶ ἀναμέσον ἀνδρῶν Σικί- 
µων, καὶ ἠδέτησαν οἱ ἄνδρες Σικίιων ἐν τῷ 
οἴκῳ ᾿4βιμέλεχ τοῦ ἐπαγαγεῖν ἀδικίαν καὶ τὸ 
αἷμα τῶν ô υἱῶν Γεδεὼν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
βιμέλχ. καὶ γὰρ ἀπελθὼν πολεμῆσαι πύρ- 
γον ὥστε καν ελεῖν, καὶ προσεγγίσας τῇ δύρᾳ 

τοῦ πύργου ἐμπρῆσαι αὐτήν», συνετρίβη τὴν 
κεφαλήν, κλάσμα μύλου γυναικὸς ἐνεγκούσης 
και αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὺς τὸν αἴροντα τὰ 
σκεύη αὐτοῦ “σπάσο» τὴν ῥομφαίαν σου, καὶ 
Φανάτωσόν µε, µή ποτε εἴπωσι, γυνὴ αὐτὸν 
ἀπέκτεινε.) καὶ κεντῆσαν αὐτὸν τὸ παιδάριον 
ἀνεῖλε. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Φεὸς τὴν πονη- 
ρίαν «4βιμέλεχ, ἣν ἐποίησε τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
ἀποκτείνας τοὺς ὁ ἀδελφοὺς αὐτοῦ. καὶ πά- 

σαν τὴν πονηρίων ἀνδρῶν Σικίκων ἐπέστρε- 
γεν ὁ θεὸς εἲς τὴν κεφαλὴν αὐτῶν κατὰ 

τὸν λόγον καὶ κατὰ τὴν παροιµίαν Ἰωάδαμ. 
ludie. 9. 

{βιννα ὄνομα πόλεως. 
ἄβιος. "Αντιφῶν τὸν ἄβιον ἐπὶ τοῦ πο: 

λὺν τὸν βίον τάττει κεκτηµιένου, ὥσπερ καὶ 
Ὅμηρος («4 155) τὸ ἄξυλον ἀντὶ τοῦ πολύ. 
ξυλον. Ἠατρ. 
βιού ὃ ὄνομα κύριον, 
βισάκ ὄνομα κύριον. 
᾽4βίσαρος ὄνομα τόπου. 

βιτος ὄνομα κύριον" ''βιος τὴν 
ἀσκητικὴν καλύῤην ἐπήξατο.” 

ἀβίωτον κακό», ἀηδές, ὀδυνηρόν. ' 5 δὲ 
ἀβιώτως εἶχεν, εἰ μὴ κρατήσει τῆς πόλεως." 
καὶ ἀβίωτος ὃ μὴ ζῶν. 



6 ἀβλεμέως -- 4βραάμ 

ἀβλεμέως ὠἀφρονείστως, παρὰ τὸ µέλειν 
ἀμελέως, καὶ ἐν ὑπερθέσει, καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ β, ἀβλεμέως. οὕτως ἁλρίων {ρ. 14). 

ἀβλεπτήματι ἁμαρτήματι: ὃ δὲ φέ- 
ρων ἐκαρτέρει τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἀῤλεπτήματα, 
τὰ δὲ τῶν λογικωτέρων αὐτὸν ἠνία, καὶ 
ἀβλεπτοῦντες"' "ο δὲ ἀβλεπτοῦντες καὶ 
αἰδούμενοι ἀντοφθαλμεῖν πρὸς τὸν Φίλιππον 
ἐβοήθουν᾽' (Ρο]γῖας 1). 

"άβληρος ὄνομα κύριον. Ἠοιη. 7 32. 
ἀῤλῆτα βέλη τὰ μὴ πεμφθέντα εἰς 

τρῶσιν, καὶ ἀῤλῆτα ὀιστόν τὺν κακύ- 
βλητο», ἢ τὸν καινὸν καὶ µήπω ῥεβλημένον, 
ἀλλὰ νεοπαγῆ καὶ ἀκέραιον τὸν ἰὸν ἐν αὐτῷ 
ἔχορτα. κλίνεται δὲ διὰ τοῦ τος, οἷον ἀῤλής 
ἀῤλῆτος. τὰ γὰρ εἲς σ λήγοντα ὀξύτονα σύν- 
Φετα, ἀπὸ ῥημάτων γινόμενα, μίαν συλλαβὴν 
φυλάττοντα τοῦ παθητικοῦ παρακειμένου, 
διὰ καθαροῦ τοῦ τος κλίνονται, εἶτε εἲς ως 
ὥσιν εἴτε εἲς ης εἴτε εἰς ας, οἷον κέκραται- 
Χαλκοκράς χαλκοκρᾶτος ὁ χαλκῷ κεκραµέ- 
νος, γεοκράς »εοκρᾶτος ὁ νεωστὶ κεκραμένος. 
ῥβέβληται - ἀβλής ἀῤλῆτος ὁ μὴ βληδείς, 
τέτρωται - ἀτρώς ἀτρῶτος ὁ μὴ τρωφείς, 
πέπτωται - ἀπτώς ἀἁπτῶτος ὁ μὴ πεσών, 
ἔγνωσται - ἀγνώς ἀγνῶτος ὃ ἄγνωστος, τέ- 
Όνηκα - ἡμιώνής ἡμιθνῆτος ὁ ἡμιθανής. 

ἄβληχρόν ἀσθενές' ῥληχρὸν γὰρ τὸ 
Ἰσχυρόν. «4ἰλιανός "κατέστρεψεν οὖν τὸν βίον 
πράως καὶ σὺν γαλή»ῃ καὶ ἀθληχρῷ Φανάτῳ, 
ὄνπερ οὖν ἐπαινεῖν καὶ Ὅμηρος (λ 135) ὃο- 
κεῖ μοι. 

ἀβολήτωρ καὶ ἄβολις ἡ ἄβολος ὄνος 
ὁ µηδέπω βεβληκὼς ὀδόντας, ἓξ οὗ γνωρί- 
ζεται ἡ ἡλικία τοῦ ζώου. ἐκ δὲ τούτου ὁ νέος, 
οὐδέπω γνώμονα ἔχων" γνώμονα δε ἔλεγον 
τὸν βαλλόμενον ὀδόντα, δι οὗ τὰς ἡλικίας 
ἐξήταζο». τὸν δὲ αὐτὸν καὶ κατηρτυκότα 
ἔλεγον, ἐκ μεταφορᾶς τῶν τετραπόδω». καὶ 
ἀπογνώμονας τοὺς ἀπογεγηρακότας, οὓς 
ἐλελοίπει τὸ γνώρισμα. καὶ ἀβόλους τοὺς 
µηδέπω ῥεβληκότας ὀδόντας, 

4βοριγῖνες ἔθνος Ἰταλικόν. καὶ 4βο- 
ριγῖνοι δέ. 

ἆβουλεί ἀβούλως, ἀφρόνως, ἀμαθῶς"' 

''ὃ δὲ οὐ σφόδρα στοχαζόμενος τῆς τοῦ βα- 
σιλέως γνώμης ἀβουλότατα διεπράξατο᾽ (Ρο- 
lybius Τ). 

ἄβουλεῖν μὴ βουλεύεσθαι ἢ μὴ βού- 
λεσθαι Πλάτων (Βρ. 4 ρ. 407). 

ἀβούλητον κακόν ἀφέλητον, ὃ οὐ Θέ- 
λει τις. καὶ ἀβούλητος ὁ μὴ βουλόμε- 

, * — 

voc. 4βούλιτος δὲ ὄνομα κύριο», διὰ τοῦ 
ἰῶτα, 

ἀβουλία ἀπαιδευσία, ἄνοια καὶ µωρία. 
ἀβούλως ἀφρόνως, ἁμαθδῶς, κακῶς, 

ἄνευ λόγου. 
ϱ/ * ε ε — 2* I 
αβρα ουτε η ἁπλῶς Φεράπαινα ουτε 1] 

εὔμορφος Φεράπαινα λέγεται, ἀλλ οἰκύτριν 
γυναικὺς κόρη καὶ ἔντιμος, εἶτε οἰκογενὴς 
εἶτε μή. Ἰήένανδρος ἸΡευδηρακλεῖ ᾿"μήτηρ 

— — — * / τέῶνηκε ταῖν ἀδελφαῖν ταῖν ὁνοῖν ταύταιν, 
ο ⸗ ’ 

τρέφει δὲ παλλακή τις τοῦ πατρὺς αὐτάς, 

ἄβρα τῆς μητοὺς αὐτῶν γενοµένη.' καὶ -Σι- 
κυωνίῳ ''"ἄβραων γὰρ ἀντωνούμενος ἐρωμέ- 
»η» ταύτῃ μὲν οὗ παρέδωκ ἔχειν, τρέφειν δὲ 

* 

χωρίς, ὡς ἐλευθέρᾳ πρέπει. ἄπιστον' ᾧμην, 
εἰ τὸ χρυσίον λάβοι ὁ γέρω», Φεράπαιναν» 

1 * ΄ «/ * 27.* 

εὐθὺς ἡγορασμένη» ἄβραν εἔσεσθαι.. Ἰάμ- 
βλιχος (Bahylon.) 'ἐπεὶ δὲ τοῦτο χαλεπὺν ἦν χος vylon.) ᾿ ἐπεὶ δὲ τοῦτο χα ; 

’ — — — 

καὶ σπάνιὀν τι τῆς τε οἰκοιροῦ φυλαττούσης 

καὶ ἄβρας τινὸς ἄλλης συµπαρούσης, ἄνα- 
πείθει τὴν κόρη» λαθοῦσαν τοὺς γονεῖς ἆπο- 
ὁρᾶναι." 

4βραάμ ὁ πρῶτος ἐν πατριάρχαις, εἲς 
α 3 , , ”. έχε , — 
ὃν ἀπεσεμνύνετο ὁῆμος ὁ τῶν Εβραίων» τὸ 

v — — 

πρότερον», πρὶν ἢ Φεοῦ ἀποσκιρτῆσαι καὶ γε- 
νέσθαι τούτου ἀλλότριοι καὶ τὸ τοῦ µονο- 
γενοῦς αὐτοῦ εἱοῦ αἷμα ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἐπισπά- 

{ Ζ 4 — - ⸗ — 

σασθαι. οὗτος ἐκ μὲν τῆς λαλδαίων γῆς 
ὑπῆρχεν ὁρμώμενος, τῶν περὶ τὰ μετέωρα καὶ 
τοὺς ἀστέρας τὸν βίον ὅλον κατναλισκόρτω». 

ν J ἀσκηθεὶς οὖν κατὰ τὸν πάτριον νόµμον τὰς 
τῶν ἐπουρανίων ἀστέρων κινήσεις, καὶ στο- 
χασάμενος ὡς οὐκ ἐν τούτοις ἵσταται τὸ κε- 
7αλουργὸν τῆς φαιομένης ταυτησὶ κτίσεως, 
ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ τὸν δημιουργὸὺν καὶ κινοῦντα 
καὶ διευθύνοντα τὴν ἐναρμόνιον τῶν ἀστέ- 
ρων πορεία» καὶ τοῦ κόσμου παντὸς τὴν κα- 
τάστασι», καὶ διὰ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς καλ- 
λονῆς τῶν κτισμάτων τὸν γενεσιουργὸν αὐ- 
τῶν, ὡς ἐνῆν, θεωρήσας, οὖκ ἔστη µέχρι 
τούτω», οὐδὲ τὴν ἔφεσιν εἲς ταῦτα κατεδα- 
πάνησε», ἀλλὰ τῶν οὐρανίων ἀψίδων ὁ σε», αλάτων οὐραίων αφίόων υπεραρ- 

᾽ . — * 

Φεὶς καὶ πᾶσαν διαβὰς τὴν νοητήν τε καὶ 
ὑπερκόσμιον σύμπηξιν οὐκ ἀπέστη τοῦ ζη- 

ξ * 
τουµένου, ἕως οὐ ὁ ποθούμενος ἑαυτὸν αὐτῷ 
ἐφανέρωσε τύποις τε καὶ μορφώμασιν, καὶ 

ς ᾽ 

οἷς ἑαυτὸν ἐμφανίζει ὁ ἀφανὴς καὶ ἀόρατος. 
καὶ µετανάστην αὐτὸ» ἐκ τῆς πατρίδος λα- 
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βὼν ἐπὶ τὴν Ἀανανῖτιν κατέστησε, τὸν ἔνενη- 
κοστόν που καὶ ἕνατον ἦδη χρόνον παρέλ- 
χοντα" καὶ ἄπαιδα µέχρι τότε τυγχάνοντα 
7εήτορα τοῦ Φαυμιασίου καὶ µάκαρος κα- 
τέστησεν Ἰσαάκ, ἵν ἔχοι μονογενῆ υἱὸν καὶ 
πρωτότοκον τοῦ μιονογενοῦς καὶ πρωτοτόκου 
βεστικὴν εἰκόνα προδιαγράφοντα, τοῦτο γέ- 
ρας αὐτῷ κατ ἐξαίρετον χαρισάµενος, τὸ 
ὀσζλον καὶ φ{λον κιὰ πατέρα χρηµατίσαι τοῦ 
πονογενοῦς vloũ κατὰ σάρκα, τοῦ τὸν κόσμον 
όλον δημιουργήσωντος. οὗτος εὗρεν ἱερὰ 
Ἰράμματα, καὶ γλῶσσαν ἐμηχανήσατο * 
“Εβραίων παῖδες ἐν ἐπιστήμῃ ἐτύγχανον ὡς 
ὄντες τούτου µαθηταὶ καὶ ἀπόγονοι. ἐκ τού- 

του καὶ τὰ Ελλήνων γράμματα τὰς ἆφορ- 
μὰς ἔλαβε, κἂν ἄλλως ἑαυτοὺς διαπαίζοντες 
ἀναγράφωσι» Ἓλληνες, καὶ τούτου µαρτύ- 
61ο» η τοῦ ἄλφα φωνὴ τοῦ πρώτου στοιχείου 
καὶ ἄρχοντος, ἀπὸ τοῦ ἄλεφ 'Εβραϊκοῦ λα- 
βόντος τὴν ἐπίκλησιν τοῦ µακαρίου καὶ πρώ- 
του καὶ άθανάτου ὀνόματος. ἐκ τούτου καὶ 
τὰ ὀνείρων βιῤλία ἐσφετερίσαντο Ἕλληνες, 
καὶ μάρτυς Ἰωσὴφ ὁ πανθαύμαστος, ὁ τού- 

του ἀπόγονος, ὁ τοῦ Φαραὼ τὰ ἐνύπνια ὡς 

ἔμελλον ἀποβίσεσθαι διηγούµενος. τοῦτύό µοι 
καὶ Φίλων, ἐξ Εβραίων /λόσοφος, ἐν τῷ 
τοῦ πολιεικοῦ βίῳ συνεπιμαρτυρήσεται, —* 

ων περὶ οὗ ἐρρέδη “Φίλων πλατωνίει καὶ 
Πλάτων φιλωνήζει.” 

ὅτι ἠρξατο ἡ εἰδωλολ ατρία ἀπὸ Σεροὺχ 
Ἶζως τῶν χρόνων Θάρα τοῦ πατρὸς 4βραάμ, 
ὃς βραὰμ ὑπάρχων ἐτῶν τὸ’ καὶ Φεογνω- 
σίας ἀξιωφ ες ἐνουθδέτει τὸν πατέρα αὐτοῦ, 

λέγων Ἱπτέ πλανᾶς τοὺς ἀνθρώπους διὰ κέρ- 

όος ἐπιζήμιον:” τουτέστι τὰ εἴδωλα. "οὐκ 
ἔστιν ἄλλος Φεὸς εἰ μὴ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὁ 
καὶ πάντα τὸν κόσμον δημιουργήσας."' ὁρῶν 
Σὰρ τοὺς ἀνθρώπους κτισματολατροῦντας, 
ὀτήρχετο τὸ πᾶν διαπονούμενος καὶ τὸν ὄντως 
ὄντα Φεὸν ἐκζητιῶν ἐκ φιλοθέου καρδίας, 
ὁρῶν δὲ τὸν οὐρανὸν ποτὲ μὲν λαμπρὸν ποτὲ 
δὲ σκυτεινόν͵ λεν ἐν ἑαυτῷ "οὐκ ἔστιν 

οὗτος θεός.” ὁμοίως καὶ τὸν Ὅλιον καὶ τὴν 
σελήνη», τὸν μὲν ἀποκρυπτόμενον καὶ ἅμαυ- 
ρούμενον τὴν δὲ φθίνουσα» καὶ ἀπολήγουσα», 
ἔφησεν ''οὐδ᾽ οὗτοί εἰσι Φεοί.” καὶ μέντοι καὶ 
τὴν τῶ» ἀστέρων κίνησιν (ἐκ τοῦ πατρὸς γὰρ 
ἐπαιδεύετο τὴν ἀστρονομίαν) ἀπορῶ» ἐδυσχέ- 
αι». ὤφδη δὲ αὐτῷ ὁ Φεός, καὶ λέγει 

αὐτῷ ““εξελθδε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς 
συγγενείας σου.” καὶ λαβὼν τὰ εἴδωλα τοῦ 
πατρός, καὶ τὰ μὲν κλάσας τὰ δὲ ἐμπρίσας, 
ἀνεχώρησε μετὰ τᾶ πατρὸς ἐκ γῆς Χαλδαίων. 
καὶ ἐλθόντων εἲς Χαρρὰν ἐτελεύτησεν ὁ πα- 
τὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ἐν λόγῳ 
κυρίου ἦλθε σὺν τῇ γυναικὶ Σάρρα καὶ τῷ 
ἀνεψιῷ {ὼτ μετὰ πάσης αὐτῶν τῆς ἆπο- 
σκευῆς εἲς τὴν ὀφειλομένη» γην Χαναάν, ἣν 
οἱ Χαναναῖοι τυρωννικῶς ἀφελόμενοι ῴκησαν. 
λιμοῦ δὲ γενοµμένου καταλιπιὼν τὴν Χανα- 
ναίων τη εἷς “ἴγυπτον ἀπῄει, οὗ καὶ γυ- 

ναἴκα Σάρραν 4βιμέλεγ ἧθπασεν ὁ βασιλεύς. 

τοῦτον ὁ Φεὺς ἐκδειματώσας, καὶ πάρεσι» 
τῶν μελῶν ἐπάξας, “"ἀπόδος”. ἔφη "τῷ ἀν- 
δρώπῳ τὴν γυναῖκα, ὅτι προφήτης ἐστί, καὶ 
προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσεις. εἰ δὲ μὴ 
ἀποδῶς, γνῶδι ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ τὰ σὰ 
πάντα. καὶ οὕτως ἀπολαβὼν τὴν γυναῖκα 
ἁμίαντον καὶ προσευξάµενος ἰαφῇναι ἐποίησε 
τῆς παρέσεως τὸν "4βιμέλε; καὶ τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. καὶ ἔκτοτε τιμῶν αὐτὸν ὁ ῥασιλεὺς 
καὶ προσέχω» ἦν τοῖς ὑπ αὐτοῦ λεγοµένοις. 
διδάσκαλος οὖν ὁ '4βραὰμ εὐσεβείας καὶ 
πολυπειρίας «4ἰγυπτίοις ἐγένετο. ὁ αὐτὸς 

"4βραμ ἐπιστρέφων ἐκ τοῦ πολέμου τῆς εὐ- 
λογίας τοῦ ΠΗελχισεδὲκ κατηξίωται, τοῦ βα- 

σιλέως Σαλήμ, ὃς ἐξήνεγχεν αὐτῷ ἄρτους καὶ 
οἶνον. ἦν δὲ καὶ ἱερεὺς τοῦ ὑψίστου, καὶ 
ἔδωκεν αὐτῷ 4βραμ δεκάτην ἀπὸ πάντων». 
ἦν δὲ ὁ Πελχισεδὲκ ἁπάτωρ ἁμήτωρ ἆἄγε- 
νεαλόγητος, ἀφωμοιωμένος τῷ υἱῷ τοῦ Φιεοῦ. 
τῷ δὲ "4βραμ ἀτεκνίων ὀλοφυρομένῳ καθ’ 
ὕπνοιυς ἐπιδείξας ὁ Φεὺς τοὺς ἀστέρας, κατὰ 

τὸ πλῆφος αὐτῶν ἔσεσθαί οἱ τὸ σπέρμα προε- 

δήλου, ὃ δὲ ἐπίστευσε τῷ Φεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
αὐτῷ εἲς δικαιοσύνη». ᾗ δὲ Σάρα στεῖρα 
οὖσα συν »εχώρησεν βραμ ἀπὸ τῆς παιδίσκης 
παιδοπυιήσασθαι, καὶ ἔσχε τὺν Ἰσμαήλ. 
ἐνενήκοντα δὲ καὶ ἐνρέα ἐτῶν ὄντι τῷ 4βραμ 
ἐπιφανεὶς ὁ Φεὸς "4βραὰμ μµετωνόμασεν᾽ 
4βραμ γὰρ πρώη» ὠνομάζετο. ὁμοίως δὲ καὶ 
τὴν Σάρα» Σάρραν, προσθεὶς καὶ ἕτερο» ϱ. 
καὶ περιέτεµε τὺν Ἰσμιαὴλ καὶ πάντας τοὺς 
ἐξ αὐτοῦ. κύριος δὲ τῷ 4βραὴμ ἐπιξενωθεὶς 
ἐπηγγείλατο τέξεσθαι Σάρραν αὐτῷ Λαΐδα. 
Ἡ δὲ ἐμειδίασε, καὶ Ἰσαὰκ τὸ γεννηθ ἐν προσ- 
ηγορεύθη φερωνύμως τῷ μεῦ’ ἡδονῆς γέλωτι 
κατὰ τὴν Εβραϊΐδα διάλεκτον. 
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ἁβρὰ βαίνων ὑφρυπτόμενος, βλακευό- 
µενος. ''ἐκεῖνος ὄντως ἀβρὰ βωαίνων ἐδόκει, 
ἔχων τὰς ὀφρῦς ὑπερηρμένως ἄνω. 

ἁβραῖς ἁπαλαῖς, τρυφεραῖς. «4ἰλιανός 
ἐπὶ κλίναις µάλα ἁβραῖς καὶ στρωμναῖς 
ὖφει τινὶ ὑπερηφάνῳ κεκοσµηµέναις ἐπιδέν- 
τας." ef. v. δάς. 

βραμιαῖος ὁ ἀπόγονος 4βραάμ. ἢ γι- 

γαντιαῖος, Ἱεροπρεπής. 
βρανῖτις χώρα. 
᾽4βρέας ὄνομα κύριο». 
βρεττανή χώρα ἡ λεγομένη ΙΗνσία, 

ἀπὸ Ἡρετίας νύμφης. Steph. B. 
᾿4βρηλία χώρα. καὶ 4βρηλιανός καὶ 

βρήλιος ὀνόματα κύρια. 
ἀβρικέστερον τὸ ἀληδέστερο». 
ἄβρικτον τὸ δύσκωφον ἤτοι ἐκ μέρους 

ἀκοῦο». 
ἀβρίξαι τὸ ἀπὸ βορᾶς »ιστάξαι ἡ κοι- 

μηθῆναι. 
βριόριξ ὄνομα κύριο». 
4βρογάστης Φράγγος, ὃς κατὰ ἀλκὴν 

σώματος καὶ Φυμοῦ τραχύτητα φλογοειδὴς 
ἦν, δευτεραγωνιστὴς τυγχάνων Βαύδωνος. 
ἄλλως τε ἦν καὶ πρὸς σωφροσύνην πεπηγώς 
τε καὶ διηρθρωµένος, καὶ πρὸς χρήματα πύ- 
λεμον πολεμῶν ἄσπονδον' διέφερε γοῦν τῶν 
εὐτελῶν στρατιωτῶν ὧσον γε εἷἲς πλοῦτον 
οὐδέν. καὶ διὰ τοῦτο ἐδόκει τῷ ῥασιλεῖ Θεο- 
δοσίῳ χρήσιμος, ὃς γε πρὸς τὸν Θαλεντινια- 
»οῦ τρόπον, ἀρρενωπὸν ὄντα καὶ δίκαιον, 
καὶ τὸ παρ ἑαυτοῦ βάρος ἐπετίθει καθάπερ 
ὀρθὸν καὶ ἀστραβῆ τινὰ κανύνα τοῖς βασι- 
λείοις, πρὸς τὸ μηδὲν τῶν περὶ τὴν αὐλὴν 
παραβλάπτεσύαι ἢ ἁμαρτάνεσθω. LEunap. 
p. 111 Nieb. 

ἁβροδιαίτῃ τρυφερᾷ ζωῇ καὶ ἁπαλῃ. ' 
καὶ ἁβροδίαιτος τρυφητής, τρυφερόβιος" 
"τοῖς δὲ ᾿Ῥωμιαίοις οὐκ ἐς τὺὸ ἁβροδίαιτον ὁ 
βίος" ἄλλως δὲ ὡς φιλοπόλεμοί τέ εἶσι καὶ 
φερέπονοι Menand. Exe. leg. p. 312). σηµαί- 
νει δὲ καὶ τὸν πλουσίως ζῶντα. καὶ ἁβρό- 
τητι τρυφερότητι, ἁπαλότητι, 

᾽βροι παροξυτύνως ἕθνος πρὸς τῷ 
“δρίᾳ. Steph. Β. 

ἀβροχόμας. οὗτος σατράπης ἦν “4ρτα- 
ξέρξου τοῦ Περσῶν. βασιλέως. Harp. 
ἀβρόμιος χωρὶς οἴνου" "ἂν ὀλοοῦ διὰ 

καῦμα φύγω πυρός, εἷς ἑκατόν σοι ἠελίους 

ὁροσερᾶν πίοµαι ἐκ λιβάδω» ἀβρόμιος καὶ 
ἄοινος” ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 291). 

ἄβρομος ὁ Φορυῤώδης, 
ἁβρόν παρὰ Ἡροδότῳ (1 74, 4 104) κα- 

λό», αὔθαδες, σεμνόν, τρυφερό». 
ἁβρός λαμπρός, τρυφερός, ἁπαλός" 

ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 54) '“ἀβρὸν ἐπιτρύζων κι- 
Φάρας ὕπερ ἔζετο τέττιξ.' "ὅμως δὲ ὁ τρυ- 
φερὸς ἐκεῖνος καὶ ἀἁβρὺς καὶ ὑπὸ µαλακίας 
τοῦ σώματος κατεαγὼς καὶ λελυγισµένος, καὶ 
τάς τε κόµας ἀναδούμενος ὥσπερ αἱ τῶν» 
ἑταιρίδων ἀσελγέστεραι, καὶ μυροσταγὲς ἔχω» 
ἀεὶ τὸ μέτωπο» καὶ τοὺς ῥοσερύχους, λαθών 
Χρυσίον ἐκ τῶν κου ῶν συμφορῶν ὅσον ἵκα- 
νὸν ἦν ἐμπλῆσαι καὶ τὸν ἐκ μύθου Μίδα», 
εἰσέρρει πρὸς τὸν βασιλέα”. (εΓ. v. ἐρύθημα). 
'"ἀθρὸς λειμὼν καὶ νοτερὸς καὶ εὐθαλής. 

πάντας δὲ ὡς ἁβρύότατά τε καὶ ἅμα εἲς 
ἔκπληξιν κατὰ πλοῦτον, τῷ γε δὴ πλοῦτο» 
Φαυμάζοντι, ἐσταλμένους. 

ἁῤροσύνη φαιδρύτης. 
ἀβροτάζω ἁμαρτάνω. 
ἁβρότερον" "ἀλλ ἁβρότερον αὐτῶν εἲ- 

χο», καὶ Συβάριδος μεστοὶ ἦσαν ' (Philostrat. 
γ. ΔΑ. 4 97). 

ἀβρότη ἡ νύξ, παρὰ τὸ ἐστερῖσθαι 
βροτῶν. 

ἀβροτήμων ἁμαρτωλός. 
ἄβροτον ἄψυχον», ἀναίσθητον. 
ἁβροχίτω» τρυφερὰ φορῶν. 
ἀβρύνεται κοσμεῖται, θρύπτεται, καυ- 

χᾶται. 

"4βρων Φρὺξ ἡ Ρόδιος, γραμματικός, 
καθητὴς Τούφωνος, σοφιστείσας ἐν Ῥώμῃ, 
[γεγονὼς δὲ ἐκ δούλων, ὡς φησιν Ἕρμιππος. 
| ἄβρωνος βίος ἐπὶ τῶν», πολυτελῶν 
Acur ὰρ παρ “4ργείοις ἐγένετο πλούσιος. 
ᾗ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀβροῦ. καὶ {ῤρώνειος. 

4βυδηνὸν ἐπιφόρημα. ὅταν ἀκαίρως 
ἐπιφανέντος τινὺς ἀπδία τις ᾖ, εἰώδαμεν 
λέγειν ''“4βυδηνὸν ἐπιφύρημια ' διὰ τὸ τοὺς 
4βιδηνούς, ὅταν τινὰ τῶν πολιτῶν ἢ ξένων 
ἱστιῶσι, μετὰ τὺ μύρον καὶ τοὺς στεφάνους 
τὰ παιδία περιφέρειν φιληθησύµενα, τῶν δὲ 
τιθηνῶν Φορυῤουσῶν τῶν τε παιδίων κεκρα- 
γότων ἐνοχλεῖσθαι τοὺς παρόντας. ἀφ' οὗ 
εἴθισται λέγειν τὸ προκείµενο». 

4βυδος πόλις. ἐπὶ συκοφάντου τάττεται 
ᾗ λέξις διὰ τὸ δοκεῖν συκοφάντας εἶναι τοὺς 
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Αβεδηνοές. καὶ ἐπίρρημα ἀβυδύθι ἐν 

Αβίδῳ. καὶ ἄβυδον φλυαρίαν τὴν πολ- 
. 9 .» 

1ή). καὶ 4βυ δηνός ὁ ἀπὺ 4βύδου. 
βυδώ» 4βυδῶνος χωρίον Μακεδονίας, 

4 Α΄ .. . 

ως πτράβων «(7 {τ, 33). "“τηλύθεν ἐξ "4βυδῶ- 
}΄ - — 

ος, ἀπ «4ξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος" (Hom. I 849). 
ἀβόρβηλο»ν ἀναίσχυντον, ἀπεγχθές. καὶ 

* ΄ 

ἀβέρβηλος ὁ πολύς, ὁ µέγας, ἢ ö κατα- 
κορής. λέγεται καὶ ἀβέρβηλος, ὡς καὶ 
πρὸ ὀλίγου γέγραπται, ὁ ἀκατάστατος. 

ἀβυρτάκη ὑπότριιμα βαρβαρικό», κα- 
τασχεναζόµενον διὰ πράσω»ν καὶ καρδάµων» 
σαὶ ῥροιᾶς κόκκω» καὶ ἑτέρων τοιούτω», δριμὺ 
ὀγλονότι. Θεόπομπος Θησεῖ “ἴξει δὲ Μήδων 
αΐζα», ἔνθα καρδάµω» πλείστων ποιεῖται καὶ 
πράσων ἀθορτάκη., ἔσει δὲ καὶ ἐν Κεκρυ- 

” ” 

φάλω ενάνδρου τοῦύνομα. 
ἄβεσσον καλεῖ τὴν ὑγρὰν οὐσίων ἡ Φεία 

Ἰβαφή. ἐπεὶ γοῦν ἡ γῆ πανταγόθεν ὕδασι 
περιέχεται, µεγάλοις καὶ μικροῖς πελάγεσιν, 
εἰκότως ἄβηεσσον περιβόλαιον αὐτῆς εἴρηκεν 
ὁ «αῤίὸ, καὶ ''ἄβισσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖ- 

ται ὁ αὐτὸς προφήτης φησίν, τὰ στρατιω- 
τικὰ λέγων τάγματα καὶ τὴν τοῦ πλήθους 
ς J — ee 2 — * ἐπερβολὴν τροπικῶς. ""ὼς ἐν ἀῤύσσω τινὶ 
ς ΄ * ... — 1 ες . 
υποβρύχιος ἐγενόμη». ἄβυσσος οὖν ὑδάτων» 
Ἄλ[ζθος πολύ. Τ]εοἆοτεί, in Ps. 103 6 et 41 8. 

ἄβνσσος, ἂν οὐδὲ βυθὸς χωρῆσαι δύ- 
γατα. Ίωνες δὲ τὺν βυφθὸν ῥυσσόν φασι», 
οὔεν δοκεῖ λέγεσθαι καὶ βυσσοδομεύειν. 
παρὰ τὸ δύνω τὸ ἑπέρχομαι, κατὰ τροπὴν 
βέω, βῥύσω βέβυσ 'σσύ ὶ ἄβυ ν (αι βυσσύς, καὶ ἀῤυσσος, 

τ 

οὐ οὐδεὶς εἰσέρχεται διὰ τὸ ῥβάβος. «4ρι- 
στοφάνης Βατράχοις (131) “εἰθὲὺς γὰρ ἐπὶ 
Ἱέμνην μεγάλην ἦξεις πάνυ ἄβυσσον., καὶ 

ς J J ο 2* 1 α 2} οὐδετέρως φησὶν ὁ αὐτός "ἕως ἂν ᾗ τὸ ἀρ- 
}ύριον τὸ ἄῤεσσον παρὰ τῇ θεῷ, οὐκ εἰρη- 
»εύσουσιν'' ἐν γὰρ τῇ ἀκροπόλει χίλια τά- 
Ίαντα ἀπέκειτο. δει A. Lys. 174. 

ἄῤυσσος. | Ἱτερὸν ἦν τῆς Περσεφόνης, 

πολὺν χρυσὸν ἐκ πωτὸς τοῦ χρόνου πεφν- 
λαγμιένον ἄθικτον ἔχον, ἐν 4 Χρυσός τις 

ἄβεσσος, ἀόρωατος τοῖς πολλοῖς κατὰ γῆς κε- 

χρυµµένος.' εξ. v. Πύρρος. 
4βωώνου τεῖχος πύλις ἐν τῷ Εὐξείνῳ 

ή "3 / δν * 

πὀντῳ. καὶ Πῤωνοτειχίτης τὸ ἐδνικόν: 
βωρα ὄνομα τόπου. 

ῃ ’ 3 ΄ 12 — 
ἀγάγῃς —— 
άγάζω γενικῇ. 
3 ” . - 1 2 ⸗ . 

άγαφά. ἐπὶ τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ 

εὐωχίαν σιτίω» καὶ ποτῶν ἐχρήσατο Ἐενοφῶν 
(Anahb. 4 4 9) τῇ λέξει. καὶ 'ἀγαθὰ Κιλίκων" 
λείπει τὸ ἔχει, Κιλίκων δὲ ὄνομα — εὖ- 
πορος δὲ ἦν. 

4γάδαρχος ὄνομα κύριον. ἦν δὲ ζω- 
γράφος ἐπιφανής, Εὐδήμου υἱός, τὸ δὲ γένος 

Σάμιος. Harp. 
άγαςἡὴ καὶ μᾶζα μετ ἄρτον, ἐπὶ 

τῶν τὰ δευτερεῖα διδόντω» ἢ αἱρουμένων. 
ἀγανῆς τύχης εώς. οὐκ ἄδηλον τὸ 

σημαινόμενο». Ἠαερ. 

γαθίας σχολαστικὸς ἸΜεριναῖος, 6 
γράιμας τὴν μετὰ Προκόπιον ἱστορίαν τὸν 
Κωισαρέα, [τὰ κατὰ Βελισάριον καὶ τὰς ἐν 
Ἰταλίᾳ καὶ ἐν “αιῤύῃ πράξεις] τονυτέστι τὰ 
κατὰ Ναρσῆν ἐν Ἰταλίῳ καὶ τὰ ἐν -Ιαξικῇ 
καὶ Βυζωντίῳ. οὗτος συνέταξε καὶ ἕτέρα βι- 
Αλία, ἔμμετρά τε καὶ καταλογόδην, τά τε 
καλούμενα «{αφνιακὰ καὶ τὸν κύκλον τῶν 
νέων ἐπιγραμμάτων, ὧν αὐτὸς συνῆξεν ἐκ 
τῶν κατὰ καιρὺν ποιητῶ». συνήκµασε δὲ 
Παύλῳ τῷ σιλεντιαρίῳ καὶ Ἰ]ακεδονίῳ τῷ 
ὑπάτω καὶ Τριβουνιανῷ, ἐπὶ τῶν Ἰουστινια- 
—— »οῦ χρόνων». 
ἀγανφθικά τὰ σπονδαῖα, 
ἀγαφοεργία. «Πωμάσκιος "ὡς δὲ ἑνὶ 

λόγω τὸ πᾶν συλλαβεῖν, ὅπερ ἔφη ὅ Πυθα- 
γόρας ὁμοιότατον ἔχει» τῷ Φεῷ τὸν ἄνθρω- 
πο», τοῦτο σαῶς ἐπὶ τῶν ἔργων» αὐτὸς ἐπε- 
δείκνυτο, τὴν ἀγαθοεργὸν προθυμία» καὶ τὴν 
ἐς πάντας ἐπεκτεινομένη» εὐεργεσίαν, μάλιστα 
μὲν τὴν ἀναγωγὸν τῶν ψυχῶν ἀπὸ τῆς κάτω 
βριθούσης παντοίας καχίας, ἔπειτα καὶ τὴν 
σωτήριον τῶν σωμάτων ἐκτῆς ἀδίκου ἢ ἆνο- 
σίου ταλαιπωρίας, τὸ ὁ᾿ αὖ τρίτον ἐπεμελεῖτο 
τῶν ἔξω πραγμάτων», ὅση δύναµις. 

ἀγαθοεργοί αἱρετοὶ κατ ἀνδραγαθδίαν 
ἐκ τῶν Ἱππέων ὑπ ἐφόρων. 

ἀγαδοθέλεια ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐκλογή" 
οὐκ ἀρκεῖ τοῖς πράγµασιν ἡ ἀγαθοθέλεια 
μόνο», ἀλλὰ δεῖ καὶ ῥώμης καὶ ἐπιστρεφείας.” 

ἀγαφοὶ ὁ) ἀριδάκρυες ἄνδρες, ἐπὶ 

τῶν» σφόδρα πρὸς ἔλεον ῥεπόντων. 
Αγαδοκλῆς. οὗτος ἐγένετο τύραννος, 

καὶ ὡς φησι Τέμαιος, κατὰ τὴν πρώτη» ἡλι- 

κίαν κοινὸς πόρνος, ἔτοιμος τοῖς ἀκρατεστά- 

τοις, κολοιός, τριόρχης, πάντων τῶν βουλο- 
µένων τοῖς ὄπισθεν ἔμπροσῦεν γενόμενος. ὃς 
ὅτε ἀπέθανε, τὴν γυραϊκά φησι κατακλαιο- 
µένην αὐτὸν οὕτω θρηνεῖν, Ὁτί ὁ) οὐκ ἐγὼ 
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σέ; τί ὃ᾽ οὐκ ἐμὲ σύ; ὅτι δὲ ἐκ φύσεως 
ἀνάγκη μεγάλα προτερήματα γεγονέναι περὶ 
τὸν «4γαθοκλέα τοῦτον, ὁῆλον. εἰς γὰρ τὰς 

Συρακούσας παρεγενήθη φεύγων τὸν τροχό», 
τὸν καπνό», τὸν πηλόν, περί τε τὴν ἡλικίαν 

ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονώς, καὶ µετά τινα χρό- 
»ο» ὀρμηδεὶς ἀπὸ τοιαύτης ὑποι έσεως κύριος 
μὲν ἐγένετο πάσης Σικελίας, µεγίστοις δὲ κιν- | 

δύνοις περιέστησε Καρχηδονίους, τέλος ἐγγη- | 
ράσας τῇ δυναστείᾳ κατέστρεψε τὸν βίον ͵ 
βασιλεὺς προσαγορευόµενος. Ῥο]γὴ. 19 195. | 
ἀγαῦόν. κοινῶς μὲν τό τι ὄφελος, ἰδίως | 

δὲ ἤτοι ταὐτὸν ἢ οὐχ ἕτερον ὠφελείας' ὃφεν 
αὐτήν τε τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ µετέχον αὐτῆς 

| 

ἀγαθὸν τριχῶς λέγεσθαι. οἷον τὸ ἀγαθὸν 
ἀφ᾽ οὗ συμβαίνει, ὡς τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν 
ἀρετήν, ὑφ) οὗ δέ, ὡς τὸν σπουδαῖον τὸν 
µετέχοντα τῆς ἀρετῆς. ἢ οὕτω, τὸ ἀγαθὸν 
τὸ τέλειον κατὰ φύσιν λογικοῦ ἢ ὡς λογικοῦ. 
τοιοῦτο ὁ᾽ εἶναι τὴν ἀρετὴν ὡς μµετέχοντάς τε 
πράξεις τὰς κατ’ ἀρετὴν καὶ τὸ σπουδαίους 

εἶναι, ἐπιγεννήματα δὲ τήν τε χαρὰν καὶ τὴν 
εὐφροσύνην καὶ τὰ παραπλήσια. ἔτι τῶν ἀγα- 
Φῶν τὰ μὲν εἶναι περὶ ψυχή», τὰ δὲ ἐκτός, 
τὰ δὲ οὔτε περὶ ψυχὴν οὔτε ἐκτός, τὰ μὲν 
περὶ ψυχὴν ἀρετὰς καὶ τὰς κατὰ ταύτας πρά- 
ξεις, τὰ δὲ ἐκτὸς τό τε σπουδαία» ἔχειν πα- 
τρίδα καὶ σπουδαῖον φίλον καὶ τὴν τούτων 
εὐδαιμονίαν, τὰ δὲ οὔτε ἐκτὸς οὔτε περὶ 
ψυχὴν τὸ αὐτὺν ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι σπουδαῖον 
καὶ εὐδαίμονα. ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι 
τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δὲ τελικὰ καὶ 
ποιητικά. τὸν μὲν οὖν φίλον καὶ τὰς ὑπ 
αὐτοῦ προσγινομένας ὠφελείας ποιητικὰ εἶναι 
ἀγαθά, Φάρσος δὲ καὶ φρόνημα καὶ ἐλευθε- 
ρίαν καὶ τέρψιν καὶ εὐφροσύνην καὶ ἀλυπίαν 
καὶ πᾶσαν τὴν κατ ἀρετὴν πρᾶξιν τελικά" 
ποιητικὰ δὲ καὶ τελικά, καθὸ μὲν ποιοῦσι 
τὴν εὐδαιμονίαν, πσιητικά ἐστιν ἀγαθά, καθὺ 
δὲ συμπληροῦσιν» αὐτὰ ὥστε µέρη αὐτῆς γε- 
νέσθαι, τελικά, οἷον φίλος καὶ ἐλευθερία καὶ 

τέρψις. ἔτι τῶν περὶ ψυχὶν ἀγαθῶν τὰ μέν 
εἶσιν ἕξεις, τὰ δὲ διαθέσεις, τὰ δὲ οὔτε ἕξεις 
οὔτε διαθέσεις, διαθέσεις μὲν αἲ ἀρεταί, ἕξεις 
δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, οὔτε δὲ ἕξεις οὔτε δια- 
Φέσεις αἲ ἐνέργειαι. κοινῶς δὲ τῶν ἀγαθῶν 
μικτὰ μέν ἐστιν εὐτεκνία καὶ εὐγηρία, ἁπλοῦν 
δέ ἐστιν ἀγαθὸν ἐπιστήμη. καὶ ἀεὶ μὲν πα. 

Φοῦ δαίµμονος 

συμφέρον καὶ δέον καὶ χοήσιμον καὶ εὔχργ- 
στον καὶ καλὸν καὶ ὠφέλιμον καὶ δίκαιον καὶ 
αἴρετόν (Zeno αρ. Diog. L.7 94). ἀγαθὸν δέ 
ἐστι τὸ πᾶσιν ἐφετόν. καὶ ἔτι ἀγαθόν ἐστι» 

εν ” * ⸗ 24 1 

εἷς ὃ πάντα ἀνήρτηται, αὐτὸ δὲ εἷς μηδέν. 
, —* 

ἀγανόν. ὁμώνυμός ἐστι φωνή, κατηγο- 
ρεῖται δὲ τὰ δέκα γένη τοῦ ἀγαφδοῦ, τουτέστεν 
αἲ έ κατηγορία. καὶ τὸ μὲν ποιεῖν, ἐπεί ἐστέ 
τινα ἀγαδὰ ὡς ποιητικά. λέγεται γὰρ τὸ 

- 7 ἀγαθοῦ ποιητικὸὺν ἀγαθόν, οἷον τὸ ὑγιείας 
ποιητικὸν ἢ ἡδονῆς καὶ ὅλως ὠφέλιμον" τὸ 
γὰρ ἐν τῷ ἐδέσματι ἀγαθόν, ὡς ποιητικὸν 
1 — — J J ] μμ Ν -- 
ἀγαθοῦ, ἀγαφόν. τὸ δὲ ποιὸν ὑπὸ τὴν τοῦ 
ποιοῦ κατηγορίαν. ποτὲ δὲ τὸ ποιὸν ἐπὶ ψυ- 
χῆς' ὕταν γὰρ κατηγορήσωµεν τὸ ἀγαθὸν 
τῆς ψυχῆς, λέγοντες αὐτὴν ἀγαθήν, ποιὰν 
αὐτὴν εἶναι σηκαίνοµεν, οἷον σώφρονα ἡ ἄν- 
δρείαν ἡ δικαίαν' ποιότητος δὲ παρησίᾳ ποιὰ 
τὰ ποιά. ὁμοίως κἀπ᾿ ἄνθρώπον" ὅταν γὰρ 
τὸ ἀγαθὸν κατηγορήσωµεν αὐτοῦ, ποιὸν αὐ- 

κ) — — 
δίκαιον φρόνιμον. ἐνίοτε δὲ τὸ ἀγαθὸν τὸ 
ποτὲ σηµαίνει" τὸ γὰρ ἐν τῷ προσήκοντι 
καιρῷ γινόμενο» ἀγαθὸν λέγεται. σηµαίνει 
δὲ ἀγαθὸν καὶ τὸ ποσόν" τὺ γὰρ κιέτριον καὶ 
 ε / / 3 * 

κἡ ὑπερβάλλον μήτε ἐνδέον εἴη ἄν ποσό», 
καν ὅσον τοσοῦτόν τι. λέγεται καὶ ὡς οὐσία 

2 ή « ΄ .. .” λ] λε 

τι ἀγανόν, ὥς Φεὺς, νοῦς. λέγεται δὲ καὶ ὡς 

πρός τι' τὸ γὰρ σύμμετρο» οὕτως ἀγαθόν. 
καὶ ἐν τῷ πάσχειν, ὡς τὸ Φεραπεύεσθαι καὶ 

ὁιδάσκεσθαι. ἔστιτι ἀγαθὸν καὶ ἐν τῷ ποῦ, 
Τ ν σας ον ᾗ . ο. ς - οἷον» τὺ ἐν Ελλάδι είναι, τὸ ἐν ὑγιεινοῖς χω- 

α) ’ ο ’ 

ρίοις εἶναι, τὸ ἐν ἡσυχίαν ἔχουσιν 1 εἰρήνην. 
V 1 * — — 

εἴη ὁ) ἂν καὶ ἐν τῷ κεῖσθαι, ὅταν ᾧ μὲν λυσι- 
* ζ J 

τελὲς τὸ καθέζεσθαι καθέζηται, ᾧ δὲ τὸ ἀνα- 
κεῖσφαι ἀνάκειται, τῷ πυρέττοντι φέρε εἰπεῖν. 

2 ’ ε ή 1 * 2 2⸗ 2 

ἀγαθός ὁ φρόνιμας. οὐκ ἐπ ἴσης δὲ ὁ 
⸗ 3 « 3 * .) 3 3 5 

φθόνιμος καὶ ὁ ἀγαθύς' ἐπὶ πλέον γὰρ ὁ 
ἰγαθός. ἀγαθὸς γὰρ ὁ σώφρω», ὁ ἀνδρεῖος ἀγαδός, ἆγαθὸς γὰρ ὁ σώφρω», ὁ ἀγδρεῖος 

3 4 ή 5 / ε 

καὶ οἱ λοιποί. ἀγαθοὶ λέγονται καὶ οἱ ἐπι- 
/ .. ᾿ .) ’ 3 . 3 

στήµιονές" τοὺς δὲ «Ίάους ἀγανθοὺς μὲν 

ἀκοντιστάς, ἀγαθοὺς δὲ καὶ ἐν χερσὶ ποι- 
ἤσασθαι μάχη. 

2 - Ἶ * σι 7 Γ 

ἀγαφοῦ δαίµονος. ἕθος εἶχον οἱ πα- 
λαιοὶ μετὰ τὸ δεῖπνον πίνει ἀγανοῦ δαΐμο- 
ος, ἐπιρροφοῦντες ἄκρατον, καὶ τοῦτο λέ- 
γειν ἀγαθοῦ ὁαήμονος, χωρίζεσθαι δὲ μέ) 7 } ' σα. με» 

9 — J 

λοντες «4ιὸς σωτῆρος. καὶ ἡμέραν» δὲ τὴν 
΄ 5. 3 ⸗ — 21* 4 ιό ’ ρόντα αἱ ἀρεταί, οὐκ ἀεὶ δὲ αἷον χαρά, περι: 

— κ. - * 7 4 πάτησις, πᾶν» δὲ ἀγαθὸν λυσιτελὲς εἶναι καὶ 
| δευτέρα» τοῦ μηνὸς οὕτως ἐκάλου». καὶ ἐν 
ἱ Θήῤαις δὲ ἦν ἡρῴῷον ἀγαθοῦ δαίμονος. 



περὶ τἀγαθοῦ -- ἀγανόφρονος 

ὅτι περὶ τάγαφοῦ βιβλίον συντάξας 
Αριστοτέλης τὰς ἀγράφους τοῦ Πλάτωνος 
δόξας ἐν αὐτῷ κατατάττει. καὶ µέμνηται τοῦ 
σεντάγµατος “Αριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ 

ψεχῆς (9), ἐπονομάζων αὐτὺ περὶ φιλο- 

σοφίας. 

4γάθνρσα πόλις Σικελίας, ὡς Πολύβιος, 

ſteph. B. 
γάσΦρσοι ἔθνος ἐνδοτέρω τοῦ «{ΐμου, 

τ απὸ "4γαθύρσ ῦ Ηρακλέους, ἡἤ ὡς ; ἀπὸ ᾽4γαθύρσου τοῦ ᾿Ηρακλέους, ἡ ὡς 
’ - * - * Πμσανδρος ἀπὺ τῶν Φύρσων τοῦ «Πιονύσου. 

Steph. B. 
2 7 
AYVGOGV ὄνομα κύριον, ἦν δὲ τραγικός, 

ὑμβέβλητο δὲ ἐπὶ μαλακία. “Αριστοφάνης 
(Βαα. 83) Ι'4γάθων ποῦ ἔστιν; ἀπολιπών 
α᾿ ἀποίχεται. ποῖ γῆς ὁ τλήµων; ἐς µιακά- 

΄ / .. ζ ς 2 ’ 1 ᾿ Ὑ ρων εὐωχέαν. οὗτος ὁ 4γάθων ἁγαθὸς ήν 
τὸν τρόπο», ποθεινὸς τοῖς φίλοις καὶ τὴν 

τράπεζα» λαμπρός. φασὶ δὲ ὅτι καὶ Πλάτω- 
νος συμπόσιο» ἐν ἑστιάσει αὐτοῦ γέγραπται, 
πολλῶν ἅμα φιλοσόφων παραχθέντων. 

κωμιωδοποιὸς Σωκράτους διδασκάλου. ἐκω- 
μωδεῖτο δὲ εἰς θηλύτητα, 

J — 2 — ε 

ἁγαθώῶν ἀγαθφῖδες. τάττεται ἡ παροι» 
µία παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἐπὶ τῶν πολλῶν ἀγα- 
θῶν. καὶ ἆγαῦδῶν Φάλασσα ἐπὶ πλήθους 
ἁγιθῶν, καὶ ἀγαδῶν µυρμηκιά ἐπὶ πλή- 

- { ᾿ 

δοες εὐδαιιορίας, καὶ ἀγαῦῶν σωρός ἐπὶ 
πλήγθους ἀγαθφῶν καὶ πολλῆς εὐδαιμονίας, 
γα ώνειος αὔλησις ἡ μαλακὴ καὶ 

8 - ΄ ΄ 

ἐκλελεμένη, η ἡ μήτε χαλαρὰ μήτε πικρὰ 
ἀλλ’ εὔκρατος καὶ ἡδίστη. 
4γαθώνιος (Ἠπιπο «4ργανθώνιος) ὄνο- 

μα χέριον, ὃς ἐβασίλεισε τῆς Ταρτησοῦ. 

ἀγαίομαι φδονοῦμαι. καὶ ἀγαῖος ὁ 
ἐπίφθονος. 

. ϕ { * 2* .. . * 

ἀγακλειτός ὁ ἄγα» ἔνδοξος, καὶ άγα- 
χλειτή. 

* — 1 “. Σε , 

ἀγάλακτες ὀμογενεῖς, ὀµαιμοι, ἀδελφοί, 
ἆλλοι δὲ τοὺς ἱερείων κοινω»οὺς καὶ συ}γε- 

νεῖς. οἳ δὲ συντρόφους. 

γαλεών (πμπο «4)γάλεων) ὄνομα ὄρους. 
Thuc.2 19. 

ἀγάλλει ποιεῖ, σκευάζει, κοσιιεῖ. 

άγαλμα πᾶν ἐ ῴ τις ἀγάλλεται. καὶ 
ὀίδωσιν ἀργύριον, ἵνα ἐκπονήσῃ τὸ ἄγαλμα 
* * 3 / 1 

ἄκρας τέχνης, προσὺ εἰς τὸ μέγεΨος καὶ προσ- 

επων τῆς λίθου τὴν φύσιν.) 
ἄγαλμα 49 ηνᾶς ἔστιν ἐν τῷ 4φηνᾶς, 

καὶ ἄγαλμα 4ντιόχου ἐν τῷ βδέλυγµμα 
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τῆς ἐρημώσεως, καὶ ἄγαλμα Απόλλωνος 
ἐν τῷ “ἄπόλλωνος, καὶ ἄγαλμα 4ιονύ" 
σου 3 τῷ Auę δέντιος. 

ἀγάλματα τὰ τῶν φεῶν μιμήματα, καὶ 
πάντα τὰ κύσµου τινὺς µετέχοντα. Ὅμηρος 
(4 144) ""βασιλῆι δὲ κεῖται ἄγαλμα. καὶ 
"Ησίοδος τὸ» ὅρμον ἄγαλμα καλεῖ, Πένδα- 
ρος δὲ (Nem. 10 195) τὴν ἐπὶ τάφου στήλην 
οὕτω καλεῖ, Εὐριπίδης (Aleest. 613) τὸν ἐπὶ 
νεκροῖς κόσμον. καὶ ἐφ᾽ ᾧ τις ἀγάλλεται. καὶ 
τὸ εἴδωλον, βρέτας, χάρµα, καλλονή, κόσμος, 
καήχηµα, Φαλλοί, ἀνδριάντες, ἐπιγραφαί. 
ἀγάλματα δὲ καὶ τὰς γραφὰς καὶ τοὺς ἂν- 
ὁριάντας λέγοισι»,. ἀγαλμάτιον δὲ ὑπο- 
κοριστικῶς. 

ἀγαλματοποιοί, τουτέστι χειρουργοί, 
οὗτοι ἀκριβεῖς, “ύσιππος 1Ιολύκλειτος Φει- 

δίας. eſ. ν. χειρουργοί. 
ἀγαλματοφορέήμενος ἀγάλματα ἤτοι 

τύπους τῶν νοηΦέντων φέρω» ἐν ἑαυτῷ. οὕτω 
Φίλων». 

ἀγάλλων ἑαυτὸν σεμ»οποιῶν. 
ἄγαμαι καρδίας (Α. Ach. 464). ἀττι- 

κῶς ἀντὶ τοῦ Φαυμάζω. «4ἰλιανός '᾿ἐπεὶ καὶ 
τὴν τοῦ Ἠενέλεω πρὸς τὸν τοῦ Πριάμου Πά- 

ϱιν οὔτε ἐπαινῶ οὔτε ἄγαμαι. (Philostrat. 
. Α. 4 93) "ἐγὼ δὲ ἄγαμαι καὶ τούσδε τοὺς 
ἄνδρας, τὸ» δὲ «4καρνᾶνα µιέγιστον καὶ πρὸ 
τούτων" ἃ γὰρ πεισοµένους ἐγίνωσκε, τού- 
τω» ἐπεθύμησε τοῖς ἀνδράσι κοινωνῆσαι. 

Αγαμέμνων» "4γαμέμνονος, ὦ '4γάμε- 
µνον. καὶ γαμεμνόνειος οἶκος, καὶ 
4γαμεμνονεία ναὕς. 

ἀγάμενος θαυμάζων. '᾿ἀγάμενοι τοῦ- 
τον τῆς εὐψυχίας ἐποχοῦσι τῷ ἵππῳ." 
4γα µήδης ὄνομα κύριο». καὶ Φηλυκὸν 

4 γαμη z0 
ἄγαν ἐγκεῖσθαι τῷδε, οἷον αἰτιᾶσθαι 

καὶ ἀποτείνεσθαι. 

ἀγάννιφον Ὅμηρος (4 4320) τὺ ὄρος τὸ 
λίαν χιονιζύμενον. 

ἄγανον προπαροξυτόνως τὸ κατεαγὸς 
ξύλο», ἤ τὸ φρυγανῶδες καὶ ἔτοιμον πρὺς 
τὺ κατεαγῆναι οἳ δὲ τὸ ἀπελέκητον. ἀγανόν 
δὲ ὀξυτόνως καλὸν ἢ ἀγαθὸν ἡ ἱλαρόν' οἳ 

δὲ ἀθάνατον. ἔνθεν καὶ ἀγανοφροσύνι, καὶ 
αὖθις (ΑΡ 7 36) "ὡς ἄν τοι ῥείῃ μὲν ἀγανὸς 

(Ίππο ἀένρασς) ἄτθίὸι ὑέλτω κηρός, ὑπὸ 
στεγάνοις ὁ᾽ αἰὲν ἔχοις πλοκάµους."' 

ἀγανόφρονος. τότε τῆς ἀγανόφρονος 
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ε 

ἠσυχίας εὐήμερον πρόσωπον”. (Α. Αν. 13140) 
τῆς πράου καὶ προσηνοῦς, 

1 ΄ 

ἀγανοφροσύνη προσήνεια, πραότης. 
ἀγανώπιδος πραέα ῥλεπούσης. 

* — 

ἀγανωώτερον ποφεινύτερο», πραύτερο». 
ἀγαπᾶν ἀποδέχεσθαι. 
2 - 2 * 3 3 ’ 
άγαπ ἂν ἀρκεῖσφαί τινι καὶ κιηδὲν πλέον 

ἐπιζητεῖν. 
ἀγαπήνορος τὴν ἀνδρείαν ἀγαπῶντος, 
ἀγαπησμ ός, «ἀγαπησμὸν λέγουσι καὶ 

1 ’ * 

ἀγάπησιν τὴν φιλοφροσύνη». Συναρισεώσαις 
ΠΗένανδρος “καὶ τὸν ἐπὶ κακῷ γιόμενον ἆλ- 
λήλων ἀγαπησμὸν οἷος ἦν. 

) * 9 3 1 2 * 

ἀγαπητὰ ἠθη τὰ καλὰ καὶ ἀγανθα. 
ἆγαπητόν τὸ ἠγαπημένον ἢ τὸ µονο- 

92 — ε.. ο. 4 Ν J 
γενές. καὶ ἀγαπητῶς"' “οὕτω δὲ ἄρα πολὺ 

* ”. τὸ ἀνόητο» ἐν τοῖς ἡγεμόσιν αὐτῶν ἦν, ὥστε 
ἀγαπητῶς εἶδον εἰ μὴ μετὰ πάντων ἀἆγω- 
νιοῦνται τῶν συναραµένων τῆς στρατείας.' 

"γαπητός ἐπίσκοπος Συνάδων, ὃν ἐν 

ἐπαίνῳ πολλῷ τίθεται Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου, 
καὶ θαυμάτων» αὐτοῦ ἐξαισίων μνήμη» ποιεῖ- 
ται, ὀρῶν μεταστάσεις καὶ ποταμῶν καὶ νε- 
χρῶν ἐγέρσεις. καὶ ὅτι στρατιώτη» ὄντα 
ἠβουλήθδη ΠΗαξιμῖνος ὡς χριστιανὸν ἀποκτεῖ- 
ναι διὰ τὸ πυνθάνεσθαι πολλοὺς τὰ παρ 

αὐτοῦ τελούµενα ὑπεραγαμένους, 
Αγάπιος θηναῖος φιλόσοφος, μετὰ 

Ηρόκλον ἀποιχόμενον ὑπὸ ΠΜαρύῳ, ὃς ἐθαυ- 
— 2322 12 — - 

μιάζετο ἐπὶ φιλομαδίᾳ καὶ ἀποριῶν προβολῇ 
ῥυσεπηβόλων». 

ζ Ί . 
Αγάπιος. οὗτος η» «4λεξανδρεὺς μὲν τὺ 

- ⸗ * 

γένος, ἐκ παίδων δὲ λόγοις ἐντραφεὶς ἔλευ- 
- ΄ 

Φερίοις καὶ ἰατρικῶν μαδημάτω»ν ἐξηγητὴς 
΄ 2 3 * ** 

γεγονώς, ἀνελθδὼν εἷς τὸ Πυζάντιον διατρι- 
βήν τε συνεπήξατο µάλα διαπρεπῆ, φύσεώς 
τε μεγέθει καὶ δεξιότητι τύχης χρησάµενος, 
* * / 3* νὰ J J ⸗ 
ἔνδοξός τε ἐπὶ τῇ τέχνη γέγονε, καὶ χρή- 
µατα μεγάλα συνείλοχεν, 

ἀγαπῳῴην εὐκτικῶς. 
* * — J 

ἀγάσαιτο Φαυμάσειεν. καὶ ἄγασθαι 
21 —* - * 

παρ Ὁμήρῳ ἐπὶ τοῦ Φαυμάζειν καὶ φδονεῖν. 
ἀγασνφέντος ἐκπλαγέντος, δαυμάσαν- 

κ. - * ⸗* 2 — ⸗ .. 

τος" “τοῦ δὲ ἀγασθέντος ἐπὶ τῇ προαιρέσει. 
. 2 δυο 1 α. Ἡ * 2 - 

καὶ ἀγασθείς' “"ὁ δὲ ἀγασθεῖς ἐπί τε τῇ 
, 3 . λ / — * 

πόλει καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐπέμενε τρεῖς ἡμέ- 
η) ρας. 

— - [ή 

ἄγασο ὦ τινί ἀντὶ τοῦ Φαυμάσω τινά. 
Ἔενοφῶν (Οψτ. 3 4 9) "ὅταν τινὶ ἀγασὺῶ τῶν 
στρατιωτῶν. 

ἀγανοφροσύνη — ἄγγελοι 
4 , 1 — 2* αν 1 , 4γασικλῆς ὄνομα κύριον, ὃς λέγεται 

“ἀλιμονισίοις σινδικάααι, καὶ διὰ τοῦτο ξένος 
v 3 — — / 

ων» ἐγγραφῆναι τῇ πολιτεία. Ἠατρ. 
7γς Τη ἤ / ς π Ῥ  ) 
ἀγάσματα σεῤβάσματα, ἆ ἂν τις ἄγά- 

σαιτο. Σοφοκλῆς κέχρηται. 
ἀγάστονος (Ἠοπι, 97) πολυστένακτος. 
2 — ” τι / 

ἀγάστορες ἀδελφοί, οµαιμοι, δίδυμοι. 
ἀγαστός θαυμαστός" ""ἀγαστοῦ δανά- 

του. 
1 / * — o— — — 
J * * ΄ . ι) 4 { 2 
ἁγαυρὸς ὁ χομψός' οἳ δὲ κακὀς. ὑπὸ 

Ἰώνων δὲ ἄπο ὑπὸ δὲ ἄττικῶ / ος, ὑπὸ δὲ 4ττικῶν τρυφερός. 
γβαρος ὄνομα κύριο», ὁ τῆς Εδέσσης 

΄ ., 3 ο * 

βασιλεύς. ἔστιν ἐν τῷ “Ίυγαρος. 
“4γγαῖος ὄνομα κύριον. 
ἀγγαρεία. καὶ ἄγγαρος ἐργάτης, 

{ ΄ 3 9 4 49 2 ’ :ὴ 
ὑπηρέτης, ἀχθοφύρος. ὅφεν ἀγγαρείων ἀνάγ- 
κην ἀκούσιον λέγομεν καὶ ἐκ βίας γινοµένη» 
ὑπηρεσίαν. 

* 5 υ - [ή 

ἄγγαροι οἱ ἐκ διαδοχῆς γραμµατοφύροι. 
ε εν } 3* 12 — J 4 }ὸ}, 

οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ ἀστάνδαι. τὰ δὲ ὀνόματα 
Περσικά. «4ἰσχύλος «4γαμέμνονι 289) Ἵφρυ- 
κτὺς δὲ φρυκτὸν δεῦρ ἀπ᾿ ἀγγάρου πυρὸς 
ἔπεμπε." τίΦεται τὸ ὄνομα καὶ ἐπὶ τῶν φορ- 
τηγῶν καὶ ὅλως ἀναισθήτων καὶ ἀνδραπο- 
ῥωδῶ», καὶ τὸ ἀγγαροφορεῖν ἐπὶ τοῦ τὰ 
φορτία φέρειν. καὶ ἀγγαρεύεσθαι καλοῦ- 
σι, ὥσπερ ἡμεῖς νῦν, τὸ εἷς φορτηγίαν καὶ 
τοιαύτην τινὰ ὑπηρεσίαν ἄγεσθαι. Ἰέναν- 
ὄρος καὶ τοῦτο ἐν τῷ Σικιωνίῳ παρίστησιν" 
e πλέων κατήχθη" κρίνεῷ’ οὗτος πολέμιος. 

* 2 ͵ .. 
ἐὰν ἔχη τι μαλακό», ἀγγαρεύεται. 

* 2 ’ ) 

ἄγγαρος. οὕτως ἐκάλοιυν οἱ Πέρσαι τοὺς 

βασιλέων ἀγγέλους, "πέμπει τῶν πιστοτάτων 
* V * ’ ο ᾶ ΄ 

«γγαρον» παρὰ τὸν Βαῤνλώνιον διὰ Ἡαρσών»- 
ὅην τὸν ἄριστον”' (Nicol. Dam. Exc. p. 233). 

ἄγγαρος. καὶ ἀγγαρεία ἡ δημοσία καὶ 
ἀναγκαία δουλεία. "ὥσπερ γάρ τι αὐτῷ πά- 
ϱεργο» τὸ ἐσθίειν, τῆς φύσεως αὐτὸν ἀγγα- 
ρευούσης περὶ τὰ βρώματα, ἐφαίνετο εἶναι” 
Procop. Are. 13). 

2 3 ᾿ * J— ἀγγείδιον τὸ μικρὸν ἀγγεῖον. 
ἀγγελιαφόρος πρεσβευτής. 

ζ ε 
4γγέλιος. οὗτος ἐπὶ Βάλεντος ἦν Κων- 

σταντινουπόλεως ἐπίσκοπος, βίον ἀποστολι- 
ὃν βιούς" ἀνυπόδητος γὰρ διόλου διῖγ κὸ ς πόδητος γὰρ διόλου διῆγεν, 

« - — 

ἑνέ τε χιτῶνι ἐκέχρητο, τὸ τοῦ εὐαγγελίου 
φυλάττων ῥητόν. Soerat. h. εσε]. 4 9. 

ἄγγελοι. οἳ ἄγγελοι µόνον τῇ τοῦ »οὸς 
καταλήψει εἰσὶ περιγραπτοί, οὔτε δὲ ἐν τόπῳ 



2 * 4 
ἀγγοπήνια — ἄγευστος 9Φοίνης 

οἐδὲ ἐν σώαατι οὐδὲ χρόνῳ" πρὸ γὰρ τοῦ 
ἑλίου ἡ γένεσις αὐτῶ». ἀγγέλους πονηροὺς 
τοὺς τῆς τιμωρίας ὑπουργοὺς ἡ γραφὴ κα- 
λε, ὥσπερ ἡμέραν πονηρὰν τὴ» τῆς τιμω- 
ρίας. ε[.ν. ἡκιέραν πονηρά». 

ἀγγοπήνια τὰ τῶν μελισσῶν κηρία. 
ἄγγωνες ἐπιχώρια δόρατα παρὰ Φράγ- 

οι. Agath. 2 5. 
ἄγε δῆτα, φέρε, κόµιζε, δεῦρο. καὶ ἐπί- 

Ίβαμιια εἷς «4ιογένην τὸν κύνα '"«ιόγενες, 
ἀγελέγε τές ἔλαβέ σε µόρος ἐς ἄιδος, ἔλαβέ 
με χινὸς ἄγριο» ὀδάξ” GDiog. 1.. 6 70). τὸ δὲ 
ἐπήραμμα διὰ βραχέων». 

ἄγει» καὶ φέρειν τὸ λγστεύειν καὶ ἁρ- 
πάζειν. ἄγειν δὲ καὶ ἀπάγειν χρήματα καὶ 
ἐπὶ ἀφύχω», καὶ κομίζειν ἀδιωφόρως. "ὃ δὲ 
ἐπεὶ ἐπεραιώθη εἷς τὸ καταντικρὺ τοῦ ῥεί- 
ὅρου, παραχρΠκια τάς τε κώμας ἐνεπίιπερα 
τῶν Σκλαβηνῶν καὶ ἐσίνετ τοὺς ἀγρούς, 
ἠγέ τε καὶ ἔφερεν ἅπαντα, οὐδενός πω τῶν 
ἐκεῖσε βαρβάρων «Φαρρήσαντός οἳ εἰς χεῖρας 
ἠθεῖν, εἲς τὰ λάσια καὶ κατηρεφῇ τῆς ὕλης 
χαταπεφευγύτων᾽' «Μεπαπά, Έχε. leg. p. 405). 
γείρας ὃ χωλός, Ιοδερ]. Β. 1. 6 12. 
ἀγείρει συνάγει. καὶ ἀγείρονσιν" "ὁ 

7ὰρ τρόπος ἱερὸς ἦν καὶ οὐδὲν ἐοικὼς τοῖς 
ἀγείρουσιν' (Ῥ]η]οκίται. V. A. 4 39). καὶ αὖθις 
ἵὅ δὲ λαφεῖν. Θέλων Συρεῖται τὴν κεφαλὴν 
σαὶ τὸ :ένειον, καὶ στρλὴν «4ἰγυπτίαν ἀναλα- 
βών, ἣν οἱ τῆς Ἴσιδος Φεραπευτῆρες ἤσθην- 
ται, καὶ σεῖσερον ἐπισείω» καὶ πύλιν ἐκ πύ- 
εως ἁμείβων καὶ τῇ ὕερῷ ἀγείρων, καὶ 
ἀναγκαίας τροφάς» λιμοῦ φάρμακα , άγαπη- 
τῶς λαμβάνω». 

ἀγελαία σταφνλή ἡᾗ εὐτελής. 
ἀγελαῖα τὰ οὐ γενραῖα. 

ἀγελαίη ἡ 49ηνᾶ. 
ἀγελαῖοι ἰχθύες οἱ εὐτελεῖς καὶ μικροί. 
ἀγέλαιος προπαροξυτύνως μὲν ὁ ἆμα- 

Φής, ἀγελαῖος δὲ ὁ ἐκ τῆς ἀγέλης. 
ἀγελαῖος ἰδιώτης, ἢ ὁ ἐν ἀγέλῃ διάγων. 

καὶ ἀγελαίω» ἰδιωτῶν, ῥεμβωδῶν" “τῶν 
ἀγελαίων ἔοικεν ἀνθρώπων εἶναι ὁ τοιοῦτος” 
ἀντὶ τοῦ εὐτελῶ». καὶ ἀγελαίων τῶν πολ- 
λῶν καὶ τυχύντων. εἴη ὃ᾽ ἂν ἐκ μεταφορᾶς 
τῶν ἀγελαίω»ν ζώων», ἢ ἀπὸ τῶν ἰχφύω», οὓς 
βύσχεσθαι ῥύδην» καὶ ἀγεληδόν φασιν. 

ἀγελαιώ» ὁ τύπος τᾷς ἀγέλης. 
γέλαος ὄνομα κύριον. 
ἀχελάρχης ὁ τῆς ἀγέλης τῶν ῥοῶν ἄρχων. 

. 

χαι 

19 

ἀγέλαστα (Hom. ὃ 307) τὰ μὴ γέλωτος 
ἄξια ἀλλ’ ἀγανακτήσεως. 

ἀγελείη ἡ -49φηνᾶ, ἀπὸ τοῦ ἄγειν λείαν, 
τουτέστι στρατιωτική. 

ἀγεληδόν ἐπίρρημα. Hom. Π 160. 
ἀγελήτης βοῦς ὁ ἐξ ἀγέλης. 
ἀγέληφι ἐκ τῆς ἀγέλης, Hom. B 480. 
ἀγένεια ἡ ὀυσγένεια, 
ἀγενής ᾿Ισαῖος ἀντὶ τοῦ ἅἄπαις, Harp. 

—V — — ἀνάνδρως. καὶ ἀγεννές ἐπὶ 

τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἐπὶ τοῦ δυσγενοῦς, καὶ 

ἀγεννία ἡ ἀνανδρία καὶ ἡ ἣ δειλία. "ἔφεντο 
οὖν οἱ Ῥωμαῖοι σπονδὰς ἀγεννεῖς διὰ δέος 

πρὸς Οὐὗννους."' 

ἀγέραστος ἄτιμος. Hom. 4 119. 
ἀγέροπτος ὁ σπανίως ἐρχόμενος. 
ἀγερωχία ὑπερηφανία. "ὅτι οἱ Σκύθαι 

εἰσὶν ὑπεροπτικοὶ καὶ λίων ἀγέρωχοι. καὶ 
ἀγέρωχος ἔντιμος, ἀνδρεῖος" 4γαθίας ᾳ 21) 
ἵππου ἐπιβὰς εὐηνιωτάτου τε καὶ ἀγερώχου 
καὶ οἵου οὐκ ἄτακτα ἐξάλλεσθαι καὶ σκιρ- 
τᾶν.' καὶ αὖθις “ὡς ἂν ἔσοιτο εὐκλες τοῖς 
μετέπειτα καὶ ἀγέρωχος.'  ἀγέρωχος ὁ 
ἁλαζών. 

ἄγεστα πολεμικὸν μηχάνημα ἐκ λίθων 
καὶ Σύλων καὶ χοῦ ἐγειρόμενον. οἳ δὲ ἔγεστά 
φασι τὸ τοιοῦτον μηχάνημα. οἱ. εν. ἄκεσσα 
et ἔγεστα. 

ἄγεται μνηστεύεται, ἐπὶ γάμον λαμβά- 
νει «ἄἰλιανός τὴν δὲ ἀδελφὴν αὐτῷ Ἰόβας 
ὁ ἸΜαυρούσιος. ἄγεται.”. 

ἄγετε τὸ ἡγεῖσθε καὶ οἴεσθε. 
"4γετος ὄνομα κύριον. 
ἄγευστος Φοίνης ὃ τῆς εὐωχίας μὴ 

μετασχώ»" “"ἄγευστος Θοίνης ἀστείως βίου 
ἔχων.' καὶ ἄγευστοι ἄπειροι. ἄγευστον τε- 
τραχῶς' ἢ γὰρ τὸ ἀχύμωτον μὲν τέως, ὅν- 
»άμενον δὲ χυµμωθῆναι, ὡς τὸ ὕδωρ (ἄποιον 

γὰρ ὂν δύναται χυμωθῆναι), ἢ τὸ ταῖς ἄλ- 
λαις αἰσθήσεσιν ὑποκείμενον», ὡς ὁ ψόφος, 
ἢ τὸ μικρὰν ἔχον γεῦσι», ὡς τὰ ὑδαρὰ τῶν 
ῥοφημάτων, ἢ τὸ κακὴν ἔχον γεῦσιν, ὡς τὰ 
ὁηλητήρια. καὶ ὅῆλον τίνων τούτων ἀντι- 
λαμβάνεται ἡ γεῦσις, καὶ τίνος μή. καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων» δὲ αἰσθήσεων τὰ ὁ΄ ταῦτα γι- 
»ώσκεται σηµαόµενα. ἀρχὰς δὲ τῶν γευ- 
στῶν τὸ ποτόν φασι καὶ τὸ ἄποτον"' εἲς 
ταῦτα γὰρ πρότερον διαιρεῖται τὸ γευστόν. 
καὶ γὰρ ἐν τῷ ὑγρῷ μάλιστα καὶ ὁ χυμὸς 
ἐκ τῆς ἐπιμιξίας τῶν ξηρῶ» προσγενόµενος. 



14 
ή 3 -. 48 

καὶ ὥσπερ τὸ ποτὸν πύτιμον γίνεται διὰ 
τὴν ἐπιμιξίαν τοῦ χρηστοῦ χυμοῦ, οὕτω καὶ 

* 4 * - » 

τὸ ἄποτον διὰ τὴν ἐπιμωξίαν τοῦ ἀπότου 
χυμοῦ. ἀμφότερα δέ, τό τε ἄποτον καὶ τὸ 
ποτόν, γευστά. γευστὸν δὲ τὸ ἄποτον οὐχ 
ὡς τελειωτικὸν ἀλλ ὡς φΦαρτικὸν τῆς γεύ- 

— J ε 

σέως διὰ μοχθηρίαν χυμοῦ, τὸ δὲ ποτὸν ὡς 
σωστικόν τε καὶ τελειωτικὸν τοῦ κατὰ φύσιν 
γευστικοῦ. ἄρχει οὖν τῶν γευστῶν κατὰ τοῦ- 
τον τὸν λόγον τὸ ποτὺν καὶ τὸ ἄποτον. ἐπεὶ 
δὲ τὸ ποτὸν ὑγρόν, τὸ δὲ ὑγρὸν τῇ ἁφπῇ 

4 « 1 ἀντιληπτό», ὡς μὲν ὑγρὸν ἁπτόν, ὡς δὲ 
- 1 τοιόνδε χυμὸ» ἔχον γευστόν. τοῦτο οὖν κοι- 

νὸν ἀφῆς καὶ γεύσεως, τῆς μὲν ἁφῆς ὡς 
* 2 — 4 ΄ « 

ἴδιον αὐτῆς αἰσθητόν, τῆς δὲ γεύσεως ὡς 

ὕλη καὶ ὄχημα τῶν» γευστῶν. eſ. vv. ἀόρατον 
εἰ φαιό», 

* - ΄ 2 ⸗ 9— εἰ 

ἄγη Φαῦμα, χαρά, ἀπιστία, ζῆλος. παρ 
"Ηῤοδότῳ (6 61) βασκανία, παρ 'Ὁμήρῳ 

* — ΄ 

(ώ 901) ἔκπληξις. πληγή, φραῦσις, κλάσις, 
ἀπωώλεια. ἔνιοι ἱερεῖα. ἄγη μὲν οὖν παροξυ- 

* —A 24 { — — — 

ἑτόνως ἡ ἔκπληξις, ἁγὴ δὲ ἡ κλάσις τοῦ κύ- 
µατος. ' 

ἀγηγέρατο συνηροίζοντο. 
2 — — ⸗* 2 σα .. 

ἁγῆλαι τικῆσαι Φεόν, ἀγλαΐσαι. οὕτως 

Εὔπολις 4ήμοις: 'ἀναθῶμεν νῦν χἡμεῖς τού- 
τοις τασδὶ τὰς εἰρεσιώνας, καὶ προσαγήλω- 

* ⸗ ’ / * 
μεν ἐπελθόντες. χαίρετεπάντες. δεχόµεσθα. 
“4ριστοφάνης Εἰρήνη (400) "καί σε Φυσίαισιν 
ἱεραῖσι προσόδοις τε µεγάλαις ἰδίᾳ πάντες 
ὦ πότνὺ ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεί "Έρμιππος 
᾿4ρτοπώλισι "φέρε νῦν ἁγήλ ὺς «)εοὺ ρτοπώλισι "φέρε νῦν ἀγήλω τοὺς φΦεοὺς 
ἰοῦσ' ἐγὼ καὶ Φυμιάσω τοῦ τέκνου σεσω- 7 
σμένου.᾽ 

3 — ΄ κ, 2 ⸗ 
ἀγηλατεῖν διώκειν, φυγαδεύειν, ἐπιτάτ: 

τειν. Ἡρόδοτος (072) ὑβρίζειν. 
ἀγηλατεῖν ὡς ἄγος καὶ ἐναγεῖς τινὰς 

; 4 J — — νι Ἡ } ἀπελαύνειν. ἐὰν μὲν ὁασέως, τὺ τὰ ἄγη ἀπε- 
λάσει», ἐὰν δὲ ψιλῶς, ἀντὶ τοῦ βασιλεύσειν. 
ὕκλαίων δοκεῖς µοι καὶ σὺ χὼ συνθεὶς τάδε 
ἀγηλατήσειν ' Goph. ΟΒ 402). καὶ Ηρόδοτος 
(579) "ὁ δὲ σὺν µεγάλη χειρὶ ἀπικόμενος 
ἀγηλατέει ἑπτακύσια ἐπίστια “4θηναίων." 

ἀγηλατοί οἱ κεραυνοί. ἀγηλατεῖ δὲ 
ῥῆμα, ἄγει, κεραυνοῖ, ἢ διώκει. 

1 4 ’ μι ς 
ἀγήλειεν τιµήσειεν. ᾿"οτι ἸΗουκιανὺς ὁ 

ι μὲ. ” ε »ς « η 
Ῥωμαῖος τιμᾶσθαι ὑφ ἁπάντων ὑπὲρ πάν- 

* 2 9 — 1” 

τας ἤθελε, καὶ ἠχύΦετο εἰ καὶ ὁὀστισοῦν οὐχ 
ς » λ..» ϱ ν } ῃ 

ὅτι ὑβρίσειεν αὐτόν, ἀλλ’ ὅτι κιὴ οὐ µεγά- 
λως ἀγήλειεν' (Dio Cass. 66 2). 

ἄγε — ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος 
* * 2*2 - ΄ 

ἄγημα τὸ προϊὸν τοῦ βασιλέως τάγµα 
ἐλεφάντων καὶ ἵππων καὶ πεζῶ». οἳ δὲ τὸ 
* — — 

άριστο» τῆς ΠΜακεδονικῆς συ»τάξεως, κρα- 
ταιὸν ὑπλίσει καὶ σωμάτων εὐεξίᾳ. 

ἀγηνορίη ἡ αὐθάδεια. 
3 * { 4γη»όριον ὄνομα τόπου. 
} * — — * * 4X ἀγήνωρ ὁ ἄγαν ἀνδρεῖος, η ἀγαστὸς ἐν 

1 ⸗ 4 ..  ἩΝ -”-. 3 ὃν 

ἀνδρείᾳ, παρὰ τὸ ἄγαν τῇ ἠνορέη, ὃ ἔστιν» 
ἀνδρείᾳ, χρῆσθαι. σηµαίνει δὲ καὶ τὸν ὑπερ- 
ἤφανον καὶ αὐφάδη. ἔστι δὲ καὶ κύριον ὄνομα. 

ἀγηοχώς ἐνέγκας. 

ἀγήραον» ἄφβδαρτον. 
-4γηρηναἴοι ὄνομα ἔθνους. 

” / 4. 4 - Λ - 

ἀγήρω τὰ μὴ γηρῶντα, καὶ σὺν τῷ ν 
΄ ΄ εἲ αν - ΄ ἀγήρων». οἳ δὲ ἄνευ τοῦ ν Φηλυκόν φασιν 
7 J — — να] — * είναι. οἳ δὲ τὸ μὲν σὺν τῷ ν τὴν αἰτιατικὴν» 
δηλοῦν πτῶσιν, τὸ ὃ᾽ ἄνευ τούτου τὴν γενι- 

⸗ * 4 122 ΄ κ Ἡν κήν τε καὶ δοτιλην. καὶ ἀγήρως ὃ ἀφδαρ- 
τος ἀττικῶς, καὶ οὐδετέρως ἀγήρω». 

4γησαγόρας ὄνομα κύριον. 
Ὑ 4γησίλαος ὄνομα κύριον. ἦν δὲ.Τακε- 

ῥαημονίων ἐπιφανὴς καὶ γενναῖος βασιλεύς, 
καὶ ἄδεται παρὰ πολλοῖς τῶν ῥητόρων. Ἠπτρ. 

Αγήτας ὁ τῶν «4ἰτωλῶν στρατηγός. 
. ΄ ΄ 

άγητος ὁ Φαυμαστός. 

ἁγιάσαι καρπῶσαι, καῦσαι ἁγίως. 
ἁγιάσατε προευτρεπίσατε, κηρύξατε. 
ἁγίασμα ὃ φΦεῖος ναός" «{αῤίὸ (Ώκαία. 

114 9) "'ἐγενγδη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ" 
καὶ ἁγιαστία ἡ ἁγιωσίνη. ἁγεστεία δὲ 
{ { ” 0 4 ἱεροτελεστία, δίΦδογγον. : 

ἁγίζων ἁγιάζων. 4ριστοφάνης (Ρ]αι. 681) 
“ἔπειτα ταῦΦ ἡγιζεν εἲς σάκταν τινά, Soph. 
061405) ᾿βούθυτον ἑστίαν ἁγίζων ἴκου."' καὶ 
ἁγισθέντων ἀφιερωδέντων. καὶ ἁγιάζω 
αἰτιατικῇ. 

4γινάρειος ὄνομα κύριο». 
ἀγίνεον (Ποιπ. 42 7864) ἔφερον' ἁγινῶ 

γὰρ ὁ ἐνεστώς. 
εί ε! σ ’ ε. . 

αγιος αγιος ἅγιος κύριος. οτι τοὺς 
’ 9 * λέγοντας ᾿μεριάκις ἐστὶν ἅγιος ὃ φεός καὶ 

τοὺς παρερμηνεῦσαι τοῦτο τολμῶντας λαμ- 
πρῶς ἑλέγχει τὸ ᾿"ἐξεζήτησα τὸ πρόσωπό» 
σου” τὸ πρόσωπόν σου κύριε ζητήσω" μὴ 
ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπ ἐμοῦ” 
Psalm. 26 13). τὴν ἁγίαν ἀνακηρύττει τριάδα 
καὶ τὸ ᾿ Φῦσον τῷ Φεῷ Φυσίαν αἰνέσεως, καὶ 

ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου ᾽ (ib. 49 14) 
* 3 ει.» 2 J , ᾿ »Ἡ» καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ διὰ τούτων καὶ δι ἄλ- 

λων πολλῶν {ἕ παλαιὰ κηρύττει ὅτι οὐχ 



Ἰάγις — ἀγλαϊῖεῖσθαι 

ἑνὺς προσώπου δεσποτείαν σηµαίνει, ἀλλὰ 
τριῶν μὲν ὑποστάσεων μιᾶς δὲ οὐσίας. οἳ δὲ 
Ἰέροντες ᾽ἅγιος ἄθάνατος ὁ σταυρωθείς᾽ ἔπι- 
στοµιζέσθωσα» ἀπὸ τοῦ ᾿ἐδίψησεν ἡ ψυχή 
μον πρὺς τὸν Θεὸν τὸν ἰσχυρὸν τὺν ζῶντα” 
(41 5). 

ἁγις ᾽4γιδος ὁ Παυσωνίου. οὗτος ἐμ- 

βαλών ποτε εἷς τὴν Πήωντινειακὴν αὐτοὺς 
μέ κατέκλεισεν, τὸν δὲ παραρρέοντα ποτα: 

μὸν εἷς τὸ τεῖχος παρατρέψας παρέλυσιν. ἦν 
Ἱὰρ ἐξ ὠμῆς πλίθου, ἥτις πρὸς μὲν τὰς 

ἐμπύλεις ἀσφαλεστέρα ἐστὶ τῆς ὁπτῆς καὶ 
ἐαπηγδῶσι τῶν ἁρμονιῶ», ἡ δὲ ὠμὴ πλίνθος 
ούχ ὁμοίως πονεῖ, διαλύεται δὲ ὑπὺ ὕδατος 
σὲχ ἧσσον ἢ ὑπὸ ἡλίου κηρός. εἴ, Pausan. 8 8. 

ἁγίσαι καὶ κενο τὸ καρπῶσαι' 
ἁγζω γὰρ ὅ ἐνεστώς. 

ἁγιστείας ἁγιωσύνης, καθαρότητος, λα: 
τρείας. 

ἁγιστεύει» ἁγιάζεν. καὶ ἁγιστεύ- 
σαντες τὰ τῆς Φυσίας ἐπιτελέσαντες. 

ἀγκαλέδα μερίδα. 
ἀγκάσασθαι ταῖς ἀγκάλαις βαστάσαι. 
ἀγκειῦ Ἡφαίστῳ ἀντὶ τοῦ ἀνάκειται 

(ΑΡ 6117). 
ἄγκη καὶ ἄγκεα οἳ φαραγγώδεις καὶ 

ἀγκελοειδεῖς τόποι καὶ κοῖλοι, καὶ καταδύ- 
σεις ἔχοντες. ἢ ἄγκεσι συνδένδροις καὶ 

ὑλώδεσι τόποις" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 186) 
"Φηροβόλει" τούτῳ ὁ) ἄγκεσι Φηροτόκοις., 

ἀγκιστρεύει δελεάζει. 
ἀγκοπήνια τὰ τῶν μελισσῶ» κηρία. 
ἄγκος ὑψηλὸς τοῦ ὄρους τόπος" 'ποσσὶ 

ὁ) ἀνελθεῖν ἄγκος ἐς ὑψικάρηνον ἐδίζετο."' 
ἀγκράτος ἐλαύνοντα Ἐενοφῶν Anah. 

181) ἀντὶ τοῦ πάνυ ἐλαύνοντα. 
ἀγκύλη εἶδος ἀκοντίου, καὶ ἡγκυλω- 

μένος ἀγκύλην ἔχων. σημαίνει δὲ καὶ ἔργον 

τι της σκηνης τοῦ ΙΠωυσέως (Exod. 38 17). 
ἀγκύλια οἵ κρίχοι τῶν ἁλύσεων», 

ἀγκυλομήτης. καὶ ἀγκυλομῆται οἱ 
σχολιόβουλοι. 

ἀγκύλον καμπύλο», ἐπικαμπές. 
ἀγκυλοχείλης καὶ ἀγκυλόχειλος σκο: 

λιόχειλος. ἐπίφετον τοῦ ἀετοῦ, ἐπικαμπεῖς 

τὰς χηλὰς ἔχων. ἐπὶ δὲ Κλέωνος, ἀγκύλας 
τὰς χεῖρας ἔχω» πρὸς τὸ κλέπτειν καὶ ἁρ- 
πάζειν. κεὶι Λ. Eq. 197. 
Άγκυρα πόλις. καὶ οἱ ἀπ αὐτῆς 4γκυ- 
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ρανοί" "ὅτι οἱ νῦν '4γκυρανοὶ Ελληνογαλά- 
ται πάλαι ἐλέγοντο. - 

ἄγκυρα». ὅτι Ανάχαρσις ὁ ὁ' Σχύθης φι- 
λόσοφος ευρεν ὄγκυραν καὶ τὸν κεραμεικὺν 
τροχό». ἦν δὲ ἐπὶ Κροίσου. Diog. L. 1 105. 

ἀγκυρηβόλιον τὸ σίδηρον τοῦ πλοίου. 

Αγκύριον πόλις Ἰταλίας. καὶ ὃ πολίτης 
4γκύριος ἢ ἄγκυριεύς. Steph. B. 

ἀγκύρισμα εἶδος παλαίσµατος. καὶ 
ἀγκυρίσας ἀντὶ τοῦ καταπαλαίσας ἢ τῇ 
ἀγκύρῃη καταβαλώ». ἔστι δὲ ἀγκύρισμα καὶ 
σκεῦος ἀγρευτικὸν σύκω». “Αριστοφάνης (Εα. 
262) “διαβαλών, άγκυ ρίσας, εὖτ ἀποστρέ- 
ψας τὸν ὦμο», αὐτὸν ἐνεκολήῤασας, ' τουτέ- 
στι προσέκρουσας ἢ καταπέπωκας, ἀπὺ τοῦ 
ψωμοῦ, ὃν ἄκολον ἔλεγον, 

ἀγκών. "ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ τοῦ Γελί- 
µερος οἴκήμα ἦν σκότους ἀνάπλεων, ὃ δὴ 
ἀγκῶνας ἐκάλουν οἱ Καρχηδόνιοι, ἔνθα ἐἔνε- 
βάλλοντο ἅπαντες οἷς ἂν χαλεπαίνοι ὁ τύ- 
ρωνος. ἐνταῦθα ἐπὶ Βελισαρίου πολλοὶ κα- 
Φειγριένοι ἐτύγχανον τῶν ἑῴων ἐμπόρω», 
οὓς µέλλοντας κατ ἐκεῖνο καιροῦ ἀναιρεῖσθαι 
ὑπὸ τοῦ τυράννου ὁ φύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου 
ἀπέλυσε” (Βτοεορ.. Vand. 1 20). "καὶ διετί- 
θει τὰς μηχανὰς ᾗ μάλιστα ἐδόκει καίριο», 

ἀγκώνάς τε καὶ τάφρους ἐβάλλετο ἑκατέρω- 

Φεν. καὶ ἀγκῶνες µέρος τι τῆς οἰκίας" 
'"ἀγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προσπευσσόµενα 
κατ ὄναρ τὸ κόσµιον τοῦ βίου σηµαίνει 
(Artemid. 1 74). ἀγκῶνες δὲ καὶ αἲ τῶν πο: 
ταμῶν ἐξοχαὶ αἱ παρὰ ταῖς ὄχθως" "ἴσως 
οὐ δυνατὸν ἦν πρὸς ἐναντίον τὺν ῥοῦν ἆνα- 
πλεῖν διὰ τὸ μέγεθος τῶν προσπιπτύντων 
ἀγκώνω», οὓς ἔδει κάµπτειν παρέλκοντας τὰς 
ναὓς. καὶ ἀγκῶνας τὰς ἄκρας τῶν ὀρῶν" 
ο ὁ ἑσπερίους ἀγκῶνας, οἳ ὁὃ ἀντηλίους 

ζητεῖε’ ἰόντες τἀνδρὸς ἔξοδον κακήν' (Soph. 

Ai. 805). καὶ παροιμία τῷ — άπομυσ: 
σύόμενοι. Βίων φησὶν ὁ φιλόσοφος "ἐμοῦ ὁ 

πατὴρ μὲν ἦν ἀπελεύθερος, τῷ ἀγκῶνι ἄπο- 
µυσσόµενος,' διεδήλου δὲ τὸν ταριχέμπαρον 
(Βίος. 1.. 4 46). ἔστι καὶ ἄλλη παροιμία, τὸ 
γλυκὺς ἀγκώ». 

ἀγκωνίσκοι σκεύη τικωρητικά. 
ἀγλαῖα λαμπρότης, καὶ ἀγλαῖαις λαµ- 

πρύτησιν. 
ἀγλαῖεῖσφαι (Ποπι. Χ 334) καλλωπίσε- 

σθαι, δοτικῇ. ὁ ἐνεστὼς ἀγλαίΐζω. 
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ἀγλαόκοιτος πάνυ τίµιος. 

ἀγλαοσμητία ἡ µεγάλη βουλή. 
ἀγλαότιμον λαμπρό», τετιµηµένον. 
4γλαοφῶν ὄνομα κύριον, 
"4γλαυρος ἡ Φυγάτηρ Κέχροπος. ἔστι 

δὲ καὶ ἐπώνυμον -4φηνᾶς. 
ἀγλευκές τὸ ἀηδὲς Ἐενοφῶν εἴρηκεν ἐν 

τῷ Οἰκονομικῷ (8 3), δοκεῖ δὲ ξενικὸν τὺ 
* τ' ον. * — J — ο) 

ὄνομα, Φικελικόν' πολὺ γοῦν ἐστὶ πάλιν παρὰ 
21* * 2 J — 

τῷ Ῥίνθωνι, καὶ ἀγλευκέστερον ἀντὶ τοῦ 
ἀηδέστερο» Ἐενοφῶν» Ἱέρωνι (4 91). 

* 1 * — ⸗ 

ἄγλιδες αἳ κεφαλαὶ τῶν σκορόδων. 

ριστοφάνης (ΑΕΙ. 728) “ὡς ἀρουραῖοι μύες 
ὀρύσσετε πασσάλῳ τὰς ἄγλιθας. 

ἀγλωττία ἠσυχία, σιωπή. καὶ ἄγλωσ- 
σος ὁ ἄνανδος, ἄφωνος" (ΑΡ 71941) '"ρῦν εἲς 

γᾶν ἄγλωσσος ἀναύδητός τε πεσοῦσα κεῖμαι, 
μιμητὴν ζῆλον ἀνηναμένη. 

ἄγμασι κλάσµμασιε, τροπαῖς' '"ἄγματα 
η ’ } ν « 4 ” / ΄ 
ἀμφορέων εἰς τὰ ἑλώδη τῶν χωφρίων λάθρα 
4 ΄ -. . 

ἐβερληκεσα». 

ἀγμούς τοὺς ὀρείους καὶ χρημρώδεις 
τόπους. 

ἀγναπτύτατος βάτος αὖος, ἐπὶ τοῦ 
σκληροῦ καὶ αὐθάδους τὸν τρόπον. 

ἁγνεία καθαρότης, ἐπίτασις σωφρο- 
σύνης. 

ε ΄ * ΄ 

4γνίας ὄνομα κύριο». 

ἁγνέζω αἰτιατικῇ. 
ἀγνοεῖ ὁ’ ἀράχνηῃ παῖδας ὡς παιδεύε- 

, 4 / — 8 
ται ὀρέψασα γὰρ τέθνηκε πρὸς τῶν φιλ- 
τάτων. ἐπὶ τῶν καθ ἑαυτῶν τι πραγµατενο- 
μένω». 

2 ⸗ ee2 ΄ - ε 4 ἀγρόημα": “ἀγρόημα τοσοῦτον ἠγνοηκό- 
— 2 . * * —* ή ” 

τας ὅσον οὐδεὶς ἄν ἠγνύησεν ὀλέίγα διαλεκτι- 
κῆς ἀψάμενος καὶ ὅσον ἐπαῖειν ὑπὲρ αὐτῆς 
ἔχων. eſ. v. ἐπαῖει». 

ἄγνοια. εἴ τις λέγει ἄγνοιαν εἶναι στέρη- —5— κ λε ώλαέ ολ όν 
3 ῃ ς 

σιν ἐπιστήμης, ἁμαρτάνει. ἔστι δὲ ἄγνοια 
ἕξις μοχθηρὼ καὶ ἠπατημένη. 

ἄγνος φυτόν, ὃν καὶ λύγον καλοῦσιν. ἔστι 
δὲ καὶ εἶδος ὁ ὀρνέου. ἄγνον, οὐχὶ λύγον κα: 
λοῦσιν. καὶ ἀρσενικῶς λιονίδης' Ἡοωσι “καὶ 

Δ 3* 2 2*54 * ⸗ — * μὴν μὰ τὸν 4έ οὐδὲν ἔτι γέ µοι δοκῶ ἄγνου 
διαφέρειν ἐν χαράδρα πεφυκότος.. Πλάτων 

ει , κ. 

(Ῥμαεάτο p. 230 B) '"ἡ τεγὰρ πλάτανος αὕτη 
΄ 1 * 14 ΄ * 2* 

µάλα ἀμφιλαφὴς καὶ ὑψηλή, καὶ τοῦ ἄγνου 

δὲ τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον. ἁγνὸς 
δὲ ὀξυτόνως ὁ καθαρός. 

ἁγνότερος πηδαλίου ἐπὶ τῶν ἀγνῶς 

ἀγλαόκοιτος -- ἀγόμφωτον 

βεβιωκότω», παρ᾽ ὅσον ἐν δαλάσση διὰ παν- 
τός ἐστι τὸ πηδάλιο». 

4γνούσιος, ᾿4γνοῦς ὁῆμός ἐστι φυλῆς 
τῆς “4καμαντίδος, ἧς ὁ φυλέτης “4γνούσιος. 

ἀγνῦθες οἱ λίδοι τοῦ ἱστοῦ. 
ἄγνυται κλᾶται, καὶ ἄγνυτο» ὁμοίως. 

καὶ ἀγνυμενάων συντριβομένω». 
ἀγνώμονες ἐναντιογρώμονες, ἀσύγγνω- 

στοι. Σοφοκλῆς (060 86) "'"Φοίβῳ τε κἀμοὲ 
μὴ γένησθ ἀγνώκονες. 

γνωμόνως ἀνοήτως ἢ ἀχαρίστως. λέ- 
γονται δὲ παρὰ Πλάτωνι (Βρ. 5 p. 450 Ὦ) 
ἀγνώμονες οἱ ἀμαθεῖς. καὶ {ημοσθ ένης (2 26) 
ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς ἀντὶ τοῦ ἀλογίστως καὶ 

ἀβούλως. καὶ ὁ Φεολόγος Gregor. Naz. ος. 43 

p. 696 D) Πώ καὶ Ἰουδαίων ἀγρωμονέστερε 
ἀντὶ τοῦ ἀνοητότερε, 

3 ’ « - Ἡν — —3* 

«4γνωώνειος ὁ τοῦ “γνωνος παῖς. καὶ 

{γνωνίδης, 
ἄγνωτα ἀπὸ τοῦ ἄγνωτος" οὐ γὰρ παρα- 

σχηματίζει ἀπὸ τοῦ ἀγνώς εἲς οὐδέτερον γε- 
νος. ""ῥήματα ἄγνωτα τοῖς Φεωμένοις ' 4ρι- 

στοφάνης ἐν Ἡατράγοις (857). 
«γνῶτας μὴ —— “ἀγνῶτα 

δέ μοι προσεκόμιξ ζεν ἄνθρωπον, ὃς καὶ ἔαι- 

τοῦ ἀγνὼς ἐτύγχανεν ὧν. "οἱ δὲ ἄρτι τῆς 
γεωργίας ἀφέμενοι ἐς κίνδυνον τοῦ πολέμου 
κατέστησαν», ἀγνῶτά σφισι τὰ πρότερα ὄντα" 
(Ῥτουορ. Pers. 1 18). καὶ αὖθις “φάσκουσα 
εἶναι µίσθωμα τὸ ἑαυτὴν παραβαλεῖν ἀνδρὶ 
ἀγνῶτι. φησὶν «άἰλιανὸς ἐν τῷ περὶ προ- 
»οίας (ε[, ν. παραβαλεϊν)' ἀγνὼς γὰρ ἀγνῶτος 
ὁ ἄγνωστος. 

ἄγοι. πολλὰ σηµαίνει, Ἰ]σαΐος δὲ ἀντὶ 
τοῦ φέρειν καὶ ἐνάγειν καὶ ἕλκειν ἔλαβεν: 
““ἔβλαψε γάρ µε”. φησί ''Ἐενοκλῆς ἀφελό- 
µενος Εὐμάνην ες ἐλευφερίαν, ἄγοντος ἐμοῦ 
εἰς δουλείαν. Αντιφῶν δὲ τὸ ἄγοι ἀντὶ τοῦ 
ἡγοῖτο ; παρείληφε: φησὶ γὰρ ἐν τῷ περὶ άλη- 

θείας "τοὺς »όμους μεγάλως ἆγοι. Harp. 
4γολαῖος ὄνομα κύριον. 
ἀγόμενος διὰ φρατόρων» κύων µαστι- 

γοῦται. 
ἀγομένων τῶν ἡμετέρων» ἀντὶ τοῦ 

ἁρπαζομένων καὶ λῃστενοµένων. ἄγοντες 
καὶ φέροντες διὰ πάσης ἰδέας λεηλατοῦν- 
τες καὶ πορθοῦντες τὴν χώρα». καὶ αὖθις 
᾿᾿οὐδενὺς ἀμυρομένου κατὰ πολλὴν ἄδειαν 
ἄγοντες καὶ φέροντες διετέλεσαν. 

ἀγόμφωτον τὸ ἀνήλωτον. 



ἀγονία — ἄγουσιν 

ἀγογία ἀτεκνία, ἀγεννησία. «4]λιανός 
(α. 1. νεολαία) '"διεφθείρετο ᾗ νεολαία, καὶ 
ἓν ἀγονία, καὶ μέντοι καὶ γυναικῶν καὶ τῆς 
γης τῆς τετράποδος. ἆγόνων χοῶν 
ὁ φιολόγος φησί (ογ. 40 Ρ. 646 Ὦ), τουτέστι 
τῶν ἐπὶ τοῖς νεκροῖς χεομµένων καὶ διὰ τοῦτο 
ὠγόνων, καὶ ἀγονία ἡ ἀφορία" "τὴν 4ρτεμιν 
μηεῖσαι, καὶ μετελό εἴν δικαιοῦσαν αὐτὸν γῆς 
ἀγονία,". εξ. v. δικαιοῦσα», 

ἀγορά ἡ ἐκκλησία, ὕψεν ὁ Νέστωρ ἆγο- 
ρττής. καὶ ὃ τόπος ἔνθα πιπράσκονται τὰ 
ὅπα, καὶ αὐτὰ τὰ ὤνια, 
ἀγορὰ Κερκώπων. οὗτοι ἐν Ἐφέσῳ 

ἔσαν, οὓς ἔδησεν Ἡρακλῆς Ὀιφάλης κελευού- 

οὓς" οἳς ἀποκτεῖναι ἠδέσθη τῆς κητρὸς ὅεη- 
δίσης. ἡ δὲ παρομιία εἴρηται ἐπὶ τῶν κα- 
αυήθων καὶ πονγρῶν» ἀνθρώπων. 

ἀγοράζειν τὸ ὠνεῖσθαί τι, καὶ τὸ ἐν 
ἀγορᾷ ὁιατρίβειν. “Αριστοφάνης ἐν Πλούτῳ 
(85) ἐπὶ τοῦ συ»ήθους ἡμῖν, ἀνεὶ τοῦ ὠνή- 
σασφαι" "καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χι- 
τώνιον, 

ἀγόραιαν δίκην τὴν δικαιολογίαν. 
ἀγοραῖος προπερισπωμένως ὃ ἐν τῇ 

ἀγορᾷ ἀναστρεφόμενος ἄνθρωπος" «{αμά. 
σχιος (ε{. υ. παρίστασθαν) "ὁ δὲ παρίστατο 
χαὶ ἔξήτει τοῖς ἀποστεροῦσι μέχρι καὶ δικα- 
στων ἀγοραίω». προπαροξυτόνως δὲ ἁγό- 
ῥαιος ἡ ἡμέρα ἐν ἡᾗ ἡ ἀγορὰ τελεῖται, 

ἀγοραῖος οὓς ὃ πάνυ εὐτελὴς καὶ συρ- 
πιτώδης καὶ οὐὔκ ἀπύρρητος οὐδὲ πεφρον- 
τισµένος. καὶ ἀγοραῖος Ἑρμῆς' “4ριστο- 
Πάνης (Εη. 297) — τὸν Ερμῆν» τὸν ἆγο- 

θαῖον χάπιορκῶ } ε ῥλεπόντων.” τουτέστιν ὁ 
ἐν ἆ αγορᾷ —— 

ἀγορανομίας λογιστίας" εἴρηται δὲ ἐπὶ 
τῶν ἐπισκοπούντων τὰ τῶν πόλεων ὤνια. καὶ 
ἀγορανόμοι οἱ τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν ὤνια 
ὀιοικοῦντες ἄρχοντες. 4ριστοφάνης '4χαρνεῦ- 
σιν (754) ''ἀγορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς κα: 
δίσταµαι τρεῖς τοὺς λαχόντας τούσὸ) ἱιιάντας 
ἐς «{επρῶν,. τουτέστι λώρους, φραγγέλια" 
τὸ γὰρ παλαιὸν φραγγελίοις ἔευπτον οἱ λο- 
Ἱσταὶ τῆς ἀγορᾶς. «Πεπρῶν δὲ οἳ μὲν ἀπὸ 
τοῦ λέπειν, ὃ ἔστι τύπτειν, οἳ δὲ ἀπὸ {επρέου 
πολίσµατος τῆς Πελοποννήσου, οὗ µέμνηται 

καὶ Καλλίμαχος ἐν Ὕμνοις (ἵπ Του. 39) '"Καν- 
κώνων πτολίεθρο», ὃ ««Πέπρειον πεφάτισται.” 
ο δὲ ἐκ λεπρῶν ῥοῶν διὰ τὸ τὰ ἐκ λεπρῶν 
βοῶν ῥίρματα ἰσχερὰ εἶναι. οἳ δὲ ὅτι οἱ ]ήε- 
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γαρεῖς λεπροὶ τὸ σῶμα, πρὸς οὓς σπένδεται. 
ἄμεινον δὲ λέγειν ὅτι τόπος ἔξω τοῦ ἄστεος 
“Ιεπρὺς καλούμενος, ἔνθα τὰ βυρσεῖα ἦν. 
οὗ καὶ ἐν Ὄρνισι (149) μέμνηται τί ὃ᾽ οὐ 
τὸν Ἠλεῖον «{έπρεον οἰκίζετε;' 

ἄγορανομῶ γενικῇ. 
ο. ἀγορᾶς ὥὧραν οὐ τῶν πωλουμένω», ἀλλὰ 
τῶν ἄλλων πράξεων τῶν κατ᾽ ἀγοράν. ἕωθεν, 
ἢ καὶ πρὶν ἀγορὰν πεπληθέναι. Φερεκράτης 
πίνει» ἀεὶ καὶ µεφύειν, πρὶν ἀγορὰν πεπλη- 
θέναι. 

ἀγοράς Ὑπερίδης ἀντὶ τοῦ συνόδους" 
λέγει γὰρ ἐν τῷ κατὰ Πολυεύκτου "οὗτοι 
πολλάκις ἀγορὰς ποιοῦνται. δηλοῖ δὲ καὶ 
ἄλλα τοὔνομα. Ηπτρ. 

ἀγοράσαι 'Ὑπερίδης τὸ ὠνήσασθαι. 
ἀγοράσειν» λέγουσι, τὸ ὁ) ἀγορᾶν βάρ- 

βαρο». παραδειγμάτων» δὲ μεστὰ πάντα, εἷ- 
λήφθω δὃ᾽ ὅμως “ριστοφάνους ἐξ «4ἰολοσί- 
χωνος" "ἀλλ ἄνυσον, οὗ µέλλειν ἐχρῆ». ὡς 
ἀγοράσω ἁπαξάπανώ' ὅσα κελεύεις ὦ γύναι." 
καὶ ἀγοράσματα αὐτὰ τὰ ἠγορασμένα. 
ἀγοράσω ἀντὶ τοῦ ἐν ἀγορᾷ διατρίψω" 

ριστοφάνης (Lys. 634) * ἀγοράσω τ ἐν τοῖς 
ὅπλοις ἑξῆς “4ριστογείτονι' ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ 
ἀγορᾷ διατρίψω ἐγγὺς “άριστογείτονος. 

ἀγορῇφεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς. 
ἀγορή» ἐκκλησίαν. 
άγορηταί σύμβουλοι, φθόνιμοι. 
ἄγος μίασμα. λέγεται δὲ ἄγος. καὶ τὸ 

τέμιον καὶ ἄξιον σιβάσματος,, ἐξ οὗ καὶ αἱ 

ἱέρειαι παναγεῖς καὶ ἄλλα τινά. Θουκυδίδης 
(1 126) “"πέμψωντες οἱ “Σακεδαιμύνιοι πρέ- 
σβεις ἐκέλευον τοὺς Αθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύ- 

νειν τῆς Φεοῦ."' ἦν δὲ τὸ κατὰ Κύλωνα τὸν 
ὀλυμπιονίκην τὸν «4θηναῖον τὸν πάλαι. “καὶ 
ἤλασαν τοὺς ἐναγεῖς.' ἀγὸς δὲ ὀξυτόνως ὁ 
ἡγειιών. 

ἀγοστῷ τῷ ἀγκῶνι. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 144) "οὐκ ἔλαφε χάριτας οὐδ' "καδήμειαν 
πολυγαθέα, τῆς ἐν ἀγοστῷ σὴν εὐεργεσίην 
τῷ προσιόντι λέγω.” 

ἄγουσαν ἰσοσταθμοῦσαν. “διόπερ κατα: 
σκευάσας νίκην χρυσῆ», ἄγουσαν ὑλκὴν χρυ- 
σίων µευρίω», οτι λι πρεσβευτὰς εἲς τὴν 
“Βώμην τοὺς ταύτην κομιοῦντας τῷ δήμῳ."' 

ἄγουσιν ἑορτὴν οἱ κλέπται. χαριε- 
στάτη ᾗ σύνταξις καὶ ἱκανῶς πεπαιγµένη κατὰ 
τὴν κωμωδικὴν χάριν. σηµαίνει δὲ τὸς ἀδεῶς 
χλέπτοντας. 

» 

2 
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ἄγρα «4ήμητρος ἱερὸν ἔξω τῆς πόλεως, 
πρὸς τῷ Ἰλισσῷ. 

ᾱ (γθανλοι οἱ ἐν τῷ ἀγρῷ διανυκτερεύο»- 
τές ἢ αὐλιζόμενοι, 

ἄγραφα ἀδικήματα, οἱονεὶ ὑπὲρ ὧν 
νόμος οὐ γέγραπται. 

ἀγραφίου εἶδος δίχης κατὰ τῶν ὄὀφει- 
λόντων μὲν τῷ δηµοσίῳ καὶ διὰ τοῦτο ἐγ- 
7ραφέντω», πρὶν ἢ δὲ ἐκτῖσαι ἐξαλειφθέντων. 
οὕτω {ημοσθένης (68 54) καὶ «{είναρχος καὶ 
“{υκοῦργος. 

ἀγραφίου δίκη. τῶν ἐκ καταδίκης 
ὠφληκότων τῷ δημοσίῳ γράφουσι τὰ ὀνό- 
µατα ἐν σανίσιν οἱ κατὰ χαιρὸν περὶ τούτω» 
διοικοῦντες, προστειθέντες ἀνὰ πύσον ἐστὶ τὸ 

ὄφλημα. ύταν δὲ ἀποδιδῷ ἕκαστος, ἐξαλεί- 

φέτα τῆς σανίδος τὸ ἐπίγραμμα. ἐὰν οὖν τις 

ζναγραφῇ μὲν ὠφληκέναι δόξῃ δὲ μὴ ἀπο- 
δεδωκέναι καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐδηλειμμένον 
ᾖ ἐκ τῆς σανίδος, συγκεχώρηται τῷ βουλο- 
τν τῶν ἀστῶν εἰσάγειν κατ αὐτοῦ δίκην 
ἀγραφίου, 

ἀγράφου µετάλλε δίκη, οἱ τὰ ἀργύ- 
ρεια μέταλλα ἐργαζόμενοι ὅπου βούλοιντο και- 
νοῦ ἔργου ἄρξασθαι, φανερὸν ἐποιοῦντο τοῖς 
ἐπ) ἐκείνοις τεταγµένοις ὑπὸ τοῦ ὀήμου καὶ 

ἀπεγράφοντο, τοῦ τελεῖν ἕνεκα τῷ ὑήμῳ εἲ- 
* , — — ⸗ 

κοστη»ν τετάρτη» τοῦ καινοῦ μετάλλου. εἰ τις 
οὖν ἐδόκει λάδρα ἐργάζεσθαι μέταλλο», τὸν 
μὴ ἀπογραψάμενον ἑξῆν τῷ βουλομένῳ γρά- 
φεσθαι καὶ ἐλέγχει». 

᾿ἄγρει ἄγε δή. 
ἀγρεία ἀοιδή ἡ ἀγροικική" 

ἀγρείης τεῖνε κατὰ πλατάνου” ἐν ἐπιράμ- 
ματι (ΑΡ 6 35). καὶ ἀγρεῖος ὁ ἀγροῖκος, 
ὁ ἁμαθής, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ. Αριστοφάνης 
Νεφέλαις (651) "ὡς ἀγρεῖος εἰ καὶ σκαιός. 
καὶ µέγαν πώγωνα ἔχων' καὶ αἶδις (A. 

Thesm. 166) "ἄλλως τ) ἄμουσόν ἐστι ποιη- 
τὴν ἰδεῖν ἀγρεῖον ὄντα καὶ δασύν.'' 

ἀγρεῖφνα γεωργικὸν ἐργαλεῖο», δὲ οὗ 
συνάγουσι τὸν χόρτον" (ΑΡ 6 297) 'Άλκιμος 
ἀγρεῖφναν χενοδύντιδα, καὶ φιλοδούπου φάρ- 
σος ἅμα στελεοῦ x̃ oo⸗ ἐλαϊνέον.” 

ἀγρέμιος ὃ ἀπὸ τῆς ἄγρας" (ΑΡ 6 224) 
'"ἀγρέμιον πολιᾶς ἐξ ἁλὸὺς εὑράμενος.᾽' 

ἀγρεσία ἡ ἄγρα. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 413) 
"οἱ τρισσοίτοι ταῦτα τὰ δίκτεα θῆκαν ὄμιαι- 
μοι, ἀγρότα Πάν, ἄλλης ἄλλος ἀπ᾽ ἀγρεσίης."' 

ἀγρετά ληπτά. 

"τὸ σκύλος 

ἄγρα — ἀγροικίζω 

ἀγρεύς ὁ ἐπὶ τῆς θήρας. 
ἀγρία µέλιττα, ἐπὶ τῶν αφόδρα πονῃ- 

ρῶ» καὶ ὠμῶ». 
ἀγρία συκῆ. ζήτει ἐν τῷ ἀνερίναστος. 
-4γριᾶνες τάξις στρατιωτική. 
ά . ρίδιο». 
ἀγριόθυμος ὁ ἄγριος τῇ ψυχΠ. 

ἄγριον κο βλέκιι µε. μᾶλλον» χρῃη- 

στέον ἢ ὑποβλέπεται. "οἱ δὲ ἐλέφαντες ἀνέ- 
τρέχον» καὶ ἐβόων ἀγριαίνοντες καὶ ἄγριο» 
ὑποβῤλέποντες,"' καὶ αὖθις "ὃ δὲ τὸ Φηριῶδες 
καὶ ἄγριον ὑπεκίνει καὶ διηρέθιζεν, εἴ πον 
κύριος γένηται τοῦ χωρίου.” 

ἄγριοποιό»ν ἀγρίους εἰσάγοντα τοὺς ἡ- 
ρωας. ριστοφάνης περὶ 4ἰσχύλου Kan.· 644) 
ὰἁ ἐγῴδα τοῦτον [κάξεπίσταμαι] καὶ διέσκεμι- 
µαι πάλαι, ἄνθρωπον ἀγριοποιὸν αὐθ αὐόστο- 
µιον, ἔχοντ ἀχάλινον ἀκρατὲς ἀφύρωτον στό- 
μα, ἀπεριλάλητον κομποφακελορρήµονα.” 

4γριος ὄνομα κύριον, καὶ ἄγριος ἅμι- 
χτος, ἀνήμερος. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ κακίας 
ὑπερβολῇ. «4ἰλιανός '"ἀποστείλας τοὺς ἀγριω- 
τάτοις τῶν» δορυφόρων ἐξήρπασε τὴν γυ- 
ναἴκα, καὶ πρὺς βία» Ίσχυνε ποτνιωμένην καὶ 
δρη»ᾶσαν. καὶ "ὁ Άδης δημιαργὸς ἄγριος 
(Soph. Αἰ. 1035). 

ἀγρίους. «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τ]μάρ- 
χου (53) τοὺς σφόδρα ἑπτοημένους περὶ τὰ 
παιδικὰ οὕτως ὠνόμασε. καὶ ἸΜένανδρος δὲ 
ἄγριον εἶπε κυβευτὴν τὸν λίαν περὶ τὸ κυ- 
βεύειν ἐσπουδακότα. Ἠπτρ. 

ἀγρίους καὶ κολλοποδιώκτας ἐκάλουν οἱ 
παλαιοὶ τοὺς παιδεραστάς. 

ἀγριότης ὁρμή" 'θαυμαστὴ γάρ τις κί- 
νησις, ὡς ἔοικε, τάνθρώπου πρὸς τοῦτο τὸ 
µέρος.  ἀγριώτατος ὁ ἀνήμερος. 

4γρίππας ὄνομα κύριον. 

ἄγριππος ἡ ἀγρία ἐλαία. καὶ παροιμία 
'"ἀκαρπύτερος ἀγρίππου." 

ἀγρίφη δίκελλα, σκεῦος }εωργικὸν πο- 
λύγομφο». 

ἀγριωπός" "τὴν ἀγριωπὸν ἀκρατῶς γαν- 
θουμένην. λέγει δὲ τὴν ἁμαρτίαν, [ἐκ τοῦ 
ὤψ ὠπός, ὃ σημαίνει τὸν ὀφθαλμόν.] τουτ- 
έστιν ἡ ἀναιδὴς καὶ ἄγριος. 

ἀγροικίζω. καὶ ἄγροικος ἄφρων, δύσ- 
χολος, σκληρὺς καὶ ἀπαίδευτος, ἢ ö ἐν ἀγρῷ 
κατοικῶ». κατὰ μεταφορὰν δὲ ὁρίονεαίτινες 
τὴν ἀγροικίαν σκληρότητα θες" ἡ γὰρ σκλη- 
ρότης κυρίως ἐπὶ σωμάτων». 



ἄγροικος ἐξ ἄστεος -- ἀγυρτείαν 

ἄγροικος ἐξ ἄστεος (Α. Nub. 47). οὐκ 
ἀργῶς τῇ παραθέσει νῦν ἐχρήσατο. οὐ γὰρ 

ὠνειδίσαι ῥουλόμενος ἑαυτὸν ἄγροικον καλεῖ" 
ἀνόητον γὰρ καὶ ἄγροικον πωγτάπασι ὅια- 
βάλλεν ἑαυτόν: ἀλλὰ πρῶτον μὲν διὰ τούτου 
Μεληθόζως τὴν εὐπορίαν παρίστησι τὴν αὖ- 
τοῦ. οὐ γὰρ ὤν, εἰ μὴ πάνυ ἦν πλούσιος, 
ἐπεδικάσατο ἂν αὐτοῦ ἡ γυνὴ καὶ τῇ δόύξῃ 
αἰχοῦσα τοῦ γένους καὶ τῇ ἐν ἄστει διατριῤῃ | 
ἀδοξεῖν γὰρ εἰώθαμεν ἐπὶ τοῖς ἀγροίκοις, 
ἴπετα δὲ κἀκείνη» θεραπεύει τὴν ἀντίφεσιν 
τῷ ὑποτετάχβαι αὐτὸν τῇ γυναικί" δεσπό- 
ζων γὰρ εἰώθδασιν οἱ ἄνδρες τῶν» γυναικῶ», 
ὃ δὲ τῇ ἀντιπαραθέσει καὶ τοῦτο ἐπιστώ- 
σατο, φήσας ἄχροικον αὐτὸν εἶναι, τὴν δὲ 
Ἰεναῖκα πολιτική». Φαυμαστὸν γὰρ οὐδὲν εἰ 
ὤνδρωπον ἰδιοπράγμονα καὶ μέτριο» τοὺς 
τρόπους διὰ τὴν ἐπὶ τῆς ἀγροικίας δίαιταν 
— ὑπέταξε πολιτικὺν χαὶ κατεδηλώσατο. 

ἄγροικος ὀργήν φιλόδιχος, ἀκρόχολος, 
εἰς ὀργὴ» εὔκολος. “4ριστογάνης (Επ. 41) 
"νῷν γάρ ἐστι δεσπότης ἄγροικος ὀργήν., 
χαὶ ἀγροιώτης ὁ ἄγριος. 

ἀγροίκε μὴ καταφρόνει ῥήτορος, 
ὅτι μηδὲ τῶν εὐτελῶν χρὴ καταφρονεῖχ. 

ἀγροιώτης ὁ γεωργικὸς λεώς, ὃ ἐν ἀγρῷ 
“"ἀγροιώτα τῷδε μονοστόρθυγγι Πριήπῳ” 
(ΑΡ 6239). Φηλυκῶς δὲ ἀγροιῶτις διὰ τᾶ κ. 

ἀγρολέτειρα ἡ ἄρτεμις. 
ἀγρόμενοι συναθροιζόμενοι” (Ηοιη, Υ 

168) * ἀγρόμενοι πᾶς δδ ἥμος. σύν ταξις πρὺς 

σχῖμα, ὁ ὁῆμιος ἀγρόμενοι, ἐπεὶ ὁ ῥῆμος πλῆ- 
Φος σηµαίνει. 

ἀγρόνομοι οἵἳ ἐν ἀγροῖ διάγοντες. 
"ἠχήεις τέστις ὁροσεραῖς σταγόνεσσι μεῦν- 
σδεὶς ἆ ά; Υθόνομον μέλπει μοῦσαν ἐρημολάλον"' 

ἐν ἐπιγ ράμματι (ΑΡ 7196). 
ἀγρότας ὦ) Ἰροίκους, καὶ ἀγρότης ὁ ἐν 

ἀγρῷ —— ἀγρύ- 
τες ἀνεκλίθης (eſ. ν. βοῦς ἑβδομιας). η: 
Ἰγχὺν δὲ ἀγρότις" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 57) 
ἄνδετο δέρμα λέοντος Τεδερος ραψ, καύ- 
τὲν ἀγρότιν αἰγανέαν. 

ἀγροτέρας ἀγρίου. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
63) τοῦτό σοι ἀγροτέρας 4ιονύσιος αὐτὸς 
ἐλαίης θῆκε ῥόπαλον.” 

ἀγροῦ πυγή, ἐπὶ τῶν λιπαρῶν καὶ ἐπι- 
µόνως ᾠτινιοῦν ἔργω προσκαθηµένων. 

» .. — 
ἄγθοφο» ὀρεινόν. 
4γρυλῆ Φε». ᾿γρύλη δῆμός ἐστι φυ: 

Ὅμηρος (6 58) 
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λῆς τῆς Ἐρεχθηίδος. ὁ δὲ δημότης πάλαι 
ἐλέγετο ᾿ἀγρυλεύς. 

4γρωνίδης “ἄγρωνος παῖς. 
ἀγρώσσω τὸ ἀγρεύω, καὶ ἀγρῶσται 

οἳ κυνηγέται, ἀπὸ τοῦ ἀγρώσσω ῥήματος. 
"χο ῦς ἀγρώσσων.” 

ἄγρωστις εἶδος ῥοτάνης, ἡ | κουνῶς ἀγρία. 

ἀγ νιαί ἄμφοδω ῥῦμαι, ἢ ἐπιμήκεις ὁδού, 
παρὰ τὸ μὴ ἔχειν πως γυῖα καὶ μέλη καὶ 

χάµψεις' τὰ δὲ ἄμφοδα ἔχουσιν ἑκατέρωβεν 
ῥιεξόδους, καὶ ταύτῃ διαφέρουσιν. ἁγυιᾶς 
δὲ ἔνιοι μὲν ὀξύνουσι, Φηλυκῶς δὲ χρώµενοι, 
οἷον τὰς ὁδούς" βέλτιον δὲ περισπᾶν ὡς ἀπὸ 
τοῦ ἁγνιέας. εγυιεὺς δέ ἐστι κίων εἲς ὀξὺ 
λήγω», ὃν ἱστᾶσι πρὸ τῶν φθυρῶ»" ἰδίους δέ 
φασιν αὐτοὺς εἶναι «4πόλλωνος, οἳ δὲ «Τιο- 
νύσου, ϱἳ δὲ ἀμφοῖ». ἔστιν οὖν τὺ ὁλόκληρον 
ἁγυιεύς καὶ ἡ αἰτιατικὴ ἁγυιέας, ἓν συνα- 
λοιφῇ δὲ ἀγνιᾶς. ἔστι δὲ ἴδιον «{ωριέων. εἴεν 
ὁ᾽ ἂν οἱ παρὰ τοῖς “4ττικοῖς λεγόμενοι ἁγυιεῖς 
οἳ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοί, ὡς Σοφοκλῆς 
(Laoeoont. ſr. 1) µετάγων τὰ “4θηναίων ἔθη 
εἲς Τροίαν φησί "λάμπει ὁ ἁγυιεὺς βωμὸς 
ἀτμίζων πυρὶ σμύρνης σταλαγµούς, βαρβά- 
ρους εὐοσμίας. καὶ ἁγυιεὺς ὁ πρὸ τῶν αὐ- 
λείων Φυρῶν κωνοειδὴς κίω», ἱερὸς “πόλλω- 
νος (Ἠατρ.). καὶ αὐτὸς Φεός' Φερεκράτης 
Κραπωτάλοις ""ώ δέσποτ ἀγυιεῦ, ταῦτα νῦν 
μέμνησύ µου. ἁγυιὰν τὸν στενωπὺν Ἔενο- 
φῶν (ΟΕ, 24 3). καὶ ὅλως πολλὰ τὰ γλωσ- 
σηματικὰ παρ αὐτῷ. 

4γύλαιος (αυ 4γυλλαῖος) ὄνομα κύριο». 
14γύρηνα πόλις Σικελίας. τὸ ἐφνικὸν 

4γυρηναῖος. «4ιονύσιος δὲ τὺ "4γύριον 
ἔφη. Stephb. B. 

ἄγυρις ἄθροισις, καὶ ἀγυρισμός" V 
δὲ ἐσπούδασεν εἰς τὸ δυνατὸν πρὸς ἆγυρι- 
σμὸν τῆς ἀπορρήτου τῶν Φείων Φδεραπείας.” 
καὶ ἀγυρμός ἐκκλησία, συναγωγή. 

4γύρριος ὄνομα κύριον, ὃς ἐπὶ μα" 
λακίᾳ ὁιεβέβλητο, ὡς καὶ πέρδεσθαι αὐτύν' 

“4ριστοφάνης Πλούτῳ (176), ἐκωμῳδεῖτο δὲ 
καὶ εἲς Φρασύτητα. καὶ “4γύρριος ὁημαγωγὺς 
"4θηναίων ἐκ ἀφανής' ''4γύρριος τὸν Προνό- 
με πώγων έχων λέληθ εν (Εοε]. 109). ὁ 4 ρ- 
ριος στρατηγὺς Ψηλυδριώδης, ἄρξας ἐν “αἡ; 
μνῷ, ὺς τὸν μισο ὸν τῶν ποιητῶν συνέτεμεν. 4 

δὲ Πρόνομος αὐλητὴς ἦν μέγαν πώγωνα ἴχων, 
ἀγυρτείαν" "ὁμιλίαν αν ἐκεῖνος ἐδη- 

ϱἄτο πρὺς ἀγυρτείαν τινὰ θρασυροιιένην.͵ 
93 
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ἀγύρτης πτωχός, ὀχλαγωγύς, ἐπαίτης, 
φιλοκερδὴς ἤ συρφετώδης. ἔστι δὲ καὶ βύλος 
κυβευτικός, καὶ Γάλλος, καὶ µάντις, ὡς 
ΑΑπίων. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6218) "“κειράμε- 
νος γονίµην τις ἀπὸ φλέβα μητρὺς ἀγύρτης.” 
καὶ αὖθις (Soph. ΟΒ 388) '"δύλιον ἀγύρτη», 
ὃς τις ἐν τοῖς κέρδεσι (ιόνον δέδορκε.. καὶ 
αὖθις '"ἠν γὰρ αὐτὸς ἀγύρτης τῷ ὄντι καὶ 
φιλομαντευτής.” 

ἆγ ύρτης ὁ ἁλαζὼν καὶ ἁπατεώ». τὸ δὲ 
ἀγείρειν καὶ τὸ περιαγείρειν τὸ περιιέναι καὶ 
περινοστεῖν, ἐπὶ νίκῃ ἤ τινι ἑτέρῳ τοιούτῳ 
σεμνύνειν. ὁ δὲ ἀγύρτης καὶ κυβευτικᾶ βύλα 
ὄνομά ἐστιν" "ἐμέμφετο αὐτοῦ τὸ περὶ τὰς 
µαντείας ἐπτοημένον καὶ βηλύμενον ἀεὶ τοῖς 
ἀγύρταις ἐπιτρέπειν τὰ οἰκεῖα πράγματα.” 
καὶ ἀγυρτικά χυδαῖα ψεύσματα, καὶ ἄγυρ- 
τώδη συρφετώδη. 

ἀγχαλάσας ἀναχαλάσας, ἀνακουφίσας, 
ἀναβαστάσας. 

ἄγχαυρος ὁὃ παχνώδης ὄρθρος, παρὰ 
τὸ ἀγχοῦ ἤτοι πλησίον» ἔχειν τὴν αὔραν. Ὅμη- 
ρος (ε 469) ""αὔρη δὲ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό.” 

ἀγχεῖος ὁ πλησίον. 
ἀγχηστῖνοι πυκνοί. καὶ ἀγχηστῖνος ἡ 

εὐθεῖα. 
ἄγχι ἐγγύς. 
14γχιάλεια πόλις, καὶ ἀγχίαλος ἡ ἐγ- 

γὺς τῆς Φαλάσσης, οὐ πάντως δὲ αἱ ἀγχία- 
λοι καὶ ἀμφίαλοί εἶσιν" οἵα ἐστὶν ἡ ̓4λεξάν- 
ὄρεια, ἀγχίαλος μὲν οὐκ ἀμφίαλος δέ, αἱ δὲ 
»ῆσοι ἀγχίαλοι καὶ ἀμφίαλοί εἶσι. Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 124) | Τελαμώνιε παῖ τῆς ἀμφιρύτου Σα- 
λαμῖνος.. καὶ αὖθις (ΑΡ 7 4) '"Φεῖον Ὅμηρον 
κλεινὸς ἐπ᾽ ἀγχιάλῳ τύμβος ἔχει σκοπέλῳ.” 

4γγχιάλη πόλις, ἣν ἔκτισεν ἐν μιᾷ ἡμέρα 

Σαρδανάπαλλος ὁ τῶν «4σσυρίων βασιλεύς. 
ὁμοίως ἔκτισε καὶ τὴν Ταρσὺν ὁ αὐτός. 

ἀγχιῤαθδής ὁ ἐγγὺς βάθους, 
ἀγχιβατεῖν Ἴωνες τὸ ἀμφισβητεῖν, καὶ 

ἀγχισβασίην Ηράκλειτος. 
ἀγχίθυρος πλησιαίτατος, γείτων" ““ἀγχί- 

θυροί τε καὶ γείτονες ἀλλήλων αἳ δυνάμεις 
ἐγένοντο” GTheophyl. Βία. 2 8). 

ἀγχίμαχος ἐγγύθεν μαχόμενος, 
ἀγχίμολον ἐγγὺς ἐλθόν. 
ἀγχίνοια σύνεσις, ἢ ἕξις εὑρετικὴ τοῦ 

καθήκοντος ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ἢ εὐστοχία 
τις ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ. καὶ ἀγχίνουν" Au- 
µάσκιος (Phot. ρ. 337 ϐ) '᾿ὀξεῖαν δὲ καὶ ἀγχί- 

ἀγύρτης — ἄγχουσα 

νουν φύσεως δύναμιν, ἐπὶ πολλὰ δὲ ὀλίου 
γέρεσθαι δυναμένην, ἑτοιμοτάτην συνιέναι 
καὶ γρωρίζειν τὰ ἴγνη τῶν Φηραμιάτων. περὶ 
Ἰσιδώρου ὁ λόγος. 

ἀγχίνους συνετός, ὀξὺς τὸν »οὔῦν. '"δη- 
μηγορήσαντος τοῦ βασιλέως, τοῦ τε ἱεροῦ 
ξυλλόγου τὸ ἀγχίνουν τε καὶ βουλευτικὸν τοῦ 
βασιλέως. ἐπαινέσαντος”' (Μεπαπά. Exe. leg. 

p. 283). ὅτι τρία µέρη, εὐμαδείας, ἀγχίνοια 
μνήμη ὀξύτης: καὶ μνήμη μέν ἐστι τήρησις 

ὧν ἔμαθέτις, ὀξύτης δὲ ἡ ταχύτης τῆς δια: 
νοίας, ἀγχίνοια δὲ τὸ ἐξ ὧν ἔμαθε Φηρεύει» 
καὶ ἃ τὴ ἔμανεν. Phot. hihl. Ρ. 440 extr. 

'4γχίσειος ὁ τοῦ «4γχίσου. 
4γχίσης “4γχίσου. καὶ «4γχισίδης. 
ἀγχίσπορος ἐγγὺς γένους. «{αμάσκιος 

Ehot. ρ. 358 α) "ἀλλὰ ῥώμῃ γενναίας φύσεως 
καὶ Φεῶν ἀγχισπόρου."' 

ἄγχιστα ἔγγιστα. 
ἀγχιστεία ἡ µετουσία τῆς ἐσίας παρὰ 

ριστοφάνει ἐν Ὄρνισι (1648) "'νόθῳ μὴ εἶναι 
ἀγχιστείαν.' καὶ ἀγχιστεύω ῥῆμα, γενικῇ. 

ἀγχιστεύς. καὶ ἀγχιστεία συγγένεια. 
καὶ ἀγχιστεῖς οἱ ἀπὸ ἀδελφῶν καὶ ἀνεψιῶν 
καὶ Φείων κατὰ πατέρα καὶ μητέρα ἐγγυτάτω 
τοῦ τελευτήσαντος. οἱ δὲ ἔξω τούτων συγ- 

}ενεῖς µόνον. οἱ δὲ κατ’ ἐπιγαμίαν μιχδέντες 
τοῖς οἴκοις οἰκεῖοι λέγονται. 

ἀγχιστίνδην τὸ κατὰ ἀγχιστεία», ὡς 
ἀπὺ τοῦ ἄριστος ἀριστίνδην καὶ πλοῦτος 
πλουτίνδην. 

ἀγχίστροφ οι συστραφέντες, ἢ ταχὺ ἐπι- 
στρεφόμενοι. Προκόπιος (Βετς. 1 15) Ἱ ἥ τε 
μάχη καρτερὰ ἐγεγόνει καὶ ἐκ χειρὸς ἦν, ἄγχι- 
στρόφους τε τὰς διώξεις ἐποιοῦντο ἐς ἀλλή- 

λους ἑκάτεροι.. καὶ αὖθις !εἶτα ὑμεῖς τὰς 
φάλαγγ ας ἐξελίξαντες, ἀγχίσεροφοι Υενόμενοι, 
ἀντιμέτωποι γίνεσθε τοῖς διώκεσι." καὶ αὖθις 

τῷ ἀγχιστρόφῳ τῆς τύχης. εί. ν. Θηραμένης. 
ἀγχιτέρμων ὁ γείτων. 
ἀγχόνη ὁ βρόχος, τὸ σχοινίο», παροξυ- 

τόνως. ἀγχον ἡ δὲ τὸ πρᾶγμα ὀξυτόνως. 
ἆγχο νήσας πνίξας. 
ἀγχότερος ἐγγύτερος" Ἡρόδοτος εί 175) 

“στεινοτέρη ἐ ἐφαίνετο καὶ ἀγχοτέρη ἡ εἰσβολή."' 
ἀγχοῦ ἐγγύς, 
ἀγχούροις πλησιοχώροις, παρὰ τὸ ἄγχι 

τοὺς ὕρους εἶναι. 
ἄγχουσα εἶδος βοτάνης, ἧς ἡ ῥίζα ἐρυ- 

9ρά, ᾗ ἐρυθραίνουσι τὰ πρόσωπα αἱ γυναζ 
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αες. (Α, Ἐεε]. 960) ''"ἡ ἄγχοισ᾽ ὀδυνήσει καὶ 
τὸ σὺν ψιμέθιον.' 

ἀγχώμαλο». καὶ ἀγχωμάλου ἴσης, 
ἐγὺς τοῦ ὁμαλοῦ. "'"συμμίξαντες καὶ ἀγχώ- 
µαλα ἀγωνισάμενοι καὶ µήτε ζωγρήσαντές 
τινα μήτε ἐπὶ τὸ πλέον ἔτι προχωρήσαντες 
ὀμλέφησαν.' καὶ αὖθις Ἱππομαχία γίνεται 
αρατερὰ καὶ πλήθει τῶν ἀγωνιζομένων ἀγχώ: 
µαλος καὶ ἀρεταῖς ἐμφερής.' 

ἄγχω» περισφίγγων, ολίβων: 'ὃ δὲ 
ἄγχων τὴν αὐτῆς δεξιὰν καὶ περιάγων περιαι- 
βεῖται τὸ ξέφος., ἄγχω αἰτιατικῇ. 

ἀγωγαῖος" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 30) 
᾽αγωγαῖόν τε κυνάγχαν.. 

ἀγωγεύς ὁ ἐνάγων τὴν δίκη», ὁ διώκω». 
ταὶ ἀγωγεὺς ὁ λῶρος, καὶ ἀγωγεῖ τῷ ἱμάντι 
ᾧ ἄγεται ὁ ἵππος. 

ἀγωγή φορὰ τινῶν"' ὃ καὶ παρακομίζειν 
Ἰέγεται, ὡς λέγεται σίτου ἀγωγὴ ἢ οἴνου. 
ἀγωγή ἀναστροφή, τρόπος, ἡ ἡ κοµιδή. καὶ 
τὸ ἀγόμενο» ῥάρος. ἀγωγὴ λέγεται καὶ ἡ διὰ 
τῶν ἠθών τῇ τρύπα κατακύσµησις, ὡς Λέ- 
Ίεται παίδων» ἀγωγή. καὶ ἡ µεταβολή, ἐφ᾽ ἅ 
σηµαινομένΏ ὁ ὁριζόμενος οὕτω τὴν γένεσιν 
Aristot. Τορ. 6 2) κέχρηται τῷ τῆς ἀγωγῆς 
ὀνόμαχι. Πολύβιος (1 35) '' ἤγαγε δὲ ὁ δενο- 
λος καὶ «{ακεδαιμόνιο» ἄνδρα τῆς. {ακω- 
"αῆς ἀγωγῆς µετεσχηκότα καὶ τριβὴν ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς ἔχοντα σύμμετρον."' 

ἀγώγιμον καὶ ἀγώγιμος ἄγων, ἀἁγύ- 
µενος, φερόμενος. καὶ ἀγωγίμων φορτίων 
ἐμπορικῶ»" ᾽αὐτὲς μὲν τὺς ἐμπόρους πα. 
δεῖς κακών» ἀποσῶσαι, τὰ δὲ ἀγώγιμά σφισιν 

ἀνασώσασφθαι.͵ 
ἀγώγιον τὸ ἀγόμενον βάρος ἐπὶ τῆς ἁμιά- 

ἕης. οὕτω Ἐενοφῶν (Ο07τ, 61 54). 
ἀγωγόν ἐπακτικόν. καὶ Πισίδης πρὸς 

τοὺς ἀγωγοὺς ἐτράπη τοῦ Ίέγριδος.. περὶ 
Χοσρόου ὁ λόγος. καὶ ἀγωγούς προπομπός. 

ἀγώμενος (Ηεεῖοά. ὃ. 619) Φαυμαζόμε- 
νος, ἀγόμενος δὲ φερόμενος. 

ἀγών» ἡ πρὸς τὰς ἀγῶνως ἄσκησις. ἁγιῶνα 
Όμηρος (8 200) τὸν τόπο» ἐν ᾧ ἐγωνίζορταί 
φησιν. Θουκνδίδης πέμπτη (50) ''προελθὼν 
ἐς τὸν ἀγῶνα ἀνέδησε τὸν ἡνίοχον. 

ἀγωνάρχαι ἀγωνοθέται, ἄρχοντες τῶν 
ἀγώνων. Σοφ οκλῆς (ΔΙ. 573) “καὶ τἐμὰ τεύχη 

— ἀγωνάρχαι τινὲς Φήσουσ᾽ 4χαιοῖς κής) 
ὁ λυμεὼν ἐμός.' καὶ παροιμία 'ἀγὼν οὐ δέ- 
7εται σκήψεις.' τάττεται ἐπὶ τῶν κιηδὲν ὀνι- 
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»αμένων εἰ σκήψαιντο. καὶ ''ἀγὼν πρόφασι» 
οὐκ ἀναμένει. ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν φύσει 
ῥαθύμω», ἢ ἐπὶ τῶν» μὴ προσιεµένων τοὺς 
λόγους τῶν» προφασιζοµένων. 

ἀγωνίᾳ Ἐενοφῶν (ΟΥτ. 3 3 19) ἀντὶ τοῦ 
ἀγῶνι. 

ἀγωντᾶν Ἰσοκράτης (16 183) ἀντὶ τοῦ 
* 

ἀγωνίεσθαι. , 
1 * — 4 ἁγιόνιος ὁ ἐν ἀγῶνι. καὶ Φηλυκὸν άγω- 

ί { * 2 / R 4 — - νία ὁ φόβος. ἁγονία δὲ διὰ τοῦ ο μικροῦ 
ᾗ ατείρωσις. 

2 ͵ .. - ἀγωνιούμενοι εἲς ἀγῶνας ἐμβαλᾶντες" 
Ἱτοῖς πολεµίοις ἀγωνιούμενοι ἀποτράποιντο 
άμαχεί.. 

2 / * — — 

“γωνές ὄνομα ἑταίρας, 
3 ΄ ΄ 3 .“.” * 

——— — 
νισµα τίΦενται συλλαβεῖν αὐτόν. ἄριστο- 
φάνης (Βαπ. 3982) "ἐγὼ ὁ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐν- 
τυχεῖν τινί' λείπει Φηρίῳ "λαβεῖν τ) ἀγώνισμ) 
ἀξιόν τι τῆς ὁδοῦ ' ἔπαῦλον. 

ἀγωνιῶ κινδυνεύω. καὶ τὸ φοβοῦμαι” 
Πολύβιος (1 90) '"πολλαὶ δὲ πόλεις προσετί- 
Φεντο τῶν κεσογαίω» τοῖς Ῥωμαίοις, ἆγω- 
νιῶσαι τὰς πεζικὰς δυνάμεις. καὶ ἀγωνιῶν 
δεδιώς" (id. 3 78) '"ἀγωνιῶν δὲ τὴν ἄ9εσίαν 

— — J 4 4 . —3 * 

τῶν Κελτῶν καὶ τὰς ἐπιῤονλὰς τὰς περὶ τὸ 

σῶμα.'' ᾿"ἠγωρία δὲ τοὺς στρατιώτας μὴ ἔπι- 
λείπῃ τὸ ὀψώνια.' καὶ ἀγωνιῶντες ἀντὶ τᾶ 
ἀγωνιζόμενοι Ἰσοκράτης (4 91). 

2 122 — — 2 

ἀγωνοθέτης ὁ ἐν τοῖς σκηνικοῖς, ἀἄθλο- 

Φέτης δὲ ὁ ἐν τοῖς γυμνικοῖς. 
* — 

ἀγώνων ἐπιταφίων, ἀγόνων δὲ χοῶν. 
2 / * ρε. κ] 4 - ἀδαήμονες ἄπειροι, 0 δὲ τὴν τῶν Al- 

— 1 λε 22 γυπτίων σοφίαν ἡν ἀδαημονέστερος, ὁ “σκλη- 
πιάδης. ε{. ν. Ἡραΐσκος. 

Σε - * 22 — * 

ἁἀδαῖον ἄκαυστο». καὶ 4δαῖος ὄνομα 
κύριον. 

2 * 2 4 ἀδαῖστί ἀπείρως. 
ἄδαιτρον ἀμέριστον. 
ἄδακρυς πύλεμος ἐπὶ τῶν ἔξω παντὺς 

κινδύνε καὶ ῥᾷστα καὶ παρ ἐλπίδα τὰ πρά- 
γµατα κατορθούντων. 

᾿ 2 ⸗ 

ἀδακρυτί ἀκλαιστί. 
δαλίδης ὄνομα κύριο». 
Αδάμ ὃ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ χειρὶ δε 

πλασθεὶς καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα καὶ ὁμοίωσι» 
ιοργωνθεὶς τῇ ὁημιουργᾶ τε καὶ κτίσαντος, 
ὁ καὶ τιμηθδεὶς τὴν εἲς παράδεισον οἴκισιν. 

7 4J - - 

οὗτος δικαίως ἄν πρῶτος καλοῖτο σοφὸς ὡς 

πρωτόκτιστον ἄγαλμα καὶ εἰκὼν οὖσα Φεό- 
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- εν . γράφος, ὡς τῶν χαρίτων ὅλων ὑπάρχων ἀνά- 

—3 — 4 122 ή 

πλεως, καὶ πάντα καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα περι- 

φέρω» τὰ τῆς ψυχῖῆς τε καὶ σώματος αἴσθη- 
τήρια" μαρμαρυγαὶ γάρ τινες, ὡς εἰπεῖν, ἐκ 
τῆς ἐκείνα ψυχῆς ἁπαστράπτοτσαι καὶ Φείων 
ἐννοιῶν τε καὶ ἐνεργειῶν πλήθουσαι κατὰ 
πᾶσαν εἰσέτρεχον φύσιν, εἰστόχως καὶ ἀἄνα- 
µαρτήτως τὺ οἰκεῖον ἑκάστης πλεονέκτημα 

* κ. 2 * — * 

pSurovout. ὃς οὐ παρὰ ἀνθρώπων ἐδοκι- 
ιάσθη τῶν τὰς κρίσεις πολλάκις ἐπισφαλῶς 

΄ ε] * - - σι — ποιουµένων, ἀλλὰ παρὰ τοῦ τῶν ὃλων Φεοῦ 
τοῦ πᾶσαν γνῶσιν καὶ κρίσιν ὀρθῶς ποιου- 
µένου, καὶ πρὺ τοῦ τὰς ἐννοίας κιν ῆναι 
παρὰ τῆς ὠδινούσης τὰ τοιαῦτα ψυχῆς καὶ 
* , ᾿ 

ἀποτικτούσης νοήματα. καὶ ῇ φησὶν ἡ γραφή, 

᾿"ἐποίησεν ὁ θεὸς πάντα τὰ κτήνη καὶ τὰ 

ὑπρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινά, καὶ 
{γαγεν αὐτὰ πρὺς τὸν «4δάµ, ἰδεῖν τί καλέσει 

3” * J t * * 4 — * 

αὐτά. καὶ ὡς ἐκάλεσεν «4δάμ, τοῦτο ὄνομα 

αὐτῶ.' τί τῆς φωνῆς ταύτης καὶ µαρτερίας 
ἀριδηλότερον; τέτῆς σοφίας ταύτης καὶ δια- 
γνώσεως ὑψηλότερον; ἐκάλεσε» ὀνόματα, τὴν 
φύσιν αὐτὴν καὶ τὴν ὑπόστασιν ἑκάστε ζώε 
ώσπερ ὑπογραφόμενος, οὐ µελετήσας, οὐ 
προσκεψάµενος, οὐδέν τι προπεπονθὼς τῶν 
ὗσα µεταμανθάνεσιν ἄνφρωποι. καὶ πολλῶν 
καὶ ἀναρίθμων γενεῶν παραδραμουσῶν οὐκ 
ἴσχυσεν οὐδεὶς ὑπαλλάξαι κἂν τοῦ τυχόντος 
ζώου τὸ ὄνομια, ἐδὲ τῆς ἐκείνου δράξασδαι 

* —1 
µεγαλονοίας καὶ διαγριόσεως" μᾶλλον μὲν ὃν 
μένεσιν ἅπαντες οἱ κατὰ πᾶσαν ἐσπαρμένοι 
τὴν γην ἄνθρωποι τοῖς ἐκείνου στοιχοῦντες 

3 / 12 
ἀμεταθέτοις Φεσπίσμασι. καὶ ἀδὲ µέχρι τότων 

ἔστη τοῦ πρωτογόνου ἀνθρώπου τὸ ὑπερβάλ- 
λον ἐν πᾶσιν ἀξίωμα, ἀλλὰ καὶ σπερμάτων 
καὶ φυτῶν διαφορὰς θιζῶν τε καὶ βοτανῶν 

᾿ — . 2 J 

δυνάμεις, καὶ ὅσα εἲς ἀντίληψιν καὶ Όερα- 

πείαν ἡ φύσις ἑκάστῳ προσαρκόττει τιῶν 
* Ζ 
ζώων, διέκρινέ τε καὶ διεσάφησεν. ὅτος καὶ 
τὴν γυναῖκα πρῶτος ἴδων ἐχ ὥσπερ ἐκ στύ- 
µατος ἀνθρωπίνου περὶ ταύτης ἐᾳΦέγξατο, 
ἀλλ” ὡς ἔκ τινος Φείας ὀμφῆς ἐνηχούμενος 

ο / - ᾿ εὐστόχως τὺ πολνύμνητον ἐκεῖνο καὶ ὃαυ- 
μαστὺν ἀπεφοίβασε λόγιον "τῆτο νῦν ὀστᾶν 
J - 2 J — ή 
ἐκ τῶν ὁὀστέων µου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός 

* . ο - 
µου. αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἂν- 

3 - ζ μ ὑρὸς αὐτῆς ἐλήφθη. οὗτος τοίνυν ἐστὶν ὁ 
ῥοκικάσας ἕκαστα καὶ πᾶσι κανόνας καὶ 

- 7* 2 
στάθμες ἀκριβεῖς καὶ ὄρους ἀναντιρρήτους 

΄ . ΄ 

ἐναρμοσάμενος. τούτου τέχναι καὶ γράµ- 

4δάμ 

µατα, τοέτου ἐπιστῆμαι λογικαί τε καὶ ἄλο- 
γοι, τούτου προφητεῖαι ἱερουργίαι καὶ κα- 
Φαρμοὶ καὶ νόμοι γραπτοί τε καὶ ἄγραφοι, 
τούτου πάντα εὑρήματα καὶ διδάγµκατα καὶ 
ὅσαι κατὰ τὸν βίον ἀναγκαῖαι χρεῖαί τε καὶ 
δίαιται. οὗτός ἐστι» ὁ πρῶτος ἀνδριάς, τὸ 
Φεόκλητον ἄγαλμα, ἀφ οὗπερ ἀπευθύνονται 
πᾶσαι ἀνθρώπων ἀγαλματοτργίαι, κἂν πρὺς 
τὸ ἧττον μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐκπίπτωσιν ἐκεί- 
νου τοῦ μακαρίου καὶ Φεοειδοῦς ἀπεικάσμα- 
τος, (ιηδεµίαν ἔχοντος ἀφορμὴν ἧς ἂν ἔπι- 
λάβοιτο ὁ μετ ἐκεῖνον διαπλαττόμενος ἢ ζω- 
Ἰθαφούμενος, ἕως ὁ παλαμιναῖος καὶ ἀπο- 
στάτης καὶ πλάνος διάβολος τοῦτον ἐξεκί- 
λισε τῆς οἰκείας ἱδρύσεώς τε καὶ στάσεως 

καὶ κατὰ τοῦ πρανοῦς εἴασε ηέρεσδαι πρὸς 

βαραθρώδεις τινὰς καὶ ἀλαμπεῖς χώρες καὶ 
μέχρι τῶν ἀμειδήτων τοῦ ἆδου κευθμώνω» 
ἐγγίζοντας, κἀντεῦθεν ἤρξατο φύσις ἡ τῶν 
ἀνθρώπων παραχαράττεσθαι καὶ διακιβδη- 
λεύεσθαε καὶ τυποῦσθαι τοῖς τοῦ τυράννου 

μορφώμασί τε καὶ σχήµασιν. ἐντεῦθεν ἡ νό- 
ὕος σοφία τὰς ἀφορμὰς ἔλαβε, τῆς Φείας 

ὁρωπετεισάσης καὶ πρὸς οὐρανὺν ἀναπτάσης, 
ὕθεν τὸ πρότερον’ ἦν ἀφορμήσασα. ὃψφεν ὁ 
πλάνος τὺ τοῦ Φεοῦ σφετερισάµενος ὄνομα εἲς 
πολλὰ κατεµέρισε, ἸΚρόνους τε καὶ Ζῆνας καὶ 
ΠΗοσειδῶνας ἑαυτὸν μετακαλῶν. καὶ τὸ δὴ 
πάντων ὀνοσιώτατον, εἰς ὀνύματα Φήλεά τε 
καὶ ἄσεμνα τὴν µακαρίαν καὶ ἄρρητον συγ- 
κατασπάσαι φύσιν ὁ ἀλιτήριος κατετύλµησε», 
εἲς τε τὰς ᾿Ρέας ἐκείνας καὶ 4φροδίτας καὶ 
Α4φηνᾶς καὶ εἲς ἄλλας µερίας καὶ ἀλλοκότες 
ἀλόγων ἰδέας τε καὶ µορφάς, ἃς ὁ κακίας 
δημιουογὸς καὶ τὴν ἀποστασίαν νοσήσας ἐπ- 
έχρωσέ τε καὶ διεχάραξεν. ἐντεῦθεν Alyv- 
πτίων τὰ περὶ Ὅσιρι καὶ Τνφὤνα καὶ Ἴσιν 
μοχθηρὰ διηγήκατα, καὶ Περσῶν μαγικὰ 
μαγγανεύματα, καὶ Πραχμάνω» γυµνοσοφι- 
στίαι καὶ ἄκαιροι φαντασίαι, καὶ ἡ αυμα- 
ζομένη Ἀκοθῶν ῥῆσις, καὶ τὰ Θρακῶν ὄργια, 
καὶ οἱ Φρυγῶν αὐλοὶ καὶ Νορύῤαντες. ἐν- 
τεῦύεν ἡ λαλδαίων ἀστρονομία ἡ σφαλερά 
τε καὶ πολυώδυνος. ἐντεῦθεν ἡ τοῦ ψεύδους 
λοχεύτρια ποίησις, ἡ τῶν Ελληνικῶν ληρη- 
µάτων» σεμ»ομυθία, ἐντεῦθεν Ὀρφεύς τε καὶ 
Ὅμηρος καὶ ὁ τῶν ἀθεμίτων γονῶν ζωγράφος 
"Ἡσίοδος. ἐντεῦθεν ἡ Θάλητος δύξα, καὶ ὁ 
κλεινὸς Πυθαγόρας, καὶ ὁ σοφὸς Σωκράτης, 

καὶ Πλάτων τὸ τῆς “4δηναίω» «καδηκείας 



ἀδάμας -- ἀδέες 

πολεθρύλητο» σεμ»νολόγηµα. ἐντεζν εν οἱ Παρ- 
µεγίδαι καὶ Πρωταγόραι καὶ Ζήνωνες, ἐν- 
τεζθεν αἳ στοαὲ καὶ οἱ “4ρειοι πάγοι καὶ Ἐπι- 
αοέρειοι. ἐντεῖθεν οἱ τραγωδῶν Φρῆνοι καὶ 
κοπετοὶ καὶ τὰ κωμικῶν παίγνια καὶ τωθά- 
σµατα. ἐντεῦθεν τὰ δολερὰ τοῦ λοξίου καὶ 

Ψεεδηγόρου Φεσπίσματα, καὶ ἡ λοιπὴ τῶν 
Ελληνικῶν κομψΨευμάτων» ἐρεσχελία καὶ τερα- 
τεία. καὶ ἵνα μὴ μακρὸν ἀποτείνω τὸν λόγο», 
ες σαπρούς τε καὶ ὀδωδότας μύθους ἕνα- 
σχυλούµενος, πᾶσαν εἲς ἑαυτὸν τὴν κτίσιν ὁ 
π]άνος ἐμορτισάμενος, καὶ λαβὼν ὑπὸ χεῖρα 
τὸν ἄνθρωπον ὡς ἀνδράποδον, καὶ διερχό- 
µενος τὴν ἐπ οὐρανὸν καὶ περιπατῶν τὴν 
1», καὶ ὡς Φὸν πάντα κατέχω», ὡς αὐτός 

πού φησιν» ἀλαζονευόμενος, ᾧῴετο ᾖδη τὸν 
ἑαττοῦ Φρόνον» Θήσει ἐπάνω τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐἐρα»οῦ, καὶ ἔσεσθαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ. 
ἀλλ’ ὁ τοῦ Φεοῦ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος ὁ 
προαιώνιος, οἰκτείρας τὸν ἄνθρωπον ὡς ἦπα- 
τημένο» ἐπὸ τοῦ δράκοντος, ἐκ τῶν τοῦ πα- 
τρὸς κόλπτων ἑαυτὸν ἐκένωσεν, καὶ σαρκωθεἲς 

ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ ἐκ τῆς ἁγίας παρ- 
Φένου καὶ Φεοτύκου ἸΜαρίας, καὶ διὰ τοῦ 

τιαίον στανροῦ καὶ τοῦ πάθους αὐτοῦ κατα- 
βαλών τὸν ἁντίπαλον», καὶ καταβὰς εἲς τὰ 

χτώτατα µέρη τῆς γῆς ἐκεῖθεν ἕἵλκυσε τὸν 
παραπεσόντα πρωτόπλαστον, ἀποδοὺς τῇ εἲ- 
χόνι τὸ ποῶτο» κάλλος καὶ τῇ φύσει τὸ ἀρ- 
Ζαΐζον ἀξίωκια. κἀντεῦώεν ἠάνιστωι πᾶσα ἡ 
τοῦ τερά»νου ὃν»αστεία καὶ συµµορία, τοῦ 

τῆς εὐσεβείας φωτὸς διαιγάσαντος πάσῃ τῇ 
χτίσει τῶν ἡλιακιῶν μαρμαρυγῶν τηλαυγέστε- 
ρο». ἐκ τούτου τοῦ φωτὸς ἡ κατὰ Ψεὸν σοφία 
πάλιν διέλαµψε, καὶ γλώσσας ἁλιέων ἐστό- 
µωσε, καὶ τῶν σος ὖν διδασκάλους τοὺς ἀσό- 

ους εἰργάσατο. ἐντεῦθεν ὁ τῆς βροντῆς γόνος 
τὸ "ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος" ἐξ οὐρωνίων νεφε- 
λῶν ἁπαστράιγας ἐβρόντησε, καὶ πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένη» ἐλάμπρυνε. κἀκ τούτου τοῦ φωτὸς 
Παῦλος εἰς τρίτο» οὐρανὸν ἀναφέρεται, καὶ 
Φεᾶται τὰ ἀθέατα, καὶ τῶν ἀρρήτω» ὅπα- 
χοέε λογίων, καὶ διατρέχει πᾶσαν τὴν γῆν 
ὡς πτη»ὺς καὶ ἀέριας, τὸν Ἰησοῦν εὐαγγε- 

ἱζόμενος. ἐντεῖζθεν ὁ Πέτρος τὸν Ἄριστὺν 
τόν Φεοῦ τοῦ ζῶντος ὠνόμασε, καὶ τὰς κλεῖς 

τὶς τῶν οὐρανῶν πιστεύεται βασιλείας, ἕνα 
ὀνοίγη μὲν τοῖς πιστοῖς ἀποκλείῃ δὲ τοῖς 
ἀπίστοις τῶν Φείων ἀνακτόρων τὴν εἴσοδο». 
ἐντεζθεν ἀγέλαε µαρτέρων καταβάλλουσιν εἴ- 

2 

ὅωλα, κάὶ τρέχεσιν ἔτοιμοι πρὸς τὸν Φάνα- 
το», ὡς στεφάνους τὰς πληγὰς καὶ ὡς πορ- 
φύρας τὰ ἑαυτῶν αἵματα περιφέροντες οἳ 
χαλλίνικοι. ἔστω γοῦν ὅ πρωτόπλαστος άρχη- 
γὸς τοῦ γράμματος κατά γε τὸν ἐμὼν ὅρον 
καὶ λόγο», ὡς ποταμὺς πηγή τε καὶ Φάλαττα 
καὶ ῥίζα καὶ κλάδοι καὶ ὅρπηκες καὶ πάσης 
ὑπάρχων τῆς ἀνθφρωπίνης φύσεως ἀπαρχὴ 
καὶ πρωτόλειον. 

ὅτι ἀπὸ «4δὰμ ἕως τοῦ κατακλυσμᾶ ἔτη 
Ασμβ’, ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ ἕως τῆς 
πυργοποιίας ἔτη φκέ, ἀπὸ δὲ τῆς πυργοποιίας 
ἕως τοῦ '4βραὰμ ἔτη υκεέ, ... ἀπὸ δὲ τοῦ 
᾽4βραὰμ ἕως τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 
ἐξ 4ἰγύπτου ἔτη νλ’, ἀπὸ δὲ τῆς ἐξόδου ἕως 
τῆς οἰκοδομῆς τὸ Σολομωντείου ναᾶ ἔτη ψ»ζ, 
ἀπὸ δὲ τῆς οἰκοδομῆς τᾷ να ἕως τῆς αἰχιια- 

λωσίας τοῦ Ἰσραὴλ υκε, ὑμοῦ ἔτη δωπ. 
ἀπὸ δὲ τῆς αἰχμαλωσίας ἕως '4λεξάνδρου 
Ιήακεδόνος τοῦ βασιλέως τη, ἀπὸ δὲ -ἄλε- 
ξάνδρου ἕως Χριστοῦ τοῦ «Φεοῦ ἡμῶν τγ, 
ὁμοῦ ἔτη εφα. ἀπὸ δὲ τᾷᾶ Ἀριστοῦ ἕως τᾷ 
μεγάλου Κωνσταντίνου τιή, ἀπὸ δὲ Κων- 
σταντίνου µέχρι Μιγαὴλ νἱοῦ τοῦ Θεοφίλου 
φνε. ὁμοῦ τὰ πάντα ἔτη στο (Nicephor. 

ραΐγ. ΟΡ. εἰτοπορτ. εοπιρεπἀ. p. 753). ἀπὸ δὲ 
Μιχαὴλ ἕως 'Ρωμανοῦ υἱοῦ Κωνσταντίνου 
τοῦ πορφυρογεννήτου ἔτη εὕρηται ρα’, ἀπὸ 
δὲ τοῦ πορφυρογεννήτου ἕως τῆς τελευτῆς 
Ἰωάννου τοῦ Ίζιμισκῆ ἔτη κε. καὶ ἄδα- 
μιαῖος ἀπὺ «4δάμ. 

ἀδάμιας ὁ λίθος, καὶ ἀδαιιάντινα τὰ 
στερρά. “ὁ δὲ «ἀπολλώνιος ὡσπερεὶ ἑαυτῷ 
διελέγετο. "οἶδα” ἔλεγε, καὶ 'δοκεῖ μοι, καὶ 
ποῖ φέρεσθε;᾽ καὶ ᾿χρὴ εἰδέναι.' καὶ ὑόξαι 
βραχεῖαι καὶ ἀδαμάντιναι. εξ. τ. κατεγλωτ- 
τισμένον. 

ἀδαμαστέ ἐπίρρημα. 
ἀδάμαστος παρθένος, ἄζυξ. Σοφοκλῆς 

(41. 451) "νῦν ὃ᾽ ἡ 4ιὸς γοργῶπις ἀδάμαστος 
Φεὰ ἔσφηλεν ἐμβαλοῦσα λυσσώδει νόσῳ.” 

4δαμίδειος. 
ἀδαξῆσαι τὸ κνῆσαι, οὐκ ἐν τῷ ο δα- 

ξῆσαι. καὶ ἀδαχεῖν τὸ κρήθειν" ''ἀδωχεῖ 
γὰρ αἐτοῦ τὸν ἄχορ ἐκλέγει τ’ ἀεί “άριστο- 
φάνης. 

᾽4δδώ ὄνομα κύριο, ἅδω δὲ ῥῆμα, 
δοτικῇ. 

ἀδεές ἀσφαλές, οὐ φοβερό», ὡς ἡ πα- 
ροιµιία ''ἀδεὲς δέδιας δέος. λεγόμενόν τι ἔστιν 
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ἐπὶ τῶν τὰ μὴ φοβερὰ φοβουμένων. 
δεν ἤρεσκεν. ἐν μύθοις '"οὐδέ οἱ οὐδ᾽ 

αἴθων ἄδε πάρδαλις, οὕνεκα Φυμᾶ ἐμπλείη. 
ἀδέητος ὁ μηδενὺς δεόµενος καὶ πάντα 

* 2 - 3 * 2 , * . — 

ἔχων. «ἄντιφῶν ἐν α ἀληθείας "διὰ τοῦτο 
᾿ * - 2*2 ) } / 

οὐδενὸς δεῖται, οὐδὲ προσδέχεται οὐδενός τι, 

ἀλλ’ ἄπειρος καὶ ἀδέητος. Ηατρ. 
ἄδεια ἄνεσις, ἀφοβία. Ἰώσηπος (0. lud. 

52 4) οἱ δὲ στασιασταὶ τὸς Ῥωμιαίους ὁρῶν- 
τες κακῆς ὁμονοίας κατήρχοντο, καὶ λόγον 
ἀλλήλοις ἐδίδοσαν, τί µένοιεν, τί παθόντες 
ἀνέχοιντο τρία ταῖς ἀναπνοαῖς αὐτῶν ἆἄνα- 

φρασσόµενα τείχη. καὶ τῷ πολέμε μετ ἀδείας 
ἀντιπολεμίζοντος ἑαυτόν.”' 

ἄδεια ἡ ἀφοβία. 'ἐκέλενον αὐτὸν λέγειν 
ὅτι χρήζει μετ ἀδείας.”. 'ὃ δὲτῆς μὲν ἀδείας 
χάριν «ὡὠμολόγει, τὸ δὲ ἑαυτοῦ πάθος ἐπὶ μέγα 
ἐξάρας Ῥωμαίοις ἐμέμφετο.". 

ἀδειάς εἶδος ἐσχάρας. 
ἀδειής ἄφοβος. καὶ ἄδειος ὁμοίως. 
ἀδείμαντα ἄφοβα. καὶ ἄδειμος ὁ 

ἄφοβος. 
“δείμαντος Κορινθίων στρατηγός, ὃς 

ἄπολιν εἶπε τὸν Θεμιστοκλέα. ὃ δέ᾽'τίς"' εἶπεν 
"ἄπολις, ἔχων σ΄ τριήρεις; 

τούτου καὶ ὶ Πλάτων μέμνηται ἑ ὲν τῷ Ηρω- 
ταγόρᾳ (ρ' 315 Ε): ἦν γὰρ τῶν περὶ τοὺς και- 
ροὺς τούτους στρατηγούντω». ἐκωμωδοῦντο 
δὲ ἐπὶ πονηρίαᾳ Κλεοφῶν ΠΗύρμηξ καὶ Νικό- 
µαχος καὶ “4ρχέμορος µετ "4δειμάντου τοῦ 
“{ευκολόφου. seh. Α. Ran. 1525. 

ἄδειν κελεύο»νθ ὡσπερεὶ τέττιγας 
ἑστιῶντα (Α. Nub. 1364), διότι πολύλαλόν 

ἐστι τὸ ζῴον. ἆ δεῖν δὲ ἀρέσαι, 
ἄδεις ὥσπερ εἲς 4ἥλον πλέω», ἐπὶ 

τοῦ ἀφροντίστου καὶ φιληδοῦντος, 
ἀδεκάστως ἁμερίστως, δικαίως, ἀδω- 

ροδοκήτως, ὀρθῶς. 
ἀδεκατεύτους “4ριστοφάνης (Επ. 301) 

ἀτελωνήτους" τὰς γὰρ δεκάτας τιῶν κοιλιῶν 
τῶν Φυομένων ἐδίδοσαν τὴν δεκάτην μοῖραν 
ἐν τῷ πρυτανείῳ. 

δεκτώ ὄνομα δαΐμονος. 
ἀδελφά οἰκεῖα, ἁρμόζοντα, πρέποντα. 
ἀδελφειός ὁ ἀδελφός, ἀδελφιδοῦς δὲ ὁ 

ἀνεψιός, καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν. καὶ ἆδελφί- 
ζει» ἀντὶ τοῦ ἀδελφὺν καλεῖν' οὕτως Ἴσο- 
κράτης (19 30) καὶ ὁ ΠΜιλήσιος Ἑκαταῖος καὶ 
“Απολλοφάνης ἐχρήσαντο. καὶ τὸ θηλυκὸν ἡ 
ἀδελφιδῆ. 

ἄδεν -- ἀδημονία 

«4δέλφιος ὄνομα κύριο». 
ἀδελφὸς παρείη. ὅτι προτιµητέο» τὲ 

οἰκείους εἰς ῥοήφειαν ἐν καιρῷ περιστάσεως 
ἆδένη ἡ φλύαρος. ἡ δεῖνα. 
4δερ ὁ ἀλιήριος ὁ ἐπαναστὰς 3ολο 
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μῶνει. παῖς οὗτος ἡν Ἰδουμαῖος, γένος ἐ) 
βασιλικῶν σπερμάτων. καταστρεψακένου ὁὃ. 

τὴν Ἰδουμαίαν Ἰωάῤου τᾶ «{αῤὶὃδ στρατηγοῦ 
καὶ πάντας τοὺς ἐν ἀκμῃ καὶ φέρειν ὅτελε 
δυναμένους διαφώείραντος μησὶν ἕξ, φυγὼν 

— 

οὗτος Ίκε πρὺς Φαραώ τὸν «4ἰγύπτου βασι- 
λέα. ὁ δὲ φιλοφρόνως αὐτὸν ὑποδεξάμενος 
οἰκόν τε αὐτῷ ὀίδωσι καὶ χώραν εἰς διατρο. 
φήν, καὶ Υενόμενον ἐν Nixig λίαν ἠγάπα, ὡς 
καὶ τῆς αὐτοῦ γυναικὸς αὐτῷ δοῦναι πρὸς 

ῃ . 2 * * , * 
γάμον τὴν ἀδελφὴν ὄνομα Θαφύην, ἐξ ἃς 
υἱὸς αὐτῷ γενόμενος τοῖς 18 βασιλέως παισὶ 

συνανετράφη. ἀκούσως οὖν τὸν 4{αβὶὸ ὃά- 
νατον ἐν «4ἰγύπτῳ καὶ τὸν Ἰωάῤου, προσ- 

3X 24* 2 * ΄ 2 - 

ελὠ» ἐδεῖτο τοῦ Φαραῶ ἐπιτρέπειν αὐτῷ 
βαδίζειν εἲς τὴν πατρίδα. τοῦ δὲ βασιλέως 
ἀνακρίνοντος τίνος ἐνδεῆς ὦ»ν ἤ τί παθὼ» 
ἐσπούδακε καταλείπειν αὐτόν, τότε μὲν οὐκ 
᾿ /Ω. * P 24 232* 
ἀφείθῃ υστερον δὲ καθ΄ ὃν Ίδη καιρὸν Σο- 
λοιμιῶντι τὰ πράγματα κακῶς εἶχε διὰ τὸς 
προειρηµένας αἰτίας καὶ παρανοµίας καὶ τὴν 
ὀργὴν τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῦ δεοῦ, συγχωρήσαν- 
τος τοῦ Φαραῦ. ὁ ἄδερος ἦκεν εἲς τὴν Ἰόδου- 
µαίων, ὃς τῆς «Συρίας ῥβασιλεύσας κατέτρεχε 
τὴν τῶν Ἱσραηλιτῶν χώρα», ἐπιτίθεται δὲ 
Φολομῶντι. loseph. Aut. lad. 7 6. 

3 ⸗ ο , 
«4δερβός ὀνομα κύριον. 
ἀδέρκτως οὐ προσβλέποντες, ἀλλ ἢ 

’ . ’ ΄ ” .. καταμύοντες. ᾿Ἱπαραμειῤόμεσώ ἀδέρκτως 
(Soph. OC 120). 

4δέρκω» πόλις Ἰβηρίας. 
ἀδέψητον τὸ ὠμόν. 
ἀδηκότες ταλαιπωρήσαντες. 
ἀθδήλητος ἀσινής, ἀῤλαβής" 

(1 19) “καὶ ἐπεδείκνυντο σῷοί τε καὶ ἀδήλη- 
τοι. δηλῶ γὰρ τὸ ῥλάπτω. 

΄ υ 3 4 2 / ... - . 6 
άδηλέα ἀοριστία, ἀπειρία" "τῷ δὲ ὑπερη- 

φανίᾳ χρωμένῳ καὶ τὴν τῇ πολέμου ἀδηλίων 
ἥκιστα εἷς νοῦν ῥαλλομένῳ ἠλπίζετο ῥᾳδί 
. — ή ε ή 3 ᾿ . * 4 ως ΄ 3 * . 

αἱρήσει» τὸν ῥάρβαρο».,. ἀδηλία δὲ καὶ ἡ 
κρυφιότης. 

3 ’ 3 ’ ΄ ο 3 

ἀδηλώσας ἀγγώριστον ποιήσας" "ὃ δὲ 
ἀδηλώσας ἑαυτὸν πιναρᾷ στολῇ καὶ λαβὼ — — — n και Λαρων 
ὀρέπανο» ὡς ἂν γῆς ἐργάτης. 

3 4 * 4 

ἀδημογία ἡ φροντίς. 

14γαθίας 



ἀδημονῶ -- ἀδιαφορία 

ἀόημο»ὥ τὸ λίαν λυποῦμαι, 'ὃ δὲ τὸ 
μὲν πρῶτον ἠδημόνει καὶ ἡσυχίαν εἶχεν ὑπὸ 
τοῦ παρόντος κακοῦ.͵ καὶ ἀδημονούσης 
ἀποροίσης. 

ἀδημον»ῶν ἀγωνιῶν», ἀκηδιῶν. καὶ ἆδη- 
µονέστερος ἀντὶ τᾷ ἀγωνιστικώτερος" '"ὦὼν 
δὲ τοῦ προσήκοντος ἀδημονέστερος ἀντεῖχε 
τούτῳ. 

ἄδην» ἅλις, ἢ εἷς κόρο», ἱκανῶς, ἀρκούν- 
τως, η λάβρως, κατακόρως. ἐν Χαρμίδῃ 
. 153 Ὦ) "ἐπεὶ δὲ τῶν τοιούτω» ἄδην εἴχο- 
μεν. καὶ Ηρόδοτος () 39) “ὡς δὲ ἄδην εἶχον 
ατεύοντες, τὰ λοιπὰ αὐτῶν ἤλαυννον.' "'ἐπι- 
"Ἔμομένου τε ἄδην τᾷ πιρὺς τὰς ἀγχᾶ τειχῶν 
οἰχίας, ταραγῆς ἐπλήσθη ἡ πόλις. καὶ αἶθις 
οὗ δὲ οἴνῳ ἄδην ἐχρῶντο ἑσπέριοι καὶ ἐς 
έχτα τελευτῶντες. καὶ αὖθις 'οἳ δὲ ἄδην 
καὶ ἀπεέρως σπῶσι τοῦ οἴνου' καὶ ἆνατρα. 
αέντες ἔ- ἔκειντο ὡς ἔτυχον αὐτῶν ἕκαστος εἰκῃ.. 
καὶ αὖθις (Αρρίπα. 1 p. .88) "τὰ δὲ οἴνου καὶ 
τῶ» ἄλλων ἄδην ἐνεπίμπλαντο οἱ Κελτοί, τήν 
τε φύσιν ὄντες ἀκρατεῖς καὶ χώραν ἔχοντες 
ὅτι μὴ πρὺς δημητριακὲς καρπὰς τῶ» ἄλλων 
ἄγονον καὶ ἀφνᾶ. τά τε σώματα αὐτοῖς µε: 
Ἰόλα ὄντα καὶ τρυφηλὰ καὶ σαρκῶν ὑγρῶν 
μεστὰ ὑπὸ τῆς ἀδηφαγίας καὶ µέθης ἐς ὄγκον 
καὶ βάρος ἐξεχεῖτο, ἐς ὀρόμους δὲ καὶ πόνους 
αἀὐένατα πάµπαν ἐγίγνετο. καὶ ἀπὸ ἱδρῶτος 
χαὶ ἄσθματος, ὅπε τι δέοι κάµνειν, ἐξελύοντο 
ταχέως.” καὶ αὖθις (ε[, ν. Ζήνων βασιλεύς) 
οἱ δὲ ῥασιλικοὶ ἐν ἐξουσία γενόμενοι τοῦ 
ἄδην τὰ δημόσια καταναλίσκειν συβαριτικῶς 
τὸν νέο» κραιπαλᾶν ἐνήργουν. 

ἀδηνέως ἁπλῶς καὶ ἀταλαιπώρως, κατὰ 
στέρησι» τῶν δηνέων καὶ μεριμινῶν». 

άδ ήριτος ἀνίκητος, ἅμαχος, ἀκαταπό- 
ητος. ΄᾿τὴν λείαν τῶν πολεμίω» ἤλπισεν ἀδή- 
oer o⸗ περιαιρεῖν Polyb. 3 93), ἀντὶ τοῦ ἅμα- 
χον. καὶ ἀθηρίτως ἀφιλονείκως. 

Ἄδης. (ΑΡΤ 231) ''"ἆδη δυσκίνητε, τί 
τὴν ἐπέραστον ἑταίραν ἧρπασας; ἡ καὶ σὴν 
Κύπρις ἔπηνε φρένα; 

ἀδήσεις ἀρέσεις. 
ἀδηφαγία ἡ ἁπληστεία, καὶ ἀδηφάγος 

ἀθρόως ἐσθίων, πολυφάγος, γαστρίµαργος. 
ἀδηφάγοι τριήρεις λέγοιντ) ἂν αἱ ἐντελόμισθοι 
καὶ πολλὰ ἀναλίσκοισαι, ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
τελείων καὶ ἀγωνιστῶν ἵππων. "λκαῖος δὲ 
ἐν τῇ Κωμωδοτραγῳδίᾳ τοὺς πότας λύχνους 
ἑθγᾳάγους εἶπεν. Ἠδτρ. 

2ὔ 

ἀδῄωτον ἀπόρθητο», ἀπραίδευτον, ᾽'οἳ 
δὲ τὴν γῆν ἀδῄωτον ἔχειν ἐφέλοντες ὠμολόγη- 
σαν ἀργυρίου σταθμὰ δισχίλια ὁώσειν.' 

διαβηνή. αὕτη ἡ χώρα κεῖται πρὸ τῆς 
ἸΜεσοποταμίας ὡς ἐπὶ ἀνατολὴν πέραν τοῦ 
Τίγρητος, ἐν αὐτῇ δὲ ἔστι καὶ ἡ ἄσφαλτος 
ἡ λεγομένη νάφθα. λέγεται δὲ “4διαβηνὴ διὰ 
τὸ εἶναι πλείους ποταμοὺς ἐν αὐτῇ καὶ ὄνσχε- 
θεστέρα» ποιεῖν τὴν διάβασι». ἐκεῖ που ἔστι 
καὶ ἡ Νινευί. τοσαύτη»ν δὲ ἀσφάλειαν ποιεῖ 
τοῖς κτίσµασιν ἡ ἄσφαλτος ὡστε ταῖς ὀπταῖς 
πλίνφοις καὶ τοῖς λεπτοῖς λίδοις συμμιγεῖσα 

ἰσχυροτέρα γίνεται παντὸς σιδήρου. ἐκεῖσε 
δὲ ἔστι καὶ τὸ «ἄορνον στόμιο», ἐξ οὗ δεινὸν 
πνεῦμα ἀναδίδοται, ὥστε πᾶν μὲν ἐπίγειον 

ζῴον πᾶν δὲ πτηνὺν ἀποφθείρειν, καὶ εἰ πρὸς 
τὸ τυχὸν ὀσφρήσαιτο. καὶ εἰ ἐσκεδάννυτο, 
οὐκ ἂν ᾠκίσφη ὁ χῶρος": ἀλλὰ κατ εὐθεῖαν 
ἄνεισι, καὶ ὀλίγον ἀνερχόμενον πάλιν ἄντα- 
»ακλᾶται, καὶ ἐκ τούτον τά τε ἐν ὑψηλοτέρῳ 
πετύµενα σώζεται καὶ τὰ πέριξ νεμόμενα. καὶ 
«4διαβηνός. Dio Cass. 66 27. 

ἀδιάδραστον ἄφυκτον' “Ἱκαταπλαγείη 
ὁ᾽ ἄν τις τὸ ἀδιάδραστον τῆς δίκης ἐκ τῆς 
συμβάσης τούτῳ τιμωρίας." 

ἀδιαίτητος ἀλλύτριος, ἀήθης. 
ἀδιάκριτος ἀδιαχώριστος. λαμβάνεται 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μὴ γινωσκύντω»ν τὰ δέοντα 
ἢ ἀφρόνως φλυαρούντων. 

ἀδιάλειπτον. 
ἀδιαλώβητον ἀβλαβές, 
ἀδιάρθρωτον ἄσημο», ἀτράνωτον. 

ἀδιάσκευον ἀκόσμητο», ἀνεπιμέλητον" 
'"Ὁ δὲ λαβὼν ἵππον ἀδιάσκευον καὶ καθοπλι- 
σμὸν ἀνεπίφαντον βάδην προσήλαννε πρὸς 
τοὺς πολεµίους. 

ἀδιάστατον τὸ µήπω διεστηκὸς μηδὲ 
διακεκριιένον «4ντιφῶν εἶπεν. Harp. 

ἀδιαφορία ἀμέλεα, χωρὶς παρατηρή- 
σεως. τὸ δὲ ἀδιάφορον διχῶς λέγεται, ἅπαξ 
μὲν τὸ µήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε πρὸς κακο- 
δαιμονία» συνεργοῦν, ὡς ἔχει πλοῦτος δόξα 
ὑγεία ἰσχὺς καὶ τὰ ὅμοια" ἐνδέχεται γὰρ καὶ 
χωρὶς τούτων εὐδαιμονεῖν, τῆς ποιᾶς αὐτῶν 

χρήσεως εὐδαιμονικῆς οὔσης ἢ κακοδαιµονι- 
κῆς. ἄλλως δὲ λέγεται ἀδιάφορον τὸ μήτε 
ὁρμῆς μήτε ἀφορμῆς κινητικόν, ὡς ἔχει τὸ 
ἀρτίας ἔχειν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τρίχας ἡ πε- 
ριστάς, ἢ ἐκτεῖναι τὸν δάκτυλον ἢ συστεῖλαι, 

τῶν προτέρων ἀδιαφόρων οὐκέθ οὕτως λε- 



γοµένω»" ὁρμῆς γάρ ἐστιν ἐκεῖνα καὶ ἆφορ- 
μῆς κινητικά. διὸ τὰ μὲν αὐτῶν ἐκλέγεται, 
τῶν ἑτέρων ἐπ᾽ ἴσης ἐχόντων πρὸς αἴρεσιν καὶ 
φυγή». τῶν ἀδιαφόρων τὰ μὲν λέγουσι προη- 
γμένα τὰ δὲ ἀποπροηγμένα, προηγιένα μὲν 
τὰ ἔχοντα ἀξίαν, ἀποπροηγμένα δὲ τὰ ἔχοντα 
ἀπωαξίαν. ἀξίαν δὲ τὴν μέν τινα σύμβλησιν 
πρὸς τὸν ὁμολογούμενον βίον, ἥτις ἐστὶ περὶ 
πᾶν ἀγαφό», τὴν δὲ εἶναι μέση» τινὰ ὀύνα- 
µιν ἤ χρείαν συλλαμβανομένην πρὺς τὸν κατὰ 
φύσιν βίον, ὅμοιον εἰπεῖν, ἥντινα εἰσφέρεται 
εἲς τὺν κατὰ φύσιν βίον πλοῦτος ἢ ὑγεία. 
τὴν ὃ᾽ εἶναι ἀξίαν ἁμοιῤὴν δυκιμαστοῦ, ἣν 
ἂν ὁ ἔμπειρος τῶν πραγμάτων τάξη. ὅμοιον 
εἰπεῦ, ἀμείβεσθαι πιροὺς πρὸς τὰς σὺν 

ἡμιόνῳ κριθάς. προηγμένα μὲν οὖν εἶναι ἃ 
καὶ ἀξίαν ἔχειν, οἷον ἐπὶ μὲν τῶν ψυχικῶν 
εὐφυῖαν τέχνη» προκοπὴν καὶ τὰ ὅμοια, ἐπὶ 
δὲ τῶν σωματικῶν ζωὴν ὑγείαν ῥώμην εὐ- 
εξίαν ἀρτιότητα κάλλος, ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτὸς 
πλοῦτον δόξαν εὐγένειαν καὶ τὰ ὅμοια, ἆπο- 
προηγιιένα δὲ ἐπὶ μὲν τῶν ψυχικῶν ἀφυΐαν 

ἀτεγρίαν καὶ τὰ ὅμοια, ἐπὶ δὲ τῶν σωµατι- 
κῶν Φάνατον νόσον ἀσθένειαν καχεξίων πή- 
ρωσιν αἶσχος καὶ τὰ ὅμοια, ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτὸς 
πενίαν ἀδοξίαν ὀνσγένειαν καὶ τὰ παραπλή- 
σια. οὔτε δὲ προήχύη οὔτε ἀποπροήχθη τὰ 
µηδετέρως ἔχοντα. ἔτι τῶν προηγιιένων τὰ 
μὲν ὃι᾽ αὐτὰ προῆκται, τὰ δὲ ὁκ ἕτερα, τὰ 
δὲ καὶ ὃν αὐτὰ καὶ δὲ ἕεερα, ὁι αὐτὰ μὲν 
εὐφυία προκοπὴ καὶ τὰ ὅμοια, ὁν ἕτερα δὲ 
πλοῦτος εὐγένεια καὶ τὰ ὅμοια, ὃν ἕτερα δὲ 
χαὶ δι’ αὐτὰ ἰσχὺς εὐαισθησία ἀρτιότης, ὃν) 
αὐτὰ μὲν ὅτι κατὰ φύσιν ἐστί, ὃν ἕτερα δὲ 
ὅτι περιποιεῖ χρείας οὐκ ὀλίγας, ὁμοίως δὲ 
ἔχει καὶ τὸ ἀποπροηγμένον κατὰ τὸν ἐναντίον 
λύγο». Ὠϊομ. Ι.. 7 103. 

ἀδιεξίτητον ἀδιεξέλενστον. 
ἆ ὁνή λύπη. 
ἀδιήγητον τὸ μὴ δυνάμενον ὃι ὑπερ- 

βυλὴν κακοῦ διηγηφῆναι" '"“ὧστ ἀδιήγητον 
κακὺν γενέσθαι. 

ἀθικεῖν, αἰτιατικῇ, τὺ βλάπτειν ἑκόντα. 
τὸ δὲ μὴ ἀδικεῖσθαι 9εὸν ἔνδοξον καὶ ἐναρ- 
γές" ὑπ᾿ οὐδενὺς γὰρ Φεὸς ἀδικηςθήσεται., 

ἀδικία παρὰ τῷ ἀποστόλῳ ἡ τῶν εἰδώ- 
λων ἀπάτη. ἐκεῖνοι ἂν τὴν ἀλήθειων ἐν ἀδικία 
κατέχουσιν, ὅσοι τὸ σέβας τοῦ δεοῦ παρα- 
πέµπασιν εἰδώλοις. τὸ δὲ κατεχόντων ἀνεὶ τὸ 
φιλαττόντων. Occumen. in ϱρ. ad Rom. 1 18. 

ἀδιεξίτητο» — ἀδολεσχία 

ἀδικία. Πλάτων φησὶ (Gorg. ρ. 477) 
τὴν ἀδικίαν νόσον ψυχῆς εἶναι. µηδεµία δὲ 
νόσος ψυχῆς ὠφέλιμός ἐστι, καὶ οὕτως πᾶσα 
κακία ῥλαβερά ἐστι τῷ ἔχοντι αὐτήν. ἡ δὲ 
ἀθικία κακία, οὐκοῦν ῥλαβερό», ἡ γὰρ ἀδικία 
καὶ τὴν η ύσιν αὐτὴν ἀδικεῖ, παρ ὅσον αὕτη 
σφετερίζεται. ἔστι δὲ καὶ φθαρτική, τοῦτο 
μὲν τῆς ἐν πύλει κοινωνίας τοῦτο δὲ τῆς πά. 
σης συναλλαγῆς. ἐναντία δὲ καὶ παρὰ φέσι» 
τοῖς ἀνθρώποις" οἱ γὰρ ἄνθρωποι φύσει 
κοινωνικοί, 

ἀδικίου οἷον ἀδικήματος, ἔσει δὲ ὄνομα 
δίκης. ἀποτίννυται δὲ τοῦτο ἁπλοῦν, ἐὰν πρὸ 
τῆς ἐνάτης πριτανείας ἀποδοῦθῇ” εἰ δὲ μή, 
ὁιπλοῦν καταβάλλεται. Harp. 

ἀδικοδοξία παράλογος λοιδορία" "ὁ δὲ 
στρατηγὸς οὐ δυνάµενος ἐνεγκεῖν τὴν ἀδικο- 
δοξίαν τῶν ταῦτα λεγόντων." 

ἀδινοί ἀντὶ τοῦ ἀθρόοι, πάντες. ἢ 
ἀδινῶς οἰκτρῶς. καὶ ἀδινό»ν τὸ ἀθρόον 
ἢ γοερό». 

ἄδιον τὸ πλάγιον. 
ἀδίοπον ἄναρχο», ἀφύλωκτο», ἀπὸ τοῦ 

ῥιέπω». δίοποι γὰρ ἐλέγοντο οἱ τῆς ρεὼς φύ- 
λακες. 

ἀδιόριστον» τὸ ἀδισχωώριστο». 
ἀδμεύειν ὑγιαίνειν, 
ἀδμήτης ὁ ἀδάμαστος. ἀδμῆτις δὲ 

γυνή, διὰ τοῦ η. 

Αδμητος ὄνομα κύριον. 
4δμήτον μέλος καὶ “4ρμοδίη, ἐπὶ τῶν 

ῥαδίων καὶ εὐκόλων" τοιαῦτα μὲν γὰρ καὶ 
τὰ σκολιὰ λεγόμενα, | 

ἀδμωλεῖν ἀγνοεῖν, ἢ ἀγνωμονεῖν, ἢ 
ἀκηδιᾶν, ' 

ἀδμωλία ἡ ἄγνοια παρὰ Καλλικάχῳ. 
καὶ ἀδμωλεί χωρὶς δούλον ἢ δουλείας. καὶ 
ἀδμωλῶ τὸ ἀκηδιῶ. | 

ἀδνούμιον ἀπογραφὴ ὀνομάτων παρὰ 
Ῥωμαίοις.  οἳ δὲ ἀνουιμῖνος τὺὸ ἀδνούμιον. 

ἀφόκητον διεψευσμένον" 'δεδιὼς μὴ 
ἀφυλάκτοις αὐτοῖς ἐπιπέσοιεν' ὃ δὴ ἐκ ἀδύ- 
xntor ἐγεγόνει, ἐπεὶ καὶ λῃστήριον αὐτῶν 
προέβαινε. καὶ ἀδόκητος ἀπροσδόκητος. 

ἀδοκίμαστος. δοκιιασθῆναι λέγεται τὸ 
εἲς ἄνδρας ἐραφῆναι. ἀθοκίμαστος ὁ μήπω 
ἐγγεγραμμένος. .«4{υσίας οὕτως. Harp. 

ἀδόκιμος ἀδοχίκαστος. 
ἀδολεσχία ἀκαιρία, φλυαρία, συνέχεια. 

αάττικοὶ ἐκτεί/ασι τὸ α. ἀδολεσχία δὲ παρὰ τῇ 



ἀδόλως --- 

Σθαφῇ ἡ συ»εχἠς µελέτη, καὶ ἀδολεσχήσω 
ἀντὶ τοῦ διηνεκῶς µελετήσω, Theodoret. in 
Ρε. 542, 11815. 

ε] * —⸗ 2 - 8 — 

ἀδόλως ἁπλῶς, ἀληθῶς. τὸ δὲ ψεῦδος 
περιπεπλεγµένο» καὶ δόλου μεστόν, 

ἀδόνητον ἀσάλεντον. 
ἄδοξα τὰ παράδοξα, τὰ ἀδύνατα παρὰ 

Ἀοιστοτέλει. ἔστι δὲ παράδοξα τὰ τοῖς ἐν- 
ὀόξοις ἐναντία, ἃ οὐ πάντως ἤδη καὶ ἀδύ- 
ατά ἐστιν. 

3 τνς- 2 — 2 2 4 
ἀδοξεῖται οὐ τιμᾶται, οὐκ ἀπόδεκτόν 

ἐστι" Ι"τὸ νικᾶν παρὰ Γωμαίοις ἄνευ παραγ- 
Ἱέάματος ἀδοξεῖται”' (Ἱοεερ]. Β. lud. 6 p. 912). 

ἀδορατία ἡ ἀστρατία, κυρίως δὲ ἡ 
ἁργία. 

ἀδορεί ἀνεκδαρτί. 
* 12 — 11 
ἄδορος χώρυκος. καὶ ἄδορφον τὺ ἀνέκ- 

δαρτον, καὶ ἀδόροις ἀνγεκδάρτοις. 
Ἅδου κυνῆν. ἔστιν ἐν τῷ κυνῇ. 
“δραμέ τειον’' οὕτως Εὔπολις. καὶ 

4δραμυτ η»νός. καὶ Θουκυδίδης ἄτρα- 
μύττειον. 

ἀδρανές ἀσθενές. καὶ ἀδρανία, διὰ 
- » ϕ 3 ν 2 — τοῦ τι, ἀδυναμία, ἀσθένεια" ἐν ἐπιράμματι 

ΤΑΡ 6 29) AÆrôfero, δειιαίνων γήραος ἆδρα- 
γην. καὶ αὖθις (ΑΡ 6 596) '"ἐπεὶ παρενήξατο 

3 — .. * ΄ 22 * “ * τὸπλεῦν της, ἐκγήρως ὁ' ἀδρανίη δέδεται. : 
΄ - ” » 

σηµαίνει δὲ καὶ ονοιια ποταμοῦ. ἀδράνεια 
δὲ δίφΦογγον ἀπὸ τοῦ ἀδρανὴς ἀρσενικοῦ. 

3 4 ε. 2 * 2 

Αδράστεια Νέμεσις, ἣν οὐκ ἄν τις ἆπο- 

ὁράσειε». ''“4ὐράστεια αὐτῷ Νέμεσις τικωρὸς 
ἑπερόγκων καὶ ἀχαλίνων λόγων ἠκολάφησεν. 

1 J "ὐράστεια οὖν Νέμεσις ἀπὸ Adodotov, ἐπὶ 
τῶν πρότερον» μὲν εὐδαιμονησάντων ὕστερον 
δὲ δεστεχησάντω»ν" τῶν γὰρ ἐπιγύνων Θη- 
βαΐοις ἐπιστρατευσάντων μόνος «)γιαλεὺς 

ἀπώλετο “4ὐράστου παῖς. 

Αδράστεια. οἳ μὲν τὴν αὐτὴν τῇ Νε: 
πέσει λέγουσι, λαβεῖν δὲ τοῦὔνομα ἀπὸ δρά- 

. . ΄ v * . 3 ΄ — 

στου τινὸς βασιλέως, { ἀπὸ “ἠδράστου τοῦ 

παλαιοῦ (απ Ταλαοῦ), »εμεσηθέντος ἐφ᾽ οἷς 
- ΄ ⸗ 4 ει 

τῶν Θηβαίων κατηλαζονεύσατο ἱδρυσαμένων 
ἱερὸν Νεμέσεως, ὃ μετὰ ταῦτα προσηγορεύθη 
᾿δραστείας. «{ημήτοιος δὲ ὁ Σκήψιος 'ᾱρ- 
τεμ φησιν εἶναι τὴν "δράστειαν ὡς ὑπὸ 
Ἀὐράστου τινὸς ἱδρυμένην. ὃ δὲ "ντίκαχος 

΄ [ή ή * 

λέγει ''ἔστι δέ τις Νέμεσις πεγάλη Φεός, Ἡ 
* 1 * 

τάδε πάντα ποὺς ιιακάρων ἔλαχεν. βωμὺν 
δέ οἱ εἴσατο πρῶτος “ἄδρηστος, ποταμοῖο 

παρὼ ῥόον' (Ηατρ.). ἔνιοι µέντοι ὡς διαφέ: 

“4δριανός 27 

ρουσαν συγκαταλέγουσιν αὐτὴν τῇ Νεμέσει, 
ὡς ἸΜένανδρος καὶ Νικόστρατος. 

δραστίδης ὄνομα κύριον. 
δραστίνη ἡ τοῦ 4ὐράστου θυγάτηρ. 
ἄδρησις ἡ ἀπραξία. 
δριανοί πόλις ἸΜυσίας τῆς νῦν Βι- 

θυνίας. 

4δριανός βασιλεὺς Ῥωμαίω», ἦν δὲ τὸ 
γένος βυλ ευτᾶ πατρὸς ἐσερατηγ ἠκύτος προ: 
οὕτω γὰρ ὠνομάζετο. φύσει δὲ φιλολόγος ἡ Ἶν 
ἐν ἑκατέρᾳ τῇ γλώσσῃ, καέτινα πιζὰ καὶ ὃν 
ἔπεσι ποιήματα παντοδαπὰ κατέλιπε. φιλο- 
τιµία τε γὰρ ἀπλήσεως ἐχρῆτο, καὶ κατὰ 
τοῦτο καὶ τἆλλα πάντα καὶ τὰ βρωχύτατα 
ἐπετήδευε" καὶ γὰρ ἔπλασσε καὶ ἔγραφε καὶ 
οὐδὲν ὅτι οὐ καὶ εἰρηνικὸν καὶ πολεμικὸν καὶ 
βασιλικὸν καὶ ἰδιωτικὸν εἰδέναι ἔλεγε. καὶ 
τοῦτο «ἐν οὐδέν που τοὺς ἀνθρώπους ἔβλα- 
πτεν' ὁ δὲ δὴ φθύνος αὐτῷ δεινόκατος ἐς 
πάντας τούς τινι προέχοντας ὧν πολλοὺς μὲν 
καθεῖλε συχ»οὺς δὲ ἀπώλεσε. βονλόμενος γὰρ 
πάντων ἐν πᾶσι περιεῖναι ἐμίσει τοὺς ἔν τινι 
ὑπεραίροντας, κἀκ τούτου καὶ τὸν Γαλάτην 
Φαβωρῖνον τόν τε «{ιονύσιον τὸν ἸΜιλήσιον 
τοὺς σοφοὺς καταλύειν ἐπεχείρει, τοῖς τε ἄλ- 
λοις καὶ μάλιστα τῷ τοὺς ἀνταγωνιστάς σφων 
ἐξαίρειν, τοὺς µιὲν μηδενὸς τοὺς δὲ βρωχυ- 
τάτου τινὸς ἀξίους ὄντας. Dio Cass. 69 3, 

οὗτος ἐν ἐπιστολῇ ἔγραψε τά τε ἄλλα µε- 
γαλοφρονησάµενος καὶ ἐπομόσας μήτε τι ἔξω 
τῶν τῷ δηµοσίῳ συμφερύντων ποιήσειν μήτε 
ῥυλευτήν τινα ἀποσφάξει», καὶ ἐξώλειαν ἑαυ- 
τῷ, ἂν καὶ ὁτιῶν αὐτῶν ἐκβῇ, προσεπαρασάµε- 
νος. ἆλλ᾽ ὅμως διεβλήθη εἲς πολλά. id. 69 2. 

οὗτος ἦν ἡδὺς μὲν ἐντυχεῖν, καὶ ἐπήνθει 
τις αὐτῷ χάρις, τῇ τε {ατίνων καὶ Ελλήνων 
λώττῃ ἄριστα χρώμενος" οὐ μὴν ἐπὶ πραό- 
τητι τρόπων ἄγαν ἐφαυμάζετο, περέ τε τὴν 
τῶν δηµοσίω» χρημάτων ἐσπουδακὼς ἄθροι- 
σι». lo. Antioeh. in Exe. Peirese. p. 818. 

«οὗτος φύσει τοιοῦτος ἦν ὥστε μὴ µόνον 
τοῖς ζῶσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς τετελευτηκύσι φῶο- 
νεῖν. τὸν γοῦν Ὅμηρον καταλύων «4ντίκαχον 
ἀντ) αὐτοῦ εἰσῆγεν, οὗ μηδὲ τὸ ὄνομα πολλοὶ 
πρότερον» ἠπίσταντο. ἠτιῶντο μὲν δὴ ταῦτά 
τε αὐτοῦ, καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς τό τε περίερ- 
γον καὶ πολύπρωγµον. ἐθεράπευε δὲ αὐτὰ καὶ 
ἀνελάμβανε τῇ τε ἄλλη ἐπιμελείᾳ καὶ προ- 
νοέα καὶ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ δεξιότητι, καὶ 
τῷ μήτε τινὰ πόλεµον ταράξαι καὶ τὰς ὄντας 
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παῦσαι, μήτε τινὰ χρήματα ἀδίκως ἀφελέ- 
σθαι, καὶ πολλοῖς πολλὰ καὶ δήµοις καὶ ἰδιώ- 
ταις χαρίσασθαι. Dio Cass. 69 4. 

ἦν δὲ περιεργότωτος, καὶ µαντείαις καὶ 
μαγγανείαις παντοδαπαῖς ἐχρῆτο. παιδικά τε 

αὐτῷ ἐγεγόνει ἀντίνούς τις" ἔκτισε δὲ πόλιν 
καὶ συνῴώκισε», ἀπ᾿ αὐτοῦ τε ὠνόμασε. καί 
τινα ὁρῶρτα «4ντίνουν λέγειν. id. 69 11. 

οὗτος ἐς Παννονίαν ἀφίκετο, καὶ τὸν 

Ἴσερον μετὰ τῶν ὅπλων διενήξατο. καὶ τᾷῶτο 
οἱ παρόντες βάρβαροι ἐξεπλάγησαν». id. 69 9. 

4 δριανός σοφιστής, µαθητὴς Ηρώδου, 
ἀκμάσας ἐπὶ ἸΠάρκου "4ντωνίνου, ἀντισχο- 
᾿λαστὴς “4ριστείδου τοῦ ῥήτορος ἐν «4θήναις 
γενόμενος. ἐσοφίστευσε δὲ καὶ κατὰ τὴν Ῥώ. 
µην, καὶ ἀντιγραφεὺς τῶν ἐπιστολῶν ὑπὸ 
Κομόδου ἐγένετο. ἔγραψε µελέτας καὶ µετα- 
µορφώσεις ἐν ῥιῤλίοις ζ', περὶ ἰδεῶν λόγου 
ἐν ῥιῤλίοις ε, περὶ τῶν ἐν ταῖς στάσεσιν 
ἰδιωμάτων ἐν βιῤλίοις Υ’, ἐπιστολὰς καὶ λύ- 
γους ἐπιδεικτικούς, (Φάλαριν, παραμµυύητι- 

κὸν εἰς Κέλερα. 

«4 δρίας πέλαγος. ζήτει ἐν τῷ 4ρέδουσα. 
ἀδρόν πολύ, μέγα, δαψιλές, πλούσιον. 

καὶ ἁδρύότης ἡ ὑψπλότης. 'ἀδροῖς μισο οἲς 
προαγαγὼν εἰς τὸ τόλµηµα τᾶτον ἀναιρεῖ. καὶ 
«{ἰλιανός '"τινὰς παραλαβὼν ἀδρᾶ μισθᾶ ἐς 
Πυζάντιον ἐλθεἴν πείθει. καὶ αὖθις ' ἑκάστη 
τὴν τέχνην ἐπιδεικνυμένα ἐπὶ μισφοῖς ἀδροῖς.' 

ἀδρύνοιτο αὐξάνοιτο. 
ἁδύ τὸ ἡδύ. Θεόκριτος (1 1) "᾿ἁδύ τι τὸ 

ψιφύρισμα καὶ ἆ πίτες, αἰπόλε, τήνα." 
ἀδυναστί ἀδυνότως. 

ἀδύνατα εἶναι ἀντὶ τῇ ἀδύνατον" πολ- 
λάκις γὰρ κέχρηται Θουκυδίδης τοῖς πληθδν- 
τικοῖς ἀντὶ ἑνικῶν, μάλιστα ὁ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς 
λέξεως. ἀδύνατο» δέ ἐστιν ὃ μή ἐστιν ἐπι- 
δεκτικὸν τοῦ ἀληνὲς εἶναι, οἷον ἡ γῆ ἵπταται 
«Ώιορ. L. 7 15). ""ἀδύνατα ἔχοντος τᾷ στρα- 
τηγοῦ κύβο» ἀναρρῖψαι πολέμου τοσούτου. 

ἀδύνατα δηρᾷς, παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἐγχειρούντων μείζοσιν ἢ καθ’ ἑαυτούς, 

ἀδύνατοι οἱ πεπγρωμένοι τὸ σῶμα. 
ἐλάμβανον δὲ οὗτοι δοκιμασθέντες ἀπὸ τῆς 
βουλῆς, οἳ μέν φασιν ἑκάστης ἡμέρως ὀβο- 
λοὺς ὁύο, οἳ δὲ ὀβολό». Φιλόχορος δέ φησιν 
ἐνρέα ὁραχμὰς κατὰ μῆνα. Harp. 

ἀδυσώπητον ἀπροσωπόληπτο». 
ἄδυτον σπήλαιον, ἢ τὸ ἀπόκρυφον µέρος 

τοῦ ἱεροῦ. 

Αδριανός — ἀεί µε τοιοῦτοι πολέμιοι διώκοιεν 
ν * * * * 

ἄδων τὴ» σπιδαμὴ»ν τᾶ βίου πρὸς 
ἄνηδον, ἐπὶ τῶν γλίσχρω» καὶ μικροψύχω». 

4δωναἲ ἑβραϊστί. 
δωναῖος ὁ ὑπὸ τὸν ἆδην. 
"δώνειοι κῆποι λέγονται οἱ µετέωροι 

κῆποι. 
, Ἶ * 

Αδώνια συνεσταλµένως" ''δώνι ἄγο- 
µεν καὶ τὸν δωνιν κλάομεν Φερεκράτης. 
καλᾶσι καὶ τὸ εἴδωλον τᾷ «4δώνιδος δώνιο». 
καὶ 4δωνίδειος καρπὸς ὁ τῇ 4δώνιδος. 

δώνιδος κῆποι ἐκ θριδάκων καὶ µια- 
ράΦρω», ἅπερ κατέσπειρο» ἐν ὀστράκοις. 
χρῶνται ὁ) ἐπὶ τῶν ἐπιπολαίων καὶ κούφω» 

* ῃ τῇ παροιµίᾳ. κ | 
4δώνιδος κήπος ἐπὶ τῶν ἀώρω»ν καὶ 

ὀλιγοχρονίων καὶ μὴ ἐρριζωμένω». 
᾿4δωνις “δώνιδος ὄνομα κύριο». καὶ 

πένθος ἦν Ἱερύν, οἷον ἐν «4ιβάνω τὸ ἐπ᾽ 
«4δώνιδι καὶ Βύῤλῳ, ef. ν. πένθος. 

* γε. : . .. 34 — ΄ 

ἄδωρα κακόδωρα, τὰ ἐπὶ κακῷ διδό- 
- . * . - .. 

μενα. Σοφοκλῆς (Αἱ. 665) ᾿᾿ἐχφρῶν αὗωρα 

δῶρα κοκ ὀνήσιμα."' ὁ δὲ νοῦς, ὅτι μηδὲ τὰ 
μέγιστα τιῶν ἐγφρῶν ἐφίεσο ἔχειν, τῶν οδὲ 
Γίλω» καὶ τὰ ἐλάχιστα. καὶ «ἰλιανός "λα- 

- * - 

βόντες ἑκάτερος τῆς κόρης τὴν ἄδωρον μοῖρα» 
-” ε — 4 * * 

τῷ ἑαυτῶν έχει, τραγικὸς ἂν εἶπε ποιητής, 
ἑαυτοὺς κατέσφαξαν. 

4δωρεός πόλις. 
* ⸗ ς 4 — * 

ἀδωρότατος ὁ μὴ δωρολήηπτης ὤν. 
* ΄ ΄ ” 2 . - 5 4 3 . 

άει πνέει, «εί δὲ ἀντὶ τὸ ἕως καὶ ἀντὶ 

τοῦ µέχρι. 
ἀεί. εἰώθασι γὰρ τὸ ἀεὶ καὶ ἐπ᾽ ὀλίγου 

χρόνου τάττει’, ὡς καὶ Ὅμηρος «Ν 5417) 
'"ἔχων κύτον ἐμμενὲς αἰεί, καὶ Φοφοκλῆς 
(Ο0 1584) ᾿ “ώς λελοιπότα κεῖνον τὸν ἀεὶ β{ο- 
το» ἐξεπίστασο, τουτέστι τὸ μακρὺν γῆρας 

τῆς ζωῆς. 
/ . 3 

ἀεί. τούτου τα φωναί. 'ἀεὶ δὲ χρὴ τὸν 
J 1 μι Ὕ } / 2 3 

σοφὸν εἶναι οµοιο», ἐν ἀλγηδόσιν ὀξείαις, ἐν 
ἀποβολῇ τέκνων», ἐν μακραῖς νύσοις (Μ. 

1 
Anton. 1 8), οἷος ἦν “Απολλώνιος ὁ Τυανεύς. 

. α΄ 

καὶ παροιμία 'ἀεὶ γὰρ εὖὐ πίπτουσιν οἱ {4ιὸς 
΄ ... ο 4 - 1... 3 ’ * 

χύῤοι, ἐπὶ τῶν ἀξίως καὶ εἲς πάντα εὖδαι- 

µονόντω»" οἳ δὲ ἐπὶ τῶν ἀξίως τιμωρεµένω». 
ἀεὶ γεωργὸς εἲς νέωτα πλούσιος, 

γ΄ 8 - ἀ “. 3 » 3 * * 

ἐπὶ τῶν ἐλπίδι μὲν ἀεὶ τρεφομένων ἁπαλλάτ- 
τεσθαι τῶν δεινῶ», τοῖς αὐτοῖς δὲ πάλιν περι- 

πιπτόντων. 
2 ⸗ - ’ 

ἀεί με τοιᾷτοι πολέμιοι διώκοιεν, 
4 — 

ἐπὶ τῶν ἀγάνόρων καὶ μηδενὸς λόγε ἀξίων. 



ἀεί τις ἓν Κύδωνος -- ἀένναον 

ἀείτις ἐν Κύδωνος, ἐπὶ τῶν φιλοξέ- 

ων καὶ πρὸς ὑποδοχὴν ἑτοίμων», παρ) ὅσον 
Κέδων Κορίνθιος φιλοξενώτατος ἐγένετο. 

ἀεὶ τοῖς ἑἐρῶσι σύνεσμεν «ριστο- 
φάντς (Αν. ΤΟ4) περὶ ὀρνίθων, διὰ τὸ τοὺς 
ἐραστὸς ὄρνιθας εὐγενεῖς χαρίζεσθαι τοῖς 
ἐρωμένοις. καὶ ἡ σίττη δέ, καὶ εἴ τι τοιᾶτον 
ν . * ’ ΛΜ... 3 3 
ὀρνεον, δεξιὰ πρὸς ἔρωτα φαίνεται" 'ἐγω μὲν 
1 4 ΄ .. 3 , ... ς * 7 7 ὦ {ευχίππη δεξιὰ σίττη. η νῦν οἶµαι λε- 
Ἱομέντ σιταοίς. 

ἀειγλήνησιν ταῖς διηνεχέσι ῥυπαρίαις, 
Μείδαμνα ὄνομα κύριον. 

ή 
άειδε ἄδε, λέγε. 
ἀείδελο»ν ἀόρατον, καὶ ἀηδές λυπηρόὀν, 

καὶ ἀειδέστερον ἄμορφον" "τὸν χαλκὺν 
ἄμορφον παραλαβόντες καὶ ἀειδέστερον εἲς 
µορφή» ἐντείνουισι καὶ κατασχηµατίζουσι.) 
«. ν. ὄπμιουργός. 

* 

ἀειδής ὁ ἀφανής"' 'Ιἀειδὴς ψυχή. 
ἀειδία ἡ ἁμορφπία. 

ἀειδίνητος ὁ πάντοτε σερεόµενος. 
΄ ΄ * — 

4ειδώνιος ὄνομα κύριον. 
ἀειεστώ ᾿ἀντιφῶν ἐν ἀληθείως β’ τὴν 

αἰδιύτετα καὶ τὸ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ ἑστάναι, 

ὥσπερ καὶ εὐεστὼ ἡ εὐδαιιονία καλεῖεαι. ἡ 
Ἶξις παρὰ τῷ «{4ιογενιανῷ. Harp. 

ἐειδαλής ἀεὶ θΦάλλων. 
ἐείκεια ἡ ἀπρέπεια. 
΄ ⸗ 4 2 

αεικέλιο» τὸ ἀπρεπές. 
ἀεικέλιος ὁ εὐκαταφρόνητος. 
* 4 — ’ * 4 * 

ἄεικες τὸ ἀνόμοιον, ἀεικὲς δὲ τὸ ἄπρε- 

πές. ἐν ἐπιγράμματι (Ποιη. 1 701) '"οὔτι ἄει- 
΄. ».. ή γ χές. καὶ αὖθις (Soph. ΕΙ. 915) "εἰς ἄτας 

ἐμπίπτεις οὕτως ἀεικῶς. 

ἀεικέστερος ἀπρεπέστερος. 
ἀεικίας. τὰς ὕβρεις σηµαίνει. καὶ ὄνομα 

χέριον. 
3 ⸗ ς . 

αεικίσουσι» υὑῤρίσονσιν. 
ἀεικῶς ἀπρεπῶς, ἀσυνήθως. '"ὅτως ἄει- 

εῶς οἰκτρῶς τε «)ανύντος, οἰκτρῶς μὲν διὰ 

τὸ βία ἐπιβουλενῦέντα, ἀεικῶς δὲ διότι πελέχει 

αἐτὸν μεθ’ ὕβρεως ἐτίσαντο. δε. Soph. ΕΙ 101. 
* - 21 —⸗ 4 — 

αειλογεῖς ἀεὶ λαλεῖς, καὶ ἀειλογία 

ποϊχλογία ἡ ταυτολογία, ἢ τὸ διὰ παντὸς 
ἐξᾶναι λέγειν. 

ἀειλογία τὸ ἀεὶ λόγον καὶ εὐθύνας ὑπέ- 
χειν. οὕτω «{ημοσθένης καὶ Ἰσαϊος. Harp. 

ἀείμνηστος. 
2 1 * 

ἀείνων τὸ ἀένναο». 
εἰ - 

αειπαρφένους τὰς ἐρινῦς. μυφικὸν δέ 

J 
κα 
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ἐστι τᾶτο, ὑπονοεῖν δὲγχρὴ τὰς ἀδωροδοκήτες 
καὶ οὐγὶ χρανδῆναι δώροις δυναµένας ὑπὸ 
τῶν ἀδικούντω». Σοφοκλῆς (ΑΙ. 835) '"καλῶ 

4 

ὁ) ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρφένους, σεμνάς 

ἐρινῦς τανύποδας.) 
ε / ” 4 ή 

ἀείπλανα πεπλανηκένα, φλύαρα, πληρη 
.. ., αλναρίας" ""ἀείπλανα χείλεα γρπός. 

} 4 ε τν . 4 

ἀείρακος ἡ ἔλαφος παρὰ Κρησίν. 
* c 8 ’ 
ἄειρε πρύσφερε. Ὅμηρος (7 364) "μή 

µοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα."' 
ἄειρεν ἔβαλε' “καὶ ἵππια λύματ ἄειρεν." 

ο. ν. ἴπνια. 
2 ’ ε ν 

ἀειρός ὁ ἄπειρος. 
} ς δι ερ 
ἀείρρυτος ὃ ἀεὶ ῥέων. 
2 ⸗ 3 ⸗ * — 3 ἀείρω τὸ ἐπαίρω καὶ κουφίζω καὶ βα- 

στάζω. 
” ⸗ 2 * 

ἀείρων ἀθώπευτος. 
2 2 ε — — 

ἀείτης (η ἀίτης) ϱ ἑταῖρος. 
* ΄ 

ἀείυπνος ὃ ἄεὶ κοιμώκενος. 
ἀείφρουρος. 
7 ⸗ x Σε ’ .. ⸗ 

ἀειφυγία ἡ εἲς ἀεὶ φυγή" ""χωρήσειν 
ὁ’ αὐτοῖς ἅπαντα κατὰ νᾶν, εἰ τὸν αὐτόχειρα 
ἐλάσονσι τοῦ στρατοῦ ἀειφυγία,”. τουτέστιν 
ἐξορία. 

2 . ΄ * πα) 3 - 1 . 
ἀεκήλια οὐχ ήσυχα οὐδ’ εἰρηναῖα ἀλλὰ 

ταραγώδη, κατὰ ἀπόφασιν τοῦ ἐκήλου. ἐᾳ᾽ 
οἷς οὐχ οἷόν τε ἡσυχάζειν, ἀλλὰ τοὐναντίον 

* 

ταράσσεσθαι. ἢ ἀεκούσια, ἃ ἐκ ἄν τις ἑκὼν 
πάθοι. ἢ ἀεικέλια, οἷον ἀπεοικότα. Ὅμηρος 
(ΣΤ "ἀεκήλια ἔργα. 

3 -. 3 / ἀέκητι τῇ ἀβουλίᾳ, 
* 2* * * 

ἄελλα ἀγέμων συστροφη. 
” ΄ - * / 

ἀελλόπους ταγεῖα τοὺς πόδας. 

ἀελλωώδεις ἵπποι αἱ ταγεῖαι. καὶ τοῦτο 
τραγικόν. 

2* 1 34 — 

ἀελπέων οὐκ ἐλπίζων. 
” / 2 -- { φ 
ἀελπτέοντες ἀνελπιστᾶντες. Ηρόδοτος 

(7 168) '"ἀελπτέοντες τοὺς Ελληνας ὕπερ- 

βαλέσψαι.) 
ἄελπτον ἀνέλπιστον, ἡ σκληρόν, δυσ- 

χερές. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 648) ''οὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον 
e⸗ 

οὐδέν, ἀλλ ἁλίσκεται χῶ δεινὸς ὄρκος καὶ 
περισκελεῖς φρένες.' «4ἴως λέγει. καὶ ἄελπτα 
ἀνέλπιστα, ἀπροσδόκητα" Αριστοφάνης (1.γ.. 

«ων 9 - » 
256) "ἡ πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ ἐσεὶν ἐν τῷ μακρῶ βίῳ."' 

ἀένναον τὸ ἄπαυστον, καὶ ἀένναος 
ς Σιν τ/ 222 2 — 337* ες 4 ὃ ἀεὶ ῥέων, ἀπὸ τᾷ νάω, ὃ ἔστει ῥέω. 'ὁ δὲ 
Ἰουστινιανὸς ὥσπερ ποταμὸς ἀένναος ἐς ἡμέ- 
ραν ἑκάστην ἐδῄου τε καὶ ἐληίζετο τὰς ὑπη- 
κόους᾽ (Ῥνοεορ. Are. 19). 



ἀέξετο ἠὐξάνετο. 
2 * 

ἀέρα δαΐρει». 
η . .. νυν ο 
ἀεργηλή ἀργή, ἄπρακτος. ἐν ἐπιοάμ- 

µαχι (ΑΡ 673) ''{άφγις ὁ συρικτὰᾶς τροµερῷ 
περὶ γήραϊ κάµνων, χειρὺς ἀεργηλᾶς τάνδε 

΄ . ή / η ΄ 

αρυνομέναν Πανὶ φιλαγραύλῳ νοµίαν ἀνέ- βαθυγοµίέναν Havi φιλαγρανλῳ νοι 
φηκχε χορύναν. 

υ * « 2 * 

άεργός ὁ ἀργός, 
ἀερέφθονται λίαν παροξύνονται. 
ἀέριον ὑδωρ τὸ ἐν τῷ ἀέρι, καὶ ἀέριος — ϱ ο. ϱ το εν τῷ αὲριν κ ϱ 

ὁ ἐν τῷ ἀέρι. 
* - ἄέρκτον ἀντὶ τῇ ἄφρακτον καὶ παντα- 

χόθεν ὀρώμενον «{υσίας (7 28). Harp. 
ἀεροβατεῖν εἷς τὸν ἀέρα περιπατεῖν, τῷ 

ἀέρι ἐπιβαίνειν. ὁ Σωκράτης ἔφη (Α. Nuh. 226) 
'"ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον, ἵνα μὴ 
Ἆκῃ τὴν ὑκμάδ᾽ ἐς τὰ κάρδαµα.” 

* ἀερόεν τὸ μέγα. 
ἀερο»ηχεῖς τὰς ἐν τῷ ἀέρι νηχομιένας 

νεγέλας ριστοφάνης (Νοῦ, 326). 
Αερόπη ὅ ὄνομα κύριον. 
4{έροψ έροπος. 
ἀερσίπους ὁ εἰς ὕψος αἴρων τοὺς 

πύδας. 
ἀέσαμεν ἀνεέπαυσάμεθα, ἐκοιμήθημεν" 

Ὃ μ - .”. 4 2 J 

ηρος (Υ 151) νύκτα μὲν ἀέσαμεν χαλεπά 

φρεσὶν ὁρμαίνοντες.” 
ἄεσις πόνος τις. 
ἀεσίφρων µαταιόφρω», ἐπηρμένος, ij 

βεβλαιιμένος τὴν φρένα, παρὰ τὸ ἄω τὺ 
⸗ *22 * 

πνέω, ij ἄσαι τὸ ῥλάψαι. 

ἀετασία λύπη. 
ἀέτειον πτερὸν καὶ κρέας. 
ἀετιδεῖς οἱ ἀετῶν παῖδες"' «4ἰλιανός. καὶ 

πἐλαργιδεῖς οἱ τῶν πελαργῶν. 
έτιος ἐξ ᾿άντιοχείας τῆς Συρίας, ὃν 

ῥάσκαλος Εὐνομίου, ἀπὸ πενιχρῶν καὶ εὖτε- 
λῶ» γονέων τυγχάνω». ὃ δὲ πατῆρ αὐτῷ τῶν 
ἐν σερατιᾷ δυσπραγέστερον ἔνηνε γμένων γε: 
νόμενοας ἐτεθνήκει κομιδῇ παῖδα τᾶτον ἀφείς. 

* * * 

αὐτὸς δὲ εἰς ἔσχατον ἀπορίας ἥκων ἐπὶ χρυ- 
σοχοῖΐαν ἐχώρησεν, ἀκρότατός τε ἐγένετο. ἐπεὶ 

. ες ή * * * * —*F .. 

δὲ ἡ φύσις αὐτῷ µειζόνων ωρό ἔτο μαδημά. 
τω», πρὺς λογικὰς δεωρίας ἐτράπετο. καὶ 
ὀὗτα συγγίνεται Πωυλίνῳ ἀρτίως ἀπὸ Τύρε 
εἷς "ντιόχειαν» ἀφικομένῳ, ἔτι κατὰ τοὺς 
Κωνσταντίνου χρόνας. τούτου ἠκροᾶτο, πολ- 
λὴν ἐπιεικῶς φαίνων τῆς ἀσεβείας τὴν ῥώ: 
µην εἷἲς τὰς πρὸς τοὺς διαφορου ένου ς ζητή” 
σεις, καὶ οὐχ ἑπόστατος ἤδη τοῖς πολλοῖς ἦν. 

ἀέξετο — ἀετὸς ἐν νεφέλαις. 

ἐπεὶ δὲ Πανλῖνος ἐτεν νήκει, Εὐλαλίου τρίου 
καὶ εἰκοστοῦ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντος 
τὸν Ψρύνον, πολλοὶ τῶν ὑπὸ τοῦ «4ετίου) 
ἐλε] γχομιένων δεινὸν ποιησάµενοι πρὸς ἀνδρὺς 
δη 1ουργῇῦ καὶ νέου κατὰ κράτος ἐλαύνεσθαε, 

σιστάντες ἐξήλασιω αὐτὸν τῆς 4ντιοχείας. 
ἐξελαθεὶς δὲ εἰς '4νάζαρβον ἀφικνεῖεω. ὃ δὲ 
{δη τάχιστα δυνάμεως πάσης πιμπλάμενος 
µείζης ἀεὶ τῶν διδομιένων ἀφοριῶν εἰσέφερε 
τοὺς καρπούς. ὃ δὲ οὐδὲν ἐπαύετο τὸς μὲν 
διελέγ γχων, {αύλως δὲ ἀμπισχόμενος καὶ ὡς 
ἔτυχε ζωών. Fhiloztors. ὃ 15. 

οὗτος αἱρεσιάρχης ἦν, ὃς καὶ ἄθεος ἔπε- 
κλήθη, ἐπὶ τοῦ μεγάλον Κωνσταντίνου. τὰ 
αὐτὰ μὲν οὖν ἐφρόνει 4ρείῳ, καὶ τὴν αὐτᾶ 
συνεκρύτει δόξαν, πρὸς δὲ ἀρειανίζοντας ὅδεε- 
κρίνετο. ἦν δὲ καὶ πρότερον αἱρετικὸς ἄν- 
δρωπος άέτιος, καὶ τῷ Αρείου ῥόγματι δια- 

πύρως σινη}γοριῶν ἴσπευδεν. ἐν 7ὰρ τῇ 4λε- 
ξαγδρεία μικρὰ παιδευθεὶς ἀναζεύγνυσε, καὶ 

καταλαβὼν τὴν ἐν Συρίᾳ Ζντιόχειαν (ἐντεῦ- 
δε» γὰρ ᾖ») ὑπὸ «Πεοντίου τοῦ τότε τῆς «άν- 
τιοχείας ἐπισκόπου χειροτονεῖται διάκονος. 
εὖθὺς οὖν ἐξενοφώνει τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐκ 
τῶν 4ριστοτέλους κατηγοριῶν διαλεγόµενος, 
τοὺς ἐριστικοὺς κατωρῦ ωκὼς λόγους. ἐπιστο- 
λάς τε συγεκάττυεν πρὺς ῥασιλέα Κωνστάν- 
τιον. ἀλλ εἰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἀρειανίζασιν ἔλεγεν, 
ὅμως ὑπὸ τῶν οἰκείων, οὐ δυνωμένων συνιέναι 

τὸ περισκελὲς τῶν λογισμῶ», ὡς αἱρετικὸς ὁ 
ὁμόφρων» αὐτοῖς ἐνομίετο, καὶ διὰ τοῦτο 
ἐκδιωχθεὶς τῆς αὐτῶν ἐκκλησίας ἔδοξεν αἰ- 
τὺς μὴ ῥούλεσθαι κουωνεῖν αὐτοῖς. καὶ νῦν 
εἰσὶν ἐξ ἐκείνου οἱ τότε μὲν «Ίετιανοὶ νῦν δὲ 
Εὐνομιανοὶ λεγόμενοι". Εὐνόμιος γὰρ ταχυ- 
γράφος ὢν ἐκείνου, καὶ ὑπ αὐτῷ παιδευθ εἰς 

τὴν αἰρετικὴν λέξιν, τοῦ στίφους τούτου 
προέστη. Soerat. 9 33. 

ἀετίτηῃς εἶδος λίφου, ὡς καὶ ἀχάτης καὶ 

λυχνίτης. 
ἀετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις, ἐπὶ τῶν 

ἐπιχειρούντων διδάσκειν τινὰς ἃ ἐπίστανται 
μᾶλλον τῶν Φελόντων διδάσκει». 

ἀετὸν κάνθαρος µαιεύσοµμαι (Α. 
Lys. 605), ἐπὶ τῶν τιωρουμένων τοὺς µεί- 
ζορας προκατάρξαντας κακοῦ" λέγεται γὰρ 
τὰ ᾠὰ τοῦ ἀετοῦ ἀφωνίζειν ὁ κάνδαρος. 

ἀετὸς ἐν νεφέλαις, ἐπὶ τῶν δυσαλώ- 

των, παρ ὅσον ἀετὸς ἐν »εφέλαις ὦν οὐχ 
ἁλίσχεται. 



ἀετὸς οἰκοδομημάτων --- 

ἀετὸς οἰκοδομημάτων τὸ κατὰ τὺν 
ὄροφον, ὃ τινες ἀέτωμα καλοῦσιν. 

ἀετοῦ γζρας κορύύον νεότης, παρ 
οσον χαὶ γπράσκων ὁ ἀετὺς ἀμείνων ἐστὶ 
πωτὸς ὄρνῳος. 

ἀετώματα. τὰ τῶν ἱερῶν στεγάσµατα 
— καὶ ἀετοὺς καλᾶσι». ριστοφάνης 
A⸗. 1106) "χὰς οἰκίας ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν'' 
ἵνα ; 
ἀντὶ τοῦ στεγάσοµεν. 

ἀζαίνεσθαι ξηραίνεσθαι. 
ἀ-αλέας δρῦς (Ἠοιη, A 494), πρὺς τὺ 

σαμανόμενορ, πόσερον ὅτι φυλλορροεῖ κατ 
eiti⸗ τὸν ὥὧραν ξηραινόμενα τὰ δένδρα, ἐκ 
— ἀναβαλλόμενα ὑπὸ τῶν χειμάρρων" ἢ 
ὅτι ὀρυτόμοι εἰς τὰς ποταµίους ἐμβάλλουσι 
ῥώρεχας κόπτοντες, ἵνα συγκαταφέρηται τῷ 

ὑμβρῳ; ὗπερ ἡγιές. 
ἀζαλέη ξηρά. 
Μζαρίας ὄνομα κύριον. 
ζειάδης ὄνομα κύριο». καὶ πατρωνυ- 

αικῶς ἰκίδας. 
ζείδης ὄνομα κύριον. 
ἀςείρει τὺ ζέε, ἀζήίρει δὲ τὸ ξηραίνει. 
ἄξειρο» ἀποίκιλτον" ζειρὸ» γὰρ τὸ ποι- 

ον, η τὸ ἄχρωστον. 
ἀζειῶται Τρωικὸν ἔθνος. 2 

— 

4  έμελκος ὄνομα κύριο». 

ας γιος ὄνομα χέριο». 

ἀζγλόεν τὸ μέλαν», 
Νο. * * —3 ΄ 

ατλον ο οὐκ ἄν τις ζηλωσειεν" Goph. 
Trach. 747) '"ἄζηλον ὅτως ἔργον εἰργάσθαι µε 
ri⸗s. χαὶ ἄζηλος βίας ὁ εὐτελής: (14, 284) 
" ὁλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον χωροῦσι 
— * 
ον ἀζήμιον. 

— 58*— ἀῤλαρβή 5, κυρίως δὲ ζημία ἡ 
απ. τος κείωσις, ij τὸ ἐν ζωῇ μιαρό». α4ρι. 
ετοφάνης αᾳΠλούτῳ ο 709 μῶν ἀξιοῖς φενα- 
αίσας ἡμᾶς ἀπάλλωῆ ἴναι ἀζήμιος, ἢ ἀζή- 
µις ὁ ἁληθὴς καὶ μὴ ὑπέχων ζημίαν τοῦ 
ψείδους. seh. Soph. ΕΙ. 1109. 

4ζγμώ9θ ὄνομα κύριον, 
αζην»ᾶς ὄνομα κύριον. καὶ ἁζη»νεύς. 
—* νιεύς. “4τηνία ὁῆμός ἐστι φυλῆς τῆς 

Ἰποδοω»τίδος, άφ᾽ ης ὁ φυλέτης «4ζηνιεύς 
Ἠπερὺ. καὶ ξζηνιεῖς καὶ Ερχιεῖς καὶ «άλιεῖς 

Σαὶ πάντα τὰ όμοια ὁασέως φασὶ φέγγεσθαι 
τοὺς ττικοὺς τοὺς παλαιούς” Πολέμω» ἐν 

τοῖς πρὸς “4δαῖον καὶ 4ντίγονον. 

ἀτέρει τὸ ξηραίνει, ἀζείρει δὲ τὸ ζέει. 

- 

. 

ἄηκες 51 

ἄζηρος ὁ μὴ ξηρός. 
14ζησία ἡ κόρη, «ἁμιαία δὲ ὁ {ημήτηρ. 

χαὶ παροιιία ᾿ἡ ἅμαία τὴν «4ζησίων μετῇλ- 
Φεν,' ἐπὶ τῶν πολυχρονίοις ζητήσεσι χρω- 
μένω». 

ἀξήτητον τὸ ζήτησιω καὶ κατηγορίαν 
ἔχειν κικωλυμένον, οὕτως «4ἰσχίνης. Harp. 

ἁζητός 4 σεβαστός. 

ἀζηχές ἀδιεχές, ἀθιαλείπτως. 
4ζοῦρός τις. 

ἄζυξ ὁ μὴ συνεζευγµένος γάμῳ, καὶ ὁ 
χέλης ἵππος. 

ἄξωρος ὄνομα κύριο». σηµαίνει δὲ καὶ 
τὸν εὔκρατον οἶνον. 

ἀηὸδᾶς ὃ δεσπύτης. 
ἀηδής ὁ ἀνεύφραντος, ὁ δυσειδής. καὶ 

ἀἆηδές τὸ ἀνέραστον. 
ἀηδία ἡ ἀνορεξία, ἀειδίᾳ δὲ ἡ ἁμορφία. 
ἀπδέζομαι οὐκ εὐφραίνομαι. 
ζηδόνειος ᾠδή, καὶ ἀηδόνειρ» μέ: 

λος. 

ἀπὸ ών καὶ ἀηδοῦς, ὡς Σαπφὼ κατὰ Πν- 
τιληναίους. Σοφοκλῆς (Αἱ. 630) '"οὐδ᾽ οἰκτρᾶς 
όον ὄρνιθος ἀηδοῦς ἄσει Φύσμορος: ἀλλ’ 
ὀξυτόνους ᾠδὰς ὑρηνήσει, χερόπληκτοι δὲ 
στέρνοις πεσοῦνται ὁδποι.” καὶ αὖθις ''οὐδ᾽ 
ὧσον ἀηδόνες ὑπγωώονσιν' (ε[. τ. οὐδ’ οσον ἆ.) 
ἐπὶ τῶν ἀγρυπνούντω». καὶ αὖθις (Soph. 
ΕΙ. 141) "ἀλλ ἐμέ Υ᾿ ἆ στονύεσσ᾽ ἄραρε φρέ- 
νας, ἃ Ἰτον αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται ὄρνις ἀτυ- 
ζομένα, «Σιὸς ἄγγελος., «4ιὸς δὲ ἄγγελος ἡ 
ἀηδώ», ὅτι τὸ ἔαρ σηµαίνει, ἢ ὅτι τὴν ἡμέ- 
θαν. καὶ Ὅμηρος {τς 518) ᾿χλωρηὶς ἀπδών. 
ᾗ ὅτι τὰ ἑαυτῆς ἀγγέλλει κακὰ -καὶ τὴν Φρυ- 
λουμένηκ ἀγγελίων καὶ τὸ πάθος. η ἄγγελος, 
οἷον τέρας τὸ παρ αὐτῆς γυόμενον εἰς τερα" 
τείαν πῆς φύσεως. καὶ Σαπφώ Ἶρος ἄγγε- 

λος ἱμερόφωνος ἀηδών.' ἀηδὼν δὲ ἀηδόνος 
συστέλλει. 

ἁηδῶς ἀνωφελῶς. 
ἀήθεσσον (Hom. Κ 43) ἀήδεις ἦσαν», 

χαὶ άηνέσσασι» ἀσυνήθεις εἰσίν. ἀηφθέσσω 
ἐνεστώς, ἀηδίζομαι ἀίω ἄω, οὐ τρέπασι τὸ 
α εἲς η κατὰ τὸν παρατατικόν. καὶ τὸ μὲν 
ἀήψεσσον καὶ ἀηδιζόμην, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἆλ- 
λεπάλληλον τὸ η, τὺ δὲ ἄω τὸ πνέω καὶ ἀΐῳ 

τὸ ἀκούω, ἵνα μὴ συνέμπέσωσῳ ἑτέρῳ ση: 
μαινομένῳ' τὸ γὰρ ἀίω συνέπέται τῷ ἥιε τῷ 
ἐπορεύετο, τὸ δὲ ἄω τῷ Τε τῷ ὑπῆρχε». 

ἄηκες τὸ μὴ ἠκονημέναν δέφος, 
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ἄἅημα ἡ πνοὴ τὸ ἀνέμω. 'δεινόν τ ἄημα 
πνευμάτω» ἐκοίμισε στένοντα πόντον. ὁ δὲ 
παγκρατὴς ὕπνος λύει πεδήσας, οὐ δ᾽ ἀεὶ λα- 
βὼν ἔχει. ἡμεῖς δὲ πιῶς οὗ γνωσύμεσθδα σω- 
φρονεῖν; ἐγὼ ὃ᾽ ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι 
ὃ τ ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθραντέος ὡς 
καὶ φιλήσων αὖθις, ἔς τε τὸν φίλο» τοσαῦθ’ 
ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι ὡς αἰὲν οὐ 
μενοῦντα. τοῖς πολλοῖσι γὰρ βροτῶν ἄπιστός 
ἐσθ᾽ ̓  ἑταιρείας λιμήν.. Soph. Αἷ. 674. 
ἅημ αι. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 134) '"ἀσπὶς 

ἀπὸ βροτέων ὤμων Τιμάνορος ἄημαι νηῷ 
ὑπωροφίας Παλλάδος ἀλκιμάχας,, ἀντὶ τοῦ 
ἀνάκειμαι. 

ἀήμεναι πνεῦσαι. 
ἁηνές τὸ ἀίδιον, τὸ λαμπρό». 
4η»όβαρβος ὁ χαλκοπώγων. 
ἀήπιον τὸ μὴ πρᾶο». 
ἀῄσσατος ᾽ἀῄετητος" (ΑΡ 6 364) "ἐμμὶ 
ἀάήσσατος πάµπαν ἀφ᾽ οὗ γενόμαν.” 
ἀήσυλον τὸ ἄδικον, ἁμαρτωλόν. 
ἀήσυρον τὸ λεπτόν, τὸ µετέωρον καὶ 

κοῦφο», τὸ ἐλαφρό», παρὰ τὺ ἀέρι σύρεσθαι, 
ἐπὶ ὀρνέων" “"ἀήσυρον γόνυ κάμψει.) 

* 

ἁήτης ὁ ἄνεμος. καὶ ὡσπερ ἠχήσω ἠχη" 
΄ ΄ “ * * ’ 

τής, ποιήσω ποιητής, οὕτως ἔδει ἄω ἀήσω 
ἀητής"' ἀλλ ἡκάρτηται. (ΑΡ 6 345) "Καρπα- 
Φέην ὅτε νυκτὸς ἅλα στρέψαντος ἀήτου.” 

” ⸗ 

ἄητον τὸ καταπ»εύµενο». 
αητος ὃ ἀχόρεστος. 

ττητος ὁ ἀκαταπόνητος. 
2” 44— — 

49Φαμκαντίδης πατρωνυμικόν. 
᾽4δάμις ὄνομα κύριον. εἰσάγεται ὁ «49 ά- 

µας ἐστεφανωμένος ὥσπερ ἱερεῖον, σφαγια- 
[ή 8 * * 22 μα, 

σφησόµενος διὰ Φρίξον" καὶ ῥύεται αὐτὸν 
Ἡρακλῆς, εἰπὼν ζῆν τὸν Φρίξο». παραδεί: 

« 

γιατι οὖν χρώµενος ὁ Στρεφιάδης δεδιέναι 
φησὶ τῷ δάμαντι παραπλήσια μέλλοντι 
Φύεσθω. sch. Α. Nuh. 298. 

ἀφθαιβής ἄφοβος. 
49 ανάριχος, ὃς ἐβασάνισε τὸν ἅγιον 

Νικήταν, καὶ μέγαν μάρτυρα ἌἈριστοῦ πε- 
ποίηκεν. 

θάνατοι μύριοι Περσῶν ἐπίλεκτοι, οὓς 
"4δραβούριος ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως διέ- 
φθειρε καὶ ἠφάνισεν (Βοεταί. 7 20). οὓς εὖγε 
Στ έρξ - Ξέρξης ὁ ΣΤαρείου. 

ἀθάνατος. τὸ ἀθάνατος ἐπὶ ἐμψύχω», 
8 . ᾽ 1 ΄ * — τὸ δὲ ἄφθιτος ἐπὶ ἀψύχων φιλόσοφοι τάτ- 

τοισιν. eſ. v. ἄφθιτου. 

ο 

ἄημα -- ἄθεον 

ὅτι ὁ Πλάτων ἀθάνατον λέγων τὴν φυ- 
χὴν ἀθανάτοις ὁμώνυμον» εἶναι ἐπιφέρει, διότι 
τὸ (ιὲν κυρίως ἀφάνατον καὶ κατ οὐσίαν καὶ 
κατ ἐνέργειάν ἐστιν ἀμετάβλητον, τὴν» δὲ 
ψυχὴν κατ ἐσίαν μὲν οἶδεν ἀθάνωτον, εκέτι 
δὲ καὶ κατ’ ἐνέργειαν. οὕτω ὃ᾽ ἂν εἴποις καὶ 
τὰ ἐράνια ἀθανάτοις ὁμώνυμα" μεταβάλλει 
γὰρ καὶ αὐτά, εἰ καὶ μὴ κατ οὐσία», ἀλλὰ 
κατὰ τόπο». 

ὅτι δὲ πάθος τῆς ζωῆς ἡ ἀθανασία καὶ 
σύμπτωμά τι. ἐπὶ ὑποθέσει γάρ τινι δείκνυ- 
ται ἐκ θνητοῦ ἀθάνατον γίνεσθαι, οὐ κετα- 
λήψει ἄλλης ζωῆς τὸ Φνητὸν ἀθάνατον γέγνε- 
σδαι. ἐγράφη ἐν τῷ π στοιχείῳ περὶ πάθες 
(ef. v. πάθος). ὁ δὲ τὴν ἀθανασίαν ὁριζόμε- 
νος στέρησιν Θανάτου ἁμαρτάνει. οὗ γὰρ 
στέρησις Φωνάτου ἡ ἀθανασία, ἀλλ ἐν ἕξει 
καὶ διαθέσει. 

49 ἄνες ὄνομα ἔθνους, 
ἀφάρα ἄλευρον ἡψημένον. κλίνεται δὲ 

παρὰ μὲν “ττικοῖς διὰ τοῦ η ἀθάρης, οἱ 
δὲ κοινοὶ διὰ τοῦ α ἀφάρας. Αριστοφάνης 
Ηλούτῳ (679) "ἀλλά µε ἀθάρης χύτρα τις ἐξ- 
έπληττε, κειένη ὀλίγον ἄπωθεν τῆς κεφ αλῆς 
τᾶ γραδία.' ἀφάρην, ἐκ ἀθήραν τὴν ἐρεικτὴν 
καλοῦσι. Κράτης Ἡρωσιν '"ἐκδν ἕενες χρὴ 
δεῦρο τρήύῤλιον φέρειν καὶ τῆς ἀθάρης." 

ἀθαυμαστί χωρὶς θαύματος. 
ἄδε εὐχῆς σηµαντικόν, ἀντὶ τοῦ εἴθε. 
ἀθέατος μὴ τεθεαμένος" "ὧν γὰρ εἷς 

τέλος ἀφέατος τῆς Ελλ άδος διὰ τὸς ἐν Ἰ. Ἰβηρίς 
πολέμους καὶ τοὺς ἓν «{υστικοῖς — 
ἐπὶ τὴν Ελλάδα.” 

ἀθεεί χωρὶς Φεοῦ. 
ἀθέλδεται παρηθεἴται, διεκλύεται. 
ἀφέλιμνος ὁ κακός. 
ἀθέμιστα ἄδικα. ἀφθέμιστος ἄνομος. 

λέγεται δὲ καὶ ἄφδεσμος ὃ παράνομος" 
“"ἠράσθη Πίασος Θετταλὸς .{αρίσσης τῆς 
ἑαυτοῦ δυγατρὸς ἔρωτα ἄθεσμόν τε καὶ ὅτσ- 
τυχῆ.' eſ. ν. Πίασος. 

ἀθέμιτον τὸ ἄδικον, καὶ ἀθεμιτώτα: 
το». διφορεῖται. 

ἄθεον. 'ἄθεύν ἐστι τὸ μὴ τὴν ἆθανα 
σίαν τῇδ ψιυχῆς διασώζειν καὶ ἀνάγειν εἲς τὸ 
Φεοειδές, καὶ συνάγειν αὐτὴν πρὸς τὸ «εἴον 
ἀρρήκτοις καὶ ἀλύτοις δεσμοῖς, ἢ τἀναντία 
τούτων, τὸ χατασπᾶν καὶ καθέλκειν τὸ ἐν 
ἡμῖν Φεῖον εἲς τὸ γηγενὲς καὶ ἀλιτήριον κιὶ 
γιγαντῶδες ἢ τιτανικὸν δεσμωτήριον. 



ἀθεραπευσία -- 49ηνᾶς 

ἀθεραπενσία ἡ παντελὴς καταφρόνη- 
ος" τὸ δὲ στρατόπεδον ταῖς τῶν σω- 
µάτων ἀθεραπεισίαις κακῶς ἀπήλλαττεν" 

Polyh. 3 60). 

ἀθέρες εἶδος σπέρματος. 
ἀθέρισον ἀποδοκίμασον. 
ἀδερώσσει ἀγρυπνεῖ. 
ἀθεσίαν παραβασίαν, '"ἁγωνιῶν γὰρ τὴν 

ἀθεσίαν τῶν Νελτῶν καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς 
καὶ ἐπισειομένας  (Ρο]γ!». 3 78). '"οἱἳ δὲ Ῥω- 
μαῖοι συλλογισάμενοι τὴν τῶν Γαλατῶν ἀθε- 
clarꝰ (14. 2 89). καὶ αὖθις Πολύβιος ''ἔπι- 
αρέπτειν ἅπασι τὴν ἀφεσίαν αὐτῶν καὶ τὴν 
ἐβιβαιότητα., 
ἀθέσμιον τὸ ἄδικον. 
ἀφέτησις ἐκβολή. καὶ ἀθετῶ αἴτια- 

ταῇ. [γενικῇ δὲ ὡς τὸ '"κατάρχων μὲν καὶ 
ἀθετῶν τᾷ τολµιήκεατος. ]ε[. Etym. Gud. p. 588. 
άθεωρητέ χωρὶς Ψεωρίας, καὶ ἀθ εώ- 

ῥύτος ἀφθέατος. 
ἀθήλυντον ἀδάμαστον, σκληρόν. 
Αδηνᾷ τὸν αἴλονυρο». ἐπὶ τῶν κακῶς 

7κρινύντων τὰ κρείττονα τοῖς ἧττοσι διὰ 
μικρὰν ὁμοιότητα ἡ παροιμία εἴοηται, ὡς εἴ 
τς ὁιά γλαυκότητα τὸν αἴλουρον τῇ -4ὐ ηνᾷ 
σεμβάλλει. 

Αθηναία ἡ ὑεά, ἡ δὲ γυνὴ ἀστή. 
ἀ9θηναίας. ὁ ΠΠεγακλείδης οὔ φησι κα: 

— τὰς γυναἴκας 4θηναίας ἀλλ άττικάς, 
ἐν τοῖς περὶ 'Ὁμήρου, ἅμα καὶ τὴν αἰτίαν 
ἀποθιδούς" μόνους γάρ, φησί, τοὺς ἐκεῖφεν 

ὄνύρας μὲν 4Φηναίους ὀνομάζονσι, γυναῖκας 
δὲ άττικάς, ἵνα μὴ τὴν ἄγαμον αἱ γαμού- 
µεναι τῇ προσηγορίᾳ καταισχύνωσιν. ἀλλ 
ἰδοῦ Θιρικράτης ἐν Γραυσί φησιν "49η: 
γαΐαις αὐταῖς τε καὶ ταῖς συμάχοις, 
Κώνθαρος Τποεῖ ᾽"γυναῖκ «4θηναίαν καλήν 
τε κάγαθή»,' καὶ Φιλήμων Πτερυγίῳ "τὰς 
Ἱππονίκας τάσδε καὶ. {υσιστράτας καὶ Ναυ 

σινίκας, τὰς "θηναίας λέγω." οἱ δὲ μὴ ὁεῖν 

Πάσχοντες "4θηναίας λέγεσθαι τὰς ἄττικὰς 

τν ὁμωνυμίαν αἰτιῶνται ἣν ἐπιδέχονται πρὺς 

τν δεόν' 4θηναία γὰρ καὶ ἡ δεὸὺς καλεῖται, 
ἀλ)’ ἀντὶ τοῦ 4δηναίας αὐτάς φασι λέγεσθαι 
Ἠττικάς, πλὴν πολλή γε ἡ χρῆσις τῆς φωνῆς 
ἐπὶ τῶν γυναικῶν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, ὡς 

ὁς τε προειρηµένοι ποιηταὶ μαρευροῦσι καὶ 
4ίφιλος ἐν ᾿4μιάστριδι (καὶ γὰρ καὶ τὴν Θε- 
μιστοχλέους θυγατέρα «{Φηναίαν ξένην φησί) 
καὶ Πύύδαρος ἐν σκολιοῖς (89). ὁ μέντοι Φρύ- 

᾿ 
και 
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νιχος ἀνάττικόν φησιν εἶναι τὴν φωνήν, καὶ 
θαυμάζει πῶς ὁ Φερεκράτης ἀττικώτατος ὦν 
χρῆται τῇ λέξει. 

49 ήναιον. ὅτι πολλώνιον βραχέως τὸ 
ἱερὸν τοῦ "πόλλωνος. οὕτω καὶ παρὰ Όου- 
κυὐίδῃ ἀναγνωστέον, καὶ Ποσειδώνιον τὸ τᾶ 
Ποσειδῶνος, ὡς «4φήναιον τὸ τῆς «4φηνᾶς, 
καὶ «4ιονύσιο» καὶ «/ημήτριον καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα ὁμωνύμως τοῖς ἀνδρωνυμικοῖς. τὸ 
δὲ Ποσειδάνειον ὁῆλον ὅτι «4 ωριέων ἐστίν. 

4θήναιος Ναυκρατίσης γραμματικός, 
γεγορὼς ἐπὶ τῶν χρύνων Μάρκου, ἔγραψε 

βιῤλίον ὄνομα 4Σειπνοσοφισταί, ἐν ᾧ (ρ.5 Ὦ) 
μνημονεύει ὅσοι τῶν παλαιῶν μεγαλοψύχως 

ἔδοξαν ἑστιᾶν, ὁ μέγας ἀλέξανδρος κἀκείνην 
νικήσας ναυμαχίαν.«{ακεδαιμονίες, καὶ τειχί- 
σας τὸν ΠΤειραιᾶ καὶ ἑκατόμβην» Φύσας πάν- 
τας εἰστίασεν “ἀθηναίους. καὶ “ἀλκιῤιάδης 
Ὀλύμπια νικήσας τὴν πανήγυριν ἅπασαν εἷ- 
στίασε. τὸ αὐτὸ καὶ. Πεώφρων ὀλυμπιονίκης. 
καὶ Εμπεδοκλῆς ὁ “κραγαντῖνος, 1109 αγο- 
ρικὸς ὧν καὶ ἐμψύχων ἀπεχόμενος, Ὀλύμπια 
νικήσας, ἐκ λιῤανωτᾶ καὶ σμύρνης καὶ τῶν 

πολυτελῶ» ἀρωμάτων» βοῦν ἀναπλάσας διέ- 
νειµε τοῖς εἲς τὴν πανήγυριν ἀπαντήαασι. καὶ 
ὁ Χῖος Ἴων τραγδίαν νικήσας “4θήνησιν 
ἑκάστω τῶν 4 ηναίων ἔδωκε Ἁἴον κεράµιον. 
καὶ ὁ «κραωγανεῖνος Γελλίας φιλύξενος ὢὦν 

χαταλύσασέ πὀτε πεντακοσίοις ἱππεῦσιν ὧρᾳ 

χειιῶνος ἔδωκεν ἑκάστῳ χιτῶνα καὶ ἱμάτιον. 
ὅτι Χάρμος ὁ Συρακούσιος εἰς ἕκαστον τῶν 

ἐν τοῖς δείπνοις παρατιδεµιένων στιχίδια καὶ 
παροιµίας ἔλεγε. Ἀλέαρχος δὲ ὁ Σολεὺς δει- 
πνολοΥ “ων καλεῖ τὸ ποίημα, ἄλλοι ὀψολογία», 
X ρὔσιππος γαστρονομία», ἄλλοι ἡδυπάθειαν. 
ὅτι ἐν τῷ συμµποσίῳ Πλάτωνος εἰκοσιοκτὼ 
ἦσαν δαιτυµόνες. 

“Αθηναίων ὑνσβουλία, ἐπὶ τῶν παρ 

ἐλπίδας καὶ ἀναξίως εὐτυχούντων" τὸ γὰρ 
κακῶς βουλεύεσθ αι "4θηναίοις ἤσκητο, τὴ» 
δὲ “4Φηνᾶν παρασχεῖν τὸ κακῶς βουλευδἐν 
ἀποκλῖναι καλῶς, καὶ ἦν τοῦτο λεγόμενο» ἐπι- 
χώριο». καὶ Ἐύπολις "ὡς εὐτυρὴς εἰ μᾶλλον 
ᾗ καλῶς φρονεῖς, καὶ “{ριστοφάνης ἐν Νε- 
φέλαις (089) ᾿"φασὶ γὰρ δυσβουλίαν τῇδε τῇ 
πόλει ποοσεῖναι' ταῦτα (ιέντοι τὸς θεός, ἅττ 
ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ', ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπειν."' 

4νηνᾶς ἄγαλμα δόρυ κρατεῖ διὰ τὸ 
σταθερὸν καὶ ἀνδρεῖον, ὁμοίως καὶ ἀσπίδα 
διὰ τὸ πᾶσαν ἐπιβουλὴν διὰ τῆς σοφίας ἅπω- 
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Φεῖσθαι' ἡ αὐτὴ γάρ ἔσει τῷ νῶ. καὶ περι: 
κεφαλαία» ὁιδόασιν αὐτῇ διὰ τὸ εἶναι τῆς 
σοφίας τὸ ἀκρότατον ἀθέατον, καὶ ἐλαίαν 

ὡς καδαρωτάτης οὐσίως οὔσης" φωτὺς γὰρ 

ὕλη ἡᾗ ἐλαία, καὶ Γοργύνα ὀιδόασιν ἐπὶ τοῦ 
στήθους αὐτῇ διὰ τὸ ταχὺ τοῦ νοῦ. Codin. 
οτίμ. ΟΡ ρ. 19. 

4νήνησιν ἐν ταῖς θήναις, 49 ήνη 
δὲ πόλις καὶ τῆς «{ακωνικῆς. 

 Φηνόδωρος, οὗτος ἦν στρατιώτης 
᾿4δηναῖος. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος, μαθητὴς «Τιο- 
νυσίου τῇ «4ρεοπαγίτου, ἔγραψε δὲ διάφορα, 
καὶ ἕτερος σοφιστής, ἀδελφὸς Γρηγορίου τᾷ 
Φαυματουργοῦ. 

9ηνόδωρος στωικὸς φιλόσοφος, ἐπὶ 
Ὀκτασιανοῦ βασιλέως Ῥωμαίω», ἐφ᾽ οὗ πᾶσα 

ἀνάγκη κοινὸν εἶναι δυστύχημα τὴν τᾶ κρά- 
τους ἄλογον ἐξονσία», ἐξ οὗ δὴ μάλιστα ταῖς 
4 Φηνοδώρου τούτου συμβουλίαις ἐπείσθη. 
καὶ διαδέχεται Τιβέριος τὴν βασιλείαν, τότε 
γὰρ οἱ κόλακες παρὰ τοῦ βασιλέως δωρεῶν 
καὶ τιμῶν ἀξιούμενοι μεγίστων ἀρχῶν ἐπέ- 
βαινον, οἵ τε ἐπιεικεῖς καὶ ἀπράγμονες, μὴ 
τὸν αὐτὸν ἐκείνοις αἱρούμενοι βίον, εἰκύτως 
ἐσχετλίαζον οὐ τῶν αὐτῶν ἀπολωαύοντες, ὥστε 
ἐκ τούτου τὰς μὲν πόλεις στάσεω» πληροῦ- 
σθαι καὶ ταραχῶ», τὰ δὲ πολιτικὰ κέρδους 

ἥστοσιν ἄρχεσι» ἐκδιδόμενα τὸν μὲν ἐν εἰρήνῃ 
βίον λυπηρὸ» καὶ ὀδυνηρὸν τοῖς χαριεστέροις 
ἐποίου», τὴν δὲ ἐν τοῖς πολέμοις προθυμία» 

ἐξέλνο». κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς ἐκείνους καὶ 

ἡ παντόµιµος ὄρχησις εἰσήχθη, οὕπω πρότε- 
ϱο» οὖσα, καὶ προσέει γε ἕτερα πολλῶν κα: 
χών αἴτια γεγονύτα, Zosim. 1 5. 

ὅτι τῷ 4Φηνοδώρῳ πάντα παρεσκεύαστο 
πρὸς φιλοσοφία», τά τε ἀπὸ τῆς φύσεως καὶ 
τὰ ἀπὸ τῆς ἐπιεικοῦς προαιρέσεως, ὃ τε Π1ρό- 
χλος ἔζη καὶ διαφανῶς ἐξηγεῖτο τοῖς πλησιά- 
ζουσιν. ὃν ὁ Φαλάστιος Φαυμάζων ἐπὶ σπαὺᾗῇ 
ἔλεγεν ὅτι πυρὶ ἄρα ἐῴχει ὁ ἄνθρωπος ἑξά- 
πτοντι πάντα τὰ παρακείµενα. ἀλλ ὅμως ἔπει- 
σεν «4Φηνόδωρο» μὴ φιλοσοφῆσαι. Damascius. 

ἀφθηρηλοιγός (Ηοι. λ 128) τὸ πτύον 
τὸ τοὺς ἀθέρας ὀλοθρεῦο». 

ἄθηρον τὸ ὀθήρατον. 
ἀθησαύριστον ἀνεπιτήδειον εἷς ἀπό- 

δεσι». 
4θιμωώ». 
ἀθλητάς ἀγωνιστάς, ἀσκητάς. «4ΐλια- 

νός ... (ἼἹεοροππρυ» αρ. Polyb. 8 11) "τοιγα- 

'4ὐήνησι» -- ἄθρους 
— 2 — 22 J ή ροῦν οὐ μόνον ταῦτ ἔχειν αὐτοὺς παρεσκεύο 

ζεν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ἀθικίας καὶ βδελι 

ρίας ἀθλητὰς εἶναι. τί γὰρ τῶν αἰσχριῶ» κο 
δεινῶν αὐτοῖς οὐ προσῆν; ἢ τί τῶν καλῶ 
καὶ σπουδαίων οὐκ ἀπῆνι 

ἀθλητής ὁ τοὺς ἄθλους ἐξησκηκώς. ο 
δὲ Ῥωμαῖοι ἄνδρα πολέμων ἀθλητὴν ὥς τὸ 
«4ννίβαν ἐκπέμποισιν. 

1 πα, ς  ε / 4 λο» ἀγώνισμα, η τιμή, ὁ μισθός, κα 
τὸ τοῦ ἀγῶνος βραβεῖον. καὶ ἄθλος ἆρσε 

— * * { 8 ον 

νικῶς τὸ ἔργον καὶ τὸ ἀγώνισμα καὶ τὸ ἔπα 
Φλο». διαφέρει δὲ τοῦτο τοῦ οὐδετέρου, ὃτ 
τὸ μὲν οὐδέτερον δηλοῖ κυρίως τὸ ἔπανλον 
τοῦτο δὲ τὸν ἀγῶνα, 

θμονία ὁ]μός ἐστι φυλῆς τῆς Κεκρο' 
ἳ . τα κ η ᾿ ΄ 

πίδος, ἀφ' οὗ ὃ ὁημότης «4ὐμονεύς. 

4ὐμωνίές ὄνομα κύριον. 
΄ * 6 2 ΄ 

ἀφόλωτος ὁ ἀτάραχος. 
* * * 

ἄφραυστον ἰσχυρόν, ἄκλαστον. 
ἄθρει ὅρα, βλέπε. καὶ ἀθρείοντες 

ἰδεῖν ἐπιθυμοῦντες. 
ἀθρεῖν τὸ περισκαπεῖν καὶ μετ ἐπιτά- 

σεως ὁρᾷ». παραδειγμάτων δὲ πάντα µεστά. 
ἀθρέμβολα (πᾳ ἀρθρ--) ὄργανα τιµω- 

ρητικά, ἄρθροις ὡς ἔοικεν ἐμβαλλόμενα καὶ 
διασπῶντα καὶ πλήττοντα. 

ἀθρήματα δώρα πεµμπόµενα ταῖς Υεγα- 
μημιέναις. 

ἀθρήνη (απ ἆνθρ---) εἶδος µελίσσης. 
ἀθρηνί χωρὶς θρήνου. 
2 — 2 c — ΄ 
ἀθρήνιον (48 ἀνθρ--) ὁ μουσῶ» τόπος 

(Philostrat. iun. Im. 19). 
2 ⸗ ’ 

άθρήσειεν» ἀπίδοι. 
4φριβίς πόλις ἰγύπτου. 
ἀθροίζει συνάγει, "τούτους ἄθροέζοντες 

ἀλλήλες παρεκρόταν᾽ Ἰώσηπος (9. lad. 6 3). 

ἀ9ροίζω. ἀπὸ τοῦ Φροῦς φροός φΦροῖΐω 
καὶ Φροίζω, καὶ μετὰ τᾷ ἐπιτατιχᾶ α ἀφροίςυ, 

ἄφροισμα τὸ σώρευµα. 
ἄνθροοι καταρρέοντες ἀντὶ τοῦ ὁμιοῦ. 

προπαροξύνειν δὲ δεῖ τὸ ὄνομα καὶ δααύνευ 
τὴν πρώτην συλλαβὴν ἀττικῶς. καταρρέονεις 
δὲ ἀντὶ τοῦ ἀθρόως κατερχόμενοι. Π µετα" 
φορὰ ἀπὸ τῶν ποταµίων ῥευμάτων»" Ὅμηρος 
(4734) τὰ ὁ) ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν sgch. 
Α Ach. 26, 

ἀθρόες. καὶ ἄθρες λέγεσι δισυλλάβως, 
ἄθρους εἲς ἓν ἅπαντας σι»ηγµένους, 

ὁμοῦ. καὶ ἀθρόως" '"τοιαῦτα μὲν ἐποίκιλλεν 
ἀθρόως δεδισσόμενος"' (ἱοφερί. Ὦ. lud. 4 4). 



ἀδρόως -- «4ἰγαῖον 
7 — ΄ 
ἀθρόως ταχέως. 
* 

aſßerarog ἀνδρώδης, μὴ βλακεύουσα 
μηδὲ αλακιζομιένη μηδὲ χαυνουμένη. Au- 
μάσαιος (Ῥ]νοι. p. 908 )᾿ τὴν δὲ τροφὴν ἐκλη; 
ρώσατο µετρίαν τὰ καὶ ἄθριπτον, οὔτε 

σαχοεργοῦσαν διὰ πενίο» οὔτε διὰ πλοῦτον 
ῥμχεύουσαν, ἀλλὰ µέσην καὶ μουσικὴν καὶ 

* * * ε α] — / αλ) τον {ωριον τρόπο» ὡς ἆληςθῶς ἠρμοσμένην, 
» 3 * 22 ⸗ αθτμος ἀντὶ τοῦ ἀθυμήτης" Πλάτων 
— ε’ (ρ. 456 4). Nor⸗ ὁ λελυπημένος. 

δὲ στρατιώται, καίτοι ἄθνμοι δοκοῦντες 
ααὶ τὰ σώματα πονηδέντες ἐν τ προτέρᾳ 
— παρεβάλοντο καὶ ἐνίκησαν, ἀντὶ τοῦ 

ti⸗ γτχὲν κακού, 
1: 

ἀθτμότερος ἀφυχότερος, κακοψυχύ: 
τέρος, 

αφ ύ ο μι παθειν. Πλάτων Nouoi 
7 p. 793) "ἡ ὁ᾽ αὖ παρ ἡμῖν κόρη καὶ δέ- 
σποινα, — τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ, 
ενας χερσὶν οὐκ ᾠήθη δεῖν ἄθῦραι. ἀθύρω 
ὁ ἐνεστώς. 

ἄθυ θμα παίγνιον. Ἰώσηπος Ant. lud. 10 
49) "ὃς ἦν τοῦ ῥασιλέως ἄθυρμα, καὶ πρὸς 
τα σχώµµατα καὶ τοὺς ἐν τοῖς πότοις γέλω: 

ο } 1 λ, τας ἐπεδείχνυτο.͵ καὶ αὖθις "οὐκ ἔστιν ἀἄν- 

ἐρῶν ἀθύφμασιν ἐμφιλ οχωρεῖν παιδίων.'' καὶ 
ὃν ἱπηράμματι (ΑΡ 6 ὅτ) | ̓Πανὶ δέ µιν Σέσ- 

σωτες ὁδῷ ἔπι καλὺν ἄθυρμα κάτθεσαν᾽ 
ο - ν - - 3 — .. 

αγτίι τοῦ ἄγαλμα. Ἰρατῖνος Οδυσσεῦσι "νε- 
οχμόν τι παρῖχδαι ἄθνρμα. 

ἀθέρμιον παίγνιον. 

ἀθ τρογλω ττίω ἡ ἀχαλή ύωτος γλώσσα. 
θυρος ὄνομα κύριον. 
4 4 * ή ” ’ 

ἀθτσρωτον στόµα. οὕτως ἀθύρωτον, 
* * ’ 2 [ή 3 ’ οὐκ απύλωτον, «ἄριστοφγάνης ἐν Πατράλοις 

(9468) καὶ Φρύνιχος. οἳ δὲ Ἰράφουσι» ἁπύ- 
ντον, ἀντὶ τοῦ ἠι γεῴγμένον καὶ πύλην μὴ 
ἔχον, τουτέσει μὴ χαλιναγωγούμενον μηδὲ 
χρατοέίµενο». 

ἀθύτους ἄνευ θυσιῶν. “καὶ γήµας ἂν ὑ- 
τοτςτε καὶ ἀγάμους γάμους ἐκείνους, ἐᾳ᾽ οἷς 
ὕδα καὶ τὸν Φεὺν σείσαντα καὶ ὑιοσημίως 

εἶλας κατενόησα ὦν ὑφ ἡλίῳ ἴτι καὶ τοραν- 
(Αεἰίαπ. de Prorid. εξ, v. διαξα(νειν), 

*A. — 4 — * 2 — 4 
εδεῖτο μέν οἱ τὸ σῶμα κρεωφαγίας, ἀθ ύτα δὲ 

- * 

— ἠνέαχετο μέταλ αβεῖν," «{αμάσκιός φησιν. 
“4θῳ»ν τὸ ὄρος σὺν τῷ ν λέγουσι». 

Αδωνίς πύλες. 
e 7 ή ἄθῷος ὁ ἀξήμιος. παροιμία ἐνηρόμην 

ἐν άθῴοις τὰς χεῖράς μον (Ρ», 26 ϐ) ἀντὶ 

- 
ρα 
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τᾷ ἀθῷον ἐμαυτὸν ἐσήρησα , οὐκ ἐκοινώνησα 
τοῦ κακοῦ. άθῴος οὐ» ἀναίτιος. 

ἀθώπευτον ἀκολάκευτον, ἄσπλ «γχνο», 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 186) '“Φηρὸς ἀθωπεύ- 
του Πωνὶ καθῆψε δέρας.. περὶ κάπρου φησὶ 
τοῦτο. * 

δθως καλύπτει πλευρά αημνίας 
βοός, παροιμία ἐπὶ τῶν τινὰς λυπούντων ἢ 
ῥλαπτόντιων, ἐπειδὴ τὴν βοῦ» τὴν ἐν αήμνῳ 
λευκοῦ λίΦου πεποιηµένην ὁ .4θως τὸ ὄρος 
ἐπισκιάζει. 

αὖ ψιλούμενον καὶ περισπώµενον τὸ ὄφε- 
λον σημαίνει, κατ ἀποκοπὴν τοῦ αἴθε, δα- 
συνόµενον δὲ ἄρθρον δηλυκὸν καὶ άναφορι" 
κών. σημαίνει δὲ καὶ — onnixo 
περισπώµενον καὶ ψιλούμενον" ὃ καὶ διπλα- 
σιάζεται" (Lyeophron 31) '"αἲ αἲ τάλαινα 9η: 
λαμῶν κεκαυμένη. 

αἷα ἡ γῆ. 
αἴαγμα Ὀρῆνος, καὶ (απ ἔαγμα δ8δ σύν- 

τθιμμια. 
αἰάδειν θρηνεῦ. 3 τὺ κατοικτείρει». 
αἰαῖ, uluc, τίς ἄν, ποτ ᾠεῦ' ὧδ᾽ ἐπώ- 

υμον τοὺμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κα: 
κοῖς; νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ 
καὶ τρίς”. ὁ «4ἴας φησί (430). τοῦτο ἀρχαιό- 
τροπόν ἐστι, τὸ πρὺς τὰς ὀνομασίας ἐκφέρειν 
τὰς συµφοράς. καλῶς μὲν οὖν πράττων οὐκ 
ἄν ἐμνήσθη τᾷ ὀνόματος, ἐν συμφορᾷ δὲ ὤν, 

«4ἰαία (Ποπ, λ 70) νῆσος. 
αἰαιοί οἳ σύγγαμβροι. 
4ἰακίδης ὁ τοῦ «4ἰακοῦ υἱός. 
αἰακέξ εἶδος κύλικος. 
αἰανὴς κύκλος σκοτεινός, ἀδιάλειπτος" 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 679) ""ρυκτὼς αἰανὴς κύκλος. ἢ 
αἰανῆς Φρηνητικῆς, παρὰ τὸ αἰάζω τὸ δρη»ῶ. 

«4ἰάντειος γέλως, ἐπὶ τῶν παραφρό; 

νως γελιώντων. καὶ 4ἰάντειος οἶκος ὁ τᾷ 

— καὶ 4ἰαντὶς φυλή tã Alurroc. 

ἴαξ ὄνομα κύριον. 
αἴαινος ὁ ποικίλος. 
αἰβάλη ἡ δύρα. 
4ἴβῤηλος ὄνομα κύριαν. 
«ἰβιωναῖος ὄνομα κύριον. | 
αἰβοῖ σχετλιαστικὺν ἐπίρρημα. τάττεται 

δὲ καὶ ἐπὶ ἡδονῆς παρὰ ριστοφάνει ἐν Ὀρ. 
νισιν (1351) ᾿"αἰβοῖ, οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέ- 
τεσθαι γλυκύτερον., 

αἴγαγρος εἶδος ἔφου. 
«4ἰγαῖον πέλαγος οὕτω καλάμένον ἀπὸ 
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ἱστορίας. (Θησεὺς ὃ «4ἰγέως υἱός, βασιλέως 
τῆς “4ττικῆς, βασιλεύει Κρητῶν, καὶ διώκει 

τὸν ΠΗινώταυρον εἲς τὴν «{αβύρινῦον χώρα», 
καὶ κρυπτόµενον αὐτὸν ἐν σπηλαίῳ ἀνεῖλε, 
καὶ λαμβάνει τὴν 4ριάόνην γυναῖκα, τὴν ἀπὸ 
τοῦ ἸΗίνωος τεχθεῖσαν τῇ Πασιφάῃ, καὶ οὕτω 
κρατεϊτῆς Κρήτης. εἶτα ᾖτησεν ἀπελθεἴν πρὸς 
τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τὸν 4ἰγία καὶ τὴν ἑαυτᾶ 
ην τὴν κατὰ τὸ Μυωταύρου ἀπαγγεῖλαι. 
ὡς οὖν ἔπλει ἐπὶ τὴν Αάττικὴν χώρα», προ: 
λαβών τις τῶν διὰ Φαλάσσης ἐμπορευομένω» 
ἐψεύσατο τὸν τούτου πατέρα, εἰρηκὼς. αὐτῷ 

ὅτι παρέβησαν οἱ Κρῆτες τὸν Θησέα (ἔχουσι 
γὰρ καὶ ψευδοµένων ὑπολήψεις) καὶ προδε- 
δώκασι τῷ ἸΜίνωι τοῦτον εἰς Φυσίαν. πιστεύ- 
σας δὲ ὁ «4ἰγεὺς καὶ κατολιγωρήσας ἔρριψεν 
ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ἀκρωρείας εἰς τὴν Φάλασσαν 
καὶ ἀπεπνίγη" διόπερ ἐκεῖνο τὸ πέλαγος μέχρι 
τῆς σήμερον “4ἰγαῖον ἐκλήθδη. ἐλθὼν οὖν ὁ 
Θησεὺς εὗρεν αὐτὸν τελευτήσαντα, καὶ κατα- 
φρονήσας τῆς βασιλείας τῆς Κρήτης καὶ τῆς 
ἑαυτοῦ γυναικὸς “4ριάδνης ἐβασίλευσεν ἀντὶ 
τοῦ πατρὸς ἐν τῇ “ιτικῇ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ 
«4ἰγαῖος κόλπος. «4ἰγαῖον οὖν πέλαγος τὺ φο- 
βερώτατον. ἀττικώτερον δὲ τὸ «4ἰγαιον. eſ. 
Malalas ρ. 87. 

«4ἰγαίωρος ὄνομα κύριο». 
«4ἰγαλέως ἐπὶ γενικῆς ἀντὶ τοῦ... 

τ. μᾶσσον.) 

αἰγανέα ἀκόντιον ὁλοσίδηρον. ἐν ἐπι- 
γράµµατι (ΑΡ 6 57) '"ἄνθετο δέρμα λέοντος 
Τεῦκρος Άραψ, καὐτὴν ἀγρότιν αἰγανέαν. 

αἲ γάρ εἴθε γάρ. 
4 Ιγάστρη. 
αἴγέα τὸ τῆς * ῥέρμα. 
«ἰγέα καὶ Ερεχθέα καὶ πάντων τῶν τοιά- 

των ἐκτείνουσι τὸ τελευταῖον ἄλφα. “ἄριστο- 
φάνης «{αιταλεῦσι "τὸν Ἐρεχθέα µοι καὶ τὸν 
Alyiu κάλει.”' 

«ἰγεία Φδάλασσα, 
“αἰγεῖδαι 4ημοσθένης ἐν τῷ ἐπιταφίῳ 

ῴθ), εἰ γνήσιός. ἐστιν. ἔστι δὲ «αἰγηὶς φυλή, 
ἀπὺ «4ἰγέως τοῦ Πωνδίονος, ἧς οἱ φυλέται 

“ἰγεῖδαι. καὶ «4ἰγείδης ὁ τοῦ «4ἰγέως παῖς. 

αἰγεῖον τὸ τὸ «4ἰγέως μαντεῖον «4{είναρ- 
Σος ἐν τῷ κατὰ Πολυεύκτου. αἰγεῖόν ἐστιν 
«ἰγέως ἡρῴο» ἐν «4Φήναις, 

αἴγειο» µέλος. καὶ τὸ τῆς αἰγὸς δέρμα 
αἴγειος ἀσκός. 

αἴγειρος ἡ λεύκη, εἶδος φυτοῦ. 

(εξ, 

ἰγαίωρος — αἰγίοχος 

αἰγείρου θέα. αἴγειρος ἦν 4θήνησι 
πλησίον τᾷ χωρίου ἔνθα, πρὶν γενέσθαι Φέα- 
τρο», τὰ Ἰκρία ἐπήγνυον" ἀφ᾽ ης αἰγείρου οἱ 
μὴ ἔχοντες τόπον» ἐφεώρεν. «4ἴγειρος δὲ ὄνομα 
πόλεως. 

αὖἷγες τὰ μεγάλα κύματα ἐν τῇ συνη- 
Ψεία, καὶ ἐπαιγίζω ἐπὶ τᾶ σφοδρῶς εγέω. 
καὶ «4ἰγαῖον πέλαγος τὸ φοβερώτατο». 
Artemid. 2 13. 

«4ἰγεσταῖος ὄνομα κύριο». 4ἰγεστεύς 
δέ. 

«ἰγηίς ἡ τοῦ 4ἰγέως φυλή. 
αἰγιάζειν' ''σὺ ὃ᾽ αἰγιάζειν ἐνδαδὶ κα: 

Φήμενος. 
“4ἰγιάλεια ὄνομα κύριον. 
4ἰγιαλεύς ὄνομα κύριο». 
«ἰγιάλη ὄνομα κύριο». 
αἰγιαλῷ λαλεῖς, ἐπὶ τῶν ἀνηκούστω». 

καὶ ἀνέμῳ διαλέγῃ. 
αἰγίβοτος γῆ (Ποια. ὃ 606) ἐπιτηδεία 

αἶγας βόσκειν. 

“4ἴγιγες ὄνομα ἔθνους. 
αἰγιεῖς οὔτε τρίτοι ἄτε τέταρτοι, 

ἐπὶ τῶν ἄγαν εὐτελῶ». οἱ γὰρ ἐν ἄργει «4ἱ- 
γιεῖς νικήσαντες «4ἰτωλοὺς Πρώτων τὴν 10" 
θίαν τίνες — ἀνεῖλε δὲ αὐτοῖς ''4ἰγιεῖς οὔτε 
τρίτοι οὔτε τέταρτοι."' 

αἰγίζειν διασπᾶν, ἐκ μεταφορᾶς"' παρ ὃ 
καὶ τὸ αἰγίεσθωι, ἀπὸ τῶν καταιγίδων», Al. 

σχύλος. ὁ ὁ) αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖς καὶ τὰς νε 
βρίδας οὕτω καλεῖ. 

αἰγίθαλος (Α Αν. 889) τὸ ζῴο», καὶ ἡ 
ὄρχησις. 

ἰγιλία δῆμος 'ντιοχίδος, ἧς ô δηµύ: 
της «4ἰγιλιεύς. Harp. 

ἰγίλιψ ὄνομα πόλεως (Hom. Β 633), 
σημαίνει δὲ καὶ πέτραν ὑψηλήν. Ὅμηρος (115) 
"ήτε κατ αἰγίλιπος πέερης ὄνοφερὺν χέει 
ὕδωρ.” ὧστε ὑπὸ τοῦ ὕψους καὶ τὰς αὖὐγας 
λείπεσθαι αὐτῆς ἐπιβωαίνειν. ἔατι δὲ καὶ πόλις 
Κεφαλληνίας οὕτω καλουμένη. 

αἴγιλος εἶδος βοτάνης. 
αἰγίλουρος. 
«ἰγέμιος ὄνομα κύριο». 
«ἰγιμιώ ὄνομα πόλεως. 
ἴγινα πόλις. καὶ «4ἰγιναία ναῦς. 

καὶ «4ἰγινήτης ὃ ἀπὸ τῆς «4ἰγίνης. 
«ἴγινθδος ὄνομα κύριον. 
«4ἴγιον ὄνομα τόπου. 
αἰγίοχος ὁ Ζεύς. 



αἰγίπλαγκτος -- «4ἰδεσία 

αἰγίπλαγκτος. Aeschyl. ΑΡ. 303. 
4ἴγιρος ὄνομα πόλεως. 
αἰγές (Ἠετοάοι. 4 189), ἣν .4ΐβυες φο- 

ροῖσι δοράν. 

αἰγίς τὸ ἐκ τῶν στεµµάτων πλέγμα, καὶ 
τὸ διὰ στεμμάτων πεπλεγμένον δίκτνο», ὡς 
«τχοζργος καὶ Ηρόδοτος. ἡ δὲ ἱέρεια «{θή- 
τσι τὴν ἱερὰν αἰγίδα φέρουσα πρὸς τὰς νεο- 

Ἰάμοες εἰσήρχετο. ἐπὶ τῶν ἀγαίδην ἂν ποιάν- 
των τιτάστεται ἡ παροιμία. καὶ ὁ Φώραξ, καὶ 
ᾗ ἐνταῖς πεύκαις οὐλότης, Νυμφόδωρος δὲ 
(πο Herodot. 4 189) ταῦτα ὑπὸ 4ιῤύων αἷ- 
Ἱές φησὶ καλεῖσύαι. Harp. 

αἰγίς καταιγίς. Φερεκράτης ἸΜυρμηκαν- 
ὀρώποις "'οἶμοι κακοδαίµων, αἰγὶς αἰγὶς ἔρ- 
χεται. 

4ἴγισθδος ὄνομα κύριον. 
«4ἰγιστεὺς «4ἰγιστέως ὄνομα κύριο». 
αἴγλη βόλος κυβευτικός. λαμπηδώ», αὐ- 

λες. καὶ ποπάνου εἶδος δηλοῖ, καὶ 

... ὡς φησι .«{εαγόρας. ἔστι να] παιδιά 
τς. ἀλλὰ καὶ ἡ σελήνη οὕτω καλεῖται, καὶ 
ὁ ἠσκληπιός. 

αἰγλήεντος (Ποπ, 4 533) λαμπρῦ. καὶ 
ᾗ εἐθεῖα αἰγλήεις. 
4ἴγλης χάριτες. πιθ ανῶς ἐγενεαλόγη- 

οω τὰς χάριτας «4ἴγλης καὶ Ηλίου, ἐπεὶ τὰς 

Ἰάρπας λαμιπρὰς εἶναι Φοκεῖ, 
αἰγόκερως εἶδος ζῴου. 
αἰγὸς τρόπο», ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς ἔπιφε- 

ῥόντων κακό», ἀπὸ Ἰορινδιακῆς παροιµίας, 
ᾗ αἲξ τὴν μιάχαιραν.”. εἴ. v. αἲξ. 
αἰγοφάγος. | 
αἰγυπιό». ὅτως οἱ παλαιοί, ἀλλ à γῦπα. 

αἰτπιῶν δὲ πληθυντικῶς, γυπῶ», Ἡρόδοτος 

76). ἡ εὐθεῖα αἰγυπιός ὁ γύψ. 
ἰγυπτία κληµατές, ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν 

καὶ ἑπομήκων, ὑποῖος ἦν Ζήνων ὁ Κιτιεύς 
(Όιο. 1. Τ 3). ὃν φασι χρηστηριαζόµενον πῶς 
ἄριστα βιώσεται, ἀποκρίνασφαι τὸν Φεό», εἰ 
συγχρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς' ὅψεν ξυνέντα τὰ 
τῶν ἀρχαίων ἀναγινώσκειν. εἴ. v. συγχρωτί: 
άσθαι. 

αἰγυπτιάζειν τὸ πανουργεῖν καὶ κακο- 
τροπεύεσθ αι τοιῆτοι γὰρ οἱ «4ἰγύπτιοι. καὶ 
παροιμία (Α Αν. 1133) ''4ἰγύπτιος πλινδθοφό- 
ρος.. οὗτοι διαβάλλονται ἀεὶ ὡς ἀχθοφάροι 
ὄντες. 

4ἴγυπτος ὄνομα κύριον. καὶ ἡ χώρα 
τῶν 4ἰγυπτίων. ὅτι ὅτε ἀφίκετο Ερμῆς 

97 

ὁ υἱὸς Πίκου τοῦ καὶ «4ιός, Ἰηεστρὲμ ἔβα- 
σίλευε τῶν ἐκεῖ. ὃν μετωνόµμασα» «4ἴγυπτο», 
ἀφ᾽ οὗ καὶ «4ἴγυπτος ἤ χώρα. τοῦ γένους 
τοῦ Νῶε. ὅτι ἐν μ΄ ἡμέραις γεγόνασιν αἱ 
κατ «4ἴγυπτον πληγαί. 

αἰγῶν ὀνόματα, οἷον ἄχρηστα πρά- 
γµατα" ὅμοιαι γὰρ αἲ αἶγες, ἐπὶ δὲ τοῖς διαφέ- 
ρ8σιν ὡς χαρακτηριστικὰ τίθεται τὰ ὀνόματα. 

«4ἰγώνεια ὄνομα πόλεως. 
4ἰγώνη ὄνομα πόλεως. 
ἀίδας ὃ τάφος. 
ἀιδές τὸ ἀκατάληπτον. 
αἰδέσασθαι ἀντὶ τοῦ µεταπεισθῆναι" 

οὕτως «4νυσίας καὶ «{ημοσβένης 08 323). ἐν 
δὲ τῷ κατὰ ριστοκράτους (73) ἀντὶ τοῦ 
ἐξιλάσεται καὶ πείσει. Harp. 

Αἰδεσία Ἑρμείου γυνή. αὕτη ἦν μὲν 
προσήκουσα γένει τῷ µεγάλῳ Συριανῷ, καλ- 
λίστη καὶ ἀρίστη γυναικῶν τῶν ἐν «ἄλεξαν- 
ῥρείᾳ, τὰ μὲν ἤδη τῷ ἀνδρὶ παραπλησία, 
ἁπλῆ καὶ γενναία καὶ δικαιοσύνης ἐδὲν ἡ ἥττον 
ῇ σωφροσύνης ἐπιμεληθεἴσα διὰ βίε παντός" 
τὸ δὲ ἐξαίρετον αὐτῆς φιλόδεον καὶ φιλά»- 
Όρωπο». διὰ τοῦτο καὶ παρὰ δύναμιν εὖ 
ποιεῖν ἐπεχείρει τὰς δεοµένθς, ὥστε καὶ τὸ 

ριείου τελευτήσαντος ἐπὶ παισὶν ὀρφανοῖς 
ἀπολειφδεῖσα τῶν αὐτῶν ἴχετο δαπανηµά- 
των εἷς τὰς εὐποιίας. τοιγάρτοι καὶ ὑπόχρεων 
τοῖς υἱέσι τὸν βίον ἐποίησεν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ μέμ- 
ψασθαέ τινες αὐτὴν ἐπεχείρουν. ἢ δὲ ἕνα 
Φησαυρὸν ἡγουμένη τῆς ἀμείνονος ἐλπίδος, 
εἴ τις ἐθέλοι τοῖς ἱεροῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἄν- 
δρώποις ἐπικουφίζειν τὰ ἄχθη τῆς χρησµο- 
σύνης, οὐδενὸς ἐφείδετο διὰ τὸν ἔλεον τῆς 
κατὰ τὰ ἀνθρώπεια τύχης. τοιγαροῦν ἠγά- 
πων αὐτὴν καὶ τῶν πολιτῶν οἳ πονηρότατοι. 
μάλιστα δὲ τῶν υἱέων ἐπεμελεῖτο τὰ περὶ φι- 
λοσοφίαν, ὀρεγομένη τὴν τᾷ πατρὸς ἐπιστή- 
μην αὐτοῖς παρωδοῦναι καθάπερ κλῆρόν» τινα 
πατρῴας. ἀσίας. ἡ γε καὶ τὴν δημοσίων το 
πατρὶ σίτησιν διδοµένη» τοῖς παισὶ διεφύ- 
λάξε νέοις ἑ ἔτι οὖσιν, ἕως ἐφιλοσόφησα»" ἆ ὅπερ 

οὐκ ἴσμεν οὐδὲ ἀνδρῶν ἕτερον πεποιηκότα, 
µήτι γε δὴ γυναικῶν. ἡν γὰρ παρὰ πᾶσι 
τιμὴ καὶ αἰδὼς οὐκ ὀλίγη τῆς ἰδεσίως. ἀλλ' 
ἐπεὶ καὶ συ»έπλευσε τοῖς νἱέαιν«4φήναζε στελ- 
λομµένοις ἐπὶ φιλοσοφία», ἐθαύμασαν αὐτῆς 
τὴν ἀρετὴν ὃ τε ἄλλος χορὸς τιῶν φιλοσόφων 
καὶ ὁ κορυφαῖος Πρόκλος. αὕτη ἐσεὶν Alde- 
σία ἣν κόρην οὖσαν ἔτι τῷ Πρόκλῳ κατεγ- 
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ᾖυήσειν ἔμελλεν ὃ Συριανύς, εἰ μὴ θεῶν τις 
ἀπεκώλυσεν ἐπὶ γάµον ὀρμῆσαι τὺν Πρόχλον, 
τὰ δὲ πρὸς Φεὺν εὐσεβὴς οὕτω καὶ ἱερὰ καὶ 
τὸ ὅλον φάναι Φεοφιλής ὥστε πολλῶν ἔπι- 
φανειῶν ἀξιοῦσθα. ἡ δὲ «4ἰδεσία τοιαύτη 
ἦν, καὶ διεβίω πάντα τὺν βίον ὑπὸ Φεοῦ τε 
καὶ ἀνθρώπων» ἀγαπωπιένη καὶ ἐπαινουμένη. 
καὶ ταύτην ἐπίσταμαι γραῦν γυναῖκα, καὶ 
ἐπ᾽ αὐτῇ τεθνεώση τὸν ἐπὶ τῷ τάφῳ λέγε- 
σθαι νομιζόµενο» ἔπαινον ἐπεδειξάμη» ἡρωι- 
κοῖς ἔπεσι κεκοσμημµένον, ἔτι νέος ὦν τύτε 
καὶ κομιδῇ µειράκιο». ταύτης δὲ παῖδες ἀπὸ 

τοῦ Ερμείου νεώτερος μὲν 'Ἡλιόδωρος πρε- 
ὀβύτερος δὲ᾽μμιώνιος. οὗτος μὲν οὖν εὐφυέ- 
στερος ἦν καὶ φιλομµαθέστερος, ὃ δὲ ἁπλού- 
στερος καὶ ἐπιπολαιότερος ἔν τε τοῖς ἤφεσιν 
ἔν τε τοῖς λόγοις. ἄμφω μὲν γὰρ ἐφιλοσοφη- 
σάτη» ὑπὸ Πρόκλῳ, μετὰ τῆς μητρὸς ὡς 
αὐτὸν ἀφικομένω παιδαγωγούσης" καὶ ὁ Πρό- 
κλος αὐτοῖς προσεῖγε τὺ» »οῦν ἐπιμελέστερον 
ὡς παισὶ μὲν Ἑρμείου φίλου τε καὶ ἑταίρον 
ἀνδρός, παισὶ δὲ 4ἰδεσίας τῆς γένει Συριανῷ 

προσηκοέσης καὶ ἅμα σφίσι τὸ τηνικαῦτα 
παρούσης. ἀφίκετο μὲν δὴ σὺν αὐτοῖς «49 ή- 
ναζὲ καὶ Ἱέραξ ὁ Συνεσίου ἀδελφός. Damase. 
Flot. ρ. 841 b. 

αἰδέσιμον ἀξιοτίμητο», καλόν, ἢ λαμ- 
πρόν. 

ἀ(δηλο» πΌρ τὸ ἀφανιστικόν, καὶ ἀῑδή- 
λως ἀφανιάτικῶς. 

αἰδημόνως αἰδεσίμως. 
αἰδήμω» αἰδέσιμος. 
ἄίδης ὁ-ἄδης, κατὰ διάλυσι». καὶ -4ι- 

δω»εῖ καὶ 4ιδωνῆι τῷ “ᾱδῃ. 
ἀίδιος αἰώνιος. | 

ἀιδνής ὁ μὴ ῥλεπόμενος. 
αἶδοῖ εἴκων (Hom. Κ 938) αἰδούμενος. 

“καὶ χρυσᾶν στέφανον ἐπέβάλεν, αἰδοῖ τῶτο 
ὁρῶν» τῆς περὶ τὸν ΙΜάρκελλον ἀρετῆς.' 

αἲδοῖον τὸ μόριο». 
αἰδοῖος ὁ αἰδοῦς καὶ ἐντρπῆς — 

Ζαμάσκιος Ehot. p. 8) '"ὁ δὲ Ἰσίδωρος ἕξε 
πλήττετο ὁρῶν τὸν Πρόκλον αἰδοῖόν τε καὶ 
δεινὸν ἰδεῖν, αὐτὸ δοκῶν ἐκεῖνο ὁρᾶν τὸ φι- 
λοσοφίας τῷ ὄντι πρόσωπον." 

᾿άϊδος κυ»ῆ, ἐπὶ τῶν ἀποκεκρυμμένων 
καὶ ἀφανῶν καὶ λανθάνειν ῥουλομένων. 

ἄιδος κυνῆ παροιμία πρὺς τοὺς ἐπι- 
κρύπτοντας ἑαυτὸς διὰ τινῶν μηχανημάτων" 
ποιάύτη γὰρ ἡ τοῦ -Ἅδου κυνῆ, ᾗ «Περσεὺς 

αἰδέσιμον — αἲεὶ φέρει τει «4ιβύη κακόν 

χρησάµενος τὴν Γοργόνα ἐδειροτόμησεν. 
Ἴάιδος κυνῆ. “Αριστοφάνης (Αε]ι, 364) 

"λάβε ὃ” ἐμοῦ γ΄ ἕνεκα παρ Ἱερωνύμου σκο- 
τοδασυπυκνύτριχα τὴν ἄιδος κυνῆν." ἐπὶ τῶν 
ἀφανῶν εἴρηται ἡ παροιμία, νῦν δὲ ἐπὶ τῶν 
ἄγαν χομώντων. οὗτος γὰρ ὁ Ἱερώνυμος με: 
λῶν ἦν ποιητὴς καὶ σραγῳδὸς ἀνώμαλος καὶ 

ἀνοικονόμητος, διὰ δὲ τὸ ἄγαν ἐμπαθεῖς γρά- 
φειν ὑποθέσεις καὶ φοβεροῖς προασωπείοις χρῆ- 
σθαι ἐδύκει κροτεῖσθαι, ἐκωμωδεῖτο δὲ ὡς 
πάνυ κοιιῶν, διόπερ “ἄιδος κυνῆν» ἔφη αὐτὸν 
κωμωδικῶς ὡς κουριῶντα. 

αἰδοῦμαι αἰτιατικῇ. 
ἀιδρίη ἡ ἢ ἀπειρία. 
ἄιδρις ἀμαθής, ἄπειρος, ''Σγὼ ὃ) ὃ πάντα 

κωφός, ὁ πάντ ἄιδρις κατηµέλησα. Goph. 
ΑΙ. 914), ἀντὶ τοῦ ὁ ἀναίσθητος. ἴδρις γὰρ 
ὁ ἔμπέιρος" ὃὁ Φεολύγος GSrestor. Naz. t. 2 
p. 187 Bill. "“γέρων [έν εἰμι καὶ κακῶν πολ» 
λῶν ἵδρις.' 

ἀιδρόν τὸ διαφανές (an ἀιδνὸν τὸ 
ἀφανές. 

ἀίδυλος (νε] αἴδυλος) ὁ ὁ φρασύς, 

αἰδῶ τὸ᾽ αἰδοῖον. καὶ ἡ σελήνη παρὰ 
Χαλδαίοις. καὶ ἡ ῥιπὴ παρὰ — καὶ ἡ 
τροφὸς τῆς —* ἧς καὶ ὁ ῥωμὸς ὁ ἐν 

τῇ ἀκροπόλει, 
αἰδώς ἡ ἐπιτιμία (Artemid. 27). καὶ 

παροιμία '"αἰδὼς ὁ' οὐκ ἀγαθὴ κεχρηµένῳ 
ἀνδρὶ προΐκτῃ,'' ἐπὶ τῶν δὲ ἐπιείκειων βλα- 
πτοµμένω»"' Ὅμηρος {ρ 347). καὶ 'Ἡσίοδος 
(0.515) ᾿"αἰδὼς ὁ ἐκ ἀγαδὴ κεχρηκιένον ἄν- 
ὁρα κομίζει.' καὶ ἑτέρα παροιμία ""αϊδὼς ἐν 
ὀφᾳθαλμοῖς,' παρ ὅσον οἱ κεκακωμένοι τοὺς 
ὀφθαλμοὺς οὐκ αἰδᾶνται, ἢ ὅτι τὰς παρὀν- 
τας ὁρῶντες αἰδοῦνται μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι 
ἢ τοὺς ἀπύντας. 

αεί ἀντὶ τοῦ ἀεί, ""α)εί µε τοιοῦτοι πο- 
λέμιοι διώκοιεν, ἐπὶ τῶν εὐκαταφρυνήτω», 
καὶ αὖθις {Α 199. 855) “"αἲεὶ γὰρ ἡ γυνή 
σ᾿ ἔχει διὰ στόμα. κἂν ᾠὸν ἢ μῆλον λάβη, 
Μινησίᾳ τουτὶ γένοιτο φησί.” 
ον δὲ γέροντι νέαν ποτιβάλλεο 

κούρη». 
αἴειεστώ «ντιφῶν. ἡ λέξις «{ιογενειανδ. 

εΓ. v. ἀειεστώ. 
αἰεὶ φέρει τι 4{ιβύη κακόν, ἐπὶ τῶν 

κακούργων καὶ ἀεί τι κακὺν ἐξευρισκόντων 
»εώτερον, παρ᾽ ὅσον ἡ «4ιβύη πολυποικιλά: 
τατα εἴωφε φέρειν Φηρία. 



ἀέειν ---αἰθρία 

ἀίειν ἀκούειν, αἰσφθάνεσθαι, 

αἱ ἐμαὶ πόλεις αἳ πόλεις µου. 

ἄτεν (Ηοια. Ο 35321) ἐξέπνεε». 
αἰένυπνος ὁ Βάνατος ὃ ἀεὶ κοιμώμενος. 

ἐφ' ἓν δὲ ἀναγνωστέο». Σοφοκλῆς (00 1578) 
"σέ τοι κικλήσκω τὸν αἰένυπνον.) 

αἴεσχος ὁ τῆς ῥάφνης κλάδος. 
αἰετός τὸ ὄρνεον, Πισίδης φησὶν ''"οἷς 

οὔτε ὀέψης ἐστὶν ἵττων ἡ φύσις, οὐδ' αὖ 
εονίστρας ἐνδεὴς ἡ ἦ στερρότης, ἀλλ' εἰσὶ δίψης 
καὶ κρύους ἀνώτεροι. 

αἰετὸς ἐν νεφέλαις, ἐπὶ τῶν δυσαλώ- 
των, παρ ὅσον αἰετὸς ἐν »εφέλαις ὢν οὐχ 
ἁλίσχεται. 

αἰζηός ὁ ἀκμάζων. 
αἰζήρ ὄνομα κύριον, | 
Αἰήτης ὄνομα κύριο». καὶ «4ἰήτειον 

ἔπος. 
αἰφδάλη σποδός, τέφρα, τὸ ἐκ καμίνου 

μέλαν». ἡ αἰθάλη εἶδος καπνᾶ πεποκνωμένε. 
αἰθάλη λέγεται καὶ κονιορτύς" '“ἀσκοὺς πλη- 
ϱώσας κονιορτοῦ, κατὰ τὴν συμπλοκὴν» ἐκέ- 
Ίεεσε τὰ ταμιεῖα τῆς αἰθάλης µαγχαιριδίοις 
ὀνατρᾶ»," γουν διατορεῖν, διακύπτειν. εἰ. ν. 
χονιορτός. 

4ὔδαλείδης. ὁῆμός ἐστιν ἰθαλεῖδαι 
τς “{εοντίδος φτλῆς, ἧς ὁ φυλέτης (8 οὐ 

ὁ ὀγμότης) «4ἰναλείδης. 
αἱθαλόεις Φεός ὁ Ἡφαισεος ὡς χαλ- 

χεύς. ὁ αὐτὺς δὲ καὶ κλυτοτέχνης λέγεται ὡς 
ἔνδοξον ἔχων τὴν χαλκευτική». 

αἰθαλόε» (Hom. Β 415) πεκαυμένο». 
αἰθεκλοκομπίαις καπ»οῖς καὶ ψεδολο- 

γέαις. seh. AEq. 603. 
4ἴθαλος ὄνομα κύριον. καὶ τόπος. 
αἰδαλώδης σκοτώδης. 
αἴθε εἰθε. 
αἴδειν κα(ειν" (X Anah. 4 7 20) “ὡς δὲ 

ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολεμία», παρεκελεύετο αἲ- 
Φειν καὶ φθείρειν τὴν χώραν.. 

αἰθέρα νήνεμον ἐρέσσεις, ἐπὶ τῶν 
µάτη» πονούντω». 

αἰδέριον ὕψος τὸ τοῦ αἰθέρας. καὶ 
αἰθέριος ὁ ἐν τῷ αἰθέρι. 

Αἰδέριος ἐπῶν ποιητὴς ἔγραψε διά- 
φορα, καὶ ἐπιδαλάμιον δὲ ἐπῶν εἷς Σιμπλί- 
χιον τὸν ἴδιον ἀδελφό». 

αἰφεροβατεῖν εἲς τὸν αἰθέρα βαΐνειν. 
"καὶ ὁ δοκῶν αἰθεροβατεῖν καὶ αὐτῆς ἤφδαι 
τῆς οὐρνίας ἀψῖδος καὶ συμπεριπολεῖν τοῖς 

ἄστροις ἠγ»ύησε τὸ κρεουργηθῆναι καὶ ὡς 
μύσος ἐκριφῆναι."' 

᾿ἄιθες ἐθνικό». 

αἰθέσι λαμπροῖς. ; 
4ἴθη ὄνομα Φηλείας ἵππου. "Όμηρος 

(8 005) ''4ἶθην τὴν “4γαμεμνονέην." 
αἰθήρ ὁ ἐν ὄψει ἀήρ, ὁ ἐπάνω τοῦ ἀέρος 

καιόµενος ἐκ τοῦ ἡλίου. αἰδὴρ Φηλυκῶς" 
Ὅμηρος (1 365) ''αἰθέρος ἐκ δίης,᾽' καὶ Πίν- 

όαρος (Οἱ. 1 10) “ἐρήμας δὲ αἰθέρος,' διότι 
πυρώδης ὢν οὐ τρέφει. καὶ αὖθις (Εωήίρ. ap. 
Α Thesm. 1076) '"ἀστεροειδέα ρῶτα διφρεύμσ᾽ 
αἰθέρος ἱερᾶς." 

«4ἴθικες ὄνομα ἔθνους. 
ἰδιόλας ὄνομα χύριο». 
Αἰφίοπα σµμήχειν, ἐπὶ τῶν µάτη» πο: 

ρούντω». 
«ἰφθιοπεύς καὶ 4ἰθιοπῆας, 

“ἰφιοπία χώρα. 
“ἰθιόπιον» τῆς Εὐβοίας ἐστὶ χωρίον. 
αἰθίοψ ὁ µέλας. καὶ ζήτει ἐν τῷ -- 

λόγω. 

4ἴθλη πα «4Ιδάλη) ἡ Χίος. 
π]θδόμενος καιόµενας. 

αἴθοπα ἀντὶ τᾶ διάπτερο», φλεγμαίνοσανὶ 
ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 218) "'μέχρι καὶ αὐτᾶ 
ῥλέμματος ἐνστήσας αἴθοπα βασκανίην. 

αἴδοπος ὑιαπύροε, Φερκοῦ ἐν ταῖς μιά» 
χαις. ὁ δὲ Σοφοκλῆς (Αἲ, 933) ἐπὶ τᾶ Άκρα. 
κεχινηκότος ἐχρή στο" 'οἵαν ἐδήλωσας ἄν- 
ὀρὸς αἴθυπος ἀγγ ελίαν ἄτλατο» ἀδὲ φευκτή».) Μ 

αἰθος ὁ ἐκκαύστης, αἰνός ὁ καιόµενος. 
αἴθουσα ἡ στοά. 

αἲἴθ ὄφελε. παραλλήλως τὰ εὐκτικὰ µό- 
θιά κείµενα κατὰ τοῦτο διαφέρουσιν, ὃτι τὸ 
μέν ἐστιν ἀπαρέμφατον προσώπων», τὸ δὲ 
ὄφελον τὰ πρόσωπα ἐμφαίνει, | 

αἴν᾽ ὄφελες Φανέειν, ἢ πανύστα. 
τον (an πάννυχος) ὀρχήσασθαι, ἐπειδὴ 
τὴν γλαῦκα ὁ ὕταν λάβωσι τὰ παιδία περιάγου- 
σιν, Ἡ δὲ μὴ βλέπουσα ὃν ἡμέρας ὥσπερ ὁρ. 
Χεῖται, ἢ ὅταν πληγῇ τελευτῶσω στρέφεται 
ὥσπερ ὀρχομένη. Κμλλήμηχος ἐν Εκάλη * 
περὶ αὐτῆς. 

αἴθοψ ὁ µέλας, 
αἰθρεῖ χειµάζει. 

4ἴδρη ὄνομα κύριον. 
αἰθρηγενέτης (Ηοπι, ε296). 
αἰθρία ἔξω ὑπὸ τὸν ἀέρα. λέγεται δὲ καὶ 

ὕπαιδρο», καὶ ἡ εὐδία, Ἐενοφῶν (Απαῦ. 4 
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4 44) 'οἳ δὲ τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες δίκην 
ἔδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθρίας κακῶς σκηνᾶῶντες, 

αἴθρια στέφη τὰ ἐξ 'Ὑπερβορέων κο: 
µιζόµενα, ὡς ἀεὶ ἐν ὑπαίθρῳ τιΦέµενα, 

ἴ9δ ριαίνης ὄνομα κύριον. 
«4ἴθριξ ὄνομα κύριο». 
αἴθριον. καὶ αἴθριος ὃ ὑπὸ τὸν ἀέρα. 
αἴθριππος ὁ ταχύς. 
αἶθρον τὸ καῦμα. 
αἴθυγμα ὅρμημα. (an ἣ) δὲ βασι- 

λεία» ὠνειροπύλει, καὶ αἰθυγμα ἁμηγέπῃ καὶ 
φαντασίαν τινὰ ἀπετέλει μοναρχίας, ταύτῃ 
τοι καὶ ἐμποδὼν ἐγένετο τῷ ἀνδρὶ ὑπάτῳ 
γενέσθαι.) 

αἴθυγμα ἐπὶ πυρός. 
αἴθυια (8η ἡ θνυία) ἡ δη. καὶ ἡ ὃα- 

λαττία ὄρνις' "“αἰθνίης πτερύγεσσιν ἔλυσαν 
πείσµατα νπός"'' αἳ γὰρ αἴθυιαι ὅταν δύ- 
γωσι, κάκιστος οἰωνὸς ὑπάρχει τοῖς πλέουσι. 
τὴν δὲ αἰτίαν λέγουσιν, ὅτι γαλήνης οἴσης 
οὐ τολμᾷ προϊέναι, φοβουμένη τὰ δαλάσσια 
ζῴα, χειιῶνα δὲ προορωκένη προέρχεται, 
τῶν ἄλλων ζῴων ἐν ταῖς καταδύσεσιν ὄντων. 

αἶἰθύξασα κινήσασα" (Ἡ Callim. Ηες.) 
“"αὐτύόθεν ἐξ εὐνῆς ὀλίγον ῥάκος αἰθύξασα."' 

αἰφύσσω τὸ δερκαίνω, ἐκτείνω" (ΑΡ 7 
204) '"οὐδ᾽ ὑπὸ μαρμαρυγαῖς  αλερώπιδος 
ἠριγενείης ἄκρα παραιθύσσεις Φαλπομένων 
πτερύγων». καὶ αἰθύσσων» διαλάµπων” εἰς 

᾿4νακρέοντος ἐπίγραμμα (ΑΡ 7 27) 'αἰθύσ- 
σων λιπαρῆς ἄνθος ὕπερθε κόμης. 

αἴθω τὸ καίω. 
“4ἲθώ ὄνομα πόλεως, 
αἴθων ὁ βίαιος λιμός, ἀπὸ «4ἴθωνος 

Ἠλείου τινός, ὃς τὸ «{ήμητρος ἄλσος κατέ- 
κοψε καὶ τιμωρία» ὑπέστη ἀξίαν, καὶ διὰ 
τοῦτο ἐλίμωττεν αἰεί. 

«4ἴθω»νίδης ὄνομα κύριο». 
αἰκάλλει Φωπεύει, κινεῖ, προτρέπεται. 

λέγεται καὶ ὑπαικάλλειν' "τὴν «Αντωνίου ε- 
θαπεύω» καὶ ὑπαικάλλων ἅμα φάτνην.' «ἴ. 
vr. Άλβιος, ὑπαικάλλω», φάτνη». 

αἰκάλλει σαίΐνει"' (Α Thesm. 876) '"αἰκάλ- 
λει τι καρδίαν ἐμήν. 

4ϊκανός ὄνομα ὄρους. 
«κατερίνα ὄνομα κύριον. 
αἲ κέν πως Hom. «4 668) ἐάν πως, 
αἴκεπάθοι τά γ ἔρεξε, δίκη ὁ 9 εἴα 

γένοιτο.. χρησμὸς δοθεὶς περὶ τῶν «4ὐρη- 
λιανοῦ φόνων καὶ ἀδικιῶν. 

αἴθρια στέφη — αἷμα 

αἲ κχέποῦθι (ΗΠοιπ..4 128) ἐάν ποτε, 
ἄιῑκες (Ἠοι. 0 709) αἲ ὀρμαί. 
αἰκία ὕβρις ἔμπληγος. “καὶ μὴν ἡ ἄλλη 

αἰκία καὶ ἡ ἰσομοιρία τῶν κακῶν», ἔχουσά 

τινα ὅμως τὸ μετὰ πολλῶν κούφισιν, οὐδ᾽ 
ὡς ῥαδία οὐδ᾽ ἐν τῷ παρόντι ἐδοξάζετο." 

αἰκία ἡ τρῶσις. 
αἰκίας. εἶδος δίκης ἐστὶν ἰδιωτικῆς, ἐπὶ 

πληγαῖς λαγχανομένης: ἧς τὸ τίμημα ἐν τοῖς 
»όμοις εκ ἔστιν ὡρισμένον, ἆλλ᾽ ὁ μὲν κατή- 
γορος τίμημα ἐπιγράγεται ὁπόσου δοκεῖ ἄξιον 
εἶναι τὸ ἀθίκημα, οἱ δὲ δικασταὶ ἐπικρίνεσυ». 
Ηατρ. εἰ νε]. Α Εεε]. 6589. 

αἰκίζει κακοῖ, τύπτει, καθυβρύει, 
αἰκισμός. 
αἰκίστρια ἡ αἰκίζουσα.καὶ αἰκίστριος. 

«4ἱκλος ὄνομα κύριο», 
αἶκνον τὸ σύνδειπνον. 
«4ἰκόλος ὄνομα κύριον. καὶ ὄνομα ὄρους. 
αἱ λαχάνων»ν προσ ῆκαι, ἐπὶ τῶν μὴ 

µία» ὄνησιν ἐμποιούντων. 
«ἰλία ὄνομα πόλεως, ἡ Ἱερουσαλήμ. 
«ἰλιανός, ἀπὸ Πρωινέστου τῆς Ἰταλίας, 

ἀρχιερεὺς καὶ σοφιστὴς ὁ χρηµατίσας Κλαύ- 
διος" ὃς ἐπεκλήδη μελίγλωσσος ἢ μελίφΦογ- 
γος, καὶ ἐσοφίστευσεν ἐν Ρώμῃ αὐτῇ ἐπὶ τῶν 
μετὰ «ἄδριανὸν χρόνω». 

«4ἰλιωνός, οὗτος ἐπὶ Βάλεντος ἐστρατή- 
γήσεν, ἦν δὲ ἐκ Συέόδρων, ἐλεύθερος δὲ ὢὤν 
ἄγων καὶ ἀνεστηκὼς ἐκ παιδὸς τὴν ψυχὴ» 
γενόμενος ἀφύὺόνως ἐχορηγήθη τὰ παρὰ τοῦ 
σώματος" τὰ γὰρ ὄργανα συνεπεπήγει καὶ 
ἐνέτρεχε τοῖς τῆς ψυχῆς κινήµασι», ὡσθ 
ἅμα τι πρᾶξαι ἐδέδοκτο καὶ ἐπέπρακτο" καὶ 
παιδείας οὔτε ἐντὺς ἦν οὔτε ἄμοιρος, ἀλλ 
ἦν ἀγροικότερος ὕσον Φυμοειδέστερος, καὶ 
τὸ θτριῶδες τοῦ Φυμοῦ καὶ ἄγριον οὐκ ἑξη- 
µέρωτο καὶ κατείργαστο ὑπὸ τᾶ λόγα. «Ε. ν. 
ἀνεστηκώς. 

αἴλινον εἶδος θρήνη καὶ ᾠδῆς' (ΑΡ 6348) 
“"αἶλινον ὠκυμόρῳ µε λεχωίδι τοῦτο κεκόφθαι 
τῆς «Πιοδωρείου γράμμα λέγει σοφίης.' 

αἴλινον. κοιγῶς καὶ ἐπὶ θρήνου καὶ ἐπὶ. 
ὕμνου ἐστίν, ἀπὸ 4ἰλίνου τοῦ Ἰαλλιόπης. 

αἴλινος ὀδυρτική, Φρηνητική: (ΑΡ 5 9248) 
"οὐκ ἐμάλαξε τεὺν Φράσος αἴλινος αὐδή.”' 

Αἴλιος ὄνομα ἐθνικό». 
αἴλουρος τὸ ζῴον, 
αἷμα τὸ ζωτικὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
αἷμα τὸ γένος. (Hom. Ζ 314) “ταύτης 



αἱμαλέας -- «4ἱμόνιος 

τοι 'ενεῖς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. καὶ 
τῶν ἐν ἡμῖν τεσσάρων χυμῶν τὸ καιριώτα- 
τον. Σοφοκλῆς ὁ᾽ ἐν Ἠλέκτρα μάς, τὴν 
µάχαφα» αἶμά φησιν. 

αἱμαλέας" (ΑΡ 6 124) '"ὀκτὼ Φώρηκας, 
τύσσας ὃ᾽ αἱμαλέας κοπίδας.'' 

εἱμασιά τὸ ἐκ χαλίκων ᾠὠκοδομημιένον 

turio ἄγευ πηλοῦ παρὰ Ἡροδότω (1 180)" 
 τυες ἆρπεζον. καὶ Ίωνες οὕτω χρῶνται" 
ὑτ]αί δὲ Ηρόδοτος ἐν τῇ ἅ. φαύλως δὲ οἱ 
πολοὶ τὸ χωρίο» τὸ ὑπὸ αἱμασιῶν περιεχό- 
μον αἱμασιὰν καλοῖσι. 

αἰκασιαῖς τοῖς φραγμοῖς, κυρίως τοῖς 

Ἀονθωμένοις. 

αἱμάτη. 
αἵματι κλαίει» καθ ὑπερβολήν, οὐ 

ῥάρτσι». ἐφ᾽ ὧν μὴ δύναστο πεῖσαι πάντα 
αρώττοντες, οὕτως ἔλεγον οἳ ἀρχαῖοι, '"οὐδ᾽ 
αν πείσειας αὐτὸν οὐδ᾽ αἵματι κλαίων. λέ. 
Ίπτσι δὲ καὶ ᾿"οὐδ᾽ ἄν ματι στένων πείσειεν.. 

αἱματόεντα αἰματώδη. 
αἵἱματοπ ώτης ὁ φονεύς. οἰκείως δὲ ἐπὶ 

τοῦ ὀράκοντος, αἱματοποτεῖ γὰρ τὸ ζῷο», 
εαὶ ἐπὶ τοῦ ἀλλαντοπώλου" τὰ γὰρ ἔντερα 
χαὶ τοὺς ἀλλάντας μετὰ ἁἵματος καὶ πιμελῆς 
χα —R φυρῶντες πληροῦσιν' αἱματο: 

πστην οὖν τὸν τὸ αἷμα κατωναλίσκοντα καὶ 
ὥσπιρ ἐκροφοῦντα. sth. Α Eq. 198. 
αἵματος σαι Ἄρηα (Ποπ, 299) αἵ- 

κατος κορέσαι ἢ αἵματι μολῦναι καὶ χρῶσαι" 
ση Τὰρ ἡ ῥυπαρία, ὅθεν καὶ ἀσάμινθος ἐν 
ἷ τὴν ἄσην μιγύθοντες ἐλούο»το, ὃ ἔστι τὴν 

ῥεπαρίαν μειοῦντες. 
αἱματωπός ὁ τοὺς ὦπας ἡμαγμένους 

ἴχων. 
αἱμηρόν αἵματος πλῆρες. 
αἱμιλία Ἀκιπίωνος τοῦ μεγάλου γυνή, 

Γσινέβαινε μεγαλοπρεπή τὴνπερίστασι» ἔχειν 
ὑνταῖς γνναικείαις ἐξόδοις, ἅτε συνηκκακυῖαν 
τῷ βίῳ καὶ τῇ τύχῃ τοῦ Σκπίωνος' χωρὶς 
7ὰρ τοῦ περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀπήνην κύ- 
σµος, καὶ τὰ κανᾷ καὶ τὰ ποτέρια καὶ τἆλλα 
τὰ πρὸς Ὀνυσίαν ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ πάντα 
οινεξηκολούθει κατὰ τὰς ἐπιφανεῖς ἐξόδους 
οέτῇ, τό τε τῶν παιδισκῶν κ τὸ τῶν οἶκε- 
τῶν τῶν παρεποµένω»ν πλῆνος ἐκόλουθδον ἦν 

τούτοις, ταύτη» δὴ τὴν περικοπὴν ᾿τουτέστι 
τήν Έπαρξιν εὐθέως μετὰ τὸν 4ἰμιλίας τά- 
πο» ἐδωρήσατο τῇ µητρί, ῃ συνέβαινε κεχω- 
ρίσθαι μὲν ἀπὸ τοῦ .{ευκίου πιότερο» ἤδη 
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πολλοῖς χρόνοις, τὴν δὲ τοῦ βίου χορηγίαν 
ἐλλιπεστέραν ἔχειν τῆς κατὰ τὴν εὐγένειαν 
φαντασίας. διὸ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ἄνακε- 
χωρηκυίας αὐτῆς ἐκ τῶν ἐπισήμων ἐξόδω», 
τότε κατὰ τύχη» οὔσης ἐπιφανοῦς καὶ πα»- 
ῥήμου Φυσίας, ἐκπορευομένης αὐτῆς ἐν τῇ 
τῆς «4ἰμιλίας περικοπῇ καὶ χορηγία, καὶ πρὸς 
τοῖς ἄλλοις καὶ τῶν ὀρεωκόμω» καὶ τοῦ ζεύ- 
ους καὶ τῆς ἀπήνης τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης, 
συνέβη τὰς γυναῖκας Φειωμένας τὸ γεγονὺς 
ἐκπλήττεσθαι τὴν Ἀκιπίωνος χρηστότητα καὶ 
μεγαλοψυγία». Polyh. 32 12. 

αἰμιλιανός ὄνομα κύριον. 
Αἰμίλιος ὁ ὕπατος, ὁ τὸν Περσέα τὸν 

τῶν Μακεδόνων βασιλέα χειρωσάµενος, ἀνὴρ 
ἦν σώφρων καὶ φέρειν εὐπραγίας εἰδὼς καὶ 
ἱκανὸς ὤν' ἅμα γὰρ βασιλικῇ Φερωπείᾳ τὸν 
ἄνδρα ὑπεδέξατο, πεσεῖν τε βουληθέντα πρὸς 
τοῖς γόνασιν αὐτοῦ ἀναστήσας, καὶ ἐπειπὼν 
'"ἄνθρωπε, τί µου καταβάλλει τὸ κατόρ- 
ύωμα;”. ἐπί τινος ῥβασιλικοῦ φρόνου πάρε- 
ὅρον ἑαυτῷ κατεστήσατο. ΙΜωκεδόνας δὲ καὶ 
Ἰλλυριοὺς τῆς πρύσθεν δουλείως ἀπηλλαγμέ- 
νους ἐλευθέρους εἶναι καὶ αὐτονόμους προ- 
στάττει τὸ συ»έδριον, δασμό» τε φέρειν βρα- 
χὺν καὶ πολλῷ τινὶ τοῦ πάλαι κοµιζοµένου 
τοῖς ἑκατέρων βασιλεῦσι καταδεέστερο», ὡς 
ἂν ὁμολογοῖτο πρὸς ἁπάντων 'Ῥωμαίους τῶν 
ὑπαρξάντων εἲς αὐτοὺς ἀδικημκάτων ἥπερ 

ἐφέσει τῆς Μακεδονικῆς ἡγεμορίως ἔξενηνο- 
χέναι τὸν πόλεμο». ὁ γὰρ μίλιος ἐς τὴν 
ἁπάντω» τῶν» παρόντων» ἀκοή» (ἦσαν δὲ πολ- 
λοὶ καὶ ἐκ πολλῶν ἐδνῶν συνειλεγμένοι) τὸ 
τῆς βουλῆς ἐξενεγκὼν δόγμα ἐλευθέρους εἶναι 
τοὺς ἄνδρας ἀπεφήνατο, τούς τε πρὸς αὐτὸν 
ἀφικομένους τῶν Εὐρωπαίω» πρέσβεις εἰστία 
πολυτελῶς, τῇ λαμπρότητι τοῦ συμποσίου 

φιλοτιμούμενος" ἔλεγε γὰρ δὴ τῶν αὐτῶν 
ἀνδρῶν εἶναι τῷ τε πολέμῳ κρατεῖν καὶ ταῖς 
παρασκεναῖς τῶν συμµποσίω» ἐπιμελεῖς τε καὶ 
φιλοτίµους φαίνεσθαι. lo. Antioch. εχο. Peir. 
Ρ.790. 

Αἵμιλλος ὄνομα κύριον. 
αἵμνιο» τὸ ἄγγος τὸ αἱμοδόχον. seh. 

Hom. Υ 444. 
αἱμοβόρος ὃ αἷμα ἐσθίων. 
4ἱμονία ὄνομα κύριον. 
4ἱμόνιος Ῥωμαῖος κατὰ τὸν Περσῶν 

πρὸς 4Φηναίους πόλεμον τραυματίας δραμὼν 
εἲς “4θήνας καὶ εἲς τοὺς πρυτάνεις ἐλφὼν 
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εἶπεν αὐτοῖς ""χαίρετε καὶ χαίροµεν,'' καὶ πε- 
σὠν ἀπέθανεν. ε{. Plutarch. 2 ρ. 347 C. 

αἱμοπότης ὁ φονεύς. 
αἱμόρρους γένος ἔχεως ἐν τοῖς πετρώ- 

δεσι χηρικιοῖς ἔχον τὰς διατριβάς, 
αἰμυύλα. καὶ αἱμύλος κύόλαξ, ἁπατεών' 

'"τῶν μέν τινες αἱμύλων καὶ κομψ ὤν οἶήσον- 
ταί µε παίζειν.' παροξυτόνως τὸ αἱμύλος ὡς 
Τερτύλος "Ρωμύλος «4ἰσχύλος. καὶ αἷμυ- 
λώτατος. 

ἰμύλιος ὄνομα κύριο». 
αἱμωδεῖν τὸ αἱμωδιᾶν καὶ τοὺς ὀδόν- 

τας ὀδυνᾶσθαι. 
αἱιωδία,. 
αἱμωπούς αἱματοχαρεῖς' (4Ρ 6 35) "ἃ 

πάρος αἱμωποὺς ἐστυφέλιξε λύκους- 
αἰναρέτη. καὶ αἰναρέτης ὃ ἐπὶ κακῷ 

τὴ» ἀρετὴν κεκτημένος. 9. Hom. 1194. 
«ἰνέας ὄνομα κύριον. 
“4ἰνειάδες οἱ ἐκ τοῦ «4ἰνείου καταγύ- 

µενοι, 4ἰνιᾶνες δὲ ὄνομα ἔθνους, καὶ «4 ἶ- 
»εεῖς πληδυντικόν. : 

Αἰνείας. οὗτος ἔγραψε περὶ περσῶ», 
ὡς φησι Ι]ολύβιος (10 44), καὶ περὶ στρατη- 
γηκάτων ὑπόμνημα. 

᾿ἄινες ἐθρικόν, 

αἰνίγματα ζητήματα. 
αἰνίζω καὶ αἱρίσσω τὸ ἐν παραβολαῖς 

λαλῶ. 
Αἴνικος (4η Εὔνικος) «4θηναῖος κωµι- 

᾿κός' ἔστι δὲ τῆς ἀρχαίας κωμωδίας. ὀράματα 
αὐτοῦ “άντεια.... ἔστι δὲ καὶ «άἴνιος σοφι- 
στής, οὗ τινὸς βιβλία αἳ ΙΜετάβολοι. 

αἶνικτά ἄγνωστα, κεκρυμµένα" "ὡς 
πάντ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις” (5. OR. 
439). 

ἀἴνιον καὶ «4ἰνίους, πόλις. 

αἰνίττεται ἀντὶ τοῦ δηλοῖ: 4ριστοφά- 
νης (Ῥας. 47) "'δοκέω μὲν ὡς Κλέωνα τοῦτ' 
αἰνίττεται.' καὶ αἰνίττεσθαι δὲ τὸ λελη- 
Φότως περί τινος λέγειν. 

αἰνοβίας πολεμικός" (ΑΡ 7 226) ''4βόή- 
θω» προφανόντα τὸν αἰνοβίη» 4γάΦωνα πᾶσ᾽ 
ἐπὶ πυρκαϊῆς ἠδ᾽ ἐβόησε πόλις." 

αἰνόθεν αἰνῶς (Ποπ. Η 97) λίαν δει- 
νῶς, ὡς ἐκ δεινοῦ" τὸ γὰρ αἰνόθεν γενική. 

αἰνοίῃην ἀντὶ τοῦ συγκατένενσα. 
αἰνόμορος (Ποπ. Χ 481) ὁ κακόµορος. 
Αὖνος πόλις ἐσεὶ τῆς Θράκης, ἣν Ἕλλη- 

Ἵνες τὰ πρῶτα «4λωπεκοννησίοις κατῴκισάν», 

αἱμοπότης --αἰξωνεύεσθαι 

ὕστερον δὲ ἐκ ΠΗιτυλήνης καὶ Κύμης ἐπηγά- 
γοντο ἐποίκους. καὶ ἐξ αὐτοῦ ἰνίτης ὁ 
πολίτης. 

αὖνος λόγος παροιμιώδης. ἢ ἔπαινος καὶ 
ἐγκώμιον. ''αἰνός τίς ἐστιν, ὡς ἀνήρ τε κοὺκ 
ἀνὴρ ὄρνιδα κοὺκ ὄρνιθα ὄρνιθα ὁ’ ὅμως, 
ἐπὶ ξύλου τε κοὺ ξύλου καθηµένην, λίθῳ τε 
κοὺ λίΦῳ βαλὼν διώλεσεν.'' εοἰ. Plat. ρ. 407. 

αἶνος διαφέρει μύθου τῷ τὸν αὖνον μὴ 
πρὸς παϊῖδας ἀλλὰ πρὸς ἄνδρας πεποιῆσθα», 
καὶ μὴ πρὸς ψυχαγωγίαν µόνον, ἀλλὰ καὶ 
παραίνεσι» ἔχειν τινά" βούλεται γὰρ ἐπικρυ- 
πτόµενος παραινεῖν τι καὶ διδάσκειν, ὅπερ 
καὶ Ἡσίοδος (Ο. 200) φαίνεται πεποιηκώς 
(eh.A Vesp. 1251). αἰνὸς δὲ ὀξυτόνως ὁ δει- 
νὸς ἄνθρωπος. [καὶ αἶνος ἔπαινος, ὕμνος, φόξα.] 

αἴνντο ἀφήρητο, ἐλάμβανε. καὶ αἴνυ- 
σύ αι ὁμοίως. 

αἲν ὦ παραιτοῦμαι, δοφοκλῆς, καὶ ἐπαινῶ. 

καὶ αἰνῶ σε. 
ἰνών, ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου: (1ο, ἃ 33) 

Iv δὲ καὶ Ἰωάννης βωντίζων ἐν Alvon ἐγ- 
* τοῦ δαλήμι 

αἲξ αἰγός, καὶ παροιμία αἲξ δοῦσα 
τὴν μάχαιραν.' Κορυθίων γὰρ Ἡρα ἀκραέα, 
Ὀνόντω», ἣν λέγεται ἱδρῦσαι Μήδεια», οἱ ἐν 
τῇ παρύχω μεμισθωμένοι Υῇ κρύψαντες τὴν 
μάχαιρα» ἐσκήπτοντο ἐπιλελῆσδαι, ἡ δὲ αἲξ 
αὐτὴν τοῖς ποσὶν ἀνεσκάλευσεν. 

αἲξ οὐρανία τὰ τοῦ λευκοῦ κυάµου 
γένη, ᾧ ἐπεψήφιζον καὶ ἐχειροτόνουν. ὁ δὲ 
Κρωατῖνος χαθάπερ τοῦ 4ιὸς αἶγα μάλθδειαν 
τροφό», οὕτως καὶ τῶν “δωροδοκούντων αἰγ' 
οὐρανία»."' οἳ δὲ τὰ εἰς τὸ άργυ ρίζεσδαί τι- 
σιν — ἀφορμὴν παρέχοντα οὕτως εἰ- 
ὃασι λέγειν κωμῳδοῦντες [καὶ καταλαμβά- 
νει»]. αἲξ οὐ» εὐρανία ἐπὶ τῶν τυγχανόντων 
ὅσων βούλονται: τὴν γὰρ αἶγα τὴν «ΔΣιὸς 
τροφὸν κατηστερίσθαι φασί, καί φασι τὸν 
ἐπιφθασάμενον ἐπιτέλλουσαν αὐτὴν ἐπιτνγ- 
χάνειν ὅσα ἂν εὔξηται, 

αἲξ Σκυρία, ἐπὶ τῶν τὰς εὐεργεσίας 
ἀνατρεπόντων" φασὶ γὰρ αὐτὰς πολὺ γάλα 
ἐχούσας, ἐπιιδὰν ἀμελχδῶσι», ἀνατρέπειν τὸ 
ἀγγεῖον. 

ἀίξας ὀρμήσας' (ΑΡΤ210) 'ἀΐξας ἔν- 

τοσθε νεοσσοκόµοιο καλιῆς νόσφισεν ὠδίνων 
τετραέλικτες ὄφις."' 

αἰξωνεία ἡ βλασφημία. 
αἰξωεύεσθαι τὸ κατηγορεῖν. βλασφη- 

.ς 
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“ἰξωνεύς — αἴρθεν ἔξω 

ρούτα. μµετῆκται δὲ ἀπὸ τοῦ δήμου τῶν 
Αξξωνέων" ὡς βλάσφημοι γὰρ κωμῳδοῦνται. 

Αἰξωνεύς ὁ ῥλάσφημος. σηµαίνει δὲ 
εαὶ τὸν τὰς αἶγας ὠνούμενον, 

Αἰξωνῆς. δἡμός ἐστι φνλῆς Κεκροπί: 
δες, ἐκωμωδοῦντο δὲ ὡς ῥλάσφημοι, ἆφ οὗ 
καὶ τὸ χακῶς λέγεσθαι αἰξωνεύεσθαι ἔλεγον. 
arp. 

αἰξωνίδα τοέγλη». δοκοῦσιν αὗται 
κάλληηται εἶναι καὶ τῶν ἄλλων διαφέρειν 
ταέτ. 

εἰ Ωἰδίποδος ἀραί, ἐπὶ τῶν µεγάλως 
ὑτοτεχοέντων. 

αἱόλαν πηδητικήν’ (ARan. 247) '“χορείαν 
ουσίαν ἐφθεγξάμιεσθα βρεκεκέξ.” 

αἴόολα» σκοτεινήν. 
αἰόλη νύξ ἤτοι µέλαινα, ἢ ποικίλη διὰ 

͵ ἄστρα. φε]ι. S. Trach. 94. 
Αἰόλιος ὄνομα κύριον. Pausan. 6 94. 
«ἰόλλει ποικίλλει, στρέφει, πλανᾷ. 
ἰολοχέντανρος. Lucian. V. Η. 1 49. 
αἰο]ομίτρης (Ηοπι. E 707) ποικίλην 

ἴχων µίραν. 
αἰολόπωλος (Ποπ. T 189) ποικίλους ἵπ- 

παις ἔχων. 
Αἰόλος ὄνομα κύριον. 
εἶόλος εὐχίνητος, ποικίλος, ἢ ταχύς, 

παρὰ τὴν ἄελλαν, ἥτις ἀπὸ τοῦ ἄειν καὶ 
ἐμ1ῶ, 

αἰονῶ τὸ βρέχω. 
εἶπερ ὥσπερ. οἱ. Α Λε]. 730 οί 759. 
αἶπει (Hom. 1 153, 394) τῷ ὑψηλῷ. ἡ 

εἰφεῖα αἶπος, οὐδετέρως. 

4ἴπεια ὄνομα πόλεως. 
αἰπειρή ὑψηλή" '"αἰπεινὴν ἐλάτην ἕ ἔρις 

ρορεν — φάσθαι) (εΓ. v. αἴσυλα). καὶ 
εἰπειραῖς ὑψπηλαῖς, μακραῖς. ἐν μύδοις 
"εἰπεναῖς ἐλάταις ἔρισεν βάτος. Ἡ μὲν ἔειπε 
πεί γαῖς καὶ νποὺς τεμνομένη τελέειν.”' 

αἰπεινός ὅ χαλεπός. 
αἰπήεσσα ὑψηλή. 
εἰπολή. 
αἰπόλια αἰγονόμια, καὶ αἰπόλος αἶγο- 

μας, καὶ αἰπολῶ δοτικῇ. 
αἰπύ ὑψηλόν, μέγα. (ΔΡ 6 9251) ''{ευκά- 

ἑος αἰπὺν ἔχων ναύταις τηλέσκοπο» ὄχθον., 
5. ΑΙ, 845) *oð δ᾽ ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν ὅι- 
ἠφηλατῶν ἥλιε πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν 
Ἰδόνα ἴδῃς, ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν, ἄγ- 
Ίελον ἄτας τὰς ἐμάς.'' 

να | 
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αἰπύχκερως ἔλαφος ὑψηλὰ κέρατα 
ἔχονσα. 

αἰπύ οἳ ἐσσεῖται, µάλα περ μεμαῶτι 
μάχεσθαι” (Ποια, Α 517), μεταφορικῶς ἀντὶ 
τοῦ ὁυσπρόσβατον, ὀυσχερές. 

αἰπύς ὁ ὀλέθριος. 
αὖἷρα ἡ τοῦ σίτου διαφδορά, διὰ διφ- 

Φόγγον, ἔρα δὲ ἡ γῆ, διὰ τοῦ Ἐ ψιλοῦ. ση- 
καίνει δὲ καὶ τὴν σφῦραν». καὶ ὄνομα πόλεως. 

αἴρασθαι προσενέγκασθαι" Κρατῖνος 
Τποφωνίῳ "οὐ σῖτον αἴρασθ), οὐχ ὕπνου 
λαχεῖν μέρος.” 

αἷρε πρόσφερε" Ὅμηρος (7264) "'μή µοι 
οἶνον ἄειρε,' καὶ ὶ 4ριστοφάνης (δας. 1) '"αἷρ᾽ 
αἷρε μᾶζαν ὡς τάχιστα κανθάρῳ.” 

αἷρε ῥάκτυλον. τίθεται ἐπὶ τῶν ἆπα- 
γορευόντων ἐν τῇ ἀγωνίᾳ" ἐπαίρεσθαι γὰρ τὴν 
χεῖρα σύμβολο» τῷ νενικῆσθαι. καὶ Πολύβιος 
'ὃ δἐπροσπεσὼν αἴρεται νληρεὀκυλεατάτην.' 

αἷρε μασχάλη», ἐπὶ τοῦ ὀρχήσασθαι, 
αὖρε πλῆκτρον, τουτέστιν ὅπλον ἀμνν- 

τήριον. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀλεκτρυόνων" 
κἀκεῖνοι γὰρ ἔχουσι πλῆκτρα ἐν οἷς µάχον- 
τας, ἃ ἡμεῖς κέντρα λέγομεν τῶν ὀρνίθω», 
οἳ δὲ πλῆκτρα. πλῆκτρα δέ εἰσιτὰ ἐμβαλλό- 
μενα τοῖς κέντροις τῶν ἀλεκτρυόνων τὰ χαλκᾶ, 
seli. AAv. ν. 7860. 

αἱρεῦδέν Φεληθέν. 
αἱρεῖ ἀναιρεῖ, φονεύει' Σοφοκλῆς (ΡΗΙ- 

ἰοεί. 436) "πόλεμος γὰρ οὐδέν' ἄνδρ ἐκιὼν 
αἱρεῖ πονηρό», ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς dei.“ 

αἱρεῖ καταλαμβάνει. καὶ αἱρεῖν κατὰ 
κράτος τι λαμβάνειν καὶ καταλαμβάνειν. 

αἴρειν αὔξειν. αἴρειν δὲ τράπεζα» 
παρατιδέναι. 

αἴρει». καὶ τὸ προσφέρει» δηλοῖ" ''"αὖρ 
αὖρε μᾶζαν ὡς τάχιστα κανδάρῳ"' άριστο- 
φάνης Εἰρήνη (1). καὶ μετὰ τῆς προθέσεως 
Φερεκράτης Πετάλη “πρόσαιρε τὸ κανοῦν, 
εἰ δὲ βούλει, πρόσφερε. ἐτίφεσαν δὲ τὴν 
λέξιν καὶ ὡς ἡμεῖς ἐπὶ τοῦ παρακεικένη» 
ἀφελεῖν τὴν τράπεζα». Ἰένανδρος Κεκρυ- 
φάλῳ "εἶτ᾽ εὐθὺς οὕτω τὰς τραπέζας αἴρετε. 
μύρα, στεφάνους ἑτοίμασο», σπονδὰς ποίει,) 
καὶ ΖΣυναριστώσαις. ''ἂν ἔτι πιεῖν μοι δῷ τις. 
ἀλλ' ἡ βάρβαρος ἅμα τῇ τραπζῃ καὶ τὸν 
οἶνο» ὤχετο ἄρασ᾽ ἀφ᾿ ἡμῶν.) 

αἴρειν ἔξωπόδα πηλοῦ, ἐπὶ τῶν βου- 
λομένων μὴ ἐν πράγµασιν εἶναι. λέγεται δὲ 
καὶ αἴρειν ἔξω πόδα αἰτίας. 



αἱρεῖς δοξάζεις, ἡγΠ. 
αἱρεῖσθαι ἐργάζεσθαι. 
αἱρείτω κατασχέτω. 
4ἱρέσιος ὄνομα κύριον. 
αἴρεσις καταστροηή, κατάλυσις, ''διὸ 

καὶ πριότῳ τῶν ἄλλων ἐπέθεντο ὃν ἐπιβου- 
λῆς, ἵνα σφίσι τὸ λεγόμενο» ἐξ ἄκρας ἡ αἵ- 
θέσις γένηται τῶν Φεοφιλῶν καὶ ἀρχαιαγόμων 
ἠθῶν τε καὶ ἐπιτηδευμάτων. 

αἴρεσις ἡ λόγω τινὶ κατὰ τὸ φαινόμε- 
νο» ἆκολοι Φοῦσα ἢἡ δοκοῦσα ἀκολουν εἴν. Ἱπ- 
πόβοτος δὲ Φ΄ φησὶν αἱρέσεις εἶναι τῶν φι- 
λοσόφων καὶ ἀγωγάς, Ἰεγαρική», Ερετρια- 
xijy, Κυρηναϊκή», ᾿Επικούρειο», “ἀννικέρειον, 
Θιοδώρειον,. Ζηνώνειον τὴν καὶ στωικήν, 
“ἀκαδημαϊκή», περιπατητικήν, οὔτε δὲ κυνι- 
κὴν οὔτε Ἠλιακὴν οὔτε διαλεκτική». τὴν γὰρ 
Πυρρώνειον οὐδ᾽ οἱ πλείους προαποιοῦνται 
διὰ τὴν ἀσάφειαν' εἰ γὰρ «ἴρεσιν »οοῖμεν 
πρόσχλισιν ἐν ῥόγμασιν ἀκολουθίαν ἔχουσαν, 
οὐκέτ ἂν προσαγορεύοιτο αἄρεσις ἡ Πευρρώ- 
νειος οὐ γὰρ ἔχει ὀόγματα. ἔτι δὲ καὶ 
ἐκλεκτική τις εἰσήχφθη ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ 
λεξανδρέως, ἐκλεξαμένου τὰ ἀρέσαντα ἐξ 
ἑκάστης τῶν αἱρέσεων. κριτήρια δέ φησιν 
εἶναι τῆς dandtius δύο, τὸ μὲν ὡς ὑφ οὗ 
γίνεται ἦ κρίσις, τουτέστι τὸ ἡγεμονικό», τὸ 
δὲ ὡς δὲ οὗ, οἷον τὴν ἀκριβεστάτη» φαντα 
σία». ἀρχάς τε τῶν ὅλω» τήν τε ὕλην καὶ 

τὸ ποιοῦν ποιότητά τε καὶ τόπον" ἐξ οὗ γὰρ 
καὶ ὑφ' οὗ καὶ ποίῳ καὶ ἐν ᾧ. τέλος δὲ εἰ- 
ναι ἐφ᾽ ὃ πάντα ἀναφέρεται, ζωὴν κατὰ πᾶ- 
σαν ἀρετὴν τελείαν, οὐκ ἄνευ τῶν τοῦ σώ- 

µατος κατὰ φύσιν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐκτός, 
Diog. L.1 19. 

αἱρεσιῶτιςπολιτεία ἡ τῶν αἱρετικῶν. 
αἱρετίζω τὰ τῶν αἱρετικῶν φρονῶ. καὶ 

αἱρετίξομαι. σημαίνει δὲ καὶ τὸ προαιροῦ. 
μαι. ἐξ οὗ καὶ αἱρετισάμενος καὶ /ρε- 
τίσατο. 

αἱρετόν ἐπιδυμητόν. τοῦτο τριχῶς λέγε: 
-ται, τὸ καλόν, τὸ ἡδύ, τὸ συμφέρον. ᾧ δὴ 
ταῦτα πάντα ὑπάρχει, καὶ διὰ πάντα αἱρε- 
τόν, τοῦτο τῶν μὴ πάντα ἐχόντων αἱρετώ- 

ἱτερον, οἷον ἡ ἡ φρόνησις (Alex. Aphrod. in Τορ. 
Ρ.140). καὶ αὖθις | ὁ δὲ «4ὐρηλιωνὸς a Λα. 
σιλεὺς μᾶλλον ἀναγκαῖος ἦν στρατηγὺς ἥπερ 

αἱρετὸς ῥασιλεύς."' «Γ. ν. 4ὐρηλιανός, 
αἱρετώτερον προκριτώτερον. οὐκ ἐκ 

παραλλήλου κεῖται τὸ αἱρετώτερον τοῦ βελ- 

αἱρεῖς — αἰσθάνεσθαι 

τίανος, ἀλλ ἐπὶ πλεῖον τὸ βέλτιον τοῦ αἱρε- 
τωτέρου. τὸ μὲν γὰρ αἱρετώτερο» ἐν τοῖς 
αἱρετοῖς καὶ µόνοις, τὸ δὲ βέλτιον καὶ ἐν 
ἄλλοις" καὶ γὰρ ἐν Φεωρητικοῖς καὶ ᾳοσικοῖς 
καὶ λογικοῖς ἡ ζήτησις ἡ τοῦ βελτίονος. ὁ 
γὰρ ζητῶ» ποτέρα βελτίων οὐσία, ἡ κινου”- 
κένη ἢ ἡ ἀκίνητος, φισικὺν μεταχειρίζεται 
πρόβλημα, λογικὸν δὲ ὁ ζητῶν πύτερον ῥβέλ- 
τιον ἐπαγωγὴ ἢ συλλογισμός, Φεωρητικὸν δὲ 
ὁ ζητῶν πότερον ἡ φρόνησις πρακτικωτέρα 
ἤ Φεωρητικωτέρα. 

αἱρεύμενος ἀφαιρούμενος. 
αἲρῇ βούλει" 'ἐπείπερ αὐτὸς αἱρῇ λέ- 

γεν. AAch. 490. 
αἱρησαμένων βουλευσαμένων. 
αἲρ — λαβεῖ». 

αἱρήσειν κρατήσειν, συλλαβεῖν, ἑλκύ- 
σαι, χειρώσασδαι, πορθηῆσαι. 

αἱρήσεται λήψῃ. 
αἱρήσομαι λήψομαι, σκέψοµαι, βου- 

λεύσομαι. 
αἱρήσω τάχα. οἱ πειρώμενοι µετελὸ εἲν 

τινὰς εἰώθδασι τοῦτο λέγειν. καὶ '“αἱροῦντες 
ἠρήμεθα,” ἐπὶ τῶν ἐλπισάντων κρατήσει» 
τινῶν καὶ ὑπ ἐκείων ἁλόντω». αἱροῦντες 
οὖν ἠρήμεθω, δοκοῦντες κρατεῖν ἐλήφθημεν. 

Αἱρισέων ὄνομα ἔθνας. καὶ 4ἱρισεύς. 
αἰρόμενος φερόµενος. 
αἱρόπινο» σκοτεινόν. καὶ τὸ κόσκινο», 

ἐν ᾧ πυροὶ σήθονται ὑπὲρ τοῦ τὰς αἴρας 
διελῶ εν, 

ιρος (Ηοι.σ7ϐ) ὄνομα κύριον. 
αἱρούμενος βουλόμενος. καὶ δεῖπνο» 

αἱρουμένοις ἀντὶ τοῦ ἑλομένοις δειπνεῖν. 
καὶ αἱρῇ ἀντὶ τοῦ λαμβάνει, µετέχεις' 
“στόν τε αἱρῇ τὸν αὐτὸν ἐκείνοις καὶ πύµα 
παραπλήσιον. 

αἴρω καὶ ἐπαίρω αἰτιατικῇ. 
Ἔ4ις ὁ μὴ βλεπόµενος. 
αὖἶσα ἡ μοῖρα, ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ 5 

200) "οὐ φΘονέω" τὴν σὴν ᾖδελον αἶσαν 
ἔχειν.” καὶ αἶσα ἡ μανία" (8. Aj. 206) '"τὸν 
ωἱσ' ἅπλαστος ἴσχει, τουτέστι µιανία. 

αἴσακος ὃ κλάδος τῆς ὀάφνης, ὃν κα- 

τέχοντες ὕμνουν τοὺς Φεούς, 
«4ἴσηπος ὄνομα ποταμοῦ. 
αἰσφάνεσφαι. τοῦτο δύο σηµαίνει, τὸ 

κατὰ ὀύναμιν καὶ κατ ἐνέργειαν. αἰσθάνε- 
σθαι τοίνυν λέγονται οἱ κοιμώµενοι, δύναμιν 
ἔχοντες τοῦ αἰσφάνεσθαι. 



αἴσθδεσθαι -- αἴσιμα 

αἴσφθεσθαι καὶ αἰσθάνεσθαι διαφέ- 
8 . . * * * -”-. 2 — 

τὸ μέν γάρ αισθεσθαι ἐπι τοῦ ἀκριῤῶς 
8” * J * 2 - ε 
Εδέναι τι, τὸ δὲ αἰσθάνεσθαι ἐπὶ τοῦ ὑπο- 

— . 3 4 — * 2 

iĩ τι. καὶ περὶ μὲν τοῦ αἴσθεσθαι «ἄντι- 
φῶ, ἐν προοιµίοις "ἐγραψάμην ταύτην τὴν 

* . * « * ΄ 4 4 / 

Γραφέν ἠδικηιιένος ὑπὸ τούτου νὴ «{ία πολλά, 
* δὲ . λ ⸗ ς — * 3 Ἡ 4 30 * ἔι δὲ καὶ πλείω ὑμᾶς ἠσθημένος ἠδικημιέ- 

3 . * 

vtę καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας. τὸ δὲ αἰσθά- 
᾽ - Ύ ⸗ J J * νά 

γισθαι ἐπὶ τοῦ ὑποπτεύει», καὶ οὐκ ἐπὶ τοῦ 
ῶ 3 ΄ ΄ * * * 2* 
βεβαίως εἰδέναι. Avoius ἐν τῷ πρὸς αρχ. 

* . ο * — * 

Αιάδγν φησὶν ""οἶμαι τοίνυν καὶ ἐκεῖνο ὑμᾶς 
, ε. 

αἰσθώεσθαι, ὅτι “4ρχιῤιάδης οὐκ ἄλλο τι 
έτη κοµίσασὃαι , ἀλλὰ τῶν ἐμῶν ἡμφι 
εἶήτιι”. ἔταξαν δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ εἰδένωι" 
Ἰσαος τὰ δὲ τοιούτων» δὴ μαρτυριῶν οἱ 
ἑαώοντες τὰ μὲν αὐτοὶ συνειδύτες, ὅτι ὑγία- 
ν ὁ παῖς, τῶν ἑωρακύτων αἴσνανύμενοι 
µωρτερούντων, τὰ δὲ ἀκοῇ πυνθανόµενοι. 

ιν . 

αἰσθήσεις έ. Ότι τρανεστέρα ἡ ὄψις 
τὲς ἀχοῆς, καὶ αὐτὴ τῆς ὀσφρήσεως, ἡ δὲ 

— — - — ὄσφρησις τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἀφῆς. ἡ µέν- 
J * — * 1 * 

τοι ἀφὴ δοκεῖ μηδὲ αἴσθησις εἶναι. ἑκάστη 
Γ - ΄ 

:ὰρ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων περὶ µίαν τινὰ 
- - * — τῶν αἰσθητῶν τὴν ἀντίθεσιν ἐνεργεῖ καὶ τὰ 

⸗ » ᾿ 

ταέτης µεταξύ, οἷον ὄψις μὲν περὶ τὸ µέ- 
ων καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὰ τούτου μεταξὺ 
Ἰδόματα, ἀκοὴ περὶ τὸν ῥαρὺ» καὶ τὸν ὀξὺν 

΄ ’ » . 

φδύγγον καὶ τοὺς μεταξύ, ὄσφρησις περὶ τὸ 
.- ν 4 - - . Ν * — καὶ τὸ ὀυσῶδες, γεῦσις περὶ τὸ γλυκὺ 

ταὶ τὸ πικρὸν καὶ τὰ τούτου μεταξύ. ἡ κέν- 
Γ 3 . 2 ΄ * 

τοι ἀφὴ περὶ πλείους ἀντιδέσεις ἔχει, οὐκ 

οἴσας ὑπαλλήλους" περί τε γὰρ τὸ Φερμὸν 
2* 2 ή 3 . «ς * 1 —* ή καὶ τὸ ψυχρό», καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρόν, 
. 4, 2* * 5 ” . 

καὶ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακό», καὶ τὸ ῥαρὺ 
καὶ τὸ κοῖφον, καὶ τὸ μανὸν καὶ τὰ πυκνό», 
ἅπερ ὑπόλληλα εἶναι οὐ ὀύναται (εξ, Philo- 
ρου. in Aristot. de anima 2, M ΤΙ). ὅτι αἱ 
αἰσθήσεις τῶν µειζόνω» αἶσθητῶν ἀντιλαμ- 
Πανόμεναι οὐχέτι μετ ἐκείνων τῶν ἡττύνων 
ὠτιλαμβάνεσθαι δύνανται" ὁ γὰρ πληκτι- 
πωτέρεων χυμῶν γευσάµενος τῶν ἠρεμαιοτέ- 

- / 
ἕωρ οὐχ ἐπαισθάνεται, καὶ ὁ μεγάλων» ψόφων 

ἀχγκοὼς πρὺς τοὺς ἥττους ἐστὶν ἀνεπαίσθη- 

τος, καὶ ὁ πρὺς ἦλιον ἀτενίσας ἀναγνῶναι 
2 ΄ — — 

εέ δύναται, οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀκριβιὸς ὁρα- 
2 , { ΄ 1222 νά τω» ἁντιλακβάνεσθαι. ὁµοίως καὶ ἐπὶ τῆς 

« - 1 — * “ 

ἀφης. ὁ δὲ νοῦς τούτοις ἐνωντίως ἔχει" ὅσῳ 

Ἱαρ τῶν µειζόνων νοητῶν ἀντιλαμβάνεταν 
τοσοττον καὶ ἀκριβέστερός ἐστι πρὸς τὴν 

ἀρτέληψο τῶν ἠττόνω». καὶ τὰς μιὲν αἰσθή. 

40 

σεις ὑπερβολαὶ τῶν αἰσθητῶν φθείρουσιν' 
ε 9 J J * v ⁊ 
ὑπερβολὴ γὰρ φωτὸς η ζόφου ἔφδειρε τὴν 
ὄψιν, ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" τὸν δὲ νοῦν 

— *“ — 1 2* 4 

τῶν μειζόνων νοητῶν ἡ ἀντίληψις ὀξυδερκέ- 
στερον ποιεῖ (d. Η 53). ὅτι κοινὰ αἰσθητὰ έ, 
κίνησις ἠρεμία ἀριθμὸς σχῆμα μέγεθος. — 
δὲ ταῦτα εἶναι λέγονται οὐχ ὅτι ἓν ἕκαστον 
αὐτῶν πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν ὑποπίπτει, 
3 . σ ο / ᾿ 2 —8* 
ἀλλ ὅτι ἕκαστον πλείοσι καὶ οὐ μιᾷ, τινὰ 
δὲ καὶ πάσαις ἅμα. τὺ μὲν γὰρ μέγεθος κοι- 
νόν ἐστιν αἰσθητὸν ὄψεως καὶ ἁφῆς' ὁρῶμεν 
γὰρ ὅτι µέγως ἐστὶ τυχὸν ὁ ἄνθρωπος, καὶ 
{ * 2 * ο * "ο 
ἁπτόμενοι αἰσθανόμεθα ὅτι μέγας η μικρὸς 
ὁ προσπεσὼν Όγκος καὶ τὸ διάστηµα. ἤδη 

- * 

δὲ καὶ ψΨόφου λέγομεν Πσφῆσδαι μεγάλου η 
, -- 2 22 J 2 ΄ * 
αικροῦ. ἀλλ ἐνταῦθα κατὰ ἀναλογίαν τὸ 

/ * * * * ιέγεθος εἴληπται, οὐ κυρίως" μέγεθος γὰρ 
»ῦν λέγομεν τὸ συ»εχὲς τῶν κοινῶν εἶναι αἲ- 
σθητῶν, ὁ μέντοι μέγας ψόφος ποιότητός 
ἐστιν ἐπιτεταιένης καὶ ἀνειμένης ὅηλωτι- 

’ 4X * 2 1 1 v * — 

κός' διὸ τὸ ἀμυδρὸν η σφοδρὸν κυριώτερον 
κ — ή * / κ 3 ἀν ἐπὶ τῶν ψόφων ἁριιόζει λέγειν. τὸ δὲ σχηµα 
κοινὸν ὄψεως καὶ ἀφῆς. σχῆμα δὲ οὐ τὸ 
τρίγωνο» ἢ κύκλος (τοῦτο γὰρ λόγου ἐσεὶ τὸ 
εἰπεῖν, ὅτι σχῆμά ἐστι τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς 

v — 

περιεχόµενο» ἢ ὑπὸ τριῶν ἢ ὅσων' δήποτε) 
” . ο * * / - ἀλλ ὃ τι ἁπλῶς περιγέγραπται. πᾶσα δὲ 
περιγραφἡ κατά τι τῶν σχημάτων γίνεται. 

— σα 

καὶ τὰ ἄλογα γοῦν, ὅταν ἐπὶ μικρὸν ὕψος 

καὶ ἐπανάστημα γῆς ἐμπέσωσιν, ἐπιῤαίνουσι 
- σι 

διελῷεἴν, ἅτε δὴ ἐπιστάμενα ὡς περιγέγρα- 
πται τὸ μέγεθος καὶ οἶάτε ἐστὶ διελθεἴν' εἲς 

ὶ 5 4 * -- Ἱ Ψ ΄ 
δὲ ὑψηλὸν καὶ ἀπόκρηιινο» ἐμπεσόνία οὐκ 
ἐπιχειρεῖ παρελθεἴν, συναισΦόµενα τοῦ μεγέ- 

- * ὕους τοῦ σχήματος. ὁ δὲ ἀριδμὸς κοινὸν 
- - c⸗ ἐστιν αἰσφητὺν πασῶ»" ὁρῶμεν γὰρ οτι 

τυχὸν ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ψηλαφῶντες τοῦτο 
}ν ᾽ J 2 J 1 

αὐτὸ ἴσμεν, καὶ μὴν καὶ ἀκούοντες. id. 18. 

αἰσθητήριον καὶ αἰσθητόν. 
αἴσδομαίσου τὸ αἰσθήσεως ἐπιλαμ- 

ῥάνομαι. 
αἰσθόμενοι νοήσαντες" Did Cass. 38 34) 

οἳ δὲ τὴν προθυμίαν τᾶ Καίσαρος ἰδόντες, καὶ 
τὰ ἔργα ὁμολογᾶντα ταῖς ἐλπίσιν αἰσθόμενοι.” 

ἀίσθων (Ἠοιη, ΠΠ 468) ἐκπνέων. 
αἴσθων αἰσθανόμενος, καὶ βασανιζόµε- 

νος, ῇ ἐκπνέων. 
αἴσιμα τὰ προσήκοντα, παρὰ τὴν αἶσαν. 

ἐνίοτε δὲ τὰ καθήκοντα ἢ τὰ ἀγαθά. ἔσθ' 
ο 

ὅτε δὲ τὰ εἴμαρμένα. 



46 
αἰσιμία ] μαντεία. 
Αἴσιμος ὁ χωλὸς καὶ ἄτιμος καὶ ἆμα- 

θής, “4ριστοφάνης (Εεε]. 307). ""σκοπεῖσό 
ἕκαστος ὅ τι τις κερδανεῖ. τὸ δὲ κοινὺν ὥσπερ 
Αἴσιμος κυλίνδεται. 

αἴσιαν τὸ καλόν, μέτριο», δίκαιον. καὶ 
ὑπεραίσιον τὸ ὑπὲρ τὴν µοῖραν, ὑπὲρ τὸ 
προσῆκο», 

αἴσιος ὁ καθήκων, ἀληθής. Μένανδρος 
(ρ. 440 Nieb.) ἀλλ’ οὐκ αἰσίως αὐτοῖς ἐπέ- 
πγευσεν ἡ τύχη" οἱ γὰρ ἐδελονακοῦντες οὐχ 
ὑπεστάλησαν." καὶ αὖθις "καὶ τοῦτο οὐκ 

αἴσιον δόξαι ἂν βασιλεῖ.” 
ἰσούρ ὄνομα κύριον. 
ἀίσσουσι» ὁρμῶσι, φοιτῶσι. Πολύβιος 

(36 ϐ) "ἐν γὰρ τ Ῥώμῃ ἸΗάρκον Πόρκιον 
ἀκούσαντα τὰς ἀριστείας «Ἀκιπίωνος εἰπεῖν 
[πάλιν ἄλλον πρὸς ἐκεῖνον τί ἀκήκοας,] οἷος 
πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐίσσονσιν. 

ἀιατί ἀφανῶς. 
ἄιστος ἀνιστόρητος, ἀφανής. 
ἄιστωδείη ἀφανισθείη. 
αἴστωρ ὁ ἁγνός, 
ἀίστωρ ἄπειρος, ἀμαθής. 
ἀιστῶσαι ἀφανίσαι. 
ἰσυήταο (Hom. B 793, Ν 

«ἰσυήτου. 
αἰσυητῆρι (Ποιη. 42 347) χοιροβοσκιῇ. 
αἴσνλα παράνοµα, ἄδικα. ἐν μιύθοις αἷ- 

πεινὴν ἐλάτην ἔρις ὥρορεν αἴσυλα φάσθαι." 
ἰσύμη (Hom. Θ 304) πύλις. καὶ «4ἶ- 

σύμνη πόλις, 
αἰσυμνῆται (Ἠοι. ὁ 958) οἳ ἄγωνοῦέ- 

ται οἱ τοῦ ἀγῶνος προεστῶτες. ἢ οἱ νεανίαι. 

ἢ οἱ νεµηταί, ὃ ἔστι βραβευταί, 
αἰσυμνητήρ ὁ βασιλεύς, 
αἰσυμνῆτις ἡ δέσποινα. 
Αἴσυμνος (Ηοιπ. A 303) ὄνομα κύριον. 
αἰσύφηλος ὁ δειλός. 

ἰσχίνης «4φηναῖος ῥήτωρ, υἱὸς Aroo- 
µήτου καὶ Γλαυκοθέας, μαθητὴς δὲ κατὰ 
τὴν ῥητορικὴν “αλκιδάμωντος τοῦ Ελωπου. 
τινὲς δὲ καὶ δούλους τοὺς γονεῖς αὐτοῦ γε- 

γραφήκασιν. οὗτος ἐπειδὴ συναίρων» ἐν δίκῃ 

τινὶ διέφ9ειρε τοὺς δικαστάς, ἐμῤληθεὶς ἅμα 
αὐτοῖς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ καὶ κώνειον πιὼν 
ἀπέθανε, καὶ τὰ πράγματα αὐτῶν ὡς ἀτέκ- 
ρω» ἐδημοσιώθη. ῴκησε μέντοι ἐν Ρύόδῳ καὶ 
ἐπαίδευσεν, ἡσσηθεὶς ὑπὸ «{ημοσθένους τὸν 
περὶ τοῦ στεφάνου ἀγῶνα. πρῶτος δὲ πάν- 

4037) τοῦ 

αἰσιμία — αἰσχροκερδής 

των τὸ Φείως λέγεις- ἤκουσε διὰ τὸ σχεδιά- 
ζειν ὡς ἐνδεσιῶν. οἳ. Philostrat. Αενεῖν. p. 309. 

ἀἰσχίνης 4θηναῖος, “τρομήτου γραμι- 
ματοδιδασκάλου καὶ «Τευκοθέας τῆς τελε- 
στρίας, αὐτὸς ὑποκριτής, εἶτα γραμματεύς, 
εἶτα ῥήτωρ, προδότης ὁ Κερσοῤλέπτην καὶ 
Φωκέας προδούς. γραψάµενος δἐπαρανόµω» 
Κτησιφῶντα, στεφανῦν γράψαντα 4ημοσθέ- 
vnv, ἧττήδη καὶ ἔφυγεν εἰς Ρόδον καὶ ἐπαί- 
ὀευσεν ἐκεῖ. 

Αἰσχίνης ὃ τοῦ {υσανίου. οὗτος παρὰ 

«4ιονύσιον εἰς Σικελίαν ὑπὲρ χρημάτων ῴχετο, 
Πλάτων δὲ τρὶς ἀναμετρῆσαι λέγεται τὴν 
Χάρυ ῥὸυ ὐ ὑπὲρ πλούτου Σικελικοῦ. 4ρίσεισε- 
πος δὲ ὁ Κυρηναῖος καὶ Ελίκων ἐκ Κυζίκου 

καὶ Φοίτων, ὅτε ἔφευγε 'Ῥήγιον, οὕτω τι ἐς 
τοὺς «4ιονυσίου κατέδυσαν Φησαυροὺς ὡς 
µόγις ἀνασχεῖν ἐκεῖφεν. καὶ μὴν καὶ τὸν 
Κνίδιόν φασιν Εὔδοξο» ἐς «4υπτόν ποτε 
ἀφικόμενον ὑπὲρ χρημάτων» τε ὁμολογεῖν ἥκει» 
καὶ διαλέγεσθαι τῷ βασιλεῖ ὑπὲρ τούτου. καὶ 
ἵνα μὴ πλείους διαβάλω, Ὑπεύσιππον τὸν 
““θηναῖον οὕτω τι ἐρασιχρήματον γενέσθαι 
φασὶν ὡς ἐπὶ τὸν Κωασάνδρου γάµον ἐς Ἰήα- 
χεδονίαν κωμάσαι, ποηματαψυχρὰξυνθέντα, 
καὶ δηµοσίᾳ ταῦθ᾽ ὑπὲρ χρημάτων ἄσαι. 
Philostrat. V. Α, 1 30. 

«ἰσχίνης Ἀαρίου ἀλλαντοποιοῦ, φι- 
λόσοφος Σωκρατικός. τινὲς δὲ {υσανίου 
παῖδά φασι», “4θηναῖον Σφήττιον, διάλογοι 
δὲ αὐτοῦ Πιλτιάδης Ἰαλλίας "Ρίνω»ν «ΐσπα- 
σία “Αξίοχος Τηλαύγης "ἀλκιβιάδης, καὶ οἳ 
καλούμενοι ἀκίφαλοι, Φαίδων Πολύαινος 
4ράκω» Ἐρυξίας, περὶ ἀρετῆς, Ἐρασίστρα- 
τος, Φκυνικοί, 

αἰσχίες ἄνδρας ἀμόρφας (A Εεε]. 691). 
αἰσχίω χείρω. 
αἶσχος ἀτιμία. 
αἰσχρὰ γυνή ἄμορφος. καὶ αἰσχρόν 

ἐπὶ κακοῦ» ἹἹταῦτα αἰσχρὰ μὲν οἳ ἆμφ αὐ- 
τὸν ἐγίνωσκο», καὶ τὴν ἀποχώρησιν οὔτε ἐν 
τῷ παραυτίκα εὐπριπῆ οὔτε ἀσφαλῆῇ ἐς τὰ 
μέλλοντα.” 

«4ἰσχρίων ἸΗιτυληναῖος ἐποποιός, ὃς 
συνεξεδήµει «4λεξάνδρῳ τῷ Φιλίππου, ἦν δὲ 
“4ριστοτέλους γνώριμος καὶ ἐρώμενος, ὡς Νί- 

ε) .. 4 * 4 -. 

χανδρος ὁ «λεξανδρεὺς ἐν τῷ περὶ τῶν-άρι- 

στοτέλους μαθητῶν. 
αἰσχροκερδής καὶ νους αἰσχρο- 

χέρδεια. 



ή 1/ αἰσχρόν — αἴτιον 

αἰσχρό». Σοφοχλῆς (ΑΙ. 473) ""αἰσγρὺν 
γάρ ἐστι τοῦ μακροῦ χρήζειν βίου, κακοῖσιν 
ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσετω.͵ τουτέστιν ὅστις 
ἀεὶ ἐν κακοῖς ἐξετάζεται. 

αἰσχροῦ εἴδη ὅ’, ἄδικον δειλὸν ἄκοσιιον 
άμορφον. 

«4ἰσχύλος ΄4φηναῖος τραγικός, υἱὸς μὲν 
Εἐφορίωνος, ἀθελφὸς δὲ 4μεινίου Εὐφορίω- 
ος καὶ Κυναιγείρου τῶν εἰς Ἱαραθῶνα 
ἀριστευσάντω» ἅμα αὐτῷ. ἔσχε δὲ καὶ υἱοὺς 
τραγικοὺς δύο, Εὐφορίωνα καὶ Βίωνα. ἠγω- 
πζετο δὲ αὐτὸς ἐν τῇ Ὁ' ὀλυμπιάδι, ἐτῶν 
ὧν χέ. οὗτος πρῶτος εὗρε προσωπεῖα δεινὰ 
καὶ χρώμασι κεχρισµένα ἔχειν τοὺς τραγι- 
κος, καὶ ταῖς ἀρβύλαις τοῖς καλουµένοις 
ἐμβάταις κεχρῆσθαι. ἔγραψε δὲ καὶ ἐλεγεῖα 
εαὶ τραγῳδίας ς, γίκας δὲ εἶλεν κή. φυγὼν 
δὲ εἰς Σικελία» διὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἱκρία ἐπι- 
ὀεανυμένου αὐτδ, χελώνης ἐπιρριφείσης αὐτῷ 
ὑπὸ ἀετοῦ φέροντος κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀπώ- 
λετο, ἐτῶν νή γενόμενος. 

αἰσχύνει αἰκίεται, λυµαίνεται, αἶσχος 
περιίώησεν. 

αἰσχύνη πόλεως πολίτου ἁμαρτία. 
αἰσχύνομαι ταῖς προτέραις ἅμαρ- 

τίαις. Α Ἐα. 1360, 
αἰσχυνόμενοςπεριπλέκειτὴν» συµ- 

φοράν, ἐν συνονσίᾳ, 
ἰσώπειον» αἷμα, ἐπὶ τῶν ἀδίκως ἆναι- 

ῥουμένων" οὐ γὰρ ἐνδίκως ἀπέκτειναν τὸν 
4ϊσωπον οἱ «4ελφοί. «4ἰσώπειον οὖν αἷμα 
ἐπὶ τῶν δυσαπορρύπτοις ὀνείδεσι καὶ κακοῖς 
συνεχοµένων": «4ελφοαῖς γὰρ συνέβη τὸ δαι- 
µόνιον ὀργισθῆναι ἀδίκως ἀνελᾶσιν 4ἴσωπον». 

Αἴσωπος ΙΗιώριδάτου ἀναγνώστης ἕ- 
7θαψε περὶ "Ελένης, ἐν ᾧ φησὶ Πᾶνα ἰχδὺν 
καλεῖσθαι κητώδη, ἐν τούτῳ δὲ τὸν άστερί- 
την λίΦον εὑρίσκεσθαι, ὃς ὑπὸ τῷ ἡλίῳ 
ἀνάπτεται" ποιεῖ δὲ πρὸς φίλτρα. ἔγραψε 
χαὶ ἠιριδάτου ἐγκώμιον, 
4ἴσωπος Φάµιος ἢ Σαρδιανός' Εὐγεί- 

των δὲ η]εσημβριανὺν εἶπεν, ἄλλοι Κοτυκέα 
Φρύγα. ἐγένετο δὲ λογοποιός, ὃ ἔστιν εὗρε- 
τς λόγων καὶ ἀποκριμάτων. διέτριψε δὲ 
παρὰ Κροίσῳ φιλούμενος, τοῖς χρύνοις πρὺ 
Πιυφαγόρου, ὃς μεσοῦν ἐπὶ τῆς µ΄ ὑλυμπιά- 
ὁος. ἔγραψε τὰ ἐν «4ελφοῖς αὐτῷ συμβάντα 
ἐν βιῤλίοις ῥ. μᾶλλον δέ τινές φασι τὸν 
4ἴσωπον ἀποκρίματα γεγραφέναι μόνον" ἐν 
Ἱὰρ 4ελφοῖς ἀδίκως ἀπολέσθαι, ὑπ᾿ αὐτῶν 
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κατακρημινισθέντα ἀπὸ τῶν Φαιδριάδω» κα- 
λουμένων πετρῶν, κατὰ τὴν νό΄ ὀλυμπιάδα. 
οἰκέτην ὁὲ γενέσθαι Ἐάνθου τοῦ 4υδοῦ, 
ἄλλοι ἀνδρός τινος Σαμίου Ἰάδμονος, οὗ 
τινὸς καὶ ἡ Ροδῶπις δούλη ἦν, ἣν ἑταίραν 
γενομένην, Θρᾷσσαν τὺ γένος, Χάραξος ὃ 
ἀδελφὺς Σαπφοῦς ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἐξ αὐὖ- 
τῆς γεννᾷ... 

«4ἴσωπος ὃ τῶν μύθων ποιητής, Σά- 
ος, Φοῦλος οὐ τὴν τύχη» μᾶλλον ἢ τὴν 
προαίρεσιν, οὐκ ἄφρων μὲν οὐδὲ κατ αὐτὸ 
τοῦτο ἀνήρ. ᾧ γὰρ ὃ νόμος οὐ µετεφίδου 
παρρησίας, τούτῳ προσῆκον ἦν ἐσχιάγραφη- 
µένας τὰς συμβαλὰς καὶ πεποικιλµένας ἡδονῇ 
καὶ χάριτι παραφέρειν, ὥσπερ καὶ τῶν ἴα- 
τρῶν οἱ μὲν ἐλεύθεροι τὸ δέον ἐπιτάττουσι, 
ἐὰν δέ τις οἰκέτης γένητωι τὴν τύχην καὶ 
τὴν τέχνην Ἰατρός, πράγματα ἔχει κολακεύειν 
ἅμα καὶ Φεραπεύειν τὸν δεσπότην άναγκαζύ- 
µένος (lulian. or. 7 p. 207). ὅτι 4ἴσωπον ἀπὸ 
δείπνου ῥαδίζονθ” ἑσπέρας, δρασεῖα καὶ µε- 
ὑύση τις ὑλάκτει κύων. κἄπειτ ἐκεῖνος εἶπεν 
““ώ κύον κύον, εἰ νὴ 44 ἀντὶ τῆς χακῆς γλώτ- 
της ποθὲν πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι 
ῥοκεῖς' (Α Ὑεερ. 1395). 

αἴτημα ἡ ἐπιθυμία. «{αβίδ (Ῥε, 105 15) 
“καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημια αὐτῶν," 

αἰτήσασν αι τὸ χρήσασθαι. ΙΜένωνδρος 
ΤΙτὸῃ "ἣν ἄν τις ὑμῶν παιδίον ᾖτήσατ' ἢ 
κέχρηκε», ἄνδρες γλυκύτατοι.”' καὶ ἐν Ὕμνιδι 
“οὐ πῦρ γὰρ αἰεῶν, οὐδὲ λοπάδ᾽ αἰτούμενος." 

ἀίτης ὁ ὁὀρμητικός. 
αἰτήσιος ὁ αἰτῶ». 
αἴτησις. παρὰ ριστοτέλει αἴκησίς ἐστι 

τοῦ ἐναντίου ἡ ἐν λόγοις παραγωγή, τὸ λαμ- 
βάνειν τι παρὰ τοῦ ἀποκρινομένου, καὶ μετὰ 
ταῦτα πειρᾷσθαι τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ παρ 
αὐτοῦ λαμβάνειν, καὶ διὰ τούτου χοῦ τρύ- 
που δεῖδαι τὴν ἐναντιολογίαν τῶν ἀποκρί. 
σέω». | 

αἰτηταί οἱ παρά τινύς τι αἰτοῦντες. 
"οἱ δὲ "Ρόδιοι τῷ Περσεῖ οὐκ αἰτηταὶ τῆς 
εἰρήνης μᾶλλον ἡ ὁύτωι ὄντες ὑπερήφανα τοῖς 
᾿Ρωμαίοις διελέχθησαν”' Dio Cass. ir. θ6 2. 

ἀιτία ἡ χορδή. 
αἰτία. καὶ Πανταιτία, 
αἰτίξων ποιητικῶς" (Ηοπη. ϱ 2329) '"αἰτί- 

ζων ἀκύλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας." 
αἴτιον. ὅτι τετραχῶς τὰ αἶτια, ὡς ἕλη, 

ὡς εἶδος, ὡς τέλος, ὡς ποιητικό». καὶ τῶν 
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αἰτίων τὰ μὲν προκαταρκτικά, τὰ δὲ συνεργὰ 
ἡ συναίτια, τὰ δὲ τελικά. 

αἰτιῶδες ψεῦδος ἤτοι ὃ ἀπὸ ψεύδους 
ἄρχεται, ἢ μὴ εἷς ἀκόλουθον λήγει, ἢ ἔχει 
τῷ λήγοντι τὸ ἀρχόμενον ἀνακόλονδο». οἷον, 
διότι νύξ ἐστι, «4ίων περιπατεῖ (Diog. L.7 
74). σύνταξις "οἱ δὲ πεφευγότες ἦσαν ἀπὸ 
τῆς Ιήνσίας αἰτίαις τοιαῖσδει"' 

αἰτιώμαι δοτικῇ" "τί ἡμῖν αἰτιᾷ ὡς 
αἰτίοις:' αἰτιατικῇ δέ 'εἴ μὴ καὶ τὸν ἰατρὸν 
αἰτιῶτό τις." 

«ἰτναία πῶλος ἡ µεγάλη" (5.00 315) 
'4ἰτναίας ἐπὶ πώλου βεβῶσαν."' 

το 4 ἰτναῖον πῦρ τὸ «Σικελικόν, ἐκ τοῦ 
ὄρους τοῦ λεγομένου «4ἴτνη. καὶ αἰτνί- 
ζοντος. 

“Αἰτναῖος κάνθαρος (ΑΡαε.75) ὁ µέ- 
γας, διότι καὶ τὸ ὄρος µιέγα. ''4ρισταῖον 
μόνον τὸν γίγαντα περισωθῆνωί φασι, καὶ 
οὔτε πῦρ οὐράνιον ἐπ) αὐτὸν ἦλδεν οὔτε 
«ἄἴτνη πιέσει αὐτόν.) 

«ἴτνη ὄρος Σικελίας. 
Αάιτος ὄνομα κύριον. 
αἰτούμενος κιχράµενος. Ἰήένωνδρος 

Ὕμνιδι "οὐ πῦρ γὰρ αἰτῶν, ἀλλὰ λοπάδ᾽ 
αἰτούμενος.” τὸ μὲν αἰτῶν εἰσαεὶ ἕξων, τὸ 
δὲ αἰτούμενος λαβὼ» αὖθις ἀποδώσων. 

αἰτῶ αἰτιατικῇ. αἰτοῦμαι. 
“ἰτωλία χώρα. «4ἰτώλιος. 4ἴτω- 

λός ὁ ἀπὸ .4ἰτωλίας. 

αἱ Φηρητιάδαο Hom. 'Ρ 376) πατρω- 
ρυμικόν. 

αἴφνης ἐξαίφνης. 
αἰφνίδιο» αἰφνιδίως. 

αἱ χάριτες γυμναί, ὅτι δεῖ ἀφελῶς 
καὶ φανερῶς χαρίζεσθαι, ἢ ὅτι οἱ ἀχάριστοι 
τὸν ἑαυτῶν κόσμον περιήρηνται. 

ἄιχθήτην (Ηοιη. «9 υ7) ὠρμήδησαν. 
αἰχμαλωτίζω καὶ αἰγμαλωτεύω αἲ- 

τιατικῇ. 
αἰχμάλωτος. 
αἰχμάσσουσι (ἨΠοπι, {4 394) δοραῖομα- 

χήσουσι». 

αἰχμή ἡ ἐπιδορατίς, ὁ σίδηρος τοῦ ὁό- 
ῥατος. 

αἰχμητής πολεμικός. 
αὖἰψα Φᾶττον" “λάζεο, τιµήεσσα Κυθη- 

ριάς, ὑμνοπόλοιο αἶψα τάδε κλειτοῦ δῶρα 
“«εωνίδεω ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6190). 

ο αἶψα ἀντὶ τοῦ ταχέως, καὶ Ὅμηρος (α 

αἰτιῶδες ψεῦδοξ -- ἀκάθαρτος 

360) “αὖψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ κατάγη]- 
ράσκονσιν. 

αἰψηρήν ἀντὶ τοῦ αἰψηρῶς, ταχέως" 

(Ηοι. ὁ 257) "λῦσαν ὁ᾽ ἀγορὴν αἰψηρήν, οκ 
ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. καὶ αἰψηρός ὃ ταχύς, ἀπὸ 
τοῦ ψαίρειν, ὃ σημαίνει τὸ ταχύνειν. 

ἁίὼ ἀκούω. 
αἰών ὃ νωτιαῖος µυελός, ἢ χρόνος ἀίδιος. 

σηµαίνει δὲ έ. αἰὼν καὶ ὁ παρὼ» βίος: «4α- 
ῥὃ (Ρ». 89.8) '"ὁ αἰὼν ἡμῶν εἲς φωτισμὸν 
τοῦ προσώπου σου." 

αἰῶνα ζωή», βίον" Σοφοκλῆς (Trach. 9) 
"ώς οὐκ ἂν αἰῶν ἐκιάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν 
δάνῃ τις, οὖτ εἰ χρηστὸς οὔτ εἴτῳ κακός. 
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμὸν καὶ πρὶν εἷς -4δου μολεῖν 
ἔξοιδ” ἔχουσα ὀυστυχῆ τε καὶ βαρύ». 

αἰωνάριος ὃ ἰανουάριος μή». οὕτως 
“1ογγῖνος αὐτὸν ἑρμηνεῦσαι βιάζεται, ὡσανεὶ 
αἰῶνος πατέρα. εἴ. ν. ἰανονάριος. 

αἰωνίζει διὰ παντὸς μένει. 
αἰώρα ἀγχόνη, ὄψωσις, ἔπαρσις. GBa- 

hrius 19) “ὡς ὁ) οὐκ ἐφικνεῖτ', ἀλλ' ἔκαμνε 
πηδῶσα, οὐδὲν κρεμαστῆς σχοῦσα πλεῖον 
αἰώρας, παρήλῶεν οὕτω βουκολοῦσα τὴν 
λύπὴν.” 

αἰωρηθέντες (Ηετοάοί, 6 146) ἀντὶ τοῦ 
µετεωρισθέντες. 

αἰώρημα. 
αἰωρήσεις κρεμµάσεις. 
αἰωροῦνται κρέκανται. 'εἷς ὃν τὰ τῶν 

Καρχηδονίων αἰωρεῖται, πράγματα." 
καδήμεια, γυμ»άσιον ἦν ἐν 4Φήναις, 

προάστειον ἀλσῶδες, ἐν 4 διέτριβε Πλάτων, 

ἀπὸ Εκαδήκου τινὸς ἥρωυς ὀνομασθέν. πρό- 
τερο» δὲ διὰ τοῦ Σ Εκαδήμεια ἐκαλεῖτο. 4ρι- 
στοφάνης Νεφέλαις (1005) ""ἀλλ' εἰς Εκαδή- 
µειαν κατιὼν ὑπὸ ταῖς µορίαις ἀποθρέξεις, 
στεφανωσάµενος καλάμῳ λευκῷ μετὰ σώ- 
4ρονος ἡλικιώτου, µίλακος ὄζων καὶ ἀπραγ- 
µοσύνης καὶ λεύκης φυλλοβολούσης, ἤρος ἐν 
ὥρᾳ χαΐρων, ὑπόταν πλάτανος πτελέα ψι- 

—* 
καδήμεια. τρία ὑπῆρχον γυμνάσια, 

“1ύκειον Κυνόσαργες “καδήμεια, ἐκλήθη δὲ 
ἀπὺ τοῦ καθιερώσαντος αὐτὴν “καδήμου. 
καὶ οὐδετέρως καδήμειον. λέγεται δὲ κα: 
ὑήκεια ἡ τῶν φιλοσόφων διατριβή. 

ἀκανφαίρετος ἀκατάῤλητος" 
ἀκαθαίρετος.” 

ἀκάδαρτος ἁμαρτητικός'. ἀκάθαρτος 

"πύργος 



ἀκά θεκτος — 4καμάτιος 
“ 

ὲρ τὲν ψυχὴν ὃ γε κακός, καθαρὸς δὲ ὁ 
ὑαντίος. 

2 ἀχάΦεκτος ἀκατάσχετος" '"ἠν γὰρ ἀχά- 
δατος ὁρμεὴ περὶ αὐτὸν διὰ τὰς τῶν Περ- 
σῶν ἐπάρσεις.) 

* * .” ” * 

αχαφΦοσίωτο»ν ανομον, ἄκοσμον, ἀπύ- 

Ane⸗. 

ἀχαίηῃ ῥάβδος Φαλαττία κα Θεσσαλική). 
ἄχαινα µέτρον δεκάπουν. ἔστι δὲ ῥάβ- 

ο... -- - 
doc ἑ ἧς κεντοῦσι τοὺς βόας, ὡς τῶν Πε- 
Ἰπφῶν τοῦτο εὑρόντων. ε[. 5. Apollon. 
Β 31323. 

— ε . 3, ΄ te* ὕκαιρος ὁ μὴ ἔχων καιρό». καί '"ἄκαι- 
ρες εἴνοια οὐδὲν ἔγθρας διαφέρει. Ἱππό- 
τόν φασι ταύτην» εἰπεῖν πρὸς Φαίδραν φά- 
σοεσαν φιλεῖν τε καὶ στέργειν αὐτόν. 
ἀκακήσιον ὄνομα ὄροιυς. 

ἀχάκητα ὁ "Ερμῆς. 
ἀχπκία ἡ ἀγαθωσύνη. καὶ ἡ ἰατρικὴ 

βυτάώντν. 

Σ Ἠκώκιος ὃ πατριάρχης Κωνσταντινου- 
* V ΐ . ΄ * — 

πθ]εως αἰδέσιμος ἦν ὡς οὐκ ἄλλος τις" ὁρ- 

Πανοτρόφος γὰρ γεγονὼς καὶ καλῶς τὰ τῶν 

ὀρᾳανῶν διοικῶν πᾶσιν ἐφαίνετο καθ΄ ἡδο- 
ή. καὶ δὴ καὶ τῷ βασιλεῖ.Πέοντι συνήθης 
Ἱεονὼς ὑπερφιῶς ἤρεσκε, καὶ τούτω πρώτῳ 
ἐεί πάντα ἀνεκοινοῦτο τά τε κοινὰ καὶ τὰ 
ἴδια, καὶ ὅτε τὴν βουλὴν» η θροιζε, συνεκάλει 
σαι τοῦτον, καὶ τῆς σκέψεως ἀρχὴν ἐξ αὐτᾷ 

’ μα . ὁ ΄ * αν * πόσες ἐτίΦετο. ὃς «κάκιος τὴν τοῦ .{έοντος 
τοῦ ἨΜωκέλλη ὠμότητα συνιδὼν πρὺς τούς 

΄ ς 1 » ο κα. δ 
τι λεπήσαντας, καὶ τὸ ἠθος ἀκριῤῶς τὸ ἐκεί- 

ου φωράσας, ὅτι τοῖς ἐπαινοῦσι µόνον ὑπάρ: 
— 3 [ή * 4 ή Φ Ζει εἐάλωτον, ἐπετήδειε πάντα τὰ ἐκείνου 

δατμάζειν. τοιγαροῦν πειθήνιον αὐτὸν εἶχεν 
1 ⸗ 4 — * 

toiuuc. τόν τε Ψυμὸν αὐτοῦ ῥᾳδίως κατέ- 
τελλεν, καὶ πολλοῖς προσκεκροικύσι τὴν 
σωστη θέαν ἐπραγματεύετο, καὶ τοὺς ἐξορίαν 
ἀίδιον ἕ ἔχοντας ἀνεκαλεῖτο πρὺς τὴν πατρίδα. 

οἵτος μιτὰ θάνατον Γενμαδίου πατριάρχου 
λωνστηωντινονπόλεως σποινδῇ Ζήνωνος ἱερᾶ- 

- 4 ει * * * . / 

πφαι προεῤλήθη”" ὃς ὧν ἀρχικὸς καὶ πάσας 

τὰς ἐκκλησίας ὑφ ἑαυτὸν ποιήσας πεφροντι- 
σµένως τῶν ἐν αὐταῖς κεκληρωμιένων ἐποιεῖτο 
{τν ατθεμονίαν, οἳ εὐχαριστοῦντες ἐν Ίρα. 

— 2 

Παἲς «νέθηκαν αὐτὸν κατὰ τοὺς εὐκτηρίους 
οίκοες. ἐπείπερ οὖν ἀδρύον ἐν πάσαις ταῖς 
ἐκκλησίωις ἐδείχθησαν αὐτοῦ εἰκόνες, ᾠφήθη- 
τά» τνις ενοδοξοῦντα τὴν ἀνάθεσιν προ: 
στεταλόαι, οὐ μικρὰν ἔχοντες τῆς ὑπονοίας 
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— τὴν ἐκ ψηφίδω» γθαφὴν — 
η9εἴσων ἐν τῇ πρὺς τῷ νεωρίῳ ἐχκλησία. 
τοῦ γὰρ ἔργου παντὸς ἐπὶ Γενναδίου τελε- 
σφέντος, εἰς τὸν ἐπιφανῆ τύπο» ἐξετύπωσαν 
αὐτὸν τοῦ νεώ, καὶ μεταξὺ τοῦδε τὸν σωτῆρα 
λέγοντα τῷ ΙΓενναδίῳ 'λῦσον τὸν ναὸν τοῦ- 
τον, καὶ ἐπὶ τοῦ μετὰ σὲ ἐγερῶ αὐτόν. ἐκ 
τῶν τοιούτω» οὖν εἰκόνων "ἄκάκιος, εἰ καὶ 

εὐμετάδοτος ἦν καὶ προστατικός, ἀλλὰ δοξο- 
μανὴς ἔδοξεν ὑπάργειν. 

«κάκιος ῥήτωρ δεινότατος ἐπὶ Tov- 
λιανοῦ καὶ .4ιβανίου τοῦ σοφιστοῦ, ὃς ἐἔπε- 
χάλει τὺν Ἰουλιανὸν καὶ διεμέμφετο τὰς κρί- 
σεις αὐτοῦ σὺν Τουσκιανῷ τῷ ἐκ Φρυγίας, 

καὶ αὐτῷ ῥήτορι ὄντι δεινῷ. 
ἀκαλωανθίς εἶδος ὀρνέα. } ἢ ὁ κύω», παρὰ 

τὸ αἰκάλλειν ἴσως τοὺς γρωρίµους, ὑλακτεῖν 

δὲ τοὺς Ἐένους. 9ε]. Α Αν. 873, Ρας, 1078. 

ἀκαλαρρείτης ὃ ἠσύχως ῥέων» ποτα- 
µός' (Ἠοπη. τ 434) "ἐξ ἀκαλαρθείταο βαθνυρ: 
ρύου Ὠκεανοῖο.” 

ἀκαλήφη ἡ ἄκανθα, ἡ κνίδη" "παυσά- 
µενον τῆς δισκολίας ἀπὸ τῆς ὀργῆς τὴν ἆκα- 
λήφην ἀφελέσθαι' (Α γεερ. 916). ἀκαλήφη 
ἡ κνίδη, καὶ ἡ χερσαία καὶ ἡ Φαλαττία, 
ἥτις ἐσεὶ κογχυλίδιόν τι. “4ριστοφάνης Όοι- 
ρίσσαις ''εἰκὸς δή που πρῶτον ἁπάντων 
ἴφυα φῦναι καὶ τὰς κραναὰς ἀκαλήφας.”' 
Φερεκράτης -“ἀὐτομόλοις Ὅνὴ τὴν 4ήἡμητρ' 
ἀνιαρὀν γ ην τὸ κακῶς ἀδοντος ἀκούειν' 

βουλοίμην γὰρ κἂν ἀκαλήφαις τὸν ἴσον χρό- 
νο» ἐστεφανῶσθαι. τὰς δὲ δαλωττίας καὶ 
“ριστοτέλης ἀκαλήφας φησὶν ἐν τῷ α΄ περὶ 
ζω» καὶ Θεόφραστος ἐν ζ φυτικῶν. 

ἀκαλλιέρητον θῦμα ἀκόσμητον. 
ἀκαλός ἤσυγχος, ἀπὸ τοῦ ἠκα τὸ ἠρέμα 

καὶ ἠσύχως, ὅφεν παράχωγον ἤκαλος ὡς 
πέµπω πέµπελος, καὶ κατὰ σιστολὴν ἄκαλος, 

ἀκάμαντα ἀκαταπόνητον' (ΑΡ 6 108) 
"βοτρυίνω» ἀκάμαντα φιτῶ»ν λωβήτορα κά- 
προν. | 

4γαμαντίς. καὶ “κάμας. µία τῶν { 
φυλῶν, ἀπὸ «{κάμαντος τοῦ Θησέως. Ἠατρ. 

ἀκάματα ἀντὶ τοῦ ἀκαμάτως καὶ ἀδια- 
λείπτως. ῆ οὐ κεκμηκότως. Σοφοκλῆς (ΕΙ. 
164) '"ὃν ἔγωγ ἀκάματα προσμένουσ᾽ ἄτε- 
κνος τάλαινα.") 

καμάτιος Ἡλιουπολίτης, ἐπιεικέστε- 
ρος τῶν ἄλλων πολιτῶν, οὕτω δὲ ἰδιωτικιῶς 
εἶχεν ὥστε οὐδὲν προμαθὼν οὐδὲ ἐπιμαῦὼν 

4 

σ 
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τῶν» ἐς λόγους ἡκόντω» οἵους δή τινας ἠξίου 
καλεῖσθαι φιλόσοφος, καὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ 
πρὸς ἅπαντας ἑαυτὸν κατεµήνυε. καὶ οὐδὲ 
τῶν Ἡλιουπολιτῶν ἄλλος οὐδεὶς αὐτὸν ἐπω- 
ν»όμαζεν ἢ τὸν φιλόσοφο», τοῦτο μὲν τοίνυν 
ὄνειδος ἔστω τῆς ἀνθρωπίνης ἀπαιδευσίας" 
παραγεγονότω» δὲ ἡμῶν» εἲς Ηλιούπολιν ἀπέ- 
σβη τοῦτο σχεδὺν τὸ πλάσμα τῆς «ἄκαμα- 
τίον φιλοσοφίας. ἠβούλετο δέ τις εἶναι καὶ 
τῶν ἱεροσκόπω»" τοῦτο μέντοι συγγνώµης 
ἄξιον, ὅτι καὶ ὁπωσοῦ» ἠδύνατο τοιαῦτα πε- 
ριλαβεῖν, ἄλλως τεκαὶπρὸς ἰδιώτας. Damase. ? 

ἀκάματο» πῦρ σφοδρόν’ Ὅμηρος (Ε 4) 
“δαῖέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάμα- 
τον πῦρ. 

ἀκαμπίας ὁ εὐθύδρομος. καὶ ἀκάμ- 
πιος δρόμος ὁ μακρὸς καὶ ὃν εὐθείας πε- 
ρίπατος. 

ἄκανθα τὸ φυτό», καὶ ἡ ῥάχις τοῦ κή- 
τους" "τὸ δὲ Φηρίον ὁρμῇ βιαίᾳ προσπεσὺν 
διακόπτει τῇ ἀκάνθῃ τοὺς δεσμούς. καὶ ἐπὶ 

τῶν ἀφώνων καὶ ἀμούσων παροιμία '«κάν- 
Φιος τέστιξ. 

ἄκανδα ἡ ἁμαρτία. 4αρίὸ (Β., 3 4) 
ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν, ὡς ἄχρη” 
στον βλάστημα καὶ ὡς κεντεῖν πεφυκός. 

ἀκανδίας οὐκ εἶδος τέττιγος, ἀλλ ἐπί- 
Φετο» τέετιγος ἀπὸ τοῦ ἠχεῖν ἐν ἀκάνθαις, 
ὥσπερ καὶ ὁ ἀχέεας οὐκ εἶδος τέττιγος, ἀλλ 
ἐπίφετον ἀπὸ τοῦ ἠχεῖν. 

ἀκαπήλευτο»ν ἄδολον, καθαρό», ἆρᾳ- 
διούργητο», 

ἄκαρ ἀντὶ τοῦ μικρὸν ἢ οὐδέν, οὕτως 
“Αντιφῶ». 

ἀκαρές βραχύ, ὀξύ, ὃ ἐχ οἶόντε κεῖραι. 
Αριστοφάνης (Vesp. 719) "ἐκ οἱδ᾽ ὅπῃ ἐγκε- 
κύκλησαι, ὃς πολλῶν ἄρχων οὐκ ἀπολαύεις 
πλὴν τοῦ’ ὃ φέρεις ἀκαρές. καὶ τοῦτ' ἐρίῳ 
σοι ἐνστάζουσιν κατὰ μικρὸὺν ἀεί, τοῦ ζῆν 
ἵνεχ, ὥσπερ ἔλαιον' βούλονται γάρ σε πέ- 
νητ εἶναι. 

ἀκαρῆῇ ἀκαρῶς, ἐν βραχεία ὧρᾳ, ἐν ἀτύ- 
µῳ, ἐπίρρημα. ἐν ἀκαρεῖ δὲ Αριστοφάνης 
Πλούτῳ (244) 'γυμνὺς Φύραζ ἐξέπεσον ἐν 
ἀκαρεῖ χρόνῳ” ἤτοι ἐλαχίστῳ, ὃν οὐχ οἷόν 
τε διακεῖραι καὶ κόψαι διὰ τὸ βραχὺ τοῦ 
χθόνου. πεποίηται δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν τριχῶν 
τῶν διὰ βρυχύτητα μὴ δυναµένω» χαρῆναι, 
ἔστι δὲ ἐπίρρημα τὸ ἀκαρῶς, ἀφ' οὗ οὗ τὸ ἆκα- 
οἷς ἐπιρρηματικὸν ὄνομα. 

ἀκάματον πῦρ -- ἀκελιμᾶς 

ἀκαριαῖον μικρό», βραχύ, ῥοπή. κα] 
ἀκαριαῖος ὁ βραχὺς καιρός. ἀκαριαῖον τὸ 
μὴ δυνάµενον καρῆναι, ἢ τὸ οἷον ἀκέφαλον 
διὰ σµικρότητα, ἢ ἀδιάστατον κατὰ μέγεθος 
καὶ οὐδ) ἀρχὴν ἔχον, ὅτι κάρη ἡ κεφαλὴ 
κατὰ γλὠσσάν τινα, ὄψεν καὶ κέρατα. καρί 
δὲ τῷ ἐκ Καρίας. 

ἀκαριαῖος ὁ βραχύτατος" "' ἀκαριαῖος 
ὁ ἀνφρώπινος βίος, καὶ µετ ὀλίγον πάντες 
ἐξετάθημεν”' «Μ. Απίου. 11 18). 

Ακαρνᾶνα" ' ἐγὼ δὲ ἄγαμαι τοὺς ἄν- 
ὅρας, τὺν δὲ “{καρνᾶνα μέγιστο» καὶ πρὸ 
τούτων” (ε[. v. ἄγαμαὺ. καὶ “4καρνᾶνες' ζή- 
τει ἐν τῷ ἀπαλγοῦντες. 

ἀκαρπότερος ἀγρίππεα, ἐπὶ τῶν πάνυ 
πενοµένω»' ««{άκωνες γὰρ τὴν ἀγρίαν ἐλαίαν 
ἄγριππον καλοῦσι». 

ἀκαρπύτερος δώνιδος κήπου, ἐπὲ 
τῶν μηδὲν γενναῖον τεκεῖν δυναμένων. Λλέ- 
γονται δὲ τὰ εἲς τὰ ὕστρακα φυτευόµενα. 

"ἄκας ποιητὴς τραγῳδίας. eſ. v. Σάκας. 
"ἄκαστος. 'ὁ δὲ “ἄκαστος λόχον --- 

κατέστη. ζήτει ν τῷ Αταλάντη. 
ἀκατάβλητον ἀήττητο», παρὰ τὸ μὴ 

καταβάλλει». τουτέστι τὸν µιηδενὶ καταβαλ- 
λόµενον. Αριστοφάνης Νεφέλαις (1399) "οὐ 
γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο Φειδιππίδης µοι 
τὸν ἀκατάβλητον λόγον. 

καταῖος ἵππος ὠνομασμένος. 
ἀκαταιτίατος ὃ ἀναίτιος. 
ἀκαταλήκτως ἀκαταπαύστως. 
ἀκαταλλήλως ἀναρμοδίως. 

ἀκαταμάχητος ἀκαταπόνητος. 
««κάτειρα ὄνομα πόλεως. 

ἀκατεύναστος ἀκοίμητος. 
ἀκάτιον εἶδος πλοίου ἁλιευτικοῦ. 
««κατίροι ἐδνικόν. "ὥσπερ καὶ οἱ ὅα- 

ράγουροι ἐλαθέντες κατὰ ζήτησιν πρὸς τοῖς 

“ἀκατίροις Οὔννοις ἐγένοντο.". ef. ν. βαρις. 
ἀκατονόμ αστος ὁ μὴ ὠνομασμένος. 
ἀκαχείατο (Ηοπι, M 179) ἐλυπᾶντο, καὶ 

ἀκαχίζεο (Ζ 486) λυποῦ. 
ἀκαχημένη λυπουµένη, καὶ ἀκαχήμιε- 

»ο» οὐδέτερο». 
᾽4καψις ὄνομα πόλεως. 
ἀκεανός εἶδος ὀσπρίου. 
ἀκειόμενος δεραπευόµενος. 
άκει ρεκόµης ὁ τὴν κόμη» μὴ κειρόµενος. 
ἀκεῖσθαι Φεραπεύειν. 
«ἀκελιμᾶς (4 “ἄκέλης ὄνομα ποταμοῦ). 



ἀκενόσπουδον — ἀκέφαλος 
4 / ”. . { * ἀκενόσπουδον. ΄ παρὰ «Πιογνήτε ἔμα- 

* 2 ⸗ 22 44 ſor τὸ ἀκενόσπουδον καὶ τὸ ἀπιστητικόν 
φτσὶ Ἡάρκος ὁ Πιλόσοφος βασιλεύς (4 ϐ). 

α * * ή 

ἀκέραιο» ἄκακο», ὁλόκληρο», κοθαρόν. 

σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἔξω χήρας, κατὰ τροπὴ» 
τοῦ η εἲς ε. 

. . ᾿ ἀκέραιον συνειδός τὸ καθαρὸν καὶ 
εὔἴαρωές. «Φαμάσκιός φησιν "οὐδὲν γὰρ εἶναι 

1, — as tor ἄν Φρωπείων ἀκεραίου συνειδότος 
ὡτώδο». δεῖ δὲ τὸν εὐσχήμονα τρόπον συ»- 
ὁμιπᾶσθαι τοῖς πέλας. εἰ καὶ ἐναντίον εἴη 
τῷ φαινομένῳ τὸ ἀληθινὸν ἀγαθύν, μηδέ- 
ποτε ἐκεῖνο τούτου ἐπίπροσθεν ἄγειν, μηδὲ 
ελ ὁτιοῦν περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τῆς ἆλη- 
δήας, κήτε κένδυνον ἀγῶνὸς ἐπιφερομένου 
uitt ὄκνω ἀποστρεφόμενον» ἔργον ἐπίπονον, 
απὰὲ κέρδος ἐπαίνου ἀδίκου, μηδὲ συνήθεια» 
{ας μηδὲ συγγενείας τινὸς ἀνάγκην. 

. . * 

ἀκέραιος ὁ ὁλόκληοος. ᾿ἀκέθιποι ὄντες 

καὶ οὗ προσδεχοιιένοις ἐπεγινόμενοι τῆς γῆς 
υ * . Ἶ . , 

ἐχράτονν.. καὶ αὖθις "τὸ δὲ μέλι, ἅτε οὐκ 
. 4 * 2 B2 — * 22 1 - 

αχέραιον οὔτε ἀπὸ ἀκανφῶων ἆλλ᾽ ἀπὸ ἐρπετῶν 

σεμπεπορισμιένον, ἀνέστρεφε τὰ σπλάγχνα.' 
Πρλέβιος (15 11) τοὺς μὲν γὰρ ἀηττήτους 
ὥτας ἐξ ἀκεραίου διαγωρίσασθαι πρὸς σφᾶς"' 
irti τοῦ ἐξ εὐχύλου. (ὰ., 8 70) ""Φέλων ἄκε- 
ραος χοήσασθαι ταῖς τῶν Κελτῶν ὁομαῖς) 
να {8 - ᾿ Ἶ ε ες ἠλρχλήρου. καὶ αὖθις οὐ δυνάµενος δὲ 
πεδειν ἐξ ἀκεραίου διὰ τὴν εὐλάβειαν καὶ 
ἁπραγία» τ προειρηµένου βασιλέως, ἠναγκά- 
οὓς φ΄ τάλαντα προτεῖναι. καὶ δὴ συγκατέ- 
ὁ * * 1 ὅιτο βοηΦήσειν ὁ Σέλευκος: καὶ αὖθις "8 
ὀοτλόμενοι ἀκέραιον ἐπενεγκεῖν τὴν φήκην 
αἰτοῦ, Γρξαντο διασύρειν αὐτόν, 

ἀκεραιοσύνη. ἀκερωσύνη δέ. 
4 η 4 ε J W ἀχερδὴς χάρις ἡ μὴ δεόντως διδοµένη, 

ες φαζλον τὸ κέρδος, Soph. OC 1483) "μιό) 
.. - * 

αἱαστον ἀκεοδη χάριν ἄντ' ἰδὼν μετάσχοιµί 
F 

J * ς . 2 ς 8 ἀκερσεκόμης ὁ καὶ ἀχειρεκόμης, ὑ τὴν 
"όμην πο κειρόµενος. 

ἔκερως βοῦς ὁ μὴ ἔχων κέρατα. καὶ 

εχέρων οὐδετέρως, µονόπτωτον. 
. ! 

ἀκέσασθαικαὶ ἀκέσαι ἰάσασθαι" ὃδεν 
ἀττοκοὶ τὴ» ἠπήτριαν ἀγέστριαν καλοῦσιν. 
πε 7 * — * ’ Ἶ 4 

ἄτρ ἡν ἐν τῇ Γαλειτιδι δεινὺς λύσεις τε 
ύ ο . ς. - » / 3 σσων εἰπεῖν καὶ ὡρῶν ἀκαιρίας' ἀκέσασθαι 

κ. 3 , - 
αι ἁγονίαις καὶ ἀκαρπίαις διὰ τῶν ἵεραρ- 
Ίμον ἐπινοῆησαί τε καὶ δοῦναι μεταβολὰς καί 
ἵσας εἷς εὐπορίαν ἀγαδὰς ὑδούς. τοῦτον ἐς 

5ι 

Κρήτη» ὁ Ἰίνως καλεῖ, φασίν, ἐπὶ δώροις, 
ἵνα τοῦ Γλαύκου τὴν ὑμρουμένην ἀπώλειαν 
ἀνιχγεύση. 

κεσίας Ἰάσατο, ἐπὶ τῶν ἐπὶ τὸ χεῖ- 
ϱον ἰωμένων. ἔοικε δὲ ὃ ἄκεσίως πρὸς τὸ 

χεῖρό» τινα Φεραπεῦσαι. 
4κεσίλαος ὄνομα κύριον. 
ἀκέσιμον δεραπευτικόν. 
ἄκεσιν ἴασιν. 
᾽κέσιος Νανατιανῶν ἐπίσχοπος, ὃς πα- 

ον ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ ἡ- 
ρώτα αὐτὸν εἰ δέχεται τὰ τῆς συνόδου, τόν 
τε ὅρον τῆς πίστεως καὶ τὸν ὁρισμὸν τῆς 
τοῦ πάσχα ἑορτῆς. ὃ δὲ συγκατέὔετο. ἐπα- 
νερομένου δὲ τοῦ βασιλέως διὰ τί οὖν χω- 
ρίζει, ἐκεῖνος τὰ ἐπὶ «{εκίου γενόµενα κατὰ 
τὸν διωγμὸν ἐδίδασκε καὶ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ 
αὐστηροῦ κανόνος, ὡς ἄρα οὐ χρὴ τοὺς μετὰ 
τὸ βάπτισμα ἡμαρτηκύτας ἁμαρτίαν ἣν 
πρὺς Φάνατον καλοῦσιν αἱ Θεἴαι γραφαί, τῆς 
κοινωνίας τῶν Ψείων μυστηρίων ἀξιοῦσθαι, 
ἀλλ ἐπὶ μετάνοιαν μὲν αὐτοὺς προτρέπει», 
ἐλπίδα δὲ τῆς ἀφέσεως μὴ παρὰ τῶν ἱερέων 
ἀλλὰ παρὰ τοῦ δεοῦ ἐκδέχεσδαι τοῦ ὄυνα- 
µένου συγχωρεῖν τὰ ἁμαρτήματα. ταῦτα εἷ- 
πόντος τοῦ ᾿4κεσίου ἐπειπεῖν τὸν βασιλέα 
"φὲς ὦ "{κέσιε κλίμακα, καὶ µύνος ἀνάβηθι 
εἰς τὸν οὐρανόν." τούτων οὔτε Εὐσέβιος ὁ 

ΠΙαμφίλου οὔτε ἄλλος τις ἐμνημόνευσεν" ἐκεῖ- 
νοι γὰρ πολλὰ παραλείπουσιν ἢ προσπάσχο»- 
τές τισιν ἢ προσώποις χαριζόμενοι. ὅτω λέ- 
γει Σωκράτης ἐν ἐκκλησιαστικῇ ἱσξορία (4 190). 

ἀκεσίπονον Φεραπευτικόν. 
ἄκέσματα ἰάματα, ὑγιάσματα. "Ἡ δὲ 

λαθοῦσα τὰς φυλακὰς ἅμα τῇ θυγατρὶ ἄνέ- 
όραμεν, ἄκεσμα τῆς ἐσομιένης ἐνδείας ἔπιφε- 
ρομένη. καὶ ἀκεσμόν Ἰατρείαν. 

ἄκεσσα ᾿Ρωμαϊκόν τι μηχάνημα, ἐκ δεν- 
ὁροτομίας πρὺς ἐρυμνότητα κατασκευαζόκε- 
νο». ''οἱ δὲ Ρωμαῖοι ξυγέΦεσαν τὴν λεγομένην 
ἄκεσσαν τῇ Ρωμαίων φωνῇ. δενδροτοµήσαν- 
τες γὰρ ἀλλεπάλληλα στελέχη τῇ ξυνθήκῃ 
καταστορέσαντες ἀπετείχισαν, ὡς ἑνῆν, τὴν 
ἐνφένδε πορείαν τῆς πόλεως." εἴ. ν. ἄγεστα. 

ἀκέστας ἰατρούς. καὶ ἀκέστωρ ἀκέ- 
στορος ὁ ἑατρός. 

4κεσώ ὄνομα κύριον» —* 

ἀκεσώδυνον δεραπευτικὸν τῶν ὀδυνῶ», 
ἀκέφαλος ἀῑρεσίς τις, ἧς ἦν Σεβῆρος 

ἔξαρχος. ἔστιν ἐν τῷ Εὐτυχές. 
4* 



52 ἀκέφαλος -- ἀκκιζόμενος 
3 ε Ἡν ᾽ 4 52 ἀκέφαλος ὁ ἄτιμος. καὶ παροιμία 'ἀκέ- 

.. η Λ - 3 -- { * 
φαλος μῦθος. ἐπὶ τῶν ἀτελῆ λεγόντων εἴρη- 

ται ἡ παροιμία. 
α) ΄ 4 * Σε ΄ ᾿ 

ἀκέω» ἠσυχάζων. παρ Ὁμήρῳ κατὰ µε: 
σότητα ἐξήνεγκται, ἀντὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡσυχίας. 
καὶ ἐν ἄλλοις (φ 89) “ἀλλ ἀκέων δαίνισθε 
καθήμενοι. 

2 / * 4 , * —— ΄ . * 

ἀκή ἀκμὴ σιδήρου. καὶ ἀκήν ἠσυχίαν. 
"4κή πόλις ἐν Φοινίκῃ, ἣν οἳ μὲν τὴν 

νῦν Πτολεμαΐδα καλουµένη» οὕτω πάλαι φα- 
σὶν ὀνομάζεσθαι, {ημήτεριος δὲ οὐ τὴν πόλιν 
ἀλλὰ τὴν ταύτης ἀκρόπολι». 

ἀκήδεσεν (Ποιη. 427) οὐκ ἐφρόντισεν. 
ἀκήδεστοι μηδεμιᾶς φροντίδος τυχό»- 

τες, ἢ ἀκήδευτοι καὶ ἄταφοι. καὶ ἀκηδέ- 
στως ὁμοίως. 

ἀκηδής ἄταφος, ἀμελής' "οἱ δὲ Ῥω- 
μαῖοι τοὺς ἑαυτῶν πολεµίους ἀκηδεῖς οὐχ 
ὑπέμειναν παριδεῖν.' καὶ κι ὸ ὥς ἀντὶ τοῦ 
ἀτάφως" 'ἰδὼν ναυηγοῦ σῶμα ἐρριμμένον 
ἀκηδῶς καὶ ὀλιγώρως παρελθεῖν οὐκ ἐτόλ- 
µησα, ἀλλ ἔθαψα τὸν τεθνεώτα, θέαμα τῷ 
ἡλίῳ οὐδαμῇ φίλον ἀποκρύπτων ἀνδρωπίνῳ 
Φεσμῳῷ.' λέγεται καὶ ἀκηδὲς ἐν μυθικοῖς" 
ἠπικρὴ μέν τε λύκοισιν, ἀτὰρ χιμάροισιν ἄκη- 

. α - 
θής. καὶ αυθις 'διαλύει τὸν τάφον ἀκηδῶς 
καὶ ἀνοίκτως, καὶ ἀπὸ τῶνδετῶν λίθων ἀνί- 
στησι πύργο». ἐκεῖθεν ἑάλω ἡ πόλις," 

ἀκηδία ἡ ῥᾳθδυμία, ἀγθηδών», λύπη. 
4αβῤίὸ. (Ps. 143 4) "καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ 
τὸ πνεῦμά µου. 

ἀκήκοα, αἰτιατικῇ, ἠνωτίσθη». καὶ εἰ- 
σακήκοα. 

ἀκήλητον ἄθελκτο», ἁπηνῆ. ἐν ἐπιγράμ- 
3 κ έ ρ. * 2 

µατι περὶ ΌὈρφέως (ΑΡΤ 9) "ος καὶ άµει- 
λίκτοιο βαρὺ ἸΚλυμένοιο νόημα καὶ τὸν ἀκή- 
λητον θυμὸν ἔφελξε λύρα.” 

* 1 * 2 ἀκηλίδωτον ἄσπιλον, ἀκήρατο». ἄκη» 
λιδότερος δέ. 

3 * — * / . ἀκήματα Ἰάματα. καὶ ἄκη πόνων» τὰ 
λουτρά. καὶ κόπον μὲν Φαλάττη λύονσιν, ἢ 

* ΄ 

μάλιστα τοῖς νεύροις ἐστὶ πρόσφορος, ἀνα- 
χαλῶντες δὲ τὰς τῶν μιῶν συντάσεις, εὖτ 
* 4 3 23 3 3: 

ἐπαλείφοντες λίπα πρὸς τὸ μὴ ξηρανθέντος 
τοῦ Όδωτος ἀπεσκληρυμμένα γίγνεσθαι τὰ 
σώματα. Athen. p. 240. 

ἀκή»ν ἠσύχως, 
3 { . * 2 * ἀκήρατον ἀκέραιον, ἄφθαρτο», ἀθάνα- 

το». καὶ Ὅμηρος (ι 205) '"ἠδύν, ἀκηράσιον, 
Φεῖον ποτόν.” 

ἀκήρατος ἄφδαρτος, ἀπαθής, ἀκέραιος. 
ἀκήρωτος δὲ ὁ δίχα κηροῦ. 

” / 1. 4 ρε 4 . 

ἀκηρυκτί ἄνευ κήρυκος" οἱ δὲ "Εω- 
μαῖοι τοὺς αἰχμαλώτους λαβόντες ἀκηρυκτί 
πόλεμο» αὐτοῖς ἐψηφίσαντο.. "ἀκηρύκτως 
ἐμίγνυντο” παρὰ Θουκυδίδῃ extr.), τουτέ- 
στι» ἄνευ κηρυκείου, ὡς πρὸς φίλους ὁπφεν" 
οἱ γὰρ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἀπιόντες ἆσφα- 
λείας ἕνεκεν, ὅσοι ἐβάλοντο, μετὰ κηρυκείου 
ἀπῄεσαν, οὓς ἀνόσιον ἡγοῦντο καὶ ἀσεβὲς 
κακουργεῖν. 

ἀκηχέδαται (Ποια. Ρ 637) λυποῦνται. 
ἀκίβδηλον καθαρόν. ''καὶ ἀκιῤδήλους 

φασὶν εἶναι τοὺς σπουδαίους, φυλακτικούς 
τε εἶναι τοὺς ἐπὶ τὸ βέλτιον τὰ περὶ αὑτοὺς 
παριστάναι διὰ παρασκευῆς δυναµένους τῆς 
τὰ φαῦλα μὲν ἀποκρυπτούσης, τὰ δὲ ὑπάρ- 
χοντα ἀγαθδὰ φαίνεσθαι ποιούσης ἁπλάστως" 
περιηρηκέναι γὰρ ἐν τῇ φωνῇ τὺ πλάσμα 
καὶ τῷ εἴδει, Ὠίομ. 1.7 118. . 

κιδαλία ὄνομα κρήνης. 
* “.. - — 2*8 / . * 
ἀκίδας τῶν βελῶν τὰς ὀξύτητας. καὶ 

ἄκιδωτόν τὸ ἔχον ἀκίδας. 
3 * 3 2 4 . 1 ή 

ἀκιόὸνό»ν τὸ ἀσφενές. καὶ ἀκιδνότε- 

ϱο»’ Ὅμηρος (σ 130) "οὐδὲν ἀκιδνότερον 
γαῖΐα τρέφει ἀνθρώποιο. 

ἄκικυς ὁ μὴ ὀξύς. καὶ ἐστερημένος ὅν- 
»άμεως. 

* 2 4 

ἀκιμον ἀθεράπευτο». 
* * * 

AXIMOS ὄνομα κύριον. 
ἀκίναιδος ὁ μὴ κιῶν τὰ αἰδοῖα, ὁ 

σώφρω». καὶ ἀκίναιδα. 
} η 8 4 { 
ἀκινάκης μικρὺ» δόρυ Περσικόν. Harp. 
4κίνασις ὄνομα τόπου. 
2 / ᾽ 9 22 άκινδυνί χωρὶς κινδύνου. καὶ ἄκινδυ- 

νότατος. 
2* { 2 ⸗ e J c⸗ .. 

ἀκινησία ἠρεμία" καὶ τοὺς ἵππους ἐξε- 
λαύνειν προσέταξεν, ὡς διαλύοιτο αὐτοῖς τὸ 
ὑπὸ τᾷ παράπλου »εναρκηκὸς ὑπὸ ἀκινησίας." 

ἀκίνητα κινεῖν, ἐπὶ τῶν καΘ᾽ ὑπερβο- 
λήν, ὅτι μὴ δεῖ μηδὲ βωμὲς κινεῖν ἡ τάφες. 

ἀκινητίζω μὴ κυωεῖσθαι ἐπιθυμῶ. 
ἄκιτιν' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 307) "καὶ 

ψῆκτραν ἄκιτιν (ἵππο δονακῖειν) ἀπέπτυσεν.᾽ 
άκίχητα (Hom. Ρ 75) ἀκατάληπτα. 
ἀκίχητος ἀκατάληπτος. 
ἀκκιζόμενος προσποιούµενος, γυναικι- 

ζόμενος, ἢ µωραίνω», ἀπό τινος γυναικὸς 
μωρᾶς ἥτις ἐκαλεῖτο ᾿«κκώ. σηµαίνει δὲ καὶ 
τὸ ἐφέλορτά τι προσποιεῖσθαι μὴ ἐθέλειν 



᾽ἄκκω -- ἀκοή 

καὶ «4ἰλιανός (εξ. ν. ὑγρῶς) ''οὐδενός τε τῶν 
ἐπ᾽ ἄσμασι Φαυμαζομένω» ἐκρίθη δευτέρα, 
ἅτε δὴ οὐκ ἄπειρος ἐρωτικῆς περιεργίας, ἆκ- 
εζομένη σὺν καιρῷ καὶ πρὸς ζηλοτυπία» εὖ- 
φεῶς ἄγουσα τὸν ἄνδρα." καὶ παροιμία 
᾿ἀκκιζόμενος Ἀκύθης τὸν ὄνον"' ἐπὶ τῶν ῥδε- 
Ἱεπτομένων λόγῳ μέν, ἔργω δὲ ἐφιεμένω». 
ἰδών γάρ τις νεκρὺν ὄνον ἔφη πρὸς Σκύθη» 
παρόντα ᾿δεῖπνόν σοι ὦ σκύθα.". ὃ δὲ ἐκι- 
σάξατο μέν, ὕστερον δὲ ἐπονεῖτο (απ ἐφοι- 
το). καὶ ἀκκισμούς προσποιήσεις. ἄκκι- 
σμὸς δὲ καὶ ἡ πιωρία. 

Ακκιώ γυνὴ ἐπὶ µωρίᾳ διαβαλλομένη, ἦν 
φασιν ἐνοπτριζομένην τῇ ἰδίᾳ εἰκόνι ὡς ἑτέρα 
ὀιαλέγεσθαι" ὅφεν καὶ τὸ ἀκκίζεσθαι. ταύ- 
την φασὶ καὶ σπόγγῳ πάτταλον κρούειν. 

ἀκλαυστί χωρὶς κλαυθμοῦ. 
κλείδης(Αε]ίαη, Ν.Α. 85) ὄνομα κύριον. 
ἀκλειῶς ἀθόξως. 
ἀκληρεῖ οὐ µιετέχει, οὐ κεκλήρωται. 
ἀκληρήμασι συμφοραῖς, δυστυχίαις. 

“διὰ τοῦτο δοκεῖ μοι μάλιστα περιπεσεῖν τοῖς 
ἀχληρήμασι, διὰ τὸ πάντων» ῥούλεσθαι στο- 
χάζεσθαι καὶ µερίζεσθαι εἷς διάφορα. 

ἀκληρίας δυστυχίας" "ὃ δὲ ῴετο πύρο» 
ἐξευρεῖν τοῦ διώσασθαι τὰς ἀκληρίας." 

ἀκληρούντων δυστυχούντων" "τοὺς ἐν 
τῷ συγεδρίω ἀχανεῖς γενέσθαι καὶ παρεκστῆ- 
ναι ταῖς διανοίαις, συμπάσχοντας τῇ τῶν 
ἀκληράντων ὑπερωδυ»ίᾳ.' ε[.ν.παρεκστῆναι, 

ἀκλητέ χωρὶς κλήσεως. καὶ παροιμία 
”"ἀκλητὶ κωμάζονσιν εἷς φίλους φίλοι, ὁμοία 
τῇ ""αὐτόματοι ὁ) ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖ- 
τας ἴενται, 

ἄκλητον» ἀνώνυμον" ''δέδωκας σεαυτὸν 
ἄκλητον τῷ δευτέρῳ)' (π]ίαα. ep. 59) ἀντὶ τᾶ 
ἀνώνυμον, 

ἄκλητος ὁ Φεὸς καὶ καλούμενος παρέ- 

σται" οὗ παρορᾷ γὰρ ὁ ΨΦεὺς τοὺς ἀρετῆς 
ἀντιποιουμένους. οὕτω γὰρ ἐδόθη χρπαμὸς 
τοῖς «{ακεδαιμιονίοις (Thue. 1 118)" καλού- 
µενός τε κἄκλητος Φεὸς παρέσται. ἔξω πάσης 

αἰσθήσεως" οὐ γὰρ φωνῆς δεῖται πρὺς τὸ 
ὀιδάξαι τὰ δέοντα, οὐδὲ ἀκοῆς πρὸς τὸ µα- 
δεῖν. ε[. νν. καλούμενος εἰ κλητός. 

ἀκλόνητον ἄσειστον, ἀδόνητον. 
ἀκμάζει νεάζε. ἀκμάζεις τὰ νέων 

πράττεις. ὕτως 'Ὑπερίδης καὶ .1νσίας. Harp. 
κμαιονίὸ αι (απ 4λκμαιωνίδα) ὄνομα 

ἔθνους. 
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ἀκμαῖος νεανίσκος, σφριγῶ», ἀκμάζων, 
καΐριος, κατὰ καιρόν, περὶ τὴν ἀκμὴν τοῦ 
χαιροῦ”" 'ποῦ Τεῦκρος; ὡς ἀκμαῖος, εἰ βαίη, 
μόλοι”' Goph. Ai. 931), τουτέστιν εὐκαιρότα- 
τος, ἐν ἀκμῇ καιροῦ, ἐν ἀκμῇ καὶ ὀξύτητι 
κινδύνου. καὶ '"ἀκμαιότατος καιρὸὺς ὁ πρωι" 
νός.' καὶ ἀκμαίω» ἰσχυρῶ», ἀνδρείων, γεν- 
ναίω». 

ἀκμή ὀξύτης, αὐτὴ ἡ ῥοπὴ τῆς τοῦ 
πράγματος ἐπιτάσεως. καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ 
νεότης. ἀκιιὴ δὲ καιροῦ ἡ εὐτυχία" οὕτως 
Ἰσοκράτης (9 38) "“κράτιστον» μὲν τῆς ἀκμῆς 
τῶν καιρῶν τυγχάνειν. λαμβάνεται δὲ καὶ 
ἀντὶ τοῦ ἔτι" οὕτως "Ὑπερίδης, καὶ Σοφο- 
κλῆς (ΡΜΙ, 13) '"ἀκμὴν γὰρ οὐ μακρῶ» ἡμῖν 
λόγων, μὴ καὶ μάθῃ πι ἥκοντα χἀκχέω τὸ 
πᾶν σόφισμα”' ἀνεὶ τοῦ ἔτι. καὶ ἓν ἐπιγράμ- 
ματι Ας 6 353) "ἄσπιλον, ἀρρυτίδωτον, ἰσό- 
ἄρουν ἀρτιγόνοισιν ἀκμὴν εὐπετάλοις συµ- 

φυὲς ἀκρεμόσι. ο. καὶ αὖδις ΑΕ 7 141) "ὅσσος 
ἐν ἡοώεσσέ ποτ ἦν χόλος, οὗ μέρος ἀκμὴν 
ἐχὑρὺν ἐν ἀψύχοις σώζετὰι ἀκρεμόσιν” ἀντὶ 
τοῦ ἔτι. ἀκμὴ καλεῖ καιρὸς καλεῖ. ἐπὶ οὖν 
τῆς ὀξύτητος «4ἰλιανός φήσιν ''ἐν ἄκμῃ δὲ 

ὢν τῆς τύτε ὀδύνης καὶ ὧν ἤλγει, οὐκ ᾖδει 
τὴν ὁδὸν τὴν πορεύουσαν εἲς αὐτοῦ. εἰ δέ 
τινι καὶ θῦσαι ἐξ ἐνυπνίου ἐκελεύετο, καὶ 
τούτων ὀλίγωρος ἦν φύσει τε ἁμαθὴς ὢν 
καὶ φιλοχρήματος.' ''ἐν ἀκμῃῇ τοῦ κακοῦ 
μνήμη, τις εἰσῆλΦε τῶν Σαμοδρήκων' καὶ 
γὰρ οὖν ———— αὐτοῖς ἤστην" ἀντὶ τῇ 
ὑπῆρχον, δυϊκῶς. καὶ αὖθις '' ὑπὸ πολλῶν 
ῥακρύων τὴν ἀκμὴν τῶν ὀμμάτων ἀφῄρη- 
μαι. καὶ αὖδις 4)λιανός “καὶ αὐτὸ τὸ κρά- 
τος ἐπὶ Συροῦ ἀκμῆς ἦν. 

ἀκμήν ἔτι. "τὰς δὲ ἀκμὴν ἀνασειομένας 
πόχεις πρὺς τὴ» τῶν Ῥωμαίων ἔχθραν τῷ 
φόβω κατασβεννύων.”. Προκόπιος (Goth. 4 
ϱ 93) 'ὃ δὲ τοῦ καιροῦ τὴν ἀκμὴν ἐν τῷ πα- 
οαυτίκά µεῦῆκεν, ἧς γε — ἀντιλαβέσθαι 
οἷός τε ἐγεγόνει. 

ἄκμηνος ἄγευστος" 
(Ηοπι. Τ 16513). 

ἀκμῆτες μὴ κάµνοντες, καὶ ἀκμής ὁ 
μὴ κοπιῶν. 

ἀκμητί ἀκαμάτως. ζήτει ἐν τῷ ἀπονητί, 
ἄκμονος. 
ἄκνηστις ἡ ῥάχις, ἣν οὐ δύναταί τις 

εὐκόλως κνήθεσθαι. 
ἀκοή τὸ µέρος τοῦ σώματος. ἔστι δὲ καὶ 

.. * ἄκμηνος δόρποιο 
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ἡ φήμη” "οὖκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοὴ ἣν ἀκούω περὶ 
ὑμῶν" ὁ Ἠλεὶ ὁ Ἱερεύς φησι (4 Sam. 2 24) 
πρὸς τοὺς αὑτοῦ υἱούς, ζήτει περὶ ἀκοῆς ἐν 
τῷ αἰσθήσεις έ. 

ἀκοινώνητος ὁ ἀκριῤής (ππ ἀμωής). 
ἀκοίτης ἀρσενικῶς ὁ ἀνήρ, ἄκοιτις δὲ 

θηλυκῶς ἡ γυνή. καὶ τὸ πληθυντικὸν τὰς 
ἀκοίτις. 

ἀκολασία. καὶ ἀκολασταίνω τὺ µω- 
ραίνω. 

ἀκόλαστον ἀκρατῆ, φρασύν' '"ἀκόλαστον 
καὶ ὕβριστον πρᾶγμα ἡ ἄνθρωπος." λέγοι 
ὁ) ἄν τις καὶ ὑβριστικόν. 

ἀκόλαστοὶς κολάσεως ἄξιος: 4ριστοφά- 
νης Πλούτῳ (1050) ''οὔκ, ἀλλ' ἀκόλαστός 
ἐστιν ἀεὶ τοὺς τρόπους.’ λέγεται καὶ ὁ τολ- 
µηρός. καὶ Ιάμβλιχος ''ὃ δὲ ἐγέλα νῦν μὲν 
ἴεαμόν τε καὶ ἀκόλαστο» γέλωτα, νῦν δὲ 
ἐφῶέγγετα ῥήματα αὐθάδη. καὶ «4ἰλιανός 
'"ἀνὴρ “4ρκάς, Εὐτελίδας τοὔνομα, ἀκολάστῳ 
τῇ γλώττῃ καὶ ἀκράτορι κακῶς πάντας ἆγο- 
ρεύει» ἀρρώστημα ἔσχεν. ἐμίσει δὲ καὶ τοὺς 
εὖ πράττοντας.” 

ἄκολος ὁ μικρὸς ψωμός. καὶ ἀχόλους 
κλάσματα καὶ Ὀραύσματα ἄρτων, παρὰ τὸ 
μὴ κολλάσθαι. '"αἰτζων ἀκόλους, οὐκ ἄορας 
οὐδὲ λέβητας᾽ Ὅμηρος {ρ 229). καὶ αὖθις 
(ΑΡ 6 176) “τὸν κύνα ὃ᾽ ὡς ζώοντα πάλιν 
ποτὶ ταῦλιον ἄξω, Σηρὰς εἰς ἀκόλους ξυνὸν 
ἔχειν ἔταρο». 

ἀκόλουδον ὅμοιον' (Polyb.) '"ἀκύλεθον 
ἀπέβη τὸ τέλος ταῖς προτέραις ἐνεργείαις.' 
καὶ ἀκολουθήσας ὁμοίως διαπραξάµενος" 
᾿ὁ δὲ Ῥωμαῖος, ἔτι μετεωρίζοντος τοῦ Κελ- 
τοῦ τὸ ὅπλο», ἀκολουθήσας κάτωθεν ὑπο- 
φέρει τὸ ξίφος, καὶ διακείρει πᾶσαν ἀπὸ τᾶ 
βουβῶνος ἕως ὀμφαλοῦ τὴν λαγόνα  (ΒΙο- 
nys. Hal. ſr. 10 9). καὶ Πολύβιος "τὰς δὲ ἐτί- 
µησε χρυσοῖς ὑφάσμασι καὶ λόγχαις, βου- 
λόμενος ἀκόλουθον εἶναι τοῖς ἔργοις τὴν διὰ 
τῶν λόγων ἐπαγγελίαν.' 

ἀκόλουθόν ἐστιν ὃ ἀναγκαῖον εἶναι τῷ ἔτε- 
ϱον εἶναι, µαχόμενον δὲ ὃ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. 

ἀκόλῳ τὰ χείλη, οὐ σύκῳ βῦσαι. πα: 
ϱεγγυᾷ ὁ λόγος ἐρρωμένως χρῆσθαι τοῖς 
πράγμάσιν. 

ἄκομψον εὐτελές, ἀπάνουργο». "ἄνδρα 
τὸν τῶν τοῦ πραίτωρος ἐπιβάντα βημάτων». 
ἀρχὴ δέ τις αὕτη παρὰ Ῥωμαίοις οὐκ 
ἄκομψος. 

ἀκοινώνητὸς -- ἀκονάζεσθε 

ἀκόνη λίθος, καὶ παροιμία ἀκόνην σι- 
τίζεις”. ἐπὶ τῶν τροφῇ μὲν χρωµένω», μηδὲ» 
δὲ εἲς τὸ σῶμα ἐπιδιδόντων. 

ἀκονιτί χωρὶς κύνεως, ἄνευ ἀγῶνος καὶ 

μάχης. ἢ εὐμαρῶς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀθλη- 
τῶν τῶν οὕτως εὐμαρῶς περιγινοµένω» ὥστε 
μηδὲ κονίσασθαι. 

ἀκόνιτον εἶδος βοτάνης φαρμάκου. 
"ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέκφυγε" τοῦτ) ἄκο- 
νιτ (Βἱοᾳ. L. ὅ 8), τοντέστι χωρὶς κόπου. 

ἄκοντί ἀκουσίως. 

ἀκοντίζω ἀκύντιον ῥάλλω. 
ἀκοντιστύς ἡ ἀκόντισις. 

ἄκοπος ἀνήρ ἀντὶ τοῦ οὐδέπω ἠνωχλη- 
µένος ὑπό τινος. οὕτως «4μιειψίας. 

ἀκόρεστος ἁπλήρωτος. 
ἀκύρητος ἀκαλλώπιστος, ἀκύσμητος" 

κορεῖν γὰρ τὸ καλλωπίζειν. οὗτος δέ ἐστιν 
ἀκόρητος, οἵονεὶ πολὺς καὶ μὴ κορούµενος, 
αὔξων καὶ πληθύνων καὶ τεθηλώς, ἀπὸ δὲ 
τοῦ συμβεβηκύτος παρείληφε πάντα" παρ) 
οἷς γὰρ ἂν ᾖ στέκφυλα καὶ πρόβατα, ἐξ 
ἀνάγκης ἐατὶ πολλὰ πάντα. sch. Α Ναι 45. 

ἄκορον ἰατρικὴ ῥίζα, 
ἀκόρυμβοι οἱ ἐπὶ τῶν ἀκρεμόνων ῥο- 

τρυδὺν µετέωροι κόκκοι, ὡς ἐπὶ τῶν κισ- 
σῶν ἔχει. 

ἄκος ἴασις, θεραπεία. 'δέονται δὴ παρὰ 
Φεοῦ ἄκους, κἀὶ αὐτοῖς ἐκπίπτει χρησμὸς 
λέγων δεῖν χοὰς τοῖς ἐκδίκως τῶν «4ἰτωλῶ» 

τεθνεῶσιν ἐπάγειν. εἴ. ν. χρησμός, 
ἄκοσμα ἀπρεπῇ, ἄτακτα, 
ἀκοστήσας κριθιάσας. ἡ ἀκολαστήσας 

κατὰ συγκοπήν. ἢ ἐν ἄχει γενόμενος διὰ τὴν 
στάσιν. ἢ ἄκος τι καὶ βοήθημα τῆς στάσεως 
ζητῶν. καὶ ἐν ἐπηράμματι (ΔΡ 178) ᾿"τὼς 
τρητὼς δύνακας καὶ ἀκοστὰν σεῖο κορύναν, 
ὦ Πάν, δέχνυσο δῶρα τὰ «άφνιδος." 

ἀκοστώσαις ἡμιόνοις ὃ ἀργίαν καὶ 
πλησμονή». οἱ μὲν γλωσσογράφοι κριδιώσαις" 
ἀκοστὰς γὰρ λέγειν τὰς κριθάς, ἀπὸ τοῦ 
ἄκος λαμβάνειν, τουτέστιν ἀνάπαυσιν λιμοῦ 
καὶ ὀίψης. ὁ δὲ 4ριστύνικος ἐν ἄχει γένομέ- 

'ναις, εἴγε ἐπιφέρει '᾿δεσμὸν ἀπορρήξας Φείῃ 
πεδίοιο κροαίνω»,. τινὲς δὲ ἄδην πληρω- 
θείσαις. 

ἀκονάζεσθε παρ Ομήρῳ (ν 9) ἀντὶ 
τοῦ αἰσθάνεσθε, ἐπεὶ ἡ ἀκοὴ ὑδός ἐστι τῆς 
αἰσθήσεως, ὡς τὸ (4532) ""οἳ δὲ πληγῆς 
ἀίοντες, 



ἀκούει καλῶς — ἀκρασίας 

ἀκούει καλῶς ἀντὶ τὸ εὐφημεῖται" οὗ- 
τως Ἡρόδοτος (3 131). 

ὅτι τὸ ἀκούειν γίνεται οὐ κατ εἴσοδον 
τοῦ ἐκτὸς ἀέρος εἲς τὸ ἂς, ἀλλὰ κατὰ ἀφὴν 
πρὸς τὸν ἐγκατωκοδομημένον ἀέρα ἐν τοῖς 
σέ. τούτη δὲ τεκμήριον τὸ ἐν ὕδατι ἀκάευν 
ἡμᾶς, οὐκ εἰσιόντος τοῦ ὕδατος εἰς τὸ οὓς. 

εἰ γὰρ εἰσέλθη, φψείρει μὲν καὶ ἐξωφεἴ τὸν 
ἐγκατωκοδομημιένον ἀέρα, ὃς ὑπηρετεῖ τῇ 
ἀκοῇ, ἁμέσως δὲ τῆς µήνιγγος ἁπτόμενον 
βλάπτει αὐτὴν τῇ πληγῇ, καὶ προσέτι ἑνα- 
ποµένον ἐν ταῖς κοιλότησι φθείρει καὶ βλά- 
πτει τὸ αἰσθητήριον" πολλοὶ γοῦν ἐντεῦθεν 
ἐβλάβησαν (ΡΙή]οροη, ἵω Αγίοι. 4ε anima 2 6). 
ἴσιν ἐν τῷ μῆνιγξ πλατύτερον περὶ τῆς 

ἀχοῆς. 
κονιλία ὄνομια τόπου. 
ἄκουρο». ᾽'μισόδηµε, μοναρχίας ἐραστά, 

καὶ ᾳορῶ» κράσπεδα στεµµάτων, τήν ὃ᾽ ὑπή- 
η» ἄκονρον τρέφω»” “4ριστοφάνης φησί 
Vesp. 432). 

ἀκονσίφεον τὸ εἲς φεοῦ ἀκοὰς ἐρχό- 
µενον. (ΔΡ 6 3249) "ἣν δέμ᾽ ἀνάψας εὔχηται, 
λάμψω φέγγος ἀκονσίθεον. 

.. κουσίλαος Ἰ4θηναῖος ὤν, «4γαθο- 

ελείας. οὗτος ἠρόσθη λόγων ἐν «4φήναις, 
καὶ ἐλθὼ» εἲς Ῥώμη»ν ἐπὶ Γάλβα διέτριψεν 
ἐν λόγοις ῥητορικοῖς, καὶ χρηματισάµενος ἐν 
τῷ τελευτᾶν κατέλιπεν “θηναίοις δέκα µνυ- 
ριάδας ἐκ τόκω». 

ν Ακουσίλαος Κάβα υἱός, «4ργεῖος, ἀπὸ 

Κερκάδος πόλεως οὔσης «4ὐλίδος πλησίον, 

ἱστορικὸς πρεσβύτατος. ἔγραψε δὲ γενεαλο- 
γίας ἐκ δέλτων χαλκῶν, ἃς λόγος εὑρεῖν τὸν 
πατέρα αὐτοῦ ὀρύξαντά τινα τόπον τῆς οἳ- 
χίας αὐτοῦ. 

ἀκουτίσαι διδάξαι. 

κουφις ὄνομα κύριον. 
ἀκυούω γενικῇ. αἰτιατικῇ δέ ''πᾶς ὅστις 

ἀκούει κου τοὺς λόγους τούτους ' (Μαιν. 7 
34) καὶ '᾿ὁ ἀκούων τὺν λόγον µου καὶ μὴ 
πιστεύων᾽' (1ο. 13 47), τοντέστι διδασκόµενος. 

ὅτι τὸ ἀκούω εἲ μὲν σηµαίνει τὸ πυνιά- 
ρομµαι καὶ μα» άνω, μετὰ αἰτιατικῆς συ»τάσ- 
σεται, εἰ δὲ τὸ ἐνωτίζομαι τοῖς ὡὠσὶ µόνοις, 

μετὰ γενικῆς. καὶ τοῦ μὲν µανθάνω παρά- 
ὄεγμα τὺ τοῦ Φεολόγου Γρηγορίου (ος. 4 
Ρ.1289) ᾿ἀκούσατε λόγο» ἀνδρὸς οὐ μετρίως 
τὰ τοιαῦτα πεπαιδευµένου , 
τηµαι (οτ. 1 Ρ. 32) ᾿τοῦτό µε ἵστη κάτω, καὶ 
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εἶναι βέλτιον ἔπειδε φωνὴν ἀκούειν αἰνέσεως 
ἢ ἐξηγητὴν εἶναι τῶν ὑπὲρ δύναμιν. τοῦ δὲ 
ἐνωτίζομαι παράδειγµα τοῦ αὐτοῦ '' ὡς ἐγώ 
τινος ἤκουσα ἀνδρὸς οὐ μετρίως τὰ τοιαῦτα,᾽ 
καὶ ἄλλα πλεῖστα. 

ἄκρα τελεία. "κε παρὰ βασιλέως παῖς 
“4ὐγάρου, καλὺς καὶ μέγας καὶ ἐν ώρα ἄκρα.” 

Ριο Cass. 6821, 
ἄκρα κόρυµβα (Ποπι. ἶ 241) τὰ ἆκρο- 

στόλια τῶν νεῶν, τὰ ἐξέχοντα κατὰ πρύμναν 
ἡ πρῴρα», ἐν οἷς τὰ σεβύμενα ἐνέγραφο». 

4κραγαλεῖς ἄνοια ἔθνους. 
ἀκράδαντον ἀσάλευτο», ἀκίνητον. 
κραιβατηνή ὄνομα πόλεως. loseph. 

Α.[. 12 8. 

ἀκραιφ»εί ἀκραιφρῶς, ἐπίρρημα. 
ἀκραιφνές καθαρόν, ὑψηλό», τέλειον. 

""Φάβιος δὲ κατατιθέµενος τὴν ἀρχὴν πα- 
ρήνει τὀῖς περὶ τὸν «4ἰμίλιον τριβαῖς τοῦ 
πολέμου μιακραῖς τὸ ἀκραιφνὲς καὶ ἀκάφεκτον 
τῆς τοῦ «4ννίβου καταναλίσκειν φύσεως.” 

ἀκραιφνής' “βοήθειά τις παραγίγνεται, 
καὶ ἀκραιφνὴς γενομένη πολλὴν ἐποίησε τὴν 
ῥοπή», τοῖς μὲν Ῥωμαίοίς ἐπὶ τὸ ἀθυμότε- 
ρο», τοῖς δὲ ῥαρβάροις ἐπὶ τὸ εὐθυμότερο»." 
τουτέστι δυνατή, ὁλόκληρος. 

κραίφνιον ὄνομα πόλεως, 
ἀκραιφ»οῦς ἀβλαβοῦς, οἷονεὶ ἄχηροφα- 

»οῦς" κὴρ γὰρ ὁ Φάνατος. "ἐκ πενίης, ὥς 
οἶσθα, ἀκραιφνέος ἀλλὰ δικαίης Κύπρις 
ταῦτα δέχευ δώρα .«4{εωνίδεω"' ἐν ἐπωράμ- 
ματι (ΑΡ 6 191). 

ἄκραν ἐπὶ γύαλον (Soph. 060. 1492) 
ἐπ᾽ ἄκραν πέτρα». 

ἄκραντον ἀπλήρωτο», ἀτελέίωτο». (ΑΡ 
7939) "τὸν ὃ᾽ ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στο- 
µάτεσσιν ἔχοντα πτηνὺὸς ἐς ἀθανάτους ἦρπα- 
σεν ὦκα δόναξ."' 

ἄκρας νυκτός περὶ τὸν πρῶτον ὕπνο», 
᾿κεῖνος γὰρ ἄκρας νυκτός, ἡνίγ ἕσπεροι λαµ- 
πτῆρες οὐκέτ ᾖφον" Goph. Ai. 285). ὅτε οὐκ 
ἔφαινον ἔτι οἱ ἑσπέριοι ἀστέρες, ἢ ὅτε ἐσβέ- 
σῴησαν οἱ λύχνοι: καιρὸς γὰρ ἐπιβουλῆς καὶ 
ἐπιθέσεως τότε. 

ἀκρασία καὶ ἀκολασία διαφέρει" ἢ μὲν 
γὰρ κάτὰ προαίρεσιν πράττει τὰ αἰσχρά, ἡ 
ἀκολασία, ἣ δὲ παρὰ προαίρεσιν. λέγεται δὲ 
καὶ ἀκράσιος" "οὕτω τε ἐς πᾶσαν ἀκρά- 

καὶ ἐν τῷ ἤτ- [σιον ἐκπεπτωκυῖα τρίβον” Ῥτοεορ. Ατο. 10. 
ἀκρασίας ἀνωμαλίας, παρὰ τὸ μὴ συγκε: 
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κρᾶσθαι. Ἰώσηπος (Β.]. 6 ἃ 4) 'οἱ δὲ Ῥω- 
µαῖοι διὰ χειρῶν ἀκρασίαν ἁλίσκονται.' 

ἀκράτεια. 
ἀκρατιεῖσθε. “Αριστοφάνης Πλούτῳ 

(245) “τράγοι ὁ) ἀκρατιεῖσθε, τουτέστιν 
ἀπεψωλημένοι ἀκρατιεῖσθε, ἀντὶ τοῦ ὡς τρά- 
γοι ἀκρατῇ πράδετε, ἐπεὶ μετὰ τὴν συνεσίαν 
οἱ τράγοι λείχουσι τὸ αἰδοῖον, τὸ ἄκρον λεί- 
ξετε ὡς τράγοι. 

3 ϕ * 4 . 

ἀκρατίζω τὸ ἄκρατον πίνω, καὶ ἀκρα- 
τισαμένη ἀκράτου σπάσασα" ᾿"ἡ δὲ Θεο- 

΄ Ὑ . 

δώρα ἀκρατισαμένη ἠσυχίαν ἠγεν) (Ῥτοεορ. 
ΆΑτοι 15). ὅτι δεῖπνον τὸ πρωινὸν ἄριστο», 
ὕπερ ἀκρατισμὸς λέγεται, ζήτει ἐν τῷ δεῖπνον. 

ἀκράτισμα ἔμβρωμα. 
ἄκρατον διειδῆ, ἀκραιφ»ρῆ. “διαρρεῖ δὲ 

λόγος ἐκ Μακεδόνω», ὃς λέγει ἀετὸν ἔπιφοι- 
τῶντα καὶ τὰς πτέρυγας ὑπερτείνορτα καὶ 
ἑαυτὸν αἰωρᾶντα ἀποστέγειν αὐτοῦ τὴν ἄκρα- 
τον ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου καὶ ὅτε ὕοι τὸν πολὺν 
« * 2 — 

ὑετόν. ef. ..«Ιάγος. 
ἀκρατοπότης ὃ µέφυσος, ὅ τὸν ἄκρα- 

τον οἶνο» ἁπλήστως πίνων. 
ἄκρα τος. Ἐενοφῶν (Απαὴ, 4 5 27) πάνν 

δὲ ἦν ὁ οἶνος ἄκρατος, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπι- 

χέοι,”' καὶ αὖθις (ΑΡ 7 223) "'ἡ τρὶς ἐφεξῆς 
εἰδυῖ ἀκρήτου χειλοποτεῖν κύλικα.” 

ἄκρατος οἶνος ἆγαφθοῦ δαίµονος. 
αἱρομένης τῆς τραπέζης μετὰ τὸ δεῖπνον ἄχρα- 
τος οἶνος περιεφέρετο, καὶ ἐκαλεῖτο ἀγαθοῦ 

ᾗ 4 1) 4 * ΄ 

δαέµονος. οἳ δέ φασι τὸ πρῶτον ποτήριον 
άτω λέγεσθαι. καὶ ἀκρατότερος. eſ. ν. ἆγα- 
Φοῦ ῥαΐμηονος. 

; — 4 — .. ; Σ. 4 

ἀκράτου ὑπερζεούσης' "μή ποτε ἀλόγι- 
* 12 — 2 — — 4 * 

στος ὄχλος ὁ ὀργῆς ἀκράτα λάβη τὴν ἀπο- 

τυχίαν᾽' Dionys. Ηα]. 8 54. 
2 , ς 3} ’ .”.. J * 
ἀκράτωρ ο ἀκρατής: Ὁ"ἡν δὲ οἴνου τε 

3 , ῃ — * ς -. τν ε 1 
ἀκράτωρ καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν” καὶ αὖθις 
(εί, ν. κυµαίνει) Ι"ἀκράτωρ ἑαυτοῦ ὢν ἐσή: 

3 { µε Π — 
λατο ἐς τὸν γεών. φιλοχρημάτω τε στην 
καὶ ἠδονῶν ἀκράτορε. ἀκράτωρ ἀκράτορος 
συστέλλει. 

ἀκρατῶς ἐπιτεταμένως, συντόνως" "ἴπ 
πεῖς ἤλαυνον ἀκρατῶς, καὶ ἅμα ἀνεβύόων., 

2 * “ν .. 4 

ἀκρεμόνες βλαστοί, κλάδοι" ᾿σόχνοο», 
ἀκμὴν εὐπετάλοις συμφυὲς ἀκρεμόσι». ὀξύ- 
νεται ἀκρεμών ὡς ἡγεμών. εἴ, ν. ὀκμή. 

ἀκρήβης ὃ νέος, 
ἀκρησία, ἡ ἀκρασία. 
3 ῃ — 22 3 * 
ἀκριβής, δοκεῖ τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ ἄναγ- 

ἀκράτεια ---4κρίσιος 

καῖον σηµαίνειν. καὶ εἰ κατασκευάσαι βου- 
λόμεθα ὅτι πᾶσα ὑπόληψις τοῦ σπουδαίου 
ἀκριβής (ἀκριβὴς γὰρ δοκεῖ εἶναι ἡ δὲ ἄναγ- 
καίων γενομένη καὶ ὧν πᾶσα σπουδαία ὑπό- 
ληψις ἔχει" γίνονται γὰρ ὑπολήψεις τῷ σπε- 

ῥαίῳ καὶ περὶ τῶν ἐνδεχομιένω»), µεταλαμ- 
΄ * J J 2* * 

ῥάνοντες τὸ ἀκριβὲς εἲς τὸ σαφὲς ἡ εἲς τὸ 
ἀληθὲς εὐκολώ d δείξ , ιηθὲς εὐκολώτερον τὸ προκείµενον δείξοµεν 

* . { — / « ή ” πᾶσα γὰρ ἡ τοῦ σπουδαίου ὑπόληψις σαφής 
τε καὶ ὀιηρθρωμένη καὶ ἀληθής. ὁμοίως καὶ 
πρὺς τὸν οἰκείαν τινὰ ὑπόληψιν περί τινος 

’ .. 2 ΄ .΄.- ἐκσιδέμενον, οἷον περὶ ἡδονῆς, ὁποία αὐσῷ 
είναι Φοκεῖ, ὃ μὲν λέγων ἀκριῤῆ αὐτοῦ τὴν 
ὑπόληψιν εἶναι οὐδέπω γνωρίμως λέγει, εἰ 
δὲ τὸ ἀκριβὲς εἲς τὸ σαφὲς µεταλάβοι, γνώ- 
θιµο» ἂν ὃ λέγει ποιήσειεν. ἔστι δὲ τὸν μὲν 

* ; - ΄ 
σπουδαϊῖο»ν φιλοπράγµονα δεῖξαι, µεταλαβόντα 
τὴν φιλοπραγμοσύνη» εἲς πολυπραγμοσύνην 
(τὸ γὰρ καὶ περὶ τῶν οὐρανίων τε καὶ φύσει 
συνεστώτων ἐτάζειν τε καὶ ζητεῖν πολυπραγ- 
μονεῖν ἐστί, τοιοῦτος δὲ ὁ σπουδαῖος), τὴν 
δὲ τοῦ σπουδαίου ὑπόληψιν οὗ σαφῆ, µετα- 
λαμιβάνοντας τὸ σαφὲς εἷς τὸ ἀκριῤές. εἰ 
γὰρ τὸ μὲν ἀκριῤὲς ἀναγκαῖον, οὐ πᾶσα δὲ 
ς 4 2 / 3’ 3 ** ή 

ὑπόληψις τᾶ σπουδαία ἀκριῤῆς... εἴπ, ὥστε 
οὐδὲ σαφής. Alex. Aphrodis. in Aristot. Top. 
2 ρ.84. 

ἀκριῤής — eAcyero γὰρ ἀκριῤὴς 
ζηλωτὴς τῆς τᾶ ΙΜάνεντος ὁὀόξης.᾽ καὶ ἄκρι- 
βοῦς ἐγνωκέναι τὸ ἀκριβὲς δυναμένου. καὶ 
} - « . » α ο 4— ἀκριῤοῦν ὁμοίως. καὶ ἀκριβως" "Όροῦς 
2 ιό ᾿ ᾿ * -  ἵ * ἦν οἷα δὴ οὐκ ἀκριῤῶς κοιμωμένων”' ἀντὶ 
τοῦ ἀληθῶς. 

ἀκριῤω αἰτιατικῇ. ἀκριβωθήσεται 
” — * — * 

ἀκριῤῶς µελετηνησεται"' «4ριστοφάνης (Beel. 

1561) "οὐ ἂν προβαίη τὸν πόδα τὸν ἕτερο», 
εἰ μὴ ταῦτ ἀκοιῤωθήσεται, 

ἀκρίζω τὸ ἄκρον κόπτω. 
ἀκρίς εἶδος ζωυφίου. '"ἧσθιε δὲ ἀκρίδας 

ὁ πρόδρομος, καὶ μέλι ἄγριον, ὅπερ ἀπὸ τῶν 
ὀένδρω» ἐπισυναγόμενο» μάννα τοῖς πολλοῖς 
προσαγορεύεται. 

* ⸗* 4 24— { 4 4 ἀκρισία ἡ ἀδιακρισία, ἡ κακὴ κρίσις. 
καὶ «4ιῤάνιος (ορ. 18) '᾿οὐκοῦν ἀκρισία μὲ 
ἐν ἀμφοῖν, ἔχει δέ τινα τοὐμὸν φιλανθρω: 
πίαν. καὶ ἄλλο κατὰ µετριασμό». 

κρίσιος ὄνομα κύριον, ὁ ἡμέφεος ἀνήρ. 
” ’ * — 

"γυναικός τινος, Φανάης ὀνοµα, δνσπειθῶς 

πρός τινα δίκην ἀπαντώσης, σοφός τις πρὸς 
αὐτὴν ἀπεφθέγξατο ᾿κρίθητι καὶ σύ. οὐκ εἶ 



ανά ἡ κρισίου θυγάτηρ.. εἲ Lueian. 
Ώεπιου. 47. 

Ακοισιώνη ὄνομα πατρωνυμικόν. 
ἄκριτα ἀχώριστα, 
ἀκριτέ ἄνευ κρίσεως. 
ἀκριτόμυθος Hom. Β 346) πολυλόγος, 

ἀκρίους ἔχων τοὺς λόγους, 
ἄκριτος ἀντὶ τοῦ ἀδιάκριτος. οὕτω «Τη: 

µοσθένης (18 8). Ηατρ. 
ἀκριτόφυλλον (Ηοιη. Β 868) σύμφυτον 

πολλοῖς δένδροις, ὥστε μὴ διακρῖναι αὐτῶν 
τὰ φύλλα ἃ φέρει. ἢ κατάσκιον. 

ἀκροᾶσθδαι ἀντὶ τοῦ ὑπακούειν. οὕτως 
Αντιφῶ». Harp. 

ἀκροατής καὶ ἀκροᾶσθαι ὁ µαθη- 
τὲς καὶ τὸ μανθάνει». 4Φαμάσκιος (Phot. 
p. a⸗ a) "ὁδἐήκροᾶτο λόγων γεγηθακότων καὶ 
σοφία τινὶ κεκραμένω».᾽' καὶ ἀκροαμάτω», 
τοττέστιν ἀκοισμάτων" "καὶ δαμένει καὶ νῦν 
παρ αὐτοῖς πολιτενόμενον τὸ πρᾶγμα ὥσπερ 
ἄλλο τι τῶν ἀκροαμάτω», αὐλὸς ἢ κιθάρα, 
τέρψεως ἕνεκα καὶ Ψυχαγωγίας” Uulian, ος. 
7 ρ.206). 

ἀκροβελίς εἶδος ἀκοντίου. 
ἀκροβολίζεται τὰ ἄχρα τοῦ σώματος 

βάλλεται. ἀκρωβελίζω ὁέ. 
ἀκροβολισμός ἐρεθισμός. καὶ τὸ ἄ ἄκρον 

βάλλειν. "ὃ ὃ δὲ... γνώµας.' eſ. v. ἐγνωμάτευε». 
ἀκροβόλοι ἀκονεισταί, τοξύται. 
ἀκροβυστία τὸ μὴ περιτετμῆσθαι, πε- 

ριτομὴ δὲ τὸ περιτετμῆσθαι τὸ ἄκρον. 
ἀκρογωνιαῖος. 
ἀκρόδρυα καρποὶ δενδρικοί, πάντες οἱ 

τῶν δένδρων» καρποί. 'ἐπέρριπτον δὲ αὐτοῖς 
οἳ μὲν κάνὃυ» οἳ δὲ ἀκφόδρνα,) ἡ ο[, v. Ao- 
τιαῖος. 

ἀκροθέίνια αἱ τῶν ἐνιαυσιαίων καρπῶν 
ἀπαρχαί. ἀκροθίνια δὲ κυρίως καλοῦσι τὰς 
ἀπαρχὰς ἃς ἀνατιθέασιν οἱ ἐξ ἐμπορίας, 
παρὰ τὸ ἀπὸ τοῦ θινύς, τουτέστι τοῦ αἴγια- 
Ἰοῦ, σεσῶσθαι αὐτά. ἄλλοι δὲ τὰ ἀπὸ τῶν 

πολέμων, παρὰ τὸ σίνεσθαι ἐν τῷ πολέμῳ 
πολλούς, τονυτέστι ῥλάπτεσθαι. ἡ τὰ ἄκρα 
τῶν σωρῶ», ἢ τὰ λάφνερα. ὃτι Ἡρακλείδης 
ὁ 4ΐκιος σοφιστὴς ἔφη '' Νικήτης ὁ κεκα- 
Φαρμένος, ἀγνοήσας ἀκροθίνια πυγµαίων 
κολοσσῷ ἐφαρμόζειν (Philostrat. V. Soph. 1 
19). παροιμία ἐπὶ τῶν» µάτην κοπιώντω». 

ἀκροκελαινιόω» (Ηοιι. Φ249) τὸ ἄκρον 
τοῦ κύματος μελαίνω». 

κρισιώνη — ἀκροσφαλεῖς 

προέμβολα ἐκμιμησάμενοι) 
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ἀκρόκομοι (Hom. 4 533) μετρίως κο- 
μῶντες, ἢ λίαν, ἢ τὰ ἄκρα τῆς κεφαλῆς κο- 
μῶντες. 

ἀκροκώλια. 
ἀκρόλειον ἀπαρχή, ὥσπερ πρωτόλειο». 

"Πολυξένην καταθῦσαι τοὺς Ἕλληνας ἀκρό- 
λειον.' καὶ αὖθις "ὅσα ἦν Φεοῖς ἀναφήματα 
καὶ ἀκρόλεια.”, 

ἀκρολοφία ἡ κορυφὴ τοῦ λόφου, του- 
τέστι τοῦ βου»οῦ. 

ἄκρο» ἐπιλίγδην, μεσότητος ἐπίρρη- 
μα, ἀντὶ τοῦ ἐπιψαύδην, ὅσον ἐπιψαῦσαι 
µόνον. καὶ ὅτι ἐν Ἰλιάδι ἅπαξ (Ρ 599) καὶ 
ἐν Ὀδυσσείᾳ ἅπαξ (χ 278). 

ἄκρον λάβε καὶ µέσο» ἕξεις, παροι- 

µίω ἐπὶ τῶν ὀυσφράστων καὶ ὑυσνοήτω», 
ἀκρόνηον τὸ τῆς νεὼς ἄκρον. 
ἀκρόνυξ τὸ ἄκρον τῆς νυκτός, καὶ 

ἀκρονυχία ὁμοίως, διὰ τοῦ ο μικροῦ. 
ἀκρῶννξ δὲ καὶ ἀκρωνυχία τὸ ἄκρον τᾶ 
ὄνυχας καὶ τοῦ ὄρους, διὰ τοῦ ω μεγάλου. 

ἀκροποδιτί ἄκροις ποσίν. 

ἀκρύπολις, 4{αμάσκιος ''τὰ γὰρ ἔπιφα- 
νέστατα τῶν ὀχυρωμάτων ὡς ἐπίπαν κοινὴν 
ἔχει τὴν φύσι». γνοίη ὁ᾽ ἄν τις τὸ λεγόμενον 
ἐκ τῶν περὶ τὰς ἀκροπύλεις συμβαινόντω». 
αὗται γὰρ δοκᾶσι μὲν μεγάλα συμβάλλεσθαι 
πρὸς ἀσφάλειαν τῶν πόλεων ἐν αἷς ἂν ὡσι, 
καὶ πρὸς τὴν τῆς ἐλευθερίας φυλακή», γί- 
νονται δὲ καὶ πολλάκις αἴτιαι δουλείας καὶ 

κακῶν ἁμολογουμένω», ὡς φησι Πολύβιος." 
ἀκροπόλοισιν (Hom. E 523) ἀκρω- 

ρείαις. 
ἄκρος ἀντὶ τοῦ τέλειος" 

λακώς.", 
ἀκροστόλια τὰ ἄκρα τῆς »πός. "τὰ δὲ 

ἐμπρόσθια τῆς σχεδίας ἠρέιια πρὸς τὸ με 
τέωρο» ἐς πρώρας τύπο» περιαγαγόντες καὶ 
ὑποκάμψαντες, ὥσπερ ἀκροστόλια νηὸς καὶ 

Gsath. 5 31). καὶ 

“4ρριανός "τά τε ἀκροστόλια τῆς βασιλίδος 
νηὸς χρυσᾶ."' εἰ. ν. ναἲς, 

ἀκροσφαλεῖς ἄκρως ἐσφαλμένους. ''ὃ 
δὲ ἐκέλευσε χωρεῖν ἐπὶ τὴς ἄποδας καὶ ἆκρο- 
σφαλεῖς Οὔννας" ἄνευ γὰρ ἵππω» ὁ ῥᾳδίως 
ἂν Οὗννος τὴν γῆν πατήσειεν.’ 

ἀκροσ φαλεῖς ἐν τῷ βαδίζειν σφαλλό- 
μενου, τωτέσειν οὗ Οὗννοι. Φιλοκτήτη (502) 
πώς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βροτοῖς κεῖ- 
ται, παθεῖν μὲν εὖ, παθεῖν δὲ Φάτερα. χρὴ 

ες ἄκρον ἔλη- 
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ὁ ἐκτὸς ὄντα πηµάτων τὰ δείν᾿ ὁρᾶ», χώ- | ὃ Χειρίσοφος προκατειλημμένη» τὴν ἄκρα 
ταν τις εὖ ζᾷ, τηνικαῦτα τὸν βίον σκοπεῖν 

μάλιστα, μὴ διαφθαρεὶς λάΦΠ."' 
ἀκροτελεύτιον» ἔπος κυρίως τὸ ἔσχα- 

τον κεφαλαίου τινὸς ποιητικοῦ, χρῶνται δὲ 
καὶ ἐπὶ τᾶ πεζδ. παρὰ δὲ Θεκυδίδη ὢ 17) 
τὸ ἄκρον τὸ τέλος τοῦ στίχου. καλεῖται δὲ 
ἄκρον καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ στίχου. 

ἀκρότομος σκληρός, ὑψηλός. ἢ ὀξύτα- 
τος λίφος, ὁ τέµνω». καὶ ἀκρότομος πέ- 

τρα ἡ σκληρὰ καὶ ἄτμητος. ἀκρότομον 
δὲ ὄρος τὸ δυνατὸν παρὰ τῷ Ἰῶβ (40 15). 
"ἐν «4ὐρασίῳ τῷ ὄρει πέτρα ἀκρότομος ἦν, 
κρημινῶν ἐς µέσον ἀνέχουσα" οὗ δὴ πύργον 
οἱ πάλαι ἄνθρωποι βρωχὺν κομιδῇ ποιησά- 
µενοι καταφυγή» τινα ἰσχυρὰν καὶ ἀμήχανον, 
τῆς τοῦ χωρίου φύσεώς σφισι ξυλλαμβανέ- 
σης, ἐδείμαντο.”. Procop. Vand. 3 20. 

ἀκροχειρίζεσθαι πυκτεύειν ἤ παγκρα- 
τιάζειν πρὸς ἕτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἤ ὅλως 
ἄκραις ταῖς χερσὶ μετ ἄλλου γυμνάζεσθαι. 
καὶ ἀκροχερσίτης οὕτω καλούμενος" λαμ- 
βανόμενος γὰρ ἄκρων» τῶν χειρῶν τοῦ ἄντα- 
γωνιστοῦ ἔκλα, καὶ οὐ πρότερον ἠφίει πρὶν 
αἴσφοιτο ἀπαγορεύσαντος. ἦν δὲ καὶ ««{εον- 
τίσκος ἸΜεσσήνιος ἐκ Σικελίας παραπλησίως 

ἀγωνιζόμενος" οὗτος δὲ ἐπάλαιε (Ῥαακση. 6 4). 
καὶ ἀκροχειρίς τὸ ἄκρον τῆς χειρός. 

ἀκρύχολος ὁ πρὸς ὀλίγον ὀργιζόμενος, 
ἀκρόχωλος δὲ ὁ πρὸς ὀλέγον χωλεύω». 

ἀκρωλένιον τὸ ἄκρον τῆς χειρός. 
ἄκρων ἀκραγαντῖνος ἰατρός, υἱὸς .Ἐέ- 

νωνος, ἐσοφίστευσεν ἐν ταῖς «4θήναις ἅκα 
Ἐμπεδοκλεῖ: ἔστιν οὖν πρεσβύτερος Ίππο: 
κράτους. ἔγραψε περὶ ἰατρικῆς «{ωρίδι δια- 
λέκτω, περὶ τροφῆς ὑγιεινῶν βιῤλίον ἆ. ἔστι 
δὲ καὶ οὗτος τῶν τινὰ πνεύματα σηµειωσα- 

µένων. εἲς τοῦτον ἐποίησεν ᾿Εμπεδοκλῆς τω- 
Φαστικὸν ἐπίγραμμα (Πίος. Ι,. 8 65) '"ἄκρον ' 
Ἰατρὸν ἄκρων “4κραγαντῖνον, πατρὸς ἄκρυ, 
κρύπτει κρημνὸς ἄκρος πατρίδος ἀκροτάτης. 
τινὲς δὲ τὸν δεύτερον στίχο» οὕτω προφέ- 
ρονται '' ἀκροτάτης κορυφῆς τύμβος ἄκρος 
κατέχει. τοῦτό τινες Σιμωνίδε φααὶν εἶναι. 

ἀκρῶνυξ τὸ ἄκρον τοῦ ὄνυχος, καὶ τὸ 
ἄκρον τοῦ ὄρους. καὶ ἀκρωνυχία ὁμοίως. 
'ὃ δὲ φυλακῇ τινὶ ἐπὶ τῆς ἀκρωνυχίας ἐν- 
τυχὼν ταύτην αἰφνιδίῳ προσβολῇ ἐτρέψατο." 
ἔστι δὲ ἀκρωνυχία καὶ ἡ ἀκρώρεια τᾶ ὄρες, 
καὶ ενοφῶν (Απαὺ. ὃ 4 37) ''ἐπεὶ δὲ ἑώρα 

νυχίαν ὄρους, ἂφ' ἧς ἡ κατάβασις ἦν εἰς τ 
πεδίον.. "ἐνδοτέρω χωρούντων ἀκρωνυχί 
τοῦ ὄρους ἐπανίστατο." 

ἀκρώρεια ἐξοχή, κορυφή. εἲς τρία γὰ 
διῄρηται τὸ ὄρος, εἷς ἀκρώρεια», εἰς ὑπι 
ρειαν, εἲς τέρμα. ἀκρώρεια μέν ἐστιν ἡ κι 
ρυφή, ὑπώρεια δὲτὰ πλευρὰ τᾶ ὄρες, τέρµ 
δὲ τὰ τελευταῖα καὶ πόδες. 

ἀκρωτηριάζω, αἰτιατικὴ, τέµνω 
ἄκρα. καὶ ἀκρωτηριασμός. 

ἀκρωτήριο». 
ἀκταίη ἡ παραθαλασσία. ἐν ἐπιγρά 

µατι (ΑΡ 6 35) “δῶρα παρ ἀκταίης σοι τάὺ 
ἐπωφελίης, καὶ αὖθις GBahr. 25 ϐ) "καὶ βι 
τράγχων ὅμιλον εἶδον ἀκταίων. 

ἀκταίνειν ἀκολασταίνειν, γαυριᾶν, χο 

ἀτάκτως πηδᾶ», ἢ πρὸς συνουσίαν ὁρμᾶν. 
Ἀκταίων “κταίωνος ὄνομα κύριον. κι 

ἠήκταιονίδω»" "τῶν. 4κταιονίδω» ἐσσὶ μὴ 
σκυλάκων '' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 7 3206). σι 
έστειλε δὲ τὸ ω διὰ τὸ μέτρο». 

ἄκτή αἰγιαλὸς παραθαλάσσιος. 
Ακτή ἰδίως ἐπιφαλαττίδιός τις μοῖρ 

τῆς ττικῆς, ὅθεν καὶ ὁ ἀκτίτης λίθοι 
ἐκάλουν δὲ οὕτως καὶ τὴν ἀττική», οἳ μὲ 
ἀπό τινος «ἄκταίωνος βασιλέως, οἳ δὲ ὁι 
τὸ τὴν πλείω τῆς χώρας ἐπιθαλάττιον εἶνα 
Harp. 

ἄκτια ἁγὼν παλαιός, ὡς ἸΚαλλίμαχο 
ἐν τῷ περὶ τῶν ἀγώνων ὁΦῆλον ποιεῖ. Ηπη 

κύλας γραμματικὺς καὶ μουσικός. 
κύλας φιλόσοφος σχόλια λογικὰ ]ι 

γραφὼς περὶ συλλογισμῶν. 
Ακυληία πόλις Ἰταλίας πολυάνφρωπος 

προκειμένη ἐν Φαλάττη. καὶ 4κυλεήσιο 
οἱ πολῖται. 

κύλλιος ὄνομα κύριον. 
ἄκνυλος τῆς πρίνου ὃ καρπός, ἔκιλο 

δὲ εἶδος ῥοτάνης. 
ἀκύμονα ἀτάραχο». καὶ ἀκύμων 

γεννῶσα, ὡς ἐγκύμων ἡ συνειληφοῖα. κά 
ἀκυμύτερος. 

ἀκωδώνιστον ἀντὶ τοῦ ἀπείραστον 
ἀβασάνιστον' κωδωνίσαι γὰρ τὸ ὅδιαπειρα 
θῆναι. μετῆκται δὲ ἀπὸ τῶν περιπολούντο 
καὶ κώδωσι διαπειρωµένων εἰ ἐγρηγόρασ 
οἱ ἐπὶ ταῖς φυλακαῖς τεταγµένοι. οἱ δὲ ἔπο 
μνηματισταὶ ἀπὸ τῶν ὀρτύγων φασὶ µετχ 
θαι τὴν λέξιν. 



ἀκωκή -- αλγησις 

ἀχοκή ἡ ὀξύτης τοῦ δόρατος, τὸ ὀξὺ 
τς Ίόγχης. «{ρριανός (ἴπά. 34) ""λόγχας δὲ 
εχον παχείας, μέγεθος ὡς ἑξαπήχεας, ἀκωκὴ 
ῥὲ οἷκ ἐπῆην σιδηρέη, ἀλλὰ τὸ ὀξὺ αὐταῖς 
πεπτραατωμιένον ταὐτὸ ἐποίησεν. 

ἆ]α θάλασσα». 
όλα τὰ κόπρια᾽ ἐν Ὀδυσσεία (ϱ 455) 

οἳ } ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ὅλα 
ρεδάλα Callistratus) δοέης.” 
ἀλαβαστοφθήκας τὰς δήκας τῶν ἆλα- 

βάστων πμιοσθένης (19 937) λέγει. ἐν τῇ 
σεντθεία κυροῦήκας καλοῦσι». ἀλάβαστοι δέ 
εἶσι Ίχεθοι, ὧν οὐκ ἔστι λαβέσδαι διὰ λειό- 
πίτα Ἠανρ.). “4ριστοφάνης (Ach. 1091) "ἐς 
τω αἰάβαστο» κύαθον εἰρήνης ἕνα, 
ἄγε χοχλιάριον ἕν. 
ἑλάβαστρον ἄγγος µύρου, μὴ ἔχον λα- 

βας, λθινον. ἢ λίθίνος μνροθήκη. 
ἁλαζονεία ὑπερηφανία, Πολύβιος 41 8) 

τοῖς γὰρ πλείστοις ὑπεγεγόνει τις ζῆλος ὃκ 
ετεχὲὶς ἐκ τῆς τῶν ἄλλων ἀλαζονείας καὶ 
πχαιρίας.. παρὰ δὲ τῷ ἀποστόλω (Βοπι. 4 
30 τοὺς ἐφ οἷς οὐκ ἔχουσιν αὐχοῦντας ὡς 
αγοντας, ἆλ λαξόνας »οητέο». καὶ Ἰώσηπος G. 
LSTD T γὰρ αὐτοῖς ἀλαζονεία ὡς ἐπ᾽ 
ὑγαθοῖς, — τῆς πύλεως. 

ὑἰαζονεύεσθαι γενικῇ. 
ἁλαζώ» πλάνος, ὑπερήφανος, ψευδής, 

ααρᾶ τὸ ἐν ἄλῃ ζην». καὶ ἁλαξονοχαυνο- 
φλέαρος ὁ µέθυσος καὶ λῆρος. ἤ ἁλαζών 
εἶλος ζῶ», ὃ ἔστι µαταίως. ἰδίως δὲ ἁἆλα. 
ῖόνας τοὺς ψεύστας ἐκάλουν, ἐπεὶ λέγειν 
παγγέλλονται περὶ ὤν μὴ ἴσασιν. 

ἁἆλαζών ὁ ἀλώμενος' οὕτως "4λκαῖος. 

ΠΓάτιων δὲ ἁλαζόσιν ἀντὶ τοῦ ψεύσταις. ἢ 
ἁλαων ὅ µείονα τῆς ἑαυτοῦ ἀξίας κομπά- 
«0 καὶ φρονῶν. 'ὃ δὲ πρὸς ἕκαστον τῶν 
πορσιώντων ηλαζ. ογεύετο, συμµπλάττω» ἀπὸ 
τῶν εἰκότων, 

.ὀ 

ὡσεὶ 

ἁλαιεύς ὄνομα ὁήμου., Ηατρ. 
αλαννής ὁ µαιόμενος. 
αλ αλαγμός ἐπινέκιος ὕμνος, ἤ φωνὴ 

σαη τῶν δαρραλ εωτέρων κατὰ τῶν δειλιών- 
τον, ἀλαλαγμὸς οὖν ὕψωμα φωνῆς. καὶ 
ακαλάξατε κροτήσατε. 

ἁλαλαλαὶ ὴ παιήων (A Αν. extr. Lys. 
1399) ιφώνημα χοροῦ. 

ἀλάλημαι τεθορύῤημαι, πεπλάνηµαι. 
χα ἁλαλύκτημαι (Που, Κ 99) ὁμοίως, 

ἁλαλγτόν Φόριβον, κατὰ πλεονασμὸν 
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τοῦ α ἐππατικοῦ. 
ἀλαλκεῖν ἀποδιῶξαι, ἀποσοβῆσαι" (ΑΡ 

7 ϐ) "τί φθιμένοις στοραχεῦμεν ἐφ᾽ υἱάσιν; 
ἡνίκ) ἀλαλκεῖν τῶν παίδων «4ίδην οὐδὲ Φεοῖς 
δύναμις.' 

ἆλαός ὁ τυφλός, κατὰ στέρησιν τᾶ λάει», 
ὃ ἔστι βλέπειν. καὶ ἁλαοσκοπιήν' Ὅμη- 
ρος (515) '"οὐδ) ἁλαοσκοπιὴν εἶχε,” παροι- 
μιακῶς, ἀντὶ τοῦ οὐ τυφλῶς ἐσκοπίαζεν. 

ἁλαοτόκος ὃ τυφλὰ γεννῶν. 
ἀλαπάξαι πορθῆσαι, κενῶσαι, ὁμαλί- 

σαι, ἀπὸ μεταφορᾶς λαπάθου βοτάνης, κε: 
»ωτικῆς γαστρός. 

ἅλας ἄγων καθεύδεις, παροιμία ἐπὶ 
τῶν ἐν µεγάλῳ κιδύνῳ καθευδόντω» καὶ 
ῥαστωνευομένω»"' ἐμπύρε γάρ τινος τὴν ναὔν 
ἁλῶν πληρώσαντος τὴν ἀντλίαν ἐπαναβῆναι 
καὶ ἐκτῆξαι τοὺς ἅλας. ὅφεν καὶ ἡ παροιμία 
“"ἁλῶν δὲ φόρτος ἔνδεν ἦλφεν, ἔνθ' ἔρη.” 

ἅλας Φυμίτας (aach. 1067) ἐκ Φύμων 
κατασκενασθέντας. καὶ ἑτέρα παροιμία '"ἅλα- 
σιν (48 ἀλλᾶσιν) δει ἐπὶ τῆς ἄγαν εὐθηνίας. 

ἄλαστε ἀνεπίληστε" '᾿τέκνον ἐμὸν ἅλα- 
τε”. (Ολη, l. P. 81). 

ἁλαστήσειεν ἀνεπιλήστως δεινοπαφή- 
σειεν. 

ἁλάστωρ πικρὺς καὶ φονικὸς δαίµιων 
τικωρῶ» καὶ ἀνεπίληστα ἔργα ποιῶν. 'ὃ δὲ 
ἴγραφε πικρῶς καὶ παραστατικῶς, ἁλάστο- 
ρας ἀποκαλῶν καὶ παλαμναίους διὰ τῆς ἐπι- 
στολῆς, εἰ οὕτως αἰσχρῶς προήσονται τοὺς 
τόπους μηδὲν παθόντες ἢ ἰδόντες κακόν. 

ἢ ἁλάστωρ ὁ τοιαῦτα τολµήσας ὧν μὴ ἔστιν 
ἐπιλαθέσθαι. 

ἀλᾶται πλανᾶται, ῥέωβεται, 
ἄλβα οἵ µάργαροι. 
"4λβανοί ὄνομα ἔθνους Ἰταλῶν, τούτων 

ασὶ τὴν γῆν εὐδαίμονα καὶ καρπὲς ἐνεγκεῖν 
σαν ἀγαθήν, οἶνον ἡδὺν καὶ πολὺν ἔχεσαν». 

᾽4λβιος ὄνομα κύριο». ''Άλβιος ἐς τὴν 
ἱππάδα τελῶ», τὴν ντωνίου Φεραπεύω» καὶ 
ὑπαικάλλων ἅμα φάτνηνι 

ἄλγεα κακά, λυπηρά. 
ἆλγεῖν τοῦ πονεῖν διαφέρει. ἀλγεῖν 

μὲν κατὰ σάρκα, πονεῖν δὲ τὸ ἐνεργεῖν. 
ἄλγεινός ὁ λυπηρός. καὶ ἀλγινόεις. 
ἄλγηδόνες λῦπαι. 
ἀλγηρά τὰ λυπηρά. 
ἄλγησις ἡ λύπη. Αριστοφάνης ἐν Θε- 

σμοφοριαζούσαις (109) '“ὦ πρέσβυ πρέσβυ, 
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τοῦ φόνου μὲν τὸν ψόγον ἤκουσα, τὴν ὃ᾽ 
ἄλγησιν οὐ παρεσχόμη»”' ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐλυ- 
πήθην. 

ἄλγητόν καὶ ἀνάλγητον. 
ἀλγίστατον" "τοῦτο ὃ) ἐς ἀλγίστατον 

(an ἔστ ἄλγιστον) ἡμῖν. Α Ύεερ. 1156. 
ἀλγύνω δοτικῇ. καὶ τὸ ἀλγῦνον. 
4λδῆσκος ὄνομα ποταμοῦ. 
ἀλδήσκω τὺ αὐξάνω. 
ἁλέα δέρµη, ἔλλαμψις" ᾿“πυρὰ δὲ άνε- 

καίετο, ὡς ἅμα μὲν φῶς ἅμα δὲ ἁλέα πα- 
ριοῦσιν ἦν' κρύος γὰρ ἠν᾽' Priscus Exc. leg. 

Ρ.184). 
ἀλεάζειν ἐκκλίνει». 
ἀλεαίνοιμι Φερμαινοίμην". 'ἔπειρ ἵν 

ἀλεαίνοιμι τοῦτ ἠμπισχόμην” “4ριστοφάνης 
(Βεεὶ. 963). 

ἀλεαίνωσιν ἀντὶ τοῦ Φερμµαίνοιντο" 
''πῦρ ἀνέκαισαν, ὅπως αὐτοί τε ἀλεαίνωσι 
καὶ τοῖς Ῥωμαίοις κατὰ χώρα» µιένειν δόξαν 
παράσχωσιν.᾽' 

άλέας πόλις Θεσσαλική. οἱ δὲ πολῖεαι 
λεῖς. Harp. 

ἀλέγοις ἀρήγοις, βοηδοίης" ''"ἀλέγοις ὁ) 
ἀνέρι καὶ πενίη»’' (ΑΡ 6 245). 

ἀλέγω. σηµαίνει καὶ τὸ φροντίζω. Ὅμη 
ϱος («4 389) "ἐκ ἀλέγω, ὡς εἴμιε γυνὴ βάλη. 

ἀλεεινός φεριός, Ψερμός. Ἐενοφῶν 
(Anab. 4 4 11) "'"χιόνος δὲ ἐπιπεπτωκυίας ὄκνος 
ἦν πολὺς ἀνίστασθαι. κατακεικένων» δὲ ἆλε- 
εινὸς ἦν ὁ χειμκώ», ὅτω μὴ παραρρνείη." 

ἀλεείνω ἐκκλίνω. 
ἁλεία ἡ ἄγρευσις. 
ἀλείατα (Hom. υ 108) τὰ ἄλευρα. 
ἄλειμμα ἐκ τοῦ ἀλείφω, ἄλιμα δὲ βο- 

τάνη. 
ἅλειον τὸ τοῦ ἡλίη ἱερὸν κατὰ ᾿Ροδίως, 

σηµαύνει δὲ καὶ ὕδωρ. καὶ «4λεῖος ὁ Ζεύς. 
Αλειπής πηγὴ ἐν Ἐφέσῳ. 
ἀλεῖπται οἱ πρὸς τὰς ἀγῶνας ἐπασκᾶν- 

τες ὁ Φεολόγος '"ἀλεῖπται τῆς ἀρετῆς." καὶ 
ἀλείπτης ὁ ἀγωνοθέτης (Gregor. Naz. or. 
20 ρ.315 0). 

ἄλειπτόν ἐσκευασμένον θυμίαμα. 
ἀλείς Hom. ΠΠ 4039) ἀντὶ τοῦ συσταλείς, 

καὶ ἁλ εἲς ἀντὶ τᾶ ἁλέες"' 'ἀλεῖς σοφιστάς."' 
ἄλεισον τὸ ποτήριον. 
ἁλεῖται πηδήσει"' “καὶ χωλὸς ὡς ἔλαφος 

ἀλεῖται) (lesaias 36 6). 
ἀλειτεία ἡ ἁμαρτία. 

ἀλγητόν -- Αλέξανδρος 

ἀλείτης. τὸ μὲν διὰ διφθόγγου σηκεαέ- 
νει τὸν ἁμαρτωλό», τὺ δὲ διὰ τοῦ η σηκεαί- 
νει τὸν πλανήτη». ἁλιτρός δὲ διὰ τοῦ ε. 

ἀλείφατι ἐλαίω, ἢ ἑτέρῳ ἀλείμματι. 
κανὼν ὅτι τὰ παρὰ τὸ ἀλείφω, εἰ μὲν διὰ 
τοῦ π ἐκφέρονται, καὶ διὰ διφθόγγου γρά- 
Φονται, οἷον ἀλειπτόν ἀλείπτης' εἰ δὲ διὰ 
τοῦ φ, εἰ μὲν ὧσι σύνθετα, διὰ τοῦ . γρά- 
φονται, πισσαλιφής ἀνηλιφής, εἰ δὲ ἁπελᾶ, 

διὰ τῆς ει διφθόγγου, οἷον ἄλειφαρ. 
ἀλείψας, αἰτιατικῇ, διεγείρας, ἀπὸ κεε- 

ταφορᾶς τῶν ἀθλητῶ». "εἲς καρτερίαν ἆλεί- 
φων τοὺς ἀδικουμένους.” 

ἀλεκινός (an ἄλκιμος) ὁ δυνατός. 
ἀλεκτορίδες αἱ θήλειαι ὄρνις. “καὶ τὰς 

ἀλεκτορίδας δὲ αὐτὰς ἀπέκτειναν τοῦ μὴ κε- 
λαδούσας καὶ ἀδούσας ἐπὶ τοῖς ᾠοῖς µηνΏσαι 
τὸν μοιχόν.. καὶ ἀλεκτοριδεὺς ὁ τοῦ 
ἀλέκτορος. 

ἄλεκτρα καὶ ἄνυμφα ἀντὶ τοῦ παρά- 
νοµα καὶ οὐ νενομµεσμένα διὰ τὴν µοιχείαν. 
τουτέστι δύσλεκτρα καὶ κακύννµμφα. Ὑοφο- 
κλῆς (ΕΙ. 4099) '"ἄλεκτρ ἄνυμφα γὰρ ἐπέβη 
µιωιφόνων γάμων ἁμιλλήματα.” 

ἀλεκτρυόνα ἀθλητὴν Ταναγραῖο». 
ἄδονται δὲ εὐγενεῖς οὗτοι. '"ἀφίησι τῷ «4σκλη- 
πιῷ ἀνάθημά τε καὶ ἄθνυρμα εἶναι, οἑονεὶ 
Φεράποντα καὶ οἰκέτην περιπολοῦντα τῷ »εῶ, 
τὸν ὄρνιν ὁ «4σπένδιος ἐκεῖνος' (Αεἰίπηας 7). 

καὶ παροιµι ία ἵ ̓ ἀλεκερυόνος μὲ ἔφασκε κοιλέαν 
ἔχειν. ταχὺ γὰρ καθέψεις τἀργύριον”. {Α 
γεερ. 826), 

ἀλέκτωρ — καὶ οὐκ οὐρεῖ' µυ- 
ξὸς οὐ πίνει καὶ οὐρεῖ. λέγεται ἡ ἐπῳδὴ 
αὕτη εἷς ὑυσουρίαν ὄνου. ef. v. κύξος. 

ἀλέξαι βοηθῆσαι, ἀλλέξαι δὲ ἐπιλέξαι. 
4λεξά»δρεια ὄνομα πόλεως. καὶ ὁ πο- 

λίης 4λεξανδρεύς. καὶ 4λεξάνδρειος. 
λεξανδρέων φονοκτονία. ζήτει ἓν 

τῷ «4ντωνῖνος. 

λέξανδρος «4ἰγαῖος, φιλόσοφος περι- 
πατητικός, διδάσκαλος Νέρωνος τοῦ βασι- 

λέως ἅμα Χαιρήμονι τῷ φιλοσόφῳ. υἱὸν δὲ 
ἔσχε Καΐλιον ὄνομα. οὗτος ἐκάλει τὺν Νέ- 

ρωνα πηλὸν αἅματι πεφυρµένον. κακῶν ια- 
Φητῶν, ὡς οἶμαι, κακίονες οἱ διδάσκαλοι" 
διδακτὴ γὰρ ἀρετή, καὶ κακία ἀσκητή. ἔστι 
δὲ καὶ ἕτερος Αλέξανδρος “4φροδισιεὺς φι- 
λόσοφος, καὶ ἄλλος ὁ Νουμηνίου σοφιστής, 

καὶ ἄλλος Κλαύδιος χρηµατίσας σοηιστής, 



λέξανδρος 

καὶ ἵτερος ὁ Κασίλωνος σοφιστής, ἀδελφὸς 
Εἐσεβίου τοῦ σοφιστοῦ, µαθητὴς δὲ ἸἼου- 
ανοῦ. καὶ ἄλλος ᾽4λέξανδρος Αλεξάνδρου 
ὀικηγόρου, Κῆλιξ Σελευχεύς, σοφιστής, ὃς 
ἐπεκλήῶη πηλοπλάτων. 

. —— «Αἰτωλὸς ἐκ πόλεως IIev- 
ρῶνος, υἱὸς X Φατύρου καὶ ὶ ερατοχλείας, 7θαμ- 
µατιχός. οὗτος καὶ τραγῳδίας ἔγραψεν, ὡς 
καὶ τῶν ἑπτὰ τραγικῶν ἕνα κριθῆναι οἵπερ 
ἐπεκλήθησα» ἡ Π]λειάς, 

ς «4λέξανδρος ᾽ντιοχείας ἐπίσκοπος, ἐπὶ 

Ἰωάννου τοῦ Ἀρυσοστόύμου, ὃς συµβαίνου- 
σαν εἶχε τῇ ἀρχιερωσύνῃ τὴν πολιτεία». ἐν 
ἀσκττικ} γὰρ παλαίστρα τὸν πρὸ τῆς ἐπι- 
σχοπῆς διατελέσας χρόνο» καὶ γυμνασάμενος 
ἐπὶ πλεῖστον ὤφδη }ενναῖος ἀγωνιστής, καὶ 
λό}ῳ παιδεύω» καὶ ῥεβαιῶν τῷ βίῳ τὸν λό- 
99. ὃς ΗΠορφύριον διεδέξατο.. ἐκεῖνος μὲν 
οὖν τῇ πυκνότητι διέπρεπε τῶν φρενῶν, ὁ 
δὲ Αλέξανδρος ἀσκήσει καὶ φιλοσοφίᾳ καὶ 
ἀκτήμονι βίῳ καὶ τῷ ῥεύματι τῆς γλώττης 
καὶ ατρίοις ἑτέροις ᾽πλεονεκτήμασι χάρπος. 
Théodoret. h. ecel. 5 95. 

a ἄλέξανδρος Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος καὶ 

µάρτυς ἔγραψε, τί καινὸν εἰσήνεγκε Ἀριστὸς 
ες τὸ» κόσµο». κεφάλαια Φ’, λόγος νοηµά: 
Ἰω» γέµων. 

ε. λέξανδρος ὁ ἸΜαμαίας σὺν τῇ μητρὶ 
ἄρξας ὑπ ἐκείνῃ πάντα διῴκει, ἥτις παντα- 
χόδεν ἐφρούρει τὴν ἀρχήν. δικάζει» τε οὖν 
αὐτὸν ἔπειθεν ἐπὶ πλεῖστον, ὡς ἂν ἐν τού- 

τοις ἀσχολούμενος μὴ ἔχοι καιρὸν ἐς τὸ ἔπι- 
τηδεύει» τι τῶν ἁμαρτημάτω». ὑπῆρχε δὲ 
αὐτῷ καὶ φυσικὺν ἦδος πρᾶον καὶ ἥμερον 
ες τε τὺ φιλάνθρωπο» πάνυ ἐπιρρεπές. ἐς 
εισσαρεσκαιδέκατον οὖν ἔτος ἄρξας τῆς βα- 
σιλείας ἀναιμωτὶ ἦρξε, καίτοι τινῶν µεγίσταις 
αἰτίαις ὑποπεσόντω», ὡς μετὰ τὴν Πάρκου 
τεεντὴν τὴν βασιλείων — λεξάν- 
ὀρος. ἠτιᾶτο δὲ καὶ τὴν μητέρα, καὶ πάνυ 
αλλ, ὁρῶν αὐτὴν φιλοχρήµατον οὖσαν 
εαὶ πολλὰ ἐξ ἐπηρειῶν Φησαυρίζησα», πολλὰ 
ἐέ ἐπ αὐτῆς ἡ»αγκάζετο πράττειν' Ίρχε γὰρ 
εετοῦ ὑπερβαλλόντως ἡ µήτηρ, ἥτις ἀπῆγε 
τῶν αἰσχρῶ»ν καὶ ἀπρεπῶν τοῖς βασιλεῦσιν 
έργων, ὀιδασκάλως τε πάσης παιδείας λάθρῳᾳ 
μειπέμπετο. ὃ δὲ παλαίσεραις τε καὶ γυμ. 

ρασίοις ἔχαιρε, καὶ τοὺς διδασκάλους ἀπε- 
σέβει, ἐς τοσᾶτον δὲ ἐξώκειλεν ὡς δὴ πάντα 
τὰ ἀπὸ τῆς σκη»ῆς καὶ τῶν δημοσίων «Φεά- 
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τρων μεταγαγεῖν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τὰς µεγί- 
στας. διὰ τοῦτο ἐμυσάττοντο αὐτόν. lo. An- 
tioeh. Exc. Peirese. ρ. 830. 

Αλέξανδρος ὁ MAouoc, ὃς πολυίστωρ 
ἐπεκλήθη καὶ Ἰορνήλιος, διότι Κορνηλίῳ 
«ἄεντούλῳ αἰχμαλωτισθεὶς ἐπράθη καὶ αὐτῷ 
παιδαγωγὸς ἐγένετο, εἶτα ἠλευθερώθη. ἦν δὲ 
ἐν ᾿Ρώμῃ ἐπὶ τῶν Σύλλα χρόνων καὶ ἐπὶ 
τάδε. ἀνηρέθη δὲ ἐν .{αυρενταῖς, ὑπὸ πυ- 
ρὺς τῆς οἰκίας φδαρείσης"' καὶ ἡ γυνὴ αὐτᾶ 
Ἑλένη μαθοῦσα τὸ συμβὰν ἀπήγξατο, ἦν δὲ 
γραμματικὸς τῶν Κράτητος μαθητών. ότος 
συνέγραψε βιβλία ἀριθμᾶ κρείστω, καὶ περὶ 
Ῥωμης βιβλία πέντε, ἐν τούτοις λέγει ὡς 
γυνὴ 7έγονεν Ἔβρωία ΠΙωσώ, ἧς ἐστὶ σύγ. 
γθαμμα ὁ παρ Εβραίοις νόμος. 

“4λέξανδρος ὁ Φιλίππε καὶ Ὀλυμπιά- 
δος, βασιλεύσας Ἱμακεδόνων ἀπὸ ἐνιαυτῶν 
ή, τελευτήσας δὲ ἐτῶν γ΄ (Απείαη. 7 28). 
οὗτος ἦν τό τε σῶμα κάλλιστος καὶ φιλοπο- 
»ώτατος καὶ ὀξύτατος τὴν γνώµη», ἀνδρειό- 
τατος καὶ φιλοτιμότατος καὶ φιλοκινδυνότα- 
τος καὶ τοῦ Φείου ἐπιμελέστατος, ἡδονῶν τε 
τῶν μὲν τοῦ σώματος ἐγκρατέστατος, τῶν 
δὲ τῆς γνώμης ἐπαίνθ μόνο ἁπληστότωτος, 
ξυνιδεῖν δὲ τὸ δέον ἔτι ἐν τῷ ἀφωνεῖ ὂν δει- 
νότατος, καὶ ἐκ τῶν φαινομένων τὸ εἰκὺς 
ξυμβαλεῖν ἐπιτυχέστατος, καὶ τάξαι στρα- 

τιὰν καὶ ὁπλίσαι δαημονέστωτος, καὶ πρὸς 
πᾶν καλὸν ἐπιτηδειότατος. πρὸς τούτοις ἦν 

ἐπιεικὴς καὶ Φεοσεβής" ὀργισθεὶς γάρ ποτε 
Θηῤαίοις ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε τοὺς μὲν οἰκή- 
τορας ἐξανδραπούδίσασθαι τὴν δὲ πόλιν εἲς 

ἔδαφος κατασκάψαι, τῆς γε πρὸς τοὺς Φεὸς 
εὐσεβείως ἐκ ὠλιγώρησε περὶ τὴν κατάληψιν 
τῆς πόλεως, ἀλλὰ πλείστην ἐποιήόατο πρό- 
νοια» ὑπὲρ τᾶ μη. ἀκούσιον ἁμάρτημα γε: 
νέσθαι περὶ τὰ ἱερὰ καὶ καφόλε τὰ τεμένη. 

ὅτι τὸ μεγαλήγορον τοῦ 4λεξάνδρον οὐχ 
ὑπέρογκον μᾶλλόν τι ἢ εὐθαρσὲς ἐν τοῖς κιν. 
δύνοις ἐφαίνετο. Ῥωξάνης δὲ ἠράσδη τῆς 
Ὀξυάρταυ τοῦ Βακτριανοῦ, ἣν δὴ καλλί- 
στην τῶ» "4σιανῶν γυναικῶν λέγουσιν ὁ ὀφ- 
Φῆναι οἱ ξὺν λεξάνδρῳ σερατεύσαντες 
µετά γε τὴν «{αρείου γυναῖκα. καὶ ταύ- 
την ἰδόντα «4λέξανδρο» εἲς ἔρωτα ἐλθεῖν 
αὐτῆς, ἐρασθέντα δὲ οὐκ ἐθελῆσαι ὑβρίσαι 
καθάπερ αἰχμάλωτο», ἀλλὰ γῆμαι γὰρ οὐκ 
ἀπαξιῶσαι. καὶ τοῦτο γὰρ ἐγὼ Αλεξάνδρου 
ἐπαινῶ μιᾶλλόν τι ἢ µέμφομαι. καίεοι τῆς 

-- 
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γε 4αρείου γυναικός, ἣ ααλλίστη δὴ ἐλέγετο 
τῶν ἐν τῇ “4σίᾳ γυναικών, ἢ οὐκ ἦλθεν εἷς 
ἐπιθυμίαν, ἢ καρτερὺς αὑτῶ ἐγένετο νέος τε 
ὢν καὶ τὰ μάλιστα ἐν ἀκμῇ τῆς εὐτυχίας, 
ὑπότε ὑβρίουσιν ἄνθρωποι. ὃ δὲ κατῃδέσαθη 

τε καὶ ἐφείσατο, σωφροσύνῃ τε πολλῇ ὅνα- 
χρώμενος καὶ δόξης ἅμα ἀγαθῆς ἐκ ἀτόπῳ 
ἐφέσει. καὶ τοίνυν καὶ λόγος κατέχει ἄπο. 
ὁράντα ἐλφεῖν πρὺς «4{αρεῖον τὸν εὐνοῦχον 
τὸν φύλακα αὐτῷ τῆς γυναικός" καὶ τοῦτον 
ὡς εἶδεν ὃ «{αρεῖος, πρῶτα μὲν πυθέσθαι εἰ 
ζῶσιν αὐτῷ αἱ παῖδες καὶ οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνὴ 
καὶ ἡ µήτηρ, ὡς δὲ ζώσας τε ἐπύθετο καὶ 
βασίλισσα: ὅτι καλοῦνται, καὶ περὶ τῆς 9ε- 
θαπείας, καὶ ὡς σωφρονεῖ ἡ γυνὴ αὐτῶ, ἐπὶ 

τούτοις ἀνατεῖναι τὸν «4αρεῖον εἰς τὸν άρα; 
νὸν τὰς χεῖρας, καὶ εὔξασθαι ὧδε ἀλλ ὦ 

Ζεῦ βασιλεῦ, ὅτῳ ἐπιτέτραπται τὰ βασίλεια 
πράγματα νέμειν ἐν ἀνθρώποις, σὺ νῦν µά- 
λιστα μὲν ἐμοὶ φύλαξον ΠΠερσῶν τε καὶ Ηή- 
ὅων τὴ» ἀρχήν, ὥσπερ οὖν καὶ ἔδωκας" εἰ 
δὲ δὴ ἐγὼ οὐκέτι σοι βασιλεὺς τῆς “σίας, 
σὺ δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ὅτι μὴ ἄλεξάνδρῳ πα- 
ραδοῦναι τὸ ἐμὸν κράτος.” οὕτως οὐδὲ πρὸς 
τῶν πολεμίων ἄρα ἀμελεῖται ὅσα σώφρονα 
ἔργα. οὕτω φησὶν “ρριανός (4419). Νέαρχος 
δέ φησιν ὅτι χαλεποὶ αὐτῷ τῶν φίλων ἐγέ- 
νοντο ὅσοι ἐκάκιζον αὐτὸν ἀρρωστοῦντα ὅτι 
αὐτὸς πρὸ τῆς στρατιᾶς κινδυνεύοι"' αὖ γὰρ 
στρατηγῦ ταῦτα ἀλλὰ στρατιώτε εἶναι. καί 
µοι δοκεῖ ἄχθεσθαι “4λέξανδρος τοῖσδε τοῖς 
λόγοις, ὅτι ἀληθεῖς τε ὄντας ἐγίνωσχε καί 
αὐτὸν ὑπωίειον τῇ ἐπιτιμήσει, καὶ ὅμως ὑπὸ 
µένες τε τῦ ἐν ταῖς μάχαις καὶ τοῦ ἔρωτος 
τῆς δόξης, καθάπερ οἱ ἄλλης τινὸς ἡδονῆς 

ἐξηττώμενοι, οὐ καρτερὸς ὃν ἀπέχεσθαωι τῶν 
κινδύνων. 

ὅτι “Αλέξανδρος ὁ ἸΗακεδὼν Δκυμαστὸ» 

βίον ἐβίωσε, πίστιν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐχέγ- 
γνον ἡ τῶν ἀγώνων παρέσχε πρᾶξις. οὐδὲ 
γὰρ ἔστιν εὑὗρεῖν ἐν παντὶ τῷ τοῦ κόσμου 
κύχκλῳ ἕνα ἄνδρα τοσούτοις κατορθώμασι 
πλεονεκτᾶντα. τοῖς τε γὰρ ἀρίστοις συµφοι- 
τήσας ἀνδράσιν εἷς λόγους οὐ µείων τῶ» εἲς 
ἄκρον ἐπαινουμένων εὑρέΦη, πρός τε τὰ πο- 
λέμια διελθὼν Φαυμαστὰ μᾶλλον ἤ πειθοῦς 
ἄξια διεπράξατο. καὶ πρὸς «{αρεῖον τὸν Περ- 
σῶ» βασιλέα συνάψας πόλεμον τοῦτον κατὰ 
κράτος νικῷᾷ, κἀκεῖνος αἰτεῖται εἲς διαλλαγὰς 

ἐλθεῖν καὶ δοῦναι αὐτῷ καὶ τὴν Φυγατέρα 

᾽4λέξανδρος -- ἀλεξόμενον 

Ρωξάνη» πρὸς γάμου κοινωνίαν. ὁ αὐτὸς 
πάντα τὰ ἔὃνη καταστρεψάµενος διεφθδάρη 
τὸν νοῦν καὶ πρὺς τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς 
διωλίσθησε, Περσικὴν στολὴν ἐνδυσάκιενος, 
µυρίοις δὲ νέοις δορυφορέάμενος, τριακοσίαες 
τε παλλακαῖς χρώμενος, ὡς τὴν Πακεδονι- 

κἡν πᾶσαν τῶν βασιλέων συνήθειαν ἐς Τ1έο- 
σας μεταρρυὐµίσαι καὶ τῶν ἰδίωντινὰς ὅια- 
βληδέντας ἀνελεῖν. ὕστερον δὲ εἲς Ἰ»δίαν» 
ἀφικόμενος ὑπὸ Ἰκωνδάκης τῆς βασιλέσσης 
συνελήφθη ἐν ἰδιώτου σχήμιατι, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ''“4λέξανδρε βασιλεῦ, τὸν κόσκιο» σεα- 
ῥέλαβες, καὶ ὑπὺ γυναικὸς συνεσχέθης; καὶ 

εἰρήνην πρὸς αὐτὴν ἐποιήσατο, καὶ τὴ» χκώ- 
ρα» αὐτῆς άβλαβη διεφύλαξεν.. Malalas Ρ. το. 

ὅτι ὁ αὐτὸς ὀκτακοσίοις ἀνδράσι» ἐνέτι-- 
χε» ὑπὺ Περσῶν πάλαι ἐν Ελλάδι ληφ 8 εἴ. 
σι», ἠκρωτηριασμένοις τὰς χεῖρας, οὓς κεε- 
γάλαις δωρεαῖς ἐφιλοφρονήσατο καὶτεαθεκεν- 
Φήσατο, εἰς δὲ τὴν λέμνην τὴν ἐν 4λ εξανδρείᾳ 
(Βαβυλῶν, Αρρίαυ. Syr. 50) ἀφικόμενος τὸ 
διάδηµια ἀπέβαλεν ὄμβρου πολλοῦ χαταρφα- 
γέντος, καὶ μόλις ἐπὶ τὴν γῆν διενήξατο. καὶ 
ὑπὸ Κασάμδρου τοῦ ἰδίου σερατηγοῦ φάρ- 
μακον δεξάµενος ἐσπαράχδη, καὶ οὕτως ἐπὶ 
τοσούτοις κατορθώμασι τὸν ῥίον µετήλλαξεν. 

ἀλέξασδαι ἐπαμύνειν. Ξενοφῶν» (Απ ην. 
3 4 33) "πολὺ γὰρ ὑιέφερεν ἐκ χώρας ὅθμιω- 
µένους ἀλέξασδαι ἡ προπορευοµένος ἐτειῶσι 
τοῖς πολεμίοις µάχεσθαι. 

ἀλέξειν ἀποτρέπειν. 

ἀλεξήσο ντα (Ηομ. Ζ109) βοηθήσοντα. 
άλεξητῆρα (Ηοιη. Υ 306) βοηθό». 
ἀλεξιάρη γῆ ἡ τοῖς ἀνδράσι βοηθ σα. 
ἀλεξιῤβέλεμνο» τὸν τὰ βέλη ἀπερύκοντα. 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 681) "καὶ τὸν ἄλεξιβέ- 
λεμνον ἀπὸ στέρνοιο χιτιῶνα. 

ἀλεξίκακον ἀλεξιφάρμακον, ἀντιφάρ- 
µακον, κακίας καθαρτικὸν καὶ Φεραπευτικόν. 
καὶ ἀλεξίκακε, τουτέστιν ἀποτρύπαιε, ὁ 
τὰ δεινὰ ἀπείργων. 

ἄλεξις Θούριος κωμικὺς ἐδίδαξε δρ- 
µατα σµέ, γέγονε δὲ πάτρως ἸἨενάνδρε τὰ 
κωμικοῦ, ἔσχε δὲ υἱὸν Ἀτέφανον καὶ αὐτὸν 

’ κωμικόν. 
ἀλεξιφάρμακα ἀλεξητήρια φαριιάκεων. , Αρα * ΤΗ ένωνδρος Ηαιδίῳ "'' Εφέσια τοῖς γαμᾶσι» 

οὕτω περιπατεῖ λέγων ἀλεξιφάρμακα.' 
ἀλεξόμενον ἀμυνοῦντα, τὸν κακώς ἆρ- 

ἕαντα κακῶσαι Φέλοντα” ᾿καθάπερ ἐπὲ κεῶν 



ἀλέοιμι -- ἀληλεσμένος βίος 

κατ Ἰδίαν ἀδικημάτων οἱ νομοθέται καὶ δι- 
χασταὶ πάσας τὰς τῶν συμβαινόντων βλά- 
βως οὐκ ἐπὶ τὸν ἀλεξόμενον ἀλλ’ ἐπὶ τὸν ἄρ- 
χοντα χειρῶ» ἀδίκω» ἀναφέρουσι.’ καὶ ἆλε- 
ξομένους παρὰ ᾿Ἡροδότῳ (1 914) ἀντὶ τᾶ 
ἀμενουμένης ἢ ἐπιβοηδοῦντας" “τριτημορὶς 
de τῶν Ἱ]ασσαγετῶν τοὺς περιλειφθέντας 
τῆς Κύρου στρατιᾶς ἀλεξομένους ἐφόνευε. 
καὶ αὖθις ᾿εὔχετο δὲ ὁ Κῦρος τοσᾶτον ὑπερ-. 
ζην, ἔστε νικῴη τοὺς εὖ καὶ κακῶς ποιοῦν- 
τας ἀλεξόμενος., καὶ ἀλέξασθαι κωλύει», 
ἀπείργειν: "οἱ δὲ ἵπποι οὐκ ἦσαν αὐτῷ χρή- 
σιµοι ἐς τὸ φεύγει» σὺν αὐτοῖς ἢ ἐπελαύνον- 
τας ἀλέξασθαι τοὺς πολεµίους”' «Χ Anah. 

19Η). 

ἁλέοιμι ἀντὶ τοῦ θερμαίνοιμι «ἄριστο- 

φώνης. 
ἀλετρεύονσιν ἀλήθουσιν. 
ἀλετοίβανος οἳ μὲν δασέως, παρὰ τὸ 

τοὺς ἆλας τρίβειν, οἳ δὲ ψιλῶς, παρὰ τὸ 

ἀλεῖν. καὶ ὁοῖδνξ μὲν «ἄττικόν, ἀλετρίβανος 
δὲ σιανό»ν. λέγεται δὲ καὶ ἁλότριψ" (ΑΡ 
6 306) “καὶ τοῦτον δικάρανο» ἁλότριβα." καὶ 
ἀλετρὶς ἡ μυλωθρὸς παρὰ Καλλιμάχῳ. 

4λευάδαι οἱ ἐν «{αρίση τῆς Όεττα- 
Μας εὐγενέστατοι, ἀπὸ “ἄλεύου βασιλέως τὸ 

Ἰένος ἔχοντες. 

ἄλενε' Ἴωνες τὸ φύλαξαι οὕτως λέγεσι. 
καὶ παροιμία ᾿ἄλευ ἀπὸ μείζονος ἀνδρός.᾽' 

ἀλεύετο ἐξέφευγεν. 
ἀλευρότησις τὸ λεπτὸν τοῦ ἀλεύρα, ἡ 

πασπάλη παρὰ πολλοῖς λεγομένη. 
ἁλεωρή ἔχκχλισις καὶ φυλακή" ' πολλοὶ 

δὲ ὑπὸ χιόνος ἀπέβανον, καὶ οὐδ' ἠἡτισοῦν 
ἁλεωρὴ ἦν, ἑκάστων» ἑαυτοὺς διασώζει» ἵκα" 
νὸν ἡγουμένων., 

ἄλη ἡ πλάνη: "ὃ δὲ ὀδένα αὐτᾶ ᾧετο--- 
φρεάττεσθαι τὸ οἴκου᾽ (ο. ν. 4ρμάτος). ἐν 
ἐπεγράμματι (ΑΡ 690) ᾽"ἁλὸς τύραννε σοὶ 
Πόσειδο» ρχικλῆς ἔθηκε, λήξας τῆς ἀπ᾿ Πό- 
νων ἄλης. καὶ ἁλήτης βίος, διὰ τοῦ η. 

ἀλήθεια, καὶ ἀληδής. ἀληθῆ καὶ τὰς 
ἀληθείας πληθυντικῶς λέγουσι" ἸΜένανδρος 
Αφροδισίῳ ᾿'εἰ τὰς ἀληθείας ἁπλῶς τίς σοι 
λε. ἀλήφεια δέ ἐστι Φείων τε καὶ ἄνδρω- 
πίων ἡγεμώ». 

ἄληθες ἀντὶ τοῦ ὄντως. ἀξιοῦσι δὲ ὀξύ- 
νε τὴν πρώτη», ὅταν τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐν 
ἐπερωτήσει λεγόμενο», οἷον ὄντως. '"ἄληδες 
ὦ παῖ τῆς ἀρθραίας Φεοῦ;' «4ἰσχύλος φησὶ 
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πρὸς Εὐριπίδην (Α Ran. 848). ἀληθὲς δὲ τὸ 
ἀντιδιαστελλόμενον τῷ ψεύδει. 

ἀληδέστερα τῶν» ἐπὶ Σάγρα, παροι- 
µία ἐπὶ τῶν ἆληθῶν μὲν οὐ πιστευομένων 
δέ. Σάγρα γὰρ τόπος τῆς ..4οκρίδος, «4οκρὸς 
δέ φασι τοὺς ἐπιζεφυρίους πόλεμο» ἔχοντας 
πρὸς τοὺς πλησιοχώρους Κροτωνιάτας αἰτῆ- 
σαι συμμαχία» τοὺς «4ακεδαιμονίους' τῶν 
δὲ στρατὸν μὲν ἐκ ἔχειν φησάντω», διδόναι 
δὲ αὐτοῖς τοὺς «{ιοσκόρους, τοὺς «4οκροὺς 

οἰωνισαμένους τὸ κερτομηῦὲν τήν τε ναὔν 
ἀποστρέψαι καὶ δεηθῆναι τῶν «4{ιοσκόρων 
συμπλεῖν αὐτοῖς, Μικησάντω» δὲ αὐτῶν αὐ- 
Ψημερόν, καὶ τῆς φήμης διαγγελφείσης ες 
Σπάρτη», τὸ μὲν πρῶτον ἀπιστηθῆναι, ἐπεὶ 
δὲ εὑρέθη ἀληδῆ, ἐπιλέγειν τοῖς ἀληθεστά- 
τοις μὲν ὃ πιστευοµένοις δέ. ἀληθέστερα ἂν 
τῶν ἐπὶ Σάγρα, ἐπὶ τῶν πάνυ ἀληθευόντω». 
λέγεται γὰρ τὴν περὶ τῆς νίκης φήµην αὐθη- 
μερὸν ἀπὸ Ἰταλίας ἐλφεῖν εἲς τὴν Σπάρτην" 
ὅφεν καὶ εἲς παροιµίαν ἐξενεχφῆναι τὸν λό- 
γον ἐπὶ τῶν ἀληθδινῶν πραγμάτων». µέμνηται 
τῆς παροιµίας Ἰένανδρος ἐν “ἄνατιθεμένῃ. 

ἀληδίζω τὰ ἀληθῆ λέγω. καὶ ἆληθι- 
νός ὁ ἀληθής. 

ἀληθινὸς ἔρως ὁ μὴ περὶ κάλλη σώµα: 
τος ἐπτοημένος. Damase. Phot. p. 346 4) ' άλη- 
Φινὸς ἔρως ἐμφύεται αὐτῷ τῆς φιλοσοφίας, 
καὶ πάντα γηγενῆ δεσμὸν ἀπορρήξας, ἐλπίδας 
τε πάσας τιμῶν τε καὶ χρημάτων καταπα- 
τήσας, ἀφικρεῖται πρὸς Πρόκλον.” 

ἀλήνθω τὺν σῖτον. 
4λήιον τὸ πεδίον (Hom. Ζ 201), καὶ 

ἀλήιος ὁ πλανητικός. 
᾿ἄληκος ποταμός. 
ἄληκτα. τὰ ἀμέριστα μὲν κοινὰ δὲ πρός 

τινα ὄντα, πρὶν ἢ διανεηθῆναι, ἄληκτα λέ- 
γεται. 

ἀληλεσμένον' Θουκυδίδης (4 26) ''σῖ- 
τόν τε ἀληλεσμένον τὸν βουλόμενον ἀργυρίθ 
πολλοῦ ὠνήσασθαι.. καὶ ἀληλεσμένον 
βίον οἳ μὲν ἐπὶ τῶν ῥαλανίτῃ βίῳ χρωμέ- 
νω» ἐδέξαντο, οἳ δὲ ἐπὶ τῶν ἀταλαιπώρως 

βιούντω», οἷον κατειργασµένο», πρὸς τροφὴ»ν 
ἕτοιμο». 

ἀληλεσμένος βίος ἐπὶ τῶν ἐν ἀφθο- 
νίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ὄντων. ἄλλη δὲ παροιμία 
φησὶν "οὐ γὰρ ἄκανθαι. ἔοικε δὲ ὑπομιμνή- 
σχειν τὴ» τοῦ βίου µεταβολήν, ἀγρίου καὶ 
ἀκανθώδους πρότερον ὄντος, πρὶν ἐπιμέλειαν 
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τῆς γῆς καὶ τῶν σπερµάτων γενέσθαι. ὅψεν 
ἀπὸ τῆς ὕστερον ἐπιμελείας ῥηθῆναι τὸ ἆλη- 
λεσμένον βίο». eſ. v. βίος ἀκανφθώδης. 

ἀληλιμμένος ἐκ τοῦ ἀλείφω. 
ἄλημα παραλογιστικὸν πανούργηµμα ἢ 

ἐπίτριμμα. (8. ΑΙ. 388) "πῶς ἂν τὸν αἵμυ- 
λώτατο», ἐχθρὸν ἄλημα, τούς τε δισσάρχας 
βασιλεῖς ὀλέσας τέλος Φάνοιμι καὐτός; ' (380) 
““ὦ τέκνον “ἄαερτίου, κακοπινέστατόν τ' ἄλη- 
µα στρατοῦ, ἡ πε πολὺν γέλωθ’ ὑφ' ἡδονῆς 
ἄγεις.'' ἀνεὶ τοῦ πανοῦργε καὶ περίεργε. κα: 
κοπινέστατον δὲ κακόηθες. 

ἀλήμεναι συναθροισθῆναι. 
᾽4ληξ ὄνομα ποταμοῦ. 
ἄληπτος ἀκράτητος" oseph. AM. . 841) 

“εἰπὼν τὴν αἰτίαν ἀφ' ἧς ἄληπτός ἐστι τοῖς 
ἐχθροῖς.' 4ριστοφάνης. 

ἄληπτος ὁ ἀκατάληπτος. ἁλήπτως δὲ 

ἀκαταγνώστως. 
ἄληστος ἀλάθητος. 
ἁλῆται πλανῆται. «4ἰλιανός ''οἳ δὲ ὑπὸ 

Ῥωμαίων ἐκτριβέντες διεξάνθησαν, ἀλῆται 
ῥεῦρο καὶ ἐκεῖσε τὸ ζῆν τελοῦντες,' 

ἀλητεύω πλανητεύω, καὶ ἁλητεία ἡ 
πλάνη. 

ἁλήτης ὃ πλανήτης" '' ἀλήτην βίον τρί- 
βοντας ἤθροισε, καὶ αὖθις ''ἀλήτας καὶ 
φυγάδας ἀποφήναντες.͵ ἁλῆτις δὲ Ὁηλυ- 
χὸ» ἡ πλανῆτις. 

4λθαία ὄνομα κύριον. κατὰ δὲ ἰατρὲς 
ἀγρία µαλάχη. 

ἆλθδαίνοντα ἰώμενον, 
“"νοσοῦσαν ἀλφαίνοντα.” 

4λθαινος ὄνομα ποταμῦ. Rtym. M. p. 63. 
4λθηφιάς ἡ ἄμπελος ἀπὸ "λθηφίου 

τινός, καὶ 4»ηδονιὰς καὶ Ὑπεριὰς 
ἀπὸ "Υπέρου καὶ «4νθηδόνος. χρησμός 'πῖν' 
οἶνον τρυγίαν, ἐπεὶ οὐκ «4νΦηδόνωα ναίεις ἀδ᾽ 
ἱερὰν 'Ὑπέραν», ὅθι τ' ἄτρυγον οἶνον ἔπινες.' 
Athen. ρ. 31 Β, 

ἁλία πορεία. 
ἁλιάδας μικρὰ σχαφίδια. 
ἁλιακή ἁλιευτική. 
ἁλίαρος ὁ ἠρτυμένος ἆλατι. 
λιάρτας ἀπὸ ᾽ἄλιαρτίας χώρας. 
ἁλίαστος ὁ μὴ ἐκφεύγω». 
ἀλίβας ὁ νεκρός, ἢ ποταμὸς ἓν “ᾷδου. 

λέγεται ἀλίβως καὶ τὸ ὄξος, ἀπὸ τοῦ μὴ λεί- 
βεσθαι, ὅτι νενεκχρωµένος οἶνός ἐστιν. 

ἁλιῤδύει» κρύπτειν. 

Φεραπεύοντα" 

ἀληλιμμένος -- ἀλινδεῖσθαι 

ἁλίβρωτος ὁ ἅλας ἐσθίων. 
ἁλιγενής ὁ ἐν Φαλάσσῃ γεννηδείς. 
4λιγέρνης ὄνομα κύριον. “τούτου τοῦ 

Γότῷου βέλη ἀφιέμενα ῥοίζῳ τε πολλῷ καὶ 
ταχυτῆτι οὐ σταθµητῇ ἐφέρετο, ὡς εἶπερ ἐς 
λίθο» τινὰ ἐμπέσοιεν ἡ ἕτερόν τι σκληρὸν καὶ 
ἀτέραμνο», διαρρήγνυσθαι ἅπαν τῇ βίατῆς 
ῥύμης. Ῥωμιαῖον ἂν τινὰ ἰδῶν τεθωρακισµεέ- 
νο» ἀφίησι βέλος αὐτῷ ἐκ τοῦ µετεώρα, καὶ 
αὐτίκα διεπερόνησε τὸν ἄνδρα αὐτῷ θώρακε 
καὶ ἀσπίδι. οὕτω δή τι δυνάμει τετῶ» πολ- 
λῶν περιῆν καὶ καρτεραὶ αὐτῷ ἐρύσαι τόξο» 
αἱ χεῖρες.'' “4γαθίως φησίν 4 9). 

ἀλέγκιος ὅμοιός, 
ἁλιεύεσθαι τὸ ἁλιεύειν. λέγουσι δὲ καὶ 

ὡς ἡμεῖς. eſ.v. ἀσπαλία. 
ἁλιεύς ἁλιέως, καὶ ἁλιεῖς καὶ ἐπὶ ποτα- 

μῶν. "ἐκ τῶν πέριξ πόλεων ἐς τὴν τεταγκιέ- 
η» τῇ ἀναγωγῇ ἡμέραν ἠδροισμένοι ἁλιεῖς 

ἐφειστήκεισαν' ρριανός φησι. καὶ παροικία 
᾽ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν οἴσω."' ἁλιεὺς τὰς ἅλι- 

σκοµένες ἰχθύας μετεχειρίζετο, καί ποτε ὑπ) 
αὐτῶν πληγεὶς νοῦν οἴσω φησίν. ὁμοία ἐστὶ 
τῷ ᾿ῥεχώὲν δέ τε νήπιος ἔγνω." 

ἁλιζώνου τῆς ὑπὺ Φαλάσσης περιεζω- 
σµένης' (ΑΡ 7 318) ''{αἲδ) ἔχω πολιῆτι» 
ἁλιζώνοιο Κορίνθου.” 

ἀἁλίζωστις εἶδος βοτάνης Φαλασσίας. 
ἁλίη ἡ Φαλασσία. 
ἁλιήτορες οἱ ἁλιεῖς. 

ἄλιθον. "ήν γὰρ οὐ φύσει ἄλιδον οὐδὲ 
εὔγειον τὸ πεδίον᾽' 4ρριανός φησιν. οξ. v. 
κολωνός. 

ἄλικαρνασεύς ἀπὸ τόπου. 
ἀλικροῦδα παρὰ Ῥωμαίοις ἡ σχεδία 

τροφἡ καὶ ἄπυρος" κραδὲὸμ γὰρ τὸ ἀνέψητον». 
ἀλίμενον τὴν τέλος οὐκ ἔχουσαν οὐδὲ 

ὕριιον (εἰ. Α Αν. 1400). 
ἀλιμενότης (Χ Hell. 4 8 7) τόπος λιμένα 

μὴ ἔχω». 
ἁλίμικτον τὸ πεπασμένον. 
ἅλιμον βοτάνη Φδενδροειδὴς παρὰ δά- 

λασσα». πληθυ»τικὰ δὲ τὰ ἄλιμα. 
Μάλιμούσιος. ἄλιιοῦς ὁῆμός ἐστι τῆς 

“{εοντίδος. “λέγεται ὁ ᾽4γασικλῆς τοῖς “ἔλι- 
µουσίοις συνδικάσαι, καὶ διὰ τοῦτο Ἑένος 
ὢν ἐγγραφῆναι τῇ πολιτεία." 

ἁλιμυρήεις (Ηοιη, ε460) ὁ εἲς Φάλασ- 
σαν ῥέων. 

ἀλινδεῖσθαι κυλίεσθαι, καὶ ἀλινδή- 



ἁλινήκτειραν - ἀλιτηροῦ 

ὄρα κυλέστρα, τόπος ἐν ᾠ οἱ ἕπποι κονίον- 

ται. ἀριστοφάνης Ran. 911) “"συσκεδᾶν πολ- 
λᾶς ἀλινδήθρας ἐπῶν.' περὶ 4ἰσχύλο φησίν. 

ἁλινήκτειραν τὴν ἐν ἁλσὶ νηχομένην" 
(ΑΡ 6 190) "καὶ ταύτην ἀπέεηλον ἀλινήκτει- 
ρα ἑλαίην. 

ἁλενηχέος ἐν Φαλάσση »ηχομένης" 
ἐπιράμματε (Α5 6 929) 
τέχνης ἄνδετο. 

ἁλιξάντοις ταῖς ὑπὸ τῆς ἁλὺς ξαινο- 

µέναις" ἐν ἐποράμματι (ΔΡ 6 89) ἵ ἀκταίης 
ησῖδος ἁλιξάντοισι χοιράσιν. 

ἅλιος ὁ «αλάσσιος, ἡ ὁ µάταιος, 
λος κατὰ τροπὴν 4ωρικήν. 

αλισεα οῇ ἀντὶ τοῦ αὐγμηράν. ἢ λιπαρῆ, 

ἕξἡς αὐτὸν λιπαρήσομε»' Σοφοκλῆς (ΕΙ. 450) 
"αάμοῦ ταλαίνης μικρὰ μὲν τάδ’, ἀλλ' ὅμως 
ἅχω, δὺς αὐτῷ τήνὸ᾽ ἀλιπαερῇ τρίχα καὶ 
ζῶμα τούμόν, οὐ χλιδαῖς ἠσκημένον. 

ἁλέπεδον ὁμαλὺν ἔδαφος παρὰ τῇ Φα- 
λάσση" τινὲς δὲ τὸν ΠΠειραιᾶ φασίν. ἔστι δὲ 
καὶ κοινὸς τόπος, ὃς πάλαι μὲν ἦν δάλασσα, 
αἴθις δὲ γέγονε πεδίὀν. διὸ καὶ δασυντέον 
τὴν πρώτη»: ἔστι γὰρ οἷον ἁλὸς πεδίον. οἳ 
δὲ τὸ παραθαλάσσιον πεδίον οὕτω καλᾶσι». 
ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ δύνασθαι ἐν αὐτῷ ἵππες 
ἀλωδεῖσφαι, τουτέστι κονίσασθαι, τὴν ὀνο- 

πασίαν λαβεῖν. 

ἁλέπλαγκτος. οὕτως καλεῖται ὁ Πάν, 
ᾗ ὅτι ἐβοήθησε τοῖς «4θηναίοις ἐν τῇ ναυ- 
μαχίᾳ, η ὅτι τὸν T υφῶνα δικτύοις ἢ ἤγρευσεν, 
ἡ ὅτι οἱ ἁλεεῖς τηιῶσι τὸν Πᾶνα ὡς »όμιον 
Φεόν, ἢ ὅτι μεγαλόφωνος ἐν τῇ χορείᾳ ὡς 
ἀλίβρομος, ἤ ὅτι τῆς ᾿Ηχοῦς ἐρᾷ, πολύηχος 
δὲ ἡ Φώλασσα. ἔστι δὲ ὁ Πὰν χορῶν πρύ- 
ἔενος. οεὖ. 5 Α]. 605. 

ἁλέπλοα ἐν τῇ Φαλάσσῃη πλέοντα. 
ἁλερρόθιον κῦμα θαλάσσης": (ΑΡ 7 θ) 

᾽ἀγήρανεον στύιια κύσμα παντὸς ἁλιρροθία, 
Ξεῖνε, κέκευθε κόνις.' περὶ 'Οιήρου ὁ λόγος, 
Ἡλιρρόθιος δὲ οἱὸς Ποσειδῶνος. 

ἁλις δαψιλῶς, ἱκανῶς. (Dionys. Hal. fr. 

92) "ὡς δὲ ἅλις εἶχε ταύτης τῆς τιμωρίας, 
ἀέλευσεν αὐτὸν ἄγεω εἰς τὴν πόλιν ὀπίσω 
τὸ γεῖρε Φδεδεµένον.͵ ριστοφάνης ''ἅλις 
μοι ἀφύης' παρατέταµαι γὰρ ἐσθίων”' ἐν 
Ταγηνισταῖς φησί. καὶ αὖδις ""ἡ δὲ γυνὴ 
έχει ἑαυτῇ τῆς «τιιῆς καὶ τοῦ γέρως ἅλις 

έχει.) 

ἁλίσας συ»αὐροίσας, ἢ κυλίσας, κονί- 

ἐν 
'"ἁλινηχέος ὄργανα 

νυν ς 

πο 
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σας. καὶ ἁλέσασα συναθροίσασα". '"ἡ δὲ 
Σεμίραμµις ἁλίσασα τὴν δύναμιν τὴν πόλων 
αἱρεῖ κατὰ κράτος.” 

ἀλισγη έν ἑστιαθέν, ἢ µισηθέν, ἢ λυ- 
πηθέν. καὶ ἀλισγηθείς σπιλωθείς. 

ἀλισγημάτων (aet. 19 30) µιασμάτων 
ἐκ υτσαρᾶς τῶν εἰδώλω» θυσίας. 

ἁλισὸεῖεν συναθροισθεἴεν" "ὁ δὲ Πει- 
σίστρατος ἐπιτεχνᾶται ὅπως ἁλισθεῖεν ἔτι οἱ 
“4ὐηναῖοι"' (Ηετοάοι. 1 63). 

ἁλισθείσης συναθροισθείσης. 

ἁλίσκει νικᾷ, καὶ ἁλίσκεται καταλαµ- 
βάνεταιν κρατεῖται. 

ἁλισμένοι παρὰ Ἡροδότῳ (7 308) ἀντὶ 
τᾶ συνηδροισµένοι" -"ἠκηκόεε δὲ ὡς ἁλισμένη 
εἰ ταύτῃ στερατιή.' 

ἁλιταίνω ἁμαρτάνω, 
ἁλιτενής. "ἁππιανός Pun. 194) "οἱ δὲ 

Καρχηδόνιοι ἐξέδραμον ἐπὶ τὰ τῶν Ρωμαίων 
κηχανήµατα, οὗ κατὰ γῆ», οὐ γὰρ ἦν δίοδος, 
οὐδὲ ναυσίν, ἁλιτενὴς γὰρ ἦν ἡ Ψάλασσα, 
ἀλλὰ γυμνοί, οἳ μὲν ἄχρι τῶν μαζῶν βρεχό- 
µεένοι, οἳ δὲ διένεον.' 

ἀλιτεύω τὸ ἁμαρτάνω. 
ἀλίτημα ὁμάρτημα, καὶ ἁλιτήμών ὁ 

ἁμιαρτωλός. καὶ συστέλλει, 
ἀλιτήμορος παράφρων γεγονώς. 
ἀλιτήριοι ἁμαρτωλοί. ἀλιτήριοι δὲ ἓν- 

τεῦώεν ἐκαλοῦντο. λιμὸς κατέλαβέ ποτετοὺς 

“δηναίης, καὶ οἱ πένητες τὰ τῶν ἀλάντων 
ἄλενρα ὀνήρπαζον. ἀπὸ γοῦν ἐκείνων κατα- 
Ἰρηστικῶς τοὺς πονηροὺς ἁλιτηρίης ἐκάλεν, 
παρέτεινε δὲ τὸ ὄνομα καὶ ἐπὶ τῶν μετὰ βίας 
τι ποιούντων», ἀπὸ τῆς σιτοδείας τῆς κατὰ 
τὸν 4ἰτωλικὸν πύλεμον γενομένης. ἔστι δὲ 
καὶ παραγώγως ἀπὸ τᾶ ἀλιτραίνειν, ὃ ἔστιν 
ἁμαρτάνει». 

ἀλιτήριος ἀνόσιος, ἃ ἐνεχόμενος µιά- 

σµατι καὶ ἐξημαρτηκὼς εἰς Φδεούς, “άριστο- 

φάνης Ἱππεῦσιν (448) "ἐκ τῶν ἀλιτηρίων σέ 
ημι γεγονέναι τῶν τῆς Φεοῦ.” 

ἁλιτηρίους ἀποτοχόντας, ἁμαρίόντας, 
ἀστοχήσαντας. οὐ µόνο» ἀπράκτους παρε- 
σκεύασας ἐπανελφεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀλιτηρίους 

πάντων τῶν αὐτοῖς ἐντεταλμένω» ἀπέδειξας.” 
καὶ αὖθις (Ῥτοεορι Are. 139) '"ἢ πῶς ἐκ ἔμελ- 
λεν ὃδε ὁ ἄνθρωπος δαίμων τις ἀλιήριος 
εἶναι). 

ἀλιτηροῦ ἁμαρτωλοῦ, μιαρᾶς" νῦν ὁ” 
ἐκ Φεῶ» τε κἀξ ἀλιτηρᾶ φρενός" (500 571) 

5 



66 ἀλιτόμηνος — 

ἁλιτόμηνος ὦ τοῦ τελείου μηνὸς ὅδιη- 
µαρτηκώς, ὁ ἠλιτόμηνος. 

ἁλιτρία ἀντὶ τοῦ ἁμαρτία “ριστοφά- 
νης (Ach. 907). καὶ ἁλιτρός ἁμαρτωλός. 

4λέίφειρα ὄνομα πύλεως, καὶ ἄλιφει- 

ρεύς ὁ πολίτης, 
ἁλίωσε (Ham. 11737) µάταιον ἐποίησεν. 
ἀλκαία. ' ἀλλ ὁ μὲν ὁράκων μµεγέθει 

μέγιστος ὦν τῷ οὐραίῳ τὸν λέοντα κατηκέ: 
ζετο, ὁ δὲ λέων ἤλγει μὲν καὶ τῇ ἀλκαίῳ πρὺς 
ἅμυναων ὁιηγείρετο”. ὁ λογοθέτης φησὶν ἐν τῷ 
τοῦ ὁσίου Ἠαρκέλλου ῥίω. 

α ἁλκαῖος «4θηναῖος τραγικός, ὃν τινες 
Φέλουσε πρῶτον τραγικὸν γεγονέναι. 

4λκαῖος Ἀυτιληναῖος, εἶκα 49ηραῖος, 
κωμικὺς τῆς ἀρχαίας κωμωδίας, [πέμπτος], 
υἱὸς δὲ Ἰίκκου, ἔγραψε ὀράματα δέκα. 

λκαῖος Ὀμφάλης καὶ ᾿Ηρακλέως ἐγέ- 
νετο μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ τὰ πολέμια γεν- 
ναῖος. 

λκαμένης ὅ ὄνομα κύριο», ὁ «{ήμνιος, 
ἄλκάνης ἀνὴρ τῶν ἐν µέσω πολιχῶν 

τῆς Εφραϊμ κληρουχίας, «άρμαθαὶμ πόλιν 
χατοικῶ», γαμεῖ δύο γυναῖκας, ἄνναν τε καὶ 

Φέναννα». ἐκ δὴ ταύτης καὶ παῖδες αὐτῷ 
γίνονται" τὴν ὁ) ἑτέραν ἄτεκνον οὖσαν ἄγα- 
πῶν διετέλει. ἀφικομένου δὲ μετὰ τῶν γυ- 
ναικῶν τοῦ ᾽ἀλκάνου εἲς Σιλὼ πόλιν Φῦσαι 
(ἐνταῦθα γὰρ ἡ σκηνὴ τοῦ Φεοῦ ἐπεπήγει), 
καὶ πάλιν κατὰ τὴν εὐωχίαν νέµοντος μοίρας 
κρεῶν ταῖς τε γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις, ἡ 
Άννα Φεασαμένη τὰς τῆς ἑτέρας παῖδας τῇ 
μητρὶ περικαφισαµένους εἰς δάκρυά τε πρύ- 
πεσε καὶ τῆς ἀπαιδίας αὐτὴν ὠλοφύρετο καὶ 
τῆς µονώσεως, καὶ τῆς τάνὀρὺς παραμυθίας 
τῇ λύπῃ κρατήσασα εἰς τὴν σκηνὴν ὤχετο, 
τὸν Φεὸν ἱκετεύουσα δοῦναι γονὴν αὐτῇ καὶ 
ποιῆσαι μητέρα, ἐπαγγελλομένη τὸ πρῶτον 
αὐτῇ γενησόµενο» καθιερώσειν ἐπὶ ὁιακονίαν 
τοῦ ὑεοῦ, δίωταν οὐχ ὁμοίαν τοῖς ἰδιώταις 
ποιησόµενον. εὐχομένης δὲ ἤλθεν Ἠλεὶ ὁ ἀρ- 
χιερεὺς καὶ ὡς παροιοῦσαν ἐκέλευόεν ἀπιέ- 
ναι" τῆς δὲ πιεῖν ὕδωρ φαμένης, λυπεµένην 
ὁ) ἐπὶ παίδων ἀπορίᾳ τὰν Φεὺν ἱκετεύει», 

θαρρεῖν παρεκελεύετο, παρέξει» αὐτῇ παῖδα 
τὸν Φεὸν καταγγέλλω». καὶ γίνεται αὐτῇ παι- 
ὁδίον, ὃν Σαμονὴλ ἐκάλεσαν, Φεαίτητον ὡς 
ἄν τις εἴποι. lIoseph. Α. I. 5 10 2. 
 Μάλκείδης ὁ Ἡρακλῆς, παππωνυμικῶς' 
άλκέως γὰρ παῖς “άμφιτρύω». 

b 

—AX— 

ἄλκέτας ἸΜολοττῶ» βασιλεύς. ἀλλὰ καὶ 
ὑποστράτηγος ἄλλος «ἀλεξάνδρου. 

ἀλκή ἰσχύς, δύναμις. Ἡσίοδας (αρ. Νίο, 
Damase. Ρ, 449) ᾿ ἀλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν Ὀλύμ- 
πιος 4ἰακίδῃσι, νᾶν ὁ᾿ «4μυθαονίδαις, πλᾶ- 
τον δέ περ ᾿ἀτρείδῃσι. καὶ Πολύβιος ᾽'οἷδε 
γὰρ καὶ λόγων ἀλκὴ νανάτου καταφρανεῖ».'' 

ἀλκήεντας εὐρώστους, δυνατούς" (ΑΡ 
6 277) ''4ρτεμι τόξα λαχῦσα καὶ ἀλκήεντας 
ὀιστούς.” 

ἄλκηστις ὄνομα κύριο». 
4λκιῤιάδης υἱὸς Νλεινίου καὶ τῆς ἀδελ- 

φἧς Περικλέους, «4δηναῖος, φιλόσαφος καὶ 

ῥήτωρ, μαθητὴς πριῶτο» Σοφίλου, εἶτα Σω” 
κράτους, οὗ καὶ ἐρώμενος, «ὡς τινές. καὶ ἐκ 
ὁούλων δὲ τεχθέντα τινὲς ἱστορήκασιν, ἅτος 
ἐστρατήγησεν «49 ηναίων" καὶ λυπηθεὶς διὰ 
τὸ ἐκπεσεῖν αὐτὸν τῆς στρατηγίας τῆς τῶν 

"Ερμῶν ἀποκοπῆς ἕνεκα, καὶ ἀποστὰς πρὸς 
Τισαφέρνην τὸν Πέρσην καὶ πολέμου αἴτιος 
γενόμενος «4φηναίοις, πάλιν αὐτοῖς εὔναυς 
ἐγένετο. μέλλοντος δὲ -4υσάνδρο αὐτὸν ἆναι- 
ρε, παρ' ᾧ διέεριβεν εἲς κώμη» τῆς Φρυ- 
γίας ἑταίρα συνώ», ὄναρ ἦν» τεθεαμένας του 
όνδε" ἐδόκει τὴν ἐαθῆτα τῆς ἑταίρας ἔχων 
καίεσθαι δίχα τῆς κεφαλῆς. οἳ ὀορυφόροι δὲ 
ἐπιστάντες ὑφῆψαν τὴν σκηνή», ὃ δὲ ἐξελθὼν 
βίᾳ τιτρώσκεται διωχφείς. οἳ δὲ τὴν κεφα 
λὴν ἀφελύντες αὐτοῦ Φαρναβάζῳ κοµίζασι». 

«4λκιδάμας ἀπὸ ᾿Ελαίας τῆς «άσίας, 
φιλόσοφος, «ιοκλέους υἱὸς μουσικὰ γεγρα" 
φύτος, µαθητὴς Γοργίου τοῦ «4εοντίνου. 

ἀλκιμάχη ἡ «4φηνᾶ ἡ ἐν πολέμοις κρα- 
ταιά" (ΑΡ 6 134) ""νηὸν ὑπωροφίας Παλλά- 
δος ἀλκιμάχας.” 

ἀλκέμαχος. στρατηγός ἐστιν οὗτος, 
“ἀναγυράσιος τῶν δήµω», ἕτερος δέ ἐστιν ὁ 
Μακεδών», àâú μνημονεύει Ὑπερίδης. εξ. Harp. 

ἀλκιμένης ἸΜεγαρεὺς τραγικός. ἔστι δὲ 

καὶ ἕτερος «άλκιμένης 4θηναῖος κωμικός. 
ἄλκιμος ἰσχυρός. 
4λκίνουος ὁ δυνατός. 

λκίππα µία τῶν «ἀλκυονίδων. καὶ 
ἔστιν ἐν τῷ ἀλκυονίδες, 

«4λκίφρω»ν ἸΜάγνης τῆς. παρὰ ΜΜαιάν' 
ὅρῳ Ἰήωγνησίας, φιλόσοφος. 

"4λκμαιωνίδαι γένος ἐστὶν ἐπιφανὲς 
“4φήνησι», ἀπὸ «4λκμαίωνος, 

λκμαιωνίδαι λαμπροί τινες 9ήνη 
σι», ἀπὸ “ἄλκμαίωνος τοῦ κατὰ (Θησέα. 



Αλκμάν --- ἀλλ ἢ καλῶς 

Ἠλκμά» {άκων ἀπὸ ἸΠεσσόας, κατὰ δὲ 
τὸν Κράτητα πταίοντα .{νδὸς ἐκ Σάρδεω», 
Ἱεραύς, υἱὸς «4{άμαντος ἢ Τιτάρου. ἦν δὲ 
ὑπίτῆς κ ὀλυμπιάδος, βασιλεύοντος .{υδῶν 

Ἄρύνος τοῦ ᾽ἄλνάττου πατρός, καὶ ὤν ἐρω- 
ταὺς πάνυ εὑρετὴς γέγονε τῶν ἐρωτικῶν µε- 
Ἰῶν. ἀπὸ οἰκετῶν δέ. ἔγραψε βιῤλία ς’ µέλη, 
καὶ ολυμβώσας. πρῶτος δὲ εἰσήγαγε τὸ μὴ 
ἑξαμέτροις μελῳθεῖ». κέχρηται δὲ 4ωρίόι 
ὁμλέκτω κανθάπερ {ακεδαιμόνιος. ἔστι δὲ 
ταὶ ἵτερος λκμάν, εἷς τῶν λυρικῶ», ὃν 
ὤεηχεν ἡ Μεσσήνη. 
να. εἶδος, ὕπερ πεπλεόνακε 

παρὰ λκμᾶνι, τὸ κατ ἀμφύτερα ῥῆμα {ιε- 
τα τῶν ὀνομάτων τεταγέναι. καὶ παρ 
Ὡνήρῳ (Ε 774) ""ἥχι ῥοὰς Σιµόεις συμβάλ- 
Ίπον ἠδὲ Σκάμανδρος. 
Αλκμήνη ὄνομα κύριον. 
ἀλκτῆρες οἱ φύλακες" ""Φείας ἀλκτῆρες 

ἱρερτῆς [ἀγητῆρος ἐφαμερίοις Athen. p. 602 Ο] 
φιλύτητος.”, 

ἀλκτήρια λιμοῦ τὰ δυνάµενα ἀλαλκεῖν 
καὶ ἀπείργειν τὸ» λιμό». 

ἠλκνονίδες ἡμέραι αἳ εὐδιειναί. περὶ 
τοῦ ἀριθμοῦ διαφέρονται' Σιμωνίδης γὰρ ἐν 
Πντάθλοις τ΄ φησὶν αὐτάς, ὡς “4ριστο- 
της ἐν τοῖς περὶ ζῴων (583), «{ημα: 
Ίδφας δὲ ὁ Σάμιος ζ', καὶ Φιλόχορος . 
τὸν δὲ ἐπ᾽ αὐταῖς αμῦφον 'Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς 
περί. ὑπομνήμασι λέγει οὕτως. α4λκυονέως 
τοῦ γήαντος δυγατέρες ἦσαν Φωσθονία 
Ἄνθη Μιθώνη "Αλκίππα Παλλήνη. 4ριμὼ 
ἀστερίη" αὗται μετὰ τὴν τε πατρὸς τελευ- 
τὴν ἀπὸ Καναστραίου, ὃ ἐστιν ἄκρον τῆς 
Παλλήνης, ἔθριψαν. αὐτὰς εἷς τὴν Φάλασσα», 
Αμφιερέτη ὁ) αὐτὰς ὄρνιθας ἐποίησε, καὶ 
ἀπὸ τοῦ πατρὺς ἀλκυόνες ἐκλήθησαν. αἱ δὲ 
εμοι καὶ γαλήνη» ἔχουσαι ἡμέθαι ἆλκνο- 
"δες καλοῦνται. καὶ ἀλκυόνειος ἡμέρα. 

ἀλκυών ὄρνεον Φαλάσσιον. 
ἀλλά ἀντὶ τοῦ ὅταν δέ, καὶ ἀντὶ τᾶ γέ. 

ἀλλὰ γάρ ἀντὶ τοῦ δέ. Εὔπολις... (Ἰεχ. 
δες. ρ.377 Β). ' ἀλλὰ γὰρ ἀθυμοῦντες ἄνδρες 
ποτε τρόπαιο» ἐστήσαντο” (Plato Critiu 
2.108). ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν δὐ ἀθυμίαν µη- 
δέν Τενναῖον πράττει» δυναμένω». 

ἄλλα ὅ' ἀλλαχοῦ καλά, παρ᾽ ὗσον 
τὰς εὐμενίδας ἄλλοι ἄλλως καλοῦσι». ἄλλα 

» ὀνόματα παρ ἄλλοις καλὰ νοµίζονται, 
παρ ἡμῖν δὲ ταῦτα, τὺ ὀνομάζειν αὐτὰς εὖ- 
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µενίδας κατ εὐφημισμὺν τὰς ἐρινύας. 8ε. 
5, OC 43. 

ἄλλα μὲν ὃ «Πεύκωνος ὄνος φέρει, 
ἄλλα δὲ {εύκω». 

ἆλλ' ἀντέπαισε τὴν ἐπ᾽ ἄγκυραν 
Φεός, ἐπὶ τῶν παρ ἐλπίδα γενοµένω», παρ 
ὅσον οἳ ναῦται πολλάκις ἡγούμενοι ἄγκυραν 
βάλλειν ἢ προσορμιεῖσθαι ἐς τέπίσωἔπλευσα». 

ἀλλὰ νῦν. '"ὦ Φεοὶ πατρῴοι, συγγένεσθέ 
Υ ἀλλὰ νῦν," ἀντὶ τοῦ διὰ τάχους, ἡ τρα- 
γῳδία φησέ (Β. ΕΙ. 414). 

ἀλλ ἅπαν γένοιτ ἂν ἤδη, τὴν πα- 
ροιμίαν ὁ) ἐπαινῶ τὴν παλαιάν' ὑπὸ λίθῳ 
γὰρ παντί πε 20ὴ μὴ δάκη ῥήτωρ ἀθρεῖν”' 
(A. Thésm. 533). ἡ δὲ παροιμία "ὑπὸ παντὶ 
λίΦῳ σκορπίος εὖδει"' φυλάσσεο.'' 

ἀλλὰ χρή ἔστω. τοῦτο δηλοῖ συγκατά- 
Φεσι», οἷον καὶ μάλα, 

ἆλλ᾽ ἐμός 1’ οὐκ ἂν ἐκτὸς ἔλ8ῃ 

πόκα πορπησάµενος (Α. 19, 106). ὁ ἐμός, 
φησίν, ἀνὴρ οἷον περονησάµενος, ἀντὶ τοῦ 
ἀπολαβὼν τὴν ἀσπίδα, ἅμα τῷ παρεῖναι 
ἄπεισιν εἲς τὸν πόλεμο», καὶ ἐκ ἂν ἀπέλθοι 
τῆς μάχης. 

ἀλλ) ἔπου χώρας τρόποις, ὅτι δεῖ 
χώρας ἑκάστης, ἐν ᾗ ἄν τις γένηται, μιμεῖ- 
σθαι τὰ ἔφη, 

ἀλλ’ ἔσδι ἐλθὼν τὺς ἨΜεγακλέας 

κίονας, ὥς εἰ εἶπε τὸν πλοῦτο», ἐμφαίνει 

διὰ εούτων ὅτι οὐδὲν αὐτῷ κατελείφθη εἰ 
μὴ ἡ αὐλή. ἀντὶ τοῦ τοὺς λίθους τῆς Me· 
γακλέους olxius οὗτοι γὰρ μόνοι κατελείφ- 
φησαν αὐτῷ πάντα φαγόντι. λέγει δὲ ὁ πρε- 
— πρὺς τὸν υἱόν. “4ριστοφάνης ἐν Νε- 
φέλωις (814). ἐπὶ τῶν» ἀνειμιένως διαιτωµένων 
ὁ λόγος. 

ἀλλ’ ἔστ᾽ ἀληθὴς ἡ βροτῶ» παροιμία" 
ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοκ ὀνήσιια". ἄἴας 
φησέν (6634). 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν Μεγαρική τις µη- 
χανή (Α. Aeli. 704) ἀντὶ τᾷ πονηρὰ καὶ πα- 
»οῦργος μηχανή: διεβάλλοντο γὰρ ἐπὶ πονη- 
ρία οἱ Μεγαρεῖς, ἄλλα μὲν λέγοντες ἄλλα 
δὲ ποιοῦντες. 

ἀλλ ἤ ἀντὶ τοῦ εἰ µή, καὶ ἀντὶ τοῦ 
ἁπλοῦ τοῦ ἤ. τίθεται δὲ ἐνίοτε καὶ ἀντὶ τᾷ 
ἀλλὰ ἄρα, καὶ ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦ τοῦ ἄρα”" 
Πλάτων (6ουᾳ. iu.) ἀλλ’ ἢ κατόπιν ἑορτῆς 
ἧκομεν' ἀντὶ τοῦ ἄρα. 

ἀλλ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναέ 
5. 
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τὸν εὐγενῆ χρή. 
φοκλης Ai. 479). 

ἀλλ οὐ γάρ ἐστι τῶν ἀναισχύντων φύ- 
σει γυναικῶν οὐδὲν κάκιον εἲς ἅπαντα, πλὴν 
-ἄρ' ῆ γυναῖκες (Α Thesm. 537), τουτέστιν 
εἰ μὴ ἄλλη γονή. 

ο ἀλλ οὐδέ γ αὐδᾶν ἔσο᾽ 
ὁρᾶν καλόν G. OR 1409), 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι πεσών γε κεί- 
σομαι “Αριστοφάνης Νεφέλαις 456, τητέ- 
στιν οὐ μὴ ἀθυμήσω, οἷον οὐ παραδώσω 
ἐμαυτὸν ταῖς λύπαις. 

ἀλλ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ ποδὶ πρὺς 

τὴν λύραν ἁμετρίαν lato Clit. p. 407), 
παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπὲρ ἄλλης αἰτίας ὀφει- 
λόντων τιμωρίαν ἢ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ προβάλλον- 
ται οἳ κατηγορούμενοι. 

ἀλλ’ οὐ δέμις ἀλλ οὐ δυνατόν" (4 
Nub. 141) "ἀλλ οὐ θέμις πλὴν τοῖς µαθη- 
ταῖσιν λέγειν. ἐπὶ διασυρμῷ καὶ διαβολῇ 
ταῦτα παρεισάγει' ἀλλότριον γὰρ τῶν φιλο- 
σόφω» τὸ βασκαίνειν καὶ φφονεῖν, οἷς τὸ 
χοινωνεῖν πρέπει πάντων ἀφιθόνως. 

ἆλλ᾽ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ. λείπει τὸ 

εἲς πάγη». καὶ “"ἅπαξ ἀλώπηξ εἲς πάγην.”' 
ἀλλ ἐκ ἔνεστι συκοφάντε δήγμα- 
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ἃ μηδὲ 

τος" (ΑΡ. 886) ἐπὶ τῶν ἀνηνύτων, λείπει 
δὲ τὸ φάρµακον. λέγει δὲ ἐν ἦθει ὃ θερά- 
πων ὅτι ἐκ ἔστι τις ἐν τῷ δακτυλίῳ ἐπωδὴ 
ἢ φάρμακο» πρὺς δῆγμα συκοφάντου, ἐπεὶ 
εἰώφασι λέγειν οἱ τὰ περίαπτα πωλοῦντες 
ὅτι χρησιμεύει τόδε πρὺς τόδε. ἄλλως. ἆλε- 
ξητήριον τῶν δηλητηρέων δείκνυσιν αὐτῷ καὶ 
βασκανίας ἀποτρεπτικὸν δακτύλιον, ὃν κα- 

λοῦσι φαρμακίτη». φησὶν ὄν, κἂν ἔχης φαρ- 
µακίτην δακτύλιο», ἀλλ οὐ πρὸς δὑῆγμα τοῦ 
συκοφάντου, ὡς τούτων χειρόνων ὄντων καὶ 
Φηρίω», πρὸς ἃ ὁ δακτύλιος πεποίηται. 

ἀλλ᾽ οὐ λαχᾶσ᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράµ- 
ματι; Αριστοφάνης Ρ]αι, υτ9), ἀντὶ τᾷ ἐδί- 
καζες.. οἱ γὰρ “ἀθηναῖοι κατὰ γθάμμα ἐκλη 
ροῦντο ἀπὺ τῶν { φυλῶ». οἷον ἡ πρώτη τὸ 
α εἶχε σηµεῖον, ἡ δευτέρα τὸ ῥ, µέχρι τᾶ κ" 
δέκα γὰρ φυλῶν οὐσῶν δέκα ἐγίνοντο δικα- 
σταί. ὁ οὖν λαχὼν τὺ α πρῶτος ἐδίκαζε, καὶ 

οἱ ἄλλοι ὁμοίως. τάχα ἂν σύ, φησί, λαχᾶσα 
οὐκ ἐδίκαζες ἀλλ’ ἔπινες. 

ἄλλαγμα, ὁ προφήτης φησὶ (9. 43 19) 
"καὶ οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἀλλάγμασψ 
ἡμῶ».'' 

ἀλλ) οὐ γάρ -- ἄλλην δρῦν βαλάνιζε 

ἀλλαντοπώλης ὁ εἴδη ἐνεέρων πωλῶ», 
ἐντεροπώλης" ἀλλᾶς γὰρ τὸ ἕντερο», ἀλλᾶν- 
τος. (Ῥτοεορ. Pers. 5 18) 'ἀντὶ τροπαία ἔστη- 
σαν τῷ στερατηγῷ σημεῖο», ἀλλᾶντάς τε αὐ- 
τοῦ ἀποκρεμάσαντες τοῖς πολεµίοις σὺν γέ- 
λωτι ἐπετώθαζον. ριστοφάνης (Δεὶν. 146) 
"ῆρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ἀπατουρίων.'' ἆπα- 
τούρια δὲ ἑορτὴ δημοτελὴς ἀγομένη παρ 
4θηναίοις. 

ἀλλαξάμενος. ἁππιανός ὅτι πατρίδα 
καὶ γένος ἀλλαξάμενος ἥκοι, τὸ μηδὲν ἤγη- 
σάµενος, ἢ τὰ τῶν Βολούσκω»ν ἀντὶ τῆς 

πατρίδος αἱρήσεσθαι βουλην είς.) 
ἀλλαξάμενος προτιµήσας, ' ὑπὲρ τοῦ 

κέρδους ὃ κακοδαίµων τὴν πήρωσιν ἀλλαξά- 
µενος" καὶ ἦν παράδειγµα καὶ παίδευµα τκᾱ- 
σιν, ὥστε μὴ τολμᾶν μηδὲ κερδαίνειν παρα- 
πλήσια.᾽ 

ἀλλαρίοις σιτηρεσίοις" 'ὁ δὲ Ἰήακεδό- 
ριος συνέταξεν ἐκκλησιαστικοῖς ἀλλαρίοις 

ἀποτρέφεσθαι.' 
ἀλλᾶς ἀλλᾶντος εἶδος ἐντέρου ἐἔσκευα- 

σµένη. καὶ ἀλλαντοπώλης ὁ ταῦτα πωλῶν. 
ἀλλαχῇ ἀλλαχοῦ. 
ἀλλάγχθητε ἀντὶ τοῦ διαλλάχθητε Σο- 

φοκλῆς. 
ἀλλαχοῖ καὶ ἀλλαχόσε τὸ εἲς τόπο», 

ἀλλαχοῦ δὲ καὶ ἀλλαχόθι τὸ ἐν τόπῳ. 
ἄλλῃ ἀντὶ τοῦ ἄλλως ἢ κατὰ ἄλλο Θ4- 

χυδίδης. 
ἄλλη δόξα ἡλίου (ἱ ζου. 15 41). ἥλιον 

λέγει τὴν νέαν ὁιαθήκην» ὡς τέλειον φῶς ἔχε- 
σαν τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης. 

ἀλληγορία ἡ µεταφορά, ἄλλο λέγον τὸ 
γράμμα καὶ ἄλλο τὸ νόημα. καὶ ἆλληγο- 
ρικοὶ ὄνειροι οἱ ἄλλα δι ἄλλων ἀγορεύ- 
ντες, δεωρηματικοὶ δὲ οἱ τῇ ἑαυτῶν θέα 
προσεοικότες. Artémid. 1* 

ἀλλήλοιν δυϊκόν" αὁρῶσων ἐν τῇ λάρ- 
νακι σώματα ἀλλήλοιν περικείµενα. 

ἀλληλούια αἰνεῖε τὸν κύριο», παρ) 
Ἑβραίοις, τοι τὸν ὄντα, 

ἀλληλουχία ἡ ἀλλήλων κράτησις καὶ 
κληρονομία. 

ἀλλήλων ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶν" οὕτως Εὐρι- 
πίδης. καὶ Θουκυδίδης (3 Το) "καί πά τινες 
ἀλλήλω» ἐγεύσαντο”. ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶν. 

ἄλλη» ἄλλως ὡς ἔτυχεν. 
ἄλλην δρῦν ῥαλάνιζε, ἐπὶ τῶν ἐνδε- 

λεχῶς αἰτούντων τι, ij παρὰ τῶν αὐτῶν ἀῑεὶ 



ἄλλη» μὲν ἐξανελοῦμεν -- ἄλλως 

δανειζομένων. καὶ. ἑτέρα παροιμία ''ἅλις 
ὀρνός, ἐπὶ τῶν δυσχερῶς μέν τι καὶ ἀηδῶς 
ἐσθιόντων», ἕτερον δὲ βέλτιον εὑρόντων. 

ἄλλην μὲν ἐξαντλᾶμεν, ἣ ὃ) ἔπεισ- 
ρέει, ἐπὶ τῶν πονούντω» καὶ πλέον οὐδὲν 
ἀντόντω», ὡς ἐπὶ ἀντλίας εώς, 

λλέας ὄνομα κύριο». 

ἄλλικα χλαμύδα κατὰ Θεσσαλός: (0αἱ- 
ἴπι, ſr. 149) '' ἄλλικα χρυσείησιν ἐεργομένην 
ἐνετῇσιν.. οἱ ἰδιῶται γάλλικα ταύτην φασίν. 

ἄλλο 7λαύξ, ἄλλο κορώνη ϱ9έγγε- 
ται, παρομιία ἐπὶ τῶν ἀλλήλοις οὐ συμφω- 
νοέντω». 

ἄλλοδαπά ξένα, παντοῖα. καὶ ἡ ἀἆλλο- 

ῥαπὴ τῆς «λλοδαπῆς κλίνεται. 

ἀλλοεεδής ὁ ξένον ἔχων εἶδος. Hom. 
. 194. 

ἄλλο ἕτερον ἐκ παραλλήλου λέγουσιν. 
ἨΜένανδρος ἸΜέθῃ "'εὖτ οὐκ εἶχεν οὐ πῦρ, 
οὐ λίδο», οὐκ ἄλλ' ὑτιοῦν ἕτερον.. Κράτης 
Πωιδιαῖς "τοῖς δὲ τραγωδοῖς ἕτερος σεμνὸς 
πᾶσιν λόγος ἄλλος ὅδ ἐστίν.' 

ἀλλούθρόύους (Ηοιπ.α 183) ἀλλοφώνους. 
ἄλλοεκάμον, ἄλλοι ὄναντο, ἐπὶ τῶν 

παρ ἐλπέδα κληρονομησάρτων. 
ἀλλοῖος (Ηοιι.π 181) ὁ παρηλλαγμένος 

η ἀλλοδαπός. ἀλλοιοφανής. 
ἄλλοις μὲν γλῶττα, ἄλλοις δὲγόµ- 

φοι, παροιμία, παρ ὅσον οἳ μὲν λάλοι οἳ 
δὲ φάγοι. 

ἀλλοίωσις, ἀλλοίώσίς ἐστι μεταβολὴ ἐξ 
εἰδοπεποιηιιένου εἲς εἰδοπεποιιμένον, τῇ αὐὖ- 
τοῦ ὑποκειμένου µένοντος. διγτοῦ δὲ τᾷ πά- 
ὅους λεγομένου, τὸ μὲν εἲς φφορὰν ἄγον 
χερέως λέγεται πάθος τε καὶ ἑλλοίωσις, τὸ 

δὲ εἰς τελειότητα οὐ κυρίως λέγεται πάθος 
οὐδὲ ἀλλοίωσις, ἀλλὰ γένεσις μᾶλλον. 

ἀλλόκοτον ἐναντίο», ξένον, ἀλλοφυές, 

ἐξ ἄλλη ἀσυνάρτητον, ἀλλότριον. Dio Cass. 
15 33) ΄'πόαις γάρ τισιν ἀλλοκύτοις καὶ ῥί- 
ζεις χρώμενοι διὰ τὺν λιμὸν ἐπεπονήκεσαν. 
Αππιανός (Pun. 94) "οἱ μέντοι ὕπατοι καὶ 
ὄσνιῳ μὴ ἐπιχειρεῖν ἐς ἔργον ἀλλόκοτον" ἔτι 
ἑὲ καὶ τὴν πόλιν ἄνοπλον οὖσαν λήψεσθαι 

ἠοῦντο. 

— — ὕδωρ (εν. lo. 4 14). καὶ 
ἑλόμενοι πηδῶντες. 

άλλο πρόσαλλος εὐμετάβλητος, ὁ ποτὲ 
μὲν ἑτέρῳ ποτὲ δὲ ἄλλῳ προσκείµενος. ᾿"οὐ 

7ὰρ µόνον δειλὸς ἦν» ὁ Προυσίας βασιλεύς, 
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ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς κακοπαθείας ἀλλοπρό- 
σαλλος”' (Ρο]γὺ. 37 2). 

ἄλλος ἀντὶ τοῦ ἕτερος" Ὅμηρος (1 3413) 
ὃς χ ἕτερο» μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ 
εἴπη.' τάσσεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ τίς" (λ 126) 
ὑππύτε κεν καὶ ἄλλος." καὶ αὖθις (Γ 103) 
᾿"οἴσετε ὁ᾽ ἄρν, ἕτερον λευκὸ» ἑτέρην δὲ µέ: 
λαιναν, γῇ τε καὶ ἠελίῳ, «4 δ ἡμεῖς οἴσο- 
µεν ἄλλον." ἑλληνικῶς ἐπὶ μὲν τοῖν δνυοῖν 
τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀντιδιέσταλκεν, ἐπὶ δὲ 

τοῦ τρίτου ἄλλον εἴρηκεν. 
ἄλλος ἄλλον ἀντὶ τοῦ ἀλλήλους. 

ἄλλος βίος, ἄλλη δίαιτα, παροιμία 

ἐπὶ τῶν εἰς ἀμείνονα βίον μεταβαλόντω». 
ἄλλος οὗτος Ηρακλῆς, ἐπὶ τῶν βίᾳ 

τι πραττόντω», παροιιιῶδες, ἐπὶ Θησεῖ λεχ- 
δὲν τὸ πρῶτον», ἢ τῷ τῶν Ἰδωίων {ακτύλων 
Ηρωκλεῖ, ἢ τῷ ᾽4λκμήνης διὰ τοὺς παλαιο- 
τέρους. 

ἀλλοστρατεῖ στρατεύεται. 
ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλ- 

λοτε µήτηρ, ἐπὶ τῶν ποτὲ μὲν ὅνσπρα- 
γούντων ποτὲ δὲ εὐπραγούντων. 

ἄλλο τόσον" Ὅμηρος (Χ 533) τοῦ δὲ 
καὶ ἄλλο τόσον. οὕτως εἴωφε λέγειν ἄλλο 
τόσο», ἐπειδὰν ἀπολίπῃ τι τοῦ ὅλου μικρὸν 
ἀτελές. 

ἀλλότρια βάλλειν, ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κυ” 
βεύειν διαμαρτανόντω». 

ἀλλότριο» ἁμᾶς Φέρος, ἐπὶ τῶν τὰ 
ἀλλότρια καρπουένων. 

ἀλλοτριονομοῦντες ἐναλλαγὴν ὀνομά- 
των ποιοῦντες, ἢ ὅλως τισί τινα μὴ προση: 
κύντως διανέµοντες. 

ἀλλοτριοπραγεῖν ἐγθρῶς βελεύεσθαι" 
'"ἐσημειοῦντο μηδὲν αὐτὸν ἀλλοτριοπραγεῖν 
ειηδὲ καινοτομεῖν. 

ἀλλοτριῶ αἰτιατικῇ. 
ἀλλοτρίως πολεµίως. καὶ ὁ 4{αβίὸ (Ρε, 

19 15) “καὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δού- 
λου σου, τουτέστι τῶν δυσμενῶν. 

ἀλλόφυλος ὁ ἀπὺ ἄλλης φυλῆς, ὁ ἆλ- 
λογενής, 

ἀλλόφωνος. 
ἄλλυτος δυσγερῶς λυόμενος" ἐν ἔπι- 

γράµµατι (ΑΡ 6 30) ““κακοῦ ὁ) ἐπὶ γήραος 

ἡμῖν ἄλλυτος ἡβάσκει γυιοτακῆς πενίη.' 
ἄλλῳ τῳ ἀντὶ τοῦ ἄλλῳ τινί. 
ἄλλως µάτην, ἡ μάλιστα, ἢ κατ ἄλλον 

τρόπο». εἴρηται δὲ καὶ τὴν ἄλλως μετὰ τᾶ 
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ἄρθρου. καὶ ἄλλως τε, "οὐδὲ ὤλισθον ἄλ- 
λως αἲ εὐχαὶ καὶ αἲ κατὰ τοῦ ψεῷ ἐχθροῦ 
άρα, ef. v. ὤλισθον, 

ἄλλως µαταίως" 'ἐπύνουν δὲ ἄλλως."' 

ἄλλως. '"οἰόμενος τοῦτο, εἴτε ἄλλως εἴτε 
καὶ δυνατὸν φανείη, συμφέρον αὐτῷ γενέ- 
σθαι, ἀντὶ τοῦ κατὰ ἄλλον τρόπον. ἢ µά- 
τη», ἢ μάλιστα. καὶ αὖθις "ὑπὲρ δὴ τότων 
τί φατε οἱ τὴν πρόνοιαν ἀλᾶσθαι ἄλλως καὶ 
μῦθον εἶναι λέγοντες' (aelianus Ὁ. καὶ αὖ- 
δις “τὰ δὲ ἄλλα τοῖς φιλοσόφοις ἐπήρκουν 
καὶ τοῖς δεοµένοις ἄλλως ὁι ἐπιείχειαν καὶ 
ἐλευφέραν προαίρεσιν." 

ἄλλως ἄδεις, ἐπὶ τῶν µάτην πονόντων. 
ἄλλως ἀναλίσκεις ὕδωρ, ἐπὶ τῶν µά- 

τη» ἐν λόγοις πονούντω». µετήνέκται δὲ ἀπὸ 
τῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις πρὸς ὕδωρ λεγόντω». 

ἄλλως τε μάλιστα. 
ἄλμα πήδημα. 
ἁλμάδ ες κολυμβάδες ἐλαῖαι. 
ἄλμη οὐκ ἔνεστ᾽ αὐτῷ, ἐπὶ τᾶ —— 

κοῦς καὶ ἀηδοῦς. 
ἁλμυρό». ὅτι τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ τοῦ 

γλυκέος Φερμότερον. 
ἀἁλοάω». καὶ ἁλοάσαντα εἶπεν ἐν τῷ 

α Φερεκράτης Ἰπνῷ' "ὑποζυγίοις ἀλοάσαντ 
εὐθὺς ἐκποιῆσαι. τὸ δὲ συγκόψαι πληγαῖς 
ἀλοῆσαι ἐν τῷ η. 

ἀλογεῖν, γενικῇ, ἀφροντιστεῖν' "“ὁ δὲ 
Τάλιγγις ὅπλων μὲν καὶ µαχίμων ἐν ρῶν 
ἔκρινεν ἀλογεῖν, πόρναις δὲ καὶ ἀφυρογλώτ- 
τοις ὁμοδίαιτος ὑπάρχειν, 

ἆλογῖσαι ἀφροντίσαι, παραλογίσασθαι. 
καὶ ἀλογή σει γενικῇ, ἀμελήσει, ἆ φροντίσει. 

ἄλογία ἡ ἀφφοντιστία. "Ἠρόδοτος (7 208) 
δὲ κατάσκοπος εὗρε τοὺς .«4{ακεδαιμονίες 

πο δες καὶ ἐθωύμαζεν, ἀλογίης τε ἐνε- 

κύρησε πολλῆς. ὁ δὲ Ἑέρξης ἀκούων ταῦτα 
οὐκ εἶχε συμβαλέσθαι τὸ ἐόν. 

ἀλογία ἀταξία (4η ἀφασία). Polyh. 36 
5) 'οἳ δὲ πάντες ἅμα ἀνακεκραγότες ἐξ αὐὖ- 
τῆς οἱονεὶ παρελύθησαν. ταχὺ δὲ τοῦ λόγου 
διαδοθέντος εἲς τὸ πλῆθος οὐκέτι συνέβαινε 
γίνεσθαι τὴν ἀλογίαν, ἀλλ οἳ μὲν ἐπὶ τοὺς 
πρεσβευτὰς ὥρμων ὡς αἰτίους σφίαι τῶν 
χακῶν ὄντας τούτων, οἳ δὲ ἐπὶ τοὺς κατει- 
ληµµένους τῶν Ἰταλικῶν, καὶ εἲς τούτους 
ἀπερείσαντες τὸν Φυμόν, οἳ δὲ πρὸς τὰς πύ- 
λας τῆς πόλεως." λέγεται δὲ καὶ ἀλογιστία 

παρὰ Πολνβίῳ. 

"ο 

ἄλλως — ἁλὸς ἄχνη 

ἀλογία τὸ µηδένα λόγον ἔχειν, ἀλογιστὶ 
δὲ πράττειν. οὕτως «{ημοσφένης καὶ Πλά- 
των. Harp. 

ἀλογίου δίκη, ἣν φεύγουσιν οἱ ἄρχο»- 
τες λόγον οὐ διδόντες τῶ» τῆς ἀρχῆς διοι- 
κημάτω». 

ἀλόγιστα παροίσοµεν ἀδιήγητα κακὰ 
βαστάξομεν»' Σοφοκλῆς (OC 1615) "ἐν πυ- 
µάτῳ ὃ᾽ ἀλόγιστα παροίσοµε». . 

ἀλογιστία. παρὰ Πολυβῳῳ " οἵ δὲ πλείο- 
νες ἀντέπιπτον, ὧν οἳ μὲν ἀλογιστίαν οἳ δὲ 
μανία» ἔφασαν εἶναι τὸ παραβάλλεσθαι καὶ 
κυβεύειν τῷ ῥίῳ."' καὶ αὖθις (17 19) “τὸ δὲ 
τῶν ἀνθρώπων γένος οὐχ ἧστον διὰ τὴν 
ἀλογιστίαν ἢ διὰ τὴν φύσιν ἁμαρτάνει.' 

ἄλογοι J— οἱ µήπω ἐδειλεχό- 
τες τὸ ἐπιῤάλλον ἑαυτοῖς. καὶ ἄλογοι τῆς 
ψυχῆς δυνάμεις. ζήτει ἐν τῷ βούλησις. 

ἀλόη εἶδος µυρεψικό». 
ἁλοῆος καὶ ἁλοάων. καὶ ἁλοητός ὁ 

χκαιρὸς τοῦ φΦέρους. 

ἁλοίῃ κρατηθείη, καὶ ἁλοῖεν ληφὺεἴε». 
ἁλοίτης (allim. ἐς, 475). 
ἅλοιτο κινοῖο, ὀρμῴτο" (ΑΡ 7 36) “αὐεί 

τοι λιπαρῷ ἐπὶ σήµατι, ὃτε Ἀοφόκλεις, σκη- 
νίτης μαλακοὺς κισσὸς ἅλοιτο πόδας.” 

ἁλοιφή τὸ λίπος, 
ἆλοιῶν τύπτω», κρούω»ν" 'ὃ δὲ ῥοπάλῳ 

ἀλοιῶν», εἰφ ἑτέρῳ τρόπῳ τοῦτον ἔκτεινεν. 
ἔνθεν καὶ πατραλοίας ὃ τὸν πατέρα τύ- 
πτω». καὶ ἁλοιῶσα ἡ τύπτουσα. καὶ Ὅμη- 
ρος (4 533) ''"ἄχρις ἀπηλοίησεν. ἁλύω σδὲ 
τὸ χαίρω, καὶ ἀλύω τὸ λυποῦμαι, βαρυ- 
τόνως. 

ἆλοιῶσα ἤ τύπτουσα, καὶ ἁλοιᾶν τύ- 
πτει». 

ἄλοκε αὔλακι, τομῇ ἀρότρου. 
ἀλοκίζειν"' 4ριστοφάνης (Vesp. 882) 

“ἐγὼ ὁ) ἁλοκίζειν ἐδεόμην τὸ χωρίον." ως 
λύόννησος »ησύδριον ἐν τῷ «4ἰγαίῳ 

πελάγει. Ηαιρ. 

ἁλόντες ληφθέντες. 

ἆλοξ ἡ αὔλαξ. 

Ἠλόπη Ἱερκυόνος Φεγάτηρ, ἐξ ἧς καὶ 
Ποσειδῶνος Ἱπποθόων ὁ τῆς Ἱπποθοωντί- 
ὅος φυλῆς ἐπώνυμος. Ἠαερ. 

ἄλοπον» ἀλέπιστον" (Α. 19.738) "ἐπὶ 
τὴν ἀμόργη» τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται.' 

ἁλὸς ἄχνη (Ποιῃ. 4 426) ἀφρὺς ὃα- 
λάσσης. 



ἁλοσύδνης --- ἀλύειν 

ἁλοσύδ»ης τῆς Φαλάσσης (Ποια. ὃ 404). 
ἄλουργά Φαλασσοπόρφυρα" (ΔΡ 6 292) 

"αἱ µᾶραι τό ὃ ἁλουργὲς ὑπένδυμα οἵ τε 
άάχωνες πέπλοι.” 

ἁλονργίδιον ἀντὶ τοῦ ἁλουργίς «ἄντι- 

φώης. 
ἁλουργίς πορφυρᾶ χλανίς. ἐπειδὴ δὲ τὸ 

ῥόδο» πορφυροῦν, τῷ στεφάνῳ τῶν ῥύδων 
τὴν ἁλαργίδα ἐπήγαγεν 4ριστοφάνης. ἁλερ- 
ὴς ὑὲ ἐσθής, τῆς ἁλουργοῦς, τῇ ἁλεργεῖ. 
ἰσθῆητα ἁλουργῇ. 
ἁλουργοπωλική ἡ πορφυροπωλικὴ λε: 

Ἱομένη. οὕτως Ἰσαΐος. 
ἄλουτος χωοὶς τοῦ σ' (Α. Lys. 980) 

᾽ἀπαράτιλτος, ἓξ ἐτῶν ἄλοντος." 
ἀλοφάζω σκιρτῶ, παροινῶ. 
ἐλόχευτος ἀγέννητος. 'ἐξ ἀσπόρου, ἐξ 

ἀλχεύτη προελ)ών, καὶ λοχενθεὶς τὴν πλευ- 

ἔλοχος γαμετή. Εὐριπίδου ἐξ ——— 
J Ayor με, ὦ ξένε, εἴτε ὁμωίὸ᾽ ἐφέλεις 
αε ἄλοχον. 

ἀλοῶ τὸ κλῶ. καὶ ἆλοῶν ἔξωδεν ἐν κύ- 
ελῳ περιάγων «ὡς οἱ ἐν ταῖς ἅλωσιν, ἢ τύ» 
πτων, ἀπὸ τῶν κοπτόντων τοὺς στάχυας. 
Αριστοφάνης CGhesm. 9) ''ἀπολεῖ μ ἆλοῶν 
ἄνθρωπος ἐξ ἑωδινῶ.'' «4ἱλιανός (οΓ. v. τρια- 
χοντόπους) ''οἳ µέν τίνες πυγμαῖς, οἳ δὲ κο- 

θέναις, οἳ δὲ λίθοις, οἳ δὲ ὅτι ποτὲ παρέ- 

ππτεν αὐτοῖς ὑποχείριο», ἀλοῶντες αὐτὸν 
ἀπορραγῆναι τὴν ψυχὴν ἠνάγκασαν. καὶ 
ἀλοώμενος πατούμενος, συντριβόμενος" 
"έφαντι ἡμέρῳ ὑπέκλιναν αὐτόν, ἵνα δε- 

ὁιώς ὡς µέλλω»ν ὑπὸ τοῦ Φηρὸς ἀλοώμενος 

ἀποθνήσκει», ὕπνου (ἡ τύχῃ. 
Ἅλπειον» ὄνομα ὄρους. καὶ ἆλπεις ὄρη 

ἐπιμήκην ἃ ὥσπερ τείχος Ιταλίας ἡ φύσις 
ἴτειριν, ἑπερνεφῆ μὲν τὸ ὕψος, ἐπιμηκέστατα 
δὲ ὡς πᾶσαν Ἰταλίαν διεληφότα καν ἠκειν. 
ἃς εἰσβολὰς καλοῦσι. καὶ (Ότοεορ. Goth. 228) 
"Άλπεις ὄφη διορίζοντα Γ ἄλλους καὶ Ans 

θες, ἔνθα ξυνέβαυε φρούρια συχνὰ εἶναι, 
α ο Γότδοι ἐκ παλαιοῦ ὠκημένοι φυλα- 
τὴν εἶχον.”) 

ἄλση τεμένη. 
ἁλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ ἄν οὗ- 

τοσί (Α Nuh. 1238) ἐπὶ τῶν παραπαιόντων, 
μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν κεράµων καὶ τοῦ οἵ- 
ρου, ὅσοις ἅλες ῥάλλονται ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐξέ- 
στασθαι μηδὲ ὀξίζειν εὐχερῶς. ἐπειδὴ τοὺς 
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ὑπὸ µέθης ὥσπερ παραφρονοῦντας ὑποβρί- 
Χειν εἰώθωμεν ἐλαίῳ μεμιγµένῳ. ὡς οὖν τοῦ 
Στρεψιάδου (an τοῦ δανειστοῦ) κἡ καθεστη- 
χύτος ἀλλὰ καὶ παραφρονοῦντος, ὃς ἐπὶ 
ὡμολογημένοις ἔξαρνός ἐστιν, οὕτω τῇ µε- 

ταφορᾷ ἐχρήσατο. φησὶν οὐ», οὐ τὰ τυχόντα 
οὗτος ὠφεληδείη διαβρεχθεἲς ἁλσίν, ὡς ἐπὶ 
ἀσκοῦ τὸν λόγον ποιούκενος, ὄἵτινες σμηχό- 
µενοι ἁἆλσὶ βελτίονες γίνονται. ἅμα δὲ καὶ 
παραφρονοῦντας βρέχοµεν ἐλαίῳ καὶ ἁλσί, 
καὶ ὠφελοῦνται. ἢ ὡς παχύδερμον αὐτὸν 
χλενάζει"' τὰ γὰρ παχέα ὑπὸ πιµελῆς τῶν 
δεριιάτω» ἁλοὶ μµαλαττόμενα εὐρύτερα γίνε- 
ται. ὄναιτ ἂν οὖν, φησίν, ἀποκαθαρθεὶς τὴν 
παχύτητα. 

ἄλσος ὃ σύνδενδρος τύπος. ''αἵ τενΠες, 

ἃς ἐπήξαωντο ἐκ τῶν ΟὈλυμπιακῶν ἀλσέων 
καὶ τοῦ χιόρου τοῦ τῷ «4{ιὶ κομῶντος, χατε- 

σάπησαν. 
λυάττης .Τ{υδῶν βασιλεύς, ὃς ἦν μὲν 

τὸ πολέμια γενναῖος, ἄλλως δὲ ἀκόλαστος” 
καὶ γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν ἤσχυνεν. 
ἐγέννησε δὲ λυάττην, ὅστις ἕως μὲν νέος 

ἦν ὑβριστὴς ἦν καὶ ἀκόλαστος, ἐκβὰς δὲ ἐς 

ἄνδρα σωφρονέσεστος καὶ δικωιότατος. πο" 
λέκησε δὲ Σ Σθρναίοις, καὶ εἷλε τὸ: ἄστυ. οὗ- 
τος δὲ γεννᾷ τὸν Νροῖσον. στρατεύσας δὲ 

ἐπὶ Καρίαν περιήγγειλε τοῖς αὑτοῦ στρατὸν 
ἄγειν ἐς Σάρδεις, ἐν οἷς καὶ Κροίσῳ, ὃστις 
ἐν αὐτοῦ πρεσβύτατος τῶ» παίδων, ἄρχων 
ἀποδεδει μένος «4ὐραμυττείου τε καὶ Θήῤης 
πεδίου (Νίο: Damase. Exe. Peis. p. 453: εξ, ν. 
Kootuoc h). Avcrrov πολιορκοῦντος Ηριή. 
»η» φησί». 

4λύβη ὄνομα στήλης, 
ἀλύδαινος ὃ κακὸς ἄγειος. 

ἀλύδιμος ἡ οἰκουρός. 
ἀλύει ἀδημονεῖ, δυσχεραίνεί, ἀθυμεῖ, 

ἀπορεῖ. ᾿"ἀλύουσα καὶ ἀσχάλλουσα παῦσαι." 
καὶ ἀλύω τὸ χαίρω ἐνίοτε. 

ἀλύειν τὸ ἐν ἄλη δυσφορεῖν. σηµαίνει 
δὲ ἐνίοτε καὶ τὸ γεγηθέναι, ἀπὸ τῆς ἀλέας 
καὶ διαχύσεως" Ὅμηρος (σ 3583) '"ἢ ἀλύεις 
ὅτι Ἴρον ἐνίκησως τὸν ἀλήτην, —J καὶ 

δασύνεται: Σοφοκλῆς (ΕΙ. 135) "ἐᾶτέ κὁ ὤδ᾽ 
ἁλύεινι ἐπὶ δὲ τοῦ δυσφορεῖν καὶ ψιλοῦται" 
"γαθίας (1 10) φησὶν "ἀλύοντι δέ οἱ καὶ 
νωματεύοντι ἕκαστα ἔδοξε χρῆ»αι ἄποπει- 
ρἄσθαι ἀμῃγέπῃ τοῦ φρουρίου." ' 4ίδυμος 
δὲ ἀμφότερα ψιλῶς" τὺ. μὲν. γὰρ Ἀπὸ τοῦ 
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ἀλεαίνεσθαί φησιν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἄλης. 
ἀττικώτερο» δὲ τὸ ἀμφότερα δασύνειν' καὶ 
γὰρ τὸ ἀλεαίνεσθαι δασύνουσι» οἳ ἄττικοὶ 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. 

ἁλυκόν δριμύ: "'ἁλυκὸν δέ οἱ ἔκπεσε 
δάκρυ. 

άλυκρά χλιαρά" "γέντο ὃ) ἀλυκρά." 
ἀλυκτεῖν δυσφορεῖν, ἀγανακτεῖν. 
ἄλυκτον τὸ ἄφυκτον. 
ἀλυκτοπέδη ἡ χαλεπὴ πέδη. 
ἀλυκτοσύνη ἡ ἔκκλισις. 

ἀλύξαι ἐκφυγεῖρ ἢ καταξύσαι. 
ἁλυπότερος ὁ μὴ λυπούμµενος. 
ἁλυσεέδιον καὶ ἁλυσειδωτὸς δώ- 

ραξ. 
ἄλυσις ἁλύσεως. 
ἁλύσιον πλοκίου γένος περὶ τὸν τράχη- 

λο». ἸΜένανδρος Ἱαρίνῃ “περὶ τὸν τράχηλον 
ἁλύσιόν τίς σοι δότω. , 

ἀλυσιτελές ἀσύμφορον. 
ἀλυσκάζειν περιίστασθαι, ἐκκλίνειν, 

φεύγειν. (ΑΡ 7 70) εἰ γὰρ φέγγος ἔλειπον 
ἁλυσκάζουσαι Ἰάμβω»ν ᾖἄγριον» 'ρχιλόχου 
φφέγµα «4υκαμβιάδες. 

“άλυτα ὄνομα πόλεως. | 
ἄλφα. ὅτι τὰ ἄκλιτα, οἷον τὸ ἄλφα, χω- 

ρἱς ἄρθρου δίδωσιν ὑπόνοιαν εὐθείας, εἰ 
δὲ σὺ» ἄρθρῳ, πλαγίας πτώσεως. εξ. ν. 
“4ῤραάμ. 

ἀλφάνει εὑρίσκε. Ἰένωνδρος Ὅμοπα- 
τρίοις "ἦν ὁῆλον οὔτι νυµφίος τε ἀλφάνει.” 
“Αριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσωις ῴ' ) or 
μοι κακοδαίµω» τῆς τόώ᾿ ἡμέρας, ὁ ὅτε εἶπέν 
μ᾿ ὁ κηρυξ οὗτος ἀλφάνει.” Εὔπολις Τα- 

ξιάρχαις 'οὐ Φἄττον αὐτὴν δεῦρό (οι τῶν 
τοξοτῶ» ἄγων ἀποκηρύξει τις ὃ τι ἂν ἆλ- 
φάνῃ.' καὶ ὁποιητής (Φ 793) "ἑκατόμβοιον 
ὃς τ’ ἀλφάνει." 

µ λφειός ποταμός. Ὅμηρος 046) "ο 
τ’ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης. ὃς "ἐκ τῆς 
πηγῆς εὐθέως κρύπτεται, καὶ πολὺν ἐνεχῶ εἰς 
τόπον ὑπὸ γῆς ἐκβάλλει περὶ «4υκόαν τῆς 
᾽4ρκαδίας. ὁ δὲ ποταμὸς οὐ πολὺν τόπον 
ἀποσχὼν τῆς πηγῆς καὶ κρυφθεὶς ἐπὶ δέκα 
σταδίους πάλιν ἐκπίπτει, καὶ τὸ λοιπὸν φε- 
ῥόμενος διὰ τῆς ΙΜεγαλοπολίτιδος τὰς μὲν 
ἀρχὰς ἐλαφρός, εἶτα λαμβάνω» αὔξησιν καὶ 
διανύσας ἐπιφανῶς πᾶσαν τὴν προειρηµένην 
χώρων ἐπὶ δέκα σταδίους, ἐκφανεὶς γίνεται 
πρὸς «4υκόαν, ἤδη προσειληφὼς καὶ τὸ τοῦ 

ἄλυκόν --- 

ος 

ἀλώβητον 

“{ουσίου ῥεῦμα, παντελῶς  ἄβωτος ὢν καὶ 
βαρύς” Eolyh. 16 17). 

ἁάλφειός ποταμὸς τῆς 4ρκαδικῆς τεό- 

λεως, ἣ κεῖται κατὰ τὴν Πελοπόννησο». δεό- 
µενος δὲ διὰ τῆς «4δριάδος θαλάσσης εἲς τὸ 
πέλαγος, μηδαμῶς τε τῇ ἁλμερίδι μινύμεε- 
νος, κατὰ τὴν νῆσον ἀναδίδοται Σικελίας 

περὶ τὴν πηγὴν τὴν λεγομένην «4ρέδουσα», 
ὡς ἂν ταύτης ἐρώμενος. (Α Αν. 1113) ἀλλ) 
οὐτοσὶ τρέχειτις 4λφειὸν πγέων.;' οὕτω συ»- 
τόνως τρέχει ὡσεὶ Ὀλυμπιακὺς σταδιοδρόµιος, 
ἀπὺ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ. 

ἆλφεσ ίβ. οια εὑρετικὴ βοῶν. 
ἀλφηστής εὑρετής. 
ἄλφι ἄλφιτον. τοῦτο δὲ καλεῖται ἀπό- 

τρωκτον, ὃ φασι πρῶτον εὑρεῖν ᾿Επίχαρμο». 
ef. Strabo 8 ὅ 3. 

ἄλφιτα τὰ ἀπὸ νέας κριθῆς ἄλευρα. 
"πολλὰ μὲν ἄλφιτα ἀπέκειτο πεφυρµένα, πολ- 
λαὶ δὲ κριθαὶ ἀλεῖν' μύλη γάρ τις ἦν αὐ- 
τόθι. 

ἀλφιταμοιβούς" “ἀριστοφάνης (Εεε]. 
441) "ἣν ὁ᾽ ἀποχλίνῃ τὴν δύραν, τοὺς ἆλ- 
ΜΑΗ τοῖς ἀπόροις τρεῖς Φοίνικας δεῖ- 

πνο» παρέχειν ἅπασιν, ἢ κλαίειν μακρά.) 
ἀλφιτεῖς οἱ τὰ — ποιοῦντες. Ὑπε- 

ρίδης. 
ἀλφιτόπωλις ἡ τὰ ἄλφιτά πωλοῦσα. 
ἀλφιτοσιτῶ" "καὶ γὰρ ὅὕστις ἀλφιτοσι- 

τεῖ, ὕδατι μεμιγμένην ἀεὶ τὴν μᾶζαν ἐσθ ζει 
Ξενοφῶν (Cyr. 6 32328). 

ἀλφοὺς λευκούς ἢ λεύκας. 
ἅλω. ἡ εὐθεῖα ἡ ἅλω" τὸ γὰρ ἅλως 

πταῖσμα νεωτερικόν. 
ἀλῶ ἀντὶ τοῦ ἀλέσω Φιλύλλιος. 
ἁλῷ πιεσὺῇ, καταγνωσὸθῇ. 
ἁλῷ κατὰ περιποίησιν γενικῇ" "ἐὰν δέ 

τις ἀπαχθῇ τῶν γονέων κακώσεως — 
καὶ "ἐὰν δέ τις ἁλῷ παρανόμων ἡ κλοπῆς.", 

ἁλῶα ἑορτή ἐστιν ντική» Φιλόχορος: δέ 
φησιν ὀνομασθῆνωι ἀπὺ τοῦ τότε τοὺς ἀἄν- 
θρώπες τὰς διατριβὰς περὶ τὰρ ἅλως ποιεῖ- 

σθαι. Harp. 

ἅλωαί ἁλωνίαι, ἢ παράδεισοι, 

ἁλωάς ἁλωνίας, τοὺς τόπους ἔνθα ὁ σῖ- 

τος ἁλοᾶται. ἔστι δὲ καὶ ἡ δενδροφόρος γη. 
ἀπὸ τοῦ ἁλοιῶ ἐστὶν ἁλωή σὺν τῷ τι" (Ηοπη. 
1240) '"ἔθφων Οἶνῆος ἁλφήν."' τὸ δὲ ἅλωας 
ἀπὸ τοῦ ἅλως ἄνευ τοῦ ι. 

ἀλώβητον ἅμωμο», ἀβλαβές, 

b 



ἀλφε» --- 

σάλφεν ληφδεἴεν, πορθηδεἴεν. 
Μλωεύς ὄνομα αύριον. 

ἁλωή σιτοφόρος χώρα, ἀλόη δὲ τὸ µν- 
ρεψικόν. 

ἁλώμενος πλανώμενος. ''οἱ δὲ Γ. Γέπαιδες 

σποράδην άλώμενοι προσεχώρουν αὐτῷ κατ 
ὀλώους. καὶ αὖθις " ὁ δὲ Φιοσυλὴς λιπὼν 

τὲν πατρίδα καὶ ἀλώμενος ἐτέλει. καὶ αὖ- 

δις "ἁλώμενος ὰ ἐγὼ μετὰ τὴν ἔφοδον τῶν 
βαρβάρων ᾖλθον εἰς Φαρωάν." 

ἁλών» δὲ φόρτος ἔνθεν ᾖλθεν, ἔνδ' 
ἔβη, ἐπὶ τῶν καθ’ ἑαντοὺς χρωμένων τοῖς 
οὖσι καὶ μηδενὶ µεταδιδόντων. 

ἁλώναι ληφώῆναι, συνδεθῆναι' "καὶ 
ἐπιορκίας ἁλῶναι μάλιστα φυλαττόμενος.” 

ἁλωνευόμενος. «ἁππιανός "τὸ δὲ λοι- 
πὸν τοῦ Φέρους ἀμφότεροι περὶ σιτολογίαν 
ἐύοντο, Περσεὺς μὲν ἐν τοῖς πεδίοὶς ἆλω: 

νετόµενος, Γωμαῖοι δὲ ἐν τῷ σερατοπέὀφ.” "ὁ . 
δὲ Περσεὺς ἐμπρήσειν ἐβύλετο διὰ τὰ ἄχνρα,) 

ἁλώνητον τὸ ὑπὸ ἁλῶν ἑωνημένο», ἴσον 
τῷ βάρβαρο». καὶ παροιμία "ἁλώνητον ἄν- 
ὀράποδον' ἐπὶ τῶν οὐδενὸς λόγου ἀξίω», 
παρ ὅσον οἱ ἔμποροι κομίζοντες εἰς τὴν µε- 
σόγαιαν ἅλας ἀντ) τότε οἰκέτας ἐλάμβανον. 
καὶ ἁλώνητος ὁμοίως βάρβαρος" οἱ γὰρ Θρᾷ- 
χες ἀνδράποδα ἁλῶ» ἀπεδίδοντο. 

ἁλωνία ἡ τῆς ἅλωνος, καὶ ἅλωνο- 
τριβῶ ἐπὶ τῆς ἅλωνος διατρίβω, 

λωπεκῆδε». σῆμός ἐστιν ἡ «4λωπεκὴ 
τῆς ᾽άντιοχίδος. καὶ ὁ δημότης “4λωπεκεύς. 
λωπεχιανός. καὶ ἀλωπεχέα ἡ περικεφαλαία. 

ἁλωπεκέζειν» ἐπὶ τῶν ἐξαπατᾶν ἔγχει- 
ρούντω». 

λωπεκόννησος πόλις ἐστὶ µία τῶν 
ἐν Χερρονήσῳ. 
λώπηξ ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία 

ἁλώπηξ δωροδοκεῖται, ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳ- 
δίως δώροις πειθαµένων. Ἀρατῖνος Νόμοις 
ἡμῶν εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπηξ δωροδοκεῖκαι.͵ 

ἁλώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει. τάττεται 
ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ κατὰ λόγον ἀποβαι- 
ρύντων. 

ἁλωπόχρους ὁ πολιός. 

ἁλωρῆται οἱ τὰς ἅλως φυλάσσοντες. 
ἅλως τῆς ἅλω κλίνεται ἀττικῶς, λέγε- 

ται δὲ καὶ ἅλωνος, καὶ ἅλωνι ἡ δοτική: (ΑΡ 
7 209) “αὐτοῦ σοι παρ ἅλωνι, ὀυηπαδὲς 

ἐργάτα μύρμηξ, ἠρίον ἐκ ῥώλου διψάδος 
ἐκτισάµην. 
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ἁλώσεμα εὔληπτα. ρριανός ''ἀπὸ τῶν 
φρουρίων ὁρμώμενος ἡγέ τε καὶ ἔφερε τῆς 
ὑπ ἐκεύῳ οὐκ ὀλίγη», καὶ αὐτὸς οὐδαμῇ ἦν» 
αὐτῷ ἁλώσιμος." 

ἁλωτόν τὸ ληφθῆναι δυνάµενον' (8 
0Β 110) "τὸ δὲ ζητούμενον ἁλωτόν, ἐκφεύγει 
δὲ τἀμελούμενον. καὶ ἅλωτοί ληπτοί, χει- 
ρωτοί. καὶ Εὐριπίδης 'οὐ µή ποῦθ’ ἁλῶ κακὰ 
πράσσων." εἴ[, ν, παλαμᾶσθαι, 

ἅμα δοτικῇ. «ημοσθένης ἐπὶ τοῦ εὐθέως 
καὶ παραχρῆμα ἔταξε, καὶ ... ἐν τῷ ὑπὲρ 
τῶν ῥητόρω» λόγῳ εἰπὼν "οὐ γὰρ ὁ Φάνα- 
τος τοῖς εὖ φρονοῦσιν οἰκτρός' τοῦτο γὰρ 
ἅμα τῷ γενέσθαι πάντων κατέγνωσται.” «αἷ- 
σχίνης δὲ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐν 
τῷ κατὰ τησιφῶντος. (09): “ὡς ἀπέδοτο 
σθιάκοντα μινῶν ἅμα τήν τε εἰς αὐτὸν ὕβρυ 
καὶ τὴν τοῦ ὀήμου καταχειροτονία». καὶ 
4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ἸΗειδίου. καὶ παρὰ 

τῷ “ντιφῶντι δὲ τὸ ἅμα κεῖται ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ: φησὶ γὰρ ἐν προοιµίοις '' ἀλλ εἰ τό 
τε πρᾶγμά µοι κρεῖττον φαίνεται, ἅμα τε 
μαρτύρια ἀρετῆς παρέξοµαι.' καὶ παρὰ 4η: 
µοσ9ένει ἐν τῷ περὶ στεφάνου (34) “'πάσαις 
δὲ λοιδορίαις καὶ βλασφημίαις ἅμα τούτου 
κεχρημένου." 

ἅμα δδον. καὶ λάμβανε, παροιμία 
ἐπὶ τῶν ἀγρωμόνων» καὶ ἀπίστων. 

Αμάδοχος. δύο 7εγόνασι» πατὴρ καὶ 
υἷός, ὃς καὶ Φιλίππῳ συμμαχήσω» ἦλδεν εἲς 
τὸν κατὰ Κερσοβλέπτου πόλεμον. 

ἅμα ἔπος ἅμα ἔργο», παροιμία ἐπὶ 
τῶν ταχέως καὶ ὀξέως ἀννομένων. 

ἁμαζόνειον ἱεράν, ὃ μαζόνες ἱδρύ- 
σαντο. οὕτως Ἰσαῖος. καὶ ἁμαζόνειον 
χέρας. Harp. 

ἆμαθεί ἀδιδάκτως. 
ἁμαθέσιν ἀνηκόοις' 'ὃ δὲ ἤλαννε νυ- 

κτός, ἁμαδέσι τῶν ποιουµένω» χρήζων τοῖς 
πολεµίοις ἐπιπεσεῖν. 

ἁμανέστερος. καὶ ἁμαθής ἀντὶ τοῦ 
ἀπαίδευτος καὶ ἀκόσμητος Πλάτω». τάσσε- 
ται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δυσμαθοῦς, καὶ ἐπὶ τοῦ 
μὴ µαθύντος, φύσει δὲ ἐπισταμένου. 

ἁμαθής ἀμύητος" "Ὁ δὲ ἀκούει ταῦτα, 
καὶ μὴ ὦν ἀμαθὴς οἰωνῶν τὸν παῖδα ἐπα- 
»άγει καὶ ἐκτρέφει ὡς γνήσιον. καὶ ''ἆμα- 
Φὴς γὰρ ἔφυς κοὺ πολυπράγµω», οὐό᾽ 4ἲ- 
σωπο» πεπάτηκας᾽ (Α Αν. 474) ἐπὶ τῶν Ίδιω- 

τῶν. τὸ δὲ πατῆσαι ἴσον ἐστὶ τῷ ἐνδια- 

ἁμάφθής 
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τρῖψαι, ὡς τὸ ἀφικέσθαι που λέγομεν. καὶ 
αὖθις Αριστοφάνης (Βλη, 1466) “"ἀμαθέστε- 
ϱόν πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον,’ παρὰ τὴν 
παροιµίαν ''σαφέστερόν µοι — 
podvo⸗. 

ἁμάθητος ἀδίδακτος" Eerbeop. Arc. 6) 
ἸΙουστῖνος ἁμάθητος ἦν γραμμάτων 

— καὶ τὺ δὴ λεγόμενο» ἀναλφάβητος., 
ἁμαθία ἀντὶ τοῦ ἀναισθησία Πλάτων. 
ἅμαφθος ἡ τῆς πεδιάδος κόνις, ψάμα- 

Φος δὲ ἡ τῆς Φαλάσσης. 

4μαθδοῦς πόλις Κύπρου. 

ἁμαία ἡ ἀ4ηκήτηρ, 4ζησία δὲ ἡ κόρη. 
καὶ παροιμία “"ἡ ἁκαία τὴν 4ζησίαν μετῇλ- 
Φεν,. ἐπὶ τῶν πολυχρονίαις ζητήσεσι χρω- 
μένων. 

ἁμαιμακέτου ἀκαταπονήτου" ἐν ἐπι- 
γράμμιατι (ΑΡ 6 110) "οὐ δίχα ῥύρσας ὃῆκεν 
ἁμαιμακέτου πρατὸς ἔθεισμα κέρα. 

ἅμα κνέφαι ὄρθρου. καὶ κνεφαῖον 
λέγουσι τὸν ὄρθριον. 

Αμαλασοῦνθα. αὕτη µήτηρ άταλαρί- 
χου, Ἡ τῆς δικαιοσύνης ἐπὶ πλεῖστον ἐλδῆσα 
τῆς τε φύσεως ἐς ἄγαν καὶ τὸ ἀρρενωπὸν 
ἐπιδεικνυμένη, ὅσον χρόνον τῆς πολιτείας 
προύστη, οὐδένα τῶν πάντων “Ρωμαίων ἐς 
τὸ σῶμα ἐκόλασε» ἢ χρήµασιν ἐζημίωσεν, 
οὐ μὴν οὐδὲ Γότδοις ξυνεχώρησεν ἐς τὴν ἐς 
ἐκείνους ἀδικίαν ὀργῶσιν. ἐβούλετο δὲ καὶ 
τὸν παῖδα τοῖς Ῥωμαίων ἄρχουσι τὰ ἐς τὴν 
δίωιταν ὁμότροπον καταστήσασθαι, καὶ φοι» 
τᾶν ἐς γθαμματιστοῦ ήδη ἡνάγκαζε, τρεῖς τε 
ἀπολεξαμένη τῶν ἐν ΤΙ ότθοις γερόντων, οὔσ. 
περ ἠπίστατο μᾶλλον ἁπάντων ξυνετούς τε 
χαὶ ἐπιεικεῖς εἶναι, ξυνδιαιτᾶσθαι “ταλαρίχῳ 

ἐκέλευσε. Γότθοις δὲ ταῦτα οὐδαμῇ ἤρεσκε" 
τῇ γὰρ ἐς τοὺς ὑπηκόους ἀδικίας ἐπιθυμίᾳ 
βαρβαρικώτερον πρὺς αὐτοῦ ἄρχεσθαι ᾖδε- 
λο». καί ποτε ἡ µήτηρ ἁμαρτάνορτά τι ἐν 
τῷ κοιτῶνι τὸν παῖδα λαβοῦσα ἐρράπισε, 
καὶ ὃς Φεδακρυµένος ἐς τὴν ἀνδρωνῖειν ἐν- 
Φένδε ἀπῆλθε. ΓΙ ότδοι δὲ αὐτῷ ἐντυχόντες 
δεινὰ — καὶ τῇ — μαλασόνδη λοιδο- 
ρούμενοι ἰσχυρίζοντο —— γε αὐτὴν 
τὸν παῖδα ἐξ ἀνθρώπων ἀφανιεῖν ὅτι τάχι- 
στα, ὅπως αὐτὴ ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἐς κοίτη» ἐλ. 
Φᾷῦσα ξὺν αὐτῷ ἄρχοι. ξυλλεγέντες δὲ ἠτιῶντο 
οὐκ ὀρθῶς σφίσιν οὐδ ᾗ δεῖ τὸν βασιλέα 
παιδεύεσθαι"' γράμματά τε γὰρ πολὺ κεχω- 
ρίσθαι ἀνδρίας, καὶ διδασκαλία» γερόντω» 

ἀμάθητος -- ἅμανῖται 

ἀνθρώπων ἔς τε τὸ, δειλὺν καὶ τὸ ταπεινὸν 
ἀποκρίνεσθαι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστο». δεῖν τοί- 
vvv τὸν ἕν τινι ἔργῳ πολµητήν τε καὶ δόξη 
µέγαν ἐσόμενον, φόβου τοῦ ἐκ διδασκάλων 
ἀπαλλαγέντα, τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις µελέτας 
ποιεῖσθαι. ἔλεγον δὲ καὶ ὡς ἦνπερ αὐτοῖς τὸ 
ἀπὸ τοῦ σκύτους ἐπιγένηται δέος, οὐ µήποτε 
ξίφους ἢ δορατίου. ὑπερφρονεῖν ἀξιώσουσιν. 
οὐκοῦν ὦ Φέσποινα, ἔφασαν, πιαιδαγωγοὺς 
μὲν τούτους χαίρειν ἔα, σὺ δὲ “4εαλαρίύῳ 

παῖδας ὁμοδιαίτους ἥλικας δίδου, οἵπερ αὐ- 
τὸν τὴ ἐς τὴν ἡλικίαν ξυνακµάζοντες ἐς τὴν 

ἀρετὴν κατά γε τὸν βάρβαρον »όμον ὁρμή- 
σουσιν. ἣ δὲ οὐκ ἐπήνεσε μέ», δείσασα δὲ 

τὴν ἐξ αὐτῶν ἐπιβουλὴν Συνεχώφησε πάντα 
ὅσα οἱ βάρβαροι ἤθελον. Ῥτοσορ. Goth. 12. 

ἁμαλδυνθήσομαι ἀφανισθήσομαι, καὶ 
ἁμπαλδύνεσθαι ἀφανίεσθαι, 
μαλήκ ὄνομα κύριον. καὶ ἐξ αὐτοῦ 

Ἁμαληκίτης. 
ἁμάλθακτον ἀνένδοτο», ἑδραῖο», παρὰ 

τὺ μὴ µαλάσσεσθαι. 
μαλθείας κέρας, ἐπὶ τῶν ἀφθόνως 

ζώντω» καὶ εὐθηνούντων καὶ εὐπραγούντων" 
ἐν μύθδῳ (ε[, Bahr. 108) ''ἔνθ (απ ἔλφ ἵνα 
µοι βίος ἐστὶν' ἀμαλθείης Χέρας αἰγός." 
“4μάλθεια γὰρ ἡ τροφὸς τοῦ «ιός: 

ἁμαλκείδης. 
ἁμαλλοδετήρ ὁ τὰ δράγµατα συλλέγων. 
ἀμάμυξες σταφυλῆς γένος οἳ δὲ τὴν 

ἀναδενδράδα οὕτως καλεῖσθαι. ἔστι δὲ καὶ 
παρ ᾿Ἐπιχάρμῳ καὶ παρὰ 5 Σαπφοῖ τὸ ὄνομα. 

4μάν. οὗτος προεστὼς τιᾶν βασιλικῶν 

πραγμάτων «αρείου ὑπέσχετο τῷ βασιλεῖ 
μύρια τάλαντα εἰσοίσειν, εἰ ἀπολέσοι ἸΊου- 
δαίους. ὡς δὲ ἔπεισεν, ἐπεστάλη τοῖς ἔθνεσιν 
ἐν. μιᾷ ἡμέρᾳ πάντας ἐξαφανίσαι. πρὶν δὲ 
συντελεσθῆναι ταῦτα, ΙΜωρδοχαῖος τὴν κατ 
αὐτοῦ ἐπέθεσιν διὰ τῆς ᾿Εσθὴρ ἐδήλωσε τῷ 
βασιλεῖ. ὃ δὲτὰ ἐπισταλέντα ἀνεκαλεῖτο, τύν 
τε Audvu ἀνεσταύρωσε μέλλοντα σταυροῦν 
τὸν Ἰήαρδοχαῖον, πλεῖστοί τε τῶν ἐχθρῶν 
ὑπὸ Ἰουδαίων ἀπώλοντο. καὶ τὰς ἡκιέρας ἐκεί 
νας ἑορτάζουσιν Ἰουδαῖοι. ζήσει: ἐν τῷ Εσθτρ. 

ἀμᾶν δερζειν, παρὰ τὸ ἅμα. Βάβριος 
(88 extr.) vo ἔστιν ὄντως, παῖδες, ἐκ τό: 
πων φεύγει, ὃτ αὐτὸς ἀμᾷ κοὺ φίλοισι 
πιστεύει.” 

Ἁμανῖται ὄνομα ἔθνους, σηµαίνει δὲ 
καὶ τοὺς μύκητας. 



ἅμαξα τὸν βοῦν ἕλκει --- ἅμαχος 

ἅμαξα τὸν βοῦ» ἕλκει. 
ἁμαξεία ὁ τῶν ἁμαξῶν φόρτος. 
ἁμαξίς εἶδος πλακᾶντος, ἣν νῦν κοπτή»ν 

φαμεν. Σύμμαχος δὲ καὶ τὸ μικρὺν ἁμάξιο». 
Αριστοφάνης Νεφέλαις (863) ''ὅτ ἐπριάμη» 
σοι ὁιασίοις ἁμαξίδα.'' 

ἁμαξιτόν ὁδὸὺν δηµοσίαν. ἸΙήάλχος 
(ἵππο X Απαῦ. 1 32 91) "ή δὲ εἰσβολὴ τῆς 
Κιλιίας ἁμαξιτὸς ἦν ὁδός, ὀρθία Ισχυρῶς 

καὶ ἀμήχανος εἴσελθεῖν στρατεύματί, εἴ τις 
ἐκωλνεν. 

ἁμαξονυργοί. ἁμαξουργοὺς λέγεσι τοὺς 
ἀγριοπηγούς, εἶδος δὲ οἱ ἀγριοπηγοὶ τεκτό- 
ων, οἳ τὰς ἁμάξας κατασκευάζησι καὶ πάν- 
των τῶν ἀγρίων ξύλων εἰσὶν ἐργάται. φεὶν. 
ΑΕ 465. 
ἐμάρη ἡ ὑδρορρόα, 
ἁμαρτάδας ἀπὸ τῆς ἁμαρτάς εὐθείας. 

Προκόπιος (are. ) ''αἱ τῶν γυναικῶν ἁμαρ- 
τάδες οὐκ ἐπὶ ποὺς ἄνδρας ἴενται µόνον, 
ἀλλὰ καὶ παίδων ἅἄπτονται μᾶλλον», οὓς γε 
καὶ ὀόξαν τινὰ φέρεσδαι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖ- 
στο συµβήσετα« ὡς φύσει τρόπου ταῖς γει- 
᾽αμόναις ἐοίκασιν.'' 

ἆμαρτε ἵν γενικῇ καὶ δοτικῇ, —* 
ἁμάρτῃ αὐθνπότακτον, ἁμαρτῇ δὲ 

ἐπίρρημα. ἁμαρτήσει οὐχ ὑποτάσσεται. 
ἁμαρτία ἡ τοῦ ἀγαθᾶ ἀποτυχία, παρὰ 

τὸ µάρπτω τὸ καταλαµβάνω, ἁμαρπτία τις 
οὖσα. 

ἁμαρτίαν οἱ "Αττικό, ἁμαρτάδα 
Ἡρόόυτος καὶ ἄλλοι Ίωνες. 

ἁμάρτοι» εἴρηκε τὸ ἁμάρτοιμι Νρατῖ. 
ος 4ραπέτισε" "ποδαπὰς ὑμᾶς εἶναι φώ 
σκων, ὦ µείρακες, οὐκ ἂν ἁμάρτου καὶ 
δλως σίνηψες αὐτοῖς τὸ τοιοῦτο. 

ἁμαρτυρήτους ἀντὶ τοῦ ἀμαρτύρονς. 
ρύτως Αντιφάνης. 
ἁμαρτωλοί οἱ παρανοµίᾳ συζῆν προαι- 

θάμινοι καὶ βίον διεφΦαρµένον ἀσπαζόμενοι. 
ἁμαρνγάς ὄψεις' οἳ δὲ ἀκτῖνας ὄψεως. 

αἱ ἁμαρυγή λαμπηδώ». καὶ παρὰ 4ριστο- 
φάνε (Αν. 824) ἡ κίνησις" '"ὠκεῖα µονσάων 

πάς, οἵα περ ἵππων ἁμαρυγά.' τουτέστιν 
ἡ τῶν μουσῶ»ν φάτες ταχεῖά ἐστιν ὡς ἵππος 
σεεῖα, ἐπεὶ πτερύεντες οἱ λόγοι. 

μαρυγκεύς (Ποια. Ρ 630) ὄνομα κύ- 
ῥιον. καὶ ἅμαρυγκείδης (Ηοω. Β 623). 

ἁμάρυγμα φόρηµα, εἴδωλον, κίνησις. 
αἳ δὲ λαμπηδόνα. 

78 

ἅμας ἀπήῄτου», οἳ ὃ' ἀπηρνοῦντο 

σκάφας, παροιμία ἐπὶ τῶν ἄλλα μὲν αἲ- 
τόντων, ἄλλα δὲ τῶν αἰτεμένων ἔχειν ἅπαρ- 
νουμένων. οἳ. ν. ἄμη. 

"4μάσεια ὄνομα πόλεως. 
᾽άμασις ὄνομα κύριο». (Ηετοάοι. 2 εσίν) 
εἷλε Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων, καὶ κα- 

—— ἐς φόρου ἀπαγωγή».' 

ἁμάστης (Ἠππιο ἀκμαστής)' "πείθουσιν 
ἄνδρα γενναϊόν τε καὶ ἁμάστην εἰσελφόντα 
ἀποπνῖξαι τὸν ἸΚόμοδο», ὄνομα Νάρκισσον” 
Heérodian. 4 extr.). 

ἅμαστος ὁ ἁμάσητος, ὡς ἅπαστος ὁ 
ἄγευστος. 

ἁματροχία ἡ ἁρματοτρογία. 
ἆμανρά σκοτεινά. ὃδεν καὶ ἁμαυρόν 

τὸ μὴ διαφανές. καὶ 4ρριανός "ἐξ ὧν καὶ 
τὰ ὑπόλοιπα δι ἐλπίδος ἔχω οὐκ ἀμαυρᾶς, 
ὅτι καλῶς μοι ἕξειι" 

ἁμαχεί ἁμάχως. 
μάχιος. οὕτος ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ πα. 

ραβάτου ἄρχων ἦν μικρᾶς πόλεως Φρυγίας, 

"ος 

Ἕλλην γοργός. τῶν Ἱερῶν ἀνοιγομένων ἸΜα- 
κεδόνιός τις καὶ Θεόδουλος καὶ ἨΤατιανὸς 
ζήλῳ τοῦ χριστιανισμοῦ νυκτὸς εἰσπηδήσαν- 
τες συντρίβουσι τὰ ἀγάλματα" οἳ πολλὰς 
αἰκίας καὶ τικωρίας διὰ τοῦτο ὑπομείναντες 
ἐσχάραις τε ἐπιτεθέντες καὶ πυρὶ ἐτιμωρᾶντο. 
τὴν δὲ ἀνδρίαν ὑπέδειξαν τηνικαῦτα εἰπόν- 
τες "εἰ ἐπεθύμησας ὦ "4μάχιε ὁπτῶν κρεῶ» 
ἀπογεύσασθαι, σερέψο» ἡμᾶς καὶ εἲς τὰς 
ἑτέρας πλευράς, ἵνα μὴ εἰς τὴν γεῦσιν ἡμίο- 
πτοι ὀφθῶμέν σοι. καὶ ὅτως ἐτελειώθησαν. 
ε{, Βοσοιῃ. ὅ 11. 

ἅμαχο» ὁυσκαταμάχητο». Πίνδαρος (Οἱ. 
13 16) '"ἄμαχο» δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος."' 
Αἱλιανός ''Ἰχδύων δὲ ἀπηνέγκαντο πλῆθος 
ἅμαχον καὶ ἀνέστησαν τρόπαιον καὶ βωμὰς 
ὤρθωσαν.'. καὶ αὖθις ''ἐτίφετο ἕκαστος τὸ 
ἔργον ἑαυτοῦ ἀποδεῖξαι" ἑώρων γὰρ τὸν βα- 
σιλέα σπεύδοντα τοῦτο ἁμάγως."' καὶ αὖθις 
ην δὲ ἱέρεα τῷ Φεῷ κάλλος ἄμαχος." καὶ 
αὖθις ''ἀδοκήτου χιόνος καταρρήγνυται πλῆ- 
Φος ἄμαχον., καὶ αὖθις '"οὐ δυναστεία ἅμα- 
χος.' καὶ αὖθις "ἐς ὑπεροψία»ν δὲ ἐξαφθεὶς 
ἅμαχον τοῦ μὲν ἔτι ἄνθρωπος εἶναι κατε- 
φρόνει.᾽ 

ἅμαχος ἀντὶ τοῦ μὴ μαχόμενος ἜἜενο- 
φῶν (Ογτ.4 1 16). καὶ ἀμάχητοι οἱ µήπω 
μεμαχημένοι. 
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ἄμβασις ἀνάβασις' "καὶ ἄμβασις οὔ 
»ύ τις Πεν. «Γ. v. ἀπορρῶγας. 

ἁμβάτας ἀναβάτας. "οἱ δὲ ἵπποι θνή- 
σκοντες οὐκ ἐλύπουν τοὺς ἀμβάτας" ἤσθιον 
γὰρ αὐτούς.' καὶ αὖθις ''οἳ δὲ καὶ τοὺς ἁμ- 
βάτας δὲ ἔκπληξυ ἀποσεισάμενοι. 

᾽άμβενα ὄνομα πόλεως (ἄβεννα ἳ. Ειι- 
stath. in Dionys. 64). 

ἀμβλή δην (Ηοιπ. X476) µεγάλως ῥοῶσα. 
ἀμῤλέζω ῥῆμα. 
ἀμβλίσιον τὸ μάννα. 
ἀμβλίσκουσιν ἀποβάλλοναιν' ὃ- συµ- 

βαΐνει ταῖς διαφΜΦειρούσαις καὶ προβαλλού- 
σαιςτὰκυήματα. Πλάτων Θεαιτήτω (ρ. 149). 
καὶ ἀμβλίσκει» καὶ ἐξαμβλοῦν τὸ δια- 
φΦείρειν καὶ ἀφανζειν. 

ἀμβλή" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 36). '"ἀλλὰ 
καὶ αὖτις ἐκ καλαμητοµίης ἀμβλὺ φέροι 
ὀρέπανον."' 

ἀμῤλύνω τὸ ἐκλύω" (οξ. τ. ὀιῆγε) 'ὃ δὲ 
ἐπὶ πολὺ διῆγέ τὸν πόλεμο», ἀμβλύνων τὴν 
τοῦ πολέμου ὀξύτητα χρονίαις τε καὶ µα- 
κραῖς τοῦ ἔργου τριῤαῖς,, καὶ ἀμβῤλύνε- 
σθαι' (ε[ ν. ἤκμαζεν) μήν ὑπὸ νεύτη- 
τος δρασύνεσθαι μήν ὑπὸ γήρως ἀμβλύνε- 
σθαι.Ὀ 

ἁμῤλύς ὁ ἡ ὀξύς, σκοτεινός. 
ἀμβλυωπίας ὁ ἀμυδρῶς ὁρῶν. 
ἁμῤλυώττει τυφλώττει. καὶ ἄμβλυω- 

πέστερο». 
ἀμῤλωδρίδια ἐκτρώματα, τὰ ἐξημ- 

βλωμένα ἔμβρυα. καὶ ἀμβῤλωθρίδιον αὐτό 
τε τὺ φθύριον φάρµακον καὶ δὴ καὶ τὸ ὅια» 
φφαρέν. 

ἀμβῤλώσκειν. καὶ ἀμβλῶώσαι καὶ 
ἐξαμῤλῶσαι τὸ ἀτελὲς γενρῆσαι, τὸ φὺεῖ- 
θαι βρέφος. 

ἀμβολάδην ἀναβάλλων, Ἡρόδοτος (4 
18Η), καῦ’ ὑπερβολή». 

ἀιῤολὰς γῇ ἡ ὑπὸ τοῦ ὀρύγματος ὕψω- 
Φεῖσα, Ἐενοφῶν Cyr. 5 13) "ὁ δὲ Κῦρος 
πύργους ἐποίει ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς, ὅπως 
ὅτι πλεῖστα φυλακτήρια εἴη. 

ἀμβολία ἡ ὑπέρθεσις. ἐν ἐπιράμματι 
(ΑΡ 5 2350) '"ἠθδάδος ἀμβολίης αἰὲν ἄεξομέ- 
γης. καὶ ἀμβολιεργὸς ἀνήρ (Ηεεῖο. Ο. 
411) ὁ τὸ ἔργο» ἀναβαλλόμενος, 

4μβούλιος ὄνομα κύριον. 
4μβρακία πόλις ἐστὶν ἐν τῷ «ἄμβρα- 

κικῷ κόλπῳ, ἄποικος Μορινθίων. Ηατρ. 

ἄμβασις -- ἀμέλεια .' 

ἀμβροσία Σηρὰ τροφή" (Πο. ε 359) 
'"ἀλλὰ τό Υ ἀμβροσίης καὶ νέκεαρός ἐστι» 
ἀπορρώξ.’' νέκταρ δέ, τουτέστι νεύκταρ, τὸ 
νέους ποιοῦν τοὺς πένοντας. 

ἀμβρόσιαι, ἃς οὐδεὶς δύναται βροτῶ» 
ἔχειν. Ὅμηρος (4 539). '"ἀμβρόσιαι  ὁ᾽ ἄρα 
χαΐται ἐπερρώσαντο ἄνακτος κρατὺς επ 
ἀθανάτοιο. 

ἀμβρόσιον Φεῖον, ἡ ἀθάνατον, ἢ ὃαι- 
µαστύν, ἢ ἀκήρατον, ἢ ἄφθαρτο»ν. (ΑΡ 6 
299) "ήν γὰρ ἐρώτων καὶ χαρίτων ἡ παῖς 
ἀμβρόσιόν τι Φάλος." 

ἄμβροτα φΦεῖα, ἄφθαρτα. 
ἀμβωμοῖσι (Ἠοπ. ϐ 441) περὶ. τοὺς 

ῥωμούς. 
Αμεβώνη ὄνομα κύριο». 
ἀμείῤεσθαι, αἰτιατικῇ, ἀποκρίεσθαι, 

χαταβάλλέσθαι. ''4{εόντις μὲν τοσαῦτα 
εἶπε, Θευδίβαλδος δὲ ἀμείβεται ὧδε᾽” (ὕτο-- 
εορ. (οἱ, 4 24) ἀντὶ τοῦ ἀνταποκρίνεται. 

ἀμείῥομαίσετοῦδε" “τούτους ὥσπερ 

τῆς εὐσεβείας ὁ «εὺς ἀμειῤόμενος,” 
ἀμείβθω» ἀλλάσσω», καὶ ἁμοιβή ἡ ἀν. 

τέκτισις. 
ἀμειδές στυγνό», σκυθρωπό», καὶ ἆμει- 

δής σκοτεινός. καὶ κλίνετα: εἰς ους. “ὀργὴν 

οὖν πρήυνο» ἀμειδέα, μιηδ’ ἐπιτείνειν κακόν." 
ο[. ν. «{ιογένης {. 

ἁμείδητος σκυθρωπύς, καὶ ἆμειδή- 
τω» σκυὐρωπῶ», ἀγελάστων. ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 7 58) "εἰ καὶ ἀμειδήτων »νεκύων 
ὑπὸ γαῖαν ἀνάσσεις, Περσεφόνη.” 

ἁμείλικτον ἀἁπηνῆ, ἀκαμπῆ. καὶ ἆμεί- 
λικτος ἀπάνθρωπος. Εὐνάπιος (ρ. 102 Nieb.) 
“οὕτως ἀμείλικτοι ἦσαν ἄμφω κατὰ τὴν 
ἀλήδειαν, καὶ τὸ. ἔργον ἐχώρει περιφανέ- 
στερο». 

ἀμείλιχος σκληρός, ἀκολάχευτος. 
᾽μειγίας ὄνομα κύριον. 
ἁμειψίας θηναῖος κωμικός, 
ἀμειψερυσμεῖν μεταμορφοῦσθαι. 
ἀμειψόμεῦα ἀνταποδώσομεν, 
:ἀμέλγει», ἰδίως λέγεται ἀμέλγειντὺ παρὰ 

τὸν προσήκόρτα καιρὸν» ἀώρους τὰς καρπὲὰς 
ἀποσπᾶν, ὅπερ οἱ κλέπτοντες ποιοῦσιν. 4ρι- 
στοφάνης (η. 336) ""ἀμέλγεις τῶν ξένων» τὰς 
καρπίµους. B** 

ἀμέλει τοιγαροῦ». ἀντὶ τοῦ µή σοι µε- 
λέτω διὰ τοῦτο, 

ἀμέλεια καὶ ἀμελία, ἀμφύτερα ἕλλη- 



:ἀμελεῖσεί -- ἀμίδα 

καά" καὶ γὰρ καὶ διὰ διφθόγγου. καὶ διὰ 
τοῦ : γράφεται. 

ἀμελεῖστέ (an ἁμελλητί) χωρὶς ῥρα- 
ὀντῆτος, όιαμελε ἴστί δὲ (Ηου. σ ο. με- 
ἱπδόν, κατὰ µέλος. 

ἀμελητέα γενικῇ. 
Αμέλιος «4παμεὺς φιλόσοφος, µαθητὴς. 

[Ώωτίνον, διδάσκαλος Πορφυρίου, συγχρο- 

"δις Αμμωνίῳ καὶ ΟΩριγένει. 
ἁμελλητί ἀνυπερθέτως, ταχέως. 
ἐμιλῶ σοῦ. 

ἄμινη »ός άσθενής" ΄ Ὅμηρος (τ 562) 

μυπῶν ὀνείρων. καὶ ὁ καπνὸς ἁμενηνός. 
ἁμενήνωσε» ἀσθενῇ. ἐποίησεν. Hom. 

νὰ 

ἐμενητί χωρὶς τοῦ ἐπιμεῖνωι. 
ἐμεθιμρία ἡ ἄνεσις. 
όμερμη ρεέ χωρὶς φροντίδος. 

ἐμτάκλητον" 

ἴσχε τὸ πληβος εἲς τὸ. μὴ μόνον ἀλλότρια 

φρογεῖν τοῦ ῥασιλέως, ἀλλὰ καὶ τιµωρίαν 
ῥεἰπδαιπαρ αὐτᾷ λαμβάνειν (Ροὶγυ.ᾶτ 9). 

ἀμεταποίητον» ἀμετάθετον. 
ἀμετάπτωτο». κυρίως ἐπὶ σωμάτων 

µπται τῶν ὁὲ ἰσχὺν μὴ σρεποµένω» ἢ διὰ 
ἠώτητα μὴ μεταβαλλόντωνι: κατὰ µεταφο- 
ϱν δὲ λέγεται ἡ ἐπιστήμη ἀμετάπεωτος. 
ἐκεταστρεπτέ ἀμελητί, μὴ ἐπιστρε- 

ύμνων εἲς τοὐπίσω. ζήτει ἐν τῷ ἀπονητέ. 
ἁμετρί χωρὶς μέτρου, καὶ παροιμία 

᾽ἀμτρὶ μᾶζαν ἔδοντες. εἴ. ν. µέερῳ ὕδωρ. 
ἀμετροχάκου πλεῖστον πληδυνούσης 

περι καχίαν"' "ἐς τοσοῦτον δὲ ἐχώρησεν ἁμε- 
τροκάχου πλεονεξίας ὥστε καὶ ἀνδράποδα 
ῥγμόσια ἀπημπόλα”' ELunap. exe. les p. 13). 

ἅμη τεκτονικὺν ἐργαλεῖον, ὃ ἡμεῖς πυρά. 
μηνλέγοµεν οὐκ ὀρθῶς, καὶ παροιμία ''"ἅμας 
ἑαῄτουν, οἳ ὁ᾽ ἀπηρνοῦντο σκάφας» ἐπὶ 
τῶν ἄλλα μὲν ἀπαιτουμένων», ἕτερα δὲ μὴ 

* ο... 
μῃγέπη ὁπωσδήποτε, καθ’ ὁτιοῦνι λέ- 

ο. ἁμωσγέπως καὶ ἀμόδεν καὶ 
ἐκουγέπου καὶ ἁμοιγέποι. καὶ άμωσ- 
' που” Αριστοφάνης (λε. 608) ᾽ἡμᾶς μὲν 
ἓ μισφοφορεῖ» ἀμῃγέπῃ”" ἀντὶ τοῦ ἁπαν- 
Ἰαχοῦ, ὅπως ἂν τύχοι, καθ’ οἷον δήποτε 
τρόπον. καὶ αὖθις "ἀλλ ἀμηγέπῃ τῶν πα- 
ῥατθύτων ἀπογευσάμενας ἀωρὶ »ύκτωρ πε- 
ῥήρχετο τὴν βασιλικὴν αὐλήν.'. καὶ ἀμῃγέπῃ 
Αγαδίας φησίν «4 10)" ''“ἀλύοντι δὲ καὶ ἕκα- 

Ἱ ἀμετάκλητον ὁρμὴν 
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΄ * .. { 2 2 στα γνωματεύοντι ἔδοξέν οἱ ἀμῃγέπῃ πο- 

πειρᾶσθαι τοῦ φρουρίου. 
— 222 / —* * 4 
ἅμ ἠλέηται καὶ τέῶθνηκεν ἡ χάρις, 

παροιμία ἐπὲ τῶν εὐεργετουμένων καὶ ταχὺ 
ἐπιλανθανομένων. 

ἁμήν πεπιστωµένως, ἀληθῶς. 
ἀμήρυτον (apollon. Ri. 5 254) πολύ, 

ἐκτεταμένον, ἀτέλεστο». τουτέστι διηνεκῶς 

ἐπιμένον, ἀπέραντον. 
ἀμησάμενος ἀνορύξας": 'ὃ δὲἑτὸ χῶμα 

σείσας καὶ τὴν γῆν ἀμησάμενος ἐξήτει τὸν 
νεκρό». καὶ ἀντὶ τοῦ χερσὶ σωρεύσας" (ΑΡ 
7 341) “πολλὰ τιθηνητὴρ ὀλοφύρωτο, χερσὶν 
ἀμήσας ἀνδρομάχοις ὀνοφερὼν κρατὸς ὑπερθε 
χόνιν.᾽ 

ἀμήσαντες (Ποιο. φ 301) ἀντὶ τοῦ ἅμῃ 
ἀποτεμιόντες. καὶ ἀμήσαντι Φερίσαντι' ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 40) ᾿"οὐδέποτ ἀμήσαντι 
Κορινθικόν, οὕποτε πικρᾶς γευσαµένω πε- 
νίης. 

«4μησύς καὶ 4μνησός. 
καὶ ἄμισηνός. 

ἅμητα. ἅμης εἶδος πλακοῦντος γαλα- 
κτώδους' “ριστοφάνης Ἰ]λούτῳ (1000) 
᾽᾽Όἅμητα «προσαπέπεµψεν ἡμῖν τουτονί.”. οὐ 
μόνον ὅτι οὐκ ἐδέξατο τὰ ὁῶρα, ἀλλὰ καὶ 
οἴκοθεν ἔπεμψέ µοι ἄλλο πλακούντιον πρὸς 
τούτῳ, ὡς ἂν λέγων µηκέτι πατῆσαι ἐκεῖ µε. 
ἅμης οὖν ὁ πλακοῦς, οὐχ ὁ ὑπνός, 

άμητῆρες (Ηοιι. «4 67) Ψερισταί, 
ἁμητός αὐτὰ τὰ τεθεριαµένα, ὀξυτύ- 

νως, οἷον ὁ στάχυς"' χαὶ τρυγητύς βύτρυς ὁ 
τρυγώµενος. προπαροξυτύνως δὲ ἅμητος ὁ 
καιρὺς τοῦ Φέρους, ἐν ᾧ δεῖ ἀμᾶν, ὡς καὶ 

τρύγητος ὁ. καιρὸς τοῦ τρυγᾶ». 
ἁμήχανα. 'οἳ δὲ ἐπεὶ τὰ ἁμήχανα τῷ 

λιμῷ ἔπασχον, ἐκεχειρίαν ὀλίγων τινῶν ἥμε- 
οῶν Irur Φιαπράξασφαι' Ῥτοεορ. Goth. 3 16. 

ἀμηχάνητοι (απ ἀμήχανοι) ἀντὶ τοῦ 
πολλοί Ἐενοφῶν (Οψτ.1 5 980. 

ἁμηχανία ἀπορία. 
ἀκήχανον ὑπὲρ λόγο», ἤ ἀνεπιχείρητον, 

ἀδθύνατον. ' τοῖς δὲ “Ῥωμαίοις ἀμήχανος ἦ 
χαρὰ: παρέστη πρὸς τὸ πάθος. καὶ ἁμή- 
χανος, πρὺς ὃν οὐκ ἔστι μηχωνήσασθαι. 
«4αμάσκιος (Phot. p. 3084) ᾿"πόθῳ τε'ἆμη- 
χάνῳ τῆς περὶ τὸ Φεῖον βακχείας οἷον ἀπο- 
μαντευομιένῳ ἑῴκει τὴν τῆς ἀληθείας εὕρεσιν.'' 

ἁμίδα οὐρητρίδα, οὐρηρὸν ἀγγεῖον. καὶ 
ἀμίδας τὰ ὑπηρέσια. “4ριστοφάνης (Υεερ. 

ἁμισὺς δὲ 
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839) '“ἀμὶς µέ», ἦν οὐρητιάσῃς, αὐὗτηὶ παρὰ 
σοὶ κρεμήσετ᾽ ἐγγὺς ἐπὶ τοῦ παττάλον. σο- 
φόν γε τητὶ καὶ γέροντι πρόσφορον ἐξεῦρες 
ἀτεχνῶς φάρμακο» στραγγουρίας." 

ἁμίδης ὄνομα κύριο». 
ἁμιδρῆσαι µετρῆσαι, ἀριὼμῆσαι, παρὰ 

Καλλιμάχῳ. 

ἄμιεκτος ὁ μὴ μιγνύµενος. 
᾽ἁμίλκας ὃ καὶ Φαβέας (απ Ἱμίλκων ὁ 

καὶ Φαμέας), Καρχηδονίων στρατηγός, ὃς 
ὑπῆρχε κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν ἀκμάζων καὶ 
κατὰ τὴν ἕξιν ἐρρωμένος, τὸ δὲ µέγιστον 
ἐφόδιον πρὸς πολεμικὴν χρείων, ἱππεὺς ἄγαν 
ἀγωθὺὸς καὶ τολμηρός. εἴ. v. ἄψυχος, 

ὅτι τούτη τῇ “4μίλκου (ἴπππο τᾷ Βάρκα) 
παῖδα γεγενησφαέ φασιν «4ννίβαν τὸν χρό- 
νοις ὕστερον μακρῷ πολέμω τὴν Ἰταλίαν 
καχώσαντα 'Ῥωμαίοις τε φοβερὸν ἐς τὰ µά- 
λιστα γενόμενο». 

ἅμιλλα ἀνταγώνισμα, φιλονεικία, ἐξέ- 
σωσις. “καί ποτε ἀγῶνα ἐπιτελοῦντες τούτω 
τὼ µειρακίω, ἐς ἅμιλλαν ἀκοντίσεως ἀποδυ- 
σαµένω, εἶτα μέντοι τῆς σπουδῆς Φερμότε- 
ϱον ὑπεπλήσθησαν"' καί πως ὁ "4ργέου υἱὸς 

ἀλλωχόσε βουλόμενος βαλεῖν τἀδελφοῦ ὃν- 
στυχῶς τῶν» στέρνω»ν τυγχάνει, καὶ ἀναιρεῖ 

αὐτόν.” 
 ἁμιλλητήριον τύπος ἐν ᾧ ἁμιλλῶνται. 
ἁμιλλῶμαί σοι ἀνταγωνίζομαί σοε 
ἁμιναδάμ (1 Sam. 71) ὄνομα κύριο». 
4μινσός ὄνομα πόλεως, οἳ δὲ “4μησός 

διὰ τοῦ η, καὶ μησηνός. 
α ἅμιπποι. ξυνωρίς, φασί, κατὰ τὺ πα- 
λαιὸν ἐλέγετο δύο ἵπποι συνεζευγµένοι τῶν 
τραχήλω»’' ἦν ὁ᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ ἑτέρου ἡνίοχος, 
ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου ὁπλίτης. καὶ νῦν δὲ χρῶν- 
ται περὶ ἀρχῆς «ἀλίβυες αἱ προσαγυρευόµενοι 
Ζευγρῖται. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἅμιππον καλεῖέαι. 
οὕτω Θουκνόδίδης. 

ν ἅμιπποι κατὰ τὸν Ἰσαῖον οἱ σὺν ἵπποις 
στρατευόµενοι. οἳ δέ φασιν ὅτι ζεύγρυνται 
κό τινες ἵπποι, καὶ ὁ ἐπελαύνων αὐτὸς τᾶ 
μὲν ἐποχεῖται τὸν δὲ παρέλκεται, καὶ καλῶν- 
ται οὗτοι ἅμιπποι. πεζοὺς δὲ τοὺς ἁμέππως 

Θουκυδίδης καὶ Ἐενοφῶ» ὑποδηλοῦσι, καὶ 
µή ποτε πρόὀροµοέ τιές εἶσιν οἱ ἅμα τοῖς 
ἱππεῦσι τεταγµένοι. Harp. 

«4μιση»ός ἀπὸ τόπον. 
ἅμισοθί χωρὶς μισφοῦ. 
Αμισωώδαρος ὄνομα κύριο». 

᾽Αμίδης — “μμώνιος 

ἁμιτροχέτων Hom. 11 419) ὁ κὴ χρώ- 
µενος µίτρα. 

ἅμματα δεσμά. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 
317) ""χρύσεος ἀψωύστοιο διέτµαγεν ἅμμα 
χορείας Ζεύς, διαδὺς «{ανάας χαλκελάτανς 
Φαλάμους. καὶ αὖδις (ΑΡ 6 219) '"ἁβρῶν 
τε σερεπεῶ» ἄμματι κεκρυφάλω»." καὶ Πι- 
σίδης περὶ «Ἀοσρόου (26) "'ἐπεὶ δὲ λοιπὸν 
ἐντὸς ἦν τῶν ἁμμάσω», ——— αὐτὺν 
ἀσφαλεστέρᾳ δέσει.” 

ἄμματα πλέκεις, ἐπὶ τῶν σκολιῶν 
τοὺς τρόπους, ἀπὸ τῶν ἐν Κασίῳ ]ηλου- 

σιωτῶν, οἳ φυσικῇ τέχνη ἅμματα ἔπλεκον, 
δοκὺς ἐπὶ δοκοῖς συνάπτοντες. κασιώτη ἴσον. 

ἄμμιγα ἀναμεμιωμένως" (ΑΡ 7 25) 'ἕἵνε- 
χεν εὐμαθίης πινυτόφρονος, ἣν ὅ μελιχρὸς 
ἤσκησεν, μιουσῶν ἄμμιγα καὶ χαρίτων. 

ἀμμοάτι» (4η ἀμμοβάτι») εἶδος ὄφεως. 
εἴ, v. δαψάς. 

ἄμμον μετρεῖν, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων» καὶ 
ἀνηνύτω». 

ἄμμορος ὃ κακόµορος. 
μμων ὄνομα Φεοῦ ἑλληνικοῦ. “άριστο: 

φάνης Ὄρνισιν (738) '"ἐσμὲν ὃ ὑμῖν ἄμμω», 
4ελφοί, «{ωδώνη, Φοῖβος “ἀπόλλων' ἐλθό»- 
τες γὰρ πρῶτον ἐς ὄρνις οὕτω πρὸς τᾶργα 
τρέπεσθε.”' 

4 μμ ωριανός Ἰθαμματικός, κοσμούµε- 
ος τῇ «συγγενείᾳ 3 δΣυριανοῦ καὶ ἅμα τῇ ovu 
φύτω ὁμοιότητι τῶν τε — καὶ τοῦ σώ- 

ματος, κατὰ τὺν Ὅμηρον | 'εἰδός τε μέγεθός 
τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἑῴχει.” τό τε γὰρ σῶμα 
καλός τε καὶ µέγας ἦν ἑκάτερος, ἔτι προσῆν 
— καὶ ἰσχὺς οὐδὲν ἀποδέουσα τῆς ἄλλης 
εὐφνΐας τοῦ τε ὅλου καὶ τῶν μερών’ η ἥ τε 
ψυχἠ ἔρρωτο πρὸς τὸ ῥέλτιστον αὐτοῖς τὸν 
ὕμοιον τρόπο». ἀλλ ὃ μὲν Θεοφιλέατερος ἦν, 
ὁ Συρινός, καὶ τῷ ὄντι φιλόσοφος, ὃ ὁὲ 
ἠγάπα τὴν ἐπὶ ποιητῶν ἐξηγήσει καὶ ὅιορ- 
δώσει τῆς ἑλληνικῆς λέξεως καθηµένη» τέ 
χνην. οὗτος ⸗ Anuxiuros ᾧ πεκτῆσθαι 
συµβέβηκεν ὄνον. σοφίας ἀκροατή», Damns - 
eius FPhot. ρ. 339», 

᾽μμώνιος "άμμωνίου λεξανδρεύς, 
λεξά»δρου γρώριµος, ὃς καὶ διεδέξατο τὴν 
σχολὴν “ριστάρχου, πρὸ τοῦ μοναρχῆσαι 
τὸν «4ὔγουατο». 

άμμώνιος φιλόσοφος Αλεξανδρεύς, ὁ 
ἐπικληῦ εἰς Σαακᾶς. οὗτος ἀπὸ Χριστιανῶν 
γέγονεν Ἕλλη», ὥς φησι Πορφύριος. 



ἄμναμος ---“4μοῦς 

ἄμναμος ἀπόγονος, κυρίως ἐπὶ τῶν 

προῤάτω», παρὰ τὸ ἁμνός, 

Αμνειός ὁ ὁ ποταμός, καὶ ὁ ἀμνός, 
αμνημονῶ σου γενικῇ. 
4μνησός ὄνομα ὄρους. 
ᾱμ "σε εἶ ἕ άμνημονεῖ: Σοφοκλῆς (Ε1 482) 

σύ 7άρ ποτ ἀμνηστεῖ γ) ὁ φύσας, Ελλή- 
ων arus. 

ἀμνηστέα [ λήθη. καὶ ὄνομα κύριον. 
ἁμνίον (Ποιι. γ444) τὸ αἱμοδόχον ἀγ- 

γεν. 

άμν.σός ποταμὸς Κρήτης, διὰ τοῦ κ. 
τὰ εἰς ος τρισύλλαβα ἐπὶ ποταμῶν ὀξύτονα 
͵ μὲν καφαριεύουσι, διὰ τῆς ει διφθόγγου 
Ἰθάφεταε, οἷον άλφειός Ὀλμειός, εἰ δὲ µή, 
ὀιάτοῦε, οἷον «4μνισός Κηφισσός Ἰλισσός. 

ἀμνοὶ τοὺς τρόπους (APae. 934) ἀντὶ 
τοῦ πραεῖς, εὐήθεις, ἁπλοῖ, ὡς οἱ κριοί, ἢ 
µαλακοί" τὸ γὰρ ἄρρεν πρόβατο» ὅταν ἔχη 
τὴν µέσην ἠλικέα», ἁμνὸς καλεῖται. οἳ δὲ τὸν 
ἐνιαύσιον ἄρνα ἁμνὸν καλοῦσιν. 

ἁἆμνοκῶν προβατώδης, µωρός, εὐήθης" 
τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ πρόβατα. Αριστοφάνης 
(Ε264) “καὶ σχοπεῖς γε τῶν πολιτῶν ὅστις 
ἐστὶν ἁμνοκῶν, πλούσιος καὶ μὴ πονηρὺς καὶ 
τρέµω» τὰ πράγματα, τουτέστιν εὐλαβού- 
µινος καὶ φοβούμενος καταστῆνωαι εἲς πρά- 
γκαχα" πολλοὶ γὰρ διὰ δειλίαν καὶ τρόπων» 
ἐπιείκειαν αἱροῦνται ζημιωφῆναι μᾶλλον» ἢ 
χωρῆσαι διὰ δίκης. καὶ τὺς τοιούτους, φησί, 
συνεπιλεγόµενος ὁ Κλέων», καταστήσας εἲς φό- 
βο» τᾷ παρέξειν πράγµατα, ἐπηρέαζε ῥαδίως. 

ἆμ»νόν τὸν ἐνιαύσιον ἄρνα. Ἵστρος ἐν 
ταῖς ττικαῖς '"ἄρνα, εἶτα ἀμνόν, εἶτα ἀρ- 
νειάν, εἶτα λιπογνώµονα. µοσχίον δὲ τὸν πρῶ- 
τον. καὶ ἁμνὸς ἀρσενικῶς πρόβατον τὺ μέ» 
σον τὴν ἡλικίαν, καὶ ἁμνὴ τὸ ὅτλυ": τρεῖς 
γὰρ ἠλικίαι, ἀρνός ἀμνός ἀρνειός. καὶ «4μ- 
τὼς 4μνώ, ἀττικῶς, ὄνομα κύριον. 

άμογητέ (Ηοπ. «4 637) ἀκάπως. ' 
ἁμόγητοι, 
ἁμόθεν (Που. α 10) ποὔέ». 
ἁμοιβαδό» ἐξ ἁμοιῤῆς, ἐφεξῆς. 
᾽ἁμοιῤαία ἔκτισις ἀνταπύδοσις, ἢ ἐκ 

ἑιαδοχῆς ὁμοία. "ὄρκοι δὲ ἐπὶ τῇ ἀμοιβαίᾳ 
σφῶ» ἐδίδοντο πίστει, οὐ µόνον αὐτοῖς ἀλλὰ 
καὶ τοῖς παραγιναµένοις ἐκ τῶν βασιλείων 
τῶν Ῥωμαίων τῆς διαλλαγῆς ἕνεκα τῶν ἄν- 

ὁρῶν” Πρίσκος φησίν (ρ.232ΝΙεΡ.). 
ἀμοιβή ἀντέκείαις, ἀνταπόδοσις. ϱϱ. ἆμοι- 
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βὴν τοῦ θιοειδεστάτου τρύπου Φαυμαστὴν 
ἐφέρετο" ἔρρει γάρ οἱ κατὰ πρύμναν τὰ ἐκ 
τῆς τύχης, καὶ πᾶσιν οἷς ἐπέθετο, τούτων 
ἤμαρτεν οὐδενάς. 

ἀμοιβηδής ὁ ἁνεωατλλάσσώ», άμοι. 
βαδίές δὲ κατὰ ἐναλλαγήν. 
:ἆμοιβόν ἀνταποδοτικήν' "πρὶν κακῶν 

ἔργων» ἀμοιβὸν τιμωρίαν ἐκτῖσαι. 
ἀμοιρῆσαι, γενικῇ, ἀποτυχεῖν' ἀμοιρῶ 

7ὰρ τὺ οὐ µετέχω. καὶ ἄμοιροι ἀμέτοχοι, 
ἢ κακόµοιροι. (S. OR 248) ' ἱκακὸν κακῶς νι» 
ἄμοιρον ἐκτρῖψαι βίον. ἀντὶ τοῦ κακόµοιρον, 
} μηδενὸς τῶν νενομισμµένω» μετειληφότα, 
ἀλλ' ἄταφον ἐκβληθῆναι. 

ἄμολγός τὸ μεσονύκτιο», ἦτοι καθ’ ἣν 
ὥραν ζῷα οὐκ ἀμέλγονται, ἢ ἀφαιρέσει τοῦ 
γ, κα’ ἣν οὐδεὶς μολεῖ, ἤ ἀφαιρέσει τοῦ λ, 
καῦ’ ἣν. οὐδεὶς μογεῖ. 

ἅμορβός ὁ ἅμα τινὶ ὁρμῶ», ἁμορμὸς 
καὶ ἁμορβός, 

ἀμόργεια χρώματος εἶδος, ἀπὸ νήσου 
“4μοργοῦντος ὡς Φήραια ἀπὸ Θήρας νήσου. 
sch. Α Lys. 150, 

ἁμόργη ἡ τρυγία. 
ἀμόργινον ὅμοιον βύσσῳ καὶ πολντε- 

λές, λέγεται καὶ ἀμοργίνα Φηλυκῶς. 
ἆμοργές κυρίως ἡ λινοκαλάμη, ἐξ ἧς 

γίνεται ἐνδύματα ἀμόργινα λεγόμενα. ἢ ἡ τᾶ 
ἐλαίου ὑποστάθμη, καὶ. ἡ τρὺξ τοῦ — 
ἔστι δὲ ἡ ἀμοργὶς ὅμοιο» ἀλεπίστω λίνῳ. 
περιλεπίζουσι δὲ αὐτὸ καὶ ἐργάζονται. ἔστι 
δὲ σφόδρα λεπτὸν ὑπὲρ τὴν βύσσον ἢ τὴν 
κάρπασον. 

άκιοργοίπόλεως ὄλεθρος" Κρατῖνος Σε: 
θιφίοις, καλοῦσι δὲ καὶ μοργούς, τὸ α ἀφαι- 
ροῦνεες, ώσπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων" μαῦρον γὰρ 
τὸ ἁμαυρόν καὶ σφύδελο» τὸ ἀσφόδελον κα- 
λοῦσιν. 

«μορῖτες, Φηλυκόν, ὄνομα πόλεως. 
ἁμορραῖος. τὸν’ Σιὼν βασιλέα τῶν 

“4μορραίων (losuae 13 9). 4μώριον δὲ καὶ 
ὁ ἐκεῖφε» 4μωραῖος διὰ τοῦ ω μεγάλου. 

ἅμοτον ἁμότως, ἀκορέστως. 
᾽μοῦς «ἰγύπτιος, οὗτος »έος ὢ» πα- 

οῃτεῖτο τὸν γάμο». ὡς δέ τινες τῶν προση- 
κόντω» παρήῄκου» μὴ καθυβρίειν τὸν γάμον 
ἀλλὰ γυναῖχα ἄγεσθαι, πείθεται καὶ ἔρχεται 
ἐπὶ γάμο». καὶ πολλὰ παρανέσας τῇ παρ- 
Ψένῳ πείθει αὐτὴν πρὸ τοῦ συνελθεῖν ἀπο- 
τάξασθαι τῷ βίῳ τῷ κοσμικῷ. καὶ ἀποταξά- 
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µενοι ἄμφω ἐπὶ τὸ ὄρος τῆς Νιτρίας χω- 
ροῦσι, καὶ βραγὺν χρόνον συ»ασκοῦντες ἠδία 
τὴν ἄσκησιν ἐποιήσαντο. τούτου τοῦ «4μιοῦ 
τὴν ψυχὴν ἀναλαμβανομένην ὁ ἄντώνιος 
ἐφεάσατο. οὗτός ποτε ἑαυτὸν γυμνὺν οὖκ 
ἐθεάσατο, λέγων ἀπρεπὲς εἶναι τῷ μοναχῷ 
χαὶ τὺ ἑαυτοῦ σώμα γυμνὸν «Φεάσασφαι. 
ἐγένετο δὲ καὶ «{ίδυμος ἄλλος μοναχός, ὃς 
ἐνενήκοντα ἔτη βιοὺς οὐδενὶ ἀνθρώπων συ- 
νέκεινεν ἄχρι τῆς τελευτῆς. Socerat. 4 93. 

ἄμουσα ἀτερπῇ, ἀηδῆ, ἀπαίδευτα. 4ρι- 
στοφάνης ἐν Θεσιιοφοριαζούσαις (185) ''ἄλ- 
λως τ᾽ ἄἅμουσόν ἐστι ποηητὴν ἰδεῖν ἀγρεῖον 
ὄντα καὶ δασύν. σκέψωαι ὁ) ὅτι Ἴβυκος ἐκεῖ. 
νος κ᾿4νακρέων ὁ Ίπιος"' καὶ τὰ ἑξῆς. 

ἆμοχὸεί χωρὶς κόπου. 
ἀμπαλίνορος ἀναστρέφων τὴν αὐτὴν 

ὁδόν' Φιλέταιρος Ἠελεάγρῳ "οὐ πρὺς γυ- 
ναικὸς ὁ κόρος (ππ χορός). οἴχαδ᾽ ὦ κόρη 
ἄπιο) ἀμπαλίνορος." 

ἀμπαύσας ἀναπαύσας" ' ὃ δὲ ἀμπαύσας 
αὐτούς, ὅσον τὴν πρώτην φυλακὴν τῆς νυ- 
κτὸς προελὼ εἴν.' 

ἀμπέλειος βύτρυς, δίφΦογγον, Au- 
πέλιος δὲ ὄνομα κύριον διὰ τοῦ ι. καὶ ϱη- 
λυκὺν ἀμπελόεσσα, γῆ ἀμπελόφντος. καὶ 
ἀμπελουργεῖο». 

ἀμπελεών ἡ ἀμπελόφυτος γῆ" (ΑΡ 6226) 
Ἡλιτός Ὁ᾽ ὁ σγεδὸν ἀμπελεών.' 

ἀμπελών ἡ οἰνόφυτος γῆ. 
ἀμπεχόμενος περιβαλλύμενος, καὶ ἆμ- 

πέχη ἀνιτὶ τοῦ περιῤέῤλησαι, (Α. Aeh. 992) 
τῷ κακύδαιµον, εἶτα λευκὸν ἀμπέχῃ;. ἐπεί, 

φησί, τὰς βύας ἀπώλεσας, καὶ λευχειμονεῖς; 
ἀμπεχόνη ἄμφιον, ἱμάτιον, καὶ ἆμπε» 

χόνιο» λεπτὸν ἱμάτιον, παλλίον. καὶ ἆμ- 
πίσχω ἐνδύω. 

ἀμπλάκημα ἁμάρτημα, καὶ ἀμπλα- 
χίαις ἁμαρτίαις. καὶ ἀμπλακών ἁμαρτή- 
σας" Damascius) '"ἀλλὰ τὸ Ἰβύκου ἔπος αὐὖ- 
τὸν ἐπήει, µήτι παρὰ φΦεοῖς ἀμπλακὼν τιιὰν 
πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω.. ἔσει δὲ πρὸς {ε- 
ρωσύνην συνᾷδον τὸ Ἰβύχειον τητὶ ῥησείδιον. 

ὅτι ἀρέσκει τοῖς στωικοῖς ἴσα ἡγεῖσθαι 
τὰ ἁμαρτήματα. εἰ γὰρ ἆληνὲς ἀληθᾶς μᾶλ- 
λο» οὐκ ἔστι, οὐδὲ ψευδὲς ψευδοῦς, οὕτως 
οὐδὲ ἀπάτη ἀπάτης, οὐδὲ ἁμάρτημα ἁκαρ- 
τήµατος. καὶ γὰρ ὁ ἑκατὸν σταδίους ἀπέχων 

Κανώβου καὶ ὁ ἕνα, ἐπ) ἴσης οὐκ εἰσὶν ἐν 
Κανώβῤῳ. οὕτω καὶ πλέον καὶ ἔλαττον ἁμάρ- 

΄ 

ἄμουσα — ἀμύκλαι 

τηµα ἐπ) ἴσης οὐκ εἰσὶν ἐν τῷ κατορθοῦν. 
οἳ δέ φασιν, ὧν καὶ Ἡρακλείδης ὁ Ῥαρσεύς, 
ἄνισα εἶναι τὰ ἁμαρτήματα. Diog. L. 7 1920. 

άμπνοὰς ἔχοντα ζῶντα, ἀναπνέορτα. 
ἀμπρεύοντες παρακομίζοντες' ἄμπρο» 

γὰρ σχοῖνός τις, κε’ οὗ εἰώθασιν ἕλκειν ἤτος 
παρακομίζειν μεγάλα φορτία. ἀμπρεύει» 
δὲ κυρίως τὸ μετὰ ἁμάξης πορεύεσθαι, κα- 
ταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν νωτοφόρω» ζώων» 
λωμῤάνεται, ἡ ἀμπρεύειν τὸ τῷ ἕλκοντι ζεύγει 
βοηθεῖν. καὶ ἄμπρον σχοινίον, ὕπερ διὰ τῶν 
ζυγῶν διατείνουσι' καὶ φορτία ἐφ᾽ ἁμάξης 
κομίζονσιν, ὥστε ὁμοτόνως ἀπὸ τῶν ζυγῶ» 
ἕλκεσθαι, ἄμπερόν τι ὄν, τὸ διαπερῶν τὸν 
ζυγὸν δεδεµένο». καὶ "ἐξαμπρεύσομεν ἄνευ 
κανδηλίου ' (Α. Lys. 280), ἀντὶ τοῦ ἕλξοιιεν 
τὸ Ξύλον ἄνευ ὄνου. 

ἄμπυκας χωλιής, ἄμπυξ δὲ δεσμὸς τοι- 
χῶν ἡκόσμος κεφαλῆς. ὅτως Ὅμηρος (Ἀ 469). 

ἅμπωεις λῆξις, ἡ ξηρασία, ἡ πλημύρα. 
"τὸν σπουδαῖον οὐ δεῖ θαυμάζει τῶν ὅο- 
κούνεων Τι παραδόξω», οἵο» χαρώνεια καὶ 
ἀμπώτιδας καὶ πηγὰς Φερμῶν ὑδάτων καὶ 
πυρὸς ἀναφυσήματα, ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐν ἐρη- 
µίᾳ βιώσεται ὁ σπουδαῖος, κοινωνικὸς ὢν 

φύσει καὶ πρακτικός. Diog. 1.7 133. 
ἀμυγδαληῇ τὸ ὀένδρον, ἀμυγδάλη δὲ 

ὁ καρπός" (48 62339) "καὶ δειλαὶ δάκγεσθαι 
ἀμυγδάλαι.' 

ἀκμυγκόν τὺ μὴ μυσαρὸὺν ἀλλ ἀγνὸν καὶ 
χκιθαρόµ, οὕτω Σοφοκλῆς. 

ἄμυδις ὑὁμοῦ. 
ἆμυδρά ἀφανηῆ, σκοτεινά. καὶ ἅμευ- 

ὁρῶς σκοτεινῶς, λεπτῶς, ἀσαφῶς, 

ἁμύειν (8. ἀνύειν) τὸ σπεύδειν παρ άτ- 
τικοῖς. καὶ ὁασύνεται. 

ἀμύητος ἄπειρος, ἀτέλεστος. 
ἀμύκλαι κόσμιόν τι, ὅπερ ἐν ποσὶν εὖχεν 

Ειπεδοκλῆς. εἶχε γὰρ χρυσοῦν στέµµα ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς, καὶ ἀμύκλας ἐν τοῖς ποσὶ χαλ- 

xũc, καὶ στέμματα «4{ελφικὰ ἐν ταῖς χερσίν' 

καὶ οὕτως ἐπῄει τὰς πόλεις, ὑόξαν περὶ αἡ- 
τοῦ κατασχεῖν ὡς περὶ Φεοῦ βουλόμενος. ὃς 
ἔρριψεν ἑαυτὸν νύκτωρ εἷς τοὺς κρατῆρας 
τοῦ «4ἰενώου πυρός, ὡς μὴ φανῆναι αὐτοῦ 

τὸ σῶμα, τοῦ δὲ σανδαλίου αὐτοῦ ἐκβρα. 
σφέντος ἐφωράθη. ἐκαλεῖτο δὲ κωλυσανέµας 

διὰ τὸ πολλοὺς ἀνέμους ἐπιθεμένους τῇ 
κράγαντι ἐξελάσαι αὐτόν», δορὰς ὄνων πε» 

ριΦέντα τῇ πόλει, οἱ, γ. Εμπεδοκλης. 



᾽4μυκλαῖος — ἀμφηρικόν 

Αμυκλαῖος ἀπὸ τόπου. 
* 

ἁμέμων»ν ἄψογος, ἅμεμπτος, 

Ἁμυμώνειος ἐκ τοῦ 4μυμῶνος. καὶ 
μνιμώνη ὄνομα κύριον. 

» δν 2 — 3* 4 ἄμννα καὶ ἐπὶ ἁμοιῤῆς καὶ ἐπὶ εἶσπρά- 
* 
ξεως δίκης. 

΄ * 

ἀμύνασθαι Θουκυδίδης μὲν (1 43) ἀντὶ 
τοῦ ἀμείβεσθαι, Σιιωνίδης δὲ ἀντὶ τοῦ γά- 

1 — J — 

ρᾳας ἀποδιδόναι, Σοφοκλῆς δὲ ἀντὶ τοῦ 

ἀπαλεξῆσαι. ἐπὶ τῶν» προηδικηµένων τάσσε- 
σιν οἱ ῥήτορες τὸ ἀμύνασθαι, ὅτε οἱ κακόν 
τι παθύντες ἀντιπράσσουσι τοὺς προδιαῦέν- 
τας, καὶ ἀμύναιν τὸ ἀμύναιεν Γρατῖνος 
Πελαία: “αὐτοὺς ἐπαίδευσεν ἔθρεψέ τε δη: 
µοσίοις χρήμιασιν εἲς ἡβην, ἵνα οἵ ποτε λοι- 
Ἰὸν ἀμύναιν. καὶ ἀμύνειν παρὰ Θουκυδίδη 
ΙΙ 40) τὸ βοηύ εἴν, ἀμύνεσθαι δὲ τὸ κολάζειν. 

ο J * * 

Ἁμυνίας ὄνομα κύριον. ἢ ὁ ἕτοιμος 
ἀμύνεσθαι. "ἀλλ "4μυρίας ὁ Σέλλου μᾶλλον 

κ - ” .. ε] 4 

οἷκ τῶν κρωβύλων” «4ριστοφάνης (Vesp. 
1306). 

ἁμυνόμιενοι τοὺς κακόν τι πράξαντας 

ἀντιδιατιθέντες. Polyhius? ο. τν. ἐιβαίνει», 
ἀναιρεδείς, πέλας) οἱ δὲ Ῥωμαῖοί ἔθος εἶχον 

μὴ ἄρχοντες φαίνεσφαιχειρῶν ἀδίκων, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
δοχεῖν ἀμυνόμενοι καὶ κατ ἀνάγκη» ἐμβαί- 

. * 1 . - 
γεν εἷς τοὺς πολέμους. καὶ αὖθις “ὁρῶσι 

εἰμὲ καὶ σέ, καὶ φρονοῦσ᾽ ὅτι ἔργοις πε- 

πονθὼς ῥήμασιν» ἀμύνομαι) (5.060 875). 
ἁμύντης καὶ ἀλκήστης. τραγικὰ καὶ 

αἰσχνληρὰ τὰ ὀνόματα. 
1: ” ή 

αμύντωρ βοηθός. 
Γ 4 - 2 — Σι 

ἁμύνω σοι βοηθῶ σοι, ἀμύνομαι δέ 
σε ἀντὶ τοῦ τικωρῶ σε" (55. 117 10) “καὶ 
τῷ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.” 

ἀμύξεις λυπήσεις, τρώσεις, πλήξεις. καὶ 
ϕ .. * * * — J 3 παροιμία ''μηδ᾽ ἄκανδα ἀμύξη τοὺς ἆγα- 

δούς.' καὶ ἅμυξις σπάραξις, ξέσις"' ἀμύσσω 
:ὰᾳ παρὰ τὸ αἷμα, αἱμύσσω καὶ ἀμύσσω. 

7 * .. Π ΑΡΤ 918) "ἡς ἔπι καλὺν ἅμιξε κατὰ ῥέθος 
Μφρογένεια"' ἀντὶ τοῦ ἐσπάραξεν, ἔξεσε. καὶ 

ἐν ἐπεράμματι (ΑΡ 5 263) "ἵστασο καὶ σκο- 
, ν 4 * 

αίαζε, µάτην δὲ σὺν roο ἀμέσσου." 
᾽μυρις μαίνεται. ἐπὶ τοῦ φρενήρους 

1 J Ν. v8. 
ἀέγται η παροιμία. Φεωρὸς γὰρ υπὸ Φιῤα- 

— — 2 * 3 ” 

ραᾳῶν πεμφώεὶς εἰς «4{ελφοὺς περὶ εὐδωιμο- 

ρίας, καὶ τοῦ Φεοῦ χρήσαντος ἀπώλειαν Συ: 
βαριπῶν ἔσεσδαι τότε των ἀνθρώπους Φεῶν 
προτιμήσωσι, Φεασάμένος δοῦλον πρὸς ἱεριῷ 

. [ή 2 — * 

µαστηούµενο» καὶ προσφυγύντα τῷ ἱερῷ καὶ 

81 
— μὴ ἀπολυόμενον, ὕστερον δὲ εἷς τὸ τοῦ µα- 

στιγοῦντος πατρῴῷον» μνήμα καταφυγόντα 
ἀπολυθῆναι, συνεὶς τὺ λόγιον, ἐξαργυρισά- 

. 2 3 — 4 2 

µενος τὰ ἴδια ἀπῆρεν εἲς Πελοπύρνησο». ὃ 

γοῦν λογισιιῷ πεπούηκεν “ἄμυρις, τοῦτο εἰς 
* ντ * 4 .ν ᾿ — * µανίαν Φυῤαρῖται μετέτρεψαν. ὃ δὲ τῷ χρόνῳ 

διὰ τὴν προσποίητον µανίαν ἐθαυμάσθη. 
Athen. p. 620 4. 

* 4 3 6 * * ή 

ἀμύσκαρον το ἀγνόν, eſ. ν. ἀμυχνὸ», 

ἀμιύσσει» ταράσσειν, ἑλκοῦν, ξέειν, σπα- 
ράσσειν. ᾿ ποτὲ μὲν τοῖς ὄνυξιν ἀμύττων τὰς 
παρειάς, ὁτὲ δὲ τῷ ῥύγχει τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἔκοπτεν᾽' (Dionys. Hal. {Γ.19). ''ἐπεὶ δὲ προ- 
ἦλθε ---ἐπεκλήθη. ef. ν. Κελτοίν. 

2 — J ἀμνυστὶ πιεῖν, ἐπίρρημα, λέγεται δὲ ἐπὶ 
τιῶν ἀπγευστὶ καὶ ἄνευ τοῦ ἀναπαύεσθαι πι- 
νόντων, οἱονεὶ μηδὲ µυσάντω». τοῦ αὐτοῦ 
* 3 * *7 * 

ἔχεται καὶ τὸ ἐξαμυστίσαι. λέγεται δὲ καὶ 
ἀμυστίζειν καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ. καὶ ἀμυστὶ 

ή . 

(an ἄμυστιν) Θερεκράτης εἶπεν. Dio Cass. 
. ΄ 

72 18) "οτι Κόμοδος ὁ βασιλεὺς 'Ῥωμαίων 
ἔπιεν ἐν τῇ ἀγωνίᾳ καμώ», κύλικι ῥοπαλωτῇ 
παρὰ γυναικὸς γλυκὺν οἶνον ἐψυγμένον λα- 

Γὰ * — βών, ἀμυστί' ἐφ᾽ ᾧ παραχρῆμα πάντες τῦτο 
δὴ τὸ ἐν τοῖς συµποσίοις εἰωθὸς λέγεσθαι 
ἐξεβόησαν ζήσειας.' καὶ “4ριστοφάνης (Ααὶι, 
14100) ''ἄμυστιν ἐξέλαψα, οἷον ὁμοῦ καὶ 
ἀθρύως ἔπιον. ἡ παρὰ τὸ ἀπνευστὶ ἐκπιεῖν, 
ἡ παρὰ τὸ μὴ μύειν. ἔστι δὲ καὶ εἶδος πο- 
τηρίου φιαλώδους. ἄμυστις γὰρ ἡ ἀπνευστὶ 
πόσις. 

ἁμυχή ἐπιπόλαιον ἕλκος. 
2 ή . δ . 2 Σε . 

ἁμυχνόν τὺ μὴ μυσαρὺν ἀλλ ἀγνὸν καὶ 
— {η .ν — — κ καθαρόν. οὕτω Φοφοκλῆς. γράφεται δὲ καὶ 

ἀμυχρύν. 
4μφάρης ὄνομα κύριο». 
ἀμφασία (Που. Ρ 6059) ἀφωνία, ἀλαλία, 
ἆμφ) αὐτούς περὶ αὐτούς. 
ἀμφέχανε καταπέπωκε" "τοὺς ὃ᾽ ὁ µέ- 

λας ἀμφέλανεν Φάνατος" (ΑΡ 6191). 
ἄμφηκες ἀμφοτέρωθεπ ἠκονημένο», ἀπὸ 

τῆς ἀμφήκης εὐθείας. ''οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
παῖς ἀμφήκει γλώττῃ λάµπω»”' 4ριστοφάνης 
Νεφέλαις (1161). 

ἀμφήμερο» τὸν ἀμφημερινὸν πυρετό». 
Σοφοκλῆς Ποιμέσι  κρυμὸὺν φέρων γνάΦοι- 
σιν ἐξ ἀμφημέρου. 

΄ 4 ή 2 ἀμφηρεφές τὸ ἀμφοτέρωθεν ἐἔστεγα- 
σµένον ἡ κατάσκιο». 

ἀμφηρικό»"' "πέμπει δὲ σκαφίδιον ἁμ- 
6 



s2 ἀμφήρεστον --- ἀμφὶ ὃ γιγγῴσκων 
ὢνησκο»," καὶ αὖθις “ὁ δὲ Παμπρέπιος τού- 
τοις ἀμφίβολος ὀφδεὶς βραχὺ παρεωρᾶτο.” 

ἀμφίβροχος πανταχόθεν βεβρεγµένος, 
τουτέστι µεθύων. (ΑΡ 7 25) “ἠδὺ μέὸν ῥλύ- 
ξων, ἀμφίβροχος εἵματα Βάκχφ.') 

ἆμ φιγ»οεῖ ἀμφιβάλλει. 4γαθδίας 4 13) 
καὶ ὅτον οἡ ἕνεκα τοῦτο ὁράσειεν ἀμφι- 
}νοούντων” ἀντὶ τοῦ ἀμφιῤαλλόντων, ἆμφι- 
γνοεῖν οὖν ἀγνοεῖν ἢ ἐνδοιάζειν. 

ἀμφιγυήεις ὁ Ἡφαιστος. 
ἀμφιγυίοισιν τοῖς ἐξ ἑκατέρου µέρους 

πλῆξαι καὶ γυιῶσαι ὀυναμένοις, 
ἀμφιδαής ἡ ἁἀμφοτέρωθεν κόπτονσα 

μιάχαιρα. 
ἆμ φίδεα Ψψέλια. 
ἀμιφιδέας ἁλύσεις παρ Ηροδότῳ (2 69): 

οἳ δὲ ψέλια. 

άμφιδέας.περισκελίδες τινές εἶσι», ἰδίως 

δὲ {νσίας ἐν τῷ κατ Εὐφυδίκου φησὶν οὐ 

δυ»άµενος ἐκβαλεῖν διὰ τὸ ἀμφιδέαις δεδέ- 
σαι τὰς Φύρας. Ηπερ. 

ἀμφιδέδῃεν (Ηοπι, Ζ 329) ἐξῆπτο, διε- 
γήγερτο. 

ἀμφιδεές περιδεές. 
ἀμφιδείελον. ἀμφίδηλον δέ, 
άμφιδήριτον ἀμφίδοξ ον, ἰσοστάσιον’" 

συνέβη γενέσθαι τὴν µάχην ἀμφιδήριτον.”' 
ἀμφίδοξον ἀμφίβολον" " οἳ δὲ ἐκ ᾧοντο 

Φδεῖν εἲς άμφίδοξον αγώνα συγκαταβαίνειν, 
δυράμενοι προδήλως νικᾶν.. καὶ άμφιδο- 
ξούμενα βιβλία, τουτέσει» άμφιῤαλλό- 
—— 

a μφ(ὸ ορο» τὸ πανταχόθεν περιέχο». ἐν 
ἐπιγ θάμματι ΑΡ 6 165) καὶ σκύτος άμφι- 
ὁόρου στικτὺν ἀχαιωέης, Ὀπουτέστιν ἐλάφου 
δέρμα" ἀχαίΐνη γὰρ. ἡ ἔλαφος. 

ἀμφιδρόμι α. τὴν πέμπτη» ἄγουσιν ἐπὶ 
τοῖς βρέφεσιν, ἐν ᾗ ἀποκαθαίρονται τὰς χεζ- 
ρας αἱ συναψάµεναι τῆς μαιώσεως, τὸ δὲ 
βρέφος περιφέρουσι τὴν ἑστίαν τρέχοντες, 
καὶ δῶρα πέμπονσιν οἱ προσήκοντες, ὡς ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον πολύποδας καὶ σηπίας. τῇ ὃε- 
κάτῃ δὲ τοὔνομα τίθενται. 

ἀμφίδρομον ἑλικοειδές' (8. Αἱ. 9δαλ 
"Ἴδεσθέ κ οἷον ἄρτι κῦμα φοινίας ὑπὸ ζά- 
λης ἀμφίδρομον κυχκλεῖται. ἑλικοειδές, ὃ 
βαπτίζει τὰς ναῦς. 

ἀμφὶ ἱ ἑ ιγνώσκω» ἑτάρους (Ποια. Ο 
41. ἴσον τῷ ἀναλεγόμενος καὶ ἄναμιμνη- 
σκόµενος. καὶ κατ ὀρθὸν τόνον προενεκτέον - 

φηρικόν. καὶ Θουκυδίδης (4 67) '' ἀκάτιον 
ἀμφηρικὸν ὡς λησταί, ἐκ πολλοῦ τεθεραπεν- 
κότες τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν, ἐκόμιζον τὸ 
πλοῖον ἁμάξη.” 
᾽ἀμφήριστον (Ηοπι. ἱψ389) ἴσον, ἀμφί- 

βολον, ἐπιφιλόνεικον. “πολίτης ἀμφήριστος 

Εὐρυβά τῷ τι προεμιένῳ Κροῖσον ἐ ἐπὶπονηρία. 
καὶ αὖθις " ἥτοι τὸ νικᾶν ἢ τὸ μὴ λειῃδῆναι 
ἀλλ’ ἀμφήριστον ἀπολιπεῖν τὸ κράτος άφαι- 
ρεθέντες.'" ᾽άμϕήριστος ἰσχὺν καὶ μέγεῦος, 
φρονήσει δὲ καὶ ἀνδρείᾳ λίαν ὑπερφέρω».” 

ἀμφί περί, ἐξ ἑκατέρον μέρους. 
8 ἀμφιανακτίζειν τὸ —R διὰ 
τὸ οὕτω προοιμιάζεσθιαι. Τέρπανύρος '"ἀμιρί 
μοι αὖτις ἄνακτων” καὶ «ἀριστοιάνης Νεφέ- 

λαις (691) | ̓ἀμϕί μοι αὖτε —2 ἄναξ «{ή- 
λιε” ἀμφιάνακτας ἔλεγον καὶ τοὺς didv- 
ραμβοποιούς" συνεχῶς γὰρ ἐκεῖνοι ταύτῃ 
ἐχρῶντο τῇ λέξει. 

b ἀμφιανακτίζει» ἄδειν τὸν Τερπάνδρυ 
ρόμον. τὸν. καλούμενον ὄρδιον, ἱ ὃ αὐτῷ προοί- 
νο” ταύτην τὴν ἀρχὴν» εἶχεν Ἱ"άμῳῃί μοι αὐ- 

τὸν (η αὔτε) ἄναχθ' ἑκατηβύλον « ἀδέτω φον 
(απ. ἆ φρή»).' ἔστι δὲ καὶ ἓν Εὐναήι καὶ ἐν 
Ἅναγύρῳ. 

4μφιάρεων ἀττικῶς.4μφιάρειον δέ. 
ἀμφίας μέτριος αἶνος. Νικόστρατος Οἷ- 

ποποιῷ (απ Οἰνοπίωνὶ) καὶ Σωσικράτης. 
ἀμφίβῥιον ἐν ἀμφοτέραις δυνάμενον βι- 

οὔν, Ψαλάσσῃ καὶ γΠ καὶ ἀμφίβια ζῴα, 
ὅσα καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ καὶ ἐπὶ τῆς χέρσε βιοῖ, 

οἷον ἵππος ποτάμιος, κροκόδειλος. δύναται 
δὲ καὶ ἄνθρωπος" εἶσὶ γὰρ αἷοι ἅμα καὶ ἐν 
τῷ ὑγρῷ καὶ ἐν τῷ ξηρῷ διαιτᾶσθαι, ὡς 
ἐν «4ἰγύπτῳ καὶ ἄλλη πολλωγῇ. 

ἄμφίβληστρον τὸ δίκτυο». 
ἀμφιβολία λέξεις δύο ἢ καὶ πλείονα 

πράγματα σηκιαίνουσα λεκτικῶς καὶ κυρίως, 
ὡσό' ἅμα πλείονα ἐκδέξασθαι κατὰ τὴν αὖ- 
τὴν λάδι, οἷον '"αὖλη [τρὶς πέπτωκε")  δηλοῦ- 
ται γὰρ δι αὐτῆς καὶ ὅτι ἡ οἰκία τρὶς πέ- 
πτωκε καὶ ὅτι ἡ κιθαρῳδὸς ἡ αὐλοῦσα. Diog. 
L. 7 6». 

ἀμφίβολοι πανταχύθεν βαλλόμενοι ἢ 
ἀπορούμενοι, διαφόροις συνεχόμενοι λογι- 
σμοῖς, ἀγνοίᾳ τοῦ αἱρετοῦ, καὶ εἴτε τοῦτο 
εἴτε ἐκεῖνο ποιήσουσι». ᾿ἀρριανός "οἱ δὲ Μάρ. 
δοι —— ήδη ἀμφίβολοι γιγνόµενου 
καὶ ὑπὸ τῶν ἀναβαινόντων παιόμενοι καὶ ὑπὸ 
τῶν κατὰ νώτου ἐπιθεμένων ὠψούμενοι, ἀπέ- 



ἀμφιέννυμι -- ἀμφιπλήξ 

τν ἀμφὶ ἕ" ἔσει γὰρ εἲς ἑκάτερον ἑαυτοῦ 

μέρος. 
ἀμφιέννυμι αἰτιατικῇ. 
ἀμφὶ ἔτει ἐν αὐτῷ τῷ ἔτει. 
ἀμφιετηρίς ἑορτὴ κατ ἔτος γινοµένη. 
ἀμφιθαλής ἑκατέρωθεν Ψάλλων. ἆμ- 

φιδαλὴς ἔρως (Α Αν. 1735) ὁ ἀμφοτέροις τοῖς 
Ἰονεῦσι άλλων, μηδενὸς ὠρφανισμένος. 
ἀμφιθέατρον τόπος πανταχύθεν περι- 

σχοπούµενος. γαθίας (4 14) "ὁ δὲ τῶν 
Φοάγγων ἡγεμὼν ἐς ἀμφιφέατρόν τι" ἀνεῖτο 
ὑὲ τοῦτο ἀνδράσιν οἷς ὁ βίος Φεωμένου τοῦ 
ὀέμος πρὸς δπηρία διαγωνίζεσφαι. 
ἀμφέθετον φιάλην (Ποπ. Ρ 970) κατὰ 

πᾶν µέρος αὐτῆς τιθειιένην, ἀπύθμενον. οὐ 
το παρ ἡμιῖν ποτήριον, ἀλλὰ γένος λέβητος 
ὰ παντὸς μέρους δυνάµενον ἕδραν ἔχειν. 
ἀμφίκλαστον πάντοῦεν κεκλασμένο». 

4Ρ 6 2033) ᾽"λείψανον ἀμφίκλαστον ἁλιπλα- 
γές σχολοπένόρης. 

ἀμφίκοιτος ὁ τάπης. 
ἀμφίκορος ὁ µέσος τῶν τριῶν ἀδελφῶ», 

ἀμφίκονρος δὲ ἣν ἑκατέρωθεν ἄνδρες 
περιλάβωσι». 

ἀμφίκρημνος περίχρηµνος, ἢ βράχυ- 
τάτη. 

. Αμφικτύονες οἱ ἐκ πόλεων καὶ ἐθνῶν 

αιφτοὶ δικασταί, οἷον ἀμφικτίονες καὶ πε- 

—XRX 

» ἄμφικτύονες. συνέδριόν ἐστιν ἑλληνι- 
χών, συναγόµενο» ἐν Θερμοπύλαις. ὠνομά- 
6θησαν δὲ «4μφικτύονες ἀπὺ ᾽άμφικτύονος 
τοῦ «εικαλίωνος" αὐτὸς γὰρ συνήγαγε τὰ 

ἴδνς βασιλεύων. ταῦτα ὁ' ἦν δώδεκα, Ί]ω- 
ες 4ωφριεῖς ΓΙερραιῤοὶ Ὠοιωτοὶ ΙΗάγνητες 
"4γαιοὶ Φθιώται ἸΗΠαλιεῖς «7όλοπες «4ἰνιᾶνες 

αελφοὶ Φωκεῖς. οἳ δέ φασιν ὠνομάσθαι ἀπὸ 
τοῦ περιοίκους εἶναι τῶν «4ελφῶν τοὺς συ- 

ραχθύτας (Ηατρ.. καὶ ἁμφικτυώνειος 
7ύρα, ᾽4μφιτρυώνειος δὲ μάχη. -άμφι- 
ατέων δὲ ᾽4ιιφικτύωνος, 

ἀμφιλαφές κατάσκιον, ἀμφοτέρωθεν 
οηφούμενον. καὶ Φηλυκῶς ἀμφιλάφεια ἡ 
ἑμφοτέρωφθεν ῥοήψεια. 
ἀμφιλαφῆ διπλοῦν, τεχνικόν τε καὶ σο- 

μστικόν" "ἐμοὶ δὲ ἐξηγεῖτο λόγους Ἴσοκρα- 
rorc. ὅτε καὶ εἶδον ἄνδρωπον εὕρον» τε 
ἅμα καὶ ἀμφιλαφῆ τὴν διάνοιαν πρὸς τὰς 
πολικὰς ἐξηγήσεις (αἴ. ν. Σεβηριανός). καὶ 
ἀμφιλαφής µεγάλη, οἷον ἀμφιλαβής, ὅτι 
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ἀμφοτέραις χερσὶ λαμβάνεσθαι αὐτῆς ἔςιν. 
Πούχ ἡμάρτανε δὲ οὐδὲ ἀμφιλαφοῦς περιου- 
σίας... ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 170) "'ἰτέαι ἥ 
’ ἱερὰ κἀμφιλαφὴς πλάτανος." 

ἀμφιλεξάντω» ἀντὶ τοῦ ἀμφισβητη- 
σάντων καὶ διενεχθέντων, οὕτως Ἐενοφῶν 
(Anah. 1 5 11) ᾽ἀμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα 
τῶν τε τοῦ ἸΜένωνος στρατιωτῶν καὶ τοῦ 
Κλεάρχου.) 

ἀμφίλογον ἀμφιβαλλόμενο», ἐνδαιά- 
ζοντα. «ἀρριανός ''4ξιδάρην δὲ ὅτι ἄρχειν 
χρὴ “ἁρμενίας, οὔ µοι δοκεῖ εἶναί σε ἀμφί- 
λογον.”' «[, ν. γρῶσις. 

ἀμφιλύκη ἡ νύξ. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
5 2681) ᾽άμάθυνε δὲ χαίτην ἣν μόλις ἐς τρισ- 
σὴν πλέξαμεν ἀμφιλύκη»." ἀμφιλύκη οὖν τὺ 
τέλος τῆς νυκτός" "ἡμέρα δὲ ὑπέφαινεν ὄπω 
λαμπρά, ἀλλ’ ἔτι πρὸς ἀμφιλύκην ἦν ἡ νὺξ 
καὶ ἀπέληγεν.͵ 

ἅμ φιμάσχα λος χειριδωτὸν ἱμάσιον" οἳ 
δὲ δουλικὺν { ἤ μικρὸν Χιτωνέσκον. ἦν δὲ ἑτε- 
θομάσχαλος ὁ τῶν ἐργατῶν, οὗ τὴν μίαν 
μασχάλη» ἔρραπτον. ριστοφάνης . 889) 
“"οὐπώποτ) ἀμφιμασχάλου τὸν ὁῆμον ἠξίω- 
σας. 

ἀμιφιμιάτορας ἀμφοτέρους τοὺς γονεῖς 
ἔχοντας. 

ἀμφιμήτωρ ὁ ἑτερομήτωρ" «4ἰσχύλος. 
ἀμφίξουν. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 205) 

'"ἀμφίξουν τε σκέπαρνον’' τὸ καλῶς ξέο», 
ἄμφιον ἱμάτιον, ἔνδυμα. καὶ ἄμϕιος 

ὄνομα κύριον (Ηοιπ. Ὦ 830). 
ἀμιφιορκία, ἐπειδὰν ὃ τε διώκω» καὶ ὁ 

φεύγων ὀμνύωσι, κλοπῆς ἔγκλημά τισ ἐπι- 
φέροντες. τοῦτο δὲ πολλάκις ὠφθη μάτη» 
γινόμενον. ἔφεντο οὖν 49 ηναῖοι νόμο» κατὰ 
τῶν ἁπαγόντων εἲς δεσμωτήριόν τινας ἐπὶ 
ὁίκῃ κλοπῆς, χιλίας διδόναι ὁραχμὰς τοὺς 
ἁλόντας (Ἀπ τοὺς μὴ ἑλόντας). ἀλλὰ καὶ τὰς 
οὐσίαν ἀπογ ράψαντας τῶν πολιτῶν» τινὸς ὡς 

τῷ δήμῳ προσήκουσαν, εἶ συκοφαντοῦντες 
ἁλοῖον, καὶ οὗτοι Χιλίαις ἐξημιοῦντο, 

ἀμφιπάτορες οἳ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πα- 
τρός, ἑτέρας δὲ μητρός. 

ἀμφιπλήξ ἡ ἀμφοτέρωθεν ἐλασία, ἡ 
ἑκατέρωθεν πλήττουσα, ἔκ τε πατρὸς καὶ 
μητρός. Σοφοκλῆς (98 417) “καί σ᾿ ἄμφι- 
πλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς ἐλᾷ 
ποτ ἐκ }ῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά,᾽ ' τουτέστιν 
ἡ διὰ τῶν ποδῶ» δέος ἐμποιοῦσα. 

6» 
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Αμϕίπολις πόλις ἐστὶ τῆς Θράκης, 
πρότερον δὲ ᾿Εννέα ὁδοὶ ἐκαλεῖεο. φασὶ δέ 
τινες αὐτὴν ᾽άμφίπολιν ὠνομάσθαι διὰ τὸ 
περιοικεῖσθαι τὸν τόπον (an ποταμόν). Ηατρ. 
χλίνεται δὲ ᾽4μφίπολις "4μφιπύλεως. 

ἀμφίπολος Φεράπανα, δούλη. '"άμφϕί- 
πολοι στης οὕτω ἀπόπροθι”' (Ηοπι. ὃ 918), 
οὕτως ὡς ἔχετε. καὶ (ϱ 447) ''στῆν οὕτως 
ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης. 

ἀμφιπρύμναις εἶδος πλοίων" (Μεπκη- 
der exe. leg. ϱ.405) ''ἔμπαλιν διελθεῖν παρε- 
σχεύασε τὸν Ἴστρον ἐν ταῖς ἀπφιπρύμναις 

τῶν νεῶν. 
ἀμφίπυρον πανταχόθεν πυρούμενον. 

Σοφοκλῆς (Αἱ. 1404) '“τοὶ ὁ) ὑψίβωτον τρί- 
ποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων Φέαθ᾽ ἐπί- 
καιρον.᾽' 

ἀμφιρρῶγας πάντοφΦεν διερρωγότας, 
ἠνεωγμένους. (ΑΡ 6 109) ""κλωῤούς τ᾽ ἆμ- 

φιρρῶγας."' 
ἀμφιρύτη περιρρεοµένη κύκλῳ. ἐν ἔπι- 

γράµμµατι (ΑΡ 7 788) " ἀμφιρύτη Κῶς, καὶ 
πάλι πένθος ἔχεις οἷον -ἐφ᾽ 'Ἱπποκράτει. 
μφις κωμικὸς “4Φηναῖος ἄμφίς δὲ 

χωρίς. 
ἀμφίσβατα τὰ ἀμφισβητήσιμα ᾿Ελλά- 

νιχος. 
ἀμφισβατεῖν ἔνιοι τὸ ἀμφισβητεῖν. 

Ἴωνες δὲ καὶ ἀγχιβατεῖν, καὶ ἀγχιβα- 
σίη» Ηράκλειτος. 

ἀμιφισβητεῖν μὴ συμφωνεῖ», ἀλλ οἷον 
χωρὶς βαΐνειν καὶ ἀμφιβάλλειν. 'ὁ δὲ Πτο- 
λεμαῖος εἰδὼς τοὺς ἑαυτοῦ προγόνους ἔσχη- 

κότας τὴν κοίλην Συρία», παρασκευὰς ἐποι- 
εἴτο μµεγάλας ἀμφισβητῶν ταύτης: ἤλπιζε 
γὰρ τὴν ἀδίκῳ πολέμῳ πρότερον ἀνειμένην 
τύτε ὁικαίως τοῖς αὐτοῖς νύµοις ἀνακτήσα- 
σθαι”) (Diodor. exc. Ἱερ. 18). καὶ «4ἰλιανός 
"ἠμφισβήτουν γὰρ τοὺς ἑτέρους ἕτεροι προ- 
βαλλόμενοι.” '“οὐχέει οὖν ἦν ἀμφισβητήσιμα 
τὸ μὴ οὐ τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν τεθνηκότα,"' 
. ἀμφισβητεῖν καὶ παρακαταβάλ- 
λειν. οἱ τὸν κλῆρον ἐπιδικαζόμενοι ἀμφισβη- 
τεῖν ἢ παρακαταβάλλειν λέγονται, οἱ μὲν 
φάσκοντες ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον ὡς ὄν- 
τος παιδὸς τῷ τετελευτηκότι ἢ γόνω ἢ ποιή- 
σει, οἳ δέ, ὡς ἄπαιδος τελευτήσαντος, ὅι- 
καιότερο» λέγοντες ἔχειν αὐτοὺς τὸν κλῆρο» 
τοῦ λαβόντος, ἢ συγγενεῖς ὄντες ἢ κατὰ δια- 
Φήκας κληρονόμοι. οὕτω «4ημοσθένης καὶ 

᾽Αμϕίπολις -- ἀμφιφορῆα 

Ὑπερίδης περὶ τοῦ παρακαταβάλλειν διεσά- 
φησα». Harp. 

ἀμφισβητεῖν καὶ παρακαταβάλ-) 
λει». ὅταν τελευτήσας τις ἅἄπαις εἶναι δοκῇ, 
φάσκῃ δέ τις ἑαυτὸν ἐκείνου υἱόν, οὗτος 
ἀμφισβητεῖν τοῦ κλήρου λέγεται. εἰ δὲ παῖδα 
μὲν τοῦ Φανόντος ἑαυτὸν μὴ εἰσάγει, λέγει 
δὲ ἄλλως κατὰ γένος αὐτῷ προσήκειν τὸν 
κλήρο», παρακαταβάλλειν αὐτὸν οἳ νόμοι 
χελεύουσι. πλὴν ἀμφότερα ἐπ ἀνειλογίας 
τάσσεται. 

ἀμφισβήτησις. "οἱ ἔξω φασί», ἡ ἆμ- 
φισβήτησις κρίσει ἀναρτάσθω, ἡ δὲ κρίσις 
τοὺς ἐλέγχους βασανιζέτω, ἡ δὲ βάσανος τὺ 

δέον ὁριζέτω, ὁ δὲ ὄρος γεγράφθω, τὰ δὲ 
εγραμιιένα κυρούσθω, τὰ δὲ κυρωθέντα 
βεβαιούσθω τοῖς ἔργοις, καὶ πᾶσα ἀψικαχία 
οἰχέσθω, καὶ πάλιν φιλία χορευέτω. καὶ οὐ 
δεῖ ἀπερισκέπτως ποιεῖσθαι τὰς κρίσεις.’ 

ἀμφισβητῶ καὶ σοὶ καὶ σοῦ. 
ἀμφίσκω ἐνδύω. 
᾽Αμφισσα πύλις ἐστὶ τῆς «4οκρίδος. 

"άμφισσα δὲ ὠνομάσθη διὰ τὸ περιέχεσθαι 
τὸν τόπον ὄρεσιν. 

ἄμφίσταται περιίσταται" "ἀμϕίσταται 
διαπρύσιος ὄτοβος'' (5. Ο6 1478). 

Αμφιστείδης ὄνομα κύριο». ζήτει περὶ 
τούτου ἐν τῷ γελοῖος. 

ἀμφιστεφέες πάντοῦεν πλήρεις, περι- 
πεπλεγμέναι ἀλλήλαις. 

ἀμφίστομος αὕτη ἡ φάλαγξ καλεῖται 
ἡ τοὺς ἡμίσεας τῶν ἐν τοῖς λόχοις ἀνδρῶν 
ἀπεστραμμένους ἀπὸ σφῶν ἔχουσα, ὡς ἀν' 
τινώτους εἶναι. 

ἀμφίταποι τάπητες ἀμφίμαλλοι. 
ἀμφὶ τὸ λυκόφως περὶ τὴν αὐγήν. 
ἀμφίτρητον τὸ ἐξ ἑκατέρων τών µε 

ρῶν τετρηµιένον ἄντρον. ἁμϕιτρίτη δὲ ἡ 
Φάλασσα. 

ἀμφιτρυχῇ κατερρωγύτα. 
άμφιτρύω» παῖς «4λχέως. 
ἀμφιφορεῦσιν κεραµίοις, ἀμφορεῖῦσι». 
ἀμφιφορῆα ἀγγεῖον. ἐν ἐπιγράμματι 

(ΑΡ 6 257) “τίς µε «{ιωνύσῳ πεπλασμένον 
ἀμφιφορῇα, τίς µε τὸν “δριακοῦ »έκταρος 
οἰνοδόκο» Anoũc ἐπλήρωσε; τίς ὁ φφΦόνος εἰς 
ἐμὲ Βάκχου, ἢ σπάνις οἰκείου τεύχεος άστα- 
χύω»; ἀμφοτέρους ᾖσχυνε" σεσύληται μὺ ὁ 
Ἠάκχος, {ημήτηρ δὲ µέθην σύντροφον οὐ 
δέχεται. 



ἀμφιφῶντες -- ἁμωντιανός 

ἀμφιφῶντες πλακοῦντος εἶδος, οἵτινες 
ἐγέροντο ὅτε ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη πρωὶ ὑπὲρ 
}ῆς φαίνονται. ἢ ὅτι ἐκόμιζον αὐτὸν δαδία 
ἡμμένα περιπηγνύντες ἐπ᾽ αὐτῷ, ὡς φησιν 
Ἀπολλόδωρος. ε[, τ. ἀνάςωατοι. 

ἄμφίχυτον περικεχωσµένον. 
Αμφίω». οὗτος παλαιᾶς μουσικῆς εὑρε- 

τής, περὶ οὗ λέγει ὁ παραβάτης ἐ ἐν ἐπιστολῇ 
“περίεσει 7άρ σοι καὶ σχολή, καὶ φύσεως 
ἔχεις εὖ, καὶ φιλοσοφίας έρᾳς εἶπερ τις ἄλ- 

Ίος τῶν πώποτε, τοία δὲ ἅμα ταῦτα Συνελ- 

δύντα ἤρχεσεν ἀποφῆναι τὺν “ἀμφίονα τῆς 
παλαιᾶς μονσικῆς εὑρετήν, χρόνος, Φεοῦ 

πνεῖμα, ἔρως ὑμνωδίας. οὐδὲ γὰρ ἡ τῶν ὁρ- 
Ἰάνων ἔνδεια πρὸς ταῦτα πέφυκεν ἀντιτάτ- 

τεσθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ῥαδίως ἂν ὁ τῶν 
τριῶν τούτων μέτοχος ἐξεύροι. ἡ γὰρ οὐχὶ 
τοῦτον αὐτὸν ἀκοῇ παραδεδέγµεθα οὐ τὰς 
ἁρμονίας µόνον, αὐτὴν δὲ ἐπ αὐταῖς ἔξευ- 
ρεῖν τὴν λύραν, εἴτε δαιμονιωτέρα χρησάμε- 
νον ἐπινοία, εἴτε τινὶ Φείαᾳ δόσει διά τινα 
σιµµαχίαν ἀμήχανον; καὶ τῶν παλαιῶν οἱ 
πλεῖστοι τοῖς τρισὶ τούτοις ἑοίκασι μάλιστα 
προσσχόντες οὔτι πλαωστῶς φιλοσοφῆσαι, 
οὐδενὺς ἄλλου δεόµενοι. 

ἄμφοδον δίοδο», ῥύμην. 
ἀμφόδοντα ζῶῷα, οἷον ἄνθρωπος ἵπ- 

πος ὤνος, καὶ ὅσα οὐκ ἐνηλλαγμένους τοὺς 
ὀδόντας ἔχει" οἷς συµβέβηκε πιμελὴν ἀλλ 
σύ στέαρ ἔχειν. eſ. ν. πιμελή. 

ἀμφοῖν ἀμφοτέρων"' 'μέσοι δὲ ληφδόν- 
τες ἀμφοῖν πολλοὶ διεφθάρησαν.'. καὶ ἆμ- 
φοῖν ποδοῖν ἀντὶ τοῦ παντὶ σφένει. “ἄρι. 
στοφάνης Ὄρνισιν (35) '"ἀνιπτάμεσθ ἐκ τῆς 
πατρίδος ἀμιφοῖν ποδοῖν, ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ὀρνέω», ἀμιφοῖν πτεροῖν, ἡ ἐκ τῶν νεῶν 
αἲ οὐριοδρομοῦσαι ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν πλέα- 
σω, η ἀντὶ τοῦ τελέως, προληπτικῶς τῇ τῶν 
ὀρνέων χρώμενος μεταφορᾷ. 

ἀμφορεαφύρους τοὺς µισθίους τοὺς 
τἀχεράμια φέροντας, καὶ ἁμφορεαφύρος 
ὁ χεράµια μισφοῦ φέρων" "εἰ ἀμφορεαφό- 
ῥος τις ἀποφορὰν φέρων Πένωνδρος Pu- 
πζοµένη. καὶ ριστοφάνης Ἡρωσι “Ἱτρέγ 
εἰς τὸν οὖνον, ἆἁμιορέα κενὸν λαβὼν τῶν ἕν- 
ὀοῦεν καὶ γεῦκια καὶ γευστήριον, κάπειτα 
µίσθου σαυτὸν ἀμφορεαφορεῖν. Εὔπολις 

--- ΄ — y— Μαρας περιήλΦομεν καὶ φῦλον άμφορεα- 
φόρω». 

ἀμφορεὺς οὖν ἀγγεῖον, µέτρον, κχερά- 
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ον. σηµαίνει καὶ ἀσκόν. ἔστι καὶ ὄνομα 
κύριο». καὶ ἀμφορεῖς κέραµοι. καὶ Θάσια 
ἀμφορείδια τὰ κεράµια. Ἰώσηπος (8. l. 3 
9! 9) ""συνωνούμενος δὲ τοῦ Τυρίου νοµί- 
σµατος, ὃ τέσσαρας "4ττικὰς δύναται, τέσ- 
σαρας ἀμφορεῖς, τῆς αὐτῆς ἐπίπρασκε τιμῆς 
ἡμιαμφόριο», καὶ πλῆθος συ»νῆγεχρημκάτων. 
καὶ «4ριστογάνης ἀμφορεῖς λέγει τὰ µέτρα" 
(Ρας, 203) "'χυτρίδια καὶ σανίδια κἀμφορεί- 
δια... καὶ ἀμφορεῖς νενησμένοι κέραµοι σε- 
σωρευμένοι" “Αριστοφάνης (Nub. 1202 
κάθησθ’ ἀβέλτεροι πρύόβωτ ἄλλως, ἀμφορεῖς 
νενησμένοι.. καὶ ἀμφιφορῆας, καὶ ἀμφορεί- 
δια τὰ κεράµια. 

ἀμφότερα ἀντὶ τοῦ κατὰ ἀμφύτερα 
Θουκυδίδης (4 13). 

ἀμφότεροι. ἀπρόσληπτόν ἐστιν ἄρθρα, 
ἐπειδὴ τὰ ἄρθρα ἀναπόλησιν δηλοῦσιν ἀγνοῦ- 
µιένου πράγματος, τὸ ὁ᾽ ἀμφότεροι ὠρισμένα 
σηµαίνει δύο. 

ἀμφοτερόπλουν. ὅταν τις ναυτικὸν 
ῥωνείσῃ δάνειον ἐπὶ τῷ καὶ ἐνθένδε πλεῦσαί 
ποι κἀκεῖθεν ἐνθάδε, τοῦτο ἀμφοτερόπλουν 
καλεῖται. οὕτω «{ημοσθένης (56 6). Harp. 

μφοῖῦδις ύνομια κύριον. Hom. ϱ 23713 
ἄμφω ἀμφύτεροι καὶ ἀμφοτέρους. καὶ 

αἱ πλάγιαι ἀμφοῖν. καὶ ἄμφω τὼ χεῖρε 
ἀμφοτέρως τὰς χεῖρας, δυϊκῶς. καὶ ἀμφοῖν 
ἀμφοτέραις ταῖς χερσίν" ''οὐ μιᾷ χειρὶ ὅω- 
ρούμενος ἀλλ’ ἀμφοῖν' (εΓ. v. Θεαγένης), ἐπὶ 
τῶν ἀφθύνως καὶ δαψιλῶς µεταδιδόντων 

τοῖς πᾶσιν. 

άμφῶες, καὶ άμφωτίδες. καὶ ἆμ- 
φωτίδων τῶν δύο ὦτα ἐχουσῶν. καὶ πα- 
ροιμία ΄ μέχριτῶν ἀμφωτίδων”' ἐπὶ τῶν ἄγαν 
πεπληρωμένων, ἀντὶ τοῦ µέχρι τῶν ὥτων. 

ἁμώμενοι Φερίοντες, καὶ ἁμῶσιν 
ὑκοίως. “ριστοφάνης (Εᾳ.591) "τοὺς ἀλλο- 
τρίους ἁμῶν στάχυας τότες ἐν ξύλῳ Φήσας 
ἀφαύει κἀποὐδόσδαι λέγεται. τουτέστιν ὁ 
Κλέων τοὺς ἀλλοτρίους καµάτους αὐτὸς καρ- 
πούμενος. 

ἅμωμον». Αρριανός "'πέμπει παρὰ βα- 
σιλέα ἵππον χρυσοχάλινον καὶ ψέλια καὶ ὧκι- 
νάκας καὶ ἅμωμον. 

ἅμωμος ὁ καφαρὸς καὶ ἀναίτιος. «4α- 
βίδ (Εν. 63 5) “τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν ἀποκρύ- 
φοις ἅμωμον.” 

ἁμωντιανός “Ῥωμαῖος, συγκλητικὸς 
γεγονώς. 

., 



᾽Ημωρίης Πισαίου νόΦος υἱός. 
᾽Ημώριον καὶ ἁμωραῖος, 

ραῖος δέ. 

ἁμωσγέπως ὑπωσδήποτε, ἑνί γέ τινι 
τρόπῳ, καθ’ ὀντιναοῦν τρόπο». 

ἄν σύνδεσμος συνδετικός. “4ρριανός ''καὶ 
ἂν ἤδη ἀφῖχθαι αὐτὸν παρὰ βασιλέως, εἰ 
μὴ ἐδεδοίκει Πάρθους.” 

ἆνά. σηµαίνει καὶ τὸ κατά" Ἐενοφῶν 
(Απαῦ. 1 8 3 ̓ "ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι 
τῷ ἔππῳ.) 

ἄνα ἀνάστηθι" Ὅμηρος. καὶ Σοφοκλῆς 
(Αἱ. 194) "ἀλλ ἄνα ἐξ ἑδράνων," ἀντὶ τοῦ 
ἀλλ ἀνάστηθι ἐκ τῶν ὑρόνων. καὶ ἄνα 
ἀντὶ τοῦ ἄναξ, κατὰ ἀποκοπὴν τοῦ ἕ. 

ἀναβάδη» ἐφ᾽ ὕψους, ἄνω τοὺς πόδας 
ἔχειν καὶ κοιμᾶσθαι. 4ριςοφάνης (Β]α. 1124) 
vvyl δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι," ἢ 
ἐφ' ὑψηλοῦ τόπου καθήµενος, καὶ ἀναβά- 
δη» καθῆσθαι µετέωρον καθέζεσθαι. 

ἄναβαθμοί ἀναβάσεις. λέγουσι δὲ τὴν 
ἀπὸ Βαβυλῶνος τοῦ λαοῦ ἐπάνοδον. Theo- 
doret. in Ῥ». 119, 

ἀνάβαινε. Ἱστέον ὅτι ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 
τὸ ἐπὶ λόγιον εἰσιέναι ἀναβαίνει», καταβαίνειν 
δὲ τὸ ἁπαλλάττεσθαάι ἐντεῦθεν, ἀπὸ τᾷ παλαιᾷ 
θες. 4ριστοφάνης (Βᾳ.149) ' ἀλλαντοπῶλα, 
δεῦρο δεῦρ, ὦ φίλτατε, ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ 
πόλει καὶ νῷν φανείς,”' 

ἀναβάλλει ἀντὶ τοῦ εἲς ἀναβολὰς κα- 
Φίστησι». ἀναβάλλεσθαι δὲ τὸ ἱμάτιο», 
οὐ περιβάλλεσθαι λέγουσιν. 

ἀναβαλλόμενος, αἰτιατικῇ, ὑπερτιθέ- 
µενος, ἀναβαλόμενος δὲ δι’ ἑνὸς λ ἀντὶ τᾶ 
προοιμιασάµενος" '' ἀναβαλόμενος ἂν ὥσπερ 
εἰώθει, βραχὺν διεξῆλθεν ὕμνον"' Philostrat. 
V. A.4 39). καὶ ἀναβολάς τὰ προοίµια. 

ἀναβαλοῦ. περισπῶσιν οἳ «ἄττικοί. 
ἀναβάσεις αἳ προκοπαί:' εἷἲς τὸ ἐναν- 

τίον δὲ καταβάσεις (Artemid. 4 28). καὶ ἆνα- 
βάσεις καρδίας οἱ εὐσεβεῖς περὶ Φεοῦ λογι- 
σµοί' «4αβίδ (Β». 88 ϐ) '' ἀναβάσεις ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ διένετο.” 

ἀναβεβαμένοι ἀντὶ τοῦ ἀναβάτην ἔχον- 
τες. οὕτω Ἐενοφῶν (ΒΠἱρρατε].1 4). 

ἀναβιβάζω αἰτιατικῇ. 
ἀναβιβῶμαι ἀντὶ τοῦ ἀναβιβάσομαι 

μειψίας, 
ἀναβιῶναι ἀναζῆσαι. "ἤδη δέ τινές 

φασιν ἐς τοσοῦτον ἄρα τὸν «4ἴσωπον Όεο- 

άμορ- 

᾽ἁμωρίης — ἀνάγαιον' 

φιλῆ γενέσθαι ὡς καὶ ἀναβιῶναι αὐτόν, κα- 
Φάπερ οὖν τὸν Τυνδάρεων καὶ τὸν Ἡρακλέα 
καὶ τὸν Γλαῦκον.” καὶ Πλάτων φησὶν ô κω- 
µικός “καὶ νῦν ὄμοσόν µοι μὴ τεθνάναι τὸ 
σῶμ'. ἐγώ" ψυχὴ ὅ᾽ ἀπὸ νίκης (ψυχὴν ὃ᾽ 
ἐπανήκειν Ὁ ὥσπερ «4ἰσώπου ποτέ.” 

ἀναβιώδκεσθαι ἀναζῆν. 
ἀναβιώσκεται καὶ ἀναβιώσκει μᾶλ- 

λον ἢ ἀναβιοῖ, λέγουσι δὲ καὶ ἀναζην. 
ἀναβλυστονῆσαι τὸ ἀναβλύσαι Εὖ- 

πολις «4{ήμοις. πάντα τὰ τοιαῦτα οἱ κωμικοὶ 
ποιοῦσι παίζοντες. καὶ ἀναβλυστωνῆσαι 
ἀναβλαςῆσαι. 

ἀναβοςθρεύουσιν ἀναμοχλεύουσι». 
ἀναβολάς τὰ προοίµια. (Α Αν. 1371) 

᾿καινὰς ἀναβολὰς θέλω λαβεῖν,, ἢ τὰς ἀρ- 
χὰς τῶν ἀσμάτω». Ὅμηρος (α 155) '"ἤτοι ὃ 
φορμµίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν.'' καὶ 
“4ριςοφάνης (ὔαο. 819) ''Συνελέγοντ ἄναβο- 
λὰς ποτώµεναι, περὶ ψυχῶν λέγων διῶν- 
ραμβοδιδασκάλω». 

ἀναβολεύς ὁ ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνάγων" 
δὲ βασιλεὺς τὸν ἀναβολέα προσκαλεσά- 

µενος καὶ ταχέως ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤτησε 

πιεῖν, καὶ ἀκράτου σπασάµενος πλεονάκις 
ἐνέφαινεν ὡς εἷς τοὔμπροσθεν προάξων." 
ἀναβολεὺς καὶ ἡ παρὰ ᾿Ρωμαίοις λεγομένη 
σκάλα. καὶ αὖθις (Appian. Pun. 106) "ὁ δὲ 
Ἰήασσανάσσης γηράσας ἵππου χωρὶς ἆναβο- 
λέως ἐπέβαινεν." 

ἀναβολή ἀνοχή. ]λιανός ''“{οξίας δὲ 
καὶ Ζεὺς πατὴρ ἀναβολὴν Φανάτου ἐψηφί- 
σαντο Φαλάριδι ἐ ἔτη δύο, ἀνδ ὧν ἡμέρως 
λαρίτωνι καὶ Ἰελανίππῳ προση»έχθη.''Ει- 
ευ, Praepar. ον. ὅ 35. Aelian. V. Η. 24. 

ἀναβράσσουσιν ἀναδιδοῦσιν. 
ἀνάβραστα ἑψημένα, ζεστά. 34ριστο- 

φάνης Βατράχοις (560) "καὶ κρέα γε πρὸς 
τούτοισιν ἀνάβραστ εἴκοσιν. 

ἀναβρυχώμενοι: "ἀλλ ἦσαν παραπλή- 
σιοι, καθήμενοί τε καὶ ἀναβρυχώμενοι τὸ 
πάθος, τοῖς ἐπὶ δέᾳ κυνηγεσίω» χατακεχλει» 

σμένοις δηρίοι, . ὧν ὁ μὲν δυμὸς φλογώδης 

καὶ τραχὺς ὑφ ὧν πάσχουσιν, ἡ δὲ ἐνέργεια 
τῷ κατέχοντι τῆς βίας ἀσθενεστέρα.” 

ἀναγαγών ἀντὶ τοῦ ἀἁπαγαγών Ἐενο- 
φῶν (Ογτ,7 1 45). 

ἄνάγαιον» τὸ οἴκημα. ἀνάγαιον καὶ κα: 
τάγαιο», διὰ διφθόγγου καὶ ο μικροῦ. ζήτει 
ἐν τῷ ἀνώγεω» σαφέστερο». 

"ο 



{ναγαλλές --4ναγυράσιος 
ε / 

Ἠναγαλλίς η Κερκυραία 7ραμματική, 
τις τν τῆς σφαίρας ευὗρεσιν» Νανσικάα τῇ 
ſuunis ὠιγατρὶ ἀνατίθησιν. Athen. p. 14«D, 
ubi ἀγναλλίς. 

Ἠναγάστης ὄνομα κύριον. 

— 
J ΄ ἳ / 
ἀναγγελήσεται ὀτηγηΦήσεται. 
α ’ τη * . 

ἀνάγγελον ὡςε μηδὲ ἄγγελον καταλει- 
..”» ’ *⸗ 

(ΑΡΤ 544) ""εδα µάχην ετληκεν 
μα J * . 2 Ἡ ΄ τ. 
ὠώγελον, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον πίπτοντες. 

ἐναγεῖς διὰ μὲν τοῦ α τοὺς ἀνάγνους, 
4 — * 

τοῦ ε τοὺς ἐνόχους ἄγει καὶ μιάσματι. 
ἔτος 4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος (110). 
Φνήγεσιαι τὸ ἀπαίρεν. Προκόπιος 

πι 5) "οὐ γὰρ δέµις τινὰ ἐκ Βυζαντίου 
ὑκγοθαι πρὺς τῶν ἀνδρῶν.' καὶ ἀνάγειν 
τἱ ηγύεν τὺν πεπρακύτα καὶ ἐπ ἐκεῖνον 
14 5. ⸗ . « * 

αι οὕτω 4ὐσίας καὶ «Πείναρχος. 

ἀναγινωσκομένους ἀντὶ τοῦ ἄναπει- 
’ ε. -” — 

ὀῥμθους. οὕτως "ντιφῶν κι Touſoç καὶ 

Ηρόδοτος. 
” ’ -α 5 εἰ 4 3 

ἀναγκαία τράπεζα ἡ εὐτελὴς καὶ πε- 
, - ῃ 2 1 

"χρά. καὶ Σοφοκλῆς φ1σὶν (Αἱ. 489) ""ὦ δέ- 
— ΄ 2⁊ 2 

επ 4ΐαν, τῆς ἀναγκαίας τύχης οὐκ ἔστιν 
ἂν. ο * * ή .. - υ 

υἰδὲν μεῖτον ἀνθρώποις κακόν.) διπλῶς φασὶ 
. ο ” / 

τὸ ἄναγκαῖον, ποτὲ μὲν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν 
. έ , αοἰοτθίαν τινὰ ἐχύντω», ὡς εἰ εἴποιμεν 

ν ΄ - * * ὡαγχαίως τὸ πῦρ ξανδὺν καὶ τὸ γάλα λευ- 
σύ, ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ ἐξ ἀνάγκης γινομένου, 
ὡς καὶ νῦν ἀναγκαίας τύχης τῆς βίας φησί, 
τοττίστι τῆς δυστυχίας. καὶ Ἰάμβλιχος "τὴν 

. ΄ * * 

δὲ ἆλεσιν, οὐ }άρ ἐστιν ἡμῖν ἀναγκαία, 
τροσέπεµψά σοι. 

ῃ — φ — * * 
. ἀναγκατον. οὕτω κχαλεῖται τὸ αἰδοῖον, 

κ. 3 - ῤ ί . 
πεὶ τῆς ἀνάγκης ἐστὶ σύμβολον (artemid. 

.. -Ἡ . 3 ΄ 8 2 — * - 

49). Tor δὲ πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο ἐκ τοῦ 
ι , — ὁ 4 — 3 , * — N 

ἱραγχαίοτ. ἀντὶ τοῦ ού ἀνάγκης. Ἰσαΐος δὲ 
Γ - ’ ” - 

ναγκαῖο» τὸ δεσμωτήθιον καλεῖ' Καλλισθέ- 
Σ * - — ς δὲ ἀνώγεων εἶπε, καὶ οὕτω δεῖ μᾶλλον 

ιεσθαι. Ἠατρ. 
’ -” J 0, ΄ 8. Ν .ὸύ ον 

. ἀναγκαϊῖόν ἐστιν οπερ ἀληνὲς ον οὐκ ἔστιν 

τιδεκτικὸν τοῦ ψεῖδος εἶναι" ἢ ἐπιδεκτικὸν 
J ο ε] — — 

αν ἐστι, τὰ δὲ ἐκτὺς αὐτῷ ἐναντιοῦται πρὸς 
. - 1 1 * — 
3 ψεῦδος εἶναι, οἷον ἡ ἀρετὴ ὠφελεῖ. οὐκ 

: -  3Ἡ “. 3 * * 2* J υπγκαῖο» δέ ἐστιν ο καὶ ἁληθές ἐστι καὶ 
— 1 — 

θδος οἷόν τε αὐτὸ εἶναι, τῶν ἐκτὸς μηδὲν 
ραντιουμιένων, οἷον περιπατεῖ «4ΐων. Diog. 
- Ἱ 75. 

- * * ε ἀναγκαῖον τοῦ ἐκ περιουσίας διαφέρει. 
αἲ ζήτει ἐν τῷ ἐκ περιουσίας. 

ζήτει ἐν τῷ 

— 
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άνάγκη. ἐν ἐπι] ράμματι (ΑΕ 6219) 
ὡς ἐδίδαξεν ἀνάγκα πάνσοφος ἐξευρεῖν ἔκλυ- 

σιν 4ίδεω.' καὶ παροιμία '"ἀνάγκῃ οὐδὲ 9 εοὶ 
µάχονται. παρεγγυᾷ ὅτι δεῖ τοῖς παροῦσιν 
ἀρκεῖσθαι. ὅμοιον τῷ ἄν μὴ παρῇ κρέα, 
ταρίχῳ στερκτέον. 

διαιρεῖ δὲ τὰ ὄντα εἲς τὸ εἶναι ἢ ἐξ ἀνάγ- 
κης εἶναι, ὡς τὸ τὸν ἄνδρωπον ζῷον εἶναι" ὃ 
γὰρ παντί τε καὶ ἀεὶ ὑπάρχει, τῦτο ἐξ ἀνάγ- 
κης ἐστίν. ὁμοίως ἀναγκαῖον καὶ τὸ τὸ» Φεὸν 
ἄφθαρτον εἶναι. τὰ δὲἐνδεχομένως. καὶ ταύ- 
τω» τῶν ἐνδεχομένων τὰ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- 
στον, ὡς τὸ τὸν ἄν θρωπον πενταδάκευλον 

εἶναι καὶ γπράσκοντα πολιοῦσδαι, τὰ δὲ ἐπ᾽ 
ἔλαττο», ὡς τὰ τούτοις ἀντικείμενα, τὸ τὸ» 
ἄνθρωπον τετραδάκτυλαν ἡ ἑξαδάκτυλον εἶναι 
(ἔστι γὰρ ἐν τούτοις οὕτω καὶ ταῦτα), ἢ τὸ 
μὴ πολιοῦσθαι γηρῶντα τὸν ἄνθρωπον, ἢ 
μὴ ἀποδημεῖ», ἡ λόεσθαι ἢ µή. Alex. Αρ]ιτοά, 
in Aristot. Γορ. 2 p. 95. 

ὅτι «{ημόκριτος ὁ “4ῤδηρίτης φησὶ μηδὲ» 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι, μηδὲ εἲς τὸ μὴ 

ὂν φφείρεσθαι. καὶ τὰς ἀτύμους δὲ ἀπείρες 
εἶναι κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος, φέρεσθαι 
δὲ ἐν τῷ ὅλῳ δινουµένας, καὶ οὕτω πάντα 

τὰ συγκρίµατα }εννᾶν, πΌρ ὕδωρ ἀέρα γῆν. 
είναι γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τὰ συστή- 

µατα, ἅπερ οὖν ἀπαφῆ καὶ ἀναλλοίωτα διὰ 
στερρύτητα. πάντα δὲ κατὰ ἀνάγκην γίνε 
σθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γερέσεως 

πάντων», ἣν ἀνάγκην λέγει. Diog. L. 9 44. 
ἀνάγκης ἄτρακτον τὸν ἄξονα λέγει 

(ΡΙπιο ΒΡ 10 ρ.6161)). 
ἄναγνος μιαρός" '“ᾱρ ἀχὶ πᾶς ἄναγνος! 

εἴ µε χρὴ φυγεῖν”' (S. ΟΕ 835). 
ἄναγνωσνφείς ἀναπεισθείς. 'ὁ δὲ ἆνα- 

γνωσθεὶς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἔργον οὐχ ὅσιον 
ἐκηχανᾶτο ἐπὶ τῇ Ψυγατρί. ἦν γὰρ δὴ Θε- 
µίσων» ἀνὴρ Θηραῖος"' (Ηετοάοί. 4 104), 

ἀν»άγνωσις ἀναγρώρισις ἢ ἀνάπεισις" 
Ἡρόδοτος ( 116). καὶ ἀναγινώσκει» παρὰ 
ῥήτορσιν ἐπὶ τοῦ ἀναπείθειν' ἔστι γὰρ άνα- 
γινώσκειν τὸ γγώναι διαλεχθέντα. 

ἀνάγραπτον τὸ ἀναγεγραμμένο», ἢ τὸ 
φανερῶς γεγραμμένο», ἢ τὸ πᾶσιν ἐγνωσμέ- 
»ον. ' σᾳᾶς τε ὑπακούειν κελεύων «4βάροις, 
καὶ ἐς φόρα ἀπαγωγὴ» ἔσεσθαι ἀναγράπτας” 
(Πεπαπάετ exe. leg. p.406). 

4ναγνράσιος, »ῆμός ἐστιν “ναγυρᾶς 
τῆς ἜἘρεχθηίδος φυλῆς, ἧς ὁ δημότης 4να- 
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γυράσιος. καὶ 4ναγυράσιος δαίµω», καὶ τέ- 
µενος ᾿4ναγύρου ἐν τῷ ὁήμῳ τῶν “4ναγυ- 
ρασίων. 

4ναγυράσιος δαίµω»ν, ἐπεὶ τὸν πα: 
ροικοῦντα πρεσβύτην καὶ ἐκτέμνοντα τὸ ἄλ- 
σος ἐτιμωρήσατο 4νάγυρος ἥρως. "ἄναγυ- 

΄ 9 * — 3 — 4 ράσιοι δὲ ὁῆμος τῆς 4ττικῆς. τούτου δέτις 
ἐξέκοψε τὸ ἄλσος. ὃ δὲ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐπέ- 
µηνε τὴν παλλακή», ἥτις μὴ δυναµένη συµ.- 
πεῖσαι τὸν παῖδα διέβαλεν ὡς ἀσελγῆ τῷ 
πατρί. ὃ δὲ ἐπήρωσεν αὐτὸν κιὶ ἐγκατωκο- 
ῥόμησεν. ἐπὶ τούτοις καὶ ὁ πατὶρ ἑαυτὸν 
3 ιά ⸗ * 4 ἀνήρτησε», ij δὲ παλλακὴ εἲς φρέαρ ἑαυτὴν 
ἔρριψεν. ἱστορεῖ δὲ Ἱερώνυμος ἐν τῷ περὶ 
τραγῳδιοποιῶν, ἀπεικάζων τούτοις τὸν Εὐ- 
ῥιπίδου Φοίνικα. 

4νάγυρος δῆμος τῆς “άττικῆς. καὶ ἄν- 
Φος ὃ τριβόμενον ὄζει, καὶ παροιμία ἐντεῦ- 
Ψεν "κινεῖς τὸν ἀνάγυρον᾽ ἐπὶ τῶν ἐπισπω- 

ς -- . ν αμ] 8 9.  «ς 
µένων ἑαυτοῖς τὰ κακά. ἔστι δὲ τὸ φυτὸν ὁ 

ἀνάγυρος ἀλεξίκακον καὶ δυσῶδες. οἳ δὲ 
»όγυρο» αὐτό φασι». 
ἆναγχιππεῖν ἀντὶ τοῦ μετὰ ἀνάγκης 

ἱππεύειν Εὔπολις. 
ἀνάγω τὸ φέρω, αἰτιατικῇ. 
ἀναγωγή ὁ τῶν νεῶν ἔκπλους" "καὶ γί- 

νεται ἀναγωγὴ τῶν νεῶν οὐ κατὰ τὸ πλῆ- 
ὃος οὕτω τῆς ἐπιβαινούσης αὐτῶν στρατιᾶς 
ἢ κατὰ τὴν τῶν ὅπλων λαμπρότητα ἢ τὴν 
ἄλλην ὑπὲρ τὸ ἀναγκαῖον ἐς κάλλος παρα- 
σκευή».' καὶ αὖθις ''οἳ δὲ κατασκεψάμενοι 

4 4 » . ΄ — τὰ κατὰ τὴν Alyunrov, ἐπὶ Κύπρου κἀκεῖ- 
Φε» ἐπὶ Συρίας τὴν ἀναγωγὴν ἐποιήσαντο” 
MDiodor. εχς, Ιερ. ς. 32). 

3 / τε — 22 J * 
ἀναγωγία. 'Ὁ δὲ δὲ ἀναγωγίαν ταῦτα 

ἔπασχε,' τουτέστιν ἀπαιδευσία». '"ἔχω» στρα- 
τὸν ὑπὸ µέῶθης καὶ ἀναγωγίας ἡμεληιένον 
καὶ διεφθαρμένο». 

ἀνάγωγος ὃὁ μὴ τυχὼν τῆς δεούσης 
43 — ἀγωγῆς. 

ἄναγωγότερον ἁμαρτητικώτερο», ὧτα- 
κτότερο». 

ἀναγώγῳ φιληδόνῳ, ἐκλελυμένῳ. 
ἀναγώνιστος ὁ μὴ ἀγωνισάμενος" Ἐε- 

νοφῶ» (Cyr. 5 10). 
ἀναδάσασδαι ἀναμερίσασθαι. 
ἄναδεῖ ἀναπλέχει, σέφει. καὶ ἄνα ὃ εἴ- 

— 3 / 

σ9αι σεφανοῦσθαι, καὶ ἀναδήσασνθαι ςε- 

φανώσασθαι, καὶ ἀναδῆσαι τὸ ταινιῶσαι 
νικῶντα, καὶ ἀναδήσοντες σέψοντες. '"ἄνα- 

᾿4ναγυράσιος δαίµω» — ἀναδρομαί 

ῥήσειν ςεφάνῳ χρυσοῦ πεποιημένῳ."' ''καὶ οἱ 
-”. ΄ ’ * - Σαμοθρᾶκές κηρύττονσι κήρυγμα, τὸν ζῶντα 

αὐτὺν ἀγαγόντα δύο τάλαντα ἔχειν.) 
.. — 

ἀναδέξασθαι ἀναλαβεῖν, ἐκδέξασθαινα 
λεν 4 4 ΄ ’ ’ ὃ δὲ εἷς τὸ τέμενος κατεσκήνωσεν», (ουλό- 
µενος ἀναδέξασθαι τὰ μέλλοντα διακοκίζει» 
αὐτὸν πορθμεῖα., καὶ Πολύβιος 4 53) ἹἹτής 

τε κατὰ πλοῦν ἀφιστεροῦντας ἐκ τῆς ΊΗεσ. 
΄ ᾿ ΄ X * 2 ., 2 

σήνης ἀναδεχόμενος,, καὶ αὖθις “πριν ανα 

δέξασθαι τοὺς ἐσκεδασμένους ἐν ταῖς προ 

νομιαῖς. 
3 .. ε — [4 — 

ἀναδέξασθαι ὑπενεγκεῖν, ὑπομεῖνα. 
Πολύβιος (13 5) ''πᾶν γὰρ ῥουληθῆναι τὸ 

} ... * * 
Φίλιππο» ἀναδέξασθαωι, η καταφανῆ γεν» 

{ * 4 ΄ 1 — 

σθαι Εοδίοις τὴν ἐν τούτοις αὐτοῦ προα” 
ζ 2 

ρεσιν' ᾗ καὶ τὸν Ἡρακλείδην ἀπέλυσε τῇ 
ς ⸗ 8 * * 2 2* 4 -. ᾗὖ} ὑποψίας. καὶ ἀναδέχομαι ἀντὶ τοῦ να 
λαμβάνω. καὶ ἀναδέχεσθαι τὴν παρε 
σίαν τῶν πολεμίων ἀντὶ τοῦ προσδοκᾶν 

ἀναδέρω ὑπερτίθεμαι, ἀναβάλλομιαι. 
3 ε, α . 2 * 

ἀναδέσμην ὁμοιόν τι διαδήµατι" η μέ 
τρα» κεφαλῆς. 

2 — - . 3 ΄ ἀναδεύειν» φυρᾶν, καὶ ἀναδεύσει φυ" 
ν 1J ράσει, αλάξει. «4ἰλιωνός "εἴπερ οὖν τὰ Ἔπι- 

κούρου βιβλία καταφλέξας τῶν ἀθέων τε καὶ 
ἀσεβῶν καὶ ἐκτεθηλυμμένων σιγμάτων τὴν 
σποδὸν ἀναδεύσει κηρῷ ὑγρῷ, καὶ ἐπιπλα- 
σάµενος τὴν »ηδὺν καὶ τὸν θώρακα πάντα 
χαταδήσει ταινίας. 

ἀναδιδάξαι ἀντὶ τοῦ πάνυ διδάξαι" 

ἐπιτατικὺν γάρ ἐστι νῦν ἡ ἀνά. 
ἀναδιδοῦσαν ἀντὶ τοῦ ἀναδιδομένην 
ἀνάδικα τὰ ἤδη κριθέντα" ""ἀνάδικο 

τὰ δεδικασµένα ποιῶν, αἰσχροκερδείας ἠσ 
σώμενος” (Ῥτοεορ. Are. 14). 

ἀναδικάσασθαι τὸ ἄνωθεν δικάσα 
* * - * — 22 

GOM. οὕτως Ισαΐῖος, ἐντεῦςεν καὶ τὸ ανά 

| δικοικρίσεις, αἱ ὄγωθεν δικαζόµεναι, ὅτα: 

ἁλῶσιν οἱ μάρτυρες ψευδομαρτυριῶ». Harp 
άἀναδομή (ππ ἀνανομι) ἀναδασμός. 
ἀναδούμενος σέφανον τιθέµενος, κα 

ἀναδουμένην σεφανουµένη». Προκόπιο 
(τς, 2) ''αἶσχος ἀναδουμιένην οὕτω µέγ 
πρὸς πάντων ἀνθρώπων. 

ἀναδούμενος" “ὁ δὲ τρυφερὸς --- βε 
ερύχους.' ε{. v. ἀβρός. 

ἀνάδοχον, οὐκ ἀναδοχέα λέγουσι». Ἠι 

»ανδρος Χήρα "πρὸς τὴν ἀδελφὴν ἀνάδοχο 
τῶν χρημάτων.” 

ἀναδρομαί ἀναβάσεις, ''ἀναδρομὴ }γ' 



ἀναδῦναι -- ἀναιρεθείς 

«νοιτο κάν σφαλλωμεθα. δεῖ πρὀχειρον ἔχειν ; φαλλώμεθα. δεῖ πρὀχειρον ἔχ 
1 * — — J— 

ἀεὶ τὸν στίχον τοῦτον. τοῦτο μῆ ποιησας 
{είκιος ὁ Ῥωμαῖος µεγάλως ἐσφάλη. οὕτω 
παρ ὀλέον σφάλλεται τὰ µέγισα τῶν πραγ- 
µότων ἀγομένων ἀκρισία, ἱκανὰ τῶν τοιού» 
των Ἠποδείγματα τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἤ τε 
Πύρρου τοῦ τῶν ᾿Ἠπειρωτῶν βασιλέως βία 

J — * ώἱ ’ 

τα πάροδος εἰς «Ίργος, η τε «{ὐσιμάγου 
ερατεία διὰ τῆς Θράκης ἐπὶ 4ρομιχαίτην 
τὸν βασιλέα τῶν Ὀδρυσῶ», καὶ πολλὰ δὴ 
— 28 2* .. 44 3 

ἵατοις ἕτερα παραπλήσια, Polyhius? 
ἀναδῦναι ἀναχωρῆσαι. 
ἀναδύντος. 

ἀραδοόμενος φεύγων, ἀναβαλλόμενος. 
και ἀναδύομαι μεταβουλεύομαι, 
νάζαρβος. ὅτι Νέρβας βασιλεὺς Ῥω- 

µκίων κατενεχθείσης ὑπὸ σειαμοῦ «{ιοκαι- 
eagtiug της ἐν Μιλικίᾳ κειµένης ἔπεμψε 
σεγχλητικὺν ὀνόματι “4νάζαρβον, ὃς ἆνοικο- 
ἠομήσας αὐτὴν πάλαι λεγομιένην» Κύινδα», 
η 3 — 3” » ἥτα «Πιοκαισάρεια», ἐκ τοῦ ἰδίου ὀνόματος 

(κάλεσεν “4νάζαρῤο». ε. v. Κύννδα. 
ἁναζεγαῖς ἀναςροφαῖς, «ρατοπεδείαις. 

Πολύβιος (5 110) '"“ὁ δὲ Φίλιππος οὐδενὶ κό- 
σπ ποιγσάµενος τὴν ἀναζυγὴν καὶ τὸν ἀνά- 
π]οιν δευτεραῖος εἷς Κεφαλληνία» κατῆρεν." 
ὁ ἀὲ Ῥωμαῖοι τῶν γεγονότων οὐδὲν ὅλως 
Ἠθότες περὶ ἀναζυγὴν ἐγένοντο. 
ἀναζωπυρῆσαι ἀνανεῶσαι, ἀνεγεῖραι, 

«φήσαι. 

ἀνά θεμα καὶ τὸ ἀνατιθέμενον τῷ Φεῷ 
τα τὸ εἷς ἀφανισμὸν ἐσόμενον: ἀμφύτερα 

J 3 3 2 — — ἑγμαίνει. λέγεται δὲ καὶ ἀνάώημα τὸ τῷ 
δες ἀνατεθειμένον. καὶ ἀναθεματίζω 
αἰτιατιχῇ. 

ἀναθέντας ἀντὶ τοῦ ἐπιθέντας Ἔενο- 
(ὧν (Anah. ὃ 1 30). 

3 - . — 1 2* ΄ 

ἀναθεῖναι καὶ ἐπανανφεῖναι τὸ αὐτό. 
Ἠραρὼς Ὑμεναίῳ ""ὅπωςτε τὴν νύμφη», ἐὰν 
{ — 1 222 * 22 2 / 
ἡ χπιρὸς {, µετέωρον ἐπὶ τὸ ζεῦγος ἀναθή- 

εις φέρων. 
ἀνα είς ἐπιτρέψας. ἐπὶ ἀψύχων τάττε- 

τας τὸ ἀναθείς, “ριστοφάνης δὲ ἐν Πλού- 
τω (68) ἐπὶ ἐμψύχων ἐχρήσατο αὐτῷ" 
᾽απολῶ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ κρηµνόν τιν 
ἀναυτίς.' 

2 * 2 — — —* .. υναθέσθδαι. “ντιφῶν ἐν τῷ περὶ προ: 
Συίας φησὶν '"ἀναθέσθαι ὥσπερ πεττὸν τὸν 

5 5 * .. * — * - 

δίον οὐκ έστιν,  ἀντὶ τοῦ ἄνωνφεν βιῶναι 

µεταοήσαντας ἐπὶ τῷ προτέρῳ βίῳ. Ἡπτρ. 

69 

ἀναθέσθαι τὸ µεταθέσθαι, ἀπὺ τῶνο 
πεττενόντω» καὶ τὴς κεκινηµένας ἤδη ψή- 
φους διορθούρτων. οὔτε δὲ τὸ ὑπερθέσθδαι 
σημαίνει ἡ λέξις οὔτε τὸ ἀνακοινώσασθαι, 

ἀλλὰ τὸ μεταβουλεύσασθαι καὶ μεταγνῶναι. 
πολύ ἐστι παρὰ ΠΠλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ. 
ἸΜένανδρος “ἄφροδισίῳ "'᾿ἐκφυγοῦσα ὃ᾽ ἣν 
εἶχεν νόσον, οὐκ ἔσχε τοὺς ῥηθέντας ἀνα- 
Φέσθαι λόγους. 

ἀνάνθεσις ἡ ὑπέρθεσις' "τὰ χρήματα 
δώσει» ὑπέσχοντο, τριῶν ἡμερῶν αἰτήσαντες 
ἀνάψεσιν' (Ηετοδίαη. 7 4). 

ἀναδεώρησις. "μεγάλης δὲ οὔσης κατὰ 
τὴν »ομοθεσίαν ἀναθεωρήσεως, µισοπόνηρος 
φαίνεται ὁ ἀνὴρ διὰ τὸ πάντων τῶν »οµο- 
Φετῶν πικρότατα πρόστιµια Φεῖναι"' (Ὀἰοάοτ. 
Sie. 13 35). 

ἀναθηλήσει (Ποπ. A 236) ἀναβλα- 
σήσει. 

ἀνάθημα πᾶν τὸ ἀφιερωμένον Φεῷ. 
“᾽αἰτοῦντος τῷ Πέλοπι ἀνάθημα τὴν ἄρνα 
τὴν χρυσῆν», ἕτερα παρέχοντι κειμήλια ἔχρη- 
σεν ὃ βούλομαι δός, μὴ δίδου ὁ’ ὃ μὴ θέλω» 
(εἰ. Α. Ναΐν, 144). λέγεται δὲ καὶ ἀνά- 
Φεμα. 

ἄναδολώσει ἀναταράξει" Πλάτων Νό- 
µων» ἑβδόμῳ (εχἰτ) "ὅπως ἀναθολώσει."' κυ- 
ρίως δὲ ἐπὶ τῆς σηπίας, ἐπεὶ τὸ μέλαν αὐ- 

τῆς Φολὸς καλεῖται. 
ἀναθορόντος ἀναπηδθῶντος, 
ἀναθρούμενα ἀνασκοπούμενα, 
ἀναφρώσκει ἀναπηδᾷ. 
ἆνανύειν ſan ἀναθυᾶν) τὸ ἀναλαμβά- . 

νειν τὺ πρᾶγμα διὰ χρόνου. Φερεκράτης 
“πάλι αὖθις ἀναθύουσιν αἱ γεραίτεραι." 

᾽4ναία πόλις. 

ἀναιδές τὸ Φρασὺ βλέπειν. καὶ ἄναί- 
δη» ἀθρόως, σφοδρῶς, ἀπηρυδριασμένως. 
καὶ ἀναιδῶς ἀναισχύντως. καὶ ἀναιδης, 
καὶ ἀναίδεια ἡ ἀναισχυντία. 

ἀναίμονες Hom. Ε 943) ἀναίματοι. καὶ 
ἄναιμος ὁ μὴ ἔχων αἷμα. καὶ ἀναικμωτί 
ἄνευ αἵματος. 

ἀναίνεσθαι κοινῶς μὲν τὸ ἀρνεῖσφαι, 

ἰδίως δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς γάμους καὶ τὰ 
ἀφροδίσια (Βατρ.). καὶ ἀναίνομαι ἆπαρ- 
νοῦμαι, προΐεμει. 

ἀναιρεφείς ἀντὶ τοῦ ἀναληφφθείς' οὗ- 
τως Ἰσοκράτης (ΒΙΗΙρρ. 66). καὶ ἀναιρεῖν 
τὸ ἐν γαςρὶ συλλαβεῖν, καὶ τὸ τεχθὲν ἄνα- 



90 

/ 4 * * 3 2 - τρέφειν, καὶ τὺ φονεῦσαι, καὶ τὸ ἀναλαβεῖν' 
(εΓ. ν. ςέατα) 'ὃ δὲ καθεὶς τὴν χεῖρα εἲς τὴν 

πήραν ἀναιρεῖται τὴν ἐπιςολήν.” καὶ ἔτι τὸ 
ἀπολλύναι, καὶ τὸ αἴρειν ἢ προσενέγκασθαι. 
καὶ ἀναίρεσις ἡ ἀνάληψις" 'ὃ δὲ τὴν πα- 
νοπλίαν ἔρριψεν εἲς ἀναίρεσιν τῷ βουλο- 
μένω... καὶ ἀναιρεῖται λαμβάνει" '"ὃ δὲ 
ἀνιαρεῖται τὸ μεῖζον Κέρος τοῦ κρεαδίου."' 
καὶ ἀναιρεῖσθαι ἀναδέχεσθαι, ἀναλαμβά- 
νειν" (Ρἱο Cass. {τ, 57 89) "τῷ Ὑκηπίωνι ἡν 

τὰ διωμολογηµένα πρὸς Καρχηδονίους ὑμω- 
ρους σφᾶς ὁοῦναι καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ 
τὰς τριήρεις, καὶ μήτε καταλόγους ποιεῖσθαι 
μήτε ισθοφόροις χρῆσθαι μήτε πόλεμον 
πρὸς µηδένα παρὰ τὴν τῶν Ρωμαίων γγώ- 

3 — * 4 μ 2 µην ἀναιρεῖσθαι.. καὶ αὐθις (ε[,ν. ἁμυνό- 

μενο) "οὐ τὴν τυχῶσαν πρόνοια» ἐποιοῦντο 
Ῥωμαῖοι τοῦ μὴ κατάρχοντες φαίνεσθαι μη) 
2 — . * .. . 5 ΄ 

ἀναιρούμενοι τοὺς πολέμες. καὶ Ηρόδοτος 
(660) ἀναιρεόμενον ἀντὶ τοῦ ἐν γαστρὶ 
συλλαμβανόμενο». καὶ ἀναιρούμενοι ἄνα- 
λαμβανόμενοι, ἐπιχειροῦντες. 

ἀναισίμου (Πετοάοι. 1 185) ἀνήλισκε, 
κατεδαπάνα. καὶ ἀναισιμοῦν παρὰ Ηρο- 
δότῳ (! 79) ἀντὶ τοῦ δωπανᾶν, ἀναλίσκει». 
ἆναισιμῶσι καταναλίσκωσι" (3 160) “τὰς 
δὲ γυναῖκας ἀπέπνιξαν, ἵνα μὴ τὸν σῖτον 

ἀναισιμῶσι. 
μ J * ἀναίσχυντοςκαϊσιδηροῦς ἄνθρω- 

πος (Α Ach. 489), ἐπὶ τῶν ἀπηρυθριακότω» 
καὶ µηδεµίαν μεταβολὴν τοῦ τρόπον ποιου- 
μένων. 

2 — * J 2 — 2* — 

ἀναίτιος ἐπὶ ἀφροσύνη ἀντὶ τοῦ 
ἀνέγκλητος ἐπὶ ἀφροσύνῃ. 

” J 2* 2 4 Ν 
ἄναιτος (ἴπμπο ἄνατος) αῤλαβὴς καὶ 

ἀναιτίατος. Σοφοκλης (06 786) "πόλις ὁέ 
-» πι — ΄ * - 

σοι κακῶν» ἄναιτος τῶν» ἁπαλλαχύῇῃ χύο- 
ο νός. 
⸗ 2 — 
ἆνακαγχάσας µεγάλως γελάσας. 

ἀνακάνθαρσις ἐπίλυσις, διευκρίνησις. 

καὶ ἀνακαφθαίρω αἰτιατικῇ. 
. ** 153 Γ 
ἀνακανθιζήησομαι καὶ ἄνακανίσω. 

νακαίασι». δῆμος φυλῆς Ἱπποθοων- 
τίδος ἡ «4νακαία, 

ἀνακαίνισις ἡ ἀνανέωσις. λέγεται δὲ 
καὶ ἀνακαίνωσις, καὶ ἀνακαινιῶ αἲ- 

τιατικῇ. 
ἀνάκαιον (ἀναγκαῖον Ὦ) τὸ δεσμωτήριο», 

εἲς ὃ κατετίΦεντο τοὺς πονηροὺς δούλους 
καὶ τῶν ἀπελευθδέρων τοὺς ἀφισταμένους, 

ἀναισίμου — ἀνακλῖναι 

Ἴσαῖος ἐν τῷ πρὺς Ἕρμωνα περὶ ἐγγύης 
'"Ἑρμοκράτην δὲ εἲς τὸ ἀνάκαιον ἐνέβαλε, 
φάσκων ἀπελεύθερον εἶναι, καὶ οὐ πρότερον 
ἀφῆκε πρὶν λ’ δοωχμὰς ἐπράξατο."' 

ζνακαλούμενος, αἰτιατικῇ, ἀνακτιώκιε- 
νος, πρὸς τὴν προτέραν διάΦεσιν ἐπανάγων. 
'ὃ δὲ ἐσπούδαζεν ἀνακαλεῖσθαι τὰς τῶν» 
ὑποτεταγιιένων εὐνοίας καὶ προθυμίας ἐκ τᾶ 
γεγονότος ἐλαττώματος." 

ἀνακαλυπτήρια ὃδῶρα διδόµενα ταῖς 
»ύμφαις παρά τε τοῦ ἀνδρὺς καὶ τῶν οἰκείων 
καὶ φίλων», ὅταν τὸ πρῶτον ἀνακαλύπτωνται 
ἀνδράσινόρα Φῆναι. ἔσι δὲ ταῦτα καὶ ἐπαύ- 
λαια. Ἠατρ. ε[. ν. ἀθρήκατα. 

ἀνακάψαι (Α Av. 589) καταφαγεῖν. 
4νάκειον ὄρος (ΑΠ ἀνάκτορον). ἢ τὸ 

τῶν «ὠιοσκούρων ἱερύν, 
ἀνακεῖσθαι ἐπὶ ἀνδριάντων, κατακεῖ- 

σθαι δὲ καὶ κατακεκλίσθαι ἐπὶ τῆς τρα- 
πέζης. καὶ ἀνακεῖσθαι πολλάκις ἀντὶ τοῦ 
κατακεῖσναι. Athen. p. 23. 

ἀνάκειται σκώµµασι», ἀνάκειται λοιδο- 
ρίαις, ἀνάκειται πόρνοις κύβοις συµποσίοις. 
σηµαίνει δὲ τὸ οἷον πρόσκειται ἰσχυρῶς. 

ἀνακεκώφηκας ἀνεπλήρωσας βοῆς, 
τὰς ἀκοὰς ἡμῶν κωφὰς εἰργάσω. ἄριστο- 
φάνης (Έα. 3139). 

ἀνακεφαλαιοῦται ἀναπληρᾶται, ἄνα- 
χτίζει. καὶ ἀνακεφαλαίωσις ἡ ἐξ ἀρχῆς 
ἔρευνα. 

ἀνακεχυμένη ἀνειμένη, κεχαυνωµένη, 
ἀνετή. 

ἀνακεχωρηκότων, 'ὃ δὲ ἐκτήσατο βι- 
βλίων µυριάδας τρεῖς, καὶ τότω» σπεαδαίων 

καὶ ἀνακεχωρηκότων" ἀντὶ τοῦ ἀποκρύφων. 
λέγει δὲ περὶ ᾿Επαφροδίτου τοῦ Χαιρωνέως. 
ϱΓ, v. ᾿Επαφρόδιτος. 

ἀνακηκεῖ ἀναπηδᾶᾷ. 
(Ηοιι. Ν 705). 

ἀνακηρύττω αἰτιατικῇ. 
ἀνάκλησις ἡ προσφώνησις, ἀνάκλι- 

σις δὲ διὰ τοῦ ι ἡ ἀνάπανσις. 
ἀνακλητικόν μέλος σάλπιγος ἄνακα- 

λούσης τὴς ῥᾳθύμας εἰς πόλεμο». καὶ ΠΊάρ. 
κος «4ντωνῖνός φησιν (3 6) '"ἔσο ἀναμένων 
τὸ ἀνακλητικὺν ἐκ τοῦ βίου εὔλυτος, μήτε 
ὕρκου δεόµενος μήτε ἀνθρώπου τυὸς µάρ- 
τυρος. 

ἀνακλῖναι ἀνοῖξαι Ὅμηρος (Ε751, Θ 
395). οὕτως καὶ Ἡρόδοτος (5 16). ''οἳ δὲ 

, 

καὶ ἀνακηκίει 
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ἀναχλῖναι μὲν τὴν Φύραν οὐ κατετόλµησα», 
ο εἴσω παρελθεἴν ἴσχυσαν.᾽' 
ἀνακλώμενο» τὸ ἀπηχούμενον. ὡς ἐπὶ 

τοῦ χεροῦ ᾿Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ" σὺ γὰρ 
ὑπάρχεις τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

ἄνακνῶνται χνήθονται, κατὰ Ἰατρούς. 

ἀνακογχυλιάσαι Elato Conviv. p. 189) 
ὠναγαργαρίσασθαι. 
ἀνακοινώσασθαικαὶ ἀνακοινῶσαι, 

ἵμπω λέγοεσι. Ἐενοφῶν δὲ καὶ ἄνεξυνδτο 
ρηχεν ἐν ταῖς "Ελληνικαῖς (1 1 80). 

ἀνακομιδή ἀναγωγή, ἐπάνοδος, ἀἄνα- 

τερα. 
ἀγακομῶ τὸ ἀναφύω. 
ἀνακράτος, ῥἐπίρρημα, μετὰ πάσης 

σπνεύτς" '"οἳ δὲ ἔφευγον ἀνακράτος” (Ῥτο- 

cop. Pers. 3 25). 
Μνακρέω» ΊΤήιος λυρικός, «ὙΣκυθδίνου 

πός" οἳ δὲ Εὐμήλου, οἳ δὲ Παρθενίου, οἳ 
ὁ; Μριστοκρίτου ἐδύξασαν. ἔγραψεν ἐλεγεῖα 
Σα; ἰάμβους, Ἰάδι πάντα διαλέκτῳ. γέγονε 
χατὰ Πολεκράτην τὸν Σάμου τύραννον, ὀλυμ- 
πιαδι γή" οἳ δὲ ἐπὶ Κύρου καὶ Καμβύσου 
[άττοτσιν αὐτὸν κατὰ τὴν νέ ὀλυμπιάδα. 
μπεσὼν δὲ Τέω διὰ τὴν Ἱστιαίου ἐπανάςα- 
σσ ὤχησεν “ἄβδηρα ἐν Θράκη. βίος δὲ ἦν 
ετα πρὸς ἔρωτας παίδων καὶ γυναικῶν καὶ 
θά, καὶ συνέγραψε παροίνιά τε µέλη καὶ 
άηΐοες καὶ τὰ καλούμενα 4νακρεόντεια, 

ἀναχκρένω αἰτιατικῇ. 
ἀνάκοισις ἐξέτασις ὑφ ἑκάστης ἀρχῆς 

προµένη πρὸ τῶν δικῶν περὶ τῶν συντεινύν- 
τον εἰς τὸν ἀγῶνα. ἐξετάζουσε δὲ καὶ εἰ ὅλως 
ἠσάγειν χρὴ ταύτας. Harp. 

ἀγακροτῆσαι ἐπαινέσαι, ὑμνῆσαι" (ο- 
ερ A. I. 195 4 9) '"ὁ δὲ Πτολεμαῖος πάντας 
Ἱεέλευσεν ἀνακροτῆσαι, τῆς εὐτραπελίας ἆπο- 
δεχόμενος αὐτόν. 

ἀνακρονόμεῦδα (Ῥ]αϊο Phileb. p. 13 D) 
«ον ἀναπροοιμιαζόμεθα, 

ἀνακρούσασθδαι ἐπὶ ναυμαχίας τὸσυμ- 
Mν καὶ πάλιν ἀναδύεσθαι. 
ἀνακτᾶσθαι Θουκυδίδης ἀντὶ τοῦ φε- 

ῥππεξει». τίφεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ τοῦ τὸ 
πριαπολωλὺς αὖδις κτήσασθαι καὶ ἀπο- 
λαβεῖν. 

ἄνακτες οἱ Φεοί, καὶ ἀνάκτορα τὰ 
οι 
εέφα. 

ἄνακτες καὶ ἄνασσαι. ριστοτέλης 
ἐν τῇ Κυπρίων πολπείᾳ φησὶ "καλοῦνται δὲ 

οἵ μὲν υἱοὶ καὶ ἀδελφοὶ τοῦ βασιλέως ἄνα- 
χτες, αἱ δὲ ἀδελφαὶ καὶ γυραῖκες ἄνασσαι”" 
(Ηατρ.). καὶ ἀνάκτορα τὰ ἱερά. καὶ άνα- 
κτορίαν δεσποτείαν. καὶ ἀνακτύριον ἵε- 
ρό», καὶ ἀνακτόρων ἱερατειῶν. 

ἀνακυκλήιον τὸν ὀρθόν {ἀνακύκλει 
ἀνόρθου Hesychius). 

4νακυνδάραξος βασιλεὺς Νίνου Περ: 
— * σικῆς χώρας. 
ἀνακῶς παρὰ Ἡροδότῳ ( 94, 8 109) 

ἀντὶ τοῦ ἐπιμελῶς, φυλακτικῶς, ἢ βασιλι- 
κῶς. καὶ ἀνακιῶς ἔχειν φροντίζειν' 'προ- 

ειρηµένο» τούτοις ὅπως ἀνακῶς ἔξουσιν, εἰ 
τι ἐκ τῶν πολεμίω» κατὰ τὸ ἀφανέστατον 
πειράζοιτο.” 

ἀνακωχεύει παρὰ Σοφοκλεῖ (ΕΙ. 732) 
τὸ ἀνασειράζει. ἀνακωχεύειν δὲ κυρίως λέ- 
γέεται, ὅταν χειιῶνος ὄντος ἐν πελάγει σεί- 
λαντες τὰ ἅρμενα σαλεύωσιν αὐτύθι, μὴ 
διαμαχόμενοι τῷ πνεύµατι, μεταφορικῶς ὂν 
ἐπὶ τοῦ ἅρματος εἴρηκεν, ὅτι οὐ διηµιλλή: 
σατο, ἀλλ’ ἀἁφῆκε τὸν τῶν ἵππων κλύδωνα 
καὶ ἠρέμα ἤλαυνεν. scli. 5. ΕΙ. 733. 

ἀνακωχή ἀνάπαυσις, ἢ εἰρήνη πρόσκαι" 
ϱος πόλεμο» ὠδίνουσα. 

ἀνακωγχῆς ἀναπαύσεως, ἐνδόσεως, τῆς 

πρὸς μικρὸν ἐν πολέμῳ εἰρήνης. ἀνακωγὴ δὲ 
εἴρηται παρὰ τὸ ἄνω τὰς ἀκωκὼς ἔχειν. 

ἀναλαβεῖν ἐνθυμηθῆναι. "'μηὸ) εἲς 
ἐσχάτην ἀναλαβεῖν ἐλπίδα, μήποτε διὰ ταύ- 
της πολέμιος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀναβῇ «ρατύς.”' 

ἀναλαιβάνειν αἰτιατικῇ ἐπὶ τοῦ ἀνέ-α 
χει». ὅτι ἔμελε τοῖς φιλοσόφοις καὶ τοῦ κο- 
σµίως ἀναλαμβάνειν τὴν ἐσθητα, καὶ τοὺς 

μὴ τοῦτο ποιοῦντας ἔσκωπτον. Πλάτων» ἐν 
Θεαιτήτῳ (ρ.175 Ε) “πάντα δυναμένες ὀξέως 
τε καὶ τορῶς διακονεῖ», ἀναλαβέσθαι ὁ' ἐκ 
ἐπισταμένους ἐπιδέξί ἐλευδέρως, οὐδὲ ἄρμιο- 
νίαν λόγω» λαβόντας ὑπαντῆσαι θεόν.'' ἄλε- 
εις δέ φησι περὶ ἐσθῆτος οὕτως" ''ἓν γὰρ 
νομίζω τοῦτο τῶν ἀνελευθέρων εἶναι, τὸ βα- 
ὁέζειν ἀρρύθμως ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐξὸν καλῶς, 

οὗ μήτε πράττεται τέλος, μιηδὲν γὰρ ἡμᾶς, 
μήτε ὁὲ ἑτέρων λαβεϊν τιμὴν δόντας, φέρει 
δὲ τοῖς μὲν χρωµένοις δόξης τίν’ ὄγκον, τοῖς 
ὁ) ὁρῶσιν ἡδονήν, κόσµο» δὲ τῷ βίῷ. τὸ 
τοιοῦτον γέρας τίς οὐκ ἂν αὑτῷ κτῴτο, φά- 
σκων νοῦν ἔχειν; Athen. p. 21B. 

ἀναλαμβάνει» ἀντὶ τοῦ ἀνακτᾶσθαι.Ρ 
Αππιανός ''τότε δὲ ἔθει τις δρόμῳ δηλώ- 
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σων» τῷ Πέρσῃ λονομένῳ καὶ τὸ σῶμα ἆνα- 
λαμβάνοντι. ὃ δὲ ἐξήλατο τοῦ ὕδατος, βοῶν 
ὅτι ἑαλώκοι πρὰ τῆς μάχης. 

ἀναλγησία ἀναισθησία. 
ἀνάλγητος καὶ δυσανάλγητος παρὰ 

Σοφοκλεῖ, τουτέςι δυσµετάκλαςος, ἀναλγής, 
ἀπαθής, ἀνηλεής, σκληρός: (08. 19) ""δνσα- 
νάλγητος γὰρ ἂν εἴῃν, τοιάνδε ιιὴ οὗ κατοι- 
κτείρω»ν ἕδραν.. κιὺ ἀναλγήτως ἀναισθή- |] 
τως, ἀπόνως, καὶ κο λάν ἀσυμπαν ῶν, 
ἡ τῶν μηὸδ) ὅλως ἀλγούντων ἐπί τιν, ἢ πο- 
λυαλγήτων», τῶν εἲς πολλὰ ἄχη ἡμᾶς ἐκβε- 
βληκότων. Σοφοκλῆς (Αἱ. 946) ᾿"ώμοι ἀναλ- 
γήτων δισσῶν ἐθρύησας ἄναυδον ἔργον 
“ἀτρειδῶν τῷ» ἄχει, τουτέςι τῇ παρούσῃ 
συμφορᾷ. 

άνα λέγεται, αἰτιατικῇ, ἀναμφιῤύλως 

ἔχει, ἐννοεῖται. ' εἰ μέν τις ἀναλέγεται τοῦτο, 
ὅτι κρατήσοµεν ἐξ ἐφόδου τῶν πολεμίων. 

ἀναλεξάμενος ἀναγνούς, νοήσας" "ὃ 

δὲ ἀναλεξάμενος τὴν ἐπιστολή». καὶ ἄνα- 
λεξαμένων ἑαυτοὺς συναγαγόντων" "μόλις 
δὲ τῶν Καρχηδονίων ἀπὸ τῆς καταπλήξεως 
ἀναλεξαμένων», μόνος ὁ Βλάνων καλούμενος 
οἰκείαν τῆς περιστάσεως φωνὴν προέµενος 
εἶπε”. (Diodor. Sie. exe. Ιεᾷ. 27). καὶ αὖθις 
καὶ τὸ τοῦ 4λεξάνδρου μ»ημεῖον συνέκλει- 
σεν, ἵνα μηδεὶς ἔτι μήτε τὸ τούτου σῶμα 
ἴδῃ μήτε τὰ ἐν ἐκείνοις γεγραµµένα ἀναλέ- 
ξηται”) (Όἱο (πες. 75.139). 

ἀνάλημμα ὕψωμα, ςήριµα. “κατανοή- 
σας τὸ βάρος τῶν ἀναλημμάτων, καὶ ὡς 

ἀθύνατόν ἐστι σαλεῦσαι τὰ τείχη, ἐκ χειρὸς 
τὴν μάχη» ἐποίησεν." 

ἀναλήψεσθαι, αἰτιατικῇ, ἀνακτήσε- 
σθαι. (Ίοδερι. B. ]. 5 3 4) "ὃ δὲ ἔλεγεν ἆνα- 
λήψεσθαι τὸ παρὸν πταῖσμα ταῖς εἲς τὸ μιέλ. 
λο» ἀρεταῖς, 

ἀνάληψις ἀνάρρωσις. “"σπεδὴν ἐποιεῖτο 
ὑπὲρ «ἀναλήψεως καὶ θεραπείας τιῶν ἀνδρῶν, 

οὐχ ἧττον δὲ καὶ τῶν ἵππω») (Ρος. ἃ 87). 

4ναλιβόζωρα ὄνομα τύπου. 
ἀναλίσκειν καὶ ἀναλοῦν, ἑκατέρως. 

ριςοφάνης Πλούτῳ (247) "'χαίρω τε γὰρ 
φειδύμενος ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, πάλιν τ ἀναλῶν, 

ἡνίκ ἂν τούτου δέῃ.' «{αιταλεῦσιν "εἲς τὰς 
τριήρεις δεῖ μ ἀναλοῦν ταῦτα καὶ τὰ τείχη. 
ἐν δὲ τῷ παρεληλυθότι καὶ διὰ τοῦ η ἀδια- 
φόρως, οἷον ἀνήλισκον καὶ ἀνάλισκον. καὶ αὖ- 
Φις "εἷς ο ἀνάλην οἱ πρὸ τὸ τὰ χρήματα.” 

ἀναλγησία — ἀνάλυσις 

ἄναλκις ἀδύνατος, ἀσθενής. "οὐ γὰρ 
μιόνον ὃ μέγας κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα 

λαμβάνει, ὡς λέγει Πίνδαρος, ἀλλὰ καὲ ὁ 
μέγας ἀνὴρ οὐδένα μικρὸν ἀγῶνα προσίεταε, 
ἀλλ’ ὅπου φυγάδες ἄλλοι ὃν ἀνανδρίαν ἆτεο- 
ὑιδράσκουσι», ἐνταῦθα καταβαίνει παραβαλ- 
λόμενος”' Damase. Phot. ρ. 9579). καὶ αὖθες 

ἧ τραγῳδία (ΘΕΙ. 508) φησὶ περὶ «4ἰγίσέλου) 
ὁ πάντ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα ῥλάβη, ὁ 
σὺν γυναιδὶ τὰς µάχας ποιούµενος"' συ»ερ- 
γούσης γὰρ τῆς Κλυτωιμνήςρας ἀνεῖλε τὸ» 
“4γαμέμνονα. 

ἀναλλοίωτος ὁ ἀεὶ αὐτὸς ὦν καὶ ῃεὴ 

δεχόμενος ἀλλοίωσιν. 
ἀναλογεῖον, ἐν ᾧ τίθενται τὰ βιβλία. 
ἀνάλογον. ἀναλόγε ὁρισμός ἐσιν οὗτος" 

ἀνάλογον ἔχει μεγέθη πρὸς ἄλληλα, ὧν 
αὐτὴ ἀνθυφαίρεσις. ὁ δὲ “4ριςοτέλης τὴ 
ἀνδυφαίρεσιν ἀνταναίρεσιν εἴρηκεν. τὰ ο” 
ἀνάλογον ἔχοντα πρὸς ἄλληλα καὶ ὁμοίως 
ἔχει» πρὸς ἄλληλα λέγεται (alex. Aphrod. in 
Τομ. ρ.206). ἀνάλογον δὲ ἀντὶ τοῦ ὁμοίως. 
καὶ ἀναλόγως ἴσως. καὶ ἀναλογώτερο» 
τὸ ὑψηλύτερον», τὸ σοφώτερον, τὸ ἄναλογι- 
κώτερο». 

ἀναλογῶ ἐπὶ τᾶ ἁρμόζω, δοτικῇ" ᾿"οἶκο- 
ὁόμοι μεγέθη δωμάτω» ἐφ᾽ ὕψους αἴροντες, 
τῷ ὄψει τοὺς Φεμελίους ἀναλογοῦντας ὑπο- 
ῥάλλουσι."' καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπεικάζω καὶ ὑὁμοιῶ" 
'ὃ αὐλαίαν εἶχεν ἀναλογοῦσαν σκηνῇ οὖρα- 
νίῳ.. καὶ αὖθις 'οἱ δὲ ερατιῶται γενναῖοι 
ὀφθῆναι καὶ τῷ ἴσω ἀξιώματι ἀναλογᾶντες., 

ἀναλοῦντες ἀντὶ τοῦ ἀναιροῦντες Θε- 

κυδίδης (4 48). καὶ ἀναλῶν, καὶ ἀναλᾶν 
τὸ ἀναιρεῖν. 

ἄναλτον Ὅμηρος {ο 938) καὶ Κρατῖνος 
ἀντὶ τοῦ ἁπλήθρωτο», Atlvuoroc δὲ ἀντὶ τὸ 
χωρὶς ἁλῶν. 

ἀναλύζουσα σενάζουσα, λυγκαίνουσα. 
ἔσι δέ τι πάθος γινόμενο» τοῖς μετὰ συµ: 

παθείας πολλῆς κλαίαυσιν. 

ἀναλυνθῆναι τὸ καθαρμῷ τινὶ χρήσα: 
σθαι φαρμάκων». Πένανδρος Ἡρωι ᾿πεφαρ- 
μάκευσ᾽ ὦ γλυκύτατ ἀναλυθεὶς μύλις.' 

ἀγάλυσις ἐξάπλωσις. "ὄρος γάρ ἐσι 
λόγος κατὰ ἀνάλυσι» ἀπαρτιζόντως ἐκφερύ. 
µενος τοῦ ὑὁριςικοῦ κεφαλαιωδῶς.' ἀνάλυσις 

ἡ ἀπὸ σχήματος ἐπὶ σχῆμα τῶν τρόπων ἆνα- 
κύκλησις"' ἀναλύειν γὰρ λέγεται τὸ τοὺς συν: 
Φέτους συλλογισμοὺς ἀνάγειν εἲς τὺς ἁπλᾶς 



ἀναλφάβητος -- ἄναντες 

καὶ ες τὰς προτάσεις, ἐξ ὧν αὐτοῖς τὸ εἶναι. 
κατὰ γοῦν τὸ σημαινόµενον τῆς ἀναλύσεως 
4ναλυτικὰ γέγραπται τὰ τοῦ “4ριφοτέλους. 
ἀναλφάβητος" "ἀμάδητος γραμμάτων 

ἁπάντων καὶ τὸ δὴ λεγόμενον ἀναλφάβητος." 
eſ. v. ἁμάθητος. 

ἀνάλφιτον Φιλύλλιος «4γεῖ. 
ἀναλώθησαν ἠφανίσθησαν" ''οὐδὲ γὰρ 

Φναλώφησαν ἄλλως αἱ εὐχαί: Φηρίον γάρ τι 
αὐτοῖς πομπῇ κρείττονι ἐντιγχάνει. καὶ 
ἀνάλωμα καὶ προανάλωμια. 
ἀναμάθω ἐξ ἀρχῆς κάνω. 
ἀναμαλάττεσδαι ἀναφυρᾶν, καὶ άνα- 

µάττεσθ αι ὑμοίως. 
ἄνακμα" “τρέφεσθαι δὲ τὰ ἔμπυρα καὶ 

τὰ ἄλλα ἄστρα, τὸν μὲν ἦλιον ἐκ μεγάλης 
αλάττης, νοερὺν ὄντα ἄνωιμα, τὴν δὲ σε- 
Ίήνην ἐκ ποτίµων ὑδάτων, ἀερομιγῆ τυγχά- 
ποσα» καὶ πρόσγειον οὔσαν.' Diog. L.7 145. 
ἀναμασώμενοι ἀντὶ τοῦ ἀνερευνῶντες. 

μόλις τὸ πρᾶγμ) ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι" 
οἱκρπωί" ριςοφάνης (Ύεερ. 815). καὶ ἄνα- 
µαττόµεναι ἀναμασσόμεναι, 
ἀναμαχούμενον ἐκ δευτέρου μαχεσό- 

µενον. 'ὃ δὲ ἐκέλευεν αὐτὸν αὖθις ἦχειν 
ὠαμαχούμενον τὴν πρώτη» ἡσσαν." 

ἀναμείνω αἰτιατικῇ. 
ἀναιμέλποντες ἀνυμ»οῦντες. 
ἀναμετρήσαιμι (Ηοιη, µ4.8) διεκπε- 

ράσαιµι. "“μήποτε εἰς ̓ Ρήγιον ἐκπλεῖν, μήτε 
τὴν πολλὴν Φάλασσαν ἀναμετρεῖν." 
ἀναμηρύσασθαι ἀνατεῖναι. 
ἀναμέλλητον ἀφιλόνεικον. 
ἀναμίξ ἀναμίγδην», ἀναιεμιγμένως. 
ανά | "ησις. ἀνάμνησίς ἐςσι φαντάσμα- 

τος εὕρεσις. ἀρξαμένη δὲ ἀπὸ τῆς ψυχῆς 
ὀμαβαίνει ἐπὶ τὸ ἐξφωμένον σῶμα" άναμνη- 
σθέντες γὰρ φοβεροῦ τινὸς ἡμῖν γενομένου 
ὐχριάσαμεν, καὶ τοῦ πλοῦ ἀναμνησθέντες 
ἐναντιάσαμεν. πῶς δὲ λέγομεν ἀπὸ τῆς ψν- 
χῆς ἄρξασθαι τὴν κίνησιν ἐπὶ τῆς ἀναμνή- 
—F οὐχ. ὡς ἐκείνης — άναμιμνησκομιέ- 
σης, ἀλλ ὥσπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων λέγομεν 
(ἀρξωμένη γὰρ ᾗ χίνησις ἐκ τῶν αἰσθητῶν 
ὀμέβη μέχρις ἐκείνου ἐν ᾧ ἡ κριτικὴ καὶ 
αἰσθητικὴ ὀύναμις"' τοῦτο δἐὲ ἐσι τὸ πνεῦμα), 
οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ἀναμνήσεως λέγομεν ὃ ὅτι 
ἀπὺ τοῦ Ἀνεύματος, ἐν ᾧ ἡ ψυχή, καὶ ἡ 
ἀρχὴ τῆς κατὰ τὴν ἀνάμνησιν κινήσεως γέ 
Ἰονεν, ἀνάπαλιν ἢ ἐπὶ τῆς αἰσφήσεως, εἰς ὃ 
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γὰρ τελευτᾷ ἡ αἴσθησις, ἐκεῖθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἀναμνήσεως. ᾗ Ἱ γὰρ ἀνάμνησις φαντάσματός 
ἐσιν εὕρεσις. η ποτε ἐγένετο. ἐν τῷ πνεύματι" 
ἐν τούτῳ γὰρ γίνεται τὰ φαντάσματα, ἐν ᾧ 
καὶ ἧ αἰσθητικὴ ψυχὴ ἵδρυται. ἀπὸ τούτων 
οὖν τῶν ἐν τῷ πνεύματι ἐν ᾧ ἔςσιν ἡ ψυχὴ 
ἐγκαταλειμμάτων, ἅ άπερ φαντάσματα καλοῦ- 
μεν, ἅπερ ἐγκαταλείμματα ἐκ τῶν κατὰ τὰς 
αἰσθήσεις ἀντιλήψεων ἔσχεν, ἀπὸ τούτων 4 
ἀρχὴ τῆς κατὰ τὴν ἀνάμνησιν κινήσεως γί- 
νέται. ἐπιβάλλουσα οὖν πάλιν τῷ φαντάσµατε 
ὃ πρὶν ἔσχε, τουτέστι τῷ ἐγγενομένῳ πρότε- 
ϱον ἐν τῷ πνεύματι τύπῳ, ἀναμιμνήσκεται 
καὶ ὃς οὗ αἰσθητηρίου ᾖσφετο αὐτό, καὶ 
ὅτως συνδιωτίθεται τῷ ον τὸ σῶμα. 
Γηή]ορου. in Ar. de auima E4 9. 
— οχλευόντω» ἀνορυττόντων, άνα- 

κινούρτων" "'βιαζομένω» δὲ αὐτῶν καὶ τὰς 
θύρας ἀναμοχλευόντων ὁράκοντες ἄρα µέγι- 
στοι τὸ μέγεθος ἀνέστελλον αὐτούς.' 

ἀναμύει» ἀναβλέπειν. 
ἀναμϕήρισον ἀναμφίβολο», καὶ ἄναμ- 

φήρισος ὁ ἀναμφισβήτητος. 
.ἂν ἀμφοῖν. εἲς τὸ τέλος τοῦ βίου τοῦ 

ὁσίου Εὐδυμίου ἐν τῇ μεταφράσει. 
ἀνανέμει» ἴσον τῷ ἀναγινώσκειν ᾿Επί- 

Χάρµος. Ἡρόδοτος δὲ α1 175) ἀνανέμεσθαι 
ἐπὶ τοῦ καταλέγειν τέδεικε». 

άνα νεοῦσδαι, ὡς ἡμεῖς, Θουκυδίδης έ 
(18) καὶ Πλούτοις Κρατῖνος. 

ἀνανεωσάμενος ἀνακαινίσας καὶ ἀἄνε- 
}έρας. ἡ ἀναμνησθείς, εἰς ἔννοιαν ἐλθών. 
τὸ δὲ Μάρκος προσανανεωσάµενος τὴν τοῦ 
τείχους ταπεινότητα, ἐπεβάλετο καταπειρά- 
ειν τῆς ἐλπίδος”' Colyb.. 

ἄνανος ὄνομα κύριο». '"ἀποκλείσως τοὺς 
ξηλωτὰς εἲς τὸ ἱερὺν καὶ φρουρὰν αὐτοῖς 
ἐπιςήσας παρεκάθητο.᾽ 

ἄναντα (Ποια, ἵρ 116) ἀνωφερῇ, ὃδυ- 
σχερή. 

ά νανταγώνισος ἀκαταμάχητος. ' άναν- 
ταγώνιςος ἂν ἦ Ῥωμαίων ὁρμὴ καὶ δυσάν- 
τητος τοῖς ἐντυγχάνωσιν] κ. heophyl. Sim.2 6). 

ἄναντες ἀνωφερές. ὅτι ταὐτόν ἐστιν 
ἄναντες καὶ πρόσαντες. καὶ εἴ τι μὲν ἄναν- 
τες, τοῦτο καὶ πρόσαντες, οὐκέτι δὲ τὸ ἀνά- 
παλι» τὸ γὰρ πρόσαντες ἀπότομον καὶ μὴ 
παρεῖκον, μηδὲ ἀποδεχόμενον τὸν ἀναβῆναι 
βουλόμενον. τῷ δὲ ἀνάντει καὶ προσάντει 
ἐναντίον τὸ κάταντες. καὶ τὰ μὲν ἡδέα καὶ 

* 
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τερπνὰ λέγομεν ῥᾷσα καὶ ῥάω, τὰ δὲ λυ- 
πηθὰ προσάντη καὶ ἀνάντη καὶ δυσχερῇ. 

. 3 ’ « * x 4 . ο 

καὶ ἀνάντης ἡ δύσβωτος ὁδός, καὶ κλίνεται 

εἰς ους. 

ἀναντίρρητον τὸ ἀντιλογίαν μὴ ἐπι- 
δεγόμενο». 

ἄναξ ϱηλυκῶς. 
Orion ρ.36. 

. -4ναξαγόρας σοφισής, Ηγησιβούλον 
υἷός, Κλαζομένιος. ρᾶς δὲ ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδὴ 

ὕλην καὶ νοῦν πάντων φρουρὸν εἶπεν. ὅτός 
ἐσιν ὁ τὸν ἥλιον εἰπὼν μύδρον διάπυρον 
(Ηαερ.), τουτέστι πύρινον λίΦον. ἔφυγε δὲ ἐξ 
«4φηνῶν Περικλέους αὐτῷ συνειπόντος, καὶ 
Ἴάα 3 ’ ο / 3 
ἐλὼν ἐν “αμψάκῳ ἐκεῖσε καταςρέφει τὸν 

βίον ἀποκαρτερήσας. ἐξήγαγε δὲ τοῦ ζῆν 
ἑαυτὸν ἐτῶν ὁ, διότι ὑπ «4θηνωίων ἐνεβλήοθη 
ἐν δεσμωτηρίῳ οἷά τινα καινὴν ὀόξων τοῦ 
Φεοῦ παρεισφέρω». 

5 ε] .. ΄ 3 ΄ ε ’ {η 

ν οτι «4ναξαγύρας Ὀλυμπίασιν, ὑπότε ηκι- 
στα ὅοι, προελὼ» ὑπὸ κωδίῳ ἐς τὸ σάδιον, 

ἐπὶ προρρήσει ὄμβρου λέγετωι. τοῦτο πεπρι- 
χέναι, καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα προλέγων. ύτος 
Κλαζομένιος ὦν ἀγέλαις τε καὶ µήλοις τὰ 
ἑαυτοῦ ἀνῆκε. περὶ τούτου ἔφη «πολλώνιος 
ς * -- * 2 — 

ὁ Τυανεὺς προβάτοις μᾶλλον» ij ἀνθρώποις 
— { ] - ’ φιλοσοφῆσαι. ὁ δὲ Θηῤαῖος Κράτης κατε- 

πόντωσε τὴν οὐσίαν, οὔτε προβάτοις ποιή- 
σας ἐπιτήδειον οὔτε ἀνθρώποις. Philostrut. 
V. Α. 1 ὁ ει 13. 

4ναξανδρίδης “4ναξάνδρου, ᾿Εόδιος 
| 4 .) Ὕ - 1 - ϕ 

ἐκ Καμείρου, γεγονὼς ἐν τοῖς ἁγῶσι Φιλίπ- 

οὕτως «4ἰσχύλος. eſ. 

που τοῦ Ιήωκεδόνος, ὀλυμπιάδι ρα’. κατὰ δέ 

τινας Ἰολοφώνιας. ἔγραψε δὲ ὀράματα ξε, 
ἐνίκησε δὲ {. καὶ πρῶτος οὗτος ἔρωτας καὶ 
παρθένων» φφορὰς εἰσήγαγεν. 

ἀναξία ἀξίαν οὐκ ἔχουσα, ἀλλ ἄτιμος" 
ἀλλ ἅπερ εἴτις ἔποικος ἀναξία οἰκονοιιῦ 

Φαλάμους πατρός”. (8. ΕΙ. 189), ἔποικος δὲ 
ἀντὶ τοῦ µέτοικος, οἰκονοιιῶ δὲ ἀντὶ τοῦ 

δια τώμαι. 
4ναξίβιος «4ακεδαιμονίων σρατηγός. 
«4ναξίλως κωμικὸς ποιητής. 

. ἀναξίμανδρος ναξιμάνδρου ΠΜιλή- 
σιος, ὁ νεώτερος, ἱστορικός. γέγονε δὲ κατὰ 
τοὺς “4ρταξέρξου χρόνους τοῦ μνήμονος κλη- 
Φέντος. ἔγραψε συμβόλων Πυδαγορείων ἑξή- 
γησι», οἷόν ἐσει τὸ ζυγὺν μὴ ὑπερβαίνειν, 
µαχαίρα πῦρ μὴ σκαλεύειν, ἀπὸ ῥλοκλήρου 
ἄρτου μὴ ἐσθίειν, καὶ τὰ λοιπά, 

..3 

ἀνανσίρρητο» -- ἀναξιοπαφοῦντες 

4ναξίμανδρος Πραξιάδου ἸΜιλήσιος 
φιλόσοφος, συγγενὴς καὶ μαθητὴς καὶ διά- 
ὄοχος Θάλητος. πρῶτος δὲ ἰσημερίαν εὗρε 
καὶ προπὰς καὶ ὠρολογεῖα, καὶ τὴν γῆν 
ἐν εσαιτάτω κεῖσθαι. γρώμονά τε εἰσή- 
7αγε, καὶ ὅλως γεωμετρίας ὑποτύπωσιν ἔδει- 
εν. ἔγραψε περὶ φύσεως, γῆς περίοδον, 
καὶ περὶ τῶν ἁπλανῶν», καὶ σφαῖραν, καὶ 
ἄλλα τινά. 

ναξιμένης ριστοκλέους «{αμακη- 
νὸς ῥήτωρ, μαθητὴς «4{ιογένους τοῦ κυνὸς 
καὶ Ζωίλου τοῦ “4μφιπολίου γραμματικοῦ 
τοῦ κακίζοντος Ὅμηρο», διδάσκαλος δὲ 4λε- 
ξάνόρου τοῦ Μακεδόνος, ἔἴπετο δὲ αὐτῷ ἐν 
τοῖς πολέµοις. οὗτος βασιλέα «ἄλέξανδρον, 

Φυμῷ χρώµενον ἐς «Ταμψακηνούς, τέχνη πε- 
ριῆλδε τοιᾷδε, φρονούντων “αμψακηνῶν τὰ 
Ηερσῶν, ὑπερζέων τῷ δυμῷ -4λέξανδρος 
ἠπείλει τὰ µέγισα κακὰ ἐργάσασθαι. οἳ δὲ 
ἅτε περὶ γυναικῶν καὶ παίδων» καὶ τῆς πα- 
τρίδος Φέοντες ἀποςέλλουσιν «4ναξιμένην ἴκε- 
τεύσοντα. «4λέξωνδρος δὲ γνοὺς καθ ἡνεινα 
αἰτίων ἥκοι, κατωμµόσατο Φεοὺς ἡ μὴν αὐτᾶ 
ταῖς δεήσεσι τἀναντία ἐργάσεσθαι. “ἄναξι 

µένης δὲ ""χάρισαί μοι ἔφη “"“ὦ βασιλεῦ τὴν 
χάρι», γυναῖκας καὶ τέκνα «{αμψακηνῶν 
ἐξανὑραποδίσασθαι καὶ τὰ ἱερὰ ἐμπρήσαι 
καὶ τὴν πύλιν ἐς ἔδαφος καταβαλεῖν.' ο4λέ- 
ἕανδρος ὁὲ οὐκ ἔχων τι πρὸς τοῦτο σοφί- 
σασθαι η ἀντιμηχανήσασθαι, καὶ ἐνεχόμενος 
τῇ ἀνάγκῃ τοῦ ἄρκου, συγγνώμη» ἔνεμεν κ 
ἐδέλω» «{αμψακηνοῖς. ἠμύνατο δὲ καὶ Θεύ- 
πομπον τὸν «Παμοςράτου ἐχθρὸν ὄντα 4να- 
ιμένης οὐκ ἁμαφέςσωτα ἀλλ ἐπιφθορώτατα. 
σοφιςὴς γὰρ ὢν καὶ σοφιςῶν λόγους µιμού- 
κενος γράφει βιβλίο», ἐς "4θηναίους καὶ ἐπὶ 
«Πακεδαιμονίους συγγραφὴ» λοίδορο», ἐς τὺ 
ἀκριῤέςατο» μημησάµενος, καὶ ἐπιγράψας 
Θεοπόμπου τὸ ὄνομα ἔπεμπεν ἐς τὰς πύλεις. 
καὶ ἐκ τούτου τὸ ἔχθος τὸ ἐς Θεάπομπον 
ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ελλάδα ηὔξετο. οὐ μὴν ἀδὲ 
εἰπεῖν τις αὐτοσχεδίως «4ναξιμένους πρότε 

ρός ἐσιν εὑρηκώς. Pausan. ὃ 18. 
«4ναξιμένης Εὐρυςράτου Μιλήσιος φι-Ὀ 

λύσοφος, µαθητὴς καὶ διάδοχος «4ναξιμών 
όρου τοῦ Μιλησίου" οἳ δὲ καὶ ΠΠαρμενίδου 
ἔφασαν. Ίέγονεν ἐν τῇ νέ ὀλυμπιάδι, ἐν τῇ 
Σάρδεω» ἁλώσει, ὅτε Κῦρος ὁ Πέρσης Κροῖ. 
σον κανεῖλεν. 

ἀναξιοπαδοῦντες οὐκ ἄξιον ἡγούμε 



άνάξιππος -- ἀνάπηραν 

μοι” "οἱ δὲ Κρῆτες ἀναξιοπαφοῦντες οὐκ ἐθέ- 
ζατο αὐτὸν ὡς μοιχογέννητον.' 
4νάξιππος κωμικὺς τῆς νέας κωµῳ- 

* 

ῥίας, ἥκμασεν ἐπὶ «ἀντιγόνου καὶ Anuntois 
τοῦ πολιορκητοῦ. 

ἀνάξοιτο (90 ἀνέξοιτο) ἀνασχήσοιτο" 
Ἐενοφῶν» (ΗεΙ!. 2 1 99). 

ἀναξυρίδας φιµινάλια, βρακία, ἢ τὰ 
’ . Ἡν ς ⸗ . ΄ - 

ῥαψεα καὶ ἁθωτα υποδήματα. Ἱκαίπερ τῷ 

Θιοδοσέω ἐκλελυμένον τὸν ἱμάντα τὸν ἀμφὶ 
τὰ αἰδοῖα τὰς ἀναξυρίδας δέοντα (Ῥτοςορ. 
τε, 1). 

ἀνὰ οὐλαμόν (Βοπι, 
άθροισμα. 

μ , ’ 22 * — ἀνάπαιςσοι χυρίως τὰ ἐν ταῖς παραβά- 
σίσι τῶν χαρῶν ἄσματα, ἰδίως δὲ τὰ τῶν 
ριθµῶν. πᾶσαν δὲ παράβασιν ἀναπαίςους 

— ο. } ἃ Ὕ ΄ * J 

ααλοῦσω»" — —A παραβὰς 
— .) 3 

ἐν τοῖς ἀναπαίςοις φησὶν «4ρισοφάνης ἐν 

Εἰρήνῃ (734). "Ύραφαί τε παιγνιώδεις εἰς 
2 * 3 * * J * .. τοῦτο καὶ ἀνάπαιςσα Γδοντο κατὰ Ρωμαίων. 

/ 4 » Ἡ — 24 / 
σηµαίνει δὲ ἀνάπαιςος καὶ εἶδος μέτρου 
σίχων. 

ἀναπάλλει ἀναπηδᾷ, ἀνασείει. 
ἀναπαυδήτως,. 
ἀνάπαυλαν ἀνάπαυσιν, ἀνάπαυσις 

δὲ ὁ µέλλων» βίος. ''σὺν ἑτέροις ἀξιολογωτά- 
τος ἀνδράσι τῷ πολέμῳ ὁοὺς τὴν ἀνάπαυ- 
Ίαν. ἨΠένανδρος (ρ.440) “ώδὶ γὰρ Οὕννων 
ἡγεμών µέγχιςος ἔτυχεν ἀνωπαύλης, τατέςιν 
ἀπέδανε, καὶ ἀναπαύλας πέµψεις πρὺς τοὺς 

γεχρούές”" (Α Ran. 186) τίς εἲς ἀναπαύλας ἐκ 
χακιών καὶ πραγμάτων; ' κηρύσσει ὁ Χάρων, 
καὶ ὡς τύπους καταλέγει. 

” ῃ 3 / . ς 
ἀναπαύσασύθαι τὸ κατακλίεσθαι ὡς 

πρὺς ὕπνο». 
ἀνάπειρα. '“κατασπᾶν τὰς ναῦς, τὰς 

ι 4 4 “9. — * ⸗ J ΄ 

ἔπεφ ἐσίας ἐμβιῤάζειν καὶ τῆς εἰρεσίας ἀνά- 
πηραν λαμῤάνειν, παρέλκοντα τὸν χρόνον 
13 ., . —Xx » - Π 
ἠπίνηῦες ἕως τὰ παρὰ ᾿Γωμαίων αὐτῷ γέ- 

’ 

ται «ρα»ερά.") 

ἀναπείραις. Πολύβιος (140 20) "τῶν δὲ 
ναυτικῶν δυνάμεων κατὰ ο άλατταν ταῖς 

ἀναπείραις καὶ ταῖς εἰρεσίως [ἐγύμναζον]. 
ἀναπείρατε, ᾿ἀναπείρατε τὰς κέχλας,᾽ 

τουτέςιπήξατε, κεντήσατε. «4ρισοφάνης (Λεὶν. 
V— —00 J ⸗ J —2 
— τοὺς ὀβελίσκους, ἵν ἀναπείρω 
τὰς κίχλας.᾿ 

ἀνωπείσητε ἀντὶ τοῦ δώροις πείσητε" 
«Φιαβάλλει δὲ αὐτὸν ὡς ῥωροδοκόμενον. “4ρι- 

951) κατὰ τὺ 

95 

σοφάνης (Εα. 68) "εἰ µή μὲ ἀνωπείσητ, ἄπο- 
Φανεῖσθε σήμερον. 

ἄναπειςσηρίαν δυναµένην πείώειν τοὺς 
ἀκούοντας. ριςοφάνης MNub. 873) "πῶς ἂν 
µάθοι πόθ οὗτος ἀπύφευξιν δίκης ἢ κλῆ- 
σιν ἡ χαύνωσιν ἀναπειςηρίαν; καίτοι ταλάν- 
του τοῦτ ἔμαφεν Ὑπέρβολος,, κλῆσιν, του- 
τέςι μαρτυρίαν. χαύνωσιν λύσιν τῶν δικῶν, 
οἷον ἀπάτην, διὰ κενῶν ῥημάτων ἀναπειοόν- 
των τοὺς ἀκούοντας. ἢᾗ ἀναπειςηρίαν, ὡςε 
χαυνῶσαι καὶ ἀνωπεῖσαι τοὺς ἀντιδίκους, 

παρὰ τὺ πείθειν τὴν δίκην. ὁ δὲ Ὑπέρβολος 
ἐχωμῳδεῖτο ὡς ἀπαίδευτος καὶ ὀψιμανθής. 
ἀξιοπιςεύονται δὲ οἳ διδάσκαλοι λέγοντες 
“ἔλαττον τοσοῦδε οὐ λαμβάνω ἐπὶ τούτῳ 
τῷ ἀναγνώσματι, καὶ ἐπαγγέλλονται προ- 
»οήσεσθωι τιῶν καινῶν μαθητῶν ὅσον ὧν 
προνοοῦσι µάλιςα. | 

ἀναπεμπάζειν ἀνανεοῦσθαι, ἀναμι- 
μνήσκεσθαι. πεποίηται ἀπὸ τῶν τοῖς πέντε 
ῥακτύλοις τῆς χειρὺς συ»εχὲς ἀριθμούντων 
καὶ ἐπαναλαμβανόντω», οἱονεὶ κατὰ πεντάδα 

ἀριθμιάντων. καὶ ἀναπεμπαζύμενοι άνα- 
ριμούμενοι, σκεπτόµενοι. 

ἀναπεποιημένης ἀναπεφυρμένης, ἆνε- 
ζυκιωμένης. 
᾿ἀναπεπταμένα χωρία πεδία, κάµποι. 
ἀναπεπτωκώς ῥαθυμῶν, ἀφροντιςῶ», 

ἀμελῶν"' "ὃ δὲ ἐν τῷ πολέµμω ἀναπεπτωκώς 
τε οὐδενὶ λόγῳ καὶ τὴν τῶν ἔργων παρα- 
σκευὴν ὀκνηρῶς ἄγων διὰ φιλοχρηματίαν 
ποιούµενος᾽ (Ρτοεορ. Are. 18). 

άναπετῶ ἀναπετάσω" ἸΗένανδρος «4λιεῦ- 
σιν ἀναπετῶ τουτὶ προσελθών, κοκ ἀνέ- 
ξομ) οὐκέει. καὶ ἐν Συνερώσῃ καὶ ἑτέραις. 

ἀναπέφηνα ἀπεδείχθην, καὶ οὐχὶ ἔνα- 
πέφηνα. 

ἀναπηδῶν καὶ οὐδετέρως διὰ τοῦ ω 
μεγάλου. 

ἀναπήλας ἀνακινήσας. ''ὃ δὲ διὰ τοῦ 
κοντοῦ ὅσον πρὸς τῇ ἀκωκῇ ἀναπήλας ἐς 
ύψος, καὶ περιενεγκὼν» ὡς ἄν τις δόρυ τὸ 
κουφότατον περιφέρῃ, τῇ αἰχμῇ διωπείρων 
τὸ µετάφρενο» κατεργάζεται. 

ἀναπηνέζω ἀναλέγομαι, ἐκλύω, ἆνα- 
κυκλίω. 

ἀναπηρίαν. οὕτως 4ρισοφάνης Πλώτῳ 
(α Ὁ. 

ἀνάπηρον ψυχή» τὴν ἐπιβλαβη, μὴ 
ὑγιαίνουσαν ἀλλὰ σεσινωµένην καὶ ἀχρεία», 



᾽Αμωρίης Πισαίου νόθος υἱός. 
4μώριον καὶ ἁμωραῖος, -ἄμορ- 

ραῖος δέ. 
ζμωσγέπως ὁπωσδήποτε, ἑνί γέ τινι 

τρόπῳ, καθ’ ὀντιναοῦν τρόπο». 
ἄν σύνδεσμος συνδετικός. “4ρριανός ''καὶ 

ἂν ἤδη ἀφῖχθαι αὐτὸν παρὰ βασιλέως, εἰ 
μὴ ἐδεδοίκει Πάρθους. 

ἀνά. σηµαίνει καὶ τὸ κατά" Ἐενοφῶν 
(ΑπΑΡ. 1 8 1) ""ἐλαύνω» ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι 
τῷ ἔππῳ.") 

ἄνα ἀνάστηθι' Ὅμηρος. καὶ Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 194) '"ἀλλ ἄνα ἐξ ἑδράνων,” ἀντὶ τοῦ 
ἀλλ’ ἀνάστηθι ἐκ τῶν θρόνων. καὶ ἄνα 
ἀντὶ τοῦ ἄναξ, κατὰ ἀποκοπὴν τοῦ ξ. 

ἀναβάδην ἐφ᾽ ὕψους, ἄνω τοὺς πύδας 
ἔχειν καὶ κοιμᾶσθαι. “ριςοφάνης (Ρ]α. 14124) 
υνυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι, ἤ 
ἐφ' ὑψηλοῦ τόπου καθήµενος. καὶ ἀναβά- 
δὅην καθῆσθαι µετέωρον καθέζεσθαι. 

ἀναβαδμοί ἀναβάσεις, λέγουσι δὲ τὴν 
ἀπὸ Βαβυλῶνος τοῦ λαοῦ ἐπάνοδο». Theo- 
ἀοτεῖ. in Ῥν. 119, 

ἀνάβαινε, Ἱστέον ὅτι ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 
τὸ ἐπὶ λόγιον εἰσιέναι ἀναβαίνειν, καταβαίνει» 
δὲ τὸ ἁπαλλάττεσθαι ἐντεῦθε», ἀπὸ τᾶ παλαιᾶ 
ἔθης. 4ριστοφάνης (Βᾳ.149) ᾿"ἀλλαντοπῶλα, 
δεῦρο δεῦρ, ὦ φΏτατε, ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ 
πόλει καὶ νῷν φανείς.᾽' 

ἀναβάλλει ἀντὶ τοῦ εἲς ἀναβολὰς κα: 
Ψίστησιν. ἀναβάλλεσδαι δὲ τὸ ἱμάτιον, 
οὐ περιβάλλεσθαι λέγουσιν. 

ἀναβαλλόμενος, αἰτιατικῇ, ὑπερτιδέ- 
µενος. ἀναβαλόμενος δὲ δι) ἑνὸς X ἀντὶ τὸ 
προοιμιασάµενος" '' ἀναβαλόμενος ἂν ὥσπερ 
εἰώθει, βραχὺν διεξῆλθεν ὕμνον' Philostrat. 
Υ.Α.4 39). καὶ ἀναβολάς τὰ προοίµµα. 

ἀναβαλοῦ. περισπῶσιν οἱ «ἄττικοί. 
ἀναβάσεις αἳ προκοπαί: εἰς τὸ ἐναν- 

τίον δὲ καταβάσεις (Ατιεπιϊά. 4 28). καὶ ἄνα- 

βάσεις καρδίας οἳ εὐσεβεῖς περὶ Φεοῦ λογι- 
σµοί' «4αβίὸ ( Ps. 83 ϐ) '' ἀναβάσεις ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο." 

ἀναβεβαμένοι ἀντὶ τοῦ ἄναβάτην ἔχον- 
τες. οὕτω Ἐενοφῶ» Hipparch. 1 4). 

ἀναβιβάζω αἰτιατικῇ. 
ἀναβιβῶμαι ἀντὶ τοῦ ἀναβιβάσομαι 

μειψίας. 
ἀναβιῶναι ἀναζῆσαι. "ἤδη δέ τινές 

φασιν ἐς τοσοῦτον ἄρα τὸν «4ἴσωπον Όεο- 

ἁμωρίης — ἀνάγαιον' 

φιλῆ γενέσθαι ὡς καὶ ἀναβιῶναι αὐτόν», κα: 
Φάπερ οὖν τὸν Τυνδάρεων καὶ τὸν Ἡρακλέα 
καὶ τὸν Γλαῦκον. καὶ Πλάτων φησὶν ὅ κω- 
µικός “καὶ νῦν ὅμοσόν µοι μὴ τεθ»άναι τὸ 
σῶμ'. ἐγώ" ψυχὴ ὃ) ἀπὸ νίκης (ψυχὴν ὁ) 
ἐπανήκειν Ἱ) ὥσπερ «4ἰσώπου ποτέ. 

ἀναβιώσκεσθαι ἄναζην. 
ἀναβιώσκεται καὶ ἀναβιώσκει μᾶλ- 

λον ἢ ἀναβιοῖ, λέγουσι δὲ καὶ ἀναζη». 
ἀναβλυστονῆσαι τὸ ἀναβλύσαι Εὖ- 

πολις «4{ήμοις, πάντα τὰ τοιαῦτα οἳ κωμικοὶ 
ποιοῦσι παίζοντες. καὶ ἀναβλυστωνῆσαι 
ἀναβλαςῆσαι. 

ἀναβοδρεύουσιν ἀναμοχλεύουσιν. 
ἀναβολάς τὰ προοίµια. (Α Αν. 1371) 

᾿καινὰς ἀναβολὰς Φέλω λαβεῖ»,, ἢ τὰς ἀρ- 
χὰς τῶν ἀσμάτω». Ὅμηρος (α 155) "ἤτοι ὃ 
φορµιίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν καὶ 
“ριςσοφάνης (Ρας, 819) "'ξυνελέγοντ᾽ ἀναβο- 
λὰς ποτώµεναι, περὶ ψυχῶν» λέγων διών. 
ραμβοδιδασκάλων. 

ἀναβολεύς ὃ ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνάγων' 
'ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν ἀναβολέα προσκαλεσά- 
µενος καὶ ταχέως ἀναβὼς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤτησε 
πιεῖν, καὶ ἀκράτου σπασάµενος πλεονάκις 
ἐνέφαινεν ὡς εἷς τοὔμπροσθέν προάξων.’ 
ἀναβολεὺς καὶ ἡ παρὰ ᾿Ῥωμαίοις λεγομένη 
σκάλα. καὶ αὖθις (Appian. Pun. 106) * δὲ 

Ἰήασσανάσσης γηράσας ἵππου χωρὶς ἄναβο- 
λέως ἐπέβαινεν. 

ἀναβολή ἀνοχή. «4ἱλιανός ''“Σοξίας δὲ 
καὶ Ζεὺς πατὴρ ἀναβολὴν Φανάτου ἐψηφί 
σα»το Φαλάριδι ἔτη δύο, ἀνδ᾽ ὧν ἡμέρως 
Ἀαρίτωνι καὶ ΙΜελανίππῳ προση»έχθή.'' Εν- 
seh. Praepar. εν. 535. Aelian. V. Η. 3 4. 

ἄναβράσσουσιν ἀναδιδοῦσιν. 
ἀνάβραστα ἑψηκένα, ζεστά. "άριστο 

φάνης Βατράχοις (560) ''καὶ κρέα γε πρὺς 

τούτοισιν ἀνάβραστ εἴκοσιν.' 
ἀναβρυχώμενοι" "ἀλλ ἦσαν παραπλή- 

σιοι, καφήμενοί τε καὶ ἀναβρυχώμενοι τὸ 
πάφος, τοῖς ἐπὶ Φέα κυνηγεσίων κατακεκλει- 
σµένοις Θηρίοις, ὧν ὁ μὲν Φυμὸς φλογώδης 
καὶ τραχὺς ὑφ ὦν πάσχουσι», ἡ δὲ ἐνέργεια 
τῷ κατέχοντι τῆς βίας ἀσθενεστέρα."' 

ἀναγαγών ἀντὶ τοῦ ἁπαγαγών Ἐενο 
φῶν (Cyr.7 1 45). 

ἀνάγαιον τὸ οἴκημα. ἀνάγαιον καὶ κα" 
τάγαιο», διὰ διφΦόγγου καὶ ο μικροῦ, ζήτει 
ἐν τῷ ἀνώγεων σαφέστερο». 



ἄναρκτον — ἀνὰ σοὲὶ τάδε 

ἄναρκτον (Aeschyl. Eum. 590) τὸ ἂνυ- 
πόταχτο». 
ἀνάρμοςος ἀνακόλουθος, μηδενὶ ἆρμο- 

ζόμενος. 

ἀνάρπαςοι (πιο ἀνοργέαςοι) οἳ ἁἀμύῃ- 
το οἷς τελεταὶ καὶ ὄργια οὐκ ἐγένοντο. 
ἀναρρηγνύς πλάττων, κατασκενάζω», 

συντιθείς" 4ριςοφάνης (Eq. 623) -ἐλασί- 
ἄροντ ἀναρρηγρὺς ἔπη.' ἔχετωι δὲ καὶ τῶτο 
ἐμφάσεώς τινος μείζονος. 
ἀναρρηδῆναι ἀνακηρυχὸ ἤναι, καὶ 

ἀνάρρημα κήρυγμα, καὶ ἀνάρρη σις ἆνα- 
rieeroc τοὺς μὲν ἀναρρήσεων καὶ ςεφά- 
τον ἀδιοῖ, τοὺς δὲ διηνεκεῖ παραπέμπει τι- 
ιωρία, 

ὀναρριπτεῖν ἀναλαμβάνειν" (Dionys. 
Ηή,9 3) “ώστε πρὸς τῇ αἰσχύνῃ, ἣν πρὸ τᾶ 
ατα]μιεῖν τὸν χάρακα ἠνέγκωντο, καὶ κίν- 
ὀενον οὗ τὸν ἐλάχιςον αὐτοὺς ἀναρρῖψαι, 
αυτίους ἀπιόντας ὁιὰ τῆς πολεµίας.'. καὶ 
ἀναρρίπτειν (απ ἀναπίπτειν) μεταμελεῖ- 
οὔαι, µετατίΦεσθαι. 

ἀναρριχᾶσιαι τὸ πρὸς ἄναντες ἐκβαί- 
"ην ἅμα ταῖς χερσὶν ἀντιλαμβανόμενον καὶ 
σγρζόµενον. 4ριςοφάνης Εἰρήνῃ (69) 'ἔπειτα 
μπτὰ κλιμάκια ποιούµενος πρὺς ταῦτ ἆνερ- 
qãt ἄν εἷς τὸν οὐρανόν.. καὶ ἄναρρι- 
Ἱώμένος ὁρασσόμενος. εί, ν. ἀνερριχῶντο. 
άναρροιῇὃ εἴν ἀναρροφεῖν. 
ἀνάρροπον ὀπισθόρμητον" ᾿ἡ δὲ Φραγ. 

Ἱαὴ δύναμις τοῖς Ῥωμαίοις Ἑυρραγεῖσα ἐξω- 
δεῖ τε καὶ ἀνάρροπον τίδησι τὴν πεξικῆν 
ερατιάν.' καὶ ΠΠένανδρος φ. 40ΝΙΕΡ.) | κα 
Γώγτων τιῶν "4βάρων και ὀλίγους, οἳ «ρα- 
Τηγοἱ 7)ώμῃ ἐχρῶντο παραχρῆμα ἐπιθέσθαι 
σηίσι, κκ πούτον ἀνάρροπον τιδέναι τὴν 
τῶν 4βάρων κατάβασιν."" 

ἀναρρύει ἀντὶ τοῦ θύει καὶ σφ άττει 
Εεπολις, καὶ ἡ Φυσία δὲ ἐπωνάρρυσις. 
zai — — κυρία τῶν ἀπατουρίων 
[μέρα ἀπατούρια δὲ ἑορτὴ παρ ““Φηναίοις, 
τοσυμβὰν δν λοῦσα τῇ προσηγορίᾳ: καὶ ἄναρ- 
ῥέην τὸ ἐπιδύειν, ἀντὶ τοῦ δυσίων ἐπιτελεῖν. 
τρείς δὲ ἦσαν αἱ ἡκέραι τῶν ἀἁπατουρίων, 
— χουρεῶτις ἀνάρρυσις. zʒebh. APac. 890. 

ἀνάρσια, ἃ οὐὖκ ἄν τις ἄραιτο, ἄδικα" 
σ ἡ ἓν καταψευσάµενος ἔναγχος καὶ μεγάλα 
ἀνάρσια ἀνερημένος ἐκδίκως. 

ἀνάρτησις * ἐπὶ ξύλου Χαθ ήλωσις. καὶ 
νάρτησον κρέμασο», καὶ ἀναρτώμενος 
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κρεµάμµενος. Προκόπιος (Goth. 2 26) '"ὃ δὲ 
ἐπανῆκεν ἐπιςολὴν ἔχων ταῖς ὁμοίαις ἐλπίσιν 
αὐτοὺς ἀναρτῶσων."' 

ἀναρύτειν ἀνανελεῖν, ἀπὸ τᾷ ἀρύεσθω, 
Πρατῖνος 4ιδασκαλίωις ὅτε σὺ τοὺς καλοὺς 
δριάµβους ἀναρύτουσ' ἀπηχθάνου. νι 

άνασείειν ἐκτινάσσειν, ὡς καὶ ἡμεῖς" 
"οὐ γὰρ ἀνασείων ἠκολούθει καλαμίδα."' καὶ 
ἀνασείω ἀναπείθω, ἦ πρὸς μάχη» ἐρεθίζω" 
(Πίοφον. Sic. 14 10) “ ὃ δὲ τὲὸς «υρακουσίου ς 
ἀνασείων, καὶ τὴν — ἀποκαταςήσειν 
ἐπαγγειλάμενος."' καὶ ἀνασείσας ἀπειλη- 
σάκιενος" «{ημιοσθένης κατὰ Ὀ ριρογείτονος 
65 4. 

ἀνασειράζει ἀνδέλκει, ἀνατρέπει. ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 5241) ''ἂψ ἀνασειράζω, 
καὶ πάλιν ἄγχι µένω."' ἀνασειράζω οὖν ἄνα- 
χαλινΏ. 

ἀνασεσυρμένην ἄκοσμον, ἀπρεπῆ" 
᾿κωμῳδίαν ἀνασεσυρμένην καὶ πλημμελῆ ” 
Gynes. ερ.θ7). ᾿'καλοῦσι δὲ τὸν μὲν σκωπτι- 
κὺν ἐπίχαριν, τὸν δὲ εὐτράπελον ἐπιδέξιον, 
τὸν ὁ᾽ ἀνασεσυρμένον ἅπλασον καὶ ἁπλοῦν, 
οἷς ἐπακολουθεῖ καὶ τὸν αὐξηρὸν ἄγροικον 
ἡγεῖσθαι, τὸν δὲ δίκαιον οὐ πολιτικὸν οὐθ᾽ 
ἦμερον.”' 

ἀνασηκῶσαι ἀνταποδοῦνωι, ἡ ἆναλα- 
βεῖ», ὥσπερ οἱ ἱςάντες, οἷον ἐξισῶσαι τῷ 
λείποντι ἢ πλεονάζοντι, οὕτως ριςοφάνης. 

ἀνάσιλλος .ἀναφαλανείας. 
ἀνάσιμον ἄμορφο». "καὶ μηδὲν πρότε- 

ον ὑιασποδῆσαι ἀνάσιμιον ἂ πρεσβύτερον" 
οὐ γὰρ ἀνασχετὺν τοῦτό Υ᾿ ἐλευθέρῳ” (Α 
Εεε]. 970). 

ἀνασκαλεύων ἀνακινῶν, 
ἀναλογιζόμενος. 

ἀνασκευασάμενοι ἀπάραντες. 
ἀνασκευασὃ είσης τῇ ης τραπέξης 

φησὶ {ημοσθένης (33 9), οἷον ἀνωςάτου γε: 
νομιένης. 

άνασκινδαλευ δῆναι ἀνασκολοπισθῆ- 
ναι, ἀναςαν ρωύηναι, 

ἆνασοβη ὃ εἰς διαταραχθείς" “ὃ δὲ πρὸς 
τὴν ἀγγελίαν ἀνσοβηθεὶς µατωίως ἆ ἀνίδαται 
εὐθύς.' καὶ αὖδις “τοὺς δὲ ἵππους εἶναι 
ἀγρίους, ὑπό τε τῷ ἀήθει τοῦ δεσμοῦ καὶ ὑπὺ 
τοῦ ἀπηρτημένου βάρους ἔτι μᾶλλον ἆνα- 
σοβηΦέντας διαφορῆσαι αὐτόν." 

ἀνὰ σοὶ τάδε πάντα λέπαργε, ἐπὶ 
τῶν οὐδὲ μετὰ τὸν κάµατον ἀνιεμένω», ἐκ 

7 

ἀδηκιονῶν, 



968 ἀνασπᾷ -- ἀνάςατος 

μεταφορᾶς τῶν βοῶν' ἐπειδὰν γὰρ ἀπολι- 
φῶσι τοῦ ἔργου, εἰώθασιν» οἵ γεωργοὶ τῷ 
ὀυνατωτέρῳ ἐπιτιθέναι τὸν ζυγὸν καὶ τὰ t 

σκεύη. 
2* — 2 3 — —* v ε) - 

«ἀνασπᾶᾷ ἀντὶ τοῦ καταλύει η ἀναιρεῖ 
Θουκυδίδης (4 97. ἤ ἀνασπᾶν τὸ ἀνελεῖν 
υδ . (ὁ μ 2* - -- 8 Φ ΄ 

ὑδωρ" ᾿᾿κάδους ἀνασπών᾽ φησὶ Φερεκράτης. 
καὶ ἀνασπῶν, οὐδετέρως, διὰ τοῦ ω µε: 

γάλου. 
ἄνασσα βασίλισσα. 
άναςαδόν (Ποια. ἶ 674) ἀνιςάμενοι. 

ζ 
4»ναςάσιος Ρωμαίων βασιλεύς. οὗτος 

— 1 — σηµβρίαν μῆκος μὲν μιλίων ν, εὕρος οὲ 
.. * — - ΄ 

ποδῶν κ΄. καὶ τῷ Ἰουλιανοῦ λιµμένι σεροβό: 
λους τίθησιν. ὁ αὐτὸς κτίζει καὶ τὸν µιέγαν 

. ἀ . εν * 

τρίκλινον τὸν ἐν Ελαχέρναις, ὃς «ναςασια- 

κὸς μέχρι τῆς δεῦρο λέγεται, καὶ τὴν κιν 
σέρναν τὴν Λ]ωκισία». 

” ’ . ς ’ . ΄ 
άνάςασις. ἐπειδὴ ὁ θάνατος παρὰ φύ- 

σι» εἰσῆλθεν, ἡ δὲ ἀνάσασις κατὰ φύσιν" ὁἆ 
γὰρ πρωτόπλαςος πρὸ τῆς παραβάσεως ἆφά- 

1 ἳ . 
νατος ἠ». ἀνάσασις δὲ λέγετω, ἐπειδὴ τὰ 

φΦαρὲν πλάσμα διὰ τῆς ἁμαρτίας ὀρθοῦται 
διὰ δικαιοσύνης» εἰ }ὰρ παρέμεινεν ὁ «ἄδὰμ 

ἐπὶ τὺ χεῖρον τραπεὶς πᾶσαν ὁμοῦ τὴν βα- 
σιλείαν εἷς ἀρισοκρατίαν µετέςησε, τὰς μὲν 

ἀρχὰς ἁπάσας ἀπεμπολῶν καὶ τοῖς ἀδικᾶσι 
- / συγχωρῶ», καὶ πρός γε χρημάτων ἀκόρεςον 

ἐπιθδυμίαν τραπείς, ὡς κενὰς ἐντεῦθεν γε: 
νέσθαι καταλόγων τὰς ἐπαρχίας, καὶ πρὸς 

.. — 1” τὸ ἄηθες καὶ ξένον καταπεπλῆχθαι τοὺς ἂἄν- 
ὁρας' οὐδὲ γὰρ ὅπλοις τοὺς ἐπιόντας ῥαρ- 
βάρους ἠμύνετο, ἀλλὰ χρήµασι τὴν εἰρήνη» 
ἐξωνούμενος διετέλει. πρὺς δέ γε τούτοις καὶ 

τὰς τῶν τελευτώντω» οὐσίας ἐπολυπραγιιό- 
νε, κοινὴν ἅπασι δωρούμενος τὴν πενίαν. 
ζ 
ὧν γὰρ αὐτὺς ἐλάμβανε τὰς οὐσίας, τούτοις 
μετ΄ ὀλίγον ὀιεδίδου τῷ τῆς εὐσεβείας τρό- 
πῳ" καὶ ὧν ἐγύμνου πόλεων τοὺς ἐνοικοῦν- 
τας, τὰς οἰκοδομὰς ἀνενέου, ὡς καὶ τὴν 

ἐνεγκαμένην ἐπιμελῶς κοσµῆσαι καὶ τρισὶ 
περιῤαλεῖν σεφάνοις. ἐπὶ δὲ τούτου δειναὶ 

— . ΄ , ⸗ * 

ταῖς κατὰ Πιῤύην πόλεσιν ἐπέσκηψαν» ὁλί- 
Ψεις ὑπὸ τῶν καλθµένων ἸΗαζίκων. ἐδέδοντο 

4 — ⸗ 3 t * 1 }ὰρ δυγατριδῷ Μαρίνου εἰς ἡγεμονίων, ἄν- 
ὁρὶ νέῳ καὶ πολὺ τὸ κοῦφον κεκτηµένῳ, καὶ 
μετ ἐκεῖνον αὖθις Βασσιανῷ τῷ παιδί ὃ 
δὲ οἷς ἔπραξε παντοίως τὰς τοῦ πρὸ αὐτοῦ 
* * * 1 ⸗ * 

ἄρξαντος ὑπερῥαλλόμενος ἀσελγείας, ἔδωκε 
“Ιίβυσιν αἱρεῖσφθαι τὰ πρότερα, καὶ ταῦτα 
τοῖς μιὲν πενίας τοῖς δὲ Φανάτου μνήμην 
καταλείψαντα. οὕτως, εἰ ὁέοι εἰπεῖν, οἵ τε 
» } “κ. J « ο 3 / άφ αἁἵματος καὶ ἁπλῶς τὴ» Μαρίνου πα- 
ρευτυχήσαντες εὔνοιαν τοῖς «{ιῤύων διαφε- 
ρόντως καὶ «4ἰγυπτίων ἐνεφορήςησαν κτή- 
µασι». Exe. Peirese. p. 850. 

* Ὑ οτι ἐπὶ “Ανασασίου τοῦ βασιλέως ήν ὁ 
ἅγιος Θεοδύσιος ὁ ὁ κοινοβιάρχης. αἱρετικὸς 
δὲ ἡ ἦν οὗτος ὁ “4ναξάσιος. 

J 2* . 

ὅτι "4ναςάσιος ὁ βασιλεὺς ἕκτισε τὸ µα- 
2. . — ⸗ ΄ κρὸν τεῖχος πρὺ μιλίων τῆς πόλεως ἕ’, δια- 

- * - 

τείνας ἐκ τῆς κατὰ ἄρκτον Φδαλάσσης ἐς µε- 

ἡμμένα παρωπῇ Ρύντες ἐπ᾽ αὐτῶν. φθοῖς δέ 

τῆ ἐντολῇ, ἔμεινεν ἂν ζῶ». ἀνάςασις οὖν ἡ 
δευτέρα σάσις καὶ ἡ τῆς μµακροθυμίας τοῦ 
Φεοῦ παῦλα. 

ἀνάςσασις ἀντὶ τοῦ ἀναςάτωσις. {χολύ-ε 
βιος (Αρρίαα. Lib. 106). ' ΠΙασσανάσσην κε 
Καρχηδόνι αἴτιον τῆς ἀναςάσεως γενέσθαι, 
πάµπαν αὐτὴν ἀσθενῇ "Εωμαίοις ὑπολι 
πόντα., ο. γ. ΠΜΠωσσανάσσης 8. 

ἀνάςατοι πλακοῦντος εἶδος. οὗτοι δὲ 
αὐταῖς ταῖς ἀρρηφόροις ἐγίνοντο. ἐλέγοντα 
δέ τωες πλακοῦντες καὶ χαρίσιοι, οὗτοι δὲ 

ἀπὸ τον καταλειπομένων συμμεγγύμµενοι ἐγ (- 

νοντο" καὶ δημιουργοὶ πλάσσουσιν. "ἄφιςυ- 
φάνις «{αιταλεῦσι “πέμψω πλακοῦντας ἑσπέ- 
ρας χαρισίους. οἱ δὲ ἀμφιφῶντες γίνονται 
μουνυχιῶνος μηνὸς ἕκτῃ ἐπὶ δέκα, οἳ καὶ 
εἲς τὸ ΠΗουνυχίαως ἱερὸν τῆς «4ρτέμιδος κο- 
µίζονται. ὀνομάζονται δὲ ἀμφιφῶντες, ὡς 
μέν τινες, ὅτι τότε γίνονται ὅτε ἡλιός τε καὶ 
σελήνη πρωὶ ὑπὲρ F φαίνονται ὡς δὲ 

Απολλόδωρος, ὅτι κοµέζουσιν αὐτοὺς δωθδία 

εἶσε πέμµατα ἃ τοῖς Φεοῖς καὶ μετὰ τῶν 
σπλάγχνων» ἔφυον. αἱ δὲ σελῆναι πέµµωτά 
εἶσι πλατέα κυκλοτερῇ, πέλανοι δὲ τὰ εἲς 
Φυσίαν πέµµατα, πόπανα δὲ... καὶ ἐν Ἔρε: 
χὺεῖ τὰς σελήνας πελάνους εἴρηκεν Εὐριπί 
όης' )"καί μου πολὺ» γὰρ πέλαωνον ἐκπέμπεις 
ὁύόμων, ϕ ράσο» σελήνας τάσδε πυρύα, Χλόης. 

[ἐπὶ ὁὲ ες σελήναις βοῦν ἕβδομον ἔπεττον, 

κέρατα ἔχοντα κατὰ µίμησι» τῆς πρωτοφιιοῖς 
σελήνης. ἔθυον μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τέτταρσι 
ποπάνοις τοῦτον τὸν ῥοῦν, καὶ ἐκάλουν αὐ- 
τὸν πέμπτο» ῥοῦν, μᾶλλον δὲ ἐπὶ ταῖς ἓξ 
ἑρόομον ῥοῦν. ε[. v. ῥοῦς ἕβδομος. 

ἀνάςατος κατεσραμιµένος, καὶ ἆναςά: 
τως πεπορθηµένως. ὁ διά τινα συμιφορὼν 
{δίκην καταλιπὼν τὴν οἰκείαν καὶ ἐν τῇ 



ἀναςεῖλαι --- 
— ⸗* 

Modanq διαγενόµενος. εἴρηται δὲ καὶ ἐπὶ | 
πόλεων ἑαλωκυιῶν καὶ οἴκων ἐξερημωθέντων 
τὸ ἀνάςατον., 

3 - 1 * — 2 ΄ 

ἀναςεῖλαι ἀντι τοῦ ἀνασχεέσυαι. 
3 6 ε.α — 2 ή 1. 

ἀνάςσηια ἡλικίας εὐθύτης": "δαυμα- 
. « . - ' -” - {. , ... 

σὺν ὁ Φεὺς τι ἸΠωνσεῖ τὸ τῆς ἡλικίας ἐξῆ- 
ν ΄ 

ρε ἀνάςημα”. (losephi. Λ.1, 2 9 6). καὶ ἀνά- 
τμα ψυχῆς τὸ πρὸς ἀρετὰς ἐπιτεταμένον 

γαἱ σύντονο» ἰδίωμα. 
3 —* 

ἀνιςήσας ἀναςάτους ποιήσας καὶ µε- 
4 . — -- * τοχίσας" '"ἀναςήσασα ἐκ τοῦ ἱεροῦ τὸν ἄν- 

1 ὄρωπον αἰκίαις καθυπέβαλε, καὶ αὖθις 
—8 — 2 * 
y δὲ καταφυγοῦσαν εἲς τὸ ἱερὸν ἀναςη- 

η] 3 *2 .. ο. * 4 

σαι οὐκ ἑτόλησε. καὶ ᾿᾽άναςήτω ὁ Φεὺς 
Ῥε ϱ7 49. 

΄ - { 

«ναςοιχειοῖ ἀναπλάττε, ὥς µετα- 
— * σοιχειοῖ µεταπλάττει, 

.. ε - 

ἀναςροφά δη» φασίν, ὅταν» ὁ ἐγκαλων 

ὀδκων Ὦ τῷ ἠδικηένῳ ἐγκαλῃ. καὶ ἆνα- 
4 . αἱ ͵ 

.ε 3 , - J — 2 του ή ἡ ἀποκατάςασις τῆς ἐπιςροφῆς εἷς 
4 ΄ { τήν προτέρα» γώραν. λέγεται καὶ ἡ ἀνταπύ- 

Ἱ .. * 1 2 * 
ὀραις" καὶ μὴ ἂν ἀναςροφὴν είναι αὐτοῖς 

΄ } ππίσματός τινος Ἰενοκένου κατ ἐκείους 
ἁμης πληθύε γρώμµενον. 

; , } -, 4.) / ” --- ἁνγαςρω ἀφεγγεῖ' Ἱαρά γε ορθώς ζῶμιεν 
ο δε ον — — *2 92 

ταϊ ὑπὸ φωτὶ δέ, ῃ ἐν ἀσελήνῳ καὶ ἀνάςρῳ 

πλάέομενς 
* 

ἀναςύψαι ἀνασπάσαῃ. 
.. . — * 

ἀνασυντάξδας ἀντὶ τοῦ ἀνωθεν συν- 

ἵαξες Ὑπερίδης κατὰ Πολυεύκτου. Harp. 
.. ν ’ 

ἀνασύνταξες. τὰ διγεγραµµένα τη: 
ὕατα ταῖς συ µορίαις ὅταν δόξη τῷ δήκῳ 

7ρήτειν προσθήκης } άφαιρέσεως γαὶ ἕλιων- 

ἵα τοὺς τοῦτο πράξοντας, τοῦτο ἀναπύν- 
tut χαλοῦσιν. οἳ. ν. ὁάγθ μια ἢν. 

- } ΄ ι ᾿ 4 

ἀνασφ ή λας ἀνανήας, ἑαυτὸν ἀναςη» 
ΐ ΄ 2 * 

ας, ἁναλυβών, ἀΡΕΡΕΥΚΩΝ. 
— —9—0 ἀνασχοῦσα ἀναδῖσα, καὶ ἁνασχών 

, * μα ο » 1 λε ῃ 
μτείλας, {ανείς, ἐξελθών, ἀναδύς, ᾿ὁ δὲ 

- - , | ΄ 
Ὅρητος ἀνασχιωὼν ἐκ τοῦ ἠρέγματος ἡν ᾖ]α- 

J ⸗ 

ος, ἀνδρώύδης τε καὶ ὑιαφερόντως τολ- 

μητης. 
} — * 

ἀνγασώσων, αἰτιατικῆ, ἀνακτησόπενος. 
Ροΐψ!, 3 77 et 44 — * J 331 yb. 3 7) "τήν τεχώραν καὶ τὴς πύλεις, ἃς 
τπὸ Ρωμαίων ἀπολωλεκότες ἕκασοι το} χάνη- 

σος, ἀνασώσων, τιτέσιν ἀνπλαβών. καὶ «4ἲ- 
. 4 ... Ἡν — 

αγνός ᾿"οὔτι προσδοκῶν τὺν τύπο» τὺν προει- 
ρημένον ἀννήσεσθαι αὐτοὺς ἀνασῶσαι καὶ 

η ζ Ἴσασθαι" πόθενι ἀλλ ἵνα ὑπὲρ ὧν ἐπλημ- ͵ 
* —⸗ 

μέησαν χακί φΦάνοντες, ἐν τῷ δευτέρῳ 
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κιδύνῳ τε ἰσωθῶσι κολασθέντες. εἴ, v. 
ἐπλημμιέλησαν. 

ἀνατανείς ἐπαπειλήσας" 'οἷς δὲ ἆνα- 
* 4 ταθεὶς καὶ τὸν ἐξ αὐτᾶ όβον ἐπικρεμάσας.” 

καὶ ἀνατατικῶς κελεύων ἀντὶ τοῦ προ- 
σακτικιῶς, ἐπροιθῶς. 

} β΄... 2 4 

ἁγατάξασιαι εὐτρεπίσασθαι. 
ἁνατάσεις ἐπαπειλήσεις ὑπερηφάνους" 

... 3 4 4 4 3 τά μὲν φιλάανδρωπα παρεσιώπων, τὴς δὲ 
* 2 * ν ὃν ΄ 
ἀνατάσεις καὶ ἀπειλήσεις ἔλεγον.' καὶ ἆνά- 

τασιες ἡ μετὰ πικρίαςκαὶ Νρασύτητος ἄπειλη" 
— 4 1 

Πολύβιος "οἱ μὲν οὖν περὶ Ἠητρόδωρον κα- 
⸗ * Φα / — 

ταπλαγέντες τὴν ἀνάτασιν Φιλίππου τοῦ βα- 
σιλέως ἐπαν[λθον. 

— —⸗ } — 

ἀνατεῖλαι, δοτικῇ, ἀνθῆσαι, ἐκ µετα- 
φορᾶς τῶν ῥοτανῶν. 

2 ΄ ” / ες κ) ἀνατεινάμενος ἐπαπειλήσας" "ὁ δὲ βα- 
3 .. - ⸗2* 

σιλεὺς πολλὰ τοῖς εἲς τὴν πρᾶξιν ὕπουργη- 
κήσιν ἀνατεινάμενος οὐδὲν ἔδρασεν. καὶ 

1 . ε ο Ἡ η. 2 ΄ . αὖθις οἱ δὲ «{ὐγόπτιοι ἀνατεινάμενοι καὶ 
κατακαγχάσαντες ἐν ὄψει τασούτων ἀνδρῶν 
καὶ γυναικών εἴκοπιν ἀποδέοντας πεντακο- 

1 σίους ἀπέκτειναν. ἀνατεινάμενοι οὖν μεθ 
“ 

υάρεως ἀπειλήσαντες. καὶ ἀνατείνας τὴν 

ψυχή» ἐπὶ τὰ ἄνω τρέψας καὶ ἐπὶ τὴν τῶν 
θεών Φίαν. 

2 9— / 2 .. ⸗ 
ανατετηρβακως ἀναταράξας. τυρβά- 

σαι δὲ κυρίως λέγεται τὸ τὸν πηλὸν ταρά- 
ξαι. ρισογάνης (Εᾳ. 8113) "τὴν πόλιν ἅπα- 
σαν ἡμῶν ἀνατετηρβακώς, 

} 2 * 17 J 7 ἁνατί ἀῤλαβῶς, καὶ ἄνευ τίσεως καὶ 

τιηυρίας, ὥσπερ καὶ τὸ ἀνουτητί, 
} —* - 
ἀνατίδεμαι ἀθετῶ. 

ἀνατιναγμός. 

΄ ΄ { ⸗ 3 3 ’ 
ανατλάντες ἐπομείναντέες, καὶ ἄνά- 

τληία ὑπομονή, καὶ ἀνοτλῆναι ὑπομεῖναι. 
. ... ’ “. λε 92 ν -. 2 2 
ἁγιτούμεπείώεις"' αλλ ἐκεῖν ου- 

πω λέγεις (A Vesp. 781) ἀντὶ τοῦ ἀναπεί- 
φεις τοι; αροῦν µε. 

΄ / Ἡ 

ἁνατολίηῃ ἡ ἀνατολή. λέγεται δὲ καὶ 
ἀντολήη, 

/ νατόλιος μµάγιςρος Θεοδοσίου τοῦ 
1 — — βασιλέως, ὃς ἡν φιλότικος, προσῆ» δὲ αὐτῷ 

καὶ τὸ μὴ φείδεσθαι χρημάτων, τὸ παρὸν 
δια εἶναι ἐσπουδακότι. 

ἀνατραπέντες σκελισθέντες, συµπε- 
.. π — — ⸗ 2* 

σόντες' οἱ δὲ σπῶσι τοῦ οἴρου ἄδην καὶ 
ἀπείσως, καὶ ἀνατραπέντες ἔκειντο ὥς ἔτυχον 

,. - ο } -.ς νε. 
αὐτῶν ἕκαςοι εἰκῇ  (ε[. v. ἀδην). καὶ ἆνα- 
τρέπω αἰτιατικῇ. 

2 
ἀνατραπέντες 

7* 
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ἀνατρέχω ἀντὶ τοῦ ἀναλύω ἸΜένωνδρος. 
ἀνατρητοὺς ἐμβάδας Gynes. ερ. 53) 

τὰ διακεκοµµένα καὶ τετρυπηµένα ὑποδή- 
µατα. τὸ ὁ ἐμβάδια; καὶ ταῦτα συνεχει- 
µάζετο"' 4ριςοφάνης (Ρ]μτ, 848). 

ἀνατυπῶσαι ἀντὶ τοῦ ἀνατρέψαι «ἄν- 
τίµαχος. καὶ ἀνατύπωσις διανόησις. 

ἄναυνδος ἄφωνος" "ὃς ὑπ αἰσχύνης τᾶ 
πάθους περιρρεύµένος δάκρυσιν ἄναυδος ἦν», 
ἐξειπεῖν αἰδούμενος τὸ πάθος. καὶ ἀναύ- 
6ητο» ἄλεκτον, ἀπόρρητον, ἀνέλπιςον" (8 
Ai.715) "“κοὐδὲν ἀναύδητον φατίξαιμὀ ἄν. 

ἄναυλεί χωρὶς ναύλου. 
ἀναυμιαχίου. ὡς τοῦ μὴ σρατεύεσθαι 

καὶ τοῦ λιπεῖν τὴν τάξιν καὶ τοῦ τὰ ὅπλα 
ἀποβαλεῖν ζημίαι ἦσαν ὡρισμέναι ἐκ τῶν 
ρόμω», οὕτω καὶ τοῦ μὴ ναυμαγῆσαι. τᾶτο 
τὸ ὄφληια ἀναυμαχίου ἐκαλεῖτο, ὡς "4νδο- 
χίδης (1 74) "οὕτω δὲ δεῖ καὶ αὐτοὺς καὶ 
τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀτίμους εἶναι... 

ἀνανσία τὸ μὴ ναυτιᾶν. 
ἀναφαίνεις (Ηοιη. 487) φανερὰ ποιεῖς. 
ἀναφαιρέτους μὴ ἀφαιρουμένους, 
ἀναφαλαντίαν, οὐκ ἀναφάλαντον λέ- 

γουσι. καὶ ἀνάσιλλον τὸ αὐτό. 
ἀναφανδόν φανερῶς. 
ἀναφῆναι (Ποιπ. ὁ 354) ἐκφῆναι. 
ἀναφλασμόν τὰ ἀφροδίσια Εὔπολις 

«4ὐτολύκῳ. καὶ ἀναφλᾶν ἔλεγον τὸ µαλάτ- 
τειν τὸ αἰδοῖον. 

4ναφλύσιοι δῆμος τῆς ἀντιοχίδος. ἔνιοι 
µέντοι τῶν ἱςορικῶν ὡς πόλεως τῆς να- 
φλύςου μνημονεύουσι». Harp. 

ἀναφοιτῆσαι ἀνελθεῖ». 
ἆναφοράν τὸ ἀναφέρειν τὴν αἰτίαν τῶν 

ἁμαρτηθέντων ἐπ) ἄλλους «Πημοσδένης ὑπὲρ 
Κτησιφῶντος (919. Ηπερ.). καὶ ἀναφορᾶς" 

“τὺ κελευόμενο» ὑπὸ Φατέρου κοινῇ δοκεῖν 
χελεύεσθαι, μηδεμιᾶς εἰς τὸν ἕτερον ὑπολει- 
ποµένης ἀναφορᾶς" ἤτοι συμβουλίας. 

ἀναφορεύς ὁ λῶρος. καὶ πληθυντικῶς 
ἄναφορεῖς οἱ ἀνέχοντες, οἱ ἀναβαςάζοντες. 

ἀνάφορο» ξύλον ἀμφίκοιλον, ἐν ᾧ τὰ 
φορτία ἐξαρτήσαντες οἱ ἐργάται ῥαςάζονσιν 
(εεἰι. Α Βασ. 8). “4ριςσοφάνης (Εοε]. 828) "φέρε 
σὺ τἀνάφορον ὁ παῖς. ἢ ἀμφίκυρτον γρα- 
πτέον, ὅπερ καὶ ἀληδές, 

ἀναφρονήσαντες ἀνανήψαντες, µετα- 
γνόντες" '"οὐκοῦν οἱ πλεῖςοι ἀναφρονήσαντες 
ἐγνωσιμάχουν καὶ μετεβάλλοντο.”' 

ἀνατρέχω — ἄνδιχα 

ἀναχάζοντες ἀναχωροῦντες' Ξενοφῶν 
(Απαῦ, 4 1 16) "ἐπιδιώκοντες καὶ πάλιν ἆνα- 
χάζοντες,  ὀπίσω πορευόµενοι. 

2 ή. 1 ῃ ” 
ἀναχαιτίξει ἀναποδίζει, ἐγκόπτει. ἁνα- 

Χαιτίζειν Σοφοκλῆς τὸ ἀπειθεῖν καὶ ἀντι- 
τείνει». 

νάχαρσις Γρύρου, μητρὸς δὲ Ἓλλη- 
γίδος, Ἀκύθης φιλόσοφος, ἀδελφὸς Καδονία 
τοῦ Φκυδῶν βασιλέως, ἔγραψε νόμιμα Ὕκυ- 
Φικὰ ὃν ἐπῶν, περὶ εὐτελείας τῶν εἰς τὸν 

’ ζ ἀνοθρώπινον βίον, ἔπη πάντα ὀκτακόσια. εὗρε 
᾿ ζ 

δὲ οὗτος ἄγκυραν καὶ τὸν κεραμικὸν τροχόν. 
2 4 μι 

ἦν δὲ ἐπὶ Κροίσου, καὶ τετελεύτηκεν ἛἝλλη- 

νικὰς τελετὰς ἐπιτελῶν» ἐν Σκύδαις, ἐπιβου- 
λεύσωντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ, κατὰ δέτινας, 
2 4 - * 2 * * — 

ἐν γήραι βαῦεἴ καὶ μέχρις ἐτῶν ἑκατόν. Diog. 
L. 1 101. 

. ’ δε - ε] ἀναχάσκει, ὃ ἡμεῖς ἀνέχασκεν. 
ἀναχαυνῶ ἀναλύω. 
2 J 22 ο — 

ἀνὰ να ἐπὶ τὴν γῆν». 
ἀναχρέμπτω τὸ ἀναπέμπω. 
” ΄ ΄ * 

ἀνάχυσιν βλακεία», έἐχλυσιν. 
ἀναχωρίζει ἀντὶ τοῦ ἀναχωρεῖν ποιεῖ 

Ἔενοφιῶν (Απαῦ. 5 3 10). 
ἀναψηφίσασθαι τὺ µεταψηφίσασθαι. 
ν . ᾿ ’ ’ .. ΄ / 4ουλοδιδασκάλῳ Φερεκράτης ἹἹκάναψηφί- 

σασῦ ἀποδοῦναι πάλιν τὰ χρυσία.”) 
ἀναψυχῆναι τὺ ἀναψῦξαι λέγουσιν. 

- ’ μ΄ 
"μειψίας ἸΗοιχοῖς "καὶ σὺ μὲν ἦλθες καβ- 
βαλὼν τριώβολο», καί τί πε κἀμαρτύρησας 

- {- εί. . 2 “5 

ψεῦδος, ὡς) ἀνεψύχης. 

ἀναψῦχον ἀντὶ τοῦ ἀναπνοὴν διδοῦ», 
καὶ ἀναψυχομιένη ἀντὶ τοῦ ἀναπανομένη. 
καὶ ἐκτεταμένως λέγουσιν οἱ «ἄττικοί. 

ἁνδάνει ἀρέσκει, µέλει" ἵππων χρεµε- 
τισμὸς ἀνδάνει (Α Eq. 556). 

ἄνδηρα. τὰ χείλη τῶν ποταμῶν ἄνδηραα 
λέγουσι διὰ τὸ εἶναι ἔνικμα καὶ διερά. Ὕπε- 
ρίδης δὲ τὰ ἀναχώματα λέγει διὰ τὸ ὑπε- 
ράνω εἶναι τῶν διερῶν. Harp. 

ἄνδηρα µέρος τι τοῦ κήπου, ὥσπερ ἡ 
J 92 ρε. 

πρασιὰ καὶ ὁ ὐχετός' «ΐίδυμός φησι». "ὅπως 
τὸ ἀνώμαλον τοῦ χωρίου τῇ τῶν ἀνδήρων 
καὶ ὀχετῶν ἀφαιροῖτο κατασκευῇ.') 

* — / . 

ἄνδιχα διχῶς' Ὅμηρος (5 511) "δὲ δια- 
πραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα ὁάσασθαι., ἰςσέον 
ὅτι οἱ πολιορκόµενοι ἐξίσασαν τὴς πολεμέες, 
ἐπιμεριζόμενοι τὰ χρήματα. καὶ ἀντὶ τᾶ χω- 
ρίς' (ΑΡ 727) "εἴης ἐν µακάρεσσι», 4νάκρεο», 
4 ο 

µήτ ἐρατῶν κώµων» ἄνδιχα μήτε λύρης."' 



᾿4νδοκίδης — ἀνδρικῶς 

4νδοκέδης “4θηναῖος, ῥήτωρ τῶν πρω- 
τετόντων δέκα εἷς, υἱὸς .{εωγόρου, ἀπόγο- 
νος Τηλεμάχου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ Νανσι- 
κάας, ὥς φησιν Ἑλλάνικος. 

ἄνδρα τὺν φύσει. 4ρριανός ''ἄνδρα 
χατὰ νεότητα φρασύν, κατὰ ἀπειρίαν πρα- 
γµάτω» ἀνόητον, καὶ διὰ ῥώμην σώματος 
καὶ τὸ ἐς τὰς µιάχας προπεσὺν τῷ πλήθει 
πιθανόν" οὐδὲ τὰς ὑπὲρ τῶν µεγίςων ῥου- 

λὰς ἐν ὀλίγοις τοῖς µάλιςα προσιοῦσιν αὐτῷ, 

ἀλλ’ ἐν παντὶ τῷ πλήδει γίνεσθαι" τὸ πέρα 
δὲ ἀντιτείνοντας ξυνδεῖν, καὶ δεδεµένους µη- 

δὲν μεῖον ἔπεσθαι. 

ἀνδραγαδιζομένη ἀνδριζομένη. ἀν- 
ὅραγαῦθῶ δέ. 

ὀνδράγρια (Ηοπ. .Ἐ 500) σκῦλα ἐξ ἀν- 
ὁρων. 

ἄνόραγχος ἀντὶ τοῦ δήμιος, ὁ τοὺς ἄν- 
ἑρας ἄγχων. 

νδραιμονίδης ὁ 4νδραίμονος παῖς 
Ἠοπι. Η 168). 

ἀνδρακάδα. ἀνδρακάς κατ ἄνδρα, 
χωρίς" Κρατῖνος Βουκόλοις. τὸ ἴσον καὶ ἂν 
τιχείµενο» καλεῖ Θουκυδίδης. ἢ ἀνδρακάς 
χατὰ δέκα ἄνδρας. 

ἀνδραποδίζω» "τὰς συνδήκας συνέ- 

χεον οἱ βάρβαροι, τήν τε ὑμαιχμίαν εἲς τὸ 
φανερὸν ἀνδραποδίζονται.' καὶ ἀνδραπο- 
ὀτσμός αἰχμαλωσία. καὶ ἀνδραποδιςης. 
ὀιαβάλλονται δὲ οἱ Θετταλοὶ ὡς ἀνδραπο- 
δισαῖ καὶ ἄπιςοι" ὅᾗλον δὲ καὶ ἀπὺ Ἰάσονος, 

ὃς ἠνδραπόδισε τὴν Μήδεια». Εὐριπίδης 
"πολλοί παρῆσαν, ἆλλ᾽ ἄπισοι Θετταλοί.” 

ἄρηται δὲ ἀνδραποδιςὴς παρὰ τὺ ἀποδίδο- 
σθαι ἄνδρα, τουτέςι πωλεῖν, ὃ τοὺς ἐλευΦέ- 

ρους καταδουλούµενος. seh. Α Plut. 521. 

ἀνδραποδοκάπηλος μεταβολεὺς ν- 
ὀραπόδων. ἀνδράποδον δὲ εἴρηται ὁ ποῦς ὁ 
ἐν ἀνδράσιν, ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου μέρους 
τῷ ὅλῳ" ὑπόκειται γὰρ τῷ δεσπότη ὁ οἰκέ- 
τες καθάπερ ὁ ποῦς τῷ ὅλῳ καὶ ἀνωτέρω 
σύµατι (9εµ. Α Plut. 521). "ὥσπερ, οἶμαι, τὰ 
τῶν ἀρδραπόδων ἀπιςότερα, ἐκ χρόνου και- 

ροψυλακοῦντες πολλοῦ ὁραπετεῦσαι μὲν τῆς 

τῶν κεκτημιένων χειρός, νέους δέ τινας καὶ 
ἀγνώτας αὐτοῖς δεσπότας εὑρεῖν.. ἀνδραπο- 
ῥυχάπηλος οὖν ὃ σωµατέµπορος, παρὰ τὸ 

καπγλεύειν τὰ ἀνδράποδα, ὃ ἔςσι πιπράσκειν 
Ἠπρ.). 

ἀνδραποδώδεις δουλοπρεπεῖς, δουλο- 
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γ»ώμονας. καὶ ἀνδραποδώδης δρίξ ἐπὶ τῶν 
ἠλιθίων». Πλάτων φησὶν (Αἰς, 1 Ρ. 120) "ἔχων 
τὰς ἀνδραποδώδεις ἐπὶ τῆς ψυχῆς τρίχας 
ὑπὸ ἀμουσίας.' 

ἀνδραποδώδη τρίχα τὴν τῶν ἀνδρα- 
πόδων ἰδίως κουράν, ἣν ἀπελευθερωθέντες 
ἤλλασσον 49θήνησιν αἳ δοῦλαί τε καὶ οἱ δδ- 
λοι. καὶ ἦν ταῦτα ἀκούειν πολλῶν συνειλε- 
μένω» ἀνδρῶν οὐδὲτὰ πάθη κατεςαλµένων, 
ἆλλ᾽ ἔτι τὴν ἀνδραποδώδη τρίχα, φασίν, 
ἐπιδεικνυμένων.' 

ἀνδράριον ὑποκοριςικῶς ἄνδρα. ΄αυ- 
µάζειν δὲ τοὺς Γότθους, εἰ πεφρίκασιν ἀν- 

ὁράριόν τι Φαλαμηπόλο», σκιατραφές τε καὶ 
ἁβροδίαιτον καὶ πόρρω τοῦ ἀρρενωποῦ τε- 
ταγμένον (Αραϊμ. 1 7). 

ἄνδρα Τιθωνὸν σπαράττω»ν καὶ 
ταράττων καὶ κυκῶν (AAeh. 688), τητέςιν 

ὑπεράγαν γεγηρακότα, ἀπὸ Τιθωγοῦ τῇ πάνυ 
γηράσαντος καὶ µεταβληΨΦέντος εἲς τέττιγα. 

ἀνδράχλη, διὰ τοῦ λ. ἐνικῶς, ἀντὶ τοῦ 
— 'γυναξὶν ἐπικαθίζειν ἀνδράχλης." 

4νδρέας ὄνομα κύριον. 
ἀνδρεία ἡ τῶν ἀνδρῶν ἡλικία" «ἄντι- 

φῶν ἐν τῷ περὶ ὁμονοίας (Ηατρ.). καλεῖται 
δὲ πρὸς τινῶν ἀνδρεία καὶ τὸ αἰδοῖον (Αχ- 
temid. 1 49). 

ἀνδρείκελον ὅμοιον ἀνδρί. σηµαίνει δὲ 
καὶ τὸ μῖγμα τῶν ζωγράφων, ὃ καλεῖται 
χρωμάτων κρίσις (ππ κρᾶσις). 

ἀ»δρεῖος ἀνήρ ὁ ἄφοβος' ἁμαρτάνει 
οὖν ὁ λέγων τὴν ἀνδρείαν ἐγκράτειαν φόβων. 
καὶ ἀνδρειφόντης ὁ ἀνδροφόνος. 

ἀνδρεών ὁ µέγας οἶκος παρ) ᾿Ηροδύτῳ 
4 34). 

ἀνδρηλατεῖν ἄνδρας ἐξελαύνειν καὶ φυ- 
γαδεύει». 

ἀνδρία οὐχ ἡ πολιτικὴ ἀρετή, ἆλλ᾽ ἡ 
μείζων ταύτης, τῷ αὐτῷ ὀνύματι χρωμένη, 
περιγι»οµιένη τοῦ Φυμουιένου τῆς ψυχῆς. 
ἀνδρεία δὲ ψυχὴ διὰ διφθόύγγου, ἀπὸ τᾶ 
ἀνδρεῖος. 

ἀνδριάντα γαργαλέζειν, ἐπὶ τῶν 
ἀδυνάτων. 

ἀνδρίζω τὸ ἀνδρός τι ποιῶ. 
ἀνδρικῶς. 4ριςοφάνης (Ραο. 1299) ""ἀν- 

δρικῶς ἐμβάλλετο», καὶ σμώχετ ἀμφοῖν τοῖν 
γνάθοιν" οὐδὲν γὰρ ὦ πόνηροι λευκῶν ὀδόν- 
των ἔργον ἔς, ἦν µή τι καὶ μασῶνται."' καὶ 
ἀνδρικώτερος ὁ ἀνδρειότερος. 



102 ἀνδρὲ «4υδῷ -- ἀνεβίω 
“. ἀνδρὶ 4{υδῷ πράγματα οὐκ ἡν' ὃ 

δὲ ἐξελδωὼν ἐπρίατο Mio Chrys. 43 1), 
ἐπὶ τῶν κακὰ ἑαυτοῖς ἐπισπωμένων. εἴ. v. 
πράγµαταᾳ. 

ἄνδριοι ἐκ τῆς 4νδρου. 
ἀνδρὶ πεινῶντι κλέπτειν ἔς ἀναγ- 

χαΐως ἔχον, ἐπὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης τι ποιύν- 
των. 

ἀνδροβύρων ἀνορωποφάγων" (ΑΡ Τ 

206) ""ἀνδροῤόρων ὁμύτεχνε κυνῶν, αἴλουρε 
χακίστη, τῶν "ἄκταιογίδω» ἐσαὶ µία σκνλά- 

χων.᾽ 
νδρόγεως καὶ νδρόγεων [οὐδε- 

τέρως]. 
ἀνδρόγυνος ὁ «Ἰιόρυσος, ὡς καὶ τὰ 

ἀνδρῶν ποιῶν καὶ τὰ γυναικῶν πάσχων, 
ἄναγδρος καὶ ἑρμαφρόδιτος, καὶ ἀνθρογύ- 

νω» ἀσθενῶν, γυναικῶν καρδίας ἐχόγτων. 
ἀνδρύδομος ὁ τρίκλινος. 
4νδροκλείδης ὁ τοῦ Σενεσίω τοῦ «{υ- 

ὁοῦ τοῦ Φιλαδελφέως υἱός. οὗτος δὲ ἐπὶ 

Πορφυρίου τοῦ φιλοσόφα ἐδίδασκεν, ἐπειδὴ 

ιέμνηται αὐτοῦ ἐν τῷ περὶ τοῦ ἐμποδιὸν 
τεχνολογῶν. 

4νδρύκλειος. 
ἀνδρόκμητος (Ηοιι. 4371) τάφος. 
ἀνδροκόβαλος ὁ κακοῦργος. 

ἀνδροκτασιάω»ν (Ηοιπ. E 909) ἀνδρο- 
φονιῶ». 

άνδροληψία καὶ ἀνδρολήψιον. ἐὰν 
ἔξω τῆς «ττικῆς ἀνὴρ "49 η ναἴος ἐτελεύτισε, 
καὶ μὴ ἐξεδίδοσαν οἱ ἐν ἐκείῃ τῇ πύλει ἐν 
ᾗ τὺ ἔργον ἐπράχύη τὸν θοκοῦνια ἐν τῇ 
αἰτίᾳ εἶναι, ἐφεῖτο ἐκ τοῦ νόµου τρεῖς τῶν 
ἐκείνου πολιτῶν ἄγειν ἐς «4θήνας δίκην ἑφέ- 
ζοντας τοῦ φύνου" καὶ τοῦτο ἀνδρολήψιον 
ἐκαλεῖτο. «Πημοσθένης ἐν τῷ κατὰ «4ριστο- 
κράτους (83) πρὸς δὲ τούτοις ὁ νόμος, ἐὰν 

μήτε δίχκας ὑπόσχωσι παρ’ οἷς ἂν τὸ πάθος 
γένηται, μήτε τοὺς δεὑρακότας ἐκδιδῶσι, κε- 
λεύει κατὰ τούτων εἶναι µέχρι τριῶν τὸ ἂν- 
ὑρολήψιον” (8εᾖ. Dem.). ἀνδροληψία οὖν τὺ 
5 ” * * 7 * 

ἁρπάζειν ἄνδρας ἔκ τινος πόλεως" ἠνεχύρα- 
ζον γὰρ τὴν ἔχουσαν πόλιν τὸν ἀνδροφύνον 
καὶ μὴ προϊεμένην αὐτὸν εἰς τιμωρία», καὶ 
τοῦτο ἐκαλεῖτο ἀνδροληψία (Ηπιρ.). 

ἄνδρόμαχος Νεαπολίης ἐκ Συρίας, 
* εν — 2* VD * ΄ 

σοφιςης, υἱὸς Ζωνᾷ η «“αῤίνου, παιδεύσας 

κατὰ Νικομήδεια» ἐπὶ «Πιοκλητιανοῦ βασι- 
λέως, 

ἀνδρομέοιο (Ποια. Ι’ 574) ἀνθρωπείου 
κρέατος. 

ἀνδρόπαις ὁ ἠδη ἀνδρούμενος παῖς. 
ἀνδροπλή θεια πλήθος ἀνδρῶν. 
ἀνδροσάνθων μεγάλα ἔγων αἰδοῖα. 
ἀνδὸρὸς γέροντος ἀςαφὶς τὸ κρα- 

»ίον, ἀπὺ µέρους, ἐπὶ τῶν μτδαμοῦ χρησε- 

μευύντων», παρ’ ὅσον ὅλον τὺ σῶμα ἀσθενές. 
καὶ ᾿ ἀνδρὸς ;έροντος αἲ γνάδοι ῥακτηρία, 
ἐπὶ τῶν πρὺς τὺ γῆρας πολλὰ ἐσθιόνειων. 
καὶ ᾽᾿ἀνδρὸς γέροντος μήποτ’ ἐς πυγὴν ὁρᾶν, 
ἐπὶ τῶν» πρὸς ἔνια μὴ χρησίκων. καὶ ᾿'ἄν- 
ὑρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι, ἐπὶ 
τῶν ἐν τοῖς κακοῖς μηδειίαν εὑρισκόντων 
παρὰ τῶν φίλων» ὠφέλειαν. 

4νδοοτίων Ardouros 4ὐηναῖος, ῥήτως 
καὶ δη ωγός, — — Ἰσοκράτους. 

ἐν δροφόνος. οὕτω λέγεται κάνγυναῖκά 
τις κτείνη. 
όρων εἷς ἦν τῶν v. Harp. 
ἀνδρῶνα οἶκον, ἔνθα οἱ ἄνδρες εἰώθ-α- 

σιν άφροίεσθαι, 4ριςσοφάνης (Εεε]. 075) τὰ 
δικαστήρια καὶ τὰς στοὰς ἀνὑρῶνας πάντα 
ποι/σω.” 

νδρώνιος (an «ἄντρ) ὄνος, ἐπὶ πῶν 
παμμεγένδη καὶ νωθρὰ σώματα ἐχόντων, 
διὰ τὸ ἐκεῖσε παμμεγέθεις καὶ νωθρὰὴς ὄνες 
γίνεσθαι. 

ἀνδρωνῖτις. καὶ τὺ λεγόμενον, ἐκνεί- 
σας τὴν ἀνδρωνῖτιν εἰς τὴν γυναικωνῖτι» χω- 
ιάσαι, διὰ το δοκεῖν τὸν ςρατηγὺν βραγὺν 
χρόνον πρύτερον ὑπὸ τῶν .«{υσιτωνῶν ἡλατ- 
τῶσθω.. εΓ. ν. κωμάσαι. 

ἀνέβαλλεν' Ἐενοφῶν (Αποῦ. 4 4 4) *64 
δὲ 1 ηρήίῥαζος φίλας ἦν τῷ ῥᾳασιλεῖ, καὶ ὑτεότε 
παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵτεπον 
ἀνέβαλλεν ἀντὶ τοῦ ἀνερίῥαζεν. 

ἀνέβιελλεν ἀγαβολὴν ἐδίδου. b 
ἀνεβάλλετο (flom. α 155) προοιµιάζετο, 

ἀνεκρούετο, ἐνήρχετο. καὶ ἀντὶ τοῦ ὑπερετί- 
Φετο" “4ρριωνός ᾿"ἀνεβάλλειο τὴν τῆς ἄλλης 
χώρας δήωσιν, οἰόμενος ἐνδώσειν «θηναίεις. 

ἀναβολὰς γὰρ καὶ τὰς ἀνακρούσεις καὶ τὰς 
ἀρχάς' ὅψεν καὶ τὸ Ίρχετο καὶ ἀπήρχετο. 
καὶ ἀνεβάλλοντο ἀντὶ τοῦ ἐσχημεατί- 
ζοντο. 

ἀνέβησεν ἀνεὶ τοῦ ἀνερίβασεν ΗἩορόδο- 
τος ϱ 80). 

ἀνεβίω ἀνέζησεν, καὶ ἀνεβιωσάμην 
ἀντὶ τοῦ ἀναβιῶναι ἐποίησα Ἰράτης. 



ἀνεβόησεν -- ἀνεῖλεν 

ἀνεβόησεν οὐράνιον (ARan. 781) ἀντὶ 
τοῦ μέγα καὶ οὐρανοῦ ἐφικρούμενο». 
ἀνεβορβόρυξαν ἀνέκραγον. 

ξα], 433. 
ἀνεβρύαξαν ἀνεδορύῤησα», ἀνέκραγον. 

κ, Α Εη. 509. 
ἀνεγνάμφθη (Ποπ. Γ348) ἀνεκάμφ δη. 
ἀνέγνωσαν ἀνέπεισα», ἀνεδίδαξαν», ἠρέ- 

Φισαν. Ἡρόδοτος (1 128) “τοὺς ὀνειροπόλες 
ἠπεσχολόπισεν, οἵ µιν ἀνέγνγωσαν μετεῖναι 
τὸν Νῦρον.") 

ἀνέγρετον ἀνυπύςροφον. 
ἀνεδείματο ἀνῳκοδόμησε, κατεσκεύ- 

ασεν. 
ἀνεδέχγετο προσεδέχετο, ἐξυπέμεινεν" 

ὁ δὲ ἀνεδέχετο τὴν σδρούβου παρεσίαν.”' 
χαὶ ἀντὶ τοῦ ἐξήνεγκεν" 'Ὁὃ δὲ τούτοις πι- 
εεύων ἀνεδέχετο τὸν πρὸς ᾿ριαράψην» πύ- 
ον. 

ἀνέδη» δαψιλῶς, ἀκωλύτως, κατακόρως, 
ὡς ἔτυχεν' "ἄρριανός ''οἳ δὲ τοῖς φρέασι φύ- 
Ίαχας ἐπέςησαν, ὡς κὴ ἀνέδην ὅπως τις 
Φᾶοι ἑδρεύεσθαι, ἀλλ εἲς τὸ κοινὸν ξυλλέ- 
πσθαι πᾶν ὅσον περ ἀνιμῶῷτο τοῦ ὑδατος, 
ὑεῖθεν δὲ διανομὴν γίνεσθαι τὴν ἴσην ἑκά. 
τς.. καὶ αὖδις (ΑΡ 6179) "τὸ δίδυρσον 

τὸ λογχωτὸν καὶ τὺ περισφύριο», οἷς ἀνέδη» 
βίκχευεν ὕτ᾽ ἐς «4ιόνυσον ἐφοίτα." καὶ αὖ» 
δις "τὸ ἱερὸν περιςοιχίσαντες οὐκ εἴων τὴς 
Ἀουληπένους καὶ δεριένους τοῦ Πυθία ἀνέ- 
ὁγν παριέναι ἀντὶ τοῦ ἀκωλύτως. καὶ αὖ- 
δις '"ἀνέδην ἐξεπόρθουν μετὰ ἀγριύτητος 
ἄπαντες.. καὶ αὖθις 'ὃ δὲ ἀνέδην διητᾶτο.”' 
ἀνεδήσατο ἀπηνέγκατο" (agath. 2 92) 

ὸ δὲ τὰ πρακτέα ὀρθῶς διατάττων πολλὰς 
ἀτδήσατο νίκας. 

ἀνεδέδοτο ἀνεπέμπετο, καὶ ἀνεδίδου 
σερεῤούλευε»" {Ρο]γυ. 5 102) “0 δὲ συνα- 
ὁροίσας τοὺς φίλους ἀνεδίδου διαβούλιον, 

τί δέον εἴη πράττει. 
ἀνέδου» ἀνεδέσμενον' "προσιόντες δὲ 

αὐτῷ ἐἑταινίαζον οἱ »ησιῶται καὶ ἀνέδουν.' 
Εν. Ταενιοῦντες. 

ἀνέδραμε» ἀντὶ τοῦ ηὐξήθη ᾿Ηοόδο- 
τος {1 68, 7 196). 

ἀνεζεύγνυ ἀνέερεφεν"' "ἁππιανός 'ὃ δὲ 
μετὰ πολλῆς λείας ἀνεζεύγ»υ. 

ἀνεζωπυρήδθη διεθερµάνθη. 
ἀνέηκεν (Ηοπ. Ε 883) ἀνέπεισεν. 
ἀνέθ ει ἀνέτρεχε. 
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ἀνεθουσία (Απ ἐνεθουσία) ἐμαίνετο. 
ἀνεθυμιᾶτο ἀνενεοῦτο" EPolyb. 15 35) 

καὶ πρῶτον μὲν ἀρτῦσαι φόνο» 4{υσιμάχῳ, 
ὃς ἦν υἱὸς "4ρσινύης. μετὰ ταῦτα πολλῆς 
ἐπαγομένης ὕβρεως, ἀνεθυμιᾶτο πάλιν ἐν 
τοῖς πολλοῖς τὸ προὔπάρχον μῖσος. εξ. ν. 
Σωσίῤιος. 

ἀνείδεος ὁ ἀσχημάτιςος. 

ἀνεικάσασθε ἀνασκώψατε «4ραπέτισι 
Ἀρατῖνος. 

ἀνείκαςος ὁ εἰκασμῷ τινὶ μὴ ὑποβαλ- 
λόμενος. ι 

ἀνειλείθνιαν ἄτοκον Εὐριπίδης (Ίο. 
453). 

ἀνεῖλεν ἀντὶ τοῦ ἐμαντεύσατο" διφο- 
ρεῖται γὰρ ἡ λέξδις. '''«{ακεδαιμόνιοι ἐτείχιζον 
τὸν Ἰσθμόν. "4δηραίοις δὲ ὁ Φεὺς τὰ ιιὲν 
πρῶτα χρωμένοις ἀνεῖλε φεύγειν, λιπαροῦσι 
δὲ ἔχρησε  τεῖχος τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὖ- 
ρύοπα Ζεὺς ιοῦνον ἀπόρῦητον τελέθειν, τό 
σε τέκνα τ) ὀνήσει. (ιηδὲ σύ Υ ἱπποσύνην 
τε µιένειν καὶ πεζὺν ἰόντα πολλὸν ἀπ ἠπεί- 
ρου ςρατὸν ἤσνχος, ἀλλ ὑποχωρεῖν νῶτον 
ἐπισρέψας' ἔτι τοί ποτε κἀντίος ἔσσῃ. ὦ 
δείη Σαλαμίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα γυναι- 
κῶν ἤπου σκιδναµένης «{ημήτερος ἢ συνιού- 
σης. ταῦτ ἐξηγήσατο Θεμιςοκλῆς ὁ Νεοχλέ- 
ους, ὃς δὲ ἐλευθεριότητα ἀπεκηρύχὃτη, τεῖ- 
χος μὲν ξύλινον τὰς ναὕς εἰπών, τὴν δὲ 
Σαλαιιῖνα ΨΦείαν οὐκ ἂν ὀνομάσειν τὸν Φεόν, 
εἰ τὰ τέκνα τῶν Ελλήνων ἔμελλεν ἀπολέσει». 
συνεβούλευσε δὲ περὶ τὴν Σαλαμῖνα ναυμα- 
χῆσαι (καὶ σοφὺς ἐκλήθη διὰ τᾶτο, καὶ σρα- 
τηγὸς ἀπεδείχθη), καὶ τὴ» πρὺς «4ἰγινήτας 
ἔχφραν» ἀποφέσθαι, καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν, 
καὶ τὰ γένη Τροιζηνίοις καὶ «ἰγινήταις πα- 
ρακαταθέσθαι. καὶ αὖθις 'ἔπεμψαν οἱ 
Σπαρτιᾶται χρησόµενοι, τῆς µήνιδος ἄκος 
λαβεῖν γλιχόμενοι" καὶ ἀνεῖλεν οὕτως " ἰσόν 
τοι 4{Πλόν τε Ἰαλαυρίην τε τίθηµι Πυθώ τ 
ἡγαθέην καὶ Γωΐναρον ἠνειόεσσαν." ἐπεὶ 
ἔσιν ὅτε τὸ ἀνεῖλεν ἀντὶ τοῦ ἐφόνευσε λαμ- 
βάνεται. ἀνελεῖν δὲ τὸ μαντεύεσθαι ἢ ἀπὸ 
τοῦ ἄνωθεν λαμβάνειν τὸ πνεῦμα καὶ πλη- 
ροῦσθαι τοῦ Φεοῦ, ἢἤ ἀπὸ τοῦ ἀνελεῖν τὴν 
ἄγνοιαν. τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ φονεύειν 
φαµέν. ἀνελεῖν ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνω λαμβάνειν 
τὸ ἐν βάδει πνεῦμα τοῦ ἀνδρός, ἢ ἐκ τοῦ 
ἐναντίου ἀπὺ τοῦ ἀνελεῖν τὴν γνῶσιν. λέγε- 
ται δὲ ἀνελεῖν καὶ τὸ ἀναλαρβεῖν τὰ ἔκφετα 
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βρέφη καὶ τρέφειν, καὶ ἁπλῶς ὅπερ ἄν τις 
ἀναλαμβάνοιτο. 

ἀνείλλεσθαι συερέφεσθαι καὶ ἀλλή- 
λους τοῖς δόρασι τύπτειν. καὶ ἀνείλλεται 
ἀνειλεῖται. καὶ ἀνείλετο ἀνέλαβεν. 

ἀνειλόμην. (5 ΟΒ 1035) δύο δηλοῖ, τό 
τε ἔθρεψα καὶ τὸ ἐβάςασα. 

άνειλυσπῶ ἀνέβαινες. 
ἀνειμέναι ἐκλελυμέναι, παρειµένωι. καὶ 

παρὰ Σοφοκλεῖ (ΕΙ. 516) ἀνειμένῃ ἀντὶ τὸ 
ἄνεσιν ἔχουσα πανταχόθεν" "'ἀνειμένῃ μέν, 
ὡς ἔοικας, αὖ «ρέφῃ" οὐ γὰρ πάρες) 4ἴγι- 
σος. καὶ ἀνειμένον ἄλσος τὸ τῷ δεῷ 

ἀφιερωμένον καὶ τὸ ἠνεῳγμένον. καὶ τὸ ῥᾳ: 
θύμως τι ποιεῖν. ''ἀδύνατόν τε ἦν αὐτοῖς 

οὕτως ἀνειμένα πως καὶ πονουμένοις ἐπι- 

κρατήσειν."' καὶ '"ἀνειμένων πόλοιο παμφαῶν 
πτυχῶν”' ἀντὶ τοῦ ἀνεῳγμένων. 

ἀνείμονες ἀνίματοι, ἄνευ — 
ἀνεῖν' Ξενοφῶν Cyr. 5417) ἵ ἐν γὰρ 

τοῖς τοιούτοις οἱ ἆγαφοὶ ἐπιπονεῖν — 

καὶ ἀνεῖν' ſimmo ἀνιώμενος). 

ἀνεῖναι ἀφεῖναι. καὶ ἀνεῖναι κύβον 
ἀντὶ τοῦ ἀναρρῖψαι κύῤον. 

ἀνεῖπεν ἀνεκήρυξεν, ἀνηγόρευσεν ᾿ 4ρι- 
σοφάνης (Αεὶι. 11) '"ὃ ὁ᾽ ἀνεῖπεν, εἴσαγ ὦ 
Θέογνι τὸν χορό». 

ἀνεῖργεν, αἰτιατικῇ, ἀπεκώλυε, καὶ 
ἀνεῖρξαν ἀπεκώλυσαν' (Dio Cass. 71 11) 
'"ἀργύριον αἰτοῦντα, ἀπειλοῦντά τε πολεμή- 
σειν εἰ μὴ λάβοι, οἱ Ῥωμαῖοι ἀνεῖρξαν. 

ἀνείρηκε τὸν χρησμό». καὶ τὸν κή- 
ρυκα ἀνειπεῖν λέγουσι. 

ἀνεῖρπεν ἐσύρετο. 
ἀνειρύσω ἀνειλκύσω" (ΑΡ 6 300) ""ἡ» δέ 

με χὼς ἐκ νούση ἀνειρύσω, ὧδε καὶ ἰχθρᾶς 
ἐκ πενίης ῥύσῃ, δέξο χιμαιροθύτην. 

ἀνείς ἀφείς, καὶ ἀνεῖσα ἀφεῖσα. 
ἀνεῖσθαι λελύσθαι. 
ἀνείσνφω συγχωρείσθω. 
ἄνεισιν ἀνέρχεται. 
ἀνεῖται παρεῖται, καὶ ἀνεῖται ἀπολέ- 

λυται. "ἀνεῖτο δὲ αὐτῷ ἡ κόμη» καὶ ποτὸν 
ὕδωρ ἠν' Κοεερὶ. Α. |. 5 10 3), ἀντὶ τῷ ἀπο- 

λελυμένη ἡ ἦν. περὶ Φαμουὴλ τοῦ προ ήτου 
φησίν. ἀνεῖτο δὲ ἀντὶ τοῦ ἀνέκειτο" ' ἐπεὶ 
δὲ ὁ Ναρσῆς ὁ τῆς Ἱταλίας ςρατηγὺς ἐς 
πάντα ξυγκατεμίγ»υε τῷ μεγαλουργῷ τὸ νο- 
νεχές, καὶ ἐκοινώνει αὐτῷ τῆς φρονήσεως ἡ 
ῥώμη, καὶ ἅπας τῷ κρείττονι ἀνεῖτο, ταύτῃ 

ἀνείλλεσθδαι --- ἀνεκώχευον 

τοι οὐ πρὸς τὸ ἐκμελὲς ἐκκλίνας αὐτίκα καὶ 
ὕγε ἐπεραιώθη τὸ ῥεῖθρον σὺν τῷ ῥείθρῳ.”. 

ἀνεῖχεν ἐκώλυε' (LCunap. Ρ.106 Nich.) 
""Χαριέτων μὲν οὖν καὶ πρὸ τούτου φανε- 
ρός τις ὢν καὶ ἀνυπόςατος, τῷ τε πλεονά- 
ζοντι τοῦ ὁραφηρίου φοβῶ», ἀνεῖχεν ἀπὸ 
λῄξείας ἅπαντας. ἢ ἀνεῖγε παρεδέχετο 
τὸ μὲν πρῶτον οὐδεὶς ἐπίσευεν, οὐ δ᾽ ἀνεῖχε 
τὸν λόγον. 

ἀνέκανεν κατὰ τὴν ἄνωβεν ἀκολαθίαν. 
ἢ ἀνέκαθεν µακρόθεν. ᾿τοιοῦτος οὖν εἲς 
ἡιιᾶς κατήντηκε λόγος, ἀνέκαφεν ἐκ πατρὸς 
παιθὶ παραδεδομένος περὶ τοῦ ἁγίου «ἄΐιονυ- 
σίου.". eſ. ν. «Πιονύσιος ὁ ρεωπαγίτης h. 

ἀνεκαλάμησεν ἀντὶ τοῦ ἀνεθέρισεν. 
ἀνεκαλέσατο. 
ἀνεκαλοῦντο εἰς δίκην ἦγον" (Ρο]γυ. 4 

4) ᾿οἱ δὲ ἔφοροι ἀνεκαλοῦντο αὐτὸν εἰς τὰς 
συναρχίας, ὡς ἂν τὰ ἀπολωλότα τοῖς ΊΠεσ- 
ση»ίοις ἀποκαταςήσῃ. 

ἀνεκάς ψιλῶς τὸ ἄνω λέγασι, καὶ ἀνέ- 
καῦθεν τὺ ἄνωθεν. Εὔπολις 4ὐτολύκῳ '"ἀνε- 
κάς τ ἐπήρω καὶ ῥδελυρὸς σὺ τὸ σκέλος. 
Κράτης ρωσι "τὸν αὐχέν ἐκ γῆς ἀνεκὰς 
εἷς αὐτοὺς βλέπων. 

ἄν ἑκάςην καθ’ ἑκάςην' "ὅτι Φαμέας 
τις Καρχηδόνιος δεινὰ διατίΦησι Ρωμαίους 
ἂν ἑκάςην ἡμέραν. 

ἀνεκήκι εν (Ποια. Η 363) ἀνεφέρετο. 
ἀνεκλίνη ἀνέπεσεν. ἐν τῇ τρωπέςῃ. 
ἀνέκραγεν, ἂκ ἀνεκραύγασι». καὶ ἆνα- 

χραγεῖν καὶ πάντα τὰ ὅμοια οὕτως. 
άἀνεκρούετο ἀνέκοπτεν, ἀνέςελλεν. 

ἀνεκτά. 4γαδίας φησὶ περὶ Θενδερίχη 
4 4) πρόσοικα ἔθνη συνέλεξε»' ἑ γὰρ ῴετο 
ἀνεκτὰ εἶναι ἀντὶ τοῦ ἀνέσέως ἄξια. καὶ 

Πολύβιος ᾿᾿διόπερ οὔτε τὸ λαθεῖν κατὰ τού- 
τους τοὺς καιροὺς εἰσβάλλοντας εἰς Ἰ]α- 
κεδονίαν τοὺς ᾿Ρωμαίους ἀνεκτὺν ἠν 
τοῦ δυνατόν. καὶ Πισίδης 
τοῖς παροίχοις ἡ ῥλάβη” 
ἀξία. 

ἀνεκτησάμη» ἀνωρθωσάμην, ἀνελα- 
βόµην. 

ἀνεκυμβαλίαζον (ΗΠοιη. 1379) κτύπον 
ἐποίου», ἐκρύτου». 

ἀνεκώχενον ἀνεχώρουν" Ηρόδοτος 
168) ᾿ -ἀνεκώχευο» τὰς νέας, καραδοκέοντες 

καὶ οὗτοι τὸν πύλεμον ᾗ πεσέεται'. ἀνεὶ τᾶ 
τὰ ὀψφόνια ςείλαντες ἐσάλευον. 

ἀντὶ 
.”.. ὗ , ο οὐκ ἦν ἀνεκτὴ 

ἀντὶ τοῦ ὑπομονῆς 



ἀνελέγετο — ἀνεξάλειπτος 

ἀνελέγετο ἀνεπόλει, ἐξησκεῖτο. 'ὁ δὲ 
Σιμωνίδης μ»ημονικός τις ἦν, εἶπερ τις ἄλ- 
Ίος. τούτῳ ὁ᾽ ἦν ἐοικὼς “Απολλώνιος ὁ Τνυα- 

γεές, ὃς τὴν --- μνημοσύνης εἶναι. ει v. 
πολλώνιος Τυανεές (ἀ). 

ἀνελεήμων». ὅτι ἀςόργους τοὺς ἀπηνεῖς 
καὶ ἀφέλους φασίν, ἀσπόνδες δὲ τὰς ἀθιαλ- 
Ἰάχτους καὶ µνησικάκους, ἀνελεήμονας δὲ 
τοὺς ἀκαμπεῖς καὶ ἀνενδότους πρὸς ἔλεον" 
Rom. 1 818). 

ἀνελεῖν ἀνατρέψαι' ᾿πρεσβεύονται πρῶ- 
τον τὸ κατὰ Μεγαρέων» ψήφισμα ἀνελεῖν 
κελεύοντες καὶ τοὺς Ἓλληνας αὐτονόμους 
φιέναι.'. οΓ. v. ἀνεῖλεν extr. 

ἀνελεύνθερος ὁ µικρολόγος, ἢ ὁ ἐκτὺς 
της ἁληθείας ποιῶν τι. 'οἳ δὲ ἐς ἀταξίαν 
ἰέόντες καὶ ἀνάςατοι γενόμενοι ἁγεννῆ καὶ 
ἀγελευθέραν ἐποιήσαντο τὴν ἀναχώρησι», 
αχαδε ἀπονοςήσαντες.᾽ 

ἀνέλῃ παρὰ ᾿Ηροδύτῳ (19) ἀντὶ τοῦ 
χρήσει, καὶ ἀνεῖλεν ἀντὶ τοῦ ἔχρησεν, ὃ 
ἐςιν ἐχρησμοδύτησεν. 

ἀνελκυσθῆναι ἀναχθῆναι εἲς ὕψος" 
“τερόν τε πρὸς τούτῳ ἱςίον μετὰ τάχους 
ὠνελκυσὺδῆναι ἐγκελευσάμενος.” 

άνελλιπής ἀνενδεής. 
άνελοῦσα γὰρ τὸν νόμον ἐχειροτό- 

'ησε» αὑτῃ. τοῦτο τὸ χωρίον «{ημοῦένης 
μὲν ἐν τῷ κατ 4νδροτίωνος (20) εἶπε, διττὴ 
δὲ φέρεται ἡ γραφή, Ἡ μὲν ὡς προγέγραπται, 
{ δὲ ἀντὶ τοῦ αὑὐτῇ αὐτήν λέγει κατ αἰτια- 
ταήν. καὶ ἡ μὲν κατ αἰτιατικὴν προαγομένη 
τοιοῦτον ἔχει τὸν νοῦν' ἀνελοῦσα τοῦτον τὸν 
νύμον, ἥτοι παραβᾶσα, διαχειροτονίαν περὶ 
ἑαυτῆς ἔδωκεν, ὅτι χρὴ ςεφανοῦν αὐτήν. ἡ 
δὲ κατὼ δοτικήν' ἀνελοῦσα τοῦτον τὸν νύ- 
μον ἐχειροτόνησεν ἐκεῖνον ἑαυτῇ. Ηπερ. 

ἀνέλπιςον βίον τὸν κάλλιςο» εἰρήκα- 
σι «πτικοί, ἐν ῴ οὐκ εἲς ἐλπίδας ἑπτόηνταν, 
ἀλλὰ πάρεςι» ἤδη τὰ ἀγαφθά. 

ἀνεμάξατο" "πάντα ὅσα ἕδρασεν ἆνε- 
µάξατο καὶ ἔτισε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῃ.'' ὅτως 
αἰλιανὺς ἐν τῷ περὶ Φείων ἐναργειῶν. 

ἀνέμβατος δυσχερῶς δεχόμενος, ὄνσπει- 
δής" (ΑΡ 5 234) "'γυιοβόροις βελέεσσιν ἀνέμ- 
βατος ὁ πρὶν ἐρώτων.) 

ἀνεμεςώνθηῃ ἀντὶ τοῦ ἀνεπληρώθη τῶν 
Ἰφαμματεύει» βουλομένων καὶ μὴ σρατεύε- 
σδαι. ἡ ἐπὶ κακοπραγμοσύνῃ τοὺς γραμμµα- 
τεῖς διαβάλλει, “4ριςοφάνης Βατράχοις (1095) 
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⸗ / "ἐκ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν ὑπὸ γραμµατέων 
ἀνεμεςώθ η.) 

ἀνέμητα ἀμέρισα. 
ἀνεμοκοῖται οἱ ἀνέμους κοιµίζοντες. 

γένος δέ φασι τοιδτον ὑπάρχειν ἐν Κορίνῶῳ. 
ἄνεμος τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνέμου. καὶ τὸ 

* 
σοιχεῖον ἐν ᾧ πνέει ὁ ἄνεμος. καὶ ἀνεμί- 
διον" Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ (ρ.151 Ε) ''γό- 
νιον ἀνεμίδιον τυγχάνει. δε], Α Αν. 696. 

ἀνεμοτρεφές (Ποιπ. A 206) τὸ ἐν εὔη- 
νέμοις τόποις τεθραμμιένον' εὔτονον γὰρ τᾶτο 
καὶ εὐαυξές, ἡ ἀνεμοτρεφὲς τὸ ὑπὸ ἀνέμων 
περιςρε όμενο». 

} ’ 9 22 —9— * 

ἀνέμου παιδίον», ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων 
καὶ κούφω». 

ἀνέμους γεωργεῖς, ἐπὶ τῶν πονούν- 
των καὶ μηδενὺς μετεχόντων" καὶ γὰρ ὁ ἄνε- 

’ 4 ’ * 2*— Σε 18 µος παντα μὲν φύει καὶ αὖξει, οὐδὲν δὲ ἔτε- 
* 

ϱον ἤ µόνην ἄχνην ἀποφέρεται, ὧςε οὐδενὸὺς 
μεταλαμβάνει. 

΄ - :ανεμοφδορία (Αιπος 4 9) ἡ πληγὴ τῶν 
ἀνέμων». 

ἀνεμύτας Θηβαῖος τὸ γένος. Harp. 
ἀνεμώκεος ὁ ταχύς. 
ἀνεμώλιος ὁ μάταιος. 
] — 14 ’ 

άνεμώνη είδος βοτάνης. 
* ⸗ —4 — 

άνενδοίαςον τὸ ἀναμφίβολον. 
μ ’ . , ε.ει η ᾽ ἄνενεγκωώ»ν ἀνανήψας" 'ὃ δὲ ἀνενεγκὼν 

ζ ” 
ἠρώτα πόθεν ἠκον.'' καὶ αὖδις 'ὃ δὲ ἐλιπο- 
ψύχησεν, ἀνενεγκύντα δὲ αὐτὸν ἀράμενοι οἱ 
φύλακες παρὰ τὺν βασιλέα φέρεσι»,' ἐκ τῆς 
όσα περισωήθέντα. καὶ ἀνενείκατο (Ηοιη. 
15814) καὶ ἀνένεικεν (λ 635), ὁμοίως ἀνή- 
νεγκεν. 

ἀνενεοῦτο ἀνεμιμνήσκετο" "ὁ δὲ βασι- 
λεὺς ἐπῄνει τε αὐτούς, καὶ ἀνενεοῦτο τὸ µέ- 
Ίεῦος τοῦ κατειργασµένου πολέμου. 

άνενεχύείσας ἀνενεγκούσας. 
3 Σε) * ΄ :ύ / 
άνεννόητον ἀδίδακτον, ἀμελέτητον, ἀνά- 

σκητον΄ (οί. ν. ἀλογιςία) '"οὐ δεῖ παραβάλ- 
λεσθαι καὶ κυβεύειν τῷ βίῳ, τὺ παράπαν 
ἀνεννόητον ὄντα τῆς μάχης καὶ τῆς βαρ- 
βαρικῆς χρείας.. ἢ ἀνεννόητοι µηδεμίαν 
ἔννοιαν περὶ τούτα ἔχοντες" Πολύβιος (41 ϐ) 
.. 7 
᾿πάντων δὲ our τούτων οἳ ςρατηγοὶ ἀνεν- 
νόητοι. 

ἀνέντες ἐνδόντες, ἀνατείναντες" 'οἳ δὲ 
* Ν { ⸗ - 2 2 * R 

ἔπλεον τὰ ἰςία τοῖς ἀνέμοις ἀνέντες. 
1 .. 5 4 * * 6 

ἀνεξάλειπτος ὁ μὴ ἐξαλειφόμενος, ὁ 

μὴ ἐπιλείπων. 
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ἀνεξέλεγκτος ἀἁβασάνιςος, ἀγύμναςος, 
ἀδόκιμος. 

ἀνεξεπίμονον τὸ μὴ ὑπερμένον, 
ἀνεξερεύνητον (Rom. 11 33) τὸ (ιὴ ἐπι- 

δεχόμενον ἔρευναν. 
ἀνεξίτητον ἀνεξέλευςο», ἀδιόδευτον, 
ἀνεξιχνίαςον ἀνεξερεύνητον, οὗ μηδὲ 

ἴχνος ἔςιν εὑρεῖ». 

ἀνεξυνοῦτο ἀνεκομοῦτο Ἐενοφῶν (ΗεΙΙ. 
11 390). 

ἀνεπάγγελτος ἄκλητος. Κοατῖνος «Τιο- 
νισαλεξάνδρῳ [τῶν] βδελλολαρύγγων ἀνε- 
παγγέλτων [αὐτῷ] φοιτήσας (φοιησάντων Ὅ) 

ἐπὶ — 
ἀνεπαίσθητον οὗ «σθι Ίσις ἐκ ἔτιν. 

ἀνέπαλτο (Ποια, Θ 85, Υ 434) ἀνεπή- 

δπσεν. 
ἀνεπαρίασαν εἲς μετάµελο» ᾖλθον, 

ἐπειδὴ οἱ Πάριοι πολεμούμενοι ὑπὸ "θη- 
ναΐων, ἀγοχὰς τὸ ποῶτον αἰτήσαντες ἐπὶ τῷ 

δοῦναι τὴν πόλιν, εἶτα συμμυχίαν ποῦὲν 
προσδοκήσαντες ἔλυσαν τὰ ὁμολογηθέντα. 

ἀνεπάτησας ἀντὶ τοῦ κατεπάτησας. 

ἀνέπαφον ἀνεύθινον, καθαρόν, ἀθιγές, 

ἀφηλάφητον. Ἰ]ένανδρος Περινθίᾳ "τὰ ὁ᾽ 
ἄλλ' ἀνέπαφα σώματ οὐδέλη.” 

ἀνεπαφρόδιτος ὁ μὴ ἐπίχαρις καὶ 
ἀπδής. 

ἀνεπίδικα. τῶν μὴ Φειένων διαθήκας 
ἐπιδικάζεσθ-αι τοῖς κλήροις ὃ νόμος συγχω- 
ρεῖ τοὺς ἐγγυτάτω γένους. ὅσα ὡς τεἷός τις 
ἢ υἱιδοῦς τοῦ τετελευτηκύτος ἀξιοῖ κατέχει», 
ταῦτα ἀνεπίδικα λέγεται. εξ. v. ἐπίδικα. 

ἀνεπιεικές ἀνοίκειο», ἀπρεπές. “ἄθοια- 

νός (Εκρ. ΔΙ. 431 16) *à δὲ Αλέξανδρος. το- 
σοῦτον ἐδέησεν ἀνεπιεικές τι ἐς τοῦτον ἄπο- 

δείξασθαι ὥςε καὶ αὐτὸ τὸ χωρίον ἐκείνι 

ἐπιτρέψαι. 
ἀνεπικλήτως ιηδὲν ἐγκληθέντες. Ou- 

κυδίδης (1 99) '"οἵ τε πρέαβεις ἑκατέρων 

ἀπῆλόθον ἐπ) οἴκου ἀνεπικλήτως. ο καὶ Ἰώ- 

σηπος (Α.1. 18 0 4) * ἄξιος ὁ᾽ εἰ τυγχάνει» 
σοῦ γρηςοῦ, ἀνεπίκλητόν σοι παρασχόµενος 

τὴν ἐμαυτοῦ πίςιν.' 
ἀνεπίληπτον ἄμεμπτον, καὶ ἄνεπι- 

λήπτως ἀκαταγρώςως ἤ ἀνεπιπλήκτως. 

ἀνεπέπληκτος, ῴ οὐδεὶς ἐπιπλήττει 

ἁμαρτάνοντι, Εὔπολις. 
ἀνεπισήμαντον ἀχλεᾶ, ἄδοξο»' Πολύ- 

βιος 441 9) '"οὖκ ἄξιον ἀνεπισήμαντον παρα- 

ἀνεξέλεγκτος — ἀνέριςα 

λιπεῖν τὸν σδρούβω», ἄνδρα ἀγαθὸν γενό- 
αενον.” 

ἀνεπιςαθμεύτους σαθμὸν μὴ δεχομεξ- 
νους, τοι ἀγγαρείαν. Πολύβιος (15324) 
"συγχωρεῖν τὸν ῥασιλέα Φίλιππον Θασίους 

ἀφρονρήτους ἀηορολογήτους ἀνεπισαθδμεύ- 
τους. ἢ σαθμὰ μὴ δεχοκένους, τουτέςι ζυ- 
/οςατουμένους. 

ἀνεπιςάτητον ἀφύλακτον, καὶ ἄνετει- 
ςάτως ἄνευ ἐπιςασίας"' "οὐκ ἄξιον άνεπιςά- 
τως παραδραμεῖν περὶ τῶν τοιούτων”. (Ῥο- 
lyhius 7). 

ἀνεπιπάτως ἀπροσδοκήτως, ἀμηιῦς, 
καταμόνας" "ἐντειλάμενος ἀνεπιφάτως ἔντε- 
χεῖν τῷ ῥασιλεῖ καὶ ἀναδᾶναι τὴν ἐπιςολήν.) 
ἢ ἀφθόνως. 

ἀνεπόλει ἀνέπραττεν, ἀνέερεφεν εἲς ἑαυ- 
τὸν τὰ μαθήματα. 

ἀνεπύπτευτον τὸ μὴ ἐποπτεῦον:' οἵ- 
τως "Υπερίδης. τὸ δὲ ἐποπτεῦσαι θηλοῖ ὤι- 
λόχορος, λέγων ''ἀδικεῖ πάντα τά τε πυπικὰ 
καὶ τὰ ἐποπτικά.' καὶ πάλιν ''{ημητρίῳ μὲν 
οὖν ἴθιόν τι γέγονε παρὰ τοὺς ἄλλους, τὸ 
κιόνον μτηηναί τε ἅμα καὶ ἐποπτεῦσαι καὶ 
τοὺς πατρίους χρόνους τῆς τελετῆς µετακι- 
νηῦηναι. Harp. 

ἀνεπόψιος ὁ ἀθεώρητος. 
ἀνεπτεροῦτο ἐλπίσιχρης ταῖς ᾖρετο" (εξ. 

ν. ἑρμαῖον ) 'ὁ δὲ Νεμεσίων ἀνεπτεροῦτο 
καὶ Γετέωρος ἦν ταῖς ἐλπίσι, καὶ ἐδόκει 

ἑρμαίω ἐντετυχηκέναι ἐμοὶ περιτυχών.. καὶ 
ἀνεπτερῶσθαι τὴν ψυχήν, οἷον ἆρασε- 
σοβῆήσθαι, Κρατῖνος. 

ἄνερ παρὰ ἀριςσοφάνει ἐν Πλούτῳ (1036) 
"φθτατ ἄγερ. [χρῆσις τοῦ ἄνερ] οὐκ ἐπὶ 
τοῦ ἀνδρὸς τῆς γυραικὸς εὑρέθη ἡ ελητική, 
ὥσπερ ἐκεῖ ἔσι παρὰ τῷ ποιητῇ (43 725) 
'"ἄνερ, ἀπ αἰῶνος νέος ὤλεο.' 

ἀνεργήσει ἀναρτήσει καὶ οἷον κολάσει. 
ἀνερίναςος, παροιμία ἐπὶ τιῶν ἅπερ 

ἂν λάβωσι μὴ Φιακατεχόντων. καὶ ἀνεοί- 
ναςος συκῆ ᾗ μὴ προβέβληνται οἱ ἐρινεοί. 
ἐρινεὺς δέ ἔσι τῆς ἀγρίας συχῆς ὑ καρπός, 
ὃν καὶ ἀπαρτῶσι ταῖς ἡμέροις, ὡς ἂν οἱ ἐξ 

αὐτῶν καλούμενοι φῆνες εἲς τοὺς ὀλύνδους 
µεταςάντες τελεσφορηθῆναι τούτους παρα- 
σκευάσωσι. τοῦτο δὲ ἐρινάζειν λέγεται. οἳ 
δὲ τὸ ἀνερίναστος ἀντὶ τοῦ μαλακὸς καὶ 
ἄγονος, 

ἀνέριςα ἀφιλονείκητα. 



ἀνερμάτιςον -- ἀνέτλη 

ἀνερμάτιςον ἀςήρικτο», ἄοπλον, ἆπα- 
ρασάλεντον. 

ἀνερρέπεζεν ἀνεκίνει, ἐτάρασσε», ἀἁνή- 
7ειρέν. 

ἀνέρριπτον ἀνελάμβανον. καὶ ἀνέρ- 
οιπται κύβος, οἷον ἀποκεκινδύνευται" 
Lex. Seg. ρ. 308 26) ““ϕφράζε τοίνυν, ὡς ἐγώ 

σος πᾶς ἀνέρριμμαι κύβος. 
ἀνέρριψαν ἀνέβαλον, ἡ ἀπηρνήσαντο, 

ἡ ἀνεβάλοντο. ο ὁ) ἅμα πάντες ἀναρρί- 
φαντες ολεθρον᾽ (Ηοι. κ 190). 

ἀνερριχῶντο χερσὶ καὶ ποσὶ ὁρασσό- 
µενοι ἀνήρχοντο. κυρίως τὸ τοῖς ποσὶ καὶ 
7ερσὶ Αιαζόµενον εἰς ὕψος ἀναβωίνειν άναρ- 
ριχᾶσθαι ἔλεγον" Ἑλλάνικος " «ναρριγᾶται δὲ 
ὥσπερ πίθηκος ἐπ᾽ ἄκρα τὰ δένδρα." τοι-- 
τέι πρὸς ὕψος ἀνέβωινε, πρὺς ὀΦένδρα καὶ 
(αχους. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀρρίχων" εἶδος 
δὲ ἐςι κοφίνω», οὓς εἰώθασι διὰ σχοινίων 

{ ἀπὸ τῶν ἀθαγνῶν, καὶ ἔσιν οἷον 
αραχγνᾶσθαι: αἱ γὰρ ἀράχναι »ήδουσι κατὰ 
τὰς ἑναερίους ὑδούς. -«4ρισοφάνης (Ρας. Τ0) 
πρὸς ταῦτ ἀνερριχᾶτ ἂν ἐς τὸν οὐρανό», 
περὶ τοῦ κανθάρου λέγων. 

ἀνέορωσεν ὑγιᾷ εἰργάσατο" "ὁ δὲ Νι- 
χάνωρ ἐνόσησε, καὶ πολλάκις ὁ Φεὸς ἀνέρ- 
ϱωσεν αὐτόν, 

ἄνες ὁυτικῇ. 
ἀνέσαεμει (Ποπ. ξ 309) ἀναπείσαιμι. 
ἀνέσαντες (Ηοιι. Ν 657) ἀνακαθίσαντες. 
ἀνέσειον ἑτάραττον, ἀνεκίνουν' Diodor. 

Sic. 1.2 ρ.6393) οἱ δὲ Κρῆτες φοβούμενοι 
μἲ τι τιμωρίας τύχωσι», ἀνέσειον τὰ πλήθη, 
παρακαλοῦντες τὴ» ἐξ αἰῶνος παραδεδοµιέ- 

ην ἐλενθερίαν διαφυλάττειν. 
άνεσία» τὴν ἄνεσιν καὶ 

Κρατῖνος Βουκόλοις. 

ἀγεσκευάσαντο τὸ ἀναςάτους γενέσθαι 
καὶ οἷον ἀπείπασθαι. καὶ ἀνεσκευασμέ- 
οι τὰ ὅπλα ἐνδυσάμενοι. 

ἀνεσκολοπισμένο» ἀνεσταυρωμένον" 
σχόλοπες γὰρ τὰ ὀρθὰ ξύλα ἡ κάλαωκοι, 

ἀνεσύόβησαν ὀιήγειραν"' Menand. Exe. 
ἱε, ρ.406) "οἱ δὲ 4βαροι τῷ σκληρά τε καὶ 
ὑγκώδη φρονήματα ἔχειν τὴν ὡς ἀλλήλους 
ὠεσόβησαν ἔριν. 

άνέσπακε [Θουκυδίδης] ἀνεύρηκεν, εἰ- 
Ἰηφεν. ἨἩένανδρος Ῥωπιζομένῃ | ̓ πόνεν γάρ, 
ὠ φίλοι Ψεοί τούτους ἀνεσπάκασιν οὗτοι 
τοὺς λόγους; ̓ 

᾿ - 

ωμά». 

* Νε 

τη» ἄδειαν 
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ἀνεςάλη ἐσείσθη, µετεκινήθη. 
΄ ’ 2 ⸗ 

ἀνεςαυρώῦη ἀνεσκολοπίσθη. 

ἀνέςελλον ἀπεῖργον, ἐκώλνον»" " ὁδρά- 
* 8 /΄ 2 

κοντες ἄρα µέγισοι τὸ ιιέγεθος ἀνέςελλον 

αὐτούς.' εἴ. ν. ἀναμοχλευόντων. 
ἀνεςηκώς ἀνάςημα ἔχων" Γὐνάπιος 

(p. 101 ΝΙεΙ) ἐλεύδερος δὲ ὦν καὶ ἀνεση- 

κιὺὸς ἐκ παιθὺς τὴν ψυχὴν γενόμενος. εξ. v. 
4ἱλιανός, 

ἀνέςησαν µετῴκισαν' (Μεπαμά. Exce. leg. 
ρ. 909) ᾿νεμεσᾷ τε καὶ ἀγανακτεῖ ὁ Καΐῖσαρ 
ὃς μὴ ἀνέςησαν ἁπαξάπαντας Σαβείροις 
τε καὶ 4λῤανούς. 

ἀνέςιος ἄοικος. (Α Eq. 1272) "μηδὲν εἰς 
“Ιυσίσρατον, μηδὲ Θούμαντυ τὸν ἀνέσιον 

αὖ λυπεῖν ἑκούσῃ καρδία.) ̓ οὗτοι ὡς πένητες 
ὑιεβάλλοντο. 

ἀνεςομώςδησαν ἀνεκράσθησα», ἢ ἐπλη- 
ρώθησαν. 

ἀνεσύφατο ἐγύμνωσεν, 
ἀνέσφτλεν ἀνέζησεν. 
ἀνέσχετο Hom. 15 6355) ἀνέτεινεν. 
ἀνεσχήκει ἀνέτειλε" '᾿καὶ ἡ σελήνη ἆνε- 

σχήκει λαμπρά, οἷα δὴ οὐ πολὺ πανσελήνου 
ἀποδέουσα, 

4 ’ 2 ⸗ 4 3 
ἀνεσώσατο ἀνεκτήσατο" ᾿Ὁ δὲ ἐκςρα- 

τείαις χρώμενος «φρούρια ἀνεσώσατο τοῖς 
Ῥωμαίοις. 

* J * 14 
ἄνετέ μ, ἄνετε παράγοροι’ τάδε γὰρ 

ο ΄ * 22 * —* 

ἄλυτα κεκλήσεται. οὐδέποτ ἐκ καμάτων παύ- 
. ζ ’ ... Ὁ — 

σοµαι, ἀνάριθμος ὧδε ὀρηνων. Φοφοκλέεις 
ἐξ Ηλέκτρας (329) πρὸς τὸν χορόν, ἀντὶ τᾷ 
ἐάσατε, παύσασθέ µε παραμυδούμεναι, ὃ 
ἔσιν ἐπιτρέπετε ὀδύρεσθαι, καὶ αὐξετέ µου 

διὰ τῆς παραμυθίας τὸν ὀδυρμόν. τὸ γὰρ 
Φρηνεῖν τὸν πατέρα ἀλντόν µοι ἔσαι" ὃ ἔςιν, 

1 — 242 } 4 — - 

οὐδέποτε παύσοµιαι, ἀλλ ἀεὶ ἐν τῷ θρηνεῖν 
3, 2 } 2 -- 2 / ᾿ . 

έσομαι. οἱον οὐκ ἀριδμοῦσα αὐτοὺς, ἀλλὰ 

ὑαψιλῶς χρωµένη. ἐν ὑπομνήματι δὲ κεῖται 
ἀείνομιος οἷον ἀεὶ »εμομένη ἐν αὐτοῖς καὶ οὔ- 

J 1 * — * 
ποτε χωρὶς οὖσα τῆς τῶν Φακρύων νομῆς. 
κεῖται δὲ καὶ ἀνάριθμος, τουτέςιν ἐν ρή: 
νοις ἀριδμηθήσομαι, ἀεὶ Φρηνοῦσα, 

ἀγετίμων»ν" (Ρίο (899. 49 13) "τὸν πόλε- 
μον τὸν πρὸς {ντώνιον ἐσόμενον ὑπετόπην καὶ 

ὑιὰ τοῦῦ’ ἑαυτοὺς ἀνετίμων οἱ στρατιῶται.”' 
ἀνέτλη ἔπαθεν, ὑπέμεινεν' "παραβὰς δὲ 

7 
τὸς ἀρὰς ἀνέτλη. καὶ αὖθις ''ἀνέτλησαν 
γοῦν πολλά καὶ ποικίλα, καὶ πανδημεὶ καὶ 
ἰδίᾳ ἕκαςος.' 
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ἄνετον Ὑπερίδης τὸ ἀνειμένον θεῷ ἵε- 
ρόν Harp.). λέγεται δὲ καὶ ἄνετος βίος ὁ 
ἀνειμένος καὶ µαλακός, 

ἀνετύφετο ὑπεκαίετο, διηγείρετο" “καὶ 
γὰρ ἀπαραίτητόν τι μέγεθος αὐτοῖς ὑπετύ- 
φέτο φιλοτιµίας, λαβεῖν τὸν ἀρχιληςήν.” 

ἀνευάσαι τὸ εὐοῖ ἄσαι. ἔςσι δὲ τοῦτο 
ὕμνος εἲς «4{ιόνυσον. 

ἄνευθέτου ἀχρήςου. 
ἀνεύώφυνος ἀκατάκριτος" 'ὃ δὲ ἀνεύθιν- 

νο» ἐπ αὐτοῖς τὴν ἐξουσίαν λαβών. 

ἄνευ ξύλου μὴ ῥαδίζων (ΑΛ Ran. 725). 
περὶ Κλεομένης λέγει, ὃς ςρατηγὸς ὦν 4θη- 
ναἴος προσεποιεῖτο πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς 

χιὶ μανία», εἰδὼς ὅτι μισεῖται παρὰ τῶν 
πολιτῶ». διὸ καὶ ῥακτηρίαν ἔχων περιγει, 
ὁὲ ἧς ἠμύνετο τοὺς ἐπερχομένους αὐτῷ. 

ἀνευφήμησεν ἀντὶ τοῦ ἐφρήνησε Π)ιά- 
των Phaed. p. 60 Α). 

ἀνέφαινον φανερὸν ἐποίουν. 
ἀνέφαπτον ἀψηλάφητον" "ἀλλ ὥσπερ 

τι ἐξ οὐρανοῦ πάθος ὅλῳ τῷ γένει ἐπιπεσόν, 
ἀνέφωπτον οὐδένα παντελῶς εἴασεν." 

ἀνέφελον ὑπὸ μηδεμιᾶς νεφέλης κρυβῆ- 

ναι δυνάμενο». Συφοκλῆς (ΕΙ. 1946) '“ἀνέφε- 
λον ἐπέβαλες ἄποτε καταλύσιμο», ἀθέποτελη- 
σόµενον» ἁμέτερον οἷον ἔφυ κακό». ἀντὶ τᾶ ἐ 
χαταλυόµενον, λήθης τυχεῖν μὴ δυνάµενον. 

.. ἀνέφερε ὑιεδείκνυτο, ἀνήγετο"' "ὃ δὲ 
πρῶτος εἰσελωύνει, Φρασὺν ἵππον ἔχων καὶ 

γεν»αἴον, καὶ μόλις ἀνέφερεν ὑπὲρ τοῦ κλύ- 

ὀωνος.' καὶ αὖθις “τὰ μὲν αὖος ἦν ὑπὸ τ 
φόβου, τὰ δὲ ἀνέφερεν αὐτὸν ἡ ἐκ τοῦ Φεᾶ 
πρόςαξις. 

» ἀνέφερε παρεμιθεῖτο, παρεκάλει. 
ο ἀνέφερεν ἀνέπεμπεν' "ὃς γε οὐ πρὸς 
τὴν παρατρέχουσαν καὶ κενὴν ὀύξαν ἀνέφε- 
ϱε τὸν ἑαυτοῦ βίον, ἀλλὰ πάντα εἲς τὸ «εῖον 

ὑπερτιθεὶς ἐκεῖθεν πάντα ἔπραττεν. 

ἀνέφερον ἀνεμιμνήσκοντο" '' ἀνέφερον 
τοὺς ἐπιτηδείους, ὅπεη τις ἂν ειν. ἡ ἀνέ- 
φερον ἑαυτὸν ἀνεκτώμην" διὰ ταῦτα ῥάων 
ἦν καὶ ἀνέφερον᾽ ἀντὶ τοῦ ἤμην. καὶ αὖθις 
διὰ δὲ τὸ βάρος τῶν ὅπλων ἐκ τῶν κατα: 
ὀνυομιένων ἀνέφερεν οὐδὲ εἷς,"' 

ἀνέφικτον ἀκατάληπτον. 
ἀνεφρόνησεν ἐκ τῆς µέθης ἀνένηψεν' 

-'"ἐπεὶ ὃ- ἀνεφρόνησε καὶ τὸ τολμηθἐν ἐσκο- 
πεῖτο καὶ ἐνενόει τὸ ἀσέβημα, διπλαϊ ἔννοιαι 
τοῦτο» εἰσῄεσαν. 

τε 

ἄνετον — ἀνεῴγεισαν 

ἀνέφυ ἀνέζησεν. 
ἀνεφυσῶντο (Χ ΗεΙ!.7 1 24) ἀντὲ τοῦ 

μετεωρίζοντο. 
2 ⸗* 2 4 -. 3 ν. 

ἀνεχαίτισεν ἀντὶ τοῦ ἀνέκοψεν, j 

τρει/εν. Harp. 
* ; * - , 4 
ἄνεχε ἀντὶ τοῦ πάρεχε. Θεόπομπος 

* — 

reyt (οι τὴν χεῖρα”]. 
ἀνέχει σώζει, οὐγ ὡς τινες ἀντὶ τῷ ἐπέ-α 

χει, καὶ Θουκυδίδης {({ 141) ""αἳ περιουσίαι 
τῶν χρημάτων τοὺς πολέμες ἀνέχησιν ἀντὶ 
τοῦ σώζουσι. καὶ αὖθις "τὴν ποθουµεένην 
. ΄ ... Ἡ 2 * εκ. 5ς 

ἀνέχουσι σιγή». ή ἀνέχειν βαςάζειν" "ὡς 
τὸν πηλὺν ἐς ἀχανὲς ἐκπίπτειν ῥάψος, καὶ 
ιηδὲν ἐπιπολῆς ἀνέχειν δύνασθαι., 

ἀνέχει ἀνυψοῖ, τιμᾷ. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 9113) 
᾿ἐπεί σε λέχος δοριάλωτον ςέρξας ἀνέχει Βέ- 
ριος Aluc,“ ἀντὶ τοῦ ἐπεί σε τιμᾷ ὁ «4ἴας 
δοριάλωτον σέρξας τὸ λέχος σου. ἢ οὕτως" 
ἀλλ ἐπεί σε ἀνέχει ὁ «4ἴας δοριάλωτον λέχος 
σου σέρξας. πρὸς Ίέκμησσαν δὲ ὁ λόγος, 
γυραῖκα «ἀἴαντος αἰχμάλωτο». ἢ ἀνέχει 
ἀντὶ τοῦ ὑπέρκειται' ᾽ μέχρι ἐς τὸ ὄρος ὃ 
ταύτης ἀνέχει. (Hérodian. 29) ''καὶ πόνοις 
τε ἀνέχων ῥᾷσα, καὶ σκληρῷ βίῳ καὶ τραχεῖ 
ἐνειθισμένος. καὶ Φποφοκλῆς (08 174) '"οὖκ 

- ’ * — 

ἀνέχουσι τῶν πόνων, ἀντὶ τοῦ οὐ περιγί: 
νονται τῶν πόνων». ἢ ἀνέχειν ἀντὶ τοῦ ἐπέ- 
χειν, κωλύειν" '"ἀνέχειν τε αὐτοῦ τὰς ἐπὶ 
πλεῖον ὁριιὰς καὶ ἐκδρομάς, καὶ πρὸς ἑαυτὸν 

τὴν σχολὴν ἄγειν. 
ἀνέχομαι μετὰ γενικῆς" "᾽ἀνέχομαί σου 

τοῦ φράσους. καὶ ἀνέχομεν ἀντὶ τοῦ αὐ- 
Ἑάνομιεν' 4ρισοφάνης (GThesm. 956) "ὅταν 
ὄργια σεμνὰ Φεαῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν.' 
ὅταν τὰ µεςήρια, φησί», αὔξωμεν τῶν Φεῶν, 
ἀ4ημήτρας καὶ ΠΠερσεφόνης. ὅταν τὰς τελε. 
τὰς αὔξωμεν' τοῖς γὰρ ὕμνοις ἐπαίρομεν 
αὐτάς. τοῦτό ἐςι τὸ ἀνέχομεν. 

3 4 . {/ 

ἀνεχρήσαντο ὁιέφῶθειραν" οὕτω Θου- 
κυδίδης. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ εἲς χρείαν τινὰ 
παρειλήφασι». 

ἀνεχύνθηῃ κετωχετεύθη, ἐπέρρευσε" (ςΓ. 
ή ., ᾿ ’ 2 4 * v. σκότος) “καὶ χάλαζα ἰσχυρὰ ἀνεχύθη, καὶ 

διὰ πάσης ἡμέρας σκότος ἦν βαθύ — F —V — — ς Ἡ υτατος. 
2 * 

καὶ ἀνεχύθησαν ἐπλήμυραν" "καὶ οἱ πο- 
3 α , * 

ταμοὶ πληρωθέντες ἀνεχύθησαν. 
ἀνεψύχησαν, ὅπερ ἐν τῇ συνηθεία 

ἀνέψυξα». 

ἀνεῴγεισαν ἠ»νοίχφησαν, καὶ ἀνέῳ: 
ΥΕ», οὐχὶ ἤνοιγε, καὶ ἀνεῴγετο. λέγει καὶ 

2 * 

ανέ- 



ἀνεφγμέναι -- ἀνὴρ δὲ φεύγων 

Ἁμεψίας Ηοιχοῖς καὶ οἳ νεώτεροι πολλαχᾶ. 
Ἔδη ὃ) ἀνέωγε τὴν Φύραν. Θετταλῇ “καὶ 
τὸ χεράµιον ἀνέωχας.' Εὔπολις Πόλεσιν "ην 
οὐχ ἀνέωξα πώποτ᾽ ἀνθρώποις ἐγώ." καὶ 
Φιρεκράτης Κραπατάλοις ''οὐδεὶς γὰρ ἐδέ- 
χε’, οὐδ᾽ ἀνέῳγέ µοι δύρων.” 

ἀνεφγμέναι μουσῶν θΦύραι, ἐπὶ τῶν 
 ἑτοίμου μεταδιδόντων ἡ λαμβανόντων τὰ 
αάλλιςα τῶν ἐν παιδεία. 

ἄνεως ὁ ἄφωνος. ἐν μυθικοῖς | ὥς φά- 
σαν, οὐδὲ ἄναξ ἄνεως ἦν. 
ἀνηβητηρίαν πᾶν ἀνελὼν »εότητος. 

sch. Eur. Androm. 952. 
ἄνηβος ὁ ἀνήλικος, ὁ µήπω τὴν ὄφει- 

Ἰωμένη» ἡλικίαν ἐπιφθάσας' ἥβη γὰρ ἡ ἀκμή. 
καὶ ἀνηβῶν ἀνανεάζων. 

ἀνηγιιένος πὐξημένος. 

ἀνῆγο ν. "ο δὲ ὡς ἐπὶ μεγίσην ἑορτή», 
ἷν τότε ἀνῆγον, συνεληλύθεισαν αὐτοὶ ἕκα- 

στο.” 
ἀνῄειμιεν ἀνηρχόμεδα, 
ἄνιφδον εἶδος βοτάνης ἀρτυματικῆς. 
ἀνήιξεν ἀνώρμησεν. 
ἀνήκει Αντιφῶν (3Υ 7) ἀντὶ τοῦ καθή- 

χι. ᾽ἁμειψίως δὲ ἀνῆκα ἀντὶ τοῦ ἀναβέ- 
βήχα ἔφη, Θουκυδίδης δὲ (3 45) ἀνήκου- 
σιν ἀντὶ τοῦ τελευτῶσι, λήγουσι, καὶ «η: 

µοσθένης ἀνήκοντος ἀνεὶ τᾶ διαφέροντας. 
χαὶ ἀνήκοντες ἀνελθόντες", ἹἹτῆς μὲν ἐν 

τῷ λέγειν δυνάμεως οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον ἀνή- 
χοντες --- περιεβάλοντο' (eſ. v. Ελεύσιος). 

ἀνῆκο» δὲ τὸ πρέπον. 
ἀνῆκεν (Ηοπ. 071) ἀφῆκεν. 
ἀνήκεςον ἀνίατα», ἀθεράπευτον" (8 ΕΙ. 

87) "ἐς τί µοι ῥλέψασα Φάλπῃ τῷὸ' ἄνη- 
χίσω πυρέ; ἀνεὶ τοῦ παρακύπτῃ τὰς φοέ- 

τας ὡς ἐν περετῷ. ἀνηκέςῳ δἐπυρί, ἀνελπί- 

στῳ προσδοκία. 
ἀνικόντιζεν (Ηοπη. Ε 113) ἀνεφέρετο. 
ἀνήκουος,(Ῥτοςορ.Ρει».1 94) λόγω» ἐέλευ- 

φερίων καὶ παιδείας ἀνήκους ἦν' οὐ γὰρ 
ἄλλο οἱδὲ» ἐς γραμματιςοῦ φοιτῶν ἔμαθεν 
ὅτι μὴ γράμματα, καὶ ταῦτα κακὰ κακῶς 
Ἰράψαι.. εἴ. ν. Ἰωάννης ὁ ἐκ Καππαδοκίας. 

ἀνηκούςησεν (Ηοιη. 0 236) οὐκ εἰσή- 
πφύσεν, παρήκουσεν' 'ὃ δὲ μὴ ἀνηκουςῆσαι 
τοῦ ὑπάτου κατατολµήσας ἀφίκετο.' καὶ 
Ἡρόδοτος (6 14) ''οἳ δὲ ἐμάγοντο ἀνηκουςή- 
σωτες τοῖσι «ρατηγοῖσι. 

ἀνήλατος ὁ µηδέπω ὁαμασθείς. 

Ὅμηρος (406) 

109 
2 / ε ΄ / 

άνηλεης ὁ ὠμιός. 
2 ’ / 14 ή ασ 6 
ἀνήλειπτὸς ἐἔσι τὸ ἑλληνικὸν, οὐχὶ ἀνά- 

λειήτος, οὐδὲ ἕεερον τοιοῦτον οὐδέν. 
ἂν ἡ λεοντῆ μὴ ἐξικνῆται, πρόσαπτε 

καὶ τὴν ἁλωπεκῆ».” ὁ νοῦς: ἐὰν μὴ φανερῶς 
ἁμυνόμενος ἀντέχῃς, πανουργίᾳ χρῆσαι. καὶ 

ῃ δύλῳ Πὲ ῥίηφιν. (299) 
ο. 9 3 4 

ἡ ἀμφαδὸν ἠὲ κρυφηδόν. 
ἀνήλιπος ὁ ἀνυπόδητος. 
ἀνήλωται πεφόνευται. 
ἀνήμερος ἄγριος. 
2 — - ο 3 
ανημιωβολιαῖα ἀντὶ τοῦ ἕκαςον αὖὐ- 

τῶν ἥμισυ ὀβολοῦ, ἄξιον ἡμιωβολίου. ἀπὸ 
δὲ συνεάξεως ὀνόματα γίνεται, καλὺς καὶ 
ἀγαθύς - καλοκαγαθία, Φεοῖς ἐγθρός - ὃε- 
οεχθρία. οὕτως ἀν ἡμιωβόλιον - ἄνημιω- 
βολιαῖα. ελ. ARan. 061. 

ἀνημμένος ἐξηρτημένος, ἢ καιόµενος. 
ἀνήνασθαι ἀπαρνήσασθαι' Ὅμηρος (Η 

ϱ3) '"αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν ὁ᾽ ὑπο- 
δέχθαι.''. καὶ «4ἰλιανός ᾿"οἳ δέ, οὐδὲ γὰρ ἔσχον 
ἀνήνασδαι τὸ πρόςαγµα, ἐπ᾽ «άντιγόνῳ τί- 
ὕενται τὴν κρίσιν ὑπὲρ τοῦ τύα χρὴ «4ο- 
κρικὴν πόλιν πέμπειν δασμόν." 

άνη»έγκατο ἐκ ῥάδους ἐβόησεν" «4ἷλια- 
] ᾿ / — ον. ο} / * 

vög περὶ Κροίσου ὁ de «νηνέγκατο ἄρα σε: 
"άξας, καὶ ἐς τρὶς ἐκάλεσε τὸν Σόλωνα." 

άνηνείκαντο, γενικῇ, ἀντὶ τοῦ ἀνεμνή- 
σύησαν. 

} 4 * . * ΄ 

ἄνήνιος ἄνευ ἀνίας καὶ λύπης, 
ἀνήνοῦ εν (Ποια. .«{266, ϱ 3270) ἀνήρχετο. 
ἀνήνυτον ἄμετρον, πολύ" Πολύβιος (9 

24) ᾽μεγίσης προφαινομένης δυσχρηςίας περὶ 
ο — ε] ΄ 

τὰς τροφάς, ἅτε κατὼ τὸ μῆκος ἀνήνυτον 
ἔχειν τι ὁοκούσης τῆς ὁδοῦ. καὶ ᾿"ἀνήνυτα 
τὴν ἀρετὴν κιετιόντων,  θεδυςυχηκύτων ὅτι 

.. 1 * * — 

µάλιςα. τὸν ἀνήνυτον οἶτον ἔχουσα κακῶν,' 
τὸν ἀτελείωτον µόρο», ἡ Ηλέκτρα φησί (467), 
καὶ ἀνήνυτος ἀναρίδμητος, πολύς, ἁπλή- 
ρωτος, ἄπρακτος, ἀτέλεςος' ""ὅπλα τε χαλ- 
κειύµενος, καὶ ᾖελῶν ἀνήνυτυν ἀριθμὸν κα- 
τασκευάζειν προςάττων. 

ἀνῆπται ἐξηπται. 
ἀνὴρ ἀνδρὸς διαφέρει" τὸ γὰρ Au- 

κούλλου σράτέυµα δασιάζον ἀεὶ τούτω πα- 

ραλαβὼν ὁ Πομπήιος οὐδ᾽ ὁπωςιοῦν ςασιά- 
ζοντας ἔσχεν᾽' Dio Cass. 36 18). 

2* * 4 — 2 ϕ ΄ 

ἀνὴρ δὲ φεύγων οὐ μένει λύρας 
χτύπο»ν, παροιμία ἐπὶ τῶν ὀξέως καὶ τα- 
χέως ὀφειλόντω» ἕκαςα πράττει. 
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ἀνήρεαι (18 ἀνείρεαὶ), ποιητικῶς, άνε- 
ρωτῇς. 

ἀνὴρ ἔοικεναῦς ἱκετεύεινπέτραν, 
παροιμία ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων, ἀπὸ µετα- 
φορᾶς τῆς ἐποκελλούσης νεώς. 

ἀνηρέῦιζεν ἐπί τι παρώτρυνε καὶ πα- 
΄ 22 ’ 2. 4 ’ , 

ρέΦηγεν’ Εὐνάπιος ᾿ὃ δὲ τά τε φρονήματα 
καὶ τοὺς θυμοὺς τῶν «ρατιωτῶν ἀνηρέθιζεν. 
ε[. ν, διαυχενίζεσθαι. 

ἀνηρείψαντο (Ηοπι. Υ 934) ἀνήρπασα». 
1 * 3 * 

ἀνηρετο ἀγέλαβεν. 

ἀνήρηκεν ἀντὶ τοῦ ἐκποδὼν ἐποιήσατο 
4ημοσθένης (19 2). 

2 ΄ 3 λ ’ 4 * * 

ἀνηρημένος ἀναλαβών, ἑλόμενος, ἅπε- 
νεγκάµενος" 'ὁ δὲ βασιλεὺς τοσαύτην νίκην 
ἀδάκρυτον καὶ ἀναίμακτον ἀνηρημένος ἐς 

᾿ 1 2... , 
τὰς Φάρδεις ὑπέερεψεν. καὶ αὖθις 'ὁ δὲ 

ἀνάρσια ἀνῃρημιένος ἐκδίκως.' ε{, ν. ἀνάρσια. 
ἀνηρῆσνθαι πεφονεῦσθαι. 
2 ⸗ 2 8 2 —9F ή 

άνήριμµος ἐν οὐδενὶ ἀριθκῷ ταττύμε- 

νος, ἀλλὰ πεοιερριµµιένος. κει. 8 ΑΙ. 603. 
- . ’ 

ἀνὴρ κόπριος (Α Επ. 895) ὡς ἀπὸ ὁή- 
µου. λέγει δὲ τὸν κοπρολόγον ἡ κηπονρύ», 
παρὰ τὴν κύπρον. 

ἀνήροτον» ἀγεώργητον. 
᾿ 4 ” ώὠ / .{ / 2 * 

ἀνήρρησεν ἀνεφθαάρη" ως μόλις ἀνηρ- 
, - 1 ν ρησ’, οὐδέν ἐσμεν οἱ σαπροί. Εὐπολις ΠΗό- 

λεσι». 
ἀντηρτημένοι ἐπῃριένοι: MDiodor. Sie. 

ν .. — — J t. p.628) "οἱ δὲ ταῖς ψυχαῖς ἀνιρτημιένοι 
’ 4 — — * 

κατεφρόνησιω’ μὲν τῶν κοινῶν τῆς ἱκεσίας νύ- 
µω», παρ οὐδὲν δὲ ἡγήσαντο τὴν τῶν συγγε- 
ικῶν ἀφιδρυμάτω» καὶ δεῶν εὐσέβειαν."' 

ἀνήρτισαν ἀνεποίησα», ἀνεκαίνισαν. 

ἀνήρεαι -- ἀνθέων 

ἀννείλο»το προέκρινα». 
ἀνθεινός ὁ ἐξ ἀνθέων. καὶ ὁ καιοός. 
ἀνθεμίδων" (ΑΡ 6 967) '"ἄλσος ὁ’, -4ρ- 

τεµα, τοῦτο καὶ ἂν χαρίτεσσι Φεούσαις εἴη 
ἐπ) ἀνθεμίδων σύμβολα κοὔῦφα βαλεῖν,, ἀντὶ 
τοῦ ἀνθέων. καὶ 4» εμέδης (Ηοιπ. 4 48) 

πατρωνυµικόν. 

ἀνθέμιον (Εεε]εν. 13 6) τὸ χρυσίο» τὸ 
ἐκλεκτό». καὶ «4νδέµιος ὄνομα κύριον. 

ἀνθεμύεντα (Ποπ, μ 885) ἀναθεκεατι- 
κόν, δνηνδισμένον, ποικίλο». καὶ ἀνθεμύεις 
λειμιών (Hom. Η 467) ὁ ἔχων ἄνδη. καὶ 
-4»Φεμοείσιος ὄνομα κύριον. 

4ν9εμόκριτος φηναῖος μὲν ἡ» κῆ- 
ρυξ, ἀπεσφάγη ἀὲ ὑπὺ ἸΜεγαρέων, ἁἄπαγο- 
ρεύων αὐτοῖς τὴν ἱερὰν ὀργάδα μὴ ἐργάζε- 
σι. Harp. 

4νΦεμοῦς πόλις ἐςὶ Μακεδονική. ο. ν. 
ὑφηγήσονται. 

ἀνδέμων ῥόδων: 4ρισοφάνης {Αε]. 901) 
πῶς ἂν ἐμὲ καὶ σέ τις ἔρως ξυραγάγοε λα- 

ῥών, ὥσπερ ὁ γεγραμμίνος ἔχων ςέφανον 
ἀνθέμων, τουτέςι ῥόδων. Ζεῦξις ὁ ζωγρά- 
ήος ἐν τῷ ναῷ τῆς φροδίτης ἔγραψεν 
ἔρωτα ὠραιότατον, ἐςεμμένον ῥόδοις. 

ννεμωνίδης πατρωνυμικόν. 
ἀνθέξεται ἀντιλήψεται" (Deutéronom. 

32 41) "καὶ ἀνθέξεται χρήματος ἡ χείρ µη. 
ἀνθερεώ»ν ὁ ὑπὸ τὸ ;ένειον τόπας, λά- 

orys. 
ἀνθέρικες αἱ τῶν σαχύων προβολαί, 

τὰ ἄκρα. Ηρόδοτος δὲ (4 190) τοὺς καυλός 
{ησι τῶν ἀσφοδέλων" εἰσὶ δὲ ἄθρωυςοι. ἡ 
άν ερίκων (Ηοπι. Ἰ 9317) ἀνθηρῶν ἢ λαµ- 

3 / * 2 —3* ” » / ” - 
ἀνηρωτιζε» ἀντὶ τοῦ ἄνηρωτα Τηλε-; πρῶν. 

χλείδης, 
ἀνήσει κατωλείψει. 
ἄνηςσις ὁ μὴ }εγευμένος. καὶ ἄνηςσις ὁ 

νῆσις παρὰ Κρατίνω ἐν {ιονυσαλεξάνόρῳ” 
γὰρ σύ Ίε πρῶτος ἄκλητος φοιτᾷς ἐπὶ δεῖ- 
πνον ἄνησις. 

ἀνήφὃη ἐξήφδη, ἐκρεμόσθη. ἡ ἀνεφλέ- 
χύη ὑπὸ πυρός. 

ἀνήχδημεν» ἀνεπλεύσαμεν. 
ἀνῆψεν ἀνεκρέιασε θεοῖς Εὐνάπιος 

(ρ. 106 Nich.). 

ἄνθεια ἐπίφετον Ἡρας. 

ε) . ο . J 

ἀνὼ ἕρματος πολλὰς χαταπεπω- 
κὼς δίκας (Α Αν. 14329), ἀντὶ λίθου, ἐπεὶ 
αἱ γέρανοι πετόµεναι ἓν τῷ ςύµατι ψήφους 

φέρουσι ςηρίγµατος ἕνεκα, πρὺς τὸ μὴ πα- 

ραφέρεσθαι ἀνέμοις. 
1 Σετ. ϕ -- — x ⸗ — J— 

ἀνν Ερμίωνος, ἐπὶ τῶν ὁμοίως ἱερὰ 
ἆ .” t 

διασωξόντων" Ερμιόνη γὰρ ἐν 1Πελοποννήσῳ 

πύλις κόρης καὶ «Ίήμητρος ἄστλος, ὧςσε σκέ- 

πη»ν παρέχει» τοῖς ἱκετεύουσι». 
1 ΄ 1, ’ * * 
ανν εςτριώ» ογδους µήν ἐςι παρ «40η: 

« 3 ΄ — * * 3 

ναίοις, ἱερὸς «{ιονύσου. κεκλησθαι δὲ αὐτὸν 

οὕτω διὰ τὸ πλεῖσα τῶν ἐκ γῆς ἀνφεῖν τότε. 

4ννεια πύλις, καὶ ὄνομα ἑταίρας. τινὲς  Ηπερ. 

δὲ ἀντὶ τοῦ Ὁ διὰ τοῦ τ “ἄντεια γράφουσιν. 
Athen. ρ.ὀ86. .οι 

3 / * * « -. * 

ἀνθέων τὴν γενικὴν ὁμοίως τοῖς Ίωσιν 
άττικοί. Ἔρμιππος '4ὐηνᾶς γοναῖς ""και- 

{ 
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σπάθητο» ἀνφέων ὕφασμα καινὸν ὡρῶν, | καὶ ἀνΦωμολογήσατο ἸΜέλητος." 
σαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 'λεπτοὺς διαψαίρουσα πέ- 

πλρυς ἀνφέων γέμονχας. καὶ “4ρισταγύρας 
Ἠαμμακύθῳ. οὕτως δὲ καὶ βελέω» καὶ ὀρέων 
καὶ ἕτερα πλείονα «ἘΞενοφῶν διαιρεῖ. 
4νδη µία τῶν ᾽ἀλκυονίδων. καὶ ζήτει 

ὃ τῷ ̓ ἀλκνονίδες. | 

4νθηδόνιος ἀπὺ '4νθηδόνος οἶνος. 
ἀνθ ήλιος ἡ σελήνη, καὶ τὸ ἀποσκίασμια 

τς τοῦ ἡλίου ἀνταυγείας, ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ 
µίµημα ἤ ἀντάλλαγμα, ὡς Θεόπομπος. ση- 

µαίνει δὲ καὶ τὰ ἐπισκοτᾶντα τῷ ἡλίῳ νέφη, 

ὁ χαὶ ἀνθήλια καλεῖται, 
ἀνφΦηρά: Ἐενοφῶν (Ογτ. 1 6 38) "ὥσπερ 

ὁ τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα καὶ τὰ ἀνθηρὰ εὖ- 
ὑωιμεῖν. "τῶν ὀρνέων τὰ μὲν χρήσιμα καὶ 
ὠδτρὰ κατὰ τοὺς οἴκους ἀνατρέφομεν, τὰ 

ῥὲ μὴ ἀνφηρὰ ἐσφίομεν. ριςοφάνης 4χαρ- 
μῖσιν (173) "είδες, ὦ πᾶσα πύλι, τὸν φρύ- 
"μον ἄνδρα, τὸν ὑπέρσοφο», οἷον ἔχει σπει- 
σάµενος ἐμπορικὰ χρήματα διεμπολᾶν' ὧν 
τὰ μὲν ἐν οἰκίᾳ χρήσιμα, τὰ ὃ) αὖ πρέπει 
Ἰμαφὰ κατεσώ (ειν. 

ἀνθηρηιένος 
αροκεχριμένος. 

ἄνδης ἀνθήσεως. 
ἀνφίας ὄνομα ἰχθύος. 
4νθίνη πόλις, καὶ ἡ ἐπωμίς. καὶ ἆν- 

δινόν ἀνθηρόν, ῥαπτόν. καὶ ἀνδινὸς χι- 
τών. καὶ ἡ τροφή (Ηοιπ. { 834). 
ἀνφιππασία ὁ ἱππικὸς ἀγών. 

ἀνθιππασία καὶ διιππασία τῶν ἵπ- 
πων ἅμιλλα, ὥσπερ δὴ ὁιωμοσία καὶ ἄντω- 
μοσία τὸ αὐτὸ ἄμφω δηλοῖ, 
ἀνθίσασθαι μουσικῆς. καὶ ἠνοι- 

σμένοι μουσικῆς οἱ ἠδροικότες τὰ ἄνθη 
τς µονσικῆς. 

ἀνθίςαμὰᾶι δοτικῇ. 
ἀνδομολογησόμενδα ἀντὶ τοῦ εὐχαρι- 

σομεν' «{αῤίὸ (55. 79 19) “ἀνθδομολογησύ: 
κεθά σοι ὁ Φεός,' ὑπὲρ τῆς εὐεργεσίας όμο- 
Ἰογοῦμεν χάριτας, καὶ ἀναγράπτοις ταύτωας 
ποάίσοµεν. καὶ ἀνθωμολογεῖτο δγεῖεο" 
Folyh. 59 6) "ὃ δὲ ἀνθωμολογεῖτο πρός τι- 
τας τῶν ἐν Ῥώμῃ μετὰ ταῦτα μηδὲν έωρα- 
είναι φοβερώτερον καὶ δεινότερο» φάλαγγος 
Ἠωχεδονικῆς. καὶ αὖθις “ταῦτα μὲν ἀν- 

δωμολογήσαντο πρὸς ἀλλήλους, ἀντὶ τοῦ 

σενέφεντο, συνεφώνησαν. καὶ αὖθις (Ώϊομ. 
L2 40) ᾿Ἱπερὶ Σωκράτους τάδε ἐγράψατο 

ἀντιλαμβανύμενος, ἡ 

ἄνδος λέγεται καὶ ἡ λευκὴ 9ρίξ" ἔνθεν 
. / « ΄ 

καὶ φάλανθος ο φαλακρὀς. 
1 ./ 7 * 222 
ἀνθδοσμίας εὐώδης οἶνος, εὔοσμος, ἀπὸ 8 

τόπου νθοσμίου, ἢ ὡς ἀπὺ εἶδεης ἀμπέλη" 
ἢ ὃ ἡδὺς καὶ περίοσµος καὶ ἀνθηρύς. κεἰν. 
APlut. 808. 

ἄἀνθοσμίας εὐώδης οἶνος, ἐγκειμένους 
τοῦ ἄνθους καὶ τῆς ὀσμῆς, παραγώγως ἀν- 
Φόσμιος ἀνθοσμίας, τὸν δὲ χυδαῖον οὖνον 
καρηβαρίτη» ἔλεγον. «4ριςσοφάνης Βατράγοις 
(1180) '"ιόνυσε, πίνεις οἱνον οὐκ ἀνθοσμίαν, 

ἀμτὶ τοῦ μεθ ύεις, κραιπαλᾷς σκληρὸν οἶνον 
πίρων. 

σε ζ 

ἀνώ ὅτου ἀνθ' οὗ τιύς, 
ἄνθρακες ὁ Φησαυρὸς ἦσαν, πα: 

’ μας -” 2 J , 4 ροιμία ἐπὶ τῶν ἐλπιζύντων μὲν ἀγαθδά, κα- 
—— ο να Ὑ οι ώ « -- } κουµένων δὲ άφ ὦ» ἡν αὐτοῖς ἡ τῶν ἆγα- 

Φῶν» ἐλπίς, 
εἰ ’ * 

ἀνθρακιά πεπυρακτωµένοι ἄνθρακες. 
ο) . ΄ 

Όμηρος (13213) '"ἀνθρακιὴν ςορέσας, ὀβε- 
ο) Ὕ / ; . —* 

λοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε. καὶ ἐν ἐπιράμ- 
µατι (ΑΡ 6 105) “Ἱτρῖγλαν ἀπ᾿ ἀνθρακιῆς καὶ 

. ”- * — .. φυκίδα σοὶ λιμενῖειν, «Ίοτεμι, δωρεῦμαι. 
καὶ ἀνδρακίδες λεπτοὶ ἰχδύες ὁπτοί. καὶ 

4 22 — * η — πάντα τὰ ἐπ ἀνδράκων ὀπτώμενα οὕτω λέ- 
εται. καὶ ἀνθράκιο» βραχὺ τριποδίσκιον 
παρὰ Ξἀλέξιδι. 

* ⸗ μα) * 

ἀνθρήνη. εἶδος σᾳηκὺς ἡ ἀνθρήνη, κα- 
ταχρῶνται δὲ οἱ ποιηταὶ καὶ ἐπὶ μελισσῶν. 

J * * — καὶ ἀνθρήνια" (a Vesp. 1075) ἵ ἐξελεῖν 
« - — * J 42 
Πιιῶν» πρὸς ῥίαν τάνθρήνια, τὰς μµελίσσας 

ῥηλονότι. (Να, 947) ""τώφθαλμὼ κεντούμε- 
νος ὥσπερ ὑπ' ἀνθρηνῶν ὑπὸ τῶν γνωμιῶν 
2 — τη 4 ᾿ * — ἀπολεῖται. συγγενής ἐςι τῇ µελίσση ἡ ἀν- 
Φρήνη, σφηκὶ παραπλησία" καὶ τὸ πλάσμα 
2 ΄ 

ώνώρηνιον. 
», ., ’ η 
ἄνόροισκα ἄγρια λάχανα παραπλήσια 

΄ / ζ J J — 
dvundoic, οἷα καὶ τὰ µάραῦρα. 

ἀνΦρωπαρέσκεια ἡ πρὸς ἀνθρώποις 
σπουδή. 

ἀνδρωπεία φύσις (Thue. 9 50). 
ἀνδρωπείως ἀντὶ τοῦ συμµέτρως παρὰ 

* 

ριςοφάνει ἐν Βατράχοις (1069). καὶ ἂν- 
⸗ 2 ᾿ — — * δρωπίνως αντὶ τοῦ καρτερικῶς, ὕπομονη- 

τικῶς' Πολύβιος (18 16) ""συμβέβηκε τὰς 
μὲν ἐν ταῖς ἐπιτυχίαις ἐξησίας μὴ δύνασθαι 
φέρειν ἀνθρωπίνως, ἐν δὲ ταῖς περιπετείαις 
εὐλαβῶς ἵςασθαι καὶ νουνεχῶς."' 

ἀνθδρωπίζω τὰ τῶν ἀνθρώπων φρονῶ. 
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ἀνθρώπινον»"' (Ώ]ομ.[.. 4 7) ''δῆθεν διω- 
κομιένη» ὑπὸ τινῶν τὴν ἑταίραν καταφυγεῖν 
εἲς τὺ οἰκίδιον, τὸν δὲ ἕνεκα τοῦ ἀνθρωπί- 

νου εἰσδέξασθαι αὐτήν. καὶ ἀνθρωπι- 
νώτερος., 

ἀνθρωποδαίμονες' (Ῥτοςορ. Are. 132) 
᾿"δαήύμονες ὄντες ἀνθρώπειόν τε ἠμπέσχοντο 
σῶμα, καὶ ἀνδρωποδαίμονες γεγενημιένοι τῷ 
τρόπῳω τούτῳ ξύμπασαν κατέσεισαν τὴν οἶκε- 
μένην. 

ἀνδρωπύόλεθρος ὁ φονεύς. 
α. ἄνθρωπος τὸ προσηγορικόν. καὶ '4ν- 
ὕρωπος ἴδιον ὄνομα τοῦ ὀλυμπιονίκου πύ- 
κτου οὗ ἐν Ἠθικοῖς 4ριςοτέλης μνημονεύει. 
(ΑΙεχ. Aphr. in Τορ.1 ρ.61). ᾿ ἀλλ ἔγωγε, ἔφη», 
ταύτης κιόνης ἐπιδεῖσθαι νομίζω τῆς µαντι- 
κῆς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι βουλομένους καὶ 
μὴ δίκην Φηρίων ἔξω κεχηνέναι ἐς προνομὰς 
ἀπεράντους. οὕτω φησὶ «{αμάσκιος ὁ φι- 
λύσοφος. 

ν ἄνθρωπος. (Ροὶγὺ. 17 15) “τὸ τῶν ἀἄν- 
Φρώπων γένος, δοκοῦν πανουργύτατον εἶναι 
τῶν ζῴω», πολὺν ἔχει λόγον τοῦ φαυλότατον 
ὑπάρχειν' τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῷα ταῖς τοῦ 
σώματος ἐπιθυμίαις αὐταῖς δουλεύοντα διὰ 
µόνας ταύτας σφάλλεται, τὸ δὲ τῶν ἀνθρώ- 

πων γένος καὶ προσδεδοξοποιηµιένον οὐχ ἧτ- 
τον διὰ τὴν ἀλογισίαν ἢ διὰ τὴν φύσιν 
ἁμαρτάνει. 

ἄνθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιο», 
παροιμία ἐπὶ τῶν ἀπροσδοκήτως ὑπὸ ἀν- 
Θρώπον σωζομένων καὶ δὲ αὐτῶ εὐδοκιμόν- 
των. καὶ ἄνθρωπος εὕριπος, τύχη εὔ- 
ριπος, διάνοια εὕριπος, ἐπὶ τῶν ῥᾷςα 
μεταβαλλομένω»ν καὶ ἀςαθμήτων ἄν ρώπων. 

ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτοῦ βελτίων γίνε- 
ται κατὰ τρεῖς τρόπους, πρῶτον μὲν ὁμαλία 
τῇ πρὸς Φεύν' ἀνάγκη γὰρ τὸν προσιόντα 
αὐτῷ κατ ἐκεῖνο καιροῦ χωρίεσδαι πάσης 
κακίας, εἰς δύναμιν ὁμοιοῦντα ἑαυτὸν τῷ 
Φεῷ. δεύτερον ἐν τῷ εὖ ποιεῖν' Φεοῦ γὰρ 
τοῦτο καὶ Φείας µιµήσεως. τρίτον ἐν τῷ 
ἀποθνήσκειν" εἰ γὰρ κατὰ ποσόν τι ἡ ψυχὴ 
τοῦ σώματος ἐν τῷ ζῆν τὺ ζῷον χωριζοµένη 
βελτίων γίνεται ἑαυτῆς, ἕν τε τοῖς ὕπνοις 

χατὰ ταὺς ὀνείρους καὶ ἐν ταῖς ἐκστάσεσι 

τῶν νόσων μαντικὴ γίνεται, πολλῷ μᾶλλον 
βελτιοῦται ὅτων τέλεο» χωρισὸῇ ἀπὸ τοῦ 
σώματος. Vita Pythagorae αρ. Phot. p. 4398, 

ἄνόρωπος λυπησιλόγος. σηµαίνει 

ἀνθρώπινον — ἀνιείς 

μὲν ὃ λυπῶν διὰ τὸ λέγεν τοὺς πέλας. 

Νρατῖνος. 
* ΐ * — * [ή 

ανύρωπος οὐκ ἔχων εἰπεῖν ὄνομα πάπ- 
3” * 2* { . ο, α- ΄ 

που, ἀλλ οὐδὲ πατρός, πλὴν ὅσον εἰκάσαι, 

ἀπὸ Φυννοσκοπεία ἐπὶ τὴν ἡγεμονικὴν ἁπή- 
νην ἁλάμενος. Synes. ορ. ὅ7. 

“κε .. — 

ἄνθρωπος πρὀδοξος ὃ πρὶν ἤ σαφῶς 

ἐξετάσαι δοξάζων, 
ἄνθρωπος φιλοπραγµματίας ἐπὶ πο- 

λυπράγµονος. 
ἀνθυπουργῆσαι τὸ ἀνταποδοῦναι χά- 

ριν. Δοφοκλῆς Κολχίσιν “Ἡ φὴς ὑπομνὺς ἂν- 
δυπουργῆσαι χάριν 

2 — — — ά»υπωμοσία ἀντὶ τοῦ ὑπειπεῖν τῇ 
ὑπωμοσίᾳ. οὕτω «{ημοσθένης κατὰ Ὅλυμ- 
πιοδώρου (05). Harp. 

ἀνθ ὤ ἀεί. 
ἁνία λύπη. τὸ νι μακρό». (5 ΑΙ. 972) 

Aluc γὰρ αὐτοῖς οὐκέτ ἔσιν, ἆλλ' ἐμοὶ λι- 

πὼν ἀνίας καὶ γόους διοίχεται.' 
ἀνιαθείς λυπηθείς, 
νιακκάς ὠδῆς ὄνομα, ὡς ΠΠερικανωὼς 

καὶ ἸΜωνέρως"' Εύῤουλος Καμπυλίωνι. εξ. ν. 
Πήωνέρως. 

ἀνιαρόν λυπηρόν, καὶ ἀνιαρύτερον. 
λέγεται καὶ ἀνιγρόν. 

— « — 1 2 

άνιγρός ὃ φαῦλος λέγεται, καὶ ἆνι- 

γρό» τὸ ἀνιαρόν. 
᾿ . 2 Π ᾿ εις — 

᾿άνιδετί καὶ ἀνιδρωτί χωρὶς ἱδρῶτος. 
(Theopliyl. Sim. p. 47) "οὐ γὰρ ἀνιδρωτὶ καὶ 
ἀπεριμερίμνως τάδε παρεςήσαντο τὰ πολύ 

1 * J 
σµατα."'. καὶ αὖθις (Χ Cyr. 5 99) ""ἀνιδρωτὶ 
πρὸς τὸ ἄρισον οὐκ ἤρχοντο οἱ τοῦ Ἰύρου 

— 14 3 { ” . 4 ⸗ 

ςρατιῶται διὰ τὸ ἡδέως ἐσθίεν καὶ ὑγιαί- 
* 127 — * νειν. καὶ ἄλλα πλεῖςα, 

ἀνίδρυτοι ἀςήρικτοι. «{ημοσθένης ἐν 
* J J / ’ 5 2 J 22 

τῷ κατὰ “4ριςογείτονος (α 50) ἀντὶ τοῦ ἀνε- 
ξίλαςος. 

ἀνίει ἠφίει, ἐνεδέδου, ἐχαυνοῦτο" ''ἀδέν 
, . 

τι πλέον ἀνίει ὁ νεανίας, καὶ αὖθις 'Ὁ δὲ 
2 »/ * ή .. . ο . — 3 οὐκ ἀνίει τοῦ ὀρύμου. καὶ ἀντὶ τοῦ ἔληγεν' 

ο δὲ ἱκετεύων ὑπὲρ πάντων οὐκέτι ἀνίει, 
Ἡ } 9 : - 3 » μ 

καὶ αὖθις ο δὲ ζητῶν οὐκ ἀνίει καὶ λαμ- 
* ή J βάνων οὐκ ἐνεπίμπλατο, καὶ αὖθις ''οἳ δὲ 

Ν & 2 — ΄ : * τὸ πολὺ τῆς τόλµης παρελύθησαν, οὐ μὴν 
ἀνίεσάν γε, ἀλλὰ παρακελευόµενοι σφίσυ 

αὐτοῖς πάση δυνάμει προσέκειντο τῇ πολιορ- 
J 

χία.. καὶ αὖθις "μήτε »ύκτωρ μήτε μεὺ᾽ 
2 — — 

ἡμέραν ἔτι ἀνιέντι τοῦ πλοῦ.” 
* J - 

ἀνιείς ἀφιείς, ἢ παρορμῶν. 



ἀνιεμένη --4γνίβας 

ἀνιεμένη κόλπον (Ποια. Χ 80) ἀνέλ- 
χουσα καὶ ἀναχαλῶσα τὺν πέπλο», ἄπογυμ- 
γοῦσα τὸ κατὰ τοὺς μαςοὺς κύόλπωμα. καὶ 

Γ ... 3 

ᾧ 300) ᾿᾽αὖγας ἀνιεμένους. 
ἀνιέντα ἐνδόντα,. 
1 ΄ ζε - J 1224* 
ἀγιέρειος ὦ ἱερεῖα μὴ Φύεται, καὶ ἁνγί- 
ος ὁ ἱερῶν μὴ µετέχω», 
ἀνιερώσαντες ἀναθέντες. 

ἀγιηθέντα (ΗΠοπι. 8901) λυπηθέντα. 
ἀνιηρέςερος λυπηρύτερος. 
ἁνίη σι κχαταλιμπάνει. 

ον ἐνδίδωσιν. 
* 

ἄνιδι ἄνελδε. 
ι ⸗ 4 4 ἀνιλλοιιένη καθυποκρινομένη. κυρίως 

νι. * J .. — 

δὲ ἀνλλεσθαι τὸ ἀπαξιοῦν. 
3 .” 2 — 2 ΄ 3” 
ἀνικᾶσδαι ἀντλεῖν, ἀρύεσθαι, ἀναφέρειν, 

καὶ ἀνιμώμενος ἀντλῶν, ἀνέλκων" Ἱμονιὰ 
Ἱὰρ τὸ ἀντλητήριον, ἀπὸ τοῦ ἱμάς, καὶ ἵμη- 
τὸν τὸ ἀντλητόν. καὶ ἀνιμῆσδαι διὰ τᾶ ῃ. 

ἀνίμων τοῖς ὑόρασιν (Χ Απαν. 4 3 8) 
ὠτὶ τοῦ ἀνεῖλκον. 

* [ο 3 3 — 

ἄνιππος ἵππων ἐςερημένος"' «4ριστοφά- 

ης Λεφέλαις (1394) "ἀλλ οὗ περιόψεταί μ 
υ * * * .. 
ὁ Ψεῖος ΙΠεγακλέης ὄνιππον. 

ἀνίπτοις ποσί» ἀντὶ τοῦ ἀνετοίμως 
καὶ χωρίς τινος παρασκευῆς. παροιμία '"άνί- 
πτοις ποσὺν ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ τέγος' ἐπὶ 

- 3 - ., .. 

τῶν ἁμαθῶς ἐπί τινα ἔργα καὶ πράξεις 
3 σσ .. 

ἀφικνουμένω». καὶ Ὅμηρος (12396) ""ἀνιπτό- 
τοδὲς χαμαιεῦναι. 

ἄνισον τὸ μὴ ὃν ἴσον, σημαίνει δὲ καὶ 
εδος βυτάνης. καὶ ἀνισοφυές ἀνόμοιον. 

"Ικίον ὡς ἔνια τῶν ἐναντίων ςερήσει νατέ- 
.) ιό 4 (ον λέγεται, οἷον ἄνισον ἐναντίον μέν ἐστι 

τῷ ἴσῳ, ςερητικὸν δὲ ὄνομα. οὐ γὰρ οἰκείαν 
Ν ΄ , ο ο τωὰ φύσιν σηµαίνει, ὡσπερ τὺ κακὸν ἐναν- 

τον τῷ ἆγαφῷ ὄν, ἀλλὰ σηµαίνει ἀπόφασιν 
τοῦ ἐνωντίου ἐν τῷ πεφυκύτι δέχεσθαι ἆμ- 
μστερα” τὸ γὰρ ἄνισα» οὐκ ἴσον ἐςὶν ἐν τοῖς 
ποσοῖς, ἃ J υχε δέχεσθαι χα ἰσύτητα. ὁμοίως | 
καὶ τὸ ἀνόμοιον ὃχ ὅμοιον ἐν τοῖς ὁμοιύτητος 
ῥμχτικοῖς. τοιοῦτον ὁ᾿ ἡ ςέρησις' ἀπόφασις 

Ἱαρ ἐςιν ἐν τοῖς τὴν ἔξιν πεφυκόσι ῥέχεσθαι. 
* . * * 3 

ο μὲν ἄντικρυς σέρησις τὸ ἄνισον καὶ τὺ 
ανύμοιον, ἆλλ' ἐναντία, τὸ μὲν τῷ ἴσῳ, τὸ | 
ὁὲ τῷ ὑμοίῳ. διαφορὰ ὁ) αὐτῶν πρὸς . 

τ0 
. 

αερίως σερήσεις, ὅτι ἀπὺ μὲν τῆς ςερήσεως 
οίκ ἔσιν ἐπάνοδος πρὸς τὴν ἕξιν, ταῦτα δὲ 

μπαβάλλειν οἷά τε ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα" καὶ | 
Ἱάρ τὸ ἄνισον ἴσον ἂν γένοιτο καὶ τὸ ἀνό- | 
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µοιον ὅμοιον. 

ἀνιςάμέναι αἰχμαλωτιζόμεναι, 
ἀνίςη ἀντὶ τοῦ ἐφίςῃη. καὶ ἀνίσω ἀντὶ 

-- Σ 1 4 

τοῦ ἀνίςασο “ἁμειψίας. 
3 ’ * 2* 12 ⸗ 
ἀνίσχαδον τὴν ἄτοκον καὶ ἀδήλαςο». 

ε[. v. σχαλίσαι, 
3 , 1 ᾿ 2 ’ 
ἀνίσχων ἀνατέλλων, καὶ ἀγίσχουσα 

ἀναθύνουσα, 
ἀνίτω ἀναδιδόσφω. 
ἀνιχνεύω σε. 
— μενος (Χ Απο. 4 2 ϐ) λυπούμενος. 
ἀνιωχμός (Ηοπι. 6 91) ἡ μάχη. 
ἂν μὴ παρῇ αρέα, ταρίχει στερκ- 

τέον. παρεγγυᾷ ἡ παροιµία ὅτι δεῖ τοῖς 
παροῦσιν ἀρκεῖσθαι, 

ἄννηττον τὸ ἄννησο» διὰ δύο ν καὶ 
διὰ δύο τ. 

Αννίβας ὅ Καρχηδόνιος οὕτως ἐκαλεῖτο. 
(Αρρίαη, Ib. ϐ) οἱ γὰρ Καρχηδόνιοι σρατη- 
γὸν ἀπέφιναν “σδρούῤαν τὸν τοῦ Βάρκα 
κηδεςήν. ὃ δὲ «ννίβαων τὸν οὐ πολὺ ὕςερον 
ἀοίδιμον ἐπὶ σρατη}ίαις, παϊδά τε ὄντα τοῦ 
Βάρκα καὶ τῆς γυναικός οἱ γινόµενον ἀδελ- 

, » ». 3 ’ ΄ Ὑψ 3* — 
φό», ἔχων ἐν Ἰρηρίᾳ γέον ὄντα καὶ φιλοπύ- 
λειο» καὶ ἀρέσκοντα τῷ «ρατῷ ὑποςράτηγον 
ἀπέφηνε, καὶ τῆς τε Ἰβηρίας τὰ πολλὰ προση- 
γάγετο πι ωνὺς ὧν ὑμιλῆσαι, ἔς τε τὰ βίας 
δεόµενα τῷ μειρακίῳ χρώµενος, 

φύσει δὲ φιλοπόλέμος ἦν ὁ “Αννίβας, καὶ 

οὕποτε ἀργίαν ἔφερεν (Αρρίαν. 7 17). ὕςερον 
J J — Ὕ ὦ δὲ ἐπὶ τρυφῆς ἡν οὐ συνήθους, ἐρωμένηντε 

J — 2 η Ωω 4 » ” λα εἶχεν ἄγριος ἀνήρ, καὶ εὐθὺς αὐτῷ κατ’ ὁλί- 
.) ⸗ —* 

γον ἐτρέπετο πάντα 43). 

φησὶ δὲ Πολύβιος (3 15) ὡς «4ννίῤας νέος 
μὲν ἡν, πλήρης δὲ πολεµικῆς ὁρμῆς, ἐπιτυ- 
χὴς δὲ ἐν ταῖς ἐπιῤολαῖς, πάλαι δὲ παρωρ- 
μημένος πρὸς τὴν κατὰ τῶν Ρωμαίων ἔχθραν. 

ὅτι "ἀννίῤα τῷ ἸΚαρχηδονίων ςρατηγῷ 
Σε - * 2* F 5. * 5 * 

ἐδηλώθδη παρὰ -άμμωνος ως ἀπονθανὼν γῇ 
— 4— εν 3 * — 

Γκαλυφνήσεται «ἄιῤύσση, καὶ 0 μὲν ηλπισεν 

[μήν τῶν Ῥωμαίων καθδαιρήσειν καὶ ἐν 
«Πιῤύη τελευτήσειν, Φλαμινίου δὲ τοῦ Ἔω- 
καίων» ςρατηγοῦ σπουδὴν ποιουµένου λαβεῖν 
αὐτὸν ζώντα ἀφίχετο παρὰ Πρεσίαν ἱκέτης, 
καὶ ἀπωσθεὶς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀνεπήδα τε ἐπὶ τὸν 
ἵππον καὶ γυμνωθέντος τοῦ ξίφους τιτρώ- 
σκεται τὸν δάκτυλο», προελδόντι δὲ οὐ ςά- 

δια πολλὰ πυρετὺς ἀπὸ τοῦ τραύματος καὶ ̓  
ἡ τελευτὴ τοῦ βίου συνέβη" τὸ δὲ χωρίον 
ἔνφα συνέβη ἀπονθανεῖν, ἐκάλουν οἱ Ἀικομη- 

8 
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δεῖς «4ίβυσσα». καὶ 4θηναίοις δὲ µάντευμα 
ἦλθεν ἐκ «ωδώνης Σικελίαν οἰκίζειν, καὶ οὐ 
πόρρω τῆσδε λόφος ἐςὶν ἡ Σικελία οὐ μέγας. 
οἳ δὲ οὐ συμφρονήσαντες τὸ εἰρημένον ἔς τε 
ὑπερορίους «ρατείας προήχθησαν καὶ ὃς τὸν 
Συρακουσίων» πόλεμο», Pausan. 8 11 6. 

ὅτι Φαυμαςόν ἐστι καὶ μέγιστο» σημεῖον 
γεγονέναι τῇ φύσει τὸν ἄνδρα τοῦτον ἡγεμο- 
νικὸν καὶ πολύ τι διαφέροντα τῶν ἄλλων 
πρὸς τὸν πραγματικὸν τρόπο»" τ΄ γὰρ ἔτη 
µείνας ἐν τοῖς ὑπαίθροις, πλεῖσά τε ἔθνη 

καὶ βάρβαρα διεξελθὠν καὶ πλείςοις ἀνδρά- 
σιν ἀλλοφύλοις χρησάµενος συνεργοῖς πρὸς 
ἀπηλπισμιένας καὶ παραδόξους ἐπιβολάς, ὑπ 
οὐδενὸς ἐκουσίως ἐγκατελείφθη τῶν ἅπαξ 
αὐτῷ κοινωνησάντων καὶ δόντων ἑαυτοὺς εἲς 

χεῖρας. ὅπερ καὶ τὰ »ῦν ἐμπολιτεύεται. Ῥο- 
185. 24 ϐ. 

ὅτι τὸ μέγεθος τῆς τοῦ ᾿4ννίβου νίκης 
τῆς πρὸς Ρωμαίους καὶ τῆς τῶν ἐναντίων 
συμφορᾶς ὑπ ὄψιν ἀγαγεῖν τοῖς Καρχηδο- 
νίοις μηχανώμενος, τρεῖς µεδίµνους «4ττικὲς 
πλήρεις χρυσῶν δακτυλίων εἰς τὴν .ιβύην 
ἀπέπεμψεν, οὓς ἄρα τοὺς ἱππικοὺς καὶ βου- 

λευτικοὺς ἄνδρας σκυλεύσας ἀνήρητο. Dio 
Cass. Ες, 57 268, 

ὅτι ἄνδρες τινὲς Καρχηδονίων ἐπὶ κατα» 
σκοπῇ τῶν ἐναντέων σαλέντες ὑπὺ ᾽ννίβου 
τοῖς Ῥωμαίοις περιπίπτουσιν"' οὓς ἀγθέντας 
ὥς αὐτὸν ὁ Πόπλιος κακὸν μὲν οὐδὲν εἰργά- 
σατο, περινοςῆσαι δὲ κελεύει τὸ «ρατόπεδο», 
καὶ δεῖπνον ἑλομένης ἀποχωρεῖν σώες, ἄπαγ- 
γελοῦντας «4ννίῤᾳ τὰ περὶ τὴν σρατιὰν ὥς 
ἔχει Ῥωμαίοις. εξ. Polyaen. 8 16 8. 

ννίκερις Κυρηναῖος φιλόσοφος, ὃς 
᾿Επικούρειος ἐγένετο, καίτοι ὦν Παραβάτου 
γνώριµος τοῦ “άρισίππου ἀκηκούτος. ἦν δὲ 
τῷ ᾿ννικέριδι καὶ ἀδελφὺς Νικοτέλης ὄνομα, 

φιλόσοφος, μαθητὴς δὲ αὐτοῦ ἐπιφανὴς ΠΠο- 
σειδώνιος. ἐκ τούτου «ἄρεσις ἡ καλουμένη 
Ἀάννικέρειος. ἦν δὲ ἐπὶ «4λεξώνδρου. εἰ. Diog. 
L. 2 86. 

άννος κρίβανον, παροιμία ἐπὶ τῶν 
καινόντι ἐφευρηκύτων᾽ "ἄννος γὰρ «4ἰγύπτιος 
ἐς τὴν τῶν ἄρτων ὕπτησιν ἐπενόησε τὸν κρί- 
βανον. sch. A Ach. 86. 

ἀννουμῖνος ἀπογραφὴ ὀνομάτων παρὰ 
Ῥωμαίοις. οἳ δὲ ἀδνούμιόν φασιν. eſ. ν. 
ἀδνούμιο». 

ἀνοδίᾳ ἐπίρρημα τοπικό». (Ροἱγς. ὃ 19) 

"ἀννίβας — ἄνομος 

''οἳ δὲ πλείους ἀνοδίᾳ καὶ κατὰ τὰς νήσους 
διεσπάρησα». 

ἄνοδον ἀδιέξοδον' Ἐενοφῶν (Απα». 4 8 
10) τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον τῇ δὲ εὔοδον εὑρή- 
σοµεν τὸ ὄρος." 

ἆνόδοντον. Κοριαννοῖ Φερεκράτης ''ᾱ- 
»ὴρ γέρων ἀνόδοντος ἀλήθει.” 

ἀνόητα τὰ ἀφροδίσια καὶ ἡ λαγνεία, 
τουτέςι μωρά" µωραίνειν γὰρ τὺ ἀφροδισιά- 
ζειν ἔλεγον. «4ριςυφάνης (Nub. 416) "οἴνου τ 
ἀπέχῃ καὶ γυµνασίων καὶ τῶν ἄλλων ἀνοή- 
των, τουτέσι μωρῶν. ἢ ἀνοήτων ἀνεπειςη- 
μόνων. 

ἀνό δεντον γνήσιο», ἀπαραποίητο», κα: 
Φαρό». 

ἄνοια ἡ ἀναισθησία. 
ἀνοίγει καὶ ἂν οἱγρυσι, δφῶς. ἀνοίγω 

γὰρ τὸ διαχωρίω, καὶ '"ἀνοιγομένοις τοῖς 
κτήνεσιν’ ἀντὶ τοῦ σχιζοµένοις 'Ἡρόδοτος (4 
58). '"ἀνοιγνυμένω» δὲ τῶν τάφων ὑφ ἡλίῳ 
µάρτνρι, καὶ τῶν ὀςῶν ἀτίμως ἐκκομιζομέ- 
νυν» ἐς ταφὰς ἰδιώτιδας."' 

ἀνοιδήσας ἀναφλεγμήνας, ἀναφυση- 
δείς" 'ὃ δὲ ἀνοιδήσας ὀργῇ εἶπε, κακὺς κα: 
κις ὑμᾶς διολῶ." 

ἀνοίκειος ἀντὶ τοῦ ἀπρεπής. 
ἀνοικίσαι τὴν πόλιν ἀντὶ τοῦ ἆνα- 

κτίσαι. 
ἀνοίκτως σκληρῶς, ἀνελεημόνως. 
άνοιμωκτί ἀςενάκτως. καὶ ἀνοιμωώ- 

ἕατε ἀλαλάξατε, 
ἀνοινάριος (1, 8. ἀννωνάριος), ὡς ἡ κοι- 
συνήθεια. 
ἂν οἶνον αἰτῇ, κονδύλους αὐτῷ δί- 

ὅου, παροιμία ἐπὶ τῶν ἀγαθὰ μὲν αἰτούν. 
των κακὰ δὲ λαμβανόντω», ἡ ἱςορία ἀπὸ τᾶ 
Κύκλωπος οἶνον αἰτήσαντος καὶ τυφλωδέν. 
τος. οἳ, ν. κόνδυλο». 

ἄνοις ἀνεὶ τοῦ ἀνύοις Φρύνιχος. 
ἀνοῖσαι κοµίσαι, καὶ ἀνοιςέον δεῖ κο- 

µίζειν. καὶ ""ἀνοίσω σοι ῥβόας”' ἀνενέγκω, 

ο. — 
ἄνοισις ἀνακόμισις, 
ἄνομβροῦσαι ἀναβλύζουσαι, 
ἀνομείτω παρανοµείτω. 
άνομένης πανυµένης, ἀνυομένης. 
ἂν ὅμιλον (Ποιη. Γ449) κατλτὸπλῆθος. 
ἄνομος ὅ παράνομος, ἄνωμος δὲ διὰ 

τοῦ ω μεγάλου ὁ μὴ ἔχων ὤμον, ἐξ οὗ καὶ 
ἄνωμοι Πελοπίδαι οὕτω καλούμενοι. 

4 
"η 



ἀνόνητα --ἀντέας 

ἀνόνητα ἀνωφελῆ" '"τὰ γὰρ περιττὰ κά- 
ἄντα σώματα πίπτει βαρείαις πρὺς Φεῶν 
ῥισπραξίαις”. (S ai. 58), οἷον ὁ «άΐας, 

ἄνοντος ἀνύοντος. 
ἀνύπαια (Hom. α 320) εἶδος ὄρνιθος. 
ἂν ὅπιν εἲς πρύσωπον. 
ἄνοπτοι ἀθέατοι" "οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπὶ 

δέτερα τῆς νήσου ὤὥρμησαν ἄνοπτοι τοῖς 
πολεμίοις. 
ἀνοργίας ἀμυησίας" ὄργια γὰρ τὰ µυ- 

τέρα. καὶ ἀνοργιάσοις τῶν μυστηρίων 
ἐπείροις" (Α Lys. 898) ""τὰ τῆς "4φροδίτης 
ὠπργίαςά σοέ ἐσιν'' ἀντὶ τοῦ οὐκ ὠργίασας 
τ 4ηροδίτη" ἀτέλεςά σοι ἐςίν. 

ἄνοργοι ἀντὶ τῇ ἄνευ ὀργῆς Κρατῖνος. 
ἀνόρεκτος ὁ μὴ ὀρεγόμενός τινος, ὁ 

τρὸς τὰ προσφερόµενα βρώματα ἀηδῶς δια- 
αίμένος. 

ἀνορταλίζειν. καὶ ἀνωρτάλιζες κά- 
Ἱως ὠρχοῦ, ἐπήρου, καὶ ταχέως ἐπίστευες 

τον δοχιμάσαι. ὀρταλίζειν δὲ λέγεται ἐπὶ 
τῶν ἀρχομιένων ἀγαπτεροῦσθαι ὀρνέων, «4θι- 
τφάνης (Έα. 1341) "τούτοις πότε χρήσαιτό 
τς προοιµίοις, ἀνωρτάλιζες κἀκερουτίας " 

ini τοῦ μετεωρίου καὶ μέγα ἐφρόνεις. ἀπὸ 
δὲ τῶν χερατοφορούντων ἡ λέξις. 
ἀνορωρυγμένον, ἐχὶ ἀνωρυγμένον λέ- 

σι. Πένανδρος “Ὑδρία '"εὐδὺς καταχρή- 
πσθαι τὸν ἀνορωρυγμένην ταύτην ἰδόντα, 

ἀνύσιον βέβηλο», ἀνίερο», ἄθυτον. Al. 
J J 64 πι ’ — τ- 

Ἰπνός 'Ὁ δὲ τἆλλα ὦν ἀνόσιος τοῦτο γοῦν 
᾿ - -- ’ τεδιται τῷ Φεῷ. καὶ ἀνοσιώτατος 

Γ [ . 

αυσίως, 

νόσους ἀνυποςρέπτους" νόςος γὰρ ἡ 

ες τὰ οἰκεῖα ἐπάνοδος, παρὰ τὸ τῆς πατρί- 
ὃς ἠδύ, ο4ἰλιανός '"ὃ δὲ τοὺς Φεοσύλας ἀπέ- 
πισε καὶ ἔνθηκεν ἀνόςας, τοῦτο δὴ τὸ Ὅμη- 
ο ΤἈν 

νονβίδειον τόπος τις. 
ἐν) οὓς ἔχων (Αεκο]γ]. Lyeurgo) ἀντὶ 

Ὁζ ἄνω τὸ οὓς ἔχων. καὶ Σοφοκλῆς (06 

4 τὸν οἰνῶπ) ἀνέχουσα κισσόν' ἀντὶ τὰ 
σι ἔχονσα. 

ἀνοντητέ (Ἠοπι. Χ 371) ἄνευ τρώσεως. 
ἀνοχή ἡ ὑπομονή. 
ἀνοχλίσας ἀνακινήσας. 
ἀνοψία σπάνις τῶν ὄψων. 
δε) ἀγαδῶν ἀγαδίδες, παροιμιία ἐπὶ 

τον εὐ πασχόντων ἀνθ' ὧν εὐεργέτησαν πρύ- 
Ὥρον, 
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ἀνταγωνιςής πολέμῳ καὶ µάχῃ ἰσοςά- 
δην: '"ἀφ οὗ δὴ καὶ ἀνταγωνιςὴς ἀξιόμωγος 
ο πολὺ τοῖς 'Ρωμαίοις ἐγένετο”) Dio (0888. 

67 ϐ). ef. ν, δεινός h. 
ἀνταία ἡ Ῥέα. καὶ ἄνταῖος ὄνομα 

κύριον. 
ἀνταίρω, δοτικῇ, φιλονεικῶ. 
ἀντάλλαγμα οἳ κατὰ σάρκα πρόγονοι 

τοῦ ΧἈριςοῦ, οὓς ἴχνη καὶ ἀντάλλαγμα ἐκά- 
λεσαν οἱ ἑβόομήκοντα ἑρμηνευταί. Theodo- 
ret. in Ps. 88 539. eſ. ν. ἴχνη. 

ἀντάλλαγον καλοῦσι τὸν ἀντὶ ἑτέρου 
ἠλλωγμένον, οὐχὶ ἄνταλλον. Ἰένανδος Κα. 
»φόρῳ "'ἐδεῖτο χρῆσαι τὴν σεαυτῆς Φυγα- 
τέρα ἀντάλλαγον.” λήρα 'ἐκᾶσα ὁ᾽ ἀδελφὴ 
ποιήσει τῦτό σοι ἀντάλλωγόν Υ ἔξεσα τότῳ 
διδοµένη.” καὶ ἐν «άλιεῖ | "ἐκλελάκτικεν ὃ χρη: 
σὺς ἡμῖν πιοιχός, ἀλλ’ ἀντάλλαγος." 

ἀντ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἐςὶ τοῦτο δρᾶν 
(Α Εοε]. 614), τουτέστιν ἀνεὶ τοῦ ἄρχειν τὸ 
καινοτομεῖν, τῶν δὲ ἀρχαίων ἀμελεῖν. 

ἀνταμείρομαι. 
ἀνταναιρεῖται κτείνεται, καὶ ἄντα- 

»/ρέῦη ἀντεφονεύθη. 
ἄνταν ακλωμένη (Βαρ. Salom. 17 19) 

κατὰ ἀνάκλασιν ἀπό τινος Μεταγοµένη. γί. 
νεται δὲ τοῦτο ἐπὶ φωνῆς, ὅταν ἀντηχῇ, καὶ 
ἐπὶ φωτὸς ἠλιακοῦ, ὅταν λείῳ τινὶ ἢ λαμ- 
προτάτῳ ὕδατι προσπέσῃ. 

ἀντανήγοντο ἀντιπαρετάσσοντο, άντε- 
φέροντο. '"ἀντανήγοντο οὖν καὶ οἱ βάρβαροι, 
καὶ τὴν τᾷ — παρέπλεον ἀκτήν, κατὰ 
ῥ' ςοιχηδὸν ταξάµενοι τὰς ναὔς." καὶ αὖθις 
οἱ γὰρ ἐνταῦθα ὑπὲρ ἐλευθερίας ἄποθα- 
νόντες ἀντανήγοντο τῇ Οἵτῃι 

ἀντανίσχομεν προβαλλόμεθα, καὶ ἀν- 
τα» ίσχο ντο ἀντιπαρετάσσοντο. 

ἀνταπαιτῆσαι κάπαιτῆσαι Οσκυδίδης 
τρίτῃ (58) καὶ τετάρτῃ (ὁ 17, αμ 4 19), καὶ 
ἀνταποδοῦναι καὶ ἀνταπολαμβάνειν An- 
µοσθένης ἐν τῷ κατὰ .«{επτίνου (48). 

ἀντάρης νυκτερὶς ὄψεσι φησὶ Σο: 
φοκλῆς. 

ἀνταυγεῖς χόρας" | ερέψον ἀνταυγεῖς 
κόρας”" (Α Thesm. 904) ἀντὶ τοῦ τὰς χόρας 
σου ἀντιπροσώπης ιοι ερέψο». ''καὶ δὲ ἀν- 
ταύγεια» χιόνος καὶ ὀκληρότητα τῆς ἆνα- 
ῥαλλομένης ἀνακλάσεως ἐᾳθείροντο” (Ώἱο- 
ἀογ. Sic. 17 83), 

“ἁντέας ὄνομα κύριον. 
85” 
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” λ , ... , ῃ 5 2 ἀντεγκλήμασι" “ταύτῃ καὶ τοῖς us- 

— — ; τεγκλήµασι τοῖς περὶ τῶν δώρων οὐκ ἄπε- 
κρινάµη».᾿ 

᾽άντεια ὄνομα κύριον ἑταίρας Demosth. 
50 19), τινὲς δὲ "ἄνθεια γράφουσι». 

ἀντελαμβάνοντο" "ὕπνοι τε αὐτῆς 
} 4 ή 4 * R * 3 — 

ἀεὶ μακρύτατοι ἀντελαμβάνοντο' ἀντὶ τοῦ 
διεδέχοντο, ᾽"ἡμερινοὶ μὲν ἄχρι πρώτων νυ- 
κτῶν, »υκτερινοὶ δὲ ἄχρις ἡλίε ἀνίσχοντος. 

ἀντεμήνισεν ἀντωργίσθη" "Ὁ δὲ πα- 
θὼν ἀνήκεσα καὶ τῆς πατρῴας ἑςσίας διωχ- 
θεὶς παρὰ τὴν δίκην, ὅμως οὐκ ἀντεμή- 
νισεν.. 

2 ή 1 | ἀντεμπλήσαντες ἀνταποδόντες": Ἐενο- 
φῶν (Anab. 4 5 28) 'οἳ δὲ Φαρρεῖν ἐκέλευον, 
λέγοντες ὅτι οὔτε τέκνων ςερήσοιτο, τήν τε 
οἰκίων αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτη- 
δείων.' 

2 ’ 3: [ 2 ἀντεξάγειν ἀντιπαρατάσσεσθαι, άντε- 
πιέναι. 

ἀντεπεξελὸ εἴν δοτικῃ. καὶ άντεπε- 

δέοχομαι — 
άντεπῃει Eolyb. 14 1) ἄντεπηρχετο. 
ἀντεπιτίθησι ἀντὶ τοῦ ἀντεπιστέλλει 

Ἰσαῖος. Harp. 
ἀντεπιχειρεῖν. παρὰ “4ριςοτέλει (Τορ. 

8 3) ἀντεπιχειρεῖν λέγεται. ἔςσι δὲ ἄντεπιχει- 
ρεῖν τὸ πρὸς τὰ λεγόμενα μὲν μὴ φέρειν ἔν- 

— 2 * 3 2 
σασι», ἐπιχειρεῖν δὲ δὲ ἄλλων τινῶν καὶ αὖ- 
τὸν πάλιν συλλογίζεσθαι ὅτι μὴ ἀληθὲς τὸ 
δεικνύμενον. ὁ γὰρ πρὸς μὲν τὸν δεικνύντα 
λόγον ὅτι ἡ ψυχὴ οὐκ ἀθάνατος διὰ τὸ εὖ- 
όος αὐτὴν ἔνυλον εἶναι, (δὲν ὁὃ ἔνυλον εἲ- 
ὅος χωριςὸν εἶναι τῆς ὕλης, μὴ ἐνιςάμενος, 

’ η — 

δεικνύναι δὲ πειρώµενος ὃν ἄλλων τινῶν πά- 
λιν αὐτὴν ὅτι ἔσιν ἄφφαρτος, ἤτοι διὰ τοῦ 
λαμβάνειν ὅτι αἱ µαθήσεις ἀναμνήσεις ἢ ὅτι 
αὐτοκίνητος, ἀντεπιχειρεῖ, οὐκ ἐνίσαται. Alex. 
Αρ]ιτοά, ρ.266. 

ἀγτερεῖ ἀντιλέξει. 
3 4 2 3 - 2 * 

ἀντερείδει ἀντὶ τοῦ οὐχ ὑπείκει, 
ἀντερώμιενος ἀντεπιθυμῶν. 
ντέρως ὁ καὶ «πολλώνιος, «ἄλεξαν- 

δρεὺς γραμματικός, παιδεύσας ἐν 'Ρώμῃ ἐπὶ . ή 
Κλαυδίου τοῦ μετὰ Γάιο» βασιλεύσαντος, 

ζ “6 Γ 
ἐφ᾽ οὗπερ καὶ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς γέ- 
γονεν" ἀκουςσὴς δὲ ἦν ̓ Απίωνος τοῦ µύχδου. 
φέρονται αὐτᾷ βιβλία περὶ γραμματικῆς δύο. 

"καὶ τοῦτο δὴ τὸ ὑμνούμενον ὄνομα ἀν- 
τέρως ἐν τοῖσδε τοῖς γενναίοις ἐσώζετο, ' 

ἀντεγκλήμασι -- ἀντήρεις 

ἀντὶ τοῦ ἀλλήλους ἠγάπων»" '' Χαρίω» γὰρ 
καὶ ἸΜελάνιππος εἷς ἔρωτα ἀλλήλοιν συνε- 
πνευσάτην, καὶ ὁ μὲν Ἀαρίτων ἐραςὴς ἦν, 
ΠΜελάνιππος δὲ τὴν ψυχὴν ὁ ἐρώμενος ἐς 
τὸν φίλον τὸν ἔνθεον ἀναφλεχθεὶς ἰσότεμιον 
τὸ τοῦ πόθου κέντρο» ἀνεδείκνυτο.͵ ϱΕ. vr. 
ἀναβολή θί συνεπνευσάτην. 

ἀντέσχε γενναίως ἔφερεν' ''καὶ πρότε- 
ϱο» ληφθείς τις ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων πρὸς 

πᾶσαν αἰκίαν βασάνω» ἀντέσχεν. Ιοφερι.. 
B. Ι. 3 7. 

ἀντετόρησεν (Ηοιῃ. Ε 337) εἰς τὸ ἕναν- 
τίον ἦλθε τιτρώσκω», διεπέρασε" τορῶ γὰρ 
τὸ τρυπῶ. 

ντ εὐεργεσίης 4γαμέμνονα τῖ- 
σαν “ἄχαιοί. ἡ παροιμία κατὰ τῶν τοὺς 
εὐεργέτας προπηλακιζόντω» ἠγε» ὑβριζόντων. 

ἀντεύφρασμα τὸ ἐναντίον τῇ εὔφρο- 
σύνη 4γάθων. 

ἀντεφέροντο (Ηοιῃ. ΕΤ701) ἠναντιῶντο. 
ἀντεφιλοτιμοῦντο ἀντὶ τᾷ ἡμιλλῶντο 

καὶ ἤριζον καὶ ἀντηγωνίζοντο. τοῦτο δὲ τὺ 
ἀντιφιλοτιμεῖσθαι πρώτης ἐςσὶ συζυγίας τῶν 
περισπωµένων καὶ µόνον. ἔςι δέ τινα ῥή- 
µατα ἃ δύο συζυγιῶν εὑρέθη, οἷον σκηνῶ 
σκηνεῖς καὶ σκη»νᾷς, καὶ ἀτολμῶ ἀτολμεῖς 
καὶ ἀτολμᾶς. 

ἀντεφοδεύω. καὶ ἀντεφώδευκα ἀντὶ 
τοῦ ἀντεπέτρεχον. 

ἀντέχει, δοτικῇ, ἀντὶ τοῦ ἐξαρκεῖ. «4εί- 
ναρχος δὲ ἀνεὶ τοῦ σώζεται, «4ημοσθένης 
καὶ ᾿Ὑπερίδης ἀντὶ τοῦ ἀντιλαιιβάνεται. “καὶ 
οἱ ἵπποι αὐτοῖς μηδὲ πρὸς τὸ φεύγειν ὑπὸ 
τοῦ πηλοῦ ἔτι ἀντεῖχον. καὶ αὖδις ""ἀμιελε- 
τήτους ὄντας χρύει ἀντέχειν ἀντὶ τοῦ ὑπο- 
μονητικῶς ἔχειν. καὶ αὖδις “ταῖς ἐπιθυμίαις 

ἀντέχων. καὶ αὖδις '"ἡ σύγκλητος ὕπολα- 
βοῦσα τοὺς «4ἰτωλοὺς ἀντέχειν ταῖς κατὰ 

τὸν ᾽ντίοχον ἐλπίσιν, ἀπράκτους ἀπέςειλεν 
εἲς τὴν Ελλάδα” (Ὀἰοάος. t. 2 Ρ. 631). καὶ 
ἀντεχόμενος ἀντιλαμβανύμενος, 

ἀντεχειροτόνησεν ἀντέλεγεν" (A Εοε]. 
444) "εἰ δὲ κἀκεῖνα προσέθηκε», οὐδεὶς ἆν- 
τεχειροτόνησεν ἄν. 

ΑΑντήνωρ ὄνομα κύριον. καὶ συςέλλει. 
καὶ 4ντηνορίδης ὁ τοῦ 4ντήνορος παῖς, 

ἀντήρεις ἀντιφέτους, ἀντὶ τοῦ ἴσας τοῖς 
Φρήνοις. μετῆκται δὲ ἀπὸ τῶν ἐρεσσόντω», 
ὕταν κατ᾿ ἴσον ἐρέσσωσι καὶ μὴ εἷς Φάτερον 
περιωφῆται ἡ ναὓς. ἀντήρεις οὖν ἄντικτυ- 



ἀντήρκου» --- ἀντικατέςησαν 

πούσας τοῖς Φρήνοις" θρηνοῦσα γὰρ ἔτυπτε 
τὸ σἶθος πρὸς ἕκαςον Ηλέκτρα. (5 ΕΙ. 89) 
"πολλὰς d ἀντήρεις Πσθου σέρνων πληγὰς 
αἱμασσομένων."' ἀντῆρις δὲ ἀντήριδος, καὶ 
σµαίνει τὴν Φυρίδα. 
ἀντήρκουν ἐξίσχυο», ἠδύναντο" 

τὰς πἀρατάξεις ἀντήρκουν μόλις." 
ἀντιάζει ἐναντιοῦται. 
ἀντιάνειραι (Ποπ. Γ 189) ἴσανδροι, 

ὑαντιούμεναι τοῖς ἀνδράσιν. 
ἁγτιάσας µετασχώ». ἐν ἐπιγράμματι 

ΑΡ628) ““δῶρα φέρει τρομεροῦ γήραος ής 
πέσας.' καὶ αὖθις Σοφοκλῆς (ΕΙ. 1009) “ἆ ᾱλ 
ὠπιάζω πρὶν πανωλέθρους τὸ πᾶν ἡμᾶς τ 
ἐέσθαι κἀξερηικῶσαι γένος.) 
Αντιάτας τοὺς ἀπὸ ᾿4ντίου πόλεως, ἣ 

ἀπέχει Ῥώμης τ΄ σαδίους. Harp. 
ἀρτιβλη Φέντος ἀντὶ τοῦ ὑπαγορευθέν- 

τος 4είναρχος λέγει. Ηατρ. 
ἀντιβόλησις καὶ ἀντιβολία παρά- 

ἔησις, ἱκετηρία" Θουκυδίδης 75) "πρὸς 

Ἱὰρ ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυριιὸν τραπύμενοι 
ἐς ἀπορίαν καφθίςασαν, ἄγειν τε σφᾶς ἀξιᾶν- 
τς καὶ ἀντιβολῆσαι ἀπωντῆσαι, µετα- 
οχεῦν. καὶ ἀντιῤολῷ τὸ ἱκετεύω. πεποίηται 
παρὰ τὸ ἄντομαι καὶ βάλλω. 
ἀντιβολῶ δοτικῇ" ""φωναὶ δὲ παρὰ πάν- 

των οἰχτραὶ ἀντιβολοῦσαι καὶ ἀντηχοῦσαι 
εὐτοῖς.' αἰσιατικῇ δέ (Ώειπονίὴ. 91 188) '"ὑμεῖς 
ἠὲτοὺς νόμους ἔχοντά µε πλησίον ἡγεῖσδε 
ταρεςάναι καὶ τὸν ὄρκον ὃν ὀμωμόκατε, τή- 
τις ἀξιοῦντα καὶ ἀντιβολοῦντα ἕκαστον 
ὑμῶν, 

Αντιγενέδης Σατύρου Θηβαῖος µου- 
σαός, αὐλωδὸς Φιλοξένου. οὗτος ὑποδήμασι 
Ἠλησίοις πρῶτος ἐχρήσατο, καὶ κροκωτὸν 
ὑτῷ Κωμαςῇ περιεβάλετο ἱμάτιον. ἔγραψε 
μη, 

ο τιγόνη ὄνομα κύριον. καὶ «4ντιγο- 
ος. καὶ ντιγόνειος κλίνη τοῦ 4ν- 
Τήνου. 

4ντίγο νος. οὗτος ἐκλήΦη εὐεργέτης καὶ 
σωτὴρ παρὰ πᾶσι τοῖς Ἕλλησι Eohb. 50). 
"Ἠκήσας γὰρ μάχη Κλεομένη» τὸν τῶν Au- 
—— βασιλέα ἐγκρατὴς ἐγένετο καὶ 
ης Σπάρτης, αὐτός τε ὤν κύριος ὃ βάλοιτο 
Ίρησθαι καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς ἐμπολιτευο- 
Μέοις, τοσοῦτον ἀπεῖχε τοῦ κακῶς ποιεῖν 
τοὺς γεγονότας ὑποχειρίους ὡς ἐκ τῶν ἔναν- 
ον ἀποδοὺς τὺ πατρικὺν πολίτευμα καὶ 

"πρὸς 
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τὴν ἐλευθερίαν, καὶ τῶν µεγίσων ἀγαθῶν 
αἴτιος γενύμενος καὶ κοινῇ καὶ κατ ἰδίαν 
«{ακεδαιμονίοις... καὶ οὐ µόνον ἐκρίθη παρ 
αὐτὸν τὸν καιρὸν εὐεργέτης, ἀλλὰ καὶ µε- 
ταλλάξας σωτήρ." 

ἀντιγόχνοιαι (an ἀντύγων χνόαι) οἱ 
τροχοὶ τοῦ ἅριατος. 

ἀντιγραφεύς ὅ καθιςάµενος ἐπὶ τῶν 
καταβαλλόντων τινὰ τῇ πύλει χρήματα, ὡςε 
ἀντιγράφεσθαι αὐτά. οὕτω «{ημοσθένης ἐν 
τῷ κατὰ -Ανδροτίωνος (70), ἀλλὰ καὶ 4ἰσχί- 
νης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος 45. δύο δὲ 
ἦσαν, ὃ μὲν τῆς διοικήσεως, ὃ δὲ τῆς βου- 
λῆς. Harp. 

ἀντιγραφή. ἰδίως μὲν ἐπὶ ταῖς τῶν κλή- 
ϱων διαδικασίαις, ὅταν τις ὡς ἄπαιδος ὄν- 
τος τᾷ τετελευτηκότος ἑαυτῷ φάσκη προσή- 
χειν τὸν κλῆρο»" ἐπὶ τῶν τοιούτω» γὰρ λέγεται 
ἀντιγραφή. κοινῶς δὲ τὰ ἐν ταῖς δηµοσίαις 
δίκαις τῶν δικαζοµένων γράμματα, καὶ λέ- 
γεται ὁμοίως τά τε τῇ ὁιώκοντος καὶ τὰ τᾶ 
φεύγοντος ἀντιγραφή. λέγεται δὲ οὕτω καὶ 
τὰ μαρτύρια. Πλάτων μέντοι ἐν τῇ Σωκρά- 
τους ἀπολογίαᾳ (ρ.27Ο) ἀντωμοσίαν καὶ ἀν- 
τιγραφὴν τὸ αὐτὸ λέγει. Harp. 

ἀντιδιαςέλλεται ἀντιδιςησιν. 

ἀντίδορον τὸ τοῦ δέρματος δέρµα" ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 239) ''καὶ κάρυο» χλωρῆς 
άντίδορο» λεπίδος., 

ἀντίδεσις σχῆμα λέξεώς ἐσι, καθ’ ἣν 
ἀντιτιδέασιν ἀλλήλοις τὰ ἐναντία ἢ κατὰ µέ- 
ϱος ἡ ἀθρύα. ο Ίσοκράτης ἐν τῷ Πα- 
»αηναϊκῷ (1). Ηατρ. 

ἀντικάδηται ἀντὶ τῇ ἐναντιοῦται. καὶ 
ἀντικαθίςσαται ὑμοίως' ''οὐ δυνάµενος 
τῷ πλήψθει ἀντικαθίσασθαι. 

ἀντὶ κακᾷ κυνὸς σῦν ἀπαιτεῖς, πα- 

ροιµιία ἐπὶ τῶν καλὰ ἀντὶ κακῶν ἀπαιτούντων. 
ἀντικαταλλωττόμενος. ὃ µόνον ὅταν 

σπένδηταί τις ἢ εἲς φιλίων ἔρχηται πρὸς ὃν 
γέγονεν αὐτῷ διαφορά, τῷ καταλλαττόμενος 
ἐχρήσαντο οἱ ῥήτορες, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τᾷ ἀμεί. 
βοντος χρυσίον ἐν τῷ δήμῳ πολλάκις. An- 
κοσθένης (19 114) "ἀλλὰ καὶ ἐδείκνυεν ἡμᾶς 

τυροπωλῶ», οἰκοδομῶν, βαδιεῖσθαι άσκων 
κἂν μὴ χειροτονῆτε ὑμεῖς, ξυληγῶ», τὸ χρυ- 
σίον καταλλαττόµενος ἐπὶ ταῖς τραπέζαις.) 

ἀντικατέςησαν ἠναντιώθησαν: «4ιό- 
ζωρος (:.3 ρ.645) "οἱ δὲ ὑπολειφθέντες ἀν- 
τικατέςησα» ἀλλήλοις. 
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ἀντικατηγορεῖσθαι., τὺ ἴδιον ἄντικα- 
τηγορεῖται τοῦ πράγματος καὶ μιόνω ὑπάρχει 
καὶ ἀεί ὡς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ γελαςικόν. καὶ 
τοῦτό ἐσιν ἀντικατηγορεῖσθαι, τὸ µόνῳ καὶ 

΄ 4 [ή πάντη ὑπάρχειν. 
ἀντικείμενα. τὰ ἀντικείμενα τετραχῶς 

ἀντίκειται" ἢ γὰρ ὡς — καὶ ἀπό- 
φασις, ἢ ὡς τὰ ἐναντία, ἢ ὡς ἕξ δις καὶ σέρη” 

σις, J ὡς τὰ πρός τι. καὶ καν ἑκάσην άν- 

τίθεσιν οἰκεία τις ἆκολου υδέα, ἀφ' ἧς άκολε- 

Φίας ὑπογράφει πῶς οἷόν τε ὁριμωμένους 

κατασκευάζειν τι καὶ ἀνασκευάζειν. ἀλλ οὐκ 
ἐπὶ πασῶν τῶν ἀντιδέσεων» ἡ ἀκολούδησις 
ὁμοίως, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιφάσεως ἀνά- 
παλιν ἡ γινοµένη ἀκολούθησις ἔχει: εἰ γὰρ 
τὸ καλὺν ἡδύ, τὸ οὐχ ἡδὺ οὐ καλόν, ἀλλ 
οὐχὶ τὸ οὐ καλὸν οὐχ ἠδύ, καὶ τὰ λοιπὰ ἐπὶ 
τοῖς τόποις. Αἱεκ. Aphrod. in Aristot. Τορ. 2 
Ρ.101. 

ντικλείδης. οὗτος ἔγραψε περὶ Νό- 
στω». 

ἀντίκρισις ἀντὶ τοῦ ἀπόκρισις. οὕτως 
Ἰ4ναξίλας. 

ἀντικρύ κατέναντι, ἐξ ἐναντίας, ἄντι- 
κρυς δὲ διόλου ἢ παντελῶς ἢ φανερῶς, δὲ 
ἐναντίας. ὃ δὲ ποιητὴς (Ι ὅσθ) ἐκτεταμένως 
λέγει καὶ δίχα τοῦ σ' '᾿ἀντικρὺ δὲ παραὶ 
λαπάρη» διάµησε χιτῶνα.”. ἢ) ἄντικρνς ἀντὶ 
τοῦ αὐτίκα, φανερῶς" | ο 
τις αὐτοὺς εἶναι καὶ νόφους ἄντικρυς. (εἰ. 
v. ὑπόβλητος) ἀντὶ τοῦ ἀληθῶς. ᾿εἶδο» δὲ 
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἄντικρυς ἀπαγγέλλου- 
σαν τὴν τοῦ ἀνδρὺς ὄψιω, οἷος ἦν τὴν φύ- 
σι. καὶ ὁ κανών' τὰ εἷς υς ἐπιρρήματα 
εἰ λέγοιτο ἄνευ τοῦ σ, ἰσοχρονεῖν Φέλει, κε: 
σηγὺς εσηγύ. τὸ μέντοι ἀντικρὺ μεταβαλὸν 
τὸν τόνον μετέβαλε καὶ τὸν χρόνον. 

ἄντικρυς κατέναντι, ἐξ ἐνωντίας. οἱ δὲ 

γλωσσογράφοι καὶ "πολλόδωρος ὁ Κυρηναῖος 
καὶ ἕτερά φασι δηλοῦν' καὶ γὰρ διαμπερές, 
καὶ Ἰδύς, καὶ εὐθύς, καὶ ἐπ εὐθείας, καὶ 

ἰσχυρῶς, καὶ σαφῶς, καὶ ἀκριῤῶς, καὶ ἁπλῶς. 

ο) δέ φασιν, ἀκριβέξερον οἶμαι λέγοντες, ὅτι 
μετὰ τοῦ σ λεγόμενον τὰ εἰρημένα Φηλοῖ, 
ἄνευ δὲ τοῦ σ, οἷον ἀντικρύ, τὺ κατέναντι 
µόνον καὶ ἐξ ἐναντίας, 

"4ντίκυρα ὄνομα χωρίου τινός, 
ἀντικυρίας σοι δεῖ (απ άντικύρας) 

ἀντὶ τοῦ ἐξουσίας, 
ἀντιλαμβανόμενοι κρατοῦντες, ἐξεχό- 

΄ - * ""ὑποβλήτους ἂν εἰπέ 

ἀντικατηγορεῖσθαι -- Αντιόπη 

µενοι" ᾿'μεϊναί τε αὐτὸν ἠξίουν καὶ κατέχεω 
3 . / [ή ”. 

ἀντιλαμβανόμενοι ἐτόλμων. 
ἀντιλέγειν ἀντὶ τοῦ ἴσα λέγειν Πλάτων 

(Criton. ρ.50Ε). 
1 - ἀντίληψις ἀντὶ τοῦ ἐπίληψις Πλάτων 

2 — 5 3 

Phaed. ρ.8ΤΑ). ἁντιλήπτωρ δὲ ὃ ἀντι. 
λαμβανόμενος. 

ἀντιλοργιιῶν Θουκυδίδης ὃ’ (99). καὶ 
ἀντιλογῆσαι Νεφέλαις (320) «4ριςοφάντς. 

} / ’ εν επ. 
4ντίμαχος Ἰολοφώνιος, υἱὸς 'Υπάρχε, 

Υθαμιματικὸς καὶ ποιητής. τινὲς δὲ καὶ οἰκέ- 
την αὖ τὸν ἀνέ 7θαψαν Παννάσιδος τοῦ ποια: 
τοῦ, πάνυ ψευσάµενοι" ἦν γὰρ αὐτοῦ ἀχου- 
ςὓς καὶ Φτησιμβρύτου. γέγονε δὲ ποὸ Πλά. 
τωνος. 

4ντίμαχος ἕτερο, ἩΗλιοπολίτης ἀπ᾿ 
«ἰγύπτου, ὃς ἔγραψε κοσµοποιία» ἐν ἔπεσιν 
ἡρωικοῖς Υψ. 

ἀντίμ αχος ὁ ψεκάδος. οὗτος μελῶν ἦν 
ποιητής, ψεκὰς δὲ ἐκλήθη ἐπειδὴ — 

— 1 
τοὺς ὁμιλοῦντας διαλεγόµενος. ἦν δέ τις καὶ 
Ὀλυμπικὺς καλούμενος ψεκὰς διὰ τοῦτο. ἐδύ- 

ἳ ζ ’ 
χει δὲ ὁ “ἀντίμαχος οὗτος ψήφισμα πεποιη" 

. ο -- . - * 1 * 

κέναι, μὴ δεῖν κωμφδεῖν ἐξ ὀνόματος" κα 

ἐπὶ τούτῳ πολλοὶ τῶν ποιητῶ»ν οὐ προσήλ- 
Φον ληψόµενοι τὸν χορόν, καὶ δῆλον ὅτι 
πολλοὶ τῶν χορευτῶν ἐπείνων. οἳ δὲ λέγχου" 

4 J — 4 

σιν ὅτι ποιητὴς ὢν καλός, χορηγῶν μικρολό- 
γως τοῖς χορευταῖς ἐχρήσατο, sch. Α Ach. 

1150. 
2 4 * 2 

“ντιμάχου χαταπυγοσυνης να" 
πλ ήσει (Α Nub. 1093) ἀντὶ τοῦ μαλωκίας 
οὗτος γὰρ εἰς δηλύτητα καὶ εὐμορφίων χι 
μδεῖται. ἔςι δὲ καὶ ἕτερος ἐπὶ πονηρίᾳ κω- 
μῳδούμενος, καὶ τρίτος ὁ ψεκάδος λεγόμενος, 

᾽ * 1 

καὶ τέταρτος τραπεζίτης, οὗ μνημονεύει καὶ 
Εὔπολις ἐν «{ήμοις. πέμπτος  ἱςοριογράφος. 

3: t — 

ἀντιμίσιον παρὰ Εωμαίοις τράπεζα 
πρὸ τοῦ δικαςηρίου κειµένη. 

ἀντινομῶ δοτικῇ. 
* 4 .. ” — 2 ε] ⁊ ια 

ἀντίνυ πολλῶν λαῶν ἐςὶν ἀνὴρ ὄντε 

Ζεὺς κῆρι φιλήσει) (Ηοιυ. I 116). ἴσος ἐςὶν 
{ 8 - αἱ 2 ’ 
ο εἰς ἀνὴρ πολλοῖς, οταν ᾗ Φεοφιλής. 

ἀντίξοον ἐναντίον, πολέμιον. — 
(6 7) "καὶ σρατὸν συλλέγειν ἀντίξουν Πέρ 
σῃσι. καὶ ἀγτίξουν» ἐναντίον' 4γαθίας { 

ν .. — 4 * 4 * J 2 — * 

14) "ο δὲ ἐχώρει οὐδὲν ἀντίςουν ἔσεσναι 
ὑποτοπήσας., 

Αντιόπη Φυγάτηρ Νυκτέως, ἣν ἔφφειρ. 
- — { p4 4 ΄ ΄ * 

τις τῶν πολιτῶν. ὁ δὲ πατὴρ πέµπει αὐτὴ, 



ἀντίος ---«4ντίοχος 

τῷ ἀθελφῷ κολάσαι, ὃ δὲ ἔγκνον αὐτὴν θεα- 
εάµνος ᾧχτειρεν. ἣ δὲ γεννᾷ Ζῆδον καὶ 
Ἀμφίονα, οὓς εἲς ὄρος ἔρριψεν ὁ Φεῖος. εἶχε 
ῥἐγυναῖκα ὀνόματι «4{ίρκη», ἥτις ὑπονοήσασα 
εν ἑαυτῇς ἄνδρα .4ύκον φιλεῖν τὴν “ἄνειό- 
τη», ἀνάγει αὐτὴν εἷς ὄρος, καὶ δήσασα αὐ- 
τὴν ἀπὸ τραχήλου ταύρου καὶ ἀνάψασα δᾷ- 
ἑας ἀπὸ τῶμ αὐτοῦ κεράτω» ἔμελλεν αὐτὴν 
ἐπολλύειν. ἣ δὲ ἐφρήνει, καὶ Φορύβου γενο- 
μόα ἠδροίσθη πλῆνψος γεωργῶ», σὺν οἷς καὶ 
Ζῇνος καὶ μϕίω». καὶ γνωρίσαντες τὴν µη- 
τέρα ἐρρύσαντο αὐτήν, τὴν δὲ «{ίρκην τῇ προ- 
χιμένῃηπαρέδωκαντιμωρίᾳ. Ζήψος δὲ καὶ-ἁμ- 
φίων κτίζουσι Θήῤας καὶ βασιλεύουσι, καὶ 
τούτων οἱ ἀπόγονοι µέχρι «{αΐου καὶ Ἰ[οκά- 
σου τοῦ µετακληθέντος Οἰδίποδος. εξ. Ar- 

μθ. ρ. 601. 

ἀγτίος ὁ κατέκαντι' "ήκε ὁ) αὐτοῦ ὧν- 
τος.” 

Αντιόχεια ἡ πόλις. πεποίηται μὲν ὑπὸ 
Σλεύχον, Ὠὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ παιδὸς 
Αντιόχου. καὶ 4ντιοχίς ὄνομα φυλῆς. 
Αντίοχος ô αὐτόμολος Κίλιξ μὲν ἦν τὸ 
Ἰύνος, ὃς φιλοσοφεῖ» κενηδὸ» τὰ πρῶτα ἐπλάτ- 
ττο, καὶ πλεῖσά γε ἐκ τούτου τοὺς σρατιώ- 
τας ἐν τῷ πολέμῷῳ ὠφέλησεν' ἀπαλγοῦντας 
7ὰρ αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ ῥίγας ἐπερρώ»- 
νν, ἔς τε τὴν χιόνα ῥιπτῶν ἑαυτὸν καὶ ἐν 
αὐτῇ καλινδούμενος' ὃψεν περ καὶ χρημάτων 
καὶ ταιῶν παρὰ τοῦ Σεβήρου καὶ τοῦ «4ν- 
τωγίνου ἔενχεν. ἐπαρθεὶς δὲ ἐπὶ τούτοις τῷ 

Τηφιδάτῃ συ»εξητάσθη, καὶ µετ αὐτοῦ πρὸς 
Πάρθους ηὐτομόλησε». Dio (3.98. 77 49, 
Αντίοχος ὁ βασιλεύς, ὅτος ἐδόκει κατὰ 
τὸς ἀρχὰς γεγονέναι μεγαλεπήβολος καὶ τολ- 

μηθὸς καὶ τοῦ προτεθέντος ἐξεργασικός, προ- 
βαίνων δὲ κατὼ τὴν ἡλικίαν ἐφάνη πολὺ κα: 
Ἰαδεέερος αὑτοῦ καὶ τῆς τῶν» ἐκτὸς προσ- 

ῥοχίας, Polyh. 15 extr. 
ἐκ γὰρ τῶν» παίδω» τοῦ «4λεξάνδρον τοῦ 

Μωκεδόνος ἐξῆλθε ῥίζα ἁμαρτωλός, οὗτος ὁ 
ἰπφανής, υἱὸς Σελεύκου τοῦ φιλοπάτορος, 

ὃς ὑπάρχων δεινὸς ἀνὴρ καὶ πλεονέκτης καὶ 
πολλὰς ἁρπαγὰς καὶ λεηλασίας ποιήσας συ- 
νῆξε χρήματα πολλά, καὶ ἐκ πολλῆς ἆκολα- 
σίας καὶ οἰςρηλασίας εἲς µίμες ἑαυτὸν καθεὶς 
ὃν ὄψει πάντων ταῖς γυναιξὶν ἐπεμαίνετο. καὶ 
καταλαβὼν τὴν «4ἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ 
ἁρμασι καὶ ἐλέφασι καὶ σόλῳ µεγάλῳ ταύτης 
ἐαράτησε». ὑποςρέψας δὲ μετὰ ἀπονοίας εἷλε 
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καϊτὴν Ἱερυσαλὴμ δοριάλωτο», καὶ κατέσφαξε 
µυριάδας τή’. κατατολμήσας οὖν καὶ εἰς τὸ 
ἁγίασμια εἰσελθὼν καὶ ςήσας ῥωμὸν» καὶ εἲ- 
ὅωλον βδέλυγµα ἐρημώσεως καὶ τὸν ναὸν 
µιάνας ὃι ἀκαφθάρτων Φυσιῶν, ἱερὸν «4ιὸς 
Ὀλυμπίου προσηγόρευσεν. οὕτω τε ἐφ᾽ ὑψη- 
λοῦ καθίσας, καὶ τῶν ςρατιωτῶ»ν αὐτοῦ κύ- 

χλῳ παρεςηκύτω» ἐνόπλω», ἐκέλευσε τοῖς δο- 
θυφόροις ἕνα ἕκαςον 'Εβραϊῖον ἐπισπάσασθαι 
καὶ κρεῶ» χοιρείω» καὶ εἰδωλοθύτων ἄναγκά- 
ζειν ἀπογεύεσθαι, εἰ δὲ μὴ φέλοιεν µιαροφα- 
γῆσαι, ἀναιρεῖσθαι τροχισθέντας. πολλῶν ὂν 
συ»αρπασφέντω», καὶ Ἐλεάζαρ τις τῶν πρώ- 
των γραμμµιατέω», ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἥλι- 
χία», μὴ µιαροφαγήσας, μαξιγωθδεὶς ἀναιρεῖ- 
ται σὺν ἑπτὰ παισὶ μετὰ μητρὸς Σολομωνί- 
ος" περὶ ὧν καὶ ὁ Φεολόγος ἐν τῷ "τί δὲ 
οἳ Πήωκκαβαῖοι” (ου. 29) κινηκονεύει. ἐκπλα- 
γεὶς δὲ ὁ τύραννος καὶ μᾶλλον» ἐκμανείς, καὶ 
τὰ ἱερὰ σκεύη πάντα λαβὼν καὶ πᾶσαν τὴν 
πόλιν λαφυραγωγήσας καὶ τὰ κτήνη κρεερ- 
γήσας καὶ φονοκτονία» ποιήσας καὶ µεγαλορ- 
ρηµονήσας ἀνεχώρησεν εἰς “4ντιόχειω». καὶ 
μετὰ δύο ἔτη κατὰ Περσῶν ἐπιςρατεύσας 
ἀπέσειλεν ἄρχογεα φορολογῆσαι τὰς πόλεις 
Ἱερουσαλήμ, ὃς παραγενόµενος καὶ λαλήσας 
εἰρηνικοὺς λόγους πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ 
εἰσελθὼν ἐπάταξεν αὐτὴν πληγῇ µεγάλῃ, καὶ 
κωθελὼ» τὰ τείχη πᾶσαν αὐτὴν ἐνέπρησε, 
καὶ τὸ ἱερὸν µιάνας καὶ πολλοὺς ἀνελὼν καὶ 
αἰχμαλωτεύσας ἀπῄει, ἄρχοντα καταλιπὼν 
εἲς τὸ βασανίζει» τοὺς Ἰουδαίους. ΙΜατθίας 
δέ τις ἱερεύς, ἔχων υἱοὺς πέντε ἀφ᾿ ὧν Ἰού- 
δας ὁἆ Ιακκαβαῖος ἐτύγχανε, ζήλου πλησθ εἰς 
καὶ ὀρμήσας κατὰ τοῦ ἄρχοντος ἀνεῖλεν αὐ- 
τὸν καὶ σχάπτει τοὺς τῶν "Ελλήνων βωμός. 
ἐπέρχεται οὖν αὐτῷ ᾽άντίοχος μετὰ πολλῆς 
ὀυνάμεως. ὡς δὲ ἐπέτεινεν ὁ πόλεμος, Ἐλεά- 
ζαρ ἀδελφὸς Ἰούδα ἀριςεύσας συντρίβεται 
ὑπὸ ἐλέφαντος"' ὑπεισῆλόε γὰρ τὸ» ἐλέφαντα, 
καὶ Σίφει τὴν γασέρα αὐτοῦ ἔτυψεν», ἐλπίσας 
ἐπάνω αὐτοῦ τὸν τύρωννον φέρεσφαι. ἔκσρα- 
τεύσας οὖν ὁ «άντίοχος κατὰ Περσῶν ὑπέ. 
ςρεψεν ἠττημένος, καὶ κακῶς τὸν βίον ἆπαλ- 

λάττει. eſ. Cedren. p. 162. 
ὅτι ὁ αὐτὸς Avrioxoc τὸ τῶν Ἰουδαίων 

ἔθνος ςασιάσαν πρὸς τὸν συνήθη φόρον αὖ- 
Φις κατεδούλωσε. συλήσας τε τὰ τοῦ ἱεροῦ 

ἀναθήματα καὶ ὁμερευνήσας ἅπαντα εὗρεν 
ἀγαλμάτι Ἱπαῖς χερσὶ κατέχον 

Σ 
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πώγωρά τε ἐπιφερόμενον βαθύν, ᾧ δὴ καὶ 
λυχνίδιον παρειςήκει διάχρυσον. ταῦτα χοι- 
ρείοις αἵμασιν ἀναλαβὼ»ν ἐν τῷ Ἱερῷ κατέ- 
λιπε, καὶ πολλοῖς ταλάντοις ζημιώσας πρὸς 
ὑπαγωγὴν φόρου τοὺς ἐνοικοῦντας Ἰεδαίας 
ἐπὶ τὴν Συρίαν ἐπανῆλθεν. 

ο Αντίοχος ὁ πραιπόσιτος. οὗτος διαβλη- 

Φεὶς Θεοδοσίῳ τῷ μικρῷ καθηρέθη τῆς τι- 
μῆς, καὶ δημιοσιευθεὶς ἐν τοῖς ἱερεῦσι κατε- 
τάγη, διατάξεως ἐκφωνηθείσης παρὰ τοῦ 
βασιλέως εὐνοῦχον ἐν τοῖς πατρικίοις μὴ τε- 
λεῖν. eſ. v. ὕπατοι οχίτ. 

ἀντιοώντων Hom. 3643) ἀπαντώντων. 
ἀντιπάθδεια. 
ἀντίπαις ὃ ἐγγὺς ὢν τοῦ ἴουλος γενέ- 

σθδαι, ὁ τὸν πώγωνα ἐκφύων». ὁ δὲ 4ριςοφά- 
νης ὅ πρόσηβος καὶ ἀνδρόπαις εἶπεν. 

ἀντίπαλον. τρία σηµαίνει, τὺ ἐναντίον 
καὶ τὸ Ἰσόπαλον καὶ τὸ ἰσόςροφο». ''οὐ γὰρ 
ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ὁ ἀγὼν ἔςαι. 

ἀντιπαράκλησις" 'εἷς τοιαύτην προ- 
Φυµίαν παρέςη τὸ πλῆθος ὧςε παραπλησίαν 
ἐνθονσιασμῷ τὴν ἀντιπαράκλησιν γίνεσθαι 
τῶν δυνάμεων". (Polyb. 44 19). 

ο ἀντιπαράτουρα ἀντικόσμησις, ἢ ἄλλη 
εὐπρέπεια" παρᾶτον γὰρ ἡ παρασκευὴ παρὰ 
Ῥωμαίοις. 

ἀντιπαρεξάγειν ἀντιτάσσειν. 
Αντίπατρος. οὗτος ἐπεὶ διεδέξατο τὴν 

ἀρχὴ» τῶν Μακεδόνων, ἐπολιορκήθη μὲν ἐν 
“{αμίᾳ τῆς Θεσσαλίας ὑφ᾽ Ελλήνων», ἆἄνα- 

χωρησάντων δὲ τῶν 4ἰτωλῶν», εἶτα τῶν ἄλ- 
λων ἐσώθη. νικήσας δὲ Ἔτει τοὺς δέκα ῥή- 
τορας, οὓς ἐξέδοσαν ᾽4θηναῖοι, «{πιοσθένην 
Ὑπερίδη» .{υκοῦργον Πολύευκτον ᾿Εφιάλτην 
Θραόύῤουλόν Χάρητα λαρίδημον «{ιότιμον 
Παωτροκλέα [Κάσανδρον]. 

Αντίπατρος ἹἸολάου, πόλεως δὲ Ππα- 

λιούρας τῆς ΠΜακεδονίας, ςρατηγὸς Φιλίππη, 
εἶτα «4λεξάνδρου, καὶ διάδοχος βασιλείας, 
μαθητὴς “ριςοτέλους, κατέλιπε» ἐπιστολῶν 
σύγγραμμα ἐν βιῤλίοις δυσί, καὶ ἱστορίαν, 
τὰς ΠΠερδίκκου πράξεις Ἰλλυρικάς. καὶ ἔπε- 
τρόπευσε μὲν τὸν οἱὸν “4λεξάνδρα τὸν ΗἩρα- 
κλέα κληθέντα, (όνος δὲ τῶν διαδόχων «εὺν 

χαλέσαι «4λέξανδρον οὐχ εἵλετο, ἀσεβὲς τᾶτο 
κρίνας. ἐβίω δὲ ἔτη οὔ', καὶ κατέλιπεν υἱὸν 
καὶ διάδοχο» ἸΚάσανδρον τὸν τὴν μητέρα 
λεξάνδρου ἀνελόντα Ὀλυμπιάδα. 

ὅτι τῶν «4δηναίων τὰς «49θήνας άντιπά- 
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᾿άντίοχος — ἀντιπελαργεῖν 

τρῳ τῷ Ἰακεδόνι παράδόντων, ἐν δέει ὂν- 
τες οἳ δημαγωγοί, πρὺς τὴν ἐπανάστασιν 

Γτοὺς θηναίους ἐπάραντες, μὴ τὴν αἰτίαν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐνέγκωσιν», ἔφυγον. οἱ δὲ 49η. 
ναἴοι Φανάτω ἐρήμην τούτους κατεδίκασων" 
ὦν ἡν «{ημοσθένης ὁ ῥήτωρ καὶ Ὑπερίδης 
καὶ Ἱμεραῖος, τὴν τοῦ Φανάτου εἰσήγησιν 
εἰσενεγκόντες. ᾿ ἐγεγόνει γὰρ εἷς οὐδὲν µετριώ- 
τερος τῇ γνώµῃ, διότι μηδὲ ἔστι φύσεως µε- 
ταβολὴ κακία συνελθούσης, ἡττᾶται δὲ αὖ- 
τῆς καὶ νόµου ἐπίταξις ιὴ παντελῶς κολά" 

ζουσα, καὶ ἰσχὺς αὐτῇ ἀνανταγώνιστος ἐφ 

ὕπερ ἂν ῥέψη" καὶ οὔτε φόβῳ ἀποτρέπεται 
τὸ Φρασύνεσθαι, οὔτε αἰδιωὼς ἐξείργουσα πα: 

ραπεῖσαι ἱκανή ἐστιν ἐς τὸ τῷ »όμω ὑπή: 
κοον.᾽ 

Αντίπατρος Νικολάου τοῦ «{αμασκη-ο 
νοῦ πατὴρ τοῦ ἱστορικοῦ, ὃς ἔσχε Στρατο: 
νίκη» γυναῖκα, τὴν μητέρα Νικολάου" οἳ ὅτα: 
φανεῖς ἦσαν ἐν «αμασκῷ κατά τε σωφρο: 
σύνη» καὶ ἄλλη» λαμπρότητα. πλούτῳ τεγὰρ 
πολλῷ διαφέροντες ἥκιστα ἐπ αὐτῷ ἐμεγα- 
λύνοντο, εὐδοξίας τε οὐ τὰ δεύτερα φερύμε 
οι βραχὺ τοῦτο ἐλογίζορτο. ὁ δὲ δὴ "4ντί- 

᾽ / ἳ 4 * * πατρος καὶ λόγου δεινότητι πρθχων ἔβλαψε 
- " 1 

μὲν οὐδ᾽ ὀντινοῦ», ὤνησε δὲ µυρία τούτῳ ὃ 
- — ⸗ 

τὸ κοινὸν νον ἀλλὰ καὶ τῶν ἀςῶν» συχνᾶς' 
/ . — * δικαιοσύνην 1ὰρ ἀσκῶν εἴπερ τις ἕτερος, 

- ͵ . ῃ - J πλεῖσα μὲν διῄτησε νγείκη τοῖς πολίταις πρὺς 
ἀλλήλου λεῖσα δὲ τῇ (ὃ ὺς τοῦ ἵλους, πλεῖσα δὲ τῇ πατρίδι πρὸς τοὺς 

΄ Ἶ - 

ἐν κύκλῳ δυνάςας. καὶ ἐτιμᾶτο ὑπὸ πάντων 

διὰ τοῦτο, πλείσας δὲ ἐπιςεύθη πρεσβείας 

καὶ ἐπιτροπάς, ἀρχάς τε πάσας διεξῆλοε τὰς 
ἐγχωρίους. τελευτῶν τε τὸν βίον οὐκ ἔσιν ὃ 

τι ἐπέσκηψε Νικολάω τῷ υἱεῖ καὶ Πτολεμαίῳ 
τι τούτου ἀδελφῷ ἢ τῷ «4{ἱἱ θυμιατήριον 
ο * 3 ς Ἶ .. κ 6 ' . το ἕν 

οπερ έφη αὐτὸς προὐπεσχημένος τῷ Φεῷ, 

χατασκευάσαι ἐπειδὸν τελευτήσῃ, δηλῶν (οἱ 
κ. . 8 ια ε. . -” 

μαι) ὅτι τὸ ποὺς Φεοὺς ὅσιον δεῖ καὶ τελει- 
τῶντας φυλάττει», καὶ μηδὲν ἔτι ἀπολαύσε- 

σθει τοῦ ῥίου µέλλοντας. 
ἀντιπελαργεῖν παροµιία ἐπὶ τῶν τὰς 

χάριτας ἀντιδιδόντω». καὶ ἀντιπελάργω: 
ἴσες. φησὶν “4ρισοτέλης (Η.Α. 9 14) ἀληδῆ 
εἶναι τὸν περὶ τῶν πελαργῶν λόγον" ὁκιοίως 
δὲ αὐτοῖς ποιεῖν φησὶ καὶ τοὺς ἀερόποδας. 
διὸ ἐν τοῖς σκήπτροις ἀνωτέρω κιὲν πελαρ: 
γὸν τυποῦσι, κατωτέρω δὲ ποτάµιον ἵππο», 

δηλοῦντες ὡς ὑποτέτακται ἡ βία τῇ δικαιο' 
πραγία" οἳ γὰρ πελαργοὶ δικαιοπραγεἲς ὄντες 



ἀντιπεποιημένοι--- ἀντιτυπῆσαι 

αἱ τῶν πτερύγων βασάζασι τοὺς γεγηρακό- 
τας, οἱ δὲ ἱπποπόταμοι ζῷο» ἀδικώτατον. 
μὴ, Α αγ. 1304. 

ἀντιπεποιημένοι" (Ρο]γίν, 1 94) ''οἱ δὲ 
Ῥωμαῖοι ἀντιπεποιημένοι τῆς κατὰ Φάλατταν 
Ἀπίδος, διπλασίως ταῖς ὁρμαῖς πρὸς τὸν πό- 
ἵεμον ἐχρῶντο. 
ἀντιπεπονὸότως ἀντιχειμένως, ἐναν- 

tiuc. 

ἀντιπέρας παροξυτόνως ὠἀναγρωστέον" 
μα γάρ ἐςσι θηλυκό», γενικῆς πτώσεως, 
πένφετον. ὅτι ἀντιπέρας Θάσου μέταλλα 
ἴι χρυσοῦ” (Thuc. 1 100). 

ἀντιπερίσπασμα ἐμπόδιον" (Ρο]γὶν. 3 
Ι0) ᾿ἐξαπέςειλα» ςρατηγό», βουλόμενοι ἀν- 
ππερίσπασµια ποιεῖν τοῖς Κελτοῖς τοῖς μετὰ 
—2 

ἀντὶ πέρκης σκορπίο», παροιμία ἐπὶ 
τῶν τὸ χείρω αἱρουμιένων ἀντὶ τῶν βελτιόνω». 
ντιπέ(άὌτρεια ὄνομα πύλεως. 
ἀντιπέτρου βήματος" ἀντὶ γὰρ πέ- 

τρας χαλκοῦς ἦν. ἢ ἰσοπέτρον βήματος, τὸ 
ο) ἴσον βεβηκότος τῷ πέτρῳω. χαλκοῦς δὲ 
ἰν ὁ ἀδός. Σοφοκλῆς ος 1039) ᾽'μηκέτι τᾷδ᾽ 
ὑπιπέτρου βήματος ἔξω πόδα κλίνης.” 
ἀντιπίπτω δοτικῇ. 
ἀντιπνέω δοτικῇ. 
ἀγτιποιηδέντα φιλονεικήσαντα" (8Υ- 

"ερ. 116) "δεῖ γὰρ ἀντιποιηθέντα σᾷ πρύ- 
Ἱερον χαρίσασθαι φΦελήσαντι.'. καὶ ἄντι- 
τοιούµενο» ἐπιμελῶς διακείµενον" Πολύ- 
ἕως 3 47) "“ὁ δὲ 4ρατος κατανοῶν τὸν «άν- 
τήονον πρᾶξιν ἔχοντα καὶ σύνεσιν καὶ πί- 
πως ἀντιποιάμενον, τοὺς δὲ βασιλεῖς φύσει 
αὖγ οὐδένα νομίζοντας οὔτ ἐγθρὸν οὔτε πο- 
μον, ἐπεβάλετο λαλεῖν πρὸς τὸν εἰρημένον 
Ἰααιλέα καὶ συµπλέκειν τὰς χεῖρας." '"άντι- 

πηρύμενοι τῆς ἀρχῆς τῷ βασιλεῖ’ ἱ Ἐενοφῶν 
Ἀπν, 3 3 93). καὶ αὖθις ' [οὐδὲν ἀντιποιησά- 
μοι τῆς ἐκείνου δεῄσεως. 

ἀντιπολεμῶ δοτικῇ. 
ἀντίπροικα ὅμοια" '"ἀντίπροικα ὁ δῆ- 

κος ἠγανάκτησε, καὶ φροῦς ὑπεξήφθη," εἰ. 
Ἱετονθορύζει. 
ἀντιπροκλήσεις ἀντιλογίας, ἀντεγκλή- 

ματ, 

ἀντίρροπο» Ισόρροπον" | τῇ τε γὰρ 
Ἀράσσου καὶ τῶν ἆμφ αὐτὸν φδορᾷ ἀντίρ- 
vaor γενέσθαι τὴν Πακόρου καὶ τῆς ξὺν 
εὐτῷ δυνάμεως ἀπώλεια».” 
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552 ἀντισήκωσις, (Ηετοάοί. 4 50) ᾗ ἀντα- 

πόδοσις. 
4ντισθένης θηναῖος, ἀπὸ ῥητόρων 

φιλόσοφος «Σωκρατικός, ὅσις περιπατητικὸς 
ἐκλήθη πρῶτον», εἶτα ἐκύνισε», υἱὸς δὲ ὢν 
ὁμωνύμου πατρός, μητρὺὸς δὲ τὸ γένος Θράσ- 
σης. οὗτος συνέγραψε τόµους δέκα, πρῶτον 
παγικόν' ἀφηγεῖται δὲ περὶ Ζωροάςρε τινὸς 
μιάγου, εὑρόντος τὴν σοφίαν. τοῦτο δέ τινες 
.ριςοτέλει, οἳ δὲ 'Ρόδωνι ἀνατιθέασιν. ὅτος 

οὖν καὶ τῆς κυνικῆς κατήρξατο φιλοσοφίας, 
ἥτις οὕτως ἐκλήθη Φιὰ τὸ ἐν Κυνοσάργει 
τῷ γυµνασίῳ διδάξαι αὐτόν. καὶ «4{ιογένους 
δὲ καθηγητὴς γέγονε τοῦ κυνὸς καὶ τῶν 
λοιπῶ». 

ὅτι ἀρρωςοῦντι «4ντισθένει μακρὰν καὶ 
ὁυσανάκλητο» ἀρρωςίαν ὁ «{ιογένης ξιφίδιον 
ἐπέδωκε», εἰπὼν 'εἰ φίλε χρῄζεις ὑπαργίας.) 
οὕτως ῴετο ἐκεῖνος οὐδὲν ἀλγεινὸν τὸν θά- 
νατον ὡςε γίνεσθαι τὴν ἀρρωςίαν τρυφὴν 
αὐτόχρημα,"' ἀντὶ τοῦ παντελῶς ὅμοιον (ἴι- 
Παπ. or. 6 p. 161). 

ἀντισπᾶν ἐναντιοῦσθαι. 
ἄντισσα µία πόλις τῶν ἐν «4έσβῳ. 

Harp. 

ἀντιςηρίζει (P. 386 95) ἀντιλαμβάνεται. 
ἀντιςοιχοῦντες" 'ἔσησαν ὥσπερ µιά- 

λισα Χοροὶ ἀντιςοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες 
γέρρα πάντες βοῶν λευκῶν'' (X Annh. 8 4 13). 

ἀντισρόφους ἀντὶ τοῦ ἰσοσρόφας. καὶ 
“ριςοτέλης Rhet. 1 1) τὴν διαλεκτικὴν ἂν- 
τίςεροφόν φησιν εἶναι τῇ ῥητορικῆ, ἐπειδὴ 
κἀκείνη περὶ τὰ Ἠϊθανά, ἃ τῷ ἔνδοξα εἶναι 
καὶ αὐτά ἐςσι τοιαῦτα. τὸ γὰρ ἀντίσροφον 
ἀντὶ τοῦ ἰσόςροφον καὶ περὶ τὰ αὐτὰ στρε- 
φοµένην καὶ καταγινομένην λέγει. alex. 
Aphrod. in Τορ. p. 4. 

ἀντισχεῖν ὑπομεῖναι" 'ἀντισχεῖν τῷ ὁί- 
Ψει μὴ δυνρηθέντες ἐπεκηρυκεύσαντο”) (εί, v. 
ἐπεκήρυξαν). καὶ ἀντίσχωμαι, αὐθυπό- 
τακτο», ἀντιλάβωμαι. 

ἀντιτείνω δοτικῇ. 
ἀντιτεχνῶμαι δοτικῇ. 
ἀντιτορήσας (Ηοι.. Κ267) διατρήνας, 

τοιχωρυχήσας" "ἐπεὶ ὃ ἀντιτορήσαντες κατὰ 
τι µέρος τὸν λόφον ἑώρω», δέος εἶσῄει σφᾶς.'' 

ἀντιτυπῆσαι ἀντιπαθῆσαι. καὶ άντι- 
τυπέα ἐναντίωσις, σχληρότης' λαμβάνεται 
δὲ καὶ ἐπὶ ὁμοιότητος. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
627) "καὶ λίδον ἀντιτύπῳ κρούματι πυρσο- 
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ròxoy.“ καὶ ἀντέτυπον" (ΡΙ]οροπ, in 2 de 
anima Μ ϐ) ᾽'πάσης αἰσθήσεως περὶ ἕν τι 
γένος ἐχούσης, ἡ ἀφὴ οὐκ ἔχει περὶ ἓν κοι- 
νὸν γένος τῶν ἁπτῶ», φησὶν 4ριςοτέλης ὅτι 

καὶ αὐτὴ καταγύεται περὶ ἓν τι γένας τῶν | 
ἁπτῶν», ἀλλ οὐκ ἔφιν εὔδηλον τὸ ἓν γένος 
τὸ τῇ ἀφῇ ὑποκείμενο». διὰ δὲ τούτου ἐσή- 
µανεν ὅτι ἔστι μέν, οὐ φανερὸν ὁέ. τί οὖν 
τοῦτό ἐστι; λέγομεν ὅτι τὸ ἀντίσυπον. ἀντί- 
τυπο» δὲ λέγω οὐ τὸ ἀντικείμενον τῷ µαλα- 
κῷ καὶ μὴ ὑπεῖκον τῇ ἀἁφῇ, ἀλλὰ πᾶν σῶμα 
φυσικὺ» τὸ προσπῖπτον καὶ Φιγχάνον τῆς 
ἀφῆς, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν μιαθηματικῶ» 
σωμµάτω», ἃ οὐ Φιγγάνει οὐδὲ ἀντιῤαίνει τῇ 
ἁφῇ. τὸ οὖν ὁπωσοῦν ἀντιβαῖνον τῇ ἀφῇ 
τοῦτό φαµμεν ἀντίτνπον, καὶ κοινὸν εἶναι γέ- 
»ος τῶν» ἁπτιῶ».' καὶ ἀντιτύπους ἀνθρώ- 
πους (Ρἱαϊ, Theaet. p. 106 Aa) σχληροὺς καὶ 
ἀνενδόχους, μεταφορικῶς ἀπὸ τοῦ ἄκμονος 
καὶ τῆς σφύρας. "καὶ τύπος ἀντίτυπος" φη- 
σὶν ὁ χρησμός (Ηετοάοί. 1 67). 

. ἁντιφάνης 4φηναῖος κωμικός, »εώτε- 
ϱος τοῦ Παναιτίου. ἔστι δὲ καὶ ἕτερος «4»- 

τιφάνης, Καρύςιος τραγικός, κατὰ Θέσπιν 
γεγονὼς τοῖς χρόνοις. καὶ “4ντιφάνειος 
κωμωδία τοῦ «4ντιφάνους, 

ν  «ντιφάνης «{ημοφάνους, οἳ δὲ Στε- 

φάνου καὶ μητρὸς Οἰνόης, Κιανός, ὡς δέ τι. 

γες Σμυρραῖος, κατὰ δὲ «4{ιονύσιον Εόδιος, 
χωμικὸς τῆς µέσης κωμωδίας, ἀπὸ δούλων», 
ὡς τινες. γέγονε δὲ κατὰ τὴν «γ΄ ὀλυμπιάδα, 
καὶ ἔγραψε κωμµφῳδίας τξέ, οἳ δὲ σπ᾿' νίκας 
δὲ εἷλε ιΥ. παϊδά τε ἔσχε Ἄτέφανον, καὶ αὐ- 
τὸν χωμικόν. τελευτᾷ δὲ ἐν Κίῳ οὐ' ἐτῶν 
ὑπάρχω», κατά τινα τύχην ἀπέῳ βληδείς, 

ντιφάτης ὄνομα κύριον. 
ἀντιφερίζειν (Ποια. Φ 307) ἐξισᾶσθαι. 
ἀντιφερίζεις ἐρίεις' '"Θεμιςοκλεῖ ἀν- 

τιφερίζεις; ὃς ἐποίησεν τὴν πόλιν ἡμῶν µε: 
«ή», εὑρὼν» ἐπιχειλη” “ριςοφάνης φησίν 
(Κα. 820). 

ἀντιφέρονται ἐναντιοῦνται. 
ἀντιφής ἀντὶ τοῦ ἀντιλέγεις. 
ἄντιφθέγγομαι δοτικῇ. 
ἀρτίφῷογγον ὅμοιον' (ΑΡΤ 191) ""ἡ 

πάρος ἀντίφῷογγο» ἀποκλάγξασα νομεῦσι 
πολλάκι καὶ ὀρυτόμοις κίσσα καὶ ἰχΦυβόλοις.”, 

ἀντιφιλοτιμεῖται ἀντιθεραπεύει, 
ντιφος (Ηοι. Β 678) ὄνομα κύριο». 

. Αντιφῶν «4Φηναῖος τερατοσκόπος καὶ 

ἐποποιὸς καὶ σοφιςσής, ἐκαλεῖτο δὲ λογοµιά- 
γειρος. 

Αντιφῶ» “4φηναῖος ὀνειροκρίτης περὶν 
κρίσεως ὀνείρω» ἔγραψεν. 

Αντιφῶν Σωφίλον «4θηναῖος, τῶν δή-ο 
µων Ῥαμνούσιος. ὁιδάσκαλος δὲ αὐτοῦ οὐ- 
δεὶς προγινώσκεται, ἀλλ’ ὅμως ἦρξε τοῦ ὅι- 
καγικοῦ χαρακτῆρος μετὰ Γοργία», λέγεται 
δὲ καὶ Θηκυδίδεα γενέσθαι διδάσκαλος. ἔκα- 
λεῖτο δὲ Νέςωρ. 

ἀντιφωνῶ σοι ἐγγυῶμαί σοι. σηµαίνει 
δὲ καὶ τὸ ἀντιλέγω σοι, 

ἀντίχορδα σύμφωνα, 
ἀἁντιωρήσας. 
ἀντλεῖν ἀμφοτέραες. λείπει χερσέ. 

παροιμία ἐπὶ τῶν σπουὀῇ τι ποιούντω», 
ἀντλία τὸ τοῦ πλοίου εἰσρέο» ὕδωρ.. 

“ριςοφάνης (Ρας, 17) "οὐ γὰρ ἔ9᾽ αἷός τ 
εἴμ ὑπερέχει» τῆς ἀντλίας,, ἀντὶ τοῦ ἀντέ- 
χειν καὶ περιγίνεσθαι τοῦ πράγματος. 

ἀντλία ἡ σκάφη" (A Pae. 18) '"αὐτὴνν 
ἄρ οἴσω συλλαβὼν τὴν ἀντλίαν.' ἀπὸ µε- 
ταφορᾶς τῶν πλοίων" λέγεται γὰρ ἀντλία 
καὶ ἡ τοῦ πλοίου ἐκροή. καὶ Πισίδης (e. Se- 
τος, 621) "ἐκ τῶν ἐχόντωκ τὰς δυσώδεις ἆ»- 
τλίας.'' καὶ ἄντλος ἡ συγκομιδὴὺ τῶν άςα- 
χύων ἐν τῇ ἅλῳ": (ΑΡ 6 208) "σοϊταύτας ἐφ᾽ 
ἅλωος, ἐφ᾽ ἆ πολὺν ἔβρασεν ἄντλον ΚρίΦων 
καὶ λιπαρὰν εἶδε γεωμορίηνι” 

ἀντομένη (Hom. ϐ 4132) συναντήσασα, 
καὶ ἀντόμενοι συμβάλλοντες. 

ἀντονομάζδει (Α Thesm. 60) ὀνόματα 
ἀντὶ ὀνομάτω» τίφησι. 

ἄν το ἄντινος", οἱ δὲ τᾷ συνεδρία τὰ μὲν 
ἀκόσαντες τὰ δὲ παρακάσαντες ἀπέσειλα», φή- 
σαντες, ὤν τὸ δέωνται, πέµψειν πρὸς αὐτάς, ͵  

ἀντοφδαλμῶ ἀντιῤλέπω ἐξ ἐναντίας. 
ἄντρα νύχια σκοτεινὰ σπήλαια. 
ἀντριάσι ταῖς τοῖς ἄντροις φιλοχωρού- 

σαις" (ΑΡ 6224) ''ὄφρ εἴην λιπαρῶ» παίγνιον 
ντριάδων. 

ἄντρον σπήλαιο», καὶ ἀντρώδη σπη- 
λαιώδη. 

ντρῶνες πόλις ἐν Θετταλίᾳ. καὶ 4ν- 

τρώνιος ὄνος ὡς µεγίσων γικοµένων ἓν 
“ἀντρώσι». 

ἄντυγες περιφέρειαι τῶν ἁρμάτω». (8 
Ai. 1029) ''"Ἔκτωρ µέν, ᾧ δὴ τοῦ) ἐδωρήθη 
πάρα, ζωςῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀνεύγων 
ἐκνάπτετ αἴέν, ἔς ἀπέψνξεν βίον. 
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ντυλλος ῥήτωρ. 
ἀντωδή παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἡ ἀντιςρο- 

ti. καὶ ἀντῳδόν κατάλληλον" (ΑΡΤ 194) 
“πολλάκι δὲ κρέξασα πολύθροο», οἶάτις ἠχώ, 
χέρτοµον ἀντῳδοῖς χείλεσιν ἁρμονίαν, »ῦν 
ὃς γῶν ἄγλωσσος ἀναύδητός τε πεσοῦσα κεῖ- 
μάς μιμητὰν Ὅ]λον ἀνηναμένα."' 

: ἀντωμοσίά γραφὴ κατά τινος ἔνορχος, 
πιρὶ ὧν ἠδικῆσθαι φησί, διωμοσία δὲ ὁ 
ὑατέρωθεν γωόμενος ὕρκος ὑπὸ τῶν διαδι- 
καζοµένων», τοῦ μὲν ὡς πράξαντα διώκει, τὸ 
ἑὲ ὡς οὐκ ἔπραξε». ἐξωμοσία δὲ ἄρνησις 
οὖν ὄρκῳ ὡς ἀδυρατοῦντος ἢ παρὰ καιρὸν 
ὧτος αὐτῷ τοῦ λειτουργεἴν. Timasus. 
ἀντωμοσί α. θάμματά τινα γράψαντες 

πιρὶ ὧν ἡ δίκη, ὃ τε κατηγορούμενος καὶ ὁ 
κατηγορῶν ἀποφέρουσι πρὸς τὴν ἀρχή». κα- 
ται δὲ οὕτως ἐπειδὴ ἑκάτερος αὐτῶν ἂν- 
τώμννεν, ὃ μὲν τάληφῆ κατηγορήσειν, ὃ δὲ 
ταληῦῃ ἀπολογήσεσθαι. Harp. 

ε ἁντωμοσία ἡ τοῦ ἀντιδίκου, ὕπωμο: 
σία δὲ, ὅταν τις σκήπτηται κάµνειν ἤ τι 
Ἰοτον. παράςσασις δὲ ᾗ διδοµένη τῷ 
Ἰράμματι δί οὗ τὸ ἔγκλημια γέγραπται, ὅπως 
ἐγραφῇ εἰς τὰ ἐγκλήματα. πρυτανεῖα δὲ 
τῷταμίᾳ ἃ καταβάλλει ἕκαςος, ὅπως εἰσαχθῇ 
{ ἑάη, Lex. Seg. p. 400. 
Αντωνία πόλις, 

ε ὅτι ἄντωνῖνος ὁ βασιλεὺς ἄριςας ἦν, 
καὶ µάλισα Νουμᾶ κατὰ τὸ τῆς ἡγεμονίας 
ὑμοιότροπο» ἄξιας παραβάλλεσθαι, καθάπερ 
ή Ῥωμύλῳ Τραϊανὸς ὤφθη παραπλήσιος. 
τόν τε γὰρ ἰδιώτην ὁ 4ντωνῖνος ἄρισα καὶ 
ὑτιμότατα διετέλεσε βίον, καὶ κατὰ τὴν ἡγε- 
µονίαν ἀμείνων ἔδοδεν εἶναι καὶ σωφρονέσε- 
ϱος, οὐ δενὶ τραχὺς οὐδὲ «φορτικὸς ἀλλὰ πρὸς 
ἵααντας χρηςός τε καὶ ἥπιος ὤ». ἔν γε μὴν 
τοῖς πολεμικοῖς ἀπὸ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἡ 
τοῦ κερδαλέου δόξα» Φηρώμενος, φυλάττειν 
τόους ἅπερ ες μέγεῶος ἐκφέρειν τοὺς τῆς 

ἑρχῆς ἐγίνωσκεν ἄνδρας, ὡς ἔνι µάλισα πλεί- 
τν τοῦ δικαίου ποιούµενος ἐπιμέλειαν -- - 
ταῖς τῶν δημοσίων ἐφιςὰς διοικήσεσι, τοὺς 
μὲν ἀγαθοὺς τῶν ἡγεμόνων ταῖς παρ αὐτῦ 
τωαῖς ἀμειῤόμενος, τούς }ε μὴν φαύλους 
ὄέχα τινὸς τραχύτητος τῶν κοινῶν ἀπελαύνων 
αραγµάχων. οὐκ οὖν ὑπὸ τῶν οἰκείων µόνον 
ολλ) τη καὶ πρὸς τῶν ἀλλοφύλω» ἐθαυμά- 
Ao, ὡς τῶν προσοίκων τινὰς βαρβάρων», 
τὰ ὅπλα κατατιθεµένους, ἐπιτρέποντας τῷ 
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βασιλεῖ τὰς δίκας διαλύεσθαι ταῖς ἐκείνου 
ψήφοις. αὐτὸς δὲ παρὰ τὸν ἰδιώτην βίον 
πολύ τι πλῆθος χρημάτων κεκτηµένος, ἐπειδὴ 
παρῆλθεν εἰς τὴν ἡγεμονίαν, τὴν μὲν ἑαυτᾶ 
περιουσία» εἴς τε τῶν ςρατιωτῶν καὶ τῶν 
φίλων ἁπανάλωσε δωρεάς, τῷ δὲ δημοσίῳ 
Φησαυρῷ πλῆθος παντοδαπῶν ἀπέλιπε χρη- 
µάτω», τή» τε τοῦ εὐσεβοῦς ἐπίχλησιν ἐκ τᾶ 
ἦψες πρῶτος ἀπηνέγκατο. ἴο. Antioch. p. 818. 

4ντω»νῖνος βασιλεὺς 'Ῥωμαίων», ὁ «Σε-Β 

βήρου. πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ ταῖς 
µιαιφονίαις καὶ οἱ «ρατιῶται, τοῦ βιάζεσθαι 
καὶ ἁρπάζειν» λαβόντες ἐξονσίαν, οὐχέτι κατ 
οὐδὲν διεκρίνοντο. τοιαῦτα δὲπράττω», ὑπό 
τε τῶν ἔργων (8η ἐρινύων) ἐλαυνόμενος καὶ 
πρὸς τὴν ἐν τῇ πύλει διατριβὴν ἀπεχθῶς 
ἔχων ἀπεδήμει τῆς Ρώμης: ὡς δὴ καὶ τὰ 
σρατόπεδα διοικήσω»ν καὶ τὰ ἔθνη ἐποψόμε- 
ος. ἐπεὶ δὲ τὸν Ἴςρον κατέλαβε, καὶ τοὺς 
ἐκεῖσε Γερμανοὺς ἐφιλοποιήσατο, ὡς καὶ συµ- 
µάχους παρ αὐτῶν λαβεῖν καὶ τοῦ σώματος 
φραράς, καὶ ταῖς φορεσίαις αὐτῶν χρῆσθαι. 
οὕτω τε καὶ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ὑπὸ 
τῶν σρατιωτῶν ἠγαπᾶτο, κοινὸς ὢν πρὸς 
ἅπαντας, ὡς συςρατιώτης μᾶλλον ἢ βασι- 
λεὺς παρ αὐτῶν χαίρει» λεγόμενος. ἐπεὶ δὲ 
καὶ ἐς τὴν Ι{ακεδονίαν ἀφίκετο, «4λέξω»δρον 

ἑαυτὸν ὠνόμασεν, ἐκεῖφέν τε εἲς Πέργαμον 
παραγέγονε καὶ ἐπὶ τὸν “4χιλλέως τάφο», καὶ 
σεφάνοις κοσµήσας καὶ ἄνθεσι τὸν Αχιλλέα 
ἐμιμεῖτο. καὶ διὰ τῆς Ασίας καὶ τῶν ἄλλων 
ἐφνῶν εἰς “ἀντιόχειαν ἀφίχετο, καὶ διατρίψας 
χρόνον τινὰ ἐπὶ τὴν «4λεξάνδρειαν ἐςέλλετο, 
πρόφασιν ποιούµενος ποθεἴν τὴν 4λεξάνδρε 
πόλιν. ὡς δὲ ἐσήλασεν ἐν αὐτῇ σὺν παντὶ 
τῷ «ρατῷ, ὑπεδέχθη παρὰ τῶν 4λεξανδρέων 
ὡς οὕπω τις βασιλέων πρότερο». καὶ ἐλθὼν 
εἰς τὸ λεξάνόρου μνῆκα, τήν τε χλαμύδα 
ἣν ἐφόρει καὶ τὸν δακτύλιο» καὶ τὴν ζώνη», 
καὶ εἴ τι πολυτελές, περιελόμενος ἐπέθηκε τῇ 

ἐκείνου σορῷ. ὁ δὲ ὁῆμος ἔχαιρεν, οὐκ εἰδὼς 
τὴν τούτου λανῷάνουσαν γνώµη». ἔγνω γὰρ 
ὅτι πολλὰ ἐς αὐτόν τε καὶ τὴν μητέρα ἀπέ- 
σκωψα». διὰ δὲ προγράµµατος τὴν νεολαίαν 
εἰς τι πεδίον κελεύει συ»ελΦεῖν, φήσας εἰς 
τὴν “λεξάνδρου τιμὴν» φάλαγγα ῥούλεσθαι 
συςήσασφαι- οἳ δὲ συνῆλῶον ἀγαφθαῖς ἐλπίσι. 
σιχηδὸν δὲ ἑςῶτας ἰδὼν αὐτὸς μὲν ἐξῆλθεν, 
ἐπαφῆκε δὲ τοὺς «ρατιώτας καὶ πάντας συ- 
έκοψαν. τοσοῦτος δὲ ἐγένετο φάνος ὡςε τὸν 
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Νεῖλον φοινιχθῆναι. Το. Antoeh. exe. Peir. 
ρ.825. 

ὅτι Σεβῆρος καὶ πάνυ πᾶσι τοῖς εἷς ἀρε- 
τὴν τείνουσι καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ’ κατὰ 
ψυχὴν ἤσκησε τὸν «4ντω»ῖρο», ὧςε καὶ αὐτο- 
κράτορα ἤδη ὄντα καὶ διδασκάλοις συνεῖναι 
καὶ τὸ πολὺ τῆς ἡμέρας φιλοσοφεῖν. ἔξηρα- 
λοίφει τε καὶ ἵππευε καὶ ἐς ν΄ καὶ ψ σαθδίης, 

καὶ προσέτι καὶ νήχεσθαι καὶ ἐν κλύδωνι 
ἠσκεῖτο. ὃ δὲ ἐκ μὲν τούτων τρόπον τινὰ ἐρ- 
ρώσῦθη, τῆς δὲ δὴ παιδεύσεως ὡς οὐδὲ τοῦ- 

νομα αὐτῆς πώποτε ἀκηκοὼς ἐπελάθετο. οὐ 
μέντοι καὶ κακορρήµων ἢ κακογνώµων ἦν, 
ἀλλὰ καὶ συνίει πολλὰ ὀξύτατα καὶ ἔφραζεν 
ἑτοιμότατα" τῇ τε γὰρ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ προ- 
πετείᾳ, τῷ πάνθ’ ὁμοίως τὰ προσιςάµενά οἱ 
ἀπερισκέπτως ἐκλαλεῖν καὶ τῷ μηδὲν αὐτῶν 
ἐκφαίνειν αἰσχύνεσθαι, ἐπιτυχίε τινὶ πολλά- 
χις περιέπιπτεν. Dio Cass. 77 11. 

Αντώνιος “λεξανδρεύς, ὃς ἐνδεέστε- 
ϱο» ἔχων πρὸς τοὺς λόγους οὐ πάνυ τις ἦν 
ἀκριβής, πρὸς δὲ ἀλήψθειαν ἱερώτατος ἐγε- 
γόνει, καὶ λίαν ἔρρωτο τὴν ψυχὴν πρὸς Φεᾶ 
Φεραπείαν τήν τε δημιοτελῆ τήν τε ἄπορρη- 
τοτέρα», ὧςε καὶ τὴν Γάζαν ἀπέφηνεν ἵερω- 
τέραν πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον ἦν. ἐμβὰς 
δὲ ες πολιτικὰς ὑποθέσεις καὶ δικασάµενος 
ὑπὲρ τῆς ἀδελφῆς προέςη αὐτῆς ἐκφυμότε- 
ϱον τοῦ µετρίη, καὶ ὑπερεδικάσατο κατὰ τὸ 
καρτερώτατον, οὔτε χρόνου φειδόµενος εἲς 
οὐδὲν δέον ὁαπανωμένου, οὔτε ὀύξης ἀμεί- 
νονος ἐπιςροφήν τινα ποιησάµενος. ἤκουσε 
γὰρ κακῶς ὑπὸ τῶν τότε ἀνθρώπων οὐχ ὡς 
ἀδικῶν ἀλλ ὡς φιλοδικῶ»' ἀνέβη γὰρ καὶ 
εἲς τὸ Βυζάντιον ἐπὶ τῇ δίκῃ, καὶ σφόδρα 
φιλόνεικος ἐδοξέ τις εἶναι. περιγενόµενος δὲ 
τῶν ἀντιδίκων ταύτη» μὲν ἐξέδωκεν ἑτέρῳ 
ἀνδρί, αὐτὸς δὲ ἐν ἠσυχίᾳ καὶ ἀπραγμοσύνῃ 
τὸ λοιπὸν τοῦ βίου διετέλει, ὀλίγα μὲν ἐν 
φιλοσοφία, τὰ δὲ πλείω διαιτώµενος ἐν τοῖς 
ἱεροῖς, ἁπλοῦς δὲ ἦν τὸ ἦθος καὶ ἔτοιμος εἲς 

εὐεργεσίας, ἄλλως τε καὶ τὰς τῶν ἱερῶν. 

ἔγωγε οὖν καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ τῷ ἀνδρὶ µε- 
γίςην «ἀτεχνῶς τὴν χάριν, ἣν ἀμείψασθαι 
αὐτὸν εὔχομαι τοὺς Φεοὺς ἐν µιακάρων νή- 
σοις ἤδη συζῆ» ἠξιωμένον. Damascius ). καὶ 
Αάντωνίειος κλίνη τοῦ 4ντωνίου. 

ὅτι Αντώνιος Σάτουρνῖνος ἐπίρρη- 
τος καὶ βδελυρὸς παρὰ ᾿Βεσπασιάνοῦ ἐς τὴν 

βουλὴν ἐνεγράφη, Θεσπασιανοῦ σοφισαμένθ 

ἀνυςικωτέρα 

γελοιότατα τοῦτο: ἀξιώσει γὰρ αὐτὸν περιέ- 
βαλε, κακία δὲς ἀκερδὲς μὲν σεμνὸν δὲ ὄκκως 
τόδε ἆθλον, οξ. ν. ἀξίωσι». 

ἀντωπεῖ, δοτικῇ, ἀντοφθαλμεῖ: ἐξ οὗ 
καὶ '“ἀντώπησα» οἱ ὀφδαλμοί.' καὶ ἄντω- 
πόν ἀντὶ τοῦ κατὰ πρόσωπο», ἀπέναντι" 

᾽4γαθίας {1 19) *8 δὲ οὐκ ἀνίε, νῦν κεὲν 
ῃ , , * * 
ἀθρόον ἐπιών, »ῦν δὲ ἀντωπὸς ἠρέμα εἲς 
τοὐπίσω ὑποχαζόμενος."' καὶ αὖθις (ΑΡ 7 469) 
.”. σε 2 - /}- 2 2* ή οὐδ) ἀπ ἐμεῖο κλήξεται ἀντωπὸν Βοστπεό- 
ιο» πέλαγος." 

ἀνυδρεύσασθαι ἀντλῆσαι ὕδωρ" Ἱἵκα- 
τάχεο» αὐτῆς κἀνύδρευσαι τὸν κάδο». Xo- 
ρια»νοῖ Φερεκράτης. 

ἀνύειν τελεῖν, πράττειν. 
3 ς 9 * η ἀνυμέναιος ἡ μὴ ἔχησα ἄνδρα, ἄνυμι- 

φος δὲ ὁ μὴ ἔχων γυραῖκα. 
ἀνυπαέτιος ἀναίτιος. 

ἀνύπαρκτον» τὸ μὴ ὑπάρχον, πρὸς τὸ 
Πινδαρικὸν (ΡγΗι, 8 135) Ὁτέ δέ τις; τέ ὃ᾽ 
οὔτις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωποι,"' ἀντὶ τοῦ ἄπει- 
κάσµατα ἀνυπάρκτων ἀνυπαρκτότερα. ἐν- 
ταῦθα δέ ἐςιν ὁ λόγος ἐγγυτέρω τῆς ἀληθείας 
ἥπερ τὸ Πινδαρικό»' ὁ μὲν γὰρ Πίνδαρος 
ἐν τοῖς ἀσυςάτοις πεποίηται τὴν ὑπερβολήν, 
ὃ δὲ ἐν τοῖς φαινοµένοις καὶ δοκοῦσι», οὐχ 
{ ’ 4 JX 2 4 . ε, 

υπάρχοισι δὲ κατὰ ἀλήθειαν. καὶ Όμηρος 
δὲ ἑνὸς αὐτάρκως τοῦτο δεδήλωκεν {σ 1430) 
“οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο."' 
seli. 5 Αἱ, 135: eſ. ν. εἴδωλον h. 

1 4 4 νά 2 

ἀνύπεικτον τὸ ἀνένδοτον», ἐκ τοῦ εἴκω 
τὸ ὑποτάσσομαι. 

ἀνυπέρβλητον προῦχον. 
ἀνύπηνος ὁ ἀγένειος, 
2 24 — — 

ἀνυπόδητος γυμµνύπους. ἐν τῷ η λέγε- 
ται, οὐχὶ ἀνυπόδετος, 

ἀνύποιςον ἀβάςακτο», ἀνυπομόνητο». 
ἀνυπόςατον ἀντὶ τοῦ ἀφόρητο». 
2 4 — ἀνύσασθαί τι παρὰ τοῖς ἄρχουσι δια- 

4 . ς 4 — Ν 4 * 

πράξασύθαι. καὶ ὁμοίως πάλιν τὸ τοὺς ἄρ- 

χοντας προστάξαι τοῖς ὑπηκόοις. καὶ ἀνύ- 
σαι τελειῶσαι. 

ἀνυσίμως ἐνεργῶς, πρακτικῶς, τελείως, 
καὶ ἀνυσιμώτατος. ἄνυσις γὰρ ἡ τε- 
λείωσις, 

* * 22 —— 

ἄνυςαι ἤνυςαι, καὶ ἀνυςέον δεῖ ἀνύειν. 

ἀνυσικωτέρα ἀντὶ τοῦ ἐνεργητικωτάτη. 
Πολύβιος (8 5) “μία ψυχὴ τῆς ἁπάσης πολυχει- 
ρίας ἐν ἐνίοις καιροῖς ἀνυςικωτέρα,”' ὡς 4ρχι- 
µήδης ἐν Συρακύσαις μόνος πολλῶν Ρωμαίων. 

, 



ἀνύτειν -- ἀξιόλογα 

. ἀνύτειν πληροῦ», ἐνεργεῖν. ''ἐπεὶ δὲ οὐ- 
δέν τι πλέον εἶχον ἀνύτειν οἱ βάρβαροι, ὅτε 
ὡς ἐν πολιορχίᾳ ἐφεδρεύοντες τῷ ἐρύματι 
οὔτε πρὸς τειχομαχίαν ἐγκείμενοι, ἔγνωσαν 
τρόπου ἑτέρου αὐθάδους τε καὶ γενναίου καὶ 
φιλοκινδύνου ἀποπειραθῆναι. 'ὁ δὲ Νίνος 
ἐν ἁμηχανίᾳ ἦν, μηδὲν δυνάµενος ἀνύτειν, 
τουτέςι πράττει». 

ν  ἀνύτειν οἱ Αττικοὶ ὅπερ ἡμεῖς ἀνύειν. 
ἁνύειν δὲ τὸ σπεύδειν' δασεῖα ἡ πρώτη. 
καὶ ἀνύτουσι τελοῦσιν, ἀνύουσι. καὶ Όμη- 
ρος δὲ (4 56) τὸ ἀνύειν ὡς ἡμεῖς' '"ἔκ ἀνύω 
φφονέουσα."' καὶ ἀνύοι εὐκτικῶς. 

ἄνυτος “ἀνθεμίωνος 49 ηναῖος ῥήτωρ, 
ἄνω ἀνεὶ τοῦ ἀνά. Ὅμηρος (3 544) ''ἐὸ 

ὅσα “4έσβος ἅ ἄνω µακάρων ἕδος ἐντὸς — 
καὶ τὴ» πρόθεσιν κολλητέον τῷ ἐέργει » ἵνα 
ἡ —2 ἀνασέλλει, ὃ καταςρέφει εἰς τὸ 

περιορίζει. 

άνώγαιον τὸ ὑπερῶον οἴκημα Ξενοφῶν 
ἐν Κύρου ἀναβάσει (ὁ 4 99) καὶ τῶν κωµῳ- 
δοποιῶ» οἱ περὶ “ντιφάνην. 

ἄνωγε παρεκελεύσατο. 
ἀνώγεων» οἴκημα, ἀνώγειον δέ. ἀνά- 

Ίαιο» καὶ κατάγαιον διὰ διφθόγγου καὶ ο 
μικροῦ. τὸ δὲ ἀνώγεων καὶ κατώγεων εἰ τάχα 
καὶ οἳ κανόνες διὰ τοῦ ω μεγάλου καὶ εψι- 
1οῦ γράφουσιν, ἀλλ οὖν ὁ τῶν λέξεων ὃη- 
ρατὴς καὶ τῶν τούτων ἀντιςοίχων ἀκριβὴς 
ὀρθογράφος Καπρογένειος ὁ µαΐςωρ διὰ τᾶ 
ε ψιλοῦ καὶ ο μικροῦ ἐξέδοτο ταῦτα γράφε- 
σῷαε, τὸ δὲ µεσόγειο» µόνον διὰ διφὸόγ- 
7ου εἴασεν, ἐπειδὴ εὕρηται µεσογεία γῆ καὶ 
µεσόγειος γῆ. 

άνωγή παρακέλευσις. 
ἀνωδύρετο ἐθρήνει, ἔκλαιεν' "ὃ οδὲ 

ἀνωδύρετο τὴν συµφοράν, ἐπιδακρύω» τῷ 
πάει.) 

ἄνωῦδεν ἐκ τόπου ἢ χρόνου. Ἠάβριος 
δ ΕΙ. 1058) τί τοὺς ἄνωφθεν φθονιμωτάτες 
οἰωνοὺς ἐσορώμενοι τροφῆς κηδοµένους ἀφ᾽ 
ὧν τε βλάσωσυ άφ᾽ ὧν τ ὄνησιν εὕρωσι 
τάδ᾽ οὐκ ἐπ' ἴσης τελοῦμε»; ' τουτέςσιν ἄνω- 
Φεν ἐκ φύσεως, ἢ τοὺς ἐν τῷ ἀέρι. 

άνωνθῆσαν ἐπὶ τὰ ἄνω κινῆσαν" '"ἀνω- 
Φησαν δὲ ἑαυτὸ τὸ Φηρίον καὶ ἔξαλον γενό- 
µενον ἀπεσείσατο ἐς τὴν νῆξιν ἀπολῦσα» τὸν 
ἄνφρωπον.” 

ἀνώιςος (Ηετοάοί. 6 66) ὁ ἀνυπονόητος, 
καὶ ἄνωιςί ἀνυπονοήτως. 
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ἄνω καὶ κάτω τὸ πάντα λίΦον κινεῖν. 
άνφκι σµιένος ἓν τοῖς ἀνωτάτω γενηθείς, 

ἢ ἄνω ὦν. καὶ ἀνῳκίσθαι. 
ἀνωμαλία ἡ τραχύτης. 
ἄνωμος ὃ μὴ ἔχων ὦμον, ἐξ οὗ καὶ 

ἄνωμοι Πελοπίδαι οὕτω καλούμενοι. καὶ 
ἀνωμότερος. 

ἀνώμοτος χωρὶς ὄρκου": "ὁ δὲ ἀνὴρ καὶ 
ἀνώμοτος πιςεύειν ἄξιος.'' καὶ αὖδις (Εις. 
hippol. 613) ἵᾗ γλὠῶσσ ὀμώμογ, ἡ δὲ φρὴν 
ἀνώμοτος.) 

ἀνῴμωξεν ἐσέναξεν. 

ἀνωνόμαςος (ΑΑν. 1712) ὁ μὴ ἔχων 
ὄνομα. 

ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαί (ur. 
Μεά. 410), παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπεναντίως γι: 
νομένων ἢ λεγομένων, οἷον ὁ πόρνος τὸν σώ- 
Φρονα εἰ λέγει πόρνον » ἐπειδὴ οἱ ποταμοὶ 
ἄνωνφεν κάτω θέουσι. τουτέςιν ἐπὶ τῶν τὰ 
ἑαυτοῖς προσόντα ἐλαττώματα ἑτέροις προσ- 
ανατιθεμένων. 

ἀνωρθίαζον νδοκίδης (4 99) ἀντὶ τᾶ 
ὄρδιον ῥοῶντες ἔλεγον. 

ἀνωρῦθιασμένον τὸ ὀρθότωτο». καὶ 
ἀνωρθδιασάμην. 

ἀνώφλιον τὸ ὑπέρθυρο». 
ἄνωχ Φε κέλευσον. 
ἄξ εσο ς. «ἘΞενοκλῆς ὁ Καρκίνου ἐκωμῳ- 

δεῖτο ὡς ἄξεςος ποιητὴς καὶ ἀλληγορικός. 
δε, Α Ran. 86. 

ἀξιάγαςσος ἀξιοθαύμαςος, ἀξιόχρεως. 
ἀξία ἡ κύω» τοῦ βρώματος, ἐπὶ 

τῶν κατ ἀξίων τινὸς τυγχανόντων. 
ἀξιαπηγητότατα (Ηετοάοι. 1 166: 177) 

ἀντὶ τοῦ ἄξια τοῦ ἀφηγεῖσθαι. 
ἀξιεπαίνετος ὁ ἄξιος ἐπαίνων. 
ἀξιέραςο»ν ἄξιο» ἐρασμοῦ, ἐπέραςον. 
ἀξινάριον ἡ ἀξίνη, καὶ ἀξινίδιον 

ὑποκοριςικῶς. 

ἀξιοζήλως ἐπαινετῶς" "ὃ δὲ ἐν ὀφδαλ- 
μοῖς τῶν ἁπάντων ἑαυτὸν διεχρήσατο οὐκ 
ἀξιοζήλως.”. καὶ ἀξιοζήλωτος ὁ ἄξιος ζη- 
λοῦσναι. 

ἀξιοῖ “4ντιφῶ» καὶ .4υσίας ἀντὶ τοῦ 
νομίζει. Harp. 

ἀξιόλογα βάρη" "ὡς ἂν ἀπὸ τῶν πύρ- 
γων πέµπωμεν ἐκηβολώτατα ἀξιόλογα λίΦων 
βάρη. καὶ “ἀξιολόγοις καταςρώσας λίθοις 
τὰς ὑὁδούς.”. καὶ '“εἰλήμασιν ἀξιολόγοις τοὺς 
ὑδροςατουμένους γεφυρώσας,᾽ τουτέςιν εὖὐ- 
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πρεπέσι, µεγίςοις. καὶ αὖθις “τὸν ΜΠερμερόη» 
ἡμῖν σημᾶναι ὡς οὐκ ἔςιν ἀξιόλογος ἡ χώρα, 
οὐδὲ μὴ» περιµάχητος, οὐδὲ βασιλικῆς ἔργον 
ἐκςρατείας, ἀλλ ἓν ὑπάρχει τῶν ἐθνῶν τῶν 

περὶ τὸν Καύκασο». 
ἀξιόμαχος δυνατὸς µάχεσθαι, Ἰσοδύ- 

ναμος" (Ῥτοεορ. Goth. ἃ 16) ''οὔτε ἀνδρῶν 
πλήθει οὔτε ἄλλῳ τῶν ἁπάντων οὐδενὶ ἀξιό- 
µαχοι πρὸς ἡμᾶς ὄντες."' 

| ἄξιο». οἱ ῥήτορες ἐπὶ τοῦ εὐλόγου καὶ 
δικαίου ἐκλαμβάνουσι. «Πημοσθένης '' διὰ 
γὰρ τοῦτο µάλισα ἄξιόν ἐσι σιωπᾶν, ὃτ ἔτ 
ἔσιν ὁ καταπλήδσων οὔθ' ὁ κολάσων ὑμᾶς.' 
τάσσουσι δὲ τὸ ἄξιον καὶ ἐπὶ τῶν ὠνίω», 

ὅταν εὔωνόν τι πιπράσκηται. «4υσίας ἐν τῷ 
κατὰ τῶν σιτοπωλῶ» (141) “ἐροῦσιν ὡς ἐπ 
εὐνοίᾳ τῆς πόλεως ὠνοῦνται τὸν σῖτον, ἵν 
ὡς ἀξιώτατον ἡμῖν πωλῶσιν."' καὶ πάλιν (9) 
“ἐὰν οὖν αὐτῶν καταψηφίσησθε, τά τε δ- 

χαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερο» τὸν σῖτον ὠνή- 
σεσύε, εἰ δὲ µή, τιμιώτερον.” 

ν ἄξιον ἐπὶ τοῦ δικαίου τέτακται' οὕτω 
4ημοσθένης. καὶ ἄξιον ξύλον εὖ καὶ κα- 
λῶς εἰργασμένον, εὐθές, καλόν. ριςοφάνης 
Ran. 747) ''κἄν τι σφαλῆτ, ἐξ ἀξίου γοῦν 

τοῦ ξύλου, παρὰ τὴν παροιµίαν "ἀπὸ χα: 
λοῦ ξύλου κἂν ἀπάγξασθαι. θέλει οὖν λέ- 
γειν ὅτι βέλτιόν ἐςι χρῆσθαι τοῖς γενναίοις 
σρατηγοῖς καὶ δεδοκιµασµένοις ἢ τοῖς φαύ- 
λοις’ κἄν γὰρ δέῃ παθεἴν, κρεῖετον ἀπ ἀγα- 
Φοῦ ἢ φαύλον πάσχειν. ἄξιον δὲ παρὰ άτ- 
τικοῖς τὸ εὔωνον" "'κανλὺν σιλφίη τὸν ἄξιον,' 
τουτέςι τὸν εὔωνον. 

ἀξιοπισία ἡ πίςωσις. καὶ ἀξιόπιςος 
οὐχὶ ὁ κατάπλαςος λέγεται ὑπὸ τῶν παλαιῶν 
καὶ τερατείᾳ χρώμενος, ἀλλ’ ὁ πιςὺς καὶ ὁό- 
χιμος καὶ ἀξιόχρεως. 

ἀξιόπιςος πιθανός" (Ριορ. L. 4 

δὲ ἀξιόπιςος σφόδρα, ὥςε, μὴ ἐξὸν — 
το» μαρτυρεῖν, τούτῳ µόνῳ συ»εχώρουν 
“θηναῖοι" 

ἄξιος ο εὔωνος". Φερεκράτης Ίπνῷ τοῦ) 

ἔς ἐφ᾽ οὗ ποτ᾽ ἦν ὁ πυρὸς ἄξιος."' 
Αξιός ὄνομα κύριον. 
ἄξιος λαβεῖν ὁ μισθός, τοῦτο τῶν 

εἲς κάλλος ἠσκημένω», σημµαϊῖνον τοιόνδε τι" 
ἄξιός ἐςιν ὃ μισθὺς ὡςε λαβεῖν αὐτόν. ἔςι 

δὲ παρὰ Κρατίνω. Ὅμηρος δὲ πρῶτον ἐχρή- 
σατο τῷ σχήµατι τούτῳ" (45 3243) "'ῥηίτεροι 
γὰρ ἔσεσθε κείνου τεθγηῶτος ἐναιρέμεν," 

ήν 

ἀξιόμαχος — ἀξίωμα 

καὶ πάλιν (ή 68) ""Ἡ δὲ μάλ' ἀργαλέη πε- 
ράαν" σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ." καὶ Σοφοκλης 
(Βυς, Μεά. 319) "γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς ὅ᾽ 
αὔτως ἀνήρ, ῥᾷων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς 
σοφός. ὁ δὲ νοῦς' ῥᾷον ἄν τις φυλάξαιτο 

τὸν ὀξύθυμον ἢ τὸν κρύπτοντα διὰ σιγηΏς 
τὴν ὀργήν. καὶ ἄξιος τριχός ἐπὶ τοῦ εὖ- 
τελοῦς καὶ τυχόντος, παρ ὅσον ἡ δρὶξ οὐ- 
δενὺς ἀξία ἐσίν' ριςσοφάνης Kan. 626) 
J τῶν σῶν ἄξιόν τικαὶτριχός, ἂντὶ 
τοῦ τὸ τυχύν. καὶ ἄξιος οὐδὲ ἑνὸς μό νε 

Plat. Theaet. ϱ.162 8) ἀντὶ τοῦ οὐδενός" ἔτι 

δὲ ἀπὸ τῶν κύβων εἰρημένον. καὶ παροικία 
ἄξιος ὀβελίσκου καὶ ἀπὸ ὀβελίσκου, ἴπαροι- 
µία] ἐπὶ τῶν σφόδρα τιµίων. καὶ ἄξιος τᾶ 
παντύς. 

ἀξιοῦμαι γενικῇ. 
ἀξισυμένου τυγχάνοντος" (Ρίο Cass. fr. 

36 8) '᾿ἀνδρὸς τὰ πρῶτα παρ αὐτοῖς ἄξιου- 
µένου.' ἀξιοῦσι δὲ ἀντὶ τοῦ παρακαλοῦσι” 
Πολύβιος (13 9) οἱ δὲ Γερραῖοι ἀξιοῦσι τὸν 
βασιλέα μὴ καταλῦσαι τὰ παρὰ τῶν Φδεῶν 
αὐτοῖς δεδοµιένα, τουτέςιν ἀίδιον εἰρήνην καὶ 
ἐλευθερία». ὃ δὲ ἑρμηνευθείσης οἱ τῆς ἔπι- 
σολῆς ἔφη συγχωρεῖν τοῖς ἀξιουμένοις."' 

4ξίοχος. «4ἰσχίνῃ τῷ Σωκρατικῷ διά- 
λογος ἐγράφη “4ξίοχος καλούμενος. Harp. 

ἀξιόχρεων ἐν τῷ ω μµεγάλω λέγουσι, 
καὶ οὐδετέρως ὑμοίως" τὸ δὲ ἀξιόχρεο» βάρ- 
βαρον. ἀξιόχρεως ἂν ἱκανός, ἐχέγγνος, ἀξιό- 
πισος. 

ἀξιῶ ὑπολαμβάνω. 4ριςοφάνης (Εα. 183) 
oux ἀξιῦ Υ ἐμαυτὺν ἰσχύειν μέγα," ἀντὶ 
τοῦ οὐχ ὑπολαμβάνω, οὐκ ἄξιορ νομίζω. ση: 
μαίνει δὲ καὶ τὸ ἱκετεύω, αἰτιατικῇ. ἀξιῶ σε. 

ἀξίωια βούλημα: (85 06 1450) τί ὅ- 
ἐςὶ τἀξίωμ’ ἐφ᾽ ᾧ καλεῖς.' Damase πρ. Phot. 

»[ρ.3464) μὴ διωθεῖσθαι τὴν πατρικὴν» ἐπί- 
ταξιν, μηδὲ τὸ τοῦ [Πλάτωνος ἀξίωμα ἅτι- 
μάζειν, τουτέσι βούλημα. (Ριορ. L. 133) 
—— 
ως 

ἀξίωμα ἡ ἱκετεία". «{αβίδ (Ρε. 118 169)9 
᾿εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά µε ἐνώπιόν σα, κύριε.” 

ἀξίωμα. τᾶτο ἐκ κατηγορήµατος ὀρθᾶς 
ἡ πλαγίη ἔχει τὴν γένεσι». ἀξίωμα δέ ἐςι 
τῆτο ὃ ἐσιν ἀληθὲς ἢ ψευδές". ἢ πρᾶγμα 
αὐτοτελὲς ἀποφαντόν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἢ 
καταφαντό», οἷον ἡμέρα ἐςέ, «4ίων περιπα- 

τε ὠνύμαςαι δὲ ἀξίωμα παρὰ φιλοσύφοις 



ἀξιώματα 

ἀπὸ τῦ ἀξιᾶσθαι ἢ ἀθετεῖσθαι' ὁ γὰρ λέγων 
ἡμέρα — ἀξιοῦν δοκεῖ τὸ ἡμέραν εἶναι. 
ἔσης μὲν ἂν ἡμέρας ἀληδὲς γίνεται τὸ προ- 
αίµενον ἀξίωμα, μὴ ὅσης δὲ ψεῦδος. δια- 
φέρει δὲ ἀξίωμα καὶ ἐρώτημα καὶ πύσμα. 
ἴᾳ γὰρ προςακτικὸν ὁρκικὸν ἀρατικὸν ὑπο- 
δεικὸν προσαγορευτικόν. ἀξίωμα μὲν γάρ 
συ ὃ λέγοντες ἀποφαινόμεδα, ἢ ἀληθὲς ἢ 
ψισόές. ἐρώτηκα δέ ἐσι πρᾶγμα αὐτοτελὲς 
μόν, ὡς καὶ τὸ ̓ ἀξίωμα, αἰτητικὸν δὲ ἄπο: 
αρίσεως, οἷον ἄρά γε ἡμέρα ἐσέ; τῶτο δὲ 
ἔτε ἀληθές ἐςι ὅτε ψευδές. ὧςσε τὸ μὲν '"ἡ- 
μέρα ἐςίν;" ἀξίωμα, τὸ δὲ “ἄρά γε ἡμέρω” 
ἐρώτημα. πύσμα δέ ἐςι πρᾶγμα πρὸς ὃ συµ- 
βολικῶς ἐκ ἔςιν ἀποκρίνασθαι, ὡς ἐπὶ τᾶ ἐρω- 
τήµατος ναΐ, ἀλλὰ εἰπεῖν, οἶκεῖ ἐν τῷδε τῷ 
τόπῳ Diog. L. 7 65). τὸ δὲ λοιπὰ ὅτῆλα. 

ἐξιώματα. ὅτω λέγει ριςοτέλης καὶ 
τὰς Δεομένας ἀποδείξεως προτάσεις καὶ τὰς 
ἀναποδείκτης, ὡς ἔθος αὐτῷ. 

ἀξιῶν ἀντὶ τῦ νομίζω», ὑπολαμβάνων 
«ἀνσίας καὶ Πλάτων». καὶ ἀντὶ tũ παρακα: 
λῶ», λιπαρῶ». 

ἀξίωσιν τιµή», '"αὐτὸν δὲ βασιλέα ὄντα 
κατ ἀξίωσιν μὲν τῆς τρίτης μοίρας, μεγένει 
τε χώρας καὶ πλήθει τῶν ὑπηκόων.' '"ἀπηγε 
δὲ αὐτὴν τῆς δίκης κατάπλαςος σωφροσύνη 
μα ἀξίωσις ὑπέρογκος καὶ ἡ τῶν συναδικό»- 
tu⸗ παρασκενή. 3 καὶ ἀξιώσει τῦτον περιέ- 
βαλε, χακίᾳ δὲς ἀκερδὲς μὲν σεμνὸν ὁ᾽ ὅμως 
τόδε ἆθλον" “λιανός φησι», ἀντὶ τᾶ τιµῇ. 

ἀξιώτερος εὐωνότερος, καὶ ἀξιωτέ- 

ρας ὑμοίως εὐωνοτέρας" (Α Eq. 649) “"ἁπώ- 
ποτ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας. [εὐωνοτέρας] 
τῆς ἀξίας τιμῆς" ἄξιον γὰρ παρὰ ᾿ττικοῖς 
τὸ εἴωνον. 

ἄξονες. ὅτως ἐκάλεσαν 4θηναῖοι τὴς 
Σόλωνος »όμες διὰ τὸ ἐγγραφῆναι αὐτὴς ἐν 
Εελένοις ἄξοσιν. σαν δὲτετράγωνοι τὸ σχῆμα. 
µέμνηται τῆς λέξεως «{ημιοσθένης ἐν τῷ κατὰ 

Αριςοκράτεας (28). Ηατρ. ἄξονες δὲ καὶ κύρ- 
βεις διαφέρει. ἄξονα δὲ λέγει Ὅμηρος τὸν 
τῆς ἁμάξης. 

ἄξοο» τὸ ἄτμητο». 
ἀξνλία ἡ ἔνδεια τῶν ξύλω», ἀξύλῳ δέ 

(Ἠσαι. A 155) ἀντὶ τᾶ πολυξύλῳ. 
ἀξύμμετρο» τὸ ὑπὲρ τὸ µέτρον” "ἐκ 

ξνεῖτο δὲ τὰ βέλη διὰ τὸ τᾶ ποταμᾶ ῥεῦ. 
μα ἀξύμμετρο» ὂν αὐτοῖς ἐς τὰς βολάς.” 

ἀξυνεσία Θεκυδίδης Υ (43). 
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ἄξυνος ὁ ἀκοινώνητος, 
ἀξύςατον. περὶ «ἰσχύλε λέγει “ἄριςο- 

φάνης, ἀντὶ τῷ â ξυνεςῶτα ἐδὲ πυκνὸν ἀλλ' 
ἀραιὸν ἐν τῇ ποιήσει καὶ κοµπώδη. ἢ ἀδιά- 
Ψετο», ἢ ἀπιθάνως συντιθέντα. seh. Α Nuhb. 
1370. 

ἄξω καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖσε, ἁπάξω δὲ 
τὸ ὀπίσω ἄξω. 

ἄοζοι πολύοζοι, πολλὰ ξύλα καίοντες, 
ἦγαν οἳ μάγειροι. 

ἀοιδή ᾠδή. 
ἀοίδιμ ος ὑμνητός. 
ἀοιδό ός ὃ μελῳδὺς καὶ ὃ ποιητής, 
ὅτι τὸ τῶν ἀοιδῶν γένος σῶφρον ἦν τὸ 

παλαιόν, καὶ φιλοσόφων διάθεσιν ἔχον, “4γα- 
µέμνων γὰρ τῇ Κλυταιμνήςρα σωφρονισῆρα 
τῶτον ἀφίησιν, ὃς πρῶτον ἀρετὰς γυραικῶν 
διερχόμενος ἐνέβαλλέ τινα φιλοτιµίαν εἲς κα. 
λοκαγαδία», εἶτα διατριβὴν παρέχω» ἠδεῖαν 
ἀπεπλάνα τὴν διάνοιαν φαύλων ἐννοιῶν" διό- 
περ Αἴγισθος à πρότερον διέφθειρε τὴν γν- 
ναΐκα πρὶν τὸν ἀοιδὸν ἀποκτεῖναι. ὁ δὲ An - 
µόδοκος ἄδει τὴν «4φροδίτης καὶ “ἄρεος συ- 
νησίαν εἓ διὰ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀποδέχεσθαι 
τῶτο τὸ πάθος, ἀλλ ἀποτρέπων» αὐτὰς πα- 
ρανόμων ὀρέξεω», εἰδὼς ἐν τρυφερῷ βίῳ τε- 
Φραμμένας (αἰεὶ γὰρ αὐτοῖς δαῖς τε φίλή 
χέδαρές τε), ὁμοιότατα τοῖς σρόποις αὐτῶν 
τὰ πρὸς ἀνάπανσιν φέρω». καὶ τὸν Φήμιον 
— ἄδοντα πρὸς τὴν ῥηλὴν αὐτῶν. καὶ αἱ 
Σειρῆνες δὲ ἄδεσι τῷ Ὀδυσσεῖ τὰ µάλισα 
αὐτὸν τέρψοντα καὶ τὰ οἰκεῖα τῇ φιλοτιμίᾳ 
αὐτᾶ καὶ πολυµαθείᾳ, λέγθσι δὲ ὅτι πᾶς ὁ 
τῆς ὠδῆς κατακόσας τερψάµενος νεῖται καὶ 

πλείονα εἶδώς. Athen. p. 14. 
ἄοινος ἐπὶ τῶν μὴ γενομένων οἴνη, καὶ 

ἐπὶ τῶν μὴ ἐχόντων οἶνον. 
ἀοῖον ἑῷον ἀστέρα. ἔτως 4ριστοφάνης 

(Ρας, 822). 

ἀολλεῖ ποιεῖ, συνάγει. καὶ ἀολλήσασα 
(Ηοπι. 7 270) ἀθροίσασα. καὶ ἀολλισφθῆ- 
ναι (Ο 588). 

ἄοπτα “4ντιφῶν ἀντὶ τᾷ ἀόρατα καὶ ἐκ 
ὀφθέντα μέν, δόξαντα δὲ ὁρᾷσδαι. 

ἆορ τὸ Σίφος. καὶ κλίνεται ἄορος ἄορι. 

(ΑΡ 9 307) ᾽"ὁπαντιάσασα δὲ μήτηρ εἶπε, 
κατὰ σέρνων ἄορ ἀνασχομένη." 

ἀόρατον τετραχῶς λέγεται, ἢ τὸ καθά- 
παξ ἀδύνατον ὁραθῆναι, οἷον ὥς καὶ τὰ 
ὑποκείμενα ἄλλῃ αἰσθήσει' καὶ γὰρ ἡ φωνὴ 
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ἀόρωτος καὶ ἡ ὀσμὴ καὶ τὰ ὅμοια. ἢ τὸ πε- 
φυκὸς μὲν εἶναι ὁρωτόν, μὴ ὑρώμενον δέ, 
ὅπερ ἐσὶ τὸ ἐν ςερήσει, ὡς τὸ δυνάμει δια- 
φανὲς φωτὸς μὴ παρόντος. ἢ τὸ ὅτω λεγό- 
µενον ἀόρατον ὡς φαύλως ὁρατόν' τοιῦτον 
δέ ἐσιν ἢ τὸ δι’ ὑπερβολὴν λαμπρύτητος 
φφαρτικὸν τῆς ὄψεως, ἢ δὲ ἀμυδρότητα μὴ 
ποιᾶν εἲς τὴν αἴσθησιν. ἀντιλαμβάνεται τοί- 
νυν» τᾷ ἀοράτε ἡ ὄψις, ἆ τᾶ μὴ πεφυκότος 
ὁρᾶσθαι"' ταῦτα γὰρ ὅτε μὴ ὁρᾶται, ὁ λόγος 
ἐσὶν ô κρίνω» δὲ ὀργάνη τῆς αἰσθήσεως, ὁ 
μέντοι γε ἡ αἴσθησις' ἀλλὰ τᾷ κατὰ ςέρησιν 
ἀοράτο ἡ αἴσθησίς ἐςσιν ἀντιληπτική. κρίνει 
γὰρ καὶ τὰ ἄλογα ταῖς ὄψεσιν ὅτι σκύτος, 
κατὰ συμβεβηκὺς τῷ μὴ πάσχειν ὑπὸ τῶν 
ὁρατῶ», διὸ καὶ εἷς τὰς φωλεὶς ἠρεμεῖ, μή: | ̓ 
ποτε δὲ καὶ τὸ κατὰ ςέρησιν ἀόρατον ἡ φαν- 
τασία ἐςὶν ἡ κρίνασα καὶ ἐχ ἡ ὄψις, εἴγε αἱ 
μὲν αἰσφήσεις ἐν τοῖς πάσχεσι τὴν κρίσιν 
ἴσχεσι, μὴ πάσχασι δὲ ἐν τῷ σκότῳ ἀνενέρ- 
γητοί εἶσι. διὸ κατὰ τὴν ἕξιν µόνην Ψεωρᾶν- 
ται. μὴ ἐνεργᾶσωι δέ πῶς ἂν κρίνοιεν; Phi- 
lopon. ἵπ 2 de anima. 

ἀόργητος ὁ μὴ ὀργιζόμενος, 
ἄορες αἱ γυναῖκες. sch. Ηοιη. ϱ 
ἀόριςος 7ῆ ἡ μὴ ἔχουσα ὅρους μηδὲ 

σπειροµένη" ἡᾗ γὰρ σπειροµένη ὅρας ἔχει ἅτε 
ὖσα μεμερισμένη, ἕως ἕ ἐσὶν ἑκάςσε τὸ ὅί- 
καιον τῆς διακρατήσεως. εἰ. Thue. 1 139. 

᾿ἄορνος πέτρα ἐν τῇ Ἰνδικῇ. “4ρριανός 
(Εαρ. ΔΙεχ. 4 28) "μέγα γάρ τι χρῆμα πέτρας 
ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἔσιν. ἔσι δὲ καὶ λίμνη 
ὅτω καλομένη. ᾿ ᾽ταύτην λέξανδρος εἶλεν, ἢ 
τῷ ̓ Ηρακλεῖ ἄπορος ἐγένετο ἡ πέτρα (9. 80).᾽' 

ἀορτή». λέγασιν οἱ πολλοὶ νῦν ἀβερτή». 
Πἠακεδονικὸν δὲ καὶ τὸ σκεῦος καὶ τὸ ὄνομα. 

ἀορτήρ Hom. λ 609) ὁ λῶρος τῆς σπά- 
Θης. καὶ ἀορτήρεσσιν («431). 

ἀοσσητήρ ὃ βοηθός. 
ἅπαγε παῦσαι, μὴ Ἰένοιτο. ἢ ἄπαγε 

ἀντὶ τοῦ χρῶ τῇ ἀπαγωγῇ" οὕτω «ημοσὺέ- 
νης (25 26). καὶ παροιμία '"ἅπαγε Σένον ἐν 
χειμῶνι' ἐπὶ τῶν ὀχληρῶ». 

ἅπαγέ µε εἲς τὰς λατομίας, παροι- 
µία ἐπὶ τῶν μὴ ὑποφερόντων τὰ ἀνάξια. 
φασὶ γὰρ ὅτι Φιλόξενος ὃ ὁιθυραμβοποιὸς 
4ιονυσίῳ τῷ τυράννῳ συνῆ», ἕωλα δὲ αὐτᾶ 
ποιήματα ἀναγινώσκοντος οὐκ ἐπῄνει' ἐφ᾽ 
οἷς ὀργισθεὶς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπαχθῆναι εἲς 
τὰς λατομίας. εἶτα πάλιν µετεκαλέσατο ανὐ- 
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τόν, ἐλπίζων ἐπαινέσαι αὐτοῦ τὰ ποιήματα. 
ὃ δὲ μὴ Φέλων ἐπαινεῖν ἔλεγε τὸ προκείµεε- 
ον. εἴ, νν. εἷς λατοµίας εἰ Φιλοξένου γθαμι- 

/ μάτιον. 
ἅπαγε μύθων) ἀπὸ κώπης, παροιμία 

ἐπὶ τῶν ὀχληρῶν καὶ παρὰ καιρὸν τοῖς σπε- 
δάζουσιν ἐνοχλούντων. 

ἀπάγεια ἡ µήπω συμπαγεῖσα, 
ἀπάγειν ἐφηγεῖσθαι, γράφεσθαι, δεκά- 

ζεσθαι. τούτω» ἕκαςον ἐπὶ τῶν ἑτέρους κα- 
τηγορούντων λέγεται, «ἀλλ ἐὰν μὲν πρὸς ὅιαε- 
τητὴν ᾗ διαδικασία γίνηται, καλεῖται δεκκά- 
ζεσθαι. καὶ ἀπάγοντες ἀπωθοῦντες, ἅπε- 
λαύνοντες" (Α Αεἰι. 57) “τὸν ἄνδρ ἀπάγοντες. 

ἀπαγορεύει ἀποτρέπεται, ἀρνεῖσως" 
᾽ἀπαγορεύουσι τῷ Φιλίππῳ, καὶ τὸν ΄έκιον 
ἀναγορεύασιν." ἡ ἀπαγορεύειν ἀντὶ τοῦ κεί- 
κνειν καὶ ἀδυνάτως ἔχειν" "ἐγὼ μὲν ἆἄτεαγο- 
ρεύω τῷ πόνῳ," καὶ αὖθις Εὐνάπιος (104 
Nieb.) "πρὸς τὸ ἀφανὲς καὶ ἀύριςον τῆς χώ- 
ρας ἐκπεσόντες, πρὸς τοὺς φόνες καὶ τερὸς 
τὴν λείαν ἀπαγορεύοντες.' 

ἀπαγορεύω δοτικῇ" “"ἀπαγορεύω» τοῖς 
ἄρχεσι διαρρήδη» τῆς φιλαργυρίας ἀτεέχε- 
σβαι.” "ἀλλὰ µόναις ταύταις ἀπαγορειίεισιν 
οἱ νόμοι ταῖς γυναιξίν’' (Βειποδίῃ. 56 86). αἰ- 
τιατικῇ δέ '᾿ἀπηγόρευσας ἡμᾶς τῆς ἅπω- 
λείας, καὶ '"ἀπαγορεύεις, Σίμων Πέτρε, ὅπερ 
πείσῃ τάχος."' 

3 ’ —— ο J —23222 ἀπάγου ἀντὶ τῦ πρὸς σαυτὸν ἄπαγε Εὺ- 
ριπίδης. καὶ ἀπάγω αἰτιατικῇ. 

ἀπαγχονίσαι π»ῖξαι. 
ἀπαγωγάς αἰχμαλωσίας, ἀδυνατίας. καὶ 

ἀπαγωγή μήνυσις ἔγγθαφος διδοµένῃ τῷ 
ἄρχοντι περὶ τὸ δεῖν ἀπαχθῆναι τὸν δεῖνα 
"ἐνταῦθα ὁ ««4ικίνος κατὰ πρόφασιν ἅπα- 
}ωγῆς ἀφικόμενος” (εΓ. ν. «4{ὐξέντιος). τὸ ὃν» 
ἀπαγωγὴ δίκης ἐςὶν εἶδος, ὠνόμαςαι δὲ ἀπὸ 
τὸ ἀπάγειν, ἀπήγοντο δὲ οἱ κακᾶργοι πρὸς 
τὺς ἔνδεκα. 

ἀπάδει ἀπαρέσκει καὶ ἀπᾷδον ἃ συν- 
ᾷδον, ἀπαρέσκο». ει heophyl. Sim. p · 58) τες 
σπονδὰς ἀποπέμπεσθαι ὡς ἀπωδάσας της 
Ῥωμαίων μεγαλειότητος” ἀντὶ τᾶ ἀναξίους 
σας, ἀπιρεσκάσας. καὶ '᾿Στησίχορος δὲ κ 
ἀπάδει αὐτῶν. 
ἀπαθ έσατα ἐκτὸς πάθες. σι. Antonin. 

19) | ἱεὐμενῆ δεῖ εἶναι καὶ ἀνεκτικὸν τῶν ᾖδεω- 
τῶν καὶ ἀθεωρητον οἰομένων» πρὸς πάντας 
εὐάρμοςο», ὡςε κολαχείας πάσης προση»εςς- 
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ραν εἶναι τὴν ὁμιλίαν, προση»ῆ καὶ αἰδέσι- 
μον πᾶσι" μηδὲ ἔμφασίν ποτε ὀργῆς παρα- 

— * * 2 

σχεῖν, εὐςοργότωτον καὶ εὐφημύτατον άψο- 
φησί. 
ἁπανῇ ἄλυπον. ὁ δὲ {ντιφῶν ἀπανῇ 

— — * 

πληθυντικὠῶς τὰ μὴ ὡς ἁληθῶς γεγονότα 
΄ 3 ΄ * — 

πάθη. καὶ ἀπαθής' MDiog. LT117) 
η — J 1 3 — 1 —— ἁπαθῇ φασὶν εἶναι τὸν σοφὸν διὰ τὸ ἀνέμ- 

Ὕ 3 1 —1217 2 42 * 
πτωτον εἶναι. είναι δὲ καὶ ἄλλον ἁπανη, τὸν 

φαῦλον, ἐν ἴσῳ λεγόμενον τῷ σκληρῷ καὶ 
ἀτέγκτω. καὶ ἀπαθής ὃ μὴ πεῖραν κακῶν 
εἰληφώς" 'οἳ δὲ κακῶν παντάπασιν ἀπανεῖς 
” 3— { - 

ἔμειναν. καὶ ἀπαθές" "τὸ ὑγιαίνειν ἐν τῷ 
τεδνάναε μᾶλλον ἡ ἐν τῷ ζην. eſ. v. Φάνατος, 

ἀπ ἀκοοφυσίων λόγες ἐπιδεικν ὐ- 
γαι, οἶονεὶ καινὰς καὶ νεοποιήτους. «ἄριςο- 

φάνης "ῥήματά τε κομψὰ καὶ παέγνι ἐπι- 
δειχγύναι, πάνε ἀπ ἀκροφυσίων κἀπὺ κινα- 
βευμώτω». λέγει γὰρ διὰ μὲν τᾷ ἀπ ἀκρο- 
φτσίω» καινῶς εἰργασμένα καὶ οἷον ἐκ πυρός, 
διὰ δὲ τὸ ἀπὸ κιναβευμάτων οἷον καινῶς 
πεπλασμιένα καὶ διάδεσιν ἔχοντα" κίναβος 
ὰᾳ τὸ εἴδωλον πρὸς ὃ οἱ πλάςαι καὶ οἱ 
ζωγράφοι ῥλέποντες διατίθενται πλάττοντες 

καὶ γράφοντες, κέχρηνται πολλοί. 
ἀπ᾿ αἰγείρου νέα, καὶ παρ) αἴγει- 

ρον, ἡ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων" αἴγειρος γὰρ ἐπά- 
ρω ἦν τοῦ Φεάτρου, ἀφ ης οἱ μὴ ἔχοντες 
τόπον ἐθεώρου». 

τι αἰγίλιπος πέτρης (Ποια. N63) 
ἀπὸ ὑψηλῆς πέτρας. 

ἀἁπαίδευτοι ἀνόητοι, ἄτακτοι. καὶ ᾽ᾱ- 
παιδευτότερος Φιλωνίδε τὸ Μελιτέως.' ὅτος 

ὁ Φιλωνίδης οὗ µόνον μέγας ἦν, ἀλλὰ καὶ 
ἁμαθὴς καὶ ὑώδης. κωμῳδεῖ δὲ αὐτὸν «4ρι- 
ςοφάνης ὡς παρασίτους ἔχοντα καὶ διὰ τὸν 

«ἄαΐδος ἔρωτα ἐν Κορίνθῳ διάγοντα. κωμιῳ- 

δεῖται δὲ καὶ ὡς συώδης σὺν τοῖς ἑταίροις 

αὐτοῦ, οὓς κάπρεης εἶπε, τὴν δὲ .«{αΐδα Ικέρ- 

χι», ἐπεὶ τοὺς ἐραςὰς ἐφαρμάκευεν. δεί. Α 

Plut. 302. 
ἀπ αιδίᾳ ἡλικίᾳ ἐλάσσονι χρύνα τᾶ συµ- 

πληρᾶντος τὸν παῖδα. ἢ ἀγονίᾳ. καὶ ἅπαι- 
όος ὁμοίως, τοῦ μὴ ἔχονεος παῖδα. 

ἀπαιδοτρίῤητοι ἀγύμναστοι, 
δευτοι. . 

ἀπαιδριάζει ἀντὶ τοῦ εὐδίαν ἆγει. καὶ 
ἑπαιθριάζει συννεφεῖ δὲ συνάγει τὰ 
νέφη" 4ριςοφάνης (Αν. 1488) “τίγὰρ ὁ Ζεὺς 
ποιεῖ; ἀπαινριάζει τὰς »εφέλας ἢ δυννεφεῖ 

} / 
απάαιί» 
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ἀπαινύμενον (Ποια. 4583) ἀφαιρού- 
μενον. 

ἀπαιόλημα (Α Nub. 726) ἀπάτημα. 
ἅπαιρε, ὃ οἳ πολλοὶ ἄρον λέγουσιν. καὶ 

ἀπαίρει» ἀντὶ τοῦ παραγενέσθαι “ἄριςο- 
φάνης. καὶ ἀπαίροντες µεθιςάµενοι. 

ἁπαίσιον ἀπρεπές, βλάσφημον, ἀσύμ- 
ῥολο», ἀσινές, ἡ ὁυσοιώνιςον. Menand. p. 381) 
ἵάνεφάνησαν δὲ τοῦ αὐτοῦ φύλου τῶν Τάρ- 
κω», οὓς ἔφασαν τῶν ἀπαισίων ἐλατῆρας 
εἶναι. 

Απαισύς (Ποπ. B 828) ὄνομα πόλεως. 
ἀπαιτοῦμαι αἰτιατικῇ. καὶ ἅπαιτη- 

τέα καὶ ἁπαιτητέον ἀντὶ τᾷ δεῖ ἀπαιτεῖν. 
ἀπαιωρούμενον κρεκάµενον. 
ἀπάκτου" Σοφοκλῆς (ΑΙ, 578) "ἀλλ ὡς 

τάχος τὸν παῖδα τόνὸ᾽ ἴδη Φέχου, καὶ ὁῶμν 
ἀπάκτου. 

ἀπάλαμνος (Ηοπι. Ε 507) ἄπειρος. 
ἀπαλγήσαντας παρὰ Θουκυδίδη (9 69) 

ἀντὶ τῇ πανσαμµένας ἀλγεῖν, ὥσπερ τὸ ἀπο- 
λοφυράμενοι. 

ἁπαλγοῦντες ἀπογινώσκοντες. 'Πολύ- 
βιος (Ἡ 4) "οἱ δὲ «4καρνᾶνες πυνθανόμενοι 
τὴν τῶν «4ἰτωλῶν ἔφοδον ἐπὶ σφᾶς, τὰ μὲν 
ἀπαλγοῦντες ταῖς ἐλπίσι τὰ δὲ καὶ — 
χοῦντες ἐπί τινα παράςασιν κατήντησαν." 
καὶ αὖθις ᾽ἀπαλγοῦντας δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τᾶ 

πολλᾷ ῥέγες ἐπερρώννυεν” (ο . ν. «4ντίοχος α). 
ἁπαλέξασὃαι ἀνεικάξασφαι. Σοφοκλῆς 

(ΑΙ. 165) "οὐδὲν σθένοµεν πρὸς ταῦτ) ἆπα- 
λέξασδαι σοῦ χωρίς, ἄναξ.' καὶ ἁπαλεξῆ- 
σαι κωλῦσαι, καὶ ἁπαλέξοντες ὁμοίως, 

ἀπαληθεύειν τὸ τάληθὲς ἐξευρίσκει», 
καὶ ἀπαληθεύω τὸ τὴν ἆλήθειαν ἐκφαίνω , 
'ὃ δὲ χρόνῳ ὕςερον ἐφωράθη τῷ πάντα ἐκ- 
καλύπτοντι καὶ ἀπαληθεύονει. τούτου τὸ 
δολερὸν ἀναφαίνεται, 

ἀπαλθήσεσν αι θεραπενῦήσεσθαι. 
ἀπαλλάξας ἀντὶ τοῦ πείσας ἀποςῆναι 

Πρατῖνος καὶ «{ιμοσθένης καὶ ἄλλοι. καὶ 
ἁπαλλάξωμεν ἀντὶ τοῦ ἀφανίσωμεν' Ἐε- 
»οφῶν (Απαὺ. 3 328) "τῶν ἄλλων σκενῶν τὰ 
περισσὰ ἁπαλλάξωμεν.' καὶ ἁπαλλάξαι 
ἀντὶ τοῦ φυγαθδεῦσαι" '"ἐδεῖτο δὲ τὸ πλῆθος 
προσωτάτω - αἁρμενίας ἁπαλλάξαι Ἰωτόμη», 
ὡς ounorꝰ ὤν ἀποσχόμενον τοῦ νεωτερίζειν, 
εἰ τύχοι ὢ» ἔνδημος.” ἀπαλλάξειεν μετα: 
κινήσειεν" “4ριςσοφάνης έδας, ὀ12) " πώς κα- 

λῶς αὐτῶν ἁπαλλάξειε» ἂν µετόρχιον.͵ καὶ 

9 
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ἀπαλλαξείοντες ἐπιθυμίαν ἔχοντες ἄπαλ- 
λαγῆναι (μας, 1 95). 

ἀπάλλεις ἀποπέμπεις. 
ἁπαλοὶ Φερμολασίαις, ἀἁῤροϊ μαλ- 

Φακευνίαις, ἐπὶ τῶν ὑπὸ τρυφῆς καὶ ἁθρό- 
τητος διαρρεόντων. 

ἀπαμβλύνει ἐχκαθαίρει σκότους καὶ 
ἀλλοιώσεως. 

ἁπαμείρεται ἀποςερεῖ. 
ἁπαμυνεῖ ἀποτρέψει. 
ἀπαμφιέσαντες ἐκδύσαντες καὶ ἆ- 

παμφιεῖ ἀποκαλύψει' ἸΜένανδρος ἸΜισου- 
µένῳ ""ἀπαμφιεῖ γὰρ τὸ κατάπλαςον τοῦτό 
σε καὶ λανθάνειν βηλόμενον ἡ μέθη ποτέ. 
καὶ ἀπαμφίσκων ἀποκαλύπτων. 

ἅπαν». οἳ μὲν Ίωνες συςέλλουσι, καὶ ὁὃ 
ποιητής (Υ 156) "τῶν ὁ) ἅπαν ἐπλήσθη πε- 
ὁίον"”. οἳ δὲ «4ττικοὶ ἐκτείνουσι τὴν ὑςέραν. 
καὶ τὸ παράπαν ὑὁμοίως, καὶ ἅπαντα τὰ 
τοιαῦτα. 

ἀπαναίνομαι ἀρνοῦμαι. 
ἁπανάςασις ἀποικία, μετάςασις. 
ἀπανθδήσαντα ξηρανθέντα. ᾽"μµακαριω- 

τάτη ἐγώ, ἥτις µεμύρωμαι τὴν κεφαλὴν µυ- 
ρώμασιν ἀγαθοῖσιν' ἐν τῇ κεφαλῇ γὰρ ἐμ- 
μένει πολὺν χρόνὸ», τὰ ὃ᾽ ἄλλ' ἄπανοήσαντα 
πάντ ἀπέπτατο." ριςοφάνης φησίν (Εεεὶ. 
1151). ἀπανθῶ γὰρ τὸ ἀποβάλλω: καὶ ὁ Φεο- 
λόγος (ου. 19 ρ.2941) "τῶν ἐκ γένους τοῖς ᾱ- 
πανθήσασιν. ἀπανθδίζω δὲ τὸ τὰ ἄνθη 
συλλέγω. 

ἅπανθ) ὅμοια καὶ Ῥοδῶπις ἡ καλή. 
σηµαίνει δὲ ὅτι ταῖς τύχαις ὁμοίως ὕποπε: 
πτώκασιν οἱ ὠνητοί. 

ἀπανθρακίζομεν ἀντὶ τοῦ ἄνθρακας 
ἐσθίομεν' ἔσι δὲ εἶδος ἰγχθύω», ὃ παροπτῶν- 
τες ἐσθίουσιν. ἢ ὁπτὰς ἐσφίομεν. ἢ ἄνθρα- 
Χας ζωπυροῦμεν. 9εἩ. Α Αν. 1545. 

ἀπανθρωπία ἡ κακία. ὅταν τις μὴ 
κατὰ ἄνθρωπον ποιῇ, τοῦτο ἀπανθρωπία. 

ἅπαντα γάρ τοι βρωτὰ πολιορκθ- 
µένοις, ἐπὶ τοῦ ἀναγκαίου ὁ λόγος" οἱ γὰρ 
πολιορκούμενοι πολλάκις καὶ ὧν οὐ δεῖ 
ἅπτονται. 

ἀπαντᾶν καὶ συναντᾶν λέγουσιν ἕκα- 
τέρως τὸ παραγίνεσθαι εἴς τινα τόπον, καὶ 
ἁπαντήσαντος γενέσθαι φῷάσαντος" Al- 
λιανός '"ἀνεςαύρωτο δὲ ὃ πολιορκῶ», καὶ ἐς 
τοῦτό οἱ τὸ τοῦ χειμῶνος τοῦ μὴ καθ’ ὥραν 
ἀπαντήσαντος τὸ τέλος ὠρμήσατο. καὶ 

ἀπάλλεις -- ἀπαράκλητοι 

ἁπαντῶσιν ἀντὶ τοῦ παραγίνονται' '"ἅμα 
τῷ περὶ ὄρθρον εἰς τὰς τῶν δεσποτῶν οἶκες 
ἀπαντῶσι. καὶ ἀπαντωμένων ἀντὶ τοῦ 
συμβαινόντω», γιγνοµιένων" (Ρο]γὺ. 10 19) *4 
μὴν ἀλλὰ τοιάτων ἀπαντωμένων οὐδὲν ἱκανὸν 
ἦν πρὸς τὸ κωλύειν τὴν ὑρμὴν τῶν Ῥωμαίων.”' 

ἅπαντα τόλκης πλέα κάναισχυν- 
τίας (Α Thesm. 709), ἐπὶ τῶν ἱταμῶν καὶ 
ἀναιδῶν. 

ἁπανταχοῦ. 
ἁπαντοῶ ἐπὶ δικαςηρίου, ὑπαντιῶ δὲ 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ. 

ἁπαξ. "ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἐκ τοῦ φρουρίου 
αὐτὲς ἐκπεπτωκέναι ἔμαδεν, ἀφικνεῖται πρὺς 

αὐτούς,'' καὶ Ἰώσηπος “"ἅπαξ δὲ κατασάντες 

εἲς ταραχάς,, ἀντὶ τοῦ διόλου, ὁλοσχερῶς. 
ἁπαξάπαντα ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλε "α 

(Ῥτοεορ. Ῥετ». 1 25) ''καὶ τὰ χρήματα ἁπαξά- 
παντα λόγω οὐδενὶ ληιζόµενος, τὴν δίκη» 
ὀρθῶς καὶ δικαίως τῆς ἐς τὴν δίαιτα» πα- 
ρανομίας ἐξέτισε.' καὶ ἁπαξάπαντες ἀντὲ 
τοῦ ὑμοῦ πάντες" τὸ γὰρ ἅπαξ ἐπὶ ἐπιτάσεως 
λαμβάνεται, "ὁ δὲ Καΐσαρ »εμεσᾶ καὶ ἀγα- 
ν»ακτεῖ ὅτι ἁπαξάπαντας ιιὴ ἀνέςησαν. 

ἁπαξάπαντα. οὐδὲν πλέον σημαίνει τὸ Ὁ 
ἅπαξ προσκείµενο». καὶ ἁπαξαπλῶς ἀντὶ 
τοῦ καὶ ὡς εἰπεῖν. 

ἅπαξ ἐλάλησεν ὁ Φεός (Ρε. 61 11) 
ἀντὶ τοῦ ἀποφαντικῶς ἡ παντελῶς. τὸ ἅπαξ 
ἐλάλησεν ὁ Φεός οὐκ ἐπὶ ἀριθμοῦ, ἀλλ’ ἐπὶ 
τοῦ πάντως ἐσομένου. καὶ παροιμία '"ἅπαξ 
πυρρὸς καὶ μὴ δέκατο» χλωρός” ἐπὶ τῶν 
δανειζόντω». εξ. v. ἀπερνθριᾶσαι. 

ἀπαξιῶν ἀνάξιον ἡγούμενος". “ἅππιανύς 
'ὁ δὲ ὁῆμος τὸν ΙΗάρκιον μετιόντα τὴν ὑπα- 
τείαν οὐκ ἐχειροτόνησεν, οὐ τὸν ἄνδρα ἆπα- 
ιῶ», ἀλλὰ τὸ φρόνημα δεδιὼς αὐτοῦ." 

ἁπαξίωσις"' Πολύβιος ᾿ὁ δὲ Φίλιππος 
ἐδυσχέραινεν ἐπὶ τῇ τῶν Κερκυραίων ἆπα- 
ξιώσει,' τουτέςι καταφρονήσει. 

ἀπάξω ἐχκεῖθεν ἄξω. 
ἀπαράῤλητος ἀσύγαριτος, ἀνόμοιος, 
ἀπαραγγέλτως ἀκελεύσως' Πολύβιος 

“καὶ πανταχόθεν ἀπαραγγέλτως ἠφροίζοντο.”. 
ἀπαραιτήτως ἀσυγχωρήτως"' “πάντας 

δὲ τοὺς παρατυγχάνοντας ἀπαραιτήτως ἀπέ- 
χτεινον διὼ τὴν ὀργήν."' 

ἀπαράκλητοι αὐτόματοι' Θουκυδίδης 
ϱ 98) ''πολλοὶ τῶν αὐτονόμων Θρωκῶν ἆπα. 
ράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολούθουν."' 



⸗ / 1 , 

απαραξειεν -- ἅπατούρια 

ἀπαράξειεν ἀποσπάσειεν, ἀποχωρίσειεν' 
ώς εἰ τούτους ἀπαράξειε τοῦ λόφου καὶ γέ- 

ντο τῶν ἄκρω» ἐγκρατής, Φἄετον κατερ: 
Γασύµενος τοὺς ἐν τῷ πεθίῳ."' 

ἀπαραπύόδισα ἁπλανῃ. 
ἁπαραποίητον ἅπλαςον, 
ἀπαράτιλτος ἀντὶ τὸ δασὺς καὶ ἄκο- 

J ρε. 1.” 4 ” 
σπος τὰς τρίχας, ᾿Ἐξ ἐτῶν ἄλουτος”' (Α, 

Uys. 278), 

ἀπαργμάτων ὡρίων καιριώτερον 
' { . - τν. ῃ - * 

{ταὶν ὁ Φεολόγος ἐν τῷ "'γδὲς τῇ λαμπρᾷ 
(ογ40 p. 648), ἀντὶ τοῦ ἐναγισμάτων», ἃ εἲς 
τοὺς τάφους ἔβαλλον. τὸ δὲ καιριώτερον 
ὡναγχαιότερο». 

ἀπαριθ ησόμενος ἀποδώσων, κατα- 
ῥαφέμενος: ᾿ὁ δὲ Γέτης ἀφίκετο ὡς ἁπα- 
ρώπγσύμενός τε τῶν ἐνιαυσιαίων χρημάτων» 
αρὺς τὸν «ρατηγὸ» τῶν Ρωμαίων. καὶ άπα- 
ριὐμῶν ἀντὶ τοῦ ἀποπληρῶν ἀριθμὸν Ἴσο- 

΄ -.. - * * ⸗ 

αράτης Philipp· 27). καὶ ἀπαριθμῶ σε, 

αἰτιατιχῇ. 
ν J ς Ἶ ’ 4 . 

ἄπαρνος ὁ ἀρνούμενος καθύλου. καὶ 
ἀπαρνοῦμαι αἰτιατικῇ. 

ἀπαρᾶντα ἀπολωρήσοντα" "οἱ δὲ Καρ: 
Ἰτδόνιοι προσεδόκω» ἀν' ἑκάςην ἡμέραν ἆπα- 

- ΄ 2* * 4 .. 

ῥοῦντα τὸν σύλον εἰς τὴν οἰκείαν. 

ἁπάρσεως ἀναχωρήσεως" Dionys. Hal. 
4) "τῆς δὲ ἀλόγε ταύτης ἀἁπάρσεως ἡ φυ- 
Ἰῆς τὸ πρὸς τὺν ἡγεμόνα ἐκ τοῦ δήμου μῖ- 
οὓς αἴτιον ἦν. 

ἀπαρτῆσαι τὸ κρεµάσαι, ἀπαρτίσαι 
δὲ τὸ τελειῶσαι. 

Ὀ ΄ 3 ΄ 2* ε 1 4 

ἁπαρτί. ἐπίρρημά ἐςιν, ως ἀμογητί, 
J J ε , παρὰ τὸ ἀπηρτισμένον καὶ πλῆρες. ᾿Ηρόδο- 

τος ὢ 1298) ““ἀπὺ τύτη εἰσὶ σάδιοιὐ ἀπαρτίι 
. ’ * — 

Σα Θερεκράτης ἐν Κραπατάλοις ""φράσον 
μι, ἀπαρτὶ ὁήπου προσλαβεῖν."' καὶ «ριςο- 
Ἱένης Πλούτῳ (88) ΄ἔγωγε καὶ τὸς δεξιὼς 

αἱ σώφρονας ἀπαρτὶ πλουτῆσαι ποιήσω. 
ἁπαρτίαν ἀποσκευήν, τέλος ἀπαρτισμᾶ. 

ας ἁπαρτιζόντως τὸ (48 ὡςε) μήτε ὑπερ- 
δεἶλεν μήτε ἐνδεῖν" 'ὄρος γάρ ἐςι λόγος κατ’ 
«ῶνσιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενος” (εί. ν. 
ὠκάλησις). καὶ ἁπαρτιλογία ἀπηρτισμένος 
αλ αν — -- - ε. 
αι: πλήρης ἀριδμὸς καὶ λόγος" οὕτω νυσίας. 
ἳ ⸗ JP—* — * —— Ηρόδοτος δὲ (2 (λέγει δὲ Ξέρξης πρὺς 
Ἠέθιον τὺν «{υδόν) να μή τοι ἐπιδεεῖς 
ὦσι αἳ τετραχόσιαι μυριάδες ἐπιὰ χιλιά- 
ὑμν, ἀλλ) ᾖ τοι ἀπαρτιλογίη ὑπ ἐμέο πε- 
αλγρωμένη. 
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ἀπαρυςέον ἀφαιρετέον, ἀπὸὺ τὸ ἀρύω. 
δοµ. Α Ἐα. 917. 

ἀπάρχεσθαε τὺ τοῖς ἀγύρταις ἀργύριον 
ἐμβάλλειν. καὶ ἀπάρχου ἀρχὴν βάλλε, Ἡ 
ἀπαρχὰς πρόσφερε. καὶ ἀπαρξόμεν α ἀνεὶ 
τᾷ ἀπαρχὰς προσοίσοµεν" (ΑΡ 6 238) 'εἶ μηδ᾽ 
ἐξ ὀλίγων» ὀλίγη χάρις" εἰ δὲ διδοίης πλείονα, 
καὶ πολλῶν», Φαΐμον, ἀπαρξόμεθα., 

ἅπασαν τὴν οὐσίαν ἠμφίαςαι, ἐπὶ 
τῶν μηὸ᾽ ὑτιοῦν ἄλλο κεκτηµένων ἢ ὅπερ 
ἀμπίσχονται, 

ἅπας ἐχῖνος τραχύς, παροιμία ἐπὶ 
τῶν δυσκύλων καὶ δυςρόπω». 

ἀπασκαρίζειν. 4ριςοφάνης Ταγηνιςαῖς 
“᾽ἀπασκαρίζειν ὡσπερεὶ πέρκην χαμωί Ιέ- 
"γύρος ''ἀπασκαριῶ ὁὃ᾽ ἐγὼ γέλωτιτήµερον.. 

ἁπασία ἀτροφία, νηςεία, παρὰ τὸ πά- 
σασδαι. καὶ ἅπαςος (Ηοιμ, Γ 846) ἄγευςος, 
οἷον ἅμασος, ἀμάσητος. 

ἁπαταγί ἄνευ ψόφου. 
ἁπατεῶνος ψεύςου. 

ἁπατηλός ἀἁπατητικός. 
ἀπατήσει, αἰτιατικῇ, ἀντὶ τοῦ παραλο- 

γιεῖται 1 ηλεκλείδης. 
ἀπατούρια ἑορτὴ δηµοτελής. ἤγετο δὲ 

παρ 4θηναίοις ἐπὶ ερεῖς ἡμέρας": ἐν ᾗ ἐγράφι 
ἐν τῇ πολιτεία ὁ υἱὺς Σιτάλκη τοῦ Θρᾳκῶν 
βασιλέως. καλοῦσι δὲ τὴν μὲν πρώτη» δόρ- 
πειαν, ἐπειδὴ φράτορες ὀψίας συνελθόντες 
εὐωχοῦντο, τὴν δὲ δευτέρα» ἀγάρρυσιν ἀπὺ 
τοῦ Φδύειν. (ἔδυον δὲ 4 φρατρίῳ καὶ 49ι- 
νᾷ), τὴν δὲ τρίτην κουρειῶτιν ἀπὸ τοῦ τοὺς 
κούρους καὶ τὰς κόρας ἐγγράφειν εἲς τὰς 
φρατρίας. ἡ δὲ αἰτία" πύλεμος ἦν 4θηναίοις 
πρὺς Βοιωτοὺς περὶ Κελαινῶ», ὃ ἦν χωρίον 
ἐν µιεδορίοις, Ἐάνθιος δὲ Ποιωτὸς προεκα- 

λέσατο τὸν “4δηναίων βασιλέα Θυμοίτη». v 
δεξαμένου δέ, ἸΗέλανθος ἐπιδημῶν, ἸΗεσσή- 

γιος γένος ἀπὸ ΠΠερικλυμένου τοῦ Νηλέως, 
ὑπέςη ἐπὶ τῇ βασιλεία. μονομαχούντων δὲ 
ἐφάνη τῷ ΠἨΜελάνθῳ τις ὄπισθεν τοῦ Έαν- 
Φίου τραγῆ» ἐνημμένος µέλαιναν. ἔφη οὖν 
ἀδικεῖν αὐτὸν δεύτερον ἥκοντα. ὃ δὲ ἐπεςρά- 
φη. ὃ δὲ παίσας ἀποκτείνει αὐτόν. ἐκ δὲ τή- 
του ἡ τε ἑορτὴ ἀἁπατούρια, καὶ «4ιονύσου 
µελαναιγίδος ἐδομήσαντο. οἳ δέ φασιν ὅτι 
τῶν πατέρων ὑμοῦ συνερχοµένω»ν διὰ τὰς 
τῶν παίδων» ἐγγραφὰς οἷον ὁμοπατόρια λέ- 
γεσθαι τὴν ἑορτή». ὁποῳ. τρόπῳ λέγομεν 
ἄλοχον τὴν ὁμώκοιτον καὶ ἄκοιτιν, οὕτω καὶ 

9* 
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ὁμοπατόρια ἁπατόρια. καὶ 4ριςοφάνης (Αεὶι. 
146) "ρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ἁπατερίων. 

ἀπαύγασμα καὶ ἀπαυγάζω, καὶ ἆ- 
παυγή ἡ ἔκλαμψις. 

* - 2 — 2* * 2 ἀπαυδῶ ἀπαγορεύω, ἀπολέγομαι" -4ρι- 
σαφάνης («Ἠπη. 365) "τούτοις αὐδῶ, καῦθις 
2 8 1 * / 2422 2 
ἀπαυδῶ, καῦθις τὸ τρίτο» µάλ ἀπαυδῶ. 

ἀπαυναδιάζοντας μεγαλοφρονᾶντας. 
ή * α { 

ἀπαυθημερίζει» αὐδημερὸν ἐπανέρχε- 
σαι" Ἐενοφῶν (Απαὺ. 5 2 1) "ἐπεὶ δὲτὰ ἔπι- 

΄ 2 — μή 2 τήδεια οὐκ ν λαμβάνειν ὡςε ἀπανδημερί- 
ζειν ἐπὶ τὸ ς«ράτευμα.᾽' 

ἀπαυτοματισθεῖσα οὐκ ἀφ' ἑαυτῆς 
τελειωνφεῖόα. 

ἀπαυτομολῆσαι ἀναχωρῆσαι, φεύξα- 
σθαι. 'ἔφερον δὲ τὰ σφέτερα αὐτῶν σιτία, 

. J 2 ⸗ * * κ. 22 ⸗ 2 

οἳ μὲν ἀπορίᾳ ἀκολόθω» οἳ δὲ ἀπιςία: ἄπηυ- 
τοµολήκεισαν γὰρ οἱ πλεῖςοι." 

2 — * * 3 

ἀπαυχενίζειν ἀφηνιᾶν, ἀτακτεῖν. η τὸν 
αὐχένα συντρίβειν. 

ἀπαφίσκω ἀπατῶ. 
3 - * * * 

ἀπαχοθῆναι ἀπενεχθῆναι, ἀναιρεθῆναι. 

ἀπέβη ἀπέφθανε. καὶ ἀπεβίω ὁμοίως. 
2 ΄ 2 c 2223 
ἀπέβλισεν ἀφείλετο. ἡ μεταφορὰ η ἀπὸ 

τῶν «κηρίων ἢ ἀπὸ τῶν τὸ γάλα ἀμελγόντων, 
"ριςοφάνης Ὄρνισι 698 Πλωποδύτης παει 
ς “ 4 * J * * 

ῥοπάλω µε τὸ νῶτον, κάγὼ πίπτω, µέλλω 
ν ) .] ε] / { ΄ ΄ .. 

τε ῥοᾶν" ὃ ὁ) ἀπέβλισε Φοϊμάτιόν µου. 
ἀπέβριξεν ἀφύπνωσεν. 
2 2 3* * 2 4 (/ ἀπεγένετο ἀντὶ τοῦ ἀπέθανεν. οὕτως 

ντιφῶν καὶ Θουκυδίδης (9 84, 541, 98). 
ἄἀπεγνωκώς ἀντὶ τοῦ ἀποδοκιμάσας 4η- 

µοσθένης. καὶ ἀπέγνωσαν τὸ ἐναντίον τῷ 
κατέγνωσαν. 

ἄπεδα τὰ ἰσόπεδα. Ἰλείδημος καὶ ἠπέ: 
διζον τὴν ἀκρόπολιν, περιέβαλλον δὲ ἐννεά- 

. πυλο» τὸ Πελασγικόν.’' 
ἀπέδει ἐνέλειπεν' (Ῥαααῃ. 8 49) "ὁ δὲ 

εκ ο J 4 4 * Φιλοποίμη» ὁ “ἀρχὰς μέγεθος μὲν δὴ καὶ 
σώματος ῥώμην ἀπέδει Πελοποννησίων οὐ- 

Ὑ — δενός, τὸ δὲ εἶδος ἦν τοῦ προσώπε κακός. 
ἀπεδειλέα ἐδεδίει" Πολύβιος (29 ϐ) "ὁ 

δὲ ΙΠερσεὺς µία» ἔχων πρύληψιν ἢ νικᾶν ἡ 
Φνήσκειν ' ἀντὶ τοῦ ἔννοιαν “τότε οὐχ ὑπέ- 
µεινε τῇ ψυχῇ, ἀλλ ἀπεδειλία καθάπερ οἱ 
προόπται τῶν ἱππέων. 

ἀπέδειξεν» ἀντὶ τοῦ παρέδωκε Ἐενοφῶν 
(Βρ. Lac. 15 8). 

ἀπεδήδοκε (Α Βαπ. 1045) κατέφαγεν. 
ἀπεδημηκότες ἀντὶ τοῦ ἀποδεδημηκύ- 

ἀπαύγασμα -- ἀπείπατο 
ιά, 4 

τες Ερμιππος Φορμοφόροις. 
ἀπεδοκίμαζεν ἀτίμως ὑβριζεν, ἐξεφαύ- 

λιζε. Polyb. 8 11) "καὶ καφύλου τοὺς μὲν 
κοσµίους τοῖς ἦθεσι καὶ τῶν ἰδίων ῥέων ἐπι 
µελομένας ἀπεδοκίμαζεν, τοὺς δὲ πολυτελεῖς 
καὶ ζώντας ἐν µέθαις καὶ κύβοις ἐτίμα καὶ 

προῆγεν.) 

ἄπεδον τὸ ἰσύπεδον καὶ τὺ ὁμαλόν' Θη8- 
κυδίδης 7 78) '"οἳ δὲ «4θηναῖοι κατέβησαν 
εἲς χωρίον ἄπεδόν τι καὶ ἐςρατοπεδεύσαντο, 

βουλόμενοι ἐκ τῶν οἰκιῶν λαβεῖν τι ἐδώ- 
διμο».᾽ 

ἀπέδοξεν ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔδοξεν. 
» 44 η * , 
ἀπέδοσῦῶε ἁἀπημπολήσατε. καὶ ἀπέ- 

ὅοτο ἐκδέδωκε, παρέδωκεν. 
ἀπέδρα, καὶ τὸ πρῶτον πρύσωπο» ἀπέ- 

δρα». "τί οὐκ ἐπανεχώρησα δεῦρο κἀπέ 
ὁραν; Φερεκράεης Ἱπνῷ. ἸΜένανδρος Θετ- 

/ .. ο 3 ΄ / * 

τάλῃ ᾿ εἰ ἀπέδραν µύνος. 
— ⸗ 7 

ἀπέθανεν ἁπῆλθεν ὄψεν ἡν Plutareh. 
cons. Apoll. p. 110 Α). καὶ ἔσιν ἐν τῷ ἀποῦ αγεῖν. 

* / 2 / ε) 3 ἀπενέρισεν ἀπέκειρε», ἀπέκοψε. καὶ 
ἀπέθοισε τὸ αὐτό": (ΑΡ 7 204) onr κεφα" 
λὴ» αἴλαρος ἀπέθρισεν, ἄλλα τε πάντα {ρ: 

. 2 — .. 

πασε, καὶ φΦονερὴν οὐκ ἐκόρεσσε γένυν. 
* * 8 — 2* ’ τν — 

πει ἀντί τοῦ ἀπελεύσῃ Φοφοκλῆς «Λα. 
944, ΟΒ 451, ΡΙ. 1007). 

* 24 .ς .. 9 ΐ 3 2 - ἀπεῖδεν' ᾿ὁ δὲ «ρατηγὺς ἐπεὶ ἀπεῖδεν 
εἲς αὐτὸν ὀργῇ ὁιακεκαυµένος, Φανάτῳ τὸν 
Γέτην ἐκόλασεν, ' ἀντὶ τοῦ μετὰ δριμύτητος 
ἐδεάσατο. 

2 — — 2 - . 1 

ἀπειθ εἴν, δοτικῇ, ἀπιςεῖν. καὶ άπει- 

θής οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ δυσπειθοῦς ἀνθρώπα 
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τόπου" «ἰλιανός 'οἱἳ γὰρ 'Γω- 
μαῖοι ἔνθα ἂν τοῖς ἐχθροῖς ἐνέτυχον, ἐν" 
ταῦθα ὁήπου καὶ ἡγωνίζοντο, εἴτε εἶεν ἄπει- 
θεῖς οἱ τύποι καὶ τραχεῖς, εἴτε καὶ εὐφυεῖς 
δέξασθαι ὁπλίτας καὶ εὐήλατοι. ἅπινῶ 
δέ «ς J (ΑΡ 7 9) .. τ ὁ , } — » 
δέ, ως τὸ 8 ᾠ evᷣec οὐκ ἀπίώησαν, 

ὕτῳ σὺν ἁμ' ἔσπετο πέτρη ἄψυχος. 
ἀπεικάζῳ δοτικῇ. 
ἀπείκασμα ὁμοίωμα. 
2 ⸗ * 2 

ἀπεικός ἄτοπον, ἀπρεπές. 

τως ὁέ. 
1 ’ ε Ἱ ΄ 

ἀπειλή ἡ ὀργηή. 
ἀπειλημμένος κεκρατηµένος. 
ἀπειλητῆρες (Ποπ. Η 96) καυχηταί, 

2 — — 

καὶ ἀπειλῶν, δοτικῇ, καυχώµενος. 

ἀπείπατο ἀπηρνήσατο" 'ὃ δὲ τὴν πα: 
2 * τρίδα ἀπείπατο καὶ Θούριος ἀνερρήθη. καὶ 

2 

(επειχκο” 



ἀπειπών -- ἀπεκορύφου 

ἀπεῖπεν ἀπηγόρευσεν, ἀπεφήνατο" 'ὃ δὲ 
ἀπεῖπιν ἅπασι μήτε ἄρισον αἱρεῖσθαι μήτε 
ἀποδαρθεἴν µήτε ἀποθωρακίσασθαι τῶν πάν- 
των οὐδένα,”. καὶ ἀπειπεῖν ἀντὶ τὸ κελεζ- 
σαι μὴ πράττειν" «ἀυσίας ſc. 102) ἐν τῷ 
χατὰ Κτησιφῶντος “καὶ τοὺς μὲν τῶν ἅλ. 
ων 4θηναίων παῖδας, ὦν οἱ πατέρες βοη; 
δήσαντες ἡ ὑμῖν ἔτι ξῶσι, ἀπειπεῖν ἐν τοῖς νύ- 
μοις μήτε ἄδικον μήτε δίκαιον λέγειν. καὶ 
ἀπειπεῖν ἀντὶ τοῦ ἀποκαμεῖν καὶ ἆδυνα- 
τσω, ἡ ἀπειπεῖν ἀπαρνήσασθαι, ἀποποιή» 
σμσθαι φιλίαν" "καὶ ἀπειπάμενοι τὴν χάρυ 
σα τὴν ὁωρεὰν διὰ τὸ γεγονὸς παρασπόν- 
* 

Σ΄ ὀπειπών ἐντειλάμενος" 'ἀπειπὼν μηδενὶ 
σρόν τὸ γεγονός. καὶ Alnaroc ""ὀλίγοι 
μὲν ἀπεῖπον πεμφθηναί οἱ τὸν Φρίωμβον." 
{ ἀπειπών ἀποκαμών, ὠπαγορεύσας" “Ἵὀρρω- 
dortigę μή τις αὐτῶν ἀπειπὼν τοῖς παρᾶσι, 
σύννον ἀναρρίψας ὑπαναφῆναι δυνηὸῇ τρί- 
τος, ὅσπερ ἔμελλε δικαιώσειν αὐτούς.”' 

ν πειπών ἀπαρνησάμενος, παραιτησάµε- 
"ο. "οὐκ ἂν ἔφησεν ἄψασθαι τροφής, εἰ μὴ 
τὸν φόνον τὸν βαρβαρικὸ» ἱφορήσειεν. ὃ δὲ 
ἀπεπὼν τὴν εὐωχίων συνηπείγετο πρὸς τὴν 
δέω.. 

ἀπειραίη (Ηοιπ.η ϐ) ἡ ἄποθεν παρᾶσα, 
Ἠπειρωτική. ' 

ἀπείρατον ἀδοκίμαςον" "οὐκ ἀπείρα- 
τον αὐτῷ ἔδοξεν ἐκλιπεῖν, εἰ πῃ Ὀσρόης 
Ωωσιμαχήσας ὑποδύσεται τοῖς ἐκ Ρωμαίων 
τὲ καὶ ἑαυτοῦ ξὺ» ὁίκῃ ἀξιουμένοις” (αἴ.ν. 
Φωσιμαχῆσαν). 

ἀπειργάσθαι ἀντὶ τοῦ ἀποδεδεῖχθαι 
Ξνοφῶν (Ου. 8 χι). 
ἀπειρέσια ἄπειρα τῷ πλήθει. 
ἀπείρηκα, δοτικῇ, κέκμηκα. | ὃ δὲ ἀμφὶ 

τν ἐσχάτην πορεία» τᾶ βία ὢν ἐγεγηράκει, 
καὶ ἀπειρηκέναι τοῖς πόνοις ἐδόκει Aath. 
51). καὶ αὖθις διά τοι τοῦτο ἀπειρήκασι 
Ἰ][δοι τῶν εἰρηναίω» .σπονδῶν, καὶ πάλιν 
αποῖς ἀναζωπυρεῖται τὸ — (Τ]νεο- 
Ν. Sim. ἃ 15). 

ἐπειρήκει καὶ ἀπειρήκειν ἀπηγορεύ- 
αμ’ ἔςι γὰρ καὶ πρῶτον πρόσωπο». καὶ άπει- 

θηκυῖα ἀπαγορεύσασα. καὶ ἀπειρήκεσα ». 
ἀπείρητος ὁ ἀπείρασος, ὁ ἄπειρος. ἁ- 

πείρει ος δὲ ἡ ἄπειρος καὶ πολλή. 
ἄπ εἴρξεν (8 ΑΙ. 1280) ἐκώλυσε». 
ᾱ πειροι «π ὅπερ ο) γῦπες, ἐπὶ τῶν 
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διὰ κληρονοµίων ἢ διὰ κέρδος προσεδρευόν- 
των τινί, παρ᾽ ὅσον οἳ γῦπες τοῖς Ὄνησι- 
µαίΐοις παρεδρεύουσιν. 

ἀπειροκαλία ἁμετρία τοῦ καλοῦ. ''οἱ 
δὲ Βωμαῖοι ἤδη κεκρατηκότες ἐπηρμιένοι ἦσαν 
εἰς ἀπιειροκαλ ία», καὶ τὰς σφῶν αὐτῶν ἐξέ- 
τειναν ὅὃυ; "άμεις ἀνὰ τὴν ἐκείνου “Σιῤύην.” 
καὶ αὖθις "ἀλλ εἰμὶ λίαν ἀπειρόκαλος ὡς 
διαβεβοημένα ἐπιδιηγούμενος.” 

ἄπειρος ὁ ἀμαθής, ἢ ὁ ... '"ἀθαλάτ. 
τωτος, ἀσαλαμίνιος"" “ἀρισυφά άνης Kan. 2 306) 
διὰ τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυκαχίαν. Ἶ ὅτι ἦ 

ἑτέρα τῶν ὑπηρετίδων νεῶν ἐκαλεῖτο δαλα- 
µυνία, ἡ δὲ ἑτέρα Πάραλος, 

ἄπεισιν ἀπέρχεται. 
ἀπείσομαι ἀντὶ τοῦ ἄπειμι. 
ἀπεῖχε πόρρω ἦν' "ὅσον δὴ ἀπεῖχε τῇ 

ἐκπεπληχῦαι ῥασιλέα τε καὶ ὄγκον, ἐθήλου 
τῷ μηδὲ ὀφθαλμῶν ἄξια ἡγεῖσθαι τὰ τοι: 
αὔτα. 

ἀπεκάνητο ἐκαθέζετο" "ὁ δὲ Σκηπίων 
ἀπεκάθητο πρός τινι πυραμίδι, Φεωρῶν τὰς 
αὐτομόλους καὶ τὴν τούτω» ἀπύνοιαν.ι", 

ἀπεκαίνυτο (Ηοι. 3 197) ἐνίκα. 
ἀπεκάλει ἀντὶ τοῦ ἐνεκάλει. μµετεπέµ- 

πετο Ἐενοῃῶν (Cyr. 1 4 25, 4 5 19). 

ἀπεκαρτέρησεν ἑαυτὸν διεχρήσατο. "ὁ 
δὲ, Πυκοῦργος ἐλθὼν εἲς Ικρήτην ἀπεκαρτέ- 
ρησεν, ἵνα μὴ λύση τοὺς νόμας ὃς ἔθηκεν. 
εἴ, τν. ἀποκαρτερήσαντα εἰ «{υκοῦργος. 

ἀπεκαύνδησαν" (Χ Απαν. 74 8) 'πολλοὶ 
δὲ ὑπὸ κρύες ἀπεκαύθησαν χεῖρας καὶπόδας."' 

ἀπέκειντο ἐταμιεύοντο" (Χ Anab. 2 8 10) 

"αἱ δὲ ῥάλανοι τῶν φοινίκω», οἵας μὲν ἐν 

τοῖς Ἕλλησιν ἔσιν ἰδεῖν, τοῖς οἰκέταις ἀπέ- 
κειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπύταις ἀποκείμεναι 

ἦσαν ἀπόλεκτοι." 
ἀπέκνισε ξύλον ὢ Βεςρ.θ ϐ) ἀπέκοψεν. 
ἀπεκομίσθη ἀπηνέχθη, 
ἀπεκόμπασεν"' ἐν ἐπι 7ράμματι, (ΑΡ 6 

54) ""Αραγχὺν τετρωυῖα ας ἀπεκύμπασε 
χορδά.) 

ἀπεκόπησαν ἄντὶ τᾶ ἀνεβλήθησαν Ἐε- 
νοφῶν» (Απαν. 4 3 17). 

πε κορ ύφου προφ ανῶς ἔλεγε». ρόδο: 
τος 6 73) | "Αρταφέρνης ὁ ὁ 'Ὑσςάσπεος, -αρ- 

ὅίων ὕπαρχος, ἀπεκορύφου σφι τάδε. εἰ μιὲν 
διδοῦσι βασιλεῖ 4 αρείῳ 4φηναῖοι γῆντε καὶ 
ὕδωρ, | ὃ δὲ συμµαχίην σφι συνετίθετο" εἰ δὲ 
μὴ διδἒσιν, ἀπαλλάσσεσθαι αὐτὸς ἐκέλευεν͵ ' 



194 

ἀπεκράνιξε τῆς κάρας ἀπεχώρισεν, ἀπέ. 
κοψεν' (ΑΡ 63255) 'ὃ δὲ ῥοπάλῳ γυρὸν ἀπε- 
κράνιξε βοὸς κέρας. 

ἀπεκρί! θη ἀφωρίσθη. 
ἀπεκτάγκασι καὶ ἀπεκτόνασι" Ἱ'μι- 

σοῦσι μέ», ὦ πάτερ, Θράσωνα, ἀπεκτάγκασι 
ὁ) οὔ.”' εἴ, v. ἀποκτιννύναι. 

ἀπεκτήτου ἀκτενίςον" ἐν ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 5 270) "οὐδὲ κοµίζει χρυσὸς ἀπεμτήτου 
σῆς τριχὸς ἀγλαϊην. 

ἀπέλα (Χ Cyr. 8 3 309) ἀντὶ τοῦ ἀπέλαυνε, 
ἀπελαύνομαι' "ὡς οἱ τὸ ἀκάφδαρτον 

καὶ ὑλικὸν πνεῦμα τῶν ψυχῶν ἀπελάσαντες, 
ἀπέλεθδρον GHom. Ε 245) πολλή», ἅμέ- 

τρητο». 
ἀπελεύθερος ὁ ἐλευδερωῦείς. 
ἀπεληλαμένος ἀποφεύγων. 
ἀπέλθῃ ἀντὶ τοῦ ἐπανέλθῃ Θεκυδίδης. 

«4ημοσθένης δὲ ἀντὶ τοῦ ἀποδρᾶναι. 
ἀπελλαῖος παρὰ ἸΜακεδόσιν ὃ δεκέµ- 

βριος μή». 
πελλῆς Κολοφώνιος, θέσει δὲ Εφέσιος, 

ζωγράφος, ιιαθητὴς Παμφίλη τοῦ “μφιπο- 
λίτου, πρότερον δὲ ᾿Εφόρου τοῦ ᾿Εφεσίου, 
υἱὸς Πυθέου, ἀδελφὸς Ἰτησιύχου καὶ αὐτᾶ 

ζωγράφου. 
ἀπελογίζετο ἀπηριθμεῖτο: ᾿ὃ δὲ εἴσελ- 

θὼν ἀπελογίετο τὰς αἰτίας δι ἃς νε 

εἴη τὸν Φίλιππο». 
ἄπελος τὸ ἕλκος, διὰ τὸ μὴ πελάζειν 

ἀλλὰ διίσασθαι. 
ἀπελπίζω αἰτιατικῇ. 
ἀπελυμαίνοντο (Ηοιῃ, «4 814) ἀπεκα- 

Φαίροντο. 
ἀπέλυσεν» (Ηοπι. «4 95) ἐλυτρώσατο. Πο- 

λύῤιος * καὶ τὸν Ηρακλείδην ἀπέλισε τῆς 
ὑποψίας᾽' (ef. ν. ἀγαδέ Σασθαν. 
ἀπελωβή δη ἐφύβριςα εἴργαςαι. ἢ οὗ- 

τως" ἐνυβρίσθη καὶ λωβητὸς γέγονε. ὤοφο- 
κλῆς (ΑΙ. 216) “'μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν ὁ κλει- 
»ὸς νύκτερος «4ἴας ἀπελωῤήθη.) 

ἀπεμορξάμην» ἀπεψησάκην», ἐδάκρυσα" 
(Α Ach. 672) "ὡς ἐγὼ μὲν ἠλέησα κάπεμορ: 
Ἑάµην», ἰδὼν ἄνδρα πρεσβύτην ὑπ ἀνδρὸς 
τοξότε κυκώµενον.͵ ἀπὸ τοῦ παρακολεν ἂν- 

τος" παρέπεται γὰρ τοῖς δακρύεσιν ἀπομάτ- 
τεσθαι. ἢ ἀπεμόρξατο ἐξωμοιώσατο" (ΑΡ 
6 217 '""ὑετὸν ἄρτι κόμης ἀπεμόρξατο, τοῦ 
δὲ κατ ἴχνος βουφάγος εἰς κοίλη» ἀτραπὺν 
ἵκτο λέων. καὶ ἀπεμόρξατο (Hom. B 269) 

ἀπεκράνιξε — ἀπεργασάμενος 

ἀπεβάλετο, ἀπεσμηξδατο. 
2 — 

ἀπεμπολή ἀπόςασις, ἤ μετὰ ἁπάτης 
— / πρᾶσις καὶ ἐμπορία. καὶ ἀπεμιπολήσας 

πεπρακώς, ἀποκτησάμενος, 
ἀπεμυθδήσω ἀντὶ ᾿ 

Στράττις. 
3 ⸗ 2 — * ἀπεμφαίνει ἀπείρηκεν (απ ἀπέοικεν). 
ἀπενεγκάμενος κτησάµενος. 
ἀπενιαυτίσαι ἐνιαυτῷ φυγεῖν τὴν πα- 

τρίδα ἐπί τισιν ἀδικήμιασιν. (Philostrat. V. Α. 
1 19) ''πολλώνιόν φασι τὸν Τυανία ἄπε- 
νιαυτίσαι εἰδ τὸ κο ῶν ἔθνος, διαμαρτίᾳ 

ἐρωτικῇ χρησάµενον.”. καὶ αὖθις περὶ ρα: 
κλέους '᾿ἀπενιαυτίσαντα, ὡς νόμος, ἔξω καὶ 

καθηράμενον ἐπανελθεῖν εἲς θήνας." 
πενγῖνα ὄρητ. 
ἀπεξεσμένον ἠκριῤωμένον. 
ἀπεοικός ἀπρεπές. 
ἀπέπαρδε (Α ξα. 636) καὶ ἀποπαρ- 

δεῖν, ἔπραδεν δέ, προτεταγµένου τοῦ ϱ. 
1. 

ἀπεπίσευον ἠλπιζον" (Polyh. 371) | 
4 5 - 4 . « .ε 4 t ⸗* γὰρ "Ρωμαῖοι πρὸς τοὺς ὑλώδεις τόπους ὑπό- 

πτως εἶχον πρὸς ἐνέδραν, ἐν δὲ τοῖς ἐπιπέ- 
δοις καὶ ψιλοῖς ἀπεπίςευον." 

ἶ λέξ ριςοφάνης “4χαρ»εῦσ ἀπεπλίξατο. «ρισοφάνης χαρρεῦσιν 
.. χι — 1 .- — 

(217) "οὐκ ἂν ἐλαφρῶς ἀπεπλίξατο”' ἀντὶ τᾷ 
* — 3 J { ΜΗ 2 / 4 εὐχερῶς καὶ μετὰ ῥᾳξώνης ἀπεσείσατο καὶ 

Λ.- νά 4 

ἀπέφυγε. πλὶξς γὰρ τὸ ῥῆμα, καὶ πλέγκατα 

τὰ πηδήµατα. ἔνθεν καὶ τὸ περιβάδη» ἆμ 
φιπλὶξ παρὰ δοφοκλεῖ ἐ ἐν Τριπτολέμῳ, xtti 

τοῦ ἀπελογίσιο 

Ὅμηρος {ἴ 818) "αἱ ὃ εὖ μὲν τοώχων, εὖ δὲ 
πλίσσο»το — NMeyov δὲ πλὶξ καὶ τὸ 
ἀπὸ τοῦ ἀντίχειρος εἰς τὸν λιχανὸν δάκτυλον 
διάςηµια, καὶ τὸ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὀκοῦν. 

ἀπεπόνουν τοῦ πόνου ἔληγον" Thee⸗ 
phyl. Sim. 2 7) "ἀλλ ὅτε οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεπό- 
νου» ἐρεβοδιφῶντες τὰ ὑποχδόνια, «ρατοπε- 

δεύονσιν ἀῑιφὶ τὸ φρούριον τὸ Χλομαρῶν." 
ἀπεπυδάρισα μόθωνα περιεκόκ- 

κυσα (ΑΕα. 607) ἀντὶ τοῦ ἀπέπαρδο». µό- 
θω» δὲ εἶδος ὀρχήσεως φορτικῆς. περιεκόκ- 
χυσα οὖν κόρδακα ὠρχησάμην. 

ἀπέρατον ἄπειρον, µέγα, οὗ πέρας οὐκ 
ἔσιν. οἱ δὲ μετὰ τοῦ » γράφοντες ἁμαρτά- 
νουσι». ριςοφάνης Νεφέλαις (9) "τὸ χρῆμα 
τῶν. νυκτῶν ὅσον ἀπέρατο».͵' καὶ αὖδις (Ότο 
«ορ. Pers. 2 5) ̓ ὁ δὲ Ἀοσρύης τὴν ἀπέρατον 
καλουμένην εἰρήνην λαμπρῶς παρέλυσεν.' 

ἀπεργασάμενος ἀντὶ τοῦ ἀποδοὺς ἐξ 
ὧν εἰργάσατο" οὕτως Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς 



ἀπερείδομαι -- ἀπεςάτει 

πολλόδωρο». καὶ ἀπεργάσασθαι ἀντὶ 
τοῦ ἀποπεληρῶσαι 4ριςοφάνης (Αν. 1150). 

ἀπερείδομαι τὸν πόκον ἀντὶ τᾷ ἀπο- 
τίθηκα, ἀκουμβίζω. καὶ ἀπερείσασθαι 
ἑχβαλεῖ», ἐκκενῶσαι" "ὥσπερ εἰς ἐκείνας βη- 
Ἱόμενοι ἀπερείσασθαι τὸν θυμιόν, καὶ Ἰώ- 
σεπος (B. ]. 291 10) “πρὸς τὸν αἴτιον ἀπερεί- 
σασθαι ἔλεγε τὴν ὀργήν. ἀπερείσασθαι οὖν 
ἐκκενώσαι, καταθαρρῆσαι, ἐπιῤῆναι" ' πρὸς 
ἵνα καιρὸν ἀπερείσασθαι τὰς ἐλπίδας οὐδα- 

µῶς ἔκρινε συμφέρειν. 

ἀπερείσια ἄπειρα" Ὅμηρος (4 198) ''ᾱ- 
περείσι’ ἄπουα.' καὶ ἀπερείσιος ἄπειρος, 
πολύς. 

ἀπερεύγόμαι αἰτιατικῇ. 
ἀπερίβλεπτον ἀνυπονόητο». 
ἀπερίγραπτο» ἀπεριόρισον. ὅτι τὸ 

ἀπερέγραπτον τριττόν, τόπῳω χρόνω καταλή- 
πι. ὃ μὲν Φεὸς κατὰ πᾶν εἶδος ἀπερίγρα- 
πτος, τὰ δὲ αἰσθήσει καταληπτὰ καὶ περι- 
Ἴραπτά. καὶ ἀπερίγραπτοι ἀπερίσκοποι. 

ἀπερεκτύπητον ἀτάραχο», ἀνενόχλητον. 
ἀπεριλάλητο» ἤτοι οὐκ εἰδότα λαλεῖν, 

η οἷο» εκ ἄντις περιλαλήσαι. sch. ARan. 863. 
ἀπερισάλπιγκτοι ἀπεριήχητοι, ἀκατή- 

χητοι. 
ἀπερίτροπος ἀνεπίςροφος" (8 Εἰ. 183) 

"ούτε γὰρ γαμεμνονίδης παῖς ἀπερίτροπος, 
οὐ ὁ παρὰ τὸν "4χέροντα Φεὺς ἀνάσσων.” 
ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀνεπίσροφος τᾷ τοὺς ἐχθρὲς 
μετελθεῖν, ἀλλ’ ἔχει ἐπιςροφὴ» καὶ ἐπιμέλειαν 
ποιεῖται. ἢ ἀνεπέλευςος, ἔνθεν καὶ τὸ (Ηοιπ. 
ΕΠ 295) ᾿Ἱπεριεροπέων ἐνιαυτός. 

ἀπεροῦντα κωλύοντα, ἀποτρέποντα" 
"σέλλεται ἐκ βασιλέως γράμματα ἀπεροῦντα 
τὴν τῶν βαρβάρων» ἐπίφεσιν. καὶ ἀπερᾶ- 
σι» ἀπαγορεύσουσι καὶ παέσονται τοῦ πο- 
λέμου" (a Lys. 104) ᾽᾽άμέλει ταχέως πάνυ 
ἀπεροῦσιν.) 

ἀπερράπισεν ἀπεφίμωσεν, ἀπεςόμισεν. 
ἅπερρε ἀντὶ τοῦ φδείρου, πορεύε μετὰ 

η9δορᾶς. 4ριςοφάνης Νεφέλαις (789) ' ὑθλεῖς, 
ἄπερρε. ἅπερρε οὖν ἀποφθάρηθι. καὶ ἔρ- 
ρῶν φψειρόµενος" "ζητῶ περιέρρω» αὐτὸν 
ἐξ ἑωθινοῦ”. Κραπατάλοις Φερεκράτης. 

ἀπερρίφη, γενικῇ, ἐξεῤλήθη. ἀπορρί- 
πτω δὲ αἰτιατιχῇ. 

ἀπέρριψεν. "ὃ δὲ ἐπιηρήσας τῷ δο- 
κεῖν ὑπὲρ τούτων ἀπέρριψε λόγους, τετέςι 

παρενέβαλεν. ἢ ἀπέρριψεν ἐφλυάρησεν' (Ἠ9- 
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παπά, Exe. ρ.284) "ὃ δὲ σωμύλος τε ὤν καὶ 
ὑψαγόρας ἀπέρριψε ῥήματα ὑπερήφανά πως 
καὶ φρασύτερα. 

ἀπέρρωγε», ἐκ ἀπέρρηκται. καὶ ἆπερ- 
ροώγει, καὶ σὺν τῷ ν ἀπερρώγει», τὸ τρί- 
τον πρύόσωπο»' "κάτ ἀπερρώγειν ὁ πούς.᾽ 
καὶ ἀπερρωγότες κατεσχισμένοι ἢ ἀπεσχι- 
σμένοι. 

ἅπερ σύ (Α Rau. 947) ἀντὶ τᾷ ὥσπερ σύ. 
ἀπερνυὐριᾶσαι ἀπαναισχυντῆσαι. «4ρι- 

σοφάνης Nub. 1218) "κρεΐῖετον ἦν τότ᾽ εὐθὺς 
ἀπερυθριᾶσαι ἢ χρήσωντά µε σχεῖν πράγµα- 
τα. τῷ πράγματα οὐκ ἐπὶ κακοῦ χρῶνται. 
ὁ δὲ λόγος εἴρηται ἐπὶ τῶν δανειζόνεω». καὶ 
αὖθις “ἅπαξ πυρρὸς καὶ μὴ δέκατο» χλωρός.”' 

ἀπερύκοι (Ποια. Ρ 562) ἀπεκωλύθγ. 
ἀπερωεύς κωλυτής' Ὅμηρος (Θ 361) 

᾿"ἐμῶν µενέω» ἀπερωεύς.᾽ 
ἀπέσβη ἐσβέσθη, ἢ ἐπαύσατο, τέφνηκε». 
ἀπέσβηκε λέγουσι τὸ ἀπέσβεςαι οἵ τε 

ἄλλοι καὶ Πλάτων Πολιτικῷ (ρ. 260 Β). 
ἀπεσείσατο ἀπέβαλεν. 
ἀπεσκέδασε (Ηοιη. Τ309) διεσκόρπισεν. 
ἀπεσκενάζετο τὴν σολὴν ἀπετίθει, καὶ 

ἀπεσκενασάμεῦδα ἀπεβάλομεν. κυρίως δὲ 
ἀποσκευάσασώαί ἐςι τὸ ἀπορρῖψαι τὰ σκεύη 
καὶ τοῖς πολεµίοις ἀκολουθεἴν. “τὰ δὲ πολλᾶ 

ἄξια μετὰ πλείσων ἀνθρώπων ἐκεῖσε ἀπε- 

σκευάσατο”' ἀντὶ τοῦ ἀπέθηκεν. 
άπεσκληκώς ἀναισθήτως ἔχων. καὶ 

ἀπεσκληρυμμένος ἐξηραμμένος. 
ἀπεσκοτωμένα ἐσκιαγραφημένα, κε- 

χρωσμένα” τὰς γὰρ χρίσεις σκότη καλοῦσιν 
οἱ ζωγράφοι. οὕτως “4ρισοφάνης. εἴ, v. ἀπό- 
μακτρα. 

άπέσομαι ἀπέρχομαι, ἀναχωρῶ, παρὰ 
“ριςοφάνει ἐν Νεφέλαις (887). 

ἀπέσπασε μετὰ βίας ἐξείλετο. ''οἱ δὲ 

Σπαρτιᾶται (8. Εἴλωτες) ἐκάθη»το τοῦ θεῆ 
ἱκέται εἰς ΓΓωΐναρον καὶ Πτου» σωτηρίαν. οἳ 
δὲ ἀπέσπασαν ἀφειδῶς καὶ µάλα ἀπέκτειναν 
αὐτούς, 

ἀπεσπύδαζεν ἡμέλει, κατεφρόνει' (ΡΙή- 

lostrat. Υ. Α. 1 7) "οὐδὲ τῶν Επικούρου λόγων 
ἀπεσπούδαζεν ὃ πολλώνιος.. α, v. Εὐδύ- 
δήμος. 

ἀπέσσυτο ἐξέλιπε. σεύω τὸ ὁρμῶ, καὶ 
σύω, ἂφ οὗ τὸ σῦμι, ἔνδεν τὸ ἔσσυτο καὶ 
ἀπέσσυτο καὶ ἀπόσαντος. 

ἀπεςάτει ἀπεῖχεν, ἀπεχωρίετο. Εὐνά- 
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πιος {ρ. 103 ΝΙεΙ»,) "καὶ γὰρ ὃκ ἀπεςάτειτῆς 
τοῦ «{έοντος ἐπωνυμίας" οὕτω γὰρ καὶ τὸ 
ζῴον ποιεῖν εἴωθεν.' οὐκ ἀπεςάτει οὗ πα- 
ϱήλλαττεν»’ Σοφοκλῆς (ΟΗΒ 743) "μέγας, χνο- 
άζων ἄρτι λευκανθὲς κάρα, μορφῆς δὲ τῆς 
σῆς οὐκ ἀπεςάτει πολύ. περὶ .«{αΐου φησὶν 
Ιοκάςη. 

ἀπεςαύρουν ςαυροῖς ἔφραττον' Θου- 

κυδίδης (4 69) "λίθοις δὲ καὶ πλίνφοις χρώ- 
µενοι καὶ κύπτοντες δένδρα καὶ ὕλην ἀπε- 
ςαύρου», εἴ πῃ δέοιτό τι. 

ἀπέςησεν ἐκώλυσε», ἐπέσχε, Πολύῤιος 
"ἐκεῖνον γὰρ οὔτε σκύτος οὔτε χειμῶνος µέ- 
γεθος ἀπέςησεν οὐδέποτε τῆς προθέσεως, 

ἀλλὰ καὶ ταῦτα διωθούµενος καὶ τὰς ἀρρω- 
σίας ἐκπονῶν καφῆςο καὶ διευτυχήκει πάντα 

τὸν χρόνον.’ καὶ αὖθις Πολύβιος '"ἀποσχόν- 
τες τῆς ἰδίας παρατάξεως «ἐφ ἱκανύν τινα 

τόπον οἱἳ μὲν πλείους ἀπέσησαν, δύο δὲ ἐπὶ 
πολὺ προζλθο»,, ἀντὶ τοῦ ἐπέσχον τὸν δρύ- 
μον. 

ἄπεςιν ἀντὶ τὸ ἀφέφηκεν, μακράν ἐσιν' 

“4ριςοφάνης (1,9. 103) | ́ἄπεςιν ἐπὶ Ορήχης 
φυλάττων Εὐκράτην. οὗτος ἦν ςρατηγὺς 

“4Φηναίω», ὁ καλόμενος ςὐύππαξ, — 
καὶ προδότης, ὃς ἀπώλετο ὑπὸ τῶν» τριά- 
κοντα, οἳ δὲ ὡς πιὼν κώνειον. 

ἀπεςομάτισαν ἀπεφδέγξαντο. 
ἀπεςυφέλιξεν — 11 703) . ἐκίνησεν, 

ἔσεισε». 
ἀπεςώ, ὥσπερ — παρὰ Καλλι 

µάχῳ ἡ ἀποδημία. 
ἀπέςω οἰχέσθω, διωκέσθω" 4 Nob. 70) 

"ὕπνος ὁ᾽ ἀπέςω γλυκύθυμος ὁ ὀμμάτων.' ἐπὶ 
τῶν ῥηλομένων φιλοσοφεῖν ὁ ὁ Σωκράτης φησί». 

ἀπεσφακέλισεν». οἱ μὲν ἰατροὶ ἐσάπη, 
ἀπεσφενδόνησε" σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἀπεκά- 
κησε», ἔτι τὸ ἐξωίφνης ἀπέθανεν. ὁ δὲ «4ρι- 
ςοφάνης (Ὀλκάσιν) ἀντὶ τοῦ ἀπεσπάσθη. 

ἀπέσφηλεν ἀποτυχεῖν ἐποίησεν. 
ἀπέσχαζεν Πλάτων Πρέσβεσι. καὶ σχ ἂν 

τὸ σχάζειν. 
ἀπεσχεδιάζετο ἠτοιμάζετο. 
ἀπεσχοίνισεν ἀπεχώρισεν, καὶ ἄπε- 

σχοινισµένος ἀπεςερημένος. «{ημοσθένης 
ἐν τῷ κατὰ “4ριςογείτονος (α 28) ἀντὶ τοῦ 
ἀποκεκλεισμένος. 

ἀπετάφρευο», Ἰήένανδρος (ρ. 440 Nieb.) 
'οἳ ᾿Βωμαῖοι γὰρ οὐκ ἀπετάφρευον τὸ πρύ- 
τέρο», οὔτε μὴν» ἐν ἐπιςήμῃη πάµπαν τὸ τοι- 

ἀπεςαύρου» -- ἀπεφλαύριζεν 

ὀνδε εἶχον πρότερον ἢ Πήαυρίκιον τὸν Παύ- 
λου ἡγή Ἔσασθαι τοῦ ἐῴου πολέμου. ἐπειδὴ δὲ 
ὖδε τὴν σρατηγίαν εἶχεν͵ ἡγεμογεύουσαν αὐτῷ 
τῆς ἐπὶ τὴν βασιλείων ἀτραποῦ, τὸ τοιόνδε 
ῥᾳθυμία παροφδὲν ἐς τὸ δέον ἐπανήγαγε. 
Ῥωμαίοις γὰρ μὴ ἡ βουλομένοις ἦν τὸ χρῆμα, 
καὶ εἲς λήθην κατώλισθεν' πόνος γὰρ ὄκνῳ 

πολέμιος. 
ἀπετείχιζον (Thue. 778) ἀπεχώριζο», 

ἀπεκώλνον. 
ἀπετέμετο περιέκοψε, διεχώρισε" "κα 

τανύσας ἐπὶ τὸν ἰσὸμὸν τῶν Δινωπέων ἀπε- 
τέµετο τοὺς ἐν τῇ χώρα πάντας. 

ἀπετιμήσατο ἀντὶ τοῦ ἀποτίμημα ἔλα- 
βεν' οὕτως «{ημοσθένης (930 398). καὶ ἀπο- 
τίμησις τὸ ἀποτίμημα. 

ἀπετίνννυον (Ρ». 68 4) ἀπεδίδου». 
ο I ια. .”. 4 3 2 * ἀπέτισεν ἀπέδωκεν' "'μοσχείω ὃ' ἀπί- 

τισε» ὁ Φὴρ ἀνοδ᾽ αἵματος αἶμα βληθείς, 
(ΑΡ ϐ 909). 

2 ’ 2 ⸗ 

ἀπετμήη ἀπεκύπη. 
ἀπετρίψαντο ἀπελογίσαντο" "ο δὲ 

πρὸς ἕκαςον τῶν ἐγκαλειιένων ἃ µόνον ἄπε- 
τρίψα»το τὰς διαβολάς, ἀλλὰ καὶ τιμηθέντες 
ἐπανζλθον εἰς τὴν οἰκείαν' (Diodor. Sie. t. 2 
Ρ. 030). 

ἀπετρύετο κατεδαωπανᾶτο" "καὶ παρὰ 
τὰς τῶν δείπνων παρασκενὰς τὺ πολὺ τῶν 
δημοσίων ἀπετρύετο”. ζεΓ. ν. Βιτέλλιοςῦ. καὶ 

ή - —1 * 

αὖθις '' εἰ τᾶτον τὸν ἀθλον προύτεινεν E- 
- * 

ρυσθεὺς ᾿Ηρακλεῖ, σφύδρα ἂν αὐτὸν ἀπέτρυ- 
«Νίο, Damase. p. 421). 
ἀπευήκασιν ἀπεξηραμμέναι εἰσίν. 
3 Πα, * ΄ 
ἄπευψδέες ἄπειροι, ἀπαίδευτοι, 

’ * 

ἀπευθής Hom. y 88) ἄφημος. 
1 / “.. Δ ή — 

πεις ὑνει κολάζει, καὶ ἀπευνθ ύνον- 

τα τιµωρίαν ἀπαποῦντα" Φοφοκλῆς (Αἱ. 73) 
'"δεσμοῖς ἀπευθύνοντα. 

ἀπεύχομαι αἰτιατικῇ. καὶ ἀπευκταῖον 
καὶ εὐκταῖον διὰ διφύόγγου. ἀπευκτὸν δὲ 
μισητόν. 

} 2 4X 22 — r 

ἀπέφησεν ἀντὶ τοῦ ἀντεῖπε ἸΠένανδρος. 
ἀπέφδου χρυσίου, τουτέςι τοῦ πολ- 

λάκις ἑψηθέντος ὡςε γενέσθαι ὄβρυζον (seli. 

Thuc. 213). ᾿χρυσί ἔς' ἄπεφφα τοῖς ΠΠα- 
ταικοῖς ἐμφερῆ. 

2 ΄ * * — .. ες 3 ΄ 

ἀπεφλαύριξεν ἐκάκιζεν" ο δὲτούτοις 
ἀντέπραττε καὶ ἀπεφλαύριζε τὰ λεγόμενα." 
καὶ αὖδις Olenand. οχο. ερ. p. 291) ΄ἵπεριε- 

φρόνησε δὲ ὅμως αὐτὸν καὶ ἀπεφλαύριζεν. 

᾿ 
και 



ἀπέφρησαν» -- ἀπῆγεν. 

ἐπέφρησαν ἀφεῖσα». 
ἀπεφρύγοντο" "οἳ δὲ ὑφ' ἡδονῆς ἄπε- 

φφύγοντο, πρός τε τὸ µέλος καὶ τὴν συρθή- 
κην χακῶς ἑαυτοὺς ἐπιτρίβοντες. '"'φληνά- 

« ᾿ ἤσες διαπλέκοντες καὶ ἀποπεραίνοντες ὑφ 
ἠδονης ἀπεφρύγοντο”) (εξ. ν. ἀποπεραίνοντες). 

» ⁊ * ἀπεχειρίσ9η τὴν χεῖρα ἀφηρέθη" "ὃς 
μιτὰ πολλὰς αἰκίας καὶ ςρεβλώσεις ἄπεχει- 
ρίσθη τὴν δεξιάν.'' 

2 ’ / . ΄ 
ἀπεχνθἀνομαίσοι καὶ ἀπεχθάνοντο 

ἐμισοῦντο. καὶ ἀπέχθεσθαι" λέγυσι ὑέ 
ποτε καὶ ἀπεχθάνεσθαι, 

ἀπέχθεια μῖσος, καὶ ἀπεχδής ἐχθρύς, 
μσητός. καὶ ἀπεχδησύμενος ἀντὶ τοῦ 
ἐχρὸς γενησόμενος: "δει γὰρ ὁ ̓ 4ντήνωρ 
απιχΦησόµενος τῷ τοῦ βασιλέως υἱεῖ. καὶ 
ἀπιχθήρω (Ηοι, Γ 415) µισήσω. 
απ ἐχδρῶ»ν πολλὰ μµανῷάνουσιν οἱ 

σοφοί. ἡ γὰρ εὐλάβεια σώζει πάντα. παρὰ 
μὲ οὐν φίλου οὐ µάθοις ἂν τοῦῦ”, ὁ ὁ’ 
ἐχδρὸς αὐτὸς ἐξηνάγκασε” (4 Αν. 273). καὶ 
ἠ]ένανδρος οὐχ ὅφεν ἀπωλύμεσθα σωδείη- 
με ἄν; παρὰ τῶν ἐχθρῶν' φοβούμενοι γὰρ 
τοὺς ἐχθροὺς ὠφελούμεθα παρ αὐτῶν, ἕἔκ 
τε τῶν ἐχθρῶν» πολλὰ χρήσιμα διδασκύμεθα 
πρὸς φυλακὴ» καὶ πράνοια», "αὐτίχ αἱ πό- 
Ἶις παρ ἀνδρῶν ἔμαδον ἐχδρῶν κά φίλων 
ἐκπονεῖν ο ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε αεκτῆσθαι 
μακράς. τὸ δὲ µάθηµα τοῦτο σώζει παῖδας 
οἶκον χρήματα) (Α Αν. 314). 

ἀπεχρᾶτο "Ηρόδοτος μὲν «4 102) ἀντὶ 
τοῦ ἀρκεῖν ἡγεῖτο, Θουκυδίδης δὲ ἀπε- 
χρῶντο ἀντὶ τοῦ ἀνγρουν. 

ἀπέχρη ἤρχει. 
ἀπεχρήσατο ἀπέκτεινε, καὶ ἀπεχρή- 

σαντο διεχρήσαντο, ἀπέκτειναν" 4{ημνίωις 
Αριςοφάνης ᾽'τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήσαντο τὰς 
παιδοσπόρους., ἀπέχρησε ὁὲ ἐχρησμοδό- 
τησεν: "καὶ τρίς, οὐχ ἅπαξ ἀπέχρησέν οἱ 
Ἱερίοις εἰπεῖν ἀποςῆναι τῶν ἀμφὶ 4{αρεῖον.'' 
σημαίνει δὲ τὸ ἀπέχρησι καὶ τὺ ἐδήρκεσεν" 
Ὀεότα οὐκ ἀπέχρησέν οἱ κρατῆσαι τῶν ἐχθρῶ», 
ἁἱλὰ καὶ τὸν νεὼν τοῦ “Απόλλωνος ἐσύλησε. 
καὶ αὖθις '“ἀπέχρησε μὲν οὖν καὶ ταῦτα κά. 
«ρα ἀνθρώπων ἀπολέσαι αὐτόν. 

ἀπέχω, αἰσιωτικῇ, ἀντὶ τοῦ ἀπέλαβον' 
ώς ἀπέχομέν γε τὴν χάρω, εἰ δή τις ὀφεί- 
Ίπαι καὶ »εωτέρῳ παρὰ ἀδελφοῦ πρεαβντέ- 
ου τοῦ πείθεσθαι χάρις. καὶ αὖθις ἐν ἐπι- 
Ἰράμματι (ΑΡ 6147) “τὸ χρέος ἀπέχεις, 4σκλη- 
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πιέ, τὸ πρὸ γυ»αικὸς «{ημιοδίκης."' καὶ '"ἀπέχω 
τὰ τροφεῖα. 

ἀπεψησάμην κατεμαξάκην' ἀποψᾶν 
γὰρ λέγουσι τὸ ἐκμάσσειν. καὶ ἀπέψησαν 
ἀπετίναξαν" "εἰ δέ πε πέσοιεν εἲς τὸν ὦμον 

ἐν μάχῃ τιν, τοῦτ ἀπεψήσανιτ ἄν (Α Κα. 
74). τοῦτο ψειδόπτωμα λέγεται, ὅταν οἱ 
πεσόντες ἐξαναςάντες ἀποψῶσι τὴν κόνιν, 
ἵνα μὴ ἔλεγχον τοῦ πτώματος ἔχοιεν. καὶ ἐν 
Πλούτῳ (818) "᾽ἀποψώμεσθα ὁ) οὐ λίδοις 
ἔτι καὶ ἀπεψήσας (απ ἀφεψήσας) ἐφθὸν 
ποιήσας, η ἀνεὶ τοῦ καινουργήσας" 4ριςοφά- 
νης Eq. 1326) "τὸν ὁῆμον ἀπεψήσας ὑμῖν 
καλὺν ἐξ αἰσχροῦ πεποίηκα,͵ ἀντὶ τοῦ ἐκαι- 
νούργησα, ὥσπερ ἡ ΙΜήδεια λέγεται τὰς τρο- 
φοὺς τοῦ «4ιονύσου ἀπεψγσασα ἀνανεάσαι 
ποιῆσαι. 

ἀπεψηφέσατο, τουτέσι κατεδίκασεν" 
ἡᾗ δὲ βουλὴ τὴν διάγνωσιν ποιουµένη τῶν 
πεπραγμένων ἀπεψηφίσατο τοῦ ἀνθρώπου, 
ἐπεὶ αὐτοῦ οὐκ ἐπελθόντος ἀλλ ἁμυνομένου 
τὸ µίασµα γέγονε.' καὶ αὖθις "τῶν δὲ σρα- 
τηγῶν δύο μὲν ἔφυγον πρὸ κρίσεως, ἸΚόνω- 
νος δὲ ἀπεψηφίσαντο, ἀντὶ τοῦ ἀπεδοκέμα- 
σα». καὶ ἀπεψη φισμένοι. ἐπὶ τοῖς δήµοις 
ἀποψηφίσεις ἐγένοντο τῶ» γεγραμμµένων μὲν 
εἲς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, οὐκ ὄντων 
δὲ ἀπῶν ἀλλὰ παρεγγεγραµµένων εἲς τὴν 
πολιτείαν" καὶ οὗτοι ἐλέγοντο ἀπεψηψφισμένοι, 
ἐπειδὴ ψήφου αὐτοῖς ἐπαχθείσης φὐχέτι µε 
τεῖχον τῆς πολιτείας. Ὑπερίδης ἐν τῷ πρὺς 
“ρισογείτονα | ὅπως πρῶτον μὲν µυριάδας 
πλείους ἤ δεκαπέντε τοὺς ἐκ τῶν ἔργων τῶν 
ἀργυρείω» καὶ τοὺς κατὰ τὴν ἄλλην χώρων, 
ἔπειτα τοὺς ὀφείλοντας τῷ δημοσίῳ καὶ τὰς 
ἀτίμους καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους χαὶ τοὺς 
ἀποίκους.” 

ἀπέψον τὸ ἔψιον διὰ τοῦ ο μικροῦ, 
ἀπέψων δὲ τὸ ἄπεσπόγγιζον διὰ τοῦ ω µε- 
γάλου. 

ἀπεώσατο ἀπετιάξατο. καὶ ἀπεωσμέ- 
νον, καὶ ἀπωσμένον ὑμοίως. ἀπέωςο δὲ 
ἐπορθεἴῖτο. 

ἀπηγγέλη ἐκηνύθη. 
ἀπῆγεν ἐκώλνεν, ἀπέτρεπε. 4αμάσκιος 

ὁ δὲ Σαλούςιος ἀπῆγε τοὺς νέους τῆς φι- 
λοσοφίας, ὁυοῖν τὰ ἕτερα πεπονθώς, ἢ προσ: 
κρούσων τοῖς καθηγουµένοις, ἔχθρα τῇ πρὺς 
ἐκείνους ἐπιβουλεύω» ταῖς Φιλοσόφοις ότα- 
τριβαῖς, ἢ τὸ μέγεθος τοῦ ἐπιτηδεύματος 
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ἐκλογιζόμενος, (ως) οἴεσθαι πάντας ἀνθρώ- 
πους ἀναξίους εἶναι αὐτοῦ." 

ἁπηγμένες Geues. 39 99) ἀπαγομένες. 
ἀπήγξατο βρόχον ἦψεν. | 
άπῃη Ἰγ. όρενον ἀπέκαμνον ἐταλαιπώρην" 

"ἡνίκα γὰρ ἀπηγύρευον τῷ πόνῳ, πάλιν ἑαν- 
τοὺς ἀνελάμβανον. . 

ἀπ Ἰγορη ήσ — ἀπολογήσομαι. 

απ ᾗ έσαν ἀπήρχοντο, καὶ ἀπῄει ἀπήρ: 
χετο, ἀνεχώρει. εἴω τὸ πορεύοµαι, διαλέσει 

ἐίω, Πιον ἥιες, ἠικα Για ἠίεν, καὶ ἐν ὄνν- 
Φέσει ἀπηίειν, καὶ ἐν συναιρέσει ἀπῆει». 

ἀπῆκτο (Genes. 40 3) ἀπῆλθε, καὶ ᾱ- 
πηκτός ὁ πορευόµενος. 

ἀπήλανσε µετέσχεν. "οὔτε Κλέων οὔτε 
Ἡρασίδας ὁ τῆς συμφορᾶς αἴτιος ἀπήλανσε 
λοιδορίας, ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιζομέ- 

νυν αρκελλῖνός φησι περὶ Θουκυδίδου 
(ρ. ὅ 17). 

ἀπήλγησαν" (Ρτοεορ. Are. 16) "ὁ δὲ ῆ- 
µος ἅπας ἀπήλγησα» τὺ πάθος εὐθύς, καὶ 
ξὺ» οὐμωγῇ ἀνέκραγον» οὐράνιον ὅσο»,'' ἀντὶ 
τοῦ ὠκτίσαντο. 

ἀπηλεγής ὁ ἀπότομος, καὶ ἀπηλεγέως 
(Ηοιῃ. 1 308) σκληρῶς. 

πηλιανός ὄνομα κύριον. 
ἀπηλιαςής µισόδικος παρὰ «4ρισοφάνει 

(Αν. 119). 
ἀπηλιώτης ὁ ἄνειος, ἐν τῷ, καὶ ἄν» 

τήλιος, καὶ πάντα τὰ ὅμοια Ψψιλῶς. καὶ ἡ 
ἔπηλις ἔξι παρὰ Ποσειδίππῳ. 

ἀπηλλάγησαν» ἐτελεύτησα», ij τινος ἐςε- 
ρήθησαν" "'ἀπηλλάγημεν πολυχέσα »οσήμα- 
τος. 

ἀπηλοημένος ὃ ἀπὸ τῆς ἅλω συγκεκο» 
µισµένος μετὰ τὸ ἀλοηθῆναι, ὃ ἔει πατηθη- 
ναι. οὕτω «4{ημοσθένης ἐν τῷ "ο. Φαίνιπ- 

πο» (6). Ηατρ. 

ἀπηλοίη σεν (Ηοπι. 4 503) ἀπέκοψεν, 
ἀπηλλοίωσε δὲ ἀλλοῖον ἐποίησεν. 
μ ἡριοαν ἀβλαβές, 
ἁπήμαρτεν ἀπέτυχεν. 
ἀπημείφθη ἀντὶ τοῦ ἀπεκρίνατο (Χ 

Anab. 2 5 15). 

ἀπήμονα ἀθλαβη. Ὅμηρος (Ν 768) "τὰς 
ὁ εὖρ᾽ οὐκέτι πάµπαν ἀπήμονας οὐδ) ἆνο- 
λέθρους.' συλληπτικῶς πέφρακεν ἀντὶ τοῦ 
τοὺς μὲν μὴ ἀπήμονας, τοὺς τετρωµένους, 
τὰς δὲ μὴ ἀνολέθρες τοὺς, ἀνηρημένης. πῆμα 
δὲ ἡ βλάβη, παρὰ τὸ πήθω τὸ πανθάνω. 

ἀπηγμένους — ἀπηρείσατο 

τὰ δὲ εἲς α λήγοντα οὐδέτερα τετραχῶς συ»- 
τέθεται. ἢ γὰρ φυλάσσεσι τὸ αὐτὸ τέλος, 
ὡς τὸ ὁῆμα διάδημα" ἢ ἀπὸ γενικῆς παρά- 
Ίορται, ὡς γράμμα γράμματος ἐγγράμματος" 
ἢ τρέπουσι τὸ τέλος εἰς ος, ὡς σύµα χρυσό- 
ςοµος" ἢ τρέπουσι τὸ τέλος εἲς ων, ὡς τὸ 
εἶμα λευχείμω» καὶ πῆμα ἀπήμων. 

ἀπήνεια ἡ ἀπανὑρωπία. 
ἀπηνέμους μὴ ἔχοντας ἀνέμους. 
ἀπηνέςερο» ἀποτομώτερο». 
ἀπηνεώνη (Ὀαπίε]. 4 16) ὠμὸς ἐγεγόνει. 
ἀπήνη ἡ ἅμαξα, 
ἀπηνήνατο ἀπηρνήσατο, παρῃτήσατο, 

οὐκ ἠδέλησεν. 
ἁπηνής ὁ σκληρ ός. λέγεται δὲ καὶ ὁ 

ἄποῦεν τοῦ αἰνεῖσθαι. ' οὐκ ἔσιν ἀπηνὲς ἐδὲ 
μὴν σφαλερὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πήδημα. καὶ 
ἔόρασεν ὅπερ εἶπεν. 

ἀπηνθράκιζεν ὤπτα" τὰ γὰρ ἐξ ἀν- 
Φράκων γινόμενα καλὰ γίνεται. 4ριζοφάνης 
Ran. 508) "ην ὁ) ἀπηνθράκις ὅλον., 

ἀπήντα. καὶ ἁπήντηκα πέφθακα. καὶ 
ἀπήντησεν ἐτελέσθη, ἐξέβη" “πάντα αὐτῷ 
κατὰ τὰς προφητείας ἀπήντησεν»” ἀντὶ τοῦ 
ἐγένετο. ὁ δὲ Φεολόγος ὕτελέγει (ου. 20 p. 317) 
“εἰ δὲ τοσοῦτον ἀπήντηκα τοῦ καιροῦ δεύ- 
τερος καὶ μετὰ τοσούτους ἐπαινέτας, ἀντὶ 
τοῦ ἥκον εἰς τὸ ἐγκωμιάζειν. καὶ «4ἰλιανὸς 
περὶ τῆς ἐν Κάννκις τῶν Ρωμαίων ἥστης 
"τοσῦτον ἄρα αὐτοῖς ἀπήντησετὺ πταῖσμα." 
καὶ αὖθες | ̓μέγισον δὲ πάθος τῇ {ακεδαί- 
µονι τοῦτο ἀπήντησε. καὶ αὖθις οὐ (ιὴν 
ἀπήντησέν οἵ τὰ τῆς ἐλπίδος." 

άπῇξεν ἀφώρμησεν. 
ἀπηξιωμένων ἀτίκων, ἀναξίων" Ὅ"Τι- 

γράνης ὄνομα, τῶν κ ἀπηξιωμένων μ΄ παρ- 
Φένων», εὐνοῦγος δέ. καὶ ἀπαξιώσας ἀντὶ 
τοῦ τὴν ἀξίωσιν παρωσάµενος' (Theophyl. 
Sim.3 17) “τοῦ Ἀοσρύη τὸ «4{άρας οὐκ ἆπα- 

ξιώσαντος ἀποκαταςῆσαι Ἑωμαίοις. ο καὶ 

ἀπηξίωσεν οὐχ ἡγήσατο ἄξιον, οὐκ ἁπη- 
ξίωσε δὲ ἡγήσατο ἄξιον. καὶ αὖθις "τὸ 

ὰρ πρὸς ἀλκὴν τραπέσθαι πρὸς πάντω» τῶν 
πετασχόντων τῆς βουλῆς ἀπηξιοῦτο.” 

ἄπηρα τὰ ἀβλαβη. 
ἀπήραξεν (Ἠοι. Ἐ 497) ἀπέκοψεν. 
ἀπηρείσατο ἠκούμβισε», ἀπετινάξατο, 

ἔπηξεν, ἀπέθετο" Πολύβιος 'ὃ δὲ ἀπορῶν 
τοῖς ὅλοις, πέρας ἐπί τινα τοιαύτην ἐλπίδα 

χατὰ τὸ παρὸν ἀπηρείσατο τὴν ἐνεςῶσαν 



ἀπορίαν. 
γεχησε, διὰ τοῦ κα. 

ἀπῆρεν ὕψωσεν. 
ἀπηρκότος ἀναγωρήσαντος" (Ταπηλ]ὶείν. 

Babylon.) ᾿"ἄρτι δὲ ἀπηρκύτος τοῦ Σοραίχα 
{ διυωνὶς ἐφίσαται.' 
ἄπηρος ὁ μὴ ἔχων µαρσίπιον. 
ἀπήροσεν ἀπηροτρίασεν. 
ἀπήρτα ἐκώλνε, διατοιβὴ» παρεῖχεν. 

Αοριανός ὁ δὲ ναυτικὺς «ορατός, ἵνα περ 
μὴ ἄχρα ἐπὶ πολὺ ἀνέγουσα τοῦ ποταμοῦ 
ἀπήρτα τὸν πλᾶν τῆς ὑδοῦ, ξυμπαρέπλει τῇ 
ερατιᾷ.) 
ἀπηρτημένας ἁππωρημένας. 
ἀπήρυκεν ἀπεκώλυεν" 'ὃ δὲ μόνος ὑφί- 

ζατο καὶ ἀπήρυκε τὸ θηρίο». καὶ αὖθις 
᾿χαὶ βάρη συνεχῆ ἐπιβάλλοντες ἀπήρυκον 
τοῦ λτμιαένεσθαι τὸ τεῖχος. 
ἀπήςραψε» ἀπέλαμψεν. 
ἀπήτει ἐξήτει. 

ἀπηύρα ἀφείλετο. 
ἀπηνυτομόλησε προσπέφευγε τοῖς ἐναν- 

τίοις, 
ἀπήχεια ἀντὶ τοῦ ἀπέχθεια. οὕτω Au- 

σίας καὶ «{είναρχος. Harp. 
ἀπηχές κυρίως τὸ σκληρόν, ψευδές, δύσ- 

ήορο», ἀηδές, ἐχὼρόν, οὗ καὶ τὸν ἦχον ἄπο- 
ερεφόνεθα, (Μ. Απίου, 1 1) "μὴ ὀνειδιςικῶς 

ἐπλαμβάνεσθαι τῶν βάρβαρον ἢ σύλοικόν 
τι ἡ ἁπηγὲς προενεγκακέρω».. ''καινύτατον 
δὴ περιµένων καὶ ἀπηχῆ θάνατον. 

ἀπηχημένον ἀπύῤλητο», ξένον τῇ κατὰ 
πάντων ἤχου. 

ἀπήχθετο Hom. Γ454) ἐμισεῖτο, 
ἀπήχ δη ἀπεκομίσθη, ἢ παρετράπη” 'ὁ 

δὲ πολλώνιος τὴν γλῶτταν ἀττικῶς εἶγεν, 
οὐδὲ ἀπήγθη τὴν φωνὴν ὑπὸ τοῦ ἕθνες ἐς 
Ταρσοὺς τῆς Κιλικίας ἀναςρεφόκενος” EPhi- 
ἱοήται, Ὑ. Α. 1 Ὅ. 

ἀπηχθδημένον ἀπόῤλητον, ἀπηχθι- 
σµένον δὲ βεβαρηκένον. 

ἄπια εἶδος ὀπώρας. ἁπίες εἴθηκε Πλά- 
των ἐν Νύόμοις (8 p. 845). ἔςι καὶ παρὰ «4λέ- 
ἐιδι καὶ ἐν «4γρίοις Φερεκράτες" πρὶν ἆνα- 
αικῆσαι τὰς ἀπίους ἁρπάζετε. seh. Α 
Εεεὶ, 855. 

ἀπ᾿ Ἰδαίων» ὑρέων (Ἠοιη, Θ 170) ἀπὸ 
τῶν τῆς Ἴδης ὀρῶν. 
πιδες Φεοὶ ἦσαν τιμώμενοι παρ Al- 

Ἱυπτίοις, σημεῖον ἔχοντες περὶ τὴν οὐρὰν καὶ 

ἀπῆρεν» — Απίκιος Μάρκος 199 

ἀπηρέσατο δὲ ἀντὶ τοῦ ἐφιλο- | τὴν γλῶσσαν Φηλοῦν εἶναι αὐτοὺς Άπιδας, 
οἷς γενοµένοις διὰ χρόνου, ὥς ἔλεγον, ἐκ τᾶ 
σέλαος τῆς σελήνης ἑορτὴν μεγάλην ᾖγον, 
καὶ ἱερεῖς τινὲς περὶ τὸν τεχθέντα βοῦν ἵε- 

ρῶντο, παρατιθέντες πανδαισίαν ὡς εὐωχᾶν- 
τες αὐτούς. 

ἀπίδω δεάσομαι. 
ἀπίη ἡ ἀλλοδαπή. 
— ἄπιςσον. καὶ ἀπίθησαν, διὰ 

τοῦ ι, ἀπὸ τ πιθῶ περισπωµένα" ᾿"ᾧ δρύες 

οὐκ ἀπίθησαν, ὕτῳ σὺν ἄμ' ἔσπετο πέτρη 

ἄψυχος" (ΑΡΤ 9). 
ἀπιδής ὁ δυσγερὶς καὶ δυσανάβατος 

τοῖς βαΐνειν ἐδέλουσιν. ''᾿4λαλκομεναὶ πύλις 
ἐσί: καὶ ἀκούω αὐτὴν µήτ ἐπ ὑψηλοῦ κεῖ- 
σθαι καὶ ἀπιθοῦς λόφοι, μήτε τειχῶν περί. 
βολον ἔχειν. εΓ. ν. ἀπειδεἴν. 

ἄπιδ οὐ γάρ {(Α Ελ. 13205) ἀντὶ τοῦ 
καὶ γάρ. 

πίκιος Ῥωμιαῖος ἱκανὰς μηριάδας ἀρ- 
γυρίη καταναλώσας ἐς τὴν γαςέρα, ἐν Mix- 
τούρναις τῆς Γαλατίας πολλὰς καρίδας 
ἐσθίων (µέγισαι γάρ εἶσι τῶν ἐν Σαύρνη) 
καὶ τοὺς ἐν “4λεξανδρεία ἀςαχούς. ἀκούσας 
οὖν ἐν «{ιβύη γίνεσθαι καρίδας πολλὰς καὶ 
κεγίσας, ἐξέπλευσεν οὐδὲ µίαν ἡμέραν ἄνα- 
µείνας. Φεασάκενος δὲ αὐτὰς μικρὰς ἐκέλευσε 
τῷ κοβερνήτῃ τὴν αὐτὴν ὑδὸν αὖθις ἐπ᾽ 
Ἰταλίαν ἀναπλεῖν, μιηδὲ προσπελάσας τῇ ΥΠ. 
ε{. Athen. p. 7. 

πίκιος Μάρκος, οὗ διαρρεῖ μυρίον 

ὄνομα ἐπί τε ἀσωτίᾳ καὶ πολυτελεία καὶ ῥᾳ- 
σωνεύσει βία καὶ κακοδαικοσύνῃ λοιπῆ. ὑπάτω 
δὲ ἤςην ]ούνιος Βλαῖσος καὶ {εύκιος (απ {έν- 
τλος). ὃ τοίνυν Βλαῖσος ἐπὶ τὴν Φοίνην κλη- 
Φεὶς οἷον ἐφολκίδα ἄκλητον ἐπάγεται «{σκώ- 
νιον Πωιδιωνόν" ἐἔξην γὰρ καὶ ἐπιμλήτους 
οἱουνεὶ σκιὰς ἑαυτοῖς παρακαλεῖν τινάς, καὶ 

ἔδει τὸν “πίκιον καὶ φίλοις καὶ ἀγνῶσι τὴν 
οὐσίαν ῥίπτειν τὴν ἑαυτοῦ. πέπυσμαι δὴ ἐν 
τῷδε τῷ συνδείπνῳ γενέσθαι καὶ Ἰσέδωρον 
ὄνομα, τῶν ἐκ παλαίσερας κατατριβέντω», 
ἄνδρα παλαιὺν μὲν ἤδη καὶ πολὺν τῷ χρόνῳ, 
ἕν τε καὶ ς, ἔτη γεγορύτα, εὐπαγη δὲ καὶ εὖ- 
μελη, καὶ ῥαθὺν μὲν τὰς πλευράς, γενραἴον 
δὲ τὼ βραχίονε καὶ τὼ χεῖρε ἄκρω, βλέπει 
τε ὀξὺν καὶ ἀκούειν ῥᾷσα, ὡς μὴ ἂν πιςεύ- 

ει» πέρα Ἑ΄ ἐτῶν εἶναι αὐτόν, σκύφων δὲ 
πιτύλοις ἁμιλλᾶσθαι διαπίνοντα πρὸς τοὺς 
νέους, καὶ μέντοι καὶ ὑπὲρ πολυδαισίας καὶ 
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πολυποσίας ἐρίσαι καὶ νεάζειν ταῦτα. ἑνὶ δὲ 
ἧττης ῆναί φασιν αὐτόν. ἀπελφεῖν γὰρ τοῦ 
συνδείπνου Φᾶττον. γέροντες δὲ ἄλλοι τε ἔλε- 
γον ἐπὶ τέχνη παλαιςρικῇ, καὶ μέντοι καὶ 
Ἰούνιος Βλαῖσος. καὶ ὅτε ταῦτα ἔλεγεν, ἔτη 
γεγόνει , φασί. μακρὸν δὲ τὴν ζωήν γενέ- 
σθαι πέπυσκαι «Σερείλιον ὕπατον" ἔτεσι 
γὰρ τοῖς ς ὑμοῦ τε ἐβίωσε, καὶ πάντα, ὡς 
λόγος, τὰ τοῦ σώματος ἀπαθὴς ἦν, καὶ 
μέντοι καὶ διεσώσατο τὰς αἰσθήσεις ἁπάσας 

εὐμοιρίᾳ ἀξιοζήλῳ τε καὶ σοβαρᾷ. Aelianus? 
ἀπίμελος ὁ μὴ ἔχων πιµελή». 
ἄπιμεν ἀπερχόμεθα, 
ἀπινής ὁ καθαρός. 

ἀπινύσσω ἐκπνέω. πονῶ πονύω πνύω 
πνέω πνεύω. ἀπὺ τοῦ πνύω πεπνυµένος καὶ 
ἀμπνινθῆναι. ἀπὸ τᾷ πνεύω πνειςὸς καὶ ἅμ- 
πνευςος.. τὸ πνρύω κατὰ ἀνάπτιξιν πινύω" 

ἔνφεν πινυτή, κατὰ δὲ µεταπλασμὸν πινυτά. 
ον δὲ τρόπον ἀπὸ τοῦ ἀφύω ἀφύσσω, ὀδύω 
ὀδύσσω, οὕεως πινύω ἀπινύσσω. 

ἄπις δεὺς «Αἰγυπτίων. ὅτι ὁ Ἴάπις ὁ 

“Αἰγύπτιος τὴν ἰατρικὴ» πρῶτος εἰς τὴν Ελ- 
λάδα µετακομίσαι λέγεται εξ. Meschyl. 
ſuppi. 262. 

AMα. οὗτος ὁ 'ἄπις Φεὺς “4ῑγύπτιος. τᾶ- 

τον «4ἰγύπτιοι σελή»ῃ τιμῶσι, καὶ ἱερὸς ἦν 

ὕδε ὁ βοῦς τῆς σελήνης ὥσπερ ὁ ἸΗνεῦις τῦ 
ἡλίου. Ἴλχος τὸν Anu ἀποκτείνας ἐβούλετο 
αὐτὸν τοῖς µαγείροις παραβαλεῖν, ἵνα αὐτὸν 

κρευργήσωσι καὶ παρασκευάσωσι» ἐπὶ δείπνῳ. 
ἀπιςεῖν, ὁδοτικῇ, τὸ ἀπειθεῖν. λέγουσι 

δὲ καὶ ἀπιςίαν τὴν ἀπείθεια», καὶ ἅπι- 
σος ὁ μὴ πειθόµενος. οὕτως Πλάτων. 

ἀπιτέα δεῖ ἀπέρχεσθαι, καὶ ἄπιτε ᾱ- 
πέλθετε. 

ἁπίων ὃ Πλειςονίκου, ὁ ἐπικληςεὶς κό- 

χθος, «4ἰγύπτιος, κατὰ δὲ ᾿Ελικώνιον κρής, 

γραμματικός, μιαθητὴς «πολλωνίου τῇ 4ρ- 
χιβίου. ἠκηκύει δὲ καὶ Πὐφράνορος γηραιοῦ 
καὶ ὑπὲρ ἑκατὸν ἔτη γεγονότος, «4ιδύμε δὲ 
τοῦ µεγάλον Φρεπτός. ἐπαίδευσε δὲ ἐπὶ Τι- 
βερίου Καΐσαρος καὶ Ἰλανόδίου ἐν 'Ρώμη. 
ἦν δὲ διάδοχος Θέωνος τοῦ γραμιματικᾶ, καὶ 

σύγχρονος «{ιονυσίε τῇ “ἀλικαρνασσέως. ἔγρα- 
Ψεν ἱςορία» κατ ἔθνος καὶ ἄλλα τινά. 

ἀπιὼν ὤχετο φεύγω», ἀποθιδράσκων" 
δὲ τὴν Πελοπόννησον καταλιπὼν ἐς Al- 

ο. ὤχετο ἀπιών.' συνήθης ὁ πλεονασμὸς 
τοῖς «άττικοῖς. 

Ρ 

"ρ 

ἀπίμελος.-- ἁπλότης 

ἁπλᾶ καὶ διπλᾶ καὶ πολλαπλᾶ, καὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα περισπῶσιν οἱ «άττικοί, ἀργυρᾶ 
χρυσᾶ. κεραμεᾶ ἀπὸ τοῦ κεραμεῶν, καὶ φοι- 
νικιᾶ ἀπὺ τοῦ φοινικιοῦν. 

ἁπλάνεια. καὶ ἡ ἁπλανής τῆς ἁπλα- 
οὓς, 

ἁπλᾶς. Καλλίςρατός φησι τὰ μονόπελιια 
τῶν ὑποδημάτων οὕτω καλεῖσθαι. Harp. 

ἅπλαςος ἀληθινός, ἄδολος: "καὶ ἅμα 
αὐτοῖς ἐπιδέουσα σεµρότης ἡδεῖα καὶ ἅπλα- 
σος αἰδὼς ἐπέσρεφεν ἱκανῶς τὸν φιλόσοφο», 

καὶ ᾖδη γνώριμο» ἐποίει αὐτῷ τὸν νεανίσκον’ 
Oamas⸗. Phot.p.341b 31). ἅπλαφος δὲ ἡ µε: 
γάλη" "τὸν «αἰσ' ἅπλαςος ἴσχει (5 Αἱ. μα 
τουτέςι μανία. 

ἄπλετον ἄπειρο», ἀχώρητον, 
ἁπλήγιος, δασέως, ἁπλοῦς' καὶ Εὔὐπο- 

λις Πόλεσιν "οὐ γὰρ πολυπράγµω» ἐςὶν ἀλλ . 
ἁπλήγιος.. καὶ ἁπληγές ἱματίδιον σύμμε- 
τρον" ““ναγύρῳ “4ριςοφάνης "ἐκ δὲ τῆς ἐμῆς 
χλανίδος τρεῖς ὁπληγίδας ποιῶν.' 

ἁπληκεύω. καὶ ἅπληκτον τόπος ἔνθα 
καταλύουσι τῆς ὁδοιπορίας τὰ «ρατόπεδα. 

ἁπλήξ ὁ μὴ πεπληγμένος. 
ἁπληςία ἡ ἀδηφαγίω. καὶ παροιμία 

'"ἅπληςος πίθος” ὁ ἐν -δου, 6 τετρηµένος, 
ἐπὶ τῶν πολλὰ ἐσθιόντω», ἀπὸ τοῦ περὶ τὰς 
«{ανωΐδας μύθου, παρ ὅσον ἀνιμῶσαι ἐκεῖ 
ναι ὕδωρ εἰς πίφον ἔβαλλον τετρηµένον. πά- 
σχουσι δὲ περὶ τοῦτον τὸν πίφο»ν αἱ τῶν 
ἁμυήτων ψυχαί. 

ἄπλητον ἀπλήρωτον. 
ἁπλοῖδας ἁπλᾶς Χλανίδας" ἐν ἐπιγράμ. 

µατι (ΔΡ 5 994) '"οἷα δὲ πυρὶ ἔσκεπε τὴν κ» 
ρην ἁπλοῖς ἐκταδίη.' καὶ ἁπλοϊκός ὁ ἁπλᾶς 

καὶ ἀπέριτος. καὶ ἁπλοϊκώτερος. 
ἅπλοοι ἀθύνατοι πλέει». 
ἁπλότης Mri, ἡᾗ μὲν ἔμφρων καὶ ὃι- 

καία, ἡ δὲ ἀνόητος καὶ ἄδικος. ἔπειτα καὶ 

τὴν νῦν ποικιλία» ἐμφύεσδαι τοῖς μὲν μιτὰ 

δικαιοσύνης καὶ /θονῄσέως τοῖς δὲ μετὰ ἀδι- 
χίας καὶ ἁμωθίας. εἶναι γὸρ δὴ πάλαι καὶ 

τὰ κακὰ τὸν θνητὸν τόπον περιπολοῦρτα ἐξ 
ἀνάγκης, ὡς φησι Πλάτων (Ἔ]εαει, Ρ. 176 Α), 
ἀλλ’ ἧττον κακοήντ ὡς νῦν ἐςί, καὶ ἁπλού- 

ςερα, καὶ οὐκ ἐν ῥάψει τινὶ ταῖς ψυχαῖς 

ἐγκεκαυμένα ἀνίατα. πολλὴ άρ ἐσιν ἡ δια: 

φορὰ τῶν πάλαι κακῶν πρὸς τὰ νέα, καὶ 6 

ποσότητι μόνον κρειττόνων τε καὶ χειρόνων, 

ἀλλὰ καὶ ποιότητι τρόπω». 



ἁπλοῦν -- ἀπογενέσθαι 
- -” 2 

ἁπλο ν Φύλακον πάτει, ἐπὶ τῶν εὐ- 

ααταφρονήτω», 
ἀπλοωτέρας Θουκυδίδης (7 60) λέγει 

γῖας à τὰς ἅπλους παντελῶς, ἀλλὰ τὰς διὰ 
πἹηθώματος ἔνδειαν ἀπλόους ἱςαμένας. 

ἄπλυτον πώγωνα σκώπτων εὐπε. 
ἁπλῷ λόγῳ τῷ χωρὶς προσθήκης. καὶ 

ἁπλῶς παρὰ ριςοτέλει λέγεται ὃ χωρὶς 
προσθήκης λεγόμενο» ἀληθές ἐςιν. ὁ γὰρ 
αἰδίοψ πῇ λευκὸς ὦ», κατὰ γὰρ τοὺς ὀδόν- 
τας, οὐκέτι καὶ ἁπλῶς ἐςὶ λευκός. ὃ δὲ δεῖ- 
τα προσ ήκης πρὸς τὸ ἀληθὲς εἶναι, τοῦτο 
οὐκ ἔςσιν ἁπλῶς" ὁ γὰρ «4ἰθίοψ οὐκ ἔςι λεν- 
κός, διότι ἃ χωρὶς προσθήκης. προστεθέντος 
δὲ τοῦ κατά τι ἀληθὲς γίνεται" κατὰ }ὰρ 
τὸς ὀδόντας., ἀλλὰ καὶ σπουδαϊῖοέ τινες κατά 
u (Alex. Aphrod. in Τορ. 3 p. 119). λέγεται δὲ 
καὶ οὕτως, οὐ τὸν ἁπλοῦν τρόπο». ὠντὶ τοῦ 
παραντίκα παρὰ τοῖς παλαιοῖς. καὶ αὖθις 

Dio 0199. 62 23) "οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς λόγους 
τωὰς ἐποεήσαντο, ἀλλὰ καὶ ῥῆμα ὑψηλὸν 
ἠγέρθη, καὶ ἐπ αὐτοῦ εἰκύνες τοῦ Νέρωνος 
ἐτένησαν. 
Σ ἁπλῶς ἐξ ἀνάγκης' ἤ ὡς πρῶτον, καὶ 
μὴ κατ ἄλλο,. ἁπλῶς δὲ οὐδὲν εἶδος τῶν 

μελλόντων ἔγνωσαν, ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς ἐμφά- 

εως τῶν πρέσβεων ὀττευόμενοι εἲς παντο- 

ῥαπὰς οἰμωγὰς ἐνέπιπτον. 

ν ἁπλ ὥς χωρὶς προσθγκης. Πολύβιος F 
παιρὸς ἀφυέσερος οὐ γέγονεν ἁπλῶς, ἀντὶ 

τοῦ ἐξ ἀνάγκης, ἢ ὡς πρῶτον. 
ἅπλωτα πελάγη τὰ «{τλαντικὰ καὶ 

ἑσπέριος ὠκεανὺς καὶ ἑῷος' ἅπλωτον γὰρ τὸ 
ἄπλευςσον. 

άπνευςί, 

ἄπνους. φασὶν Εμπεδοκλέα Πωυσανίᾳ 
ἐφηγήσασθαι τὸν ἄπνων, εἶναι δὲτὸν ἄπνον 
τοοῦτο» ὡς λ’ ἡμέρας συντηρεῖν ἄπνην καὶ 

ἄσαον τὸ σῶμα. ἦν δὲ οὗτος καὶ γόης, καὶ 
φησὶ περὶ ἑαυτοῦ "φάρμακα ὅ᾽ ὅσσα γεγᾶσι 
κακῶν καὶ γήραος ἄλκαρ πεύσῃ, ἐπεὶ µάνῳ. 
σοὶ ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα. παύσεις ὃ᾽ ἄκα- 
µάτων ἀνέμων μένος, οἵτ ἐπὶ γαῖαν ὀρνύκε- 
rot πνοιαῖσι καταφθινύθουσι» ἄρουραν, καὶ 
πάλιν, ἦν κ᾿ ἐφέλησθα, παλίντονα πνεύματ 

ἐπάξεις. σήσεις ὁ᾽ ἐξ ὄμβροιο κελαινοῦ καί. 
ϱιον αὐχμὸν ἀνθρώποις, Φήσεις δὲ καὶ ἐξ 
αὐχμοῖο θερείον ῥεύματα δενδρεόὃρεπτα, τά 
— Φέρει ἀήσαντα. ἄξεις ὁ᾽ ἐξ "4ίδαο κατα 
φΦιµένου µένος ἀνδρός,”. καί ποτ ἐτησίων 

141 

σφοδρῶς πνευσάντων ὡς τοὺς καρποὺς λυ- 
μῆναι, κελεύσας ὄνους ἐκδαρῆναι καὶ ἀσκὲς 
ποιῆσαι περὶ τὸς λόφες καὶ τὰς ἀκρωρείας 
ῥιέτεινε πρὺς τὺ συλλαβεῖν τὸ πνεῦμα. λή- 
ἕαντος δὲ κωλυσάνεµον —— Diog. L. 
8 60. 

ἄπο πόρρω, μακράν. "ἐν τοῖς Οὔσβαις 
τᾷ κινδύνα ἄπο ἐγένετο, ἀποδράσας τὰ ξίφη." 

ἀποβαδίζειν οὐδὲν πλέον τοῦ βαδίζειν 
δηλοῦ, 

ἀποβάθδρας καὶ τὰ λάσανα, ἃ λέγονται 
καὶ χυτρόποδες, καὶ τὰ μαγειρεῖα, ὅπου τῇ 
βουλῇ σκευάζεται μετὰ τὰς Φυσίας κρέα. 

ἀποβαίη, καὶ ἀποβαίνει γενικῆ, ὥς 
τὸ ᾿"ἀποβάντες τῶν ἕππων."' 

ἀπὸ βαλβτδος ἀπ ἀρχῆς. 
ἀποβαλεῖν αἰτιατικῇ. 
ἀποβάτης καὶ ἀποβαίνειν καὶ ἆπο- 

βατικοὶ τροχοί. ἀποβάτης μὲν ἱππικόν τι 
ἀγώνισμά ἐσι, καὶ ἀποβῆναι τὸ ἀγωνίσασθαι 
τὸν ἀποβάτη», ἀποβατικοὶ δὲ τροχοὶ οἱ ἀπὸ 
τούτου τοῦ ἀγωνίσματος. Harp. 

ἀποβεβιωκέναι ἀποθανεῖν' ;'"ἀνάγκη 
μὴ ἀποκρύατει», ὡς ἂν μὴ ὑπόνοια γένηταί 
σφισι τοῦ ἀποβεβιωκέναι αὐτόν." 

ἀποβλεπόμενοι ἀντὶ τὸ Φαυμάζοντες. 
οὕτως «4ἰσχίνης. 

ἀπόβλεπτον ἔνδοξον" '"ἄνδρα τῇ ΠΠερ- 
ὅ | σικῇ πολιτεία διὰ τὴν ἀξίων ἀπόβλεπεον 

(Theophyl. Sim. 3 10). 
ἀποβλέσαι ἀποπιέσαι, 
ἀποβλύζων (Ποια. 1491) ἀναβάλλω». 
ἀποβουκολίσας ἐξαπωτήσας"' 'οἳ δὲ 

τοὺς ἁλόντας ἀποβουκολίζουσιν, ο... 
ζονταί τε τὸν κίνδυνον᾽' «Ε]νεορ]ιγ]. Sim. 3 7). 

ἀπὸ βραδυσκελῶν ὄνων ἐφ ἵππας, 
ἐπὶ τῶν» ἀπὺ εὐτελῶν ἐπὶ μείζονα μεταπηδώ»- 
τω». ef. v. ἀπὸ ἵππων. 

ἀποβράσματα τὰ πίτυρα. παρὰ Καλ- 
λιμάχῳ "τῆς οὐδὲν ἀπέβρασε φαῦλον ἆλε- 
τρίς.. οἵ. ν. εἰκαία. 

ἀποβύσαντες ἀποκλείσαντες, 
ἀπογαλακτίζω, 
ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι, ὑπερβωτόν, ἀπολῆ- 

αι γάρ. ρίςοφάνης (Ναῦ, 7941) ''ἀπὸ γὰρ 
ὀλοῦμαι μὴ μαθὼν γλωτεοςροφεῖν." 

ἀπογειῶσαι ἀποφεμελιῶσαι. 
ἀπογενέσθαι,. ἢ ὑςερῆσαι σηµαίνει ἢ 

ἀποθανεῖν. ἄμφω: τὰ σηµαινόµμενα Όουκυ- 
ὀίδης. 
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ἀπογινώσκω γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ, ὥς 
᾿"ἀπογνοὺς τὰ τῶν Καρχηδορίω» πράγματα 
ὁ Φωίδων '' MDio Cass. {ε, Τ1 9), καὶ ᾿Ἱτέλεον 
ἀπογνοὺς τὸν Φιλήμονα, καὶ '"ἀπογνόντες 
τῆς σωτηρίας. 

ἀπόγνοια ἀπόγνωσις' Θηκυδίδης (3 85) 
'"ἐνέπρησαν δὲ τὰ πλοῖα, ὅπως ἀπόγνοια 
τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς." 

ἀπογνούς «{ημοσθένης μὲν ἀνεὶ τοῦ 
ἀπελπίσας, «{είναρχος δὲ ἀντὶ τοῦ ἄποψη- 
φισάµενος, 

ἀπογνωςέον δεῖ ἀπογινώσκει». 
ἀπόγονοι οἱ ἔκγονοι, ἀπ ώγωνες δὲ οἱ 

μὴ ἔχοντες πώγωνα. 
ἀπὸ γραμμῆς οἷον ἀπ ἀρχῆς, ἐκ µε- 

ταφορᾶς τῆς τῶν δροµμέων» ἀφετηρίας καὶ 
γραμμῆς, ἣν ἄφεσιν καὶ βαλβίδα καλοῦσιν». 

ἀπογράφειν καὶ ἀποχραφή. οἱ τῷ 
ὁήμῳ χρήματα ὀφείλοντες ἐκ Ματαδίκης, καὶ 
μὴ ἀποδιδόντες µέχρι τῆς ἐνάτης προτανείας, 
ἐς τὸ δεσμωτήριον ἀπεχλείοντο, µήτ ἔγγυη- 
τὰς καταςῆσαι δυνάµενοι τοῦ ὀφλήματος. 

ἀπογραφή. ἐπειδάν τις λέγη τινὰ ἔχειν 
τι τῶν τῆς πόλεως, ὁ ἐναγόμενος ἀπογραφὴν 
ποιεῖται, δηλῶν ὅσα τε ἔχει καὶ ὅθεν τὰ 
χρήματα. µήποτε καὶ εἰδός τινύς ἐςι δίκης 
ἡ ἀπογραφή" εἰ γὰρ ἀρνοῖτό τις μὴ ἔχειν, 
ἀπογραφῆς ἐκρίνετο ὡς ἐκ ὀρθῶς γεγενηκέ: 
ρης τῆς ἀπογραφῆς. οὕτω «4{ημοσθένης ἐν 
τῷ κατὰ “νδροτίωνος (54). Harp. καὶ ἀπο- 
γραφή ἦ ἀπαρίθμησις" 'ὁ δὲ Καῑσαρ «4ῦ- 
γουςος ὁ μοναρχήσας εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς 
ἀρίσους τὸν ῥίον καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμε- 
νος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν ὑπηκόων ἐξέ- 
πεµψε, δὲ ὧν ἀπογραφὰς ἐποιήσατο τῶν τε 
ἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν», αὐτάρκη τινὰ προσ: 
τάξας τῷ δημοσίῳ μοῖραν ἐκ τούτων εἶσφέ- 
ρεσθω. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο, 
τῶν πρὸ αὐτᾶ τοῖς κεκτηµένοις τι μὴ ἆφαι- 
θουμένω», ὡς «εἶναι τοῖς εὐπύροις δηιιόσιον 

ἔγκλημα τὸν πλοῦτον. 
ἀπόγραφος"' "ὁ 

ἀπύγραφος ἐξ ἀρχετύπη δευτερεύει 
1.. 6 84), τουτέςι τοῦ «Ἐενοφῶντος. 

ἀπογράφω αἰτιατικῇ"' ''σὺ δὲ ἀπόγρα- 
φε δικαίως ἡμᾶς. 

ἀπογράψαι τὺ γράψαι καὶ ὑπογράψαι 
καὶ οἷον σημειώσασθαι ὁηλοῖ, 
ἀποδαρν εἴν ἀποκοιμηθῆναι. 
ἀποδασμόν μοῖράν τινα" Vö δὲςρατη- 

δὲ Ὀνησίκριτος ὡς 

(Ώιομ. 

1 222 3 ⸗ 

ἀπογινωσκω — ἀπόδειξες 

γὰς ἀποδασμόν τινα τοῦ «ρατοῦ ἀπολέξας 
ἐκελεύετο προπορεύεσθαι. καὶ αὖθις “ἐκ 
τῶν Σαρακηνῶν ἀποδασμιὸς εἰς τὴν Περσίδα 
χωρήσας µέρη τινὰ τῆς Βαῤυλωνίας προε- 
»ομεύσατο” «Ενεορ]νγ]. Sim. 8 1). 

ἀποδάσομαι ἀπομερίσομαι. 
ἀποδείκνυμίσοι χελιδόνα ἴσον τῷ 

µαρτύρομαι. 
ἀποδείξασφθαι τὸ ἐν διδασκάλου κά- 

Φήµατα ἆ τις ἔμαθε λέγει». 
ἀπόδειξες. ἀπόδειξις ὃρε διαφέρει. δεῖ 

πρῶτον ζητῆσαι περὶ ὅρου, ἄρα µία ἐςὶ κιέ- 
Φοδος καθ’ ἣν πάντων τῶν ὄντων δυνατὸν 
τοὺς ὅρους ἀποδοῦναι, ἡ πολλαί, καὶ εἰ µία, 
τίς αὗτη, εἰ δὲ πολλαί, πόσαι τὸν ἀριθμὸν 
καὶ ποῖαι. καὶ ὅταν εὕρωμεν τοσάσδε καὶ 
τοιάσδε ὑπογραφῇ ἢ ὁρισμῷ, ἄλλη πάλιν 
ἡμᾶς διαδέχεται ζήτησις, ποίαις τῶν μενό- 
ὅων ἐπὶ ποίων πραγμάτων χρηςέο». καὶ ὅταν 
εὕρωμιεν τοῦτο, ἐπειδὴ ὁ ὁρισμὸς ἐκ γενῶν 
ἐςσὶ καὶ διαφορῶ», τί τοῦ προκειµένου πρά- 
γµατος τὸ γένος καὶ τίνες αἳ διαφοραί, ἕνα 
συμπλέξαντες τὰς συςατικὰς διαφορὰς τῷ 

γένει ἀποδῶμεν αὐτοῦ τὸν ὁρισμόν. ἔςσι δὲ 
καὶ ἑτέρα χαλεπύτης. ᾧ τινὶ γὰρ πρώτως τι 
ἐνυπάργχει, τῦτο καὶ καθ’ αὐτὸ ὑπάρχει, καν’ 
αὐτὸ δέ ἐςι τὸ κατ οὐσίαν. οὐχέτι δὲ καὶ εἰ 

τι καθ’ αὐτὸ ἐπάρχει, τοῦτο καὶ πρώτως 
ὑπάρχει" τὸ γὰρ ζῷον τῷ. ἀνθρώπῳ καθ’ 
αὐτὸ μὲν ὑπάρχει, οὐ πρώτως ὁέ. διὸ κἂν 
μὴ ᾗ ἄνθρωπος, ζῷόν ἐςιν, ὧςε οὐ πρώτως 
τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον ὑπάρχει. ὁμοίως δὲ καὶ 
τὸ σχῆμα τῷ τριγώνῳ καώ’ αὐτὸ μέν, οὐ 
μέντοι πρώτως. ἡ δὲ κυρίως ἀπόδειξις ἐκ τῶν 

καθ αὐτὸ καὶ πρώτως ὑπάρχόντων γένεται, 
καὶ ἁπλῶς ἡ ἐκ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ πι- 
ςεµιένη καὶ ἐκ τῶν καθύλου τὰ µερικώτερα. 
ἡ δὲ ἐκ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἶἴτια πιςουµένη 
τεκμηθιώδης ἀπόδειξις λέγεται, οἷον τὸ δεῖξαι 
ἐκ τιῶν φωτισμῶν τῆς σελήνης ὅτι σφαιρική. 
εἰ γὰρ ἐδείκνυτο, διότι σφαιρική, διὰ τοῦτο 
φωτίζεσθαι οὕτως, τῶτο ἂν εἴη κυρίως ἀπό- 
Φειξις" ἐκ γὰρ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν ἐδεί- 
χνυτ ἄν. ἃ κεχρήµεθα δὲ ἐνταῦθα τῇ δείξει 
ταύτῃ, διότι τὸ αἰτιατὺν πρὺς ἡμᾶς σαφέςε- 
ρόν ἐςι τοῦ αἰτίου, τεκμηριώδης δὲ ἀπόδει- 
ξις καὶ τὺ ἐκ τοῦ καπ»οῦ τὸ πῦρ εὑρεῖν καὶ 

κατανοῆσαι. καὶ ἂν μὲν πάντως ἕπηται τὸ 
αἰὐτιωτὸν τῷ αἰτίῳ, τεκμήριον τοῦτο λέγεται, 
τεκμήριο» δέ ἐσι τὺ ἄλυτον σημεῖον' ἂν δὲ 



ἀποδειροτομεῖ -- ἀποθέσδ-αι 

κἡ πάντως ἔποιτο, σημεῖον μὲν ἂν λέγοιτο, 
τεχµήριον δὲ οὐκέτι, διότι μηδὲ ἄλυτόν ἐσι», 
ον ὡς τὸ ""ὠχρά ἐςιν, ἐπειδὴ τέτοκεν"' οὐ 
πώντως γὰρ τῇ ὠχρότητι παρακολουθεῖ τὺ 
πτοκέναι. ἀπόδειξις δέ ἐςι μέθοδος διὰ συλ- 
Ἰογισμῶν συλλογιςική, ὅταν ἐξ ἀληθῶν καὶ 
πρώτων ὁ συλλογισμὸς γίνηται. Philopon. in 
! ὁε anima Α Τ. 
ἀποδειροτομιεῖ ἀποκύπτει τὰς αὐχένας. 
ἀποδέκται ἀρχή τις ἐςὶ παρ “4θηναί. 

ας, δέκα δὲ ἦσα», οἳ παραλαβόντες τὰ Ίραμ. 
µατεῖα ἀπαλείφουσι τὰ καταβαλλύμενα χρή- 
µατα τῆς βελῆς ἐναντίον ἐν τῷ βελευτηρίῳ, 
καὶ πάλιν ἀποδιδόασι τὰ Ἰραμματεῖα τῷ 
ὀγωσίω. Harp. 

ἀποδέον τὸ ἀπαρέσκο». καὶ ἀποδεόν- 
των επύντων», ἀπολειπομένων. κὶ ἆπο- 
ῥΗῖν τὸ ἀπολείπεσθαι" ᾿]ώσηπος (8. [. 3 5 5) 
v ὀλίγον ἀποδεῖν τῶν ἀχθοφαρούντω» ὀρέων 
τὸν πεὸν ἄνδρα. ""τύσον δὲ ἀποδεῖν τοῦ 
τῇ πεπορισµένη» ἤδη αὐτῷ καὶ ἀπὸ γένες 
προφήχουσαν βασιλείων ἀφελέσθαι. 
ἀποδέχομαι ὑὁμολογῶ. '"ἀποδέχομαί σε 

τῶν τρόπων», καὶ ᾽᾿ἀποδέχομαί σου τὸν 
τρόπον. 

ἀπὸ δή. '"“ἀπὸ δὴ τούτων πάντων ἄνα- 
πιδόµενος τῶν πλεονεχτημάτω», πάντα τὺν 
ὑδισάμενον τιθεὶς ἐν δευτέρῳ, εὐθαρσῶς 

ἐπβε, συνηνεχθήτη» δὴ ἄμφω ἀλλήλοινι 
Φξμιλος (ρ. 36 Nich.). 

ἀποδημεῖν, γενικῇ, μὴ παρεῖναι" Ἅρι- 
οφάνης Νεφέλαις (370) '"ἐχρῆν αἰθρίας οὔ- 

σης ὕειν αὐτόν», ταύτας ὃ᾽ ἀποδημεῖνι 

ἀποδιατρίψουσσι» ἐγχρονίσθσι, χβονο- 
τρβήσουσιν, 
ἀποὐιδόμενοι "ἁντιφῶν ἀντὶ τοῦ ἆπα- 

ὀῤόντες, καὶ ἀποδιδύμεθα ἀντὶ τᾷ ἀπο- 
ἑῶομεν ἢ πιπράσκοµιεν. Ηατρ. 
ὑπὸδιδράσκω αἰτιατικῇ. 
ἀποδικεῖν ἀντὶ τοῦ ἀπολογεῖσθαι. οὗ- 

τως Αντιφάνης. 
ἐποδιοπομπεῖσδαι, αἰτιατικῇ, ἀπο- 

πμπεσθαι πρὸς τὸν προςρόπαιον άία, καὶ 
οηνεὶ καθαίρεσθαι ἤ ἱλάσκεσθαι. “τοὺς νυ- 
παόρακας εἲς τὺς ὄρνεις ἀποδιοπομπᾶνται. 
χαὶ ἀποδιοπομπείσδω ἀποδιωκέσθω. 

ἀπὸ δὶς ἑπτὰ κυμάτων, ἐκ μεταφο- 
ρᾶς τῶν ἐπὶ φόνοις καθαιροµένων᾽ ὗτοι γὰρ 
δὶς ἑπτὰ χύµασι πλύνουσι τὰ ἱμάτια. 
ἀποδοκιμάσας ὡς ἄχρηςο» ἐκφανλί- 
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σας" (Ρο]γίν. 18 34) ''"ὁ δὲ 4ννίβας ἀποδοκι- 
µάσας τὸν ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχοντα αὐτοῖς κα- 
Φοπλισκό», ἅμα τῷ νικῆσαι τῇ πρώτῃ μάχῃ 
παραχρῆμα τοῖς Ρωμαίων ὅπλοις καθώπλισε 
τὰς δυνάμεις. 

ἀπὸ δόξης Hom. Κ 334) ἀπὺ εἰκασμᾶ. 
ἀποδόσθδαι πωλῆσαι, κὰὶ ἀπύ δε ἀπό- 

λυσον. 

ἀποδράς ἀποφυγῶν. καὶ ἀποδρᾶναι. 
ἀποδρέψεσδε ἀποτριυγήσετε' (ΑΡ 6 

303) ''"οὗ καὶ πίονα τυρὸν ἀπορέψεσθε.” 
ἀποδρύφω ἐκδέρω. 
ἀποδύντες ἀντὶ τῇ ἀποδισάμενοι, ἀπὸ 

ιεταφορᾶς τῶν ἀθλητῶ», οἳ ἀποδύονται τὴν 
ἔξωδεν ςολήν, ἵνα εὐτόνως χορεύωσιν. 4ρι- 
σοφάνης (Λε. 627) ''ἀλλ ἀποδύντες τοῖς 
ἀναπαίςοις ἐπίωμεν.' 

ἀποδυσπετεῖ ἀποδύρεται" 'δυσθετού- 
µενοι τοῖς συμβαίνουσι» ἀποδυσπετεῖν ἄναγ- 
κάζονται, 

ἀπὸ ἔθεν GHom. Ζ 63) ἀπὸ ἑαυτοῦ. 
ἀπόειπε (Ηοπι. 1406) ἀπάρνησαι. 
ἀποζῆν τὸ εὐτελῶς ζῆ», ζῆν δὲ τὸ μετὰ 

τρυφῆς καὶ πολυτελείας. ᾿πτοσαῦτα ἀγαθὰ 
ἀγωπῶν κεκτήσθαι ὅσα ἀποζην ἀπ᾿ αὐτῶν, ' 
ἀντὶ τοῦ μέτρια, 

ἀπόζω» ἀποπνέων. 
ἀποθανεῖν. '"ἑάν τις αὐτὸ μόνον εἰδῇ, 

καὶ τῷ μερισμῷ τῆς ἐννοίας διαλύση τὰ ἐκ- 
φανταζύµενα αὐτῷ, οὐκέτι ἄλλο τι ὑπολήψε- 
ται αὐτὸ εἶναι ἢ φύσεως ἔργον, φύσεως δὲ 
ἔργον εἴ τις φοβεῖται, παιδίον ἐςί. τᾶτο µέν- 
τοι οὗ μιόνον φύσεως ἔργον ἐςίν, ἀλλὰ καὶ 
συμφέρον αὐτῇ. πῶς ἅπτεται θεᾷ ἄνθρωπος, 
καὶ κατὰ τί ἑαυτοῦ µέρος” (M. Anton. 2 19). 

ἀποθάρω αὐθυπύτακτο», καὶ ἀποινά- 
»ω(ε» ὁμοίως. καὶ σύνταξις '"ἀποθανόντος 
αὐτῷ τᾶῦ πατρὸς ἀπέτισε πολλὰ χρήματα.” 

ἀποθέμενος αἰτιατικῇ. 
ἄποῦθεν χωρίς, ἢ πόρρωθεν: "ρινᾶ χερ- 

μαςῆρος ἐύσροφα κώλα τιταύνων «ἄλκιμένης 
πτανῶν εἴργον ἄπωδε "έφος" (ΑΡ 7 170). 
καὶ αὖθις ''"Ῥουφῖνος δέ: οἱ μεταςὺ ἐπανή- 
κων ἐνέτυχε, πύόλέως Νισίβιδος οὐ uuxod 
ἄποθεν. καὶ ἄπονθέν (8η ἁιιόθεν) γέ πο- 
Φεν ἀπό τινος μέρους ἢ ὁποθενοῦ». 

ἀποῦθέσθδαι ἀποθησαυρίσαι, ἀποταμιεῦ- 
σω. 'ὃ δὲ βουλύμενος ηδένα χρόνον ἀργὸν 
ποιεῖν προέφΦετο τὸ τοῦ χειμῶνος ἄπρακτον 
εἲς τινας χρείας ἀποθέσθαι."' 
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ἀποθεσπίσαι δογµατίσαι, ἐκφέσθαι, 
εἰπεῖν. 

ἀπόθετον τὸ ἀποτεθησαν ρισμένον.. 
ἀποθήκην ἀντὶ τῦ ἀποςροφὴν Φίλισος. 
ἀπόθητος ὃ μὴ ποβούµενος. 

ἀποθνήσκοντας ἐν πολέμοις ὁρῶ τὰς 
περὶ πλείςου ποιθµένους τὺ ζῆν, καὶ ζῶντας 
ὗσοι τοῦ ζην ἀπεγνώκεσα». κἀγὼ µαχήσομαι 
ὡς ἀποῦθανούμενος, καὶ οὐ)’ ὅτι περιέσοµαι. 
«Ίάκων γάρ εἰμι ἄνωθεν, καὶ οἶδα τὴν πρὸς 
“{εωνίδαν ἐπιςολὴν τῶν τελῶν ᾽μαχέσθων 
ὡς τεθναξόμενοι, καὶ οὐ τεθνάξονται. Sy- 
πες, ερ. 110. 

ἀπόνθου ἀποβαλᾶ, ἀπωνδᾶ δὲ ὦφησον. 
ἀποθραυσὺθῇς ἐκπέσῃς' μη) εἰς ὁᾳ- 

χηξρίδος εἰσάττης,' τουτέςσιν εἰσέλθηις, ''μη- 
ποτε τῆς εὐκλείας ἀποθρανσθῃς (Α Nuh. 9943). 

ἀποδθρέξεις συναποτροχάσει. οὕτω 
Πλάτων. 

ἀπονθρώσκοντα ἀποπηδῶντα, 
ἀπον ύμια (Ηοιη. Ξ 3648) λυπηρά, τὰ μὴ 

καταφύµμια. 
ἀπὸ Φυμοῦ" deious ὄν μὴ ἀπὸ δυκᾶ 

γένηται τῷ ῥασιλεῖ μὴ δαρσήσας αὖ τόν, ἔπι» 
— τοῦ πορθµείου.' καὶ αὖθις "τοῖς μὲν 
ὀλήοις τε καὶ ὧν ὀφελύς τι ἐν παντὶ ἔννει 
ἀπὸ Φυμοῦ εἶναι τὰς λεηλασίας."' καὶ ἀπὸ 

Θυμιοῦ μισητός" "ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀπὸ θυμοῦ ἦν 
αὐτοῖς ἄρχων ὁ «ἄῤγαρος.” 

ἀποδυν»ρίζω τὸ ἀποπέμπομαι καὶ πα- 
θαλογίομαι, 

ἀποθώμεθδα αὐθυπότακτον, ἀντὶ τοῦ 
ἀποβάλωμεν. 

ἀποίκησις ἡ µετοίκησις, ἀποικίζῳ δὲ 

τὸ ῥῆμα. καὶ ἀποικίσαι κτίσαι πύλιν ἐν 
ἐρήκῳ, καὶ ἄποικοι οἱ ἐν ἐρήμῳ τόπῳ πεµ- 
πόµενοι οἰκῆσαι. ἔποικοι δὲ οἱ ἐν πύλει 
παρὰ Θουκυόίὸδῃ ϱῷ 37). 

ἀποικοδομιεῖς ἀντὶ τοῦ ἀποφράττεις" 

οὕτω «{ημοσθένης ἐντῷ πρὸς Καλλικλέα. Harp. 
ἀποίμωξόν» µε τῦ τριωβόλα τὺν ζῶντα 

μᾶλλον" τἀμὰ γὰρ διοίχεται . (4 Εεεί. 914) 
ἀντὶ τοῦ ἀπόλωλα. καὶ «4ἰσχύλος ἐν Ἰήυρμι- 
δόσιν ''ντίλογ, ἀποίμωξόν µε τᾶ τεβνηκό- 
τος τὸν ζῶντα μάλλον. 

ἄποινα λύτρα, ἃ δίδωσί τις ὑπὲρ φόνθ 
ἢ σώματος" οὕτω Σύλων ἐν νόμοις. 

ἄποιος ô δίχα ποιοῦ, ἄπυος δὲ διὰ τᾶ 
υ ψιλοῦ ὁ δίγα ἕλκους. 

3 . ο” .. 5» ν α 3 — J 
απο ιππων ἐπ θΡοῦύς, ἐπί τω» κατά 

ἀποθεσπίσαι -- ἀποκεκύφαμεν 

τὸ χεῖρον τρεποµένω». 
ἀποίσετε ἀνενέγκατε. 
ἀποιχόμενα παρερχόµενα. Αριοφώης 

(Pac. 648) ᾿παζε παῦε." νεχρὸν γὰρ ὄντα 
ἐλοιδόρει, ἔδος δὲ ἦν τοῖς ἀρχαίοις τοὺς 

ἀποιχομένους μὴ πως 
* η 

ἄποκα πρόβατα ἄκουρα. 
ἀποχανφεύδουσιν ἀντὶ τοῦ ἀποκοιτοῦ. 

2* * σιν Ευπολις. τουτέςι γυναῖκα χωρίεσύαι 
ἀνδρὸς καὶ ἀφίσασθω. 

3 - Ἱ ’ ..΄ 

άποκαθιςῶν» ὁιδούς, χαριζόµενος" (Β., 
12— e»24 7 * — J 4 10 5) "σὺ εί ο ἀποκαθιςῶν τὴν κληρονομίω» 

µου ἐμού”' τουτέςι τὴν τῶν ἐδνῶν ῥασιλείαν. 
τὴν προτέρα» ὁεσποτείαν» ἀποδιδούς. 

* — — γα » ἅ 
ἀπὸ καλοῦ ξύλο κἀν ἀπάγξασῦαι, 

ε[, v. ἄξιο», 
” / . 3 ἀποκαραδοκία προσδοκία, καὶ ἆπο- 

— — 1.8 4 — Ἶ καραθοκῶν προσθοκῶν"' ᾿ὃ δὲ καθῆςο ἐν 
— — ε’ J 

τῇ παρεμβολῇ, ἀποκαραδοκῶν ὅποι καὶ τύ- 
΄ . / ᾿ ᾿ 

χης χωρήσοι τὰ πράγματα. σημαίνει δὲ καὶ 
τὴν ἀνελπιςίαν. 

ἀποκαρτερήσαντα ἑαυτὸν λιμῷ ἡ 
ἀγχόνῃ τοῦ βίου ἐξαγαγόντα. ᾽'{υκοῦργον 
τὸν «4ακεδαιμόνιον νομοθέτη» μετὰ τὸ «Φε. 

4 * * ⸗ 2 * * 

ναι τοὺς νόμους ἑλθόντα εἰς Ἀρήτην ἆπο- 
καρτερῆσαι, ὅπως μὴ αὐτοὺς ἄναγκασδείη 

* * 2 * κ] * 
— καὶ αὖθις ᾿ὁ δὲ «4ναξαχόρας ἐλν ὧν 
2 * 1 * 4 . , 

ἐν «αμψάκῳ καὶ ἀποκαρτερήσας τὸν βίον 
καταςρέφει. 

2 ] Π Π «κ. κ. 

άπὸ καταδυοµένης. λείπει, ο τι ἂν 

λάβῃς, κέρδος. ἀπὸ τῶν ἐμπόρω» ἡ μετα" 
φορά, οἳ καταδυομένης τῆς νεὼς ὃ τι ἂν 

λάβωσι κέρδος ἡγοῦνται, 
ἀποκαταλλάξαι φιλοποιῆσαι. 
ἀποκατέςη ἀπεδύθη": '"ἀποκατέςη τοῖς 

περὶ τὸν {ὶχ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα τῶνζ 
ἐνιαυτών) Menand. p. 366 Niebh.). 

⸗ ⸗ * ἀποκεκλήκαμεν ἀπηγορεύσαμεν. καὶ 
* — 8 “ 4ριςοφάνης Όρνισιν (1954) '"ἀποκεκλήκαμεν 

διογενεῖς Φεοὺς (εηκέτι τὴν πύλιν διαπερᾶν.' 
΄ πο * 

ἀποκεκραιπαλισμένος τῆς κραιπά- 

λης ἁπαλλαγεὶς καὶ µέδης. ι 
΄ ⸗ 

ἀποκεκρουσμένον οἷον ἠκρωτηρια- 
σµένον, ἀποκεκλασμένον καὶ κεκολοβωμένον. 
"δός µοι κυλίσκιον χεῖλος ἀποκεκρουσμένον, 

⸗ 2 ’ 3 — 
ποτηθιον, «4ριςοφάνης -Σχαρνεῦσι» (4394). 

ἀποκεκύφαμεν' «4ριστοφάνης {(ἶρ». 
10035) '"οἳ γὰρ ἄνδρες, ὥσπερ λαμπροφόραι 
ὄντες, ἀποκεκύφαμεν'' οἱ γὰρ λυχνοφορᾶν- 

τες κεκύφασι διὰ τὸν ἄνεμον. 



ἀποκεέλαντες -- ἀπολαβόντες 

ἀποκείλαντες ἀποχλίναντες. 

ἀποχεέραντες καὶ κείραντες, ἑκατέ- 
ως λέγονσιν. 
ἀποκεῖσθαιπόρρω ἀτιμάζεσθαι. ὅτω 

λρατῖνος. 

ἀποκηδήσαντες ἀντὶ τὸ ἀποκακήσαν- 
ς Ὅμηρος ( 413). παρὰ δὲ Σώφρονι 
ἐποκαδήσαντες ἀφβροντιστήσαντες. καὶ 

ἐποκηδήσονται τὴν λύπην ἀφαιρήσονται. 
ἀποκήρυκτον ἀλλότριον. ὅτι ὃ λέγων 

τοὺς ἀποκηρύκτες φαύλους εἶναι ἁπλῶς δύ- 
ται ἂν λέγειν ἐξ ἀνάγκης τοιούτους αὐτοὺς 
ενα. οὗ μὴν οὕτως ἔχει. ἐνδέχεται γάρ τινα 
πἱ τοιοῦτον εἶναι ἀποκήρυκτον γενόμενον" 
βιμιςοκλέα γῶν ἀποκήρυκτόν φασι γενέσθαι, 
οἱ μὴν φαὔῦλος ἦν (Alex. Αριτοά, ἵπ Τορ. 2 
Γ.96). καὶ ἀποκηρύττοντες ἀντὶ τοῦ πι- 
αράσκοντες' οὕτω «{ημοσθένης (393 3201) καὶ 

Πλάτων. Harp. 
ἀποκινδουνεύοντες ἀποτολμῶντες,άπο- 

ῥελμόντες. 'ὁ δὲ Σερτώριος ὃ τῶν Ῥωμαίων 
ερατηγός, καίπερ Φρασέως τῶν Ἰβήρων ἐκ 
τοῦ τὰ πλείω κατορθοῦ» ἐχόντω», οὐκ ἀπο- 
πδενεῦσαί ποτε ἐτόλμησεν. 

ἀποκινεῖν τὺ ἀπέρχεσθαι καὶ ἀποτρέ- 
Ἰεν. λέγεται καὶ ἐπὶ πλοίων καταγοµμένω» 
καὶ ὀρειζομιένων ἀποκινεῖν ταῖς κώπαις. 

ἀπόκενος εἶδος ὀρχήσεως. 
ἀποκλήρωσις µέρος. ""εἷς ἀμείνονα λῆ- 

ἔν ἀποκληρῶσαι Φεοποιῷ φροντίδι οὐδὲν 
ὄχνησε.' λῆξις δέ ἐςι µερίς, παῦσις, κληρο- 
οµία, 

ς » 

ἀπόκλητοι κεκλημένοι. Polyh. 4 5) “"μτε 
χοινὴν περοσδεξάµενοι σύνοδον οὔτε τοῖς ἄπο- 
αἰήτοις στμιμεταδόντες, τὰς αὐτῶν κρίσεις 

ῃ : 1 ὁμαλαβόντες πύλειιον ἐξήνεγκαν. καὶ αὖδις 
Πολύβιος (20 1) “τριάκοντα τῶν ἀποκλήτων μ.νν ϱ Ἡ ή 

. 4 — 

προεχειρίσα»το τοὺς συνεδρεύόρτας μετὰ τᾶ 
., X * J — J — J 

ῥασιλέως.᾽' καὶ αὖθις "ο δὲ συνῆγε τᾶς πο: 
χἸήτους, καὶ διαβούλιο» ἀνεδίδου περὶ τῶν 
ἐνεςώτων. 

᾿ ή ο 1 * 2 * 22 * 
απόκλιμα τῶν ὀρέων ἀντὶ τοῦ ἀπό- 

ρενμα. 
, / — ἀποκλίνω αἰτιατικῇ. 
ἀποκναίει διαφθείρει, ἀποκόπτει, ἀπολ- 

λύει, λυπεῖ, ὀδυνᾶ. 
ἀποκναίειν νοχλεῖ», παρεκτείνειν., "τί 

. - 

οὐ χαθεύδεις; σύ κ ἀποχναίεις περιπατῶν”) 
Ἰ]έανδρος ἸΜισουμένω. "οὐ γὰρ ἀποκναίω 
τῷ µεγέθει τῆς ἀρετῆς τὸν ἄνύρα, λέγω δὴ 
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τὸν Ἡρακλέα, ἐν δευτέροις τιθείς, εἰ καὶ τῷ 
παραλλήλῳ λειπόμεθα”' φησὶ Σιμόκατος Θεο- 
φύλακτος (3 18: εξ. ν. Σάπειρ). καὶ αὖδις 
(Βτοεορ. Ατο. 12) "οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ Ἰουςσινια- 
»οῦ ὑπὸ τῶν φορολόγων ἀγχόμενοι καὶ ἄπο- 
κναιόμενοι τόχοις ὀφλημιάτων ἀειρύτοις τισὶ 
δυσθανατοῦντες ἀκούσιοι διεβίωσαν."' 

ἀπόκνιζε ἀπόσκαλλε, ἀπότιλλε. 
ἀπόκοιτος πόρρω τῆς κοίτης: "ὃ δὲ τῇ 

ῥοκήσει κατεπαννυχίζετο τῆς δειλίας ἆ ἀπόκοι- 
τος” Theophyl. Sim. 5 1). 

ἀποκοπῆναι τῶν ἰχνῶν τὴν κύνα λέ- 
7ουσιν, ὅταν µηκέτι εὑρίσκῃ τὰ ὕνη» 

ἀποκόπους ἐκτομίας, καὶ ἀντὶ τᾷ ἀσθε- 
νεῖς κεῖται. 

ἀποκραιπαλισμός τῆς κραιπάλης ἆ- 
παλλαγὴ καὶ μέθης. 

ἀπύόκριμα κατάκριμα. 
ἀπόκριναι, δοσικῇ, ̓ ἀποκρίθητι" 4η- 

μοσθένης αν 1201) “"ἀπύκριναι δεῦρό µοι 
παρελθώ»."' ἀποκρινεῖται δὲ λέγουσι μᾶλ- 
λο» ἢ ἀποκριθήσεται" /Μένανδρος Κανηφόρῳ 
'ἃ * ἀποκρινεῖται , κἂν ἐγὼ λέγοιμέ σοι,” 
Ὑποβολιμωώρ ὡς μηδὲν ἀποκρινουμένῳ δ᾽ 
οὕτω λαλεῖν.) καὶ ἀπόκρισις ἡ ἀπολογία" 
οὕτω .4υσίας καὶ «4ντιφῶν. ἀλλὰ καὶ {ημο- 
σθένης ὁμοίως λέγει ἓν τῷ κατ 4ἰσχίνου 
“ἀπόκριναι δεῦρύ µοι παρελθών.” 

άπ οκρό τῷ τραχείᾳ" oł δὲ ἀπεγωλᾶντο 
ἐν Υῇ ἀποχρότῳ τε καὶ συνεχῶς ταλαιπωρᾶ»- 
τες (μις, 7 27). 

ἀποκρούεσδαι, αἰτιατικῇ, ἀποβάλλε- 
σόαι. 

ἀποκτείνω, αἰτιατικῇ, φονεύω, καὶ ᾱ- 
ποκτεῖναι φονεῦσαι. καὶ ἀποκτείνῃς 

. 

αὐθυπότακτον. 
ἀποκτιννύναι «φονεῦσαι. ἀποκτίν- 

»υσι λέγουσι μᾶλλον ἢ ἀποκτιννύει: Κρατῖ. 
νος Βουκόλοις "καὶ πρὸς τὸν οὐρανὺν σκια- 
— ἀποκτίννυσι ταῖς ἀπειλαῖς."' καὶ ἄπε- 
κτόνασιν, οὐκ ἀπεκτάγκασι" · ̓ μισοῦσι μὲν 
ὢ πάτερ Θράσωνα, ἀπεκτάγκασι δ᾽ οὔ.” 
ἀποκυη έν τεχθέν, καὶ ἀποκυῖσκω 

τὸ ἀπογεννῶ. 
ἀπολαβόντες ἐναποκλείσαντες" "οἳ δὲ 

τὴν σρατιὰν αὐλῶσι σενοῖς καὶ μα. 
ἀπολαβόντες ἐς διαλλαγὰς ἐλθεῖν αἰσχρὰς 
ἡράγκασαν.' καὶ Ἰώσηπος ''διώξαντες ἀπο- 
λαμβάνουσι τοὺς πολεµίους ἐν κοίλῳ χωρίῳ, 
καὶ πάντας κτείνουσι.'' καὶ αὖδις (Ὀιο Cass. 

10 
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62 93) "τὸ γὰρ χωρίον ἀμφοτέροις ἤρεσε, 
τῷ μὸ ὗτι ἀπυλαβύνεες εἲς αὐτὸ τοὺς ΄Ῥω- 
μαίους ὑποσπύνδους ἀφῆκαν, πρὺς ἔνδειδιν 

ὧν εὐεργέτηντο.” 
ἀπολακτίς ω. Deuteronom. 32 15) | 

ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, τουτέσιν ἀπε- 
σκίρτησεν. 

ἀπολαύειν. ἀπολαύειν οὐκ ἐπὶ τῶν ἡ- 
δέων μύνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐναντίων τάτ- 
τουσιν, ὡς Ἰσοκράτης (5 81) '"ὀέδοικα μή τι 
κτικὸν ἀπολαύσαιμι. καὶ Ιαρκελλῖνος περὶ 
Θουκυδίδου φησὶν "οὔτε Ἰλέων οὔτε Βρα- 
σίδας, ὁ αἴτιος τῆς συμφορᾶς, ἀπέλαυσε λοι- 
δορίας, ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιζομένα. 

a  ἀπολαχεῖν τὸ διανείµασθαι τὰ πατρῷα 
καὶ ἄλλα κοινὰ δόντα πρός τινας, καὶ ἆπο- 
λαβεῖν. διαλαχεῖν δὲ τὸ διανεμεῖσθαι οἳ ῥή: 
τορες εἰρήκασιν" «4ντιφῶν ''ὁπότ' ἄνθρωποι 
βούλοιντο χρήματα διαλαγχάνευ. 

υ ἀπολαχεῖν ἀντὶ τῇ διαλαχεῖν" ὅτω 4υ- 
σίας καὶ ριςοφάνης καὶ «4ντιφῶν. Harp. 

ἀπολάψεις. ἐὰν διὰ τοῦ ε ἀπολέψεις, 
τετέςιν ἀπολεπίσεις" ' ἀπολέψαντα τὸ λέμμα”) 
(Α Αν. 678) ἀπολεπίσαντα ὥσπερ ᾠᾷ. ἐὰν δὲ 
ἀπολάψεις, ἐκπίῃς' ἀπὺ τῶν κυνῶν ἡ µετα- 
φορὰ καὶ ὅσα λάπτοντα πίνει. καταςρέφει 

δὲ εἷς τὸ ἀποκερδωανεῖς, ἀφαρπάσεις, ἀπο- 
σπάσεις. Ὅκηρος (11 1641) ""λάψοντες γλώσ- 
σῃσι,' καὶ 4ριςοφάνης Νεφέλαις (810) "γνὲς 
ἀπολάψεις ὃ τι πλεῖςσον δύνασαι ταχέως.” 

ἀπολεγόμενος παραιτούµενος" Πολύ- 
βιος "ὃ δὲ παρητεῖτο τοὺς "4χαιοὺς ἄπολε- 

γόµινος τὴν ἀρχήν. καὶ ἀπολέγοντα ἅπα- 
γορεύοντα, ἀποτρέποντα" "γράμματά τε ἄν- 
τικρις ἀπολέγοντα τοῖς πρέσβεσιν ἔγραφε 
μηδαμιῶς προϊεσθαι τὰ φρούρια «Πέρσαις” 
(Ῥτοεορ. Βετ». 1 232). 

᾿ ἀπολείπουσι». ἀλλὰ καὶ ἀπολιμπά- 
νουσι παρὰ «ΐνσίᾳ. 

ἀπόλεκτοι ἐξαίρετοι" Ἐενοφῶν "αἱ δὲ 
εἷἲς τοὺς δεσπότας ἀποκείμεναι ἀπόλεκτοι 
ἦσαν». eſ. ν. ἀπέκειντο. 

ἀπολελοιπύτες ἀντὶ τοῦ νενικηκότες. 
ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν δρομέων"' οἱ γὰρ νι- 
κῶντες ἀπολείπουσι τοὺς ἠττωμένους. οὕτως 
Ἰσοκράτης ἐν Παναθηναϊκῷ (441) καὶ Πωνη- 
γυρικῷ (90). Ηατρ. 

ἀπολέμητο» ἀνενύχλητον" “κατάραντες 
εἲς χώραν εὐδαίμονα καὶ πολλῶν χρόνων 
ἀπολέμκητον)' (Ροἱγυ. ἃ 90). 

ἀπολακτίζω -- πολινάριος 

ἀπόλεμος ὁ μὴ ἰσχύων ἢ ὃ μὴ εἰδὼς 
πολεμεῖν' '᾽ἀπόλεμος γὰρ ἦν, καὶ ὑπὸ νόσου 
ποδάγρας οὔτε οἱ πύδες ὅτε αἱ χεῖρες ἐτ ύγ- 
Χωνον ἄρτιοι. τίθεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν µη- 

ὶ] δεµίαν πρόφασιν ἐχόντων πολέμου, ὅρασά»- 
των δὲ τὰ πολεµίω». 

ἀπολέξαι. 
ἀπὸ λεπτοῦ μέτου τὸ ζῆν ἠρτησδαι” 

“τοῖς οὖν ἐν τῷ τοιῷδε πλέουσιν ἀπὸ λεπτᾶ 
µίτου φασὶν ἠρτῆσθαι τὸ ζην. ἡ παροιμία 
ἐπὶ τῶν ἐν ἐσχάτοις κινδύνοις ὄντων. οξ. ν. 
μέτος. 

ἀπόληγε παύου. 
ἀπολιῤάξεις συντόμως ἀναχωρήσεις" 

λιβὰς γὰρ ἡ ςσαγώ», ἧς αὐδὲν ταχύτερο» ἐν 
τῷ πίπτειν. ριςσοφάνης (Αν. 1467) "ἐκ ἀπο- 
λιβάξεις, ὦ κάκις ἀπολούμενος; ο. v. οὐκ 
ἀπολιῤβάξεις. 

ἀπολιγαίνει Φορυῤεῖ, ὀξέως βοᾷ, παρὰ 
τὸ λιγύ. 4ριςοφάνης (Αα. 907) "ἠν ὃ᾽ ἀπο- 
λιγαίνῃ, τοὺς ἀγορανόμους καλῶ, ἀντὶ τοῦ 
τοὺς ἱμάντας οὓς οἱ ἀγορανόμοι ἔχοντες 
ἔτυπτον. 

ἀπόλιδας ἀγεννεῖς, ὡς μὴ οἰκοῦντας ἐν 
πόλει, ἀπαιδεύτους, 

πολινάριος «Ταοδικεὺς τῆς Συρίας,α 
γεγονὼς ἐν ἡμέραις Κωνςαντίου καὶ Ἰουλια- 
»οῦ τοῦ παραβάτου καὶ ἕως τῆς ἀρχῆς Θεο- 
ὁοσίου τοῦ μεγάλου, σύγχρονος Βασιλείου 
καὶ 1ρηγορία τῶν ἐκ Καππαδοκίας δαυμα; 
ζομένω». ἐγένετο δὲ γνώριμος ἀμφοτέρω», καὶ 
Auvis τοῦ σοφιςᾶ καὶ ἄλλων τινῶν. ὗτος 

οὐ μύνον γραμμιατικὸς καὶ τὰ ἐς τὴν ποίη- 
σιν δεξιός, ἀλλὰ πολλῷ πλείω καὶ ἐς φιλο- 
σοφίαν ἐξήακητο καὶ ῥήτωρ ἦν ἀμφιδέειος. 
οὗτος ἔγραψε καταλογάδη». κατὰ ΠΠορφυρίε 
τοῦ δυσσεβᾶς τόµας X, καὶ δὲ ἠρῴων ἐπῶν 

πᾶσαν τὴν τῶν Εβραίων γραφήν’ ἔγραψε 
δὲ καὶ ἐπισολάς, καὶ ἄλλα πολλὰ εἲς τὴν γρα: 
φὴν ὑπομνήματα. τοῦ δέ γε -πολιναρία καὶ 
Φιλοςόργιος (8 11) μνήμην πεποίηται ἐν τῇ 
και αὐτὸν ἱςορία, καί φησιν ''“πολινάριος 
γὰρ ἤκμαζε κατ ἐκείνους τοὺς χρύνους ἐν 
τῇ -«{αοδικείᾳ τῆς Συρίας, καὶ Βασίλειος ἐν 
Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας, καὶ 1: ρηγόριος 
ἐν τῇ Ναξιανζῷ: ςαθμὺς δὲ οὗτος ὁ τόπος 
ἐςὶ τῆς αὐτῆς Καππαδοκίας, τρεῖς δὴ οὗτοι 
ἄνδρες τότε τοῦ ὁμοουσίου προυµμάχα» κατὰ 
τοῦ ἑτεροουσίου, µακρῷ πάντας παρενεγκόν- 
τες τοὺς πρύτερον καὶ ὕςερον ἄχρις ἐμῆ τῆς 



᾿πολινᾶριος — Απολλώνιάς 

αὐτῆς αἱρέσεως προςάνεας, ὡς παῖδα παρ 
αέτοῖς κοιθῆναι τὸν «4 ανάσιον" τῆς τε γὰρ 
ἴξωφεν καλουµένης παιδεύσεως ἐπὶ πλεῖςον 

οτοι προεληλύθεισαν, καὶ τῶν ἱερῶν γρα- 

φῶν, ὁπόσα εἷς ἀνάγνωσιν καὶ τὴν πρόχειρον 
«ήπην ἐτέλει, πολλὴν εἶχον τὴν ἐμπειρίαν. 
ταὶ µάλιςά γε αὐτῶν ὁ «ἀπολινάριος" οὗτος 
Ἱὰρ δὴ καὶ τῆς ἑβραϊδος διαλέκτου ἐπαίειν 
οώς τ΄ καὶ μὴν καὶ συγγράφειν ἕκαςος 
αὐτῶν ἐς τὸν ἑαυτᾷ τρόπον ἡν ἱκανώτατος" 
τῇ μέν γε "πολιναρίῳ τὸ ὑπομνηματικὸν εἰ- 
ἐς τῆς λέξεως μακρῷ ἄριςα εἶχε, Βασίλειος 
ἐξ πανηγυρέσαι λαμπρότατος ἠν' τῷ δέ γε 
Γρηγορέῳ καὶ παρ ἀμιφοτέροις ἐξεταζομένῳ 
µε βάσιν εἲς συγγραφὴν εἶχεν ὁ λόγος, 

καὶ ην εἰπεῖν άπολιναρίου μὲν ἁδρότερος 
Βασιλείου ὁὲ σαθερώτερος. τοσαύτης δὲ αὖ- 
τοῖς ἐν τῷ λέγειν καὶ γράφειν ὀυνάμεως ã ἄσης, 
χαὶ τὸ ᾖθος οὐδὲν ἥττον οἱ ἄνδρες παρεί- 
Ίοντο πρὸς τὴν τῶν πολλῶν θέαν ἐπαγωγό- 
ἵατον. ὧςε καὶ οἷς ὠρῶντο καὶ οἷς ἔλεγον 
καὶ ὑπύσα γράφοντες Φιεδίδοσαν, διὰ πάν- 

των Πρου» εἰς τὴν ἑαυτῶν κοινωνίαν τοὺς 
χα’ ὁὑτιοῦν αὐτῶν εὐμαρέςερον ἁλίσχεσθαι 
ὀιναμένας. τοσαῦτα περὶ αὐτῶν ὡς ἐν πα- 

ριὐρομῇ Φιλοσύργιος ὐ “Αρειανὸς ἔγ θαψεν. 
ὁ 4πολινάφιος. τος ἀνεφάνη μετὰ {Ιαῦ- 
Ἰον τὺν ὙΣαμοσατέα, πρόεδρος «{αοδικείας 
τῖς δυρίας, ματαιοφροσύνης ἑτέρας ἡγησά- 
µενος. τῶν» γὰρ 4ρειωνῶ» ἄψυχον πάντῃ λε- 
Ἰότων τὴν τοῦ κυρίου σάρκα, αὐτὺς ἔφη 

ὑτι σάρκα μὲν ἐψυχωμένην ψυχῆ ζωτικῇ ἀνέ- 
Ἰαβεν ὁ κύριος, νοῦν δὲ πὺν ἡμέτερον οὐ 
προσήκατο" μηδὲ γὰρ ὅεηθῆναέ φησι τὴν 
ούρχα ἐκείνην ἀνθρωπείου νούς, ἡγεμονευο- 
µένην ὑπὸ τοῦ αὐτὴν ἐνδεδυκύτος Φε λόγα, 

ἀλλὰ μηδὲ χωρεῖν αὐτὴν ἄλλην νοερὰν οδύ- 
'αμιν παρὰ τὴν θεία», ταῦτα ὑποψέμενος 
ὑματείνεται μίαν εἶναι φύσιν τοῦ λύγου καὶ 
τῆς σαρχός, ἅτε τῆς σαρκὺς ἀτελοῦς οὔσης 
εἰς τὸ εἶναι ἄνφρωπον ὅλον, καὶ διὰ τοῦτο 
μὴ ἀξίαν φύσιν ὀνομάζεσθαι (Theodor. presb. 
de inearu.). μιεῦ ὃν ἀναφαίνεται Θεόδωρος 
ὗ Ἰ]οψουεςίας πρύεδρος τῆς Κιλικίας. εἰ. ν. 
θιύδωρας ſ. 

ἐγένοντο δὲ «ἀπολινάριοι δύο, πατὴρ καὶ 
εώς, ὁ μὲν πατὴρ «4λεξανδρεύς: γήµας δὲ 
εἰς {αοδίκειαν τῆς δυρίας ἴσχει υἱὸν «ἴπο- 
Ἰωάριο. ἅμφω δὲ συνήκµαζο» ᾿Επιφανίῳ 
τῷ σοφισῇ, ὃν ἀκμάδουντα τότε ἠσπάζοντο. 

Ὕ 
ΠΜ. 
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Θεύδοτὸς δὲ ὁ τῆς .{αοδιείας ἐπίσκοπος 
μηδενὶ τρόπῳ ἀποσπάσαι αὐτοὺς ἐξ αὐτοῦ 
δυνηνεὶς ἄμφω τῆς κοινωνίας ἐζημίωσεν. 

ὕβριν τε ἡγεῖται ὁ παῖς πολέμιος τὰ γε- 
νύμενα, καὶ τῇ εὐροίᾳ τοῦ σοφιςικοῦ λόγου 
Φαρρών καινοτομεῖ καὶ αὐτὸς αἴρεσιν, ἣ νῦν 
ἐπιπολάζει τὸ ὄνομα τοῦ εὑρόντος ἔχυσα. οἳ 
δέ φασι διενεχθῆναι αὐτοὺς πρὸς Γεώργιον" 
ἑώρων γὰρ αὐτὸν ἀλλόκοτα — οντα, 
ſoerat. li. ecel. 2 46. 

οὗτος δὲ ὁ “{πολιράριος — ἐπὶ τῆς 
δείας φύσεως δοξάζειν ἐτόλμησε, καὶ μύθες 
τιωὰς ταῖς δείαις ἐπαγγελίαις συνέζευξεν. 

᾿ἀπολιταργιεῖς ἀποδρωφῇ, ἀποσκιρτή- 
σεις ἀπὸ τῆς θύρας, ἔνεσι δὲ ἐν τῇ λέξει τὸ 
ἀργόν, ὅπερ ἐςὶ τὸ ταχύ, καὶ τὸ λίαν, οὐ 
ταχέως οὖν, φησί, ἀποδραμῇ! λιταργισμὲὰς 
δὲ ἐκάλουν καὶ τὰ σχιρτήµατω. ριςοφάνης 
Νεφέλαις 305) ““ρύχουν ἀνύσας τι Φᾶττον 
ἀπολιταργιεῖς ἀπὸ τῆς φύρας;' ἔςσι δὲ καὶ 
ἀπολιταργεῖν. 
πολλόδωρος «4θηραῖος κωμικὸς ἐ-α 

ποίησε ὁράματα μζ, ἐνίχησεν έ. 
πο )λλόδωρος —— γθαμμµα-Ὀ 

τικός, εἷς τῶν Π]αναιτίου τοῦ Ῥοδίου φιλο» 

σύφου καὶ 4ριςάρχου τοῦ 7θαμματικοῦ κτα- 
ὑητῶν, «4ὐηναῖος τὸ γένος" ἦρξε δὲ πρῶτος 
τῶν καλουμένων» τραγιάµβων. 

“πολλόδωρος Γελᾷος κωµιχός, σύγ-ο 
Ἀρονος τοῦ κωμικῦ ΙΗενάνδρα. ὁράματα αὐ- 
τὰ «{ποκαρτερῶ» ἤ Φιλάδελφοι, «{ευσοποιός, 
Ἱέρεια, Ἰ οαμιιατειδιοποιός, Ἰμευδαίας, Σίσυ- 
φος, «4ἰσχρίων. 

Απολλόδωρος Γαρσεὺς τραγικός. δρά-4 
µατα αὐτῦ «4κωνδοπλήξ, Ἑεκνοκτύνος, Ελ- 
ληνες, Θυέςης, Γκέτιδες, (λδυσσεύς. 

«πολλοκράτης ὄνομα κύριο». 
«4πολλοφάνης 4θηναῖος, κωμικὸς ἆρ- 

χαῖΐος. ὁράματα αὐτᾶ «{αλίς, Ἰφιγέρω», Κρῆ- 
τες, «ανάη, Ἱκένταυροι. 

ἀπολλύειν καὶ ἀπολλύναι διττῶς λέ- 
γάσι, καὶ ἀποδεικνύειν καὶ ἀποδεικνύναι, καὶ 
πάντα τὰ ὅμοια. 

An —8 “πόλλωνος, καὶ ἡ κλητικὴ κ κ 
"Απολλο». ὅτι ὁ "ἀπόλλων ὑποφήτης ἐςὶ τῦ 
πατρός, καὶ παρ ἐκείνι λαμβάνει τὰς µαν- 
τείας καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκφέρει, καὶ ζήτει 
ἐν τῷ «4ιὸς φήμη. 

Απολλώνεια ἔργα τὰ τῇ :4πόλλωνος, 
ἀπολλωνιάς «ττάλα τᾷ πατρὸς Εὐμε. 

10” 
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νᾶς τᾷ βασιλέως γαµετή, ἥτις δηµύτις σα 
βασίλισσα ἐγεγόνει, καὶ ταύτην διεφύλαξε τὴν 
ὑπεροχὴν µέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἂχ 
ἑταιρικὴν προσφερομένη πιθανότητα, σωφρο- 
νικὴ» δὲ καὶ πολιτικὴν σεμνότητα καὶ καλο- 
χαγαθίαν" τέτταρας γὰρ υἱὰς γεννήσασα πρὸς 
πάντας rúruc ἀνυπέρβλητον ἐφύλαξεν εὔνοιαν 
καὶ φιλοςοργίαν µέχρι τελευτῆς, καίτοι χρό- 
νον ὃκ ὀλίγον ὑπερβιώσασα τἀνδρός, πλὴν 
οἵ γε περὶ τὸν “ἄτταλον ἐν τῇ παρεπιδηµία 
καλὴν περιεποιήσαντο φήμη», ἀποδιδόντες τῇ 
μητρὶ τὴν καθήκεσαν χάριτα καὶ τιμήν" 
ἄγοντες γὰρ ἐξ ἀμφοῖν ταῖν χεροῖν μέσην 
αὐτῶν τὴν μητρα περιῄεσαν τά ϱ’ ἱερὰ καὶ 
τὴν πόλιν μετὰ τῆς Φεραπείας. ἐφ οἷς οἱ 
Φεώμενοι µεγάλως τὰς »εανίσκεας ἀπεδέχοντο 
καὶ κατηξίην, καὶ μνημονεύοντες τῶν περὶ 
Κλέοβιν καὶ Βίτωνα συ»έκρινον τὰς αἱρέσεις 

αὐτῶν, καὶ τὸ τῆς προθυµίας τῆς ἐκείνων 
λαμπρὺν τῷ τῆς ὑπεροχῆς τῶν βασιλέων 
ἀξιώματι συναναπληρᾶντες. ταῦτα ἐτελέσθη 
ἐν Κυζίκῳ μετὰ τὴν διάλυσιν τὴν πρὸς 11ρᾳα- 
σίαν τὸν βασιλέα. Polyh. 33 18. 

πολλωνιὰς λίμνη. ὅτι ἄτταλος ὁ 
τῆς «4σίας βασιλεὺς Νικομήδει τῷ µονόδοντι 
πολεμήσας ἐκράτησε τῆς αὐτοῦ χώρας. ἀλλ' 
ὃ μὲν ᾿Ρωμαίας ἐπικαλεσάμενος ἀνέλαβε τὴν 
ἀρχή», “ἄτταλος δὲ τὴν ἑαυτᾷ μητέρα 4πολ- 
λωνιάδα μεταλλάξασαν κατὰ τὸ µέγιςον {ε- 
ρὺν Περγάμου κατέθετο, ὅπερ αὐτὸς ἐδεί- 
µατο, τήν τε γείτονα λίμνη» αὐτῆῇ προσωνύ- 
µασεν. Polybius? 

Απολλωνιάτης, καὶ 4πολλωνιᾶτις 
χώρα. 

ἀπολλώνιο», βραχέως, τὸ ἱερὺν τοῦ 
"Απόλλωνος. οὕτω καὶ παρὰ Θεκυδίόη 91) 
ἀναγνωςέο». καὶ ποσειδώνιον τὸ τοῦ Π1οσει- 
φῶνος, ὡς ἀφθήναιον τὸ τῆς «49 ηνᾶς, καὶ διο- 
νύσιον καὶ δηµήτριο» καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
ὁμώνυμα τοῖς ἀνδρωνυμικοῖς. τὸ δὲ ποσει- 
Φάνειον δῆλον ὅτι «{ωριέων. 

Απολλώνιος «4λεξωνδρεὶς ἐπῶν ποιη- 
τής, διατρίψας ἐν “Ῥόδῳ, υἱὸς Φιλλέως, μα: 

θητὴς Καλλιμάχου, σύγχρονος Ερατοσθένες 
καὶ Εὐφορίωνος καὶ Τιμάρχου, ἐπὶ Πτολε- 
µαίου τοῦ εὐεργέτου ἐπικληθέντος, καὶ διά- 
δοχος Ἐρατοσθένας γενόμενος ἐν τῇ προςα- 

σίᾳ τῆς ἐν 4λεξανδρεία βιβλιοθήκης. 
Ὁ «Απολλώνιος α4λεξ ξανδρεὺς ὁ κληνεὶς | 

᾿4πολλωνιάς -- Απολλώνιος 

φου γραμματικοῦ" ὃς ἔγραψε τάδε, περὶ µε- 
ρισμοῦ τῶν τᾷ λόγα μερῶν βιῤλία ὅ’, περὶ 
συντάξεως τῶν» τοῦ λόγου µερῶο ὅ’, περὶ 
ῥήματος ἤτοι ῥηματικὸν ἐν βιῤλίοις ε, περὶ 
τῶν εἲς µι ληγόντων ῥηκάτων παραγώγων 
βιβλίο» α-, περὶ ὀνομάτων ἤτοι ὀνοματικὺν 
α, περὶ ὀνομάτων κατὰ διάλεκτο», περὶ τῆς 
ἐν Φηλυκοῖς ὀνόμασιν εὐθείας α, περὶ πα- 
ϱωνύμων α, περὶ συγκριτικῶν», περὶ διαλέ- 
χτω» «{ωρίδος Ἰάδος 4ἰολίδος «4τθίδος, περὶ 

σχημάτων Ὁμηρικῶν, περὶ κατεψενυσκένης 
ἱςορίας, περὶ παθῶν, περὶ τόνων κατηναγκα- 
σµένω» βιῤλία β΄, περὶ τόνων σκολιῶν ῥι- 
ῥλίον α΄, περὶ προσῳδιῶν έ, περὶ σοιχείω», 
περὶ προδέσεω», περὶ τῶν «4ιδύμε πιθανῶ», 
περὶ συνῷέσεως, περὶ διφορθµένω», περὶ τᾶ 
τίς, περὶ γενῶν, περὶ πνευμάτω», περὶ κτητι- 
χῶ», περὶ συζυγίας. 

πολλώνιος «4ρχεβούλου ἢ «4ρχεβίου.ο 
ἔγραψε περὶ λέξεων Ὁμηρικῶν κατὰ στοι- 
χεῖο». 

“Απολλώνιος 4φροδισιεὺς ἀρχιερεὺς καὶ ἆ 
ἱςορικὺς γέγραφε Καρικά, περὶ Έράλλεω», 
περὶ Ὀλρφέως καὶ τῶν τελετῶν αὐτοῦ. 

"Απολλώνιος 1 υανεὺς φιλόσοφος, υἱὸς ο 

"πολλωνίω καὶ μητρὺς πολίτιδος τῶν ἐπι- 
φανῶν, ὃν κύησα ἡ µήτηρ ἐπισάντα δαίμονα 
ἐφεάσατο, λέγορτα ὡς αὐτὸς εἴη ὃν κύει" 
εἶναι δὲ Πρωτέα τὸν «4ἰγύπτιον, ὅφεν ὗπει- 
λῆφθαι αὐτὸν Πρωτέως εἶναι νἱόν. καὶ ἥκμα- 
ζε μὲν ἐπὶ Κλαυδίη καὶ Γαἴη καὶ Νέρωνος 
καὶ µέχρι Νέρβα, ἐφ οὗ καὶ μετήλλαξε», 
ἐσιώπησε δὲ κατὰ Πυνθαγόραν πέντε ἔτη. 
εἶτα ἀπῆρεν εἲς Alyunrov, ἔπειτα εἲς Βαβυ- 
λῶνα πρὸς τὸς µάγεας, κἀκεῖὃεν ἐπὶ τὺς 4ρα- 

βας, καὶ συνῆξεν ἐκ πάντων τὰ µυρία καὶ 
περὶ αὐτᾶ θρυλόμενα μαγγανεύµατα. σονέ- 
ταξε δὲ τοσαῦτα, τελετὰς ἤ περὶ Φυσιῶν, 
ὁιαθήκη», χρησµές, ἐπιςολάς, ΙΠυ9αγόρου 
βίον. εἲς τῶτον ἔγραψε Φιλόςερατος ὁ «{ή- 
µνιος τὸν φιλοσόφῳ πρέποντα βίον. 

ὅτι “πολλώνιος ὁ Τυανεὺς ἐς σωφροσύ- 
νην ---ἠττήθη τότων. ef. v. Σοφοκλῆς Ὁ. 

ὅτι Φιλόςρωτος (4 1---9) λέγειπερὶ "ἄπολ- 
λωνί Φειότερον ἢ ὁ Πυδαγόρας τῇ σοφίᾳ 
προσελθεῖν, τυραννίδων τε ὑπεράραντα καὶ 
γενόµενον κατὰ χρόνες ἅτ ἀρχαίης ἔτ αὖ 
νέες. ὃν ἄπω οἱ ἄνθρωποι Υινώσκβσιν ἀπὸ 
τῆς ἀληδινῆς «φιλοσοφίας, ἣν φιλοσόφως τε 

Φύσκολος, πατὴρ ΗἩρωδιανοῦ τοῦ τεχνογρά- | καὶ ὑγιῶς ἐπήσκησεν, ἀλλ ὃ μὲν τὸ ὃ δὲ τὸ 



"4πολλώνιος -- ἀπομαγδαλία 

ἐπαινεῖ τάνδρός. οἱ δέ, ἐπειδὴ µάγοις Ώαβυ- 
ωνίων καὶ Ἰνδῶν Βραχμᾶσι καὶ τοῖς ἐν 
αἰγύπτω Γυμνοῖς συνεγένετο, µάγον ἡγᾶνται 
αἐτὸν καὶ διαβάλλαεσιν ὡς μὴ σοφό», κακῶς 

πνώσκοντες. ᾿Εμπεδοκλῆς τε γὰρ καὶ Πνθα- 
Ἱόρας αὐτὸς καὶ «{ημόκραος, ὁμιλήσαντες 
μάχοις καὶ πολλὰ δαιμόνια εἰπόντες, οὕπω 
ὑπήχφησα» τῇ τέχνῃ. Πλάτων δὲ ῥαδίσας 
ἐς «4ώνυπτον καὶ πολλὰ τῶν ἐκεῖ προφητῶν 
τε καὶ Ἱερέων ἐγκαταμίξας τοῖς ἑαυτῇ λόγοις, 
καὶκαθάπερ ζωγράφος ἐσκιαγραφημένοις ἐπι- 
βαλὼν χρώματα, ἔπω μµαγεύειν ἔδοξε, καίτοι 
αλεῖσα ἀνθρώπων φβδονηὺ εἰς ἐπὶ σοφίᾳ. δὲ 
7ὰρ τὸ αἰσθέσθαι πολλὰ καὶ προγρῶναι ὅτα- 
βάλλοι ἂν τὸν "πολλώνιον ἐς τὴν ᾿σοφίαν 
ταύτην ᾗ διαβεβλήσεται xcel Σωκράτης ἐφ᾽ 
εἰς πρόλεγε, καὶ 4ναξαγόρας ὁ Ὀλυμπίασιν, 
ὑπότε ἥκισα ὅοι, προελθὼν ὑπὸ κωδίῳ ἐς τὸ 
«άδιο» ἐπὶ προρρήσει ὄμβρε. καὶ ἄλλα τινὰ 
ὑπὲρ 4ναξαγύρη προτιθέντες, ἀφαιροῦνται 
τὸν πολλώνιον τὸ κατὰ σοφίαν προγινώ- 
σχειν. δοκεῖ οὖν μοι μὴ περιιδεῖν τὴν τῶν 
πολλῶν» ἄγνοιων, ἀλλ ἐξακριῤώσαι, τὸν ἄν- 
όρα τοῖς τε χθόνοις καῦ᾿ ὃς εὖπέ τι ἢ ἔπραξε, 
τοῖς τε σοφίας τρόποις ὑφ ὧν ἔψωνσε τοῦ 
ὑαμιόνιός τε καὶ φΦεῖος νομισφῆναι. ξενείλε- 
ατα δέ μοι τὰ μὲν ἐκ πόλεων, ὑπόσαι αὐτῆ 
ρω», τὸ δὲ ἐξ ἱερῶ», ὁπόσα ὑπ αὐτῦ ἐπα- 
ήχώη παραλιλυμένα τὸς δεσμὰς ἤδη, τὰ 
δὲ ἐξ ὧν ἕτεροι πρὸς αὐτὸν ἡ αὐτὸς πρὸς 

ἄλλης ἔγραφε». ἐπέςελλε δὲ ῥασιλεῦσι σοφι- 
ταῖς φιλοσύφοις, Ἠλείοις «{ελφοῖς Ἰνδοῖς 
ἰγυπτίοις, ὑπὲρ Φεῶν, ὑπὲρ ἠθῶ», ὑπὲρ 

ρύμων, παρ οἷς ὃ τι ἂν πράττοι. τὰ δὲ ἀκρι- 
βέσερα παρὰ ἀ4άμιδος ἀκηκοώς. 

ὖτος ὁ “πολλώνιος ὁ ο Τἱ υωνεὺς διαµνημο- 
νητικός τις ἦν εἶπερ τις ἄλλος, ὃς τὴν μὲν 

φωνῆν σιωπῇ κατεῖχε, πλεῖσα δὲ ἀνελέγετο, 
καὶ τὸ — ιονικὸν ἑκατονεύτης γενόμενος ἔρ- 
θωτο ὑπὲρ τὸν Σιμωνίδη». καὶ ὕμνος αὐτῷ 
τις ἔσιν εἰς μνημοσύνην, ὃν ᾖδεν, ἐν 4 πάντα 
μὲν ὑπὸ τοῦ χρόνΕ µαραίνεσθαί φησιν, αὖ- 
τόν γε μὴν τὸν χρόνον ἀγήρω τε καὶ ἀφά. 
'ατον ὑπὸ τῆς μνημοσύνης εἶναι. 14. 1 14. 

ὅτι "Απολλώνιος ὅτος τάδε περὶ 4ναξα- 
Ἱόρᾳ ἔφη" καὶ γὰρ ἹΚλαζομένιον ὄντα, καὶ 
ἀγέλαις καὶ καμήλοις τὰ ἑαυτῇ ἀναθέντα, 
εἰπεῖν προβάτοις μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις φιλο- 
σοφῆσαι. ὁ δὲ Θηβαῖος Κράτης κατεπόντωσε 
τὴν ἀσίαν, ὅτε προβάτοις ποιήσας ἐπιτή- 
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δειον ἔτε ἀνθρώποις. οἴ. ν. 4ναξωγόρας. 
4πολλώνιος ἕτερος Τυανεύς, φιλόσο-{ 

φος νεώτερος, γεγονὼς ἐπὶ ᾿4δριανᾶ τᾶ ῥα- 
σιλέως, ὡς ᾿4γρέσφων ἐν τῷ περὶ ὑμωνύμων. 

4πόλλωνος ἄγαλμα. κιθάρα» ἐπὶ χει- 
ρῶν ἔχον πλάττισι τὸ "πόλλωνος ἄγαλμα, 
οἱονεὶ τὸν ἥλιον, τὴν τὸ παντὸς ἁρμονίαν" 
κιρνώμµενος γὰρ τοῖς λοιποῖς ἀςράσι καὶ κτί- 
ζει καὶ ζῳογονεῖ. 

πολλώς "πολλῶ ὄνομα κύριο», ἄττι- 
κῶς (Αεί, Apost. 18 394). 

ἀπολογίζω τὸ ἀποδιώκω καὶ ἀποβάλλω, 
ὅπερ ἆ προσδέχοµαι. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ 
ἀπολογαριάζω. καὶ ἀπολογίσασθαι τὸ 
ἐπεξελθεῖν ἕκαςα «{ημοσθένης (4 108). 

ἀπολογισμός"' Πολύβιος (ἱ 39) “"ὁ δὲ 
— παραγενόµενος εἰς χεῖρας ἔφερε 
τοῖς ἄρχασι τὴς ἀπολογιαμάς, παρὰ τί νῦν 
σφαλείησα», καὶ πῶς δύναιντο τὰς ἐναντίας 
νικᾶν.' 

ἀπύλογος ἀλκέίνε, ἐπὶ τῶν φλυαράν- 
των καὶ μακρὸν ἀποτεινόντω» λόγο». 

ἀπολογδᾶμαίσοι, δοτικῇ. 
ἀπολοίμην εὐκτικῶς, καὶ ἀπύλοεντο" 

“ὡς ἀπόλοιτο ἡ κακία. 
ἀπὸ λύκε δύρας, ἐπὶ τῶν ἀπράκτως 

εὐθὺς ἀπιόντων. οἳ δὲ ἐπὶ τῶν ἀπηνῶν καὶ 
ἀγρίω». 

ἀπολυμαίνεσφαι (Ηοπ. 4 3413) ἁπο- 
καφαίρεσθαι. 

ἀπολυύμενος ὑπεραπολογέμενος" 'ὃ δὲ 
πρεσβείας διεπέµπετο, ἀπολυόμενος τὰς ὅια- 
βυλὰς ἃς κατ΄ αὐτᾶ γίνεσφαι ἐπυνθάνετο." 

ἀπολύων τῷ Φανάτῳ παραπέµπω»’ Au - 
ῥίὸ «16 14) "κύριε ἀπολύων ἀπὸ γῆς διαµέ- 
ρισον αὐτὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν. ἄλλος δὲ 
ἑρμηνεὺς ἀπὸ ὀλέίγων φησί». 

ἀπολώλαμεν καὶ ἀπολώλασιν ἀττι- 
κῶς. ἀπολώλεισαν» δὲ ὑπερσυντελικός, 

ἀπολωλεκώς ἀπολέσας. καὶ ἀπολώ- 
λεκε». 

ἀπομαγδαλία τὸ σαῖς ᾧ ἀπομάττονται 
οἱ µάγειροι, ὅπερ ἐκάλαν χειρόμακτρο», ὃ 
μετὰ τὴ» ἐργασίαν ἀπέρριπτον τοῖς κυσίν. 
ἢ ἡ τῶν χυνῶν τροφή, ἥτις ἦν σαῖς καὶ λί- 
πος, ὡς καὶ ὁ ποιητής (κ 917) "ἀεὶ γάρ τε 
φέρει μειλίγματα δυμᾶ." μετὰ γὰρ τὸ δεῖ. 
πνον εἰς τὸ σαῖς ἀπεψῶντο τὸ λίπος, καὶ 

τοῖς κυσὶν ἐρρίπταν. καὶ αὖθις “4ριςοφάνης 
Eq. 412) ""ὑπερβαλεῖσθαί σ᾿ οἴομαι τούτοι- 
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σιν" ἢ µάτην } ἂν ἀπομαγδαλίας σιτόµενος 
τοσᾶτος ἐστραφείην. 

ἁπόμακτρα σκυτάλω» ἀπεσκοτημιένα 
δὲ ἐσκιοτροφηιιένα. οί, v. ἀπεσκοτωμιένα. 

ἀπομάττεσθαι ἀναλαβεῖν, μεμεῖσθαι 
καὶ ἀποτυπᾶ». καὶ ἀπομάττων» «ἄημοσθέ- 
ρης ἐν τι ὑπὲρ Κτησιφῶντος 59). οἳ μὲν 
ἀντὶ τὸ ἀποφῶ», ἄλλοι δὲ ἀντὶ τᾶ περιπλάτ- 
των τὸν πηλὸν καὶ τὰ πίτυρα τοῖς τεληµέ- 
νοις, ες λέγομιεν ἀπομάττεσφαι τὸν ἀνδριάν- 
τα τῷ πηλῷ. 

ἀπόμαχος ὁ ἐκτὸς τῇ πολέι γεγονώς" 
(Agath. 5 33) "ὃ δὲ πλήττεται βέλει τὺν µη- 
ρό», ὡς μικρᾷ δεῖν µελλῆσαι ἀπόμαγχος ἔσε- 
σθαι." καὶ αὖθις (Theophyl. Sim. 2 9) *8 δὲ 
ὑπὸ τῆς λύπης κατακλυζόµενος ἁπόμαχος ἦν. 
καὶ ἁπόμαχοι οἱ μὴ ἐξισχύοντες μάχεσθαι" 
''οἳ μὲν ἁπόμαχοι ἑαυτὸς κατεχρήσαντο, οἱ 
δὲ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ἐς τὰς ἐναντίας ἀθρόύοι ὧρ: 
µησαν καὶ προθύμως κατεκόπησαν. ἢ οἱ 
ἔξω τῆς μάχης" "ώς δὲ αὐτῷ ἐξηγγέλλετο 

ὡς ἔσοιτο ὁ Θεοδώριχος ἠπατημένος ἁπόμα» 
χος, ὀπίσω ἀναχωρεῖ, καὶ ἀπομαχομένε 
ἀνθιςαμένα, παραιτηµένα" ᾿᾿ἀπομαχομένε δὲ 
τᾶ Φαβία καὶ πολλὰς ποιεµένε δεήσεις, ἵνα 
τῆς ἀρχῆς ἀπολυθείη. 

ἀπομάλομαι δοτικῇ. 
ἀπομηνέσας (Ηοιι. Η 779) ἀποχωρήσας 

δὲ ὀργήν, ἢ παυσάµενος τῆς ὀργῆς. 
ἀπὸ μηχανῆς, ἐπὶ τῶν παραδόξω» καὶ 

παραλύγω». οἱ γὰρ τῶν τραγῳδιῶν ποιηταὶ 
ὅταν εἰσήγαγον» εἰς τὴν σκηνὴν φοβερά τινα, 
ὧςε συγχυθῆναι τὰς θεατὰς πρὺς τὰ εἴρη- 
μένα καὶ ἐλεεῖν τὴς ἠτυχηκέναι δόξαντας ὡς 
ἀνάξια πεπονθύτας, ἢ μισῆσαι τὲς πεποιη- 
κύτας ἢ παρανοµήσαντας, εἰώθασι Φεὓς εἰσά- 
γειν, κ ἀπ αὐτῆς τῆς σκη»ῆς ὑρμωμιένας 
ἀλλ' ἐξ ὕψευς ὑπό τινος µηχανῆς, ἣν ἔβλε- 
πον μὲν πρότερον οἱ Φεαταί, κατ ἐκείνην δὲ 

τὴν ἡμέραν ςρεφοιένη ἐδείκνυε τὸ τὰ 9εὔ 
πρόσωπο». καὶ τᾶτο καταςολὴν εἶναι τῇ δρά- 
µατος. ἐλέγετο δὲ Φεὸὺς ἀπὺ µηχανῆς, 

ἀπόμισθος ἄμισθος, ὁ μισῷᾶ ἔργον τι 
διαπραξάµενος καὶ ἅμισθος ἀφειμένος. κεῖ- 

ται ἡ λέξις παρὰ «4υσίᾳ ἐν τῷ πρὺς Καλλι- 
χλέα. ἀπόμισθοι δὲ παρὰ «{ημοσθένει (4 48) 
οἱ μισθὸν μὴ λαβόντες, 

ἀπόμοιρα µέρος" Ι᾿ἀπόμοιρα δὲ τῆς 
σρατιᾶς ἀσκὰὲς ἐπιφερόμενοι σποδιᾶς καὶ τέ- 
φρας πεπληρωµένας, ξιφιδίοις τότες διέρρη- 

ἀπόμακτρα — ἀπόνοια 

ξαν καὶ τὸν ἀέρα ἐθόλωσαν.' καὶ “4γαθίας 
12) “"ἀπόμοιρα δὲ ἦν τῶν Φράγκων, καὶ 
} 3 4 * ⸗ 2 ⸗ 2 —* R ἀνὰ τὰ τῆδε πεδία ἐφοίτα χιλᾶ ἕνεκα. 

ἀπομορξάμενον (Α Ach. 605) ἀποπαν- 
σάμενου. 

ἀπομόσαι καὶ κατοµόσαι, τὸ μὲν 
ἀρνητικόν, τὸ δὲ καταφατικύ». 

ἀπομυρίζω ἀποςομίζω. 
ἀπομώμοκα (Α Lys. 909) ἀντὶτ ὅρκω- 

µοσία» πρὸς τὰς γυναῖκας πεποίηκα.. καὶ 

ἀπομωμοκότας ἀποταξαμένος" ᾿ πολλοὺς 
δὲ ἀπομωμοκότας παϊδας πρὸς τέρμασιν ώρας 

2 J 3 ια] 

ὀμεμήρισαν ἄγδρες ἐραςαί' 4ριςοφάνης ΌὉρ- 
νισιν (706). 

2 * 2 4 1 1 3 

ἀπὸν ἀπρεπές, σηµαίνει δὲ καὶ τὸ κὴ 
παρό». 

” 4 ’ 

ἀπὸ Ναννάκου, 

λαιῶ» καὶ ἀρχαίωνν 
2 7 — *22 — 
— { ὠφελεῖσθαι. 

.”. 2 3 } , . ’ - , 
ϐ μήν ἀπόνασθαέ γε Συνέβη τῆς βασιλείας 

αὐτῷ; τελευτᾷ γὰρ »όσῳ ἑπτὰ ταῖς πάσαις 

ἡμέραις. 
α 1 αν 

ἀπόνειμαι ἀπόδος. 
ἀπονέμα τῆς ἁμάξης, τῶν ὁ ὄνων 

μὲν μέλει, παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ οἰκεῖα τη- 
— 22 ο 3 ΄ * 

µελάντω», τῶν δὲ ἀλλοτρίων ἀμελάντω», παρ 
σα { ΄ ιά .. ο 

ὕσον οἱ ἠδίων ἔχοντες ἅμαξα», ὄνες δὲ µε 
σθάόµενοι ἀμελᾶσιν αὐτῶν. 

ἀπονεύειν ἐκκλίνειν, τρέπεσθαε" ""συνέ. 
βαινε τὴς «άἰνίας πάλαι μὲν σασιάζευ», προσ- 
φάτως δὲ ἀπογεύειν τοὺς μὲν πρὺς Εὐμενῆ 

τοὺς δὲ πρὸς ἸΜακεδονίαν.' 

ἀπονητί ἄνευ πόνα, ἀπνευςί ἀνιδρωτί 
ἀκμητί ἀμεταςρεπεί" πάντα ταῦτα καὶ ἐκτεί- 
νεται καὶ συςέλλεται. λέγεται δὲ καὶ ἀπο- 
»ητότατα. 

ἀπόνιπτρον" ριστοφάνης (aeli. 616) 
᾿"ώσπερ ἀπόνιπτρον ἐκχέοντες ἑσπέρας."' εἰώ- 
Φασι δὲ οἱ ἀρχαῖοι, εἴ ποτε ἐκχέοιτο ἀπόνι 
πΈρο» ἀπὸ τῶν Ψυρίδω», ἵνα μή τις βραχῇ 
τῶν παριόντω», λέγειν ἐξέω. καὶ ἀπονί- 
ψασθαι μετὰ τὸ δεῖπνον ἔλεγον' πρὺ τοῦ 
δείπνου δὲ κατὰ χειρός. 

ἀπύνοια ἄνοια, ὑβοις. Προκόπιος (Ατε, 
7) ΄᾿ἀδικούμενοι εἰώθασιν εἰς ἀπόνοιαν τρέ 

έ ε ν ς τη * J ε 

πεσθαι οἱ ἄνθρωποι, περ επανθον καὶ οἱ 

Μένετοι ἐπὶ Ἰουςινιανᾶ. καὶ πρῶτα μὲν τοῖς 
σασιώταις τὰ ἀμιφὶ τὴν κύµην ἐς νεώτερύν 
τινα µεταβέβληται τρόπον. ἀπεκείροντο γὰρ 

3 ᾿ . * — 

αὐτὴν ὁδὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις"' τᾶ μὲν γὰρ 

ἐπὶ τῶν σφόδρα πα- 



ἀπονομή -- ἀποπηδῶ 

μίσαχος καὶ τῇ γενείη ὁδαμῇ ἥπτοντο, ἀλλ 
αὐτὸν κατακομᾶν ἐπὶ πλεῖςον ὥσπερ οἱ Πέρ- 
σαι ἐς ἀεὶ Πψελον, τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ τρι- 
}ῶν τὰ ἔππροσθεν ἄχοις ἐς τοὺς κροτάφες 
ἀποτεμόμενου, τὰ ὄπισῶεν ἀποκρέμασθαίσψι- 
σ ἐπὶ µιακρότατο» λόγῳ οὐδενὶ εἴων ὡς οἱ 
Ἡκαπσαγέται, διὸ καὶ Οὐννικὺν ἐκαλεῖτο τὸ 
εὐτὸ εἶδος. καὶ τὰ μάτια εὐπάρυφα ἠξίουν 
ρα καὶ αὖθις Ἰονλιανός “τὸ μὴ προϊδέ- 
σδαι τό τε δυνατὸν καὶ τὸ ἀδύνατον ἐν πρά- 
Ἴμασι τῆς ἐσχάτης ἀπονοίας ἐςσὶ σημεῖον.' 

ἀπονοιιή ἡ ἀπόμοιρα, ὡς µέρος τι τῶν 
περηινοµένων» ἐκ τῶν μετάλλων λαμβανόσης 
ης πόλεως. ἢ ὡς διαιρουµένων εἰς πλείους 
μφθωτάς, ἵν ἕκαςος λάβη τι µέρος. Harp. 
ἀπονοςήσει ἐπανελεύσεται. 
απονοσφίζεσθαι ἀποχωρίζεσθαι, 
ἀπ ὄνου καταπεσώ»ν, παροιμία ἀπὸ 

τόν ἱππικῇ ἐπιχειρύντων, μὴ ὀυναμένων δὲ 
—— ὄνοις χρῆσθαι" ριςοφάνης Νεφέλαις 
14) "Ὅτέ δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπ ὄνη κα- 
ππεσών; ὁ δὲ φιλόσοφος Πλάτων Legg. 
1.101 Ο, ὡς ἐκ ἀπὸ τᾶ ζῴου τὴν παροι- 
μίαν λέγεσθαι ἀλλ' ἀπὸ τῇ νῦ, ὅτως' “καὶ 
πὴ καθάπερ ἀχάλινον κεκτημένον τὸ ςόµα, 
δίκ ὑπὸ τῇ λόγθ φερόµενον, κατὰ τὴν πα» 
ῥυµίαν ἀπό τινος νᾶ καταπεσεῖνι” 

ἀπονυχιῶ σου τὰν πρυτανείῳ σι- 
τία (Α Εη. 716) ἀνεὶ τὸ ἀφαιρήσομαι, ἀπὸ 
Μταφορᾶς τῶν ὀνυχιζομένων' ἀφωρήσομαι 
Ἱάρ φησι τὴν σίτησιν. ἀπονυχίσαι ιἆλλον 
λέυσιν ἢ ὀνυχίσαι. 

ἀποξένοισιν ἀντὶ τοῦ ἀξένοις. 

ἀποξύονται ἀποτίθενται. 
ἀπὸ Ἑυςοῦ, ὅ δὲ Ὅμηρος ἀπὸ Συςοῦ 

ύπεν, 
ἀποξυςρᾶῦνται ἐπικάμπτονται καὶ ἔπι- 

ερέφονται. Πολύβιος (3 83) '"αἱ γὰρ µάχαι- 
ας τῶν Γαλατῶν ταῖς κατασκευαῖς μίαν 

ἴχηυσιν τὴν πρώτη» καταφορὰν καιρίαν. ἀπὸ 
δὲ ταύτης εὐθέως ἀποξυςρᾶνται καμπτόμε- 
πα κατὰ μῆκος καὶ πλάτος, ἐπὶ τοσοῦτον 

ὡσε, ἂν ὴ δῷ τις ἀναςροφὴν τοῖς χρωμέ- 
νοις ἐρείσαντας πρὸς τὴν γῆν ἀπευφῦναι τῷ 
ποδί, τελέως ἄπρακτον εἶναι τὴν δευτέραν 
αὐτῶν πληγήν.”' 

ἐποπάλλω γενικῇ. 
ἀπὸ παραγγέλσεως"' (X Απαὺ. 4 { 5) 

"ἳ δὲ ἀπὸ παραγγέλσεως πορευόµενοι ἄφι- 
Ὠοῦνται ἅμα ἡμέρα πρὸς τὸ ὄρος.” 
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ἀποπάτημα αὐτὸ τὸ σκύβαλο»’' Εὔπο- 
λις Ἀρυσῷ γένει "τί γάρ ἐς ἐκεῖνος; ἀἄπο- 
πάτημ’ ἀλώπεκος.'' Κρατῖνος 4ραπέτισι "τὸν 
Κερκύονά ὃ) ἕωφεν ἀποπατὂνε ἐπὶ τοῖς λα- 
σάνοις εὑρὼ» ἀπέπνιξα.' καὶ ἀποπατησύ- 
µενοι τὴν κόπρο» κενώσοντες" “4ρισοφάνης 
Elut. 1184) ""οὐδεὶς Φύει τὸ παράπαν, οὐδ᾽ 
εἰσέρχεται, πλὴν ἀποπατησόμενοί γε πλεῖν ἡ 
αύριο... ἁπόπατος γὰρ ἡ κένωσις τῆς γα- 
σρός, καὶ ριςοφάνης περὶ Κλεωνύμα φησέν 
(ΔεΝ. 81) "εἰς ἀπύπατον ὤχετο ερατιὰν λα- 
ϱώ», κἄχεζεν ὀκτω μῆνας ἐπὶ χρυσῶ» ὀρῶ». 
πόσα δὲ τὸν πρωκτὸν χρόνε ξυνήγαγε; τῇ 
πανσελήνῳ."' πάτος δὲ ἡ ὁδός. 

ἀἁπόπατον καὶ κοπρῶνα λέγασιν, ὁ δ' 
ἀφεδρὼν καὶ λυτρὠν ῥάρβαρα. 

ἀπόπειρα δοκιμασία. «{αμάσκιος "τῷ 
7ὰρ ὄντι συνέβαινε τὺὸς τῷ ὄνει φιλοσοφίας 
ἐρῶντας τῶν νέων ὥσπερ ἐν» πυρὶ χρυσὸ» 
δοκιιάζεσθαι. εἰ δὲ μὴ ὡμολόγει τὴν ἀπό- 
πειρὰ», αὐτὸ τῦτο µάλιςα δὴ ἦν ἡ ἀπόπειρα, 
σπεδή τις εἶναι προσποιβµένη καὶ ἑλλοχγώσα 
τὰς »εοπρεπῶς ἀττύσας κινήσεις. ἐμὲ γοῦν 
διεκώλυεν ὡς χαλεπωτάτε ὄντος τᾶ πράγµα- 
τος. καὶ ἀποπειρώμαι γενικῇ. 

ἀποπέμψατ) ἐφ᾽ ἕνδεκα κώπαις, 
ἀπὸ τῶν ναυτικῶν"' κέλευσμα γάρ ἐςι ναυ- 
τικὸν ἐφ᾽ ἔνδεκα κώπαις λεγόμενο». "ἄριςο- 
φάνης φησίν Eq. 543). | 

ἀπὺ πέντε ἄλλεσθαι πετρῶν ἐς 
κῦμα, ἐπὶ τῶν δ ἃ πάσχεσιν αἱρομιένων 
μᾶλλον ἑαυτὲς ἐμβάλλειν εἲς τινά ὑυσκολίαν. 

ἀποπεπιςσευκότες εἰς πίσιν ἐλθόντες" 

"ήδη πάντες ἀναπεπτώκασι διὰ τὴν ὑποχει- 
µένην ἑορτὴν ἀποπεπιςευκότες τοῖς εἰσιᾶσιν,᾿ 

ἀντὶ τᾷ Φαρρήσαντες, βεβαιοθέντες. 
ἀποπεπόνηκας (Α Thesm. 359) τῶν πύ- 

νων» ἔληξας, 
ἀποπερατοῦσαν συμπληροῦσαν. καὶ 

ἄἀποπεραίνοντες τελειᾶντες"' 'πϊμδαρίων 
τε καὶ γυναικῶν φλη»άφες διαπλέκοντες καὶ 
ἀποπεραίνοντες. εξ. ν. ἀπεφούγοντα. 

ἀποπεφασμένον ἀπειρημένον. ἢ ἀντὶ 
τὸ ἀποδεδειγμένον» καὶ πεφανερωμµένον. ὕτω 
«{είναρχος καὶ Auoiuc (140 49) καὶ «Ίημο- 
σθένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (67). 

ἀποπεφοίτηκεν ἀπζλὺεν. 
ἀποπηδῶ γενικῃ. καὶ αἰτιατικῇ δέ" 

"ἀποπηδᾶν λόγο» σοφὸν μὴ δι»άµενον παρὰ 
ῥῆμον.” 
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ἀποπλανῶ γενικῇ. 
ἀποπληξία θλῖψις, μανία, ἄνοια. 'ὅτι 

Ἰήάρκος ἨΒῆρος ᾽4ντωνίνου ἀδελφός, βασι- 
λεὺς Ῥωμαίων», ἀδοκήτως διαφθείρεται, πλή- 
Όους ἰχῶρός τε καὶ πνεύματος ἐπισχύντος 
οἱ τὴν πνοήν"' ὃ δὴ πάθος ἀποπληξίαν παζ: 
δες ἰατρῶν ὀνομάζουσι. καὶ ἀπόπληκτος 
aͤ πεπονιώς. - 

2 ή .ς / ϕ ἀποπλήσας"' "ἓνί γέ τῷῳ τρόπῳ τὸν 
προσδιαλεγόµενον ἀποπλήσας ἐξέπεμπεν.' 

ἀποπομπαῖος ὁ χίµαρος, ὁ τράγος. 
καὶ ἀποπομπαῖοι Φεοί τινες οὕτως ἔκα- 
λοῦντο. καὶ ἀποπομπή ἀντὶ τᾷ ἀποτροπή. 

ἀποπορεία ἡ ἀπαναγώρησις" 'ἐκκελεύ- 
σασθαι δὲ τοῖς ἐπομένοις οἰκέταις ἐπιταχῦναι 
τὴν ἀποπορεία»ν,' τὴν ἀποςροφή», τὴν ἐπά- 
νοδο». Προκόπιος Pers. 2 413) ᾿ὁ δὲ Χοσρόης 
οὐκ ἐβούλετο τὴν ἀποπορείαν, ᾖπερ ἐληλύ- 
Φει, ποιήσασθαι, τουτέςι τὴν ἐπάνοδον. 

ἀποπορευτέα" «4γαθίας ϱ 29) τοι 
γαροῦν ἀποπορενυτέα αὐτῷ ἐδόκει ἐπὶ Φᾶσιν 
ποταμὸ» καὶ τὴν ἐκείνῃ δυσχωρίαν"' ἀντὶ τᾶ 
ἐπανακτέο», ὑποςρεπτέο». 

ἀποπρεσβεύει ἀπαγγέλλει πρεσβείαν. 
ἀποπρίω (Α Ran. 1297) ἀντὶ τῇ ὤνησαι 

καὶ ἀπόδος ἀντὶ τῆς ἀπολωλνίας, 
ἀποπταίη πετασθῃ.' 
ἀπόπτολις ἔρημος, 

ος 207. 
ἄποπτον πύρρωῦθεν ὀρώμενο». ἢν ἆθεώ- 

θητο», ὑψηλότατο». (5 OR 760) “ἐξικέτευσε, 
τῆς ἐμῆς χειρὸς διγών, ἀγρούς σφε πέμψαι 
κάπὶ ποιμινίων νομάς, ὡς πλεῖσον εἴη τοῦδ᾽ 

ἄποπτος ἄςεος. ἄποπτος γὰρ ὁ ἀθεώρητος" 

Σοφοκλῆς (Αἱ, 19). "ὡς εὐμαθές σου, κἂν 
ἄποπτος ᾗς ὃ ὅμως, φώνημ ἀκούω." 

ἀποπτύω αἰτιατικῇ. 
ἀποπυργίζοντας λόγους, ὃς ἔγραψε 

«4ιαγόρας ὁ ὁ ἄθεος, ἀναχώρησι» αὐτοῦ καὶ 
ἔκπτωσιν ἔχοντας τῆς περὶ τὸ Φεῖον δόξης. 
οί, vv. 4ιαγόρας εἰ πυργίσκοι. 

ἀπορεῖν καὶ σφακελίζειν τῷ δεινῷ. 
τὸ μὲν σφακελίζει» φλεγμαίνειν ἐπὶ καὶ διὰ 
τοῦτο σπᾶσθαι. Κρατῖνος. 

ἀπορησία ἀντὶ τοῦ ἀπορία" ὅτως Εὔ- 

βουλος. καὶ ἀπόρρησιν ἀπαγόρευσιν' 'ὃ 
δὲ οὐκ ἤνεγκε τὴν ἀπόρρησιν, ἀλλὰ φΦυμοῦ 
πληρωθεὶς ἔφη, καὶ αὖθις "τὴν γενοµένην 
ἀπόρρησιν τᾶῦ γάμε.' σηµαίνει δὲ καὶ ἄπο- 
κήρυξιν παιδός. 

ἄπολις. seh. 8 

ἀποπλανῶ -- ἀπορρῶγας 

ἄπορος χώρα ἀντὶ τῇ ἀπόρεντος. 
ται δὲ ἄπορος καὶ ὁ μὴ 
τινα εὑρεῖ», ὁ ἐνδεής. 

ἀποροῦντι ἐρωτῶντι' '᾿ἀποροῦντι 
αὐτῷ τίνι µηχανῇ ἀνεβίω, τόνδε φάναι."' 

άπο 0θαγεί ς ἀνεὶ τοῦ ἀποκοπείς. καὶ 
παροιμία '᾿ἀπορραγήσεται τεινόμενον τὸ κα 
λώδιον”' ἐπὶ τῶν βίᾳ τι καὶ ἀνάγκῃ ποιόνκω». 

ἀπορρέξαντες ἀπομερίσαντες, ἀπόμοι- 
ρα» δόντες. 

ἀπορρήγνυμι γενικῇ. 
ἀπορρηῦέν ἀπαγορευθέν, ἐπὶ τοῦ κε- 

λεύειν τι μὴ γενέσθαι. καὶ ἀπορρηῦῇ ἀντὶ 
τοῦ ἀποκηρυχὸῇ Πλάτων (Legg. 11 ρ.929 Α). 

ἀπορρῆξαι τὴν ψυχή» ἐκπνεῦσαι" 
'"ἀπορρῆξαι τὴν ψυχὴν διψῶντα, µόλες καὶ 
ὀψὲ τούτου τυχόντα ' (α, v. τηκεδόνὺ. καὶ 
ἀπορρήξουσι λαλήσεαι' ΠΠισίδης "ὃς εἰ 
σιωπήσαιµεν, οἱ λίΦοι τάχα φωνὰς ἀπορρή- 
ξεσι τῶ» πεπραγμένων. 

ἀπύόρρήητα ἀκατάληπτα, ἀπόκρυφα. ᾱ- 
πόρρητα ἔλεγον τὰ ἀπειρημένα ἐξάγεσθαι, 
οὐ µόνον τὰ ἀπηγορευμένα. ''ἀπόρρητά τε 
τοῖσιν ἐχθροῖσε τοῖς ἡμετέροισι λέγουσιν ν, 
Αρισοφάνης Θεσμοφοριαξόσαις (3790). ἀπόρ- 
ρήητα τὰ ἀπειρημένα ἐν τοῖς »όμοις' οὕτω 
4ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (1393). 
πάντα τὰ ἀπειρημένα καὶ ἀπηγορευμένα λέ- 
γσιν' “4ρισοφάνης ""ὅτω τι τἀπόρρητα ὁρᾶν 
ἐτημέλει.”. διόπερ καὶ τὰ μὴ ἐξαγώγιμα ὀνο- 
µάζουσιν οὕτως. | 

ἀπορριπτεῖ, αἰτιατικῇ, ἀποβάλλει, καὶ 
ἀπορρίπτεσθαι αἰτιατικῇ. 

ἀπορροῆς ςαγύνος. 
ἀπόρροια ἡ ἀπορροὴ τοῦ ὕδατος. 
ἀπορρυῇ καὶ ἀπορρυήσεται ἀνεὶ τὸ 

ἀποπεσεῖται. 
ἀπορρύπτει ἀπονίατει. 
ἀπορρυφθείς ἀντὶ τοῦ ἀπονιφθείς. 
ἀπορρύψαι καὶ ἀπορρυφθῆναι. 
ἀπορρῶγας ἐξοχὰς ἀπεσχισμένας": "ἐ- 

πειδή τινας ἀπορρῶγας εὗρε πάροδο» διδά- 
σας, καὶ αὐτὰς ἀπέχλεισεν ὁ {ιοκλητιανός.” 
καὶ ἀπορρώξ ἀπόσπασμα ὄρους, καὶ ἐ γένος 
ἀπογονή" ποῦτος δὲ ἦν ἄρα ἐρινύω» ἀάπορ- 
οώξ.' "πᾶσα ὁ᾽ ἀπορρὼξ πέτρη ἕην ὑπέ- 
νερῦε, καὶ ἄμβασις οὔ νύ τις ἠεν. (Α Lys. 
809) ''Τίμων ἦν τις ἀίδρυτος ἀβάτοισιν ἐν 
σκώλοισι —— ἐρινύων ἀπορρώξ," 
ὁ λεγόμενος µισάνθρωπος, ὃν φησι Νεάνθης 

λέε- 
δυράμενος μηχανή» 

δὲ 



ἀπορῶ — ἀποσκυδμαίνω 

ὑπὸ ἀχράδος πεσύντα χωλὺν γενέσθαι, μὴ 
προσιέµενο» δὲ ἰατροὺς ἀποθανεῖν σαπέντα, 
æu μετὰ τὴν τελευτὴ» αὐτᾷ τὸν τάφον ἅβα- 
τν γενέσθαι, ὑπὸ Φαλάσσης περιρραγέντα, 
ὁ ὀδῷ τῇ ἐκ Πειραιῶς εἲς Σούνιον φεράσῃ. 
ἁβάτοις δὲ ἀντὶ τοῦ ἅβατος καὶ ἄςατος καὶ 
ον ἀχίνθαις τετριχωµιένος καὶ σκληρός, ἢ 
σχλοψι καὶ παττάλοις ἠφανισμένος, ἀντὶ 
τοῦ σχεθρωπὸς καὶ µισάνθρωπος. 

: απορῶ, γράφω, παρατίλλομαι, λογίζο- 
και ἀποῤλέπων εἰς τὸν ἀγρόν.' γράφω μὲν 
ὡτὶ τοῦ καταγράφω καὶ ζωγραφῶ ἐπὶ τῆς 
7, ξύω τῷ δακτύλῳ καί τινι ποιούτῳ παι- 
ὑκς τωας" παρατίλλομαι ὁέ, τὰς ἐκ τῶν 
Ιαπήρων τίλλω τρίχας ἢ τῶν μασχαλῶν. 
τεῦα δὲ πάντα ποιοῦσιν οἱ προσδεχόµενοι 
μίστιν τὸν δὲ χρόνο» δαπανῶντες εἲς ἀπο- 
ῥαςκαὶ ἁμηχανίας, μὴ τυγχάνο»τες τᾷ προσ- 
ὑπωμένο λογισμοῦ. ὅτε γὰρ αὐτοὶ ἐφ᾽ έαυ- 
τόν ῥιατίθενται, ἀλύοντες ἐπιγράφεσιν. εἷς 
τὸν ἀγρὸν δὲ ἀποβῤλέπονσιν ἐπιθυμᾶντες ἐν 
αετῷ εἶναι, sch. A Ach. 31, 

ὲ ἀπορῶ πλάτε καὶ χρημάτων, γενικῇ. 
ἀπορώτατος ἀντὶ τοῦ πρὸς ὃν οὐδένα 

προν ἔσιν εὑρεῖν. οὕτως Ἴσαῖος ἐν τῷ ὑπὲρ 
της ἠ]νησαίου Φυγατρός. Harp. 
ἀποσαλεύσας παρὰ Θαηκνδίδῃ ἀνεὶ τῇ 

ἐποφυγὼν ἐκ τοῦ λιμένος καὶ σάλῳ ὁμιλή- 
ται τουτέςι τῷ ἁλιμένῳ τόπῳ ἔνθα σάλος 
πψεται, sch. T μασ. 1 4127. 
: ἀποσάξαντα «Γείναρχος ἀντὶ τᾶ φρά- 
τα τὸ τρῆµα. Harp. 
ἀποσαφᾶντες διαρρήδην κηρύστοντες: 

Damasc. Phot. p. 341h6) * οἵ τε ὀφὺῦ αλμοὶ Ἴσι- 
eer τὸ τῆς διανοίας εὔτροχον ἀποσαφᾶῶν- 
τες, 

ἐποσείομαι αἰτιατικῇ. 
ἀποσεμνύνει, αἰτιατικῇ, γεραίρει. ἀπο- 

σέμνυνεῖται δὲ ἀπονοεῖται σιωπῶν, ὑπε- 
Ἠωα" σεμκότητος γὰρ ἕνεκα ἐπὶ πολὺ 
—X “ἰσχύλος, ἐν τοῖς Φεάτροις εἰσιών, 
κ ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ὁραµάτων ἑτερα- 
τεέπο, καὶ “ριςοφάνης Βατράχοις (806) 
᾽ἀποσεμνυνεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑκάσοτε ἐν 
τωῖς τραγφδίαισι» ἐτερατεύετο."' 
ἁποσημήνασθαι ἀφομοιοῦσθαι, καὶ 

αποσηµήνασα φανερώσασα, ἐξειποῦσα” 

Ίωσηπος (ΑΔ. 1. 5 6 11) '᾿ἀποσημήνασα δὲ τοῖς 
ἔρχουσι τῶν Παλωσίνων, ἐνήδρευε σρατιω- 
τῶν ἔνδον τινάς. 
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ἀποσιμῶσαι τὸὺ ἐπικῦψαι καὶ τὴν πυ- 
γὴν προθεἴναι γυμνὴν Φίλιππος. Θεκυδίδης 
δὲ (4 35) τὸ µετεωρίσαι τὰς »αὔς. 

ἀπόσιτος ἄσιτος, ἄτροφος' (Ρτοεορ. 
το, 13) 'ὃ δὲ ἀπόσιτος ἡμέρας τε καὶ νύχτας 
δύο πολλάκις ἔμενε, καὶ ταῖς τᾷ πάσχα ἡμέ- 
ραις ἀπόσιτος ἦν, ὕδατι βραχεῖ ἀποζῶν." 
καὶ ἀποσιτῶ τὸ καταλιμπάνω τὸν» σῖτον. 

ἀποσιώπησις σχήματος εἶδος, ὥς παρὰ 
“4ριςοφάνει (Δε, 335) '"ὦ μηδαμῶς.” ἔςι δὲ 
καὶ παρὰ 4ημοσθένει (18 22) τὸ ὅμοιον" 
ἀλλ’ ὠ τέ ἄν σέτις προσειπώ» ὀρθῶς προσ- 
είποι;' εἰρηκότος γὰρ αὐτὸ μηδαμῶς, εἶπεν 
ὦ μηδαμῶς. 

ἀποσκευαζόμενος ἀποβωλλόμενος, ἆ- 
πορριπτῶ», ἀπογυμνῶν"' 'ὃ δὲ γράφει παντὶ 
τρόπῳ τὸν Αλκιβιάδη» ἀποσχευάσασθαι." 
καὶ ἀποσκευαζόμενοι ἀποτιθέμενοι βάρος 
καὶ ἀποβάλλοντες, ἐκ μεταφορᾶς τῶν διὰ τὴν 

ζάλη» τῆς Φαλάσσης ναυτῶν τὰ σκεύη νηὺς 
ἀπορριπτάντων. καὶ αὖθις (Theophyl. Sim. 
3 7) ""ἀποσκευάζονταί τε τὸν κίνδυνο», εἶναι 
Ρωμαῖοι ῥεβαιωσάμενοι. 

ἀποσκευάζοντες ἀποφέροντες. '“καὶ 
γὰρ κινδυνεύσειν ἔμελλεν, εἰ μὴ. φθάσας τὸ 
µειράκιο» ἀποσκευάσαιτο". ἀνεὶ τῷ ἀποφοῖτο 
ἀνελών. καὶ ἀποσκενάσαι τὴν τράπε- 
ζαν καθαρὰν ποιῆσαι. 

ἀποσκευή ἡ τῶν ἐπιτηδείων κοµιδή, τὸ 
παρ ἡμῖν λεγόμενο» τοῦλδο», τὰ σαγµάρια. 
(Ροίγυ. 3 79) "μετὰ δὲ τὰς δυνάμεις πάσας 
συνέταξε σύτοις καὶ τὴν. ἀποσκευήν», ἵνα πρὸς : 
τὸ παρὸν εὐπορῶσι τῶν ἐπιτηδείω». πρὸς 
γὰρ τὸ μέλλον ἀφροντίστως εἶχε περὶ τῶν 
σκευοφόρω», λογιζόµενος ὡς, ἐὰν ἄψηται τῆς 
πολεµίας, ἠττηθεὶς μὲν ἃ προσδεήσεται τῶν 

ἀναγκαίω», κρατῶν δὲ τῶν ὑπαίθρων οὐκ 
ἀπορήσει τῶν ἐπιτηδείων.” 

ἀποσκιρτᾷ ἀποπηδῇ. 
ἀποσκλαίη ἀποφθάνοι, καὶ ἀποσκλῆ- 

ναι ἀποθανεῖν. 

ἀποσκοπεῖσθδαι λέγεσιν, ἃ σκοπεύει». 
ἀπὸ σκοποῦ µάτη», ἢ περιτῶς, ἢ 

ἐναντίως. 

ἀποσκορακίζει εὐτελίει, ἐξορίζει, διά 
κει. οἳ δὲ εἶπον ἀντὶ τοῦ ἀπορρίψει. 4{αβίὸ 
(Ρ.. 26 19) ̓ "βοηθός μις γενοῦ, μὴ ἀποσκορα- 
κίσῃς με.) ἀπὸ ἱςορίας' τὸ γὰρ ἐς κόρακας 
ὕβρις ἦν παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 

— — ὀργίζομαι, 

εε 
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ἀπασκυψέσαι κνρίως μὲν τὸ ἐπιτέμεῖν 
τὸ ἐπικεφάλαιον δέρμα σὺν Θριξύ, καταχρη- 
εικῶς δὲ τὸ ἀποκεῖρα. εξ. ν. ἀπεσκύθιζον. 

ἀποσμήχει, αἰτιατικῇ, ἀποκαθαίρει. 
ἀποσμιλεύησι τῇ σµίλῃη ξέβσιν, ἔκκα- 

Φαέρασιν" "ἵνα μὴ εὐθύνας ὑπόσχω τοῖς παν- 
δέκταις τοῖς ἀποσμιλεύουσι τὰ ὀνόματα" (εξ, 
ν.πανδέκταὺ. καὶ ἀποσμιλεύματα τὰ τῇ 

ἀ 4 ᾿ ΄ - 

σµίλη ἐκβαλλόμενα ἀποξύσματα. 
* — 2 2 — * ἀποσοβεῖ, αἰτιατικῇ, ἀποδιώκει" Dio 

Cassius: ef. ν. ἀμύσσει») 'ὃ δὲ ἀνέση ὡς ἀπο- 
σοβήσων τῆς κεφαλῆς αὐτὸν ἐπιπεεόμενον,”, 

. 2 - 1 καὶ ἀποσοβῶμεν»ν ἀποτρέχωμεν Ἰηέναν- 
ὄρος. 

ἄποσον τὸ ἆμετρο», ἄπωσον δὲ διὰ 
τοῦ ω μεγάλου τὸ ἔκπεμψον. 

ἀποσπάδας καὶ ἀποσπάδοντας. ᾱ- 
ποσπάδας μὲν τοὺς ἀποσπασθέντας, ἆπο- 

σπάδοντας δὲ τοὺς ἀποκοπέντας, 
ἀποσπάσας" "ὃ δὲ καὶ ἐντεῦθεν ἆπο- 

σπάσας ἔξαινε κατ αὐτῦ πληγάςι”' καὶ ἀπο- 
σπάσαι. 

ἀποσπεύδοντας κωλύοντας, καὶ πο. 
σπευδούσης κωλνούσης, ἐμποδιζούσης" 
”"ἀποσπενδόσης δὲ καὶ τῆς γυ»αικὸς καὶ τῶν 

παίδων" καὶ γὰρ οὗτοι συνῆσαν αὐτῷ.'' "Ὁ 
δὲ τὴν Ελένη» ἀπέσπευδε τοὺς Τρῶας άπο- 

—** 
ἀποσποδῆσαι ἀφανίσαι, ἀπὸ τῆς σπο- 

Φοῦ: αὕτη γὰρ ἀφανίζει τὴν προὔπάρξασαν 
ὕλην τῶν ξύλων. ἢ ἀποκρᾶσαι καὶ ἀφανίσαι 

4 — * — 1’ 

"καὶ τυπτόµενο» ἐκβαλεῖν' “4ριςσοφάνης Ὅρ- 
νισι» (8) '"ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν 

δακτύλων.” 
ἀπόσπονδον ἐγθράν, µισητήν' Πισί- 

δης "ταύτην ἀφέντες τὴν ἀπόσπανδον μέὺδην τς “ταύτην ἀφέντες τὴν ἀπόσποανδον µέδη 
3 -- 2 ῃ μ ” καὶ πᾶσαν» ἰλὺν ἀλλοφύλων ἀσμάτω». 
ἀποσπουδάζων παυόκενος τῆς σπου- 

ῥῆς, ἀμελῶ». 
ἀποσπώντων»ν βιαίως ἑλκόντων». '"αἳ δὲ 

/ μα .. Ἡ 4 
χαταφεύγουσιν ἐπὶ τὴν “ρτεμιν, ῥαρβάρου 

πικρῶς ἐγχειμένου καὶ τῶν δορυφόρων» ἀπο: 
σπώντω»' κἀκείνων ἀπρὶξ ἐγομένων διασπᾶ- 
ται ὁ κατὰ τοῦ τραχήλου ὄρμος. 

2* * } ϕ 2 ή ΄ 2 4 ἀπύόςα, ὃ μύνον ἀπόςηδιλέγασιν. ἀλλά 
καὶ παράςα. ἸΜένανδρος Παιδίῳ "“ἐνταῦυ' 
ἀπόσα μικρόν, «4ὶς ἐξαπατῶντι ᾿'ἐμοὶ πα- 
ράςα" τὴν Φύραν κόψας ἐγὼ καλῶ τιν αὐ- 

-”.. ση τῶν». 
ἀποςαίην μακρὰν γενοίµην. 

ἀποσκυθίσαι — ἀποςέρξας 

ἄἀποςασίου ὀίκη τίς ἐσι κατὰ τῶν ἄπε- 
λευθερωθέντων δεδομένη, τοῖς ἀπελευθερώ- 
σασιν, ἐὰν ἀφισῶνεαι ἀπ᾿ αὐτῶν, ἡ προςά- 

τη» ἕτερο» ἐπιγράφωνται, καὶ ἃ κελεύασιν 
οἱ νόμοι μὴ ποιῶσι. καὶ τοὺς μὲν ἁλόντας 
δεῖ δούλες εἶναι, τοὺς δὲ »ικήσαντας τελέως 
λοιπὸν ἐλευθέρους. Harp. 

ἀποςασίου δίκη, ὅταν δοῦλος ὑπὲρ 
ἐλευθερίας ἐνίσαται, φάσκων (ἡ προσήκειν 
τοῖς ὀυῦλον αὐτὸν ἀντιποιουμένοις. ἀπρο- 
ςασίου δέ' τῶν µετοίκων ἕκαςος προςάτη» 
ἔχει κατὰ νύμον ἕνα τῶν ἀςιῶν, καὶ δι αὐτᾶ 
τό τε µετοίκιον τίθεται κατὰ ἔτος καὶ τὰ 
ἄλλα διοικεῖτω. ὅταν οὖν τις δοκῶν εἶναι 
µέτοικος προςάτην μὴ ἔχῃ, ij μὴ δῷ τὸ µε- 
τοίκιον, η ἀςὺς εἶναι φάσκῃ παρεγγεραµµέ- 
νος εἲς τὴν πολιτείαν, ὁ βελόμενος δίκην 

εἰσάγει πρὸς αὐτόν, ἥτις λέγεται ἀπροσασία. 
ἀπόςασις ἀποχώρησις ἐκ διαςήματὸς” 

Πυλύβιος "οὐδενὸς ἐπεγρωκότος τῶν πολι- 
τῶν τὸ συμβαῖνον διὰ τὴν ἀπόςασιν, ἅτε 
μεγάλης οὔσης τῆς πόλεως. ἀπύςασις καὶ ἡ 
ἀποςασία ἀπό τινος πρός τινα” "ὃ δὲ ἀμεί- 
βεται τὺν εὐεργέτη» ἀποσάσει.' καὶ ἄπο- 
ςασίου ὀίκη ἡ κατὰ τῶν ἀπελευθέρων, 
ὅταν ἀποςῶσι τῶν ἀπελευθερωσάντω». 

ἀποςατήσω, γενικῇ, ἀποχωρισθῶ" “4ρ- 
ριανός (Α]εχ. ὁ 93) '"ἀποςατήσω οὐδὲ ἐγὼ τᾷ 
ἔργα. καὶ αὖθις '"ὰκ ἔσιν ὅςσις ἀποσατῆσαι 
τοῦ τείχους ἐλέγετο.” 

ἀποςανυρῦντες ςαυροῖς περικλείοντες" 

(Ροἱγ!». 4 56) ""κύκλῳ τὸ νησίο» τῆς χερρο- 
ρήση ὠχύρου» ἀποςαυρᾶντες καὶ περιχαρα- 
κοῦντες, 

ἀποςέγειν' "μήτε μὴν τειχῶν ἔχειν πε- 
ρίβολον οἷον ἀποςέγειν καὶ ἀναςέλλειν τοὺς 
πολεμίες καρτερό»,' οἷον ἀπερύχει», κωλύειν. 

ἀποςέρησις τὸ τὰ ἀλλύτρια λαβόντας 

κατέχειν. "καὶ ὅταν ἐλεηκοσύνην μὴ παρά- 
σχωµε», ἐν ἴσω τοῖς ἀποςερῦσι κολαζόμεθα.”' 

ἀποςερητρίδα”" “4ρισοφάνης Νεφέλαις 
28) “οἴμοι, τές ἂν δῆῇτ ἐπιῤάλοι ἐξ ἀρνα- 
κίδων γρώµην ἀποςερητρίδα; ' ἔπαιξε δὲ πρὸς 
τὸ ἀρνεῖσφαι, παρονοµάσας ἀπὸ τῶν ἀρνῶν 
καὶ τῇ ἀρνεῖσθαι. τὸ δὲ ἀποςερητρίδα ἅμα 
μὲν ἀπὸ τᾶ ἀποςερεῖν τὺς δανειςσάς, ἅμα δὲ 
καὶ ἀντὶ τοῦ περιῤύλαιον, 

ἀποςέρξας, αἰτιατικῇ, καρτερικῶς ὑπο- 

µείνας" 'Ὁ δὲ τροφὴν οὐ προσέµενος, ἀλλ 
ἀποσέρξας εὐγενῶς τὸν βίον κατέςρεψεν. 



ἀπόςηδι — 

ἀπόςηνδι ἀποχώρει, καὶ ἀποςῆναι ᾱ- 
τοχωφισθῆναι. (Α Vesp. 1407) “τὸ γὰρ ἀπο- 
εἴγαι χαλεπὸν ἀεὶ φύσεως, ἣν ἔχει τις ἀεί. 

χαοι πολλοὶ ταῦτ ἔπαθον"' Συνόντες γνώ- 
µπις ἑτέρων μετεβάλοντο τὴς τρύπες. 
ἀποςησάμενον» ἀντὶ τοῦ πρὸς ςαθμὺν 

παραλαβόντα «Πημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Τι- 
μόθεον (53). καὶ ἀποςήσωνται (Ηοιι. Ν 
5) οἷον ςαθμιῷ λάβωσιν ἴσον. καὶ ἄπο- 
εἴσασθαι ἀποδοῦναι χρέος. 
ἀποςολαί ἀποπέμψεις, ὁῶρα. καὶ ἀπύ- 

τολος ὁ ἀποςελλόμενος μετὰ στρατιᾶς εἷς 
πύλειον καὶ παρασνευῆς. Diodor. Βία. 13 67) 

των δὲ πλοίων τὰ μὲν συντριβόμενα ταῖς 
ἀποςολαῖς, ' τουτέςι ταῖς ἀποπέμψεσι. καὶ 

ἀποςελλόμεενοι ὁ µόνον οἱ πεμπύµενοι ἐκ 
προςαγμάτχω»ν τῶν ἀπολνόντω», ἀλλὰ καὶ οἱ 
παραπεμπόκενοι ἀποδημεῖν μµέλλοντες ἀπο- 
σεἱλόμενοι ἐλέχφησαν. καὶ ἀποςολεῖς οἱ 
ἐπὶ τῆς ἐκπομπῆς τῶν τριήρων ἀποδεδειγμέ- 
η, ἀπόςολοι δὲ αἳ τῶν νεῶν ἐκπομπαί. 
ώτω «{ημοσφένης, τὸ μὲν ἐν τῷ ὑπὲρ Κτη- 
σᾳὤντος (107), τὸ δὲ ἐν πρώτῳ Φιλιππι- 
ων (30). 

ἀποςολικὴ πολιτεία, τητέςι» ὀφθαλ- 
πῶν ἀκρίβεια, γλώσσης ἐγκράτεια, σώματος 
ὀελαγωγία, φρόνημα ταπεινόν, ἐνναίας κα- 
δαρύτης, ὀργῆς ἀφανισμός. ἀγγαρευόμενος 

αφοςήδει, «ποςερύμενος μὴ δικάζε, µισάμε- 
υς ἁγάπα, διωχόκενος ἀνέχα, βλασφηκόμε- 
ρος παρακάλει, νεκρώθητι τῇ ἁμαρτία, συ- 
εκερώΦητι τῷ Χριςῷ. ὕλην τὴν ἀγάπην µε- 
τδες ἐπὶ τὸν κύριον. Basilius Μ. 1 p. 484, 
3.130, 

ἀποςοματίζειν ἀπὸ μνήμης λέγειν. καὶ 
ἀπὸ ςόµατος ἄνευ γραμμάτων" 'ὃ δὲ κε- 
Ἱεέει ἀπὸ ςόµατος φράζει» τοῖς ἡγεμόσε τῶν 
Ιάρδω».'. καὶ ἀπὸ ςύματος, ὡς ἡμεῖς, τὸ 

μὴ διὰ γραμμάτων ἀλλ ἀπὸ µνήµης: Οκ 
Ἰέμων Ὑεμομένοις ' ἀπὸ ςόµατος ἅπαντ, ἐὰν 

βάλησὺ’, ἐρῶ.' Κρατῖος δὲ ταύτὸ τῶι ἀπὸὺ 
λώττης, Nouois ᾿"ἀλλὰ μὰ 4 ἐκ ο) 
ογε γθάμµατ᾽ οὐ) ἐπίσαμαι, ἆλλ᾽ ἀπὸ 
γλώττης φράσω σοι" μνημονεύω 7ὰρ χαλιως. 

θηκυδίδης ' 40) "καὶ ἥκοντες εἰς τὰς 4δή- 

rac οἱ ἀπὸ τὸ Νικίη, ὅσα τε ἀπὸ — 
dontðo αὐτοῖς εἶπον. Πλάτων Θεαιτήτῳ 

Ρ. 143 εχίς.) | ἀτὰρ τίνες ᾗ ήσαν οἱ λόγοι: ἔχοις 
a⸗ ὀιηγήσασθαι; ϐ μὰ τὸν Al' ἄκυν ὅτω γε 
ἀπὸ όµατος. ἀλλ' ἐγραψάμη» μὲν τότ᾽ εὖ- 
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θὺς οἴκαδ' ἐλθὼν ὑπομνήματα." καὶ ἄποςο- 
µατίζειν φασὶ τὸν διδάσκαλον, ὅταν κελεύῃ 
τὸν παῖδα λέγειν ἄττα ἀπὸ ςύµατος. 

ἀποςομοῦ»ν ἀποφράττειν' "προέΦεντο 
τὰς διώρυγας ἀποςομᾶν τὰς ἐπιφανεςάτας.” 

ἀποστρακισθῆναι ἐξορισθῆναι' ἐν 
ὀσράκοις γὰρ τὸ πρὶν ἐγράφοντο αἲ ἐξορίαι. 
οτι ἀποςρακισδηναέφασι Κίμωνα, τῇ ἆδελ- 
φῇ Ελπιρίκῃ συγκοιµηθέντα, ὑπὸ 4θηναίων” 
ἀντὶ τᾷ ἐξορισθῆναι. eſ. ν. Κίμων». 

ἀποςρέφ οµαι αἰτιατικῇ. 
άπος εροφή ἀντὶ τοῦ καταφυγή. 
ἀποςυγᾶντες μισᾶντες' Ἰώσηπος ''4»- 

τίοχος ἀποςυγήσας.' ""Φαβρίκιος ἡγεμιὼν 
καθίσαται τᾶ πρὸς τὸν Πύρρον πολέμα. ἀν- 
τικαθεζομένων --- τὸν ἡλιον. ο. v. Φαβρί- 
χιος. 

ἀποσυκάζεις συκοφαντεῖς, δοκιµάζεις" 
ἀποσυκάζειν γὰρ τὸ τὰ πέπειρα σῦκα διαλέ- 
γειν. διόπερ προσέθηκε πιέζων" ἐκθλέβοντες 
}ὰρ δοκιµάξ οµεν τὰ σῦκα, εἰ πέπειρά ἐσιν 
ἤ μή. ἐπεὶ τοίνυν 'συκάζειν λέγεται καὶ τὺ 
συκοφωντεῖν καὶ τὺ σῦχα κλέπτει», ἅπαξ εἰ- 
πὼν τὸ συχκάζεις ἐπήνεγκε τὸ πιέζω», ἅμι 
μὲν ὡς ἐπὶ σύκω», ἅμα δὲ ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 
Φλίβει τὸς συκοφανταµένους καὶ πιέζει ὅω- 
ροδοκῶ» καὶ διασείων» τῆς ὑπενθύνες, του- 
τέςι τὴς μὴ λογισμὴς παρεσγηκύτας τῆς ἀρ- 
χῆς ἧς ἐπισεύθησαν, ἐχρήσατο οὖν τῇ λέξει, 

άφ᾽ J καὶ συκοφάντης κέκληται. τὸ γὰρ 
παλαιὸν τίμια παρὰ τοῖς. — τὰ 
σῦκα, καὶ εἴ τις διεβλήδη κλέπτων σῦκα, 

ἐκολάζετο. φαίνειν δὲ ἔλεγον τὸ κατηγορεῖν. 
5ου, Α Eq. 258. 

᾿ ἀποσυςῆσαι. ἐδὲν πλέον τοῦ συςῆσαι 

σημαίνει. 
ἀποσφαλείς παρατραπείς, ὀλισθήσας, 

τῆς εὐθείας ἐκτρωπείς. 
ἀποσφαλμήσας ἀποπηδήσας, ἀποσκιρ- 

τήσας" Πολύβιος (55 5: εἴ. v. ὑπεραλγής) 'ὁ 
δὲ ἵππος ἀπὸ τῆς πληγῆς ἀποσφαλμήσας 
ἐφέρετο ῥύδην διὰ τοῦ μεταξὺ τόπου τοῦ 
ςρατοπέδα.' ἤ ἀντὶ τᾶ σφαλείς, καὶ ἀλλαχᾶ 
"ὁ δὲ ἵππος ὁ τοῦ ΦἈκιπίωνος ἐδυσχρήςησε 
μὲν ἀπὸ τῆς πληγῆς, οὐ μὴ» ὁλοσχερῶς ἐσφάλ- 
µησε: διόπερ ὀρθὸς ἀπέπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ὁ 
Ἀχιπίων᾽ Πολύβιος. 

ἀπὸ σφείων (Ησιη, 4 535) ἀφ' ἑαυτῶν. 
ἀποσφήλωσις ἡ ἀποτυχία. 

ἀποσφύδου καρτερεῖν. 

ἀποσφύδου 
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ἀποσχεδιάξει» εἰκῇ καὶ παραχρῆμα λέ- 
γειν. καὶ άποσχε διάσας συντομεύσας, ἢ 
ψευσάµενος. καὶ ἀποσχεδιάζουσι» ἀντὶ 
τᾷ ἐκ τᾷ παρατυχόντος λέγεσιν' (Theophyl. 
Sim.1 13) "καὶ μέντοι ὠμοτάτη» κατὰ τῶν 
αἰχμιαλώτων ἀποσχεδιάζησι ψῆφον, καὶ πάν- 
τας ἀνεῖλον ἄρρενάς τε καὶ φηλείας. τὰς δὲ 
παϊῖδας διέσωζον διὰ τὸ ἄωρον τῆς ἡλικίας.' 

ἀπόσχη (Ηου. Ζ 96) αὐθυπότακτο», ἀντὶ 
τᾷ ἀποσχέσφθαιποιήσῃ. καὶ ἀπόσχω γενικῇ. 

ἀποσχῆναι ἀπενεχθῆναι. 
ἀποσχοινίσαντες ἀποςερήσαντες. 

ἀποταμιεύεται ἀποκλείει. 
ἀπύόταξις τὸ χωρὶς τετάχθαι τὺς πρό- 

τερον ἀλλήλοις συντεταγμένες εἷς τὸ ὑπηρε- 
τεῖν τὺν ὠρισμένον φόρον. ντιφῶν ἐν τῷ 
ὑπὲρ τοῦ Σαμοὺρακῶν φύρου. Harp. 

ἀποτάσσομαι δοτικῇ. 
ἀποταυρούμενος Φρασυνόμενος. 
ἀπύταφος ὃ ἀπεςερημένος τῶν προγο- 

νικῶν τάφων. οὕτω «Πείναρχος. Harp. 
ἀποτεθρίακεν ἀντὶ τοῦ ἔτιλεν, ψιλὸν 

εἰργάσατο. κυρίως δὲ ἀπεύλλισε συκᾶς" 

δρῖα γὰρ τὰ φύλλα τῆς συκῆς. ριςοφάνης 
(Ach. 197) "τίς τῶν Ὀδομάντω» τὸ πέος ἄπο- 
τεφρίακεν;' ᾿Ὀδόμαντες δὲ ἔθνος Θρακικό», 

ἐλεαίνοντο δὲ καὶ ἀπετίλλοντο οἱ Θρᾷκες τὰ 
αἰδοῖα, καὶ ἀποσεαυρμένα εἶχον αὐτά. φασὶ 
δὲ αὐτὰς Ἰωδαίας εἶναι. καὶ ἀποτεθρυω- 
µένοι ἀπηγριωμένοι. εἴρηται δὲ κατὰ µετα- 
φορὰν τὴν ἀπὸ τῶν φρύω», ἅπερ ἐςὶν ἄγρια 
καὶ ἄγονα φυτά. 

ἀποτείνεται ἐκτείνεται, φιλονεικεῖ. 
ἀποτειχίζων ἀποφράσσων' ᾽"ἀποτειχί- 

σας δὲ τὴν γαςέρα, ἐδενὶ τῶν φαριάκω» ἔτι 
εἰμὶ ἁλώσιμος, ἀδ᾽ ἂν ἄδθην ἐμφορῶμαι τᾶ 
Φαρμάκη." καὶ ἀποτειχίσαι τὸ ἀπολαβεῖν 
τείχει καὶ ἀποκλεῖσαι τῆς ἐξόδα, καὶ ἀπο- 
τετειχισµμένος ὁ ἀπειλημμένος, ὁ ἀποκχε- 

κλεισμένος τῷ τείχει' οὕτως “ντιφῶν καὶ 
Θυκυδίδης (1 64 οἱ 65, 8 26). καὶ ἀποτείχι- 

σις ἡ τῶν τειχῶν ἀφαίρεσις. Ἠπιρ. 
ἀποτέλειοι οἱ κατὰ πύλεις ἡγεμόνες 

τῶν "4χαιῶ». Polyb. 16 36. 
ἀποτεμεῖται ἀποχωρίσει. 
ἀποτέμνω, αἰτιατικῇ, τὸ ἀποκύπτω. 
ἀποτετικέναι ἀποδοῦναι. 
ἀποτεύξεσίθαι ἀποτυχεῖν. 
ἀπὸ τῆς ἴσης' Θµκυδίδης (4 19) '"οὐδ᾽ 

αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς σρατείας ἐποιᾶντο, 

ἀποσχεδιάζειν -- ἀποτραχηλίζοντες 

οἷον ἀπὺ τῆς ἰδίας ἕκαςος ἐσίας τὸ φθάνον. 
ἀποτίθημιι αἰτιατικῇ. 
ἀποτέμησιν τέλος ἢ φόρο». 
ἀποτιμηταί καὶ ἀποτίμημα καὶ ἆπο- 

τιμᾶν καὶ τὰ ἀπ αὐτῶν. οἱ μισθούμµενοι 
τὰς τῶν ὀρφωνῶν οἴκας παρὰ τοῦ ἄρχοντος 
ἐνέχυρα τῆς μισθώσεως παρείχοντο, ἔδει δὲ 
τὸν ἄρχοντα πέµπειν τινὰς ἀποτιμησομένης 
τὰ ἐνέχυρα" καὶ ἐλέγοντο τὰ μὲν ἐνέχυρα 
ἀποτιμήματα, οἱ δὲ ἀποτιμησάμενοι ἀποτι- 
µηταί, τὸ δὲ ἔργον ἀποτιμᾶν. καὶ οἱ προῖκα 
}υ»αικὶ γαμµεμένῃ δόντες την παρὰ τὸ ἂν- 
ὁρὸς ὑπὲρ τῆς προικὸς ἐνέχυρον, οἰκία» ἡ 
χωρίον ταύτης ἄξιον" ἐλέγετο δὲ ὁ μὲν δὲς 
τὸ ἀποτίμημα ἐνεργητικῶς ἀποτιμᾶν, ὁ δὲ 
λαβὼ» ἀποτιμᾶσθαι. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀφλημάτων, ὡς καὶ «{μιο- 
σθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Ὀνήτορος δευτέρῳ «96). 
Harp. 

ἀπότιμος,. οὕτω «Σοφοκλῆς (OR 215) 
ἀπύτιμον Φεὸν τὸν λοιµόν, τουτέςι τὸν μὴ 
µετέχοντα τῆς τιμῆς τῶν Φεῶν' Φεῶν γάρ 
ἐσι τὸ εὐεργετεῖν τὴς ἀνθρώπας, ὃ δὲ φδεί 
ϱει καὶ ἀπόλλισι». 

ἄποτις ἀπότιδος. 
ἀποτίσεις χοῖρε γίγαρτα, οἷον ὧν 

χατέφαγες ἀποδώσεις πλείονα, ἐπὶ τῶν κιεί- 

ζονα τιμωρία» ὧν ἥμαρτον διδόντων. 
ἀποτολμᾷ αἰτιατικῇ. 
ἀποτομία τραχύτης, ἐναντίωσις' (Dio- 

dor. δἱς, {, 3 ρ.620) ''οἳ δὲ διὰ τὴν ἀποτομείαν 
τῆς ἀποκρίσέως οὐ τὸ τυχὸν δέος εἶχον περὶ 
αὑτούς.'' καὶ ἀπότομον σκληρόν. 

ἄποτον. ζήτει ἐν τῷ ἄγευςος Φοίνης, 
ἀπὸ τουδί ἀπὸ τοῦ νῦν Αρισοφάνης 

Νεφέλαις 30). 
ἀπὸ τῷ κρατίςα μετὰ δυνάμεως" ' ἅτε 

πεπειθαρχηκότων Καρχηδονίων ἀπὺ tũ κρα- 
τίςη πᾶσι τοῖς ἐπιταττομένοις. καὶ ΙΠολύ- 
βίος ''καὶ τὸ μὲν παλαιὸν ἀπὸ τὸ κρατίςου 
ἐγένετο παρὰ ᾿Ρωμαίοις ἡ μονομαχία, ἐν δὲ 

τοῖς καθ ἡμιᾶς πολλαὶ ὁδοὶ εὕρηνται.' 
ἄπο τοῦ πράγματος ἀνεὶ τῇ ἄποδεν. 

Harp. 
ἀπὸ τᾷ φρονεῖν ἀποσπάσας, ταητέςι 

τὴν φρόνησιν αὐτῶν ἀφελύμενος (Α Ran. 972). 
ἀποτραχηλίζοντες ἀπάγχοντες' Εὐὺ- 

νάπιος (ρ. 104 Nieb.) "καὶ οἳ μὲν αὐτὺς διέ- 
φδειρο» σλοινίοις ἀποτραχηλίζοντες.”' καὶ 
αὖθις (Α Lys. 705) *4 μὴ παύσησθετῶν ψη- 



ἀποτραχύνεται -- ἀποφυσήσας 

µασμάτων, πρὶν ἂν τᾷ σκέλης ὑμᾶς λαβών 
m mouxm ίση 
ὑποτραχύνε ται Φρασύνεται. 
ἐπότριψες µέλλησις ἀπάγγελσις ἀγώνι- 

ας προάγγελσις τέκµαρσις κάν εξις πλάνησις 

ώφεεξις ἐφόρμησις ὅπλισις ξένισις κάφισις 
Ἀάψις ἐπαίνεσις ψόφησις διάρπασις γυναί- 
.ς λάλησις, ὁμιοιοκατάληκτα ὀνόματα, καὶ 
ποτριῤόμεενος ἀντὶ τᾷ ἐκποδίζών, ἀπείρ- 
νν' (ΡοΙγΕ. 3 109) “ὁ δὲ “ἀννίθας ἐν κακοῖς 
ὦ ἔμενε, τὰς πολεμίως ἀποτριῤόμενος,, 
ἀποτρόπαιτοι φευκτοί, μισεῖσθαι ἄξιοι" 

τἀοτρέποντες τὰ κακά. (Μεπκηά, Exe. p. 381) 
στω γὰρ ἐδόκην ἀποτρόπαιοί τινες εἶναι 
τε ἀλεξίχακοι. 
ἀποτροπιαζόμενοι ἀποτρεπόμενοι καὶ 

ἀποσρεφόμιενοι καὶ µισδντες. εἰώθασι τῶν 
ὠπαριμένων εἲς τὰς κεφαλὰς ἀπομάσσειν τὰ 
η, ὥσπερ ἀποτροπιαζόμενοι τὸ μύσος τὸ 
τῷ φύνῳ (εξ. v. μασχαλισθηναὺ. καὶ ἀπο- 
Ἰροπίασμα ἐξίλασμα ἀποτρέπον τὰ μὴ 
ποσήχοντα. ἢ τὺ ἀποτροπῆς ἄξιον, οἷον 
αοτρόπαιο». 

ἀποτρόφους τοὺς μὴ ὄντας τροφίμὺς 
τς Φιλοσοφίας. 
ἐποτρύει». Σοφοκλῆς «Ἔτας]. 129 

ἐποερύειν ἐλπίδα τὴν ἀγ αθὴν χρῆναί σ”' 
ὠήλγητα γὰρ οὐδ' ὁ πάντα κραίνων βασι- 
lic ἐπέβαλε ο νητοῖσι Ζεύς."' 
ἀποτυμπάνισο» «ἀνηλεῶς «φύνευσον. 

ἵπν ἐν τῷ τυµπανίζεσθαι. 
ἀπὸ τῶν οὐχ ὁμοίων» ἐξ ἀνομοίων" 

᾽ἀμυνόμενοι ἀπὸ τῶν οὐχ ὁμοίων ὅπλων, 
πως τῇ οἰχείᾳ ἀλκῇ Φαρροῦντες.”' 

ἀπ᾿ οὕατος — ἕλδοι, παρὰ 
Καλλιμάχῳ. τητέςι ὀύσφημιος, κιὴ ἄξιος τᾶ 
κάσφῆναι. 

ἀπουργοὶ γωνίαι εὐτελεῖς, εἲς ἃς τὰ 
αρώματα συνῇ) ον, 

άπου ρία ἤ ἐξ ἀνίσων γάμων σπορά, 

ἐπὺ δόλης ἢ ἡ δάλ8 γεννωμένη. 
ἀπερώσαντας' Πολύβιος (16 19) Ἱτότε 

μὲν ἐς τὴν ΙΗυνδίαν ἀπερώσαντας καθορµι- 

ναι μὴ χρωμένες θρίῳ πνεύματι. 
ἀπουσιάσει"' (artemid. 1 78) 'ὃ δὲ εἲς 

τὶν ἑαυτοῦ θυγατέρα ἀπεσιάσει, τῆς ἀσίας 
µέρος ῥώσει. 

ἀποφαίνει φανέροποιεῖ, ἀποφένει δὲ 
ἑιὰ τοῦ ε ψιλοῦ ἀντὶ τοῦ φονεύει. 

ἀποφαντικός. σηµαίνει κυρίως τὸν 

κ 
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ἐκφαίνοντά τι νόημα, εἴτε διὰ καταφάσεως 
εἴτε δὲ ἀποφάσεως. σηµαίνει δὲ εἰδικῶς καὶ 
τὸν μὴ συγκατατιθέµενον, 

ἀπόφασις' 4ημοσθένης ἐν τῷ πρὸς 
Φωαίνιππον (1). τὸ ἀποφαίνειν διὰ 7θαμμά- 

των κατὰ µέρος ὑπόσην οὐσίαν ἔχει, ὅπερ 
ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι μάλιςα γίνεται. καλεῖται 

δὲ αὐτὸ καὶ ἀπογραφή. 
ἀποφάσκει ἀπαγορεύει, ἢ ἀποφαντικῶς 

λέγει τι. 
ἀποφέρειν» ἀποδιδόναι" 

(Εεε]. 470) "καὶ ταῦτ ἀποφέρειν πάντα κὺκ 
ἀποςερεῖν,”' τὰ δεδανεισκένα. 

ἀποφ εύγειν αἰσιατικῇ. καὶ ἀποφυγ: 
γάνειν ἐν τῷ κατὰ ριςοκράτας «4{ημοσθέ- 
γης 79. 

ἀπόφημι ἀποφαίνομαι, καὶ ἀποφῆναι 
ἀποδείξαι, 

᾿ἀπόφημον δύσφημον' "ᾗ γλῶττα ἡ 
ἀπαίδευτος καὶ ἁμαδὴς τῇ τε ἄλλη καὶ ταύτῃ 
ἐπίσπαςα παλαμᾶται, καὶ μέντοι καὶ ἐς τὸ 

ἀπόφημόν τε καὶ βλάσφημιον κατολισθάνει.' 
ἀποφδεγγόμενος µαντευόµενος. 
ἀποφθέμενον ἀποθανόντα" "“δέξαι μὲ 

ἀποφθίμενο» τὸν κύνα «{ιογένη”' (αξ.ν. βρεις). 
καὶ ἀποφθίσειν ἀνελεῖν, Φανατῶσαι. Τεζ- 

κρός φησι πρὸς τὸν νεχρὸν τᾷ «4ἴαντος (1056) 
"είδες ὡς χρύνῳ ἔμελλέ σ᾿ Ἔκτωρ καὶ 8α- 
»ὼν ἀποφθίσειν.' 

ἀποφοιβάζων ἀποκαθαίρων, ἢ χρη: 
σμωδῶ», μαντευόμενος. 

ἀποφοιτᾶν ἀποπηδᾶν, ἀναχωρεῖ». 
ἀποφοράν ἀντὶ τῇ ἀπενεγκεῖν καὶ διά- 

σηµιά ποιῆσαι μεταξύ" οὕτως Ἰσαῖος, καὶ 
ἀποφορὴ παρὰ 'Ἡροδότῳ (ὁ 109) ἡ τελε- 
µένη παρὰ τῶν δύλων τοῖς δεσπόταις. 

ἀποφορτίσασθδαι ἀποβαλεῖν φορτίον, 
ἀποφράδες ἡμέραι ἐν αἷς τοῖς κα- 

τοιχοµένοις χοὰς ἐπιφέρασιν, ἢ αἳ πρὸς πρά- 
ξεις ἀνεπιτήδειοι. “ἅππιανός (ef. v. ἐλεεινός) 
"μέγα τοῦτο "Ῥωμαίοις πάθος ἐγένετο καὶ 

πλήθες ἕνεκχα καὶ ἀξιώματας εὐγενᾶς οἴκη 
καὶ πωνωλεθρίας, καὶ τὴν ἡμέρα» ἀποφράδα 
τίφενται.' ἢ ἀποφράδες μιαραὶ ἡμέραι, μά- 
λισα ἐν αἷς τὰ ἐναγίσματα, 

ἀποφροντίζω αἰτιατικῇ. 
ἀποφυσήσας τὴν σποθὺν τῶν ἐγκρυ- 

βοµένων ὠπτημένων" Σφηξὶν “4ριστοφάνης 
(949) "'᾿κάπειτ ἀνελών μ ἀποφυσήσας εἲς 
ὀξάλμην ἔμβαλε Φερµήν.” 

ριστοφάνης 
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ἀποφώλιοι δένοι οἱ φνλὴν μὴ νέμο»- 

τες" ὅτως 4ἰσχύλος. ἢ ἀπαίδευτοι" φωλεοὶ 

γὰρ τὰ παιδευτήριαν ὡς φασιν οἱ Ἴωνες. 

ἀποχειροβίω» τῶν ἐκ γειρῶν ζώντων 

καὶ ταῖς τέχναις προσκαΦημένω». 

ἀποχειροτονη ὐ ἤ ναι, γενικῇ, ἀποςρα- 
φῆναιν ἀποδοκιμασθ ναι “4ρισοφάνης (Ρας, 

067) "'"σπονδῶν φέρᾶσα τῇ πόλει κίσην πλέαν 

ἀποχειροτονηδῆνάν τρὶς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.”. ἐπὶ 

Κλεωνύμι γὰρ πρεσβευσαµένων “{ακεδαιμο: 

νίων ἐσασίασαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀντειπόντος 

Κλέωνος. καὶ αὖθις ( rueopuyi. Sim. 3 5) * 
δὲ Φιλιππικὺς ἀποχειροτονεῖται παραντίκα, 

καὶ Κομεντίολον ὁ βασιλεὺς σρατηγὺν ἀνί- 
6ησω." 

ἀποχετεύονται μεταφέρονται. 

ἀποχρᾶν ἐξαρκεῦν Hoddoros. καὶ ἆπο- 

Σρῶν ἐξαρκᾶν" "τοῖς τε ἄλλοις ἐπάρας, καὶ 

ὅτι ἀποχρῶν ἔςσαι τοῖς ἀμφ' αὐτὸν ὠνεῖσθαι 

τὰ ἐπιτήδεια τῆς ξυμβαμάσης τιμῆς) (ct. v. 

ἐπάρας). καὶ ἀποχ ρώσης ἀρκάσης" Αρ. 

σοφάνης Τωγηνικαῖς ἀλλὰ σεφάνωσαι’ καὶ 

}ὰρ ἡλικίαν ἔχεις ἀποχρῶσαν ἠδηι 

ἀπόχρη, ὑοτικῇ, ἀρκεῖ. 

ἀποχρησάμενος" (1ο. Autioeb. p. 828) 

τῶν βαρβάρων ἐξαίζησιν σπονδών ποιησα- 

µένων, ὧν μεταδός, ὔκ ἀποχρησάμενος τοῖς 

προτερήµασι, µεγίση» παρὰ τοῖς βαρβάροις 

δικαιοσύνης ἀπέλιπε δόξων" ἀντὶ à κα: 

τεπαρθείς. καὶ αὖθις "οἱ δὲ περὶ Πόπλιον 

ἠπείγοντο σπεύδοντες συ»άψαι καὶ συναπο- 

χρήσασθαι ταῖς τῶν» βαρβάρων ἁρμαῖς. 

ἀποχρωντως αὐτάρκως, læurc Asa- 

ihias1 p. ϐ) ''ὃ δὲ ἦν δεινὺς ἀνὴρ καὶ παι- 

δείας ἀποχρώνεως ἔχωνι' 

ἀποχώρησις ἀντὶ τᾶ ἀποσροφή» 

ἀποχωρίξομαι γενικῆ, καὶ ἀποχωρ ὥ 

γενικῇ. 

ἀποψηφίξονται «4είναρχος ἐν τι κα: 

τὰ «4ρχεςράτη ἀντὶ τ καταδικάζασιν αὐτὸν 

μὴ εἶναι πολίτην, καὶ τὸ πρᾶγμα δὲ «Ίημο- 

σύ ένης (57 3) ἀποψήφισι» καλεῖ,. Harp. 

ἀποψηφίζω γενωκῇ "ἀλλὰ νομίζεις 

ἡμᾶς ἀποψηφιεῖσθαί σε᾿ emwoaib. ο) 204). 

ἀποψηφισθέντα, εἴ τις Σένος ἔδοξεν 

εἶνωι καὶ ἡ πολίτης, τὔτον ἐν ταῖς διάψη: 

φίσεσι τῶν δήµων ἀπεψηφίζοντο οἱ δημόται, 

καὶ ἐλέγετο ἀπεψηφισμένος. εἶτα εἰσήγετο εἷς 

τὸ δικαστήριο» καὶ ἐκρίνετο ξενίας, καὶ εἰ 

μὲν ἑάλω, ἐπιπράσκετο ὡς ξένος, εἰ δὲ ἐκρά- 

ἀποφωλιοί -- ἅππιος φόρος. 

τει, ἀνελαμβάνετο εἲς τὴν πολιτεία». οὕτως 

4ημοσθένης (18 129): τίς γὰρ ὑμῶν οὐκ 
οἶδε» ἀποψηφισθέντα "ντιφῶντα: ' ζήτει ἐν 
τῷ διαψήφισις, 

ἀποψοφεῖν τὸ πέρδεσθαι, εὐσχήμως 
λέγω». εὐσχημονέςερο» δὲδιαπ»εἴν καὶ άπο- 
πνεῖν. 

ἀποψύχει» τὸ ἀποθνήσκειν ἐν πρώτῃ 
Θεκυδίδης (1 1234). σημαίνει δὲ καὶ τὸ ξη: 
ραίνευ’, ὡς τὸ '᾿ἀποψύχειν ἐν τῷ κλιῤάνῳ 
λίνα τὰ ὑγρανθέντα." 

ἀποψώμενον. καὶ ἀποψώμεῦθα κα- 
Φαίρομεν τὴν πυγήν' ρισοφάνης Πλούτῳ 
(818) ᾽ἀποψώμεσθα ὁ᾽ οὐ λίφοις ἔτι ἀλλὰ 

σκοροδίοις, τουτέστι τοῖς τῶν σκορύδων 

φύλλοαις. 

ἁππαπαῖ συγκαταθετικὸν ἐπίρρημια. εἲ- 
ρηκότος γὰρ τᾶ “Πρακλέως (Α Ἠπα, 57) ᾽ᾱν- 
ὁρὸς ἠράσθης,) τοῦτο ἐπεφῦέ] Έατο. 

ἁππιανός ὅ υνομα κύριο», οὗτος ὁ απ. 

πιανὸς ἔγραψε Γωμαϊκὴν ἱςορίαν, τὴν κα- 
λουµένην ῥασιλικήν. καὶ αἱ μὲν τρεῖς ῥέῤλοι 
Αππιανοῦ αἱ πρῶται περιλαμβάνουσιν ὅσα 
Ῥωμαίοις ἀγωνιζομένοις ἐς Ἱταλιώτας ἔτι 
περὶ ἀρχῆς καὶ ἡγεμονίας ἐπράχθη" ὅσα ϱ) 
ἀμφὶ τὴν Ἱταλίων ἄλλα Ἀελτοί τε καὶ Ai- 
βυες ἔδρασάν τε καὶ ἔπαψον, καὶ εἰ τί που 

καὶ τῆς Ἰταλίας µέρος ἀνάγκωις ἡ ἐνέδραις 
ἡ πλάναις ἐς αὐτοὺς µετέιετο, ἐν τοῖς περὶ 

Πελτῶν καὶ «{ιῤύων, συγχέγρωπται ὁ ἐφ 
ἑαυτῶν ὅσα καὶ ἐς τὰς ἐμφυλίους Ρωμαίων 

σάσεις ἡ Ἰταλία διῃρεῖτο, ἔτι τὰς πρὸς Κελ- 
τούς, τουτέςι Γερμωάς, οἳ ἀμφὶ τὸν Ῥηνον 
ποταμό» εἶσιν, καὶ τοὺς Γωλάτας, τουτέςι 

Γάλλους, πολέμους, καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν, 

ὕσαι τε συν ζκαι καὶ συ»θ ηκιῶν παραβάσεις 

ἢ ἐπαναςάσεις ἐγένοντο ἸΚελτῶν ἕως ἐπὶ τᾶ 

Iuiu, τετάρτη βίῤλος περιέχει συλλαβᾶσα, 
εἰ ὁέ τί που Κελτοὶ μὴ κατὰ πρόφασι» οὐ 

κείαν» ἀλλὰ συμμαχοῦντες Ἰταλῶν, τισὶν ἡ 

μισθοφορᾶντες ἔπραξαν, ἐν τοῖς περὶ ἐκεύων 
συγγέγρωπται" καὶ ὅσον εἰς γνώρισμα μόνον 
αὐτῶν μέμνήται αππμωός. ἔγρωψε δὲ ἔω- 
μαϊκὰ λόγους ὃ’. οἳ δὲ διὰ τοῦ ἑνὸς π 7ρά- 

Φουσιν “πιανός. 

ἁππία ὁδός. οὕτως ἐκαλεῖτο ἀπὸ -π- 
πίη Ῥωμαία τιμητᾶ, ὃς λίδῳ µυλίᾳ ταύτην 
κατέςρωσε καὶ ὕδατος ὀχετοὺς κατεσκεύασεν. 

ππιος φόρος ὄνομα τύπου, ἀπὸ τοῦ 
Αἁππίου Ρωμαίου. 



ἀπραγμάτεύτον — ἀπρότω» 

ἀπραγμάτευτον» ἀνεπινόητον" 'δείσαν-' 
τε οὖν τὸ ἀπραγμάτευτον, λυπρᾶς οὔσης 
αὐτῶν τῆς γῆς καὶ πάσης ἀθρόον ἀγορᾶς 
διαχλεισθέντες, ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ ἐκιδύνενον 
ὀιφθαρῆναι.' eſ. ν. ἐδωδίμων. 
ἀπραγμόνως ἐλευθέρως, ὤνευ τινὸς 

Ἀκιάσεως"' Ιάμβλιχος 'εἶτα ἐάσετε οὕτως 
ἀπραγμόνως ἀποθανεῖν; ᾿ 

ἀπραγμοσύνη ἡ καταφρόνησις, ἡ ἀμέ- 
μια" ( Procop. Goth. 4 48) *ú δὲ Ἰωσινιανὸς 
ἀὐαον αὐτῶν ἀπεκάλει τὴν ἔς Κετριγάρες 
ἀποαγμοσύνη».' καὶ ἀπραγμοσύνη εἶδος ἄν- 
λος) ρισοφάνης Νεφέλαις (1007) “μέλακος 

ων καὶ ἀπραγμοσύνης, ὠτὶ τοῦ πάσης 
εὐωδίας ὄζων καὶ ἀσφαλείας. ἢ α πολυπρα- 
Ἱμωῶν. οἳ δὲ ὅτι ἀπραγμοσύνη φυτὸν ἐν 
Ἀπαδημείᾳ φυόµενον. 
ἀπράγμω»ν ἄπονος. (Ρἱομ. L.7 118) 

᾿ώράγμονας δεῖ εἶναι τὸς σπεδαίος, ἐκκλί- 
γεν τε τὸ πράττειν τι παρὰ τὸ καθήῆκο». 
καὶ οἰνωθήσεσθαι μέν, ὃ μεφνσθδήσεσθαι δέ. 
Ἡι ἀδὲ µανήσεσθαι, προσπεσεῖσθαι μέντοι 
ατῷ φαντασίας ἀλλοκότες διὰ μµελαγχολίαν 
{ λήρησιν, εἓ κατὰ τὸν τῶν αἱρετῶν λόγον 
ἁλλὰ παρὰ φύσιν. ἀπράγμων ἂν ἐπιεικής, 
μέτριος τὺς τρύπας, οἷον. 6 φιλόνεικορ ἢ φι- 
Μπ ράγμων ἢ ἀνειμένος ἡ μωρός. 

ἀπρωγάντω» µ μηδὲν ἐνεργήντων" (Ρο- 
β. 3 το) ᾿'καὶ τὴ» ἠσυχίαν ἀναγκαζομένων 
ἄγειν, ἀλλὰ καινοτοµήσειν τι πάλιν κατ 
ἐκείων. 

ἀπραίδεντοι, τωτέςιν ἀζήμιοι. 
ἄπρακτα ἀνεκδίχητα, ἀτιμώρητα. ' ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν ὁχ οἷά τε εἶναι ἄπρακτα γενέσθαι, 
ἐπείπερ οἱ «Φεοὶ ἀτιμώρητα αὐτὰ περιεῖδον 
ἐκ σφῶν γενύκενα." 

ἀπριάτην (Ηοπι. 44 99) ἄνευ πράσεως. 
. ἀπρίξ ὑλῃ ὀννάμει ἰσχυρῶς, ἀσφαλῶς. 
» ἀπρέξ προσπεφυκότως, ὃ ἂχ οἷόν τε πρῖ- 
σαι ὁιὰ τὴν σύμφυσι». 

ἀπροβόλευτον τὸ μὴ πρότερον εἰς τὴν 
βαν ἀλλ εὐθὺς εἲς τὸν δῆμον εἰσαχθὲν 
ψήφισμα. ὅτω «Πημοσθένης (03 8). 

ἀπροφθέτως ἄνευ προθέσεως" Πολύῤιος 
11) "τὰ μὲν ὂν ἀπροθέεως ἐν τοῖς πολε- 
μανῖς συµβαίνοντα πράξεις μὲν ἐδαμῶς ἁρ- 
µόξη λέγεω, περιπετείας δὲ καὶ συγκυρήσεις 
μαλλον. 

ἀπροϊδής ἀπρούρατος" (ΑΡ7 2413) '4ι- 
doc ἀπροϊδὴς ἀμφεκάλυψε µυχός.' λέγεται 
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καὶ ἀπροϊδὴς ὁ ἀπρόοπτος' ἐν ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 679) “ἀγρονόμῳ ὃ᾽ ἀγόρευσα, καὶ ἔδρα- 
κε»' ἀπροϊδὴς δὲ ἐγκέφαλον πλήδας ἐξεκύ- 
λισε λίθῳ."' 

ἄπροικο» τῇ προσῳδίᾳ ὡς ἄνθρωπον 
οἳ Arrixoi. 

ἀπρόϊΐτος ὁ τῆς οἰκίας μὴ ἐδερχόμενος, 
ἀπρούόπτως ἀπροοράτως, ἀπροσδοκή- 

τως" "οἱ δὲ κατάσκοποι ὑπὸ τῷ ἀπροόπτου 
ἁλίσκονται, 

άπ ρόσβλητον γενναῖον, ᾧ ἀδεὶς δύνα- 
ται προσβαλεῖ», ἂκ ἔχοντα λόγον μεθοδικό». 

ἀπροσδεής ὁ μηδενὺς ἐνδεής. 
ἀπροσέλευςος ἀπροσπέλαςος, ἀὐιεξί- 

τητος" "τὸ γὰρ ἐξόπισθεν καὶ ἀπροσέλευςον 
ἦν διὰ τὸν παραρρέορτα ποταμόν.᾽' 

ἀπροσήγορος ἄνθρωπος, ὃν ὄχ οἷόν 
τε προσαγορεῦσαι διὰ τρόπε τραχύτητα. 

ἀπρόσιτος ἀπροσπέλαςος. ''ἀπρόσιταν 
ἀκαταλήπτα διαφέρει" ἀκατάληπτον γάρ ἐςιν 
ὃ ἂν ἐρεννηθὲν καὶ ζητηθὲν μὴ καταληφΦῇ 
παρὰ τῶν ζητάντων αὐτό, ἀπρόσιτον δέ ἐςιν 
ὃ μηδὲ ἐρεύνης ἀνέχεται τὴ» ἀρχή». ἀκατά- 
λήπτον γὰρ πέλαγος καὶ τὸ βάδος, ἀπρόαι- 
τον δὲ ὃ μηδὲ τὴν ἀρχὴν δυνατὸν ἐέρευνη- 
Φῆναι, οἷον περὶ Φε ἐσίας"' ζἴο. Chrysost. 
.6 Ρ.404). 

ἀπρύσκλητον τὴν 8 προσκεκληµένη», 
ἀπρόσκλιτον δὲ τὸ ἀπροσπαθές. 

ἀπρόσκοπος (Aect. 24 16). 
ἀπρόσμαγοι ἀκαταγώνιςοι" — — 

µαίης ἐν πεδίοις ἀναπεπταμένοις καὶ ἐν τῇ 
ἐκείνων οἰκείᾳ γῇ αἰσθέσθαι ὅει ἐκ ἀπρόσ- 
µαχοι εἰεν Πάρὺθοι.” ͵ 

ἀπροςασίε εἰδός ἐφι δίκης κατὰ τῶν 
μὴ νεμύντω»ν προςάτην µετοίκων' καὶ γὰρ 
ἕκαςος αὐτῶν ᾗρεῖτό τινα τῶν πολιτῶν τὸν 
προςησόµενον αὐτῷ περὶ πάντων τῶν ἰδίων 
καὶ τῶν κοινῶν (Ηαερ.). ζήτει ἐν τῷ ἆπο: 
σασία. 

ἀπρόσωπον ὑνσειδές, κακόµορφον. '"ὃ 
δὲ πρὺς τὸ κέρδος ἀπιδὼν καὶ τυφλώετων 
πρὸς τὸ εὐσεβές, ἀπρόσωπον μὲν ὅσα ἰδεῖν, 
μικρὸν δὲ τὸ μέγεθος, λίδε δὲ μὴ κεκριµέ- 
νης τὸ ἄγαλμα ποιεῖ” ἀντὶ τᾶ ἐκλελεγμένης. 

ἀπρύτων». «{είναρχος ἐν τῷ κατὰ Που, 
δέε "'ἐμπεπηδηκότων τῶν ῥητόρων ὥσπερ 
ἀπρόεω» εἰς τὸ ἐμπόριον. ἔντισι δὲ "ὥσπερ 
παρνόπων᾽' γέγραπται" οἱ δὲ πάρνοπες εἶδος 
ἀκρίδος. Harp. 
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ἅπταιςος,. ἀπωλεύτων»ν ἄνευ πώλων" "τὰ τέκνα 
ἅπτέα ἀντὶ τὸ ἐπιχειρητέον" “τότω δὲ | αὐτῶν ἀθροίσαντες εἲς τινα ἅλω, καὶ ἵππα- 

ἐδόκει ἁπτέα τᾶ ἔργα, πρὶν καὶ τῶν λοιπῶν | γέλην ἐπελάσαντες ἀπωλεύτων, µάλα ἀνοί- 
ἐπαρθῆναι εἲς τὸ νεωτερίζειν τὰς γνώµας.”. | κτως ἀλοῶντες διέφθειραν. 

ἅπτει καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐπὶ τοῦ ἐνεςῶτος ἀπωλλύμην»ν παρατατικός. ἁπωλω- 

χρόνου διὰ τοῦ ει λεγόμενα τῶν νεωτέρων | λέκει. 
μᾶλλον «4ττικῶν ἐςίν. ἀπ ὤμοιι» (Ἠοιι. Θ 194) ἀπὸ τῶν 

ἅπτεσθαι λαμβάνεσθαι. ὤώμων. 
ἁπτῆσι (Ηοπη. J 3323) τοῖς μὴ πετομένοις. ἀπώμοτον ἀπηγορευμένο», φευκτό», καὶ 
ἁπτοεπής. (Ηοπι, Θ 309) ἁπτόητος ἐν  ἀποίητον" "τί ὃ᾽ ἔς 4θηναίοισι πρᾶγμ ἀπώ- 

τῷ λέγειν. µοτον;' Εὔπολις ἐν ταῖς [Πόλεσι. καὶ ' ἀπώ- 

ἁπτόν ψηλαφητό», ἅπτων δὲ δεσμεύων | µοσα μὴ γίνεσθαι.”. καὶ ἐξόμνυσθαι. 
ἢ κρατῶν. ἀπώνατο εὐεργετεῖτο, ὠφελεῖτο" γα" 

ἅπ τωτος ὁ ἄφοβος, ο. (1 4) “ἀπώνατο οὖν τῆς προπετείας ἓκ 
ἄπνρα σῖτα" (Ὀἰοάος, Sie. 19 96) | ἐν καλῷ") περὶ ΘεΗδιβέρτου λέγων τᾶ Φράγ- 

παρήγγειλε τοῖς Μωακεδόσι τριῶ» ἡμερῶ» στα |γων βασιλέως, καὶ ἀπώνητο ὠφελείας ἔτυ- 
παρασκευάζειν ἄπυρα. καὶ ἄπυρος τρο- χεν, ἀπήλανσεν, ὠφελήθη" «4ἰλιανός" ' 
φῄ ἡ δὲ ὁὀπώρας καὶ λωχάνων' (Βἱορ.Ι..7 μὴν ἀπώνητο οὐδέν, ἀλλὰ ἐξέζεσεζῶν κακοῖς 
26) "ὁ δὲ Ζήνων ἀπύρῳ τροφῇ ἐκέχρητο καὶ | Φηρίοις, οἳ μὲν εὐλαῖς, οἳ δὲ ὅτι οὐ ταύταις, 
τρίβωνι λεπτῷ.' καὶ ἄπνρος οὖνος ὁ μὴ | φθειρσέ γε μήν. 
ἐφδὸς καὶ ὁ ἀναδενδρίτης Hihen. p. 31). ἀπωξύνθδαι. 

ἄπυςα ἀνήκουςα. καὶ ἄπυσοι (απ ἄπυν- ἅπωσον τὸ ὁίωξο», ὤφησον, καὶ ἀπῶ- 

γοι: eſ.seh. Α Κα. 1365) οἱ «4δηναῖοι ἀπὸ ]σμαι" "“κάγὼ εἶπον ἀπῶσμαι."' 
Θησέως. ἀπωςός ἐκδεδιωγμένος" Σοφοκλῆς «Αἱ, 

ἀπφά ἀδελφῆς καὶ ἀδελφᾶ ὑποκόρισμα. 1019) “τέλος ὁ) ἀπωςὺς γῆς ἀπορριφθήσο- 

καὶ ἀπφῦς ὑποκοριςσικῶς ὁ πατήρ, παπῦς | µαι, δοῦλος λόγοισιν ἀνε ἐλευθέρα φανείς. 

τις ὦν καὶ ἀπφῦς. Τεὔκρύς φησιν «4ἴαντος ἀναιρεθέντος. καὶ 
ἀπφιώ ἀντὶ τοῦ νῦν. ἀπφῶ, ὃ σηµαίνει | αὖθις ᾽"ἀπωςὺς πρότερον ὑπὺ Θησέως εξ 

τοῦ ἀποκρύφου ἤ τοῦ ἀποκρυῤέντος. Ἔλισ- | 4δηνῶν γενόμενος. καὶ ἄπωςόν τὸ ἅπω- 
σαῖος ὁ προφήτης φησί 2 Βεμμ. 5 14) 'ποῦ | θητό». 
ἐσὶν ὁ δεὺς ᾿Ηλιοῦ ἀπφώ; ἐπάταξε γὰρ τὰ ἀπωτέρω πόρρω, μακράν». (5 ΟΗΕ !37) 
ὕδατα τῇ τᾶ Ἠλιᾶ µηλωτῇ, καὶ ὃ ὀιρέφη.' | ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων, ἀλλ' 

ἀπώγωνες οἱ μὴ ἔχοντες πώγωνα. εξ. αὐτὸς αὐτοῦ τοῦτ ἀποσκεδῶ µύσος' ὅςφις 
γ. ἀπόγονοι. γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὁ κτανώ», τάχ ἂν κἀμ' ἂν 

ἀπῳδὸν µέλος τὸ μὴ ἀρέσκον, τὸ τῆς τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν δέλοι.' τουτέςιν, οὐ 
ᾠδῆς ἀλλύτριον. καὶ ἀπῳδός ὁ κακόηχος, | µόνον ὑπὲρ τοῦ ἀνῃρημένου βασιλέως ἄξιον 
ὁ ἀπὸ τῆς ὠδῆς, ποιήσασθαι τὴν ἀναζ(τησιν, ἀλλὰ καὶ αὐτῦ 

ἀπώθησαν ἐξέβαλον. ἐμοῦ" ὁ γὰρ ἐκείνω ἐπιχειρήσας ἴσως κἀμοὶ 
ἀπώθητον τὸ ἐξωθούμενο». καὶ ἄπω- | ἐπιβουλεύσει. καὶ ἁπώτερος ὁ µακρύτερος. 

Φᾶ, περισπωµένως, ἀντὶ τᾷ ὤνησον. ἀπό- ἄρα συλλογιςικὺς σύνδεσμος. καὶ ἀντὶ 
Φου δὲ ἀντὶ τοῦ ἀποβαλᾶ, διὰ τᾶ ο μικρᾶ. | τοῦ δή καὶ ὡς ἔοικε καὶ ὡς φαίνεται. οὕτω 

ἀπώκεσμαι γενικΓ. Πλάτων». 
ἀπώλεια ἡ διαφθορά. Άραβες ὄνομα ἔθνους. 
ἀπώλεσας τὸν οὐ νον, ἐπιχέας ὕδωρ, ἀραβίξω τὰ τῶν "4ράῤων φρονῶ, ἀρά- 

ἐπὶ τῶν τὰ καλῶς πρότερον γενόμενα ὕσερον [βησε δὲ ἀντὶ τοῦ ἠχησεν. 
μικροῦ τινὸς ἓ ἕνεκεν κακοῦ ἀνατρεπύντων. ἢ 4 ράβιος ἄγγελος. Ἰένανδρος ἐν «4να- 

ἐπὶ τῶν ἃ χαρίζονται δολάντων καὶ μὴ ἀκέ- | τιθεµένῃ η ἸΜεσσηνίᾳ ''“4ράῤιον ἂρ' ἐγὼ 
θαια παρεχοµιένων. αὕτη δὲ ἡ παροιμία γέ- | κεκίνηκ’ ἄγγελον;' παρὰ τὴν παροιµίαν 4ρά. 
γονεν ἐκ τοῦ 4ρισίου Κύκλωπος, ὡς φησι ] βιος αὐλητής. τίθεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀπανστὶ 

Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ Σατύρων. ὁιαλεγομένω». τὸ παλαιὸν δέ φασι τὸς ἔλευ- 

πο ὃ 

- 

—— — — — — — — — — 
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δίοες μὴ µανθάνειν αὐλεῖν διὰ τὸ βάναν- 
ον, τῶν δὲ ἀνδραπόδων τὰ πολλὰ εἶναι βάρ- 
4αρα καὶ ἀράῤια: ἐφ᾽ ὧν ἐλέχδη παροιμία 
“δραχμῆς μὲν αὐλεῖ, τεττάρων δἐὲπαύεται., 
σαἱ ράῤιος αὐλητὴς ἐπὶ τῶν ἀκαταπαύςων" 

Κώνδαρος Μήηδείᾳ '"χιδαρωδὺν ἐξήγειρ’ 4ρά- 
—* τὸν χορὸν τοῦτον.” 

ἀρά γε τοῦτ) ἄρ᾽ ἐγώ ποτ ἐπύψο- 
μαι (Δ Nub. 465) ἀντὶ τοῦ εὐδαπιονήσω. 

ἀραιὴν χεῖρα Hom. Ε 435) τὴν ἀσθενη. 
ταἱ δασένεται, 
ραΐνος ὄνομα ποταιιοῦ. 
ἀραῖος ἀρᾷ ὑποκείμενος' (5 ΟἨ 644) 

“μὴ νῦν ὀναίμην», ἀλλ ἀραῖος, εἴ σέ τι δέ- 
ὁραέ, ἀλούην,,. καὶ (Trach. 1209) "εἰ δὲ μή, 
μιὸ σ᾿ ἐγὼ καὶ »νέρῦεν ὦν ἁἀραῖος, εἰσαεὶ 
βαρίς” ὁ 'Ἡρακλῆς φησὶ τελευτῶν πρὸς τὺν 
πέν αὐτοῦ. ἀραιός δὲ ὃ ἀσθενής. ἀραιῶς 
ἐέ ἐπιρρηματικῶς, κἡ ἡρμοσμένως" "εὕρον 
ῥετν Φύραν τοῦ κιυήµατος ἀραιῶς ἔπικει- 
nirrr.“ 

ἀραῖς κατάραις. "οὗ μὴν ἔμελλον αἱ 
ἀραὶ λήΦῃ δοψήσεσθαι" λοιμὸς γὰρ τῇ τῶν 
Ἐπισίον πόλει ἐνήκμαζεν οἷος βαρύτατος." 

χαὶ αὖθις ἐν ἀρᾶς ἔθηκε μέρει" συριττοί- 
μην ὡς ἐχεῖνος. 

ἄραιτο λάβοι, κομίσειεν' Εὐριπίδης «Όν. 
ἡ "οὐχ ἔσιν οὐδὲν δεινὸν ὦδ' εἰπεῖν ἔπος, 

εδὲ πάθος, οὐδὲ ξυμφορὰ Φεήλατος, ἧς ὂκ 
ἓν ἄφαιτ ἄγθος ἀνθρώπου φὖσις.' καὶ αὖ- 
δις (1 Ran. 1426) "οὓς οὐκ ἂν ἄραιντ οὐδ) 
ἁατὸν 4ἰγύπτιοι.” πολλαγΏ ὡς ἀχθοφορήν- 
των ἰγυπτίων μέμνηνται. 

ἀράμενοι ἐπάραντες, καὶ ἀραμένη {ΑΛ 
ἔσει 334) ἀντὶ τοῦ ἐπάρασα τὴν ὑδρίαν. 

ἄραντες παρὰ Θυκυδίδη ὢ 55) ἐπὶ ὃα- 
Ἰάπσες εἴρηται. ἔςι δὲ ὕτε καὶ ἐπὶ γῆς. 

Ἠράξης "4ράξου ὄνομα ποταμοῦ. καὶ 
ερόξαι συντρῖψαε. 

3 αἳ ἁμετακινήτως. καὶ ἄραρον ἤρμυσαν, 
αἱ ἀραρίσκω ἁρμόζω, καὶ ἀραρυῖαν 

Τμοσμέρην. 
σραρέ µε ζρεσέ µου ταῖς Πρεσίν, ἀντὶ 

τοῦ σύµ(ωνα πράσσοµεν ἐγώ τε καὶ ἡ ἁη- 
ων ἕνεχα τῇ ὑρηνεῖν, οἷον ἡρμοσαί μυ ταῖς 
Πεσίν, seh. 5 ΕΙ. 147. 

Αραρώς '4θηναῖος, υἱὺς ρισοφάνους 
τοῦ κωμικᾶ, καὶ αὐτὺς κωμικός, διδάξας τὸ 
πρῶτον ὀλυμπιάδι ρά. ἔςι δὲ τῶν ὁραμάτων 

αὐτοῦ ΚΝανεύς, ἸΚαμπυλίων, Πανὸς γοναί, 
"Ὑμέναιος, “Ίδωνις, Παρ ενίδιον. 

] / ’ v 

άραρ ώς πάγιος ἢ βέβαιος. 
1 1 * ἀρασῦθαι ἀπενέγκασθαι, η λαβεῖν, φορ- 

τίσασία:. Damase. Phot. p. 346 u) '"ὅσω δὲ 
muſtto τῆς διαδοχῆς τὸ µιέγεῦος ἐν τῷ λόγῳ, 

* ζ 
τοσότῳ, μᾶλλον ὅτος πρὸς τὴν πειφὼ συνε- 

* . — γε 9 * 

σέλλετο, μεῖζόν γε ον η καθ εαυτὸν ἄρασθαι 
φορτίο». καὶ γὰρ εἴ τίς κε, ἔφη, πρὸς ἕερω- 
σύνην ἐκάλει, ὁμολογῶν εἶναι τὸ χρῆμα Φεο- 
φιλέςατόν τε καὶ ὁὑσιώτατον, ὅμως τὸ ἐμαυ- 

. . πι - 
τοῦ δέος ὠμολύγησα ἂν τῆς ἀσθενείας, ὑπο- 

/ — 

χατακλινόμενύς τε καὶ δυσωπούμενος πρὺς 
τὸ μέγα τοῦτο καὶ πάµµεγα τῆς ἱερωσύνης. 
ἀφίσαμαι κατὰ Πίνδαρον (ΟΙ. 1 83), οὐ µέν- 
τοι τοῦ χείρονος ὡς ἐκεῖνος, ἀλλὰ τὸ κρείτ- 
τονος κατ ἐμαυτόν."' 

, ’ 

ἀφάσιμος ὃ καταράσιµος. 
ἀρασσόμενα προσρηγνύμενα, προσκρᾶ- 

όµενα. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 248) "νῦν ὃα- 
α»οῖς πατάγοισι µάτην τὸ µέτωπον ἀράσ- 
σεις. 

* — ν ο] — ΄ αρᾶται εὔχεται, ἡ καταρᾶται" Φερεκρά- 
’ .. — της Μυρμηκανθρώποις ""ὕςερον ἀρᾶται κά- 

΄-. — 

πιδεάζει τῷ πατρί."' 
4ος ατος αρατηγός» ὡς / σι Πολύβιοςα 

4 8), ὃς ἦν τὰ μὲν ἄλλα τέλειος ἀνὴρ εἰς 
τὸν πραγιατικὺν τρόπον" καὶ γὰρ εἰπεῖν καὶ 
διαγοτθηναι καὶ σέξαι τὸ κριθὲν δυνατύς, 

καὶ μὴν ἐνεγκεν τὰς πολιτικὰς διαφορὰς 
- . ας 

πρᾶυς, καὶ φίλους ἐνδήσασθαι καὶ συµµά- 
- 2 1 ΄ τν ᾿ 

χους προσλαβεῖν οὐδενὺς δεύτερος, ἔτι δὲ 

πράξεις ἁπήτας ἐπιῤηλὰς συςήσασθαι κατὰ 
τῶν πολεµίω», καὶ ταύτας ἐπὶ τέλος ἆγαγεῖν 
ὑιὰ τῆς αὑτοῦ κακοπαθείας καὶ τόλµης δει- 

ζ ’ Μ 
»ότατος, ὃ ὃ αὐτὸς οὗτος ὑπύτε τῶν ὑπαί- 

ὄρω» ἀντιποιήσασθαι ῥουληθείη, νωθρὸς 
* — * μιὲν ἐν ταῖς ἐπινοίαις, ἄτολμος δὲ ἐν ταῖς 

ἐπιῤολαῖς, ἐν ὄψει ὃ οὐ µένων τὸ δεινόν. 
W J ⸗ μα) 224 ⸗* 3 ΄ 

διὸ καὶ τροπαίων ἐπ᾽ αὐτὸν ῥλεπόντων ἐπλή- 
ρωσε τὴν Πελοπόννησο», καὶ τῇδέ πῃ] τοῖς 
πολεµίοις ἀεί ποτ ἣν εὐχείρωτος. οὕτως αἳ 
τῶν ἀνθρώπων φύσεις οὐ μόνον τοῖς σώμια- 
σι» ἔχουσέ τι πολνειδές, ἔτι δὲ μᾶλλον ταῖς 
ψυχαῖς, ὧςε τὸν αὐτὸν ἄνδρα μὴ κιόνον ἓν 
τοῖς διαφέρουσι τῶν ἐνεργημάτων πρὸς ἃ 
μὲν εὐφυῶς ἔχειν πρὸς ἃ δὲ ἐναντίως, ἀλλὰ 

— — 4 

περί τινα τῶν ὑμοειδῶν πολλάκις τὸν αὐτὸν 

καὶ συνετώτατον εἰναικαὶ ῥραδύτατον, ὁμοίως : 
δὲ καὶ τολμηρότατον καὶ δειλύτατον. ὁ πα. 

1 
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ράδοξα ταῦτά γε, συνήθη δὲ καὶ γ»ώριμα 
τοῖς ῥηλομένοις συνεφιςσάνειν. τινὲς μὲν γὰρ 

ἐν ταῖς κυνηγίαις εἰσὶ τολμηροὶ πρὸς τὰς τῶν 
Θηρίων συγκατασπάσεις, οἱ ὁ᾽ αὐτοὶ πρὺς 
ὅπλα καὶ πολεμίους ἀγεννεῖς, καὶ τῆς πολε- 

μικῆς χρείας τῆς κατ ἄνδρα μὲν καὶ καὶ 
ἰδίαν εὐχερεῖς καὶ πρακτικοί, κοινῇ δὲ καὶ 
μετὰ πολεμικῆς ἐνίων συντάξεως ἄπρακτοι. 

ο άρατος Σολεὺς τῆς Κιλικίας (ἔσι γὰρ 

καὶ ἐν Ἱκύπρῳ πύλις Σόλοι), υἱὸς «49 ηνοδώ- 

ρου" ἀδελφοὶ δὲ αὐτοῦ )Ηύρις Κωλώνδας 
"4φηνόδωρος. ἀκουςὴς δὲ ἐγένετο γραμµιατι- 
κοῦ μὲν τοῦ ᾿Εφεσίου ἸΜενεκράτους, φιλοσύ- 

φου δὲ Τίμωνος καὶ Πενεδήµου, Υεγονὼς ἐν 

τῇ ρκό΄ ὀλυμπιάδι, ὕτε ἦν "ἀντίγονος βασι- 

λεὺς Μακεδονίας, υἱὸς «{ημητρίου τοῦ πο- 
λιορκητοῦ, ὁ Γονατᾶς κληΦείς' καὶ συνῴκει 
τε αὐτῷ καὶ παρ αὐτῷ ἐτελεύτησε. σύγχρο- 
νος «4νταγόρα τῷ Ροδίῳ καὶ «4λεξάνδρῳ τῷ 
Al τωλῷ, ἐποποιός. συνέταξε δὲ βιβλία ταῦτα, 
τὰ φανόμενω, ὦν δαυμάσιος ἡ εἰσβολὴ καὶ 
ὁ ζῆλος Ομηρικός, ὄμνους εἲς 1]ανα, σπον- 

ο παίγνια, ἀςρολογίαν καὶ ἀςροῦε- 
σίαν, σύνθεσι» φαρμάκων Φηριακῷ ἐπιτη- 
δείω», ἀνθρωπογονίαν, ἐπιθυτικό», εἰς Θεύ- 

προπον, εἲς «4ντίγονον, ἠδοποιίας, ἐπισολάς, 

ἐπιγράμματα εἰς Φίλαν τὴν Φυγατέρα «ἄντι- 
πάτρου γυναῖκα δὲ «ντιγόνη, ἀνατομή», εἲς 
Πανυσανίαν τὸν Πακεδύνα, ἐπικήδειον ζλεομ- 
βρύτου, διόρθωσιν Ὀδυσσείας, ἐπιςολὰς 
ὁμοίως καταλογάδην. 

ραφήγνιος ὀῆμος «4ἰγηίδος. 
ἀραχί καὶ ἀρχί ἐπιρρήματα. 
ἀράχνειον νῆμα. καὶ ἀραχναῖος µί- 

τος ὁ λεπτύτατος" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 89) 
'"ἀραχνωίοιο µίτα πολυδινέα λάτριν ἄτρα- 
κτον. 

ἀράχνη Φηλυκῶς τὺ ὑφασμα, ἀράχνης 
δὲ ἀρσενικῶς τὸ ζωύφιον, παρὰ τὸ ἀραιὰ 
ἴχνη ἔχειν" (ΑΡ 6 174) ᾿τρισσαὶ Φέσαν ἅλικες, 
ἶσον ἀράχνα τεῦξαι λεπταλέον μῖτον ἐπιςσά- 
µεναι.. εἴρηται δὲ ἀράχνης καὶ παρ Ησιόδῳ 
καὶ παρὰ Πινδάρῳ καὶ παρὰ Καλλίω. λέ- 
γάσι δὲ καὶ ἄραχνικά ἀπὸ τῆς ἀράχνης ὀρ- 
δῆς' Καλλίας Κύκλωψιν "ὥσπερ ἀραχνικὸς 
τὴν ὑδὸν προφορουµένω.". Φηλυκῶς δὲ 3ο- 
φοκλῆς Ἰνάχῳ "πάντα ὃ) ἐρίψων ἀραγνᾶν 
βρίθειι” Καλλίμαχος “ἔργον ἀράχνα."' Κρα- 
τῖνος δὲ Πυτίῃ ἀραχνίων μεὴν ἔχεις τὴν 
αέρα. Φερεκράτης Ίνραννίὸι '"ᾱρ ἀράχνὴ 

Harp. 

᾿4ρατος — ἀργαλέον 

ὥσπερ ταῖς σιπύαισι ταῖς κεναῖς;' Νικοφῶν 
᾽4φροδίτης γοραῖς '“ἀρ' ἀράχνιόν τι φαίνετ 
ἐμπεφυκένωι 

4ραχώσιοι ἐθνικόν, 
χώρα. 

4ρβαζάκιος Ἴσαυρος, ἐπὶ ᾽άρκαδίου 
τοῦ βασιλέως, ὃν «ἁρπαζάκιον ἐκάλων διὰ τὸ 
πλεονεκτικύν. ἦν μὲν γὰρ ἐξ ᾽ἁρμενίας, τοῖς 
τρισὶν ἅμα συγκατειληµµένος πάθεσιν ὥσπερ 
Ηφαιςείοις δεσμοῖς ἀρρήκτοις ἀλύτοις, καὶ 
ἔμενέ γε ἐν αὐτοῖς ἔμπεδον" ταῦτα δὲ ἦ» ἐρω- 
τοµανία καὶ μέθη καὶ πλεονεξία. ὅτω δὲ εἰς 
ἔσχατο» ὅρον τὰς ἑαυτῷ δοχούσας ἀρετὰς 
ἐπετήδενεν, ὡςε οὐκ ἄν τις ἐπίσενσε πειρα- 

Ψεὶς ὅτε τὰς τρεῖς ἐκείνας οὕτως εἰς ἄκρον 
ἐξήσκησε. μεσαργοῖς μὲν γὰρ συνέζη τοσαύ- 
τως ὅσας οὔτε ἐκεῖνος ἀριθμεῖν εἶχεν οὔτε 
ἕτερός τις τῶν διακονεµένων. καὶ οἵ γεπροσ- 
ἥκοντες αὐτῷ λογιςαὶ τῶν «ρατιωτικῶν ἔργων 
τὸν μὲν ἀριθμὸν τῶν ςρατιωτῶν ᾖδεσα», τὸ 
δὲ πλήθος τῶν ἑταιρῶν καὶ τὸν ἐκ τῶν χει- 
ρῶν ἀριὺμὸν αὐτᾷ διέφυγεν. ὥσπερ ἂν Ὀρόν- 
την τὸν Πέρσην φασὶν εἰπεῖν ὅτι τῶν δακτύ- 
λων» ὁ µικρότατος καὶ μύρια σηµαίνει καὶ 
ἕνα ἀριὼμόν, ὅτω κἀκεῖνοι τὰς ἑκαίρας κατὰ 
µονάδας καὶ μυριάδας ἠρίφμουν. Ἐυπαρ. 
p. 117 Nieb. 

4ρῤάκης βασιλεὺς Μήδων ἐπὶ Σαρδα- 
»απάλλα, ἀνὴρ τό» τε βίον σώφρων καὶ πρα- 
γµάτων, εἰ δή τις, ἔμπειρος, τετριµµιένος τε 
ἐν κυνηγεσίοις καὶ πολέμοις, καὶ πολλὰ μὲν 
πάλαι γενναῖα ἐξειργασμένος, µείζω δὲ τότε 

καὶ 4ραχωσία 

«διανούµενος. ὅτος ἀκηκοὼς τόν τε βίον καὶ 

τὰ ήθη οἷς χρῆται βασιλεύς, ἐς νὂν ἐνεβά- 
λετο καὶ ἐνεθυμήθη ἄρα ὅτι ἀπορίᾳ γυναέα 
ἀνδρὸς ὅτος ἔχοι τὰ τῆς Ασίας κράτη" καὶ 
βυλὴν συντίθεται περὶ ὅλης ἀρχῆς. Nie. Da- 
mase. ρ. 405. 

4ρβέλαι. πόλισµα Σικελικὸν ἡ “ρβέλη, 
οἱ δὲ ἐνοικᾶντες ἐκεῖσε ἐδόκεν εὐεξαπάτητοι 
εἶναι. καὶ παροιμία "τί οὐ γενήσῃ Ἰὼν ἐς 
ρβέλας,” 

᾽4ρβηλα ὄνομα τόπον, καὶ ἄρβηλος 
«4θμονεύς. ἀρβύλη δὲ τὸ ὑπόδημα. 

«4ργαῖο» τὸ Καισαρείας ὄρος. 
ἀργαλέον φρονέοντα παρ’ ἄφροσι 

πόλλ’ ἀγορεύειν (Theogn. 625) Εὐριπίδα 
λόγος Βάχχαις (39860). καὶ ἀργαλέον χαλιπό»» . 
εἴρηται δὲ ἀπὸ τᾶ ἄλγες, ἀλγαλέον, καὶ τροσεΏ; 
τᾶ λ εἰς τὸ ϱ. ἢ ἔργον παρὰ τοῖς παλαιοῖς 



"«ργακθώνη -- ἀρχυρόπεζά 

τὸ ὀυσχερές" ἐκ τότα παράγωγο» ἐργαλέο», 
καὶ τροπῇ, ὡς ἀπὸ τῷ ἔπω ἀπύω τὸ φωνῶ. 
ἀργαλέον δὲ δύσκολον, ὀἀυσχερές. καὶ άργα- 
Ἱέως ἐπιρρηματικόν. καὶ ἀργαλεώτερον. 
ργανΦώνη ὄνομα κύριον. καὶ “4ρ- 

Ίαν ώνειος κρήνη. καὶ 4ργανΦώνειον 
ὄρος τῆς Κίω νήσα. 

ἀργὰ ῥήματα, ὅσα ὄνησι» οὐ φέρει 
ψυχῆς. 

“4ργαβιζέν ὄνομα ἔφνας. 
ἀργάς. ὁ δεινόκατος παρ ἡλικίαν ἀργὰς 

καλείται" τάτῳ ἀφομοιᾶσθαι ὑπὸ «4ἰσχίνου 
ᾖ 49) τὸ» «{ημοσθένην. ἄλλοι δὲ τὸν δεινό- 
τατον καὶ «ηριώδη τὸν τρόπο», καὶ µάλιςα 
Αρεῖοι τὸ» ὄφιν ἀργὰν ἐκάλην. Τέιαρχος 
η Τιιαχίδας) δὲ ὁ ̓ Ρόδιος οὐ κατὰ γλῶτ- 
τι ὅτως καλεῖσθαι φησίν, ἀλλὰ γένος εἶναι 
ὑμων τὰς ἀργάς. 
ργεία Ἡρα. ἢ ἡ τῶν ᾽ργείων γῇ. 
ἀργεινός ὁ λαμπρός. ἀργινόεις. 
ἀργειάδους ὦ λευκοὺς ὀδόντας ἔχων. 
Αργεῖοι φῶρες, ἐπὶ τῶν προδήλως 

πονηρώ»" οἱ γὰρ "ργεῖοι ἐπὶ κλοπῇ κωµῳ- 
ἑάντω. 4ριςοφάνης «4ναγύρῳ. 
4ργείους ὁρᾷς, παροιμία ἐπὶ τῶν ἀτε- 

ως καὶ καταπληκτικῶς ἀρώντων. 
ἀργειφόντης ὁ Ερμῆς. 
ἀργείων ὄνομα κύριον. καὶ 4ργεῖοι 

οἱ Ἓλληνες, 

ἄργελλα οἴχημα ἸΠακεδονικόν, ὃ ὗπερ 9ερ- 
µαίνοντες λόονται. 

ἀργελόφονς" “ρισοφάνης (Ψεερ. 692) 
"οὐ δὲ τῆς ἀρχῆς ἀγωπᾶς τῆς σης τὰς ἆρ- 
Ἠλόφας περιτρώγων.͵ 

ὠργεννῇσι (Ποια. {141 λευκαῖς. 

ἀργήεες ὁ ὁ λευχός. 
ἀργής ῥ κεραυνός. καὶ 40γῆσκος ὅ ονο- 

μα κύριον. 
ἀργιλλώδης ὁ ῥυπαρός. ἡ ἀργιλλώ- 

όὅης γῇ ἡ λευκὴ καὶ καθαρά. (ΑΡ 7 194) 
Οχρίδα «4{ημοκρίτα µελεσίπτερον δε Φανᾶ- 
σαν ἄργιλλος δολιχὰν ἀμφὶ κέλευθον ἔχει. 

4ργίνη ὄνομα πόλεως. 
4ργίννουσα νήσος. 
ἀργινόεις ἀφγινόεντος λευκῦ’ (ΑΡ7 23) 

ame ϱ) ἀργιόεντος ἀναθλίβοιντο γάλα: 
xtog. 

ἀργιόδοντα (Hom. J 539) λευκόν, ᾖ 
ύόοντα. 
ἀργίπο δες ταχεῖς, ὀξύποδες. 
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ἀργύλαι εἶδος ὄφεων, ὣς Ίνεγκε Ἰήακε- 
ῥῶν «4λέξανδρος ἐκ τῇ “άργες τὸ Πελασγικᾶ 
εἷς 4λεξάνδρειαν, καὶ ἐνέβαλεν εἷς τὸν πο- 
ταμὸν πρὸς ἀναίρεσιν τῶν ἀσπίδων, ὅτε µε- 
τέθηκε τὰ ἀςᾷ Ἱερεμίη τᾶ προφήτο ἐξ «ἲ- 
γύπτυ εἰς λεξάνδρειαν" ἃς ὁ αὐτὸς προ- 

φήτης ἀπέκτεινεν. ἀργόλαι ἂν ἐκ τᾷ ἄργες 
λαιοί, 

ἀργοναῦται οἱ ἐντῇ 4ργοῖ νηὶ — πλέοντες, 

ἀργὸν ἔτος κατὰ ἑπταετίαν ἤγετο παρὰ 
Ἰηδαίοις, ὁμοίως ταῖς ἑβδσμάσιν ἡμέρως. 
καὶ ἀργός ἐπὶ Φηλυκᾶ" ριςοφάνης Νεφέ- 
λαις (8) "ὁ μὴν ἐρῶ Υ ὡς ἀργὺς ἦν, ἀλλ 
ἐσπάδα.' 

4ργουρα πόλις τῆς Εὐβοίας ἐν τῇ Χαλ» 
χιδικῇ κειµένη, 

ἀργνυραμοιβός ὁ κέρμα ἀνεὶ ἀργύρου 
ἀλλασσύμενος, ὁ τραπεζίτης, ὁ ἀργυροπρά- 
της, κολλεκκάριος. 

ἀργυρέα ἀργυρᾶ. καὶ παροιµέα | |"άργυ- 
θέωις λόγχαισι μάχα, καὶ εάντα κρατήσεις," 
ἐπὶ τῶν ὁώροις τινὰ πείθει» πρὸς τὰ ὀυσκα- 
τὀρθωτα παραάνεων. τᾶτον γὰρ τὸν χρη- 
σμὸν ἡ Πυθία ἔχρησε Φιλίππῳ, αἰνιττομένη 
διὰ προδοσίας περιέσεσθαι τῆς Ἑλλάδος, 

άργύρειος σατήρ. ἀργυρέδιον δὲ 
ὡς ἡμεῖς Εὔπολις 4ήμοις' "ἐγὼ δὲ συμψή- 
σασα τάργυρίδιον.͵ ἀργύριον» δὲ τὸ λεπτὸν 
ρόμισμα καλᾶσι», ὡς «{ριςοφάνης «{αναΐσιν. 

4ογερῖνοι ὄνομα ἔθνας. 
ἀρ; αποὺς  ήκη. διττὼ ἡ 1» Υθάμματείδια 

οἷς ἐχρῶντα 4δηναῖοι, τὰ μὲν ὧςε γράφειν 
µόνον ἑαυτοῖς, τὰ δὲ ὡςε καὶ ἀργυρίδιον κα- 

τατίθεσθαι, ἃ καὶ κιβώτια ἐκάλην" 

ἄλλα μαρσύπια. Harp. 
ἀργυρῖται ἐλέγονεο οἱ ἀργορία εὐπο- 

ρὔντες. καὶ ἀργυρῖτις γῇ καὶ χρνσῖτις 
ᾗ ἐργαζομένῃ χρυσὸν καὶ ἄργυρον. 

ἀργυρογνώμων δοκιμαςής. 
ἀργυροαοδίνης (Ηοιι. ϐ) 130) καλὰς δί- 

νας ἔχων. ὀϊναι δὲ αἱ τῶν ὑδάτων συςροφαί. 
ἀργυρόηλον (Ποπ, B 45) τὸ ἀργυρᾶς 

ἥλης ἔχον. 

ἀργυροκοπεῖον ἐν ᾧ κόπτεται τὺ »ό- 
µισµα” ὃ νῦν τινὲς σημαντήριον καλᾶσιν. 

ἀργυρόπεζα ἡ ἀργυρᾶς πόδας ἔχασα" 
πέα γὰρ ὁ πᾶς. καὶ ἀργυρόποὺα ὃί- 
φρο»' ὁ Ἐέρξυ ὀέφρος, ὃς αἰχμάλωτος ἐπε- 
καλεῖτο, ἀνέκειτο δὲ εἲς τὸν παρθενώνα τῆς 
᾽4ὐηνᾶς. 

τὰ ὁ’ 

"1" 
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ἀργύρε κρῆναι λαλᾶσιν, ἐπὶ τῶν 
ἀπωαιδεύτων μέν, διὰ δὲ πλάτη ὑπερβολὴν 
παρρησιαζοιένω» καὶ λαλόντω». 

ἀργυρᾶν καὶ χρυσᾶν" τὸ ὁ) ἀργύρεον 
καὶ χρύσεον Ἰακά, τὸ δὲ χρύσειον κτητικόν. 
Θα κυδίδης (2 36) μέχρι Auvois, 4 τάργύ» 
δεια μέταλλα ἔςιν “4φηναίοις.' χρῆσίν τ ἔχει 
τῶν χρυσείων μετάλλων, ὥσπερ καὶ ἀργύ- 
θεια λέγεται ϱ. 

ἀργυρώματα καὶ χρυσώμµατα ὁμοίως 
ὡς ἡμεῖς 4υσίας. 

ἀργυρώνη καὶ ἀργυρώνητος ὀδλος, 
ἀργύφεον τὸ μέλαν, ἢ τὸ λαμπρό». 
Αρδαβούριος υἱὸς «Ίσπαρος, γενραῖος 

τὸν Φυμιὸν καὶ τοὺς τὴν Θράκην πολλάκις 

καταδραµόντας βαρβάρες εὐρώσως άποκρθ- 
σάµενος. τούτῳ οὖν γέρας ἀρισειῶν ὁ ὁ βασι- 
λεὺς Μαρκιανὸς παρέσχετο τὴν ἑώαν σρατο- 
πεδαρχίαν. καταλαβὼν δὲ ἐν εἰρήνῃ ταύτην 
ὁ ςρατηγὸς πρὸς ἄνεσιν ἐτράπη καὶ ῥᾳςώνην 
Φηλυδριῶτιν" ἔχαιρε γὰρ µέµοις καὶ Φάυμία- 
τοποιοῖς καὶ πᾶσι σκηνικοῖς ἀθύρμασι, καὶ 
τοῖς τοιούτοις ὑημερεύων αἰσχροῖς γλόγει 
πάαπαν τῶν πρὸς εὔκλειαν τεινόντων. Pris- 
εις ρ. 227 Nieb. 

ἸΜαρκιανοῦ δὲ τοῦ βασιλέως χρηςᾶ μὲν 
γεγονύτος, Φᾶττον δὲ ἐκβεβιωκότος, αὐτοκε- 
λεύσῳ γνώµῃ -“απαρ «{έοντα διάδοχο» αὐτᾶ 
γενέσθαι παρεσκεύασε». Candidus p. 473 Nieb. 

ἀρδάνιο» κεράµιο», γάςρα, ὅψθεν τὰ 
Ψρέμματα πίνει. καὶ εἴρηται παρὰ τὸ ἄρδειν. 
ἐτίθετο δὲ καὶ πρὺ τῆς Φύρας τῶν τετελευ- 

τηκότων τοῖς εἰσιοῦσι καὶ ἐξιοῦσιν, ἵνα πε- 

ριρραίνωνται. ἐχρῶντο δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τῷ 
ἀρδανίω αἳ τὴν κρόκην τρίῤασαι ἐπ αὐτᾶ. 

ρδεᾶται ὄνομα ἔθνους. 
ἄρδην κατὰ δύναμιν τῆς λέξεως ἀντὶ τᾶ 

ἀθρόους: τὸ γὰρ ἄρδην ὑμοιόν ἐσι τῷ φο- 
ράδην ἐνέγκαι. ἡ 7ὰρ ἄραις τᾶτο δηλοζ, ἀντὶ 
τοῦ πάντας 55 αἴρω. 5ο, Α Thesm. 974. 

Αρδήττης Αρδήττα ὅ όνομα κύριο». καὶ 
ρδηττός τόπος ἐςὶν ἀΨήνησιν, ἐν 4 πάν- 

τες "4φηναῖοι δημοσία ὤμνυον τὸν ὅρκον τὸν 
— Θιόηραςος δὲ ἐν τοῖς περὶ νόμων 

καταλελύσδαι τὸ ἔνος τοῦτο λέγει. Harp. 
Αρδιαῖος ὄνομα ἔθνους. 

ἄρ δεν ἀκίδα βέλας, ἡ τὰ ἐκ χειρὸς όλα, 

“Ηράδοτος (481). καὶ ἄρδις πληθυντικῶς 
ἀντὶ τοῦ φαρέτρας (1 245). » 

ἀρδομένη»ν (Α Nub. 283) ποτιζοµένην. 

ἀρ)ύρου κρῆναι --ἄρειανός 

καὶ ἄρδω αἰτιατικῇ. 
Αρεάδνη ὄνομα κύριο». 
4ρέδουσα πηγὴ κατὰ τὴν νῆσον Ἔεκε- 

λίας, ἐν ᾗ εἰσβάλλει "ἀλφειὺς ποταμὸς τῆς 
ρκαδικῆς πόλεως, δυόμενος διὰ τῆς 4δριά- 
ὅος Φαλάσσης τὸ πέλαγος καὶ μηδαμῶς τῇ 
ἁλμυρίδι μιγνύμενος, ὡς ἂν τῆς τοιαύτης 
πηγῆς ἐρώμενος, «Ε. ν. λφειός. 

4ρειανοί. ἰσέον ὅτι ἐγένοντο καὶ ἐν 

"4ρειανοῖς διαιρέσεις δὲ αἰτίαν τοιαύτην. καθ 
ἑχάςην παρ αὐτοῖς ἐρισικαὶ ζητήσεις εἲς 
ἄτοπά τινα τοὺς λόγους αὐτῶν προήγαγο». 
ἐπεὶ γὰρ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πιςεύεται ὁ Φεὸς 
πατὴρ εἶναι τοῦ υἱοῦ τᾶ λόγα, ζήτημα ἐνέ- 
πεσεν εἰς αὐτούς, εἰ δύναται καὶ πρὸ τοῦ 
ὑποςῆναι τὸν υἱὸν ὁ Φεὸς καλεῖσθαι πατήρ" 

ἐπεὶ γὰρ τὸν τοῦ Φεοῦ λόγον οὐκ ἐκ πατρὸς 
γεννᾶσθαι ἀλλ’ ἐξ οὐκ ὄντων ὑποςῆναι ἐδύ- 
ξαζον, περὶ τὸ πρῶτον καὶ ἀνωτάτω κεφά- 
λαιο» σφαλέντες εἰκότως περὶ ψιλοῦ ὀνόμα- 
τος εἲς ἄτοπον φιλονεικίαν ἐξέπεσο». «Γωρύ- 
Ψεος μὲν ἐκ τῆς «ντιοχείας ὑπ' αὐτῶν µε- 
ταςαλεὶς ἔλεγε μὴ δύνασθαι πατέρα εἶναι ἡ 
καλεῖσθαι μὴ ὑφεςῶτος υἱοῦ" ἸΜαρῖνος ὅέ, 
ὃν ἐκ Θράκης πρὸ 4ωροῦέου χεκλήκεισαν, 
καιροῦ ὁραξάμενος ἀφορμῆς (ἐλυπεῖκο γὰρ 
ὅτι αὐτοῦ «4{ωρόφεος προεκέκριτο) τοῦ ἔναν- 
τίου λύγου προϊΐςατο. καὶ γίνεται εἲς αὐτᾶς 
διαίρεσις διὰ τὸ προλεγχώ ἐν λεξείδιο», καὶ κα 
ἰδίαν ἑκάτερος τὰς συναγωγὰς ἐποιῶντο, λέ 
γοντες τὸν πατέρα εἶναι πατέρα καὶ μὴ ὑφε 
σῶτος υἱοῦ. ἐκαλᾶντο δὲ οὗτοι ——— 
ὅτι Θεύκτιςός τις ψαθυροπώλης Σύρος ὅνα- 
πύρως τῷ λόγῳ τῷδε συνίςατο. ἐπηκολάθησε 
δὲ αὐτοῖς καὶ δελενᾶς ὁ τῶν ΓΙ — ἐπί. 
σχοπος. καὶ ὅτοι μικρὸν ὕςερὸν διηρέφησα», 
ἸΜαρίνου πρὸς «4γάπιον διενεχθέντος, ὃν αὐ- 
τὺς εἰς ἐπίσκοπον ᾿Εφέσε προεβέβλητο. ὧτοι 
δὲ οὐ περὶ θρησκείας ἀλλὰ περὶ προεδρίας 
μικροψυχήσαντες ἐπολέμουν ἀλλήλοις. ἐχω- 
ρ{ζοντο δὲ ἀλλήλων ἐπὶ ἔεη λέ, ἕως τᾶ νίε 
Θεοδοσίου. Ῥοεγαί, 5 28. 

Αρειανός καὶ ἀρειανίξω καὶ a άρεια” 
νιςαί καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ἀπὸ “4ρεία τᾶ 

αἱρεδιάρχα, ὃς ἐπὶ τοῦ µεγάλη Κωνςαντίνα 
ἐν τοῖς ἱερωμένοις πρεσβυτέροις τεταγµένος, 
ἐπειδὴ τὰ πάντα συγχεῖν ἐβούλετο, καταὸε 
κασθεὶς ὑπὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ τῶν τιή ἁγίων 
πατέρων» συνόδα, διεφθάρη' ἀήδει καὶ καινῷ 
τοῦ Φανάτα τρόπῳ' ἐν γὰρ τῷ τῆς πόλεως 



ἀρειή -- ἀρετή 

φόρῷ ἐπειχθείσης οἳ τῆς γασρὸς ἀποκλίνας 
εἰς ἁπόπατον ἅμα σὺν τοῖς διαχωρήµασι πάν- 
των ἐκερώθηῃ τῶν ἐντὸς ἀναγκαίω». καὶ ἐξ 

αὐτοῦ καὶ ἀρειόφρονες. 
ἀρειή ἡ ἀπειλή. ἢ ἀσθενής, ὃ καὶ δα" 

σένεται. 
ἀρειμεάνιος ὁ ἐν τῷ “ἄρει µαινόµενος. 

Ἠρειμάνης δὲ ὄνομα κύριο». 
ρειος πάγος' δικαςήριον «49ήνησι». 

ὃ αὐταῖς βουλαὶ δύο, ἡ μὲν τῶν φϕ’ καν’ 
ἵαςον ἐνιαυτὸν κληρουµένη βουλεύει», ἡ δὲ 
ες βίον τῶν “4ρεοπαγιτῶν. ἐθίκαζε δὲ καὶ 
τὰ φονικά, καὶ τὰ ἄλλα πολιτικὰ διῴκει σεµ- 
νῶς. ἐκλήθη δὲ καὶ ρειος πάγος ἤτοι ὅτι 
ὑπάγῳ ἐςὶ καὶ ἐν ὄψει τὸ δικαςήριον: “ἄρειος 
ἐ, ἐπεὶ τὰ φονικὰ δικάζει, ὁ δὲ “ἄρης ἐπὶ 
τήν φόνων. ἢ ὅτι ἔπηξε τὸ δόρυ ἐκεῖ ἐν τῇ 
μὸς Ποσειδῶνα ὑπὲρ «ἄλιρροθία δίκῃ, ὅτε 
ἀέκτεινεν αὐτὸν βιασάμενον ᾿ἀλκίππην τὴν 
ετᾷ καὶ "4γραύλα τῆς Κέκροπος Ψυγατρός, 
ὁς φησιν “Ελλάνικος ἐν ἁ. καὶ ἄρειον τεῖ- 
Ίος, καὶ ἀρειοπαγίτης. 
ρεόβινδος ὄνομα κύριον. 
ρεοπαγίτης. διφορεῖτα. καὶ παροι- 

µία '“ρεοπαγίτης, ἐπὶ τῶν σκυθρωπῶν καὶ 

ὑπερσέμνων» καὶ σιωπηλῶν. καὶ ''“ἄρεος νεοτ: 
τός” καὶ ''ρεος παιδίον’ ἐπὶ τῶν φραάσυ- 
των. κέχρηται τῷ μὲν πρώτῳ Πλάτων ΠΠει- 
σάνδρῳ, τῷ δὲ δευτέρῳ “ναξανδρίδης Παν- 

ῥάρῳ. 
ἀρέσκεια. καὶ ἀρέσκω. πρὸς αἰτιατι- 

χὴν συντάσσουσι καὶ Σοφοκλῆς (Αἱἰ. 085) καὶ 
Αριςοφάνης (Ran. 103): ''σὲ δὲ ταῦτ ἀρέ- 
σκει) 

ἀρεςήρ πύπανο» τὸ ἐν ταῖς φΦυσίαις ἐπι- 
τιθέµενο», παρὰ τὸ ἀρεςόν. | 

ἄρ᾽ ἔσιν; οὐκ ἔνεσιν; ἡ γνώµη πλανᾷ" 
καἱ φημὶ κἀπόφηµι, κοκ ἔχω τί φῶ.' 8 
ος 516, 

ἀρετή 4νδοκίδης καὶ Θυκυδίδης (1 998) 
ὠτὶ τοῦ εὐδοξία, 

ἀρετή ὁιάθεσις ὁμολογουμένη καὶ αὐτὴ 
ὁἡ αὐτὴν οὖσα αἱρετή, οὐ διά τινα φόβον 
ἡ ἐλπίδα ἤ τι τῶν ἔξωθεν. ἐν αὐτῇ τε ἔσιν 
νδαιμονία, ἅτε ἄσῃ Ψψυχῇ πεποιηµένῃ πρὸς 
τν ὁμολογίαν παντὺς τὸ ῥίη. διαςρέφεσύθαι 
ὁὲ τὸ λογικὸν ζῷον ὑτὲ μὲν διὰ τὰς τῶν ἔξω- 
δεν πραγματειῶν πιθανότητας, ὑτὲ δὲ διὰ 

τὴν κατήχησιν τῶν συνόντων, ἐπεὶ ἡ φύσις 
ἀφορμὰς δίδωσιν ἀδιαξρόφας. ἡ ἀρετὴ δὲ 
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τέλειός έσιν ὥσπερ ἀνδρία, καὶ ἢ ἀθεύρητος 
ὥσπερ ὑγεία, ἡ Φεωρηματικὴ ὡς Φφρύνησις, 
καὶ ἐπιςημιονικαὶ μέν εἶσι καὶ Φεωρηκατικαὶ 
αἱ ἔχασαι σύςασιν ἐκ Φεωρημάτω», ὡς φρό- 
νησις καὶ δικαιοσύνη, ἀθεώρητοι δὲ αἱ κατὰ 
παρέκτασιν Φεωρύμεναι ταῖς ἐκ τῶν Ψεωρη- 
µάτων συνεστηκνίαις, καθάπερ ὑγεία καὶ 
ἰσχύς" τῇ γὰρ σωφροσύνῃ τεφεωρημένη ὕπαρ- 
χούση συμβαίνει ἀκολουφεῖν καὶ παρεκτείνε- 

σθαι τὴν ὑγείαν, καθάπερ τῆς ψαλίδος οἵ- 
κοδοµίᾳ τὴν ἰσχὺν ἐπιγίεσθαω. καλᾶνται δὲ 
ἀδεώρητοι, ὅτι μὴ ἔχουσι συγκαταθέσεις 
ἀλλ ἐπιγίνονται, ὡς ὑγεία καὶ ἀνδρία. τεκ- 
μήριο» δὲ τὸ ὑπαρκτὴν εἶναι τὴν ἀρετὴν τὸ 
γενέσθαι ἔκ προκοπῆς τοὺς περὶ Σωκράτην 
«{ιογένην «ἀντισθένην. εἶναι δὲ καὶ τὴν κα: 
κίαν ὑπαρκτὴν διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τῇ ἀρετῇ. 
διδακτήν τε εἶναι τὴν ἀρετή», καὶ ὁᾗλον ἐκ 
τοῦ γίνεσθαι ἀγαθοὺς ἐκ φαύλων. εἰαὶ δὲ 
δύο ἀρεταί, Φεωρητικὴ καὶ πρακτική. οἳ δὲ 
τρεῖς, λογικὴν φυσικὴν ἠθικήν. οἱ δὲ περὶ 
Ποσειδώνιον ὁ', οἳ δὲ πλείονας, οἳ δὲ µία», 

τὴν φρόνησιν. πρώτας δὲ ἀνδρίαν φρόνησιν 
δικαιοσύνην σωφροσύνη», τὰς δὲ λοιπὰς ὕπο- 
τεταγ ένας ταύταις, μεγαλοψυχίαν ἐγκρά- 
τέιαν καρτερίαν ἀγχίνοιαν εὐβουλία», ἀνάλο- 
γοι δὲ καὶ αἱ κακίαι. Diog. L. 7 89. 

τὸν δὲ ἐνάρετον χρὴ ϱ εωρητικὸν εἶναι καὶ 
πρακτικὸν τῶν ποιητέων. τὰ δὲ ποιητέα καὶ 
αἱρετέα ἐςὶ καὶ ὑπυμενετέα καὶ ἐμμενετέα 
ὥςε εἰ τὰ μὲν αἱρετῶς ποιεῖ τὰ δὲ ὑπομο. 
»ητικῶς τὰ δὲ ἐμμενετικῶς, φοόνιμός τέ ἐςι 
καὶ ἀνδρεῖος καὶ δίκαιος καὶ σώφρων. ' κε- 
φαλαιοῦσθαι δὲ ἑκάςην τῶ» ἀρετῶν περίτι 
ἴδιον κεφάλαιον, οἷον τὴν ἀνδρίαν περὶ τὰ 
ὑπομενετέα, τὴν φρόνησι» περὶ τὰ ποιητέα 
καὶ μὴ καὶ οὐδέτερα. ἁμοίως καὶ τὰς ἄλλας 
περὶ τὰ οἰκεῖα τρέπεσθαι. Diog. L.T 195. 

ἀρετὴ δέ ἐςι ῥελτίςη ἕξις: η ἕξις ἀφ᾽ ἧς 

αὐτό τε τὸ οὗ ἐςὶν ἄριςύν ἐσι, καὶ τὰς ἐνερ- 

γείως τὸς οἰκείας ἄριςσα ἀποθίδωσι». 

ἀρετὴ κατὰ φύσιν, κακία παρὰ φύσι». 
ὅτι οὗ πᾶσα ἀρετὴ ἐπισήμη: ἔςι γὰρ ἣ 

μὲν διανοητικὴ Ἡ δὲ ἠθική, αἱ δὲ ἠθικαὶ ἐκ 
ἔχονσι» ἐν τῇ γνώσει τὸ εἶναι. 

ὅτι φασὶν οἳ σωικοὶ μηδὲν μεταξὺ εἶναι 
ἀρετῆς καὶ κακίας, οἱ δὲ περιπατητικοὶ µε- 
ταξὺ λέγουσιν εἶναι τὴν προκοπήν. ὥς γὰρ 
δεῖν φασὶν οἱ σωικοὶ ἢ ερεβλὸν εἶναι ξύλον 

ἢ ὀρθόν, οὕτως ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ὅτε δὲ 
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δικαιότερον οὔτε ἀδικώτερον. καὶ ἐπὶ τῶ»ι ἀρηρός τὸ εὐάρμοςον, ἀρηρώς δὲ ὃ ἡρ- 
ἄλλων ὁμοίως. Diog. L.7 197. 

ὅτε πολιτικαὶ ἀρεταὶ κατακοσμῦσιν ἡμᾶς 
καὶ ἀμείνους ποιοῦσι», ὁρίζουσαι καὶ κετρῦ- 
σαι τὰς ἐπιδυμίας, καὶ ὅλως τὰ πάθη µε- 
τροῦσαι καὶ ψευδεῖς δόξας ἀφαιροῦσαι, τῷ 

ὕλως ἀμείνονι καὶ τῷ ὠρίσφαι καὶ τῶν ἀμιέ- 
τρων καὶ ἀορίσων ἔξω εἶναι. τὰς δὲ πολιτι- 

π ῃ J 3 - ο. 
κὰς ἀρετὰς ὁ Πλάτων ἀλλαχοῦ κανθάρσεις 

λέ ει. 
2 , ο ση * — τέσσαρες ἀρεταί. οτι ἔπεται τῇ {ρονήσει 

4 1 — * εὐθουλία καὶ σύνεσις, τῇ δὲ σωφροσύνη εὖ- 
ταξία καὶ κοσµιότης, τῇ δὲ δικαιοσύνη ἰσό- 
της καὶ εὐγνωμοσύνη, τῇ δὲ ἀνδρεία ἅπα- 
ραλλαξία καὶ εὐτονία. Diog. L.7 198. 

μ 3 . ς 0) * 34 — R 
τι ἀποῤλητὴ ἡ ἀρετῇ διὰ µέθην η µε- 

λαγχολίαν, ἀναπόβλητος δὲ διὰ ῥεβαίαν κα: 
τάληψιν. καὶ αὐτάρκη δὲ αὐτήν φασιν εἶναι» 
οἳ δὲ οὐκ αὐτάρκη εἶναι, ἀλλὰ χρεία ἐστὶν 
Ἰσχύος καὶ ὑγείως καὶ χορηγίας. Diog. L. 
7 41327. 

9— ή 1 3 — 2* 4 22 2* 

ὅτι ἡ ἀρετὴ τῶν ἀντικειμένων ἐςίν. ἀντι- 
χείµενα δέ εἴσιν ὅσα τῇ ἀναιρέσει τῶν ἔναν- 
τίων σν»ίσαται, τυφλότης ὄψις, κατάφασις 
ἀπόφασις, καὶ τὰ ὅμοια, 

ἀρετῆς κτῆμα" "ὅταν ἀπίδῃ τις εἰς τὴν 
Ῥωμαίων εὐταξία»ν, ἐπιγνώσεται εἶναι ἀρετῆς 

— 2* ΄ - 

κτῆκα, à τύχης δῶρον” (loseph. B. 1. 8 5 1). 
ἀρετῶ τὸ ἀρετῆς ἐπιμελοῦμιι" Προκό- 

πιος ((οἵμ. 4 extr.) '"ἀπφύτεροι δέ, οἳ μὲν 
Φανατῶντες οἳ δὲ ἀρετῶντες, θυιιῷ ἐπὶ τὲς 

πέλας πολλῷ ἵεντο. 

ρζανη»ή τόπος. 
ἀρήγω τὺ βοηῦῶ. 
2 4 κ ϕ 
ἀρηίδηλος ὁ φανερύς. 
ἀρηίδοος ὃ ἐν πολέμω ταχύς. 
"4ρηίλυκος ὄνομα κύριον. καὶ «4ρηιλή- 

χοιο Hom. ξ 401). 
ἀρήιος ὁ πολεμικός. καὶ ἀρήιοι" 4λ- 

* ⸗* ⸗ / 2 / “. χαῖος ᾿᾽άνδρες πύληος πύργος ἀρήιοι. καὶ 
ἀρπηίοις τοῖς τοῦ πολέμε" “εἶναι ἔλεγε νεύ- 
τητα ἐπίλεκτον, καὶ ἀρηίοις ὅπλοις πεφρά- 
χδαι,) 

2 ⸗ 1—22 * 2 ἀρηέφατος ὃ ἐν πολέμῳ ἀνηρημένος, 
ἀρηίφιλος ὅ φίλος τοῦ 4ρευς. 
ἀρημένος ὃ βεβλαμμένος. καὶ ἀρήμε- 

ναι (Ποια. } 3933). 

4ρήνη ὄνομα πηγῆς. 
2 { ⁊ ἀρήνωρ ὃ φύλαξ. 

7— c 

ἀρήρει GHom. T'ässs) εὖ ἤρμοστο, καὶ 

µοσμένος., 
ἀρηρομένη (Ποπ, Σ 548) ἠροτριασμένη. 
ἄρης κυρίως ὁ σίδηρος" (ΑΡΤ 581) "βα- 

ψαμένη κοίλων ἐντὺς “ἄρη λαγόνων.”. σηµαί- 
νει δὲ καὶ τὸν πύλεμον. παρὰ τὸ ῥῶ τὸ λέγω 
ὁ μέλ λων ῥήσω, ῥῆς, καὶ μετὰ τοῦ σερητικᾶ 

J Aous ἐν 7ὰρ πολέμω οὐ λόγων ἀλλ᾽ ἔρ- 

γιων χρεία, καὶ Όμηρος Ἴ1Π 650) ἐν 7ὰρ Χερσὲ 
τέλος πολέιου, ἐπέων ὃ᾽ ἐνὶ βουλῃι τὸ α 
καὶ μακρὸν καὶ βραχύ" Ὅμηρος (Ε 31) '"4ρες 

«ρες ῥ᾽ροτολοιγέ- έ κλύεται δὲ ἄρης ρου, 

καὶ Aonc Ἄρητος, καὶ ρης Ἔρεως' Aonc 
} ἀρ ἔσι, καὶ ταράττει τὴν χλίσι». 

4ρης τύραννος, ἐπὶ τῶν μετὰ βίας τι 
διαπραττοµένων. 

ἀρή ήσασθαι (Ἠοια, 115) εὔξασθαι, 
4ρή ήτ η ὄνομα κύριον. 

ἀρητήσιον πεδίον., eſ. Etym. M. p. 140. 
4ρήτιον. 4ρητῖνοι ὄνομα ἔθνους. 
ἀρητόν τὸ βλαβερόν. ἄρρητον δὲ λό- 

γον κακόφηµο», μὴ ῥηθῆναι ὀφείλοντα" 3ο: 
φοκλῆς (ΑΙ. 914) "πῶς δῆτα λύω λόγο» ἄρ- 
ϱητον. , (ulias. or.7 p.210)* ̓ ἀρρήτων άρρη- 

τύτερο» καὶ χακῶν πέρα” 7εγραφὼς ἢ καὶ 
πεπραχώς. "τίς οὖν οὐ μισήσέϊεν — 
ἀρρητουργίας ἑταίραις μὴ ἀπολελεῖφόαι; 
λαμβάνεται δὲ ἡᾗ λέξις καὶ ἐπὶ ἀκαταληψίας, 
ὡς τὸ '"“ἄρρητον τὸ Φαῦμα τῆς σῆς κυήσεως, 
μµητροπάρθενε., 

άρητος ὄνομα κύριον. 
ἄρθμια φίλια" Ἡρόδοτος (9 9) '"4δη- 

ναίων μὴ ἐόντων ἡμῖν ἀρθμίω», τῷ δὲ βαρ- 
βάρῳ συμμάχων. καὶ ἀρθ ιήσαντες Hom. 
ἩΗ 309) φίλοι γενόκενοι. 

ἀρθρέμβολα ὄνομα βασανιςηρίω», πα» 
ρἆ τὸ ἐξαρθροῦν τὸν ἐμβαλλόμενο», 

ἀρθροπέδαν" (ΑΡ 6297) ““ἀρθροπέδαν 
ςεϊμόν τε καὶ ὠλεσίβωλον ἀρούρης σφῦραν." 

4ρία ὄνομα πόλεως. 
ριαῖος ὄνομα κύριον. 
Αριάδνη γυνὴ τοῦ Θησέως. 

ἐν τῷ «ἄἰγαῖον πέλαγος. 
4ριαμιένης ὄνομα κύριο». 
Αριαράθης ὄνομα κύριον. 
ἀρίβαλλος οὐ μόνον παρὰ Στησιχόρῳ 

καὶ ἄλλοις 4ωριεῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἱππεῖσιν 

ρισοφάνης (1100) ““εἶτα κατασπένδειν κατὰ 
τῆς κεφαλῆς ἀριβάλλῳ."' 

ριβαρζάνης ὄνομα κύριον. 

καὶ ζήτει 
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Ἀριγ»ώτη μαθήτρια Πυθαγόρα τῦ µε- 
Ἰάλον καὶ Θεωνοῦς, Σαμίαω, φιλόσοφος ΠΠυ- 
δαγοριχή, συνέταξε τάδε, ῥακχικά: ἔσι δὲ 
πιρὶ τῶν 4ήμητρος µυςηρίων», ἐπιγράφεται 
δὲ χαὶ ἱερὺς λόγος. ἔγραψε δὲ καὶ τελετὰς 
4ωνύσου καὶ ἄλλα φιλόσοφα. 

ἀρίγνωτος ὁ εὐδιάγνωςος. 

ριδαῖος ὄνομα κύριο». 
ἀριδείκετος (Ηοιη. A 348) ὁ διάδηλος 

καὶ ἴνόοξος, ἀρίόδηλος δὲ ὁ διάδηλος καὶ 

/ωερός. 
ἀρίδες. ἡ εὐθεῖα ἀρές, τὸ τεκτονικὺν ἐρ- 

μαλεῖον" (4Ρ6 105) "καὶ γυρὰς ἀμφιδέτους 
ἀρίδας, καὶ αὖθις (ΑΡ 6205) uĩ τ’ ἀρίδες 
ξεσέρ τε.” ἄρις δὲ ὁ (ἡ ἔχων 'ῥῖνα. 

ἐριζήλη (Ποια. Σ 219) ἡ διάδηλος καὶ 
/εηρά, καὶ ἀρίζηλος ἀρσενικόν. 
ἀριήχοο»ν ὀξυήκοο», εὐπειθή. 
ἀριΦμῶ αἰτιατικῇ. καὶ ἀριθμοῦντα 

σαατάττοντα" καὶ ἀριθμοῦντά τινας τοῖς 
ὀορυφόροις.”' 
ριμα ὄρη. καὶ 4ριμάνιος δεὺς παρ 

Ahyrarioic. 
ριμάσπειοςτόπος. καὶ 4ριμασπός 
κόν, 
ριματθαῖος ἀπὸ τόπου. 
Ἀρίμινο» ὄνομα πόλεως, καὶ 4ριμιί- 

noc ὄνομα ἐθνικόν. 
ριοβαρζά»ης ὄνομα κύριον. 
ἀριπρεπής ὁ διάδηλος. 
ἄρις ὁ μὴ) ἔχων ῥῖνα. 
ρίσβη πόλις τῆς Βοιωτίας. 
ἀρίσημος φανερὸς ἐν πολέµοις. 
ἄριςα κάλλιςσα. καὶ παροιμία ἄρισα χω- 

ὡς οἰφεῖ,”. ἐπὶ τῶν τὰ οἰκεῖα κακὰ μᾶλλον 
εἱρουμίω» ἤ τὰ ἀλλότρια ἀγαφθά, 
Αριςαίνετος ὄνομα κύριον. 
ρίςαινος. Φιλοποίμη» καὶ ᾿4ρίσαινος 

ἡ Αχαιοὶ συνέβησαν ὁ τὴν φύσιν μίαν σχεῖν 
μτι τὴν «ἄρεσιν τῆς πολιτείας. ἦν γὰρ ὁ 
ai⸗ — εὖ πεφυκὼς πρὸς τὰς πολε- 

παὰς χρείας καὶ κατὰ σῶμα καὶ κατα ψυ- 

7ή, ὁ ϕ᾽ ἕτερος πρὸς τὰ πολιτικὰ καὶ λο- 
Ἰαὰ τῶν διαβονλίω». τῇ ὃ) αἱρέσει κατὰ 
ti⸗ πολιτείαν τοῦτο διέφερον ἀλλήλων. τῆς 
Τὲφ Ῥωμαίων ὑπεροχῆς ἤδη τοῖς Ἑλληνικοῖς 
πφάγμασιν ἐμπλεκοκιένης ὁλοσχερῶς κατά τε 
τοὺς Φιλιππικοὺς καὶ ᾽Αντιοχικοὺς καιροὺς 
Ἀρίσωνος ἦγε τὴν ἀγωγὴν τῆς πολιτείας οὗ- 

τως ὡσε πᾶν τὸ πρόσφορον μὲν ᾿Ῥωμαίοις 
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ἐξ ἑτοίμου ποιεῖν, ἔνια δὲ καὶ πρὶν ἢ προσ- 
τάξαι ἐκείνους, ἐπειρᾶτο μιέντοι γε τῶν νό- 
µων ἔχεσθαι δοκεῖν καὶ τὴν τοιαύτην ἐφείλ- 
κετο φαντασίων, εἴκων ὁπότε τούτων ἆἄντι- 
πίπτοι τις προδήλως τοῖς ὑπὸ Ρωμαίων γρα- 
φομένοις. ὃ δὲ Φιλοποίμην, ὅσα μὲν εἴη τῶν 
προκαλουµένων ἀκόλεθα τοῖς νόµοις καὶ τῇ 
σεµµαχία, πάντα συγκατήνει καὶ συνέπρατ: 
τεν ἀπροφασίσως, ὅσα δὲ τούτων ἐκτὺς ἐπι- 
τάττοιεν, οὐχ οἷός τ' ἦν ἐθελοντὴς συνυπα- 
κούειν, ἀλλὰ τὰς μὲν ἀρχὰς ἔφη δεῖν δικαιο- 
λογεῖσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἀξιοῦν, εἰ 

δὲ μηδ᾽ οὕτως πείφοιεν, τέλος οἷον ἐπιαρ- 
τυροµένους εἴκειν, καὶ τότε ποιεῖν τὸ παραγ- 
ελλόμενον. Polyh. 35 9. 

ριςαῖος εἷς τῶν γιγάντων», ὃς περιε- 
σώῦη (οί. ν. δικαίωσις). 4ριστεύς δὲ ρι- 
σέως ὄνομια κύριο», καὶ 4ριςίων ὡσαύτως. 

ἔσι δὲ Σάµιος μὲν ἢ Πλαταιεύς, ἐκ µειρα- 
κυλλίου δὲ ἑταῖρος 4ημοσθένους, ἐπέμφῦη 

δὲ ὑπ αὐτοῦ πρὸς 'Ἡφαισίωνα ἕνεκα διαλ- 
λαγῶν. μνημονεύει αὐτοῦ 'Ὑπερίδης ἐν τῷ 
κατὰ {ημοσφένους. Ἡατρ. 

ρίςαιχμος ὄνομα κύριον. 
4ρίςαρχος λεξανδρεὺς Φέσει, τῇ δὲ 

φύσει Σαμοθράξ, πατρὸς 4ριςάρχου. γέγονε 
δὲ κατὰ τὴν ϱνς’ ὀλυμπιάδα, ἐπὶ Πτολεμαίη 
τοῦ φιλομήτορος, οὗ καὶ τὸν υἱὸν ἐπαίδευ- 
σεν. λέγεται δὲ γράψαι ὑπὲρ ὦ βιῤλία ὑπο- 
μνηιιάτων µόνω». μαὐητὴς δὲ γέγονεν Α4ρι- 
ςοφάνες τοῦ γραμματικοῦ, καὶ Κράτητι τῷ 
θαμματικῷ Περγαμηνῷ πλεῖστα διημιλλή: 
σατο ἐν Περγάµῳ. μαθδηταὶ δὲ αὐτοῦ γραµ- 
ματικοὶ περὶ τοὺς μ΄ ἐγένοντο. τελευτᾷ δὲ ἐν 
Κύπρῳ, ἑαυτὺν ὑπεξαγαγὼν ἐνδείᾳ τροφῆς, 
ν»όσω τῇ ὕδρωπι ληφὺείς. ἔτη δὲ αὐτοῦ τῆς 
ζωῆς οβ’. καὶ παῖδας μὲν κατέλιπεν “4ρίσαρ- 
χο» καὶ ριςαγόρα», ἄμφω δὲ ἐγένοντο εὐή- 
Φεις, ὥςε καὶ ἐπράθη ὃ “4ρίσαρχος" θη- 
ναΐοι δὲ ἐλθόντα παρ αὐτοῖς ἐξωνήσαντο. 

ρίςαρχος Τεγεάτης ὅ τῶν τραγῳδιῶνΏ 
ποιητὴς νοσεῖ τινὰ νόσο», καὶ ἰᾶται αὐτὸν ὁ 
"4σκληπιός, καὶ προστάσσει χαριςήρια τῆς 
ὑγείας. ὃ δὲ ποιητὴς τὸ ὁδρᾶμα τὸ ὁμώνυμιόν 
οἳ »έμει. Φεοὶ δὲ ὑγείως μὲν οὐκ ἂν ποτε ει: 
σθὺν αἰτήσαιεν, οὐδ' ἂν λάβοιε». ἢ πῶς ἄν, 
εἴγε τὰ µέγιςσα ἡμῖν φρενὶ φιλανδρώπω καὶ 
ἀγαθῇ παρέχουσι προῖκα, ἥλιόν τε ὁρᾶν καὶ 
τοῦ Φεοῦ τοῦ τοσούτου τῆς παναρκοῦς ἁμι- 
σθὶ µεταλαμβάνειν ἀκτῖνος, καὶ χρῆσιν ὑδα- 
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τος, καὶ πυρὺς συντέχνου µυρίας ἐπιγονὰς 
καὶ ποικίλας ἅμα καὶ συνεργοὺς ἐπικουρίας, 
καὶ ἀέρος σπᾶν, καὶ ἔχειν τροφὴν ζωῆς τὺ 
ἐξ αὐτοῦ πνεῦμα. ἐφέλαυσι δὲ ἄρα ἓν τοῖσδε 
τοῖς μικροῖς μήτε ἀγχαρίσας εἶναι μήτε ἁμνή- 
µονας ἡμᾶς, καὶ ἐν τούτοις ἀμείνονας ἀπο- 

φαίνοντες. eſ. v. Θεύπομπος. 

οὗτος δὲ ὁ Αρίζαρχος σύ) γχθονος ἦν Εὺ- 
ριπίδη" ὃς πρῶτος εἲς τὸ νῦν αὐτῶν μῆκος 
τὰ ὀράματα κατέσησε». καὶ ἐδίδαξε μὲν τρα- 
γῳδίας ο’, ἐνίκησε δὲ β, βιοὺ ς ὑπὲρ ἔτι ϱ’. 

ο ρίσαρχος. οὗτος τν ἐν ᾿Εφέσῳ. μό- 
»αρχον εἶχεν ἐξουσίαν ἐκ τῶν «4θηνῶν ἥκων 
χλητός" ἐκάλουν δὲ ἄρα αὐτὺν οἱ προσήκον- 
τες, ὅτι ἐμμελῶς τε καὶ σὺν κηδεµονίᾳ αὐ- 
τῶν ἤρξεν ἔτεσιν έ. ὑπανέςη δὲ ἐκ τῶν 4δη- 
νῶν, ὅτε “ἄρπαγος Ἰῦρον τὸν Ἰαμρύσου 
παϊδα ἐπὶ τὴν σὺν ΠΠέρσμις ἀπύςασιν ἐπά- 

ouc ἔτυχεν. 
Ἠριςέας «4{ημοχάριδος ἡ Ἰαζςροῤίου, 

Προκοννήσιος ἐποποιός, τὰ «4ριμάσπεια κα- 
λούμενα ἔπη" ἔσι δὲ ἱςορία τῶν ὑπερβορέων 
᾽4ριμασπῶ», ῥιῤλία Υ’. τούτα φασὶ τὴν ψυ- 
χήν, ὅτε ἐβόλετο, ἐξιέναι καὶ ἐπανιέναι πάλιν. 

γέγονε δὲ κατὰ ἠκροῖσον κικὶ ἀῦρον, όλυμι- 
πιάδι ν΄. ἔγραψε δὲ οὗτος καὶ καταλογάδην 
Φεογονία», εἰς ἔπη ἆ. 

α. ἄριςείδης “ἄὁριανεὺς σοφιςής (άδρια- 
νοὶ δὲ πόλις ἸΠυσίας τῆς νῦν Βιθυνίας), IIo- 
λέμωνος τοῦ Σμυρναίου ῥήτορος μαθητής, 
υἱὸς Εὐδαίμονος φιλοσόφου τε καὶ ἱερέως 
γενοµένου τοῦ ἐν τῇ πατρίὀι αὐτοῦ ἱεροῦ τᾷ 
ιός οἳ δὲ Εὐδωίμονα τὸν πατέρα αὐτοῦ 
γράφουσιν. ἠκροάσατο δὲ ᾿Ηρώδε κατὰ τὰς 
φήνας καὶ ἐν Περγάμῳ “ρισοκλέους, 7: 
γονὼς ἐπί τε «4ντωνίνου τοῦ Καίσαρος, καὶ 
διατείνας µέχρι Ἰκομόδου. τῶν δὲ λόγων αὐ- 
τοῦ παρ οὐδενὶ πέρας εὗροι τις ἄν, ἄλλως 
δὲ ἄλλοις ἐπιτευχθέντας. 

ν Ἀριςείδης ὁ .Πυσιμάχου πένης ὧν διὰ 
τὸν τρύπον ἄνευ ὄρκω» ἐπιςεύετο. καὶ Ἰαλ- 
λίου ποτὲ κρινοµένου παρελ ὧν εἶπεν ᾿ ἐμοὶ 
τὸν ἄνδρα χαρίσασὺε”. καὶ ἔτυχε. τοῦ δὲ 
χθυσίον ἀντιπέμψαντος παρῃτήσατα, εἰπών 
ὁ ὁ μὲν Καλλίου βίος τῆς ρισείδου χρήζει 
πενίας, ἡ δὲ ρισείδου. πενία καταφρονεῖ τ 
Καλλίου πλούτου... οὗτος Θεμιςοχκλεῖ ποτὲ 

4ρίςαρχος Ὁ -- 4ρίξιππος a 
ν Ἱ ο ὡς 
δὲ ἦν ὀίκαιος ὡς μέλλοντος αὐτοῦ ἐξοςρα- 
κίζεσθαι ἀπὸ τῆς ἀγροικίας τις ἄςρακον αὖ- 

-. ἩἹ * 1 4 4 3 * [ή 

τῷ ἐπιδιδούς (ἠγνόει δὲ τὸν ἄνδρα) γράφει» 
ἠξίου τὸν ἐξοςρακισμό», τοῦ δὲ ἐρωτήσαντος 

ο ’ / Ἱ v 

τί ριςείδης αὐτὸν λυποίη, πάνυ ὁίκαιος ὦ» 

ἔφη. καὶ γελάσας ὁ «ρισείδης ἔγρωψε ψῆ- 
ς 74 ο . ’ ’ φον. ὁ αὐτὸς διέτριψεν ἐν «Αἰγίνῃ φυγῶ», 

Ἔέρξου δὲ ὡς αὐτὸν ἐν τῇ φυγῇ πρεσβευ- 
4 - ἳ ’ -. ’ 

σαμένου καὶ τρισχιλίας δαρεικούς, οτε έἔπῃεε 
τὴν "Γλλάδα, ὁιδόντος, οὐδὲν ἐπισρέφεσθαι 

ἔφη τοῦ ΗΠερσικοῦ πλούτου τοιαύτῃ Χρώμε- 

ας διαίσῃ᾿ ἔτυχε δὲ οὐκ ἐπιμελῆ τὸν ἄρτο» 
προσφεράµενος «ριςείδης. καὶ Ἠλτιάδῃ µά- 
λιξα ἐῴκει. ἑκάτερος τούτων ἄρισυς ἐγένετο " 
"ρισείδης μὲν δίκαιος, ὁ δὲ ΠΗιλτιάδης ἐν 
ΠΠαραθῶνι ἐςρατήγησε. τᾷ δὲ ἐν ΜΠαραθῶνι 
πολέιη µέμνηται, διότι τὰ μὲν ἄλλα κατο- 
Φώματα κοι»ῇ πᾶσα ἡ ἢλλὰς πεποίηται, τὸ 
δὲ ἐν ἹΗαράν ῶνι μόνοι οἱ «49 ηναῖοι. δελ. A 
ἴδᾳ. 1322. 1381. 

1} — * — * — 4 ἀριςεῖον τὺ τοῖς ἀριςεύσασι διδόµενον 
ἔπαῦλον. 

2 ’ . , .. ’ ᾿ . 

ἀριςερά τὰ μωρά, δεξιά δὲ τὰ συνε- 
τά. Σοφοκλῆς περὶ ἴαντός φησι» (Αἱ. 183) 
“οὔποτε γὰρ φρενόθεν }γ ἐπ ἀριςερά, παῖ 
Τελαμῶνος, ἔρης.᾽᾿ 

ἀριςήσασθόε Ἰεύσασδε, ἀρίσισον δὲ 
διὰ τοῦ τε’ ΑΑρισοφάνης Ὄρνισι (660) | Ἱτάτεας 

! μὲν ἄγων μετὰ σοῦ ἀρίσισον εὖ. n 

— ην κατ ἐκλογὴν καὶ ἀἴρεσιν 
τῶν ἀρίσω»ν' Νόμων ὁ' (ρ.809). 

, ”) / 

ριςίου ἹΚύκλωψ. µέμνηται τούτου 
” / ἀ * . ντ / 2 — 

Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ Φατύρω», εἴ, ν. ἀπω- 

λέσας. 
φίσιππος “4ριτάδου ἀπὸ Κυρήνης, α 

φιλόσοφος, Σωκράτους ἀκουσής" ἀφ᾽ οὗπερ 

ᾗ Κυρηραϊκὴ κληθεῖσα αἴρεσις Ἰρξατο. πρῶ- 
᾿ ” - ᾿ * 

τος δὲ τῶν» Σωκρατικῶν μισιλοὺς ἐπράξατο. 
— — V J — —2 

Ἐενοφῶντι δὲ εἶχε δυσμενῶς. καὶ ἦν ἱκανὺς 
ἁριιόσασδαι καὶ χρύνῳ καὶ τόπῳ, καὶ τῶν μὲν 
παρόντων» ἀπέλανεκαὶ ἡδονὴν µετεδέωκε, πόνῳ 
δὲ ἀπόλαυσιν ἀδεμίαν ἐφήρα τῶν ὃ παρόὀν- 

ας ’ 1X * ον 

των" οὔεν «Πιογένης βασιλικὺν κύνα αὐτὸν 

ἐκάλει.. ἀποφ δέγματα δὲ αὐτοῦ πλεῖςα καὶ 
ἄρισα. διήκουσε δὲ αὐτᾶ ἡ Φυγάτηρ φήτη, 
φ᾽ ἧς ὁ παῖς αὐτῆς ὁ Νέος Αρίδιππος, ὃς 

ἐκλήθη µητροδέδακτος. ὅ Θεόδωρος ὁ ἄθεος 
ἀντεπολιτεύσατο, συμπρεσβεύων δὲ αὐτῷ — ἐπικληθείς, εἶτα δες" τοῦ δὲ ντίπατρος, 

τὴν ἔχδρω" εἶπεν 

µεν, ὁμονοῶμεν δὲ ὑπὲρ τῆς πύλεως, οὕτω 
"ἔσω τῶν ὁρίων ἀφῶ- | τοῦ δὲ ᾿Επιτιμίδης ὁ Κυ ϱη»αἴος, τᾷ δὲ IIu- 

Γραιβάτης, τοῦ δὲ ᾿Ηγησίας ὁ πεισιφάνατος, 



Αρίσιππος υ΄---4ριςόνικος α 169 

πὲ δὲ ἀνγίκερις ὁ Πλάτωνα λυτρωσάµενος, 
ἆ. Diog. L.2 65. 

J ⸗ — — ζ * 2 

; ρίςσιππος ᾠωκράτους οὀμµιλητηής, ἐν 

αἴσι τὴ» ἡδονὴν ἀσπασάμενος καὶ ἐπίχαρις. 
ἴμεται δὲ ὅτι καὶ τοῦ παιδὸς αὐτιῷ φέρον" 
τς ἀργύριον καὶ ἀχφομένου τῷ βάρει ᾿'τὸ 
δεροῖν ἀπόῥαλε ἔφη. ἐπιβουλευόμενος δὲ 

᾿ . - . ’ J ΄ ὕ πλῷ ὁὲ ἃ ἐπηγετο, εἲς τὴν Φάλασσαν 
** 3 ΄ ..ε 8 ι .”. .. } , 

κιβαλεν αυτά" η γὰρ τούτων” ἔφη '᾽άπω- 
ν 1 ᾿ ῤ .. ᾗἹ ⸗ 2 / ὧα ἐμοι σωτηρία.) ἐπέσκωπτε ὁ’ «ντισθέ- 
π ἀεὶ διὰ τὴν σρυφνύτητα. καὶ πρὸς «Ίιο- 

. . Ὃ , ’ 3 . Δ Π 
πσιν τὸν «Φπικελίας τύραννον ἐλθὼν καὶ πί- 

πν ἐνίχα, καὶ ὀρχήσεως τοῖς ἄλλοις κατῆρ- 
, ἐδὺς ἐσθῆτα ἁλαργῇ. Πλάτων δὲ προσ- 
Ὡμιθμένης αὐτῷ τῆς ςολῆς εἶπεν Εὐριπίδα 
LLech. 834) ἰαμβικά οὐκ ἂν δυναίµην θη- 
ἵ ἐδῦναι ςολὴν ἄρρη» πεφυκὼς καὶ γέ- 
μη ἐξ ἄρρενος. «ρίσειππος δὲ δεξάµενος 

΄ 3 — — — πι]ελάσας εἶπε τοῦ αὐτοῦ ποιητᾶ (Βαοε]ν, 
Ἡῃ "καὶ γὰρ ἓν βακχεύμασιν ὁ νοῦς ὁ σώ- 
., 2* — * t | ᾿ 

Ίων οὐ ὁιαφθαρήσεται. ὑπὲρ φίλου δὲ 
ειών καὶ μὴ τυγχάνω», τῶν ποδῶν ἥψατο 
πα ἔπεισε, καὶ οὐ ταύτης ἐγὼ τῆς κολα- 
πίας «ἴτιος” εἶπεν, ἀλλὰ «4{ιονύσιος ὁ ἐν 

Ἰόασι τὰς ἀκοὰς ἔχων.᾽ 
3 — 

ι ριςογείτων Κυδιμάχε ἢ «ἄνσιμάχα, 
. - — * * -” 

Ανηναῖος ῥήτωρ, μητρὸς δὲ ἀπελευδερικῆς" 
ἴις ἐπεκαλεῖτο κύων διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐ- 

τοῦ, ἐφονεύθη δὲ ὑπὸ «4φηναίων, λόγους 

Ἰμήσας, ἀπολογίαν πρὺς «4{ημοσθένην τὸν 
ή . — ᾿ ι) 

ερατηγόν, πρὸς .«{υκοῦργον, κατὰ 1 μοῦέα, 
πατὰ Τιμάρχου, κατὰ ᾿Ὑπερίδα, κατὰ Όρα- 
πίλλου, ὀρφανικόν. 
4 γεί Σχυδή ΐ ) ριςογείτω»ν 3Ἀχκυδίμου συκοφάντης. 

τούτου ὁ πατὴρ ὀφλήσας τῷ Φημµοσίῳ τε- 
Ἰατᾷ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ, καὶ αὐτὸς «4ριςο- 
Ἱέων μετὰ ταῦτα ὡς κληρονόμος τοῦ ὀφλή- 

γε” « β ΄ ” ’ 6 ολ - 
µατος ἐδέθῃ"' η δὲ µήτηρ ἐπράνῃ ὑπὸ τοῦ 
μου. ἐν δὲ τῷ δεσμωτηρίῳ κλέψας γραμµ- 

* ΄ * 3 - : — J µατεῖον κατεγνώσθη ὑπὸ τῶν δεσμωτῶ», καὶ 
4 — - * την ῥῖνα οὗ τὺ γραμματεῖον ἔκλεψεν ἔφαγεν. 

καὶ Ζωῤίων ὑποδεξαμένη» αὐτὸν φυγόντα, 
1». .᾿ ο) ο » -- 
ὠιοῦσαν εὖ παφεῖν ὅτε ἴσχυεν, ἐπὶ τὸ τοῦ 
Μτοικίου πωλητήριον ἤγαγεν, καὶ τὴν ἀδελ- 
φὴν ἐπ ἐξαγωγῇ πέπρακεν. ᾿περίδην δὲ 
ἐφάψατο παρανύµω» ἐπὶ τῷ μετὰ Χαιρώ- 
μιαν ψηφίσµατι, καὶ οὐχ εἴλεν. . Ώεπιοδίὴ. 
B 24, 

. ριςογένης Θάσιος ἰατρὸς ἔγραψεβι- 
Miu κ΄. ἐκρίθη δὲ περὶ διαίτης α, περὶ 

δυνάμεως αἲ, περὶ δακέτω» α, περὶ σπέρ- 
— * 

µατος u, ὑγιεινὸν α, ἐπιςολικά, ἐπιτομὴν 

φυσικῶν βοηΦημάτων πρὸς «4ντίγονον, 
ριςογένης Ἰνίδιος ἰατρός, δοῦλοςυ 

Ἀρυσίππου τοῦ φιλοσόφου, ἰάτρευσεν «ἄντι» 
Ίόνῳ τῷ ἐπικληθέντι Γονατᾷ. 
ο ὼ ι : , . 
4ριςύδημος «4ριςοκράταης, Ἱκύμης τῆς κ 

Ἰταλιώτιδος τύραννος, ἀνὴρ οὐ τῶν ἐπιτυ- 
χόντων ἕνεκα γένους" ὃς ἐκαλεῖτο μαλακὺς 
ὑπὸ τῶν ἀςῶν, καὶ σὺν χρόνω γνωριμωτέραν 
τοῦ ὀνόματος ἔσχε τὴν κλῆσιν, εἰ ὅτι Φη- 
λυδρίας ἐγένετο παῖς ὢν καὶ τὰ γυραξὶν ἁρ- 

". ή ⸗ J Ὑ 

µόττοντα ἔπασχεν, εἰν ὅτι πρᾶος ἦν φύσει 

καὶ μαλακὸς εἷς ὀργή», Dionys. Η. 7 2. 
«4ριςύδημος ἐπιομὴν τῆς καθύλουὈ 

“᾿Ηρωδιανοῦ ἔγραψε πρὸς «{αναόν, 
ριςοκλῆς «{αμψακηνός, φιλύσοφοςα 

σωικός, ἔγραψεν ἐξήχησιν τῶν Ἀρυσίππου 
— — ΄ 

περὶ τοῦ πῶς ἕκωςα λέγομεν καὶ διανοούμε- 
φα, βιῤλία ὁ’. 

ριςοκλῆς ]Μεσσήνιος τῆς Ἰταλίας, u- b 
4 * . λόσοφος πἐριπατητικός, συνέταξε περὶ φιλο- 

σοφίας Αι ”ῤλία , πότερο» σπουδαιότερος 
5 v —* / 2 ΄ 

Όμηρος η Πλάτων" καταλέγει δὲ ἐν τούτοις 
πάντας φιλοσύφες καὶ δόξας αὐτῶν. ἔγραψε 
δὲ καὶ τέχνας ῥητορικάς, περὶ «Σαράπιδος, 

ἠδικὰ ῥιῤλία Φ΄. εἴ. v. δωτάδας. 
4ριςοκλῆς Περγαμηνὸς σοφιςής, 7εγο-9 

. * * .. — . σα — ” 

νὼς ἐπέτε Ἰραϊαωνοῦ καὶ «4ὐριανοῦ, τέχνην 
ῥητορικήν, ἐπιςολάς, περὶ ῥητορικῆς ῥιῤλία 
/ * * ⸗ 2234 — 

έ, µελέτας, πρὸς τὸν βασιλέα ἐπὶ τῇ ὅδιανε- 

µήσει τοῦ χρυσίου, 
} ’ x / ῃ «. Ἱ 
«4ριςοκράτης Ροδίων ςρατηγός, ὃς ἠν 

κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἀξιωματικὸς καὶ κατα- 
πληκτικός" διόπερ ἐκ πάντων τούτω» ὑπέλα- 

ες 2 ν γ.. { . ΄ 3 

βον οἱ ᾿Εύδιοι τελέως ἀξιόχρεων» ἡγεμόνα καὶ 
προςάτην ἔχειν τοῦ πολέμου. διεψεύσθησαν. 
δὲ τῶν ἐλπίδων" ἐλφὼν γὰρ εἲς τὰς πράξεις 
ή — - ὥσπερ ἐς πῦρ, καθ άπερ τὰ κίβδηλα τῶν νο- 
µισμάτω», ἀλλοῖος ἐφάνη. Polyb. 33 9. 

ἀριςοκρωτία ἡ κράτησις τῶν ἀρίσων. 
ριςομάχη ὄνομα κύριον. 
4ριςομένιης “ὐθηναῖος, κωμικὸς τῶν 

— ΄ Ὑ 
ἐπιδευτέρων της ἀρχαίας κωµφδίας, οἳ ήσαν 
* - . ο / 0 

ἐπὶ τῶν Πελοπονρισιακῶν, ὀλυμπικδι π. 
ἐπεκλήδῃ Φυροποιός. 

ἄριςον περὶ ὥραν τρίτην, παρὰ τὸ εἷς 
ἀρισείαν προέρχεσφαι. καὶ ἔςιν ἐν τῷ δεῖπνον. 

“4ριςσύνικος ἄλεξανδρεὺς }ραμματικὸὺςα 
ἔγραψε περὶ τῶν σημείων τῶν ἐν τῇ Ψεογο. 
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ία Ἡσιόδε καὶ τῶν τῆς Ἰλιάδος καὶ Όδυσ- 
σείας, ἀσυντάκτων ὀνομάτων βιβλία ς’. εἴ. 
v. Πτολεμαῖος «4ριςονίκου. 

»  Αριςύνικος ὁ τοῦ Πτολεμαίὴ τὸ βασι- 
λέως «4ἰγύπτου εὐνοῦχος μὲν ἦν, ἐκ παιδίη 
ὁ) ἐγεγόνει σύντροφος τῷ βασιλεῖ, τῆς ὅ᾽ 
ἡλικίας προβαινούσης ἀνδρωδεςέραν εἶχεν ἢ 
κατ εὐνοῦχον τόλμαν καὶ προαίρεσιν’ καὶ 
γὰρ φύσει σρατιωτικὸς ἦν καὶ τὴν πλείςην 
διατριβὴν ἐποιεῖτο ἐν τούτοις καὶ περὶ ταῦτα. 
παραπλησίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἐντεύξεις ἵκα- 
νὸς ὑπῆρχε, καὶ τὸν κοινὸν νᾶν εἶχεν, ὃ σπά- 
ριόν ἐσι. πρὸς δὲ τούτοις πρὺς εὐεργεσίαν 
ἀνθρώπων ἐπεφύχει καλῶς. Polyh. 23 17. 

ἀριςονομία ἡ διανομὴ τῶν ἀρίσων. 
. ἄριςόξενος Κυρηναῖος, ὅσις ὑπὸ τῆς 
ἀνυπερβλήτου τρυφῆς τὰς ἐν τῷ κήτιῳ ὃρί- 
ὅακας οἰνομέλιτι ἑσπέρας ἐπύτιζε, καὶ χλω- 
ροὺς πλακοῦντας ἔλεγεν ἀναπέμπεσθαι αὐτῷ. 
Athen. p. 7. 

»  Ἀριςόξενος υἱὸς ἸΗνησία τᾶ καὶ Ἆπιν- 

Φάρη, μουσικῦ, ἀπὺ Τάραντος τῆς Ἰταλίας, 
διατρίψας δὲ ἐν ἹΠαντινείᾳ φιλόσοφος γέ- 
γονε, καὶ μουσικῇ ἐπιθέμενος οὐκ ἠςόχησε», 
ἀκουςὴς τοῦ τε πατρὺς καὶ «Ίάμπρου τοῦ 
Ἐρυδραία, εἶτα Ἐενοφίλα τοῦ Πν9αγορείι, 
καὶ τέλος "ριςοτέλους, εἲς ὃν ἀποθανόντα 
ὕβρισε, διότι κατέλιπε τῆς σχολῆς διάδοχο» 
Θεόφραςον, αὐτοῦ δόξαν μεγάλην ἓν τοῖς 

ἀκροαταῖς τοῖς “4ριςοτέλους ἔχοντος. γέγονε 
δὲ ἐπὶ τῶν ᾿4λεξάνδρου καὶ τῶν μετέπειτα 
χρόνων», ὡς εἶνωι ἀπὸ τῆς ριά ὀλυμπιάδος, 
σύγχρονος «4ικαιάρχῳ τῷ ἸΜεσσηνίῳ. συνε- 
τάξατο δὲ μοὺσικά τε καὶ φιλόσοφα καὶ ἴσο- 
ρίας καὶ παντὸς εἴδους παιδείας" καὶ ἀρι- 

ὃμοῦνται αὐτοῦ τὰ βιβλία εἲς Ὁ»Υ.. 
. Αριςοτέλης υἱὸς Νικομάχου καὶ Φαι- 

ειάδος (ὁ δὲ Νικόμαχος Ἰατρὸς ἦν τοῦ τῶν 
Μ4σκληπιαδῶν γένους, ἀπὸ Νικομάχου τοῦ 
Παχάο»ος) ἐκ Σταγείρων πύλεως τῆς Θρά- 
κης, φιλόσοφος, κιαθητὶς Πλάτωνος, τραυ- 
λὸς τὴν φωνήν. καὶ ἀδελφὰς μὲν ἔσχεν “4ρί- 
µνηςο» καὶ ριμνήςην, θυγατέρα δὲ ἀπὸ Πυ- 
διάδος τῆς Φυγατρὸς Ἑρμεία τᾶ εὐνόχα, ὃς καὶ 
Φλαδίας ὢν αὐτὴν ἔσπειρε. γημαμένη δἑτρισὶν 
ἡ ̓ 4ριςοτέλους Φυγάτηρ, τεκνώσασα προετε- 
λεύτησεν “ἀριςοτέλους τοῦ πατρός. ἔσχε δὲ 

καὶ υἱὸν Νικόμαχον» ἐξ Ἑρπυλλίδος παλλα- 
κῆς, ἣν ἠγάγετο μετὰ Πυθιάδα παρ Ἑρμεία 
τοῦ εὐνούχου, ὅσις ἦν ἄρχιον ταρνέως" χώρα 

ριςόνικοςὮ -- Αριςοφάνης Ὁ 

δὲ αὕτη Τρωάδος, Εὐβούλη δὲ τοῦ Βιδυνᾶ 
ῥοῦλος γεγονὼς ἔλαβε, καὶ αὐτοῦ 'Ερμείου 
παιδικὰ γενομένου ᾿ριςοτέλους. ἦρξε δὲ ἔτη 
η τῆς περιπατητικῆς κληθείσης φιλοσοφίας 
διὰ τὸ ἐν περιπάτῳ ἤτοι κήπῳ διδάξαι ἄνα- 
χωρήσαντα τῆς Ακαδημείας, ἐν ᾗ Πλάτων 
ἐφίδαξεν. ἐγεννήνη δὲ ἐν τῇ οὗ ὀλυμπιάδε, 
καὶ ἀπέφανεν ἀκόνιτον πιὼν ἐν Χαλκίδς, 

διότι ἐκαλεῖτο πρὸς εὐθύνας, ἐπειδὴ ἔγραψε 
παιᾶνα εἲς Ἑρμείαν τὺν εὐνᾶχο». οἳ δέφασε 
»όσῳ αὐτὸν τελευτῆσαι βιώσαντα ἔτη ὁ. 

ριςοτέλης. Τίμαιός φησι κατὰ “4ρι- Ὁ 
σοτέλεης εἶναι αὐτὸν εὐχερῇ δρασὺν προπετῆ, 
ἀλλ’ οὐ σοφιςὴ» ὀψιμαθδῇ καὶ μεσητὸν ὑπάρ- 
χοντα, καὶ τὸ πολυτίκητον ἰατρεῖον ἄποκε- 
χλεικότα, καὶ πρὺς πᾶσαν αὐλὴν χαὶ σκηνὴ» 
ἐμπεπηδηχότα, πρὸς δὲ γαςρήμαργον ὄψαρ- 
τυτή», ἐπὶ ςόµα φερόμενον ἐν πᾶσι. δοκεξ 
δή µοι τὰ τοιαῦτα μόλις ἄνθρωπος ἀγύρτης 
καὶ προπετὴς ἐπὶ δικαςηρία ῥιψολογῶν ὧνε- 
κτὸς φανῆναι. Polyh. 13 9. 

ὅτι ριςοτέλης τῆς φύσεως γραμματεὺς 
ἦν, τὸν κάλαµιο» ἀποβρέχων εἲς νοῦν" ὃν οὐ- 
δὲν ἴσως ἐχρῆν τῶν χρησίµων», εἰ καὶ τεχνε- 
κώτερόν ἐςι καὶ περατότερον ἐξειργασμένο», 
παραιτεῖσθαι. καὶ 4ριςοτέλειος λύγος. 

ἀριςοτόχεια (GTryphiodor. 404) ἡ ἀρί- 
σους γενγῶσα. ι 

ριςοφάνης Βυζάντιος γραμματικός, a 
υἱὸς “Απελλοῦ ἡγουμένου «ρατιωτῶν», µαδτ- 
τὴς Καλλιμάχου καὶ Ζηνοδύτου" ἀλλὰ τοῦ 
μὲν νέος τοῦ δὲ παῖς ἤκουσε, πρὺς δὲ τού. 
τοις καὶ Φιονυσίου τοῦ Ἰάμβου καὶ Εὔφρο- 
νίδα τοῦ Κορινθίου η Σωκνωνίονυ. γέγονε δὲ 
κατὰ τὴν ϱιιό΄ ὀλυμπιάδα. 

βασιλεύοντος Πτολεμαία τοῦ φιλαδέλφα 
καὶ τοῦ µετ αὐτὸν τοῦ φιλοπάτορος" καὶ 
προέςη τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης μετὰ 
πολλώνιον, ἔτος ἄγων Σβ’. διασκευασθεὶς 
δὲ ὡς βελόμενος πρὸς Εὐμενῇ φυγεῖ», ἐφο- 
λάχδη ἐν εἱρκτῇ χρόνον τινά. ἠφείθη δὲκαὲ 
ὑπὸ ςραγγουρίας τελευτᾶ, ἔτη βεβιωκὼς οἵ”. 
συγ]ράμιιατα δὲ αὐτοῦ πάνυ πολλά. 

ριςοφάνης Ῥόδιος ἤτοι «4ΐνδιος (οἳ Ὁ 
δὲ «4ἰγύόπτιον ἔφασα», οἳ δὲ Καμιρέα), Φέ- 
σει δὲ “4θηναῖος (ἐπολιτογραφήθη γὰρ παρ 
αὐτοῖς), κωκικός, υἱὸς Φιλίππου, γεγονὼς ἐν 
τοῖς ἀγῶσι κατὰ τὴν ριό΄ ὀλυμπιάδα, εὗρε- 
τὴς τοῦ τετραμέτρη καὶ ὀκταμέτρε, παῖδας 
σχὼν “4ραρότα ΘΦίλιππον Θιλέταιρον κωὠµι- 



ἀριςόχειρ — ἄρκτος 

πές. τοὲς δὲ αὐτὸν καὶ ἀπύδουλον ἱεορή- 
ησι, ὀράματα δὲ αὐτοῦ μὀ’' ἅπερ δὲ πε: 
εέζάµεν 4ριςσοφάνους δράματα, ταῦτα, 
γανεῖς Βάτραχοι Εἰρήνη ᾿Εκκλησιάζουσαι 
βισμοφοριάζασαι ᾿Ιππεῖς «{υσιςράτη Νεφέ. 
ὧν Ὄρνιφες Πλοῦτος Σφῆκες. 
ἐριςύχειρ ὁ γενναῖος περὶ τὰ ἀριςεῖα. 

μὶἀριςόχειρ ἀγών (seh. S Αἰ. 935). 
Ἠρίςσρατος ὄνομα κύριο». 
Ἠρίςυλλος αἰσχροποιὸς ἦν. ᾿ρισοφά- 

πς (Εοε]. 643) "“τοῦτ ἤδη δεινὸν ἀκοῦσαι, 
εσι φιλήσειεν ᾿4ρίσυλλος, φάσκων αὐὗτοῦ 
στίς εἶναι. καὶ “4ρίςυλλος κεχηνώς" Adi · 
inc (Ρ]α:. 914) ''σὺ ὁ᾽ “ρίσυλλος ὕπο: 
οσκὴν ἐρεῖς, ἔπεσθε μητρὶ γοῖροι.. οὗτος 
ἑωφποιός, ὃς διὰ τὴν — — 
ας χήνει. 
ἀφίςω» ὁ Πλάτωνος πατήρ. "τῶν τε 

Ώκτωνος τῇ 4ρίσωνος ἀναπέπληςαι δογμά- 
τν, χαὶ οὔτε ὃ Τέκαιος αὐτὺν ἀποδράσειεν 
ὦ ὶ καὶ σφόδρα γραμμικῇ Φεωρίᾳ πεποί- 
ται καὶ τὰς τῆς φύσεως ἀνιγνεύει κινή- 

ας, οὔτε ὁ Φαίδων οὔτε ὁ Γοργίας, οὐμε- 
αν θδὲ ἄλλος τις τῶν γλαφυρῶν καὶ ἄγκν- 
ἰψτέρων διαλόγων», ὑποῖος ὁ Παρμενίδης.” 
Αρἰςσώνυμος κωμικός. τῶν ὁραμάτων 

ετοῦ ἐςὶν λος ῥγῶ»ν, ὡς 4φήναιος ἐν 
4ανοσοφισαῖς (ρ.284 ει 287). 

Ἀριφράδης. οὗτος λοιδορεῖται ἀεὶ γυ- 

πξὶ σννώ», κιθαρῳδὸς δὲ ἦν. “ρισοφάνης 
1281) ''"4ριφράδης πονηρός. ἀλλὰ τᾶτο 
σὺν χαὶ βούλεται. ἔσι ὃ᾽ οὐ (ιόνον πονηρός 
ο γὰρ ᾖδ᾽ ἂν ᾖσθόμην) ἐδὲ παμπύνηρος, 
ἠλὰ καὶ προσεξεύρηκέ τι" τὴν }ὰρ αὐτοῦ 
Ἱωτταν αἰσχραῖς. ἡδοναῖς λυμαίνεται” το- 
ἥφ τὸ αἰδοῖον τᾷ ἀνθρώπη καὶ τὸ σπέρµα. 
ρφράδης δὲ Πολύμνηςος καὶ Οἰώριχος 
ἑφργτοποιοί. καὶ Πολυμνήσεια καὶ αὐτὴ χιὺ- 

ρωβεῖται ἐπ᾽ αἰσχρύτητι. 'εἴ τις οὖν τοιῦτον 
ὄνδρα μὴ σφόδρα φυλάττεται, μή ποτ ἐκ 
ππτοῦ μεθ ἡμῶν πίεται ποτηρίη."' καὶ αὖ- 
ὃς εεῖ. 129) ''4ρίφραδες, παῦσαι ληρῶν.” 
Αρίων ἸΜηδυμναῖος λυρικύς, Κυκλέως 

riic Hor κατὰ τὴν λή ὀλυμπιάδα. τινὲς 
δὲ καὶ μαδητὴν «4λκιιᾶνος ἱςόρησαν αὐτόν. 

ἤφαψε δὲ ἄσματα, προοίµια εἲς ἔπη ῥ’. λέ- 
πται καὶ τραγικοῦ τρύπα εὑρετὴς γενέσθαι, 
ταὶ πρῶτος χορὸν στῆσαι καὶ διθύραμβον 
έσαι, καὶ —— τὸ ἀδόμενον ὑπὸ τᾶ χο- 
ϱοῦ, καὶ Σατύρους εἰσενεγκεῖν ἔμμετρα λέ- 
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γοντας. φυλάττει δὲ τὸ ω καὶ ἐπὶ γενικῆς. 
ρκάδας μιμούμενοι, παροιμία ἐπὶ 

τῶν ἑεέροις πονόντων" οἱ γὰρ "4ρκάδες µα- 
χιμώτωατοι Ἑλλήνων γενόμενοι ἰδίᾳ μὲν οὐ- 
θένα ἐνίκησαν, ἑτέροις δὲ συμικαχᾶντες πολ- 
λούς. ταύτη δὲ τῇ παροικία κέχρηται Πλά- 
τω» ἐν Πεισάνδρῳ: διὰ γὰρ τὸ τὰς κωµω- 
δίας αὐτὸς ποιῶν ἄλλοις παρέχει» διὰ πενία», 

᾽Αρκάδας πιιμεῖσθαι ἔφη. Αρκὰς οὖν "4ρκά- 
όος “4ρκάδι. 

Αρκαδία χώρα, καὶ ὄνομα κύριον. ὅτι 
«4ρκαδίας τῆς δευτέρας γυναικὺς Ζήνωνος 
ςήλη ἔςιν ἐν "4ρκαδιαναῖς, ἐν τοῖς πλησίον 
µέρεσι τῶν βάθρων τῶν λεγομένων Τόπων», 
ἐν τῷ τοῦ ἀρχιςρατήγε, ἔνθα Ζήνων ἔκρινε 
τοὺς μετὰ Βωασιλίσκα, καὶ Σέκρετον τὸν τό- 

πον ἐποίησεν. τῆς δὲ ἑτέρας αὐτοῦ γυναικὸς 
πρώτης “4ριάδνης καὶ αὐτοῦ Ζήνωνος ἐν τῇ 
βασιλοῇ πύλῃ (Οοάίπ. orig. ΟΡ p. 19). καὶ 
παροιμία (Ἠετοάοι. 1 66) ''ρκαδίην κ αἲ- 
τεῖς; μέγα μι αἰτεῖς' ἃ τοι δώσω," ἐπὶ τῶν 
τὰ µεγάλά καὶ μὴ συμφέροντα αἰτούντων, 

Αρκάδιος}ραμματικὸς 4ντιοχεὺς ἔγρα- 
ψε περὶ ὀρθογραφίας, περὶ συντάξεως τῶν» 
τοῦ λόγου μερῶ», ὀνοματικὸν θαυμάσιο». 

4ρκαῖος ὄνομα κύριο». 
ἀρκεῖν βοηθεῖν' "“γέγονε γὰρ οὗτος οὐ- 

δαμῶς εὐκαταφρόνητος, ἆλλ' ἱκανὺς ἀρκεῖρ 
(an ἄρχειν) καὶ προςατεῖν πραγμάτων." 

ἄρκειος κεφαλή, καὶ ἄρκειον κρέας. 
ἄρκιο» δὲ τὸ ἱκανὸν καὶ ὠφέλιμον. 

ρκεσίλαος ὄνομα κύριον, φιλόσοφος. 
καὶ ἔσιν ἐν τῷ φηµί. 

ἀρκούρτως ἔχειν (Thue. 6 100) ἀπτρ- 
τισµένως εἶναι, 

ἄρκου παρούσης τὰ ἴχνη Γητεῖς, 
ἐπὶ τιῶν τὰ παρόντα ζητεῖν προσποιεµένων, 

ἀρκτέον δεῖ ἄρχεσθαι. 
ἀρκτεῦσαι. «4υσίας τὺ καθιερωθῆναι 

πρὸ γάμων» τὰς παρθένους τῇ "4ρτέιιδι ἀρ- 
κτεύειν ἔλεγε" καὶ γὰρ αἱ ἀρκτευόμεναι παρ- 
Φένοι ἄρκτοι καλοῦντα, ὡς Εὐριπίδης καὶ 
ριςοφάνης δηλοῖ. Harp. 

Αρκτῖνος ΊΤήλεω τοῦ Ναύτεω ἄπογό- 

νου, ἸΗιλήσιος ἐποποιός, (ιαθητὴς 'Ὀμήρου, 
ὡς λέγει ὁ Κλαζομένιος “ρτέμων ἐν τῷ περὶ 
Ὁμήρου, γεγονὼς κατὰ τὴν ὃ΄ ὀλυμπιάδα, 
μετὰ τετρακόσια ἔτη τῶν Τρωικῶν, 

ἄρκτος τὸ ζῷον καὶ τὸ ἀεικίνητον ἆςρο- 
Φέτηικα. ἀρκτοῦρος δὲ λέγεται καὶ αὐτὺς 
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ὅλος ὁ Βοώτης, ἰδίως δὲ καὶ ὁ ὑπὸ τὴν ζω- 
γη» αὐτῦ ἀςήρ. καὶ ἀρκτῷος ὁ ἀνατολικός. 

Ὑ 
ἄρκτος ἡ Βραυρωνίοις (ALys. 646). 

ἀρκτευόμεναι γυναῖκες τῇ 4ρτέμιδι ἑορτὴν 
ἐτέλουν, κροκωτὺν ἠμφιεσμέναι, οὔτε πρε- 

΄ “ Ἱ. - 2 — 2 

σβύτεραι { ἐτῶν ἅτε ἐλάττοις έ, ἄπομειλισ- 
σύµμεναι τὴν Φεόν, ἐπειδὴ ἄρκτος ἀγρία ἐπι- 
φοιτῶσα διέτριβεν ἐν τῷ δήµῳ Φιλαϊδῶν" 

καὶ ἡμερωθεῖσαν αὐτὴν τοῖς ἀνθρώποις σύν- 
τροφον» γενέσθαι, παρθένο» δέτινα προσπαί- 
ζει αὐτῇ, καὶ ἀσελγαινούσης τῆς παιδίσκης 
παροξυνθηναι τὴν ἄρκτον καὶ καταξέσαι τῆς 

ο ας 4 ῃ J μ Ν παρώένου" ἐφ ᾧ ὀργισθέντας τὴς ἀδελφὲς 
αὐτῆς κατακοντίσαι τὴν ἄρκτο», καὶ διὰ τῶτο 
λοιμώδη νόσον τοῖς θηναίοις ἐμπεσεῖν. χρη: 
ςηριαζοµένοις δὲ αὐτοῖς εἶπε λύσιν τῶν χα- 
κών ἔσεσθαι,. εἰ τῆς τελευτησάσης ἄρκτου 
ποινὰς ἀρκτεύειν τὰς ἑαυτῶν παρθένες ἀναγ- 
κάσουσι. καὶ ἐψηφίσαντο οἱ -4δηναῖοι μὴ 

΄ * 2 3 
πρύτερο» αυνοικίζεσθαι ἀγδρὶ παρφένον, εἰ 
μὴ ἀρκτεύσειε τῇ δεῷ. 

* 4 * 9 3 / 

άρκυς τὸ Φηρευτικὸν ὀίκτυο», τὰ λίνα 
ἃ ἱςᾶσι πρὸς ἄγραν τῶν λεύντω», παρὰ τὸ 
ἕλκω, τροπῇ τὸ λ εἲς ϱ, ἡ παρὰ τὸ ἀγρεύειν, 
ἢ παρὰ τὸ εἴργειν τὸ κωλύειν. τοῦ δὲ ἄρκυς 
J ) ε ες ⸗ — * — 

ἐκτείνεται ἡ ἱςέρα συλλαβή, ὁμοίως ἐπί τε 

τῆς ὀρθῆς καὶ τῆς αἰτιατικῆς πτώσεως" αἱ 
ἄρκυς γὰρ καὶ τὰς ἄρκυς. καὶ ἀρκυωρός 
ὁ φύλαξ ὁ τὰς ἄρκυς, τουτέςι τὰ λίνα, φυ- 
λάττων: ἔσι δὲ ταῦτα τὰ κυνηγετικὰ πάντα 
λίνα. καὶ ἀρκνωρεῖν τὰς ἄρκυς τηρεῖν, 
αἵ εἶσι Φηρευτικὰ λίνα. 

ἀρκῶ, δοτικῇ, ἰσχύω, ὑπομεῖναι δύνα- 
” 

μαι" (8 ΕΙ. 184) "ὁ πολὺς ἤδη βίοτος ἀπολέ- 
λοιπε», οὐδ ἔτ ἀρκῶ." 
ρμα τύπος τῆς ττικῆς. καὶ παροιμία 

..α ”.., 1 ΄ 242 — 

οταν δὲ “άρματος ἀςράψῃ ἐπὶ τῶν» }χρο- 
ρίως γινοµένων. οΓ, Straho p. 404. 

ρμαθδαίμ τόπος, Herodian. Epimer. 
Ρ. 106. 

ἁρμαλιά ᾗ τροφή" (ΑΡ 6 302) 
πλειοτέρην οἴσεαι ἁρμαλιή»." 

ἁρμάτειος τροχός. ἁρμάτειος δὲ νύ- 
µος καὶ ἁρμάτειον µέλος, ἀπὸ ἅρματος. 

ἁριιατηλάτης ὁ ἠἡνίοχος. 
«ς ῃ ζ * 
ἁρμάτιος. οὗτος µέγιςον ἴσχυσε παρὰ 

τῇ Ζηνωνίδι τῇ ῥασιλίσση καὶ αὐτῷ Βασι- 
” ε 4 - λίσκῳ, ἐσφάγη δὲ υπὸ Ζήνωνος τοῦ βασι- 

« 5 J — 

λέως, καὶ ὑπερήσθησαν οἱ πολῖται τῇ τότε 
σφαγῇ" ἐπὶ γὰρ -«Ίέοντος πρὸς τοὺς σασιά- 

”.ς ν 
ωναπο 

ή ' * — 
αρκτος — ἄρμογη 

ζοντας ὅσους λάβοι τῶν Θραᾳκῶ» τὰς χεῖρας 
ἐκτέμνων ἀπέπεμπεν. ᾿Ὀνόουλφυς δὲ αὐτὸν 
διεχρήσατο, ὄντινα ὁ ἁρμάτιος πένητα καὶ 
ἄρτι ἐκ βαρβάρων ἧκοντα προσλαβὼὠν φιλο” 
φρόνως τὸ μὲν πρῶτον κόμητα ἐποίησεν, 
ἔπειτα καὶ ςρατηγὸν Ἰλλυριῶ», καὶ εἰς ἑςία- 
σιν ἔχειν πολὺν ἄργυρον παρέσχε». ἀντέδωκε 
δὲ τούτῳ τὴν ῥαρβαρικὴν ἀπεισίαν μετὰ χει- 
ρὸς µιαιφόνου. Μα] εἶνις p. 274 Nieh. 

Μρμιάτος. ὅτι Βασιλίσκος ὁ βασιλεὺς 
ἐπείπερ ὡς συγγενεῖ τῷ ἁρμάτῳ ἀδειῶς ἐπέ. 
τρεπεν ἐντυγχάνειν Ζηνωνίδι τῇ ῥασιλίδι, 
τριβομένης σφίσι τῆς ὁμιλίας καὶ τοῦ κάλ- 
λους αὐτῶν οὐκ εὐπαροδεύτου ὄντος, ἄμφω 
ἀλλήλων ἐκτόπως ἤρων. ῥίψεις ὧν ὀμμιάτων 
ἐπ) ἀλλήλους «ἐγίνοντὸ καὶ παρεκςροφαὶ συ- 
νεχεῖς προσώπων καὶ μειδιαμάτων μεταδό- 
σεις, πόνος τε μετὰ ταῦτα ἔρωτος ὑπ) ὄψιν 
σεγοµένου. ἐπεὶ δὲ κοιωσάµενοι τὸ πάθος 
«{ανιὴλ εὐνούχῳ «καὶ Πήαρίᾳ µαία ἰάσαντο 
τᾶτο μόλις τῇ τῆς µίξεως ἰατρείᾳ, Ζηνωνὶς 

Ἡασιλίσκο» διὰ Φωπείας ἦγε τᾷ τὸν ἐραςὴν 
ἔχειν ἐν τῇ πολιτείᾳ τὰ πρωτεῖα. ὁρῶν δὲ 
Θκεοδώριχος τιμώμενον ἐκ πάντων» «ἄρμάτον, 
ἤσχαλλεν ὡς παρευδοκιμούµενος ἐκ νέα τρυ 
χῶν µόνον καὶ τῆς ἄλλης φρονείζοντος σω- 
µασκίας. ὁ ὁ᾽ “4ρμάτος ἔκ τε φορᾶς χρηµά: 
των καὶ τικῆς ἀπλέτα τυφωθεὶς οὐδένα αἵ- 
τοῦ ᾧετο διοίσειν ἐπ ἀνδρείᾳ. καὶ τοσοῦτον 
αὐτᾷ ᾗδε ἡ ἅλη ἐκράτει ὡς σκευὴν ἀναλαμ" 
βάνειν «Αχιλλέως, ὅτω τε περιβαίνειν εἲς ἵπ- 
πο», καὶ κατὰ τὸν ἱππόδρομαν φρυάετεσύαι 
τοῦ οἴκα. ἐξῆρε δὲ τᾶτον πλείω πρὸς τοιαύ: 
την δόξαν μαίνεσθαι τὸ ὑπὸ δήμου σύρφα: 
κος ἐν εὐφημίαις ἀνακαλεῖσθαι Πύρρο». ὃς 
εἰ μὲν οὕτως ἐβύα διὰ τὸ ἐρυθροπρόσωπο» 
εἶναι, ἔλεγεν εἰκότα, εἰ ὁ᾽ ὡς πρὸς ἔπαινον 
ἀνδρείας, ἔφελγεν ὡς »νέον" οὐ γὰρ ἤρωας 
ἔβαλλεν ὡς Πύρρος, ἀλλὰ γυναικανὴς ἦν ὡς 
Πάρις. Μαιε]νων ρ. 272 Nich. 

ἁρματωλία ᾗ τῶν ἁρμάτων ἡνιοχεία” 
(Α Ρας, 419) "καὶ τῷ κύκλου παρέτραγον ὑφ' 
ἁρματωλίας,' ἀντὶ τοῦ φειδόμενοι τῶν ἁρ- 
µάτων» αὐτῶν. ἁρματροχία δὲ ἡ ἐγχάρα 
ξις τοῦ ἅρματος. ἔςι καὶ ἁματροχία. 

ἄρμενα ἁρμόδια, ἐπιτήδεια" ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 6 14) 'Πανὶ τάδ᾽ αὔθαιμοι τρισσοὶ 
Φέσαν ἄρμενατέχνας."' καὶ ἄρμ ενον τὸ ἱςίον. 

ἁρμογή εὐταξία" "μαθόντες δὲ τὴν τῶν 
πολεµίων ἁρμογὴ» τῆς πορείας." 



ἁρμογή — 
ν ἁρμογή, ὥς ἡμεῖς, Εὔπολις «4ῑξί" 
το ἡὼ ἐζήτουν πάλαι τὴν ἁρμογήν." 

ἁρμόδιοι ἀρεςοί. καὶ παροιμία 'ἅρμο- 
ῥίου μέλος” ἐπὶ τῶν δυσκόλων" τὰ γὰρ εἷς 
Ἀρμόδιον µέλη τοιαῦτά ἐςιν. “4ρμόδιος καὶ 
Αρικυγείων ἐπέθεντο τοῖς τυράννοις, καὶ 

τὸν Ἱππίαν ἀπέκτειναν “4θηναῖοι, οἵ. v. πά» 
ῥοινος, 
ἁρμοζόμενος ἐπιτηδείως διατιθέµενος" 

"ὸ δὲ νυκτὸς ἐποίει τὰς εἰσόδης ἁριιοζόμε- 
c πρὸς τὴ» ὑποκειμένην πρόθεσιν” (Ρο- 
820), 

ἁρμοῖ που ἀρτίως, νεωςί. οὕτω Καλλί- 
µαχες ἐν Εκάλη" ᾽ἁρμοῖ πον κἀκείνῳ ἐπέ- 
τρεχυ ἀβρὸς ἴουλος.᾽ 

ἑρμονίω» τὺ εὖ καὶ ἐπισαμένως εἶναι 
τὴν πνρὰν ἐν τοῖς κρούµασι τῶν ἀσμάτων. 
κά, 4 ξ4. 990. 
τι ἡ ἁρμονία ἐπιγίνεται τοῖς ἠρμοσμέ- 

πι δεῖ γὰρ εἶναι τὰς χορδάς, εἶτα τοιῶσδε 
ἀπαθῆναι, καὶ οὕτως ἐπιγενέσδαι τὴν ἁρ- 
μονίαν. ἃ μάχεται δὲ τοῖς ἠομοσμένοις ἀλλ᾽ 
ἵπται, οὕτως ἔχουσα ὡς ἂν ἔχη τὰ ἡρμο- 
σµίνα, ἔσι δὲ ἁρμονία συμφωνία τῶν χορ- 
ῥωῶν. ἀναριιοσία δέ ἐσι τοῦ ἐκψύχου σώμα; 
τος νόσος καὶ ἀσθένεια καὶ αἴσχος, ὦν τὸ 
μὲ ἀσυμμετοία ἐςὶ τῶν σοιχείων ἡ νόσος, 
τὸ δὲ τῶν ὁμοιομερῶν ἡ ἀσθένεια, όν δὲ τῶν 
ὀργανικῶν τὸ αἴσχος. ἁρμονία δέ ἐςι λόγος 
τῶν μιχΦέντω»ν ἢ σύνθεσις. λέγεται δὲ διχῶς. 
ματὰ πρῶτον» μὲν λόγον ἡ σύνθεσις τῶν σω- 
κάτων, ὅταν οὕτω παρατεθῆ ὡς μὴ δύνα- 
δω ἄλλον ἐβληθῆναι μεταξὺ λίθον ἤ τι 
τῶν συγγενῶν βαρέων σωμάτων. ἐκ δὲ τού- 
των µεταφέρομεν τὸ τῆς ἁρμονίας ὄνομα καὶ 
hi τὸν λόγο» τῶν» μεμιγμένων», οἷον ἔν τε 
τοῖς χικραµένοις καὶ ἐν τοῖς κατὰ μεσικήν" 
τν 7ὰρ λόγο» τῶν µιχθέντων τὸν ἡμιόλιον 
{ τὸν ἐπίσριτον ἤ τινα ἄλλο» λέγοµεν ἐκ τῶν 
ονθίτων κατὰ μεταφορὰν ἁρμονίων. κατὰ 
ὁ ἠὲ λόγον ἡ ἁραονία ἐπὶ τῆς παραθέσεως 
λέγεται, ἐπειδὴ Ἰνωριμωτέρα ἡμῖν ἐςίν. ὅτε 
σύνφισιν οὖν οὔτε μῖξιν εὔλογον ποιεῖν τὴν 
ντχρ. Philopob. in 1 de anima E. 

ἐπὶ ἂν τῶν ποιητικῶν δεῖ καὶ ποιᾶς ὕλης 

πουν οὐσίας” ἄλλως γὰρ χαλκὸς ἠχεῖ καὶ 
ἄ]λως σίδηρος καὶ ἄλλως μόλυβδος καὶ Σύ- 
ὧν. διὸ καὶ τὰ ὀξύβαφα εἰώθασιν ἐκ ὅια- 
φόρον χατασκευάζειν ὕλης, ἵνα τῇ διαφορᾷ 

τῶν ἀπηχήσεω» τὴν ἁρμονίαν ἀποτελέσωσιν. 

πταύ- 
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ἡ γὰρ ἁρμονία πολυµιγέων ἐςὶ καὶ δέγα φρο- 
νεόντω» ἕνωσις. διὸ καὶ ἀδύνατον ἑνὸς ὄντος 
γενέσθαι ψύφον. 

ἁρμιονίαι δὲ λέγονται καὶ τὰ συμµπησσύ- 
ενα τῶν κραβάτω» µέρη" "τῶν ἁρμονιῶν 
διαχασκουσῶν. τροπικῶς δὲ τὰ ποιήματα. 
“4ριςοφάνης (Έα. 550). 

άρμονίδης ὅ ὄνομα κύριο». 
άρμοραί οἳ ἀπὸ βασιλέως οπών 

εἷς ἔθνη" "οἱ δὲ Φαλίσκοι οὐδενὶ προσεῖχον 
τῶν ἐπιχώρίων ἆ ἁρμοςῇ, πάντας ὑφαρώμενοι.” 
ἁρμοσαὶ οὖν οἱ ὑπὸ «“{ακεδαιμονίων εἰς τὰς 
ὑπηκόους πόλεις ἄρχοντες ἐκπεμπόμενοι. eſ. 
v. ἐπίσκοπος. 

ἁρμόττων, δοτικῇ, συνάπτω». καὶ ἆρ- 

κόζων δοτικῇ. 
“4ρναῖος Hom. σ5) ὄνομα κύριον. 
ἀρνακίδα. ἀρρακὶς τὸ τᾶ ἀρνὸς κώδιο», 

τὸ μετὰ τῶν ἐρίων δέρµα. «4ρισοφάνης Νε: 
φέλαις 37) "οἴμοιν τίς ἂν δῆτ ἐπιβάλοι ἐξ 
ἀρνακίδων γώκην ἀποσερητρίδω,”' ἔπαιξε 
δὲ πρὸς τὸ ἀρνεῖσδαι, παρονομάσας ἀπὸ τῶ» 
ἀρνῶν καὶ τοῦ ἀρνεῖσθαι. τὸ δὲ ἀποφερη" 
τρίδα ἅμα μὲν ἀπὸ τοῦ ἀποσερεῖν τοὺς ὅα- 
νεισάς, ἅμα δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ περιβόλαιο». 

οί, v. ἀποφερητρίδα. 
ἀρνευτήρ ήν. 

ἄρνη πύλις Βοιωτίας (Hom. Β 507). 
ἀρνίον σοι λελάληκε». ἐν «4ἰγύπτῳ, 

ὥς φασιν, ἀνθρωπείᾳ φωνῇ ἐλάλησεν». εὑρέ- 
ὕη δὲ ἔχον βασίλειον ὁράκοντα ὑπὲρ τῆς κε- 
φαλῆς αὐτοῦ πτερωτόν», ἔχοντα μῆκος πή- 
χεων ὁ’, καέ τινι λελάληκε τὰ μέλλοντα. 

Ὕρνουφις. οὗτος «4ἰγύπτιος ἦν φιλό- 
σοφος, ὃς συνὼν ἸΜάρκῳ τῷ βασιλεῖ 'Ῥω- 

µαίων τῷ φιλοσόφῳ, δίψει ποτὲ καμ»όντω» 
τῶν Ρωμαίων, ἐξαίφνης ποιῆσαι νέφη τε 
ἀγερθῆναι ζοφώδη καὶ ὄμβρον ἀφεῖναι λά- 
βρον ἅμα βρονεαῖς τε καὶ σέλασιν ἐπαλλή- 
λοις" καὶ τοῦτο σοφία τινὶ ἐργάσασθαι “4ρ- 
νουφι». οἳ δέ φασιν Ἰελιωνὺν τὸν Χαλδαῖον 
τοῦτο πεποιηχέναι τὸ Φαυμάσιον. 

ἀρνυμένη ἀντικαταλλάσσουσα" (ΑΡ ϐ 
1734) ""ζώειν γὰρ δίχα παντὸς ὀνείδεος 9 ελ 
ἑκάσα, ξεῖνε, τὸν ἐκ χειρῶν ἀρνυμένα βίο- 
τον.’ καὶ ἄρνυσθδαι ἀντὶ τοῦ καταλλάσσε- 
σθαι, ὅθεν καὶ τὸ μισθαρνεῖν τὸ μισθὸν' 
ἀντέ τινος λαμβάνειν λέγεται. λαμβάνεται δὲ 
ἀντὶ τοῦ περιποιούµενος καὶ ἀντὶ τοῦ φυ- 
λάττω»' οὕτω Πλάτων (Leg. 12 ρ.944 0Ο). 

ἀρνυμένη 
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ἄρομα τὺ ἀροτρίασμα, ἄρωμα δὲ διὼ 
τοῦ ω μεγάλου τὸ µυρεψικό». καὶ ἀρόσε- 
μον κλίμα τὸ ἀροτριούμενον. 

ὅτι ἡ ἄρουρα πόδας ἔχει ν΄. 
ἀρουραία µάντις, ἐπὶ τῶν »ωθρῶν 

καὶ ἀπράκτων». ἔςι δὲ ἀκρὶς δυσκίνητος χλω- 
ρά, καλουμένη µάντις, ἧς τινὲς προσέχοντες 
ταῖς κινήσεσι μαντεύονται, 

ἀροῦσιν ἐπάρωσιν, ὑψώσουσω. 
ἁρπάζω αἰτιατικῇ. 
ἁρπαλέος ὁ ἐπιθυμητικός, καὶ ἅρπά- 

λεια χρήματα. 
ἁρπάληξ ὄνομα κύριο», 
ἁρπαςόν καὶ σφαῖρα εἴδη παιδιᾶς. 

Artemid. { 55. 
ἁρπεδόνες τὰ σχοινία. ἁρπεδόνη ἡ 

διὰ σπάρτου φήρα" ἐν ἐπηράμματι (ΑΡ ὅ 
194) "καὶ πολλοὺς ὀισοὺς τόξου ποθφυρέης 
ἦκεν ἀφ ἁρπεδόνης,, 

ἁρπεδόσι τοῖς ἱςοῖς. (ΑΡ 6 906) ““καλύ- 
πτειρα» δὲ προσώπου, ἔργο» ἀραχναίοις νή- 
µασιν ἰσόμορον," καὶ αὖθις (ΑΡ 6207 "τὺ 
δὲ προκάλυµµα προσώπη τευχθὲν ἀραχναίῃς 
εἴκελον ἀρπεδόσιν.” 

ἅρπη τὸ ὀρέπανον, καὶ κλίνεται ἅρπης" 
ἅρπις δὲ διὰ τοῦ τὸ ὑπόδημα, καὶ κλίνε- 
ται ἅρπιδος. καὶ ἁρπηφόρος ὁ ὀρεπανη- 
φύρος, καὶ ἁρπήνη. 

«ρπήνουσα ὄνομα νήσου. 
ά ρποκρᾶς. οὗτος συνήθης ἦ» μκω- 

ρίῳ, ἀνὴρ «4ῑγύπτιος, γραμματικός, ἐπὶ ζή- 
Ῥωνος τοῦ βασιλέως' ἂν ἀκούσας ὁ Νικομή- 
ὅης τὰ ἀμφὶ τὸν "4μμώνιον ἐπίςασθαι συλ- 
λαβεῖν ἠπείγετα, ὃ δὲ τὰ μέλλοντα ἀπ' 
ἀρχῆς εἰκάσας ἢ καὶ προπυθόμενος εὐθὺς 
ἀφανὴς ἐγεγόνει. οΓ. ν. ἠἠραπόλλων». 

. «ρποκρατίων ὁ «ἴλιος χρηµάτίσας, 
σοφιςής, ἔγραψε περὶ τῶν δοκούντων τοῖς 
ῥήτορσιν ἠγνοῆσθαι, καὶ ὑποθέσεις τῶν λύ- 
γων "Ὑπερίδου, περὶ τοῦ κατεψεῦσθαι τὴν 
Ἡροδότα ἱςορίάν, περὶ τῶν παρὰ Ἐενοφῶντι 
τάξεω», περὶ τέχνης ῥητορικῆς, περὶ ἰδεῶ». 

ν «Ἡρποκρατίων «άργεῖς, Πλατωνικὸς 
φιλόσοφος, συμβιωτὴς Καίσαρος, ἔγραψεν 
ὑπόμνημα εἰς Πλάτωνα ἐν βιβλίοις κά’, λέ- 
ξεις Πλάτωνος ἐν βιῤλίοις ᾖ. 

ο ᾿ἄρποκρατίω» ὁ Βαλέριος χρηµατίσας, 
ῥήτωρ ἄλεξανδρεύς, λέξεις τῶν { ῥητόρω», 
ἀνθηρῶν συναγωγή». 

a «4ρποκρατίων ὁ Γάιος χρηµατίσας, 

ἄρομα --ἄρῥιανός b 

σοφισής, ἔγραψε περὶ τῶν "4ντιφῶκτος σχη- 
µάτω», περὶ τῶ» "Ὑπερίδου καὶ .4υσίου λό- 
γώ», καὶ ἕτερα. 

ἅρπνιαι ἁρπακτικαὶ δαίμονες. 
ἀρραβών ἡᾗ ἐν ταῖς ὠναῖς παρὰ τῶν 

ὠνουμένων διδοµένη πρώτη καταβολὴ ὑπὲρ 
ἀσφαλείας. 

ἄρραιςος ὁ ἄφφαρτος. 
ἄρρατον ἰσχνρό», ςερεόν' αὕτως Πλά- 

τω». ἀράττω» δὲ πλήττων, κρούω». 
Αρραχίω» ὄνομα κύριο». 
ἄρρεν καὶ ἀρρενικῶς. καὶ ἡμίανᾶρος 

καὶ ἡμιγύναιξ, καὶ διγενής, καὶ πλυδρίας, 
καὶ ἑρμαφρόδατος, καὶ ἴθρις, οὗ ἡ ἰσχὺς τε- 
Φέριςαι. καὶ ἀρρενωπός ὁ ἀνδρόγυνος καὶ ὁ 
σερρός' λέγουσι ὃ᾽ οὕτω τοὺς τὰ μὲν ἄλλα 
γύνιδας, ἔχονεας δέ τι ἀνδρόμορφο». Ἱππια- 
ναξ δὲ ἡμίανδρον τὸν οἷον ἡμιγύναικα, λά- 
γεται δὲ καὶ ἀπόκοπος καὶ βάκηλος καὶ ἆν- 
ὀρόγυνος καὶ γάλλος καὶ γύννις καὶ "άτεις 
καὶ εὐνουχώδης. 

4ρρήσιος μοναχός, ὃς τοὺς νέες πταί- 
σαντας οὐκ ἀφώριζεν, ἀλλὰ τοὺς προκόψα»- 
τας, λέγων ὅτι ὁ νέος ἀφορισφεὶς καταφρο- 
νητὴς γίνεται, ὁ δὲ προκύψας τῆς ἐκ τοῦ 
ἀφορισμᾶ ὀδύνης ταχεῖαν λαμβάνει τὴν σει- 
»αίσφησι», Soerat. 4 25. 

άρρητοποιία ἀσέλγεια, αἰσχρουργία. 
ἀρρηφορεῖν. τέσσαρες μὲν ἐχειροτο- 

»οῦντο τῶν εὐγενῶ», δύο δὲ ἐκρίνορτο, αἴτε- 
νες ἦθρχον τῆς ὑφῆς τοῦ πέπλου καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν περὶ αὐτόν. λευχὴν δὲ ἐσθῆτα 
ἐφόρον. εἰ δὲ χρυσία περιέφεντο, ἱερὰ ταῦτα 
ἐγίνετο. Harp. 

ἀρρηφορία Φνσία. εἰ μὲν διὰ τοῦ α, 
ἀρρηφορία, ἐπειδὴ τὰ ἄρρητα ἐν κίσαις ἔφε- 
ϱο» τῇ δεῷ αἳ παρθένοι" εἰ δὲ διὰ τοῦ ε, 
ἑρσεφορία, τῇ γὰρ Ἔρσῃ ἐπόμπενο» τῇ Κέ- 
χροπος Φυγατρί (δεἰι. Α 1.9. 643). καὶ άἀρρ1]- 
φόροις. καὶ ἀρρηφόροι αἱ τὰ ἄρρητα φέ- 
ρουσαι µυςήρια" ““ἀρρηφύροι καὶ παναγεῖς 
γυναῖχες, Ἐξ. v. παραγές.' 

“4ρριανύς ἐποποιός, µετάφρασιω τῶνα 
γεωργικών τοῦ ἨΒεργιλίου ἐπικῶς ποιήσας, 
“λεξανδριάδα (ἔσι δὲ τὰ κατὰ τὸν Ιήακε- 
ῥόνα ἐν ῥαψῳδίαις κό’), εἰς “ἄεταλον τὸν 
Περγαμηνὸν ποιήματα. 

4ρριανός Νικομηδεύς, φιλόσοφος ᾿Ἔπι- b 
κτήτειος, ὁ ἐπικληθεὶς νέος Ἐενοφῶν. ἦν δὲ 
ἐν Ῥωμῃ ἐπὶ Αὐριανοῦ καὶ Πάρκο καὶ «ά»- 



ἀρρίχους — ἄρει Ὁ 

turirov τῶν βασιλέων, καὶ ἀξιωμάτων µε- 
ταἱαβὼν καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ ὑπατεῦσαι, 
θά φησιν ᾿ἘΕλικώνιος, διὰ τὴν τῆς παι- 
ἐς ὀεξιόσητα. ἔγραψε δὲ βιβλία παμπληθή. 
ἐρρίχους ὁηλυκῶς, τὰς ἀρρίχους, ᾗ 

ἐρρίχη. ἐξηγόνται δέ τινες κόφινον. ἡγητέον 
ον ἐκ μὲν τοῦ αὐτῆ γένας εὖναιν διάφορον 
ἐέτι λέγυσι δὲ καὶ νῦν ἔτι σωράκων τι 
εδος ἀρρίχους. κε. Α Αν. 1309. 
ἄρριθμος ἀδιατύπωτος, «ἀκανύνιςος, 

μὴ ἔχων ῥυθμιόν' ῥυθμὺς γὰρ ὁ τύπος. καὶ 
ἐρρύνμως. 
ἀρρύπωτος, 
ἀρρυτίδωτον τὸ μὴ ἔχον ῥυτίδας, αἵ 

σι Ἰβαμμαὶ γήρως σηµαντικαί. 
ἐρωδέα ὁ φόβος" 'Ἡρόδοτος (7 113) 

"μωδία ἦν τὸ πεῖθο». 

ἄρρωλος ὄνομα πόλεως, 
ἐρρώςημα νοσήµατος διαφέρει" ἀρρώ- 

Ἅμα μὲν γάρ ἐςι νόσημα μετὰ ἀσθενείας, 
η ὁὲ νόσημα οἴησις σφοδρὰ ὁοκοῦντος αἱ- 
τοῦ, καὶ ὡς ἐπὶ τᾶ σώματος εὐεμπτωσίαι 
τοές λέγονται, οἷον κατάρρας διάρροια, ὅτω 
τὶ τῆς ψυχῆς εἰσὶν εὐκαταφορίαι, οἷον 
ἠὐονερία ἐλεημοσύνη καὶ τὰ παραπλήσια 
(ορ. 7 119). 
ἀρρωςία ἡ ἀσθίνεια, ἀρρωςσία δὲ τοῦ 

«ρατεύεω ἀντὶ τοῦ ἀπροθυμία" Θουκνδί 
ῥης (3 15). 

. ἀρσάκης Πάρθων βασιλεύς, ὃς ὁόρατι 
αἰηγεὶς ἐν τῇ µάχῃ κατὰ τὴν πλειρὰν ὀνή- 
θχη, ἀνὴρ γενόμενος τό τε σῶμα κάλλιςος 
καὶ περιθλεπτότατος καὶ τὴν ψυχὴν βασιλι- 
αώτατος καὶ τοῖς ἐς πύλεμον ἔργοις ὅαημο- 

γίσατος, καὶ ἐς μὲν τὺ ὑπήκου» πᾶν πραύ- 
τατος, εἲς καφαίρεσιν δὲ τοῦ ἀνθιςαμένου 
ἐρρωμενέσατος, καὶ τοῦτον Παρθυαῖοί τε ἐς 

τὰ µάλισα ἐπόθησαν, καὶ 4ρσακίδαι οἱ 
Πιρσῶν βασιλεῖς, 

ν ρσάκης ὁ Παρθυαῖος τοὺς ΠΜακεδό- 

"ας χρατήσαντας τῆς Περσῶν ἀρχῆς ἔτη σογ’ 
ἀβιλὼν Πάρθοις τὴν βασιλείαν παραδέδω- 
Συ’ ἔνθεν ρσακίδαι ἐκλήθησων οἱ Περσῶ» 
ῥασιλεῖς, 

ἄρσενι βοᾷ δοχίμῳ (Α Thesm. 191) 
Ἡ Ραυμαςῇ φωνῇ καὶ δεδοκιµασμµένῃ. 

άρσέων βαφαγµάτων. 
Αρσινόη ὅ ὄνομα κύριον. 
ο. ἐπικρέμαται, 
ἀρτάβη µέτρον Πηδικὸν σίτου, Arri- 
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κὸς κιέδιµνος. 
ἀρτάρια παρ ἡμῖν οἱ τῶν ποδῶν πῖλοι. 
ρτασήρας ὄνομα κύριον. 
4ρταφέρνης ἡγεμὼν Περσῶν. 
ἀρτεμής ὀλύκληρος, αῶος, ὑγιής, “4ρ- 

τεµις δὲ ἡ Φεύς. 
4ρτεμίδωρος «{αλδιανός (πόλις δέ ἐσια 

Audiuc ἤ «{άλδις) φιλόσοφος ἔγρωψεν ὄνει- 
ροκριτικὰ ἐν βιβλίοις ὁ’, οωνοσκοπικὰ καὶ 
χειροσκοπικά, 

ρτεμίδωρος ὁ ψευδοαριςοφάνειος ὁ 
ὀψαρτυτικὰς λέξεις συναγαγών. eſ. ν, Τιμα- 
χίδας. 

4ρτέμιος ὁ καὶ “4ναςάσιος, βααιλεὺς 
Ῥωμαίων, αἰαθόμενος ςύλο» Σαρακηνών ἔφ- 
χεσθαι κατὰ τῆς πόλεως Ἰωάννην ἐφίςησιν 

ἡγεμύνα τοῦ πολέμου, διάκονο» τῆς μεγάλης 
ἐκκλησίας καὶ λογισὴν τῶν φόρων, ὃν γενι- 
κὸν καλοῦσυ' ὃς πρὸς τῇ ᾿Ρόδῳ γενόμενος, 
Χαταςασιασθεὶς ὑπὸ τοῦ πλήδες ἀναιρεῖται. 

Αρτεμισία. αὕτη ἠρίςευσε μετὰ Περ- 
σῶν»' δὲ ἣν εἶπεν ὁ βασιλεὺς (Ηετοάοί. 8 88) 
ὡς οἱ ἄνδρες γυναῖκες γεγόνασιν, αἱ δὲ γυ- 
ναΐκες ἄνδρες, "ρτεμισίαι δὲ δύο γεγόνασι, 
Καρικαὶ γένος καὶ βασιλίδες ἆ ἀμφότεραι' ὧν 
ᾗ μὲν πρώτη γέγονε κατὰ τὰ Περσικά, ἡ δὲ 
νεωτέρα, ἧς καὶ «Ἱημοσθένης ἐν τῇ περὶ τῆς 
Ῥοδίων ἐλευθερίας μνημονεύει, θυγάτηρ μὲν 
ἦν ̓ Εκατύμνου γυνὴ δὲ καὶ ἀδελφὴ ἸΜανσώ- 
λον. Harp. 

ἀρτεμίσιος παρὰ ἸΜακεδύσιν ὁ κάιας. 
καὶ ἀρτεμίσιο»ν ἰδίως μὲν 'Ὑπερίδης πολ- 
λάκις ὠνόμασε τὸ τῆς “4ρτέμιδος ἄγαλμα, 

λέγεται δὲ καὶ ἀκρωτήριον τῆς Εὐβοίας, οὗ 
4ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Πτησιφῶντος (208) 
μνημονεύει. 

ἀρτήρ ὑποδήματος γένος" 
Γρανσί». 

άἀρτησάμενος κρεµάσας, καὶ ἀρτῆσαι 
ὁμοίως. ἀρτέσαι δὲ τὸ τελειῶσαι καὶ ἄπαρ- 
τίσαι διὰ τοῦ ι. 

ἄρτι τὸ µέρος τοῦ παρεληλυθύτος τὸα 
συνώπτον τῷ νῦ», ἐναντίως ἔχον τῷ αὐτίκα”. 

τοῦτο γὰρ τὸ µέλλον συνάπτει τῷ νῦν, 4ο. 
σοφάνης Νεφέλωις (145) "ἀνήρετ ἄρτι” ἀντὶ 
τοῦ ἐξ ὑπογύου, ἵνα αὐτοσχεδιάζειν δοκῶσι 
καὶ πάντα ἐξ ὑπογύον λέγειν. 

ἄρτι τοῦ ἀρτίως διαφέρει παρὰ τοῖςυ 
ττικοῖς. ἄρτι μὲν ἀνεὶ τοῦ νῦν, ἀρτίως δὲ 
ἀντὶ τῷ πρὸ ὀλίγα' 'ἐκεῖνον εἴφ ὃν ἀρτίως 

Φερεκράτης 
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εἰσήγαγες”. ὁ Στρεψιάδης φησὶ πρὺς Σωκρά: 
την (1149). καὶ ἀντὶ τοῦ νῦν τὸ ἀρτίως" 
"ἔτι περαιουµένοις καὶ ἀρτίως ἀποβαίνεσιν 
ἐπιτίθεσθαι' ρίων ἐν Γετικοῖς. 

ἄρτια ἠρμοσμένα, τέλεια, ὑγιῆ. λέγεται 
δὲ ταῦτα καὶ ἄρμενα. καὶ ἀρτιάζειν τὺ 
παίζειν ἄρτια ἢ περιτά' ““ςατῆρσι ὁ᾽ ἀρ- 
τιάζοµεν’ 4ριςοφάνης Plut. 817). καὶ ἀρ 
τιάκις ἄρτιος ἀριθμός ὁ λῤ’, ἄρτιο- 
πέριττος δὲ ὁ διχοτομούµενος εὐθέως εἲς 

περισσὺν ἀριθμόν, οἷον ὁ τῶν τὸ" τούτον 
γὰρ τὸ ἥμισυ ζ, 

ος ἄρτιδαεῖ ἀρτιμαδεῖ" 
τόνδε γενέθλιον εἲς τεὺν ἦμαρ πέµπω, άρτι- 
δαεῖ σύμπνοον ἐργασίῃ"' (ΑΡ 6227). 

ἀρτίδιον μικρὸς ἄρτος" ''ὃ δέ τινα τῶν 
βασιλικῶν παίδων αἰτήσας ἀρτίδιον κατε- 
χρήσατο.” 

ἀρτιεπής ἀπηρτισμένος ἐν τῷ λέγει». 

"ἀργύρεόν σοι 

οὐκ ἐν ἐπωίνῳ τὸ ἀρτιεπής, κατὰ τὸ ἐναν" 
4 - 6 : ⸗ Σε ’ . ο} 

τίον τοῦ ἁμαρτάνει», «λλ ο λάλος καὶ ἄπηρ 

τισµένος τῷ λόγω. seh. Hom. Χ 281. 
ἀρτιζόμενοι" "οἳ δὲ ἀρτιζόπενοι διεῖ- 

λο» τὴν δύναμιν. 'ὃ δὲ πανοῦργος ὢν καὶ 
πρὸς τὸ τῆς τύχης ἄδηλον ἀρτισάμενος 
(Ώἱοάογ. Sie. 14 30). 

2 - / 
ἀρτιδαλῆ νεύφυτα. 
ἀρτικροτεῖσδαι συμφωνεῖσθαι" 

— ᾿ 5 ῃ .. 9 * 

τικροτοῦνό’ οἱ γάμοι) φησὶ Ἠένωδρος. 
ἄρτι μῦς πίττης γεύεται Demosth 

50 28), ἐπὶ τῶν ὀψὲ εἲς αἴσθησιν ἐρχομένων 
ἐν οἷς εἰσίν. 

* — ἄρτιος. καὶ α ρτιοι τέλειοι, ὑγιεῖς' "ὑπὸ 
νύσου ποδάγρας οὔτε αἱ χεῖρες οὔτε οἳ πόδες 
ἄρτιοι ἐτύγχανο» οὔσαιι 

ἀρτίπους ὑγιεῖς τοὺς πύδας ἔχων. εξ. 

v. ἔσψενε, 

.. 

ϱ 

ἀρτίςομος ὃ σαφὴς καὶ ὁ ἡδὺ φ9ε}γό- ! σοφάνης Νεφέλαις (1150) ' 
ΛΙ - J , 3: 

8 δὲ ἦν κάτοινος | χαῖα καὶ τόκοι τόκων. µενος. οὕτω «4ιονύσιος” 
ἦδη καὶ οὐκ ἀρτίσομος ἔτι. «ἴιγ. παιᾶνας. | 

ἀρτίτομιος προπαροξυτόνως ὅ τεμνόµε- 
νος γεωςί, ἀρτιτόμος δὲ ὃ νεωςὶ τέµνων. 

ἀρτιχανῆ ῥοιάν τε καὶ ἀρτίχνουν τύδε 
μζλον”. ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ ϐ 322), 

ἀρτίως τελείως, ὑγιῶς. οὐ µόνον ἄρτι 
τὸ πρὸ ὀλίγου" Φερεκράτης ΠΜυριιηκανθρώ- 
ποις "ξένη γυνὴ γραῦς ἀρτίως ἀφιγμένη.” 
καὶ ἀντὶ τοῦ γνησίου" (8 ΑΙ. 944) ““τοιοῦὸ) 
ἀποβλαφθεἴσα» ἀρτίως φίλου. 

ἀρτοπωλεῖον τὸ μαγκιπεῖον ἐν ᾧ οἱ 
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ἄρτιὰ — ἀρχαῖο» 

ἀρτοπώλιον» δὲ ὁ τύπος 
ἔνθα οἳ ἄρτοι πιπράσκονται. 

ἄρτος ὅ ψωμός, ἔσι δὲ καὶ ὄνομα τυ- 
ράννα Ἰεσσαπίω» (Thue. 7 88), ὃν καὶ πρό- 
ἔξενον "4δηναίης ποιήσασθαί φησι Πολέμων». 

ἀρτοσιτεῖ ἄρτον ἐσθίει" Ἐενοφῶν Cyr. 
62 98) 'ὅσις δὲ ἀρτοσιτεῖ, ὕδατι δεδευμένο» 
τὸν ἄρτον. 

ἀρτύειν σκενάζειν, καὶ ἀρτύοντες πα- 
ρασκευάζοντες. ἀρτύναντες (Ποπ. 
M 49). 

ἀρτῶ τὸ κρεμῶ. 
4ρτώριος ὄνομα xoͤew⸗ ad Ρίου, 0899. 

47 41. 
ἀρύῤαλλος. πλεκτόν τι βαλλάνειον ὃ 

ἀρύῤαλλος, παρὰ τὸ ἀρύειν καὶ βάλλειν: 2) 
µαρσίπιο». χεῖσθαι δὲ λέγεται οὐ μόνον τὰ 
ὑγρὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ςερεά, ὥσπερ νῦν ἑπτῆς 
ἀμβροσίας» "ετα κατασπένδειν κατὰ τῆς 
χεφαλῆς ἀρυβάλλῳ ἀμβροσίαν κατὰ σοῦ, 
κατὰ τούτου δὲ σκοροδάλµην”'. (Α Ἐα. 1005). 

᾽ρύβας 4λκέτου μὲν ἦν υἱός, ἸΗολοτ- 
τῶν δὲ βασιλεύς. Harp. 

ἀρυσάμενος ἀντλήσας. 
ἀρύ διχος σκενάριόν τι. 
ἀρυςοίς' (ΑΡ 6 506) "ζωμοῦ τ ἀμφ᾽ 

ὀβελι οἵσιν ἀρυςρίδα."' 
ἀρύταινα Χαλκοῦν σκεῦος, ᾧ τὸ ἔλαιον 

χέουσι» εἰς τοὺς λύχνους. sch. Ἂ Eq. 1089. 
ἀρύτεσθαι σὺν τῷ τ λέγυσυν, οὖκ 

ἀρύεσθαι" 4ριςοφάνης Νεφέλαις (275) Τετ) 
ἄρα Νείλου προχοὰς ὑδάτων χφυσέαις ἀρύ- 
τεσθε πρόχουσι», καὶ Πλάτων Νόμοις (1 
Ρ.6360) “ών ὁ μὲν ἀρυτόμενος ὕθεν τε δεῖ 
καὶ ὁπόσα καὶ ὑπότει" 

“4ρ υώτης ὄνομα κύριον. 

ἀρχαῖα τὰ κεφάλαια τῶν χρεῶν" Ἠρι- 
᾽αὐτοί τε καὶ τάρ- 

ἄρτοι γίνονται. 

J 
χσι 

΄ 

παλαιὸς γάρ τις καὶ ἀρχαϊζων λόγος, 

ἁπλοῦς καὶ ἀποίκιλος. 

ἀρχαϊκόν" '"οἳ δὲ τοῦ μέρους τῆς εἶσε- 
βείας τὸ ἁπλοῦν τῷ Ὑπυρίδωνι καὶ ἀρχαϊ- 
κὺν συ»ειδότες, προσέτι δὲ καὶ τὸ τῆς ἕλλη- 
νικῆς παιδείας καθάαριῶς ἄγευςον, ἐκώλυον 
εἲς µέσο» ἐλφεῖν καὶ τῷ σοφιςῇ συμβαλεῦν 
ἐπὶ συνόδου. οΓ. v. Σπυρίδων, 

4ρχαιόγονος. ἀρχεγόνος δέ. | 
ἀρχαῖο». ἐχρήσαντο οἳ ῥήτορες τῷ ἀρ- 

χαίῳ ἐπὶ τοῦ δανειζομένου ἀργυρίου, ὅπερ 



ἀρχαῖον — ἀρχή ο 

J J X J 
ἔποι κατά τινα συνήθεια» κεφάλαιον ὀνομά- 
- J σα 2 - ᾿ . — 

έσω. «ημοσνθένης ἐν τῷ κατὰ Ἀικοςράτο 
— .. ΄ } / », ⸗ J ια, 
0) ᾿δανείσας ἀργύριον «{ρχεπόλιδι ϐχ οἷός 

7 2* τε ην αὐτὸ ἀπολαβεῖν, οὔτε τύκον οὔτε τὸ 
παρείληπται δὲ καὶ ἐπὶ τῦ παλαιῦ' 

ἀἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Ἰχμάρχου (4189) ᾿ὁ δὲ 
γ. - — ΄. 3 2 

Σόλων ὁ τιῶν »ομοδετῶν µάλισα εὐδοκιῶν 

oagt⸗ ἀρχαίως,) καὶ πάλιν 5) "οὕτως 
ἶσαν σώφρονες οἱ ἀρχαῖοι ἐκεῖνοι ῥήτορες, 
ὁ Περικλῆς, ὁ Θεμιςοκλῆς καὶ ὁ “ἀριςείδης.'' 

’ J — . νε * * 

τώτεται δὲ παρὰ κωμικοῖς καὶ ἐπὶ τὰ εὐῆ- 

ψους, 

ἀρχαῖον τὸ κιθαρίζει»(Α Nub. 1361), 
σι ο 

τοτέςιν εδενὺς ̓ λύγ ἃ ἄξιο», ληρῶδες, 
ἁρχαῖος ὃ παλαιός. Ισοκράτης μὲν ἐν 

τῷ Πανηγρικῷ (8) τὸ ἀρχαιοτρόπως εἰπεῖν, 
τοτέςι» ἀρχαιοτέροις ὀνόμασι χρῆσθαι: «Τη- 
μολίνης δὲ (0 48) ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς εἰπιων 

τω δὲ ἀρχαίως εἶχον, μᾶλλον δὲ πολτι- 
τῶς ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἔλαβεν. Harp. 
ἀρχαῖος ἀντὶ τὸ εὐ(ώης Πλάτων GEu- 

ἠγάεαι, p. 299) J λῆρος. ἀρχαίως δὲ ἀπραγ: 
µόνως, ἁπαρατηοήτως" {} καὶ ἠλιδίως, εὐ- 
— ᾽μινυρίζοντες µέλη ἀρχαιομελησιδω- 
οφρυνιχήρατα (Α Vesp. 919). 

, ῃ - ει 4 ⸗ 
ἀρχαιότερα τῆς ὄιφνέρας λέγεις, 

ἐπὶ τῶν» σαθρὰ καὶ παλαιὰ λεγύντων" ἡ γὰρ 
— ίλ ν ᾗ; δοκεῖ ὁ Ζεὺς ἆ — παμπάλαιος, ἓν ᾗ δυκεῖ ὁ Ζεὺς ἀπο- 

* ΄ ’ 

Ἰθάφεσθαι τὰ γενόμενα. ε{. ν. Φεὺς ελίτ. 
ἀρχαιότυπος ὁ παλαιὸς νόμος, 
ἀρχαιρεσία περὶ ἀρχῶν ἐκλογή. καὶ 

ἀργαιρεσίη τὸ πρὺς χάριν τῶν πολλῶν ζην, 
* 22 ’ * { ’ 

η τὸ ἐπιδόσεις χθιημιάτω» ποιεῖσθαι' Ερύ- 
ὑοτος (6 08). 

3 .}. 4 * J J 1* — 

ἀρχαιρεσιάζειν «Τείναρχος τὸ ἀξιοῦν 
ζ “ ἑαυτὸν αἱρεῦ ἥναι ἄρχοντα. 

ἄρχε"' σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος (οι. 

} - R 
αρχαῖον. 

* ⸗ 

uvontor. 

νέον, φιλοφροσύνης δὲ τὸν πρεσβύτην. 
ἀρχέγονος" "οὐκ ἠξίωσαν ταφης ἣν ἡ 

ἀρχέ; urogę φύσις νομοθετεῖ.' 

: Ἀρχέδικος κωμικός, τῶν ὀραμάτων αὐ- 
τοῦ ἐςὶ Θικγσωυρὸς καὶ «Πιαμαρτάνω», ὡς 
Ἀφήνωιός φησιν ἐν τοῖς «{ειπνοσοφισταῖς 
Ρ.592 ει 467). 

, Αρχέδικος κωμωδιογράφος, ὃς κατὰ 
ἀπμουχάρους ἔγραψε τοῦ ἀνεψιαδοῦ «{ημιο- 
οδύοις, Ρο]. 15 13. 

ἀρχεῖα, ἔνθα οἱ δημόσιοι χάρται ἀπό- 
Σευτα χαρτοφιλάκια᾿ ἡ τὰ χωρία τιν κοι- 

177 
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τῶν" η ἀρχαῖα ὡς Ξενοφῶν ἱςοριῶν ἡ (Cyr. 
8517414610) "τὸς δὲ υἱέας περιῆγεν ἐς τὴν 

ἐς τάχος γράφησαν μοῖραν τῆς περὶ τὰ ἀρ- 
χαϊα διακονίας.. οἳ, ν. γράφειν ἐς τάχος. 

ἄρχειν. κοινύτερο» καὶ τὰς μικρὰς ἐπι- 
σασίας καὶ λειτεργίας ἀρχὰς ἔλεγον», καὶ τὸ 

— ” — — — * J 2* ⸗* . 

βουλεῦσαι ἄρξαι' ψιλὴ γὰρ ἐπιςασία. “4ρι- 

σοφάνης (ία. 917) '"οὐκοῦν δικαςὰς ἐξεπί- 
τιδες ἡᾗ πύλις ἄρχειν καθίςησιν.” 

4ρχέλαος -πολλοδώρου 1 Ιίδωνος, 
ΠΗιλήσιος φιλόσοφος, φυσικὺς τὴν «ἄρεσιν 
κλη δείς, ὅτι ἀπὸ Ἰωνίας πρῶτος τὴν φυσιο- 

λογίαν ἤγαγεν, «4ναξαγόρε μαδητὴς τᾶ Ἰκλα- 
* ΄ — * * 

ζομιεγίου" τοῦ δὲ ααθητὴς Δωκράτης, οἳ δὲ 
καὶ Εὐριπίδης φασίν. συνέταξε δὲ φιυσιολυ- 
γίαν, καὶ ἐδύξαζε τὸ δίκαιο» καὶ αἰσχρὸν ὁ 
φύσει εἶναι ἀλλὰ νόμῳ. συνέταξε καὶ ἄλλα 
τινά. 

΄ * * — 

ρχέμορος ὄνομα κύριο». 

ἀρχέπλουτον ἄρχοντα πλούτη καὶ τὴν 
άρ αίαν τύχην ἀποληψόμενον" δοφοκλῆς (ΕΙ. 
1" καὶ μή μ ἄτιμον τῇσὃ᾽ ἀποςείλητε γῆς, 
(λλ) ἀρχέπλουτον. 

«ρχέςρατος καὶ 4ρχεςράτειος. 
* * 

ἀρχέτυπον πρωτύτυπον. καὶ ἀρχέτυ- 
πος ὁ τὴν ἀρχὴν ὁιδούς. 

} ’ Πα] 3 4 { ΄ 

άρχή Ἡ μὲν φυσικὴ ὡς λέοντος ἐν ζῴοις κ 
καὶ ἀετῶν ἐν ὀρνέοις, ἣ δὲ χειροτονητὴ ὡς 
3 Ἡ - 3 ή - - 

ἐπὶ βασιλέως ἀνθρώπω». Π{αρῖνός φησι (Υ. 
Proeli 94) Ὑέγονε δὲ ἡμῖν ἡ ἀρχὴ, οὐκ ἀρχὴ 

μόνον, οὐδὲ κατὰ τὴν παροιμία» ἦμισυ τοῦ 
παντός, αὐτὺ δὲ ὅλον τὸ πᾶν. 

ἀρχή. ἀρχα τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοῦνὺ 
J J 

καὶ τὸ πάσχον' τὸ μὲν ἂν πάσχουν εἶναι τὴν 
ἄποιον οὐσίων, τὴν ὕλην, τὸ ποιοῦν δὲ τὸν 
ἐν αὐτῇ λόγο», τὸν Φεόν. διαφέρασι δὲ ἀρχαὶ 
καὶ ςοιχεῖα" τὰς μὲν γὰρ εἶναι ἀγενήτας καὶ 

Φ 4239). πολέμου γὰρ ἄρχεσθαι θικαιοῖ τὸν άφνάρτης, τὰ δὲ σοιχεῖα κατὰ τὴν ἐκπύρω- 
σι» φυείρεσθαω. ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτους εἶναι 
τὰς ἀρχὰς καὶ ἀμόρφους, τὰ δὲ μεμορφῶ- 
σθαι. Diog. 1. Τ 194. 

ἀρχή ποιητικὴ εἰδικὴ τελική. ὁ δὲ 4ρι-ς 
ευτέλης φ1σὶν ὅτι ἡ ψυχὴ οἷον ἀρχὴ τῶν 
ζώων ἐςύν, ὡς ποιητικὴ τελικὴ εἰθεκή” αὗται 
γάρ εἶσιν αἱ κυρίως άρχάί. ὡς μὲν οὖν ποιη- 
τικήν ύτι αὕτη κινεῖ τὸ ζῷον μόνῃ τῇ βου- 
λήσει καὶ ὁ δεῖται µοχλείας τινός, ὡς εἰδικὴ 

ρ ΄ - 2 — δέν ὅτι αὐτή ἐσιν ἡ εἰδοποιᾶσα τὸ ξῴον καὶ 
ἁπλῶς τὰ ἔμψυχα. λέγεται γὰρ τὰ ἔμψυχα 
εἶδη αὐτὸ τοῦτο εἶναι κατὰ τὴν ψυχήν' τὺ 

12 
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γὰρ κρεῖττον ἐν ἑκάσῳ τῶν φυσικῶν εἶδός 
πα ς ΄ - — * ή 

ἔσιν ἑκάςου, κρεῖττον δὲ ἐν τοῖς ἐμψύχοις ἡ 
Ψυχή. ὡς τελικὺν δέ, ὅτι αὐτῆς ἕνεκα τὸ 
σῶμα" ἔςι γὰρ τὸ μὲν σῶμα ἕνεκάταε, αὐτὴ 

- ξἕ εο ΄ » 
δὲ οὗ ἕνεκα. ὅψεν καὶ ἡ διοργάνωσις τῶν 
ζώων ἄλλη καὶ ἄλλη πρὸς τὴν ἰδιότητα τῆς 
ἐν ἑκάςτω ψυγῖς. ἀλλ ἡ μὲν ψυχὴ τῶν ζώων 2*8 2 ή : χ] τα 

3 | ΄ - 

πορρωτέρω ἀργχή, ή δὲ φύσις προσεχής. τῶν 
δὲ ἐξ ἀνάγκης ἑπομένων τῇ ψυχῇ τὰ μὲν 

— 3 — * — ** 

αὐτῇ ἀκολουθεῖ τὰ δὲ ὃὅλῳ τῷ ζῴῳ, λέγω 
δὴ τὸ ἐκ τῆς ζωῆς καὶ σώματος, καὶ τὰ μὲν 

— — 4 - - τῆς ψυχῆς πάθη ἡ νόησις" τῦτο γὰρ αὐτῆς 
4 ** * — 4 

ἴδιον. τὰ ὁ) ἄλλα πάδη, τὸ αἰσθάνεσθαι, 
4 - - κ — . 

τὸ φαντασιοῦσθαι Φυμᾶσθαι ἐπιδυμεῖν καὶ 
εἴ τι τοιοῦτον, κοινά ἐςι τοῦ συναμφοτέρε. 

Ῥ]μ]οροῃ. in 1 de anima, Αθ. 

ἀρχή ε — ἄρχίας b 
μὲν γὰρ ἐδὲ τὴν ἀρχὴν ὑποςήσεσθαι ᾧοντο.. 

ἀρχὴ» ἰᾶσθαι πολὺ λώιον ἠὲ τελευτήν’'. 
δηλοῖ δὲ ἡ παροιμία ὡς ἀρχομένα τινὺς καὶ 

΄ 3 * ⁊ 3 — — * 

πάθους καὶ ἄλλου τινὸς δεινοῦ μᾶλλον έςιε 

κωλύειν» η ἐνακμάσαντος καὶ τελειωθέντος. 
Harp. 

} 4 J 4 * 3 / » 
ἀρχήν μὲν μή φὔναι ἐπιχθονίοισιν ἀρι- 

22 * Σ΄ κ 1. ε) ’ 4 σον, μηὸ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος Πελίη, φύντα 

ὁ᾽ ὅπως ὤκιστα πύλας ίδαο περῆσαι 
(Theognis 425) ἐπὶ τῶν ὀυςυχῶς βεβιωκότω». 

ἀρχήσαντος ἄρξαντος. 
ἀρχὴ κυρία, ἐπὶ τῶν εὐτελῶ» καὶ µη- 

δὲν λυσιτελὲς ἐχόντων, παρ ὅσυ» πετρώδης 
καὶ λυπρὰ καὶ διὰ τῶτο πενιχρὰ ἡ Ἀκῦρος, 
οὐδὲν φέρουσα λόγου ἄξιον. οἳ δὲ ἀπὸ Όη- 
σέως, ὅτι ἐπιθέμενος τῇ .«{υκομήδους ἀρχῇ 

ὅτι ε’ γένη ἔλεγεν εἶναι ἀρχὰς πάντων τιῶν | καὶ πειρῶν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατακρηµνι- 
ὕντων», οὐσίαν ταυτύτητα ἑτερύτητα κίνησιν 
σάσι». γένη δὲ ταῦτα ἔλεγεν ὁχ ἤτως ὥσπερ 

- - ασ . 

τὰ παρὰ τοῖς περιπατητικοῖς, ἄτινα διῄρη- 

ται ὑπ ἀλλήλων, καὶ ἄφ ἑκάςου σειρά τις 
2 ⸗ — — ⸗ — J 3 

ἐκδίδοται τῶν υπαλλήλων γενῶν τε καὶ εἰ- 
- ο] ΄ { - ντ 4 ” * / 

δῶν, ἀλλ ὡς διὰ πάντων τῶν ὄντων διή- 
., — . * 2 

χοντα. ἔσι γὰρ ἐν πᾶσι καὶ οὐσία, καθ’ ἣν 
. 7 

ἑκάςου ἐςὶ τὸ εἶναι, καὶ ἔσι ταυτότης, καδὺ 

σθείη. ὀςρακισθῆναι δὲ πρῶτον “4δήνησε 
Onotu ἱςορεῖ Θεόφραςος ἐν τοῖς πρώτοις και- 
ροῖς. 

7 1 4ρχιάδας. οὗτος οἷος ἦν τὴν ψυχὴν 
ἀπεδείκνυτο. πλείσω» γὰρ αὐτῷ χρημάτων» 
διηρπασμένω», ἐπειδὴ ᾖσώῶετο Θεαγένη ἔτι 

1 * ΄ . - . 

παιδίον ὄντα λυπήμενον ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσε 
« 9 αμ, .”. 0 .., * 7 “9 καὶ πεπορθηµένοις, ᾿"ὦ Θεάγενες" ἔφη, 'θαρ- 

ἐκ μιᾶς τῆς τῶν» ὄντων ἐσμὲν ἀρχῆς. ἔχομεν | ρεῖν ἠδη σε χρὴ καὶ τοῖς φΦεοῖς ὁμολογεῖν 
δὲ καὶ ἑτερύτητα, ἐπειδὴ καὶ πλῆθός ἐσι τὰ 
ὄντα"' ὅπου δὲ πλῆθος, ἐκεῖ ἑτερότης. ἔςσι δὲ 
καὶ κίνησις ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι. κίνησιν δὲ 

λέγω εἃ τὴν ἀτελῆ ἐνέργειαν, ἀλλὰ τὴν ἐνεργῇ 
τὴν ἑκάςα. πάντα γὰρ ἔχει οἰκείαν ἐνέργειαν, 
καὶ αὐτὰ τὰ ἄφυχα" ἡ γὰρ Φερμαίνουσιν ἡ 
ψύχουσι τὰ παρακείµενα, ἡ ὑγραίνουσιν ᾖ 
ξηραίνουσιν, ἤ ἄλλο τι τοιᾶτον ποιοῦσι. καὶ 
ἡ σάσις δὲ ἐπὶ πάντων Φεωρεῖται. καὶ γὰρ 
τὰ ἀεικίνητα ςάσεως μετέχει, οὐ μύνον τῷ 

νι 

τὴν ὁλότητα ἑςάναι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὺ μέ. 

σωτηρίας χάριτας ὑπὲρ τῶν σωμάτων, ὑπὲρ 
δὲ τῶν χρημάτων οὐκ ἀθυμητέον. εἰ γὰρ 
΄ * * 3 ε] - “υηνᾶ ἡᾗ πολιὰς ἐκέλευσεν αὐτὰ ἀναλῶσαι 
παναθηναίοις, πόσου ἂν ἐπριάμεθα τὴν ὃα- 
πάνην ταύτην; ἀλλὰ τὸν παρόντα ἀγῶνα καὶ 
παναθηναίω» ἡγεῖσθαι δεῖ καὶ παντὺς ἑτέ- 
ρου λαμπρύτερόν τε καὶ εὐσεβέςερον." «Ε. 
Damascius Phot. p. 249 a. 

/ ζ , * 
«ἄρχίας, οὗτος ῥουλόμενος τὴν Κύπρονα 

— ο) * —* 1 προδθοῦναι «Ππιωτρίῳ καὶ φωραθεὶς καὶ ἐς 
” Ἡ — — 

κρίσιν ἀχθεὶς καλωδίῳ τῶν ἐκ τῆς αὐλαίας 
νειν ἐπὶ τῆς ἀεικινησίας ςάσις ἐςί. καθὸ ἂν | παραπεπετασµένων ἑαυτὸν ἀπεκρέμασε. τιῷ 

* * 

µένουσι κινούμενα τὰ κινούμενα, ἡ ἀεὶ ἢ ἐπί] γὰρ ὄντι διὰ τὰς ἐπιφυμίας κενοὶ κενὰ λογέ- 
* * 3 1 — 

τινα χρόνο», κατ αὐτὸ τοῦτο ςάσεως µετέ-) ζονται, κατὰ τὴν παροιµίαν" καὶ γὰρ ἐκεῖνος 
χει. 14, ο 1. 

ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν, ἐπὶ τῶν πρὺ 
μὲν τῆς ἀρχῆς ἐπιεικῶν, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ἀρχῇ 
βιαίω» γενομµένων. Σύλωνος δὲ εἶναί φασιν 

αὐτὺ ἀπόφψεγμα, ριςοτέλης δὲ καὶ Θεύ- 
φραςος Βίαντος. Ηατρ. 

ἀρχὴ ἡμισυ παντός (Πεεῖοὰ, Ο. 40) 
ἐπὶ τῶν τινὸς ἀρχομένων καὶ προκοπτόντων. 

ἀρχηγέτης ἡγεμώ». 
ἀρχέν τὰ πρῶτα, παρενθδύ" "Ναρσῆν | 

δόξας φ΄ τάλαντα προσλήψεσθαι, καὶ τὰ 
προὔπάρχοντα χρήματα καὶ τὺ πνεῦμα προσ- 
απέβαλε». Polyh. 33 3: ef. v. αὐλαία. 

ρχίας Συρακούσιος καὶ ἸΜύσκελλοςν 
"χαιὸς ἤκον ἐς «4ελφοὺς ἐν τῷ αὐτῷ τοῦ 
χρόνου, καὶ ᾖτουν ἄρα ὑπὲρ ὧν ἔμελλον οἳ- 
κίζειν πόλεων φήκην ἀγαθὴν λαβεῖ», τὸν ἐπι- 
»σιλέντα αὐτοῖς τε καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῶν 
βίον. λέγει δὲ ἡ Πυθία "χώρας καὶ πόλεως 
οἰκήτορα λαὸν ἔχοντες ἤλθετ ἐρησόμενοι Φοῖ. 



᾿ἀρχίβιοςα — 

βον, τίνα γαΐαν ἴκησθε. ἀλλ ἄγε δὴ φρά- 
Ἴσθ ἀγαθῶν πότερύν χεν ἕλοισθε, πλοῦτον 

ἡ τερπνοτάτην yitiur.“ ἐπεὶ 
ἠκουσάτην, Αργίως ὦν φιλο- 

Ἰοΐµατος πλούτου περιῤολὴν αἱρεῖται. οὐδὲ 
ἐψείσθη τῆς ἐλπίδος' παμπλούσιος γῶν Συ- 
ῥαχησίων ἡ πόλις κατὰ τὴν φήμην τὴν ΠΠν- 
δάδα ἐγένετο. ἸΠύσκελλος δὲ αἱρεῖται αὐτός 
τε ὑγιαίνειν καὶ ἡ πόλις. καὶ ἀπώνητο ὧν 
Ίτησε" δεῖγμα γοῦν τῆς ἐν ρότωνι ὑγιείας, 
ρωμαλέοι τέ εἶσιν οἱ οἰκήτορες καὶ ἀνλητῶν 
{ πόλις πολλῶν καὶ ἀγανῶν µήτηρ ἐγένετο. 
πωῦτος ἄρα καὶ ὑγίεα ὁῶρφα ἄμφω ἐστόν, 
ὧρεσις δὲ ἐρρωμένη καὶ διάνοια ὑγιαίνασα 
ερεῖται τὰ βελτίω. καὶ ἀπέφηναν καὶ οὗτοι 
ο μὲν συνετώτερος ὤ», ὃ δὲ οὐ πάντῃ ἐέλευ- 
ὅδας: τῶν γὰρ οὖν ἀγαφῶν τῶν ἀνδρωπι- 

πῶν τὸ μὲν πρεσβύτερον τὸ δὲ δεύτερον, ὡς 
αἱ Πλάτων (Gorg. ρ.4694Ε) φησὶ καὶ τὸ 
εωμὸν ἄδει. εξ. ν. ἐπινησδέντα εἰ seh. AEq. 
1098 

: Αργίβθιος "πολλωνία γραμματικὸς τῶν 
Λαλλιμάχου ἐπιγοαμμάτων ἐξήγησιν. 
ργίβιος Πτολειαίου «Ἠευκάδιος ἢ 

Αλεανδρεύς, γραμματικὸς τῶν ἕως Ίραΐα- 

»ῦ τοῦ Καίσαρος ἐν Ἑώμῃ παιδευσάντων. 
4ρχιγένης Φιλίππηα ἁπαμεὺς αδυρίας, 

ἰαερύς, μαθδητὴς ᾽γαθίνου, ἐπὶ 1 οαϊανοῦ 
ἰατρεύσας ἐν 'Ῥώμῃ, βιοὺς ἔτη ΞΥ καὶ συγ- 

Ἰράψας πολλὰ ἰατρικά τε καὶ φυσικά. 

4ρχιδάμιος πόλεμος. τοῦ Πελοπον- 
υησιαχοῦ πολέμε τὰ πρῶτα ἔτη «4ρχιδάμιος 
ἀλθη πόλεμος ἀπὸ τοῦ ρχίδωμον εἲς τὴν 
ἀττικὴν ἐμβαλεῖν. Harp. 

ἀρχίδεον ὑποκορισικῶς ἡ ἀρχή"' ἄριςο- 
Πάνης (Αν. 1107) "κάν λαχόντες ἀρχίδιον εἶτα 
Ἰοίλησθ' ἁρπάσωι τι. 

ἀρχιειρεσία κωπηλασία, 
ἀρχέκλοπος ὁ ἀρχαῖος κλέπτης. 
4ρχίλοχος. (Aelianus Ὦ ὅτι τῶν σπου- 

ῥμίων αὐδὲ Θανόντων οἱ Φεοὶ λήδην τίθεν- 
ται, ρχίλοχον γῶν ποιητὴν γενραῖον τἆλλα, 
τις αὐτοῦ τὸ αἰσχροεπὲς καὶ τὸ κακορρῇ- 
μον ἀφέλοι καὶ οἶονεὶ κηλίδα ἀπορρύψαι, ὁ 
Ἰθθιος ἠλέει τεθνεῶτα, καὶ ταῦτα ἐν τῷ 
πολέμῳ, ἔνθα ὁήπου ξυνὸς Ενυάλιος. καὶ 
ate ἦχεν ὁ ἀποκτείνας αὐτόν, Ικαλώνδας μὲν 
ύνυμα Κόραξ δὲ ἐπώνυμον, τοῦ Φεβ δεύµε- 
ος ὑπὲρ ὧν ἐδεῖτο, οὐ προσήκατο αὐτὸν ἡ 
Πεδία ὡς ἐναγῇ, ἀλλὰ ταῦτα ὁήπε τὰ ὕρυ- 

ἔχευ' κτεάνω» 
τοίν» ταῦτα 

|] 
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λούµενα ἀνεῖπεν. ὃ δὲ ἄρα προεβάλλετο τὰς 
τοῦ πολέμου τύχας, καὶ ἔλεγεν ὡς ἦκεν εἲς 
ἀμφίβολον ἡ ὁρᾶσαι ἢ παθεῖν ὅσα ἔπραξδε, 
καὶ ἠξίου μὴ ἀπεχθάνεσθαι τῷ Φεῷ εἲ τῷ 
ἑαυτοῦ δαέμονι ζῇ, καὶ ἐπηρᾶτο ὅτι μὴ τέ- 
ὤνηκε μᾶλλον ἢ ἀπέκτεινε. καὶ ταῦτα ὁ Φεὺς 
οἰκτείρει, καὶ αὐτὸν κελεύει ἐλδεῖν εἲς Τωή- 
ναρον, ἔνθα Τέττιξ τέαπται, καὶ μειλίξα- 
σθαι τὴν τοῦ Τελεσικλείου παιδὺς ψιχὴν 
καὶ πρἀῦναι χοαῖς. οἷς ἐπείσθη, καὶ τῆς µή- 
γιδος τῆς ἐκ τοῦ Φεοῦ ἐξάνεης ἐγένετο. καὶ 
παροιμία ''"ρχίλοχο» πατεῖς'' ἐπὶ τῶν κα- 
χη}ύρω» καὶ λοιδόρων. 

᾿ 2 * 3 ή 

| 4 ϱ2 εμήδης Τραλλιανὸς φιλόσοφος 

υπόοµνήκα εἲς Ὄμηρο», καὶ μηχανικά. 

4ρχίου τοῦ ἐπικληθέντος φυγαδοθήρα. 
4ρχιππος θηναῖος, κωμιικὸς ἀρχαῖος. 

ἐνίκησεν ἅπας ἐπὶ τῆς α΄ ὀλυμπιάδος, 
ἆρχισυ»άγωγος ὁ ἀρχηγός. 
άρχετεκτονῶ αἰτιατικῇ. 
ρχύτας ΤΓαραντῖνος, ᾿Εσιαίου υἱὸς ἢ 

ἸΗνησάρχου ἢ Ἰνασαγέτου ἢἡ ἸΜνασαγόρου, 
ιλόσοφος ΠυΦαγορικός. οὗτος Πλάτωνα 

ἔσωσε μὴ φονευθῆναι ὑπὸ «Πιονυσία τᾶ τυ- 
ράννου. τᾶ κοινᾶ δὲ τῶν Ἰταλιωτῶν προέση, 
ςρατηχγὸς αἱρεθεὶς αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῶν πο- 
λιτῶν καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τὸν τόπον Ἕλλη- 
νων. ἅμα δὲ καὶ φιλοσοφίαν ἐκπαιδεύων µα- 
θητάς τ ἐνδόξες ἔσχε καὶ ῥιῤλία συνέγραψε 
πολλά. τῆτον φανερῶς γενέσθαι ὑιδάσκαλον 
᾿Εωπεδοκλέους, καὶ παροιµία ' 4ρχύτου πλα- 
ταγή λ ὗτι “ἀρχύτας πλαταγὴ» εὗρεν, ἷτις 
ἐςὶν εἶδος ὀργάνου Ίχον καὶ ψόφον άποτε- 
λοῦντος. 

ἄρχω σου, γενικῇ. 
ἄρχων. ἄρχοντες οἱ ἐννέα τίνες; «)εσμο- 

δέται ἕξ, ἄρχων», βασιλεύς, πολέμαρχος, καὶ 
ποὺ μὲν τῶν Σύλωνος »όμων οὐκ ἐξῆν αὖὐ- 
τοῖς ἅμα ὀικάζειν, ἀλλ ὁ μὲν βασιλεὺς κα: 
Φῆςο παρὰ τῷ καλουμένῳ βουκολείῳ (τὸ δὲ 

ἦν πλησίον τοῦ πρυταγείον), ὃ δὲ πολέμαρ- 

χος ἐν «4{υκείῳ καὶ ὁ ἄρχων παρὰ τὰς ἐπω- 
»ύμους, οἱ δὲ Φεσμοθέται παρὰ τὸ Φεσμο- 
Φέσιον. κύριοί τε ἦσαν ὡςε τὰς δίκας αὐτο- 
τελεῖς ποιεῖσθαι. ὕςερον δὲ Σόλωνος οὐδὲν 
ἕτερον αὐτοῖς τελεῖται ἢ µόνον ἀνακρίνουσι 

τοὺς ἀντιδίκους. 
ἄρχων χρόνος ἀρχηγός, προηγός" ''ᾱρ- 

χων χρόνος πηµάτων” (5 Αἰ. 984). "τὸν ἄρ- 
χοντα τῶν ἀρχομένων εἵνεκα πάντα διαπράτ- 

125 

ἄρχων χρόνος 
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τεσθαι δεῖν. ὁ δὲ Ἡγίας ἠξίου οὐ μόνον τὸν 

ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων τίΦεσθαι πρόνοια», 

ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ πρὺ ἐκείνων"' ἑκάςῳ γὰρ εἷ- 

ναι τὴν ἔφεσιν τᾶ ἀγαθᾶ πρὸς ἑαυτὸν μᾶλ- 

λον ἢ πρὸς ἕτερον. ὁ δὲ Ἰσίδωρός φησι τὸν 

ἄρχοντα ᾗ ἄρχοντος ἀκούειν, εἰ δὲ καὶ ἕαυ- 

τοῦ φροντίδα ποιοῖτο, ὡς ἑνός γε καὶ ἑαυτῦ 

τῶν ἀρχομένων καὶ Φεομένων προνοίας" τὸν 

}άρ τοι ἄρχοντα τῷ ἀκριῤεῖ λόγῳ δεῖσθαι 

μηδενός, ᾗ δὲ ἄνθρωπος ὁ τεχνίτης, Φέοιτο 

ἄν, οἷον ἰατρὸς της ἰατρικῆς, εἰ νοσήσειεν' 

ἰατρικὴ δὲ οὐκ ἄν ποτε νοσήσειεν' à τοίνυν 

οὐδὲ ὁ κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἑκῶς ἑατρός" οὐ 

τοίνυν οὐδὲ ὁ κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐπις ήμην 

ἄρχων ὀρώμενος. λογικώτερον δὲ εἰπεῖν ἐπι- 

χειρητέον ὡς τὰ πρός τι οὐ λέγεται μόνον 

ἀλλὰ καὶ ἔςι πρὸς ἄλληλα. ἄρχων ἄρα πρὸς 

ἀρχομένους καὶ ἀρχύμενος πρὸς ἄρχοντα καὶ 

λέγονται καὶ εἰσίν, ὥςε εἰ τι τὸ ἄρχειν ώφε; 

λεῖ τοὺς ἀρχομένους, ὠφελήσει πρὸς ὃς καὶ 

τὸ άρχειν προβέβλ ηται) GMamasciu⸗). 

ἀρωγή ἡ βοήθεια, καὶ ἀρωγός βοη- 

δός, ὠφέλιμος. 

ἄρω μα θυμίαμα πυρεψικό». ἀρώματα 

οὖν οὐ τὰ δυμιάματα οἱ “ττικοὶ καλοῦσι», 

ἀλλὰ τὰ ἐσπαρμένα. 
ἄσαι κορέσαι, ἡ ψᾶλαι. 
Σ{σαία ὄνομα ὄρες. καὶ σαῖος ὄνομα 

κύριον. 
ἀσάμινθος ᾗ πύελος, ἡ σκάφη, ἐν αἷς 

οἱ ἀρχαῖοι ἐλούοντο" οὐκ ᾖδεσαν γὰρ βαλα- 

νεῖα (Ατιειπίά, 1 56). παρὰ τὸ τὴν ἄσην µι- 

νύθειν. 

4σαμωναῖος ὄνομα αύριο». 

ἄσαρ εἶδος λαχάνου, ῴ κέχρηνται οἱ ἰα- 

τροὶ εἲς Φεραπείαν τῶν νοσούντων. 

ἅσατο ἐκορέσδη, ἐνεφορήθη. περὶ χε 

τοῦ Πέρσου "τὸν ἐν Medn τράγον 1Ηανὸς 

ἱερὸν κατέθυσέ τε, καὶ σκευάσας ποικίλως 

ταύτην» ὁ δυςυχὴς ἄρα τὴν δαῖτα ἄσατο" 

“ἰγυπτίων τε λεὼν πάμπολυν ἀποσπάσας 

γαμετῶν καὶ τέκνων ἐς Πέρσας ἤγαγεν ἀνοί- 

ατως.) ὁ ο, vp. Anię et κακοῖς. 

ἀσαφείᾳ νυκτὸς ἀπολλύμενος, ὑπὸ 

σκοτεινοτάτης δηλαδὴ νυκτός, καθ’ ἡν τίς 

τινα ἀναγνωρίσαι οὐ δύναται. ὅψφεν καὶ τὸ 
“σελήνης τὸν ζόφον διασαφούσης." οὕτω γέ- 
γραπται ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν ἁγίων δισµυ- 
θίω». 

ἀσαφές ἀνόητο», ἄδηλον, 

ἀρωγή -- Ασδρούβας ὃ 

σβαμαῖον ὕδωρ ὅτω καλέµενον. Phi- 
Ιοβίταί. V. A. 14. 

ἄσβεςος ἀκατάπανσος. 
ἀσβόλη καὶ ἄσβολος ἡ αἰθάλη τοῦ 

πυρός, ἡ σακτή. ''φεῦ, ἰοῦ τῆς ῥσβόλου” (Α 

Thesm. 2 51). | 

σδρούβας ὁ Καρχηδονίων σρατηγὸς α 
κενόδοξος ἦν καὶ ἁλαζὼν καὶ πολὺ κεχωρι 
σμένος τῆς πραγµατικῆς καὶ ερατηγικῆς du⸗ 
»άµεως. σημεῖα δὲ τῆς ἀκρισίας αὐτοῦ στι 

παρήν ποτὲ ἐν πανοπλία πορφυρίδα Φαλατ- 
τίαν ἐπιπεποσπημένος, ἡνίκα Γολόσσῃ συνε- 
Υίνετο τῷ Νομάδων ῥασιλεῖ μετὰ µαχαιρο: 
{όρων δέκα, καὶ ὅσον εἴκοσι πόδας ἀπέςη 
προβεβλημένος τάφρο» καὶ χάρακα, καὶ κα: 
τένευε τῷ ῥασιλεῖ προσιέναι πρὸς αὐτόν, κα 

θῆκον γίνεσθαι τούναντίον. οὐ μὴν ἀλλ ὁ 
1 ολόσσης ἀφελῶς ἔχων Νομαδικῷ τινὶ σρόπῳ 

μύνος προσῄει πρὸς αὐτόν, καὶ προσεγγίσας 
ἤφετο τίνα φοβούμενος τὴν πανοπλίαν ἐ ἔχων 
ἥκε. τοῦ ὁ᾽ εἰπόντος ὅτι Ῥωμαίους | οὐκ ἂν 
ἄρ' ' ἔφησεν ὁ Γολύσσης ''ἔδωκας σαυτὸν 
εἲς τὴν πόλιν, μηδεµία» ἔχων ἀνάγκην.' Ῥο- 
lyh. 38 1. 

ἦν μὲν οὖν καὶ φύσει σάρκινος, βαλὼν δὲ 
τὴν πανοπλίαν καὶ κοιλίαν εἰλήφει, καὶ τῷ 
χρώµατι παρὰ φύσιν ἐπικεκαυμένος ἦν, ὥςε 
ὁοκεῖν ἐν πανηγύρει που ὑιαιτᾶσναι παρα: 
πλησίως τοῖς σιτευτοῖς βουσί», ἀλλὰ μὴ τη” 
λικούτων καὶ τοιούτω» κακῶ» προςατεῖν ὧν 

οὐό᾽ ἂν ἐφίκοιτο τῷ λόγῳ διεξιὼν οὐδείς, 
ὡσθ' ὅτε μὲν ἐς τὰς ἀποφάσεις αὐτοῦ τις 
βλέψειε, θαυμάζει» τὸν ἄνδρα καὶ τὸ µεγα- 
λόψυχον τῶν λόγων», ὅτε δὲ ἐς τὸν χειρισμὸν 
τῶν πραγμάτων, τὴν ἀγεννίαν κατωπλήττε- 

σθαι καὶ τὴν ἀνανδρίαν. id. 39 2. 
᾽4σδρούβας Καρχηδονίων σρατηγός.) 

οὗτος κατὰ τὴν τοῦ πολέμου συμβολὴν χα: 

λεπῶς ἔχων τῆς ἐπὶ τὰ Μέγαρα ἐπιχειρήσεως, 

ὅσα “Ῥωμαίων εἶχεν αἰχμάλωτα ἐπὶ τὸ τείχος 
ἀγαγών, ὅφεν εὐσύνοπτα Ῥωμαίοις ἔμελλε τὰ 

ὁρώμενα ἔσεσθαι, τῶν μὲν ὀφφαλμοὺς ῆ 

γλώττας ἢ νεῦρα ἡ αἰδοῖα σιδηρίοις ἐξεῖλκε 

καμπύλοις, τῶν δὲ ὑπέτεμνε τὰ πέλματα καὶ 

τοὺς δακτύλους ἐξέκοπτεν, ἢ τὺ δέρµα τοῦ 

λοιπᾶ σώματος ἀπέσπα, καὶ πάντας ἔμπνες 
ἔτι κατεκρήµνιζεν, ἀδιάλλακτα Καρχηδονίοις 

τὸ ἐς Ῥωμαίους ἐπινοῶν. καὶ ὃ μὲν αὐτοὺς 

οὕτως ἠρέθιζε τὴν σωτηρία» ἔχειν ἐν μόνῇ 

τῇ µάχῃ, περιέςη ὁ) αὐτῷ ἐς τὸ ἐναντίον ὧν 



ἀσεβεῖς --- 
3 ΄ 4 4 3 - { 

ἔπενοει" ὑπὸ γὰρ τοῦ σινειδότος οἱ Καρχη- 
ή — — J πο ὁόνιοι τῶνδε τῶν ἀθεμίσων ἔργων περιδεεῖς 

ἀντὶ προθύμων ἐγίγνοντο καὶ τὸν «4σδθρόῤαν 
6 - 

ὡς τὴν συγγνώμη» σφῶν ἀφηρημένον ἐμίσαν, 
* [ή 3 ο 2 3 2 * J 2 5 

χαϊ μαλισὸ ἡ ῥυλὴ αὐτοῦ κατεβόα ὡς ὠκιὰ 

σαὶ ὑπερήφανα δεδρακότος ἐν συμφοραῖς οἳ- 
σείαις τοσαῖσδε. ὃ δὲ τῶν βουλειτῶν τινὰς 
ἔστεινε, καὶ ἐς πάντα ὦν ἤδη περιδεὴς ἐς 

΄ — v 

Ἱτραννίδα μᾶλλον» η ςρατηγίαν περιζλόεν, 
ι η — * 22 8 σ.. 3 
ως ἐν τῷδε µύνῳ τὸ ἀσφαλὲς ἔξων, εἰ φοβε- 
.. » — * * 42 -- ἳ / ρὺς αὐτοῖς εἴη καὶ διὰ τᾶτο δυσεπιχείρητος. 

Appian. Lih. 118, 
— { * 2 2 * J ἀσεβ εἲς οἱ πολυθείαν ῃ ἀθείαν Όρη- 

σχεέίοντες. 
ἀσερβὦ αἰτιατικῇ. 
2 - — — ἀσερῶν παρὰ τῷ 4αῤίὸ (Ῥν. 1), τῶν 

τὸν Φεὸ» ἀγροούντων. 
} ΄ ο 3 * 

ἀσέλγεεα ἀντὶ τοῦ πολυτέλεια" οὕτως 
J 

ἀἰσχίνης. ij ἀσέλγεια πορνεία, ἀκαθαρσία, 
, 9 ΄ « 8» 

μαρία. παρῆχται δέ, ὡς φασιν, ἐξ αἰτίας 
τοιαύτης" «Σέλγη πόλις ἐςὶ τῆς Πισιδίας, ὅπεη 

- ση ς ον 3 ιλλή) Ὑ χακῶς ἔζων οἱ ἄνφρωποι καὶ ἀλλήλοις ἐἔκοι- 
΄ 1 ρώνου». κατ ἐπίτασιν οὖν τὸ ἀσελγαίνειν. 

χαὶ ἀσελγὲς οὐ (ιόνον ἐπὶ τοῦ ἀκολάςε ἕτατ- 

τον οἱ παλαιοί, ἀλλ ἔςσιν ὅτε καὶ ἐπι τᾷ µε- 

Ἰάλου” καὶ γὰρ ἄνεμον ἀσελγῆ λέγουσι, καὶ 
ἀσελγόκερως τράγος ὃ μέγας. ἢ ἀσελγόκέρως 
ὁ κυρίττω». ᾿πίονές εἶσιν ἀσελγῶς'' 4ριςο- 

φάνης φησὶν ἐν Πλούτῳ (560) ἀντὶ τὸ κα- 
τωφερεῖς. ''Φορυῤόμεναι καὶ κεκραγύτες μετὰ 

᾿ 7 ΄ 

ἀσελγείας, οἷον οἱ κύρακες λαρυγγζουσιν 
(εἴ. ν. λαρυγγίζουσυὺ, ἀντὶ τοῦ µεγάλως φω- 
ροῦσι. καὶ ἀσελγὴς ἐπὶ ἀνέμου ὁ σφοδρῶς 
πνέων»' ''πολὺς δὲκαὶ ἀσελγὴς τίκτεται ἐκεῖοι 
φτσὶν «4ἰλιανὺς ἐν τῷ περὶ ποικίλης ἀφηγή- 
σεως" ''γένεσις δὲ αὐτῷ αὐλῶνες {)αῦ εἲς καὶ 

΄ » 3 / * * 
φάραγγες, ὁὲ ὧν ὠδούμενος ἐκπνεῖ λαβρό- 
τατος. 

* αι . ⸗ * v 

άσῃη οὗπος. καὶ κλίνεται ἄσης. ἡ λύπη" 
“καὶ τοσαύτης ἄσης ὑποπίμπλαμαι καὶ ναυ- 

τίας σῶμά τε καὶ ψυχή», ὡςε καὶ εἰς ἐμέτες 
* J 4 3 { 

ἐμοῖ τὴ» ἀχὺιδόνα προπίπτειν, τοτέςι ῥύπα. 
ἀσηκόρος ὁ ἀκηδιασής. 
ἀσήμαντα τὰ λεγόμενα ἀσηράγισα" καὶ 

7ὰρ σημεῖα τὰς σφραγίδας ἔλεγον. καὶ ἆση-, 
µάντοις (Hom. 1 485) ἀφυλάκτοις, οὐκ 

ἔχουσε σημιάντορας τοὺς ἐπιςάτας. ἡ δὲ κε- 
ταφορὰ ἀπὺ τῶν σφραγίδω». 

ἄσημιον τὸ ὀυσγενές, καὶ τὸ μηδὲν ση- 
µαῖνον. καὶ ἄσημιος ὃ ἀγεννής. 

181 ἀσκέπαρνον 

4σηρών ὄνομα κύριο». 
ἄσητος ὃ μὴ ἔχων σκώληκας. 
ἀσθένεια ταλαιπωρία, νόσος, ἀδυναμια. 

καὶ ἀσθενοῦντας ἀντὶ τοῦ ἐν ἐνδείᾳ ὄν- 

τας" τὴν γὰρ τύχην ἰδίως νόσον φασίν. 4ρι- 
στοφάνης (Pae. 6937) "τοὺς πένητας ἀσθε- 
μοῦντας. 

ἄσθμια πνοή. καὶ ἀσθιιάζειν ἀντὶ τᾶᾷ 
ἀσθκαίνει», τουτέςι πνευςιᾶ»' Πάβριος (403 

3) ᾿"οἷά τις νούσῳ κάµνων ἐβέβλητ', ὁκ ἆλη- 
Φὲς ἀσθμαίνων. 

4σία χώρα, ἡ τῆς ἀνατολῆς. καὶ ἄσιά- 
δος κρούµατα τῆς κιθάρας" οὕτως “4ρι- 
σοφάνης (GThesm. 136): η σιάτιδος κρά- 
µατα. καὶ σιῆτις γῆ, τῆς Ασίας. 

«4σίνιος Πωλίων»ν Ρωμαῖος ἱςορίας 

ἑΡωμαϊκὰς συνέταξεν ἐν βιβλίοις εζ. οὗτος 
πρῶτος ἑλληνικὴν ἱςορίαν ῥωμαϊκῶς συνε- 
γράψατο. eſ. ν. Πωλίων a. 

᾿4σιος ὄνομα κύριον. eſ. . παλλάδιον. 
ἆσιτῶ ἄρτον οὐκ ἐσθίω. 
"4σιχίνη ὄνομα κύριο». 
4σιών τὸ ὄρος. 
ἀσκαλαβώτης ὁ γαλεώτης. οὐχὶ καλα- 

ῥώτην λέγεσι, μᾶλλον δὲ γαλεώτην" ἸΜέναν- 
ὄρος '"οὐτοσὶ δὲ γαλεώτης γέρων.” 

ἀσκάλαφος παρὰ τὸ ἀσκελὲς τῆς ἀφῆς, 

ὁ λίαν σκληρός. 
σκαλωνίτης ὄνομα κύριον. 
ἀσκαιωγία εἶδος βοτάνης ἰατρικῆς. 
ἄσκαντος ἡ μικρὰ κλίνη, τὸ πτωχὸν 

χλινίδιο». η ἀσκάντης κλίνη μὴ ἔχασα κά- 
νητα" κάνης δὲ ὁ ψίαθος. ἢ ὁ σκίµπους, 
ῥίφρου τι εἶδος' οἳ δὲ τὸν κράββατον. 4ρι- 
ςοφάνης Νεφέλαις (635) ""ἕξει τὺν ἀσκάντην 
λαβών.” 

ἀσκαρδαμυκτί χωρὶς τᾶ µύειν, ὃ ἔσιν 
ἀγρίως βλέπει». καὶ ἀσκαρδάμυκτον" 
“ριςοφάνης (Έη. 393) ''Αλέψον εἲς μ’ ἄσκαρ- 
ῥάμυκτον, τουτέςι μὴ μύσας ταὺς ὀφθαλ- 
µούς. τὸ δὲ σκαίρειν καὶ μύειν τοὺς ὀψβαλ- 
μοὺς καὶ πυκνῶς ῥλεφαρίςειν σκαρδαμύσσειν 

[λέγεται καὶ ἰλλωπεῖν. ἀσκαρθαμυκτεῖν 
} Μ . 

[οὖν τὸ ἄνω βῥλέπειν, οἷον ἀτενὲς ῥλέψον εἲς 
ἐμέ. 

ἀσκελές Hom. α 08) ἀδιαλείπτως, 
ἀσκέπαρνον ἄξεςον, ἄγλυφον, ἀπελέ. 

| ΄ ] , ο ὉὍ » Γκητον, οὐκ εἰργασμένον' Φοφοκλῆς (06 1901) 
.. } J {κκ . , “5. ὁὸ , κάπὶ σεμνὸν ἑζόμην ῥάδρον τόδ’ ἀσκέ- 
παρνον.͵ 
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ἀσκέραι ὑποδήματα «ττικά. ἡᾗ εὖὐθεῖα 
ἀσκέρα. 

ἄσκευον ἀντὶ τοῦ ἀπαράσκευον, ἄνευ 
ὅπλω». καὶ ὁ Φεολόγος (or. 90 p. 357 Β) "βίον 
ἄσκευον καὶ ἀπέριστον.) 

ἀσκηθδής (Ηοιη. Κ 219) ἀῤλαβής, ἡγιής, 
3 * — — —* 

ἀσκήσασα (Hom. 5 119) κοσµήσασα, 

μετ ἐπιμελείας ὑφάνασα, 
ἄσκησιν» ἀγωνίαν, καὶ ὡς ἡμεῖς τὸ δε- 

/ ᾽ - Λ * — θιέναι καὶ προσδοκᾶν τὸ µέλλον λέγασιν. οἱ 
παλαιοὶ καὶ Πλάτων καὶ ἀσκητὰς καὶ ἀθλη- 
τὰς λέγονυσι». 

ἄσκησις ἐγκράτεια. 
2 4 ” * 

ἀσκητικόν μέγα" “4ριστοφάνης (Lys. 
1087) “καὶ μὴν ὁρῶ' τὲς «49θηναίης ὥσπερ 

* 24 , ς , 3 παλαιςσὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαςέρων θἱμάτι 
ἀποςέλλοντας, ὥςε φαίνεται ἀσκητικόν τι 

χρῆμα τοῦ »νοσήματος. καὶ ἀσκητικός 
φιλομαθής, φιλόσοφος. 

ἀσκητός μετ ἐπιμελείας κεκοσκµηµένος" 
(ΑΡ 6 919) '"Φηλυχίων ἀσκητὸς ἐνσπείροισι 

κορύμβοις. 
α. σκληπιάδης «4ιοτίιου ἸΜυρλεανύς 
(πόλις δέ ἐςι Βιθυνίας, ἡ νῦν πάμεια κα: 

. , ή 
λουµένη» τὸ δὲ ἄνωθεν γένος ἦν Νικαεύς)' 

ιά * * / ’ 
γραμματικὸς, µαθητὴς «ἀπολλωνίου. γέγονε 
δὲ ἐπὶ τοῦ Αττάλου καὶ Εὐμενοῦς τῶν ἐν 

’ * ΄ 

Περγάμῳ βασιλέων. έγραψε φιλοσόφων ῥι" 
βλίων διορθωτικά. 

ν ἐπαίδευσε δὲ καὶ εἷς Ρώμη» ἐπὶ Πομπη- 

ίου τοῦ μεγάλου, καὶ ἐν «4λεξανδρείᾳ ἐπὶ 
τοῦ J Πτολεμαίου νέος διέτριψεν. ἔγραψε 
πολλά. 

2 4 ή } — ἀσκληπίειον φάρμακο», ἀσκληπιεῖον 
δὲ ἱερόν. καὶ 4σκληπιάδαι οἱ ἰατροί, ἀπὺ 
} - ζ J J — ᾿ * J 
“Ασκληπιοῦ, οὗτος δὲ παρὰ τὸ ἀσκελῆ καὶ 
* λά ᾽ ’ * J 
Ίπια φυλάττειν τὰ σώματα, καὶ «ἰλιανός 
ον ᾿ ., * ή 1. — 

ὃ δὲ ἀθλίως νόσω (περιπνευκονίαν καλοῦ- 
* — 2 2 ..” 

σι “σκληπιαδῶν παῖδες αὐτήν) πιεζόμενος 
τὰ μὲν πρῶτα ἐδεῖτο τῆς ἀνθρώπων ἴα- 
τρικῆς. 

ζ 
4σκληπιόδοτος. οὗτος ἐκ παίδων εὖ- 

c — 228* 4 

ὑδὺς ὠμολογεῖτο ὀξύτατος καὶ πολυκαθέςα- 
Ἴ - - * τος εἶναι τῶν ἠλικιωτῶ», ὡςε καὶ πολυπρα- 

γμονῶν οὐδὲν ἐπαύετο περὶ ἑκάςου τῶν πα- 
7 ⸗ ΄ .. 

ραπιπτόντων», ὧν ἡἣ τε φύσις ἀπεργάζεται 
Ψαυμασίων καὶ τέχνη ἑκάση παρέχεται όη- 
αιουργηµάτων. ἐν γοῦν ὁλίγῳ χρόνῳ παντά- 
πασι κατανενοήκει τῶν τε γραφικῶν χρωμά- 
των τὰς µίξεις ἁπάσας καὶ τῶν περὶ ἐσθῆτα 

ἀσκέραι --- ἀσκὸν δέρειν 
/ ’ — 2“ * κοσμουμµιένων» βαμμάτων παντοδαπῶ», ἔτι δὲ 

⸗ .”. ια 

τῶν Σύλων τὰς µυρίας διαφορύτητας, ὅπως 
αὐτῶν αἱ ἵνες ἔχουσιν εὐθύτητος πέρι καὶ 
ὁιαπλοκῆς. ἀλλὰ μέντοι λίΦω» καὶ ῥβοτανῶν 
αἱ ποικίλαι δυνάμεις τε καὶ ἰδέαι, τῶν τε ἓν 
ποσὶ κειμένων καὶ τῶν σπανιωτάτων, ἄνεζη- 

2 * ες , — * τοῦντο καὶ εὑρίσκοντο πάση µηχανῃ. ὄχλον 
. 4 -- ιά) ⸗ δὲ παρείχετο πολὺν τοῖς περὶ ἕκαςα ὅδιατρί- 

, * 

Άουσι, παρακαδημιενός τε συχνὰ καὶ περὶ 
. ’ — * 

ἑκάςου ἀνερωτῶν ἐς τὸ ἀκριῤέσατο». τὴν δὲ 
— * 4 

περὶ φυτῶν ἱςορίαν ἐπὶ μείζονος ἠγάπα τι- 
— 2⸗ -- κ. ’ 

ῆς, καὶ ἔτι μῶλλον τὴν περὶ ζώων, τά τε 
: ή J * * 4 ος . 4 * 

ἐνόντα διὰ τῆς οψεως ἀνακρίνων καὶ τὰ μὴ 
1 - — — 

ῥυνατὰ διὰ τῆς ἀκοῆς ἐξετάζων ἐπὶ τὸ ια- 
κρύτατον, ὅσα τε τοῖς πρεαβύταις ἀναγέγρα- 

J — 2 J 3 
πται περὶ τούτω» ἀναλεγόμενος. ἠν δὲ 4λε- 
7* - ) ⸗ 

sSurdéotuc τὸ γένος. τοῦτον οὐ» ἐπίσαμαι διὰ 
΄ — J ’ , - 

πείρας συχνῆς εὖὐ µάλα την τε ἀγαδοειδηῆ 
“| ’ . — 

προαίρεσιν προβεῤληκένον, καὶ τοῦ πατρὸς 
οὐ πολύ τι λειπύμενον κατὰ τὴν εὐσεβῇ προ- 

⸗ 3 — 2* νΝ λ.- 2 ΄ 
νμίαν καὶ τὴν πρὸς τὸ Φεῖον ἀναγομένην 

“. ᾽ ν- | ” 

ἐλπίδα σὐντονὸν τε καὶ ἐρωτικήν, Φιλοσο- 
φὄντα μέντοι ὑπὲρ ἐκεῖνον καὶ τῇ ἄλλῃ προ- 
παιδεία κεκοσκημένον. τοιγαροῦν ἀνέθηλεν 
. Ἡ * — * — * { 

ἐπὶ αὐτοῦ ἡ πόλις τῆς 4φροδίτης εἲς τὸ ἵε- 
’ * 9 3 J * / 3 ’ 

ρώτερον. ήδη δὲ καὶ ἐς τὰς ὑπερορίης ἀπῳ- 
χισε τὴν ἀπόρρητον θέμν, ἔς τε 4λεξάν- 
ὄρειαν τὴν ὀσιριάζυσαν καὶ τῆς ἕω πολλαχῇ 

* 4 .- - 

τὴν μαγεύησαν. γενόμενος δὲ πρὸς τῷ σεµινῷ 
* * 6 — 

καὶ εὐτράπελος ἠδίςην παρείχετο τοῖς ἐντυγ- 
ἑ - . 

Ἀάνουσι τὴν αὐτοῦ συνδιαίτησιν. εὐφυὶς δὲ 
ἐκ παίδων γεγονὼς ἄχρι γήρως πολλὰ συ»εισ- 
{νεγκεν εἰς τὰ ἱερὰ τῆς οἰκείς φύσεως 
ἔχγονα μηχανήματα, ἀγάλματά τε διακοσμιῶν 

.. 7 

καὶ Όμνους πραςιλεὶς ἔςιν οἷς. οἰκονομικὸς 
͵ v ⸗ — . δὲ ὧν καὶ γεωργικὸς ἀποθανύντος αὐτῷ τᾷ 
πατρὸς ἀπέτισε χρέα πολλά. ἐν χρηµατισμῷ 

ο ’ * κ. . * 

δὲ δικαίῳ καταςάς, ὅμως ἐν ὁαπανήμασι µε- 
— * / — * 

γάλοις ἐγένετο τῆς τε ἱερᾶς εἴνεκα προαιρέ- 
σέως καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς Φφιλοτιμίας 

Χ — 
ἀνγκαίας εἶναι δοκούσης καὶ τῷ οἵκῳ συνή- 
9 ο, ΄ — 9 « }. 4 5 5 / 

ες, ὡςε ἠναγκάσνφη καὶ αὐτὸς ὕςερον ὑπό- 
⁊ * ΄ *—* * 

χρεων τὴν ασίαν καταλιπεῖν ταῖς νγατράσι. 
— 2 

ταῦτα ἀναγεγράφθω µοι χαρίσια ὀλέίγα ἀντὶ 
- 3 η ⸗ * 3 — 

πολλιον ἀποθιδόντι, ἔξιν ἐν τῷ δεισιδαι(ιο- 
νία. Damase. Phot. p. 249 h. 

ἀσκὸν δέρειν (Α Nuhb. 441) ἐπὶτῶν καθ’ 
{ * 

ὑπερβολὴν ἐπαγγελλομένων πράττειν τι. τὸ 
ὑέρμα µου εἰς ἀσκὺν ἐκδερματίζειν. ὑπὲρ τᾶ 

— * — 

πιςευδῆναι αὐτὸν ἐμμένειν τοῖς ἑποκειμένοις 



ἀσκοπήρα -- ἄσμενος 

προσέθηχε πλέον ἡ ἐκεῖνοι ἐπέταξαν, καὶ λέ- 
γε καταφρονεῖν ἐκδερομένου τοῦ δέρματος" 
ὁ γὰρ τὰ µείζω ἐπαγγελλόμενος ὑπομένει» 
εἐχερῶς ἂν τὰ ἥττονα ὑπενέγκοι. 
ἀσκοπήρα τὸ µαρσίπιον, ἥτοι τὸ σακ- 

χοπάθνιον. 
ἄσκοπον ἀντὶ τοῦ ἀπροσθόκητον. καὶ 

ἄσχοπος λώῤη {(8ΕΙ. 864) ἀπροόρατος" 
τουτέςιν ὁ Φάνατος. 

ἀσκὸς ἐν πάχ»ΊΠ. ὁ 4{αβὶὸ λέγει ὅτι ἐγε- 
γην ὡς ἀσκὸς ἐν» πάχνη. ὁ ἀσκὺς Φερμαι- 
ρόμνος γαυνοῦται καὶ φυσώμενος ἐξογκοῦ- 
τα, ἐν δὲ τῇ πάχνη σκληρύνεται καὶ πήγνυ- 

φ 3 -- ’ { ’ — τα, οὕτω καὶ τοῦ σώματος ἡ φύσις χαυνᾶ- 
ται μὲν τῇ τρυφῇ καὶ ἐξογκοῦται, τῇ δὲ 

ἁσητικῇ ἀγωγῃ ταπεινοῦται καὶ πιέζεται. 
εί πύτου µάρτες ὁ Παῦλος, ῥοῶν (1 Όος. 
5 "ἀλλ ὑποπιέζω µου τὸ σῶμα καὶ ὅου- 
Ἰευγῶ, µή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδύ- 
χμος γένωμαι.. τοιγάρτοι καὶ ὁ προφήτης, 
ἐπειδὴ διωκόμιενος ὑπὸ τοῦ Φαοὺλ κρείττων 
ἐν τῶν παθῶν, εἰρήνης δὲ ἀπολαύσας τοῖς 
ἀπὸ τῆς τρυφῆς ἐῤλάβη σκιρτήµασι, ταπει- 
νώσας τὸ σῶμα τῶν» Φείων νόμων τὴν µνή- 
μην ἀγενεώσατο. Théodoreét. in Ps. 118 83, 

ἀσκὸς ἄτησιφῶντος, “ριστοφάνης 

Ach. 468) κατὰ τὰ πάτοια τὺς χόας πίνειν 
τὰ τῆς σάλπιγγος. ὃς ὃ ἂν ἐκπίῃ πρώτι- 

σος, ἀσχὸ» Ἰτησιφῶντος λήψεται.' ἐν γὰρ 
ταῖς χοαῖς ἀγὼν ἦν περὶ τοῦ ἐκπιεῖν πρῶτόν 
Ίσα χύα, καὶ ὁ νικῶν ἐςέφετο φυλλίνῳ σε- 
φώῳ καὶ ἀσκὼὺν οἴνου ἐλάμβανε. πρὸς σάλ- 
πηγας δὲ ἔπινον. ὁ δὲ Κτησιφῶν ὡς παχὺς 
καὶ προγάςωρ ἐσκώπτετο. ἐτίθετο δὲ ἠἀσκὸς 
πφυσημένος ἐν τῇ τῶν χοῶν ἑορτῇ, ἐφ᾽ οὗ 
τοὺς πίνοντας πρὸς ἀγῶνας ἑςάναι" τὸν προ- 

αώντα δὲ ὡς γικήσαντα λαμβάνει ἀσκόν. 
ἴπψον δὲ µέερον τι οἷον χοᾶ. 
ἀσκούμενος κατασκενάζων, κοσμῶν, 
άσκο φορεῖν. ἐν ταῖς διονυσιακαῖς ποιι- 

πας τὰ μὲν ὑπὸ τῶν ἀςῶν ἐπράττετο, τὰ 
ὀὲ τοῖς µετοίκοις ποιεῖν ὑπὸ τῶν »ομοετη- 
ώτων προσετέκακτο. οἱ μὲν οὖν κέτοικοι 
Ζαώνας ἐνεδύοντο χρώμα ἔχοντας φοινικῶν 
καὶ σχάφας ἔφερο», ὅθεν σκαφηφύροι προσ- 
Πγορεύοντο" οἱ δὲ ἀςοὶ ἐσθῆτα εἶχον Ὦν ἐβή- 
Ὄντο, καὶ ἀσκοὺς ἐπ ὤμων» ἔφερον, ὅ9εν 
ἀσχοφόροι ἐκαλοῦντο. καὶ παροιμία '"ἀσκῷ 

πορμολύττεσθαι ἐπὶ τῶν εἰκῇ καὶ διὰ κενῆς 

θεδπτομένων. 
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᾿ — 4σκραῖος ὁ Ἡσίοδος. 
ἀσκῶ αἰτιατικῇ. 

* J— 1 ἀσκωλιάζει». ἑορτὴν οἱ «4Ψηναῖοι ἠγον 
ζ ά — 2 — 

τὰ ἀσκώλια, ἐν ἡ ἤλλοντο τοῖς ἀσκοῖς εἲς 
τιμὴν τοῦ «{ιονύσου. δοκεῖ δὲ ἐχθοὺν εἶναι 

- ή . - 1 -- . 4 τῇ ἀμπέλῳ τὸ ζῷον: ἀμέλει γοῦν καὶ ἐπί- 
— 1 γθαμμα φέρεται (ΑΡ 9 75) πρὸς τὴν αίγα 

« | 

οὕτως ἔχον 'κῆν µε φάγης ἐπὶ ῥίζαν, ὅμως 
ὁ) ἔτι καρποφορήσω ὅσσον ἐπιλεῖμαι σοὶ 
τράγε Φνομένῳ.. ἀσκωλίαζε δὲ ἀντὶ τῷ ἅλ- 
λου. κυρίως ἀσκωλιάζειν ἔλεγον τὸ ἐπὶ τῶν 
ἀσκῶν ἄλλεσθαι ἕνεκα τοῦ γελωτοποιεῖν. ἐν 
έσω δὲ τοῦ Φεάτρου ἐτίθεντο ἀσκοὺς πε- 
(υσημένους καὶ ἀληλιμμένους, εἰς οὓς ἔναλ- 
λόμενοι ὠλίσθαινον, καθάπερ Γὔῤουλος ἐν 
«αμαλίᾳ φησὶν οὕτω" “καὶ πρός γε τότοις 
ἀσκὸν εἰς (ιέσον καταθέντες εἰσάλλεσθε, καὶ 
καγχάζετε ἐπὶ τοῖς καταρρέουσι» ἀπὸ κελεύ- 
σµατος”. (sel. Α Plut. 1150). καὶ ἀσκωλιά- 
— — εν * * ΄ v t 

ζοντες ἐφ ἑνὺς ποδὸς ἐφαλλόμενοι, η ὕςε- 

ρούμιενοι τιῶν κατὰ φύσιν. ''Ὁ δὲ ἐμοὶ δοκεῖν 
{ — — J 2 * * ὁρμῇ τῇ παρὰ τᾷ «4σκληπιοῦ ἐς τὸν δεσπύ- 
την ἀσκωλιάζων Φάτερον τιῶ» ποδῶν ἔρχεται, 

. ον ΄ * - — ”- 2 

καὶ ορθριον ἀδομένα τὸ πιωᾶνος τῷ «4σκλη- 
πιῷ ἑαυτὸν ἀποφαίνειτῶν χορευτῶν ἕνα, καὶ 

. 7 

ἐν τάξει σὰς ὥσπερ οὖν παρά τινος λαβὼν 
σ 

χοροδέκτε τὴν σάσιν, ὡς οἷός τεῆν, συνάδειν 
κ - 22 / .. 
ἐπειρᾶτο τῷ ὀρνιθείῳ µέλει) (ο νν. βουλν- 

* * - ΄ ὰ, . τός, ἔσθενε, Κυλλᾶ πήραν, συνῳδά). καὶ 
2 ή ς ΄ μα 34 8 
ἀσκωλιασμός ομοίως τὸ ἐπ ἑνὸς ποδὸς 

βαίνειν. 
ν .. 

ἄσκωλον τὸ λεῖον. 
ἀσκώματα τὰ ἐν ταῖς κώπαις σκεπα- 

ιό * - σήρια ἐκ δέρματος, οἷς χρῶνται ἐν ταῖς τριή- 
. ή ς ’ ’ 

ρεσι, κανθ᾽ ὁ τρῆηµα ἡ κωώπη ῥάλλεται. εἲς 

ὑιφθέρας γὰρ τὰς διανοίως τὰς ἑαυτῦ γρά- 
c 7* — 

vuuc ὅ Θωρυκίων ἔπειπε τοῖς πολεμίοις ἐν 
τῇ «Ἱακωνικῇ. seli. Α Ran. 366. 

νά 8 έ λε / / 4 ᾿ 
ἆσμα τὸ µέλος, η Ωδή. σημαίνει δὲ καὶ 

τὸ ὀίασμω, καὶ Σώφρων ἄττεσθαι, ὃ ἡμεῖς 
διάζεσθαι. μµεταβολῇ τῶν δύο σ εἲς τὸ 
ἐγένετο. 

ἀσμενίζω" (Theophyl. Sim. 3 7) "οὗ μὲν 
7 * 

οὖν τὸν ὀλεῦρον ἀσιιενίσαντες καὶ παρακρε- 
{ . — { 1 - 

σθέντες ὑπὸ τῆς ὑποσχέσεως ἥλωσαν ὑπὸ τᾶ 
ΠΗΠερσικοῦ. 

* . 

ἄσμενος χαίρω», ἡδέως, προθύμµως, καὶ 

ἀσμενέςατα ἀντὶ τῇ προθυμότατα" ᾿ἀσιιε- 
νέσατα τὴν πρόκλησιν ἀποδεδεγμένοι. λέγε- 

ή 

ται καὶ ἀσμεναίτατα, 
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ἀσολοίκως τὸ ἀφελῶς. 
ἀσπάζεσθαι αἰτιατικῇ, καὶ τὸ προσ- 

αγορεύει», ὡς ἡμεῖς, καὶ τὺ χαίρειν τινὶ ἁπλιῶς 

καὶ ἀγαπᾶν καὶ φιλοφρονεῖσθαι. καὶ ἆσπα- 
ζύμεσία σὺν τῷ σ' ᾿᾿ἀσπαζόμεσο᾽ ἐρέτμια 
καὶ σκαλμίδια”. φησὶν ὁ κωμικός. καὶ πάντα 
τὰ ὅμοια διπτῶς λέγονυσιν. 

ἀσπάζου" ριςοφάνης (Ἔοε]. 964) '"ἄνοι- 
Ἐρν' ἀσπάζου µε. διά τοι σὲ πύνους ἔχω. 

ἀσπαίροντες (Ηοιη. κι 355) σκαρίζοντες, 

κινοῦντες. 

ἀσπαλία ἁλιέως ἐργασία, καὶ ἄσπα- 
λιεύς ὁ ἁλιεύς, ἀπὸ τοῦ σπᾶν τὴν ἄγρα». 
καὶ ἀσπαλιεύεσὼα ιπαρὰ ῥήτορσι τὸ ἁλιεῦ- 
σαι παρ ἡμῖν. 

Ἄσπαρ πατὴρ “4ρδαβουρίου. . 
Ασπασία. πολυθρύλητος γέγονεν αὕτῃην 

ἦν δὲ γένος Ἰιλησία, δευὴ δὲ περὶ λόγους. 
Περικλέους δέ φασιν αὐτὴν διδάσκαλον ἅμα 
καὶ ἐρωμένην εἶναι. δοκεῖ δὲ δυοῖν πολέμων 
αἰτία γεγονέναι, τοῦ τε Σαμιακοῦ καὶ τοῦ 

Πελοποννησιακῆ. δοκεῖ δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς ἐσχη- 
κέναι Περικλῆς τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ Περι- 
χλέα τὸν νόύον. Harp. 

ὅτι σπασίαι δύο ἑταῖραι, τῇ δὲ μιᾷ τά: 
των ἐκέχρητο ὁ Περικλῆς' δὲ ἣν ὀργισθεὶς 
ἔγραψε τὸ κατὰ Μεγαρέων» ψήφισμα, πα: 
γορεῦον δέχεσθαι αὐτοὺς εἲς τὰς -49ήνας. 
ὅψεν ἐκεῖνοι εἰργόμενοι τῶν “49 ηνῶν προσίέ- 
φυγον τοῖς «{ακεδαιμονίοις. ἡ ὑὲ «ἁπασία 
σοφίσρια ἦν καὶ διδάσκαλος λόγων ῥητορι: | ̓ 
κῶν. ἕςερον δὲ καὶ γαμετὴ αὐτοῦ }έγονεν. 
sch. Α ΑΕ]. 506. 

α «ἄσπάσιος Βύβλιο σοφιςής, συύγχρο- 
ρῶν “ριςείδῃ καὶ δριανῷ, ἔγραψε περὶ Βύ. 
βλα, περὶ ςάσεων ἐσχηκιατισμένων, µελέτας, 
τέχνας, ὑπομνήματα, λαλιάς, ἐγκώμιον εἰς 
“ὐριανὸν τὸν ῥασιλέα καὶ εἲς ἄλλης τινάς. 

b  «ἄσπάσιος 4ημητριανοῦ τοῦ κριτικοῦ 
μαθητής, Ραβενναῖος σοφιςής, γεγονὼς ἐπὶ 
“4λιξάνδρου τοῦ ἸΜωμαίας, πρὸς τοὺς φιλο- 
λοιδόρους καὶ πρὸς «4ρίσωνα, λόγους διαφό- 

θους. ἠκροάσατο δὲ Πωνσανίου καὶ Ίππο: 
ὀρόμου, καὶ ἐσοφίσευσεν ἐν Γώμῃ, ὁιαπρέ- 
γας µέχρι πολλοῦ. eſ. Philostrat. V. S. 2 90. 

ο ΑἈἄσπάσιος Τύριο σοφιςής, ἱςορικός, 
ἔγραψε περὶ ᾿Ἠπείρου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ἴςο- 
ρίαν σύμμικτον ἐν βιῤλίοις κ περὶ τέχνης 
ῥητορικῆς, καὶ ἄλλα. 

ἀσπασίως ἡδέως,προσηνῶς, φιλοφρόνως, 

ἀσολοίκως -- Ασσύριοι a 
1 4 « ” 3 — 2* { ἀσπασμός ἡ εὐχὴ παρὰ τῷ ἀποςύλῳ 
’ * — 2 4 -. ᾗὴ - 

Παύλῳ 4 Οοτ. 18 21): "ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῃ 
χειρί. 

2 . ν — * 

ἆσπαςοί ἄσμενοι, «εοειδεῖς, παρὰ δὲ 
. / η” ῃ , . ῃ 

Καλλιμάχῳ Ar. 437) ἀσπαςὺύς ἀσπαςύος, 

τουτέςι προσηγορία φιλία. 
* * — 

ἄσπειςον» ἔχθραν ἄσπονδον μῖσος. 
ὀσπιδηφύροι οἱ πολεµιςαί. καὶ ἀσπε- 

διώτης ὁ ἀσπίδα κινῶν,. καὶ ἀσπιδό», 
— —— dianr συνασπισμοῦ. καὶ ἀσπιδο- 
ηγεῖον ἐν ᾠ ἡ ἀσπὶς πήγνυται, ὅπερ ἐςὶν 

ὕπλον σκουτάριον. καὶ ἡ τάξις" 4ριςοφάνης 

(eſ.seh. Lys. 283) Vsucd ἐφεξῆς πάντες ἐπὶ 
τρεῖς ἀσπίδας. καὶ ἀσπιςτρες φυλακτῆ- 

— . .- .”. ρες" Σοφοκλῆς (ΑΛ. 505) "ἀλλ ἄνδρες ἁσπι- 
ςῆρες εἰνάλιος λεώς, ὑμῖν τε κοιν τήνδ᾽ 
ἐπισκήπτω χάριν. 

* . — — ἄσπιλος ὁ μὴ ἔχων σπίλον τινά’ 
γράμματι (ΑΡ 6 959) 
ἄσπιλον ἀρρυτίδωτον. 

ἄσπλαγχνος ἄτολμος, ταπεινός, δειλός, 

ψυχρός" δοφοκλῆς (Δἱ, 479) "μή τοι φίσιν 
* J . 3 ” άσπλαγχνος ἐκ κείνα γεγώς.᾽ φύσιν δὲ ἀσφε»ῆ 

᾽ . ⸗ * 2 

καὶ ἀλλοίαν παρὰ τὴν τοῦ πατρὀς, 
* - * 8 

άσπονδεί ἄνευ φιλίας, 1 χωρὶς Φυσίας. 
3 ⸗ Σε ΄.. 

καὶ ἄσπονδοι ἐχθροί ἀθιάλλακτοι. Όου- 
κυδίδης '"οἳ δὲ τοὺς νεκροὺς ἀσπόνὺες ἀἄπέ- 
ῥοσαν.” 

άσπουδεί ἱ ἑῆς. ἆ δή έ χωρὶς σπουδῆς. ἄσπου δη 
, . * ε — 

δέ, ὁιὰ τοῦ η, χωρὶς κακοπαφείας, ὡς τὸ 

μὴ μᾶν ἀσπουδῆ γε (Ηοια.. Α 903). 
ἆσσα. ὅτε σηµαίνει τὺ ὅσα καὶ ἅτινα, 

ῥασύνεται, ὅτε δὲ τὸ τινά, ψιλοῦται. (γεο- 
phrou. ϐ) τῶν ἆσσα Ψυμῷ καὶ διὰ µνήµης 
* * * - ᾿ — ἔχω.. καὶ ἆσσα γελωτοποιεῖν ἀντὶ τοῦ 
τιὰ σκώπτειν. εΓ. ν. ἀςεῖος extr. 

1 [ή . * ⸗ μα ε — 

ασσάρια οἱ ὐῤολοί. Ὑάμμας ὁ πρῶτος 
ῥᾳασιλεὺς μετὰ ᾿Γωμύλον ᾿Ῥωμαίων γεγονὼς 

. Ν ⸗ . — - ἀπὸ σιδήρη καὶ χαλκοῦ πεπου,µένα πρῶτος 
7 / t — τω , 
ἐχαρίσατο {Ἰωμαίοις, τῶν πρὺ αὐτᾶ πάντων 
διὰ σκυτίνω» καὶ ὀςρακίνων τὴν χρείαν πλη- 

” {ε * 3 — * * ϱούντων" ἅπερ ὠνύμασεν ἐκ τοῦ ἰδίου ὀνύ- 
µατος »ουμμία, ὡς φησι 1 ραγκύλιος. Ce- 
dren. p. 148. 

40 συρίη δεν ἀπὸ τῆς «4σαυρίας. 
* 

σσύριοι. οὗτοι ἐκλήθησων ἀπό τινοςν 
’ * 2* ζ * απ 

γίγαντος ὀνομα «4σσύρα, ἐξ οὗπερ ἔλαβε τὴν 
Γ . ΄ 24 

ἐπωνυμίων ἡ χώρα. ἀπὸ οὲ «4σσυρίων καὶ 
΄ v — 

Zogot προσηγορεύθησαν. ἡ ἀπὸ τοῦ ᾿4{σσὰρ 
τοῦ υἱοῦ δὴμ τοῦ υἱοῦ Νωέ, ὃςις «4σσοὺᾳ 

2 2 

ΕΥ ἔπι- 

μῆλον ἐγὼ «ρούὔειον 



"σσύριοι Ὁ — ἀςέρειος 

ἴχισε πρῶτος πόλιν μεγάλη» τὴν µετονοµα: 
σθεσαν Ἀινευί. οἳ δὲ «4σσυρίους φασὶ τὰς 
Πώσας. 

ν Πσσύριοι τὸ ἔθνος. 'ἀτρεμούντων πάν- 
των οὐδὲν ἐμποδὼν ἦν αὐξηθῆναι αὐτὸς ἐπὶ 
πλεῖςον. μετὰ δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ συνεχεῖς 
πόλεμοι γενόμενοι ἐπαναςάσεις τε ἑτέρων ἐφ᾽ 
ἱέρους µερίαι καὶ πόλεμοι πρὸς ἀλλήλους 
σινερράγησα».'' ταῦτα ἐπὶ Καίΐσαρος. 

Ασσυρίων» ἀρχὴ παλαιὰ καὶ ἐς τοὺς 

μεθικῆς ἀναγομένη χρόνες ὀλίγε τινὸς ἐκρά- 
τησε τῆς «ἀσίας κιέρους. εἶτα ἡ Λ{ηδικὴ κα- 
φι]ᾷσα τὴν 4σσνρίων χρόνον οὐ πολὺν κα: 
τίσχυ, ἀλλὰ κατελύθη ἐπὶ τῆς ὁ΄ γενεᾶς, 
Πέροαι δὲ ἸΜήδες καταγωνισάµενοι χρόνων 
οἳ πολλῷ πλέον διακοσίων» ἔμειναν ἐπὶ τῆς 
ἀρχῆς, ἡ δὲ ΙΠακεδόνων δυναςεία τὴν ΠΠερ- 
ο κεθελοῦσα, μετὰ τὴν «4λεξάνδρε τελευ- 
ti ἐπὶ τὸ χεῖρον ἤρξατο φέρεσθαι, καὶ ἐπὶ 
τῶν διαδόχων αὐτὴ καὺ’ ἑαυτὴν ἐξησθένη- 
σ, ὑπὺ ωπαίων καταλυνεῖσα. τὰς γὰρ 
Ἑληνικὰς δυνάμεις οὖκ ἄξιον αὐταῖς ἀἄντι- 
παρεξετάζειν: 4 θηναῖοι γὰρ µόνης ἦρξαν τῆς 
παραλίου ο’ δυοῖν δέοντα ἔτη, -«{ακεδαιμιύ- 
γι δὲ Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης Ελλά. 
ὑος χρατοῦντες οὐδ᾽ ὅλα λ' ἔτη ἐπαύθησαν 
ἴπὸ Θηῤαίω». ἡ Ῥωμαίων δὲ πόλις ἁπάσης 
Ἱζ, ὅση μὴ ἀνέμβατός ἐσι, έ καὶ μ΄ πρὸς 
το ψ’ ἔτεσιν εἲς ὑπάτας Κλαύδιον Νέρωνα 
τὸ δεύτερον καὶ Πίσωνα Καλπούρνιο», ἐν ἐν 
ὠπίπαλον ἔχουσα. Dionys. Hal. 1 ρ.2. 

ἀςαγὲς δωρο τὸ πολυςαγές. 
ἀςαθμεύτους" ᾿συγχωρεῖν τὸν βασι- 

Ἱέ Θµσίους ἀφφρουρήτους ἀφορολογήτους 
ὠεπιςσαθμεύτεις νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις.”' 
ντ, ἀνεπιςσαν μεύτους. 

ἐκάθμητον" τὸ ἀδηλόν τε καὶ άςά- 
ὄνττον τῆς τύχης οὐχ ὑφορώμενοι.”' καὶ 
πρδμητος ἄνισος, ἄςατος"' "καὶ δὴ καὶ 
τν ἄλλη» ἀρετὴν ά ςάδµητος, ὡς εἰπεῖν, ὃ 
— οὗτος ἦν ο δὲ ἐπετύλμησαν 
τ; Φαλάττη διὰ τὴν ἀνάγκη», τὸ τέως ἀςά- 
ὕμητον σοιχεῖον ἡγούμενοι τῆς γῆς πιςύτε- 
ϱον ἔσεσθαί σφισιν ἐν τῇ βία τῇ τότε" “καὶ 
τὸ ποιητικὺν εἰπεῖν, ἔσσεται ἡμαρ ὅταν πότ 
λωλη Ἴλιος ἰρή" καὶ τοῦτο εἰπεῖν τὸ τῶν 
ὠνδρώπων ἀξάθμητον εἶναι λογιζόμενος " 
Ῥοϊγί, 30 8). καὶ ἀπαδμητότωτον, περὶ 

ου οἶδεις ἂν Φύναιτο τεκμήρασθαι οὐδὲ ςσα- 

ὑμήσασθαι, τέ ποτε διανοεῖται ἢ τί πράξει" 

185 

4ημοσθένης ἐν τῷ παραπρεσβείας (136). 
ἀςακτί πολυςακτί, πολυδακρύτως" "τὸν 

νεκρὺν παραπέµπω» ἔκλωιεν ἀςακτί. καὶ 
αὖθις '"ἀςακτὶ δὲ σὺν ταῖς παρθένοις σένον- 

τες ὠμαρτοῦμεν («8060 1646). 
ςάρτη ἡ παρ Ἓλλησιν φροδίτη λε- 

γοµένη, ἐκ τοῦ ἄςρα τὴν ἐπωνυμίαν πεποιη- 
κόσιν' αὐτῆς γὰρ εἶναι τὸν ἑωσφόρον µυ- 
Φολογοῦσι», εξ ν. δολομῶν, 

ἀςαφίς' "καὶ σαφυλὴ γρωίη, χώ μελί- 
πνους λίβανος᾽' (ΑΡ 6 951). καὶ παροιμία 

'"ἀνδρὺς γέροντος ἀςαφὶς τὸ κρανίον."' 
ἄςαχυς καὶ ἀςαφές καὶ ὅλως τὸ πλεο- 

νάζειν τὸ α ἐν ἀργῇ τῶν τοιάτων. ὀνομάτων 
ῄάττικόν. (Hom. Β 148) ''ἐπί τ ἡμύει ἆςα- 
χύεσσιν.” 

ἄςεα πόλεις. καὶ ἄςε ἡ δοτική, καὶ 
* * * — * J 

ἄςεος, καὶ τὸ πληθυντικὸν τῶν ἄςεω». καὶ 

ἄςεος δέφανος τὸ τεῖχος. 

ἄςεγος ὁ μὴ ἔχων ςέγην. λέγεται δὲ καὶ 
φλύαρος καὶ ἀνυπομόνητος. 

ἀςεῖα λέγεις. καὶ ἀςεῖον τὸ πολιτικόν" 

(Α Ran. 930) “"ἀφεῖόν τι καὶ κατερρινηµένον 
εἰπεῖν. κωμικὴ ἡ συμπλοκή, σηµαίνει δὲ τὸ 
χατερρινηµένον τὸ ἄκρως διειργασµένον. ἐν 
συνουσία χρῶ. 

2 ών .. 0 3 κ... t — — 

ἀςεϊζόμενος ἀγλαζόμενος, ὠραϊζόμε- 
νος, κομψευόμενος. καὶ ἀςεϊῖσμός τὸ συµ- 
πολιτεύεσθαι, 

ἀςεῖος εὐσύνετος, εὐπρύσωπος, χαρίεις, 

καλός, γελοιώδης. » καὶ ἀφειοτέρῳ ἀντὶ τοῦ 

συνετωτέρω" "ὃ δὲ καιρὸν εὑρὼν τῷ ἀςειο- 
τέρῳ ὀὁράματι πλωνῆσαι τὸν ἠπατηκότα." 
καὶ ἀςείους ἀςεϊζομένους, πολιτευοµένους. 

2 ⸗ * * 4 ε σα 

εὐφημότερον ἀςεῖζεσθαι τὺὸ ὡραΐζεσθαι, 
γελωτοποιεῖν, ἄτινα σκώπτειν. καὶ ἀςείως 
πρεπόντως, φρονίκως. 

1 * 2 / { Ἡ ὃν . 
ἀςεμφέα ἀμετακίνητο», ῥέβαιον" ij ἀνεὶ 

τοῦ ἀςεμφῆ" (ΑΡ 6 206) ""ἀςεμφῆ ποδάγρην 
— 1 καὶ ὀόνακας ἀντυκτῆρας. καὶ αὖθις ''οἱ δὲ 

— ο ΄ J 8 

ἀξεμφεῖς οὗτοι καὶ ὑπερόπται ῥητορικῆς καὶ 
ποιήσεως οὗ µοι δοκοῦσιν ἑκόντες εἶναι συ- 

’ — * * — 4 ΄ 

νέσεσθαι Φεῷ καὶ ἀνθρωποις, πενίαᾳ δὲ φύ- 
. .) Νε * 

σεως ιιηδὲ τὰ σμικρὰ ἱκανοῦ) Gynes. Dion. 
Ρ. 43). 

΄ . — 2 — ἀςενακτί ἄνευ σεναγμοῦ" “4ριςοφάνης 
Ecel. 464) “σὺ ὁ' ἀςενακεὶ περδόκενος οἴκοι 
μενεῖς. 

ἀςέρειος κτητικόν. καὶ ἀςερόεντα 
ἦτοι ἀςέρας ἐμπεποικιλμένους ἔχοντα. καὶ 



186 ςεροπαῖος -- ςυάγης 

ἀςέρω» τέθριππος (Βατ. Troad. 865) τὸ 
ἅρμα τοῦ ἡλίου,. καὶ ἀςεροπητής (Ποπ, 
«4 580) ὁ ἀςραπτικός, 

ςεροπαῖος ὄνομα κύριον. 
ἄςηνοι οἱ δυςυχεῖς, οἱ πένητες, οἱ ςάσιν 

καὶ οἴκησι» μὴ ἔχοντες. 
α. ἀςήρ. ὅτι τῷ ἀςέρος τῆς αἰγὺς λάμμαν- 
τος σφοδροὶ πνέεσιν ἄνεμοι, ἔνδεν καὶ Ὅμη- 

ϱος (B 148) ""λάβρος ἐπαιγίζων."' 
ν΄ ἀςὴρ ἄςρη διαφέρει ὅτι ὁ μὲν ἀςὴρ ἕν 
τέ ἐςι, τὸ δὲ ἄςρον ἐκ πολλῶν αυνέςηκεν. ὃ 

καὶ ἀςροθέεηκια καλεῖται, 
ἀςιβὲς ἄλσος (85 OC 126) ἀδιόδευτον, 

ἀκαταμάχητο», ἀπροσπέλαςον. καὶ ἀςιβῆ 
ἄβατον ποσίν. «άἴας φησί (657) ""μολών τε 
χῶρον ἔνθ' ἂν ἀςιβῆ κίχω, κρύιω τόδ’ ἔγχος 
τούμόν, ἔχθιςον βελῶν, γαίας ὀρύξας ἔνδα 

μή τις ὄψεται" ἀλλ αὐτὸ νὺξ Ίδης τε σω- 

ζόντων κάτω.” εὑρήσω, φησί, τόπο» οὗ οὐ- 
δεὶς ἐπιῤήσετια, ὁ «ἄἴας φησὶν ἵνα ή τις 
αὐτῷ ἀκολουθήση. καὶ ἀςιβής ὁ ἅβατος ἢ 
ἀσφαλής. καὶ εὐςιβής ὁ καλὴν βάσιν ἔχων" 
᾿"εὐσιῤὲς αἰθυίαις ἰχΦυῤόλοισι λέπας᾽ ἐν ἔπι- 
7θάμματι (ΑΡ 6 33). καὶ ἀςίβητος ἀδιό- 
ὀευτος τρίβος. 

ἄςικτον χωρίον τὸ μὴ ὑποκείμενον δα- 
νεισῇ: ὅταν γὰρ ὑποκέηται, αὐτὸ τοῦτο ὁ 
ῥανείσας διὰ γραμμάτων δηλοῖ ἐπικειμένων 
τῷ χωρίῳ. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ οἰκίας γένε- 
τα. Harp. 

ἀξικῶς εὐσυνέτως, ἐμφρόνως: "ὃ δὲ 
πάντων ἀπικῶς τὴν πρόθεσιν κατανοήσας, 

δ1χῇ διεῖλε τοὺς προσχωρήσαντας.' λέγεται 
δὲ ἀςικὸς καὶ ὁ πολιτικός" καὶ τοὺς ἆςι- 

κοὺς ὁ ἄγροικος” ὁ Φεολόγος φησί». 
ἄςιπτος ἅβατος, ἀδιόδευτος: Σοφοκλῆς 

Philoet. I) dxti μὲν ἠδε τῆς περιρρύτου 
χδονὸς .ἀήμνου, βροτοῖς ἄςιπτος, οὐδ᾽ οὐ- 
κουμένη.) 

ἀςισμός πιθανολογία" "ἀποςῆναι ῥητο- 
ρικῆς καὶ ποιητικῆς καὶ ἀπισιμιῶν, 

ἄςομοι ἵπποι σκληρόςομοι" 
πῶλοι βία φέρουσιν) (5 ΕΙ. 724). 

ἀςύργους τοὺς ἀπηνεῖς -- - ἔλεον. eſ. 
v. ἀνελεήμων. 

ἀςός πολίτης. 
ἀςοχῶ γενικῇ. 
ἀςράβη ὄνος ἢ ἡμίονος, ὡς «{ημοσθέ- 

γης κατὰ ἸἨειδίου (133). τάχα δὲ καὶ πᾶν 
ὑποζύχιον, ἐφ᾽ οὗ οἱ ἄνθρωποι ὀχοῦνται, 

.”.ν 
ςοιιοι 

οὕτως ἐκαλεῖτο (Ηπερ.. ἢ ἀςράβη τὸ ἐπὶ 
τῶν ἐφίππων ξύλο», ὃ κρατοῦσιν οἱ καθ εζό- 
µενοι, καὶ ἀςραβηλάτης ὃ ἠνίοχος. ἢ καὶ 
αὐτὸ τὸ νωτοφύρον ὑποζύγιον. οἳ δὲ τὺν σω- 
ματηγὸν ἡμίονον ἀςράβην λέγουσι». 

ἀςράγαλος κυρίως τὺ συνήθως λεγόμε- 
ον, καὶ ὁ σπόνδνυλος τοῦ τραχήλου, καὶ ὁ 
πεττικός. καὶ ῥοτάνη δὲ οὕτω καλεῖται, καὶ 
3 ’ εν * ’ ΄ « εν 
ἀςράγαλος, ὃν ἐφδεάσατο Βαλτάσαρ ὁ υἱὸς 

Ἀ . * — ο) 3 — 
ΔΝ αβουχοδονόσορ ἐν τῷ δείπνῳ ἀνακείμενος 

κατέναντι τοῦ τοίχου ὡς ἀςράγαλον χειρὺὸς 
ἀνδρώπου, γράφοντα τῇ Εβραϊδι γλώττη ἃ 
μιηδεὶς ἠδύνατο γνῶναι. μµεταςειλάμενος δὲ 
τὸν «Πωνιὴλ. παρεκάλει ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ ταῦ- 

εν .4 1 2 —  3Ἡ 3 ΄ εν σε 

τα. ο δὲ εἶπεν αὐτῷ τὸν ἀςράγαλον ὃν είδες, 

χείρ ἐσι θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔγραψεν ὅτι ἐμέ- 
4 ΄ 3 4 "”.. } ΄ 

τρησε καὶ ἐπλήρωσετὴν ῥασιλείαν ση. ἀκέ- 
σας οὖν ὁ Βαλτάσαρ ἐφλίβη, καὶ μετ ὀλίγον 
{ . ο) 2 α/ 1 ΄ 1 2* 

ὑπὸ Auotis tũ Mijos ἀνῃρέθη. καὶ ἀςρα- 
γαλίζω. 

ςράμψυχος, ὃς βιῤλίον ἰατρικὸν εἰς 
ὄνων Φεραπείαν πεποίηκε, καὶ ὀνεροκρι- 
τικόν. 

α ΄ κ — 

——— — — 
ἤ ῥηγρυμένων ὑπὸ πνεύματος (Diog. L.7153). 
καὶ παροιμία “᾿ἀςεραπὴ ἐκ πυελίου”' ἐπὶ τῆς 

ε 4 3 * 2 4 — 

οὐψδενείας, παρ οσον οὐδὲν ὀύνανται αἳ ἐκ 

τῶν κρηνῶ» καὶ πνέλων µαρμαρυγαί, 
ἀςράπτω δοτικῇ. 
3 / — ΄ λ ’ 2 ἀςρατεία 1 εἰρήνη, ἐπεὶ ἐν εἰρήνη οὐ 

σρατεύονται. 
ἄςριες οἱ ἀεράγαλοι" "δέκα ὃ᾽ ἄςριας 

αἴνυτο λάτρον παρὰ Καλλιιάχῳ (ν. 9538). 
ἀςρόβακος Gt Herodot. 6 69) ὁ άστρο- 

νύμος, 
2 ⸗ * 232* ΄ -” ἀςρονομιία ἡ τῶν ἄςρων διανοµή. πρῶ- 

τοι Βαβυλώνιοι ταύτην ἐφεῦρον διὰ Ζωρο- 
άσρον, μεν ὃν καὶ Ὀξάνης" οἳ ἐπέσησαν τῇ 
οὐρωανία κινήσει τὰ περὶ τοὺς τικτοµένους 
συμβαύνειν’ ἀφ' ών “4ἰγύπτιοι καὶ Ἕλληνες 
ἐδέξαντο, καὶ τοὺς γενρωμένους ἀναφέρασιν 
εἰς τὴν τῶν ἀςέρων κίνησι». καὶ ἄςροις 
τεχμαίρεσδαι (8 OR Τ95) ἐπὶ τῶν µα- 
χρὰν καὶ ἔρημιον ὁδὸν πορευοµένων καὶ ἄςροις 
σημειαμένω» τὰς Φέσεις τῶν» πατρίδω». καὶ 
ἀςρφῷος ὁ ἐκ τῶν ἄςρων. 

ἄςυ ἄςεος, οὐκέτι δὲ ἀνάλογο»ν ἡμισυ 
ἡμίσεος, ἀλλὰ καὶ ἡμίσεως. 

ςυάγης }ραμματικὸς τέχνην γραµμια- 
΄ ἡ ΄ 

τική», περὶ διαλέκτω», περὶ µέτρων», κανόνας 

ο 



ςυάναξ — ἀσφαλεῖτις 

ὑνοματικός, καὶ εἲς Καλλίμαχον τὸν ποιητὴν 
ὑπόμνηκεα. 

ςυάναξ ὄνομα κύριον. καὶ ἄςνανά- 
κτειος. 

ὤςυάνασσα Ελένης τῆς Πενελάε ὧε- 
ράπατνα, ἧτις πρώτη τὰς ἐν τῇ συνεσία κα- 

΄ ζ * τακλέσεις εὗρεν, καὶ ἔγραψε περὶ σχημάτων 
σενουςσιαςικῶ»' ἣν ὕςερον παρεζήλωσαν» Φι- 
* * 22 / ε 4 — * Ἰαινὶς καὶ Ελεφαντίη αἱ τὰ τοιαῦτα ἔξορ: 
Σησάµεναι ἀσελγήματα. 

* * — .. — ᾿ 

αςιβοώτης ὃ κῆρουξ ἐπιθΦετικῶς, ἀπὸ 

τοῦ ἐν ἄςει βοᾶν. ἸΚαλήτορα δὲ τὸν αὐτὸν 
απὸ τοῦ καλεῖν φασί. seh. Hom. Q 577 εἰ 701. 

εσυ} είτων» πλησιόχωρος. 
. ὤςυδάμας ὃ πρεσβύτης, υἱὸς ΠΤορσί- 
μου τοῦ Φιλοκλέους, τραγικῶ»ν ἀμφοτέρων, 
Ἀδψηναῖος τραγικός, ἔγραψε τραγῳδίας σιύ, 
: * ι 

Μίχχσε εέ. ἀκροασάμενος δὲ ἦν Ἰσοκράτας, 
ααἱ ἐτράπη ἐπὶ τραγωδίαν. 

΄ * 4 εν — * 
. ςυδάμας ὁ νέος, vocç τοῦ προτέρου, 

τραγικὸς καὶ αὐτύς, δράματα αὐτᾷ Ηρακλῆς 
σατεοικός, Επ An Be οικός, Ύονοι, Aluc μαινόµενος, ᾖελ- 
. * ’ ’ * 
Ἡφροφόντης, Τυρώ, «{λκμήνη, Φοῖνιξ, Π]α- 
ζαμήδης. 

ἀςυδρόμια παρὰ αἄίβυσιν οἱονεὶ τῆς 
΄ ζ πόλεως γενέθλια, καὶ Θεοδαίσια ἑορτὴ ἐν ᾗ 

ἐτέκων «Πιόνυσον καὶ τὰς νύμφας, ἐμοὶ δο- 
κεῖν, νηφάλιόν τε καὶ τὴν ἀγαφὴν κρᾶσι» 
αἰνιττύμενοι, 

24 ΄ 

ςύνιο», 

ἀςυνόμος. δέκα ἦσαν ἀσυνόμοι, πέντε 
μὲν ἐν ΠΤειραιεῖ πέντε δὲ ἐν ἄςει, οἷς ἔμελε 
περί τε τῶν αὐλητρίδων καὶ ψαλτριῶ» καὶ 
κοπρολόγων καὶ τῶν τοιούτωνι Ἠπερ. 

«ςύνοος ὄνομα κύριο». 
2 * * ⸗ 

«4ςυόχεια ὄνομα πόλεως, 
ςυπαλαιεύς ὄνομα κύριον, 
* — ολ .. ν ν 

ἄσυρον πόλιν" "ος τ’ ὤκιςσος ἐς ἄςυρον 

ὤγελιώτης” Καλλήναχος Ar. 288). 
ἀσυφέλικτον ἀτίνακτον. 

ἀσύγχυτον" ᾿ἡ γὰρ φύσις τοῦ — 
του οὔτε σιδήρου ὑμίςσαται κατάλυσιν οὔτε 

J [ή . 3. 3 ή 44 

μὲν πάλιν τὴν διὰ πυρὺς λύσιν.. 
ἄσυλον ἱερόν τὸ τίµιον καὶ τηρᾶν τὺς 

τς , . * 4 3 — 

ἱκέας. καὶ ἀσνυλία τὸ πρᾶγμα" (Βἰοάος, 

δίε, 1.3 ϱ.631) "τοῦ δὲ ἀγῶνος ὄντος ὄημο- 
* * ΄ 1 3 — — 

σίου καὶ μεγάλου διὰ τὴν τῶν πρεσβευτῶν 
ἀσυλίαν καὶ τὴν συνήθη παρὰ τιῶν Ῥωμιαίων 
ὑπὲρ τῶν πρεσβειῶ» μισοπονηρίανι' συλῶ δὲ 
τὸ συ μακρόν. 
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ἀσόμβατον» ἀφιλίωτον. 
ἀσυμφανῶ 5 ἐπικεκαλυμμένως, ἀδήλως. 

ὅ — 

ἀσυμφνῇ ἀνοίχεια, ἀνόμοια" Ὕ πετρῶ- 
δες τὸ ἔδαφος τοῦ ῥείδρου ἦν ὑπό τε ἆνω- 
µαλίας καὶ τᾶ ἀσυμφνῆ τὰ ὑποκείμενα ἔσε- 
σθαι τοῖς ὑποτιθεμιένοις.' 

ἀσυνάρτητον ἀσυνάρμοςον. 
ἀσυνδύαςος ἀσύμπλοκος, ἀσύζευκτος. 

ζ ἀσυνέτους τοὺς ἀσυνειδήτους' ὧν οὐ- 
δὲν ἀφρονέςερον παρὰ τῷ ἀποςύλῳ Rom. 1 
. ΄ 3 — 

31) νοητέον. καὶ άσυνετῶ τὸ µωραίνω. 
3 ’ α / / 

ἀσυνήνθης ἀσυνήφθους κλίνεται. 

ἀσυνόθεσία παράβασις συ»θηκῶν, 
ἀσύνδετος ἀσύμφωνος, ἅμωτος. συν: 

Φέτους δὲ τοὺς ταῖς συνθήκαις μὴ ἐμμέ- 
νοντας, ας αν πρός τινας σύ»ύωνται. 

* ΄ * -. 

ἀσυν θετιύτατο». «{ημοσθένης ἐν τῷ 
παραπρεσβείας (136) ἐπὶ ὄχλου τάττει τὸ 
ὄνομα, ἀντὶ τοῦ ἀπιςύτατον καὶ ἀβεβαιότα- 
τον καὶ πίσεις διὰ τὸ ἀβέβαιον οὐ τιθέµε- 
νο». ἢ ἀνομόλογον καὶ ἀσύμφωνον" ὁμολο- 
γίαι γὰρ αἱ συνθῆκαι. ἢ ἀντὶ τοῦ ἀσυνετώ- 

J ο } ᾽ 2* 4 1 
τατο». Ὅμηρος δὲ ἀντὶ τοῦ ὃ μὴ δύναταί 

τις συνιένωι, τί ποτε φρονεῖ" φησὶ γὰρ (7 
354) "σὺ δὲ σύνῶεο, καί µευ ἄκύυσον." 
Harp. 

ἀσύντακτον μὴ συντεταγμένον, μὴ συµ- 
φραξάµενο». 

ἀσυντελής ἀσύμφορος, ἀχρήσιμος. 
ἀσύσατον οἵ, ν. ἀξύςατον. 
ἀσύφηλον «(Ποπι, 1 643) ἀπαίδευτο», 

ἀνόητο». 
ἀσφαδάσεῳ ἀσκαρίστῳ, “σπασμὸν μὴ 

ἔχοντι. ἀντὶ τοῦ συντόμως, όπως καιρίας 

πληγῆς γενομένης μὴ προσγενέσθαι σπασμὸν 
μηδὲ πολλὴν ἐν τῷ Φωνάτῳ διατριβή». σφα- 
δάζειν λέγεται τὸ σπᾶσθαι καὶ σφακελίζειν. 
Σοφοκλῆς (Ai. 832) "“πομπαῖο» ᾿Ερμῆν χδό- 
νιον εὖ µε κοιµίσαι Σὺν ἀσφαδάςῳ καὶ τα- 
χεῖ πηδήµατι πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φα" 
σγάνῳ. ν παραδεδοµένον δὲ καὺ’ ἱςορίων ὁ ὅτι 
κατὰ τὸ ἄλλο σῶκα ἄτρωτος ἦν ὁ Aluc, 

κατὰ δὲ τὴν µασχάλην μόνη» τρωτός, διὰ 
τὸ τῇ Ἡρακλέης λεοντῇ σκεπάσαντα τοῦτο 
τὸ µέρος ἀσκέπαςο» ἐᾶᾷσαι διὰ τὸ περικεῖ- 
σθαι ἐκεῖσε τὸν γωρυτόν. 

ἀσφάλισαι φύλαξαι σαυτόν' ἀσφαλίζω 
γὰρ τὸ φυλάττω. 

ἀσφαλτῖτις λίμνη, ἔνθα ἡ ἄσφαλτος 
γίνεται. ἄσφαλτος δὲ ξηρίον ἐςὶ πίστῃ ὅμοιον, 
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— — * 

χρῶνται δὲ ταύτῃ καὶ οἱ ατροί. καὶ ἀσφάλ- 
τωσις ἡ πίσσωσις. 

ἀσφάραγον φάρυγγα, σόκαγο», λαιμόν. 
λέγεται καὶ τὺ ἀκανθῶν ἀποφιόμενον ῥλά- 
ή ἔσι δέ τι καὶ βοτάνης εἶδος ἀσπά ςηµα. ἔςι οτάνης εἶδος ἀσπάρα. 

8 ΄ / Μπ ι.. 

ος, πρὺς τὰς καθάρσεις ἐπιτήδειο». οὕτω 

μὲν οἱ «ἄττικοὶ διὰ τοῦ ϱφ τὴν λέξιν προφέ- 
ρουσι»’ οἱ δὲ πολλοὶ μὴ ἀκριβοῦντες διὰ τᾶ 
π λέγουσι. καὶ ἁπλῶς τὰ τῶν λαχάρων» ὂρ- 
µενα ἀσπαράγους καλοῦσι. 

ἀσφόδελος σκιλλῶδες φυτόν, φύλλα 

ἔχον μακρὰ καὶ ἀνθέρικον ἐσθιόμενον" καὶ 
τὸ σπέρμα δὲ αὐτοῦ /ρυγόµενον. καὶ ἡ ῥίζα 
κοπτοµένη μετὰ σύκων πλείςην ὄνησιν ἔχει. 
Περσεφόνης καὶ χονίων ἱερόν' καὶ ᾿Εόδιοι 

) Ίρην καὶ τὴν ρτεμιν ἀσφοδέλῳ ςέ- τὴν κόρη» καὶ τὴν “ἄρτεμιν ἀσφοδέλῳ αέ 
. J ΄ : 

Φασι. προπαροξυτόνως δὲ ἀναγνωςέον" ''ἀὸ 
ει 3 / . ο. * 2 * ”. 

ὕσον ἐν µαλάχῃ τεκαὶ ἀσφοδέλῳ μέγ ὄνειαρ 
. 3 ζ 

Hesiod. O. 41). τὸν δὲ τόπον ἐν ᾧ φύεται 
ὀξυτονητέον», ὡς καὶ παρ Ὁμήρῳ G 038) 
κατ ἀσφοδελὺν λειμῶνα.” 

ἀσχαλίδασμα. 
ἀσχάλλω» ἀθημονῶ», λυπούμενος, χα- 

λεπαίνω», "Ὁ δὲ ἤσχαλλεν ὡς παρευδοκιμέ- 
µενος ἐκ νέου τριχῶν µόνω» καὶ τῆς ἄλλης 
φροντίζοντος σωµασκίας”'. (εξ. ν. 4ρμᾶτος). 

ε ε) γρ. .. ’ - 4 J καὶ αὖδις 'Ὁὃ δὲ ἀσχάλλων τῇ ἀτιμίᾳ καὶ 
J 

ἀπαυδήσας ἐπὶ τοῖς ἀνηνύτοις, qj ποδῶν εἰ- 
χεν ἀνέθορε᾽ (ο[. ν. Ἠ]έλητος). καὶ ἀσχα- 
λόωντα (Ηοι. Χ 4412) ἀδημονοῦντα. 

ἄσχετον» ἀκράτητον, καὶ ἀσχέτως ἆ- 
μέτρως. 

2* 2 * 4 4 { 

ἄσχολος ὁ μὴ εὐκαιρῶ»". σχολὴ γὰρ η 
* — ’ Ἴ 6 

ἐν τῇ συνηθείᾳ λεγομένη εὐχαιρία. (Μ. Δη- 
ton. 112) "μηδὲ χωρὶς ἀνάγκης λέγει» πρὀς 

πι * * 

τινα, ἢ ἐν ἐπιςολῇ γράφει», ὅτι ἀσχολός εἶμι, 
μηδὲ διὰ τοιούτου τρόπου συνεχῶς παραι- 
τεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς πρὺς τοὺς συμβιῶντας 

σχέσεις καθήκοντά, προβαλλόμενον τὰ περιε- 
σώτα πράγματα. καὶ ἀσχολοῦμαι καὶ 
ἀσχολεῖται καὶ ἀσχολεῖσιαι. πάντα 
ταῦτα Ἰηένωνόρος λέγει, Φιλήμων δὲ καὶ 
ἀσγολεῖ, 

J φ / 4 ᾿ -. Ὁ 

ἀσώματον. ὅτι ὁιττόν, τὸ μὲν τῷ ἀρι- 
ὑμῷ, ὡς οἱ ἄγγελοι, οἷον ΠΗιχωήλ Γαβριήλ 
αι ιμῷ ορ. τὸ δὲ οὗ. ὁ ὶ καθό) ἀριδμῷ γαρ" τὰ θέ ου, ὡς τά καθόλου. 

4σωπόδωρος καὶ άιδυμαγχίας ὁ ἀδελ- 

φὺς αὐτοῦ ἐπὶ σµικρύτητι σώματος ὁιεβέ- 
ῥληντο, sch. Α Αν. 17. 

4σωπός ποταμὸς Θηῤῶ». 

ἀσφάραγον — ἀταλῆσιν 

ἀσωτία ἡ ἁμαρτία. ἑκάτερον» ὁμοίως 
ἀποςρέφεσθαι, τό τε δέον μὴ ποιεῖσθαι ἀνά- 
λωμα καὶ τὸ μὴ δέον ποιεῖαθαι, ὡς τοῦτο 

1 ῃ μὲν ἀσωτίαν οὔσαν, εἴτε µείζω εἴτε φαυλο- 
τέρα», ἐκεῖνο δὲ σμικρολογίαν. καὶ ἄσωτος 
ες σι 4 . ... 5 3} . ὉὍ - 

ὁ ἐξώλης, ὃ σώζεσθαι μὴ ὀφείλων" Φοφοκλῆς 

(ΑΙ. 190) '“Ἡ τῆς ἀσώτου Σισυφιδῶν γενεᾶς.᾽' 
3 ή — 

καὶ ἀσώτως αἰσχρῶς. 
3 — 2* , . * 
4σωχαῖος ὄνομα κύριο». καὶ ναο*ν— 

* 222 * . 9 ⸗ * 

4σωχή ὄνομαπύλεως. καὶ 4σωχίς ονοιια 
κύριον. καὶ 4σωχίν ὄνομα πόλεως. Ἰοδερ!.. 
de vita sua 41 εἰ 40. 

* 2 .. ε - 4 3 — 

ἀτάκτημα ἀταξίαω" "τοῦ μηδὲν ἀτάκτη- 
μα] γενέσθαι περὶ τὴν ἀρχήν.' καὶ ἄτακτοι. 
ἐν τῇ τῶν πλειόνων συνηδείᾳ οἱ περίεργοι 
καὶ παρὰ τὺ προσῆκόν τι ποιοῦντες ἄτακτοι 
προσαγορεύονται" οἱ ῥήτορες δὲ καὶ τὴς ἐν 
πολέμωῳ συμβολῆς γενομένης μὴ κατὰ τάξιν Ἱῳ συμβολῆς γενομένης μὴ κατὰ 
τὴν. συμβολὴ» ποιήσαντας, ἆλλ ὡς ἔτυχεν, 
εἰκῇ καὶ φύρδην. eſ. Lex. Ses. p.216 12 

ἀταλαίπωρον ἄπονον. ij τὸ ἐξ ἑτοίμο 
λεγόµενον καὶ οὐ μετὰ ἀποδείξεως. ἢ τὸ εὖὐ- 
χερὲς καὶ φανερό». «4ἰλιανός '"εἴ τι τᾷ προ- 

κ / « " 7 233 242 2 
τέρου λόγου υγιές ἠν, ἀλλ ἐκεϊνός γε ἆβα- 
σανίςσῳ γραφῇ τε καὶ ἀταλαιπώρῳ τῆς άλη- 
Θείας ἀκοῇ ὁιεσπαρμένος ἐς τὸ πλῆθος ἀλᾶται 
ἄλλως, ὃ δέ µοι ἀληθὴς ὧν. καὶ ἀταλαι- 
πώρως ὀεδύμως, ὀλιγώρως" “4ρισοφάνης 
ἁωνωΐσιν "οὕτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἦ 

ποίησις διέκειτο. 
Αταλάντη Ακάσου γυνή, ἥτις Πηλέως 

ἐρασθεῖσα λόγας ὑπὲρ μίδεως εἰσφέρει ώναι- 
»ομένου δὲ δείσασα μή μιν κατείποι πρὸς 

τὸν ἄνδρα, ὑποφθάσασα αὐτὸν προσδιαβάλ- 
λει ὡς εἰνηῦ ῆναί οἱ ἐφέλοντα. ὃ δὲ λόχον 
ὑφείσας ἐπεβούλευσε ΙΠηλεῖ, καὶ ὃς αἶσθό- 
µενος εἰς πόλεμον κατέςη πρὺς αὐτόν, ἐπι- 
καλεσάµενος βοηθοὺς τούς τε Τιυνδαρίδας 
καὶ Ἰάσονα ἐχὺρὸν ὄντα ἐκείνῳ, φίλος αὐτὸς 
ὦν διὰ τὸ σύμπλους ἐν τῇ «4ργοῖ γεγονέναι" 

. ΄ * 4 { — 3 3 ᾿ ’ 

καὶ τήν τε Ἰωλκὸν αἱρεῖ, καὶ τὴν «{κάστου 

γυναῖκα σφάττει. Nicol. Dam. p. 446. 
ἀτάλαντον ἴσον, παραπλήσιον, 

ἀταλὰ φρονέω» (Ηοπι, Σ 567) νήπια, 
ἁπαλά. 

ἀταλῆσιν (Ποιῃ. Υ 3939) ἁπαλαῖς, »εο- 
γναῖς. καὶ ἀταλύψυχος" ἐν ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 5 207) "ἠιθέοις εκ ἔςι τόσος πύνος ὑπ- 
πόσος ἡμῖν ταῖς ἀταλοψύχοις ἔχραε Φηλυ- 
τέραις.. 



ἀτάλλων -- ἀτελεύτητον 

ἀτάλλων τρέφων»" Σοφοκλῆς (i. 558) 
"χοέφοις πνεύμασιν βόσκου, νέα» ψυχὴν 
ὠώλλων.. ἄϊῑας φησὶ πρὸς τὸ ἴδιον τέκνο». 
σιµαίνει δὲ καὶ τὸ σκιρτῶν. 
α ταµίευτο»ν ἀδιοίκητον καὶ ἀφύλάκτον, 

ἦ οὗπερ οὐκ ἔσι ταμιεῖον. λέγεται δὲ οὕτως 
καὶ τὸ πρόχειρο» καὶ ἐν ἑτοίμῳ. 

ε. ᾽ .΄. Ἡν , .. . ην ο 
ἀτάρ καὶ δή, η πλήν, ἅτε δή. η ὅμως. 

ἡ ἀντὶ τοῦ δέ. 
3 . * * 3 —* 

ἁταρβητος ἀἄφοῤβος, ἄτρομος. καὶ ᾱ- 

ταρήήτως ἀντὶ τοῦ ἀνειμένως παρὰ Χο: 
Ποκλεῖ: (ΑΙ. 197) "ἐγδρῶν ὁ᾽ ὕβρις ἀταρβή- 
τως ὁρμα.' 

ἀτὰρ δή πλὴν ὅμως, 
Ἠταρνεύς πολίχνιόν τι καταντικρὺ .4έ- 

σὔαε χείκενο». καὶ ἄταρνείτης. 
3 — 
ἑτὰρ οὖν διὰ τοῦτο οὖν. 
. 3Ἡ 5 ὙΣ ΄ ο 

ετὰρ ὡς είτα δή, ὅμως. 

άτάσθαλα ἄδικα, ἁμαρτωλά. καὶ ἀτα- 
οθαλία". (ε[. ν. παρείκοὺ "ὁ δὲ Τραϊανὸς 
ν ϕ ⸗ 2* — 7 7 

ἔσω μέν, εἰ παρείκοι, ἐξελεῖν τὸ έθνος, t 

δὲ μή, ἀλλὰ συντρίψας γε παῦσαι τῆς ἄγαν 
4 . 10 3— * —* Σο 

ὑτασφαλίας.'' καὶ ἀτάσόθαλον ἄδικο», πα- 

ράνοµον" Εὐνάπιος (ρ.99 ΝΙΕΡ.) 'γυναικῶν 
. 9 -- J 

δὲ ἔβοις καὶ τὸ ἀτάσφαλον εἷς παῖδας ευ 
1 . 

Ἱηυνότας συ»εκυρώθη καὶ νόμος εἶναι. 
ἐτασθαλία ἡ φρινοῤλάβεια, "τῶν τις 

σωσὶ καταλεγέντων ςρατιωτῶν ὑπὸ νεύτητος 
122 , * — ” 2 2* 41 

χα ἁτασθαλίας ἐπιδυμεῖ τῶν ἄρτων. -«4ἱ- 
μυός “ὁ δὲ Σερκέλιος πολλὰ καὶ ἀτάσθαλα 
ἐφφασύνετο κατὰ τοῦ Πωύλου."” 
ἀταυρώτη ἀντὶ τοῦ ἁγνὴ καὶ ἄμικτος" 

ἵαῖρος γὰρ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρός, καὶ διὰ 

τοῦτο ἀταυρώτη ἡ ἁγνή. ἡ ἄζευκτος γάμου 
ταἱ ἀζυγής" καὶ βοῶπις ἡ ρα καὶ ζυγία 
ταί γαμγλία. ἐπειδὴ οἱ ταῦροι κατωφερεῖς. 
ι ὁ) ἀταυρώτη ὁδιάξω τὺν βίον (Α 
Un. 217). 

5 ε 3. 

ατε ὡς ἄν. 
4 ἄτεγκτος ἄνθρωπος παρηγορήµα- 

ευ ὁ μὴ βρεχόµενος μηδὲ προσιέµενος πα- 
θαμεθίαν, ἀλλὰ σκληρὸς ὢν ὡς ἡ πέτρα ῆ 

ἆλλο τι τῶν σχληρῶν, ὡς μηδὲ ὑπὸ ὕδατος 

Αρέχεσθαι. Σοφοκλῆς (08 336) '' ἀλλ ὧδ᾽ 
ἄτεγχτος κἀτελεύτητος φανείς' ἀντὶ τᾷ ἄσυμ- 
παθής, ἀδάκρυτος" τέγγειν γὰρ τὸ βρέχειν. 
ἀτελεύτητος δὲ δυσαξίωτος, ὀυσπαράκλητος, 
ἁμείμχος. καὶ αὖθις Oionys. Hal. 949) ὁ 
δὲ Ἀ]άρχιος ἄτεγκτος ὦν καὶ ερρός, οἷος 

ἁπασι τοῖς ἀνιαροῖς ἀντέχειν, ὤχετο φερόµε- 
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νος ὑπὸ τῶν παθῶν ἐπὶ τὸ ἀνθρώπινον." 
καὶ αὖθις “λίθους τῶν ποδῶν ἐξαρτήσαντες 
ἔρριψαν εἲς τὸ πέλαγος ἀτέγκτως καὶ ἀφει- 
δῶς.'' ἀτέγκτοις τοῖς µήτε δακρύεσι μήτε 
ἱδροῦσι», ἀβρόχοις" «4ἰλιωνός "ἐς οἶκτόν γε 

μὴν καὶ δάκρυα ἐμβαλοῦσα πάντας, ὡς καὶ 

τοὺς ἀτέγκτους τε καὶ ἀτεράμονας τέγξαι.”' 

καὶ ἀτέγκτως ἐσχάτως" "καὶ τὰ μὲν πρῶτα 
ἱέρειαι ἐπειριῶντο αὐτὸν πραῦνειν καὶ ἀντέ- 
χειν τῆς ὁρμῆς' βιαίως δὲ καὶ ἀτέγκτως δια- 
κειμένι, τῶν μὲν ἀπορρήτω» καὶ ἃ μὴ ἰδεῖν 
λῷον ἡ», τούτων οὐκ ἐκοινώνουν οἳ, τῶν» δὲ 
πρώτων καὶ ἐξ ὧν οὔτε τοῖς Φεασαμένοις 

οὔτε τοῖς δείξασιν ἔμελλέ τι ἀπαντήσεσθαι 
δεινό», παρεῖϊχόν οἱ ῥλέπειν ταῦτα." καὶ αὖ- 
δις (οἵ. ν. Επίκτητος) 'Ικανὰ πείθειν καὶ δυσ- 
ωπεῖν τὰς ψυχὰς τῶν μὴ παρτάπασιν ἀτέγ- 
κτους καὶ ἀτεράμονας ταύτας ἐχόντων.. Al- 
λιανός "ήν δὲ ἄτεγκτος ὅδε ὁ παῖς καὶ ἀμεί- 
λικτος, καί οἱ ἐπέταττεν ἐπίπονα καὶ κινδύνων 
ἐχύμενα τῶν» ἐσχάτων"' (αἲ. ν. ἸΜέλητος). 
ἀτέγκτου" (οί, ν. κωμάσαὺ) "ἀλλ ἦν τῆς 
ἀγροικοτέρας. τε καὶ ἀτέγατου μοίρας. 

ἅτε δή ὡς δή. 
ἀτέκμια ρτο» ἀτελείωτον, ἀκατασόχαςο». 

4ρισογάνης Ὄρυισιν (169) "ἄνθρωπος ἀςά- 
ὕμητος πετόµενος ἀτέκμαρτος,' οἷον σημεῖον 
διὰ τῆς πτήσεως οὐκ ἐμφωίνων" περὶ τοῦ 
Ίελέου φησί». Εὐνάπιος δὲ λέγει (ρ.48 Niehb.) 
τῷ τε ἀξιώματι τῶν συνιόντων ἐθνῶν καὶ 
τοῖς µεγέθεσι τῶν παρασκευῶν ἐπὶ μέγα προ- 
ῥήσεσθαι πολυτρόπων συμφορῶν καὶ ἀτε- 
κµάρτου τύχης προσδοκηθείς,'' ἀκατανοήτη, 

ἀτεκνία ἡ λήθη" «αβῤίὸ '“ἀνταπεδίδο- 
σάν µοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθιῶν, καὶ ἀτεκνίαν 
τῇ Ψψυχῇ μου, ὡς διὰ τῶν τέκνων φυλαττο- 
µιένης τῆς µνήµης. Theodoret. in Ps. 34 12. 

άτεκ»ῶ αἰτιατικῇ. 
ἀτέλεια ἀλειτουργησία. 
ατέ λεσος ἀμύητος, ῥέβηλος, ἆ άνοργίαςος, 

τελετὰς μὴ πεποιηµένος. «4ἰλιωνός (eſ. vv. 
ἐξεφοίτα εἰ λίχνος) ᾽'᾽μυςηρίω» τελουμένων 
τοῖν «εοῖν ἀτέλεςος μὲν ἄνθρωπος ἀνόσιος 
δὲ ἐκ ἐθουλήθη μυηθῆναι κατὰ τὺς νόµας, 
ἀλλὰ δοῦναι πολυπραγµμοσύνης δυςυχᾶς ἀρ- 
ρωςήματι χάριν, καὶ ἐπί τινος ἀνελθὼν λί9ε 
ἑώρα τὰ γινόμενα" ἐκ γάρ τοι τοῦ λίδε κα- 
τώλισθε, καὶ ῥιαία τῇ πληγῇ περιπεσὼν ἀπί- 
Φανεν.) 

ἀτελεύτητον ἀτελείωτον. 
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ἀτελῆ ἁδάπανα, 
δάπανα. 

ἀτενές εὐθύ, συνεχές, παντελῶς, καδύ- 
λου, παραχρῆμα, ἄγαν, ἰσχυρῶς, ἀφελῶς. ἢ 
πάνυ προσεχῶς. 

ἅτερ ἐκτός, χωρίς. 
ἅτερα Φάτερα. 
ἀτέραμνο» (Ποπ. Ψ 167) σκληρό», δυσ- 

µετάβλητον. 
ἀτεράμονες, οὐχὶ ἀτέραμνοι, καὶ τὸ 

ἐνικὺν ἀτεράμων, οὐχὶ ἀτέραωος, καὶ 

ὕσπρια ἀτεράμονα, ἀχὶ ἀτέραμνα. “4ρι- 
ςοφάνης “4χαρνεῦσιν (181) “ἀτεράμονες, µια- 
ϱαθωνομάχοι, σφενδάµνινοι.. καὶ ἀτεράμων 
ἀκαταπύνητος, σκληρός" «4ἰλιανός 'ὃ δὲ ἄτε- 

ϱάμων ὢν ἀπεώσατο ἄρα τὸ δῶρο»." "ἀδεὶς 

ὡς πολυτελῆ τὰ πολυ- 

δὲ ἦν οὕτως ἀτεράμω» :--ῥέουσι λόγοις” 
(οί. ν. Ὄλυμπος). 

ἀτεράμων λίαν σκληρός, μὴ τειρόµενος, 
ἀνένδοτος. κυρίως δὲ τὰ μὴ ἑψόμενα τῶν 
ἀσπρίων ἀτεράμονα λέγονται, οἷον ἐχ ἁπαλά. 

ἀτερμάτιςσος (88 — ἀβέβαιος, ᾱ- 
Φεμελίωτος. 

ἅτερος ὁ ἕτέρος" “καὶ τούτων ἅτερος 
τῶν ἀνδρῶ».'' Erocop. Pers. 27) à δὲ Tov- 
λιανὸς τῶν πρέσβεων ἅτερος ἀπεῖπεν ἅπασι 
μὴ διδόναι χρήματα τοῖς πολεμίοις.' 

ἀτέχνοις ἀπανούργοις, ἤ ἀπείροις. καὶ 
ἀτέχνως βαρυτόνως ἀντὶ τοῦ ἄνευ τέχνης, 
ἀμαδῶς, ἀμελῶς. ἐπὶ δὲ τοῦ περισπωμένου 
ἀτεχνῶς ἀντὶ τοῦ ἀληθῶς' τέχνη γὰρ ὁ 
ῥόλος: 'δεῖται τοῦ Φεᾶ συμβουλὴν ἀτεγρῶς 
ἱερὰν παρασχεῖν αὑτῇ καὶ διδάξωι περὶ τῶν 
πρακτέων.' 

ἀτεχνῶς περισπωµένως ἀντὶ τοῦ ἆλη- 

δῶς, ἁπλῶς, χωρὶς πανουργίας, σαφῶς. 

ἦ βεβαίως. ἢ ἀσφαλῶς. η ὴ φωνερῶς, οἱονεὶ 
ἀτενῶς, περισσοῦ ὄντος τοῦ χ. ἢ ἀντὶ τοῦ 
τελείως, καὶ ἀντὶ τοῦ ἰσχυρῶς, καὶ ἀντὶ τᾷ 

καθάπαξ, καὶ ἀντὶ τοῦ παντελῶς. ὅτω Π]λά- 
των (9ε]. ϱ. 238). εὐδαιμονῶν. ἀτιχνῶς τὴν 
4ριςοτέλους εὐδαιμονίαν,'. καὶ αὖθις "οὐκ 
ἂν διαλεχδείην ἀτεγνῶς τοῖς ἄλλοις, ἀδ᾽ ἂν 
ἀπαντῶν"' (Α Nuh. 424), ἡ ἀτεγρῶς ἀντὶ τοῦ 
ὅλως καὶ συνόλως, οἷον ἀδόλως" τέχνας γὰρ 

ἔλεγον τοὺς δόλους. Ὅμηρος (9 3296) ""ἀμφὶ 
δὲ δεσμοὶ τεχνήῄεντες ἔχυντο." 

ἄτη ἡ βλάβη. Ὅμηρος (126) '"αὐτίκα 
ὁ᾽ εἶλ' ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο.. ἀπὸ 
τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς εἷλε τὴν ἄτη», ἣ "κατ 

ἀτελῆ -- ἀτιμώρητος 

ἀνδρῶν κράατα βαίνει. (ν. 98). ἄτη δὲ ὁ 
διάβολος, ὁ ἀνεικείμενος. Σοφοκλῆς (ΕΙ. 333) 
ἀλλ’ οὖν εὐνοίᾳ ιά αὐδῶ, μήτηρ ὡς εἴ τις 
πιςή, μὴ τίκτειν ἄτην ἄταις.' καὶ αὖδθις Σο- 

φοκλῆς (Αἱ, 191) "ἐγὼ μὲν οὐδέν οὐδ᾽, ἐποι- 
κτείρω δέ νιν δύςηνον ἔμπης, καίπερ ὄντα 
ὀνσμενῆ, ὀθάνεκ ἄτῃ συγκατέζευκταικακῇ. 

ἀτηκελία ἡ καταφρόνησις, ἡ ἀμέλεια. 
“4γαθίως (5 13) "τὰ γὰρ μακρὰ τείχη πολ- 
λαχοῦ ὑπὸ χρόνου καὶ ἀτηκιελίας ἐπεπτώχει, 
καὶ διελέλυτο ἡ τοῦ µεγίςου ἐρύματος οἴκο- 
δομία."' καὶ ἀτημελήτους (Αθεε]ιγ]. Αρ. 
80 ἀπρονοήτους, λίαν ἠμελημένους. 

ἀτηρότατον Σφηξί(1359). Πλάτων ὁ᾽ 
ἐν ΜΜ ἀτηρίας. καὶ ἀτηρόν 4ριςοά- 
γης" "οὐ γὰρ ὁ γέρω» ἀτηρὸν ἦν κακόν; 
καὶ αὖθις Ιον δὲ ἐγέω»ν γέλων ἀτηρόν," 
βλαβερόν.΄ 

ἀτίφασον ἀνήμερο». 
ἀτιμαγέλου μὴ συναγελαζοµένου" (ΑΡ 

6 255) “κέρας βουμολγὸς ταύρου κλάσσεν 
άτιμαγέλου., 

ἀτιμάζω τὸ καταφρονῶ, τὸ ἀναδύομαι" 
ἰλιανύς “Ἱταῦτά τοι οἱ «4{ιόσκουροι ὧκ ἠτί 
κασάν οἳ φανῆναι πάλιν. καὶ ἀτιμῆσαι 
ἀτίμως ὑβρίσαι" ὁ δὲ «{ημοσθένης ἐδέετο 
συγγνῶναι τῷ πωαιδὶ καὶ μὴ αὐτὸν ἀτιι- 
σαιι 

ἀτίμητος ἀγών», ἐφ ᾧ τίµηµα ὡὧρε 
σµένον ἐκ τῶν »όμω»ν οὐ κεῖεαι, ἀλλ οἱ ὃν 
κάζοντες ἐτιμῶντο τί δεῖ παφεῖν ἢἡ ἀποτῖσαι, 
ὁ δὲ τιητός, ᾧ πρόσεςιν ἀπὸ τῶν νόμων 
ὠρισμένον τέµηµια. Ηατρ. 
:ἄτιμος ἀνήκουςος" "καί μ ὁ Φοῖβος 

ἄτιμον ἐξέπεμψεν'' (8 OR 789)’ περὶ ὤν γὰρ 
ἀπῆλφεν, οὐκ ἤκουσεν. Ἰδίᾳ «{ημοσθένης ἐν 
Φιλιππικοῖς ϱ) 49) τὸν ἀτιμώρητον λέγει, το» 
τέσιν ὃν ἄν τις ἀποκτιννὺς ἄγ ὑπόκειται ἐπι- 
τιµίῳ, ἀλλ ἔσι καθαρὸς αἰτίας, οἷον ὁ τὸν 

ἄτιμον ἑλών. Harp. 
ἀτιμότερον ἀνεὶ τοῦ εὐτελέσερον, άτε- 

χνότερο». ᾿μηδένα μη’ ὀτιοῦν τῶν ἐρέσθω 
δεομένω» εἴπης μηδέν, ἔς ἂν ἀφίχωμαι. εἰ 
δὲ μή µοι προσέξεις, ἐρεῖς δὲ ἄκοντος, ἀτι- 
µύτερόν µε Φήσεις. (ΑΡ 7731) "εν λα 
γὰρ ἸἨίνω Θερσίτης οὐδὲν ἀτιμότερος."' 

ἀτιμώρητος ἀῤοήθητος, ἡ Φαυμασύς 
(απ ἀκόλαςος), ἔσι ὃ᾽ ὅτε καὶ ὃ κακός. ἐπὶ 

οὖν τοῦ ἀβοηφήτου «4ἰλιανύς ''οὐ μὴν τι 
µωρήτους ἐγένετο μεῖναι τοὺς παϊδας τοὺς 
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ἀλοηθέντας" ἑτεραλκὴς γὰρ ἡ »ίκη γένομένη 
τῶν πλησίον ἦν. 
Ατλαντικὸ πελάγη ἑσπέριος ὠκεανὸς 

καὶ ἑῶος καὶ πάντα τὰ ἅπλωτα πελάγη. καὶ 
Ἠτλωτὶς Φάλαττα ὁ ὠκεανός. 

ἄτλας ὑμυθευόμενος τὴν γῆν καὶ τὸν ἀρα- 
»ὺν βῥαςάζειν" (ΑΡ 63206) “καὶ σιδηρέες 4τλαν- 
τοςὤμης. καὶ παροιμία ''“ἄτλας τὸν ὑρωνόν' 
(λείπει ὑπεδέξω), ἐπὶ τῶν κεγάλοις πράγµασιν 
ἐιῤαλλομένων καὶ κακοῖς περιπιπτύντω». 

ἀτλήτῳ (Ποια. 1 3) ἀνυπομονήτῳ" ἐν ἐπι- 
Γάμματι (ΑΡ 6:74) "'παίγνιον ἀτλήτο Φηρὸς 
ἴοεσα κάρη.. καὶ ἀτλητῶν μὴ καρτερῶν», 
μὴ φέρων, δυσανασχετῶν' (8 OR 510) ἵπά- 
ριμέ ἀτλητῶν.' 

ἑτμές ἀναθυμιίασις, ἄκρον πυρός. 
ἀτμῶν ἀναθυμιάσεων. 

ἄτολμοι δειλοί, κατεπτηγύτες"' Babrius 
3) "οφούνεκ' εἰσὶν ἀδρανέσατοι ζῴων, ψυ- 
2ὰς ἄτολμου, μοῦνον εἰδότες φεύγει.” καὶ 
οἶθις "ἐπεὶ τοίνυν» ὑπ ἀτολμίας οὗτος τῷ 
δερ ἠπείδησε, τῶν παρόντων παίδων οἱ φασὶ 
τὸν πρεσβύτερο» ἔργον τῆς παρούσης »ύσου 
"ενέσφαι. (εξ, Οἷς. de ἀῑν. 1 26). 

ἄτομα λεπτότατα, τὰ μὴ δυνάµενα διὰ 
τν ἄχραν λεπτότητα τέμνεσθαι. 

ὅτι ἄτομα (ὀνόμασαν οἱ Ἕλληνες καὶ ἀμερῇ 
σύματα διὰ τὸ ἀπαδὲς ἤ σμικρὸν ἄγαν, ἅτε 
κὲ τομὶν ἢ διαίρεσι» ὑέξασθαι ὀυνάμενα. 
τω δὲ καλοῦσι τὰ λεπτότατα καὶ σμικρύ- 
τατα σώματα, ἃ διὰ τῶν φωταγωγῶν» εἰσ- 
ζαλλύμενα ὁ ἡλιος δείκνυσιν ἐν ἑαυτῷ ἄνω 
καὶ χάτω παλλόμενα. 

ἀτοπίας πλέων πρᾶγμα (ἈΒαῃ, 1419) 
ὠτὶ τοῦ Φαύματος. 'δελεάσαντος αὐτὺν ἐς 
τοῖτο ἀτοπίας ἐλφεῖν Χοσρόου ' ἀντὶ τοῦ 
ἁωγίας, ἀθουλίας. καὶ αὖθις '"αυμάσαι ἄν 

ης τὲν ἀτοπίαν τοῦ ἀνδρύς, ὃς γε χωρὶς 
ὤλων τετύλμηκε καὶ ταῦτα λέγειν. καὶ αὖ- 
ὃς ο Cass. 75 9) ἐπεὶ δὲ ἀνεφάνη ὥδωρ, 

ἔἴση τῷ μὴ εὑρεθέντι ἀρχὴν ὑπὸ ἀτοπίας 
ἐν τουτέςι κακίας. καὶ ἄτοπον ἀντὶ τοῦ 
φον, Φαυμάσιον, παράδοξο», Ἑένον, κα: 

σύ μοχθτρύν. καὶ ὃ μὴ ἔχει τόπον. καὶ τὸ 
ὠτπονόητον, οἷον ὃ μὴ ἔςι τοπάσαι' “4ρι- 

3 

και 

συφάνης (Εεε]. 951) '"ἄτοπος ὁ᾽ ἔγκειταί µοί 
* 1 

τι πόθος, ὃς µε διακναίσας ἔχει. καὶ αὖ- 

δις “᾽ἀτοπίαν ὑποτοπάσας τινά." 

ἀτραβατικάς. ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ τοῖς 
7 J ἐποικίοις, καὶ παρόντων πρέσβεω», ἐνεδύοντο 
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χιτῶνας καὶ χλαμύδας ποικίλας, ἀπὸ χρυσᾶ 
καὶ πορφύρας καὶ ἄλλως πως πολυτελεῖς, ἓν 
δὲ ταῖς κοιναῖς συνόδοις ξηραμπελίνας τὸ 
χοῶμα, ἃς ἐκάλουν ἀτραβατικὰς ἀπὺ τοῦ 
Ζθωώματος" τὸ γὰρ µέλων ἄτρον καλοῦσιν. ἢ 
ὅτι μετὰ τραβέας ταύταις εἰώθεσαν χρῆσθαι" 
τραβέαι δὲ λέγονται αἱ πολυτελεῖς χλαμύδες. 
Codin. orig. ΟΡ ρ.16. 

ἄτρακτον βέλος, μεταφορικῶς' 3Ὑοφο- 
κλῆς (ΡΙΙ. 989) "πρὸς δὲ τοῦθ’ ὃ οι βάλοι 
νευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ἂν τάλας εἲ- 
λυόµη» ὀΦύςηνος ἐξέλκων πόδα.”. καὶ Προκύ- 
πιος ᾿ τινὸς τῶν ἐν ταῖς ἐπάλξεσιν ἀμυνομέ- 
»ων εὐςσοχώτατα ἀφιέντος τὸν ἄτρακτον ἁνή- 
ρηται ῥλαβείς,"' καὶ ΠΜένωνδρος (ρ.441 ΝΙεΡ,) 
'ὃ δὲ ἐπετοξάξετο κατὰ τοῦ βαρβάρου, καὶ 
— εὐσοχώτατα τὸ κέρας ἐντείνας ἀφίησι 
τὸν ἄτρακτον κατὰ τοῦ Κώχ.' καὶ ἐν ἐπι- 
γράμματι (ΑΡ 5 196) 'Φερμὺ»ν ὁ᾽ ἐπὶ Φερμῷ 
ἰάλλει ἄτρακτον.”) ἄτρακτος καὶ τὸ γυνωι- 
κεῖον ἐργαλεῖον" (ΑΡ 6 39) '"'ἀραχναίοιο µέτε 
πολυδινέα λάτριν ἄτρακτον, δολιχᾶς ὃκ ἄτερ 
ἁλακάτας,, καὶ αὖθις (ΑΡ 6 247) “καὶ ὅακτυ- 
λότριπτο» ἄ ἄσρακεον, σπογδυλοδινήτω νήματι 
»ηχόμενον.”. καὶ αὖθις (ΑΡ 61909. τόν τε 
χαρηβαρέοντα ο λνορ νόσος ἄτρακτο», 
κλωςῆρα σρεπτᾶς εὔδρομον ἁρπεδόνας." 

τραμιύττειον Θουκυδίδης (8 108). 
ἀτραπιτός ἡ ὁδύς, καὶ ἀτραπούς 

ὑδοὺς τετριµµένας. 
ἀτράφαξυς εἶδος λαχάνου, ὃ ταχέως 

ες µιέγεφος αὔξεται. seli. Α Εα. 627. 
τρέα καὶ καθόλου τὰς ἀπὸ τῶν εἷς 

ευς συμιφώνῳ παραληγοµένων αἰτιατικὰς µη- 
κύνασι, τὰς δὲ καθαρὰς τοῦ ευς συναιρᾶσι, 
χοᾶ καὶ ἸΗηλιᾶ καὶ Σανιᾶ. Ίωνες δὲ συςέλ- 
λουσι τὰς προτέρας, «4τρέα καὶ Πηλέα βρα- 

χέως λέγοντες. διὸ καὶ παρὰ τοῖς τραγικοῖς 
οὐκ ἀναγκαῖον ἐκτείνειν, εἰ μὴ µέτρον άναγ- 
κάζει. καὶ τὰς ἀπὸ τῶν εἷς ης ὑμοίως" τὸ 
γὰρ συςέλλειν Ἰακόν. 4ριςοφάνης ΙΓεωργοῖς 
Καχέτας καὶ ἸΗεγακλέας καὶ μαλακός” (απ 

«Ιάχητας M. καὶ Παμάχους). 
τρείδης καὶ ἄτρείδα καὶ ἄτρεί. 

δαιν. τὴν γενικὴν περισπᾶν ἀξιῆσιν οἱ ἄνα- 
λογικού, τὴν δὲ δοτικὴν βαρυτονεῖν. 

ἀτρεκές ἀληθές, ἀκριῤές, καὶ ἆτρε- 
κεζ ἀληθεῖ, ἀκριῤεῖ. 

ἀτρέμας ἠρέμα, καὶ ἀτρεμία ἠσυχία 
καὶ ἀτρεμίζων ἑδράζων. 

— ἀτρέμας 
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ἀτρέπτως ὀρθῶς"' «4ἰλιανός "ὑπὲρ τιῶν 
µελλόντων ἀτρέπτως τε καὶ πωναληθῶς προ- 
Φεσπίζουσα, 

ἄτρεςος" (ΑΡΤ 117) 'ἐνηθλήσω δὲπρο- 
oig αἴρεσιν ἀτρέςε µητέρ ἐλευθερίης.' καὶ 

1 ’ ⸗ J 

ἀτρέςως ἀφόβως. ἀνελεημόνως" 'οἳ δὲ 
ἀτρέςως πάντας ἐφόνευσαν.' 

” * * 3 Arococ ὄμματα, οἷον ἄτρεπτα καὶ 
’ 1. ᾿ 2 4 * * σχληρά. ρητά δὲ ἀπὸ τῆς «ἄτρέως παρα- 

νομίας, ος ὑπονοήσας ἐκ διαβολῆς τὸν ἀθελ- 

φὸν Θυέςην μοιχεύειν “ερόπην τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ, τὰ τέκνα τοῦ Θνυέςου συγκόψας καὶ 
ἑψήσας δειπνοῦντι παρέθηκε τῷ πατρί, αἲ- 
σῦησιν παρασχὼὠν τῆς συμφορᾶς ἐκ τοῦ τε- 
λευταῖα τὰ ἄκρα παραθεἴναι. 

ἄτριψ ἁμαθής, ἀτριῤής" οὐδὲ γὰρ ἦν 
οὐδὲ τούτων ἄτριψ ὁ ΠΠαπίριος, καὶ αὖθις 
.Ἡ Ἴ - .. - 

“ἄτριψ γὰρ ἦν τῆς ὁδοῦ ταύτης." 
τρύμητος (Demosth. 18 130) ὄνομα 

κύριον. καὶ ὁ ἄφοβος" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 256) "ταύρο ῥα9δὺν τένοντα, καὶ σιδηρέες 
3, * . / 5 4 

«ἄτλαντος ὤμους, καὶ κόμη» Ηρακλέους σε- 
/ ς ⸗ * 4 * 

µνάν oniynv, καὶ ««Πέοντος ὀμματα Ηι- 

λησίου γίγαντος οὐδ᾽ Ὀλύμπιος Ζεὺς ἀτρό- 
΄ 

µητος εἶδεν. καὶ ἀτρομήτως ἀφύβως: 
''φεύγω» ἀτρομήτως καὶ τρέχων ὑποςρέφει' 
περὶ τοῦ Πέρσου Πισίδης. 

* 3 ⸗ 

ἄτρυτος ἀκαταπόνητος" (Ώφιπαδο. Phot. 
Ρ.3450) "φιλολογία τε καὶ ἀτρύτοις πύνοις 
ἐγκείμενος εὐφυεςέρων καὶ πρεσβυτέρων κα- 
τέχωσε ὀόξας τῷ ἑαυτοῦ ὀνόματι,, καὶ αὔ- 

δις "ταῖς δὲ ἡμέραις ἀτρύτοις πόνοις ἑαυτὸν 
πρὺς γεωργίων ἐξεδίδου "δίκη γὰρ πάντα 
ἐφορῶσα ἄγρυπνός ἐσι φύσει καὶ Ψεία καὶ 

J } . - ἄτρυτος. καὶ αὖθις Damase. p 337 à 25) 
φιλοπονίων ἔχειν ἄτρυτον." 

ἀτρύφερος. ἡ λέξις ἐν Βάπταις Εὐπύ- 
λιδος" "ὅτι οὐκ ἀτρύφερος οὖν) ἄωρός ἐς 
ἀνήρ. 

* * , * * 4 .”. } . 

ἄτρωτος ἀσινῆς, ἁπαθής' ᾿"ἆλλ ἔμενεν 
ἄτρωτος ὑπὸ τῶν τοιούτων παῦ ὤν ἢ ὁ «4ἴας 
ὑπὸ σιδήρου.” 

ἄττα. τέσσαρα σηµαίνει. ἀντὶ (ιὲν τοῦ 
ὅσα ἢἡ ἄτινα παρὰ «ἄντιφῶντι, ἀντὶ δὲ τοῦ 

ν. Ἡ , π . πο, 3 
τινὰ ἢ ποιά τινα παρὰ «{πμοσθένει ἐν ὤι- 
λιππικοῖς (Οἱ. 1 28). ἐνιαχοῦ ἀὲ παρέλκει τὺ 
ἄττα. (Ηαερ.) ἐν δὲ τῷ παραπρεσβείως (3034) 
«{ημοσθένης ἐπὶ τοῦ ὅσα ἔλαβε τὴν λέξιν. 

— 4 - . . - 

τῶν δὲ κωμικῶν τις τὸ ἅττα ἐπὶ ἀριθμοῦ 
** * * r⸗ — ⸗ —9 J 

ἑταςεν, ἕτερος δὲ ἐπὶ χρόνου. ἅττα τιν η 

ἀτρέπτως — ἄτταλος 
ή ) ΄ 2 * ”’ — — — 

ἄτινα ἡ παραπλήσια ὀλίγα. «4ντιφῶν τῷ ἅττα 
χέχρηται ἀντὶ τοῦ ἄτινα ἐν τῇ ἀπολογία τὸ 
ἸΜύρρα: 'ὁ γὰρ ἐγὼ ἐπεπόνθειν ταῦτα ἄττα 

— 7 .. 1 

νῦν πέπονθα ὑπὸ τούτου, χαὶ αὖθις οἱ 

γὰρ ἄνδρωποι ἅττα ἂν ὁρῶσι τῇ ὄψει, πι- 
σύτερα ἡγοῦνται ἢ οἷς εἲς ἀφωνὲς ἥκει ὁ 
ἔλεγχος τῆς ἀληθείας. «Παμάσκιος (Phot. 
p. 3394) "ὁ δὲ Ἰσίδωρος ἐμελέτα ἄττα τῶν 
ποιητικῶ», οὐχ ὅσον δυνάμεως ἀλλ’ ὅσον ὁρέ 
ξεως εἶχεν. εἶχε δὲ ἐπ ἐλάχιςον τῆς πρὸς 
αὐτὰ συµπαθείας, ἅτε οὐχ ἁπτόμενα τῆς 
ψυγῆς ἀλλὰ μέχρι φαντασίας καὶ γλὠώστης 
ἱςάμενα." 

ἄττα προσφώνησις »εωτέρου πρὸς πρε 
σβύτερον. (ΑΡ 889) ““ἄττα γέρο», δοιός µε 
καλεῖ γάμος. ἡ µία μὲν δὴ νύμφη καὶ πλότω 

3 - 2 ΄ 5 } ες , 

καὶ γενεῆ κατ ἐμέ, ἡ ὃ) ἑτέρη προβέβηχε. 
΄ ΄ * — { 

τέ λώιον; εἰ ὃ᾽ ἄγε σὺμ µοι ῥουλευσον», πο- 
τέρη» εἲς ὑμέναιον ἄγω." 

1 — * εν 3 ΄ ᾽ 

ἀτταγᾶς εἶδος ὀρνέα, ὃ τὰ λιμνώδη καὶ 
ἕλ ο 4 ν 4 η 7 

ἔλεια χωρία καταβόσκεται. ὁιὸ καὶ αρα. 

Φῶνά φησιν αὐτὸν ἔχειν ριςοφάνης (Αν. 
- — 5 3250)". ἐκεῖ γὰρ πολὺ τὸ ὄρνεον. καὶ ὁ ἀττα" 

γᾶς ἴτω ὁ ἔχων τὸν λειμῶνα τοῦ ΙΗαραθῶ- 
νος. ἔσι δὲ ὁ ἀτταγᾶς κατάσικτος ποικίλοι 
πτεροῖς. λέγεται δὲ ἐπὶ δέλων κατεςιγµένων, 
ἐπειδὴ καὶ τὸ ὄρνεον κατάςικτον. "τὸν πτ" 
λὸν ὡσπερ ἀτταγᾶς τυρβάσεις ῥαδίζων” {4 
Vesp. 207). τοῦτον τὸν ἀτταγᾶν ἡ συνήδεα 
ταγη»άριο» καλεῖ 

ἀτταγᾶς νουμηνίῳ, παροιμία 
τῶν ... ε[. Diogenian. 818. 

Άτταλος ῥασιλεύς, ἀδελφὸς Εὐμενοῦς, 
ζ . - . ᾧ ἄλλο οὐδὲν ἐφᾳόδιον ὑπῆρξεπρὸς ῥασιλείω 
τῶν ἐκτός, πλοῦτος δὲ µόνο», ὃς μετὰ νοῦ 
μὲν καὶ τόλµης χειριζόµενος ἆληὼ ὥς μεγάλην 
παρέχεται χρείαν πρὸς πᾶσαν ἐπιβολήν, ἄνευ 
δὲ τῶν προειρηµένων τοῖς πλείςσοις κακῶν 

παραίτιος πέφυκε γίνεσθαι καὶ συλλήῤόη 
ἀπωλείας" καὶ γὰρ φόνους γεννᾷ καὶ ἔπι 
βουλάς, καὶ πρὸς διαφθορὰν σώματος καὶ 

ψυχῆς µεγάλας ἔχει ῥοπάς. ὀλίγαι δέ τινες 
εἰσὶ ψυχαὶ αἳ ταῦτα δυνάµεναι διωὺ εἴσνθαι 
τῇ τοῦ πλούτου δυνάμει. Ὁ δὲ πρὸς οὐθὲ 
γ. ᾽ , ’ . — 
ἄλλο ἐπεβάλετο χρήσασθαι τοῖς χορηγίοις 
| '» Ν * / τν ζ — 
ἀλλ η πρὸς βασιλείας ἀνάκτησι», οὗ μεῖον 

.ε ΄ Σον ῃ 2 ανν - 2, 
οὐδὲ κάλλιον οὐδὲν οἷάών τα ἐςὶν εἰπεῖν. ὃς 
τὴν ἀρχὴν ἐνεςήσατο τῆς προειρηµιένης πι 
βολῆς οὐ µόνον διὰ τῆς εἰς τὴς φίλες εὖερ 
γείσας καὶ χάριτος, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν κατά 

.Ν 3 

επί 



ἄτταλος — ἀτυζομένη 

πόλεμον ἔργω». βασιλεύσας γὰρ καὶ βιώσας 
ἴτηβ' πρὸς τοῖς ο΄, τήτων δὲ βασιλεύσας μέ 
ταὶ ὁ, σωφρονέςατα μὲν ἐβίωσε καὶ σεμνό- 
τατα πρὸς γυναῖκα καὶ τέκνα, διεφύλωαξε δὲ 
τὴ; πρὸς πάντας συμμάχους καὶ φίλης πί- 
τν, ἐναπέθανε δὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς καλλίςοις 

ἴροις, καὶ οὕτως ἠρμόσατο τὴν ἀρχὴν ὡς 
τασὶ παίδων ἀςασίωςον παραδοφΦῆναι τὴν 

ῥασιλείαν. Σοἱγὸ. 18 24. 

οὗτος ὁ ἄτταλος παραλαβὼ» τὴν ἔξου- 

εαν πρῶτον ἐξήνεγκε δεῖγμα τῆς αὗτᾶ προ- 
αρίσεως καὶ πράξεως τὴν “4ριαράφε κατα. 
Ἱωγὴν ἐπὶ τὴν βασιλείαν. id. 32 38. 

ὑτι ἄτταλος ὁ “πολλωνίας ἀνὴρ βασι- 
μὺς Ασίας μεταλλάττει τὸν βίον, πληρωῦθεί- 
ος ἐπ) αὐτῷ τῆς Πυδίας, ἥτις χρηςηριαζο- 
νότ ἁττάλῳ τῷ μεγάλῳ ἔφη '"Φάρσει, ταυ- 
ῥαρως. ἕξεις βασιληίδα τιμήν, καὶ παίδων 
Ἠῆς' τούτων γε μὲν οὐχέτι παϊῖδες.᾽' 
άττει ὁρμᾷ, βαδίσει ἐγγίζει. τὸ δὲ ἄττω 

ἐὺ τοῦ ἀίσσω ἀίττω ἄττω, 
ἀττέλεβος ἀκρίς τις. 

Αττήλας ὁ τῶν Σκυθῶν ἡγεμών. 
Αττικάς ἀντὶ τοῦ ἑςέριζούσας τᾶ και- 

bor, βραδυνούσας. ριςοφάνης (Lys. 56) 
"ἀλλ ὄψει σφόδρα αὐτὰς “ετικάς,͵ οἷον 
μλούσας ἐν τῷ πράγµατε. 

Αττικὴ πέσις, ἐπὶ τῶν βεβαίαν φυ- 
ἱαττόντων πίέςιν, καὶ ᾿Ἀττικὺς μάρτυς. 

ἀττικισμιός ἡ πρὸς τοὺς «4ττικοὺς οἳ- 
αμότης καὶ εὔνοια, ὡς λακωνισμὺς ἡ πρὸς 
τὺς “Πάκωνας. καὶ Αττικοῖς γράμμασι 
ἀημοσθένης κατὰ Νεαίρας (76) ἀντὶ τοῦ 
παλαιοῖς: τὴν γὰρ τῶν» κὺ΄ σοιχείων γραμμια- 
ταὴν ὀψέ ποτε παρὰ τοῖς Ἴωσιν εὑρεθῆναι. 
harp. 

Αττικός ἐπίσκοπος Κωνςαντινυπύλεως 
μτὰ ρσάκια» τὸν ἀπὸ τοῦ Ἀρυσοςόμου 
ἐππροπεύσαντα, τὸ μὲν γένος ἦν ἐκ Σεβα- 

σίας τῆς “4ρμενίας, ἐκ νέου δὲ φιλοσοφεῖν 
ἰαιδεύθη ὑπὸ μοναχοῦ τῆς ΙΜακεδονίη αἳ- 
µίσεως. οἱ δὲ τότε ἐν φιλοσοφίᾳ διαπρέπο»- 
τς ἀνὰ τὴν Σεβάσειαν ἐκ τῆς Εὐκαθία δια- 
τῆς ἡ ἦσαν», ὃν ἐπίσκοπον καὶ ἡγεμόνα τῶν 
ὑθάδε ἀρίσων μοναχῶν ἔγνωμεν. ἤδη δὲ εἲς 
ὤδρας τελῶν πρὸς τὴν καθολικὴν ἐκκλησία» 
μαθδετο, φύσει δὲ μᾶλλον ἢ µαθήσει φρό- 
Ἅμος ὦν ἐγένετο τῶν πρακτέων» ἐπήβολος, 
ἐπιῤαλεύειν τε καὶ πρὸς ἐπιβολὰς ἀντισχεῖν 
ἁωός, τὸ δὲ ἦθος ἐπαγωγός, ὥς πολλοῖς κε: 
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Χαρισμένος εἶναι. μέτριος δὲ πρὸς τοὺς ἐπ᾽ 
ἐκκλησίας λόγους, ὡς μήτε γραφῆς ἀξίους 
νομίζεσθαι τοῖς ἀκροαταῖς μήτε παιδείας παν- 
τελῶς ἀμοίρους' ἐμμελὴς γὰρ ὤ», εἴ πῃ και: 
ρὸν ἦγε, τοὺς παρ Ἓλλησιν εὐδοκιμωτάτας 
συγγραφέας ἠσκεῖτο, καὶ τῷ δοκεῖν ἰδιώτης 
εἶναι περὶ τούτω» διαλεγόµενος καὶ τοὺς ἐπι- 
σήμονας πολλάκις ἐλάνφανεν. ἐλέγετο δὲ πρὸς 
τοὺς ὁμοδόξους σπθδαῖος εἶναι, τοῖς δὲ ἑτε- 
ροδόξοις φοβερός, καὶ ῥαδίως μὲν αὐτοῖς, 

ἠνίκα βούλαιτο, δέος ἐμποιεῖν, αὖθις δὲ µε- 
ταβαλλόμενος πρᾶος φαίνεσθαι. καὶτᾶτον μὲν 

τοιόνδε γενέσθαι φασίν. Sorom. h. ecel. 8 27. 
οὗτος ὁ ̓ ἀττικὸς μετὰ τοῦ πεπαιδεῦσθαι 

εὐλαβής τε καὶ φρόνιµος ἦν. διὸ καὶ τὰς 

ἐκκλησίως ἐπ) αὐτοῦ συνέβη εἲς µέγα ἐπιδᾶ- 
ναι" οὐ γὰρ µόνον τοὺς οἰκείους τῆς πίςεως 
συνεκρύτει σφόδρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἱρεσιώ- 
τας τῇ φρονήσει κατέπληττε, καὶ σκύλλειν 
μὲν αὐτοὺς οὐδαμῶς ᾖᾗρεῖτο, φοβῶν δὲ πά- 
λιν ἐπράννεν. ἀλλὰ μὴν οὔτε λόγων ἡμέλει: 
ἐπόνει γὰρ περὶ τὰ τῶν παλαιῶν ἀναγνώ- 
σµατα, διωνυκτερεύω». ἐν αὐτοῖς, διὸ καὶ ἐκ 
ἐξινοφωνεῖτο παρὰ τιῶν φιλοσόφων ἢ σοφι- 
σῶ». ἦν δὲ τοῖς ἐντυγχάνοσι χαρίεις καὶ ἐπα- 
γωγός, καὶ τοῖς λυπεµιένοις συνεςύγναζε, καὶ 
κατὰ τὸν ἀπόςολον τοῖς πᾶσι τὰ πάντα ἐγί- 
νετο. καὶ πρεσβύτης μὲν ὢν ἐκμαδὼν οὓς 
καὶ ἐπόνει λόγους, ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἐδίδασκε, 
μετὰ δὲ ταῦτα σὺν τῇ φιλοπονίαᾳ καὶ παρ- 
ρησίαν κτησάµενος ἐξ αὐτοσχεδίου καὶ πα- 
»ηγυρικώτατα ἐδίδασκε, καὶ χαίρειν τῇ γραμ- 
ματικῇ «φράσας ἐπὶ τὸν ἀσκητικὸν ἐτράπη 
βίον. οὐ μὴν τοιῆτοι ἦσαν οἱ λόγοι ὡς παρὰ 
τῶν ἀκροατῶν σπεδάζεσθαι ἢ γραφῇ παρα: 
ῥίδοσθαι. Soerat. h. δες]. 7 2. 

ἄττιν, οὐχὶ Αττια. «{ημοσθένης (18 
260) ““κατάρχεις τοῖς Σάβοις “ἄττις ὝὙϊς Ar- 
τις. Θεόπομπος Καπηλίοι “κολάσομιαί σ᾿ 
ἐγὼ καὶ τὸν σὸν “ττιν. 

ττις παρὰ Φρυξὶ µάλιςα τιμᾶται ὡς 
πρόσπολος τῆς μητρὸς τῶν Φεῶν. Harp. 

ἀτυζομένη ἐκπληττομένη τοῖς συμβε- 
βηκόσι καὶ ὀδυρομένη. ᾿Ἠλέκερα φησί (5 ΕΙ. 
146) "νήπιος ὃς τῶν οἰκτρῶς οἰχομένων γο- 
νέων ἐπιλάθεται. ἀλλ’ ἐμέ Υ ἃ σονόεσσ ἄρα- 
ϱεν φρένας, ἃ Ἴτυν αἰὲν ὀλοφύριται, ὄρνις 
ἀτυζομένα «4ιὸς ἄγγελος." τὸ δὲ ἄραρεν ἀντὶ 
τοῦ ἢρεσέ μου ταῖς φρεσί. τουτέςι», ἐκείνη» 
ζηλῶ τὴν ἀεὶ τὸν Ἴτυν σενάζουσα», 

19 
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ἀτυφία ταπεινοφροσύνη. καὶ ἄτυφον 

ἐν Φωίδρῳ τὸ ἀθλαβές, ἐπεὶ τὸ τῦφον βλά- 

πτει. καὶ ἐπιτεθυμμένο» ὁμοίως" τὸ γὰρ 

θύψωι ἐπικαῦσαι, καὶ δυμάλωπες οἱ ἄπο- 

λελειμμένοι τῆς Φύψεως ἄνθρακες, οἱ ἡμέ 

καντοι. καὶ ᾿ἀτύφα µοέρας”. (ΒΙαΐϊο Phaedro 

ρ. 220) τῆς ἀβλωαβοῦς ὑπὸ τύφου. Ι"ἀτυφόν 

φασιν εἶναι τὸν σοφόν' ἴσως γὰρ ἔχει πρός 

τε τὸ ἔνδοξον καὶ ἄδοξον. εἶνωι δὲ καὶ ἄλλον 

ἄτυφον, κατὰ τὸν εἰκαῖον τεταγµένον, ὃ ἔςι 

φαῦλον. (Βἱομ. Ιε. 7117). το. δὲ εἰρηναίως 

ἐκαλμένοι ἄνευ δορυφόρων ἄγοντες τὴν ἵε- 

ρουργίων ἧκον ἀευφότατα ἐκεῖνοι'' «4ἴλιανός 

φησιν. 
ἀτυχῆσαι μὴ τυχεῖν, 

ἀτώμενος ἄτης πεπληρωμένος" δοιμί 

νι» ὠδ ἀτώκενος Φοφοκλῆς (1. 384). 

αὖ δή, ἢ πάλιν. 
αὖ. ποτὲ μὲν ἀντὶ τοῦ πάλιν, ποτὲ δὲ ἐκ 

ι 

περιττοῦ τιθέασι». 

αὐαίνεται ξηραίνεται' αὖοι γὰρ οἱ ξη: 

ροί. καὶ αὐασμός ξηρασία. ἡ πρώτη ῥασύ- 

νεται. καὶ 4ρισογάνης “ἐνταῦθα δὴ παιδά: 

ριον ἐξωυαίνεται καὶ ἑτέρωδι "ὡς ἔγωγ 

πὑαινόμην Φεώμενος.. καὶ αὐαίνοιτο δη: 

θωΐνοιτο, ἀφανιζέσθω" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΕ 6 

116) "ὁ φθόνος αὐαίνοιτον πεὸν ὃ) ἔτι κῦ- 

Joc ἀῑξοι καὶ 4ὐαίνου λίΦος (ὰ Ran. 

195) ἀπὸ τοῦ αὔες τὴς νεκρὸς εἶναι. -«4ὐαί: 

νου λίθος ἦν «49 ήνησιν. 

αὐάνόη ἐξηράνυη. 

αὐγάζω αἰτιατικῇ. 

4ὔγαρος Εδέσσης βασιλεύς, ὕσις ἐπὶ 

ΓΓραϊανοῦ ῥασιλέως. ἦν καὶ ὁῶρα αὐτῷ προσ- 

ἴδεν ἐκεῖσε ἀφιγμένῳ. ζήτει ἓν τῷ Φυλάρχης. 

4ὐγέας «4Φηναῖος κωμικός, τῶν ὑραμά- 

των αὐτοῦ ἄγροικος, Πορφέρα, Aic κατη- 

γορούµενος. ἔςιδὲ τῆς µέσης κωμµφῳδίας. 

αὐγοειδής. ' ἔφασκε ὁ) οὖν παρ ἐκεί- 

νου καὶ ἐκεῖνο ἀκηκοέναι ὁ Ἰσίδωρος, ὡς ἔχει 

τι ἡ ψυχὴ αὐγοειδὲς ὄχημα λεγόµενον, ἆςρο- 

ειδές τι καὶ ἀίδιον. καὶ τοῦτο μέντοι τῷ σώ- 

µατι τῷδε ἀποκέκλειται, ἐνίοις μὲν εἴσω τῆς 

χεφαλης, ἐνίοις δὲ εἴσω τοῦ δεξιοῦ ὤμου" 

ὕπερ οὐδεὶς φαίνεται ἄλλος ἱεορήσας" (Ρα- 

mascius). 

ὕτι 4ὐγουςεῖον ἐκλήδη, διότι τῇ έτδ 

ὀκτωβρίου μηνὸς οἱ ῥεγεωνάρχαι καὶ σεβα: 

σοφόραι ἐχόρευον ἐν τῷ Αὐγουςείῳ, οἷον ἐν 

τῷ ὀψοπωλίῳ, εἷς τιμήν Τιβερίου: τὸν δὲ 

1 / * 
ἀτυφία — ανεις 

τοιοῦτον τόπο» οὕτως ἐκάλεσαν ἀπὸ τὸ «4ὐ- 
γούςου. ἔςησε δὲ καὶ ὁ μέγας Κωνςαντῖνος 
εἰς τὸ ἄσκεπον τῆς ὀάφνης σήλην τῆς ἔαυ- 

— * .. 4 ΄ 

τοῦ μητρός, ἐξ ἧς ὠνύμασε τὸν τόπον «4ὐ- 
γουςεῖον. lo. Lydus de mens. p. 286. 

ὔγουςος Καΐσαρ, ὁ καὶ Σεβαςὺς καὶ 
Ὀκταβιανὺς ἐπικληθείς, ἔγραψε περὶ τᾶ ἰδία 
βίου καὶ τῶν πράξεων ῥιῤλία Υ καὶ τρα- 
γῳδίων «ἴαντός τε καὶ «χιλλέως. 

“. * - γ΄... Ι — * 

ὅτι «4ὔγουςος Καῖσαρ δύξαν αυτῷ πάν- 

τας τοὺς οἰκήταρας Ρωμαίων κατὰ πρόσω- 
πον ἀριθμεῖ, ῥουλύμενος γνῶναι πόσον ἐπὶ 
πλῆθος. καὶ εὑρίσκονται οἱ τὴν Ρωμαίων 

Άν 4 4 . * 

οἰκοῦντες υί μυριάδες καὶ χίλιοι τζ. ἄνδρες. 
«4ὔγουςος ὁ ἸΚαῖσαρ ἀνεψιὸς Ἰαλίη Κα 

ζ 
σαρος". ἀφ οὗ καὶ ὁ μὴν αὔγονςος ἐπικέ- 
χληται. αὔγουςα δὲ λέγονται τὰ τίµια καὶ 
μεγάλα καὶ ἐπίσημα" ἐπ αὐτοῦ γὰρ ὁ κύ: 

3 - ” * 4 4 — 4 : -- 

ριος ]ησᾶς Ἀρισός, ὁ Φεὺς καὶ σωτήρ ημιῶ», 
τὴν σάρκα ἀνείληφεν ἐκ τῆς ἁγίας Φεοτύκι 
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

ὅτι 4ὐγούςα Καίσαρος ἀποθανόντος Τι- 

βέριος καὶ «4{ροῦσος προηγοῦντο τᾷ πένθας, 
τοῦ νεκροῦ παντελῶς μὴ ἁπτόμενοι” οὐ γὰρ 
ἐξὸν τοῖς μοναρχοῦσι». τὰς δὲ διαθήκας αἱ 
{ ΄ .. 

ἐξιάδες εἶχον, ἃς διέΦετο, 
ο’ * — — * 
ὑτι «4ὔγουςος Ἰαῖσαρ ᾠνυσιάσας Ίρετο 

τὴν Πυθίων τίς µετ αὐτὸν ῥασιλεύσει' καὶ 

εἶπε ''παῖς Εβραῖος κέλεταί µε, δεοῖς µακά: 
ρεσσι» ἀνάσσω», τόνδε ὁύμον προλιπεῖν καὶ 

1 - 
“ίδην αὖθις ἱκέσφαι. λοιπὺν ἄπιβι σιγῶν 
3 Μ ε , * J κ. η — ἐκ βωμῶν ἡμετέρων. καὶ ἐξελφὼν ἐκ τοῦ 
μαντείου ὁ «4ὔγαςος ἔςησεν ἐν τῷ Καπιτω- 
λίῳ ῥωμόν, ἐν ; ἐπέγ νι Γχοῖς γρά — μας ”, ἓ» Ω επἐγραψε ἑωμαικοις γραμ: 

. ΄ 3 — * µασιν "ὁ βωμὺς οὗτός ἐσι τοῦ πρωτογόνου 
Φεοῦ.) 

αὖδα λέγε, καὶ αὐδήσας βοήσαςν φω" 
νήσας. 

΄ ΄ 5 * . ; ή * ΄ 

αὐδή ἡ φωνή. καὶ αὐδήεσσα ὀνομασῆν 
ἔνδοξος, ἢ αὐδωμένη, εἲς ὁμιλίαν καὶ φωνὴν 
ἀνθρώπων ἀφικνουμένηῃ. καὶ αὐδήεις φω- 

΄ νητικός. 
1 — * αὐδην»αῖος ὄνομα μηνὸς παρὰ Ἰακε- 

ῥόσιν, ὁ ἰανονάριος. 
4ὐδώδ κριτὴς τοῦ Ἰσραήλ, ἐκ τῶν ἆλ- 

{ ] ς / - — * ⸗* λοφύλων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν τῷ ἀροτρόποδι 
τῶν βοῶν ἐπάταξεν ἄνδρας Uud. 3 extr.). 

ν — — ” 

αὖεις φωνεῖς, λαλεῖς. '"Ζήρων γὰρ ὁ Κι. 
— — 3 

τιεὺς ἐκ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπτωισε καὶ 

τὸν φάκτυλον περιέρρηξε. παίσας δὲ τὴν γῆ» 



᾽αὖ ἐρύσαι -- αὐλή. 

τ) χερὶ φησὶ τὸ ἐκ τῆς Νιόβης ᾿ἔρχοιαιυ 
π μ΄ αὔεις, καὶ παραχρῆμια ἐτελεύτησεν ἀπο- 
υίζας ἑαντό», βιοὺς δὲ ἔτη ς ἄνοσος" οἳ δὲ 
ἐν; ῥέοντα ξ΄ ζῆσαι αὐτὸν ἔτη φασίν’' 
Ὀως. 1. 728). 
αὖ ἐρύσαι εἰς τοὐπίσω ἑλκύσαι" ἐν ἐπι- 

άμματι (48 5 248) "ἀπρὶξ ὁραξαμένη βά- 
Φιχον αὖ ἐρύσαι. 
αὐήνας ξηράνας" (ΑΡ 6169) ᾽"αὐήνας ὁ᾽ 

ὑύδηχε φιλακρήτῳ «4ιονύσῳ τὺν τὰ «{ιωνύ- 
ος ἑῶρα λεζόµενον. περὶ ἐχίνη φησίν. ἐκ 
τὸ αἰαίνω ῥήματος. (Bahrius 24 ϐ) εἰ γὰρ 

μυός νῦν λιῤάδα πᾶσαν αὐαίνει, τί μὴ πά- 
ἑωμιν τῶν κακῶν, ὅταν γήµας ὅμοιον αὐτῷ 
παθίον τι γεννήσῃν 
εφάδεια, καὶ αὐθαδία διὰ τοῦ κ. 

σαειθάδης αὐτάρέσκος, θυμµώδης, ὃρα- 
οὐ, ἑπερόπτης. καὶ κλίνεται αὐθάδους, ὡς 
ᾠψις ὀξώδους. καὶ αὐθάδες ἡ κλητική: 

ἶογο» δὲ τὸ αἴθαδες. 
εὔθαιμοι οἱ ἀθελφοί: ἐν ἐπιγράμματι 

ΑΡΡ14) "Πανὶ τάδ᾽ αὔθαιμοι τρισσοὶ Φέ- 
τω ἄρμενα τέχνης. 
αὐθαίρετος αὐτεπάγγελτος, 
αὐθέκαςα αὐτὰ τὰ γενόµενα, οἷον ἄκρι- 

βῶς καὶ συντόμως καὶ ἀποτόμως. ἢ τὰ ἁπλᾶ 
ταὶ ἁληθῇ αὐτοακριῤῶς, καὶ αὐν έκαςος 

ὠριβής, καὶ αὐςηρὼς τῷ λόγῳ καὶ ἀπαρέγ- 
dauoc τῷ τρόπῳ, ἀπαρακάλυπτος". "οἱ τοί- 
πν ἀπεχθανόμενοι πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ αὐ- 
Ῥάμςον τῶν νόμων καὶ ἄμικτον λαμβάνο»- 
τί τε καὶ ἐπ) αὐτοφώρῳ ἁλόντα παρανο- 
μοῦντα ἐδείκνισαν.' 
αὐθέντης ὁ αὐτόχειρ, ἢ ὁ αὐτὸν ἆναι- 

ῥῶν. διὸ παρ’ Ἰσοκράτει αὐθέντης. .4νσίως 
θίως αὐτὸ ἔταξεν ἐπὶ τῶν λ’' καίτοι ὁ ἑτέ- 
θων εἰργάζοντο τοὺς φόναυς"' ὁ γὰρ αὐνέν- 
u⸗ uͤti τὸν αὐτόχειρα σημαίνει, καὶ αὐθεν- 
τήσαντα κύριον Υενύμενον" "μὴ ὀφείλειν 
αντὸν αὐθεντήσωντα τοὺς ὑπὸ ζώνην (ο{. v. 
ζώνη) συνέχειν.' "ὅτι Μιθριδάτης ὀιετάξωτο 
iwic Ῥωμαίους ἀναιρεῖν, καὶ ἔπεμψε 7ράµ- 
µατα εἰς τὰς πόλεις τὸ βασιλικὸν σφράγισµα 
όντα, μιᾷ τε ἡμέριι τάξως ἀναγνῶναι καὶ 

παραχρηµα τὰ γεγραμμένα πρᾶξαυ ὅπως μὴ 
"μαθόντες τινὲς φυλάξωνται. ἀποκτεῖναι 
Ἱὰρ αὐτοῖς ἐκέλευσε πάνν᾽ ὄντινα Ῥωμαῖον 
ἵερωσι΄ καὶ ἆθλα οὐ μόνον τοῖς αὐτοένταις 
ων ἑ ἐσυμένοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς φήμοις παρ 

ας ἂν ἀποθάνωσι, πρὸς τὸ πλήθος τῶν τε- 
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λευτησάντω» ἔδηκε, τιμωρίαν τε τοῖς φεισο- 
µένοις τινὸς αὐτῶν μεγάλην. ώρισεν.” παρά: 
γεται δὲ αὐθέντης οὕτως. ἔςι ῥῆμα φῶ τὸ 
φονεύω, * οὗ καὶ φόνος. ἐκ τούτου κατὰ 

παραγωγὴν φένω διὰ τοῦ ε ψιλοῦ, ἀφαιρέ- 
σει τοῦ φ ἔνω. ἐξ αὐτῆ ἕντης, καὶ μετὰ τῆς 
αὐτό ἀντωνυμίας αὐτοέντης, καὶ ἐπεὶ ψιλὸ 
ψιλῶν ἡγεῖται καὶ δασέα ὁασέω», τροπῇ τᾷ 
τ εἰς ὁ αὐθέντης ὁ αὐτόγειρ. ἐπεκράτησε δὲ 
ἡ συνήώεια, καὶ κέχρηται τῷ ὀνόματι ἀντὶ 
τοῦ δεσπότης": ὅπερ ἐςὶν ἀκυρολεξία. 

αὐδημερόν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. 
αὖδι αὐτύδι. 

αὐθιγενής αὐτόχθων, γνήσιος" (ΑΡ 7 
1639) "Πέρσης εἰμὶ καὶ ἐκ πατέρων Πέρσης 
αὐθιγενής, νγαὶ δέσποτα" πῦρ δὲ μιῆναι ἡμῖν 
τοῦ γαλεποῦ πικρύτερον Φανάτου." 

αὖδες ἐξ ἀρχῆς, πάλιν, ἐκ δευτέρε. ἐκ, 
παραλλήλου τιδέασι καὶ τοῦτο καὶ πάλιν. 
σημειωτέον δὲ ὅτι τὸ μὲν αὖθις ἀττικόν, τὸ 
δὲ αὖτις Ὁμηρικόν. αὖτις εἰς τοὐπίσω, αὐ- 
θες Χρονικόν. (5 Fhil. 452) * σχῆμα πέτρας 

δέπυλον, αὖθις αὖ πάλιν εἴσειμι πρὸς σὲ ψι- 

λός, οὐκ ἔχων τροφή». αὖθις αὖ πάλιν ἐξ 
ἀρχῆς δὴ πάλιν, ἤ ἐκ δευτέρου δὴ πάλιν. 

αὐδωρήτους συντόµους. 
αὐθωρόν» αὐτῇ τῇ ὥρα. 
αὐλαία τὸ τῆς σκηνῆς παραπέτασμα" 

κέχρηται δὲ αὐτῷ "Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Πἴα- 
τροκλέοες. Πολύβιος '"ἀκούων ταῦτα πάντα 
διὰ τῆς αὐλαίας ἐγέλα ὃ βασιλεύς, καὶ αὖ- 

δις (ο. ν. 4ρχίας) 'ὁ δὲ λαβὼν ἐκ τῆς παρα- 
πεπετασµένης αὐλαίας καλώδιον ἑαυτὸν ἄπε- 
κρέμασε.) 

αὔὐλαξ ἡ ἐπιμήκης τομὴ τῆςγῆς ἐξ ἀρύτρα, 
αὔλειος ἡ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ πρώτη φΦύρα. 

τῆς οἰκίας. καὶ αὐλείους 9 ύρας. καὶ ἑνι- 

κὸν αὔλειον λέγουσιν ὡς ἡμιεῖς' «4ριςσοφάνης 
«αναῖοι» ᾿ "πρὸς τὸν. σροφέα τῆς αὐλείας 
σχίνου κεφαλὴν κατορύττειν.' αὔλιον δὲ καὶ 
προαύλιον οὐδετέρως. 

αὔλειος Φύρα καὶ προαύλειος, 
αὐλή τὸ νῦν ἀρχεῖον λεγόμενο», ὅπου 

ἀπήγοντο οἱ κατάκριτοι. καὶ τὰς ἐκεῖσε ὑπη- 
ρέτας αὐλικοὺς ὠνόμαζο», καὶ παροιμία εί- 
ποις τὰ τρία τὰ π Πα Et. τ. εἶποις 
τὰ τρία). καὶ αὖ 
τοὺς περὶ τὴν αἱ 
πο», οὕτω πεπού 
αὐλὴ ἡ τοῦ βασι 

μα . 
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αὐλητοῦ βίον ζῇῆς, ἐπὶ τῶν ἐξ ἀλλο- 
τρίων βιούντω», παρ ὅσον ἐπιτηροῦντες οἱ 
αὐληταὶ τοὺς Φύοντας ἐξ ἀτελείας ζῶσιν. 

αὐλία θύρα πυλώ». καὶ ᾗ αὔλειος. 
αὔλια ἀντὶ τοῦ ἐπαύλεις, ἢ ἀντὶ τᾷ τὰς 

μικρὰς αὐλάς. οὕτω -Συσίας καὶ “ἰσχίνης 
Harp.). "τῶν τε αὐλίων καὶ σαδμῶν τὰς 
Φύρας ἐξέκοψαν." 

αὐλίζεται κοιμᾶται, φυλάττει, παρεµ- 
βάλλει. καὶ αὐλιζόμενοι “4ντιφῶν ἀντὶ τὸ 
κοιμώμενοι. 

αὐλίκουροι (απ αὐλουροί αὐλικοὶ) 
φύλακες, καὶ αὐλικούς κιθαρωδούς. 

αὖλις ἡ κοίτη, «ὐλὶς δὲ πόλις Βοιω- 
τίας. 

αὐλίσκοι. 
4ὖλος Ποςόμιος οἰκίας μὲν ἦν καὶ 

γένες πρώτα, κατὰ δὲ τὴν ἰδίαν φύσιν σω- 
μύλος καὶ λάλος καὶ πέρπερος διαφερόντως. 
ἐπιθυμήσας ὃ᾽ εἰθέως ἐκ παίδων» τῆς ἑλλη- 
νικῆς ἀγωγῆς καὶ διαλέκτου πολὺς μὲν ἦν 

ἐν τούτοις καὶ κατακορής, ὥςε δὲ ἐκεῖνον 
καὶ τὴν αἴρεσιν τὴν ἑλληνικὴν προσκόψαι 
τοῖς πρεσβυτέροις καὶ τοῖς ἀξιολογωτάτοις 
τῶν Ῥωμαίω», τέλος δὲ καὶ ποίημα γράφειν 
καὶ πραγματικὴν ἱςορίαν ἐνεχείρησεν"' ἐν ᾗ 
διὰ τοῦ προοιµίου παρεκάλει τοὺς ἐντυγχά- 
νοντας συγγνώμη» ἔχειν, εἰ 'Ρωμαῖος ὦν μὴ 
Φύνηται κατακρατεῖν τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτε 
καὶ τῆς κατὰ χειρισμὸν οἰκονομίας. ὅπερ ἐςὶ 
πάσης ἀτοπίας σημεῖον, καὶ παραπλήσιον ὡς 
ἂν εἴ τις ἐς τοὺς γυμνικὺς ἀγῶνας άπογρα- 

Ψάµενος πυγμὴν ἡ παγκράτιο», παρελθὼ» ἐς 
τὸ σάδιον, ὅτε δέοι µάχεσθαι, παραιτοῖτο 

τοὺς Φεωμένες συγγνώμη» ἔχειν, ἐὰν μὴ δύ- 
νηται τὸν πόνον ὑπομένει» μήτε τὰς πληγάς. 
ὁῆλον γὰρ ὡς εἰκὺς γέλωτα τὸν τοιοῦτον 

ὀφλεῖν καὶ τὴν δίκην ἐκ χειρὺς λαμβάνειν. 
περ ἔδει καὶ τοὺς τοιούτους ἱςοριογράφες, 
ἵνα μὴ κατετόλμων» τοῦ καλῶς ἔχοντος. ἤν 
δὲ καὶ φιλήδονος καὶ φυγόπονος. Polyh. 406. 

αὐλός ὁ εἲς εὐθὺ ἐξακοντισμὸς τοῦ α- 

µατος (Hom. χ 18). καὶ περόνης (ιέτρο» (Ποπι, 
τ227), καὶ μουσικῆς τι ὄργανο». καὶ αὐλὸς 
ὁ ἐπιμήκης φυσητήρ' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
92) '"αὐλὸν καμινευτῆρα τὸν φιλήνεμον. 

αὐλῶνες φάραγγες, ἢ τόποι πλατεῖς 
περὶ τὰ ὄρη. Eolyb. 14 30) ''ὃ δὲ κωτεςρα- 
τοπέδενσε, λαβὼν αὐλώνά τινα μεταξὺ τῆς 
αὐτῷ καὶ τῶν πολεµίω» σρατοπεδείας.'' καὶ 

αἰλητοῦ βίον -- αὔξη 

αὐλωνίζουσα ἐν αὐλῶνι διάγουσα. 
4ὐξέντιος ἸΗοψουεσίας ἐπίσκοπος, ὃς 

ἦν τῶν ὁμολογητῶν ὀνομαζομένων. ἦν δὲ 
παρὰ τῶν ἐπιφανῶς τῷ βασιλεῖ «{ικινίῳ σρα- 
τευσαµένω», τῶν ὑπογραφέων τούτου γενό- 
μένος, οὓς δὴ νοταρίους Ῥωμαῖοι καλοῖσι. 
τὸ δὲ τῆς ὁμολογίως τοιόνδε γέγονεν εἶδος. 
ἦν ἔν τινι τῆς βασιλικῆς ἑςίας αὐλῇ κρήνη 
τε ὕδατος καὶ ἐπ αὐτῇ «4{ιονύσου ἄγαλμα, 
καὶ ἄμπελος µεγάλη περικειµένη καὶ σκιερὸν 
ἐπιεικῶς καὶ συνηρεφῆ τὸν ἅπαντα τόπον 
ἐργαζομένη. ἐνταῦθα ὁ «{ικίνιος κατὰ πρό- 
φασιν άπαγω] ης ἀφικύμενος, τοῦ τε 4ὐξεν- 

τίου αὐτῷ καὶ ἄλλων πολλῶν ἐκ τῆς Φερα- 
πείας παρεποµένω», εἷς τὴν ἄμπελον ἀνιδὼν 
ἐφεάσατο βότρυν ὡραῖόν τινα καὶ µέγαν τῶν 
Χληιιάτων ἀπαιωρούμενο». τῶτον προσέταξε 
τῷ «4ὐξεντίῳ τεμεῖν. ὃ δὲ αὐτίκα τὸ προσ- 
ηρτημένον ταῖς ἀναξυρίσιν αὐτοῦ µαχαίριον 
ἀφελόμενος ἔτεμε μηδὲν ὑπιδόμενος, ὁ οὖν 
Σικίνιος πρὺς αὐτόν ''Ψὲς τοίνυν τὸν βότρυν" 
ἔφη πρὸς τοῖς τοῦ «4ιονύσου ποσίν.”. ὃ δὲ 
"μὴ ὦ ῥασιλεῦ" ἀπεκρίνατο" "χρισιανὸς γάρ 
εἰμιι'. κἀκεῖνος ''οὐκοῦν ἐκποδών οἰχήσῃ τῆς 
σρατείας ἀποπανσάμενος; Φάτερον γὰρ τοῖν 
δυοῖν ἀνάγκη ποιεῖν. ὃ δὲ μηδὲν µελλήσας 
τήν τε ζώνην ἑαυτῦ λύεται καὶ ἄσμενος ἐξε- 
χώρησε», ὡς εἶχε, τῶν βασιλείων, καὶ αὐτὸν 
οἱ ἔφοροι µετά τινα χρόνον ὕςερον ἐπίσκο- 
πον ἐςήσαντο τῆς ἸΜοψονεςίας. τούτου δὲ 
ἀδελφὸς νεώτερος Θεόδωρος * ἀνὴρ τῶν 
4θήνησι παιδευθέντων, ὃς καὶ αὐτὸς χρόνῳ 

ὕσερον ἐπισκοπὴ» τῆς Ί αρσᾶ 8 ἐκκλησίας ἕ ἔτυχε 
κληρωσάµενος. ὁ γὰρ δὴ Αέτιος τὰ πρότερα 
δὲ ἑαυτᾷ τόν τε Εὐδόξιον αὐτὸν καὶ ἄλλες 
τοὺς πλείςου λόγου ἀξίας διδάσκω», ἐπειδὴ 

τὸν Εὐνόμιον εἲς τὸ τῆς διδασκαλίας πρου- 
βίβασεν ἔργο», τούτῳ ἤδη κατὰ τὸ πρεῖςο» 
ἀνώ ἑαυτοῦ διδασκάλῳ ἐχρῆτο πρὸς τοὺς 
ἄλλους καὶ τοὺς μάλισα τελεωτέρας μαδή- 
σεως δεομένους". καὶ γὰρ ἐκεῖνος μὲν ἦν ἀρ- 
χὰς παρασχεῖν ἄριςος, οὗτος δὲ τὰς ὅοψεί- 
σας ἐργάσασθαι καὶ σαφῶς τε ἅμα καὶ µε- 
γαλοπρεπῶς ἑρμηνεῦσαι παρὰ πολὺ δυνατώ- 
τέρος. Philostorg. 2, 8 18. 

αὔξη αὔξησις' "μὴ ἐφιέναι αὐτοῖς ἐπὶε 
μέγα δυνάμεως αἱρομένοις, ἀλλὰ παντὶ σθέ- 
νει τὴν αὔξην αὐτῶν κολούειν (agath. 15). 

αὔξη ἡ βλάςησις. "τρέφεσθαι καὶ αὔξε-ν 
σθαι λέγεται ἐκεῖνα τὰ κατὰ πᾶν µόριον τρε" 



αὔ ξη — αὕτη 
΄ . φόµενα καὶ αὐξόμενα. τὰ δὲ κατὰ πρόσῶεσιν 

αὔξεσθαι δοκᾶντα οὐ κατὰ πᾶν μόριον ἔαυ- 
τῶν αἴξονται, διὸ οὐδὲ αὔξησις ἐπ ἐκείνων 
Ἰέεται ἀλλὰ πρύσθεσις' ἐὰν γὰρ ἐπὶ σωρὸν 
σεἵου προσθήσω ἕτερον σῖτον, οὐ ὁὲ ὅλων 
τῶν µορίω» τοῦ σωρᾶ ἡ πρύσθεσις γέγονε», 
ἀλλ’ ἐφ᾽ ἑνός, καθ’ ὃ ἡ πρόσθεσις ἐγένετο”. 
Fhilopon. in 2 de anima, G b 1). 

λέγεται δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ λίθων, ὥσπερ 
ὡν εἰ καὶ τὸ πῦρ αὔξεσθαι λέγοι τις ξύλων 
πἱειόνων προςιθειένων. ὅτω καὶ τὰ μέταλλα 
αὔξεται ὑγρᾶς οὐσίας ἔξωθεν περιπαγείσης, 
ἓξ ἧς συνεςήκασι, καὶ ταύτης µεταβαλλόσης 
ἐπὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ φυ- 
σαῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ παντός. ὡςε ἐπὶ τῶν 
ἱμψίχων καὶ ἐχόντων μόρια λέγεται τὸ αὖ- 
ἔενω, id. 8 1. 

αἴξω αἰτιατικῇ. 
αὖον Ἐπρόν' Ἡσίοδος (Ο.743) '"αὖον 

iao χλωροῦ τάµνειν, καὶ ἐν ἐπιράμματι 
ΑΡ6105) "καὶ τρύφος ἄρτα αὖο» ἐπιθραύ- 
σας, τὴν πενιχρὴν 9νσίαν.' καὶ αὖθις (εξ, 
: ἀνέφερε) “καὶ τὰ μὲν αὖος ὑπὸ τοῦ φόβο 
{ν τὰ δὲ ἀνέφερεν ἡ ἐκ τοῦ Φεοῦ πρόςαξις 
τὸν ἄνδρα." αὔω γὰρ τὸ ξηραίνω, παρὰ τὸ 
ζω τὸ βρέχω, ἀύω μετὰ τοῦ ςερητικοῦ α, 
ταὶ χράσει αὔω. 

αὔραν πνοή». (Theophyl. Sim. 1 3) "ὁ δὲ 
Χαγάνος τὰς ὄρκες ταῖς αὔραις φέρειν ἐδί- 
dor, ἀθρόον τε τὴν πολέμῳ φίλην ἀράμενος 
σάλπιγα τὰς δυνάμεις ἠδροιζεν.” 
ὐρηλιανός βασιλεὺς Ρωμαίων τὰ πο- 

Ἰέμια δεινῶς ἠσκημένος, ἀκάφεκτος δὲ περὶ 
τὴν γνώµη» καὶ πολὺ πρὸς ὠμότητα ῥέπω», 
τῶν τε κατὰ τὴν πόλιν ἐπισήμω» θανάτῳ 
πολλοὺς ἐζημίωσεν ὑπὸ Ζηνοβίας ἐλεγχθέν- 
τας, χαλεπός τις καὶ φονικὸς ὑπάρχω», καὶ 
μᾶλλον ἀναγκαῖος σρατηγὸς ἥπερ αἱρετὸς βα- 
σιλεύς, ἐν παντὶ δὲ καιρῷ δυσχερὴς καὶ ἀπροσ- 
πος ὡς μηδὲ τῶν οἰκείων αἵματος διαμεῖναι 
καθαρός" τὴν γὰρ τοῦ παιδὸς γαμετὴν καὶ 
ἀνέγκλητο» ὀιεχρήσατο. τοῦ δὲ τῶν «ρατιω- 
τῶν τάγματος καὶ τῶν» ἐξιτήλων καὶ διαλε- 
Ἰωμένων ἠθῶν ὡς ἐπίπαν γενναῖος ἦν ἐπα- 
νορνωτής. lo. Απιϊοε]ι, Exc. Peir. ρ. 834. 

ἀνσάντω» (Ποπ. Β 354) βοησάντω», φω- 
γησάντων, κραξάντων. 

4ὐσόνιος σοφιςὴς γεγραφὼς ἐπιςολὰς 
καὶ ἄλλα τινὰ πρὸς Νόννο». 

4ὐσονίων Ἰταλῶν. καὶ αὔσονες οἱ 
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βασιλεῖς, παρὰ τὸ αὔσω τὸ τολμῶ, οἱ πάντα 
ἐπιτολμῶντες τῷ προςάγµατι. καὶ 4ὐσό- 
νιος πόντος ἡ «Σικελικὴ φΦάλασσα, ἀπὸ 

«4ὔσονος τοῦ Ὀδυσσέως καὶ Καλυψοῦς υἱᾶ 
ἐκεῖ βασιλεύσαντος, 

αὐςηρός. αὐςηροὺς εἶναί φασι πάντας 
τοὺς σοφοὺς καὶ σπουδαίες τῷ μήτε αὐτὲς 
πρὸς ἡδονὴν ὁμαλεῖν μήτεπαρ ἄλλων τὰ καθ’ 
ἡδονὴν παραδέχεσθαωι. καὶ ἄλλον δὲ εἶναι 
αὐςηρό», παραπλησίως λεγόμενον τῷ αὐςηρῷ 
οἵνῳ, ὦ κατὰ μὲν φαρμακοποσίας χρῶνται, 
πρὸς δὲ πρόποσιν οὐ πάνυ. Diog. L7 117. 

αὐτάγγελος ἡ ἀφ' ἑαυτῆς ἀπαγγέλλεσα. 
“᾽αὐτάγγελος γὰρ ἡ ὁρῦς αὐτή σοι φράσει") 
ἔχει γὰρ γράμματα. καὶ αὖθις “"ἦλθεν ἂν 
παρὰ βασιλέως αὐτάγγελος τούτω», εἰ μὴ 
»όσῳ μακρᾷ καὶ χαλεπῇ ἔκαμνε. καὶ αὖθις 
"Ἑυλληφθέντα δὲ εἶρχὸ ἤναι κελεύει, ὡς μὴ 
ἐπανελφόντα εἲς τὸ σρατόπεδο» αὐτάγγελον 
γενέσθαι τῶν Ἑυμφαρώτερον ἂν κρυπτοµέ- 
ρω». 

αὐταῖς ἀἁμάλαις, ἐπὶ τῶν πανωλεθρίᾳ 
διαφΦειροµένω», οἱονεὶ αὐτοῖς βάθροις, αὐ- 
ταῖς ῥίζωις: ἁμάλη γὰρ ὁ καρπός. 

αὐταῖσι διαβολαῖς (Α Εφ. ϐ) Arrixij 
σύνταξις, ὡς εἰ λέγοιμεν, αὐτοῖς ὅπλοις τὰ 
ἅρματα, αὐτοῖς ἵπποις' λείπει ἡ πρόθεσις. 
τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ διαβάλλων ὁ Κλέων τὸς 
ἄλλους ςρατηγοὺς καὶ προσκρούω» τῷ δήµῳ 
εἲς ἑαυτὸν βλέπει» τὸς “4θηναίους ἐποίησεν. 
τῶν ἄλλων δὲ Παφλαγόνω», ὡς πάντων μὲν 
ὄντων πονηρῶ», ἐξαιρέτως δὲ τοῦ Κλέωνος. 

αὐτάρκεια. Πολύβιος (immo Dionys. 
Ηα]. 5 19: eſ. x. Πόπλιος Βαλέριος) ''ἄξιος μὲν 

ὁ ἀνὴρ ἐπαινεῖσθαί τεκαὶ Φαυμάζεσθαι, µιά- 
λισα δὲ τῆς αὐταρκείας τοῦ βίου, ἢ φιλοσο- 
φία τις αὐτοδίδακτος ἐγένετο περὶ αὐτόν, ἣν 
ἐν πολλοῖς ἐπεδείξατο πράγµασι. καὶ αὐ- 
ταρκῶ δοτικῃ. 

αὖτε μετὰ ταῦτα. 
αὐτερέται οἱ ἐλαύνοντες καὶ μαχόμενοι, 

οἳ αὐτοὶ καὶ ἐρέται καὶ ὁπλῖται. 
αὐτή ἐκείνη, αὕτη δὲ δεικτικῶς. καὶ 

(δε. 117 94) ""αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ 
κύριος. 

αὕτη ἐςσὶ τὸ κυριακὸν πάσχα, µαρτία κέ. 
εἰ οὖν τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀνέση ὁ Χρισός, ὡς 
αὐτὸς ἔλεγε ''δεῖ τὸν υἱὸν τὸ ἀνθρώπα ἀπο- 
κτα»θῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναςήσεται, 
διὰ τέ ὀγδόη λέγεται ἡ ἀνάςασις τοῦ κυρίο; 
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καὶ τρίτη μὲν εἴρηται ὡς ἀπὸ τοῦ πάθους 
καὶ τοῦ ςαυροῦ, ὀγδόη δὲ ὡς ἀπὸ τῆς ὕη- 
μιουργίας καὶ τῆς ἀναφάσεως" ἤ ἀρχὴ }ὰρ 
τοῦ φαινομένου κόσμε ἐν αὐτῇ Υέγονεν, χαὶ 

τὸ ἀληθινὸν φῶς ὁ Ἀριςὸς ἐν αἩ τῇ ἀνέση. 
αὕτη γε }γρηςῶν ἐςὶν ἀνδρῶν ἡ νόσος” 

(Α Vesp. 80) ἐπὶ τῶν ἐν ψόγου τάξει λεγόν- 
των τι κατά τινος, ὅπερ ἐςὶν ἄξιον ἐπαινεῖ- 
σαι. 

αὐτὴ κάµενος, αὐτὸς εἴλκυσεν κα- 
πνός ἢ τροχός, ἐπὶ τῶν ὅμοια καὶ παρα- 
πλήσια διαπραττοµένω». 

αὐτήκο οι οἳ μὴ ἐπιτασσόμενοι, αὐτοὶ 
δὲ ἑαυτῶν ἀκούοντες. 

αὐτήμαρ (Ἠοπι. «4 681) αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. 
αὕτη μὲν ἡ μήρινθος οὐδὲν ἔσπα- 

σεν 4 Τι, 935) παροιμία ἐπὶ τῶν μηθδενὸς 
τυγχανόντω». ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἁλιέω». 

ἀντή» βοήν, μάχη». 
αὐτὴ νῦν ἡ σοφία ζῇ, ἐπί τινος εὐδο- 

χιμοῦντος. καὶ αὐτὴ νῦν ἀνφεἴ ἡ μῆσα" 
ὅμοιον τῷ προτέρῳ. καὶ πολιτικώτερο», 

αὐτίκα μετ οὐ πολύ, εὐθέως, παρα 
χρῆμα, συντόμως, πρὸς ὀλίγον, ἢ ῆ μικρὸν 
ὕςερον. τὸ δὲ αὐτίκα µάλα ἀντὶ τοῦ εὐ- 
δύς. καὶ παροιμία Παὐτίκα καὶ φυτὰ δῆλα 
ἃ μλει κάρπιμ’ ἔσεσθαι,” ἐπὶ τῶν εὐθὺς 
ἀπὸ πρώτης ἀρχῆς πρὸς ἀγαθὸν τέλος ἆπο- 
βλεπόντω», 

αὖτις καὶ αὖθις, ἑκατέρως λέουσιν, 
αὐτίτην τὸν αὐθιγενῆ οἶνον ἀμφικτύοσι 

Τηλεκλείδης., 
αὐτό. αὐτὸ ἔλεγον οἳ φιλόσοφοι τὸ κυ- 

ρίως λεγόμενον. καὶ τὴν ἰδέων διὰ τοῦ αὐτὸ 
ἐδήλουν, αὐτοάνθρωπος λέγόντες καὶ αὐτο- 
ῥόξαςον τὸ κυρίως καὶ μᾶλλον δοξαςόν, καὶ 
αὐτοαληθῶς, ᾗ ἐςὶ μᾶλλον ἀκριβῶς. ὧσε 
ἐσὶν αὐτοδόξα, ἐν ῴ γὰρ τὸ αὐτό, ἐν τότῳ 

μάλιςα καὶ ἀκριβέσερο». 
αὐτοωπλότης, "ἀλλ ὃ τε βασιλεὺς τὸν 

τρόπο» ἦν αὐτοαπλότης καὶ σιωπῶσά τις 
ἐπιείκεια, καὶ πρὸς τὰς δωρεὰς ὑγρὸς καὶ 
καταφερής, καὶ πρὸς τὰς πράξεις ῥαρὺς καὶ 
συντεταιιένος. ο[. v. ὑγρῶς. 

αὐτοβοᾷς ὅμοιος ὢν τῷ δε, ἀττικῶς 
πάνυ συµπέπλεκται, σημαίνει ὁέ, οἷον αὐτὸς 
ἑαυτῷ μαρτυρεῖς κεκραγὼς ὅμοιος εἶναι τῷδε. 

. αὐτοβοεί ἐν αὐτῇ τῇ μάχη" 4γαθίας 
(2 ρ.28) "πῶς γὰρ ἐνῆν αὐτοὺς ὀλίγους ὄν- 

τας ἐνεγκεῖν τὰ πλήθη τῶν πολεµίω», καὶ 

'τοβοεὶ παραδώσει» τὴν πόλιν” 

αὕτη γε --- αὐτοκέλευςος 

μὴ οὐχὶ αὐτοβοεὶ διαφθαρῆναι ὑπὸ δέας.”" 
καὶ αὖδις ' ̓ἐκκλησιασθέντες ἐδογμάτιζον αὖ- 

ἀντὶ τᾶ αὐ- 
Φημερὀν, οἱονεὶ ἔνανλο». ἢ ἔτι τῶν βοῶν ἓν 
ζυγῷ ὄντων. 

αὐτοβοεί τὸ παραχρῆμα συντελεσθ ἤναεὈ 
ἐν πολεμικοῖς ἔργοις, οἷον ταχέως καὶ ἅμα 
τῷ πολεμικῷ ἀλαλάγματι. οὕτω Θυκυδίδης 
64861, 3 74, 833). παρὰ Θεοπόμπω δὲ ἀντὲ 
τοῦ κατὰ κράτος. . 

αὐτογένεθλον αὐτογέννητον. 
αὐτοδαῇ τὰ ἐκ φύσεως καὶ μὴ ἐκ δι- 

δαχῆς" (8 Αἱἰ. 609) “"αὐτοδαῇ ὀρχήματα,", 
αὐτοῦ ὰς τρόπο», τουτέςε τὸν δάκνον- 

τα, τὸν ἐμπεσύντα. ῆ αὐθάδη καὶ ὀργίλο», 
ἐπεὶ οἱ ὀργίλοι δάχνουσι τοῖς ὁδοῦσιν. “4ρι- 
5οφάνης (θας, 606) "τὰς φύσεις ὑμῶν δεδοι- 
χὼς καὶ τὸν αὐτοδὰξ τρόπον, καὶ αὖθις 
(γε, 688) ἵ τν) ὄξωμεν γυναικῶν αὐτοδὰξ ὠρ- 
ισμένων”' ἀντὶ τοῦ πάνυ. αὐτοδὰξ καὶ τὸ 
παραχρήκια ἀποδεδώκασι». 

αὐτὸ δείξει, παροιμία, 
ἔργον. 

αὖ τοδίκη, ὕτων αὐτὸς δὲ ἑαυτοῦ τις 
δικάζηται καὶ αὐτομαχῇ. καὶ αὐτοδικεῖ» 
4Σείναρχος ἀντὶ τοῦ ἑαυτοῖς τὰ δίκαια ὁρίζειν. 

αὐτόστες (Που. Υ 333) σὺν αὐτῷ τῷ 
ἔτει, 

αὐτόθεν ἀντὶ τοῦ ἐντεῦθεν. “οὐκ ἔσθ 
ὅπως οὐκ εἰσὶν ἐνθένδ' αὐτόθεν" “4ριςοφά- 
νης “χαρνεῦσι (116). καὶ αὖθις "ἀλλὰ χρῆ- 
ναι γὰρ αὐτόθεν, ὡς ἔχουσιν, ἀντεπεξελὼόν- 
τας ἐν χερσὶ ςήσασθαι τὸ τέλος τοῦ πολέ- 
µου. ἡ αὐτόθεν ἀντὶ τοῦ οἴκοδεν, ἔνδοθεν" 
“ὃ δὲ αὐτόθεν πρὺς τὺ ἀδικεῖν ὥρμηται, 
καὶ Ἰώσηπος | “δώρα δὲ αὐτόδεν μὴ πέμπει» 
τιῷ βασιλεῖ” Ἰ. ἀντὶ τοῦ οἴκοῦεν. ἢ αὐτόθεν 
ἐκεῖθεν, ἢ ἀπὸ τοῦ παρόντος χρόνου" οἱ δὲ 
Ρωμαῖοι αὐτόθεν ἐλπίσαντες {δη τὴν πα- 
ρεμβολὴν αἱρήσειν' ἀντὶ τοῦ ἐκ τοῦ παφα. 
χρήμα. καὶ Θουκνδί δης (6714) "χειμὼν ἦν, 
καὶ τοῖς “4θηναίοις τὸν πόλεμο» αὐτόθε»ν 
ποιεῖσθαι οὕπω ἐδύκει. 

αὐτοῖς ταλάροις ἐσθίέεις τὸν τυ- 

ρόν (Α Ran. 568). σύντροφο» «4θηναίοις ἄνευ 
τῆς σύν προθέσεως λέγειν αὐτοῖς ὅπλοις, αὐ- 
τοῖς ταλάροις. 

αὐτόκακον ἔοικε τῷδε ἄκρως καὶ 
καθ ὑπερβολὴν ἔοικε τῷδε, εὔνους, 

αὐτοχέλευςος αὐθόρμητος' “ρριανός 

ἐλλείπει τὸ 



αὐτοκέραςον -- αὖἑός Ὁ 

(8 4 extr.? ε[, ν. παράγγελμα) "κρότος τε 
ἀθρόως οὐκ ἐκ παραγγέλµατος ἀλλ' αὐτοχέ- 
Ίευςος ὠρμήθη." 

αὐτοκέραςο», οἷον εὐχέραςον, συµιµέ- 
τρως κεκραµιένον. 

αὐτοκίνητον αὐτοφυές" "τῷ δὲ Ἑρμείᾳ 
τῷ φιλοσόφῳ τὸ αὐτοκίνητον οὐ προσήνθει 
τῇ πολυμιαθεία”' Damase. Phot. ρ. 541 η). 

Αὐτοκλείδης. ἸΚηδωνίδης καὶ «{ὐτο- 
ελείδης καὶ Θέρσανδρος ὡς παιδεραςαὶ σφο- 
ὁροὶ διεσύρο»το. Harp. 

αὐτοκόμου. ριστοφάνης Ἠατράχοις 
(930) περὶ «4ἰσχύλου “φρίξας ὃ᾽ αὐτοκόμου 
Ἰοφιᾶς λασιαύχενα χαίτην, ὡσεὶ εἶπεν ὁρ- 
Ἰσθεὶς ὥσπερ σὔὕς. ''πᾶν τὸ ἐπισκύνιον κάτω 
Ὀκιται” (Που. Ρ 136). 
ὐτοκράτης 4δθηναῖος, κωμικὺς ἄρ- 

Ἠϊς. τῶν ὁραμάτων αὐτοῦ Ίνυμπανιςαί. 
ἤβαψε καὶ τραγῳδίας πολλάς. 
αὐτοκράτορα πάντα τὸν ἀνυπεύθτνον. 
αὐτοκράτορες ἀντὶ τοῦ τούτων τῶν 

ὀυγμάτω» κρατοῦντες" ριζοφάνης Ὄρυισι 
(1594) Ἰ Ἑούτω» πέρι πάντων αν αραταρς 
πομεν. 

αὐτοκράτωρ δεσπότης, ἄρχων. ἑλληνι- 
κὴ ἡ φωνή, τάστεται δὲ ἐπὶ παντὸς τοῦ κα- 
ταπολειήσαντος καὶ κρατήσαντος τῶν ἐναν- 
τίων, καὶ ἦν κοινὺν πρόσρηµα ἐπί τε «ρα- 
τηγῶν καὶ ὑπάτων. 

αὐτοκτόνα, (ΑΡ 7153) ἱ ὅτως ἐξ ἐχθρῶν 
αὐτοκτόνα πέμπετο δώρα, νά χάριτος προ- 
φάσει μοῖρα» ἔχοντα μύρου. περὶ «4ἴαντος 
καὶ Ἔκτορος. 

αὐτολήκυδοι Anuoo divnc κατὰ Κό- 
νωνος (14). ἤτοι ἀντὶ τοῦ εὐζώνους τὰς 
καὶ ἑτοίμους πᾶν ὁτιοῦν ποιεῖν καὶ ὑπομέ- 
νε, ἡ ἀντὶ τοῦ πένητας, μηδὲν ἄλλο κεκτη- 
µένους ἡ ληκύθους. ἢ αὐτουργούς. ἡ ἀντὶ 
τοῦ εἷς πληγὰς ἑτοίμους καὶ οἷον τύπτορτας 
καὶ μαςιγοῦντας καὶ ὑβρίζοντας, ἡ τοὺς ἐκ 
προχείρου διδόντας ἀργύριον καὶ ἐτοίμους 

πρὸς τὰς µίξεις' καὶ γὰρ εἶγον ἐν ταῖς.λη- 
κίθοις ἀργέρια. καὶ λύσαντες δὲ πολλάκις 

τὴν λήκυῶο» ἐχρῶντο τῷ ἱμάντι πρὸς τὸ 
μαςιγοῦν. Harp. 

αὐτολόχευτος αὐτογέννητος, ὁ φΦεὺς ὁ 
ἀγέννητος. 

ἀὐτόλυκος. “ρεοπαγίτης οὗτος ἦν, καὶ 

τοὺς οἰκείους ὑπεκτιθέμενος ἐν τοῖς Ἀαιρω- 
γκοῖς ἑάλω, καὶ κατεψηφίσαντο αὐτοῦ οἱ 
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ῥικαςαί. Harp. 

αὐτοματίζουσιν αὐτόματοι παραγί 
νονται. (Theéophyl. Sim. 2) Ἱαὐτοματίζουσι 
δύο τινές (ἀδελφὼ δὲ ἤςην καὶ 7ένος καὶ 

ή * προαίρεσιν) καὶ χώρους τυὰς ἀσέλους ὑπο- 
J * — — 

δεικγύουσι διὰ τὸ ἕρμα τοῦ ὀχυρώματος." 
αὐτομαχεῖν τὸ δὲ ἑαυτοῦ δικάζεσθαι, 

ἀλλὰ μὴ δὲ ἑτέρου Harp.). καὶ αὐτομα- 
- .. ] — / / 2 χῆσαι. ὅταν ἀντιποιῆταί τις οἰκίας η χω- 

ϱ 

ρίη, καὶ εἴη ὁ πεπρακὼς μὲν ἀξιόχρεως ὡςε 

δοκεῖν ἀποτῖσαι τὴν ζημίαν καὶ συνίςασθαι 
τὴν δίκην πρὸς τὸν ἀντιποιύμενον, βούλοιτο 
δὲ ὁ διακατέχων τὴν αἰκίαν ἢ τὸ χωρίον ἴδιον 
αὐτῷ γενέσθαι ἀγῶνα πρὸς τὺν ἀμφισβη- 
τοῦντα, τοῦτο αὐτομαχῆσαι καλεῖται. 

αὐτομιόλως προδοτικῶς. καὶ αὐτομο- 
λῆσαι ἐςὶ τὸ προδοῦναι τοὺς ἰδίης καὶ ἐᾱ- 

σαι, καὶ ἀπελφεῖν πρὸς τοὺς ὑπεναντίες ἐπὶ 

συμμαχία. αὐτόμολος δὲ ὁ πρόσφυξ. 
αὐτὸν κέκρουκας τὸν ῥατῆρα τῆς 

Φύρας, ἐπὶ τῶν ἀληθευόντω», οἷον ἐπ) αὐ- 
τὴν ἐλήλιθας τὴν ἀλήθδειαν. ει v. ῥατήρ. 

αὐτονομουμένη πόλις ἡ τοῖς αὐτῆς 
νόμοις χρωµένη καὶ οὐχ ὑπακέασα ἑτέροις. 

αὐτὸν οὐ τρέφων κύνας τρέφεις, 
ἐπὶ τῶν ἀπορούντων μέν, ἑτέρως δὲ τρέφειν 
ἐπαγγελλομένων. 

αὐτονυχέ αὐτῇ τῇ νυκτί. 
. - * 

αὐτοπας ὥς" Πολύβιος (8 19) '"ὃ δὲ ἆνα- 
΄ « J 6 / 1 4 » 

κρινύµενος ὑπέρ ἑκᾶσου ἀπεδίδου λόγον. οὐ 
μὴν ἀλλ’ αὐτοπαθῶς καὶ — — 

τοὺς ἐλέγχοις. καὶ αὖθις | ὁ δὲ "ννίβας 
δόξας αὐτοπαδῶς ἅμα καὶ ἀληθῶς εἰρηκέ- 

ναι πισεύεται. αὐτοπαθῶς οὖν, οἴκοδεν, ἐξ 
ή 1 

ἰδίας προαιρέσεως (Ροἱγὺ. 3 13). 'ὁ μὲν οὖν 
* 1 2* — ““ 12 — 

Avrrioxocç δύξας αὐτοπαῦῶς ἅμα καὶ άληνθῶς 
}. -υ - ὁ ⸗ 5. — 

εἰρῆσθαι παρὰ τοῦ «Αννίβου κατὰ Ῥωμαίω», 
πάσης τῆς προὔπαρχούσης ὑποψίας ἀπέσῃι 

1 * ΄ ή 

αὐτόπρειμνον δύσκολο», πρόρριζον, αὖ- 
, ν η 3 ’ * 2 τόρριζο», 1 μέγα. «4ριςοφάνης περὶ 4ἰσχύλε 

(Βαπ. 911) ᾿᾽αὐτοπρέμνοις τοῖς λόγοισιν έμπε- 

σόντα, σεσκεδᾶν πολλὰς — *2 ἐπῶν. 
ι. ’ ΄ J — — .. . — ε ’ αὐτός ἀντὶ τοῦ ἐγώ" "καὶ ἠλθον ἡμέ-α 

ραις αὐτὸς μὲν μ. ἀντὶ τοῦ ἐγώ ἀττικῶς. 
αὐτός ἐπὶ σώματος" διορίζουσι γὰρ τὰςυ 

J ν * ει ει Α 
ψυχὰς πρὸς τὰ σώματα. Όμηρος A 8) πολ- 

. * 4 

λὰς ὁ ἰφθίμους φψυχάς, εἶτα ᾿᾿αὐτοὺς d 

ἑλώρια.” καὶ 4ριςοφάνης (Λε]ι, 313) ὁ νᾶς 
3 * 2. Ἡἃ 2 2 2 .“.. — 

μὲν ἔξω, αὐτὸς d ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖτρα- 
γῳδίων,' εἴ, v. οὐκ ἔνδον. 
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 αὐτός ἀντὶ τοῦ ὁ δεσπότης" ριςοφάνης 
Βατράχοις (639) "“φράσον ταῖς ὀρχηςρίσιν 
ὅτι αὐτὸς εἰσέρχομαι. 

αὐτὸς αὐτὸν αὐλεῖ, ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς 
δεικνυόντω» ἐν τοῖς πράγµασι», ὁποῖοί τινές 
εἶσιν. 

αὐτὸς γὰρ εὗρε τοῦ κακοῦ τήνπη- 
τύα» ῆτοι τὴν πηγή», ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς κακὰ 
ἐπισπωμιένω». εἴ. v. πητύα. 

αὐτόσε ἐκεῖσε. λέγεται δὲ καὶ αὐτᾶσε" 
"διάβασις δὲ οὐκ ἔσιν αὐτοῦσε, ὅτι μὴ τῷ 

ζεύγματι.” 
αὐτὸς ἔφα. τοῦτο παροιμιακὸν ἐπὶ Πυ- 

Φαγόρ8 tũ φιλοσόφε εἰσῆλθεν εἲς τὸν βίον. 
ουτος γὰρ ἀποσεμνύνων τὸν ἑαυτοῦ λόγον 
καὶ βίον ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἔλεγεν ''αὐτὸς ἔφα" 
ἀντὶ τοῦ εἶπεν. οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος, φησί», ἀλλὰ 
τοῦ Φεοῦ. 

αὐτόσιτος ὁ οἰκόσιτος. 
αὐτός τι νῦν δρῶ», εἶτα τὺς δεὺς 

κάλει. ὁμοία τῇ ''σὺν «4φηνᾷ καὶ χεῖρας κί- 
ει, ἐπὶ τοῦ μὴ χρῆναι ἐπὶ ταῖς τῶν Φεῶν 
ἐλπίσι καφηµένους ἀργεῖν. τίθεται δὲ ἐπὶ γυ- 
ναικῶ», καὶ µάλιςσα ὀφειλουσῶν ἐργάζεσθαι. 
eſ. Υ. τὴ» χεῖρα προσφέροντα. 

αὐτόςοιχος αὐτὸς ἑαυτῷ προσέχων’ '"ὁ 
βουλόµενος ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀβέβηλον βίον 
πολιτεύεσθαι αὐτόςοιχος ἐφέλει εἶναι." 

αὐτοσφαγῇ τὸν ὑφ ἑαυτοῦ ἀναιρούμε- 
νο». Aluc φησί (839) “καί σφας κακὲς κά- 
χισα καὶ πανωλέθρους ξυναρπάσεια», ὥσπερ 
εἰσορῶσ' ἐμὲ αὐτοσφαγῇὴ πίπτοντα᾽ τὼς αὐ- 
τοσφαγεῖς πρὸς τῶν φιλίσων ἐκγόνων ὁλοί- 
ατο. Σοφοκλῆς φησί». 

αὐτοσχέδιον ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόπα. ἢ 
τὸ ἐκ συ»ντόµου. καὶ αὐτοσχεδίως αὐτο- 
µάτως, συντόμως. καὶ αὐτοσχεδιάζωσιν 
αὐτομάτως πράττωσιν" «4ἰλιανός ''"Ῥωμαῖοι 
δὲ εὐπραγίων παράνοµον ὅτε »ίκην τελεσθ εἴ- 
σα», ἧς ὁ ἄρχων μὴ ἐκοινώνησε», ἠσπάζοντο, 
ἵνα μὴ αὐτοσχεδιάζωσιν ἐν ταῖς πράξεσι» οἱ 
ὑπήκοοι.. καὶ αὖθις "ὑπὲρ μεγάλων ἥκειν 
καὶ ἀδυνάτων αὐτοσχεδιασθῆναι. 

αὐτότατος"' ριςοφάνης Πλούτῳ (83) 
"ἐκεῖνος αὐτός; αὐτότατος., ἀντωνυμία. πέ- 
παιχκται δὲ κωμικῶς' τὰ γὰρ ἀόρισα τῶν 
πραγμάτων ἀνεπίτατα. εἰ οὖν ἀντωνυμία ἐπὶ 
οὐσίας παραλαμβάνεται, κατὰ τοῦτο ἐπίτα- 
σιν οὐ δέχεται ὡς τὰ ἄλλα µέρη. 

αὐτοτελής ἱκανός, τέλειος. Πολύβιος 

αὐτόςςο -- αὔχημα 

ταῦτα εἰρήσθω χάριν τῆς Ῥωμαίων εὖβου- 
λίας καὶ τῆς ἀνοίας τῶν ὀλιγωρούντων τῆς 
τῶν ἐκτὸς συγκαταθέσεως, αὐτοτελεῖς δὲ νο 
µιζόντων εἶναι πρὸς τὸ κατορθοῦν τὰς σφε- 
τέρας δυνάμεις.” καὶ αὐτοτελὴς δίκη, 

ἀφ ἧς οὖκ ἔσιν ἐκκαλέσασθαι ἐφ᾽ ἑτέρα». 
καὶ αὐτὸ τὸ κύριον ἁπλῶς. 

αὐτοῦ ἐπὶ τόπου" Ὅμηρος (Ζ 8ο) 
αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐ ἐρυχάκετε πρὸ πυλάων.) * καὶ 

αὖδις (ΑΡ 7 193) "αὐτοῦ τῇδε µένουσα πο- 
λυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ. ἀγγελέω παριᾶσι, Mi. 
δας ὅτι τῇδε τέθαπται."' 

αὐτούργητον αὐτοφνές" ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 6 33) ''καὶ αὐτούργητο» ἐρείκης 
βάθρον." 

αὐτοφόνῳ ἑαυτὸν ἀνελόντι” (ΑΡ 7149) 
“τόσσης γὰρ χρόνος ἄλλον ἐπάξιον «ἀνέρα 
τόλµης οὐχ εὑρὼν παλάμῃ Φῆκεν ὑπ) αὐτο: 
φόνῳ.”' περὶ «4ἴαντος ὁ λόγος. 

αὐτοφυέςατον"' "μὴ ο. ἔχου- 
σαν κάλλος αὐτοφυέςατο», καὶ οἷον γένοιτο 
φιλούήρου κόρης.’ 

αὐτόχειρες οἱ ἑαυτοὺς φονεύοντες. 
αὐτοχειρίᾳ. 
αὐτόχθονες οἱ 4θηναῖοι ἢ ἐπεὶ τὴν 

χθύνα, τουτέςι τὴν γῆν, ἀργὴν οὖσαν πρῶ- 
τοι εἰργάσαντο, ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτοὺς 
ἐπήλνδας. αὐτόχθονες δὲ καὶ “4ρκάδες καὶ 
“4ἰγινῆται καὶ Θηβαῖοι ἐκαλοῦντο. Ηατρ. 

αὐτόχθων τῆς αὐτῆς πόλεως. 
αὐτόχρημα ὅμοιον παντελῶς ὅμοιον. 

«ἄἰλιανός '"αὐτόχρημα πηδῶν ὑπὲρ τὰ ἐσκαμ- 
μένα, τὴν ναὔν σδρούβα φεύγειν ἐπειγομέ- 
νην, τὰς χεῖρας ἐπιβαλὼ» εἴχετο ἐρρωμένως 
τῆς πρύμνης ὁ Κλάτιας ὅ ὄνομα."' καὶ 4ριςο- 
φάνης Eq. 74) "τὸν Παφλαγόνα λαθ εἴν όχ 
οἷόν τε, ἐφορᾷ γὰρ αὐτὸς πάντ᾽' ἔχει γὰρ τὸ 
σκέλος τὸ μὲν ἐν Πύλῳ τὸ ὃ) ἕτερον ὃν 
τήκκλησίᾳ. τοσόνδε ὁ᾽ αὐτοῦ βῆμα διαβιτ' 
κότος, ] πρωκτός ἐσιν αὐτόχρημὴ ἐν Χαόσυ" 
ἀντὶ τοῦ πάνυ ἀληθῶς, ἀφευδῶς. Χαόνες δὲ 

ἔφνος Ἠπειρωτικόν. 
αὔτως ὡς ἔτυχεν, η ματαίως. 
αὐτῷ σεφά»νῳ σὺν αὐτῷ τῷ σεφάνρ᾽ 

Α Εεε]. 718) "ὧσε μεθυσθεὶς αὐτῷ σεφώνῳ 
πᾶς τις ἄπεισιν τὴν δᾷδα λαβών." 

αὐχεῖ καυχᾶται, καὶ αὔχει καυχῶ. 
αὔχημα σεμ»ολόγημα, ὕψωμα. (Ὀίουγε, 

Ηα]. 8 48) ''καὶ ὅτι τοῦ τε αὐχήματος, φ ⸗ 
νῦν εἰσίν, ἑκόντες ὑποβήσονται, καὶ ποιήσθ: 
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αὐχμεῖς -- 

οὐ ζουσίαν σοι πράττει ὃ τι ἂν αὐτοῖς 
ῥολεμβάνης συνοίσειν.' καὶ αὖθις (πι hue. 
775 "ἀπὸ οἵας λαμπρότητος καὶ αὐχήμα» 
τος τοῦ πρώτα εἷς οἵαν τελευτὴν καὶ ταπει- 
πφροσύνην ἀφῖκτο." 

αὐχμεῖς αἰσχρῶς (Α Nub. 920) ῥυπα- 
ρὸς εἶναι δοκεῖς, ὡς τοῦ δικαίη παρεωραµέ- 
ου. ὃ δὲ ἀντεῖπε "σὺ δέ γ εὖ πράττεις. 
καὶ αὐχμοί (μας. 1 323) ἀνομβρίω. καὶ 
Αρισοφάνης (Β]αε. 840) '“αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν 
αμταρίων ἀπώλεσεν»,' ἀντὶ τοῦ ἀπώλεσέ µε 
ὁ ὧν αὐχμὸς τῶ» σκευαρίω», μετωνυμικῶς. 
τα αὐχμώδους Σπροῦ, ῥυπῶντος. καὶ 
εἰχμῶντες ςυγνοί. 
εὐχμηρὰ τράπεζα (] ξηρὰ καὶ πενι- 

Σά καὶ αὐχμηρόν συγνόν, ἢ σκοτεινό». 
εἰχοῦντες καυχώμενοι. 
ἐφαγνίσαι ἀποδοῦναι, καθιερῶσαι. λέ- 

τα δὲ καὶ τὸ συλῆσαι. 
ἀφ᾽ αἵματος, τουτέςι συγγενῶ», 'ὃ δὲ 

σιχνοὺς ἐφόνευσε», ἐφείδετο δὲ οὐδὲ τῶν ἀφ᾽ 
αἵματος. 

ἀφαιρεῖ» κροκύδας, ἐπὶ τῶν πάντα 
ποιούντων ἕνεκεν κολακείας. ἄλλοι τε χρῶν- 
ται καὶ ριςοφάνης: 'εἴ τις κολακεύει πα- 
ρών καὶ τὰς κροκύδας ἀφαιρῶ».'' καὶ ἆφαι- 
μιῖ ωτὸς ἢ ῥινός' ἀττικῶς ἡ σύνταξις, 
ἐφαίρεμα ἀνάθημα, ῥῶρον ἢ δένιον. 

αἱ ἀφαίρεσι» "Ὑπερίδης ἰδίως τὴν εἲς 
[μνδερίαν λέγει. 

ἀφαῖς πληγαῖς, ἢ χερσίν. 
ἀφαλόν τε καὶ ἄλοφον (Ποια. Κ.57), 

να λανθάνοι" φάλοι γὰρ τὰ ἐπὶ τῶν περι- 
χφαλαιῶν λαμπρὰ ἀσπιδίσκια, λόφοι δὲ αἱ 
τρᾳώσεις. 

ἀφαμαρτούσῃ (Βοπι. 2411) ἀποτυχόά- 
5, σερηδείσῃ. 
ἀφανές τὸ σκοτεινό». καὶ ἀφανέςερα" 

τότε δὴ καὶ µεσημβρίας ἐπεχούσης πάντα 
* æxtðc ἀφανέςερα. 
ἀφανὴς οὐσία λέγεται ἡ ἐν χρήµασι 

καὶ σώμασι καὶ σκεύεσι, φανερὰ δὲ ἡ ἔγγειος. 
οἴτω 4νσίας. Ἠπερ. εξ. ν. οὐσία φανερά. 
ἀφανίσαι. οὗ τὸ μολῦναι καὶ χρᾶναι 

ὁχλοῖ, ἀλλὰ ὅλως τὸ ἀνελεῖν καὶ ἀφανὲς 
ποιῆσαι. 

ἄφαντον φῶς τὸ ἐκ πυρίεο λίΦε. 3ο0- 
οχλης ΦΘιλοκτήτῃ (296) | ἀλλ ἐν πέτροισι 
αέτρων ἐκερίβων μόλις ἔφην ἄφαντον φῶς, 
ϱ καὶ σώζει μ ἀεί" οἰκουμένη γὰρ οὖν ςέγη 
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πυρὸς µέτα πάντ ἐκπορίζει, πλὴν τὸ μὴ νο- 
σεῖν ἐμέ.” 

άφάπτειν. Αππιανός (10. 41) "ἴςη δὲ 
προμάχοις ξύλα παχέα ἔχοντας διπήχεα σε- 
σιδηρωµένα, ἃ ἔμελλον ὡς καταπέλτας ἐκ 
χειρὸς ἐς τοὺς ἐλέφαντας προσκολλᾶν." 
:«ἀφαρεί ἐσπεδασμένως καὶ ἀπερισχέπτως 

τι ποιεῖν, 

«4φαρεύς ᾿4φηναῖος ῥήτωρ, υἱὸς τοῦ 
σοφιςοῦ Ἱππίου καὶ Πλωφάνης, πρόγονος δὲ 
Ἰσοκράτες τοῦ ῥήτορος, ἀκμάσας κατὰ τὴν 
ςε΄ ὀλυμπιάδα, ὅτε καὶ Πλάτων ὁ φιλόσοφος. 

ἄφαρον τὴν λιπαρὴὺν γῆν», τὴν πολλὰ 
µήπω ἀροτριωθεῖσαν. ἀφαρύωσι δὲ ἀντὶ 
τοῦ ἀροτριῶσι». 

ἀφαρπάζω αἰτιατικῇ. 
ἀφάρτεροι ταχύτεροι, ἀπὸ τοῦ ἄφαρ, 

ὃ σηµαίνει τὸ εὐθέως. "Ίπποι δέ τοι ἔασιν 
ἀφάρτεροι οἳ τὸ πάρος περ’ Ὅμηρος (ἳΡ 
314 εἰ 4803). ' 

ἀφασία ἀφωνία. 
ἀφὰς λύχνω» Ἡρόδοτος λέγει 315). 
ἀφάσσων ψηλαφῶν Ἡρόδοτος (3 69). 
ἄφατοι µεγάλαι, ἢ καταπληκτικαί" ἐν 

ἐπιράμματι {ΑΡ 6119) "“τρεῖς ἄφατοι κε- 
ράεσσιν ὑπ αἰθούσαις τοι “ἄπολλον ἄγκειν 
ται κεφαλαὶ ἸΜαιναλίω» ἐλάφων.'' 

ἀφανανδήσομαι (Α Εεε]. 146) ξηραν- 
Φήσομαι. καὶ ἀφαύει) “Αρισοφάνης (Εφ. 591) 
τοὺς ἀλλοτρίους, ἁμῶν σάχις τούτους ἐν 

ξύλῳ δήσας ἀφαύει, κἀποδόσθαι βούλεται,"' 

τουτέσιν ὁ Κλέων τοὺς ἀλλοτρίους καμάτες 
αὐτὸς γεωργῶν καὶ καρπούμενος. αἰνίστεται 
δὲ πρὸς τὴν Πύλο», ὅτι τοῦ 4{ημοσθένους 
προπεπονηκότος αὐτὸς τὴν νάην ἐπιγράφε- 
ται περὶ τῶν ἐν Σφακτηρίᾳ. 'νὸν» δὲ τοὺς 
σάχυς ἐκείνους, οὓς ἐκεῖδεν ἤγαγεν, ἐν ξύλῳ 

ῥήσας ἀφαύει, κἀποδύσθαι ῥούλεται, ἐπὶ 

τῶν αἰχμαλώτων. ἀπὸ τοῦ ἀμητοῦ σάχυς εἰ- 
πε», οὓς ζῶντας ἄξειν κατεπαγγειλάµενος ὁ 
Κλέων ἐμπροφέσμως ἠγαγε. φησὶν οὖν: ἐκεί- 
νους οὓς δήσας ἤγαγε», ἀπολῦσαι διανοεῖται. 
καὶ ἀφαύειν καίεν' (Thesm. 229) '᾽άποξυ- 
ρεῖν ταδί, τὰ κάτω ὁ᾽ ἀφαύειν.' 

ἀφαυροτέροις ἀσθενεςέροις, ''οὐ γὰρ 
ἀφαυρὸς ἐκ Aiöc ἰΦείης οἶδε τάλαντα δίκης, 
(ΑΡ 6267). καὶ ἀφαυροῦ ἀσθενοῦς. 

ἀφάψαι προσκολλῆσαι. 
ἀφ᾽ ἑδρῶν ἀπὸ τῶν ἑδρῶν" ἔδραι γὰρ 

λέγονται αἱ σέλλαι, σελλάρια, σωτήρια. -ἐςι 

ἀφ᾿ ἑδρῶν 
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"δὲ καὶ εὐθεῖα ὁ ἀφεδρών, καὶ σηµαίνει τὸ 
μέρος τοῦ σώματος τὸ περὶ τὴν ἐξοδον. 

ἀφειδήσας ἀμελήσας. "καὶ τὸν τρόπον 
ὀηγειδεστάτω ἤστην καὶ φονικωτάτω."' καὶ 
ἀφειδία καρτερία. καὶ ἆφειδῶς ἄπρομῃ- 
Φεύτως, ἀβούλως" 4γαθίας (ὁ 93) ''"ὃ δἐνεώ- 
τατος ὢν καὶ οὕπω ἐντελῶς τὴς τῆς φύσεως 
ὁρμὰς ἐπέχειν καὶ ἐγκαθείργειν δυνάμµενος, 
ἀλλὰ πλέον τοῦ προμηδοῦς καὶ ῥεβηκύτος 
τι φιλοδοξοῦντι τὸ τρόπε πέρα τᾷ µετρίε 
ἐγκείμενος, ἀφειδῶς ἐπήει τοῖς πολεμίοις.' 

ἀφ εἴκα τὸ «ἄττικύν. τὺ δὲ ἀφέωκα 4{ά- 
ριον, κέχρηνται δὲ καὶ Ίωνες, ὡς Ηρόδοτος. 

ἀφείλετο ἧρπασεν, ἀνέσπασε. λέγεται 
δὲ καὶ ἀφείλατο. 

ἀφεῖνται προΐενται, ἡμέληνται" " ποῖ φί- 
ροµαι; πάντη δὲ φρενῶν οἴακες ἀφεῖνται) 
(105 190). 

ἀφεὶς καὶ ἁπαλλάξας. τὸ μὲν ἀφείς 

ἔσιν, ὅταν ἀπολύσῃ τις τῶν ἐγκλημάτω» ὤν 
ἐνεχάλει αὐτῷ, τὸ δὲ ἀπαλλάξας, ὅταν πείσῃη 

τὸν ἐγκαλοῦντα ἀποςῆναι καὶ µηκέτι ἔγκα- 
λεῖν. οὕτω 4{ημοσδένης (56 5) καὶ Ἴσαῖος. 
ἔσι δὲ καὶ οὕτως εἰπεῖν, ὡς ἀφίησέ τις μό- 
νων ἐκείων ὧν ἐγκαλεῖ, ἀπαλλάττει δὲ ὅταν 
μηδὲ ἄλλον τινὰ ὑπολίπηται αὐτῷ λόγον πρὺς 
τὸν ἐγκαλούμενον. ἔςι δὲ καὶ τᾶτο παρὰ τῷ 
«4ημιοσθένει (36 3). Ηατρ. 

καὶ παροιμία 'ἀφεὶς τὴν ὑπέραν τὸν πόδα 
διώχει.' ἡ παροικία παρὰ "Ὑπερίδῃ, ἐπὶ τῶν 
παρέντων μὲν τὰ σποιδαιότερα, περὶ δὲ τὰ 
φαῦλα διατριβόντω». ὑπέραι ὁ εἰσὶ ναντι- 
καὶ σχοῖνοι, αἷς µετάγεται τὸ κέρας. Harp. 

καὶ ἀφεῖσδαι παίζει» λέγεται ἐπὶ τῶν 

ἐν ταῖς ἑορταῖς ἀργούντων καὶ πρὸς παιδιὰν 
ἀφειμένων, µάλισα δὲ ἐπὶ παίδων ἀφειμιένων 
παίζει». 

ἀφεκτέον γενικῇ. 
ἀφέλεια. «αμάσκιός φησιν Phot. 

p. 9846) 91) ὡς ᾿Ἰσίδωρος πρὸς τῇ ἀφελείᾳ 
καὶ ἀφεύδειαν ἠγάπα διαφερόντως καὶ ἀπε- 

Φέχετο, ὧςε καὶ εὐθύγλωττος εἶναι πέρα τῇ 
ῥέοντος, καὶ εδ ὁτιῶν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ προσ- 

ποιούµενον. καὶ ἀφελής ἐπὶ τοῦ ὑγιὴς καὶ 
ῥλύκληρος, ἢ μέγας καὶ ἀνεπικώλυτος. καὶ 
ἀφελές ὁμοίως. "'μισῶ τὴν ἀφελῆ, μισῶ τὴν 
σώφρονα λίαν. (ΑΡ ὁ 49) ἐπὶ τῆς ἀπονήρου 
καὶ ὁωσιπύγα. καὶ (Μ. Απίοη. 1 7) "τὰ ἐπιςύ- 
λια ἀφελῶς γράφειν. ” καὶ ἀφελῶν πεδίων 
— περὶ Κρατίνου (Eq. 539) "ὃς 

ἀφειδήσας --- ἀφετηρία 

πολλῷ ῥεύσας πότ ἐπαίνῳ διὰ τῶν ἀφελῶ» 
πεδίων ἔρρει, τουτέςιν εὐδοκιμήσας πολλά- 
χις. ὁ γὰρ Κρατῖνος ἑαυτὸν ἐπήνεσεν ἐν IIv- 
τίνῃ, λέγων ''“ἄναξ πολλον, τῶν ἐπῶν τοῦ 
ῥεύμωτος. καναχοῖσι πηγαί, δωδεκάκρουνον 
τὸ ςύμα. Ἰλισσὸς ἐν τῇ φάρυγι. τέ ἂν εἲ- 
ποιµέί σοι; εἰ μὴ γὰρ, ἐπιβόσει τις αὐτᾶ τὸ 
σόµα, κατακλύσει ποιήµιασιν. 

ἀφελές. (Agathi. ἃ ϐ) '"ὁ δὲ οδός, 
ῥαρβαρικὸν μέν τι καὶ ἀφελές, ἐνεργὺν δὲ 
ὅμως καὶ χρήσιμο», ὡς δεῖ πρότερο» ἄποσο- 
βεῖν τὰς κελίτας, καὶ ἔπειτα τὸ μέλι σχο- 
λαίτερο» ἀναιρεῖσφαι.' 

ἀφέλῃς αὐθυπότακτον. καὶ ἀφέλων- 
τα J αἰτιατικῇ. 

άφελ χ Φείη κωλυθείη» ."Ἐνμβουλεόει» 
ἐδόκει, εἴ ποι ἀφελχδείη τῆς ὁρμῆς ταύτης. 
ἄφεμα ών καὶ τὸ ἄφεμα μετὰ ῥώμιης 

{νι 

ἀφέμενο» ἀποσάντα, ἀντιλέγοντα. 

ἄφενος πλοῦτος. τὸ ἄφενος οὐδετέρως. 
ἀφέντες τὴν ὑπέραν τὸν πό δα ὃδεώ- 

χουσιν, ἐπὶ τῶν τὰ ἀναγκαῖα μὲν παραλιµ- 
πανόντων, τὰ περητὰ δὲ προτικωµένω». 
παρὰ Ὑπερίδῃ. eſ. v. ἀφείς.᾽ 

ἀφέξει ἀποκωλύσει, ἀποςήσει, καὶ ἀφέ- 
ξομαι παύσυµαι, ἀποςήσομαι. 

: ἀφερπύσαι ῥαδίσαι, ἀπὺ μεταφορᾶς 
τῶν ἑρπετῶν. ἐκ τούτου δὲ τὴν ᾖσυχον κλο- 
πὴν τὴν ἐπὶ τὴν χύτρα» Φηλοῖ. “4ριςοφάνης 
ἐν Πλούτω (675) 'ἐφ᾽ ἣν ἐπεθύμουν δαιμιο- 
γίως ἀφερπύσαι.” 

ἄφες ἀπὸ βαλβίδων ἐμέ τε καὶ του- 
τονί (Α Eq. 1106), τετέσιν ἀπὸ κανόνων’ βαλ- 
ῥὶς γὰρ ἡ ἄφεσις τῶν δρόμων. 

ἀφέσθδαι ἀποσχέσθαι. 
ἀφ) ἑςίας ἀπὸ τῆς οἰκίως, καὶ ἀφ᾽ ἕ- 

σίας μυεῖσθαι. ὁ ἀφ' ἑςίας μµνούμενος 
᾽4φηναῖος ἦν. Harp. 

4φεταί τόπος “4Φήνησιν, ἔνθα ὁ ςύλος 
Ἐέρξου τὸ πρῶτον ἐδυςύχησε διὰ λιμένων 
ἀνεπιτηδειότητα. ὅψεν τὸν Βορέαν 4θηναίων 
σύμμαγχον εἶναι νομµίζουσιν. χρήσας ὃ’ ἦν ὁ 
Φεὸς καὶ ἀνέμῳ συγγενεῖ Φύει», εἶναι δὲ συγ- 
γενὴς λέγεται διὰ τὴν Ωρείθυια». οἵ. v. γαμ- 
βρὺς Ἐρεχδπος. 

ἀφετηρία ἀρχή, θύρα τοῦ ἱπποδρομία. 
ἀφετήρια δὲ ὄργανα τὰ πολιορκητικά᾿ 
τὰ δὲ ἀφετήρια ὄργανα διςησιν ἐπὶ τοῦ 
τείχους.) 



ἄφενε — ἀφνειός 

ἔφενετῶν φασήλω», ὦ γύναι, τρεῖς 
Ἀύαας (Α Ρας, 1136). 
ἀφευδεὶς τὸν πρωκτό», ριςοφάνης 

The⸗m. 2441) ἀνεὶ τοῦ φλογισθείς. 
ἀφέωνταί σοι αἳ ἁμαρτίαι 

ΑΝ. 9 2) αὐθυπόταντο». 
ἀφή χροιὰ λέπρας Levit. 13). λέγεται δὲ 

καὶ ᾗ ψηλάφησις, καὶ αὐτὴ ἡ αἴσφησις, 
ἀφή µία τῶν πέντε αἰσθήσεω», ἀπὸ τοῦ 

ἐφῶ ῥήματος δευτέρας συζεγίας, ἐξ οὗ πα- 

ῥάγωγον γέγονε τὸ ἀφάσσω. ἡ δὲ ἀφὴ δύ- 
μται καὶ ἀπὸ τοῦ ἀφῶ περισπωμένου γεγο- 
σύαι καὶ ἀπὸ τοῦ ἄφω ῥβαρυτόνου, 
ἀφηβηκότι γηράσαντι, ὑπερβεβηκότι 

τν πβην, τουτέσι τὴν νεότητα. 
ἀφηλικέςερος. Dio Cass. 53 96) "ὁ δὲ 

λωσαρ τοὺς μὲν ἀφηλικεσέρους ἀφῆκε τῶν 
ερτιωτῶν, τοῖς δὲ τὴν «ρατεύσιιιον ἡλικίαν 
ἦνισι Φέατρα τέθεικεν.'' 4ρριανός "'παιδὸς 
Ἱὰρ ἐχείνη ἀφήλικος ἐπιεροπεύσειν τε αὐτοὶ 
μελλον, καὶ ὑπὸ τῷ ἐκείνε προαχήµατι πᾶν 
ὕτπιφ καθ ἡδονήν σφισι πράξειν ἐς τοὺς 
ἑπηχύους.' καὶ αὖθις ᾿'τὸν μὲν νεανία», τὸν 
δὲ ἀφηλικέςερο».'' καὶ ἀφήλικα τὸν πρεσ- 
βέτην. τινὲς δὲ χρῶνται τῇ λέξει ἐπὶ τῦ µη- 
ῥίπω τῆς ἐννόμου ἡλικίας παιδός, ὅπερ δεῖ 
φιλάττεσθαι' ἐπὶ γὰρ τοῦ πρεσβυτέρου λέ- 
Ἆται, . 
ἄφημος ἀπευθής. 
ἀφηνιασής ἀνυπότακτος, ὑπερήφανος. 

"ο δὲ ἀφηνίασαν μὲν αὐτὸν τῆς φιλίας, ἐβε- 
Ἰήφησα» δὲ διαμαρτύρασθαι τοῦτο τρόπον 
σνά. τὴν γοῦν εἰκόνα Φιλίππε, ὡς ἀνάδημα 
— κατέσπασαν.' 
ἀφήτορος (Hom. 1 404) οὐ κοινότερο», 

ἁλὰ τοῦ Πυθίου, οἷον ὁμοφήτορος, διὰ τὸ 
ον εἰς λόγους ἔρχεσθαι τοῖς χρησµμῳδου- 
μένοις. 

ἀφδαρτοδοκητή ς, ἀπὸ αἱρέσεώς τινος. 
4φθάς ὁ 4ιόνυσος. τὸ α ἐπιτατικό»ν, ὡς 

ἔαχες, καὶ παροιία “ὁ φθάς σοι λελά- 
hriy.ꝰ ἦν δὲ χρησμολόγος. 

δεν ἄφφαρτο». ὅτι τὸ ἄφθιτος ἐπὶ 
ὀψύχων φιλόσοφοι τάττουσι, τὸ δὲ ἀθάνα- 
τος ἐπὶ ἐμψύχων». κου. Hom. Β 186. 
ἄφδονα πολλά. 
φθόνιος σοφιςὴς ἔγραψεν εἷς τὴν Ἔρ- 

µογένους τέχνη» προγυμνάσμµατα. 

ἀφῖγμαι παραγέγονα. «ἰλιανός "ὃ δὲ 
ὄναρ εἶδε τοὺς ὀφθαλμὲς ἐξορύττεσθαι, καὶ 

σου 
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ἠντιῤόλει ῥυόμενος τὴν πήρωσι»ν τῆς ὄψεως, 
λέγω», ἀφίξομαι ὑμῖν δύο ἡμερῶν ὕςερον. 
οὐδὲ ἐψεύσωτο" ἀνηρέθη γοῦν μετὰ τοσαύ- 
τας ἡμέρας.” 

ἀφιδρύματα τὰ τῶν θεῶν ἀγάλματα. 
(Ώἰοάον. Ἐκο. Ἱερ. ϱ.628) 'εὐθὺς οὖν ἱκετηρίων 
ἐκόμιζον οἳ πρεσβύτατοι τὰ παλαιότατα τῶν 
κατὰ πόλιν ἀφιδρυμάτων." 

ἀφίει ἀπέπεμπεν. 
ἀφί έµαε γενικῇ ἐπὶ τῶν παθητικῶν" ἐπὶ 

δὲ τῶν ἐνεργητυκῶν δοτικῇ. Matth. 6 19) "ὡς 
καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς —S 
d ἱερᾶς. παροιμία "κινίσω τὸν ἀφ 

ἱερᾶς. λέγεται δέ τις παρὰ τοῖς πεσσεύθσιν 

ἱερὰ — οὕτως ᾿Επίχαρμος. ef. v. τὸν 
ἀφ᾽ ἱερᾶς. 

ἀφιζάνει ἀπανίσαται τῆς καθέδρας. 
ἀφίη ημε δοτικῇ. καὶ μετὰ αἰτιατικῇς ''ἂν 

τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας" (1ο. 3025). 
ἀφίκετο ἐλήλυῦδε», ἦλθεν. ' ὁ δὲ σρατὸς 

ἀφίκετο τῆς ττικῆς εἰς Οἰνόη», ἦπερ ἔμελ- 
λο» εἰσβαλεῖρ. οὕτω φησὶ Θεκυδίδης (3 18) 
τὴν σύνταξιν. καὶ ἀφ ἴκται παραγέγονεν. 

ἀφιλότιμος ταπεινύς, παρὰ τὸ μὴ φι- 

λεῖν τικήν. ἢ ὁ πρὸς μηδὲν ἀξιόλογον ἐπε- 
σραµµένος. καὶ ὃ φειδωλὸς παρ ἐνίοις. ''"οὐ- 
δεὶς ἦν ἀφιλότιμος οὕτως ὡς Ιήωνσῆν Φεα- 
σάµενος μὴ ἐκπλαγείῃ τῆς εὐμορφίας” (ἴο- 
seph. Α. Ι. 2 9 ϐ). 

ἀφιματῶσαι ἀποδῦσαι. 
ἄφιππα χωρία, ἐν οἷς ἂν μὴ ἔσιν ἵπ- 

πάσασθαι’' ΄ὃ δὲ ἐκκλίνει πρὺς τὰ δύσχωρά 
τε καὶ ἀνάντη καὶ ἄφιππα.ὴ καὶ ἆ έφιπποι 
χωρὶς ἕππων' περιδεεῖς δὲ ἦσαν ὡς ἐν ἐέρη- 
µίω τά τε ἄλλα καὶ — γενόμενοι”' ἀντὶ 
τοῦ πεζοί, 

ἀφίςασθαιτῆς ἀρχῆς. σύνταξις. ἀπο- 

χωρίζεσθαι, ἀλλοτριοῦσθαι" ""βυλομένοις ἦν 
τῶν» Μακεδόνων ἀφίςασθαι. 

ἀφίςων ἀπέερεπον, ἀπεκώλνον" "τὰς δὲ 
βαρβάρους τῆς πολιορκίας ἀφίσων οἱ 'Ῥω- 
μαῖοι." 

ἀφῖχθδαι. 

ἄφλαςον τὸ ἄκρον τῆς πρύμνης. 
ἀφλοισμός ἀφρός. 
ἀφ»ειός ὁ πλούσιος, ὁ ἐξ ἑνὸς ἐνιαυτῇ 

λέγεται ἄφενος, πλοῦτος δὲ ὁ ἐκ πολλῶν χρό- 
ρω». Ὅμηρος (4 171) ""ἄφενος καὶ πλοῦτον 
ἀφύξειν. καὶ ἀλλαγοῦ (ο 423) φησὶν ὁ αὐ- 
τός ''"οἷσίν τ᾿ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέον. 
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ται, ὡς µόνον αὐτῶν καλεμένων ἀφνειῶν, 
οὐκ ὄντων δὲ κατὰ ἀλήδειαν». 

ἀφοβόσπλαγχνος (A Ran. 498) ὁ τολ- 
µηρός. καὶ ἀφόβοις τοῖς μὴ φόβο» ἐμποι- 
οὔσι, τετέςι τοῖς προβάτοις" "τὸν ἐν δαῖΐοις 
ἄτρέςον µάχαις ἐν ἀφόβοις µε Φηρσὶ δεινὸν 
χέρας ' (Β Αἰ. 365). ἳ 

ἀφοδεῦσαι Πλάτων 4δώνισι. καὶ ἄφο- 
ὅος ὁ ἁπόπατος, ἐξ οὗ καὶ ἀφοδεύει». καὶ 
αφοδον ἀναχώρησι», ὥσπερ καὶ ἔφοδον τὴν 
ἐπέλευσι». 

ἀφοπλίέζειν τῶν ὅπλων ἀφαιρεῖσθαι" 
"αὐτὸν δὲ τρόπον τινὰ ἀφοπλίζειν τῶν ἀναγ- 
χαίων ἀνδρῶν ὑπέβαλλον." καὶ ἀφωπλί- 
ζοντο ἀπετίφεντο τὰ ὅπλα. 

ἀφόρητον ἀἁβάςακτον, 
ἀφορμή, ἀφ ἧς ὁρμώμενός τις σώζεται. 

ἰδίως παρὰ τοῖς 4ττικοῖς, ὅταν τις ἀργύριον 
δώσει ἐνθήκη», ἀφορμὴ καλεῖται. 

ἀφοσιούμεδα τὸ ὅσιον προσποιούµεθα 
δῆφεν. καὶ ἀφοσιούμενος πληροφορῶ», 
ποιήσας τὴν ὁσίαν' (Ηετοάο!. 4 154) 'ὃ δὲ 
ἀφοσιεύμενος τὴν ἐξόρχκωσι» τοῦ ἐπάρχα ἐμη- 
χανᾶτο τοιάδε. καὶ ἀφοσιούμενοι ἀντὶ 
τοῦ τιμῶντες, ἢ "τὸ ὅσιον ποιοῦντες καὶ κα: 
Φαρὸν καὶ τὸ ὀφειλόμενον. διὰ ττο καὶ τὴν 
ὁσίαν ἐπὶ τῶν ἀπελθόντων φαμέν' τετέςι», 

οὐδὲν ὀφείλομεν αὐτοῖς λομπόν, οὐκ ἐσμὲν 

ὑπεύθυνοι. οὕτως ἡμῖν ἔθος λέγειν καὶ τὸ 
ἀφοσιώσασθαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, τουτέσιν 
οὐκ εἰμὶ ὑπεύθυνος (Chkrysost. hom. 14 in 
ερ. ad Ephes. 4 24). καὶ ἀφοσιῶ ἀνεὶ 
τοῦ ἀποκαθαίρω, ἀφαγνίζω" «4ἰσχίνης (3 
120). τὸ δὲ μὴ ἐντελῶς τι ποιῆσαι, ἀλλ 
οἷο» ἀπάρξασθαι ἢ σχηµατίσασθαι, Ἰσαΐος 
λέει (Ἠατρ.). καὶ ἀφοσιώσας καθδάρας, 
ἢ Σενώσας' ἢ τὴν ὁσίαν ποιῶν, τουτέςι 
κηδεία» ἡ τὴν ἐπὶ τῷ Φανάτω µνήκην. καὶ 
ἀφοσιῶσαι καθαίρειν. καὶ ἀφοσιώσεται 
ἀπάρξεται. καὶ ἀφοσιοῦσφαι ἀποκαθαί- 
ρεσθαι ὁσίας, καὶ τὸ μὴ περιεργάζεσδαι μηδὲ 
φιλοτιμεῖσθαι. ὅσια δὲ λέγεται ἄλφιτα δε- 
δευµένα ἐλαίῳ καὶ οἴἵνῳ, καὶ κύρια καὶ δί- 
χαια. καὶ ἀφοσίωσις ἀνάθεσις. καὶ ἆφο- 

σιωσάµενοι δικαιωσάµενοι. καὶ ἀφοσιή- 
µενοι τιμῶντες, ἢ ἀπαρχόμενοι, "ως δὲ 
ἤσθετο σαφῶς ἀποσειόμενο» καὶ µόνον ἆφο- 
σιούµενον τὺν Ἰσίδωρον, ὤχετο ἀπιὼν καὶ 
οὐκέτι προσκει.' Damascius. 
φουσία νῆσός τις, ἐν ᾗ ὑπερόριοι ἐγέ- 

ἀφοβόσπλαγχνος -- Αφροδίτη 

νοντο ὁ κύριος Θεοφάνης ὁ ποιητὴς καὶ ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ Θεόδωρος ὁ γραπτός, ἀμφό- 
τεροι ὁμολογηταί. 

ἀφραδέως (Hom. Γ 436) ἀνοήτως, ἆ- 
πείρως. 

ἀφραίνει παρανομεῖ, µωραίνει, παρα- 
φρονεῖ. 

ἄφρακτος φίλων οὐ πεφραγµένος καὶ 
τετειχισμένος τοῖς φίλοις διὰ τὸ ἀπατηφέν- 
τας καταλιπεῖν σε. δε. 5 ΑΙ. 910, 

ἄφραςον ἄρρητο». 
ἀφραςύες ἀσυνεσίαι" ''σχέελιαι ἆνθρώ- 

πω» ἀφραςύες. 

4φρικανός. Καρχηδὼν ἡ καὶ “{φρικὴ 
καὶ Βύρσα λεγομένη, μετὰ τὸν πρῶτον ἀνοι- 
κισμὸν κρατήσασα ἔτη ψ΄ τῶν περιοίκων «4ι- 
βύων, ἀνήρητο, Φκιπίων δὲ τὴν αὐτὴν Σκι- 
πίωνι τῷ “4φρικανῷ πάππῳ λαβὼν ἐπίκλην 
“φρικανὸς τὸ ἐντεῦθεν διά τε τὴν ἀρετὴν 
καὶ τὸ τῶν κατορθωμάτω» ὁμοιότροπο» ἐἔπω- 
νομάσὃη. 

φρικανός ὁ Φέξτος χρηµατίσας, φι- 
λόσοφος «4έβυς, ὃ τοὺς Κεςοὺς γεγραφὼς ἐν 
βιβλίοις κὺ’. εἰσὶ δὲ οἱονεὶ φυσικά, ἔχοντα 
ἐκ λόγων τε καὶ ἐπαοιδῶν καὶ γραπτῶν το 
»ῶ» χαρακτήρων ἰάσεις τε καὶ ἀλλοίων ἔνερ: 
γειῶν. κατὰ τούτη ἔγραψεν Ιριγένης, ἔνσα- 
σιν ποιησαµένου περὶ τοῦ τῆς Σωσάννης βι- 
Αλίου τοῦ εἲς τὸν «{ανιήλ. 

ἀφριόεν ἀφρῶδες' (ΑΡ 7 581) "“ἀφριόν 
κοναβηδὺν ἐπιπρίουσα γένειον.'' 

ἀφροδέσιο»ν ἔργον» “φροδίτης. λαμβά. 
νεται δὲ ἐπὶ τῶν λάγνων τῶν ἐρωτικῶς περὶ 
τὴν συνουσίαν καὶ σφοδρῶς διακειµένω». 

ἀφροδίσιο» ἰδίως τὸ τῆς “φροδίτης 
ἴδος, '"ὃ δὲ διῆλθε τῷ λόγῳ φιλοτίµως τε 
καὶ σὺν «4φροδίτῃ οὐ µάλα περιττῇ. «4ἴλια" 
νός, καὶ παροιμία ''ἀφροδίσιος ὄρκος οὐκ 
ἐμποίνιμος' ἐπὶ τῶν δὲ ἔρωτα ὀμνυόντων 
πολλάκις καὶ ἐπιορκούντων. 

4φροδίτη. ταύτης τὸ ἄγαλμα πλάστασι 
κτένα φέρον, ἐπειδὴ συνέβη ποτὲ ταῖς τῶν 
Ῥωμαίων γυναιξὶ κνήφη» λοιμώδη γενέσθαι, 
καὶ Ἑυρουμένων πασῶν γεγύνασιν αὐταῖς οἱ 
κτένες ἀχρεῖοι. εὐδξαμένας δὲ τῇ «4φροδίτῃ 
ἄνατριχωθῆναι, τιμῆσαί τε αὐτὴν ἀγάλματι, 
κτένα φέρουσα» καὶ γένειον ἔχουσαν, διότι 
καὶ ἄρρενα καὶ Φήλεα ἔχει ὄργανα. ταύτην 
γὰρ Λλέγουσιν ἔφορον γενέσεως πάσης, καὶ 
ἀπὸ τῆς ὀσφύος καὶ ἄνω λέγονσιν αὐτὴν 



φροι -- Αχαΐα 

ἄρρινα, τὰ δὲ κάτω Φήλειων. πλάττουσι δὲ 
αὐτὴν καὶ ἔφιππο», ὃτι «4ἰνείως ὅ υἱὸς αὐτῆς π]εύσας µέχρι τῆς δύσεως μετὰ τοῦτο ἵππῳ 
ἰπέβη, καὶ τὴν μητέρα ἐτίμησε τοιότῳ ἀγάλ- ματι. Codin. orig. ΟΡ p. 14. 

Ἄφροι ὄνομα ἔθνους, οἳ Καρχηδόνιοι, ἀπὸ ἄφρου τοῦ τῆς 4ιβύης βασιλεύσαντος, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἸΚρόνα, ἐκ Φιλύρας γεγονότος. 
ἐφρουρήτους. (Ρο]γὺ. 15 394) ''Θάσιοι 

επον πρὸς ἸΜητρόδωρον τὸν Φιλίππα σρα- 
τὸν παραδοῦναι τὴν πόλιν, εἰ διατηρήσοι 
αὐτοὺς ἀφρουρήτους ἀφορολογήτους ἀνεπι- 
(αδμεύτες, νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις. ἔπι- 
σιµηναµιένω»ν δὲ μιετὰ κραυγῆς πάντων τὰ 
ἠβίντα, παρήγαγο» τὸν Φίλιππο» εἲς τὴν 
πω ἀντὶ τοῦ βεβαιωσάντω». 
ἔφρω» καὶ ἄνους. διαφέρει ἄφρων καὶ ὧπις. ἀνόητόν φασι τὸν καλούμενον σοφὺν 

ὁ συνιέναι τὸ δέον ἐκ ἐθελήσαντα, ἁμαθῆ ἡὶ τὸν τῆς μὲν σοφίως᾽ ἀμύητον, κακία δὲ ὑμως σ'ζήσαντα. ὃ «4αβὶδ δὲ ἔφησεν '“ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἄφρων καὶ ἄνες ἀπολᾶνται." Theo- doret. in Ps.48 11. 

ἀφύα ἐς πῦρ. ἐπὶ τῶν τέλος ὀξὺ λαμ- 
βανόντων ἡ παροιμία, παρ ὅσαν καὶ τὴν 
ἀφύαν τάχιςα ἕψεσθαι συμβαίνει. ἑνικῶς δὲ 
παρὰ ριςοφάνει λέγεται ἐν Ταγηνιςαῖς ἀφύη" ἀλλ ἀεὶ πληθυντικῶς τὰς ἀφύας. λέγεται δὲ καὶ ἀφρὸς διὰ τὴν λευκότητα, ἔσι δὲ ἡ παρὰ πολλῶν λεγομένη ἔγγραυλις. καὶ ἀφύων τιµή τὸ ἔλαιον, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ ἕψονται. καὶ ἀφύας Φαληρικάς (Α Αν. 7θ) τὰς µεγά- 
Ἰας" Φάληρον δὲ λιμὴν "ττικῆς. πληὺυν- τικῶς δὲ λέγεται, σπανιώτατα δὲ ἀφύη». 4ρι- 

σοφάνης (ΔεΙ.. 640) ' “εὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς Μπαράς, ἀφύων τιμὴν περιάψας.. ἔσι δὲ 

Τένη πλείονα, ἣ μὲν ἀπρῖτις λεγομένη, ἥτις οὗ γίνεται ἀπὸ γόνου ἀλλ ἐκ τοῦ ἐπιπολά- 
ζοντος τῇ Φαλάττη ἀφροῦ. ἑτέρα δέ ἐσιν ἡ Ἱεγομένη κωβῖεις, Ἡ γίνεται ἐκ τῶν μικρῶν 

καὶ φαύλων τῶν ἐν τῇ ἄμμῳ φερομένων κω- 
βιῶν. ἐξ αὐτῆς δὲ ἕτεραι αν ἐγκρασίχολοι κα- λοῦνται. καὶ ἄλλη ἥτις ἐςὶ γόνος µαινίδων, χαὶ ἄλλη ἐκ τῆς µεμβοάδος, καὶ ἄλλη ἐκ τῶν 
μιχρῶν κεσρέω». ἔσι δὲ προηγθµένη ἡ ἀφρῖ- 
Ἡι Athen· Ρ.384. ὅτι Νικομήδει τῷ Βιδυνῶν βασιλεῖ ἀφύης πιδυμήσωντι καὶ μακρὰν ὄνει τῆς Φαλάτ- 
της “πίκιος ὁ ὀψοφάγος, μιμησάμενος τὸ ἰχθίδιο», παρέθηκεν ὡς ἀφύας. ἡ δὲ κατα: 
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σκενυὴ ἦν αὕτη" θήλειαν λαβὼν γογγυλίδα, 
ταύτην ἔτειιεν εἲς κακρὰ καὶ λεπτά, τὴν ὄψιν 
τῆς ἀφύης µιμούμενος, ἀποζέσας ὁ᾽ ἔλαιον, 

ἐπιχέας ἅλας, μήκωνας ἐπιπάσας, ἔλυσε τὴν 
ἐπιθυμίαν. id. ρ.7. πφύας ὀνόματα ἑταιρῶν ἀδελφῶν δύο παρὰ Ὑπερίδῃ. 

ἀφυής ἀμαθής, ἄπειρος" "ὃ δὲ ἦν οὐκ ἀφυὴς συνιδεῖν πραγμάτων σρατηγίας.'' καὶ 
Πολύβιος "οὗ καιρὸς ἀφυέςερος οὐ γέγονεν ἁπλῶς.") 

ἀφυῖα ἡ πρὸς τὰ προκείµενα µαθήµατα σκληρύτης, ἄφυκτα ἀναπόδρασα, ἀναγκαῖα. ἄφυκτον ὃ οὐκ ἔσιν ἐκφυγεῖ». ἀφυσιιός ἀπάντελησις. ἀφύσσω»ν (Ηοπι. 4 508) ἀπαντλῶ», ἀρυύ- µενος. 
ἀφ᾽ ὑψηλοῦ µου καταγελᾷς, οἱονεὶ 

πάνυ (ιό καταφρονεῖς. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
ἀφ᾿ ὕψους διαλεγομένων. 

ἀφώριςαι πεπεράτωται” "ἐνταῦδά που 
τῆς συγγ θαφῆς ἀφώρισαι τὸ πραχδέν. 
4χαάβρ ὄνομα κύριο». ᾽{χαζ βασιλεὺς Ἱερεσαλήμ. οὗτος τὸ ἐν 

τοῖς Φησαυροῖς ἀργύριον ἔπεμψε Θεγλαφα- λασὰρ τῷ «σσυρίων βασιλεῖ, Φδεόµενος ῥυ" σθῆναι Σύρων τε καὶ Ἰσραηλιτῶν. κἀκεῖνος αὐτῷ ῥοηθῶν ἐπεςράτευσε «{αμασκῷ. ἐν- ταῦθδα αὐτῷ συντυχὼν “χαξ ἐθεάσατο ὃν- σιαςήριον, καὶ ἀρεσθεὶς αὐτῷ µέτρα τε αὐ- τοῦ λαβὼν ἀπέςειλεν εἲς Ἱερισαλήμ, κελεύσας Οὐρία τῷ ἱερεῖ τοιοῦτον αὐτόθι οἰκοδομῆσαι. καὶ ἀναζεύξας ἔθισεν ἐπ αὐτῷ τοῖς Σύρων 

θεοῖς, τὸν ναὸν ἀποκλείσας τοῦ Φεοῦ. τότε δὲ τελευτήσαντος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ᾿Εζεκίας ἐκ “Ραῤούα τῆς Ζαχαρία Φυγατρὸς βασιλεύει ἐν Ἱερεσαλὴμ ἁπάντων εὐσεβέσερος. 3 Βερβ. 16. Αχαΐα ἡ Ἑλλάς. Ἰόμμιος γὰρ ἕπατος ἐπὶ τοὺς Ἰορινθίες σαλεὶς τὸν ἸΜέτελλον ἐν χερσὶν οὖσαν τὴν νίκην ἀφείλετο, ἐπιγενόμε- νος δὲ πεπονηκύσι τοῖς ᾿4χαιοῖς περὶ τὸν 
Ἰσομὸν κατηγωνίσατο, καὶ τὴν Κόρινθον εἷ- λεν αὐτοβοεί, πρωτεύεσαν παντὸς κατὰ τᾶτο τοῦ Ελληνικοῦ. ὅθεν δοκᾶσι καὶ νῦν 4χωΐαν ὀνομάζειν τὴν Ἑλλάδα. "Ῥωμαῖοι δὲ ἐς τὸ χειρωθὲν ἔθνος, ὃ προεςὼς ἦν τότε τῆς Ἑλ- λάδος, τὴν ὅλην µεταβαλόντες τῆς χώρας ἐπωνυμίαν, ἀφίκοντο... καὶ 4χαϊκὸν βέ- 
λος ἐπὶ τῶν εὐςόχως ῥαλλόντω», παρ ὕσον 

᾿ και 
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πάντων» ἐπιτηδειότατόν ἐφι τὸ τοιοῦτον βέ- 
λος πρὸς πολιορκία», τὸ τῶν ἐξ “4χαΐας σφεν- 
ὑονητῶν βέλος, 

χαία ἡ 4ημήτηρ' «ἀρισοφάνης (Meb. 
709) '"οὐδ᾽ ἂν τὴν Axalur κατεὐέξατο."' ὅτω 
δὲ αὐτὴν ἐκάλουν ἀπὸ τοῦ κτεύπα τῶν κυµ- 
βάλων καὶ τυµιπάνων τᾷ γενοµένο κατὰ τὴν 
ζήτησιν τῆς κόρης, ἢ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν ὃυ- 
γατέρα ἄχους, ἢ ἀπὸ τοῦ ἤχου ὃν παρεῖχε 
τοῖς περὶ τὴν Γέφυραν εἰς ««Φήνας ἀπιᾶσιν. 
ὁ δὲ νοῦς, οὐκ ἠνέσχετο ἂν ἐθὲ τὴν χαίαν 
αὐτή», 

4χαιίδα Ελληνίδα. 
ἀχαιίνη ἡ ἔλαφος" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 

6165) "καὶ σκύτος ἀμφιδόρου φικτὸν ἀχαιί- 
νεω. καὶ Βάβριος (95 87) ""τοιαῦτα κωτίλ- 
λουσα τὴν ἀχωιίνην ἔπεισεν ἐλφεῖν δὶς τὸν 
αὐτὸν εἲς δη»." 

8 Αχαιός ΗΠυδοδώρου ἢ Πυθοδωρίθου, 
᾿Ερετριεὺς τραγικός, γέγονε κατὰ τὴν οὐ' 

ὀλυμπιάδα, καὶ ὀράματα ἐδίδωδε ud · οἳ δὲ 

λ ἱορήκααι» ἄλλοι κὀ’. ἐνίκησε δὲ ἕν. ἦν 

δὲ νεώτερος Φοφοκλέους ὀλέγῳ τινέ, ἐπεδεί- 
χνυ»το δὲ κοινῇ σὺν καὶ Εὐριπίδῃ ἀπὸ τῆς 
πγ ὀλυμπίάδος. 

ν  -«χαιός Συρακούσιος, τραγικὸς νεώτε- 

ρος, ἔγραψε τραγῳφδίας {. 

ἀχανὲς πέλαγος καὶ πεδίον τὸ ἐπὶ πολὺ 
κεχηνός᾽ “τέλματα δύσπορα διαδέχεται, καὶ 
ἐπὶ τούτοις ἀχανὲς καὶ ἀνέξοδον πεδίου βά: 

δος, ἐν ᾠ μυρῖκαί τε δένδρων» µείζους ἐπε- 

πήγεσαν καὶ τὸ συνεχὲς, τῆς ὕλης φοβερώτα- 

τον. καὶ ἀχανεῖς ἀφανεῖς, ἀφεγγεῖς. καὶ 
χα νής ὁ μὴ κιχηνὼς καὶ ἄφωνος, ὁ ἐνεός, 
0 ἐκπεπληγμένος σιωπῇ» 

ἀχάνη μέερον ἐςὶ Περσικόν, ὥσπερ ἡ 
ἀρτάβη παρὰ «4ἰγυπτίοις. ἐχώρει δὲ µιεδίµνας 
Μττικοὺς µέ, ὡς μαρτυρεῖ ριςοτέλης. οἱ 
ὁέ φασιν ὅτι κίση ἐςίν, εἲς ἣν κατετίθεντο 
τοὺς ἐπισιτισμοὺς οἱ ἐπὶ τὰς θεωρίας ςελλό- 

µῖνοι. 8εµ. Α Ach. 108. 

9. ἄχαρι χαλεπύν, κακόν. “ρριωνός 'ὃ δὲ 
πίσιν ἔδωκε τοῖς κατοικᾶσι μηδὲν ἄχαρι πεί- 
σεσθαι ἐκ βασιλέως." καὶ αὖνις 'οὐδὲν πεί- 
σεσθαι ἄχαρι πρὸς αὐτῶν." 

ν ἄχαρι λυπηρό». 'ὃ δὲ τοὺς αἰχμαλώτας 
ἀφεὶς ἐξιόντας τᾶ τείχεας παρεφύλαττεν έφε- 
σηκώς, μή τι ὑπὸ τῶν ςσρατιωτῶν πάθωσυ 
ἄχαρι µίσει τῷ πρὸς Παρδυναίους. καὶ αὖ- 
δις "ὃ δὲ ἐδεῖτο μηδὲν περὶ οὗ ἄχαρι πι- 

ἱκατέκαυσεν. 

"4χαία — ἀχέων 

σεύειν ᾖασιλέα τοῖς ἑαυτοῦ ἐχθροῖς.' καὶ 
αὖθις (Βτοεορ. Pers. 9) "ὁ Περσῶν βασι- 
λεὺς εἰσῆλῶεν εἷς τὴν Ῥωμαίων γῆν, οὐ δὲν 
δὲ ἔόρασεν ἄχαρι."' '"ἀχαρίσῳ νοσήµατι τῷ 
θυμῷ χαριξόµινος, λύμαις ὅσαις ἐδύνατο 
παντοδαπαῖς τὺ σῶμα λυμηνάµενος." εί. ν. 
χαρθεσθαι. 

ἀχαριςεῖν μὴ χαρίζεσθαι, καὶ ἀχαρί” 
σως ἔχειν τὺ μὴ εὐχαρισεῖ»" Ἐενοφῶν 

(Απαῦ. 3 3 18) "οἶμαι γὰρ οὐκ ἂν ἀχαρίσως 
ἐμοὶ ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὺς τῆς 
ἄλλης πάσης “Ελλάδος.” 

ἀχαριςεῖν ἀντὶ τοῦ μὴ χαρίζεσθ αι’ οὔ.ὺ 
τως «4ντιφῶν. καὶ ἀχαριςῆσαι τὸ μὴ χα" 

ρίσασθαι μηδ᾽ ὑπουργῆσαι. Ηατρ. 
ἀχαρίσως"' Ἐενοφῶν Gyr. 4 14) ''Κῦ. 

ρος δὲ ἦγε «4υδῶν αἰχμαλώτας, καὶ ὃς μὲν 
ἑώρα καλλωπιζοµένους καὶ πειρωµένες αὐτῷ 
χαριεῖσθαι, τούτους εἴα σὺν τοῖς ὅπλοις, ἃς 
δὲ ἑώρα ἀχαρίσως ἐπιμένοντας, τούτω» τοὺς 

ἵππους παρέδωκε τοῖς ΗΠέρσωις, τὰ δὲ ὅπλα 

'' ἀχαρίσως οὖν ἄνευ χάριτος. 
4χαρνείτης -4χαρνῆνε». (ΑΡ 7 21) 

πολλάκις ἐν φυμέλησι καὶ ἐν σκηνῇσι τε 

Φηλὼς ῥλαισὺὸς ΄4χαρνείτης κισσὸς ἔρεψε 
κάμην." 

άχειρος ὁ χειρὺς ἐςερημιένος κατὰ με 
ταπλασμό». «Πισίδης (Ηεταε!, 1 45) '"ἄπους 
ἄχειρος οὐ βαρεῖ τὸν αὐχένα" πλήρεις ἑκάσῳ 
τῶν μελῶν αἱ συν έσεις.' περὶ τῆς λοσρύα 
ὠμύτητός φησιν. 

ἀχείρωτον ἅμωμο». 
ἄχερδος' Φοφοκλῆς (06 1596) ""κοίης 

τ᾽ ἀχέρδου, κἀπὺὸ λαΐνονυ τάφου. 
χέρω» ποταμὸς ἐν Ίδου µεμνθευμέ» 

νος, παρὰ τὸ ἄχη ῥεῖν. καὶ “4ριςοφάνης ἐν 
Βατράχοις (413) ἐκφοβῆσαι δέλω» φησὶν 
''“4χέροντιός τε σκόπελος αἱματοςαγής ' διὰ 
τὸν «4ιόνυσο», | 

“4χέρω». τόπος τις µέσος τοῦ παντύς,ὺ 
ἐν ᾧ ἀνίμησίς ἐσιν ὑδάτων καὶ καάποσις 
ἄχρι τοῦ τέρματος τᾶ παντός, σκοτεινός τις 
καὶ ἀφεγγής. ὁ δὲ :4χέρων καφαρσίῳ ἔοιχε 
καὶ οὐ κολαςηρίῳ, ῥύπτων καὶ σµμήχων τὰ 
ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπω». 

ἀχέτας. οὐκ εἶδος τέττιγος, ἀλλ᾽ ἐπί 
Ἀετον τέττιγος, ὥσπερ καὶ ὁ ἀκανθίας ἀπὸ 
τοῦ ἠχεῖν ἐν ἀκάνψδαις. 

ἀχέων µετοχή ἐςι», ἀντὶ τοῦ δὀυσφορῶ» 
ἐπὶ τῷ κεκρύφθαι. Φοφοκλῆς «ΕΙ, 169) ἱκρυ" 
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ατᾷ τ’ ἀχέων ἐν ἡβῳ᾽' ἀντὶ τοῦ ἐν ἡβῃ κρυ- 
ατῇ λυπούµενος, 

ἀχηνία ἀπορία, πενία" 4ριςοφάνης -4μι- 
φιαράῳ "'νόσῳ βιασθδεὶς ἢ φίλων ἀχηνίμι" 

ἀχώῶεινή λυπηρά, ὀλεθρία. (ΑΡ 6 263) 
᾿"ἀχθεινὰν ὁ᾿ εἶδε βοοκεασίαν.' καὶ ἆχνει- 
»ός ὦ ἐπέπονος, 

ἀχὼ έσῃ λυπηθήσῃ: (Α Nub. 864) "τῷ 
χθόνῳ πόώτ ἀχθέσῃ, ἀντὶ τοῦ λυπηθήσῃ 
ποτὲ τοῦδε τοῦ πράγματος γενοκένου. 

ἄχὼεται λυπεῖεαι, καὶ ἀχθεσν είς λυ- 
πηθείς' "ὃ δὲ ἀγχθεσθεὶ τοῖς ἐπιτάγμασι 
πολλὰ καὶ δεινὰ ἀπεκρίνατο."" 

ἀγχθδηδών λύπη. 
χο οµεαι ῥαροῦμαι, ἀγανακτῶ: “4ρισο- 

φώνης (ΔΕΝ. 63) "ἄχθομω τοῖς ταῶσι τοῖς 

τ αλαζονεύμασιν ἀντὶ τὸ τοῖς κόλποις τοῖς 

πιποικιλµιένοις, ἐπεὶ ὁ ταὼς ποικίλος. ἢ ὅτι 
τοφέραις ἐχρῶντο παὶ τιάραις. καὶ ᾿'ἀχὼο- 
μαι αὐτοῦ τῷ ῥύπῳ' ἀμτὶ τοῦ τῇ ἀνελευθε- 
ρίᾳ καὶ μακρολογία" τὸν γὰρ ῥύπον ἐπὶ τῶν 
]λίσχρων» καὶ ἀνελευθέρων ἐτίφεσαν' οὕτω 
οῦν ῥυποκονδύλους λέγοισι τοὺς τοιούτους. 
καὶ “τς (Αεἰ, 1068) "κρομμύοις γὰφ 
ἄχθομαι, καὶ Ἰώσηπος (Α.1.6 7 4) "ὁ 
Φδεὸς θα. τῇ τε τοῦ βασιλέως ο... 
ληκιτιῶν σωτηρίᾳ καὶ τῇ τῶν ῥοσκημάτων 
δκαρπαγἤ τοῦ πλήθας, ὅτι μὴ συγχωρήσαν- 
τος αὐτοῦ ταῦτ ἐπράχθη. καὶ ἀγθόμε- 
νοι ᾖαρούμενοι, πιεζόµενοι" "ἁμῃί τε ἡμέ- 
ρα» (ιέση»ν τῷ ἡλίῳ ἀχθόμενοι τὰ ὅπλα κα- 
τέθεντο. καὶ ἄχθος βάρος, λύπη. 

ἀγχὼοφόρον ῥαςάζοντα. καὶ παροιμία 
A Ran. 1426) "οὓς οὐκ ἂν ἄραινι οὐθ᾽ ἕκα- 
τὸ» «4ἰγύπτιοι. πολλαχοῦ γὰρ ἀχθοφορᾶν- 
τας πὸς “Αἰγυπτίως µέμνηνται. ε[. ν. ἄρωπο. 

ἅχγι ἀντὶ τοῦ ῥᾳδίως. 

Αχίας. προφήτης οὗτος ἐπὶ Ἱερυβοὰμ 
βασιλέως τῶν Εβραίων ἦν. κάμνονχτος ὃ᾽ αὐ- 
τῷ κατ ἐκεῖνον καιρὸν τοῦ παιδύς, τὴν γυ- 
ναΐῖκα αὐτοῦ προσέταξεν ἥκειν ἔνθα διέτρι- 
Αεν ὁ Αχίας, περὶ τῆς τοῦ παιδὸς ὑγείας, 

µετασχηματισαμένην τὴν ςολήν. μελλούσης 
δὲ αὐτῆς εἰς τὴν οἰκίαν» εἰσιένωι τὰς ὄψεις 

ἡμαυρωμένα διὰ τὸ γῆρας, ἐπιφανεὶς ὁ ὃεὺς 
ἀμφότερα αὐτῷ µηνύει, τήν τε τοῦ Ἱερο- 
βοὰμ γυναῖκα καὶ τί μέλλει λέγειν αὐτῇ. καὶ 
παριούσης ὡς ξένης ἀνεβύησεν “εἴσελθε ὦ 
7ύναι" τί κρύπτεις σαυτήν; τὸν γὰρ Φεὸν ἆ 
λανφάνεις. ἄπελδε δὲ πρὸς τὸν ἄνδρα. τάδε 
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λέγει κύριος" ἐπεί σε µέγω ἐκ μιχροῦ καὶ 
μηδενὸς ὄντος ἐποίησα, καὶ ἀποσχίσας τὴν 
βασιλείων ἀπὸ τοῦ «{αῤὶὸ γένους σοὶ ταύτην 
ἔδωκα, σὺ δὲ τούτων ἠωνημόνησας καὶ τὴν. 
ἐμὴν Φρησκείαν καταλιπὼν χωνευτοὺς Φεοὺς 
κατεσχεύασας καὶ τούτους τιμᾷς, σὲ πάλιν 

καθαιρήσω, καὶ πᾶν ἐξολοθρεύσω σα τὸ γέ- 
νος καὶ κυσὶ καὶ ὄρνισι βορὰν γενέσθαι ποι- 
ήσω. μεθέξει δὲ τῆς τιμωρίας καὶ τὸ πλῆ- 
δος, ἐκπεσὺν τῆς ἀγαθῆς γῆς καὶ διασπαρὲν 
εἷς τοὺς πέραν Εὐφράτου τύπες, διότι τοῖς 
σοῖς ἀσεβήμασι κατηκολούθησε. τὸν δὲ σὼν 
υἱὸν καταλήψῃ τεθνηκότω.” ἅπερ καὶ γέγονεν. 

Ἀ4χίλλειος εὐχή" "ἡ ποτ ἄχιλλῆος 
ποθὴ ἴξεται νίας «4γαιῶν', ow. 2 * 
Κάμιλλος ὁ “Ρωμαίων ςρατηγὺς εὔξατο — 
“Αχίλλειον εὐχή», ἐπιποῦῆσαι Ῥωμαίους Κά- 

μελλον ἐν καιρῷ. ἀπήντησε δὲ αὐτῷ ἆ πολὺ 
ὕσερον" Νελτῶν γὰρ τὴν πόλιν καταλαβόν- 
των ὁ ὁῆμος ἐπὶ Κάμιλλον. κατέφυγε καὶ ὁι- 
κεάτορα αὖθις ἔἴλετο, ὡς ἐν ταῖς ΓΚελτικαῖς 

πράξεσιν ἀναγέγραπται (Appiau. τ.1 p. 39). 
“4χιλλείων, τουτέςι κριθῶν καθαρῶν 

καὶ εὐγενῶν, οὕτω καλουµένω», ριςοφάνης 
ἑ] (Εα. 826) '4χιλλείων ἀπομάττῃ ἀντὶ τοῦ 

σιτήσεως τῆς ἐν πριτανείῳ µετέχεις. ἡ χίλ. 
λειοι κριθαἱ αἱ εὐτελεῖς. 

“Αχιλλεὺς Στάτιος Αλεξανδρεύς, ῥ 
γθάψας τὰ κατὰ «{ευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα 
καὶ ἄλλα ἐ ἐρωτικὰ. ἐν ῥιῤλίοις ή. έγονεν ἔσχα- 
τον Ἀριςιανὸς καὶ ἐπίσκοπος. ἔγραψε δὲ περὶ 
σφαίρας καὶ ἐτυμολογίας, καὶ ἱςορία» σύμ- 
ΜΙΚΤΟ» πολλῶν καὶ μεγάλων καὶ δαυμασίων 
ἀνδρῶν »ημονεύουσα». ὁ δὲ λόγος αὐτοῦ 
κατὰ πάντα ὅμοιος τοῖς ἐρωτικοῖς. 

ἀχλέύς σκύτος, ὁμίχλῃη, ζόφος, ἀμβλεω- 

πία. καὶ ᾿Πέρος ἀχλύσαντος ἀντὶ τοῦ σκο- 
τισφέντος. 

ἄχναι λεπτὰ ἄχυρα, ἢ ἀκαθαρσίαι. καὶ 
ἄχνη ἁλός (Ηοιη. 4 496) τὸ λεπτύτωτον τᾷ 
ὕόδατος, ὁ ἀφρὸς τῆς Φαλάσσης. ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (496102) "μῆλόν * ἠθύπνουν λεπτῇ 
πεποκωμένον ἅ ἄχνῃ.) καὶ ἄχνη πυρός ὁ κα. 
πνός, καὶ ἄχνη ὕπνου. ὁ ὁ᾽ Ἱπποκράτης 
φησὶ καὶ ἄχνη λίνου, δηλοῖ δὲ καὶ λεπτὺν 
ξύσμα. 

ἄχνους ἀγένειος" (ΑΡ 6 259) ’ ἱτίς τὸν 
ὤχναν Ἑρμῆν σε παρ’ ὑσπλήγεσσιν ἔθηκεν; 

ά ὧχν ύμενος λυπούµενος. 
ἄχος λύπη σιωπὴν ἐπιφέρουσα" παρὰ, 
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τοῦτο καὶ ἀγνύμενος, τουτέςι λυπούµενος. 
(5 060 1729) ’'λήγετε τοῦδ) ἄχας' κακῶν γὰρ 
Φυσάλωτος οὐδείς" ἀντὶ τᾷ δύσληπτος, ἀλλ’ 
εὐάλωτος. '"ἡ δὲ σύγκλητος ὥσπερ ἄχει τινὶ 
πεπληγµένη ἐξηπορεῖτο.” 

ἄχραντον ἄψαυςον, κυρίως οὗ χεὶρ οὐχ 
ἦψατο, ἀμόλνντον. 

ἀχράς εἶδος ἀπίου. ᾿ρισοφάνης (Εεε]. 
3706) ''ἀχράς τις ἐγκλείσασ᾽ ἔχει τὰ ασιτία. 
μῶν ἣν Θρασύῤολος εἶπε τοῖς {ακωνικοῖς ' 
ἡ ἀχρὰς ἐπέχει τὴν γαςέρα. ὅτος δὲ ὁ Θρα- 
σύβελος ἀντιλέγειν µέλλων τοῖς «Πακεδαιμο- 
νίοις πρέσβεσι περὶ σπονδῶν ἐληλνθόσιν, εἶτα 
ῥωροδοκήσας ἀχράδας προσεποιήσατο βε- 
βρωκέναι καὶ μὴ δύνασθαι λέγει». 

ἀχρειόγελως ἄνθρωπος ὃ ἐπὶ τοῖς 
ἀχρήςοις καὶ μὴ σπουδαίοις γελῶν καὶ χαί- 
ρων. ' 

ἄχρειον τῷ τόνῳ ὡς ἄμεινον. 
ἄχρηςσα. καὶ παροιμία '"εἷς ἄχρησα μὴ 

ἀναλίσκειν.' "μήποτ εὖ ἔρδειν γέροντα, μὴ 
παῖδα ῥάσκανον, κήτε γυραῖκα λάλο», μήτε 
παῖδα νήπιον μήτε γείτονος κύνα, μὴ λάλον 
κωπηλάτη».” εἴ. ν. μήποτ εὖ ἕρδειν. 

ἀγρηςία. Αππιανός (1.1 ρ.28) δὲ 
Οράτιος λελωβημένος ἦν τὰ σκέλη, ὑπατείας 
τε οὐκ ἔτυχεν οὔτε ἐν πολέμῳ ὅτε ἐν εἰρήνῃ 
διὰ τὴν ἀχρηςσίαν τῶν ποδῶν. 

ἄγρι, ἄχρις ἀντὶ τ μέχρις, ἕως. ἔσι δὲ 
καὶ ἄχρις ἀντὶ τοῦ καθόλου, διόλου" καὶ 
Ὅκηρος (4 551) "“ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ 
ὀςέα λᾶας ἀναιδὴς ἄχρις ἀπηλοίησε. καὶ 
ἄχοι κόρου παροιμία ἦν, ὅτι ''ἄχρι κόρου 
ἐκεῖνος ἀναϊσθητός ἐσι, καὶ "οὗτος ἄχρι 
κύρου ἐφενάκισεν.᾽' 

4γρυλὶς ἡ Φρυγίη (ΑΡ 6179). 
ἄχρωμοας. Artemid. 4 49) '"ἠν δὲ ἡ ἐρ- 

γασία αὐτοῦ ἄχρωμος”' τουτέςιν ἀναιδής" 
"ἐπὶ πορνείου γὰρ ἐκαθέζετο. καὶ ἀχρώ- 
µατος ἀνιωιδής. 

ἀχυρμιαί (Ηοπι, Ε 909) οἱ τόποι εἲς ὃς 
τὰ ἄχυρα ἀποφέρεται λικμώµενα. καὶ ἐν ἐπι- 
γράµμµατι (ΑΡ 6179) “καὶ τριβόλους ὀξεῖς 
ἀχυρότριβας." 

ἅχω ἀντὶ τοῦ ἃ ἔχω" Σοφοκλῆς (ΒΙ. 450) 
”κἀμοῦ ταλαίνης σμικρὰ μὲν τάδ’, ἀλλ ὅμως 
ἄχω." 

ἀγχών ἄμπελος. 
ἀχώρ τὸ πιτυρῶδες τῆς κεφαλῆς, παρὰ 

τὸ ἄχνη ἀχνώρ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ ν ἀχώρ. 

τς 
ο 

ἄχραντον — ἄψορροι 

χλίνεται δὲ ἀχῶρος, διὰ τοῦ ω µεγάλον, ὡς 
ἰχῶρος τοῦ σεσηπότος αἵματος. 

ἄψ πάλι». 
ἀψάλακτος (Α Lys. 275) ἀπαθής, ὧτι- 

µώρητος" ἀψάλακτον γὰρ τὸ ἄθικτο». οὕτω 
Κρατῖνος. εἴ, v. διαψαλάττεσθαι. 

ἁψαμένη (Ποι. } 278) ἐξαρτήσασα. καὶ 
ἄψασθδαι παρὰ πᾶσιν ἐπὶ τᾶ προσάψασδαε 
καὶ Φιγεῖν τάσσεται. καὶ ἄψαι προσάψαι. 

ἀψαύςσως ἀνεπάφως. «ἁππιανός (t.1 
ϱ.87) ''ὃ δὲ τοῖς σώµασι τὸν Κίμβρω»ν άψαν- 
σεῖν ἐκέλευεν ἕως ἡμέρα γένηται, πολύχρυσα 
εἶναι δοκῶν.' 

ἀψεύδεια ἡ ἀλήψθεια. λέγεται δὲ καὶ 
ἀψευδεῖν καὶ ἀφενδές. 

ἀψήκτῳ κοθύόρ»ῳ (Α Lys. 658) ἆκατα- 
µάκτῳ σκληρῷ ἁμαλάκτῳ ὑποδήματι πα- 
τάξω τὴν γ»νάφΦον. 

ἀψήφιςον"' “ὃ κατέχω» τὸ ἀψήφιςον ἐν 
}νώσει ἐπιτελεῖ πᾶσαν τὴν γραφήν.” ο, v. 

ψήφος. 
ἀφψῖδες κακάραι. 
ἀψικάρδιος" "εἰ δὲ ἰδιωτικὸν παρά- 

πηγµα ἀψικάρδιον ἐφέλεις, ἐρήσεται ἂν τα- 
χέως" (Μ Απίοη. 9 3). τῆς καρδίας ἁπτόμε- 
ο». εξ, v. παράπηγµα. ᾿ 

ἄἁψίκορος εὐμετάβλητος' ἢ ὁ ταχέως 
καὶ ἅμα τῷ ἄψασφαι κορεννύμενος. (Ροἱγὺ. 
1441) "εἰδὼς τῶν Νομάδων τὴν ἀψικορίαν 
καὶ τὴν ἀφθεσίαν τὴν πρὸς ἀνφρώπους."' καὶ 
αὖθις M. Anton. 1 18) "συντηρητικὸν δεῖ εἷ- 
ναι πρὺς τὰς φίλες καὶ μηδαμᾶ ἀψίκορο»."' 

ἀψιμαχία συναφὴ μάχης" ᾽ἁππιανός 
(3 ρ.14) "τὸ μὲν πρῶτον ἔριδες ἦν καὶ ἄψι- 
µαγχίαι σµικραί, μετὰ δὲ συμβολαίτε ἐς τὴν 
ἀλλήλω».” 

ἀψιμισία πρὸς ὀλίγον διαφορά. 
φψίνης “φηναῖος σογιςής, Ὀνασίμου α 

πατὴρ τοῦ σοφιςοῦ 
ψίνης Γαδαρεὺς σοφιςής, σπαρεὶς ὡς 

λόγος ἐκ Πανός, µαφητεύσας δὲ ἐν Φμύρνη 
“Ηρακλείδῃ τῷ ««4υκίῳ, εἶτα Βασιλικῷ ἐν Νι- 
κοµηδείαᾳ, ἐσοφίσευσεν “4θήνησι βασιλεύον- 
τος ΙΜαξιμίνου, ὑπατικοῦ λαβὼν ἀξίωμα. 
eſ. ντ. Μωΐωρ εἰ Φρύντων Ἐμεσηνός, 

Αψίνης Ὀνασίμου τοῦ σοφιςοῦ «4θη-ο 
ναίι, σοφιςὴς νεώτερος τᾶ Γαδαρέως-4ψίνα. 

ἄψορροι ὀπισθόρμητοι, "οὐκ ἐκτός; ὧκ 
ἄψορρον ἐκνεμεῖ πόδα;᾽' 4ἴας λέγει (369) 
πρὸς Τέκμησσαν τὴν αἰχμάλωτον γυναῖκα. 



ἀφψοφητί -- Βαβυλᾶς 

ἀφοφητί ἠρέμα. 
φψυρτος Προυσαεὺς ῇ Νικομηδεύς, 

τοατιώτας σρατευσάµενος ἐπὶ Κωνςαντίνου 
τοῦ βασιλέως ἐν Σχυδίᾳ παρὰ τὸν Ἴερον. 

ἱππιατρικὸν βιβλίον οὗτος ἔγραψεν, καὶ φι- 
σικὸν περὶ τῶν αὐτῶν ἀλόγων, καὶ ἕτερα. ἔγρανε καὶ Κίμων (απ Νίκων εοῖ]. ν. τοίλλη) 

θηναϊῖος ἱπποσκοπικὸν βιῤλίον Φαυμάσιον. 
ἄψτυγος. (Ρο!γὺ. 36 ϐ) “τὰς προφυλακὰς 

Αλέπων ὁ Φαμέας, ὢν οὐκ ἄψυχος, ἐξέκλινε 
τὰς ποὺς τὸν Σκιπίωνα συµπλοκάς. καί ποτε 

σενει’ έσας ταῖς ἐφεδρίαις, προβλαλόμενος 

σᾳοῦν ἁπότομον ἀπέτη καὶ πλείω χρόνον.” 
ἀώρησις (πιπο αἰώρησις) ἡ κρέμασις. ἁωρέᾳ ἀντὶ τοῦ ἀκαίρως καὶ παρὰ τὸν δίοντα καιρόν" ἄωρα γὰρ τὰ παρὰ τὺν και- ον του} ώµενα. "4ριςοφάνης (ειν. 93) ''οὐδ) 

α πρυτάνεις ἡκουσιν, ἆλλ ἀωρία. "οὐκ 

τι γὰρ Βαβυλωνίοις ἀωρίαᾳ τάφον ὕπερ- 
ναι... σηµαίνει δὲ καὶ τὴν σκοτίαν" «1: . ΄ 2 * 12 / 2 * — —* * µανός Tentt δὲ ἀωρία ἦν, ὃ μὲν ἐπὶ τὸν Πόνον ὑπεφήγετο. καὶ ᾿ἀωρὶ τῶν νυκτῶν.' 

ἁωφόλειος ὃ παρὰ τὴν ὧραν καὶ τὴν 
ἠλικέαν λειαινόµενος καὶ φαλακριῶν. τὸ αὐτὺ 
χαὶ ὠμογέρων, ὃ παρ ἡλικίαν γηράσας. 

ἄωρον ἀπρεπές, ἄχαρι, ἄκαιρον. ἔνιοι 
δὲ ἀντὶ τοῦ ἀνοίκειον καὶ ἀσύμφορον. καὶ 
ἄωρος ὁ ὠμύς. καὶ ἀωρύτερον. ἄωρτο(Ηοιῃ. Γ 979) ἐκρέματο. ὄρω ὄρσω 
ὤρκα ὠὦρμαι ὦρσο ὦρτο καὶ ἄωρτο. 

ἁωρῶ τὸ ἀλογῶ. ζωτεύειν ὑφαίνειν. 
ἄωτον ἄνδος, Σόσμος, 

λατον ἐξ ἁπαλῶν ἐρίων. 
ξένος, περιβό- 

καὶ ἁώτω (Ηοιη. ΑΝ 599) ἡ δοτική. ἄωτον δὲ ἆγγεῖον τὸ μὴ 7 νε.» ΄ * ο ΄ ἔχον τα. καὶ ὁῆμα ἀἆωτι τὸ ἁπανδίζω. Βαάλ. βαβαί δαυμασικὴ φωνή. . .. — .. βαβαὶ Ἠύξος, ἐπὶ τῶν κοιποαζόντων 

καὶ μεγαλαυχούντων" ύξος γὰρ ἐγένετο τῆς 
᾽ρτέμιδος ἱερεύς, ἀςεῖός τις καὶ µεγάλαυχος. βαβακατρεῦ. ῥάρβαρός ἐςι φωνή, συγ- 
χατατίθεται δὲ ὁ βάρβαρος θεός". αἳ γὰρ 
ἄσηκιοι φωναὶ ἀντὶ συγκαταὺ έσεώς εἶσι. seh. 
Α Αν. 16014. ’ 7 ͵ βαβῥάκινος εἰἶδος χύτρας. 2 / 82 ⸗ βαβάκτης ὁ ὀρχηςής. - - * Παβοῦς (απ Βανυῤοῦς, ὄνομα κύριον. v * Βαβρίας ἡ Βάβφιος μύθους τοι μα 

διάμβους" εἰσὶ /ὰρ διὰ χωλιάμβων ἐν ῥι- 

209 
ζ - / βλίοις . οὔτος ἐκ τῶν «4ἰσωπείων μύθων μετέβαλεν ἀπὸ τῆς αὐτῶν λογοποιίας εἰς ἔμ- µετρα ἤγουν τοὺς χωλιάμβους, 

βαβύλας πηλός, βάδρον, ῥῆμα. Βαβυ λᾶς ἐπίσκοπος "4ντιοχείας. οὗτος, φασί, Νουμεριανῷ, οἳ δὲ «{εμίῳ, κατὰ δή ΄ . - αν 4 τινα δαίμονα εἰσελθεῖν ἐς πληθύουσαν τὴν 
ἐκκλησίαν προθυμουιένῳ ςὰς πρὺ τῶν ὃυ- ρῶν ἀντέσχε, φάσκων εἰς δύναμιν μὴ περιό- ψεσθαι λύκον τῷ ποιµνίῳ ἐπεισερχόμενον. 
τὸν δὲ παραυτίκα μὲν ἀνακρουσθήῆναι τῆς εἰσύδου, εἴτε ςσάσιν τοῦ ὄχλου ὑπιδόμενον, εἴτε καὶ ἄλλως αὐτῷ μεταβουλευθέν" ἐν χα: λεπῷ μέντοι τὴν ἀντίσασιν τοῦ ἐπισκόπου ποιγσάµενον, ἐπειδὴ ὡς ἑαυτὸν ἐπὶ τὰ Bu. σίλεια ἀπηλλάγη, παραςήσασθαί τε αὐτόν, 
καὶ ποῶτα μὲν τὴν αἰτίαν τῆς κωλύσεως ἐγκαλεῖν, ἔπειτα μέντοι κελεύειν αὐτὸν τοῖς 
δαίμοσι Φύειν, εἰ ῥούλοιτό γε τὴν ἐπὶ τῷ * ή ’ α”. ] — —* 4 ἐγκλήπατι δίκην διαφυγεῖν. τὸν δὲ πρὸς τὴν 
ἐπέγκλησιν ἀπολο] 7ήσασθαι καὶ τὴν πρόκλη- σιν δα, τὴν μὲν φήῄσαντα ποι- µένι ὄντι ἑαυτῷ πάντα προσήκειν ὑπὲρ τοῦ / * ] V4 4 Ἡ εκ. ποιμνίου προθυμεῖσθαι, τὴν δέ, μὴ ἂν ἑλέ- 2* ’ .. ἳ ’ σῶαι τοῦ ὄντως ἀποςάντα Φεοῦ ψευδωνύμοις καὶ ὀλετῆρσι δαίμοσι Φύειν. εἰ ὃ μὲν ὡς ἑώρα μὴ πειθόµενον, προσέταξεν αὐτὸν ἁλύ- σεσι καὶ πέδαις ἐνδησαμένους τὴν ἐπὶ Φα- / * -- - 2 * νάτῳ ἄγειν, τῆς κέφαλῆς ἀφαιρήσοντας" ὃ “ 34 Ἆὶ .”.” δὲ ἐπειδὴ ”γετο τεθνηξύµενος, ταύτας ἆνα- . 3 - - εν ΄ λαῤὼν Ίδε τὰς τοῦ ψαλμοῦ ῥήσεις 'ἐπίερε- , * —— 7* uor Ψυχή µου εἲς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι κύριος εὐεργέτησέ σε. φασὶ δὲ καὶ τρεῖς κ... , ᾽ 9 - / ς 2 παϊῖδας ἀθελφοὺς τὸ γένος, κομιδῇ νέες ὑπ αὐτιῃ ἀνατρεφομένους, ἁρπαγῆναί τε αὐτοὺς « 4 -” ΄ —* ς 28) ” * / υπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ ὡς οὐδ' αὐτοὶ «ύειν * — ἤθελο» χαίτοι πανεοίας ἀνάγκης αὐτοῖς προσ- α)ομιένης, καὶ αὐτοὺς ἐκέλευσε τῶν κεφαλῶν ἀφαιρεῖν. οὓς, ἐ ἐπειδὴ ᾗκον εἰς τὸ προχείµε- νον χωρίον, ὁ Βαβολᾶς ἑαυτοῦ προςησάµε- ος προτέρης προσῆγε τῷ Ἐίφει, τῇ μή τινα τρέσαντα αὐτῶν ἀναδῦναι τὸν θάνατον. καὶ ἀποτειυομένων ταύτην ἀνειπὼν τὴν φωνήν ᾿"Ιδοὺ ἐ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Φεύς, ἔπειτα αὐτὸς προύτεινε τὸν αὐχένα τῷ Ξίφει, ἐντειλάμενος τοῖς τὸ σῶμα αὐτοῦ 1 / 4 * , 1 4 ’ σιλλεξομένοις τὰς ἀλύσεις καὶ τὰς πέδας - ’ } - αὐτῷ συν φαν, V { οι ταῦτα, φησί, κει- ΄ , . — * µένῷ κύσµος, καὶ νῦν μετ αὐτοῦ, ὥς φασι, ταῦτα τυγχάνει κείµενα. Philostorg. 7 8. 

14 — 

κά 
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Βαβυλωνία κάµινος, καὶ Βαβυλώ- 
γιοι παῖδες, 

Βαγαῖος ὄνοιιὰ κύριον" ' παλλομένων δὲ 
λαγχάνει ἐκ πάντων» Βαγαῖος (Ηοτοᾶοι. 3 
128). 

βαγεύει πλανητεύει. 
βάγιον μέγα. 
Βαγώας ὄνομα κύριον, ὃς ἦν εὐνοῦχος, 

εί, ν. λαῤαϊῖς. 
βαδδ ἐν ςολὴ ἱερά. «{ανιήλ (10 5) "ήρα 

τοὺς ὀφθαλμός µου, καὶ εἶδων, καὶ ἡν ἀνὴρ 
ἐνδεδυμένος ῥαδδίν."' 

ῥάδην περιπάτῳ ἐρχόμενος. ᾿τοὺς μὲν 
προαπέςειλεν, αὐτὸς δὲ ἐν πλινΦίῳ τὴν «ρα- 
τιὰ» ἐπαγύμενος ἐχώρει βάδην. (ε[. ν.πλιν- 
Φον). καὶ αὖθις "βάδην καὶ σχολαίως ἆκο- 
λαθών. «4ρισοφάνης (Λελ. 534) ""Πεγαρεῖς 
ὅτ ἐπείνων βάδην, «Πακεδαιμονίων ἐδέοντο” 
ἀντὶ τοῦ ἐλίμωττον, ὑπὸ λιμᾶ διεφῶείροντο. 
βάδην ἀντὶ τοῦ κατὰ βραχὺ αὐξανομένα τᾶ 
λιμοῦ καὶ ἐπίδοσιν λαμβάνοντος, προϊόντος 
ἐπὶ τὸ μεῖζο». 

ῥάδιζε. καὶ βαδίζου ἀντὶ τοῦ βάδιζε 
Γρατῖνος. 

μάδιλλος. 
βάδιος υἱός. σηµαίνει δὲ καὶ ἵππου 

2ροιά». 
βαδιςσέα ἀντὶ τοῦ πορευτέον" (Ῥ]ή]ο- 

strat. V. A. 118) ""ἐμοὶ δὲ βαδιςέα οἱ σοφία 
καὶ δαίμων µε ἄγει. 

βαδιςικοῦ ὀξύποδος" 4ριςοφάνης Ran. 

128) “ώς ὄντος γε μὴ βαδιςικοῦ. 
βάδος ἡ βάδισις" ριςοφάνης Ὄρνισι 

49) ''διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον ῥαὐίζομεν. 
ἐν παιδιᾷ παρεσχηµάτιςαι" ὡς γὰρ ἀπὸ τᾶ 
πατεῖν πάτος (Όμηρος (2 909) “πάτον ἀν- 
θρώπων ἀλεείνων), οὕτως ἀπὸ τᾶ ῥαδίζειν 
ῥάδος. 

Βαήλ. 
Βα9 άλη ὄνομα κύριο». 
βαφεῖα κόμη ἡ δασεῖα. ''᾿ἀπεκείρατο 

τὴν κόμην' ἦν δὲ πολλὴ καὶ ξανδὴ καὶ βα- 
Φεῖαι.. "ῥαφείῳ τῇ τριχὶ κομῶντα, καὶ γη: 
θαιὸν πολιᾷ."' 

βαφθεῖαν αὔλακα (Aeschyl. Βορι. 599), 
ὅπερ ἐξὶ σίχος γῆς ὑπὸ ἀρότρου. µεταφορι- 
κῶς ἀπὸ τούτη ῥαψείας φρένας καὶ κεκρυµ- 
µένας σηµαίνει. 

βαθδμίδος. 

ῥάψος. ῥάδος ἐςὶ φάλαγγος τὺ μετὰ τὸ 

Βαβυλωνία κάµινος -- βαιαί 

µιέεωπον ἅπαν. καὶ ὁ ἀπὸ λοχαγοῦ ἐπὶ ἐρα- 
γὸν σίχος κατὰ βάθος λέγεται. 

βάθρα. ᾿χθὲς μὲν καὶ πρώην» δεδρωκό- 
τες τοῦ καπηλείου καὶ τοῦ τὰ βάθρα καλ- 
λύνειν καὶ τόδαφος κορεῖ», ἄρτι δὲ χλαμύδας 
τὰς εὐπαρύφους ἐνδεδυκότες καὶ περόναις 
χρυσαῖς διαπεπερορηµένοι καὶ σφραγῖσι χρυ- 
σοδέτοις διεσφιγμένοι' (αἱ, ν. Ῥουφῖνος). καὶ 
ῥάδρα ἀγάλματα. καὶ βάθρο» Φεµέλιον" 
᾿ἀπολυομένου δὲ αὐτοῦ τοὺς βλαυτίας, καὶ 

πρὸς ῥά9ρον προσηρεικότος τὸν ἕτερον πύδα, 
προσδραμών τις τῶν ςρατιωτῶν µετ ἐγχει- 
ριὐίου τοῦτον ἀπέτεμεν. καὶ Σοφοκλῆς (ΑΙ. 
135) ἵ'Σαλαμῖνος ἔχων ῥάφρον ἀγχιάλου, 
τοτέσι τὸ Φεμέλιον, τὸ ἕδρασμα" δὲ ὃν ἵςα- 
ται ἡ Σαλαμίς. βάδρον καὶ ἐφ᾽ οὗ κάθηνται 
ἐν τοῖς συλλόγοις, 

βαδύγλωσσοι ἑλλόγιμοι, εὔγλωττοι. 
βαν υγνώµµων ἄνθρωπος καὶ κρυψίνας, 

“Ρουφῖνος καὶ Φτελίχων ἐπίεροποι Θεοδοσία 
τοῦ βασιλέως. οἳ. ν. Εουφῖνος, 

" βαθυδένης ἐν ῥάψει ἔχων τὰ ῥεύματα, 
ῥαδυκαμπῆ ἐπὶ πολὺ καμπτοµένην" 

(ΑΡ ὁ 308) "καὶ ῥαθυκαιπῆ κλεῖδα συῶν."' 
ῥαθυλήιον σιτοφόρον πεδίον. 
βαδυπέπλων μεγάλων», -ἐκ τᾷ 

λουύοὔντος, 

βαν ύπλουτος πολὺν πλοῦτον ἔχουσα. 
“εὐδαίμονα καὶ ῥαθύπλουτον εἶναι τὴν «{α- 
φρίαν “4ρτεμιν. 

ῥαδυρρείτης G(Hom. Φ 195) ὁ ῥαθέα 
ῥεύματα ἔχων. 
βαύ ύς ἀντὶ τοῦ πονηρός, οὕτω Ἰηέναν- 

όρος. 

βαν ύςρωτος κοίτη, (Babrius 3 7) 
τὸν δὲ τῆς ῥαφυςρώτου καταβᾶσα κοίτης 
ἐπεδίωχεν ἡ νύμφη. ἀντὶ τοῦ πολυτελοῦς. 

βαν ύσχοινον ὑψηλὰς σχοίνες φέροντα. 
βαθύτατα παχέα. «ἰλιανός ''αἰθρίως 

γὰρ οὔσης καὶ πανηλίῳ ἡμέρᾳ ἄφνω καὶ 
ἀδοκήτως νέφη συνδραμεῖν οἷα δή που βα- 
Φύτατα, καὶ καταρρῆξαι πάµπολων ὑετόν. 

βαιαί µικραί. καὶ βαιός ἰδίως ἀντὶ τᾶ 
εἷς Σοφοκλῆς (08 750) “πότερον ἐχώρει βαιὸς 
ἤ πολλοὺς ἔχων ἄνδρας λοχίτας; καὶ ἐν 
«ἄἰχμαλωτίσιν ᾿ἔσπεισα βαιᾶς κύλικος ὡςε 
δεύτερα... καὶ αὖδις (Αἱ, 509) 8 ὁ εἶπε 
πρός µε ῥαή”, ἀεὶ ὁ ὑμνούμενα" γύναι, γυ- 
»αιξὶ κύσον ἡ σιγὴ φέρε. κἀγὼ μµαθοῦσ 
ἔληξ, ὃ ὁ) ἐσσύθη μόνος.” 

παρακο- 



βαίτη -- βαλβίς 

βαίτη διφθέρα. ᾿'βαίτη δὲ κάν Φέρει καὶ 
ὁ χαμῶνι ἀγαθόν,᾿' ἐπὶ τὸ κατὰ τὴν χρείαν 
προσφόρου. 

’ 

βακάντης ὃ σχολαςής. 
« - * 

βακαντῖβος σχολαςής, κιὴ παραμµένων 
τῷ πράγματι αὐτοῦ. 

* J ῤ 2 βάκηλος µέγας μέν, ἀνόητος δὲ καὶ γυ- 
΄ * — 

ρωχώδης. ῥάκηλος εὐνοῦχος, ἀπόκοπος. καὶ 
, "ο 7* J 8* ’ 

παροιμία ῥάκηλος εἰ κατὰ τῶν ἐκλύτων 

ταἱ ἀνάνύρων" τοιοῦτοι γὰρ οἱ ἀπόκοποι. 
/ * 1 

Βάχις ἐπίδετον ΠΠεισιςεράτη ἠν δὲ χρη- 
. 9 — 314. ΄ — 

σλύγος. Φιλ τᾶς δὲ ὁ ᾿Εφέσιός φησι τρεῖς 
Βάχιδας" ὃ μὲν ἐξ λεῶνος τῆς Βοιωτίας, 
Α΄ κι } -α . ν : . 

: δὲ 4φηναῖος, ὃ δὲ 4ρκὰς ἐκ πύλεως Ἰκα- 
’ Γ * — 

inc, ὃς καὶ Ἀύδας ἐκαλεῖτο καὶ “λήτης. 
, - — — * 

iaounoc δὲ ἐν τῇ Ὁ' τῶν Φιλιππικῶν ἄλλα 
. . ΄ — / { — AlStà περὶ τούτου τοῦ Βάκιδος ἱςορεῖ 

παράδοξα, καὶ ὅτι ποτὲ τῶν “{ακεδαιμιονίων 
τὰς τεναῖκας (ανείσας ἐκάθτηρεν, “ἀπόλλω- 
Ας πούτοις τοῦτον καθαρτὴν ὀόύντος. 8ο]. 
αδας, 1071. 

- ο. 7 * κ. αν 

Βακκαῖοι, ὥσπερ Εσσαῖοι, ἔςι δὲ εφνος 

ἱπτρικόν, 

βακτηρεύειν ςηρίεσθαι. 
’ 3 ΄ ⸗ 

Παγτηορία καὶ σύμβολο». οἱ λαόν» 
... * 4 * 

πς δικάζειν ἐλάμβανον παρὰ τῶν δημοσίων 
ἐπιρεῶν σύμβολο» καὶ ῥακτηρία», καὶ ὕτως 
νδ) ὁἃ . ς 1 2 
ἠακον. τὴν χρόαν ὁμοίαν είχε τῃ ῥακτη- 

. ᾿ ΄ ῃ J 

bit τὸ θικαςήριον. τὸ μέντοι σύμβολον μετὰ 
τιν χρίσιν ἀποδιδόντες ἐκομίζοντο τριώβο- 
Ίων" οπεϱ καὶ δικαςικὺν /έγονεν. εἴ. v. σύμ- 

—R 

βακτηρία καὶ σχήμα καὶ τριβώ- 
Σον, ἡ τριώβολον. τῶτο ἐπὶ τῶν σκωπτόν- 

. * * 

των τοὺς δικαςὰς τοὺς «{9ήνησιν. 

βάκτρον ῥάῤδος: (ΔΡ ϐ 841) ᾿"ηρθαλέον 
αν ἀντὶ πανοπλίης ῥάκτρον ἀμειψάμενος.' 
ἅπται καὶ σκηπάνιον" (ΑΡ 6 83) ᾿ἀντὶ δὲ 
ηκερου σκηπανίῳ τρομερᾶς χεῖρας ἐφει- 
σαµέφα. 

΄ J 2 — 

Βάχχαι καὶ Σάτυροι καὶ Πᾶνες καὶ 
Σήλγοὶ ὀπαδαὶ «{ιονύσον. 

* 7 ΄ ᾽ - 1 . - 

βακχέβακχο» άσαι ἀντὶ τοῦ εὐφημῆ: 
* ⸗ — ΄ . . ΄ 

σαι εν «ἄιώνυσον" Εάκχος γὰρ ὁ «Ίιόνυσος. 
xch. A Ἐη. 406. 

4 - — 

Πακχείαποιμαντική. καὶ ακχεῖος. 
ῥακχευούσας σὺν τῷ µέλει τῷ ῥακχείῳ 

τε χαϊ ἐνθέω. 
βακχεύων µαινόµενος. καὶ κατεβακ- 

7εύσντο, τοντίστιν ἐνεδουσίων ἐπιπνοίας 
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τινὸς πληρωθέντες" '"ἐπ᾽ αὐτήν --- ἐξοιςρή- 
µενοι.. εΓ. ν. τελεσιουργήσας. 

Βάκχης τρύπον, ἐπὶ τῶν ἀεὶ ςυγνῶν 
καὶ σιωπηλῶ», παρ ὅσον αἳ Βάκχαι σιγῶσιν. 

Βακχίδης ὁ τοῦ «{ιονύσου υἱός, 
Βάκχος. οὕτως οὐ μύνον τὸν «{ιόνυσον 

ἐκάλουν, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς τελοῦντας 
τὰ ὅὄργια, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς κλάδες ὃς 
οἱ μύςαι φέρουσιν. ἔςι δὲ καὶ ςεφάνα εἶδος" 
“"βάκχοισιν κεφαλὰς πολυανθέσιν ἐςέψαντο” 
(δε], Α Eq. 406). καὶ Πισίδης '"πολλοὺς δὲ 
Ἠάκχους ἦν ὁρᾶν ἀκησίως τὴν ἐσχάτην ὄρ- 
χησιν ἐξορχουμιένους. 

Βακχυλίδης Κεῖος, ἀπὺ Κέω τῆς νή- 
σου, πόλεως δὲ Ἰελίδος (ἔχει γὰρ πόλεις ὁ’, 
Ἰουλίδα ἸΚαρθαίων Ἱορεσσίαν ΙΠΤοιήεσσαν), 
ᾖΗέδωνος υἱὸς τοῦ Βακχυλίδου τοῦ ἀθλητᾶ 
παιδός, συγγενὴς Σιμωνίδε τοῦ λυρικᾶ, καὶ 
αὐτὸς λυρικός. 

Μάκχυρις ἐπὶ τῶν δικαιοτάτων” τοιοῦ- 
τος γὰρ οὗτος, βασιλεὺς «4ἰγύπτου. 

ῥαλανάγρα ἡ καλεί, παρὰ τὸ ἀγρεύει 

τὴν ῥάλανο». βάλανος ὁέ ἐσι τὸ εἲς τὸν 
μοχλὸν σιδήριον, ὃ καλοῦμεν» μάγγανον" καὶ 
ῥάλανοι τὰ μάγγανα τῆς κλειδώσεως. καὶ 
βεβαλάνωται (Α Αν. 1459) ἀντὶ τᾶ κεκλεί- 
όωται. 

ῥαλανειομφάλους τὰς φιάλας οἱ κω- 
αικοὶ καλᾶσι. ῥαλανεῖον δὲ ἐκλήθη, διότι 
τὰς βαλάνους ἐσθίοντες τὰ κελύφι; ἔκαιον. 
λέγουσι δὲ ὅτι οἱ πολλοὶ ἐλαττᾶσι τὸν ἀέρα 
τῷ λουτρῷ, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸν ἕλκοντες. καὶ 

ῥαλαγείτης ὁ παρὰ τοῖς πολλοῖς καλάμε- 

γος περιχύτης. Artemid. 1 64) ""ἔςι δὲ τὸ βα- 
λανεῖον ὀδὺς ἐπὶ τρυφήν., 

βαλανεύς, ἐπὶ τοῦ πολυπράγµονος καὶ 
περιέργου. 

βαλανεώτης. 

ῥαλανίς ἡ τοῦ ῥαλανέως γυνή. 
βάλανος τὸ αἰθοῖον, καὶ τὸ ψέλίον. καὶ 

βάλανοι φοινίκων" (Χοη. Απαῦ. 1 5 10) ""οὖνον 
ἔπινον ἀπὸ τῆς ῥαλάνου τῆς ἀπὸ τοῦ φοί- 
νικος. “ 

βαλῤίς ῥαλῤίδος βάσις ταπεινή, ἡ άφε- 
τηρία, καὶ ὁ καμπτός" ᾿"ὡσπερ ἐκ ῥβαλβδός 

τινος οἱ τὰ τέφριππα ἀφιέντες άναπετασθ εί- 
σης τῆς πύλης. καὶ βαλβῥῖσιν ἀντὶ τοῦ 
ταῖς ἀρχαῖς. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ὁρομέων" 
ἡ γὰρ ὑπὸ τὴν ὕσπληγγα γινοµένη γραμμή, 
διὰ τὸ ἐπ αὐτῆς ῥεβηκέναι τοὺς ὀρομέας, 

14" 
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βαλβὶς καλεῖται. ἀπὸ τοῦ ἄλλομαι ἁλμίς ἆλ- 
Αίς, ὑπερβιβασμῷ ῥαλρίς. ἡ ἀπὺ τᾶ ῥωίνω. 
5εμ. Α Εα. 1126, 

’ ΄ Ν / 2 2 — 

ῥάλε ῥάλε τὸ τρίτον tn ἀντὶ τοῦ 
* * 

είδε οι. ο. ν. κηρύλος, 

ῥαλεῖν τὸ πόρρωθεν» πέμψαι, οὐτάσαι 

βάλε --- βάπτουσι 

άλλων» Σωκράτη καὶ Ζήνωνα τοῖς ἐκ 
«ιονυσίων σκώμμµασι, καὶ τοὺς ἀπ αὐτῶν 
ἀξιῶν πάσης ἐλαύνεσθαι γῆς καὶ δαλάττης 

ὡς ὄντας κῆρας πύλεών τε καὶ πολιτείας, 
»ῦν δὲ ςεφανῶν αὐτοὺς καὶ παράδειγµα τι- 

Φέμενος Alu γενναίου καὶ σώφρονος. Synes. 
δὲ καὶ νύξαι καὶ τύψαι τὸ ἐκχειρὸς τοιῦσαι, 

4 * — 

ῥάλλειν παρ Ὁμήρῳ (Ἠ 01) καὶ ἐπὶ τὸ τυγ- 
4— ΄ * 

χάνειν"' ""ῥάλεν ἄγρια πάντα. 
* * J 

βαλίαν τὴν ἔλαφον τὴν κατάσικτον. καὶ 
/ ῃ ͵ ρε. / 4 1”) 

βαλίων ἀνέμων"' "'λήγετε πνοιαὶ ῥαλίων 

ἀνέμων, τουτέςι σφοδρῶς πνεόντων», παρὰ 
ο) — ιν 1 

Συνεσίω τῷ Κυρηναίῳ (ymn. 3 76). καὶ αὖ- 
- , ή 

δις (ΑΡ 7 203) ΄"θηρεύων ῥαλίους συνομήλι- 
— ο. * 

κας ἐν νομῷ ὕλης' ὤχεο γὰρ πυµάτη» εἰς 
αν, "4χέροντος ὁδόν. 

“. * — * 

Βαλιαρίδων νήσων σφενδονῆται εὐςο- 
χοι. 

Μαλίος Hom. ΠΠ 149) ἵππος. 
’ 4 

ῥαλλάντιον µάρσιπος. Εὐνάπιος {ρ. 105 

Niehb.) !εἴτε φιλογχούματος εἰη καὶ ὁδλος τῶν η 
βαλλαντίων. καὶ ταῦτα σαφῶς ἐκπυνὸ αγόμε- 

* * * “. 

νοι πρὸς ταῦτα διεερωτήγουν τὸν πόλεμον. 
/ ” 3 

ῥβαλλαντιοτόμος κλέπτης. καὶ ῥαλλαν- 

τιοτόµοι" (Ῥ]η]οδίται, Υ. Α. 4 99) χρημάτων 
’ 

τε μεγάλων ἑωνημένοι ἦγοντο μοιχοὶ πύρνοι 

τοιχωρύχοι ῥαλλαντιοτόμιοι ἀνδραποδιςαὶ καὶ 
τὰ τοιαῦτα ἔφη. ῥαλλαντιοτόμοι δὲ οἱ τὰ 
ῥαλλάντια κλέπτοντες. 

ῥάλλειν µήλοις, ἐπὶ τῶν τυγχανόντων 
ζ - .. .. 

ὧν» ἐρῶσι. ᾿ τὺς πύόρρωῦθεν ῥάλλων τοξεύμασι 
τοῖς ἐκ µέλανος. καὶ "τόν οὐ δύναμαι ῥα: 
λέειν κύνα λυσσητῆρα” (Ηοιπ. 9 299). 

ῥάλλ᾽ εἲς ἔχοντα τὴν ἐπιςήμη», 
ἐπὶ τῶν λοιδορούντων τοὺς ὁμοτέχνους. 

ιό J 1 

ῥάλλ᾽ εἲς ΠΜ ακαρίαν, οἷον εἲς Adou: 
4 . ες ΄ ς ⸗ Ὕ . ’ 

Π{ακαρία γὰρ ἡ Ηρακλέες, ὁπηνίκα ἐπεςρά- 
τευσεν ὁ Εὐρυσφεὺς ταῖς «ἀθήναις, ἑαυτὴν 
ἐπέδωκε σφάγιον ὑπὲρ τῆς τῶν λοιπῶν σω- 

— “. 

τηρίας. τὸ ὁ᾿ αὐτὺ τοῦτο καὶ οὕτω λέγασιν, 
εἲς Μακαιρίαν, καὶ ἐς Μακαρία». 

’ 2 ή ΄ ” * 3 

AAMM' ες κόρακας, τουτέςσιν ἀπιθι ες 

ἀπώλειαν καὶ φΦόρον, ἀπὸ ἱςορίας ἐν ταῖς 

παροικίαις κειµένης. 
βάλλ᾽ ἐς Μακαρίαν, ἐπὶ τῶν ἑαυτὲς 

εἰς κίνδυνον κατ ἀρετὴν διδόντω». 
’ 3 3 Γκ ει , 

ῥάλλ εἲς υδωφ, τι καταπύντισον. 

βάλλεται πλήττεται, πυρπολεῖται. ῥάλ- 
ε. - - * 
Ίεται δὲ ἡ ναῦς σκηπτῷ, καὶ ἡ» δέος ἔξα- 

ο -- 4 * φθῆναί τε καὶ καταὐῦναι τὸ σκάφος.” 

Βίοι. ρ.08. 

ῥαλμός ςῆδος. 
Βαλτάσαρ. οὕτως ἐπεκλήθη ὁ «{ανιὴλ 

εἲς τιμὴν τῆς τῶν ἀπορρήτων σαφηνείας. 
΄”.. * * 

ῥαλὼν φεύξεσθαι οἵει (Plat. Όουν. 
p. 189 B), πρὸς τὲς κακόν τι ὁράσαντας καὶ 

οἰομένους ἐκφεύγειν. 
e . J “.. ⸗ — 

βαμῤῥαίένει διςάζει, τρέμει τοῖς ποσί, 
καὶ τῇ γλώττη ἀσήμως φθέγγεται. 

— * ⸗ * 

ῥάμμα Kuittnnyrtxör (a Pae. 1176) την 
232 2 J ἀκάδαρτο» ἀσχημοσύνην «ττικοὶ λέγεσι. καὶ 
ἑτέρα παροιμία, ῥάμμα Σαρδιαμικόν (Α Aeli. 
112), ἀντὶ τοῦ μή σε ἐρυθρὸν ποιήσω" οἷον 
ἵνα μή σε φοινίξω" νῆσος γάρ ἐσι µεγίση ἡ 

8 - ζ 
Σαρδὼ πρὸς τῇ Ἱταλία, ἐν ᾗ γίνονται πορ- 

: .. ΕΙ φύραι διάφοροι καὶ ὀξύταται. βούλεται οὖν 
ὁηλοῦν, ἵνα μή σοι πληγὰς ἐντρίψω. 

’ — J 

ῥάναυσος πᾶς τεχνίτης διὰ πυρὸς ἐργα-α 
.. - — J * 

ζόμενος"' ῥαῦνος γὰρ ἡ κάµινος. (Ῥο]γί». 1 40) 
"καὶ τοῖς ἐκ τῆς ἆἀγορᾶς ῥαναύσοις φέρειν 
προσέταξε βέλη, καὶ παραβάλλειν ἔξω παρὰ 
τὸν θεμέλιο» τοῦ τείχους. 

βάναυσος, (Polyh. 19 19) "ἐπὶ τούτοιςυ 
σεμνύνεται κατὰ τὴν πολιτεία», ἐφ᾽ οἷς ἂν 
καὶ τελώνης σεμνυνΦείη ἡ βάναυσος". ἐπὶ γὰρ 
τῷ πολλὰ καὶ λυσιτελῶς πωλεῖσθαι κατὰ τὴν 

/ ᾿ , * 9— 4 * ε ή 

πόλιν καὶ δαψιλῇ τὰ πρὺς βίον ὑπάρχει» 

πᾶσι», ἐπὶ τούτοις μεγαλαυχεῖ. 
, . ΄ .. » — ῥάνδον. οὕτω καλοῦσι Ῥωμαῖοι τὸ ση- 

μεῖον τὸ ἐν πολέμω. 
{.. ΄ 9 — .”. 

ῥάξιν φήµην' δοφοκλῆς (Ο8Β 515) "εἰ 
7ὰρ ἐν ταῖς ξυμοραῖς ταῖς νῦν νομίζει πρός 

». Ἡ - * * 7 ἐμοῦ πεπονΦέναι λόγοισιν εἰς ἔργοισιν εἷς 
/ ’ 2* — 

ῥλάβην φέρον, οὗτοι βίου µοι τοῦ µακραίω: 
΄ — 

νος πόθος φέροντι τήνδε ῥάξιν,'' ἀνεὶ τὸ ὁ 
/ ον μας ΄ -- 

ούλομαι ζην ἐπὶ ταύτη τῇ αφή. 8 J άν | — 9* Τα 

βαπτα. ῥαπτὰ ἱμάτια ἐφόρουν οἳ νυµ- 
. * — φίοι προς τὸ φαίνεσθαι τεκµήριον τῆς φῷο- 

- 3 ΄ ’ . ν ρᾶς. ριξοφάνης Ηλούτῳ (030) '"οὔθ) ἵμα- 
ἃ — * τίων δαπάναις κοσµῆσαι ποικιλομόρφων) 

ἀντὶ τοῦ ἑτεροχρύων. 
ῥαπτίζω αἰτιατικῇ. 

— 

βάπτουσι πλύνασι». ριςοφάνης eel. 
9 e⸗ ” * ο .. ν / ν 1 
315) πρωτα µεν γάρ τάρια ῥάπτεσι Φερμῳ 



βάραθρο» α — βάρος Ὁ 

χατὰ τὸν ἀργαῖον νόμο», ἀντὶ τοῦ οὐδὲν 
χασυτομοῦσι. 

/ βάραθρο» χάσμα τι φρεατῶδες καὶ 
αοτεινὸν ἐν τῇ άττικῇ, ἐν ᾧ τὴς κακάργες 
(λαλλον. ἐν δὲ τῷ χάσµατι τούτῳ ὑπῆρχον 
ὀγεινοι, οἳ μὲν ἄνω οἳ δὲ κάτω. ἐνταῦθα 

τὸν Φούγα τὸν τῆς μιητρὺς τῶν «Φεῶν ἑνέ- 

βαὶον ὡς µεμηνότα, ἐπειδὴ προέλεγεν ὅτι 
έρχεται ἡ μήτηρ εἷς ἐπιζήτησιν τῆς κόρης. 
{ δὲ θεὺς ὀργισθεῖσα ἀκαρπίαων ἔπεμψε τῇ 
7όφα:. καὶ γνόντες τὴν αἰτίαν διὰ χρησμοῦ 
τὸ μὲν χάσμα κατέχωσαν, τὴν δὲ Φεὸν ὃυ- 
οἵις ἵλαον ἐποίησαν. sch. APlut. 4091: ε{, v. 
πτραη Ἱέρτης. 

βάραΦρο» τόπος βαθὺς 
Το ἐβάλλονται 49 ήνησι κιὰὶ οἱ ἐπὶ Φανάτω, 

ν ὅπα οἱ κακᾶρ 

ὑσαιο εἷς τὸν Νεάδαν οἱ «{ακεδαιμόνιοι. eſ. 
v. Miduc. 

4 * 22 91 226 

ε Πάραθρον» ὄρυγμά ἐςιν εἲς ὃ ὁ τῆς In- 
4 — 8 ή . ΄ ποδοωντίδος ὅἥμιος τοὺς ἐπὶ Φανάτῳ κατα- 

αρτοες ἐνέβαλλον. ἐν δὲ Φιλιππικοῖς (8 45, 
10135) ὁ «{ημοσθένης τὴν λέξιν οὐ κυρίως 
Ί 1...» Ἡ * —2 εἶπεν ἀλλ) ἐκ μεταφορᾶς, οἷον ἐν τῷ ὁλέ- 
ὅρῳ, Ηατρ. 

* 

ἤαρακη»ίές ἡ ἄκανδα. 
ῥαρβαρίέζει ἀντὶ τῇ τὰ τῶν βαρβάρων 

τρνεῖ: οὕτω Πλάτων (ale. 1 ρ. 1308). "ἔσι 
ὁὲ ζαρβαρισιιὸς ἐκ τῶν κακιῶν λέξις παρὰ 

’ Ὢ — * ’ {στ ΄ το ος τῶν εὐδοκιμεντων Ελλήνων». σολοι- 
τιομὸς δέ έσι λόγος καταλλήλως συντεταγ- 

µύος, ὡς τὸ ἐγώ περιπατιῶν ὁ τοῖχος ἔπε- 

ο) ιορ. 1. 7 59). 
* ο” η J 2 2 , ι ν 3} 

ῥαρβάρους ἀντὶ τοῦ ἀφώνοις, η ἄνη- 
χνοις ἀνθρώπων καὶ μὴ εἰδότας αὐτῶν τὴν 

νν, ἀριςοφάνης Ὄρυνισιν (199) 
απτοὺς βαρβάρους όντας πρὸ τοῦ 
τν — συνὼ» πολὺν χρόνον. 

iriw⸗ λέγει ὁ ἔπον,. 
ιά J — 

Βάρβιος Φιλιππικός. οὗτος ἐπὶ τῶν 
- ε { Χ 

Ίρον τυράννων» Ίρχε, Φέραμ δὲ ἡν τὸν τρύ- 
* - ΄ 1 / — * 1 χαὶ κολακικός, καὶ μέντοι καὶ τῷ περὶ 

ν } 2, ωα ὁ ο ας Τό ἄντωνιον δτάσῳ κατείλεκτο" καὶ αὐτήν 
* τὴν ἀρχὴ ια. ἦρχε τὴ ν ἐκείνου χάρι». τότον 

ὄν τὸν τότε σοβαρὸν καὶ πορφις ρὔν τῇ τῇ 
χα * i ἀγορᾷ τῇ 

"ἐγὼ :ἀρ γω ας 
* 4 .. 

ἑδίδαξα 

περὶ τῶν 

Ῥωμαίων ὑψηλὺν διά, οντα 
χαὶ ῥικά οντα ὃ δεσπότης ἀνέγρω ἐλδών, πρό- 

Ἱερον μὲν ἀποὐράντα, ἐν ἐκείνῳ ὁ) τοῦ 
χαιροῦ πομπεύοντα ἁθοὸν καὶ κυδρούμενον ͵ 
ααὶ σὺν τῇ ἀρχῇ ὑρυπτόμενον. καὶ προσελ- 
ζων ἡ Ππσνγη κατόπιν, Φοἱματίου λαῤόμενος, 

} 
ο — — 
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"'χαῖρε"' εἶπε, τὸ ὄνομα προσθεὶς τὸ ἀρχαῖόν 
τε καὶ δοῦλον. καὶ ἐκεῖνος ἐκπλήττεται ῥᾳ- 
δίως τὸν δεσπύτην γνωρίσας, καὶ δεῖται σιω- 

πᾶν, καὶ ες τὺ οἰκεῖα ἄγει, καὶ καταβαλὼν 

πάµπλεισα εἶτα μέντοι ἑαυτὸν ἐλύσατο, καὶ 
αἰδοῖ «4ντωνίε τῇ κηλῖδι τῇδε σιγὴ κατεχύθη 
ἀργυρώνητος. ἔκρινα δὴ καὶ ταύτην τῆς τύ- 
χης μὴ σιγῆσαι τὴν παιδιάν. Maelianus? 

ῥάρβιτον ψαλτήριο», κιθάρα, εἶδος ὀρ- 
άνου μιουσικοῦ. (ΑΡ 7 28) '"ὦ τὸ φίλον ςέρ- 
ξας, φίλε, ῥάρβιτον" ' περὶ “ἄνακρέοντος ὁ 
λόγος. παροικία ἐπὶ τῶν ἀνομοίων" «ριςο- 
{άνης CGThesm. 149) τίς ἡ ςολή: τίς ἡ τά- 
ραξις τοῦ ῥίου; τί βάρβιτος λαλεῖ κροκωτῷ, 
τί δὲ λύρα κεκρυφάλῳ; τί λήκυθος καὶ σρό- 
φιον; ὡς ἀξύμφορον. τίς δαὶ κατόπτρε καὶ 
ξίφους κοινωνίατ” 

ῥάρβιτος εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ. 
Βαργαδώῦ υἱὸς λύπης. 1Sam. 4 9]. 
βαρδίσαγνος ὁ τὰς γυναῖκας βιαζό- 

μενος. 
βάρδιςοι βραδύτατοι. 
βαρεῖαγείρ ἡ δυνατή" ᾿"συνέςη δὲ πλῆ- 

θος ἱκανόν καὶ ῥαρεῖα χεὶρ καὶ παράδοξος. 
βάρεις πλοῖα, τείχη, σοαί, αὐλαί, πύρ: 

γοι, σφαἴραι. 'ὃ δὲ ἐπεμέλετο βαρῶν" ζε{. 
v. ἸΠουσώνιος h), τουτέςι τειχῶν. (ΑΡ 7 67) 

"έξω κ), εἰ καί σοι μέγα ῥρίψεται ὀκριόεσσα 
ῥᾷρις, ἀποφθίμενον τὸν κύνα «Πιογένη. 

βάρεις ἐλεφάντιναι (99. 44 9) αἳ παν- 
ταχοῦ τῆς γῆς ἐκκλησίαι, μία δὲ τῇ πίςει, 
ἐν αἷς γεραίρεται ὦ Φεύς. καὶ βάρεων ἡ 
γενικὴ τῶν πληθυντικῶν. ῥᾶρις δὲ ςοὰ καὶ 
πόλις, 

βαρέων ῥαςα] μάτων, 

ΒαρΦολομιαῖος ὄνομα κύριον. 
Βαρκαίοις «{ιῤυκοῖς, Βάρκη γὰρ πό- 

λις «1ιῤύης, ἡ νῦν ΠΠτολεμαῖς καλουκένη. 
Ρβάρνη υἱὸς ἀλλόμενος, 
βαρύεις. 
ῥάρος ἐπὶ τῶν μεγίσων πόλεων" ᾽ἡ θὲα 

Καπύη μετα θεμένη πρὺς τοὺς Καρχηδονίως 
τῷ βάρει συ»επεσπάσατο καὶ τὰς ἄλλας πύ- 

—8 ε{, v. Καπύη. 

βάρος, περὶ Πολέμωνος (Ώίος. Τ., 4 19) 
"ᾗν δὲ καὶ τὸ ῥάρος οἱονεὶ «{ώριός τις οἶκο- 
νομιία... Ἱπροορώμενος δὲ καὶ κατορρωδῶν 
τὸ βάρας καὶ τὸ φιλόνεικον τῶν ἄν ο ώπων 

: ἀντὶ τοῦ τὺ πλῆθος, τὴν ἰσχύν, Ηολύβιός 

φησι. καὶ αὖθις (Ροἱγυ. 30 15) "ἐπισημηνά- 
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µενος δὲ τοῦ Σικυῶνος τὴν ὀχυρύτητα, καὶ 
τὸ βάρος τῆς τῶν ᾿4ργείων πόλεως, ᾖλὼδεν 
εἰς Ἠπίδαυρο»."' καὶ αὖθις Diodor. t. 2p. 630) 
᾿"ἐπολυπραγμόνησαν ἀκριῤῶς τῆς πόλεως τὴν 
δέσιν καὶ τὸ βάρος... «5060 1142) "βάρος 
γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει" οὐ γὰρ λό- 
γοισι τὺν βίον σπουδάζοµεν λαμπρὺν ποιεῖ- 
σθαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις.' 

Βάρρων ἱςορικὸς ἐπιτομὴν τῶν κατ 
Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα, 

βαρύῤρομος ῥβαρύηχος. καὶ πόντον 
ῥαρύῤρομον” (Α Nub. 283) διὰ τὸν τῶν κυ- 
μάτων ψόφον. 

ῥαρυδαίμων ἀτυχής. 
βαρυηχέος τοῦ μέγα ἠχοῦντος"' οἱ γὰρ 

βαρεῖς ποταμιοὶ ῥέοντες µέγαν ἦχον ἀπεργά- 
ζονται. “ρισοφάνης Νεφέλαις ὤπ "ἀπ 
ὠκεανοῦ ῥαρυηχέος. 

ῥαρύμηνις µνησίκακος. 
βαρυνόμενος καταπονούµενος" Πολύ- 

βιος ὃ δὲ ἐξαναςὰς προῆγε, τὰ μὲν ὑπὸ τῆς 

ἀρρωςίας τὰ δὲ ὑπὸ τῆς ἡλικίας βαρυνόμε- 
ος" εἶχε γὰρ ἑβδομηκοςὺν ἔτος. 

βαρυπήμων ἄθλιος, ῥεβαρημένος, κα: 
κός, 

βαρυπρεπής πολυτελής" καὶ τὺ μέσον 
τῆς ἡμέρας εὐωχία περιεκέχυτο ῥαρυπρεπὴς 
τῷ «Ίέοντι, καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἐκάλει.' 

βαρυσυμφορώτατος ὑυςυχής" ᾿'νο- 
µίων ἑαυτὸν βαρυσυμφορώτατο» γεγονέναι 
πάντων ἀνθρώπων. Ηετοᾶοι. 1 4603 

ῥαρῶ αἰτιατικῇ. 
βασάν αἰσχύνι. ᾿εἶπε κύριος, ἐκ ῥασὰν 

ἐπιερέψω)” «{αῤίὸ φησι (Βν. 07 23). 

βασανέζειν. οὐ τὺ αἰκίεσθαι καὶ τι- 
μωρεῖσθαι καὶ μαςιγοῦ» σηµαίνει παρὰ τοῖς 

“{ττικοῖς, ἀλλὰ τὸ χωρὶς πληγῶν» ἀνακρίνειν 

καὶ ἐλέγχειν τἀληθὲς διὰ λόγω», ἀπὸ τῆς 
ῥασάνου τῆς χρυσοχοϊκῆς λίδου µεταφορι- 
κῶς' καὶ Πολύβιος ΄'τότε νοµίσας τὴν ἐκπι- 
ρὸς ἔχειν ῥάσανο», ἀπελύθη τῆς ὑποψίας.' 
καὶ ῥβασανίσας ἀντὶ τοῦ δοκιµάσας. κέ- 
ὔθηνται ἅπαντες οἱ ἀξιόλογοι. ὁ δὲ “άριςο- 
φάνης Ran. 628) οὕτω" ᾿"ῥασάνιζε τουτονὶ 
λαβών" κἄν ποτέ μ’ ἕλης ἀδικοῦντ, ἀπόκτει- 
νών  ἄγων. καὶ πῶς ῥασανίζω; πάντα τρύ- 

πον, ἐν πίνακι Φήσας, κρειάσας, ὑςριγίδι 

µαςιγῶ», δέρω», ςρεβλῶ», ἔτι ὁ᾽ εἰς τὰς ῥῖ- 

νας ὄξος ἐγχέω», πλύθους ἐπιτιδείς, πάντα 
τἆλλα" πλὴν πράσῳ μὴ τύπτε τοῦτον, μηδὲ 

Βάρρων» -- Βασίλειος b 

γητείῳ νέῳ,'' ἐπειδὴ οἳ ἐλεύθεροι πρὸ τότε 
ἐδαίροντο πράσοις καὶ σκορόδοις. ῥβασάνιςι 

.- — * 4 J 

αὐτὸν πανταχῶς, μὴ ἐν παιδιᾷ, μηδὲ ὡς τὸς 
ἐλευθέρους παῖδας τῷ ἐκκαυλήματι τῷ πρά. 
σου ἢ τοῦ γητείου, τουτέςιν ἀμπελοπράσοι 
R 

ἡ ὡς τινες πράσου φύλλῳ, 

Βασανῖτις χώρα. 
3 / 3 4 ς . 4 

ῥάσανος λίθος ἐςὶν ἡ τὸ χρυσίον παρα: 
τριῤόμενον δοκιμάζασα. οὕτως 4ντιφῶν καὶ 
Ηύνδαρος καὶ Σοφοκλῆς. 'Ὑπερίδης δὲ τὰ ἐν 
ταῖς βασάνοις εἰρημένα ὑπὸ τῶν βασανιζο 
κιένων καὶ ἀναγραφέντα βασάνους ὠνύμασι 
Harp.). καὶ παροιμία ᾿"βάσανος λίφος”. ἐπὶ 
τῶν ἐξεταζόντων ἐν λόγοις ἢ ἔθγοις, πα 
η - * 

ὅσον ἡ Ίνδία λίΦος τὸν χρυσὸν δοκιμάζει 
βασιλεία τὸ ἀξίωμα, καὶ τὸ ἔθνος τὸι 

Τ — — ῥασιλευόμενο», οἷον Περσῶν Ἰνδῶν "4ράῤω», 
ο 4 * — 2 ΄ βασιλεία ἐςὶν ἀνυπεύθυνος ἀρχή. 

/ ... ΄ * * 4 
βασελεία. οὔτε φύσις ουτε τὸ δίκαιονὸ 

ἀποδιδοῦσι τοῖς ἀνθρώποις τὰς βασιλείας, 

ἀλλὰ τοῖς δυναµένοις ἡγεῖσθαι ςρατοπέδοι 
. — 7 

καὶ χειρίζειν πράγματα »ουνεχῶς, οἷος ἐν 
Φίλιππος καὶ οἱἵ διάδοχοι «4λεξάνδρου. τὸν 
7ὰρ υἱὸν κατὰ φύσιν ἐδὲν ὠφέλησεν ἡ ση: 
γένεια διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀδυναμίαν. τοὺς 
δὲ μηδὲν προσήκορτας βασιλεῖς γενέσφαισχι: 
Φὺν ἁπάσης τῆς οἰκουμένης. . 

ῥασιλεία. ὅτι ἡ βασιλεία κτζια τῶνι 
” 2* J — — 

κουῶν, ἆλλ οὐ τὰ ὁημόσια της βασιλείας 

κτήματα. διὸ τὰς ἐξ ἀνάγκης καὶ μεν ὕβρεως 
εἰσπράξεις ὥσπερ τυρα»νικὰς ἀκολασίας µε 
σεῖν δεῖ, τὸς ὀἐσὺνλόγῳ καὶ φιλανδρωπία τῶν 
εἰσφορῶν ἀπαιτήσεις ὦσπερ κηδεµο»ίαν τά». 

ῥασιλείδης ὁ τοῦ ῥασιλέως (Ρ]αιο Cri- 
πα ρ.116). 

βασίλειοι παῖδες ἑξακισχίλιοι, οἵτιες 
. * 2** — ⸗ 

κατὰ πρύςαξιν «λεξάνδρου τοῦ Ἰακεδόνος 
τὰ πολέμια ἐξήσκουν ἐν «4 ύπτῳ. 

Βασίλειος -4γκυρανός, ἐπίσκοπος της 

αὐτῆς πύλεως, ἰατρὺς τὴν τέχνην. οὗτος 
* J 7 4. * 

ἔγραψε κατὰ Ἠαρκέλλου, καὶ περὶ παρε" 
. τι ’ α 4 κ ⸗ 

γίας, κια ἕτερα οὐκ ὀλίγα ἄλλα. ῥασιλεύον: 
τος Κωνςαντίου ἸἨπακεδοριανῆης Φρησκείας 
εἩ - ᾖὉἹ ε. - 

ἅμα Γὐςαθίῳ Φεβαςηνῷ ἠθξε. Sophrouiss 

89 p. 179 Fahr. 
Βασίλειος ἕτερος, ἐπίσκοπος Εήρηνου 

πύλεως τῆς Ἱκιλιχίας, ἐπὶ «ἁναςασίου βασι 

λέως, τὴν φρένα καὶ τὴν ἄσκησιν τῷ ὅμη" 
’ ” ” , 1 ’ * 

»ύμῳ Βασιλείῳ Kaiceotiuc ἐοικώς, ἔγραν: 
. ο, ’ ΄ / 

κατὰ -{ρχελάου πρεσβυτέρου ἸΚολωνείας. 



Βασίλειος ο -- βάσιμος 

ε. Βασίλεεος Καισαρείας τῆς Καππαδο- 

κῶν ἐπίσκοπος, ἦτις πρώην ΙΗάζακα ἐκαλεῖτο, 
Παῖρος Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζοῦ ἐπισκόπη. 
Ἰέχονε δὲ γονέων περιφανῶν, Βασιλείου τε 
ταὶ Ἐμμελείας, ὧν ἄνωθεν ἡ συγγένεια, ἀνὴρ 
Ὀλογιρώτατος καὶ πάσης παιδείας εἲς ἄκρο» 

ἠηλακώς. οὗτος * θάψε πλεῖςα, ἐν οἷς Φαυ- 
μάζεται τὰ εἰς τὴν ἑξαήμερον, καὶ κατ Εὐ- 
ροµίου δὲ ἐξαιρέτους συνέταξε λόγους, καὶ 

περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος τεῦχος, καὶ τὰς 
εἰς τὴν ἑξαήμερο» ὁμιλίας ἐννέα, ἕτερον τεῦ- 
Ίος ἀσκητικόν, περὶ παρθενίὰς ἄλλο, ἔπαι- 
'ν εἰς τοὺς μ΄ μάρτυρας, ἕεερον εἲς ἵ όρ- 
ὀν, ἄλλον εἰς Βαρλαάμ, ἕτερον εἲς Ἰελίτ- 
ταν. εἲς διαφόρους Ψαλμοὺς ̓ ἠδικοὶ λόγοι 
ῥάφοροι. ἐπιςολαί, ὧν οὐδὲν ἅ ἄμεωον, πρός 
πετὸν σοφιςὴν ««4{ιῤάνιον καὶ πρὸς τὸν φί- 
ὧν Γρηγόριον καὶ εἲς ἄλλους πλείονας (εξ. 
Απολινάριος). τελευτᾷ δὲ Βασίλειος ρα: 

μνοῦ τὰ “Ρωμαίων σκῆπτρα διέποντος. 
ὅτι ὁ μέγας Βασίλειος ἀδελφοὺς εἶχε ὅ”, 

τόν τε ΙΓ Ῥηγόριον τὸν Νύσσης ἐπέσκοπον, καὶ 
Πέτρον καὶ αὐτὸν ἐπίσκοπον, καὶ ἑτέρους 
ῥύο μονάσαντας. 

ἑ Βασέλειος, τὰ διὰ τοῦ τος ὀνοματικὰ 
ὑιὰ τοῦ γράφονται, πλὴν ὁ’, ἄρειος Ἡρά- 
κλειος Βασίλειος. 

βασέλειος ςοά. δύο εἰσὶ ςοαὶ παρ ἀλ- 

λήλας, ᾗ τε τοῦ ἐλευθερίου 4ιὸς καὶ ἡ βα- 
σίειος. ἔςι δὲ καὶ τρίτη, ἢ πάλαι μὲν Πει- 
σιώάκτειος ἐκαλεῖτο, νῦν δὲ μµετωνοκάσθη 
ποικίλη, Harp. 

ῥασιλειώντα κτείνει (Τοδερ]. Β. I. 4 
4) ἐπιθυμοῦντα βασιλεῦσαι. 

βασιλεὺς μέγας ὁ τῶν Περσῶν' τοῖς 
δὲ ἄλλοις προσετίώΦεσαν καὶ τῶν ἀρχομένων 

τὰ ὀνόματα, οἷον «Ίακεδαιμονίω» Ηακεδό- 
τον. διαφέρει ῥασιλεὺς τυράννου᾽ βασιλεὺς 
μὲν γὰρ ὁ ἀπὸ προγόνων κατὰ διαδοχὴν τὴν 
ἀρχὴν ἐπὶ ῥητοῖς λαβὼν γέρασι, τύραννος 
δὲ ὃς βιαίως τὴν ἀρχὴν σφετερίζεται. χρῶν- 
ται οὲ ἀδιαφόρως ἑκατέροις ὀνόμασιν" Ἱέ- 
θων 7ὰρ βασιλέα Πήνδαρος κιλεῖ τύραννον 
ὄντα, καὶ «{ιονύσιον, καὶ Εύπολις Πεισίς 5ρα- 

τον βασιλέα καλεῖ, καὶ τοὺς βασιλεῖς τυράν- 

ες, se. A Ach. 61, 
ῥβασιλήτο ο- 
βασιλική. ὅτι ἐν τῇ βασιλικῇ ὀπίσω τᾶ 

μιλίου ἴδατο ἀνθρείκελον ἄγαλι µια χουσέμβα- 

φον, ἔνφα ἦν καὶ τὸ ἔξαωμον ἕως ᾿Ηρακλεία | ῥάσιμοι τόποι οἱ πορεύσιμοι. 
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τοῦ βασιλέως, γονυκλινὲς Ἰουσίνου τοῦ τυ- 

ράννου. ἐκεῖ ὁ Τέρβελις ἐδημιηγόρησεν"' ἐν 
οἷς ἐλέφας ἵςατο παμµεγέθης, ὑπὸ Σεβήρου 
κατεσκευασµένος. ἔνθα ἦν καὶ σχολὴ φυλατ- 
τόντων» τὴν πόλιν. ἔμενε δὲ ἐκεῖσε ἀργυροκό- 
πος ἐν πλαςοῖς ζυγοῖς τὴν πρᾶσιν ποιούµε- 

νος, καὶ τοῦ οἰκήματος αὐτοῦ πορθουµένου 

ἠπείλει τῷ τὸν ἐλέφαντα φυλάττοντι Φάνα- 
το», εἰ μὴ τοῦτον κρατήσειεν. ὃ δὲ Φηροκό- 
µος οὐκ ἐνεδίδου" ὃν φονεύσας ὁ ζυγοπλά- 
σης δέδωκε βορὰν τῷ ἐλέφαντι. τὸ δὲ ὃηρίον 
ἀτίθασον ὃν καὶ αὐτὸν ἀνεῖλε. καὶ ὁ Σεβῆ- 
ϱος ἀκούσας τῷ δηρίῳ Φυσίαν ἤνεγκεν. ἐν 
αὐτῷ δὲ τῷ τόπῳ παρευθὺ ἀνετυπώθησαν 
τό τε Φηρίον καὶ ὁ Φηροκόμος. ἔνθα καὶ 
Ἡρακλῆς ἐλατρεύθη, πολλὰς Φνυσίας δεξά- 

µενος, ὃς ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ µετετέθη. ἐπὶ 

δὲ Ἰουλιανοῦ ὑπατικοῦ ἀπὸ “Ρώμης ᾖλνεν 
εἲς τὸ Βνζάντιο», καὶ εἰσήχθη ἐν ἀπήνη καὶ 
νηὶ καὶ ςῆλαι δέκα. Codinus oris. ΟΡ p. 22. 

ῥβασιλικὴ διαδρομή. ᾗ γινοµένη τοῦ 
βασιλέως παρόντος ὁιαδρομή (ἔσι δὲ οὗτος 

εἷς τῶν 49 ήνησιν ἐνρέα ἀρχόντω») βασιλικὴ 
διαδρομὴ καλεῖτω. 

Βασιλικός σοφιςὴς περὶ τῶν διὰ τῶν 
λέξεων σχημάτων», περὶ ῥητορικῆς παρασκευῆς 
ἤτοι περὶ ἀσκήσεως, περὶ µεταποιήσεως, καὶ 
ἄλλα τινά. 

βασιλίνδα τὴν βασιλεία» (an ῥβασι- 
λίδα τὴν βασίλειαν cum δε], S Λη, 941). 

βασιλίς ἡ τοῦ ῥασιλέως γυνή, ὡς καὶ 
βαλανὶς ἡ τοῦ ῥαλανέως. 

Βασιλίσκος, Βηρίνης ἀδελφὸς τῆς βα-α 
σιλίδος, ἐπὶ «{έοντος τοῦ βασιλέως ἀντὶ Ῥε- 
σικίου σρατοπεδάρχου Πρεῦθη, εὐεπίτευκτος 
μὲν ὦν ἐν µάχαις, βραδύνους δὲ καὶ φενα- 
κίζουσι» ὑπαγόμενος ῥᾳδίως. Malchus p. 274 

Βασιλίσκος. ὅτι Βασιλίσκος ὁ Pu-h 

µαίω» τῶν ἑῴων βασιλεὺς τῶν ἐκκλησιῶν 
τοὺς ἐπισκόπους εἰσέπραττε χρήµωτα, καὶ 
"4κάκιον τὸν Κωνςαντινουπόλεως ἐπίσκοπον 
μικροῦ δεῖν ἀπώσατο, εἰ μὴ τῷ πλήνδει τῶν 
λεγομένων μοναχῶν ἀπεκρούσθη. πολύς τε 
ἦν πρὺς ἐπιδυμίαν χρημάτων», ὡς μηδὲ αὐ- 
τῶν τῶν τὰς εὐτελεῖς καὶ βαναύσους µετιόν- 

των ἐπιςήμας ἀπέχεσθαι. καὶ ἦν ἅπαντα 
μεςὰ ὁακρύων τῇ τῶν τοιούτων εἰσφορῶν 
εἰσπράξει. καὶ ἔςιν ἐν τῷ «άρμάτος. 

ῥάσιμος πορευτική, εὐεπίβατος,. καὶ 
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βάσις ῥβάδισις"' (5 Ai. 8) "“κυνὺς Aunui- 
νης ὥς τις εὔρινος βάσις.” 

βασκαίνει ἀντὶ τοῦ αἰτιᾶται καὶ µέμ- 
φεται καὶ συκοφαντεῖ, οὕτω «{ημοσθένης ἐν 
τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (189). καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 

. ΄ * . X * 

(108) "'Ἱβάσκανον δὲ καὶ πικρὺν καὶ κακόηδες 
οὐδέν ἐςι πολίτευμα ἐμόν φησί, 
φιλαίτιον καὶ συκοφαντικόν. 

βασκανία καὶ ῥάσκανος. ὅτι τὸ ῥά. 
σκανος ἁπλῶς ἐπὶ λοιδορίας τιθέασιν' {Α 

Plut. 571) "οὐ ψεύδει καίπερ σφόδρα βάσκα- 
} 

νος οὖσα. 

βασμοί ῥαβμοί. 
βασσαρικὰ ἴτοι διονυσιακὰ ἔγραψε 

«Σωτήριχος, γεγονὼς ἐπὶ «{ιοκλητιανοῦ. καὶ 
βασσαρικοῦ". ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 165) 
“Περεπτὸν ῥασσαρικοῦ ῥύμῤον Φιάσοιο μύω- 
πα, τουτέςι πορνικοῦ. 

βασσαρίς ἑταίρα, πόρνη" ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (ΑΡ 674) ᾿'βασσαρὶς Εὐρυνόμη σκοπε- 
λοδρόµος, ἤ ποτε ταύρων» πολλὰ τανυκραί- 
θω» ςέρνα χαραξαμένη. 

ῃ 2 * 9 21 ⸗* 

ῥάσσαρος ἁλωπηξ κατὰ Ηρόδοτο» 44 
199). 

* * 

Μάσσος Ἰορίνθιος, "πολλώνιος πρὸς 
— : ἔ / οκ ζ τοῦτον διηνέχθη πατραλοίας μὲν γὰρ ἅτος 

ἐδόκει καὶ ἐπεπίςευτο, σοφία» δὲ ἑαυτᾷ κα: 
τεψεύδετο, καὶ χαλινὸς οὐκ ἦν ἐπὶ τῇ γλώ W * AMVoSG ουκ Ἡν ΕπΕ ΤΑ ΥΛΩΤΤΠ. 

ο 2 . 4 λοιδορούμενον δὲ αὐτὺν ἐπέσχεν ὁ ᾿4πολλώ- 
7 ! « νιος οἷς τε ἐπέσειλεν οἷς τε διελέχὺη κατ 

— - ή λα 

αὐτοῦ. πᾶν γὰρ ὕπερ ὡς ἐς πατραλοίαν ἔλε- 
2}. ᾿ πε / 5 . * 4 ς 

γε», ἀληθὲς ἐδόκει' μὴ γὰρ ἄν ποτε τοιόνδε 
ἄνδρα ἐς λοιδορία» ἐκπεσεῖν, μηδὲ ἂν εἰπεῖν 
τὸ μὴ ὂν. Philoſtrat. V. Α. 4 90, 

{ να — ..ς : ο 2 { ΄ 

ῥαςάζω αἰτιατικῃ. "ο δὲ Κρης ὑπάρ- 

Ζω» καὶ φύσει ποικίλος πᾶν ἐβάςαζεπράᾶγμα 
καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψηλάφα,' ἀντὶ τὸ ὃιε- 
σκέπτετο. 

—* 1 ᾽ 24 / — 

ῥαςάσας ἀντὶ τοῦ δοκμιάσας" Εὔπολις 
᾿᾽ἄγε δή, πύτερα βούλεσθε τὴν νῦν διά εσιν 

λε - ΄ 4 Ἡ 3 * — * ; * 

vdñc κους 1 τον αρχαιυν τρυπονς ιο” 

ος — 
(τι του 

» 3. .- M 22 J — 
τερ᾽ ἐρεῖς, ἐγὼ ὃ᾽ ἀκούσας τὸν τρόπον ὃν 
ἂν ὁοκῇ µοι ῥαςάσας αἱρήσομαι. ᾿ πᾶν τὸ 
συμβησύμενον ἐπὶ λόγον ἄγων καὶ ῥασάζων, 
ἀντὶ τοῦ δοκιμάζων. καὶ βάςαγμα : (Ῥο- 
11). 36 4) 

ςαγµα τῆς πόλεως ἠν' πλείονα γὰρ κ΄ μυ" 
ριάδω» ὅπλα παρέδωκαν ᾿Γωμαίοις καὶ κα- 

ταπέλτας β. καὶ ῥβαςάσαι οὐ τὸ ἄρω 
δηλοῖ παρὰ τοῖς «πτικοῖς, ἀλλὰ τὸ τγηλα- 

'σαντος ταυτολογίας 

᾽"δΓλον ἐγένετο διότι μέγα τὸ βά- | 

βάσις — Βάττος 

φῆσαι καὶ διασηκῶσαι καὶ διασκέψασδαι τῇ 
χειρὶ τὴν ὑλκήν. 

βαςαγνφείη ἀρθείῃ, κλαπείη. (Βἱορ. L. 
459) *6 δὲ {ακύδης σφραγισάµενος διὰ τῆς 
ὁπῆς τὸν δακτύλιο» ἐρρίπτει, ὡς µηδέποτε 
αὐτοῦ περιαιρενείη καί τι ῥαςαχθείῃ τῶν 
ἀποκειμένων. 

βατά ῥάσιμα" 4ρριανός 4 31 5) πάντα 
δὲ τῷ λεξάνδρῳ βατά τε καὶ ἐξαιρετέω εἲ- 
ναι ἐδύκει.' 

Βάτα Κάρας » ἐπὶ τιῶν παχέων καὶ ὃυ- 
νατῶν. κατὰ διαςολὴν δὲ ἀναγρωςέο». 

βάταλος βδῥελυρός, αἰσχρός. 
Βάταλος. οὕτως ἐκλήθη ὁ Φημοσδένης 

νέος ὧν ὡς γυναικώδης" }ηράσας δὲ “4ργάς, 
ἀπὸ ὄφεως οὕτω καλουμένου. Αεδεομίη, 2 989, 

Βαταναία χώρα. 
βατήρ ἡ ἀρχὴ τᾶ τῶν πεντάθλων σκάµ- 

µατος. αὐτὸν κέκρουκας τὸν. ῥατῆρα τοῦ 
λόγου, φησί τις, οἷον τὸ ἐπικαιρότατον καὶ 
τὸ πρῶτον. aelius Dionys. αρ. Eustath. ᾱ 
p. 1404. 

βατίς εἶδος ἰχθύος, καὶ ῥατιδοσκό- 
ποι οἱ ὀψοφάγοι. 

βατός ὁ ῥάσιμος τόπος. 
ῥατράγειον εἶδος χρώματος. ἀπὸ τότε 

καὶ βατραχές ἱμάτιον. ἐχρίοντο δὲ τῷ βα- 
τραχείῳ τὰ πρόσωπα πρὶν ἐπινοηῦθῆναι τὰ 

προσωπεῖα, καὶ βατραχίς εἶδος ἐσθῆτος 
ἀνθίνης, ὅμοιον τῷ ὀνόματι ἐχάσης τὺ χρῶμα. 
καὶ ῥατράχειος μοῖρα. 

ῥάτραχος ἐκ Σερίφου, ἐπὶ τῶν ἀφώ- 

»ων, παρ ὅσον οἱ ἐν Σερίφῳ ῥάτραχοι κο- 
µισθέντες εἰς Φκῦρον οὐκ ἐφ Φέγγοντο. 

βατράχῳ ὑύόωρ, ὡς | γαλῆ 5έαρ, ἐπὶ 
τῶν ταῦτα διδόντω» οἷς Χαίρουσιν οἱ λάμ- 
ῥάνοντες. xul βατράχοις οἱνοχοεῖς, ἐπὶ 

τῶν ταῦτα παρεχόντων ὧν οὐ χρῄζουσιν οἱ 
λαμῤάνοντες, 

ῥατταρισμοί φλυαρίω, 
ῥαττολογία ἡ πολυλογία, ἀπὸ Βάττου 

τινὺς μακροὺς καὶ πολυςίχους ὕμνους ποιή- 
ἔχοντας. 
κύριον, ἰσχνόφωνος καὶ 

Κρητικὴ Ὁωξός, ἐν τῇ 
ὃς ἐπὶ ον: Γατρὶ ἀμήτορυ, 

— ση 

Βάττος ὄνομα 
.” ΄ 7 

τραυλος, πόλις ἡν 

᾿Ετέαρχος βασιλεύς, 
τῇ οὔγομα ην Θρονέμη, ... παρέχου σιέ τὲ 

μηχανωμένη, καὶ τέ- 
΄ - 

λος μµαχλοσύνη» ἐπενεγκοῦσά οἱ πείθει τὸν 
η » ο * μέ εν κ. ο} . 

ἄνδρα ταῦτα ἔχει» οὕτως, ὃ δὲ ἀναγρωσνεις 

κακὰ κιιὶ παν επ) αὐτῇ 



Βάττου σίλφιον α — βδέννυσθδαι 

αὐ τς γυναικὸς ἔθγον οὐχ ὅσιον ἐμηχανᾶτο 
ἐπ τῇ δυγατρύ ἦν γὰρ δὴ Θεμίσων ἀνὴρ 
βιραῖος ἔμπορος ἐν τῇ Ὀαξῷ' τοῦτον ὁ 
Μίαρχος παραλαβὼν ἐπὶ δεινίᾳ ἐξορκοῖ ἡ Ἶ 
αγ οἱ ὀιηκονήσειν ὃ τι ἂν δεηθείη. ἐπεί τε 
ἡ ων, ἆγαγών οἱ παραδιδοῖ τὴν ἑαυ- 
μη θυγατέρα, καὶ ταύτην ἐκέλευε καταπον- 
εσαι ἀπαγαγόντα. ὁ δὲ Θεμίσων περιηµέ- 
πτσεν ἐν τῷ πελάγει, καὶ ἀφοσιούμενος τὴν 
ὥρχωσιν τοῦ ᾿Ἐτεάρχου, σχοινίοις αὐτὴν 
Ἰαφήσας καθῆκεν εἷς τὸ πέλαγος, ἀνασπά- 

ας δὲ ἀφίκετο ἐς τὴν Θήραν. ἐντεῦθεν ὁὲ 
πε Φρονέμην παραλαβὼν Πολύμνηςσος, ἑὼν 
τ Θηραίων ἀνὴρ δύκιµος, ἐπαλλακεύετο. 
Ἠνου δὲ περειόντος ἐξεγένετό οἱ παῖς ἰσχνό- 
Ίμης καὶ τραυλός, τῷ ἄνομα ἐτέθη Βάττος. 

acot. 4 154. 
; λάττου σίλφιον, ἐπὶ τῶν σπανίους 

ἵως ἑαμῤανόντων" οἱ γὰρ ἸΚυρηναῖοι ἑνὶ 
ὦ Βάττων ἐξαίρετον» ἔδοσαν τὸ σίλφιον, 
Ὢ τοῦ νομέσματος ἐπὶ μὲν Φατέρου -ᾱμ- 
«πα ἐπὶ δὲ Φατέρου σίλφιον ἐτύπωσαν. οἱ 
ἱεεπὶ ο{ιῤύης μπελιῶται εἲς 4ελφὲς ἀνέ- 
σαν κανλὸν σιλφίου. 
Βάττου σίλφιον. ρισοφάνης Πλότῳ 

8) "οὐδ’ ἂν δοίης γέ µοι καὶ τὸ Βάττε 
εὔψιον, τὸ ἐν τῇ 4ιβύη, ὃ Φεραπεύει πολλά. 
(ζοσμόν ἐςι καὶ πολύτιμο». Βάττος γὰρ 
ἵ Κυρήνην κτίζει. 
Βάτων κωμικός. ὁράµατα αὐτᾶ Συνεξ- 

αατῶν «4νδροφόνος Εὐεργέται. 
βαῦζων ὑλακτῶν" ριςοφάνης (ΤΗ. 180) 

αζζων καὶ γὰρ ἐγὼτοιᾶτοςη», — 
Παυκαλαᾶν τιθηνεῖσθαι μετ φδῆς τὰ 

ταιθία, 

Ἰαῦνος κάµινος. ἐξ οὗ καὶ βάνανσοι 
α διὰ πυρὸς ἐργαζόμενοι τεχνῖται. 

ῥάψωας τὴν κώπην, πλεύσας, ἐλθών, 

τρὺς τοὺς ραυτοδίκας, οἱ τὰς τῆς Σενίας 
ἠἰκαζον, ἢ ἀπὸ τῶν φαρμακοποιάντων»" λέ- 
πεσι γὰρ τὸ βάψας ποιήσω μέλαν. Harp. 
σε πγαυτοδίκαι, 

ῥόέλλα, ὁ Σολομών φησι (Όσον. 3019) 
τᾗ βΏλῃ ἦσαν τρεῖς δυγατέρες ἀγαπήσει 
ἑἹαπώμεναι, καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμ- 

— καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν 
 Αδέλλα ἡ ἁμαρτία, Φυγάτηρ αὐτῆς 

πηρα φόνος ——— αἳ οὐκ ἐμπί- 

Ἱωται διὰ τῶν ἀτόπων πράξεων. ἡ τετάρτη 

; πογηρὰ ἐπιθυμία, 

κν 
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Αδέλλεται ἀμέλγε. Πλάτων εἲς τὸν 
Θεαίτητον βὁ άλλεται ρ.174Ώ) λέγει, 

ῥδέλυγμα. πᾶν εἴδωλον καὶ πᾶν ἐκτύ- 
πωµα ἀνθρώπου οὕτως ἐκαλεῖτο παρὰ Ἰου- 
δαίοις, 

ῥδέλυγμα ἐρημώσεως τὸν «4δριανοῦα 
τοῦ βασιλέως ἀνδριάντα. ὁ γὰρ '4δριωνὸς 
καθεῖλε τὴν πόλιν ἄρδη». μετὰ γὰρ τὴν 8ε- 
σπασιανοῦ καὶ Ίΐτου γενοµένη» ἐρήμωσι», 
ἐπὶ «4ὁριανοῦ συςάντες οἳ Ἰεδαῖοι ἐσπούδα- 
ζον ἐπὶ τὴν προτέραν ἐπανελθεῖν πολιτεία». 
ςασιάσαντες οὖν εἰς παντελῆ ἐρήμωσιν ἕαυ- 

τοὺς κατέςησα». καὶ τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα ἐπέ- 
ὕηκε τοῖς λειψάνοις τῆς πόλεως, 4ἰλίαν αὐ- 
τὴν προσαγορεύσας' «ἴλιος γὰρ "4δριανὸς 
ἐκαλεῖτο. lo. Chrysost. [.1 ρ.494. 

βδ έλυγµα ἐρημώσεως σημεῖον τῆς υ 
ἐρημώσιως. ἦσαν δὲ εἰκόνες τινὲς ἄπηγορευ- 
κέναι τῷ νόμῳ, εἲς τᾶτον εἰσκομιζόμεναι. ὃ 
δὴ Πιλᾶτος πεποίηκε, »ύκτωρ ἐς τὸν ναὺν 
τοῦ βασιλέως εἰκόνα εἰσαγαγών», 

ῥδέλυγμα ἐρημώσεως. ὅτι «άντίοχοςς 
ὁ ἐπιφωνής, υἱὸς Σελεύκου τοῦ φιλοπάτορος, 
ἀνὴρ ὑπάρχων δεινὸς καὶ πλεονέκτής, πα- 
ραλαβὼν τὴν πόλιν δοριάλωτον ἀνεῖλε µυ- 
ριάδας (ή. κατατολµήσας οὖν καὶ εἲς τὸ 
ἁγίασμα εἶσελ Φὼν ἐν ὑπερηφανίᾳ πολλῇ, καὶ 
σήσας βωμὸν καὶ εἴδωλον ῥδέλυγμα ἐρημώ- 

σεως, καὶ τὸν ναὸν µιάνας ὃί ἀκαφάρτων 
Φυσιῶν, ἱερὸν «{ιὸς Ὀλυμπίου προσηγόρευ- 
σεν, καὶ τὰς μὴ ἀπογευομένης τῶν χοιρείων 
κρεῶν ἀνήρει. ἐφ οὗ καὶ οἱ ἅγιοι Ἠακκα- 
ῥᾳαῖοι ἀνῃρέφησαν. οἳ δὲ λέγουσιν «4δριανὸν 
ςῆσαι τὸν ἀνδριάντα. eſ. ν.«4ντίοχος. 

Αδελυγμία. ὁ Ἀρυσόςομος ἐχρήσατο 
τῇ λέξει ταύτη ἐν τῇ κατὰ Ἰωάννην ἑρμηνεία 
τοῦ εὐαγγελίου. 

βδελυρός αἰσχροποιός, «4ἰλιανός "'καὶ 
ᾗ γε πασῶν ῥδελυρωτέρα καὶ τὸν παναγέςα- 
τον παρδενῶνα τῶν ἑαυτῆς ἐνέπλησε κακῶν. ) 
καὶ ῥδελυρία ἡ ἀκολασία, 

βδελύττεσθαι µυσάττεσθαι, ναυτιᾶν, 

ἀποςρέφεσύαι. “Απολλόδωρος Κυρηραἴος µι- 
σεῖν. ἀπὺ τούτου καὶ ἡ βδελυγμία ἐπὶ τὸ 
µύσους, καὶ ἡ βδελυρία. καὶ (Α Αν. 150) 
“"Αδελύττομαι τὺν Πέπρεον ἀπὸ ΠΗελωνθία.”. 
εἴ,ν, «Τέπρεος. 

ῥόδέννυσθαι ἐκκενοῦσθαι τὴν» κοιλίαν 
σηµαίνει, οὐ τὸ πέρδεσδαι. ὃ καὶ ἐπιχωριά- 
ζει µέχρι τοῦ νῦν" ῥὺδ έει γὰρ λέγομεν. 
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Αδύλλει καταπέπληγε, βδελύττεται, µι- 
σεῖ, (Α Eq. 324) *6 τε πένης βδύλλει λεώς."' 

Αδύλλετε εὐτελίζετε, φοβεῖσθε καὶ τρέ- 
µετε" 4ριςογάνης (γε. 8954) "τί βδύλλεθ' 
ἡμᾶς; οὔτι που πολλαὶ δοκοῦμεν εἶναι) καὶ 
μιὴν µέρος Υ ἡμῶν ὁρᾶτ' οὕπω τὸ µυριοςόν.' 

βεβαιῶ αἰτιατικῇ. 

βεβαιώσεως δίκης ἐςὶν ὄνομα, ἣν ὃι- 
κάζορται οἱ ὠνησάμενοί τι. 

βεβαλανωμιένον ἀντὶ τοῦ κατεγύµενον 
ὑπὸ τῆς κόπρα" «4ριςοφάνης (Εεεὶ. 890) "μή 
µε περιίδης ὁιαρραγέντα μηδὲ βεβαλανωμέ- 
ον. 

βέβηκεν ἕςηκεν, ἐπέπηκτο. 
βεβηκός ἀσφαλές. 
ῥέβηλος τόπος ὁ βατὸς πᾶσι καὶ ἀκά- 

Φαρτος, καὶ ῥέβηλος ἀνήρ ὁ ἀμύητος καὶ 
µιαρύς"' Εὐριπίδης (Ῥτοιενί!, 1) ''οὐ γὰρ δέ- 
µις βέβηλον ἅπτεσθαι δύόµων, καὶ '“ἀείδω 
ξυ»ετοῖσι, θύρας ὁ᾽ ἐπίφεσθε ῥέβηλοι.” καὶ 
βεβηλοῦνται µιαίνονται. 

ῥέβριΦε (Ηοπι. 11 3984) — 
βεβρινυῖα (Hom. Φ 383) βαρεῖα, ἰσχυρά. 
βέβρυχεν (Hom. 53264) ἠχεῖ, 
βεβυσιιένα λαθραῖα, ἢ πεπληρωμένα, 

καὶ βεβυσμιιένον πεπληρωμένον, κεκαλυμι- 
μένον" “4ρισοφάνης Ach. 462) "δός μοι χυ- 
τρίδιον σπογγέρ βεβυσμένον.” ἢ ὅτι χύτραν 
ἔφερον ἐν ᾗ ἦν σπόγγος πεπληρωμένος μέλι» 
τος, ἣν ον ἐν τῷ σύματι τῶν παίδων 
διὰ τὸ ἐκμυζᾶν" ἡ ὅτι οἱ πένητες τὰ τρή: 
µατα τῆς χύτρας σφη»οῦσι σπύγγοις. ἢ τε- 
τρηµένο» πανταχοῦ. 

βέβυςο ἐπιπλήρωτο" 
χόλοιο.) 

Βεελφεγώρ. Βέελ ὁ Κρόνος, Φεγώρ ὁ 
τόπος ἐν ᾧ ἐτιμᾶτο. Theodoret. in Ps. 105 28. 

βείδιος ὁ ἔνδοξος, 

βειέλοπες οἱ λῶροι, 
3  βεκκεσέληνε ἤτοι ἀπόπληκτε καὶ σελη- 
νόπληκτε" ἡ τὰ δύο σύγκειται ὡς ἕν, τὸ ῥέκ- 
κος καὶ ἡ σελήνη. ἀρχαῖα δὲ ἀμφύτερα. ἢ 
ὅτι τὸν ἄρτον βέκκος ἐκάλου» οἱ Φρύγες, 
διεβάλλοντο δὲ ὡς ἀνόητοι. ἀπὸ οὖν τῆς ὅια- 
λέκτου σκώπτει αὐτούς. ἡ δὲ περὶ τὸ ῥέχκε 
ἱςορία, ἤ ἐςι φωνὴ Φρυγῶν σηµαίνουσα τὸν 
ἄρτον, παρὰ Ηροὐύτου φανερά ἐςιν ἐν δευ- 
τέρα «9). 

ν΄ βεκκεσέλη»ε ἀρχαῖε, τουτέςιν ἀνοητό- 
τατε. παρῆκται δὲ ἀπὺ τοῦ προσέληνε" τὲς 

᾿᾿ῥέῥυςο δὲ πᾶσα 

βδύλλει -- Βελισάριος 

γὰρ Αρκάδας ἀρχαιοτάτες καὶ πρὸ τῆς σε- 
λήνης φάσκοντας γεγονέναι προσελήνας ἐκά- 
λου». βεκκεσέληνε οὖν ὡς προσέληνε. ἔχεται 
δὲ καὶ αὐτὸ καθ’ αὗτὸ τὸ βεκκεσέληνε ἔςο- 
ρίας τοιαύτης, Ῥαμμήτιχος «4ἰγυπτίων βα- 
σιλεύσας ἠθέλησε γνῶναι τίνες πάντων ἂἄν- 
Φρώπων πρεσβύτεροι καὶ πρῶτοι γένοιρτο. 
ὡς δὲ πάνυ πολυπραγμονῶν οὐχ οἷός τε ἦν 
ἀνευρεῖν τὸ ἀκριῤὲς διὰ τὸ πολλοὺς περὶ τά- 
του φιλονεικεῖν, μηχανᾶταί τι τοιοῦτο. λα- 
ῥὼν οὖν ἀρτίτοκα δύο παιδία εἲς οἴκημια 
κατέκλεισεν ἀνακεχωρηκὸς παντάπασι" καὶ οἳ 
μὲν λέγασιν ὡς αὖἶγας ὑπέπεμπεν αὐτοῖς, ἃς 
Φηλάζοντα ἐτρέφετο τὰ παιδία, οἳ δὲ ὡς 
τροφοὺς παρέςησε τὰς γλώσσας αὐτῶν ἔκτε- 
µώ», ὧςε τῆς φωνῆς αὐτῶν μὴ ἀκούειν τὰ 
παιδία. ταῦτα δὲ ὁ ἹΡαμμήτιχος ἐποίει (ου- 
λύμενος εἰδέναι τίνα ποτὲ τὰ παιδία πρώτη» 
προήσεσι φωνή», ἀπαλλαγέντα τῶν ἀσήμων 
κνυζηκιάτων. ὡς οὖν τριετὴς αὐτοῖς ἐγεγόνει 
χβόνος τῆς τοιαύτης τροφῆς, εἰσέπεμψεν εἲς 
τὸν οἶκον τινὰ τῶν φιλτάτω», ἐντειλάμενος 
σιωπῇ παρελθεἴν. τῇ δὲ ἀνεώξαντος τὰς ὃύ- 

ρας, ὀρέγοντα τὰς χεῖρας τὰ παιδία βέκκος 
ἐκάλου». Φρύγας δὲ τὸν ἄρτον οὕτω καλεῖν. 
καὶ οὕτω μὲν ἹΡαμμήτιχον εὑρεῖν τε καὶ πι- 
σεῦσαι γεγονέναι πρώτους Φρύγας. εἰ δὲ ὁ 
πρῶτος λόγος ἀληθδής, ὅτι ἐξέδρεψα» τὰ παι- 
ῥία αἳ αἶγες καὶ οὐ γυνή, Φαυμασὺν οὐδὲν 
χατακούοντα τῆς αἰγὸς µιμήσασθαι τὴν ἐκεί- 
γης φωνήν, συμπεσεῖν δὲ καὶ παρὰ Φρυξὲ 
τὸ τοιοῦτον ῥῆμα. οὕτως οὖν καὶ τὸ βεκκε- 
σέληνε τὺ ἀρχαῖον δηλοῖ, συγκειµένης τῆς 
— ἐκ τοῦ βέκκος διὰ τὴν εἰρημένην ἔςο- 
ρίαν καὶ τοῦ προσέληνε διὰ τὸ τοὺς «4ρ- 
χάδας προσελήνᾶς καλεῖσθαι, εεἰ. Α Nub. 307. 

βέλεμνα βέλη. 
Βελεςέχη. 
Βελισάριος ὁ «ρατηγὸς ἦν μὲν τὸ σῶμα 

καλός τε καὶ μέγας, καὶ εὐπρόσωπος πάντων 
µάλισα, οὕτω δὲ πρᾶόν τε καὶ εὐπρόσοδον 

παρεῖχεν ἑαυτὸν τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὥςε ἀν- 
Φρώπῳ πένητέ τε λίαν καὶ ἀδόξῳ ἐμφερῇ 
εἶναι. ἔρως δὲ αὐτοῦ τῆς ἀρχῆς πρός τε ςρι- 
τιωτῶν ἀεὶ καὶ ἀγροίκω» ἅμαχός τις ἐγένετο, 
ὅτι δὴ ἐς μὲν τοὺς «ρατιώτας φιλοδωρότα- 
τος ἐγεγόνει ἀνφρώπω» ἁπάντων" τῶν τεγὰρ 
ἐν ξυμβολῇ ἠτυχηκύτων χρήµασι μεγάλοι 
παρεμυώεῖτο τὰ τραύματα, καὶ τοῖς εὐδοκι- 
µήσασι Ψέλιά τε καὶ «ρεπτοὺς ἆθλα παρε 



βελονοπώλης — βῆμα b 

χετο, ἵππου δὲ ἢ τόξου ἢἡ ἄλλου ὀτοῦν ερα: 
πώτη ἐν τῇ μάχη ἀπολωλότος ἕτερον ἀντ 
αὐτοῦ πρὸς Βελισαρίου αὐτίκα ὑπῆρχεν' ἐς 
δὲ τοὺς ἀγροίκους ὅτι δὴ τοσαύτῃ φειδοῖ τε 
καὶ προνοίαᾳ ἐχρῆτο ὥςε ῥιασθῆναι μὲν αὐ- 
τοὺς οὐδὲν πώποτε ςρατηγοῦντος Βελισαρία 
τετύχηκε», «.. ἀπεδίδοντο γὰρ αὐτοῖς κατὰ 
Πμώμην τὰ ὤνια πάντα. καὶ ἡνίκα ἀκμάζοι 
τὰ λήια, εἲς τὸ ἀκριβὲς διεφύλασσε μή τινι 
παριοῦσα ἡ ἵππος λυμήνηται, τῶν δὲ ὡραίων 
ἓν τοῖς Φένδροις ὄντων ἄφασθαι αὐτῶν οὐ- 
ὑενὶ τὸ παράπαν ἐξῆν. ἦν δὲ καὶ σώφρων 
καὶ λίαν ἐνάρετος. Procop. Goth. ἃ 1. 

βελο»οπώλης. οὗτος παράσιτος ἦ», ὡς 
{ησιν “4ριςοφάνης Plut. 115). 

βέλος καὶ τὸ τραῦμα, ὁμωνύμως τῷ τι- 
τρώσκοντι, παρ Ὁμήρῳ (9 513). 

ῥέμβηξ ὃ Ἑύλινς σςοόµβος. (ΑΡ 7 89) 
οἳ δ᾽ ἄρ ὑπὸ πληγῇῆσι Φοὰς βέμβηκας ἔχον- 
τες ἔερεφο» εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳω.'' “4ρι- 
σοφάνης (Αν. 1461) ""βέμβῥηκος οὐδὲν διαφέ- 
θει» δεῖ, ἀντὶ τοῦ εὐκίνητον καὶ εὔςεροφον 
εἶναι δεῖ. ἔςι δὲ βέμβηξ ἐργαλεῖον ὃ μάσιγι 
ερέφουσιν οἱ παῖδες, ἡ παέγνιον τῶν παίδων 

ὡς τροχός, ὃς μάςιγι διωκόμενος Ξρέφεται, 
καὶ ῥεμβηκτιᾶν τὸ περιςερέφεσθαι. καὶβεµ- 
βηκίζωσιν' ριςοφάνης (Ὑεερ. 1508) U 
ἐφ ἠσυχίας ἡμῶν πρόσθεν βεμβηκίζωσιν 
ἑαυτούς.”) 

Ηενεβεντός ὄνομα πόλεως ἸΚαλαβρίας, 
ἓν χτίζει «{ιομήδης" εἷς γὰρ τὸν ἀπόπλουν 
καταχδεὶς εἲς τὰ ἴδια ἐκ ἐδέχθη, ἀλλὰ ὅιω- 
7δεὶς ἀπηλθεν εἲς Καλαβρίαν, καὶ κτίζει πύ- 
ιν, ἦν ἐκάλεσεν άργυρίππην, τὴν µετονο- 
μασφεῖσαν Βενεβεντόν. 

Βενετιανός ὄνομα κύριον. 
Βενιαμίν. ἐπὶ Σαμψῶν κρίνοντος τὺν 

Ἱσραήλ, διὰ τὴν παράνομο» μῖξιν τοῦ Βε- 
πιαμῖν π΄ καὶ ζ κατηναλώθησαν χιλιάδες. 
ἐστιν ἐν τῷ Σαμψῶ». 

βέρεῦρο» ῥάδος" (ΔΡ 770) ''ρῦν πλέον 
; τὸ πάροιθε πύλας κρατεροῖο βερέθρε ὄμ- 
µεσιν ἀγρύπνοις τρισσὲ φύλασσε κύον. 

Περέσχεθοι οἳ ἀνόητοι. πέπλαςαι δὲ ἡ 
λέξεις παρὰ “ἀριςοφάνει (Εᾳ. 692). 

Περοιαίοες. 
Βεσπασια»ός βασιλεὺς Ῥωμαίων ὅτως 

ἡν ἥπιος καὶ προσηνὴς ὡς μηδὲ τὰς εἲς αὐ- 
τόν τε καὶ τὴν ῥασιλείαν γινομµένας ἁμαρτίας 
πέρα τιμωρεῖσθαι φυγῆς. τάς τε γὰρ ἀπε- 
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χθείας καὶ τὰ προσκρούµατα τῆς διανοίας 
ταχέως ἀπεσείετο, καὶ σκώμµατα ῥητόρων, 
ὑφ' ὧν ἠφίετο, καὶ δήμων ἐς αὐτὸν ἆπορρι- 
πτούµενα κούφως τε καὶ γαληνῶς ἔφερεν. 
ἔς τε τὰς ἐντεύξεις κοινὺς καὶ δηιιοτικὺς ὦν 
ἀπεσκήνου μὲν ἐς τὰ πολλὰ τῶν βασιλείων. 
[ο. Antioeh. exe. Peir. p. 817. 

οὗτος τοῖς ἀρίςοις τῶν πώποτε βασιλέων 

παραβάλλεσθαι ἄξιος ἦν, ὃς γεκαὶ τὸν ἰδιώ- 
την ἑαυτοῦ βίον ἐπίδοξον πολλοῖς τε καὶ µε- 
γάλοις ἀπετέλεσε κατορθώμασι" Κλαυδίῳ γὰρ 
τῷ βασιλεῖ «ρατηγῶν ἐπὶ Γερμανὲς καὶ Βρε- 
τανούς Λ΄ καρτερὰς μιάχας πρὸς τοὺς πολε- 
µίους ἀντιπαρεςήσωτο. εἰς δὲ τὴν ἡγεμονίαν 
παρελθὼν μετρίως τε καὶ σωηρύνως τὴν ἆρ- 
χὴν διῴκητο, ἐπιθυμητικῶς μὲν δοκῶν ἔχειν 
χοηκάτω», οὐ μὴν ὧςε παρὰ δίκην ἀφαιρεῖ- 
σθαί τινα τῶν οἰκείων. καὶ τὸν πλοῦτον ἐκ 
ἐς τὰς ἡδονὰς ἀλλ ἐς τὰς δηµοσίας χρείας 
ἐποιεῖτο. ἔκεαν εὕροι τις ἂν ἕτερον πρὸ τᾶδε 
βασιλέα οὔτε δαψιλέσερον οὔτε πρὺς τὸ ἴσον 
τε καὶ δίκαιον ἐξητασμένον τὴν πρὸς τὰς 
δωρεὰς ἐλευθεριότητα. Eutropius. 

βεςιάριον παρὰ Ῥωμαίοις τόπος ἔνθα 
ἡ ἀναγκαία ἀπόκειται ἐσθής. 

βῆ τὸ μιμητικὸν τῆς τῶν προβάτων φω- 
νῆς, οὐχὶ βαὶ λέγουσιν «ἄττικοί. Κρατῖνος 
4ιονυσαλεξάνδρῳ "“ὁ ὃ᾽ ἠλίδιος ὥσπερ πρό- 
βατον βῇ βῇ λέγων βαδίζει. 

βη δέ ἐπορεύθη δέ. 
Βηθανία πόλις Παλαιςίνης. ὃ δὲ λέγει 

ὁ εὐαγγελιςὴς Ἰωάννης (1 98), ὅτι ταῦτα ἐν 
Βηθανίᾳ ἐγένετο, ἐσφαλμένως γέγραπται" ἡ 
γὰρ Βηθανία ἔνφεν ἐςὶ τοῦ Ἰορδάνου, ἡ δὲ 
Ἠηθαβαρά, όπου ἦν Ἰωάννης ῥαπτίζω», πέ- 
θαν ἐςὶ τοῦ Ἰορδάνου. γραπτέον οὖν ὀρθῶς 
οὕτως, ὅτι ταῦτα ἐν ΒηΦαβαρᾶ ἐγένετο, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐν Βηθανία. 

Ηηὃσαϊτδᾶ ὄνομα πόλεως. 
βη 9 ύλος εἶδος ὀρνέου. 
Βηὺὐφαγή ὁκοίως. 
βηλός βαθμὸς Φύρας, η οὐρανός (Ἠοπη, 

4 691). 
ῥῆμα ὁ λίδος τοῦ δικαςηρίη" “4ριςοφά-α 

νης (Εεε]. 675) "τὸ δὲ ῥῆμα τέσοι χρήσιμον 
ἔσαι; τοὺς κρατῆρας καταθήσω καὶ τὰς 
ὑδρίας.", 

ῥῆμα δικαςικὴ τράπεζα" οὐ μακρὰν δὲν 
τῶν πυλῶν τὸ δικασικὸν ῥῆπα προσέταξε 
όοῦ ῆναι. 
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Βημάρχιος ἸΚαισαρεὺς ἐκ Καππαδο- 
χίας, σοφιςής. οὗτος ἔγραψε τὰς Κωνςαντί- 
νου τοῦ βασιλέως πράξεις ἐν βιῤλίοις ϱ, µε- 

λέτας τε καὶ λόγους διαφόρους. 
βὴξ ἀντὶ πορδῆς, ἐπὶ τῶν ἐν ἀπορίᾳ 

’ * 2— — 

προσποιουµιένων τι πράττει», παρ σον οἱ 
πέρδοντες λανάνειν πειρώµενοι προσποιῶν- 
ται ῥήττειν. καὶ παροιμία νέα '᾿ἀπορία 
ψάλτου βήδ.” 

Βηρῖνα, Βηρίνης τῆς γυναικὸς τοῦ µε- 
γάλου ««Πέοντος δύο σῆλωαι ἦσαν, µία μὲν 
βορειοτάτη τοῦ ἁγίου '4γαφονίκου, μετὰ τὴν 
ἄνοδον τῶν ἀναβαθμῶ», ἱτέρα δὲ κατὰ τὺ 
µέρος τῆς ἁγίας Βαρβάρας. καὶ ἡ μὲν τοῦ 
ἁγίου «4γωφονίκου γέγονεν ἔτι ζῶντος τοῦ 
“ἀέοντος, ἡ δὲ ἄλλη μετὰ τὴν τελευτὴν αὐ- 
τοῦ, ἡνίκα ἔξεψε Βασιλίσκον τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῆς, φυγόντος Ζήνωνος τοῦ γαμβροῦ αὐ- 
τῆς. Codin. orig. ΟΡ 37. 

Βῆρος ςρατηγὸς Ῥωμιαίων. οὗτος οὐκ 
ἦν κατεσπαδασµένος ἀλλὰ µέθης νόσῳ ἆνει- 
µένος ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖςον, καὶ ἀπ αὐτοῦ 
δράσει ἀπερισκέπτῳ ἐσαεὶ εἴχετο. Ῥτοεορ. 
σοι. ὃ 27. 

Βηρούνιο» ὄνομα πόλεως, Νωρικοὶ γὰρ 
έθνος, ἔνφα συὸς χρῆμα Φεόπεμπτον τὴν χώ- 
ραν ἐλυμαίνετο, καὶ αὐτῷ πάντες ἐπιχειρᾶν- 
τες οὐδὲν ἤννυον, μέχρι τις ἀνὴρ τὸν σῦν πε- 
οιτρέψας ἐπὶ τοὺς ὤμους ἀνέθετο, οἷόν τι 
καὶ περὶ ἸΚαλυδῶνος μυφεύεται. οἱ δὲ Νω- 
θικοὶ ἐπεβύησαν 'εἷς ἀνήρ” τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, 
τουτέςι ῥηρούνους. ο εν η πόλις Βηρου- 
γιο» ἐκλήθη. 

Βησᾶς ἕςηκεν οἷον ἀχανής. οὗτος ἕςη- 
κε» ἀχανὴς καὶ παταγώδης καὶ ὑπόμωρος. 

Βησσηίς. ὁῆμός ἐστι τῆς «4ντιοχίδος 
Ηῆσσα, Harp. 

βία ἡ ὁρμή, ἢ ῥύμῃ. ᾿ὃ δὲ τῇ βίᾳ τοῦ 
σώματος ἐξωθεῖ τὰς πύλας ἐς τὸ ἔσω. 

βιάζω αἰτιατικῇ. 
βίαιοι οὗτοι ἐγίνοντο, Φάλαρις Ἔχετος 

«4{ιονύσιος καὶ ὁ Κασωνδρέων τύρωγνος, ὕπερ- 

βαλὼν παρανοµέᾳ. καὶ Aiyyic ἀδελφὸς Ἴλλε 
νόθος, καὶ οὗτος βίαιος. 

βιαιύτερον ἐπικρατέςερον' τῆς τῶν 
ωτρῶ» ἐπιςσήμης βιαιότερο» ἦν τὸ γόσημα.” 

βιαίω» ὄνομα δίκης ἐςὶ κατὰ τῶν βία 
πραττόντων ὁτιοῦν' ὁ δὲ ἁλοὺς ἀποτύνει εἲς 
τὸ ὀημόσιον ἴσον τῷ ἑλόνει. «4{ημοσθένης 
κατὰ ΠΗΠειδίου (44). εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς «4{νυ- 
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σιακοῖς φερόμενοι λόγοι βιαίων. καὶ ὁῆλον 
ὅτι οὐκ ἐπὶ φδορᾷ παρθένων οὔτε τὸ ὄνομα 
ὅτε ᾗ δίκη ἐλέγετο, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων». H arp. 

Βίαντος Πριηγέως δίκη. οὗτος εἷς 

τῶν ζ σοφῶν. λέγεται δὲ τὰς δίκας δεινό- 
τατος γεγονέναι εἰπεῖν, ἐπ᾽ ἀγαθδῷ μέντοιτῇ 
τῶν λόγων ἰσχύι ἐχρῆτο. Ἱππῶώναξ 0) 'δι- 
κάζεσφαι Βίαντος τοῦ Πριηνέως κρείσσων.'' 

βιαρκέος τῆς εἲς τὸ ζῆν ἐπαρκούσης" 
ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 179) βιαρκέος ἄλλος 
ἀπ᾽ ἄλλης αὔθαιμοι τρισσοὶ δῶρα λινοςα- 
σίης.͵ 

βιῤάζει συζεύει, ὀγεύει. 
βιῤλιαφύρος γραμματοφόρος" 'ὃ δὲ 

πέμπει ῥιῤλιαφύρον, μὴ δορυῤεῖσφαι παρα- 
κελευόμενος. καὶ πᾶσα γραφὴ βιῤλιαφόρος 
λέγεται. 

Ηίῤλινος οἶνος ἀπὺ χωρίου οὕτως 
ἐκλήδη. 

βιῤλίον ἡᾗ ἐπιςολή. 
βέβλοι Φδεοῦ ἡ γνῶσις αὐτοῦ καὶ ἡ ἄλη- 

σος μνήμη. «Ίαῤίὸ Ps. 1398 19) "καὶ ἐπὶ τὸ 
Αιῤλίον σου πάντες γραφήσονται." 

βιζακίω» μικρῶν λίθων. 
Βιζύη πύλις Θρακική. 
Βίδας ὄνομα κύριον. οΓ. ν. διέπεσεν. 
βίκος τὸ ἀγγεῖον. καὶ βικέδιον, διὰ 

τοῦ  ἡ παράδοσις. Ἐενοφῶν (Απαὺ. 1 9 39) 
''Κῦρος γὰρ ἔπεμπε ῥίκους ἡμιδεεῖς οἴνου. 

βινεῖν τὸ συνουσιάζειν' ἢ τὸ πιπζειν. 9 
ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 529) '"ἁδὺ τὸ βινεῖν ἐσέ: 
τίς οὐ λέγει) ἀλλ’ ὅταν αἰτῇ Ζαλκον, — 
τερον γίνεται ἑλλ εβόρου.” 

βι»εῖν περαίνειν" (A Ecel. 1125) Αινεῖν Ὁ 
δεῖ µε διαλεληιιιένον. ῥινήσομεν" 
᾿ριςοάνης (1.γ9. 1094) "ώς εἰ τις ἡμᾶς μὴ 
ῥιαλλάξει ταχύ, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως μὴ Κλεισθένη 
βινήσομεν.' οὗτος ἐπὶ δηλύτητι ἐκωμῳδεῖτο. 

ῥιοδώρα ἡ γῆ. 
βιοῖο (Ηοιῃ. 4 49) τῆς τοῦ τόξα νευρᾶς. 
ῥίολα πέδιλα, ὑποδήματα, ε{, seli. Hom. 

459]. 

βίος. σηµαίνει ὁ’, παροξυτόνως. 
δὲ τοῦ τόξου ἡ »ευρά. 

βίος ποτὲ μὲν ἡ οὐσία τῶν κτημάτων, b 
πυτὲ δὲ αὐτὸ τὸ ζῆν. καὶ παροιμία "βίον 
µεμαγιιένον. ἐπὶ τῶν εὐδαμιονιζομένων ἐπὶ 
πολυτελεῖ καὶ ἠδεῖ βίῳ. καὶ παροιμία "βίον 
ἀληλεσμένον"' ἐπὶ τῶν ἐν ἀφθονίᾳ τῶν ἐπι- 
τηδείων ὄντων. 

βιόςα 
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βίος « — βλαισός 

βίος. ἐκ τιῶν Φίλωνος {(αξ. ν. Εὐσέβιος «). 
ο « - — - ⸗ ή 

ὅτι ἡ τοῦ Ἀριςοῦ ἐκκλησία δύο ῥίους νοµιο- 
δετεῖ καὶ τρόπους, τὸν μὲν ὑπερφνῆῇ καὶ τῆς 

«νδρωπίνης πολιτείας ἐπέχεινα, οὐ γάμους, 

οὐ παιδοποιίας, οὐ περιουσίας ὕπαρξιν πα- 

ραδεχόµιενο», ἀλλ ὅλον διύλεα τῆς κοινῆς καὶ 

σενήώΦους τῶν βιωτικῶν ἀνθρώπων ἀγωγῆς 
-- . 1 24 / ές 4 / 

παρηλλαγμένον. καὶ µετ ὀλίγα 'ὁ δὲ δεὺ- 
τερος εἔπορεβηκὼς ἀνθρωπινώτερος καὶ τοῦ 
πρώτον λίαν ἀσύγκριτος, οἷος καὶ γάµοις 
σεγκατιέναι σώφροσι καὶ παιδοποιίαις, οἶκο- 

ροµίας τε τῆς κατὰ τὸ δίκαιον ἐπικελεῖσιλαι, 
καὶ ςρατενοµένοις τὰ πρακτέα ὑποτίθεσθαι, 
ἀγρῶν τε καὶ ἐμπορίας καὶ τῆς ἄλλης πολι: 
τακωκάτης ἀγωγῆς μετὰ τῇ δεοσεβοῦς φρον: 
τζεο” οἷς καὶ ἀσκήσεως καιροὶ ιαθητείας 
τε χαὶ τῶν Φείων λογίων ἀκροάσεως ἄφω- 
— καὶ δεύτερος εὐσεβείας ἀπενεμήθδη 
2 ΄ * — * — — κατάλληλον τῷ τοιῴδε βίῳ παρέχων 
Τεν ὠφέλειαν."' 

τοῦ ἁγίου 49φανασίη. δύο εἰσὶν ὁδοὶ ἐν 
τῷ βίῳ καὶ δύο πολιτεῖαι, Ἡ μὲν μετριωτέρα 

{ 4 ΄ * βιωτική, φέρουσα καρπὺν ἐν λ, j δὲ 
ἀγγελεκὴ καὶ ἀποκόσμιος, φέρουσα καρπὸν 

4 , 5 ΄ 5 τὸν τέλειον ἐν ϱ. ὡσαύτως καὶ ὁ παλαιὺς 
βίος εἲς δύο διμρεῖτο, εἰς τὸν Φαρισαϊκὸν 

. « ΄ N2 * ⸗ 
καὶ υψηλόν, καὶ εἰς τὺν ὑποδεέςερον τὸν κο- 
σιικόν.' ε{. Cedren. p. 201. 

κατὰ δὲ φιλοσόφους ῥίων αἱρέσεις τρεῖς 
— Φεωρητικὴ πρακτικὴ λογική. 

βίος ἀκανθώδης ὁ τραχὺς καὶ σκλη- 
ρὺς καὶ παλαιός. καὶ βίος ἀληλεσμένος 
6 » 2* * { 4 μας - 2 
ὁ εὐχερὴς καὶ ἠδύς, ἐπὶ τῶν ἐν ἀφθονία 

— J ΄ Ἂ 1 / χα . τῶν ἐπιτηδείων ὄντων. καὶ βίος ἐξηυλη- 
μένος ἐπὶ τῶν ἀχρήςω», ἐκ μεταφορᾶς τῶν 
ἀχρείων αὐλῶ». καὶ βίος μεμαγμένος ἐπὶ 
τῶ» ἐξ ἑτοίμου καὶ ἀπόνως τρεφομένω». 

βιοςερῆ ἐνδεᾶ" (5 060 746) "“κάπὶ προ: 
σπόλου μιᾶς βιοςερῆ χωροῦντα.᾽ 

βιοτεύω, βιοτεία, καὶ συμβιοτεύω. 

βιοτή καὶ βίοτος ζωή, καὶ τὰ πρὸς τὺ 
ζην, καὶ ἡ οὐσία. ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 7 6) 
"Ελλήνων βιοτῇ δεύτερον ἠέλιον.' 

Αιοῦται ἀντὶ τοῦ ζῇ ἢ ζήσεται. οὕτως 
Ηρόδοτος ῷ 177). 

βέρρο» ἱμάτιο» Ρωμαϊκόν. 
βεςσάκια τὰ παρ ἡμῖν πισάκια λεγό- 

µενα. Athen. p. 649. 
Βιςονία ἐπίφετον τῆς γεράνου" (ΑΡ 7 

174) ἁρπάκτειραν ἐρύκων σπέρματος ὑψι- 
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πετῆῇ Βιςορίαν γέρανον. 
Βιτέλλιος βασιλεὺς Ρωμαίων, ὁ Γάλ- 

βαν διαδεξάµενος, πᾶν αἴσχος ἀναδεδεγ[ιένος 

ἔν τε τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸν ῥίον καὶ ἔχ 

ἥκισα τῷ κατὰ γαςρὺς ἀκρατῶς τε καὶ άκο- 
”, , ή , - 

ρέζως ἔχειν. πολλάκις γὰρ οὐ μόνον τῆς ἡμέ- 
ρας ἀλλὰ καὶ τῆς νυκτὸς σῖτον ᾖρεῖτο, καὶ 

παρὰ τὰς δείπνων παρασκευὰς τὸ πολὺ τῶν 
δημοσίων ἀπετρύετο" δέκα γὰρ δὴ µυριάδας 
ἀργυρίου ἐπὶ δισχιλίαις καὶ πεντακοσίαις ἐς 
τὰ δεῖπνα Φεδαπανηκέναι ἱσόρηται, συ»εχῶς 
μὲν καὶ ἁπλήσως ἐμφορούμενος, συνεχῶς δὲ 
ἅπαντα ἀπερευγόμενός τε καὶ ἐξεμῶν" ῴ δὴ 

καὶ μόνῳ διεγένετο, ἐπεὶ οἵ γε σύσσιτοι αὖ- 
- 3 * — 1 / — ⸗ 

τοῦ καὶ πάνυ κακῶς εἰχον, Πίβιος ἂν Κοί- 
σπος, διὰ νόσο» χρόνου τινὸς ἀπολειῃθεὶς 
τοῦ συµπασίου, κιάλα ςωμµύλως ἔφη εἰ μὴ 
ἐνεροσήκειν, ἀπωλύμην ἄν (1ο. Antioch. εχο. 

. 4 - 3 2 beir. p. 814). ἐς τόδε γοῦν καὶ τὸ παρὰ τῷ 
ἀδελφῷ δεῖπνον τοῦ Βιτελλίου ἐπίσημον γε- 
γονὺς διαμνημιονεύεται, καν’ ὅ φασι δίχα τῆς 
λοιπῆς πολυτελείας δισχιλίης μὲν ἰχώ ὕς ἕπτα- 

, — J 
χισχιλίους δὲ ὄρνις ἐπὶ τὴν Uννν παρενεχ- 

Φῆναι. ἐπήνει δὲ καὶ τὰ Νέρωνος, καὶ τὸν 
νεκρὸν τᾶ Νέρωνος ἐς κοϊλόν τινα καὶ ἀφανῆ 
τάφον χατακείµενον ἀπεσέμνυνε. πρὸς δὲ τῶν 
ερατηγῶ»ν Δεσπασιανοῦ, µεταποιουμένου τῆς 
βασιλείας ἤδη, κατακτείνεται. Eutrop. 7 18. 

Βίτιννα" (ΑΡ 6 308) “"σάνδαλα μὲν τὰ 
ποδῶν Φαλπτήρια ταῦτα Βίτιννα, εὐτέχνων 
ἐρατὸν σκυτοτύµων κάµατον. 

Βιττίον’ (ΑΡ 6 286) "τῆς πέζης τὰ μὲν 
ἄκρα τὰ δεξιὰ Βιττίον εἰργάσωτο.' πέζα γὰρ 
ύφασμα. 

βιῶναι ζῆσαι, 
, « J / η ... 

βιωνης ὁ τὰ δημόσια ἀγοράζων. 
βιώνται μετὰ βίας εἰσελεύσονται" "προ 

δήλου ὅὃ᾽ οὔσης τοῖς Καρχηδονίοις τῆς τῶν 
— — ο — — 

ἐχθφρῶν ἐπιῤουλῆς, ὅτι βιῶνται διὰ τᾷ πτώ- 
µατος τοῦ τείχους, παρεσκενάζοντο πρὸς τὴν 
χρείαν.''. Polyhius? 

— * * — *2 ο.) 

βιώσιαος ἐλπίδα έχων τοῦ ζῆσαι"' "δα 
δὲ ἀνέβλεψέ τε καὶ ἔφη ὅτι βιώσιμος εἴη. 

’ {ε τν 3 ’ 

βιώσιμος ϱ ζῆσαι ἐν βίῳ δυνάµενος. 
βιώτω (Ποπ. ϐ 459) ζησάτω. 
βλάβη, καὶ βλάβος ἐδετέρως, τὸ ἁμιάρ- 

τηκα 4ριςοφάνης Βατράχοις (1162). 
βλαισός παραλυτικός. διαφέρει βλαισὺς 

ν 5 4 εν 2 — ⸗ 

καὶ ῥαιῤός: ὃ μὲν ἀπὸ τῶν γονάτων διεσραμ.- 
µένος τοὺς πόδας, ὃ δὲ αὐτὰς τὰς κνήκας. 

υ 
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(ΑΡΤ 24Η) "πολλάκις ἐν δυµέλησι καὶ ἐν σκη- 
γῇσι τεθηλὼς ῥβλαιαὺς «4χαρνείτης κισσὸς 

ἔρεψε κόμην. καὶ βλαισοπόδης βά» 
τραχος. 

βλᾶκα, αἰτιατική, τὸν εὐήθη καὶ ἀνόη- 
τα». εἴρηται δὲ ἀπὸ ἰχφύος τινὸς ὁμοίᾳ σι- 
λούρῳ, ἀχρήςα δὲ οὕτως ὡς μηδὲ κύνα αὐτῷ 
χρῆσθαωι. Πολιτείας ὁ' (ρ.4332 8) '"βλακικόν 
τε ἡμῶν τὸ πάθος, ὡς εἰ λέγοι τις πνευμο- 
νίαν, ἀπὸ τοῦ Φαλαττίου ζώου ὄντος ἀἆναι- 

σφήτου. οἳ ὁἆ ἀπὸ τοῦ πρὸς τῇ Κύμῃ χω- 
ρίου τῆς Βλακείας, οὗ μνημονεύει καὶ “4ρι- 
ςσοτέλης. καὶ ἐν 4λεξανδρείᾳ δὲ τέλος τι βλα- 
κεννόµιον, ὃ οἱ ἀςρολόγοι τελοῦσι, διὰ τὸ 
τοὺς μωροὺς εἰσιέναι πρὸς αὐτούς (για. Μ. 
Ρ.190 5). "ἐλινύοντα καὶ βλακεύοντα κλάειν 
ἑῶσι.. καὶ ἡ αἰτιατικὴ τῶν πληθυντικῶν 
Αλᾶκας. ἔςι δὲ µωρός τις, μὴ εἰδὼς τὰ 
πράγματα διακρῖναι, 

8 βλακεία ὑπεροψία, µωρία" οἱ «ράτο- 
θες τριώῤολον ἐλάμβανον βλακείας χάριν. 
schi. ARan. 1403 

υ βλακεία ῥᾳσώνη, ἔκλυσις, χαυνύτης. 'ἆ 
γὰρ σρατηγῶ» βλακείαις ἡ φιλοψυχίαις τὰ 
πράγματα ἐπέτρεψεν, ἀλλ αὐτὸς ἐπὶ τὸν πό- 
λεμον ἑαυτὸν ἀναδείξας «ρατηγὸν ἐξώρμιησε. 

βλακεύεται καὶ ῥλακεύει καλακίζε- 
ται. «{αμάσκιος (Phot. p. 350 4) ̓ "καὶ παροξύ- 
γω» τῷ λόγῳ τοὺς ἐν ἔργω ῥλακεύοντας, ἡ- 
δεμιᾶς γοῦν ἐτίφετο κακίας ἐλάετω τὴν ῥᾳ: 
δυµίαν, ἁπασῶν δὲ σχεδὺν τὲὶν µεγίσην. 
καὶ Ἐενοφῶν (Απαὺ, 3 ὃ 11) Γείτις αὐτῷ ὃο- 

κοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγµένω» βλακεύειν, 
ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαιεν ἂν τῇ βα- 
κτηρία., 

βλακικῶς ἀντὶ τοῦ βραδέως' (A Αν, 
1912) “ὡς ῥβλακικῶς διακονεῖς. 

βλάξ µαλακός, χαῦνος, ἐκλελυμένος, ἢ 
µωρός. 

βλάπτω αἰτιατικῇ. 
βλάςη βλάςηµα. καὶ ἡ αἰειατικὴ τὴν 

Αλάςη». 
βλάσφημος ὁ εἷς Φεὸν ἐξυβρίζω». καὶ 

βλασφημῶ. αἰτιατικῇ συντάσσεται. An- 
πιανός (ι.1 ρ.21) 'οἳ δὲ ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
ὡς κακῶς ἐπὶ τρισὶν ἀνδράσι τὰ πάντα ὧὢέ- 
µενον. 

βλαύτη εἶδος ὑποδήματος. Σοφοκλῆς (eſ. 
τ.σπεύδειν) ' σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος, τετέςιν 

ἀπὸ ῥλαύτης, ὡς ἔχει σχήματος. καὶ αὖθις 

βλᾶκα — βλήχω» 

(ΑΡ 6 293) "'"ὁ σκίπω» καὶ ταῦτα τὰ βλαυ- 
τία, πότνια Κύπρι, ἄγκειται κυνικοῦ σκῦλ’ 
ἀπὸ Σωχάρεος."' 

Αλαυτίοις σανδαλίοις' “4ρισαφάνης (Έα. 
884) ''ὅπερ πίνων ἀνὴρ πέπονῦ’, ὅταν χεσείη, 
τοῖς τρύόποισι τοῖς σοῖσιν ὥσπερ βλαυτίοις 
χρήσομαι.'' ἐπειδὴ εἰώθασιν οἱ πίνοντες τοῖς 
τῶν ἄλλων ὑποδήμασιχρῆσθαι, εἰ ἐπείγοιντο 
πρὸς λάσανο». λάσανα δὲ οἱ χυτρόποὺες, τὰ 
μαγειρεῖα, ἔνδα τῇ βουλῇ σκευάζεται μετὰ 
τὰς Φυσίας χρέα. seli. Α Ῥαο, 893. 

Αβλεπεδαίμω» ὁ διεεραμµένος τὰς ὀψεις 
καὶ οἷαν ὑπὸ δαίμονος πεπληγώς. 

Αλέπειν γὰρ ἄντικρυς ὀόξεις μὲ ἄρη 
(Α Plut. 928) ἐπὶ τῶν ὑπισχνουμένω» πανεὶ 
σφένει πράττει» καὶ συνάρασθαι πρὸς ῥοή- 
Φειαν. ὀόξεις µε, φησίν, ἄρεα ὁρᾶν κατορ- 
Φωτικὸν καὶ πρακτικόν. 

βλέποντες ἀντὶ τοῦ ζῶντες. οὕτω 
φοκλῆς (Αἱ. 961) "οἳ ὁ᾽ οὖν γελώντων, κάπι- 
χαιρόντω» κακοῖς τοῖς τοῦ”. ἴσως τοι, κεὶ 
Αλέποντα μὴ πόθου», ὣανόντ ἂν οἰμώξειαν 
ἐν χρείᾳ δαρός.᾽' 

Αλέπος. “ριςοφάνης Νεφέλαις (1171). 
"ἐπὶ ταῦ προσώπου τ ἐςὶν «4ττικὺν ῥλέπος, 
ἀντὶ τοῦ κακοῦργον» ῥλέμμα καὶ ὁραςικό»: 
οἱ γὰρ "ἄιτικοὶ ἐπὶ ἀναιδείᾳ διεβάλλοντο. 

Αλέπος ἀντὶ τοῦ ῥλέμμα. οὕτως “4ριςο-Ὀ 
φάνης. 

Βλήδας ὄνομα Φκύθου. ο[, ν. Ζέρκω». 
Αλήτυρι. οὕτω λέγουσι καὶ οκινδαψό». 

εἰαὶ δὲ παραπλήρωμα λόγω» μὴ ἔχοντα λό- 
γον. Ἰόβως δὲ τὺν σκινδαψὸν ὄργανον µου: 
σικὸν ἀποδίδωσι, τὸ δὲ ῥλήτυρι χορδῆς µί- 
μημα. 

βληχή καὶ ῥληχήματα φωναὶ προβά- 
των. καὶ ῥληχώμενοι παρὰ ριςοφάνει ἐν 
Πλούτῳ (939), τουτέςι ποιᾷ φωνῇ χρώμενοι" 
ῥληχᾶσθαι γὰρ τὸ τὰ πρόβατα ποιᾷ κε- 
χρῆσθαι φωνῇ. καὶ αὖθις "Άληχητὰ τέκνα 
κοὐδαμῶς τοῦ τρόπου.) 

βληχρόν ἀσθενὲς παρὰ Ὁμήρῳ καὶ -4λ- 
καίῳ. Πίνδαρος δὲ ἀντὲὶ τοῦ ἰαχυροῦ αὐτὸ 
λέγει. 

βληχώδης πρόβασι τὸν νοῦν ὁμοιος' 
Bahbr. 93 5) ᾽μωρὺς δὲ ποιμὴν καὶ τὰ πάντα 
βληχώδης πέμπειν ἔμελλεν.' 

Αλήχων» ἡ γλήχων. οὕτως λέγεται παρὰ 
άττικοῖς. ἔσι δὲ εἶδος βοτάνης. καὶ τὸ ἐφή- 
βωιο» “ριςοφάνης οὕτως ὀνομάζει (1. 889). 

—X 
-0- 



βληχωνία — βόλιτος 

Αἰηχωνέα. ρισοφάνης Eae. 714) ''ἀρ' ον βλαβῆναι διὰ χρόνα τί σοι δοκῶ, ὦ δέ. ο Ερωῆ, τῆς ὀπώρας κατελάσας; οὐκ ὧε κυκεῶν ἐπιπίοις βληχωνίαν. καὶ γὰρ κ ὁμὰ χρόνε ἐσθίοντες ὀπωραν πολλὴν ῥλά- ποωται, χαὶ οἱ συ»νασιάζοντες συ»εχῶς. ἐπεὶ κν ἐδόχει ἡ ὀπώρα καὶ πόρνη, πρὸς ἀμφό- πρα ἔπαιξε. διὰ τοῦ β βληχωνίαν. οἱ δὲ τοὶλὴν ὀπώραν ἐσθίοντες, ἐὰν βληχωνίαν πί- "νσω, οὐ βλάπτονται διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ὀποῦ ετεσθίεσθαι τὴν καρδίαν. ἵνα οὖν ἡ ὃρι- μπης ἀποςσυφῇ, βλήχωνος ἐλάμβανο». καὶ Ἰληχωνία κυκεών. βλιμάζειν κυρίως τὸ τοῦ ὑπογαςρίου πἱ τοῦ ςήθους ἅπτεσθαι, ὅπερ ἐποίουν οἱ 
τὰς ὀρνιθας ὠνούμενοι' οἱονεὶ θλιῤάζειν. οἳ ῥεβμάζοντες ἀντὶ τοῦ κακοῦντες" ἄπο- μοι γὰρ καὶ κατεσθίεσι (ελ. Α Αν. 530).  βλιμάζεειν τὸ ταῖς χερσὶ διαθλίβειν' καὶ 
ἡ τὰ κηρία θλῖψαι ῥλίσαι λέγεται. καὶ 
βιμάζω» ἀποςάζων τὸ µέλι τοῦ κηρίου. αἱ βλιμάττομε» ψηλαφῶμεν, ἐπιδυ- μεν, βλιτάδας οἱ παλαιοὶ τὰς εὐτελεῖς γυ- παΐχας. 

βλιτομάμμας. (Α Nuhb. 907) ''καίσεκα- ἰοῦμεν βλιτομάμμων,” τουτέςι µωρόν' καὶ 74ρ τὸ ῥλέτον µωρόν ἐςι λάχανον. βλίτος εἶδος βοτάνης. ἠλίττειν ἀφαιρεῖν τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κη: 
ρίων, πειράζειν, καὶ τὸ ψηλαφᾶ», καὶ τὺ ἁπιέζευ τὰ κηρία τῶν μελισσῶ» ἢ Ψλίρευ. λλὰ καθείρξας αὐτὸν ῥλίττεις"' οὕτως 
ρισοφάνης Eq. 791). βἤλοσυρός ἀξιωματικός, καταπληκτικός, 
φοβερός, σεμνός. βλωδρή (Ποια. Ν 300) χλωρά, ἁπαλή, εαξής, (ΑΡ 7 174) '"οὐκέει συρίγγων νόμιον 
μέλος ἀγχόθι ταύτας ἁρμόζει ῥλωθρᾶς, Θη- ίμαγε, πλατάνου. ἠοαδρόμος ὁ βοηθός" (ΑΡΤ 231) “"“ώδ᾽ ὑπὲρ Αμβρακίας ὁ ἡ βοωδρόµος ἀσπίὸ᾽ ἀείρας τεθνάμεν ἢἡ φεύγειν ἠθελεν.' 

Βοανεργές Mare. 3 17) υἱοὶ βροντῆς. βοάσομαι τὰν ὑπέρτονον βοά» 4ρι. τοφάνης (Να. 1153). εἰ ὅτω, φησὶ Σερεψιά- ὁ ὁ παῖς ἐκπεπαίδευται, µέγιςον ὑπὸ τῆς 

1αρᾶς βοήσομαι. ῥόεια μεγάλα" "ῥήματ ἂν βόεια δώδεκ εν" Αριςοφάνης Βατράχοις (934). 
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βοείας Hom. A 843) βύρσας. 
βοηδρομεῖν μετὰ σπουδῆς παραγίνε- 

σθαι. Κᾶρες δὲ ἀντὶ τὸ βοηθεἴν. "καὶ βοη- 
ὀρομόντων ἐπὶ τάτῳ τῶν δημοτῶν ἄλλοςτις 
παρὼν βάρβαρος ἔτρωσε τὸν ἕτερον ἐπιόντα, 
καὶ διεκέχριτο ἐδέν. 

βοηδρομία. βοηδρομεῖν μὲν τὸ βοη- 
Φεῖν ὠνομάζετο, τετέςιν ἐπὶ μάχην ὁραμεῖρ" ἔσι δὲ ἡ βοηδρομία ἑορτή τις “4φήνησι κα- λαµένη, καθ᾿ ἣν ἡμέραν ἐθοήθησεν ὁ Ἐέδε σπεδῇ πολλῇ πολεμουμένοις “4θηναίοις ὑπὸ Εὐμόλπα τᾶ [Ποσειδῶνας. ᾿Ερεχθεὺς δὲ τότε “4Φηναίων ἐβασίλευεν. Harp. βοήθεον ἀντὶ τᾶ ἐν µάχῃ ἔτρεχο». ἀλλ' 
ἐχὶ τὸ ἐβοήδου», τοτέσι συνεμάχυν. καὶ 1βοηδεἴ ἀντὶ τᾶ μάχεται" (Α Lys. 353) ᾿ἑσμὸς 
γυναικῶν ὑτοσὶ Φύρασι ῥοηψεῖ.. βοηθῶ δοτικῇ. καὶ ῥαηΦοίης εὐκτικόν. βοή» μάχη», καὶ µεγάλη» φωνή». 

βόθυνος τόπος τις ἰδίως ὕτω καλόμε- νος ἐν τῇ ἱερᾷ ὁδῷ" οὗ µνήµην Ἰσαῖος καὶ Καλλισθένης ποιεῖται. Ηατρ. βοίδιο» βοΐδιον" (ΑΡ Τ 169) ΄"βοίδιον δὲ καλεύμη» τότε ἐγώ, »ῦ» δὲ Χάρητος εὐνέτις.' Βοιωτία. καὶ Βοιώτιος νόμος, ἐπὶ τῶν τὰς ἀρχὰς μὲν ἠρεμαίως ἐχόντω», αὐ- δις δὲ σφοδρῶς ἐπιγινομένων. ἨἩοιωτία ὑς, ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων καὶ ἀπαιδεύτων. βολβός. “Αριςοφάνης (Εεε]. 1084) ""κα- ταφαγὼ» βολβῶν χύτρα», ἐπὶ τῶν λαγνι- ςάτων' ἐπιτήδειοι γὰρ εἰς συνησίαν οἱ ῥολ- βοί. ἔσι δὲ εἶδος ὀσπρίη ἢ καὶ κρομμύα. βολεῶνας. ὅτως οἱ ἄττικοὶ καλᾶσιν ἆ ἡ κόπρος τῶν ῥοῶν καὶ τῶν ὑποξυγίων καὶ τῶν προβάτων» βάλλεται. Harp. βολές βέλος, ἀκόντιον, λογχάριο». καὶ 

βόλος τὸ ῥαλλόμενο» εἰς ἄγραν ἰχθύων" ἐν 
ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6184) 'Πέγρης μὲν πτανοῖ- σιν ἐφεὶς βόλον, ἐν ὁ) ἁλίοισι Κλίτωρ, ἐν Φηρσὶν 4ᾶμις ἐρημονόμοις.' καὶ αὖθις (ΑΡ 623) '"εὐσιῤὲς αἰθυίωις ἰχθυῤόλοισι λέπας. καὶ βόλος" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6199) “καὶ φελλὺν κρυφίων σῆμα λαχύντα όλων." βόλιτος. «ττικοὶ ὕτω λέγασι χωρὶς τᾶ ᾖ ὅπερ ἡμεῖς ῥύλβπον" ριςοφάνης (Λε. 1020) “ἐτρεφέτην ἐν πᾶσι ῥολίτοις,, τθτέςιν ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ πᾶσιν ἀγαθοῖς. βολίτοις δέ, ὅτε περὶ βοῶν ὁ λόγος. ὅτω δὲ λέγονται οἱ σπέλεῦοι τῶν ον. 
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βολίτεα δίκην πρὸς τὰς ἐπὶ μικροῖς δί- 
κας ὑπέχοντας" ὁ γὰρ Σόλωνος νόμος καὶ τὲς 
βύλιτον» ὑφελομένες κολάζει. sel. Α Εα. 655. 

βομβάζειν φθέγμα ἐπὶ τῷ διασύρειν 
καὶ τωθάζειν λεγόµενον. 

βομβαύλιοι ἀντὶ τοῦ αὐληταί. τὸ δὲ 
βομβύλιος ἐν προσθέσει τᾷ αἱ εἶπε βομβαύ- 
λιος, παίων παρὰ τὸν αὐλόν. φεὶν. Α Λε], 
866, 

βομβεῖ καὶ περιβομβεῖ"' Σιμοκάτης 
ὦ 9) "ὡς δὲ τὸ Περσικὸν περιεβόμβει τρα- 
έςερο», παρεθριμύττετο τὸ πολέµιον. βόμ; 
βος δὲ ὁ ἦχος τῶν μελισσῶ», βόμβος ψό- 

φος τις. 
βόμβησεν (Πο. Θ 190) — πως. 
βομβοῦσιν αἱ µέλισσαι, ὅταν τις προ- 

σίῃ μύρο ων" Πολιτείας δ΄ (ρ. 573 Α). κα 

οἱ περὶ τὴν «Πιονυσία βομβᾶντες τράπε-α»ν 
καὶ οἱ περὶ τὴν “4λεξάνδρε μεμηνότες δαῖτα 
καὶ χεῖρα, καὶ ἄλλοι δὲ καὶ ἄλλοι ὧν εἶπον, 
Ὠρέσης, ἸἩαρψίας, ΙΚαλλίη τᾶ «4φηναίε κό- 

λωκες σὺν ἑτέροις, καὶ ὅδε παρὰ Ῥωμωίοις 

΄ἄλβιος ὄνομα. Aelianus? eſ. v. διώνυμοι. 
βομβυλιός ζῴον, ἢ τὸ ῥησίον λεγόμε- 

νο». καὶ εἶδος µελίσσης ἐκ πηλᾶ τὰ κηρία 
πλαττήσης. βομβυλιὸς ζῷόν ἐςσι παραπλήσιον 
µελίττῃ, ὠ»ομασμένον ἀπὸ τὸ ῥόμβο ὃν 

ἐκεῖνο βομῤεῖ 

βομβυλιός εἶδος μελίσσης. καὶ εἴρηται 
παρὰ τὸ βομρεν. καὶ παροιμία “ῥομβυλιὸς 

ἄνθρωπος" ἐπὶ τᾷ ἀκάρπε, παρ ὅσον καὶ 
βομβυλιός ἐςι µελίσσης εἶδος ἐκ πηλᾶ πλατ- 
τήσης τὸ κηρία. eſ. Zenob. 2 80. 

βομβύλιο» σκεῦος ςρογγυλοειδές. 
βύμβυξ. 
βοοβοσκός. 

βοοδύτης ἆ τὲς βύας ῥάλλων — 
βοὸς κέρας' Ὅμηρος (49 848) te κατ 

ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβανῖα. κατεσκεύα- 
ζον γὰρ σύριγγα ἐκ κέρατος ῥοεία, ἣν περιε" 
τίθεσαν τῇ ὁρμιῷ, ἵνα μὴ οἱ ἰχΦύες ἀποτρώ- 
γωσι τὸ λίνον. 

βοπόρας παρὰ ᾿Ηροδότῳ (2 135) ὀβελὺς 
μεγάλες. 

βορᾶς βρώσεως ἢ τροφῆς. Βορρᾶς δὲ 
ὁ ἄνεμος. καὶ κλίνεται Βορρᾶ. ἡ εὐθεῖα τῶν 
πληθυντικῶν Βορραῖ" ᾿"σκληροὶ Βορραῖ ἐπι- 
πνεύσαντες. καὶ Βορέας Βορέη. καὶ βορ- 
ραέίη" (ΑΡ 6 245) “λαίλαπι Βορραίῃ κλασὺ ἐν 
ἐπέληκε. 

βολίτου — βόςρυχος 

βορβόροπι» κῆπο». σημαίνει καὶ τὸ µύ- 
ριον. οἳ. v. μυσάχνη. 

βορβοροτάραξι ρισοφάνης ἀντὶ τῦ 
ταραχωδέσατε, ταράττω» ἡμῶν» τὴν πόλιν 
καὶ Φορυῤῶν ὥσπερ βόρβορον. Φορύῤα πλη- 
ρώσας τὴν πόλιν καὶ βορβόρα. καὶ παροιμία 
Aesehyl. Επι. 694) ""βορβόρῳ ὕδωρ λαμπρὺν 
µιαίνων ἔποῦ' εὑρήσεις ποτό», ἐπὶ τῶν τὰ 
κάλλιςα μιγνύντω» αἰσχίσοις. 

βορβορυγιιός ὁ ἦχος τὸ ὕδατος ἐπιφε 
ρόμενος" “"ἡᾗ φάρυγξ ἐκελάρυζε, καὶ πολὺς ἐν 
τῷ σόµατι ἦν βορβορυγμός,᾽ ἦχος ἐκ τῦ σύ" 
µατος. σύνθημα δέ ἐσι ταῖς καμήλοις τοῦ 
καθέζεσθαι ὁ τοιῦτος ἦχος. 

Βορίανθος (an Βιρίαθος). ὅτι βάρῥα: 
ροέ τινες κτείνασι Βορίανθον τυραν»ήσαντα, 
ταύτῃ προσάγεσθαι τὸν τῶν "Ρωμαίων «ρα 
τηγὸν ἠἡγήμενοι ἐς εὔνοιαν. καὶ δὴ ἀφικόμι 
νοι τῶν τᾷ Βοριάνθε αὐθεντῶν τινὲς ἄθλα 
τῶν περὶ τὸν ἄνδρα πεπραγμένων» ἠξίην παρὰ 
Ἀκιπίωνος (ππ Ἰαιπίωνος) κομίζεσθαι. ὁ δὲ 
Ἀχιπίων ἀποκρίνεται μηδαμῶς εἶναι Ῥω- 
µαίΐοις ἔννομον ἐν ἐπαίνῳω ποιεῖσφαι τὰς κατὰ 

τῶν ςσρατηγῶν τοῖς ἀρχομιένοις ἐπιχειραμένας 
ἐπιῤελάς. Eutropius? 

4 ορόν βρωτικόν, ὀξυτόνως" «4ριςοφάώνις 
(Ρας. 38) ᾽μιαρὸν τὸ χρημα καὶ κάκοσµο 
καὶ βορόν. καὶ ὕδωρ βορό», ἀγρυπνίη βορύ». 
ζήτει ἐν τῷ ὕδωρ βορό». 

βόσιν» τροφήν. 
βοσκήσομεν Φρέψομεν, καὶ ῥόσκοῦ: 

σαν τρέφασα». Σοφοκλῆς περὶ Oidiaodo- 
R1424) "ἀλλ εἰ τὰ ὑνητῶν ἡ καταισχί: 
»εσῶ’ ἔτι γένεθλω, τὴν γῆν πάντα βόσκύσω 
φλόγα αἰδεῖσθ' ἄνακτος ἡλία, τοιόνθ᾽ —* 
ἀκάλυπτον ὅτω δεικνύναι, τὸ μήτε γῇ μήϊ 
ὄμβρος ἱερὸς μήτε φῶς προσδέξετωι.᾽ 

4οσόρ τὸ ἱμάτιον τὸ ἀπὸ κόκκα ῥεβαμ' 
µένο» κατὰ Εβραϊΐδα διάλεκτο». lesaiat 00 1. 

Ἡόσποροι δύο, ὃ μὲν κατὰ τὴν 11ο: 
ποντίδα, ὃ δὲ Θρωκικός, ὡς φησι Φιλέας 

δει, 5 ΑΙ. 884. 
Βόσπορος πόλις περὶ τὸν Ελλήσποντο, 

ἣν Εωχάνος ὁ Τὔρκος ἐπὶ ToShiuvũ βασς 

λέως ἐπόρδησε. 
βόσρυχος πλέγμα τριχών γυναικείων: 

ἐν ἐπιγράμμιασιν (ΑΡ 5 928) ''"εἰπέ, τι πλέ 
ξεις ἔτι βόςρυχον;”' ριςοφάνης (Βοεῖι 43) 
πάνυ γάρ τις ἔρως µε δονεῖ τῶνδε βοςρῦ" 

χων.”. Gynes. ρ.85) ᾿ἐναλείφειν τὰς τρίχή 
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καὶ ὀιατιθέναι κατὰ ῥοτρύχος, εὐθὺς ἅπασι 
πρόχειρο» λέγειν ὅτι ἄνΦρωπος ἅτος τῇ «Χίων 
Φεῷ καὶ τοῖς ἰθυφάλλοις ὠργίακεν.”' 

βοτά ῥβοσκήµματα, καὶ βοτάνη ὁ χόρ- 
τος" ᾿"Καδμείων τινὲς ἱπποβοσκοὶ περὶ βοτά- 
ης πρός τινας τῶν ἸΗινυῶν ἠριζον.”. MDionys. 
Hal. ϱ 20) "τὰς πλησίον ὑπερβαλόντες λόφες 
μεςὺν εὑρήσασι τὸ πεδίον παντοίων βοτιῶν.' 

βοτήρ καὶ δοτήρ, δώτωρ δὲ καὶ ῥώτωρ. 
βοτηρικὰ κύπελλα ἐν ἐπιράμμασι 

(ΑΡ 6 170). καὶ ῥοτῆρες ποιμένες. 
βοτός τροφή ἢ βοσκή. καὶ βροτός ἄν- 

ύρωπος. 
βοτρυδόν (Ποπ. 89) ἐπαλλήλως, ἡ 

ἑτέρα τῆς ἑτέρας ἐχομένη ὡς ῥᾷγες τῶν βο- 
τρύων. 

βότρυ» τὸν ὀπώραν, ἐχὶ τὴν σαφυλὴν 
µόνην. καὶ µήποτε τὴν βοτρυίαν ὀπώριεν. 
βοτρυόδωρος ἡ εἰρήνη, ἐπεὶ αἲ ἄμπε- 

Ίοι ἐν εἰρήρη φύονται" ριςοφάνης (Ρας, 624) 
“ώ πότνια ῥοτρυόδωρε. καὶ παροιμία ''ῥύ- 
τρυς πρὸς ᾖότρυν πεπαίνεται, ἐπὶ τῶν ἐξι- 
σῦσθαι φιλονεικάντων. 

βοτρυοςαγῆ ἔρνη (athen. p. 20). 
EPolyb. 12 13) ""ὑπερβεβηκέναι δὲ τοῖς ἐπι- 

τεδεύμασι τὰ Βότρυος ὑπομνήματα καὶ τὰ 
Φιλαινίδος καὶ πῶν ἄλλων ἀναισχυντογρά- 
φων. 

βάβοτον Ὀμρβηλοῖο παρὰ σφυρόν” (ΑΡ 
6114). καὶ ῥόβοτος ἡ πολλὴν τροφὴν ἔχασα. 

βαβωνιῶ φλεγμµαίνω τὺς βεβῶνας. (Α 
Ran. 1911) “ἐγὼ μὲν ὂν ες τὸ βαλανεῖον βά- 
Ἰομαι" λείπει ἀπελθεῖν' "ῥηῤωνιῶ γὰρ τὼ 
πφρὼ ὑπὸ τῶν κόπων." 

ῥουγάιτος. τὸ βε κατ ἐπίτασιν, ὡς ἐν 

τῷ βήπεινα ἡ µεγάλη πεῖνα, καὶ βόγλωσσοι. 
εἰ. ν. ῥαλιμιᾷ. 
βεοδόρῳ νόμῳ, ἐπὶ τῶν ἁχίων ὃ ὅτω ὁέ- 

ρεσθαι ὡς οἱ βόες, 
βηζύγης ὁ Ηρακλῆς. καὶ βηΦοίνας ὁ 

Ἡρωακλῆς" Ὕλλε γὰρ τᾶ vlã αὐτᾶ πεινάσαν- 
τας, ἕνα τῶν ἀροτήρων» ῥοῶν Θεοδάμαντος 
Φοωήσας ἔφαγεν. 

Εδδος περιφοιτᾷ. ἐπὶ τῶν ἀσυνέτων 
καὶ παχυφρόνων εἴρηται. 

βεθυτεῖ: Α4ριςσοφάνης Πλέότω (820) 
δεσπότης ἔνδον ῥαθυτεῖ. καταχρηςσικῶς εἴ- 
ρηται ἡ ῥεδυσία, δηλᾶσα τόν τε ὄγκον τᾶ 
—— καὶ τὸ ἐντελὲς τῆς φνυσίας, ἣν ἕκα- 

τόµβην καλᾶσι καὶ τριττύν. 

"ο 
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Βηκάρας ποταμύς' Πολύβιος (1 76) "κα- 
τὸ τὴν εἲς Φάλασσαν ἐκβολὴν τᾷ Βυκάρα 
ποταμῦ. 

βεηκολήσας ἀπατήσας, καὶ βΕκόλημια 
τὸ Φέλγητρον" (Βαὺτ. 135 9) "ὅπως ἔχῃ τι 
βεκόληκια τῆς λύπης, ἐνέθηκε τοίχοις ποικί- 
λας γραφὰς ζῴω»."' 

βεηκόρυζαν τὴν μεγάλην κόρυζαν, καὶ 
κορυζᾶν τὺν ἰσχυρῶς κορυζῶντα, ἸΜέναν- 
6ρος. 

βελαία" «{είναρχος "'μαρτύρομαι τὴν 
᾿Εξίαν τὴν βελαίαν, οἷον τὴν ἐν τῇ βουλῇ 
ἱδρυμένη». Harp. 

Βόλγαροι. ὅτι οἱ Βάλγαροι ἠρέσφησαν 
εἰς τὴν ςολὴν τῶ» “4βάρων, καὶ µετημφιά- 
σαντο αὐτήν, καὶ ἕως νῦν περιβέβληνται, 

ὅτι ἐπὶ Ἰοσινιανᾷ τᾷ ῥινοτμήτε ἤἥκμαζεν 
ὁ Τέρβελις ὁ τῶν» Βελγάρων ἀρχηγός"' καὶ 
ὁ αὐτὸς Πεσινιανὺς καὶ ζωνσαντῖνος ὁ Ἡρα- 

χλεία υἱὸς ὑπόφοροι τότῳ ἦσαν. τὴν γὰρ 
ἀσπίδα ἣν εἶχεν ἐν πολέμῳ, ὑπτίαν ἔθηκε, 

καὶ τὴν έαυ rũ µάςιγα ᾗ ἐχρῆτο ἐπὶ τᾶ ἵππο, 
καὶ ἕως ἅ ἐσκέπασεν ἀμφότερα, χρήματα 
ἐνετίθει. καὶ τὺ δόρυ ἐν τῇ γῇ παρεκτείνας, 
µέχρι τῶν περάτων καὶ ἐς ὕψος πολὺ σηρι- 
κὴν ἐσθῆτα ἐτίθει, καὶ κιβώτια πλήσας χρυ- 
σοῦ καὶ ἀργύρη τοῖς σρατιώταις ἐδίδε, τὴν 
μὲν δεξιὰν χρυσίη πληρῶ», τὴν δὲλαιὰν ἀρ- 
γυρία. 

ὅτι τὴς “4βάρεις κατὰ κράτος ἄρδη» ἠφά- 
νισαν οἱ αὐτοὶ Βόλγαροι. ἠρώτησε δὲ Κρὲμ 
τὰς τῶν» «4βάρων αἰχμαλώτες ''πόνφεν συνίετε 
ὅτι ἀπώλετο ὁ ἄρχων ὑμῶν καὶ τὸ ἔθνος 
ὕλον.'. καὶ ἀπεκρίθησαν "ὅτι ἐπλήθυναν αἱ 
και ἀλλήλων κατηγορίαι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς 
ἀνδρειοτέρας καὶ φθονιμωτέρας, εἶτα οἱ ἄδι- 
κοι καὶ οἱ κλέπται κοινωνοὶ τοῖς κριταῖς ἐγέ- 
νοντο. εἶτα ἡ μέθη" πληθυνθέντος γὰρ τοῦ 
οἴνα πάντὲς ἐγένοντο µέθυσοι. εἶτα ἡ δωρο- 
δοχία. εἶτα ἡ πραγματεία" πάντες γὰρ ἐγέ- 
»0»το ἔμποροι καὶ ἀλλήλες δολιάµενοι. καὶ 
ᾗ ἀπώλεια ἡμῶν ἦλθεν ἐκ τούτων. ὃ δὲ 
ταῦτα ἀκόσας συνεκαλέσατο τὸς Βελγάρες 
πάντας, καὶ διετάξατο »ομοθετῶν ''ἐάν τις 
κατηγορήσῃ τυός, μὴ ἀκαέσθω πρότερον ἢ 
δεθεἰς ἐξετασῦῇῃ: καὶ εἴγε συκοφαντῶν εὗρε- 

Φήσεται καὶ ψευδόµενος, ἀναιρείσθω. μηδὲ 
ἐξέσω τινὶ κλέπτοντι μεταδοῦναι τροφῆς" ἢ 
τάχα τῦτο τολμῶν τις δηµευέσθω. καὶ τοῦ 
κλέπτεο μὲν συγκλᾶν τὰ σκέλη, τὲς δὲ άμπε- 

15 
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λῶνας πάντας ἐκριζῶσαι ἐκέλενσε" τῷ δὲ αἲ- 

τῶντι παντὶ μὴ ἁπλῶς διδύναι, ἀλλὰ τὴν 
⸗ 1 

αὐτάρχειαν αὐτᾶ, ὡς μὴ καὶ αὖθις αὐτὸν 
ὀέεσθαι" ἡ τάχα δημευέσθω ὁ μὴ ἅτω ποιῶν. 

͵ o⸗ 

τὺς δὲ βάρεις πάντας, ὡς λέλεκται, ἄρδην 

ἠφάνισαν. . 
ἁ ⸗ 3 H ή — 

βᾳαλεία τὸ χρηκατίζοντά τινα τῆς ῥου- 
— J 

λῆς πράττει» ἃ τοῖς ῥηλευταῖς προσήκει. ὕτω 
«{εύαρχος καὶ ριςοφάνης (Th. 815). Harp. 

βαλείαν τὸ ῥουλεύειν καὶ οἱ δικανικοὶ 
χαλδῦσι συνήθως καὶ «4ριςσοφάνης' φηαὶ γάρ 

ή : . Φε 
(Thesm. 819) "τίς βουλευτής ἐσι, παραδοὺς 
ἑτέρῳ τὴν ῥηλείανς τὺ ῥελεῦσαι ῥαλείαν , ή ; 
3 { 4 

ἔλεγον οἱ παλαιοί. 
ῥάλευμα τὸ ἴδιον, βέλημα δὲ τὸ δη- 

* 2 1 
μόσιον. 4ριςοφάνης Ηλύτῳ (92) τῶτ δν 

ἡμεῖς ἐπιθυμᾶντες, μόλις εὕρομεν ὧςε γενέ- 
σθαι ῥόλημα καλὺν καὶ γενναῖον καὶ χρήσι- 
µον εἲς ἅπαν ἔργον. “4ρριανός ""οἳ γράψαν- 
τες οὐ μόνον τὰ ἔργα 1 ραϊανῦ ἀλλὰ καὶ τὰ 

. J 1 .”.. - 3 

βυλεύματα. καὶ αὖθις ᾿εῦτο δὲ γέγονε ᾖη- 
- . 2 

λήσει κρείστονι καὶ ἀνθρωπίνῃ γνώιῃ οδα- 
— στ. . μας 

μῶς συμῤλητῃ. ε{, ν. συµβλητῇ. 
* βελεύομαέί σοι τάδε, 

ῥηλεύοντι ἀντὶ τᾶ συμῤαλεύοντι Όου- 

χυδίδης. 
ἠαλεύσας ἀντὶτᾶ ῥαληθείς' "βηλεύσας 

δὲ ὅπως τὴν βασιλέως διάνοια» πολλῷ ἔτι 
μᾶλλον ἐξελεῖν δύνηται,” 

4 3 ΄ ⸗ 2 244 

AMBSSASGSGCGẽ ἐγκλήματός ἐσιν ὄνομα, ἐπὶ 

δυοῖν πραγμάτοιν ταττόµενον». τὸ μὲν γά ρα έ μεν αρ 
ἐςυν ὅταν ἐξ ἐπιῤαλῆς τίς τινι κατασκενάσῃ 
Φάνατο», ἐάν τε ἀποθάνῃ ὁ ἐπιῤηλευὺ εἰς ἐάν 

τε καὶ μή" τὸ δὲ ἕεερον ὅταν τις ἐγγεγραμ- 
µένος ὡς ὀφείλων τῷ δηκοσίῳ δικάζηταίτινι 
ὡς ἆ δικαίως αὐτὸν γεγραφύτει. καὶ Ἰσαῖος 
μὲν ἐπὶ Παλλαδίῳ λέγει εἰσάγεσθαι τῶν δύο 
τὸ πρῶτον ἔγκλημα, ὡσαύτως καὶ ριςοτί- 
λης, «Πείναρχος δὲ ἐν “4ρείῳ πάγῳ, περὶ δὲ 
τῦ ἑτέρε ἐγκλήματος «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 

c 

Abisoytitooß πρώτῳ 8) λέγε. ὁὃ μέντοι 
Ὑπερίδης ἰδίως τὸ τῆς ῥολεύσεως ὄνομα ἐπὶ 

— — ή 

ἐνέδρας καὶ ἐπιῤαλῆς τῆς εἰς χρήματα λαµ- 
βάνει. Harp. 

ξ * 
βυλευτικός. τόπος οὗτος τὸ θεάτρου 

ἀνειμένος τοῖς ῥηλευταῖς, ὡς καὶ τοῖς ἐφή- 

βοις ἐφηῤικός (96]. Α Αν. 795). 
ε - γ“.. . ες 4 ..2 * 

βυλή τάξις παρὰ Εωμαίοις, ''4ντώνιος 

γ j ἐπίρρητ ὶ ῥδελυρὺ ν Φατορνῖνος ἐπίρρητος καὶ ῥόελυρὺς παρὰ 
8 224 J Αι λὴ ἐ 4 8 

εσπασιανᾶ ἐς τὴν ῥηλὴν ἐνεγράφη, Βεσπα- 
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σιανᾷ σοφισαµένΏ γελοιότατα τῶτο" ἀξιώσει 
7ὰρ αὐτὸν περιέβαλε, κακίᾳ δὲὺς ἀκερδὲς μὲν 
σεμνὸν δὲ ὅμως τόδε ἆθλον, εξ. τ.ντώνιος 
ατορνῖνος. 

βελὴ ἁγίων (Βε, 88 7) τῶν ἁγίων ὁ 
σύλλογος. 

βελῆς βελῆντος κλίνεται παρὰ Θε0κν- 
δη (3 70). σηµαίνει δὲ τὸν βελευτή». 

ῥαλήσεται κἂν ἐν «4ἰγύπτῳ τυχεῖν ὢν 
μᾶλλον ἡ κρῖναι κακῶς'' (Α Nub. 139), ὡς 
ἐπὶ κατάρας, ἐπεὶ ὡς λησευοµένη διεβάλλετο 

ἡ «4ὔυπτος. ἢ βάλεεαι ὅτι πορρωτάτω εἶναι, 
ὅπε αὐτὸν ὁδὲν ῥλάψει ὑετός, ἐπεὶ ἐν «4ῑγύ- 
πτῳ ὁΦοκεῖ μὴ ὕειν, ὡς Ηρόδοτος (3 10) 
᾿""σφησαν γὰρ τότε Θἠῤαι ἐδαμὰ πρότερον» 
ὑσθεῖσαι.'' 

ῥήλησις. ὅτι πρακτικαὶ δυνάμεις εἰσὲ 
τῆς ψυχῆς βόλησις καὶ προαίρεσις, καὶ ἡ 
μὲν ῥάλησις αὐτῆς καθ ἑαυτήν ἐςι τῆς λο- 
γικῆς ψυχῆς, ἡ δὲ προαίρεσις τῆς συµπε- 
πλεγμένης τῇ ἀλογία, ὅτε μὲν γάρ ἐςιν ἔξω 
τῆς γενέσεως ἡ ψυχή, κατὰ ῥόλησιν μόνην 
ἐνεργεῖ". ἐν µόνῳ γάρ ἐσι τῷ ἀγαθῷ' ὅταν 
δὲ γένηται ἐν τῇ γενέσει, ἐπειδὴ συμπλέχον- 
ται αὐτῇ αἱ ἆλογοι δυνάμεις, τότε τῇ ἐπι- 
πλοκῇ τῆς ἀλόγε ἴσχει τὴν προαίρεσιν, διότι 
ποτὲ μὲν πρὸς τῆς ἀλογίας ποτὲ δὲ πρὸς τῆ 
λόγου γίνεται καὶ αἱρεῖται τόδε πρὺ τοῦδε. 
αὗται αἱ ἄλογοι τῆς ψυχῆς δυνάµεις. Phi- 
ἱορομ. in Α. de anima, Α 11. 

ῥεληφόρος πρόῤβόλος, ἀρχίῤολος, 
ῥθλιμιᾷ λιμώττει, πεινῇ λίαν, ἀπὸ τοῦ 

ῥε ἐπιρρήματος, ὅπερ ἐπιτάσεώς ἔσι ὅηλωτι- 
κόν, ὡς καὶ ἐν τῷ ῥόπεινα ἡ µεγάλη πεῖνα, 
καὶ βηγάιος καὶ ῥύγλωσσος. τινὲς δὲ εἶδος 
νόσε φασίν, ἐν ᾗ πολλὰ ἐσθίοντες ὁ πληρᾶ»- 
ται. δε). Α Plut. 874 3 

βαλιμιᾶν τὸ παρ ἡμῖν. Ἐενοφῶν δὲ 
(Anah. 4 5 8) ῥαλιμιᾶν λέγει τὸ τὸν ςόµαχον 
ἐπιδάκνεσθαι ὑπὸ λιμοῦ, "συμπίπτει τε τὸ 
τῆς ῥαλιμιάσεως πάθος χιόνος ἄσης πονᾶσι 

καὶ κτήνεσι καὶ ἀνθρώποις, εἶτε τοῦ Φερμᾶ 
ὁιὰ περίψυξιν καὶ πύκνωσι», ὅταν ἐντὸς ἅπαν 
καθειρχύῇ, τὴν τροφὴν ἀθρόως ἀναλίσκον- 
τος, εἴτε ὁριμεῖα καὶ λεπτὴ τῆς χιόνος ὅια- 
διδοµένης ἰοῦσα πνοὴ τέμνει τὸ σῶμα καὶ 
ὁιαφθείρει τὸ Φερμὸν ἔξω αὖθις διαδιδό- 
μενον. 

ῥάλιμος, ἀρσενικῶς, ἡ ἐπιτεταμένη λι- 
µός. "ἐπὶ δὲ τῆς ὁδᾷ πολλοὶ ἔπεσον ὑπὸ τᾷ 
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βᾳλίµη, καὶ χεῖρας καὶ πόδας ἀπεκαύθησαν. 
ε,τ. ἀπεκαύθησα». 

βθλες καὶ Ὑπέρχες «4θηναῖοι, οἳ αὖ- 
ῥαίΐρετοι ἐς Πέρσας ἀνῆλθον, δώσοντες δί- 
τας ὑπὲρ τῶν κηρύκων «Ἐέρξου. eſ. Herodot. 
1104. 

βολομεένω γλιγοµένῳ, ἐπιθυμᾶντι" "ὃ 
ἐὲ ἔφη Φαυμάζων, ἐθελήσεις τί µοι μαντεύ- 
ασθαε; πάνυ γε, ἔφη», εἴσοι ῥηλομένῳ ἐςίν.' 
ἀρισοφάνης (πιππο 5 Phil. 94) ""ῥούλομαι ὁ”, 
ὤναξ, καλῶς δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ νι- 
χᾶν χακῶς. 

βουλυτός ἡ δειλινὴ ὀψία, ὅτε οἳ βύες 
ἀπολύονται τῶν ἔργω». ἄρριανός "γίνεται 
μάχη καρτερὰ ἔςε ἐπὶ βηλυτὸν ἀγχώμαλος." 
καὶ αὖθες «{]λιανός (ο. ν. ἀσκωλιάζειν) “καὶ 

ὃ μὲν ἔδρασε τὸ προςαχθέν, ὁ δὲ ὄρνις πρὸ 
βηλυτῦ ἐπ ἀμφοῖν ῥαδίων καὶ τὼ πτέρυγε 
αρόων καὶ ῥαΐέων μιακρὰ καὶ αἴρων τὸν τρά- 
χηλον καὶ τὸν λόφον ἐπισείων, οἷον ὁπλίτης 
Ἰαῦρος, τὴν ἐς τὰ ἄλογα προιήθειαν ἄπε- 
δείκνυτο. 

βουμιολγός ὁ τὰς βᾶς ἁμέλγων: (ΑΡ 6 
35) "κέρας ῥαμολγὺς ταύρε κλάσσεν ἀτι- 
μαγέλου.”) 

βὲν ἐν γ»άδοις φέρει, ἐπὶ τῶν πολυ- 
φάγων, 

ἐπίγραμμα εἲς ῥὄν καὶ τράγον ἐπὶ πίνα- 
κος ἀργυρῦ ἐγκεκολαμμένας (ΑΡ append. 311) 
πῶς βᾶς ὑπάρχων αὔλακας γῆς ἃ τέµνεις, 
ἀλ ὡς πάροισος ἀγρύτης ἀνεκλίθης; πῶς 
ἐχὶ καὶ σὺ πρὸς νομὰς ἀποτρέχεις, ἀλλ' ἀρ- 
Ἱυροῦν εἴδωλο» ἕςηκας, τράγε; ἕςηκα τὴν 
σὴν ἐξελέγχων ἀργίαν., 

βανιτῆσι τοῖς ῥηκύλοις, τοῖς βοηλάταις. 
Callimaelus. 

βάνομοι ἐπιςροφαί(Α Ran. 1429) ἦγον 
ὑπὸ βοῶν κατανεμύμεναι. 

βηνύμον τὴν ῥοῶν θρεπτικήν' (8 ΕΙ. 
18/) “"βηνόμον ἔχων ἀκτάν. 

Βιπολᾶσκοι. ὅτι Βονολοῦσκοι πόλεμον 
κατὰ Ρωμαίων ἐξήγειραν, καὶ πολλοῖς ζη- 
μιοῦνται σώμασι, καὶ πόλεις ἐπιφανεςάτας 
τᾶ σφετέρη γένης ἀποῤάλλασι, ἸΜαρκία νέα 
παρὰ ᾿Ῥωμαίοις ἐπιφανᾶς ὠσαμένη ἐς μέσες 
τὰς πολεµίας, συνεισπεσόντος δὲ πυλῶν ἐν- 

τὸς τοῖς φεύγασι, καὶ ἀναπετάσαντος τοῖς 
οἰχείοις τὴν εἴσοδον. ἐφ᾽ οἷς πολλοῖς μὲν χρή: 
μασι πολλοῖς δὲ σώμασω αἰχμαλώτοις πρὸς 
τ6 μονάρχϐ τιμώμενος τὰ μὲν ἄλλα διωθή- 

227 

σατο, ἠρκέσθη δὲ σεφάνω τε ἀριςείῳ καὶ 
ἵππῳ πολεµιςηρίῳ, καὶ τῶν αἰχμαλώτων ἕνα 
τὸν αὐτοῦ φίλον αἰτήσας ἀφῆκεν ἐλεύθερον. 

βάπαις ὁ νέος, ἐφῆλιδ, βηκύλος. καὶ αἳ 
µέλισσαι, ὅτι βοηγενεῖς εἰσίν' {ΑΡ 7 86) '"αἰεί 
τοι βάπαισι περιςάζοιτο µελίσσαις τύμβος, 
“Ὑμηττείῳ λειβόμενος µέλιι.. (Nicand. Th. 
741) "ἵπποι γὰρ σφηκῶ» γένεσις, ταῦροι δὲ 
μιελισσων, 

Βύπαλος ὄνομα. ριςοφάνης ([.γ5. 360) 
"εἰ νὴ «Πία τις τὰς γράθες τότων δὶς ἢ τρὶς 
ἔκοιμεν ὥσπερ Βαπάλε, φωνὴν ἂν ἐκ εἶχον.” 
παρὰ τῷ Ἱππώνακτι ᾽'λάβετέ μα Φοϊμάτιον, 
κόψω Βυπάλε τὸν ὀφφαλμόν)) (εξ. ν.κόπτω). 

ῥαπλήξ πέλεκυς, µάςιξ, βούκεντρον... 

καὶ αὖθις "κέντρα τ ὀπισθονυγῆ, καὶ βου- 
ερόφα ὑεσμὰ τενόντων (ΑΡ 6103). 

Βεργαών ὄρος περὶ τὴν ἑσπέρα», ἔνθα 
Ἠελισάριος διαφόρος πολέμας διῄνεγκεν. ο, 
Ῥτοεορ. Vand. 3413. 

βδς ἕῤὂομος, ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων. οἷα 
γὰρ πένητες ἔμψυχον μὴ ἔχοντες Φῦσαι ἔπλατ- 
τον ἐξ ἀλεύρου. δυομένων δὲ τῶν ἐς ἐμψύ- 
χων, προβάτα ὑὸς αἰγὸς βοὺς ὄρνιθος χηνός, 
ἐθύετο ἕβόομος ὁ ἐξ ἀλεύρθ, καὶ διὰ τὸ εἴ- 
ναι αὐτὸν ἄψυχον ἐξεδόθη εἰς παροιμία». 

ῥὲς ἵῤδομος πέµµατα κέρατα ἔχονταν 
κατὰ µέμησιν τῆς πρωτοφαῦς σελήνης. ἐκά- 
λην δὲ αὐτὸ ῥᾶν, προςιθέντες καὶ τὸ ἕβδο- 

μον, ὅτι ἐπὶ Ἐξ ταῖς σελήναις ἐπεθύετο ὗτος 
ἕβύομος, ὡς Εὐθυκλῆς ἐν 4ταλάντῃη. ὁμοίως 
δὲ καὶ αἳ σελῆναι πέµµατα πλατέα κυκλο- 
τερῇ, ἃ καὶ ὅτως ἐκάλαν" ἔςι δὲ παρὰ Εὐ- 
οιπίδῃ ἐν Ερεχθεῖ καὶ παρ χαιῷ ἐν Ἴριδι. 
τάστεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἄγαν ἆναι- 
σθήτων, eſ. ν. ἀνάςατοε. 

βᾶς ἐν αὐλίῳ κάθῃ, παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἀχρήςω». 

ῥδς ἐπὶ γλώττης, ἐπὶ τῶν μὴ ὄυνα 

πιένων παρρησιάζεσθαι, ἢ διὰ τὴν ἰσχὺν τᾷ 
ζωή, ἡ διὰ τὸ τῶν “4θηναίων νόμισμα ῥᾷν 
ἔχειν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ ἐκτίνειν ἔδει τὴς 
παρρησιαζοµένους. 

ῥδς ἐπὶ σωρῷ, ἐπὶ τῶν ἡδυπαθάντω», 
ἢ ἐπὶ τῶν ἀλοώντων καὶ διὰ φιμᾶ ἐσθίειν 
κωλυομένω». καὶ βῆᾶς εἰς ἁμητόν, ἐπὶ τῶν 
μετ ὠφελείας καμνόντων. 

ῥᾶς Κύπριος, ἐπὶ τῇ χυδαίη καὶ ἆναι. 
σήτου" φασὶ γὰρ τοὺς Κυπρίους βόας κο: 
προφαγεῖν, 

15" 
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Bũc ὁ Μολοττῶ», ἐπὶ τῶν εἲς πολλὰ 
διαιρηµένων καὶ κατακοπτοµένων πράγματα" 
οἱ γὰρ ἸΗολοιτοὶ ἐν τοῖς ὑρκωμοσίοις κατα: 
κόπτοντες εἲς μικρὰ τὰς βοῦς τὰς συνῷήκας 
ἐποιοῦντο. 

βᾶς ὑπὸ ζυγό», ἐπὶ τῶν ἀεὶ µοχὺόντω». 
βήςσαςδμον» καὶ βουςάδιον τὸ βοοςά- 

σιο». 

Ἠευτάδης. δῆμιώς ἐςι τῆς Οἰνηίδος Bo- 
τία, ἀφ᾽ ἧς Βατάδαι οἱ δηµόται. Harp. 

Βεταλίων καὶ Ἱκόροιβος καὶ ἸΜελητί- 
δης ἐπὶ μωρίᾳ διεβέβληντο" 4ριςοφάνης Ran. 
909) “τέως ὁ᾽ ἀβελτερώτατοι κεχηνύτες Ἰήαμ- 
µάκυθοι Ἠελητίδαι κάφηνται. 

βύτας βοονύκος. (ΑΡ 6 255) ᾽αὐτὰρ ὃ 
βότεω ἀντίος ἐκ πλαγίων 1εθ'' ὃ δὲ ῥοπάλῳ 
}υρὺὸν ἀπεκράνιξε βοὺς κέρας." 

ἨΒότης. οὗτος τὴν ἱερωσύνη» ἔσχε, καὶ 
οἱ ἀπ αὐτοῦ Βουτάδαι ἐκλήνδησαν. καλοῦν- 
ται δὲ καὶ Ετεοβουτάδαι οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Βότα" τὸ γὰρ ἐτεὺν τὸ ἆληνὲς δηλοῖ, Harp. 

ῥύτομον φυτάριον παραπλήσιον καλά- 
µιῷ, ὅπερ ἐσθίουσιν οἱ βύες, 5ο]. Α Αγ. 663. 

βετόροις (απ ῥηπόροις) τοῖς πλήττεσι 
τοὺς βόας" '"ΙΗαυρούσιοι ἔχουσι δόρατα ῥε- 
τόροις ὀβελοῖς ἴσα." 

βυτύπος βουθύτης, ὁ τοὺς βύας βάλ- 
λων πελέκει. 

α ῥεφόνια ἑορτὴ παρὰ “4θηναίοις πάνυ 
ἀρχαία". ἐν γὰρ τοῖς διπολείοις φασὶ τὸν 
βοῦν τὸ πόπανον φαγεῖν τὺ παρεσκενασµέ- 
νο» εἰς τὴν Φυσίαν, Θαύλωνα δέ τινα, ὡς 
εἶχε, τῷ πελέκει ἀποκτεῖναι τὸν ῥᾶν, ὡς καὶ 
“4νδροτίων φησί. οΓ. ν. Θαύλω». 

ν βυφόνια ἑορτὴ παλαιά, ἦν φασιν ἄγε- 
σθαι μετὰ τὰ µυςήρια" ὅτε καὶ τὸν βοῦν 
ἔφυον εἰς ὑπόμνησιν τοῦ πρώτου φονευῦέν- 
τος ἐν ἀκροπόλει βούς, ἀψαμένου τοῦ πελά- 
νου ἐν τῇ Φυσίᾳα τῶν διπολείων. 

βουφόρτων» πολυφόρτων.' (ΑΡ 6 222) 
"'μέγα πλευρὸν ἀνῆψαν δαίµμοσι ῥουφόρτων 
κοίρα»οι εἰκοσόρων." 

βεοχανδής βᾷν χωρῶ»" ἐν ἐπιγράμμασι 
(ΑΡ 6153) ᾿"βουχανδὴς ὁ λέβης, ὁ δὲ Φεὶς 
᾿Εριασπίδα υἱὸς Κλεύῤοτος.” 

Ἠόχετα πόλις ἐςὶ τῆς Ἠπείρου, οὐδετέ- 
ρως καὶ πληθυντικῶς λεγοµένη" ἥν φησι Φι- 
λόχορος (απ Φιλοςέᾳανος) ὠνομάσθαι διὰ τὺ 
τὴν Θέμιν ἐπὶ βοὺς ὀχουμένην ἐλθεῖν ἐκεῖ 
κατὰ τὸν «{ευκαλίωνος κατακλυσμό». 

βοῦς ὁ Μολοττῶν -- Βραγχίδαι 

βεχίλε" (ΑΡ 6 108) ''πᾶνες βθχίλη κρά»- 
τορες “4ρκαδίης,᾽ τουτέςιν εὐτρόφου. 

βοῶμεν ὀμόσωμε», καὶ βοώμενο» ἔπι- 
χαλάµενο». 

βοώνης, ὅτος παρὰ τῆς πόλεως ἠρεῖτο, 
ἵνα Aũc αὐτῇ πρίηται πρὺς τὰς Φυσίας. ἦν 
δὲ λαμπρὸν τὸ ῥοώνη» γενέσθαι, ἐπειδὴ σρα- 
τηγές φασι ῥοώνας µάλιςα χειροτονεῖσθαι. 

βοῶπις μεγαλόφδαλμος, εὐόφθαλμος. 
Βοώτης ἄςρον πλησίον τῶν ἄρκτω». ὅσα 

ὁ) αὐτὸς καὶ ἀρκτοφύλαξ καλεῖται, 
Βοώτης. αἱ µέγισαι ἀρχαὶ παρὰ «49η-ν 

ναίΐοις ἀπὸ τήτων ἐχειροτονᾶντο. 
βοωτίαις" "καὶ τῶν ῥοωτίαις ἔφεςα- 

τω», τῶν» δὲ ἄλλων τῶν περὶ βασιλέα τοῖς 
ἐρύμασι νενεμημένων” Κρίτω» ἐν τοῖς Γε- 
τικοῖς. 

4ραβεῖς οἱ ἐν τοῖς ἀγῶσι κήρυκες' 3ο0- 
φοκλῆς El. 690) ""ὅσων γὰρ εἰσεκήρυξαν βρα- 
βεῖς ὀρόμων διαύλω» πένταθλ’, ἃ νομίζεται.”' 

ῥραβεύει, δοτικῇ, ἐπιψηφίεται, ὅια- 
νέμει. "καλώς δέ σφισι τοῦ δαιµονίου βρα- 
βεύσαντος τὰ κατὰ τὸν πλοῦν. 

βραβευτής διοικητής, κριτής, ὁριςής. 
καὶ βραβεῖο» ἐπινίκιος ἀμοιβή. 

Ηραγχίδαι. ὅτι οἱ ἐν «{4{ινδύμοις τῆς 
Πιλησίας οἰκοῦντες «Ἑέρξῃ χαριζόµενοι τὸν 

»εὼν τοῦ ἐπιχωρίου “πόλλωνος τοῖς βαρβά- 
ροις πράδοσα», καὶ ἐσυλήθη τὰ ἀναθήματα 
πάµπλεισα ὄντα. Φεδιότες οὖν οἱ προδόται 
τὴν ἐκ τῶν νόμων καὶ τῶν ἐν ἄςει τιμωρία», 
δέονται Ἐέρξου μισθὸν λαβεῖν τῆς κακίςης 
ἐκείνης προδοσίας μετοικισθῆναι ἐν χώρῳ 
τινὶ σιωνῷ. ὃ δὲ πείθεται, καὶ ἀνθ' ὧν εἶχε 
χακῶς καὶ ἀσεβῶς, ἔδωκεν αὐτοῖς οἰκεῖν ἕν- 

Φεν οὐκ ἔμελλον ἐπιῤήσεσθαι τῆς Ελλάδος 
ἔτι, ἆλλ ἔξω τοῦ ὁέους ἔσεσθαι τοῦ κατει- 
ληφότος αὐτοί τε καὶ τὸ ἐκείνων γένος. κάτα 
λαχόντες δὴ τὺν χῶρον ἐν οἰωνοῖς οὐδαμῇ 
χρηςοῖς πόλιν ἐγείρουσι, καὶ τίθενται Ἡραγ- 
χίδας ὄνομα αὐτῇ, καὶ ῴοντο μὴ μιόνας ἀπο- 
ὁρᾶναι ἸΜιλησίους ἀλλὰ καὶ τὴν δίκην αὐ- 
τή». οὗ μὴν ἐκάφευδεν ἡ τοῦ Φεᾷ πρόνοια" 
«4λέξανδρος γὰρ ὅτε τὸν «4{αρεῖον νικήσας 
τῆς Περσῶν ἀρχῆς ἐγκρατὴς ἐγένετο, ἀκού- 
σας τὰ τολμηθέντα καὶ µισήσας αὐτῶν τὴν 
τοῦ γένους διαδοχή», ἀπέκτεινε πάντας, κα- 

κοὺς εἶναι κρίνων τοὺς τῶν κακῶν ἐκγόνας, 
καὶ τὴν ψευδώνυμον πύλιν κατέσκαψε, καὶ 
ἠφανίσφησαν.' Aelianus? 



βραδύς -- βρενθύεσθαι 

βραδύς ὃὁ μὴ ἀγχίνους ''κάπιλήσμων 
ταὶ βραδύς"' 4ριςοφάνης Νεφέλαις 4399)" ἑ 
ιὰρ ἐπὶ τῆς τοῦ σώματος κινήσεως παρείλη- 
πται νῦν, ἀλλὰ τὸ μὴ ἀγχίνουν καὶ νωνὲς 
τς διανοίας δέλει δηλοῦν. 

βράκανα ἄγρια καὶ δύσπλυτα λάχανα. 
Βρασίδας ὃ Τέλλιδος, .{ακεδαιμόνιος 

ερατηγός, ΙΗεθώνην ἀποςᾶσαν πρὺς “9θη- 
raioug πολεμήσας ἀνεκαλέσατο. ἠρίςευσε δὲ 
χαὶ περὶ Πύλον σρατηγῶν, πρῶτος τῆς »ηὸς 
ἀπηδήσας: οὗ καὶ ἐτρώθη καὶ τὴν ἀσπίδα 
ἀπώλεσεν. ἐπὶ τότοις σπονδαὶ ἐγένοντο ἐνιαυ- 
σοι, ἃς '4θηναῖοι λύειν ἤρξαντο. περὶ δὲ 
Ἁμφίπολιν καὶ Θράκην εὐδοκιμοῦντα αὐτὸν 
οἰχικὴν ἀντὶ “ἄγνωνος ἐπεγράψαντο. ὁ σὲ 
πόλεμος ὁ μέχρι τῆς Πρασίδε καὶ Κλέωνος 
τελευτῆς ἔτη ἐπέσχε δέκα, ἐκλήθη δὲ "4ρχι- 
ῥάμιος, '"αἰτίας δὲ περὶ αὐτοῦ ""προςιῦ έν- 
τς ὡς φρονεῖ τὰ Ἡρασίδα”..«Α Ρας, 641) 
ὠτὶ τοῦ τὰ «{ακεδαιμονίων. 
βρασμὸς γῆς, ὅταν καχλάζῃ μετὰ κι 

ρήματος, ἐκτυαγμὸς δέ, ὅταν ἀναρριπτῆται. 

βράσσει ζέει, ἀναβάλλει. 
ἩΒραυρώ» τόπος τῆς ἀττικῆς, ἐν ᾧ τὰ 

4ιονύσια ἤγοντο καὶ μεθύοντες πολλὰς πόρ- 
ruc ἥρπαζον. καὶ ἀριςοφάνης (Ρας. 863) — 

ῥίσποτα, ὅση» ἔχει τὴν πρωκτοετηρίδα.”' εἴ- 
ρηται δὲ διὰ τὸ διὰ πενταετηροῦς χρόνου 
ὤγεσθαι τὰς Φεωρίας τῶν «4{ιονυσίων. ἔστιν 
ἐν τῷ ἄρκτος. 
βραχίω» τροπικῶς ἡ δύνωεις, ἐπειδὴ 

ὁ αὐτοῦ ἐργάζεσθαι πεφύκασιν οἱ ἄνθρω- 
πο 4αβίδ "ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶ» συ»- 
τριβήσονται.' Théodoret. in Ps. 36 18. 

Βραχμά» βασιλεὺς ὁ καὶ τῇ χώρα δὲς 
τὴν προσηγορία», ἔγραψε νόµες ΒΠραχμάνων 
καὶ πολετείαν τᾷ αὐτᾶ ἔθνης ἰδίᾳ διαλέκτῳ. 

ὅτι οἳ Πραχμᾶνες ἔθνος ἐςὶν εὐσεβέςατον 

καὶ βίον ἀκτήμονα σφόδρα κεκτημένο», ἐς 
»ῇσον τοῦ ὠκεανοῦ κατοικοῦ», καὶ τὸν κλῆ- 

ϱ0» τοῦτον ἐκ τῶν τοῦ Φεοῦ κριμάτων κλη- 
ρωσάµενον. ἐν ᾧ τόπῳ παραγενόµενος '4λέ- 
ξανδρος ὁ ἸΜακεδὼν καὶ ςήσας ςήλην ἐπέ- 

Ίβαψεν "ἐγὼ μέγας “4λέξανδρος βασιλεὺς 
ἔφθασα µέχρι τούτου. ἐν ᾗ νήσῳ κατοικῦ- 
σιν οἳ µακρόβιοι": ζῶσι γὰρ ϱ»΄ ἔτη διὰ τὴν 
πολλὴν καθαρότητα καὶ εὐκρασίαν τᾶ ἀέρος. 
παρ οἷς οὐδὲν τετράποδο» ἔςιν, οὗ γεώργιον, 
ἃ σίδηρος, ἐκ οἰκοδομή, ἐπῦρ, à χρυσός, κ 
άργυρος, ἐκ ἄρτος, ἐκ οἶνος, ἆ κρεωφαγία, 
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ἀλλ ἔχοντες τὺν ὑγρὸν καὶ γλυκὺν καὶ εὔ- 
χρατο» ἀέρα καὶ πάσης ἀρρωςίας καὶ φῶο- 
ρᾶς ἀπηλλαγμένον, καὶ σμικρᾶς ὀπώρας καὶ 
ὀμειδεςάτου ὕδατος ἀπολαύοντες, σέβονται 
γνησίως ὡεὸν καὶ ἀδιαλείπτως προσεῦχονται. 

καὶ οἱ μὲν ἄνδρες πρὸς τὸ µέρος τοῦ ὠκεα- 
»οὔ προσπαροικοῦσι», αἳ δὲ γυναῖκες ἐντεῦ- 
Φέν εἶσι τοῦ 1 άγγου παραρρέοντος εἰς τὸν 
ὠκεανὺν ἐπὶ τὸ µέρος τῆς Ἰνδίας. οἱ ὂν ἄν- 
δρες περῶσι πρὺς τὰς γυραῖκας ἰουλίῳ καὶ 

αὐγούςῳ µηνί' παρ οἷς ὑπάρχουσι ψυχρύ- 
τεροι, τοῦ ἡλίου πρὸς ἡμᾶς καὶ ῥορρᾶν ὑψω- 
Φέντος. οἵγε καὶ εὐκαρπύτεροι γινόµενοι πρὸς 
οἱσρο» αὐτοὺς κινεῖν λέγονται. ὅπερ δὴ καὶ 
τὸν Νεϊλόν φασιν οὐ κατὰ ταὐτὸν τοῖς ἄλ- 
λοις ποταμοῖς πλημυρεῖν, ἀλλὰ μεσοῦντος 
τοῦ Φέρους ἐπικλύζειν τὴν «4ἴγυπτον, ὡς τᾶ 
γε παντὸς ἡλία τὴν βορειοτέραν διαθέοντος 
ζώνη», καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν παρενοχλοῦντος 
ποταμιοῖς καὶ συγκρέύῤοντος, τούτου δὲ πλεῖ- 
σον ἀπέχοντος. καὶ ποιήσαντες μετὰ τῶν γν- 
ναικῶν ἡμέρας μ΄ πάλιν ἀντιπερῶσι. τῆς δὲ 
γυναικὺς δύο παῖδας γεννησάσης οὐκέτι ὁ 
ἀνὴρ ἀντιπερᾷ πρὸς αὐτήν' οὔτε μὴν ἐκείνη 
πλησιάζει ἄλλῳ διὰ πολλὴν εὐλάρειαν. εἰ δὲ 
συμβῇ ςεῖραν ἐν αὐταῖς εὑρεθδῆναι, µέχρι 
πενταετίας διαπερῶν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ συγ- 
γιόµενος αὐτῇ, ἐὰν οὐ τέκη, οὐκέτι πλησιά- 
ζει αὐτῃ. διὰ τᾶτο οὐδὲ πολυάνθρωπός ἐςιν 

αὐτῶν ἡ χώρα, διὰ τὴν ὀλιγοδείαν. ο. Pal- 
lad. de Brachman. p. 7. 

ῥραχυμυθίας βραχυλογίας. καὶ βρα- 
χέσιν ἀντὶ τοῦ εὐτελέσι, 

βραχυτελῆ σύντομο», µικρύν. 
βραχυφεγγίτης ὁ ὀλιγοφαής' («ΔΡ 6 

3518) "καὶ βραχυφεγγίτου λύχνου σέλας.᾽' 
βρέβιο», βραῤεῖον δέ. 
βρέγμα καὶ βρεγμόν τὸ ὑπερμετώπιον 

µέρος" ''πλήξας αἰγανέα βρέγμα κυναγέτιδε 
ἐν ἐπιράμμασι (ΑΡ 6 115). 

ἠρεκεκὲξ κοὰξ κοάξ ἐφύμνιο) παρὰ 

ριςοφάνει ἐν Βατράχοις (910), µίµηµμα φω- 
νῆς βατράχων». 

βρέμει ταράσσει, ἠχεῖν ποιεῖ. 
βρενΦύεσθαι διὰ φυμὸν µετεωρίζε- 

σθαι, ἢ προσποιεῖσθαι ὀργίζεσθαι" (Theo- 
phyl. Sim. 18) d δὲ σοβαρευόμενος πολλῷ 
μᾶλλον κατεβρενφύετο.'. καὶ ῥρενδύεται 
ἐπαίρεται. βρένθος δὲ εἶδος μύρο, ᾧ χριύµεναι 
αἱ γυναῖκες μέγα φρονοῦσι. καὶ βρενθύη 
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σεμνύνῃ καὶ μέγα φρονεῖς ἐφ᾽ ἑαντῷ. οἱ γὰρ 
ἀποδεδωκότες ἑαυτοῖς σοβαρῶς τε ῥαδίζου- 
σιν, ὡς τοῦ μὲν Προδίκου ὄντος σοφοῦ, τᾶ 
δὲ Σωκράτους κενἠν µόνον ἐπὶ σοφία δόξαν 
καρπουµένου. “ριςοφάνης Νεφέλαις (361)" 
““Αρενδύη ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τωφδαλμὼ 
παραβάλλη.' ἀποσεμνύνεις σεαυτὸν τῷ σχή- 
µατι, καὶ ταυρηδὸὺν ὁρᾶς, ἢ ἀλαζονικῶς. ἡ 
μεταφορὰ ἀπὺ βρενθείου µύρου. καὶ ῥρεν- 
Φυόμενος ἐπαιρόμενος, μέγα φρονῶν" «ἄγα- 
Φίας ( 16) "οἳ δὲ µειζόνως ἥπερ ἐχρῆν ἐπὶ 
τοῖς φθάσασι βρενθνόμενοι τῶν ἐν ποσὶ κα- 
τωλιγώραν,' καὶ αὖθις Elenand. p. 291 ΝΙευ.) 

o δὲ εἰς τὴν βασιλίδα ἐπορεύετο ἐξωγκωμέ- 
νος καὶ µάλα βρενθυύµενος. 

βρέτας εἴδωλο», ἄγαλμα, παρὰ τὸ ῥρο- 
τῷ ἐοικέναι. (Α Eq. ὃ1) “προσπεσεῖν ποι πρὸς 
βρέτας᾽ πρὸς τέµενος ἢ πρὸς ἔδος ἢ πρὺς 
ἄγαλμα θεῶν ἱκέτας γενέσθαι. 

βρέχει» ἐπὶ τᾷ πίνειν λέγεται. καὶ ὑπο- 
βεβρεγµένος ὁ μεμεθυσμένος. Athen. p. 23. 

ἨἩρῆννον. “ὡς ἂν --- Φεβροάριον.”. εἴ, 
v. Φεῤρεάριος. 

Βριάρεω. 
βριαροί βαρεῖς, ἄγριοι, σερεοί, φοβεροί. 
βριδομένη (Hom. 6) 307) βαρυνομένη 

διὰ πλῆθος ὧν ἔφερεν. ἐν ἐπυράμμασι (ΑΡ 
627) "'γήραϊ νουσοφόρῳ βριθοµένης παλά- 

μης.' 
ῥρῖθον (Ποια. 319) ἀντὶ τῇ Εῆριῶον. 
βΑρῖθος βάρος" ᾿᾿τὰς πύργες ἀμήχανον 

ἑλεῖν μήτε ἀνατραπῆναι ῥᾳδίης διὰ τὸ βρῖ- 
Όος µήτ ἐμπρησθῆναι διὰ τὸν σίδηρον. 
καὶ αὖδις (Α Ran. 1429) ""σιδηροβριδές τ 
ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον." 

βρίθων, γενικῇ καὶ δοτικῇ, εὐθηνῶν ἢ 
βαρῶν" “"τεῖχος ἀνδρῶν τε καὶ ὅπλων βοῖ- 
φον». 

βριµάζων τῇ τῇ Λέοντος χρώμιενος φωνῇ. 
βριμήσαιο ὀργισθείης" "ὡς εἰ σὺ βρι- 

µήσαιο ὀςρακίνδα, νύκτωρ κατασπάσαντες 
ἂν τὰς ἀσπίδας τὰς εἰσβολὰς τῶν ἀλφίτων 
ἂν καταλάβοιεν”' (Α Εα. 8541), ἀντὶ τῦ, εἰ ῥη- 
ληθείης αὐτὸν ἐξορίσαι, τὰ σιτοφυλακεῖα κα- 
τάσχοιε». 

βριμόμενος ὀργιζόμενος" (Aelianus: «8, 
v. ἐφέλγετο) 6 μὴν ἐφέλγετο ὁ ὕπατος τοῖς 
ὑπηρέταις σὺν ὀργῇ βριμάμενος.' καὶ βρι- 
μᾶται ἀπειλε. καὶ βριμυμέναις ἤχον 
ἀποτελόσαις' ""μύλη γάρ τις ἦν αὐτόθι, ὑπό- 

βρέτας — βρουμάλια 

τε ἐν οἱ ἄνω ςρατιῶται τὸ αὐτὸ ποιεῖν τρ: 
χοντο, τότε κἀκεῖνοι ἔσειον τὴν µύλην"' ὑπὰ 
γὰρ ταῖς πολλαις μµύλαις βριµεµέναις ὁ τῆς 
μιᾶς ψόφος ῥᾳδίως ἐλάνθανεν. εί. ν. ἄλ- 

φιτα, 
βρόγχος καταπύτης, ὁ λάρυγξ. 
Ηρόμιος ὁ «{ιόνυσος, ὁ γενεσιεργὺς τῶν 

καρπῶν, παρὰ τὸ βορὰ ῥβύριμος, καὶ ὑὕπερ: 
Φέσει βρόμιος. 

βρόµος ἦχος πυρὸς κυρίως. καὶ κού- 
φοιο βαρὺν τυπάνου ῥρόμον” ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (ΑΡ 6 166), καὶ αὖθις (ΑΡ 7 ϐ) 'ὀκέει 
κοιµάσεις ἀνέμων ῥρόμον, οὐχὶ χάλαζαν.᾽ 

βροντή »εφῶν ψύφος ἐκ παρατρίψεως 
ἢ ῥήξεως Diog. L.7 193). ἔσι δὲ καὶ µηχά. 
νημιά τι ὃ ἐκαλεῖτο βροντεῖο», ὑπὸ τὴν σχη: 
ὴν δὲ ἡ ἦν ἀμφορεὺς ψηφῖδας ἔχων φαλατ: 
tius ἦν δὲ λέβης χαλκοῦς, εἰς ὃν αἱ ψῆφοι 
κατήγοντο, καὶ κυλιόµεναι ἦχον ἀπετέλουν 
ἐοικύτα βροντῇῃ. seli. A Nub. 294. 

βροτοειδέσιν» ἀνδρωπίναις. 
βροτύεντα (Ποπι. Ζ 480) ἡμαγμένα. 
βροτολοιγός ὁ ὀλέθριος, ὁ τοὺς βρο- 

τοὺς ὀλοθρεύων. ἐν ἐπωῳράμματι (ΑΡ 691) 
'"4ρες βροτολοιγέ, σκῦλα φέρει» ὄφης πᾶσυ 

ἀπ ἀντιπάλων.' 
βροτολοιγός ὁ τοὺς βροτοὺς διαφθεςὈ 

ρων" (Ώτοεορ. Are. 139) ᾿"ώσπερ οἱ ποιηταὶ λέ 
γουσι, βροτολοιγὼ Πςην. 

βροτός φφαρτὸς ἄνθρωπος, βρότος δὲ 

τὸ μετὰ κονιορτοῦ αἷμα. 
βρουμάλια. ταῦτα ἐπενόησε Ῥώμος, 

ἐπειδὴ αὐτὺς καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ῥημος 
ἐκ πορνείας γενόμενοι ἐξερρίφησα» καὶ παρ 
γυναικὸς ἀνετράφησα». ὄνειδος δὲ ἦν Pu- 
µαίοις τὸ ἐξ ἀλλοτρίων ἐαθίειν. ἕκαςος 6 
τοῖς συµποσίοις τὺ ἴδιον βρῶμα καὶ πύμα 
ἐκόμιζε πρὸς τὺ μὴ ἀκούειν ἀλλοτριοφάγοι. 
οὗ δὴ χάριν ἐπενόησε Ῥωμος τὰ βροµάλι, 
εἰρηκὼς ἀναγκαῖον εἶναι τρέφειν τὸν /ασιλέα 
τὴν ἑαυτοῦ σύγκλητον ἐν τῷ χειμῶνι, δι 

ἠρεμοῦσιν ἐκ τοῦ πολέμου, ἀρξάμενος ἀπὸ 
τοῦ α ἕως τοῦ ω, κελεύσας καὶ τὴν σύγκλ 
τον καλεῖν τοὺς «ρατιώτας. καὶ µέλλοντες οἱ 
σρατιῶται ἀπιέναι ηῦλουν ἀφ᾽ ἑσπέρας πρὸς 
τὸ 7νῶναι ὕπου τραφήσονται, καὶ τὂτο ἐπε 

νόησε πρὸς τὸ ἁπαλλαγῆναι. τῆς ὕβρεως αἲ- 

τοῦ ὁ Ῥῶμος, καλέσας τὸ ὄνομα τᾶ ἀρίςου 

Ἡρουμαλιούμ, Ὁ ἔςσι ῥωμαῖςὶ ἐκ τῶν ἄλλη: 
τρίων τραφῆναι, Malalas p. 179. 



Βρούτιδες--- Βυζάντιον 

Βρούτιεδες γυναῖκες οὕτω καλούμεναι, 
οἱονεὶ Σέῤυλλαι καὶ ροφήτιδες. πάσας δὲ 
τὰς ἐνθεσιώσας Σιῤύλλας ἐκάλαν», 
Βροῦτος ςρατηγὸς ᾿Γωμαίων ἔγραψεν 

ἐπιςολὰς καὶ τῶν Πολυῤίη τᾶ ἱςορικοῦ ῥί- 
βλων ἐπιτομή»ν. Φαυμάζεται δὲ εἰς τὴν τῶν 
ἐπιςολιῶν ἰδέαν ἤγουν χορακτῆρα. 

βροῦχος ἡᾗ κάµπη. 
βρόχοις σχοινίοις"' 'οἳ μὲν οὖν βρόχοις 

τιαὶν ἐνάψαντες νύκτωρ ἀπὺ τοῦ περιβόλου 
καθῆκαν, καὶ αὖθις διὰ τῶν βρόχων ἐς 
τὰς ἐπάλξεις ἀνέβαινον.. 

βρόχος τὸ τῆς ἀγχόνης σχοινίον. 'ὃ δὲ 
δη µεμηχανημένος ἀγχόνη», τὸν» ῥρόχον ἐν- 
ὀεδυμένος..' καὶ αὖθις 'Ἡ δὲ ὑπὲρ τῆς ἆσε- 
βοῦς µίξεως ἀλλαξαμένη βρόχον." 

βρνάζει φάλλει, τρυφερῶς διάκειται, 
εἐφραένεται. 
βρυγμός τρισμὸς ὀδόντων, ἢ μυλῶν 

ἀχύνησις. 

.. βρύει δοτικῇ" 'δέδοικα μὴ βρύων ἕλκε- 
σω εἰσάγης τὸ ἀνιάτρευτο».’ καὶ μετὰ γένι» 
χῆς ᾿βρύει φυτῶν καὶ ἀνθέων. 

.  βρύει ἀνθεῖ, τέφηλεν"' ὃ δὲ εὐθὺ «4. 
βάνον τοῦ ὄρους ἀνέδραμεν, καὶ τὺ ὑποκεί- 
µενον πεδίον ςάχνσι ῥρύον τοξεύει πυρί, καὶ 
τὸ λήτον πᾶν τέφραν ῴετο γεγονέναι, εἳ, ν. 
χατὰ σπονδή». 
βρύκοντα τρώγοντα, κατεσθίοντα" (ΑΡ 

6263) ᾿᾽άρτι καταβρύκοντα τὸν εὐθηλήμονα 
μόσχα».᾽᾽ 

. Αρύκουσα τοὺς ὀδόντας τρίζουσα" "εἰ 
πεν ὀδόντα ὀξὺν ἐπιῤρύκουσ, οἷα .Ίάκαινα 
γυνή” (ΑΡ 409). 
 Αρύκουσα ἐσφίουσα, δάκνουσα, παρὰ 
τὴν βορά», οἱονεὶ βορύκουσα": ᾿"ῥρύκεσ ἀπέ- 
ῥεσθαί φησί µε τοὺς ῥακτύλους" «4ρισυφά- 

ης Ὄρνισι (26), καὶ ἀλλαχᾶ (γε. 367) ᾿"βρύ- 

εοισά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τᾶντερ ἑξα- 
μήσω. 
βρύλλων ὑποπίων, ἀπὸ τοῦ τοῖς παι- 

δίις λεγομένε. “4ρισοφάνης (Έα. 1193) "βρύλ. 
Ίων τὸ καθ ἡμέραν. κλέπτοντά τε ῥάλομαι 
τρέφειν ἕνα προςάτη». τοῦτον ὁ᾽, ὅταν ᾖ 
αλέως, ταπει»ώσας ἐἑπάταξα. Φαεινὺς ἀντὶ 
τῷ ὅταν γένηται πλήρης, τοτέςιν ὅταν ηὐξῆ- 
σθαι δοκῇ καὶ µιέγας εἶναι, τοῦτον ταπεινὸν 
ἐποίησα, τθτέςι», ἐάσας πλετῆσαι δημεύσω. 

ῥρύσιες. 
βρύτια τὰ τῆς σαφυλῆς πιέσµατα, ἆ 
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τινες ςέµφυλα λέγουσιν. Athen. ρ.56. 

Βρυτέδαι ὄνομα γένους «ἄττικοῦ. 
βρύχιος βυθιζόμενος ὕδατι. "ἐπὶ Ἡρα- 
/ ΄ ΄ “ς 2 — ’ 

κλείη βασιλέως σ΄ χιλιάδες ἀνδρῶν διεφςά- 
3 — 4 ο] / ⸗ ς 

ρησαν ἐν τῷ πρὺς Ἰσαύρους πολέμῳ. ὃ δὲ 
βασιλεὺς Ηράκλειος χρήματα πλεῖςα καὶ χρυ: 
σὸν καὶ ἄργυρον καὶ λίΦους πολυτελεῖς πέµ- 
πει, ἅπερ βρύχια γέγονεν ἐπὶ Σεργίου πα- 

. ν » τριάρχου”" (Νιοθρίιον. brev. p. 19). καὶ ἔμ- 
βρνον τὸ ἐγγάσριον βρέφος. καὶ ἐμβρύοι- 
κος ἡ ἄγκυρα ἡ τὺν βυδὸν οἰκοῦσα":. ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 90) '"ἄγκυραν ἐμβρύοι- 

κον ἐρυσινηίδα. 
ς * 

βουώδης δυσώδης. 
βρωμᾶσθαι τὸ ὀγκᾶσθαι πεινῶντα 

ὄνον (861. Α Ὑεερ. 615). καὶ ῥρῶμα ἡ φωνή. 
καὶ βῥοωματίζω αἰτιατικῇ. 

* — 

βρώμης (Ποπ. x 17) βρώσεως, τροφῆς. 
βρωτόν βρῶσιν, τροφήν»" Ἐεοφῶν 

(Απαῦ. 4 5 8) 'ὁ δὲ παριὼν ἐπὶ τὰ ὑπυζύγια, 
2* 4 5 * * J— 

V — — εἴ τί που ὑρῴη ῥρωτόν, ἐδίδου τοῖς βουλι 
μιῶσι. 
βύας εἶδος ὀρνέου νυκτερινοῦ. καὶ ᾿βύας 

ὤφὺδῃ καὶ "βύαι ὠφθησαν"' «Πίων ἐν Ῥω- 
.. - — 6 

μαϊκοῖς, ἐν τέρατος λόγῳ τοῖς ᾿Ρωμαίοις 
- . 

ταῦτα ἐπιφαίνεσθαι πολλάκις λέγων. σημα» 
νει δὲ συµφοράς. 

’ 2 “ - ⸗ 

Βύῤλις ὄνομα κύριο», ἀδελφὴ Ἰαύνου" 
” ο 

ἄμφότεροι δυευχήσαντες. 
ή 

ῥύῤλον πάπυρον. «ἄϊλιανός (ef. v. φά- 
χελλο») ᾽'κελεύει τὸν μὲν ἀποδύσθαι τῷ Νι- 

— — ή ΄ 

κάνορι φάκελλο» ῥύῤλου τετρακοσίων χρυ- 
- κ.) 3 κ .. — ᾿ 

σῶν, ἐὰν δὲ μὴ ἐφθέλη, ἀεὶ προσεπιτηιᾶν καὶ 
ἐπαιτεῖν τοῦ χρυσίου προςιθέντα, ἕως ἂν 

ἀπειπὼν δῷ ὅσον ἂν αἰτηθεὶς τύχη τῇ ἐπὶ 
; -” * / ΄ 

πάσαις φωνῇ. καὶ παροιμία (Δεεολγ!, δυρρ!, 
* ο ς * — 708) ᾿"βύῤλου δὲ καρπὸς οὐ χρατεῖ ςάχυν 
µέγανν' ἐπὶ τῶν οὐ ὀναμένων τοῖς ἠδίοις 

- * ⸗ 1 
χρῆσθαι καλοῖς, παρ ὧσον ἀσθενὴς οὖσα ἡ 
ῥέῤλος οὐ δύναται µέγαν φέρειν καρπό». 

Βυζάντιο». ὅτι τὸ Ευζάντιον ἐπὶ δε: 
55 2 — 5 / ο 

βήρου τοῦ βασιλέως Γωμαίων τετείχιςο γεν- 
ναίῷ τείχει, πεποιημένῳ μµυλίτη λίδα, ἐς τε- 
τράχγωνον εἰργασιένεα Herodian. 3 { 6). ἑπτὰ 

ῃ χ — — 
μὲν γὰρ ήσαν ἀπὸ τῶν Θρακίων πνλῶν πύρ- 
γοι πρὸς τὴν Ψάλασσαν καθ ήκοντες" τύτων 

δὲ ἦν τις τῷ πρώτῳ ἐνεβόησέ τι ἢ λῶώον 
* * * 24 — 

ἔρριψεν, αὐτὺς τε ἥχει καὶ ἐλάλει καὶ τῷ 
/ -. - - . — 

δευτέρῳ τοῦτο ποιεῖν παρεδίδου, καὶ οὕτως 

διὰ πόντων ἐχώρει (Βἱο (359.74 44). 
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βύζην» ἀθρόως, πυκνῶς, ἐπαλλήλως, πε- 
πυκνωμµένως" «4ρριανός (1 19) “κατὰ τὸ ςόµα 
τοῦ λιμένος, ᾗ ςενώτατον ἦν, ῥήζην τὰς τρι- 
ήρεις ὁριιίζαντες. 'ὃ δὲ τὰ φρέατα φορυ- 
τᾷ καὶ τῇ ἐπιτυχούση ὕλη ῥύζην ἐνέπλησει 

βυδίζω αἰτιατικῇ. 
ῥυκάνη ὄργανον μεσικόν. καὶ ῥυκάνην 

ἐξ ἀργύρε εὗρε ἸΗωυσῆς. ἐγένοντο δύο, καὶ 
τῇ μὲν πρὺς παρακέλευσιν καὶ συλλογὴν 
ἐχρῶντο, τῇ δὲ συνελθεῖν ἀρχάς. loseph. Α. 
Ι. 5 15 6. 

βύουσι φράττουσι, καλύπτονσι’: ἔνδεν 
καὶ ἀκρόῤυςος ἆ τὺ ἄκρο» βεβυσμένον 
χω». Πισίδης "ἐρῶ δέ σοι νῦν, εἴπερ οὐ 
βύειν θέλεις. 

βυρσαίετος ὁ Κλέων. συντέθειται δὲ ἡ 
λέξις ἀπὸ τῆς βύρσης καὶ τοῦ ἀετοῦ. ἅπα 
μὲν ὡς βυρσοδέψην κωμωδῶν τὸν Κλέωνα 
καὶ ὡς κλέπτην καὶ ἅρπαγα τῶν κοινῶν' ἁρ- 
πακτικὺν γὰρ τὸ ζῷον ôb ἀετός. σκυτοδέψης 
5 , | κ 
“ἀττικόν, βυρσοδέψης δὲ σιανόν. η Παφλα- 
γὼ» βυρσεύς. σηµαίνει δὲ τὸ ἐκ τοῦ ἐμβρέ- 
χειν τὰ δέρματα καὶ πλείοσιν ἡμέραις ἐν 
αὐτὰ εἲς τὸ φάρµιακο», ἵνα διαλάβοιεν, ἀπὸ 
τῆς ὀσμῆς τοῦ ὕδατος καὶ τῶν δερμάτων 
µολυνοµένω» ἄχαρι ὀδωδέναι. διαβάλλει ἂν 
ὡς δύσοσμον, ἄλλως τε καὶ τὴν εὐτέλειαν 
δεικνὺς Κλέωνος, ἀφ' οἵως τύχης ὁρμιώπενος 

πρωτεύει τῶν 4Φημαίω». 8ο. AEq. 197 et 44. 
ῥυρσοδέψης σκυτοτόµος, ὁ τὰς ῥύρ- 

σας Φεραπεύω». 

βυσαύχην ὁ τοὺς ὤμους συνέλκων ἐπὶ 
τὸν τράχηλο». 

ῥύσσινον βύσσῳ βεβαμμένον" (ΑΡ 6 
265) '"δέξαι βύσσινον εἶμα, τό τοι μετὰ παι- 
δὸς ἀγανᾶς ὕφαινε."' 

βυσσοδομοῦντες ἐκ βάψες σκεπτόµε- 
νοι. καὶ ῥύσσωμα" (ΑΡ 6 33) "ύννων εὖ- 

κλώςοιο λίνη βυσσώμασι ῥόμβο» οάξαντες 
γλαυκαῖς ἐν παρόδοις πελάγευς."' 

βυσσό» ῥάψος, ὀξυτόνως. βαρυτόνως δὲ 
σηµαίνει βαφὴν ἐκ πορφύρας. καὶ βυσσός 
βυθὺὸς παρὰ ᾿Ἡροδότῳ (3 28). 

Βῶλις ὄνομα κύριον. 
 Βῶλος «4ημοκρίτειο φιλόσοφος ἱςορίαν 
καὶ τέχνην ἰατρικήν" ἔχει δὲ ἰάσεις φυσικὰς 
ἀπὸ τινῶν βοηθημάτων τῆς φύσεως. 
 Βῶλος Ἰενδήσιος Πυφαγόρεος περὶ 
τῶν ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῶν ἱςοριῶν εἰς ἐπί- 
σασιν ἡμᾶς ἀγόντω», περὶ Φαυμασίων, φυ: 

βύζην — βωμολόχος Ὁ 

σικὰ δυναµερά (ἔχει δὲ περὶ συμπαθειῶν καὶ 
ἀντιπανειῶν λίΦων καβὰ ςοιγεῖον), περὶ ση- 
µείων τῶν ἐξ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄρκτε 
καὶ λύχνου καὶ ἴοιδος. 

ῥῶλος ἀρούρα, ἐπὶ τῶν τοῖς μεγάλοις 

τὰ μικρὰ προσφιλοτιμουμένων. ὁμοίως τῖ 
“αλάττη ἐκ χαράδρας ὕδωρ." βόλος δὲ ᾗ 
ὁρόσος. 

βωμιακεύματα. 
ῥζῶμαξ ῥωμολύχος, ὁ ἀπὺ τῶν βωμῶ», 

πρὶν καρπωθηναι, αἴρω». τάσσεται δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν µαλακιζομένων. 

ῥωμολογεύεσνδαι. βωμολόχοι κυρίως 
ἐλέγοντο οἱ ἐπὶ τῶν Φυσιῶν ὑπὺ τοὺς βω- 
μὲς καθίζοντες καὶ μετὰ κολακείας προσαι- 

τοῦντες, ἔτι δὲ καὶ οἳ παραλαμβανόμενοι ταῖς 
Φυσίαις αὐληταὶ καὶ μάντεις. ἐκ μεταφορᾶς 
δὲ τούτων ἐλέγοντο ῥωμολύχοι καί τινες εὖ- 
χολοι καὶ ταπεινοὶ ἄνθρωποι, καὶ πᾶν ὑτιᾶν 
ὑπομένοντες ἐπὶ κέρδει διὰ τοῦ παίζειν τε 
καὶ σκώπτει». ὥςε τοὔνομα τρία σηµαίνει. 
Ηπτρ. 

βωμολοχεύμασι (Α Eq. 909) πανουρ- 
γεύμασι. 

βωμολοχεύσαιτο ἀντὶ τὸ ἀγοραῖόν τι 
εἴποι ἢ εὐτελές. «4ριςοφάνης Νεφέλαις (969) 
περὶ διαφθορᾶς ἁρμονικῶν "'ἐντειναμένους 
τὴν ἁρμονίαν ἣν οἱ πατέρες παρέδωκα». εἰ 
δέ τις αὐτῶν ῥωμολοχεύσαις ἢ κάμψειέν 
τινα καμπήν, οἱονεὶ κεκλασµένῃ τῇ φωνῇ 
τὴν ᾠδὴν προενέγκοιτο, 'οἵας οἱ νῦν τὰς κα- 
τὰ Φροῦνιν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπτες, ἐπε- 

τρίβετο τυπτόµενος πολλὰς ὡς τὰς µούσας 
ἀφανίζων.”. καὶ αὖθις (Aelianus ?) 'πολλὰ 
μὲν οὖν καὶ ἄλλα τῆς τούτη βωμολοχίας τε 
καὶ αἱμυλίας μαρτύρια ὁιαρρεῖ, ἐν δὲ τοῖς 
ἄρα καὶ ἐκεῖνο. 

βωμολόχος ὁ περὶ τὺς βωμὰὴς λοχῶνα 
ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν τι παρὰ τῶν θδυόντω», µε- 
ταφορικῶς δὲ καὶ ὁ παρωπλησίως τότω ὠφε- 

λείας ἕνεκά τινας κολακεύω». καὶ βωμµα- 
κεύµατα καὶ ῥωμολοχεύματα. πολλύ- 
όωρος Ἰυρηναῖος ὁ εὐτράπελος καὶ γελωτο- 
ποιός. τινὲς τὺν μετὰ τινος εὐτραπελίας 
χόλακα. καὶ τὸν πανοῦργο» δὲ καὶ συκο- 
φάντη». 

βωμολόχος ὁ κακοῦργος, ἀσεβής, παρὰν 
τὰς λοχῶντας τὰ ἐν τοῖς ῥωμοῖς ἐπιτιθέμενα 
θύματα, ἡ τὸς φΦύοντας, ἵνα αἰτήσαντες λά- 
βωσίτι (ευ. Α Να», 910). καὶ βωμολύχοις 



βωμοί -- Γαϊανός 

ἴπεσι τοῖς πρὸς χάρὶν καὶ ἀπὺ κολακείας. 
ἀπὸ δὲ τῶν» λοχώντων περὶ τὸς βωμὲς καὶ 
ῥᾳλομένων τι λαβεῖν µετήνεκται ἡ λέξις' ἅ- 
το γὰρ ἐπὶ τῶν» βωμῶν πολλὰ ἐλιπάρουν 
χολακεύοντες λαβεῖν τι τῶν Φυόντων (δε. 
ARan. 460). "4γαθίας 19) '"ἀγὰρ σύνηθες 
ocyt, ὁ Ναρσῆς ἔφη, ῥωμολοχίαις τε καὶ 
Ἰλσχραις ἐλπίσιν ἐγκαλλωπίζεσθαι.' καὶ περὶ 
Ἰσιδώρη 4{αμάσκιος  ὃ δὲ ἐπίχαρις ἦν, εὖτρα- 
πελίας μὲ» καὶ βωμολοχίας ὅτι πορρωτάτω. 
βωμοί. οὕτως λέγονται αἱ βάσεις, στι- 

Λάδες. 

βωμόν ςσαπίδα (πα σιβάδαω {άκωνες. 
βωμός τέμενος, καὶ τόπος ἀνάβασι»ν ἔχων 

αρὸς τὺ λέγειν ἐπήκοα" ἐφ᾽ ὃν Κράτης άνα- 
άς "Κράτης ἀπολύει τὰ Κράτητος". εἴφηκε. 
καὶ 4ριςσοφάνης (ὗαο. 933) “ὁ γὰρ βωμὸς 
δέρασι καὶ δή ἀντὶ τοῦ ἐξ ἑτοίμη ἐςὶ πα- 
ρεσκευασμένος. 

βῶ» ἀσπίδα «4ργεῖοι, ἀντὶ τὸ ῥᾷν, ἥτοι 
βύρσα». 

Βῶνος ςρατηγὸς τῆς Μυσίας τῆς παρὰ 
Ἡρ Ἴσρῳ ποταμῷ παρατεταμένης, ἀνὴρ συ: 
σεως ἐς ἄκρον ἥκων καὶ λίαν ἀγαθὸς τά 
τε πολιτικὰ καὶ πολέµια. ἦν ἐπὶ Ἱοσινιανῆ. 
ε{, Agath. 4 19. 

βώνυσοι ἄποικχοι, ῥεκόλοι. 
βῶξ. 

βῶροι ὀφφαλμοί. 
Βῶρος ὄνομα κύριον (Ηοπη, Ε 44, IIM). 
βῶς βύρσα, ἀσπίς. 
βωσόμεθα καλέσομεν», μαρτυράκεθα. 
βῶσο» ῥόησο». Πρατῖνος, 
βωςρεἴν καλεῖ», βοᾶν": ριςοφάνης (Τμ. 

ββ6) ᾿ποιήσω τὰς δηµότας βωςρεῖν σ᾿ ἐγὼ 
πεχτούμενον.᾽ 

Βωτεῖ» ἀροῦ», “{άκωνες. 
βωτιάνειρα (Ηοπι. 4 196) ἡ βόσκουσα 

τοὺς ἄνδρας. 
Βώτιον τόπος. 

βώτορες βοτῆρες, νομεῖς. ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (ΑΡ 6 265) "τὸν νομµίην καὶ ἔπαυλα 
δυῶν καὶ βώτορας ἄνδρας σινόµενο», κλαγ- 
Ἱάν τ οὐχὶ τρέσαντα κυνῶν πέφνε, καὶ ἐκ 
ταίτης ἐκρέμασεν πίτνος."' 

Βώχανος ὄνομα κύριον. ἦν δὲ Τάρκων 
ἀρχηγός, ὃς ἐπὶ Ἰουςινιανοῦ τὸν Βόσπορο» 
ἠπύρθησε, ζήτει ἓν τῷ Βόσπορος. 

Γαβαώ πόλις, καὶ Γαβαωνῖται οἱ 

ὑπὸ τῆς χώρας. 
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Γαβίνιος ὄνομα κύριο» Ῥωμαϊκόν. 
Γαβριήλ ὄνομα κύριον. καὶ Γαβριη" 

λᾶς ὄνομα κύριον. 
Γάγγης βασιλεὺς «4ἰθιόπων, ὃν ἀπέκτει- 

νεν΄4λέξωνδρος, δεκάπηχυς τὺ μῆκος, τὴν 

δὲ ὥραν οἷος οὕπω τις ἀνθρώπων», ποταμᾶ 
δὲ ΙΓάγγου παῖς. τὸν δὲ πατέρα τὸν ἑαυτοῦ 
τὴν Ἰνδικὴν ἐπικλύζοντα αὐτὸς ἐς τὴν Eou- 
φρὰν ἔτρεψε, καὶ ὀιήλλαξεν αὐτὺν τῇ η: 
ὅθεν ἡ γῆ ζῶντι μὲν ἄφδονα ἔφερεν, ἁπο- 
Φανόντι δὲ ἐτιμώρει. ἐπεὶ δὲ τὸν “χιλλέα 
Ὅμηρος ἄγει μὲν ὑπὲρ "Ελένης ἐς Τροία», 
φησὶ δὲ αὐτὸν ιβ’ μὲν πόλεις ἐκ Φαλάττης 
ἠρηκέναι πεζῆ δὲ τά, γυναῖκα δὲ ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως ἀφαιρεθένεα εἲς μῆνιν ἀπενεχθη- 
ναι, ὅτε δὴ ἀτεράμονα καὶ ὠμὺν δόξαι, σκε- 

ψώµεθα τὸν Ἰνδὺν πρὸς ταῦτα. πόλεων μὲν 
τοίνυν Σ΄ οἰκιςὴς ἐγένετο, «περ εἰσὶ δοκιμώ: 

ταται τῶν τῇδε"' τὸ δὲ πορθεῖν πόλεις ὅςις 
εὐκλεέξερον ἡγεῖται τοῦ ἀνοικίζειν πόλιν, ἂκ 

ἔσιν. ἈὙκύθας δὲ τὰς ὑπὲρ Ἱαύκασον σρα: 
τεύσαντάς ποτε ἐπὶ τήνδε τὴν γῆν ἀπώσατο" 
τὸ δὲ ἐλευθεροῦντα τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἄνδρα 
ἀγαθὸν φαίνεσθαι πολλῷ βῥέλτιον τοῦ ὅου- 
λεία» ἐπάγειν τῇ πόλει, Philostrat. V. A. 3 30. 

Γάγγρα πόλις. 
γάγγραινα εἶδος πάθους. 
ΓἸαδαρη»ός ἀπὸ τόπου. 
Γάδειρα τόπος κατὰ τὴν ἑσπερίαν μοῖ. 

ραν, ἀποτελεύτησις τῆς Φαλάσσης, καὶ οἷον 

ἐκροὴ ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς εἲς τὴν «4τλαντίδα 
Φάλασσαν, τὸν ὠκεανόν, ἣν διεκπλεῦσαι εκ 
ἐνῆν βραχώδη καὶ σκοτοειδῆ τυγχάνονσα». 
Γάδειρα δὲ παρὰ τὴν γῆν καὶ τὴν δειρή», 
ὃ ἔςσι τράχηλος. µέχρι τότων ἐλφὼν ὁ Ἡρα- 
κλῆς, καὶ μὴ δυνάµενος διελύεἴν, σήλας παρὰ 
τῶν ἐγχωρίων λαβὼν ἱδρύσατο, Ιδηλῶν δὲ 
αὐτῶν ἄχρι τῶν τῆδε βατὴν εἶναι τὴν γῆν 
καὶ τὴν Φάλασσαν. εἰ. Gregor. Να. 

γάζα. καὶ γαζοφυλάκιον Ῥησαυροφυ- 
λάκιο»" γάζα γὰρ Φησαυρός, 'πολλὴν δὲ εὖ- 
ϱε» ἀφθονίαν τροφῆς καὶ γάζαν βαρβαρική», 
ἀργυρίου δὲ τάλαντα Υ’.' “ὁ δὲ Πτολεμαῖος 
τὰ βασίλεια περιάγων ἐπεδείχνυτο καὶ τὴν 
ἄλλην τὴν βασιλικὴν γάζαν"' «Πιόδωρός φησι 
(t. 2 ρ. 629). 

γαἴα χάνοι (Ποπ. 2 2983) καταπίοι αὖ» 

τὸν ἡ γῆ. 
Γαϊανός ᾽Αράβιος σοφιςσής, µαθητὴς 

Ἀψίνου τοῦ Γαδαρέως" ἦν δὲ ἐπί τε ΊΗαξι- 
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µίνε καὶ Γορδιανᾶ. περὶ συντάξεως βιβλία έ, 
τέχνη» ῥητορική», µελέτας. ἐσοφίςευσεν ἐν 
Βηρυτῷ. 

Γαίειος ὄνομα κύριο. 
γαιήιος Hom. η 334) ὁ γήινος, ὁ τῆς 

ως κ, 
γῆς υἱός. 

γαιήοχος ὁ Ποσειδῶν. 
γαιοδότης ὁ ἀπειπολῶν γῆν. 
ΙΡ Ἱάιαος Γωμαίων βασιλεὺς τὺ μὲν πρῶ- 

τον μεγαλοφρόνως Φιεῖπε τῆς βασιλείας τὰ 
πράγματα καὶ πᾶσι τοῖς ὑπηκόοις καθηκό»- 
τως ἐχρῆτο, μετὰ δὲ δύο χρόνους ἐκςὰς τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως κατὰ µήμησιν τοῦ πα- 
τρὸς ἑαυτὺν ἀπεφθέωσε, καὶ ἀνδριάντα ἑαυτᾶ 
κατὰ πόλιν ἐν τοῖς γαοῖς ἀπέςειλε καθιδρύ- 
σασῦαι, καὶ εἰς τὸν τῶν Ἱεροσολύμων» ναὸν 
Φεσπίσας νέου Γωΐου ἱερὸν προσέταξεν ὀνο- 
μάζεσθω. καὶ ὁηλοκρατίαν νομος ετήσας ἐπέ- 
τρεψε κατηγορεῖν τῶν ὑεσποτῶν, εἰ τι συνει- 
ῥεῖεν αὐτοῖς πλημμέλημα" κἀντεῦθεν δεινὴ 
συμφορὰ κατειλήφει τὴν οἰκουμένην πᾶσαν, 
τῶν οἰκετῶ» μεγάλαις τιµωρίαις ὑποβαλλόν- 
τω» τοὺς ὑεσπότας: ἕκαςος γὰρ ἀμύνεσθαι 

ἐβούλετο τὸν ἴδιον δεσπότην ὑπὲρ ὧν παρ 
αὐτοῦ ῥασάνων προέπασχεν. ἓ μὴν δὲ ἀλλὰ 
καὶ εἷς µαγίαν τραπεὶς ἄφεσμον σολὰς γυ- 
ναικείας ἡμφιέννυτο, καὶ τὴν κόμη» πλοκά- 
µοις καὶ πλοκῇ τινὶ περιςέλλων», καὶ γυναικι- 

ζόμενος καὶ πᾶσαν αἰσχρεργίαν διαπραττό- 
µενος, τελετὰς ἐπενύει καὶ ξένα µυςήρια ἔπε" 

τέλει. καὶ δὴ λαβών ποτετὴν ἰδίαν θυγατέρα, 
καὶ ἐς τοὺς κόλπεης τοῦ ἀγάλματος Φέμενος 
αὐτήν, ἔφη ᾿ σὺ ταύτην γεγέννηκας, καὶ πα- 
τὴρ αὐτῆς ἔννομος ὑπάρχεις." 

οὗτος µιπρώτατός τε καὶ ἀνοσιώτατος 
ἐγένετο, καὶ τοσῦτον ὁρμαθὺν κακῶν συνει- 
ληφὼς ἐπεκάλυψε τὰ τοῦ ΤΓιῤερίου µειονε- 
κτήματα. ὅσα γὰρ τῷ 4ὐγούςῳ ἐν πολλῷ 
χρόνω περιεποιήώη, ὅτος ἐν μιᾷ ἡμέρα ἄπε- 
κτήσατο. μοιχικώτατός τε ἀνθρώπων γενύ- 
µενος, καὶ γυναῖκας ἠρμοσμένας καὶ γεγαμιη- 
µένας ἐλάμβανε. τήν τε ἑαυτοῦ τιθήνην (83 
τήν) ἐπιτιιήσας ἁνοίας ἐς ἀνάγκην ἐκου- 
σίου Φανάτου κατέςησεν. ἐχρῆτο δὲ καὶ ταῖς 
ἀδελφαῖς καὶ παρανύκων ἐκοινώνει µίξεων, 
ὡς καὶ πατὴρ ἀνοσίας καταςῆναι γονῆς ἐκ 
(ιᾶς αὐτῷ τῶν ἀδελφῶν ἀπογεννηδείσης. 
»αής τε καὶ Φυσίας ὡς ἡμιδέῳ γίνεσθαιπα- 

ρεσκεύαζε. τοιούτῳ αὐτοκράτορι οἱ Ρωμαῖοι 
παρεδόθησαν, ὥςε τὰ τοῦ Τιβερίου ἔργα, 

Γαίειος --- Γάτος 4αιτώριος 

καίπερ χαλεπώτατα δάξαντα γεγονένων το- 
σοῦτον τὰ Γαΐου, ὗσον τὰ τοῦ «4ὐγούςου 
παρ ἐκείνω παρήρεγκα». Ίο. Antioch. exe. 
Peir. ρ.802. 

οὗτος μετὰ Τιβέριο» ἐβασίλευσε ΙΚαλλι- 

}όλας ὀνομαζόμενος. 

Γάιος Ἰούλιος Καΐῖσαρ ὁ πρώτος µο- 
ν»αρχήσας. οὗτος ἔγραψε µετάφρασιν τῶν» 
ράτου φαινομένων», καὶ τέχνη» γραμματι- 
κὴν ῥωμαϊκῶς, καὶ περὶ τοῦ ἰδίου βίου. 

Γάτος Καΐσαρ, ὃς ἐπεκλήθη Καλλιγό- 
λας, ῥητορικὴ» τέχνη» ῥωμαϊκῶς. 

Γάϊος.{αιτώριος, ἸΜέργος ἐπίχλησιν. 

ἐκ τούτη δείχνυται τὸ µισοπόνηρον τῶν Ῥω- 
µαίων καὶ τὸ πρὸς τοὺς παραβαίνοντας τὰ 
κοινὰ καὶ νόμιμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως 
ἀμείλικτον. οὗτος γὰρ χιλίαρχος ἀποδειχθεὶς 
ἐν τῷ Σαυνιτικῷ πολέμῳ εανίαν τινὼ τῶν 
ὁμοσκήνω», διαφέροντα τὴν ὄψιν ἑτέρω», µέ- 
Χρ: µέν τινος ἔπειδεν ἑαυτῷ χαρίσασθαι τὴν 
τοῦ σώματος ὡὦραν ἑκόντα, ὡς ὃ᾽ οὔτε δω- 
ρεαῖς οὔτ ἄλλῃ φιλανθρωπία τὸ µειράκιον 
ἡλίσκετο, κατέχει» τὴν ἐπιθυμίαν ἀθύνατος 
ὦν βίων προσφέρειν ἐπεβάλετο. περιβοήτου 
δὲ τῆς ἀκοσμίας ταῦ ἀνδρὸς ἅπασε τοῖς ἐπὶ 
ςρατοπέδου γενομένης, κοινὺν ἀθίκημα τῆς 
πόλεως εἶναι νομµίσαντες οἱ δήμαρχοι γρα- 
φὴν ἀποφέρουσι κατ αὐτοῦ δημοσία, καὶ ὁ 
ὁῆμος ἁπάσαις ταῖς ψήφοις τοῦ ἀνδρὸς κα- 
τέγνω, τίμημα δίκης ὀρίσας «θάνατον, οὐκ 
ἀξιῶν εἲς ἐλεύθερα σώματα καὶ προπολεκᾶν- 
τα τῆς τῶν» ἄλλων ἐλευθερίας τοὺς ἐν ταῖς 
ἄλλαις ὄντας ἀρχαῖς ὑβρίσειν τὰς ἀνηκέςες 

καὶ παρὰ φύσιν τοῖς ἄρρεσιν ὕβρεις. ἄλλο 
Φαυμασιώτερον, καίτοι περὶ δοῦλον σώμα 

γενομένης τῆς ὕβρεως. ἑνὸς γὰρ. τῶν παρα- 
ῥόντων Σαυνίταις τὸ σρατόπεδον χιλιάρχω» 
καὶ ὑπὸ ζυγὸν ὑπελθόντω» Ποπλίω υἱὸς ὧν», 
ἐν πολλῇ καταλειφθεὶς πενία, ὀάνειο» ἠναγ- 
χάσὺη λαβεῖν ὡς ἐρανισθησόμενος ὑπὸ τῶν 
σιγγενῶ», διαψευσνεὶς δὲ τῆς ἐλπίδος ἀπή- 
χδη πρὺς τὺ χρέος τῆς προθεσμίας διελθά- 
σης, κομιδῇ νέος ὦν καὶ τῇ ὄψει ὡραῖος. 
οὗτος τὰ μὲν ἄλλα ὑπηρετῶν, ὅσα δούλους 
δεσπύταις νόμος ἦν, ἠνδίχετο, τὴν δὲ τᾷ σώ- 
µατος ὡραω» χαρίσασθαι κελευόµενος ἦγα- 
νάκτει καὶ µέχρι παντὸς ἀπεμάχετο. πολλὰς 
δὲ διὰ τᾶτο µαςέγω» λαβὼν πληγὰς ἐξέδρα- 
µεν ἐς τὴν ἀγορά», καὶ σὰς ἐπὶ µετεώρα τι- 
νὺς τή» τε ἀκολασίαν τῷ δανειςᾶ διηγήσατο 



γαιοῦχας --- γάλλος 

xal τῶν µαςίγω» τοὺς μώλωπας ὑπέδειξεν. 
ἀγωακτήσαντος δὲ τοῦ δήμα καὶ δηµοσίας 
ὀργῆς ἄξιον ἡγησαμένου τὸ πρᾶγμα,' κατη- 
Ἱορούγτων τὴν εἰσαγγελίαν τῶν δημάρχων 
ὀφλε θανάτου δίκην. καὶ δὲ ἐκεῖνο τὸ πά- 
ὂος ἅπωτες οἱ ὁουλωθέντες πρὸς τὰ χρέα 
Ῥωμαῖοι νόμῳ κυρωθέντι τὴν ἀρχαίαν ἐλευ- 
Ψερίαν ἐκομίσαντο. Dionys. Ηα]. Exe. Peir. 
p. 407. 

Ἰαιοῦχος ὁ τὴν γῆν ὀχῶν. 
Ἰαΐσα, καὶ γαισός κοντύς, εἶδος ἅμυν- 

πτρίου, οἷον Φόρατος. 
Γαιών ὄνομα ποταμοῦ. Γαιὼν καὶ Φει- 

σών ὀνύματα ποταμῶν. (επεν. 3 11. 
Ἰαλαδηνός ὁ ὑποτίτθιος ἤγουν ὁ ὑπο- 

μάζης. 
Γαλακτίω» ὄνομα κύριον. 
Ἱαλακτοπότης ὅ γάλα πίνω». 
αλαξίας τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ φῶς, ὅπερ 

ἐν ἀντανάκλασις φωτὸς ἡλιακοῦ, μὴ κατα- 

ἰαμπομένων τῶν» ἀςέρων. Diog. L.2 9. 
Ἱάλα ὀρνίένθων», ἐπὶ τῶν λίαν εὐδαικιο- 

ρούντων καὶ πάντα κεκτηκιένων. 3 ἐπὶ τῶν 
σπανίων’ τὰ σπάνια γάρ, φησί (Α Αν. 794), 
καὶ ὀνσεύρετα τῶν» ἀγαθῶν παρέξοµεν" “ὡςε 
παβέσαι χοπιᾶν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν.' τε- 
τέν ἐν πλησμο»νῇ γενόμενοι τῶν» ἀγαῦῶν 
ἀπεφηκέναι µέλλετε. οὕτω πλητήσετε πάν- 
τες 

Γαλάται. ὅτι ἐπὶ Σκιπίωνος τοῦ Ῥω- 

µαίων «ρατηγοῦ καὶ “άννίβον τοῦ Καργηδο- 
που Ῥωμαῖοι 1 '᾽αλάτας τὰς ἐν τῇ “4σίᾳ κα- 
πςρέψαντο. οὗτοι ὃ ἦσαν τῶν ἑσπερίων 
Γαλατῶν μοῖρα. ἀναςάντες γάρ ποτε τῆς οἳ- 
είας οἱ Γαλάται ἅμα Βρέννω ςρατηγῷ προ- 
Ίλδον εἰς λ΄ µυριάδας ἀριθμάμενοι. ἐντεῦθεν 

ὁπχριθέντες οἱ μὲν ἐπὶ τὴν εἴσω Πυλῶν 'Ελ- 
λάδα, οἳ δὲ ἐπὶ Θράκη» καὶ τὴν «ἀσίαν ἐτρά- 
πωτο, ἀμφὶ τὰς δύο µάλιςά που μµυριάδας 
ααὶ αὐτοὶ ὄντες. καὶ κρατήσαντες τῷ πολέμῳ 
πώτων μικροῦ τῶν ἐπὶ τάδε τοῦ 1 ωύρου 
Απιανῶν γενῶν τοὺς μὲν ἄλλους ὑποτελεῖς 

ἐποόσαντο φόρε, αὐτοὶ δὲ τὰ περὶ τὸν «ἄλυν 
ποταμὸν χωρία κατασχόντες ἐνέμοντο τὰ µε- 
ταξὺ Βιθυνῶν τε καὶ Καππαδοκῶν κείµενα. 
ἐφ᾽ οὓς ἐσρατεύσαντο Ῥωμαῖοι κοινωνήσαν- 
τας Αντιόχω τῆς ἐπὶ τῷ διπύλῳ μάχης, καὶ 
συµπεσόντες αὐτοῖς περὶ πόλιν ἄγκυραν, 
Μαλλίου σφῶν ἡγουμένου, µυρίους μὲν τῆς 
µαχίµου ἡλικίας καταβάλλουσι, τοὺς δὲλοι- 
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πὲς ὑποκῦψαί σφισιν, ἀποσάντας ὧν ἦργον 
ἐθνῶν, κατηνάγκασα». 

Γαλάτεια ὄνομα δεᾶς, Γαλατία δὲ 
χώρα. καὶ Γαλατίας ὄνομα κύριον. 

γαλέα ὁ ἰχθῦς, καὶ γαλεός ὁμοίως. 
γαλεάγρα ὄργανον τιµωρητικόν. "καὶ 

τελεντῶντες εἰς γαλεάγραν ἐμβαλόντες περό- 
ναις σιδηραῖς διειργµένην πᾶσα», ἐν ὄνσχω- 
ρίαις ἐκύλιον.' καὶ αὖθις "ὃ δὲ ἐν γαλεάγρα 
σιδηρᾷ ῥαλὼν ἀπέκτεινεν. 

γαλερόν φαιδρόν. 
Γαλεώτης ὄνομα κύριον. 
γαλεώτης καὶ ἀσκαλαβώτης, ἑκατέρως. 

ἐν τῷ ἀσκαλαβώτης. 
γαλῆ τὸ ζῷον. καλεῖται δὲ πρὸς τινῶν 

κερδὼ καὶ ἱλαρία. ἔςι δὲ ὄνομα ἰσόψηφον 
δίκη καὶ γαλῆ" ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν σύγκει- 
ται γραμμάτων (Ατιεπιά, ἃ 28). καὶ γαλῆ 
Ταρτησσία". ἡ Ταρτησσὸς πόλις ἔξω τῶν 
Ἡρακλείων σηλῶν πρὸς τῷ ὠκεανῷ, ἔνθα 
µέγιςσαι γίνονται γαλαῖ. 

γαληνιᾶν γάνρυσθαι, χαίρει, διαχεῖ- 
σύαι. 

Γαληνός ὁ διασηµότατος ἰαερός, Περ- 
γαµηνός, γεγονὼς ἐπὶ ΙΗάρκου καὶ Κομόδε 
καὶ Περτίνακος τῶν ἸΚαισάρων ἐν Ῥώμῃ, 

υἱὸς. Νέκωνος γεωμέτρου καὶ ἀρχιτέκτονος, 
πολλὰ συντεταχὼς Ιατρικά τε καὶ φιλόσοφα, 
ἔτι τε γραμματικὰ καὶ ῥητορικά, ἅτικα διὰ 
τὸ πᾶσιν εἶναι γνώριμα καταλέγειν ἄκαιρον 
ἡγησάμην ἐν τῷ παρόντι. ἐβίῳ ἔτη ὁ. ση- 
µαίνει δὲ καὶ τὸν ἠσύχιο». 

γαληνῶ ἢ γαληνιῶ. 
Γαλήσιον ὄνομα τόπου. 
γαλῇ χιτώ». αὕτη ἐπὶ τῶν ἀδίκων τάσ- 

σεται καὶ μηδὲν ἀνιέντων. ὁμοία ἐςὶ τῇ 
πρέπει γαλῇ κροκωτός.' 

Γαληψός ὄνομα κύριον. ἔςι δὲ πόλις 
τῆς Θράκης. ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ Γαληψῆ τᾶ 
ἐκ Θάσου καὶ Τηλέφης. Harp. 

Γαλλαίῳ τῷ τῶν Γάλλων" (ΑΡ 6173) 
ἍΓαλλαίῳ Κυβέλης ὀλολύγματι πολλάκι ὁδσα 
τὸν βαρὺν εἲς ἀκοὰς ἤγον ἀπὸ σομάτων, 

τάσδε δεῇ χαίτας περὶ δικλίδι ὁἥκεν ὀρείᾳ, 
Φερμὸν ἐπεὶ λύσσης ών) ἀνέπαυσε πύόδα, 

Γαλλογραικέία ἡ τῶν Ἠουκελλαρίων 
χώρα. οἱ αὐτοὶ καὶ ᾿Ελληνογαλάται ὀνομά- 
ζονται. 

γάλλος ἀπόκοπος. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 234) ''γάλλος ὁ χαιτήεις ὁ νεήτοµος, ὃς 
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ποτε Τμώλῳ Ἠύδιος ὀρχηςὰς µάκρ ὀλολυ- 
ζόμενος.. καὶ γάλλοι οἳ ἀπόκοποι. (t Ρο- 
Iyh. 22 90) '"Γναῖος ὁ ὕπατος Ῥωμαίων διερ- 
χόμενος ἐγεφύρωσε τὸν Σαγγάριον ποταμιὸν 
τελέως κοῖλον ὄντα καὶ δύσβατον" καὶ παρ 
αὐτὸν τὸν ποταμὸν σρατοπεδευσάµενος, πα- 
ραγίνονται γάλλοι παρὰ “ἄττιδος καὶ Βατ- 
τάκου τῶν ἐκ Πεσσινοῦντος ἱερέων τῆς κη- 
τρὺς τῶν Ψεῶν, ἔχοντες προςηὐίδια καὶ τύ- 
πους, ( άσκοντες προσαγγέλλειν τὴν «εὸν νί- 
κην καὶ κράτος. οὓς ὁ Γναῖος φιλανθρώπως 
ὑπεδέξατο.' καὶ αὖδις '᾿ἀπέςειλε νεανίσχους 

διασκευάσας εἷς γάλλους, μετ αὐλητῶν ἐν 

γυναικείαις ςολαῖς ἔχοντας τύμπανα καὶ τύ- 
πους, ἐπὶ τοὺς προκαθηµένους τῆς χώρας.) 

“ὅτι γάλλοι μὲν γίνονται ἐξ ἀνδρῶν, ἐκ δὲ 
άλλων ἄνδρες ὁ γίνονται”. (Βίος, L. 4 43). 

Γόλλος ὄνομα ποταμοῦ. 
γαλύόῳ (Ηοιη. 1339). γάλως γάλῳ, καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ ο γαλόῳ, ἀνδραδέλφῳ. καὶ 
γαλοώνη ὁμοίως ἡ ἀνδράδελφος. 

γάμβορος ὁ ἀμέτοχος. 
γάμβρειος ςολή. 
γαμβρὸς Ἐρεχὺῆος ὃ Βορρᾶς' τὴν 

γὰρ Ὠρείθνυιαων θυγατέρα αὐτοῦ ἔγημεν, ἐξ 
ὃς τίκτεται Ζήτης καὶ Κάλαϊς. 

γαμέτης ὁ ἀνήρ, ὁ σύζυγος" "Ἡ δὲ σὺν 
τῷ κουριδίῳ γαµέτῃ ἐς Ἔφεσον ἦλθεν.' 

γαμηλία ἡ διδοµένη τοῖς φράτορσιν ἐπὶ 
γάµοις. ἢ τῶν γυναικῶν ἡ εἲς τὰς φράτορας 
εἰσαγωγή. οὕτως «4ΐδυμος ὃ γραμματικός. 
καὶ παροιμία ''γαμηλίαν εἰσενεγκεῖν.' ὅταν 
τις ἠγάγετο γυναῖκα, πρὶν γενέσθαι παῖδα, 
οὗτος μαρτυράµενος περὶ τοῦ γάµου κατὰ 
τοὺς γάμους ἀπεδίδου τι τοῖς φράτορσιν εἷς 

λόγον εὐωγίας, καὶ τοῦτό ἐςι γαμηλίαν εἴσ- 
ενεγκεῖν. µέινηται τοῦ λόγε «{ημιοσθένης ἐν 
τῷ πρὸς Εὐβουλίδην λόγω (69)" Ι"καὶ γὰρ ὅτι 
ὁ πατήρ µου κατὰ τοὺς νόμους ἔγημε καὶ 
γαμιηλίαν τοῖς φράτορσιν εἰσενήνοχε µεμαρ- 
τύρηται. 

γαμηλιώνος τοῦ µηνός. 

γαμησείειν ΑΑττικοί φασι. 
γαμφηλή ἡ σιαγώ». 
γαμψόν ἐπικαμπές' “καὶ γαμψὸν χαί- 

τησιν ἐφ᾽ Ιππείῃσι πεδηθὲν ἄγκιςσρον, κρυ- 
φίην εἰναλίοισι πάγη»’ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 192). "γαμψόν τε δρέπανον, ςαχυητόκον 
ὕπλον ἀρούρης" (ΑΡ 6 496). καὶ αὖδις (ΑΡ 6 
104) '"γαμψὰς πυρολόγους δρεπάνας.᾽ 

Γάλλος -- γαςριμµαργία 

γαμψούς τὰς καμπτούσας καὶ πλαγίες 
νεφέλας, ἢ τὰς ὀρνίθω» ὄψεσιν εἰκασμένας" 
γαμψοὺς γὰρ ἐκάλουν τὰς ὄρνιθας. «ἄριςο- 
φάνης Νεφέλαις (336). 

γαμψωλή ἡ ἐπίκαμψις. 
γαμψώνυχος ἐπικαμπεῖς ἔχοντος τοὺς 

ὄνυχας. καὶ γαμψώνυχα ζῴα, ὅσα τῶν 
πτερωτῶν τὴν ἐπιρυγχίδα γεγάµψωκεν ὑπὸ 
τὴν γένυν, οἷός ἐσιν ἀετὸς ἱέραξ κεγχρηὶς ἄλλα 
τε τὰ μὴ πίνοντα. eſ. Aelian. N. A. 1137. 

Γάνδειρον ὄνομα τόπου. 
γαννυμένη χαίρουσα" γάννυμαι γὰρ ὁ 

ἐνεςώς, καὶ γάννυσθαι φαιδρύνεσθαι, χαί- 
ειν καὶ διαχεῖσθαι, 

γάνος ὁ οἶνος" (ΑΡ 6158) ''Πὰν ἀγέλη», 
νύμφαι πίδακα, Εάκχε γάνος. καὶ (Α Ran. 
1907) "'γάνος ἀμπέλον”' ὁ οἶνος ''βότρυος 
ἕλικα παυσίπονο».. Γάνος δὲ Φηλυκῶς τὸ 
πρὸς τῇ Θράκῃ ὄρος, ἡ Γάνος. 

Γάνος καὶ Γανιάδα χωρία ἐςὶ Θρᾳ- 
χικά, 

γανύω»ν λελαμπρυσμένος. 
γαργαλίζει κιωεῖ, ὑποσαίνει, προτρέπει, 

ἐρεθίζε. “ὡς ἐμοῦ γ ἀκροωμένου” τὸ µέ- 
λους "ὑπὸ τὴν ἕδραν αὐτὴν ὑπῆλθε γάργα- 
λος" 4ριςοφάνης (GThesm. 128).γαργαρίζει 
δὲ ἐρεθίζει, ἀπὸ τοῦ ςόµατος, ὡςε ἐμέσαι. 

γαργαρισμός, 
Γαργηττός ὄνομα κύριον τόπου. 
Γαριζείν ὄρος. loseph. Α. 1. 5 1 19. 
Γάρµος ὄνομα κύριο». "ὁ δὲ ἕτερος ταῦ- 

ος ἐμυκήσατο κακὺν φώνημα Γάρμῳ."' Iam- 
hlichus Phot. ρ.744. εἳ, ν. φάσμα. 

γάρος ἀρσενικῶς λέγεται. ἔσι δὲ οὐδὲν 
ἄλλο ὁ γάρος ἢ σηπεδών. Artemid. 1 66. 

γαςήρ ἡ κοιλία. Ὅμηρος διὰ παντὸς γα- 
ςέρας καλεῖ, οὗ κοιλίας, καὶ παροιμία “"γα- 
ςέρα µοι προφέρεις, κάλλιςον ὄνειδος ἁπάν- 
των" ἣ πλήρης μὲν ἐλαφροτέρη, κενεὴ δὲ βα- 
ρεῖα”. ἐπὶ τῶν γαςριμάργω». γαςέρα δὲ ὁ 
«4αβὶδ τὸ τῶν λογισμῶ» ταμεῖον ἐκάλεσεν" 
“ἐταράχθη ἐν δυμῷ ὁ ὀφθαλμός µου, ἡ 
ψυχή µου καὶ ἡ γαςήρ µου. Τ]εοάοτεί, in 
Ps. 50 ρ. 50. 

γαςρίζεσθαι λαμπρύτερον τρέφεσδαι. 
}αςρίζομαι τύπτομαι εἲς τὴν γαςέρα" 

ριςοφάνης (Έα. 373) “ώ πόλις, ὑφ᾽ οἵων 
Φηρίων γαςρίζομαι 

γαςριμαργία. καὶ γαςρίµαργος ὅὁ 
ἄπληςος, καὶ γαςριμάργως ἁπλήςως. 



γάςρις -- γελασίνοις 

Ἱάσρις ὃ περὶ γαςέρα ἀκρατής. καλδσι 
ὁ) οὕτω καὶ τὸν ἕλμινθας ἔχοντα. 
Ἰαῦλος ὁ εὐαπάτητος. ἢ πλοῖόν τέφορ- 

τηγὸν Φοινικικό», ἢ ἄκατος. γαυλὸς δὲ ὀξυ- 
ύνως τὺ πεοιμιενικὸν ἀγγεῖον, ὃ δέχεται τὸ 
Ἰάλα": 'Ἡρόδοτος (617 "αυλές τε ἐνταῦθα 
τααδύσας.᾽᾿ ἢ γαυλὸς ὁ τῷ φρέατος ἀνελη- 
τρ. η οἰνηρὸν ἀγγεῖον, ἐκ ξύλων κατεσκευ- 
ασµένον, Ἡν Ἰταλοὶ µαγγάνων ὀνομάζουσιν. 
ἐπὶ δὲ τῶν γαλακτοδόχω» ἀγγείων '"γαυλούς 
τε γλαγοπήγας” ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 35). 
Ἰαυνάκας ἀμπεχόμενο». οἵ, ν. καν- 

νίκης, 
7ανριᾷ ἀγάλλεται, ἐπαίρεται, Φρασύ- 

πται. 

Ἰαυροειδής ὁ ὑπερήφανος. 
γαῦρο» ςερρό», µιέγα, ἀκλινές, ἀκατά- 

πἸηκτον" “ριςοφάνης Βατράχοις (288) ᾽'οὐ- 

ὑὲ γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσθ ὡς Ηρακλῆς., 
Αγαθίας (6 15) “ὁ δὲ Βελισάριος τὴν ἐγχεί- 
ῥήσιν μείζονα ἔδειξε καὶ γαυροτέραν, καὶ πε- 
ῥχαρής γε τὴν νίκη». καὶ αὖθις 'ὁ δὲ γαῦ- 
ρος ὡσπερεὶ κινούμενος.” 

Ἰαῦρος. 'ὃ δὲ γαῦρός τε ὢν --- Παμ- 
θυλίας ἀνέερεφε. Τιμάσιος οὗτος ἦν, ὃν 
Εὐτρόπιος ἤγαγεν. ο[, ν. Τιμάσιος. 

Ἰεγαν»υμιένος ἐπαγαλλόμενος" "πῶς δὲ 
ἀνὴρ βασιλείῳ τύφῳ ἐκ παίδων καὶ κολα: 
χίᾳ πολλῃ γεγαννυμένος, ὁ(ωιτάν τε λαχὼν 
ῥαρβαρωτάτη», οὕτω διατεθῆνωι” (Agath. 2 
Ρ. 67). 

γεγανωμένος λελαμπρυσμένος, ἔσκεπα- 
σµένος, "τὸ περιέχον τῷ κονιορτῷ γεγανω- 
µένον ἐν χώρῳω βοτανώδει, τουτέςι λελευ- 
χασμένον. 

Ἰέγειαι βόες αἱ ἀρχαῖαι. 
ἸέγηΦε χαίρει. 
Ἰεγηροτροφηκώς ἐν γήραι θρέψας. 
Ἰέγονεν ἐν καλῷ καλλίσως ἔσχε, 
Ἰεγράψομαι δεήσοµαι" “ὥς οὐ Κρέον- 

τος προςάτου γεγράψοµαι”' Σοφοκλῆς φησί 
(084). 

γεγωνέναι καὶ γεγω»εῖν ἐξάκουστον 
ῥοῆσαι, 
Ίεγωνοκῶμαι γυναῖκες αἱ τὰς κώµας 

ἰμπσιλᾶσαι βοήσεω». 
Ίεγωνό» ἐξάκουςο», λαμπρὸν φθέγµα. 

καὶ γεγωνίσχειν τὸ φθέγγεσθωι ἐξάκεςο», 
καὶ γεγωνότερο» τρανύτερον, καὶ γεγω- 
»ώς βοήσας, 
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γεγώς τις. ’ 
Γεδεών ςρατηγὸς τῶν Εβραίων. Ἰήα-α 

διανίταις σὺν τοῖς 4ραψι καὶ "μαληκίταις 
μέλλοντος πολεμεῖν, ὃ Φεὺς συνεβόλενεν ἐπι- 
σὰς περὶ μέση» ἡμέραν, ἐν ἀκμῇ τοῦ καύ- 
µατος ὄντος, ἀγαγεῖν τὸν ςρωατὸν εἲς τὸν πο- 
ταµό», καὶ τοὺς μὲν κατακλιθέντας καὶ ὅτω 
πίνοντας εὐψύχους εἶναι ὑπολαμβάνειν, ὅσοι 
ὁ) ἂν ἐσπευσμένως καὶ μετὰ θορύβου πί- 
νοιεν, τούτους δὴ νομίζειν ὑπὺ δειλίας τῶτο 
πάσχειν, καταπεπληγύτας τὰς πολειίης. καὶ 
εὑρέθησαν τ΄ ταῖς χερσὶ τεταραγµένως πί- 
νοντες (losepli. A. I. 5 6 3). 

Γεδεών κριτὴς τοῦ Ἰσραὴλ ἐπάταξε τὸνὺ 
ΠΜαδιὰμι μετὰ τῶν λαψάντω» ἐν τῷ πίνειν, 
καὶ τὸν Ὡρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλ- 
μωνᾶν, τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν" τόν τε πύρ- 
ον τοῦ Φανονὴλ κατέερεψε, καὶ τοὺς ἄρ- 
Χοντας αὐτῶν ἠλόησεν ἐν ταῖς ἀκάνδαις, 
Φλέψωαντας τὸν Ἰσραὴλ ἔτη ἵὉ. 

γέεννα ἡ καταδίκη. 
γεηρόν τὸ γήινο». 
γειναμέναις γεννηθείσαις" "δάκρυα μὲν 

᾿Εκάβῃ τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυνωιξὶ μοῖραι ἐπέ- 
χλωσαν δὴ τότε γειναμέναις'' (Diog. L. 3 30). 

Υείνωτο ἐγέννησε, καὶ γείνεται γενν. 
γειοκόμον τὺ γειτνίαμα. 
γείσιον καὶ γεῖσος τὸ ἄκρον τοῦ τεί- 

Χους, ἢ ςεφάνωµα οἴκου. καὶ γεῖσα τειχῶν 
ἄκρα. ἢ γεῖσος ὁ γεωργός. 

γεισίπες καὶ γεισιπόδισµα καὶ γει- 
σιποδίζειν. τὸ ἐξέγον τῆς δοκοῦ, ἐφ᾽ ὃ τὸ 
γεῖσόν ἐσι, γεισίπους καλεῖται καὶ γεισιπύδι- 
σµα, γεισιποδίειν δὲ τὸ ποιεῖν τῶτο. Harp. 

Σειτνιάζω δοτικῇ. 
 γειώραι οἱ τὴν γῆν φυλάσσοντες. εἴ. Υν. 

γεῶρες εἰ γηῶραι, 
ειωρῆσαι, 
Γέλα καὶ Καμάρινα πύλεις Σικελίας. 
Γελάδας (ππ «4γε-) ἀγαλματοποιός, ὅδι- 

δάσκαλος Φειδίου. 
γελασείοντα γελαςικῶς ἔχοντα, γελά- 

σαι Φέλοντα. 
γελασείω ἐπιθυμητικῶς ἔχω τᾷ γελᾶν. 

{4αμάσκιος “νῦν δἐκαὶ τῷ μὴ πάνυ γελασείοντι 
γέλωτα παρέξει γενναῖο» ἡ τᾶ ἔργα διέξοδος." 

γελασίνοις γραμμαῖς ταῖς ἐκ τᾷ γελᾶν 
γινοµέναις. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 35) καί ῥ' 
ἣ μὲν τροχαλοῖς σφραγιζοµένη ᾿γελασίνοις, 
λευκὴ ἀπὸ γλουτῶν ἤνθεεν εὐαφίην.” 



208 γελαςής -- γένεσις ο 

γελαςήὁ ὁ ἐπεγγελῶ». 'οὔθ) ὡς γελα- 
σής, Οιδίπους, ἐλήλυθα, οὔὐθ' ὡς ὀνειδιῶν 

τι τῶν πάρος κακῶ»ν᾽ ὁ Κρέων φησί (S oR 
14332). 

γελγέλ ὁ τροχὺς ὀνομάζεται. καθάπερ 
οὖν ἐξ ὄρους ὑψηλοῦ τοῦ σωτηρί ςσόµατος 
προενεχθέντα ταῦτα τὰ ῥήματα δίκην τρο- 
χοῦ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκυλίσθη καὶ πᾶ- 
σαν ἐπέδραμε, καὶ ἐβαπτίσφησαν πάντες κα- 
τὰ ἔθνη καὶ πόλεις, διὸ καὶ ἶ αλιλαία κατα- 
κυλιςὴ λέγεται τῇ Ελλάδι γλώσσῃ. 

Υέλγιθδες σκορόδων κεφαλαί" (ΑΡ 6 233) 

΄'καὶ πύτιμοι γέλγιθες δέ τε ὄγχναι, δαψιλῆ 
οἰνοπόταις γαςρὸς ἐπεισόδια. 

Γελίμερις ὄνομα κύριον. 
Γελλοῦς παιδοφιλωτέρα. αὕτη ἄω- 

ος ἐτελεύτησε, καὶ τὸ φάντασμα αὐτῆς ἐδό- 
κου» ἐπὶ τὰ παιδία καὶ τοὺς ἀώρους Φανά- 

τους ἰέναι. 
γελοῖαν» γέλωτος ἄξιον. 
γέλοιος ὁ καταγέλαςος, προπαροξυτύ- 

νως, γελοῖος δὲ ὁ γελωτοποιός. καὶ παροι- 
µία Culian. ου. ἃ p. 111) "γελοιότερο» ἀπερ- 
ΥάζΠ τῶν τὰς κέγχρους ἀποτορεύειν ἐπιχει- 
ρούντων, καθάπερ φασὶ τὸν Ἰηυρμηκίδην 
ἀντιπραττύμενον τῇ Φειδίη τέχνη. καὶ ἑτέρα 
παροιμία ''γελοιότερον ἸΗελητίδου,' ἐπὶ τῶν 
ἐπὶ µωρίᾳ διαβεβλημένων»" ἸΗελητίδης γὰρ 
ἀνὴρ κωμῳδούμενος ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἐπὶ 
µωρίᾳ, κατὰ ταὐτὰ τῷ -ἄμφιςείδῃ. τοῦτον 
ῥέφασιν ἀριθμῆσαι μὲν πολλὰ παθύντα µέχρι 
τῶν πέντε, καὶ πέρα µηκέτι δύνασθαι, γή- 
µαντα δὲ τῆς νύμφης μὴ ἄψασθαι' φοβεῖ- 
σθαι γὰρ μὴ αὐτὺν ἡ παῖς τῇ μητρὶ ὁια- 
Αάλλη, ὁ δὲ ᾽άμφισείδης ἠγνόει ἐξ ὁποτέρου 
γονέων ἐτέχθη. eſ. ν. Παργίτης. 

Γέλων ὄνομα κύριο». γέλω»ν δὲ τὺν γέ: 
λωτα. καὶ γελῶ σε. 

Γελῴος ἐδνικόν, καὶ Γελῴω». καὶ γέ- 
λως ἡ χαρμµονή. 

γέλως Ἠεγαρικός"' ἤκμασε γὰρ ἡ Ἠε- 
γαρικὴ κωμῳδία ἀώρως, ἣν “4φη»αῖοι κατα- 
µωκώμενοι ἐγέλων. εἴ. δε]. Α Ὑεερ. 57. 

γέλως πλατύς. 'ὁ δὲ Πέρσης ἐς τοσᾶ- 
τον ἐληλάκει φρυάγµατος ὡς γέλωτα τῶν 
ἀγγελλόντων καταχέειν πλατύν’ Σιμοκάτης 
φησί ϱ 2). 

γέλως συγκροτούσιος ὁ ἄτακτος καὶ 
ἄσεμνος, ἐκ μεταφορᾶς τοῦ μετὰ κρύτα χει- 
ρῶν καὶ ποδῶν γινομένου γέλωτος, 

γεμίζω τὸ ἀνιλῶ. 
Γ εμίνιος ὄνομα κύριον. 
γέµω τὸ πλήθω": "ὁ δὲ Σκιπίων πυν-α- 

νόμενος τὸν ἀδελφιδοῦν γέμειν ἁργίας καὶ 
σάσεως καὶ τρυφῆς, ἔφη μὴ κρατήσει» 7εο- 
λεµίων πᾳὶν κατασχεῖν τῶν ἰδίων ἐγκρατῶς” 
(Αρρίαη, Iher. 84). 

γενάρχου πατρός. 
γενεά κατ ἐνίους μὲν ἔτη ζ, ὃφθεν καὶ 

λέγουσιν οἱ ἰατρικοὶ κὸν δύο γενεῶν» μὴ δεῖν 
φλεβοτομεῖν, τὸν τεσσαρεσκαιδεκαετῆη λέγον- 

τες ὡς ἔτι προσδεόµενον αἵματος καὶ ἀδέπιω 

ἔχοντα περισσὺν αἷμα" κατ ἐνίως δὲλ’, ὅ9εν 
καὶ τὸν Νέςορα βούλονται ἐνενηκονταετῆ γε- 
γονέναι. Artemid. 3 70. 

γενεαῖς γενεῶν, τετέςιν ἀπείροις τισὶ 
γενεαῖς. 

γένεῶλα γενρήματα. 
γενέθλια ἡ δι ἐνιαντοῦ ἐπιφοιεῶσα τᾶ 

τεχθέντος ἑορτή. καὶ γενεθλιαλογέα κεα»- 
τεία περὶ τῆς γεννήσεως. 

Γενέολιος ΙΓ ενεθλίου, Παλαιςῖνος ἐκ 
Ηετρῶ», σοφιςής, μαθητὴς ἸΜινουκιανᾶ καὶ 

4γαπητᾶ, ἀντιπαιδεύσας κατὰ τὰς «4θήνας 
Καλλινίκῳ τῷ διασήµμω, δεξιὸς τὴν φύσι», 
καὶ ὅλην μµελέτην ἀπομνημονεύσας ἐν μιᾷ 
ἀκροώσεν, τελευτᾷ δὲ νέος ἐτῶν κή. ἔγραψε 
δὲ λαλιὰς ἤτοι διαλέξεις καὶ μελέτας», ὃν 
ἐσὶν ὃ ἄπολις ἑαυτὺν ἀποκηρύττων μετὰ τὴν 
τῶν Θηῤῶν κατασκαφήν, προπεμπτικὸ» σερὺὸς 
τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους «{αδοῦχον καὶ “άσκλη- 
πιάδην, πανηγυρικούς. 

γενειάς αἱ τρίχες, γένειον ὁτόπος, τὸ 
µέρος τὸ σώματος. (5 Prach. 13) ἐκ δὲ ὅα- 
σκία γενειάδος κρανοὶ διερραίνοντο κρηναίε 
ποτοῦ.” 

γενέσια ἡ δὲ ἐνιαυτοῦ. ἐπιφοιχῶσα τοῦ 
τεΦ»ρεῶτος μνήμη. 

γένεσις ὁ κόσμος" “περὶ τὴν γένεσίν τεα 
πλανᾶται λήὺῃ βαρούμενος καὶ κακία. 

γένεσις ἡ τᾷ παντὺς διακύσµησις' (Ώα-υ 
maseius) 'ὁ δὲ Ἰσίδωρος διαπτύω» τὴν γένεσεν 
ἀεὶ πρὸς Φεὸν ἐτέτατο τὴν ψυχή», καὶ οὐδὲ» 
ἦν ἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι φθεγγόµενον ἢ τὰ αὐτὰ 
περὶ τῶν αὐτῶν», ἢ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

γένεσις. γένεσις λέγεται καὶ ἡ εἱμαρμένη ο 
"ἔςι δὲ πρεσβύτερον τῆς γενέσεως ἔννοια καὺ 
αὐτεξουσιότης.᾽ γένεσις καὶ ἡ ἀρχή: «4ἶλια- 
νός 'ἔνφθεν οἱ καὶ τὸ ἀρρώςημα ἦν τὴν γέ- 
νεσιν λαβόν.” 



γενέτειρα» ---γέρα 

γενέτειρα» μητέρα, ποιητικῶς. 
γενετή πατριά. ἢ γενέσια. 
γενέτης ὁ πατήρ. 
γενετικό» ἡ γέννησις. 
7ενετυλλίς δαίμων περὶ τὴν «ἀφροῦί- 

την 7ενέσεως αἴτιος, ἀπὸ τῆς Υενέσεως τιῶν 

ααέδων ὠνομιασμένη. πεποίηται δὲ τὸ ὄνομα 
ταρὰ τὴν γένεσιν. οἳ δὲ περὶ τὴν “4ρτεμίν 
Ίασι τῶν τοκετῶν ἐφύρους, καὶ πάλιν παρὰ 
τὲν γένεσιν. “4ρισοφάνης «ΤΠ. 198) "ὡς ἠἡδὺ 

τὸ µέλος, ὦ πότνιαι γενετολλίδες, καὶ ϐηλυ- 

ὀριῶδες καὶ κατεγλωττισµένον καὶ µανδα- 

ἰωτόν. 
Γε»ησαρέτ ὄνομα τόπου. 
Τε»»ά ὃ ας γενναῖος, εὐγενέςατος. 

Γε»»άδιος πατριάρχης Κωνσαντινοπό» 

ως, Ψύκτωρ εἰσελθὼν εἷς τὸ ἄγ ον ὣΦνσια" 

ο. προσεύξασθαι, εἰδέ τι φάσμα δαιμό- 
μον, καὶ ἤκουσε κράξοντος ὡς αὐτοῦ μὲν 

ντος ἐνδίδωσι», ὕςερον δὲ κρατήσει πάν- 

τως τῆς ἐκκλησίας. Theodotus Læctor 1p. 555. 

γενναῖος ὁ εὖ γεγονώς, καὶ ''γενραῖος εἰ 

ἐκ ῥαλλαντία ἐπὶ τῶν διὰ πλοῦτον εὐγενῶν 

εἶναι Φοκούντων. ὅτι χρημάτων» κρείττων ὁ 

γεν»αῖος ἀνήρ. 
γενναιότατος" "ώμος τάλαινα, ὡς κα 

κῶς Φιάκεισαί γενναιότατος περὶ ἐιὲ γενόµε- 

νος καὶ Φανάτου µε ῥυσάμενος., 

γέννησιν τὴν τῶν ἀφροδισίων. μῖδι». 

; 7ε»νῆται οὐχ οἱ ἐκ γένους καὶ ἀφ' α- 

ματος προσήκονεξς, ἀλλ οἱ ἐκ τῶν γυῶν τῶν 

συ »νενεμημένων εἰς τὰς φρατρίας. οὗτοι δέ 

εἰσι καθ άπερ οἱ δηµόται καὶ φράτορες, »όμῳ 

τινὶ ἔχοντες κοινωνία». τὸ δὲ γένος ἔχει ἄν- 

όρας λ), αἳ δὲ φρατρίαι ἐκαλοῦντο τριτεῦς, 

ότι τεσσάρων φυλῶ» οὐσῶν εἷς τρία ἑκάσην 

διεῖλο» κιέρη, τὰς μὲν φυλὰς τέσσαρας ποιή- 

σαντες, ἀπομιμησάμενοι τὰς τοῦ ἐνιαντοῦ 

ὧὥρας, τὰς δὲ φρατρίας καὶ τριττῦς ιό’, κα: 

δάπερ οἱ μῆνες, τὰ δὲ γένη λ΄ ἐν ἑκάςη φρα- 
τρία, καθ άπερ αἱ ἡμέραι τξ. seh. Plat. ρ. 380. 

ν γε »»ῆται οἱ τοῦ αὐτοῦ γένως κοινωνᾶν- 

τες. καὶ γὰρ διήρηντο κατὰ µέρη οἱ τῶν 4θη- 
ναίων πολῖται, καὶ τὰ μὲν µέγισα µέρη φυ- 
λαὶ ὠνομάζοντο, ἑκάςη δὲ φυλὴ πάλιν. εἰς 

τρία διήφητο, ὧν ἕχαςο» µέρος τριτεὺς καὶ 
φρατρία ὠνομάξετο, πάλιν δὲ τῶν φρατριῶν 

ἑκάση εἰς γένη διήρητο λ, ἐξ ὧν αἱ ἱερωσύ- 
ναι αἳ ἑκάςοις προσήκουσαι ἐκληροῦντο. καὶ 
γεννῆται οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ πρώτθ γένες 
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τῶν X γενῶ», οὓς καὶ πρότερόν φησι Φιλύ- 
χορος ὁμογάλακτας καλεῖσθαι. Ἰσαῖος µέν- 

τοι τοὺς γεννήτας ἁπλῶς τοὺς ἐξ αἵματος 

συγγενεῖς ὀνομάζει. ε[. Harp. 
γεννητική. ὅτι κρείσσω» πασῶν καὶ τι- 

μιωτέρα τῶν τῆς ψυχῆς φυσικῶν δυνάμεων 
ᾗ γεννητική, δεύτερον δὲ ἡ αὐξητική, καὶ τρί- 
τον ἡ θρεπτική. τῆς μὲν γὰρ φΦρεπτικῆς ἔργον 
ἐσὶ τὸ σώζει» τὸ εἶδος (µέχρι γὰρ τοσάτα σωζό- 
µεθα ἕως ἂν τρεφώμεθα), τῆς δὲ αὐξητικῆς 
τὸ εἷς τέλειον καὶ κατὰ φύσιν µέτρον ἀγα- 
γεῖν, εἰς ὃ γενύµμενα τά τε ζῷα καὶ τὰ φυτὰ 
ἐπὶ τὸ σκοπιμώτατον τῆς φύσεως τέλος, λέγω 

δὴ τὴν γενρητικὴν ὀύναμιν, παραγίνεται" οὐ- 
τος }ὰρ τῆς φύσεως ὁ τελικώτατος σκοπὺς 
διὰ τὴν ἔφεσω τῆς ἀιδιότητος τῆς ὑνητοῖς 

ἔῴοις ἐπισκευασῆς τῇ διαδοχῇ γινοµένης. ὡςε 
ἡ μὲν αὐξητικὴ ὕλης ἐπέχει λόγον πρὸς τὴν 
γεννητικήν, πρὺς δὲ τὴν αὐξητικὴν ἡ Όρε- 
πτική. 

ὅτι ἸΜέλιόσος ῴετο τὸ μὴ γενύμενον οὐκ 
ἔχειν ἀρχήν. ψεῦδος δέ ἐσι" πολλὰ γὰρ ἀγέν- 
νητα ὄντα ἀρχὰς ἔχει, 

}εννικῶς γενναίως, ἰσχυρῶς. 

γεννούσης οἷον γεννήτης, ἢ συγγενής, 
ἢ ἔγγονος. τὸ τελευταῖον ἐκδέχεσθαι ἅμει- 
ΝΟ». seh. Plat. ρ. 282. 

γενόμενά καὶ Υινόμ ενα διαφέρει” τὰ 
μὲν γὰρ ενόμενα πάντως ἀπέβη, τὸ δὲ γι- 
»όμενα ἦτοι ἀποβαίνει ἢ οὐ. 

γενόμενος ἐξ ὀφθαλμῶν φυγώ», ἀπο- 
ὁράσας' 'ὁ δὲ γενόμενος ἐξ ὀφθαλμῶν αὐ- 
τὺς εἶχε τἀπίχειρα τῆς ἀγνοίας. γεννώμε- 
νος δὲ ὑιὰ δύο ν ὁ τικτύµενος. 

γέντα τὰ µέλη" ""γέντα ῥοὺς μιέλόοντες 
Καλλίμαχος Ur. 309). 

γένυς τὰ γένεια. 8 
γένυς εἶδος πελέκεως. (5 ΕΙ.196) "ὅτευ 

σοι παγχάλκω» ἀνταία Ὑενύων» ὡρμάθη 
πλαγά. 

γενυσι σιαγόσιν' ἐν ἐπιράμμάτι (ΑΡ 6 
218) '᾿χὼ μὲν ἐνέκλεισεν φονίαν γένυ», ἐκ δὲ 
τενόντων ἔνῶες ῥομβητὴν ἐσροφάλιζε φόβην.” 

γένωμµαι γενικῇ, αὐθυπότακτον, γενν ῶ 
δὲ αἰτιατικῇ. 

γεοῦχος ὁ Ποσειδῶν ὁ τὴν γῆν ἔχων», 
γέρα, οὐδετέρως, τιµαί' ἐπειδὴ κεκά- 

Φαρτο τῷ ῥασιλεῖ ὁ «ρατός, καὶ τὰ γέρα σὺν 
δίκῃ νενέμητο ἑκάςοις, τηνικαῦτα ἔγνω ἐδε- 

λαύνειν ἐπὶ πόλεμο». 
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Υεραία ἡ γραῦς, καὶ γεραιαί αἱ τῷ 
4ιονύσῳω ἱερώμεναι γυναῖκες. 

γεραιός ἔντιμος, καὶ ὁ ῥυτίδων ἀνά- 
πλέως, ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 109) "'ῥοιὴν ξαν- 
Φοχίτωνα γεραιόφλοιά τε σῦκα.” καὶ αὖθις 
(ΑΡ 7 94) "ης ὁ γεραιὸς λαρύτερον μαλακῶ» 
ἔπνεεν ἐκ ςοµάτω».' 

γεραίρειν τιμᾶν», δοξάζειν. καὶ γέραιρε 
δόξαζε, τίµα" καὶ παροιμία ᾿'γέραιρε σαυτόν᾿ 
ἀντὶ τοῦ εὔφραινε σαυτὸν μεγαλορρηκιονῶν. 

Γεραιςός ὄνομα λιμένος. 
γεραίτερος παλαιότερος” "λόγος γέ᾿ τοί 

τίς ἐσι τῶν γεραιτέρω», ὅσ' ἂν ἀνόητ ἡ 
μῶρα βουλευσώμεθα, ἅπανι ἐπὶ τὺ βέλτιον 
ἡμῖν ξυμφέρειν' (Α Εοε]. 494). Ποσειδῶν γὰρ 

καὶ 49η νᾶ ἐφιλονείκησαν περὶ τῆς 4ττικῆς, 
καὶ νικῆσαι τὴν 4φηνᾶν. ἠττηθέντα δὲ τὸν 
Ποσειδῶνα καὶ λυπηθέντα καταράσασθαι τῇ 
πόλει, καὶ λέγειν αὐτὸν ὅτι γένοιτο τὰς 4δη- 
ναίους ἀεὶ κακῶς βουλεύεσθαι. ἀκούσασαν 

δὲ τὴν '49ηνᾶν τῆς κατάρας προσθεἴναι ὅτι 
κακῶς βουλεύεσθαι καὶ ἐπιτυγχάνειν, εἴ. γ. 
"4θηναίων δυσβουλία. 

γεράνόδρυον μεταφυτευόμενον», ἐπὶ 
τοῦ ἀθυνάτα. παρεγγυᾷ μὴ δεῖν τοὺς παρῃ- 
ῥηκότας προσάγειν εἲς τὰ τῶν ἀκμαζόντων 
ἔργα. 

Γεράνεια ὄρος τῆς ἸΗεγαρίδος. 
Γεράνεια πόλις. 
}έρανοι λίΦους καταπεπωκυῖαι, 

ἐπὶ τον προνοητικῶς τι ποιούντω». αἳ γὰρ 
γέρανοι ὁιὰ τὸ ἐν ὄψει πέτεσθαι, καὶ τῇ εἲς 
εὐθὺ ὁρμῇῃ τὴν ἐπὶ τὰ κάτω δέαν ἐμποδίε- |) 
σθαι, λίθους βαςάζουσιν, ὅπως κάµνουσαι 
τῇ πτήσει ῥίπτοιεν, καὶ αἴσφοιντο πύτερον 

ἐπὶ γῆς 1 Φαλάττης φέρονται. καὶ εἰ μὲν 
ἐπὶ δαλάττης ἦκοι ὁ λίφος, ἀνύεσι τὴν ὁδύν, 
εἰ δὲ ἐπὶ γῆς, ἀναπαύονται. τοῦτό φησιν 
ριςοφάνης (ΑΝ, 1137) ""γέρανοι λίθους κα- 
ταπεπωκυῖαι. 

γέρανος τὸ ὄρνεον. ἐπίκοινον τῷ γένει. 
ἨῬάβριος (1443) Aigvooa γέρανος ἠδὲ ταὼς 
εὐπήληξ χλωρὴν ἀεὶ βόσκοντο χείµατος 
ποίην.” 

γεραρόὀν (Ποια. — ἔντμιον, ἢ πρεσ- 
βύτερο». 

γέρας ἀμοιβαί, — ἀνταποδόσεις. 

γεργέριµμον' τὴν ἐν τῷ δένδρῳ πεπαν- 
Φεῖσαν ἐλαίαν ᾿πίτυρίν τε καὶ ἣν ἀπεθήκατο 
λευκή», τουτέςι τὴν συ»νθλασθεἴσαν καὶ οὗ- 

γεραία - }έρρον b 

τως ἀποτεθεῖσαν ἐλαίαν. "εἷν ἁλὶ” δὲ Ἱ νή 
χεσθαι φθινοπωρίδα”. τὴν κολυµμβάδα λέγει. 
ef. Atlen. p. 56. 

Γεργεσαῖος ἀπὸ τύπου, καὶ ΓεργΕε- 
σηνός. 

Γέργηῦες ὄνομα πόλεως, ἢ ἡ τύρβη. 
καὶ οἱ χειρώνακτες ὅτω καλᾶνται παρὰ τοῖς 
ΠΜιλησίοις τοῖς ἐν περιβολῇ, τετέςι τοῖς σελει- 

σίοις. eſ. ν. περιῤολή. 
γέρδιος ὑφάντης. καὶ παρ ἡμῖν» ἡἑἡ 

γερδία. 

1 ερήνιος ἔντιιος γέρω». ἢ ἐν τῇ Τε- 
ρή»ῃ. 

ΣΤ έρης ὄνομα πένητος καὶ φαλακροῦ, 
ἔφνες Χαόνων. διεβάλλετο θὲ εἲς µαλακέα». 
καὶ 4ριςοφάνης (Εεε]. 939) ''σοὶ δἐφέλος τές 
ἐσιν ἄλλος ἡ Γέρης; οὐκ ἔσι δὲ παρὰ τὸ 

γήρας. 
Γερμανικός ὁ Φράγγος. 
γερούσιον (Hom. 4 9259) ἔντιμον. 
γέρρα παρὰ Σικελοῖς τὰ γυναικεῖα καὶ, 

ἀνδρεῖα αἰδοῖα. 
}έρρα. Περσικὰ μέν ἐςιν ὅπλα κυρίωςν 

τὰ γέρρα, καταχρηςικῶς δὲ καὶ ἅπα» σκέ- 
πασµα εἴτε δἐρμάτινον εἶτε ἄλλης τινὸς ὕλης 
γέρρον ἐλέγετο" διὰ καὶ «{ημοσθένης τὰ τῶν 
σκη»ῶν σκεπάσµατα καὶ περικαλύμματα ἐν 
τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (169) γέρρα καλῶν 
ἐμπίπρασθαι λέγει. λέγοιτ ἂν ὁμοίως γέρρα 
καὶ τὰ τῶν σκη»νῶν περιφράγµατα. Harp. 

γερράδια σρωτηρίδια. 
γέρρο” ὕπλον" Ἐενοφῶν (Φως. 2 19)4 

Ὑέρρον ἐς τὴν ἀρισερά», κοπὶς ἡ σάγαρις 
εἰς τὴν δεξιά," καὶ αὖθις (Απαὺυ. 4 7 99) 
ol δὲ γέρρα ἔλαβον δασέων βοῶν ὠμοβόονα 
ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. γέρων 7έρονεος" ἢ αλητικὴ 
ὦ γέρον. καὶ παροιμία ᾿"γέροντι μηδὲν ση 
ποτε χρηςὺν ποίει.' παρεγγυᾷ μὴ ἀκρίτως 
εὐεργετεῖν, 

γέρρο» ἐπὶ ςαυροῦ φησὶν Εὔπολις. καὶν 
«4{ημοσθένης (18169) “τὰ γέρρα ἐνεπίμπερα- 
σαν. καὶ οἱ τόποι οἱ παραπεφραγµένοι, καὶ 
ἀσπίδες Περσικαὶ ἐκ λύγων. καὶ γέρρα τὰ 
σκεπάσµατα πάντα “ἄττικοί. τινὲς δὲ δερμεά- 
τινα σκεπάσµατα καὶ Περσικά, οἷς ἀντ᾽ ἀσπί- 
δων ἐχρῶντο" Ἡρόδοτος (964). XCyr. 21 
21) ''Κῦρος περιελὠν τὰ πολλὰ τῶν πολεμα- 
κῶν, κατέλιπε μόνον τὸ συνὸν τοῖς ερατιώ- 
ταις, μαχαίρᾳ καὶ γέρρῳ καὶ Φώρακι κάχε- 
σθαι. καὶ αὖθις (anah. 18 9) “καὶ γερρο- 



γέρω» -- γηγενεῖς Ὁ 

φόροι ὁπλῖται ἐχόμενοι τούτω», σὺν ποδή: 
ρεσι χαὶ ξυλίνωις ἀσπίσιν. “Αἰγύπτιοι δὲ ὅτοι 

ήτο." σηµαίνει δὲ καὶ πᾶν αἰδοῖο». 
Ἱέρων ἁλώπηξ ἀγ ἁλίσκεται πάγη,͵ ἐπὶ 

τῶν ὁιὰ χρόνου πλῆθος ἐμπείρων» καὶ δυσα- 
ἰώτων. καὶ ''γέρων βοῦς ἀπένθητος ὁόμοι- 
ο ἐπὶ τῶν καθ’ ὧραν τελευτησάντω». ''γέ- 
ῥων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ. ἁλίσκεται 
μέν, μετὰ χρόνο» ὁ ἁλίσκεται. ἐπὶ τιῶν 
ἅπαξ ὀυςυχησάντων (Βἱομ. L. 6 93). 

Γεσᾶται ἐ9θνικό». 
Γέσιος ἐπὶ Ζήνωνος ἦν λαμπρννόμενος 

ἐπὶ τέχνῃ ἰατρικῇ, Πετραῖος τὸ γένος. κα: 
δελων δὲ τὸν ἑαυτῇ διδάσκαλον «4{όμνον τὸν 
Ἰοεδαῖον, καὶ τὰς ἑταίρους πρὸς ἑαυτὸν µε- 
τεςισάµενος ὀλίγε πάντας, πανταγοῦ ἐγνω- 
ρὗμο καὶ μέγα κλέος εἶχεν οὐ µόνον ἰατρι- 
κὲς ἴγεχα παρασκευῆς, τῆς τε διδασκαλικῆς 
ταὶ τς ἐργάτιδος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ἁπά- 
σες παιδείας" φιλότιμος γὰρ καὶ φιλόπονος 
ὡν ὁ ἀνὴρ ἄλλην τε πολλὴν ἐν πολλῷ χρόνῳ 
μελέτη καὶ οὐ φύσει προσπεριεβάλετο δοξο- 
σοψίαν, καὶ τὴν τῶν ἰατρικῶν ἔργων τε καὶ 
Ἰόγων ἀκριβεςέραν τῶν καθ’ ἑαυτὸν πάντων 
ἰατρῶν τε καὶ ἰατροσοφιςῶν κατώρθωσε τέ- 
ΊΥη2, βραδέως δὲ ἀρξάμενος ἐπιδεικνύναι ὃη- 
μοσία τὴν ἐπισή μην, ταχέως ἀνέδραμέ τε καὶ 
* ἐπ᾽ αὐτῇ, πομπικὸς ον καὶ ἐπι- 
ὀεατικός, φιλοσοφίας μὲν ἐπ᾽ ὀἀλίον ἥκων, 

τρικῆς δὲ ἐπὶ πλεῖςον. ὅδεν καὶ χρημάτων 
μεγάλων ἐγένετο κύριος καὶ ᾿Ρωμαϊκῶν ἔτυ- 
7 ἀξιωμάτων οὐ τῶν τιχύντων. ἀποδέχο- 
μαι δὲ τὸ ἀνθρεῖον παράςηµα τῆς ἀγαδῆς 

ψεχῆς' τόν τε γὰρ ᾿Ηρωΐσκον ἐπιζητούμενον 
επὸ Ζήνωνος βασιλέως οἴκῳ τῷ ἰὐέῳ κατέ- 
αριψε, παραβαλλόμενος πρὺς τὸν κένδυνον, 
ταὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ φυγῇ νοσήσας ἀπηλλάγη τᾶ 
θύματος, εὖ τε περιςείλας καὶ τὰ νομιζόμµενα 
ὀιραπεύσας. ὁ δὲ ἀποςαλεὶς Βασιλικὸς «4γά- 

au⸗ χαὶ τοὺς ἄλλους φιλυσόφες κατασχιὸν 
ἄςτὸ ἀρχεῖον ἀπήγαγε, Damase. Phot. p. 382h. 

Ἱεσοί. "οἱ ᾿Ρωμαῖωι πήξαντες τὰς γεσὲς 
Σαι τὰς περικεφαλαίας τύτοις ἐπιθένιες φαν- 

τασίας παρέσχοντο τοῖς ἐκ ὁδιαςήµατος ὡς 
µένοντες ἐπὶ τοῦ λόφου." ἔςι δὲ ὅπλον. ὅτι 
ὁ γέσος ἐςὶ µακροκέντης ἢ κοντός, ὅτι Ιρί- 
των ἔραψεν ἐν τοῖς ΓΓετικοῖς, 

γεύομαν γενικῇ. 
γευςὴ Ἰλώττα, ζήτει ἐν τῷ — 
Ἱεφυρίζω» χλευάζω», ἐξευτελίζων. Πο [ 
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λύβιος "ὁ δὲ Σύλλας πορθήσας τὰς 4θήνας 
ἐδέησε μικροῦ διαφὺ εἴραι τὴν πόλιν δυμῷ 
διὰ τὰ σκώμματα, ἃ δὴ πολλὰ κατ αὐτοῦ 
γεφυρίζων καὶ ἐπικερτομῶν ὁ “4ριςίων παρ 
ὅλην ἀπέρριπτε τὴν πολιορκίαν.͵ 

Γεφυρές ξένη καὶ ἐπείσακτος' οἱ γὰρ 
Γεφυραῖοι ξένοι καὶ ἐπήλυτοι ὄντες “4θήνη- 
σι’ ὤκησα». οὕτως Ἡρόδοτος (ὃ 57). 

γεωγραφία ἡ περιήγησις. 
γεώδης ὁ ἐκ τῆς γῆς. 
γεώλοφον ὀρεινόν, ὄρος, ὕψωμα γῆς. 

καλοῦσι ὅ) οὕτως καὶ τὸν παχὺν καὶ ἀναί- 
σώητον ἄνθρωπο». (ΑΡ 6 98) “πέπατο γὰρ ἐ 
μέγα τᾶτο κληρίον ἐν λυπρῇ τῇδεγεωλοφήῃ.'' 

γεωμµέτρης ὁ τὴν γῆν μετρῶν. 
γέωμετρ ία. γεωμετρία ἐςὶν ἐπισήμη ἐ ἐπι- 

ςητοῦ ἢ ὑποληπτοῦ" ἐπιςητὰ Ἰὰρ καὶ ὑπο- 
ληπτὰ καὶ τὰ ὧν ἐσὶν ἡ ἡ γεωμετρία ἐπιςήμη. 
ταύτην δὲ τὴν ἐπιςήμην ἐφεῦρον «4ἰγύπτιοι, 
ἐκ τοῦ ἀπλέτου τῆς γῆς καὶ τῆς διαιρέσεως 
τῶν χώρων προδιδαχθέντες, εἶτα καὶ συγ- 
γράψαντες. 

γεωμόριον γεύργιον. ἐν ἐπιγράμμασι 
(ΑΡ 6 358) ''ἐφ᾽ αἷς πολὺν ἔβρασεν ἄντλον 
Κρίφων, καὶ λιπαρὰν εἶδε γεωμορίην.” εἴ. ν 
ἀνελία, 

γέωμύρος ὁ πιρὶ τὴν γη» » κοπιῶν., 
ο γεωπεῖναι οἱ μικρὰν καὶ λυπρὸν ἔχον- 

τες γῆν. παρὰ δὲ ᾿Ηροδότῳ «3 ϐ) οἱ γῆς πει- 
νιῶντες καὶ ἀπορούμενοι. 

γεωπείνης καὶ γεωπόνος ὁ τὴν γῆν 
πεινῶν καὶ ἐργαζόμενος. 

γεωπόνος ὃ γεωργός. 
Γεώργιος Φιάκονος τῆς μεγάλης ἐκκλη- 

σίας καὶ χαρτοφύλαξ, τὸ ἐπίκλην ΠΠισίδης, 
ἑξαήμερον ὁὲ ἰάμβων εἲς ἔπη τρισχίλια, εἲς 
"Ηράκλειον τὸν ῥασιλέα καὶ εἰς τὸν κατὰ 
ΠΠερσῶν πύλεμον, ἔτι τε “4βαρικά, καὶ κα- 
ταλυγάδην ἐγκώμιον εἲς τὸν µάρετρα ἄνα- 
σάσιον. 

γεωργῶ αἰτιατικῇ. 
γεώρες οἱ γεωφύλακες. 

7εωφάνιο» χωρίον ἐν ᾧ µέταλλον. Ηατρ. 
γη} ενεἲς οἱ ἐκ τῆς γῆς γεγονότες «4ὐὰμα 

καὶ Εὔα, ἐπεὶ οὐκ ἐκ συνασίως ἐγένοντο, κυ- 
ρίως' καταγρηςικῶς δὲ πᾶς ἄνθρωπος. Τμ9ο- 
doret. in Ρε. 48 2. 

}ηγενεῖς ὠχροὺς καὶ νεκρώδεις. ἢ ἆσε-Ὀ 
ῥεῖς καὶ Φεομάχους διὰ τὸς Γίγαωντας, ἔτω 
ῥιαῤάλλει τοὺς φιλοσόφους “4ριςοφάνης Νε- 

16 
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φέλαις (851): “ταῦτ' ἔμαθες τὰ δεξιὰ εἴσω 
παρελθὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς; καὶ 
Ran. 849) ᾿'γηγενεῖ φυσήµατι ἀντὶ τὸ µε- 
γάλῳ, ὥςε σεισμὰς ποιεῖν' ἀρχαία γὰρ ὑπό- 
νοια τὸ ὑπὸ πνευμάτων» κατεχομένην σείεσθαι 
τὴν γῆν" ριςοφάνης. λέγονται καὶ γηγενεῖς 
οἱ τὰ γήινα φρονοῦντες. 

γηγενέτης ὁ γηγενής. 
γήδιον μικρὰ γῆ" "ὑπεδέξατο αὐτοὺς 

ἄγροικος πένης, γήδιον λεπτὺν κακῶς γεωρ- 
γῶν.” 

γῆ ζώντων ὁ προσδοκώµενος βίος, ὡς 
τοῦ Φανάτα κεχωρισµένος καὶ ἐλεύθερος λύ- 
πης. «4{αβῤίὸ (Β». 96 13) "ὑψώσει σε τοῦ κα: 
τακληρονομῆσαι γῆν." 

ΥΠ Φάλατταν συναναµίγνυσε». ἐπὶ 
τῶν σφόδρα ὀργιζομένων ἡ παροιμία. 

γήΦειν χαίρει». 
γη οσύνη χαρά, καὶ γηΦθοσύνως µε- 

τὰ χαρᾶς. 

γηΦόσυνοι χαίροντες, καὶ γή δω ῥῆμα. 
γηΦυλλές λάχανον πράσῳ ὅμοιον, ὃ τι- 

νες ἀμπελόπρασον λέγουσι». 
γήινος ὁ φδαρτός. 
γῆ κληρουχική. οἱ 4ψηναῖοι λαμβήνου. 

τες πολεµμίαν πύλιν καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐκ- 
ῥβάλλοντες, πολίτας ἑαυτῶν ἀποςέλλοντες 

κλήρῳ τὴν γῆν αὐτοῖς διένεκον. sch. Α 
Νας, 203. 

γήλοφος ὁ ὑψηλὸς τόπος. 
γήµας ὁ ἀνήρ. καὶ γήκιω αἰτιατικῇ. 
γῆμ ἐπῆρε γῆμαι ἀνέπεισε. κυρίως δὲ 

τὸ ἐπῆρεν ἀντὶ τοῦ ἐχαύνωσε καὶ ἀνεκούφι- 
σεν, ἐπαγγελλομένη προῖκα μεγάλην εἰσοίσειν 
τὴν γυναῖκα, οἰκουρὸν φάσκουσα εἶναι, μὴ 
οὕτως ἐχούσης. ριςοφάνης Νεφέλαις 439) 
ήτις µε γῆμ’ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα.” 

γην ἱλλομένη» (Plat. Tim. ρ. 403) συγ- 
κεχλεισμένη»ν καὶ περιειληµμµένην' ἰλλάδες γὰρ 
οἱ δεσμοί. 

Γήπαιδες ὄνομα ἔθνους. 
γήπεδον τὸ χωρίο», ὥσπερ καὶ οἰκόπε- 

ὃον τὸ γῇ καὶ οἰκήμασιν ἀπαρτιζόμενο». 
Harp. 

γηφαιός παλαιός, προβεῤηκώς. "ο δὲ 
γηραιός τε ὧν ἤδη καὶ ἐν πλείσυ ἄμφω τὼ 
πύδε πεπηρωμένος καὶ οἷος μὴ ἐφ᾽ ἵππου 

ὀχεῖσθαυ ὁ ὅμως ὥσπερ τις νεανίας ῥωμαλεώ- 
τατος οὐκ ἀπηγόρενε πρὸς τὺς πόνος, ἀλλὰ 
φοράδην εἰς τὰς παρατάξεις ἐφοίτα. (Αρα. 

7ηγενέτης —- γήτειον 

2 20). 
γηραλέα ἡ γραῖα, καὶ γηραλέος ὁ γέρων. 
γηρᾶναι γηράσαι, καὶ παροιμία "'γηρά- 

σκω ὁ᾽ αἰεὶ πολλὰ ὑιδωσκόμενος,, ἐπὶ τῶν 

διὰ γῆρας ἐμπειροτέρων. 
Γήρειον τόπος. 

Υπροβοσκῶ γηροτροφῶ. Σοφοκλῆς (Αἱ. 
570) "ὅπως γένηται γηροβοσκὸς εἰσαεί, µεέ- 
χρις ἂν μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω Θεοῦ. 

γῆρυν φωνήν" ἐν ἐπιράμματι (ΔΡ 6 68) 
'σὺν καλάμοις ἄγγος τε μιελανδόκο», οἷσι 
φυλάσσει αἰὼν ἐσσομιένοις γῆρυν ἀποιχομιό- 
νων. 

Γηρυόνεια δένδρα Philostrat. V. A4. 5 
ϐ) καὶ Γηρυόνειον νῆμα. 

Γηρνυόνης ὄνομα κύριο». ρισοφάνης 
(Αομ. 1081) "ῥούλει διαμάχεσθαι Γηρυόνη 
τετραπτίλῳ; ' ἀντὶ τοῦ τετρακεφάλῳ. αἰνίτ- 
τεται δὲ τὴν τοῦ «{αμάχου περικεφαλαέαν 
τρεῖς λόφες ἔχουσαν, ἀπὸ τῶν περικειιένων» 
αὐτῇ πτίλω». ὃ δὲ λέγει, τοιῦτον ἐςέ: βέλει 
πρός τινα ἀκαταμάχητον µάχεσθαι; ὁ γὰρ 
Γηρυύνης τρικέφαλος ὢν πολὺ» ἀγῶνα παρέ- 
σχε τῷ ΠΗρακλεῖ. 

Γηρυόνος ὄνομα κύριον. 
γῆρυς (Ηοπι. 4 437) ἡ φωνή. 
γηρωκομεῖο». γηροτροφεῖον δέ. 
γῆς γα λμα. Ίυναῖκα πλάττουσι τὴν 

“Εσίων, οἱονεὶ τὴν Ην, τύμπανο» βαςάζεσα», 
ἐπειδὴ τοὺς ἀνέμους ἡ γῆ ὑφ ἑαυτὴ» συγ- 
κλείε. Codin. orig. CPp. 15. 

γῆς βάρος, ἐπὶ τῶν tg μηδὲν συρτε- 
λούντω». καὶ ἑτέρα παροιμία "γῆς ἐ ἕντερα,"' 
ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων. 

γῆς ὀμφαλός ὁ νεὼς τοῦ "ἀπύλλωνος. 
(508 805) εἰ γὰρ αἱ τοιαίδε πράξεις τί- 
µιαι, τί δεῖ µε χορεύειν; οὐκέτι τὸν ἄθικτον 
εἰμι γῆς ἐπ ὀμφαλὸν σέβω».'' τητέςιν εκέτι 
ἄπειμι πρὸς τὸν “πόλλωνα, οὐδὲ πρὸς τὸν 
ἄχραντον καὶ σεβάσμιον» καὶ ἀπροσπέλαςον 
αὐτοῦ νεών. 

γήσεια κρόµµυα. 
γήτεια εἶδος βοτάνης παρεοικὸς πράσῳ 

(Eeh. A Vesp. 494). 

— τὸ ἀμπελόπρασον" ριςοφάνης 
Rau. θ37) "“τύπτε τῦτον γητείῳ."' (ΑΡ 7 196) 
“δώρα δέσοι γήτειον ἀειδαλὲς ὀρθρινὰ δώσω, 
καὶ ὁροσερὰς ςόµασι σχιζοµένας ψεκάδας.” 
καὶ αὖθις ριςσοφάνης (Υεκρ. 495) 'ἡ λαχα- 
νόπωλις παραβλέψασά φησι — εἰπέ 
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μοι γήτειον αἰτεῖς; πότερον ἐπὶ τυρων»ίδι; 

τε ἐν τῷ βασανίσας. 

Γηών ποταμός, 
Ἱπῶραι ἐπίμικτοι, τηρηταὶ τόπων. 
Ἰεγαντιᾷ τὰ τῶν Γιγάντων φρονεῖ, ΠΠι- 

σίφης Herael. 1 30) περὶ Χοσρόε "'γιγαντιᾷ 
ῥὲχαὶτυρα»νῆσαι θέλει. καὶ γιγαντιαῖον 
ὕγομα τὸ µέγα. καὶ γιγαντολέτειρα ἡ 
τοὺς Γέγαντας ὀλοῦσα, καὶ γιγαντολέτις 

ὁμοίως θηλυκώς, καὶ γιγαντολέτωρ. 
ιγαντώδης" "ἐδύκει γὰρ τό τε σῶμα 

Ἱηωτώδης εἶναι καὶ τὸν θυμὸν Φηριώδης, 
καὶ ἐς ἀγχίνοιαν τῶν συλληςευόντων ἁπάν- 
των πολυπλοκώτερος. 

Ἰέγαρτα τῶρ ςαφυλῶν ὁ καρπός. “4ρι: 
σοφώνης (Ρας. θ35) "ὧν ἄνευ γιγάρτω» καὶ 
φιῶν τὰς ἰσχάδας""' οἱ γὰρ ἀγροῖκοι κύ- 
πτωτες τὰ γίγαρτα μετὰ τῶν ἰσχάδων ἤσψιον. 

Γίγις Γίγιδος ὄνομα κύριον. Plutarch. 
πας. 19, 

ιχλισμός κιχλλισµός, ἀπὸ χειρῶν γέ: 
ως, γαργαλισμιός. 
ίγλυμοι ἀντεμβολαὶ τινῶν ἐξοχῶν πρὸς 

κοιλότητας, οἵαπερ ἡ κατὰ τὸν πῆχυν πρὸς 
τὸν βραχίονα συμβολή. 

Τέγνω καὶ γιγνόµενος. καὶ "γύομαί 
ου Ἠωνσης' δοτικῇ. 

Γιεζῆ ὄνομα κύριον. Regg. 4 4. 
Ἰίνεται ἐπὶ τοῦ τελειοῦται, διὰ τοῦ ο, 

ἐπὶ δὲ τοῦ γεννᾶται διὰ διφθόγγου. 
τὰ δὲ γινόμενα κατὰ τρεῖς τρύπες γί- 

Ἠται, κατ’ οἰκονομία», κατ εὐδοκίαν, κατὰ 
οτχώρησιν. 
Ἱινώσκω, αἰιατικῇ, γνωρίζω" “ηδη γάρ 

σε γώσχω, καὶ ὧν εἶπας ἀκούσασα καὶ τὴν 
ἵψιν ἰδοῦσα."' 

Γίσχαλα ὄνομα τόπου. 
Γιώρας ὄνομα κύριον. 
Ἰλάγος (Ηοιη. Β 471) γάλα. καὶ γλαγε- 

ών ἀντὶ τοῦ λεικῶν' ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 

6109) "ἄρκυν τε γλαγερῶν λωιμοπέδαν γε- 
ρ6ν, ω 

. Ἰλάμων ὁ λημῶν τοὺς ὀφδαλμοὺς καὶ 
ὀέγρονς αὐτοὺς ἔχων, ὡς Χάρων. seh. Α 
Kan. 306. 

Σ γλάµων ὁ ἀκάθαρτος. καὶ δοφοκλῆς 
ἐπὶ ὀρνέου "τοὺς γλαμυροὺς κατὰ φορβάν."' 
Αρισοφάνης Βατράχοις (605) '"'κάρχέδημος 
ὁ γλάµων." 

Ἰλάνις εἶδος ἰχθύος. καὶ χρησµολόγος, 

* 
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Βάκιδος ἀδελφός. φε]ι. Α Ἐα. 1000. 
γλαῦκα εἲς 49ήνας, ἐπὶ τῶν ἀχρή- 

σες ἐμπορίας ἀγόνεων, ἐπειδὴ τὸ ζῷον τᾶτο 
σφόδρα ἐπιχωριάζει ταῖς “ἄθήναις καὶ 
γλαύκειον ᾠόν. 

γλαυκός λευκός, κυάνεος. Γλαῦκος δέ 
ὄνομα κύριο», γένος Καρύςιος, πύκτης κε 
ὀλυμπιάδι στεφανωθείς, καὶ Πύθδια τρίς, 
Ἴσθμια δεκάκις, γενναῖος ὅλω τῷ σιώµατι. 

Γλαῦκος Καρύσιος. τούτου γῆν ἐργαζο- 
μένα ἐπειδὴ συνέβη τὴν Ὅνιν ἐκ τᾶ ἀρύτρε 
πεσεῖν, καφήρµμοσε τῇ χειρὶ ἀντὶ σφύρας, 
ἰδὼν δὲ τὸ ποιηθὲν ὁ πατὴρ ἤγαγεν αὐτὸν 
εἲς Ὀλυμπίαν πυκτεύσοντα. ὃ δὲ ἅτε ἐκ ἐμ- 
πείρως ἔχων ἐτιτρώσκετο ὑπὸ τῶν ἀνταγω- 
νισῶ», καὶ ἀπαγορεύειν ἔμελλεν ὑπὺ τῶν πλη- 
γῶν, φασὶ δὲ τὸν πατέρα βοῇσαι 'παῖε τὴν 
ἐπ᾽ ἀρότρα."' ὃ δὲ βιαιότερον ἐπενεγκὼν πρὸς 
τὸν ἀνταγωνιζόμενον εἶχε τὴν νίκη». σχιαμα- 
χοῦντος δὲ ὁ ἀνδριὰς παρέχεται σχῆμαω, ὅτι 
ὁ Γλαῦκος ἦν ἐπιτηδειότατος χειρονομεῖν. 
Pausan. 6 10. 

γλαῦξ ἵπταται. ᾗ πτῆσις τῆς γλαυκὺς 
εἷς νίκης σύμβολον ἐλογίζετο. καὶ ἑτέρα πα- 
ροιμία "'γλαῦκες «{αυριωτικαί,' ἐπὶ τῶν 

πολλὰ χρήματα ἐχόντων, παρ ὅσον ἐν «{αν- 
ρίῳ τῆς 4ττικῆς γίνονται χρύσεια μέταλλα, 
ἐνεχάραττον δὲ γλαῦκας ἐν τοῖς χρυσοῖς »ο- 
µίσμασιε, καὶ ἑτέρα παροιμία 'Γλωύκε τέχνη, 
ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως κατεργαζοµένω», ἀπὸ ΓΓλαύ- 
χου τινὺς Σαμίου, ὃς πρῶτος σιδήρα κόλλη- 
σιν ἐξεῦρεν. λέγεται δὲ ἡ γλαῦξ χαλκίς. »ε]ν. 
AKq. 1091. 

γλαφυρόν ἡδύ, κοῖλον, βαθύ, σοφό», 
ἔμπειρον, ἀκριῤές, λαμπρό». 

γλεῦκος τὸ ἀποςάλαγμα τῆς σαφυλῆς, 
πρὶν πατηὺῇ. καὶ ἡ τραγῳδία φησὶ περὶ 
«ἴαντος (966) '"ἐμοὶ πικρὸς τέθνηκεν ἢ κεί- 
νοις γλυκύς.᾽ 

γλήνεα (Ηοιη. 49 193) ἀξιοθέατα. 
χλή»η κόρη ὀφθαλμοῦ, ἤ ὄρη, παρὰ τὸ 

ὁρᾶν. γλίνη δὲ ὁ ῥύπος, διὰ τοῦ κ. 
γληχώ δηλυκῶς "4ττικοὶ τὴν ὀρίγανον. 

ο δὲ βληχώ φασι. λέγεται δὲ καὶ γλήχων 
γλήχωνος. Γλίχων δὲ ὄνομα κύριο», διὰ 
τοῦ η. 

γλισχραντιλογεξεπιτρίπτου. ἐκ τᾶ 
γλίσχρου καὶ ἀντιλογία» ἔχοντος καὶ ἐπι- 
τρίπτα σύγκειται, οἷον τοῦ δυναμένε ἐπιτρ- 
ψαι. ρισοφάνης Νεφέλαις (1004) '"οὐν᾽ ἑλ- 

16” 
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χόµενος περὶ πραγµατίου γλισχραντιλογεξε- 
πιτρίπτου.᾽ 

γλίσχρον τὸ λαίµαργο» καὶ ἡδύ, ἢ κολ- 
λῶδες. καὶ γλίσχρος φειδωλός, σκνιφύς, 
πάνυ ῥυπαρός, 'ἀλλ ἐγώ τις ἄρα δυσαπάλ- 
λακτος ἦν ἀπὸ τιῶν τοιούτω», καὶ γλίσχρως 
ἔτι εἰγόμην τῆς αὐτῆς ἀληθείας, ἅτε ὡς ἆλη- 
Φῶς ὄναρ πλουτήσας., “κατέβη ἐκ χωρίω» 
γλίσχρων καὶ μην’ ἐν εἰρήνῃ τρέφειν ἱκανῶν 
ὄντων,”' τουτέσι τροφῆς σπανιζόντων. 

ὅτι τὸ γλίσχρον ἐπὶ δυςυχίᾳ ἔλεγον οἱ 
Artixoi. Αριξοφάνης Εἰρήνῃ 1939) “"“ὦ γλί- 
σχρω», ὁρᾷς ὡς οὐκέγ' εἶναί σοι δοκῶ µια- 
ρώτατος,) * 

γλίχεσθαι. πρὸς Ἑρμῆν ὁ λόγος. καὶ αὖδις 
“4ριςοφάνης Εἰρή»ῃ (485) "Ἓλκασιν ὃ᾽ ὅμως 
γλισχρύτατα σαρκάζοντες ὥσπερ κυνίδια."' 
καὶ ρριανός "τὰ ἐπιτήδεια γλίσχρως τῇ 
σρατιᾷ ἐπορίζοντο” ἀντὶ τοῦ φειδοµένως. 

γλίσχρος ταπεινός, κόλαξ. "'γεναῦ γλί: 

σχρος, προσαιτῶν λιπαρῶν τ’ Εὐριπίδην" (Α 
Αολ. 427). καὶ γλίσχρων ὅ ἐπιθδυμητής, 
παρὰ τὸ Ἰλίχεσθαι. καὶ γλίσχρως ὁλι- 
σὐτρῶς. 

γλίχεται λίαν ἔχεται, ἐπιθυμεῖ. καὶ γλι- 
χόμενος ἐπιθυμῶν. κατ αἰτιατικὴν δέ" 
καὶ ταῦτα ἦν ἃ ἐγλίχετο.” 

γλοιός. τὸ αὐτὺ ὁηλοῖ τῷ µάσῶλης. εἴ- 
ληπται δὲ ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ ἐν τοῖς ῥα- 
λανείοις ἐλαίου πεπηγύτος, ὅπερ τοὺς ἔπι- 
λαμβανομένες διολισθάνειν πέφυκε. τοιῦτος 
οὖν καὶ οὗτος εὔχεται γενέσθαι τὰς τρύπας, 
«ν ὥσπερ ὁιολισφάνειν καὶ φεύγειν δύνηται 
τοὺς δανειςσάς. καὶ µέχρι δεῦρο δὲ τοὺς τῇ 
γνώμῃ σκάζοντας καὶ μηδὲν ςαθερὸν Φρο- 
νοῦντας, καὶ ἄλλα μὲν ἐπαγγελλομένες ἄλλα 
δὲ φρονοῦντας καὶ πράσσοντας, διὰ τὸ τῆς 
γγώµης ὁλισθηρὸν καὶ ἄπιςον γλοιοὺς καλῦ: 
µε». ἄλλως. ἐπὶ τοῦ μιαροῦ καὶ ῥυπαρῦ καὶ 
μικρολόγου παραλαμβάνεται" καὶ γὰρ ὁ ῥυ- 
παρὸς διὰ τὴν ἄσκησιν σύνεγγύς πώς ἐςσι τῷ 
γλοιῷ. ἐπὶ δὲ τὸ ἦψος μετενεχθἐν τὸν µο- 
χθηρὸν δηλοῖ ἢ ὀλισθηρὸν καὶ εὐμετάβολο». 
δε, Α Nuh. 448. 

γλοιώδης ὅ ῥυπαρός. 
γλουτόν τὸ σφαίρωµα τῆς κοτύλης. 
γλυκεῖ' ὀπώρα φύλακος ἐκλελοιπότος', 

ἐπὶ τῶν ἄνευ μύχθου τὰ ἀλλότρια καρπου- 
μένω». 

1 λυκέρα ἱταίρα τις. 

ἀντὶ τοῦ ὦ ἐπιθυμητά, παρὰ τὸ 

γλίσχρον -- γλωσσόκομον 

γλυκίδιον τὸ γλυκύ. καὶ γλύκιον τὸ 
γλυκύτερο». 

γλυκυδερκής ἡδὺς ἐν τῷ ὁρᾶ». 
γλυκύθυμος ἁπαλόψυχος. 
γλυκὺ μέλι καὶ πνιξάτω. ΊΤερπάν- 

ὅρου ἄδοντος καὶ κεχηνότος πρὸς τὴν ᾠδήν, 
ἐμβαλών τις εἰς τὸν φάρυγγα σῦκον ἀπέ- 
πνιξε. εί, ΑΡ 9 488. 

γλυκὺς ἀγκών. οὐ κατ ἐναντίωσιν ἡ 
παροιμία, ἀλλὰ βουλόμενος εἰπεῖν '"ὦ γλυ- 
χέα ἠθη.' ἔσι δὲ παροιμία, ὡς ἐπιφωνούμε- 
νο». οὕτως ἐχρήσατο Πλάτων ὁ κωμικὸς ἐν 
τῷ Φάωνι’ γέρων ὁ) αὐτῷ ὑπόκειται ἐρῶν 
αὐλητρίδος" ""ὦ χρυσοῦν ἀνάδημα, ὦ τοῖσιν 
ἐμοῖς τρυφεροῖσι τρόποις, ὦ γλυκὺς ἀγκώ».᾽' 
ὡς εἴ τις λέγοι ὦ γλυκὺς πῆχυς. 

γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος, ἐπὶ τῶν 
ὑπὸ ἀπειρίας πρὸς τὰ ἐπικίνδυνα προθυµε- 
μένω». 

γλυπτόν παρὰ τῷ 4αβὶδ τὸ εἴδωλον. 
γλυφεῖον ἐκ τοῦ γλύφω. 
γλυφίδας τὰς χηλὰς τῆς ἀκίδος, αἷς 

τὴν νευρὰν προσάγοµεν, παρὰ τὸ ἐγγεχλύ- 
φδαι, ὃ ἔσι κεκοιλάνθαι. 

Γλώνυς ὄνομα κύριον. 
γλωσσαλγίαν (Eurip. Med. 625) ἀργο- 

λογίαν. 

γλῶσσαν μὲν ἀργόν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐρ- 
γάτιν. νῦν ὃ᾽ εἷς ἔλεγχον ἐξιὼν ὁρῶ βροτοῖς 
γλῶσσαν οὐχὶ τᾶργ εἲς πάν’ ἡγουμένηνὉ 
(5 Philoet. 96). οὕτω γραπτέον" '"ἐσθλᾶ πα- 
τρὸς παῖ, καὐτὸς ὢν νέος ποτὲ γλῶσσαν μὲν 
ἀργόν"' καὶ τὰ ἑξῆς. 

γλῶσσα ποῖ πορεύῃ; πόλιν ἀνορθώ- 
σεσα καὶ πόλιν» κατασρέψασα; ; ᾗ παροιμία ἐπὶ 
τῶν διὰ λόγων ἢ ὠφελούντων ἢ βλαπτόντων. 

γλώσσαργον ἦδος ἀντὶ τοῦ ταχὺ καὶ 
σωμύλον», 

γλῶσσα ταµιείου, ἣν ἔσχε Κυρῖνος ὁ 
σοφιςὴς ἐκ βασιλέως (Ῥ]ή]οφίναι, Ὑ. 8. 2 99). 
"ὁ δὲ Φῆςος ὁ ἀνφύπωτος πέµπεται ἐς ἀσία», 

ὃς τὴν ῥασιλικὴν γλῶσσαν ἐπεπίςευτο.' ἦκμα- 
ζε περὶ τὺς χρόνες Βάλεντος. εἴ. ν. Φῆςος. 

γλωσσημµατικά εἶδος διαλέκτου. 

γλώσσῃ σὺ δεινός. ἄνδρα ὁὃ᾽ ἐδέν οἱ” 
ἐγὼ δίκαιον, ὅσις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει” 6 
OC 806), οἷον βουλόμενος ἐκ παντὸς δοκεῖν 
δίκαια λέγει». 

λωσσόκομον Φήκη λειψάνων ξυλίη 
(Ευπαρ. p. 110 Niceb.). 



γλῶττα --- γνώµη ἃ 

γλῶττα. ὅτι αυτη ὑπὸ μὲν τῶν πλειόνων 
χομῶν ὑγραίνεται, ὑπ ἐνίων δὲ καὶ ξηροτέρα 
Ἰψεται, ὡς ὑπὸ πεπέρεως καὶ ταρίγου καὶ 
µυρίω» ἄλλων καίτοι γευσῶν ὄντων ξηραίνε: 
ται οὐχ ὡς ἐγχύμων», ἀλλὰ διά τινα ἁπτὴν 
ποιότητα, οἷον ξηρύτητα ἢ δερμότητα. οὐδὲ 
γὰρ ὁ ξηρὸς ἄρτος ξηραίνει, ἢ εἰ τύχοι τρω- 
Ἱέλια καὶ τὰ ὅμοια" ἀλλὰ τῷ ξηρὰ εἶναι ἢ 
δερμὰ ἐξικμάζει τὴν ἐν τῇ γλώττῃ πε. 
Philopon. ἵη 2 4ο anima, M 7. 

σημεῖον δὲ τοῦ δεῖν τὴν γλῶτταν δυνά- 
µε μὲν ὑγρὰν εἶναι ἐνεργείᾳ. δὲ ὅ" ὅσοι τὴν 
λῶντω» ἀμέτρως ἢ ξηρὰν ἔχουσιν ἢ ὀγρά», 
οὗτοι οὐχ ἀντιλαμβάνονται τῶν γευσῶν. καὶ 
ῥιὰ τοῦτο οὐκ ἀντιλαμβάνεται ἡ λίαν ὑγρὰ 
Ίλώττα τῶν χυμῶ», διότι ἡ ἐν αὐτῇ ὑγρό- 
της ἔγχυμιος οὖσα, καὶ πρώτη αὐτῇ προσ: 
βάλλουσα, γίνεται γλώττης ἁφή, αὐτὴ ἑαυ- 

τῆς ἀντίληψιν παρέχουσα, καὶ ταύτῃ οὐκ 
ἰῶσα ἀντιλαβέσθαι τῆς ἔξωφεν. σημεῖον δὲ 
τούτου, ὅτι οἱ προγευσάµενοι ἄλλου χυμοῦ, 
καὶ µάλισα σφοδροτέρου, οὐκέτι τῶν δευτέ- 
ῥων ὁμοίως αἴσν άνονται. 

ὅτι τὴν γλῶεταν ἐποίησεν ἡ φύσις πρὸς 
ὁέο ἔργα, ὧν τὸ μὲν εἲς τὸ εἶναι συμβάλλε- 
τα τοῖς ἔχεσιν, ὅπερ ἐςὶν ἡ γεῦσις καὶ κρί- 

σις ἡ περὶ τοὺς χυμούς, τὸ δὲ εἲς τὸ εὖ εὖ- 
ναι, οἷον πρὺς τὴν διάλεκτο». οὕτω καὶ ἐπὶ 
τῆς ἀναπνοῆς δύο ἐποίησεν ἔργα, τὸ μὲν 
πρῶτον πρὸς τὸ εἶναι (πρὸς γὰρ τὴ» τᾶ ἐν- 
τὸς Φερμοῦ κατάψυξιν συμβάλλεται, ὅπερ 
kir ἀναγκαῖον ἔργον τῆς φύσεως, καὶ ὅδια- 
µονῆς αἴτιον), τὸ δὲ λοιπὸν πρὸς τὸ εὖ εἶναι, 
οἷον διάλεκτον. τῆς δὲ φωνῆς ὕλη ὃ ἐκπνεύ- 
μινος ἀήρ, ποιητικὸν δὲ αἴτιον φύσις, ὀργα- 
πιχὸν δὲ τραχεῖα ἀρτηρία" οἷον γὰρ αὐλός 
zu. ἀμέλει οἳ μὲν νέοι εὐφωνότεροί εἶσιν 
ὡς λείαν ἕ ἔχοντες αὐτήν, οἱ δὲ γέροντες χα- 
τοφωνύτεροι ὡς τραχυτέραν αὐτὴν ἔχοντες. 
τελκὸν δὲ ἡ σημασία" τέλος γὰρ τῷ ζώῳ 
τῆς φωνῆς τὸ σημαίνει δὲ αὐτῆς τὰς τῆς 
ψυχής διαθέσεις. τῆς διαλέκτου ὕλη μὲν * 
γυνή, ποιητικὸν ὃ δὲ αἴτιον ἡ λογικὴ ψυχή, 
ὀργωικὺν δὲ γλῶττα καὶ ὑπερῴα καὶ ὀδόν- 
Ἡς, τελικὸν δὲ ἡ σημασία τῶν νοημάτων». 
Ίργωνον δὲ τῆς φωνῆς ὁ φάρυγξ. ἴάεια M 1. 

ὅτι τῶν πτηνῶν ὅσα παραπλησίαν ἔχει 
τν γλῶττα» καὶ τὴν τῶν γενύων διάφεσιν 
ταῖς τῶν ἀνθρώπων, ὀύναται μιμεῖσθαι διά: 
Ἰχτον, οἷον κίτται καὶ ψιττακοὶ καὶ τὰ 
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ὅμοια. id. M. 
γλώττη πολεμίζων (a Nub. 418) οὐκ 

αὐτῇ τῇ γλώετη πολεμῶν, ἀλλὰ τῇ γλώττῃη 
καθάπερ ὅπλῳ χρώμενος. 

γλωττοςροφεῖν τὴν γλῶτταν σρέφειν 
καὶ ποικίλον ἐν τῷ λέγειν καδεςηκένω" ἢ 
ἐκερέφειν τὰ πράγματα καὶ εὐπορεῖν ἐν τῷ 
λέγειν. ριςοφάνης Νεφέλαις (7941) ''ἀπὸ γὰρ 
ὀλοῦμαι μὴ μαθὼν γλωττοςροφεῖν.” 

γλωχῖνας γωνίας" (agath. 5 39) "ὑπὸ 
τὴν ἔνδον παρατεινοµένην» τῆς Φαλάσσης 
γλωρῖνα ὡς εἰς ἐνέδραν καφορµίσας τὰς ἐπα- 
κτρίδας ἐνέκρυψε.'. (ΑΡ 6 334) "καὶ σὺ τε- 
τράγλωχιν µηλοσσύε, ἸΜαιάδος Ἑρμᾶ, ὃς τε 
τὸν αἰγιβόταν», Πά», κατέχεις σκόπελον. 

Γ»άΘαινα ὄνομα κύριο», καὶ Γνα- 
Φαίνιον. 

γνάθους" (Α Ύεερ. 940) '"ἀλλ᾽ ἐκεῖνό µοι 
δοκεῖ πεπονθέναι ὅπερ ποτὲ φεύγων ἔπαδε 
καὶ Θουκυδίδης" ἁπόπληκτος ἐγένετο τὰς 
γράθους,᾽' 

Γναθωνίδης πατρωνυμικόν. 
γναμπτή ᾗ καμπτή. 
γ»άφαλοι" ""ἐδοξέ τις ἐν τῇ τύλῃ πυ- 

ροὺς ἔχειν ἀντὶ γναφάλων,”. πτίλων τῶν ὑπὸ 
γνάφοις κειμένων (Artemid. 5 8). 

γ»αφεύς κοινῶς διὰ τοῦ γ, ἀττικῶς δὲ 
διὰ τοῦ κ. κνάφος δέ ἐσιν ἀκανδῶδές τι, 
4 ξύουσι τὰ ἱμάτια, παρὰ τὸ χνῶ, ὃ ἔστι 

ξύω. εἰ, Α Plut. 166. 
γ»όντες γνωρίσαντες. 
γ»ύόφος σκότος βαῦύ. 

γ»ύξ ἐπὶ γόνατα. 
γ»ῶψθι σαυτό», ἀπόφθεγμα Χίλωνος.α 

τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπὲρ ὅ εἶσι 
χομπαζόντω». 

γ»ῶθι σαυτόν, καὶ "τὸ νόμισμα παρα-ὓ 
χάραξο»,' παραγγέλµατα Πυθικά. τουτέςι 
τῆς τῶν πολλῶν δόξης ὑπερόρα, καὶ παρα- 
χάραττε μὴ τὴν ἀλήψειαν ἀλλὰ τὸ νόμισμα. 

γ»ὤμα. "ὀλίγον ἐξωτέρω τῆς ςρατηγί- 
δος σκηνῆς χωρίον τι ὥσπερ ἀγορὰ ἀπεδέ- 
δεικτο, ὃ δὴ γρῶμα προσηγορεύετο. ἐκεῖσε 
δὲ αἱ πρεσβεῖαι καὶ αἳ ἀγγελίαι καὶ ὅλα ἐγί. 
»οντο.”; 

γ»ωματεύων διακρίνω», διαγιώσκων 
ἀκριῤῶς. ἢ γνωματεύω τὸ βουλεύομαι" 
“ἕτερα διαλεγόµενοι ἕτερα γνωματεύουσι." 
Menand. Ἑκς. leg. ρ.285. 

γώμη ἡ συνείδησις. a 
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ν γνώµη σκέψις, ποιά τις διάθεσις. καὶ 
γ»ώμων» ὁ συνετός. λέγεται δὲ καὶ γνώµων 
κανόνιόν τι ιηχανικό», καὶ δὴ καί τι σχῆμα 
γέωμετρικόν, καὶ διοπτρικοῦ ὀργάνου µέρος, 
καὶ δὴ καὶ ἀςρονομικᾶ. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν τοῖς 
γ»ωιιονικοῖς ὀργάνοις µάλιςα λαμβανόμµενον. 

ο γνώµη ἤ βουλὴ καὶ ἡ προαίρεσις' "ὅτῳ 
Φεία μὲν ἡ γνώµη περιόντι, εἰς φΦεοὺς δὲ ἡ 
µεταχώρησις “4ρριανός. γνώµη καὶ τὺ 
σκέµμα" “4ριςοφάνης Νεφέλαις (110) πρώην 
δέ γε γνώµη» μεγάλην ἀφῃρέθη ὑπ' ἆσκα- 
λαβώτου.” καὶ τὴν δημηγορίαν ὁ αὐτός (431): 
''ἀπὸ τουδὶ ἐν τῷ δήµῳ γνώµας οὐδεὶς νι- 
χήσει πλείονας ἢ σύ.) 

4 γρώμµη. παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν «4ἴαντι µα- 
σιγοφόρῳ (53) ""γνώμας ῥαλοῦσα τῆς ἀνηκέ- 
σου χαρᾶς ἐπ᾽ ὄμμασι.' χαράν φησι τὴν ἐπὶ 
τῷ δοκεῖν τοὺς Ἕλληνας ἀνηρῆσθαι. ταύτης 
οὖν τῆς χαρᾶς ἀπεῖρξα, δυσφόροις γνώµας 
ἐμβαλοῦσα τοῖς ὄμμασωο. οὐκ ἔκλεψά φησι 
τὴν ὄψιν ὡςε μὴ ὁρᾶ», ἀλλ ἐπ αὐτῇ δύσ- 
φορο» γνώμη» ἐπέβαλον ὡς οἴεσθαι ἰδεῖν τὰ 
μὴ ὄντα" τοῦτο δὲ οὐ τῶν ὀφθαλμῶν ἁμάρ- 
τηµα, ἀλλὰ πολὺ πρότερον τῆς διανοίας. 

γνώμη» ἐμήν (Α Εεε]. 349) ἀντὶ τὸ κατὰ 
τὴν ἐμὴν γνώµη» καὶ οἴησι». 

γνώµην ἐμοί (ας ἐμήν) ὡς ἐμοὶ ὁοκεῖ. 
γ)ωμίδιον τὸ μικρὸν ἐνθύμημα. 
γνωμοδοτῶ γνώκην δίδωμι. 
γ»ώμονα ἔλεγον τὸν ῥαλλόμενον ὀδόντα 

τῷ ὄνω, δὲ οὗ τὰς ἡλικίας ἐξήταζον. τὸν δὲ 
αὐτὸν καὶ κατηρτυκότα ἔλεγο». εἲ. v. ἆβο- 
λήτωρ. 

γ»ωμοτυπικῶς γωμολογικῶς. 
γνώµω» τὸ ἐν τοῖς ἡλιοτροπίοις πηγνύ- 

µενον" ὅπερ ἐφεῦρεν 4ναξίμανδρος, καὶ ἔςη- 
σεν ἐπὶ τῶν» σκιοΦήρω». Ὠϊορ. 1.. 3 1. 
γνωρίζω δοτικῇ. αἰτιατικῇ δέ να μή 
τι ἄλλο ἢ ἐξ ὧν εὐεργετεῖ γνωρίσης Θεόν.” 

ν  γγωρίζω γινώσκω, ἱςορῶ. εἰ γὰρ ἐγώ 
σοι νῦν αὐτὸν γνωρίζω, πέπονθα τὸ τῆς πα- 
ροιµίας, τὸ σὸν ὄναρ σοι διηγούμενος᾽' Plato 
ΒΡ 8). 564: εἴ.ν. ταὐτὸν πέπονῷα). 

γνώριµοι φοιτηταί" Πυθαγόρας ὁ Σά- 
µιος γνωρίµους ἔσχε πλεῖον ij ἑξακοσίους." 

γ»ωριμώτερο». τοῦτο διχῶς λέγεται, 
ἡ ἁπλῶς, οἷον τὸ πρότερον τοῦ ὑςέρου, ἢ 
ἡμῖν ὃ ἐςι τῇ φύσει ἔσχατο», τθτέςι τὸ σύν- 
ΨΦετο». 

}γ»ωσιμαχῆσαι μετανοῆσαι, μεταγνῶ- 

γλώµη ὃὉ --- γοητεία ὃ 

ναι τὸ δίκαιον καὶ πρέπον. ἢ τὸ γνῶναι τὴν 
ἑαυτῷ ἀσθένειαν καὶ τῶν ἐναντίω» τὴν ἰσχύ». 
“"οὐκοῦν οἳ πλεῖςοι ἐγνωσιμάχουν καὶ µετε- 
βάλλοντο”. (εξ. ν. ἀναφρονήσαντες). 4ρριανός 
εί πη «Χοαρόης γνωσιμαγήσας ὑποδύσεται 
τοῖς ἐκ Ρωμαίων ξὺν δίκῃ ἀξιουμένοις.' εἴ, 

* ⸗ 

v. ἀπείρατον. 

γ»ῶὥσις. ὅτι πάντων ἡ γνῶσις ἢ ὁμοιό-α 
τητέ τινι καὶ ταυτότητι γίνεται, ἡ ἀνομεοιό- 
τήτι καὶ ἑτερότητι. τὸ γὰρ λευκὸν καὶ τῇ τὸ 
λευκοῦ παραθέσει γνωρίζοµεν, διότι ὅμοιον, 
καὶ τῇ τᾶ µέλανος" τὸ γὰρ ἐναντίον τῷ µιέ- 
λανι λευκόν. καὶ τήν γε φύσιν τὸ ταυτᾷ καὶ 
τοῦ ἑτέρου ἐν τῇ συςάσει ταύτης µεμῖχθαι 
φασί. 

γν»ῶσις ἀντὶ τᾶ χρίσις, ὡς «4{ημοσῦθένηςν 
ἐν τῷ κατὰ “4ριςογείτονος (α 28). 

γ»ῶσις. 4ρριανὸς ἐν Παρθικοῖς “περὶς 
Παρφθαμασίρου δὲ οὐχὶ «Σξιδάρε εἶναι ἀλλὰ 
τὴν ἑαυτοῦ γρῶσιν, ὅτι πρῶτος παραβαίνων 
τὰ ξυγκείµενα ἔτυχε τῆς δίκης" ἀντὶ τᾶ τὴν 

αἰτία», τὴν ἀφορμήν». ο. Fronto ρ.248. 
γνωςοί φίλοι. 
γρωτός ἀδελφός, καὶ γνωτή ἀδελφή. 

Σοφοκλῆς Οἰδίποδι '"γνωτὰ κκ ἄγνωτά μοι 
προσήλθεθ ἱμείροντες. εὖ γὰρ οὐ) ὅτι νο- 
σεῖεε πάντες" καὶ »οσοῦντες ὡς ἐγὼ ἐκ ἔςιν 
ὑμῶν ὅσις ἐξ ἴσου »οσεῖ. τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν 
ἄλγος εἰς ἕν ἔρχεται µόνον καθ᾿ αὑτόν, κ- 
ὁέν' ἄλλον"' ἡ ὃ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ 
καὶ σ᾿ ὑμοῦ σένει.. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6139) ""γνωτῶν τρισσατίων ἐκτρισσατίης λίνα 
Φήρης δέχνυσο Πάν. 

γογγύλον ςρογγύλον. καὶ γογγυλέζει 
ἀντὶ τοῦ µεταςρέφει. “ρισοφάνης (Ρας, 28) 
"ὥσπερ γυναικὶ γογγύλην μεμαγμένην.. αἳ 
7ὰρ γυναῖκες ἵνα μὴ ὁοκοῖεν πολυφάγοι εἰ- 
ναι, ὁλιγοφαγίας δόξα» ἐμφαίνουσι, σρογγύ- 
λας ποιοῦσαι τὰς μάζας. 

Γοδολίας ὄνομα κύριον. καὶ μήν. 
γοερόά» Ὀρηνῶδες, λυπηρόν, κατανυκτι- 

κό». καὶ ''γοεροῖο γόοιο. 
γόης γόητος κόλαξ, περίεργος, πλάνας, 

ἁπατεώ». 
γοητεία μαγεία. a 
γοητεία μαγεία καὶ φαρμακεία διαφέ- Ὁ 

ρει" ἅπερ ἐφεῦρο» ΙΗῆδοι καὶ Πέρσαι. μα: 
γεία μὲν οὖν ἐςὶν ἐπίκλησις ὁαιμόνων» ἆγα- 
Φοποιῶν ὁηψεν πρὸς ἀγαφοῦ τινὸς σύςασιν, 
ὥσπερ τὰ τοῦ «4πολλωνίου τοῦ Τνανέως 9ε- 



Γολγοθά -- Γοργόνη 

αίσµατα, γοητεία δὲ ἐπὶ τῷ ἀνάγειν νεκρὸν 
ἐ) ἐπικλήσεως" ὅφεν εἴρηται ἀπὸ τῶν» γόων 
κ τῶν θρήνων τῶν περὶ τοὺς τάφους γι- 
ομένων" φαρμακεία δέ, ὅτα» διά τινος σκευ- 

υσίας Φανατηφόρου πρὸς φίλτρο» δοδῇῃ τινὶ 
ἐιὰ ςύµατος. μαγεία δὲ καὶ ἀςρολογία ἀπὸ 

Ἡαγουσαίων ἤρξατο" οἱ γάρ τοι Πέρσαι 
Ἡαγὼγ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίω» ὀνομάζονται, καὶ 
Ἠαγεσαῖοι οἱ αὐτοί. καὶ γοητεύω αἰτιατικῇ. 
Γολγοθά τόπος, 

Γολιάθης. οὗτος αΠαλαιςῖνος ἦν ἀνὴρ 
παμμεγεθέςσατος, πηχῶν τεσσάρων καὶ σπι- 
δαμῆς, ὅπλα τῇ φύσει τοῦ σώματος ἀναλο- 
Ἰοῦντα περικείµενος. loseph. Α. 1, 6 9, 

Γολόη ὄνομα τόπου. 
γομόρ εἶδος μέτρου Εβραϊκοῦ, 
Γόμορα τύπος τῶν Σοδόμων. 
Τομφιασμός ὁ συγκλασμός. 
Ἰομφίες ὀδύντας, κλειδώσεις. καὶ γοµ- 

φιόόουπα χαλινά, ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ6 
23), τὰ εἲς τοὺς γομφίους κτυποῦντα, τὰ- 
τέσι τὰς σιαγύνας. 

. γομφίες τὸς προσθίας ὀδόντας' Gabr. 
8) *8 ὁ) ὠχριήσας γομφίους τε συγκρύ- 

σας µή µοι χαρίζου φησί. 
ν Ἰόμφοι µύλοι, σφῆνες, δεσμά, ἄρθρα, 
σένδεσμοι ὀδόντων. 
Ἰομφοπαγῇ ῥήματα ἀντὶ τοῦ ἀκριῤέ- 

ατα, πολυσύνθετα. περὶ «4ἰσχύλου “ριςο- 
φάνης Ran. 843). 

γονεία ἡ γέννησις. 
γονεῦσιν ἀπειν εἲς τοὺς καὶ µέχρι γο- 

ρίων ἀγνώμονας παρὰ τῷ ἀποςόλῳ ad Βοιη. 
110. 

γονορρυής ὁ »οσῶν. ο{. Herodian. Epi- 
πετ. p. 16. 

γόνυ γόννος. 

Ἰονυχλινής ἐπὶ γόνυ πεσών' "τήν τε 
γυναῖχα τοῦ βαρβάρου γονυκλινὴς ὧν ἐφε- 
ρώπευσεν. 

Ἰόνν κνήµκης ἔγγιο», ἐπὶ τῶν ἑαυτὸς | ́ 
μᾶλλον ἑτέρων ἀγαπώντω». ἔνιοι δὲ ἐπὶ τῶν 

ὀφειλόντων» παρέχει» τοῖς προσήκουσι», ἐπεὶ 
ἐγγύτερον τὸ γόνυ. 

γονυπετῆσαι προσκυνῆσαι. 
Ἰορύων γονάτων. Ξενοφῶν nab. 45 

26 im̃oe⸗ δὲ καὶ κάλαµοι γόνατα οὐκ 
ἔχοντες” , 

γόον Ὀρῆνο». 
Γόρβορα τόπος τις. 
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γόργεια παρὰ «4{ωριεῦσι τὰ τῶν ὑπο- 
χριτῶν προσωπεῖα, τῶν ἀπὸ τῆς σκηνῆς τρα- 
}ωδῶν. 

Γοργίας Χαρμαντίδε «{εονεῖνος ῥήτωρ, 
μαθητὴς Εμπεδοκλέους, διδάσκαλος Πώλου 
“κραγαντίνου καὶ Περικλέους καὶ Ἰσοκρά- 
τους καὶ “ἀλκιδάμαντος τοῦ Ελαϊταη, ὃς αὐ- 

τοῦ καὶ τὴν σχολὴν ὁιεδέξατο" ἀδελφὸς δὲ 
ἦν τοῦ ἰατροῦ “Ηροδίκα. Πορφύριος δὲ αὐ- 
τὸν ἐπὶ τῆς π΄ ὀλυμπιάδος τίθησιν' ἀλλὰ 
χρὴ νοεῖν πρεσβύτερο» αὐτὸν — οὗτος 
πρῶτος τῷ ῥητορικῷ εἴδει τῆς παιδείας δύ- 
ναμίν τε φραςικὴ» καὶ τέχνην ἔδωκε, τροπαῖς 
τε καὶ μεταφοραῖς καὶ ἀλληγορίαις καὶ ὑπαλ- 
λαγαῖς καὶ καταχρήσεσι καὶ ὑπερβάσεσι καὶ 
ἀναδιπλώσεσι καὶ ἐπαναλήψεσι καὶ ἀποςρο- 
φαῖς καὶ παρισώσεσιν ἐχρήσατο. ἔπραττε δὲ 
τῶν μαῦητῶν ἕκαςον (ινᾶς ϱ’. ἐβίω δὲ ἔτη 
ρὐ΄, καὶ συνεγράψατο πολλά. 

γοργολόφα (Α Εν. 1178) ἡ ἐκ τῆς κε- 
φαλῆς τῆς Γοργᾶς τὴν περικεφαλαίαν ἔχασα, 

ᾗ «4φηνᾶ. 
γοργόνειον ἀντὶ τοῦ προσωπεῖον. 

Γοργόνη ἡ Γοργώ. 
Γοργόνες τρεῖς 7υναῖκες, αὖ τοσοῦτον 

εἶχον φοβερὰ τὰ πρόσωπα ὡς τοὺς ὁρῶντας 
θνήσκειν" ὧν μίαν ἀνελεν λογχοδρεπάνῳ 
τὸν Περσέα. Nonn. in Greg. Naz. 1 76 ρ. 123. 

Γοργόνες Τιθράσιαι (Α Βαπ. 480). 
Τίβρασος ποταμὺς ἢ τόπος .4{ιβύης, ἔνθα 
αἱ Γοργόνες διέεριβον. ἢ ἀπὸ δήμη τῆς «άτ- 
τικῆς κακοπράγµονος. εξ. ν. Τέφρασος. 

Γοργόνη. ἄρισοφάνης (Δε. 1180) “καὶ 
Γοργόν ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος,' ὡς εἰ ἔλε- 
γεν, οἴδημα ἐποίησεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, παρ’ 
ὑπόνοιαν" θέλω» γὰρ εἰπεῖν, καὶ ἀπὸ τῆς 
πληγῆς κορδύλην ἐποίησεν, ἔφη Γοργόνα ἑξή- 
γειρε. καὶ σκώπτων ὁ αὐτὸς ἸΜόρσιμον καὶ 
ΠΗελάνῶιον φησὶ (Ρας. 810). Γοργόνες, ἀντὶ 
τοῦ φοβεροὶ εἰς γαςριμαργία». καὶ «4ἰλιανός 
"καὶ ἐνέκειντο αὐτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ προφέ: 
ροντες καὶ προσείοντες ὡς εἰπεῖν Γοργόνα, 
καὶ κατεσίγασαν τὴν ἄλλως πρόλαλον ὄντα 
καὶ ἱταμόν. λέγει δὲ περὶ «{ιοπείθους τοῦ 
“4θηναίου, ὃς νόμο» εἰσάγει, τὸν ἀπὸ τοῦ 
ἄσεος ἐν Πειραιεῖ µείναντα, τοῦτον τεθνά- 
ναι. οὗτος ἂν ὠψίσθη ποτὲ ἄκων καὶ κατέ- 
µεινεν ἐν τῷ Πειραιεῖ, καὶ αὐτὸν οἱ ἐχθροὶ 

εἰς δίκην ὑπάγασι. διὰ τᾶτο λέγει προσείον- 
τες Γοργόνα. 

J 
και 
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γοργόνωτον (Α Ach. 1123) περιφρασι- 
κῶς τὴν ἀσπίδα τὴν ἔχουσαν Γοργόνα. 

γοργύς ἀντὶ τᾶ φοβερός" '"4μάχιος ἐπὶ 
Ἰουλιανοῦ ἤκμαζεν, ἄρχων μικρᾶς πύλεως, 
Ἕλλην γοργός. εξ v. Audxioc. 

Tôoyoc ὁ ]Μεσήνιος οὐδενὸς ἦν δεύτε- 
ϱος ἸΗεσηνίων πλούτῳ καὶ Ἰένευ διὰ δὲ τὴν 
ἄθλησιν κατὰ τὴν ἀκμὴν πάντων ἐνδοξύτα» 
τος ἐγεγόνει τῶν περὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶ- 
νας φιλοσεφανάντων" καὶ γὰρ κατὰ τὴν ἐπι- 
φάνειαν καὶ κατὰ τὴν τοῦ λοιποῦ βίου προ- 
σασίαν, ἔτι δὲ κἀτὰ τὸ πλῆθος τῶν σεφά- 

ών οὐδενὸς ἐλείπετο τῶν καθ’ αὑτόν. καὶ 
μὴν ὅτε καταλύσας τὴν ἄθλησιν ἐπὶ τὸ πο- 
λιτεύεσθαι καὶ τὸ πράττειν * τῆς πατρίδος 
ὥρμησε, καὶ περὶ τῶτο τὸ μέρος ἐκ ἐλάττω 
δόξαν ἐφέρετο τῆς πρότερον ὑπαρχόσης αὐτῷ, 
πλεῖςον μὲν ἀπέχειν δοκῶν τῆς τοῖς ἆθλη: 
ταῖς παρεπομένης ἀναγωγίας, πρακτικώτωτος 
δὲ καὶ νουνεχέςσατος εἶναι νομιζόμιενος περὶ 
τὴν πολιτεία». Ρο», Τ10 2. 

γόργυρα τὸ κατὰ γῆς ὄρυγμα. οὕτως 
4Σείναρχος καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι. Ηατρ. 

}οργύρη δεσμωτήριον ὑπόγειον. Ἠοτο- 
ἀοι. 3 145. 

7οργῶπις (8 Αἱ, 450) γοργόφΦαλμος. 
7οργωπὸν ἔδραν (Εως. Rhes. ϐ) φοβε- 

ρὰν καφέδραν. 
Γορδίειον πόλις. καὶ Γορδιη»ός ὄνο- 

µα κύριο». 
γορπιαῖος μὴν ὃ σεπτέµβριος κατὰ 

Μακεδόνας. 
Γορτύνη πόλις, καὶ Γορτύνιος ἀπὸ 

τόπου. 
Γόρτυς ὄνομα νήσου. 
Γοτὸοί. 
γουνάσοµαι λιτανεύσω, παρακαλέσω" 

(ΑΡ 5 2) "οὐκέτι γουνάσομαι τὴν βάρβαρο», 
οὐδ᾽ ἐπ ἐμαυτῷ κλαύσομαι." 

Ἰάνδας τὸ παρ ἡμῖν λεγόμενον γενδίον. 
γθαῖα ἡ παλαιά, 
Γ θαικοί οἱ Ἓλληνες, ἀπὺ κώµης τινός, 

ἡ ἀπὸ Γραικοῦ τινός. ἐκ τὸ Γρωὶξ Γραικός. 
γραιοσόβαι ἀπὸ τῶν ἰχθύων ἀποσο- 

βοῦντες τὰς γραΐδας, ὡς μὴ ἀγοράζειν. ἢ 
γραΐσι συγκοιμώμενοι' σοβάδες γὰρ αἱ πόρ- 
ναι. seh. Α Ρας, 812. 

γθαιούδια οἱ παρ ἡμῖν ἐφδοὶ ὄμφακες, 
γοάμμµατα. ὅτι τὰ γράμματα Φοίνικες 

ἐφεῦρον πρῶτοι, ἔνδεν καὶ Φοινίχεια ἐκλή- 

γοργόνωτον — γραμμή 
Φησαν' καὶ τὸν Κάδμον φασὶ πρῶτον εἲς 
τὴν Ἑλλάδα χομίσαι, Ἰατρικὴν δὲ ὁ ἄπις ὁ 
αν. ὁ δὲ «4σκληπιὸς ηῦξησε τὴν τέ- 
χνην. ο, v. Anic. 

γθαμματείδιον καὶ γραμματεῖον τὸ 
συμβόλαιον, γραμμάτιον δὲ τὸ μικρὸν 
γράμμα. '"ἔνθεν μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον 
καὶ γραμματεῖα βασιλικά, τὴν τῶν πατρι- 
χίων τιμὴν δωρούμενα. 

γθαμματείου διδασκαλείου". “"ἄτεπρο- 
ηγιιένος ἀνελπίσως ἐκ τοῦ γραμματείου καὶ 
τῆς τοιαύτης διαδέσεως, πολὺς ἐπέπνει. 

Ἰθαμματεύς. οὗτος πράξεως μὲν ἐδε-ε 
μιᾶς ἦν κύριος, ὑπανεγίνωσκε δὲ τῇ βουλῇ 
καὶ τῷ ὁήμῳ τὰ πραττόµενα. ὁ ὁ ἄντι- 
Ἰθαφεὺς καὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ γράφει» τὰ 
παρὰ τῇ βουλῇ ὠνόμαςαι. 

γθαμματεύς ὁ νοτάριος. τὸν τῶν ἀπορ.ν 
ρήτων γραμματέα ἀσηκρῆτις καλοῦσι τὸ 
άξίωμα Βωμαῖοι (ε[, Procop. Ρετε. 2 7). κλη- 
θωτοὶ δὲ ἦσαν, τὸν ἀριθμὺν τρεῖς, γράφο»- 
τες τὰ δημόσια, οὐδενὸς δὲ ἦσαν οἱ 7θαμ- 

ματεῖς οὗτοι κύριοι ἀλλ ἢ τοῦ γράφειν καὶ 
ἀναγνῶναι. 

Ἰθαμματί ας ἐξαριθμήσεις. Ζαβί (Ρε. 
70 16) "ὅτι οὐκ ἔγνων γθαμματίας" ὅκεως 
εἰσελεύσομαι ἐν ὀυναςείᾳ κερίου. 

γραμματιςής ὁ τὰ πρῶτα ςοιχεῖα ὅδι- 
ῥάσκω». γραμματικὴ δέ ἐςιν ἐπικήμη τοῦ 
ἀναγινώσκειν καὶ Ἰράφειν. (Ῥτοεορ. Pers. 2 6) 
-'ὁ δὲ ἐς Ὑροφιματιςσοῦ ἐφοίτησε παρὰ -4»- 
τιοχεῦσι». καὶ αὖθις (1ο. Antioch. ρ.841) 

ΠἹούδὲ τὸ πρῶτα παρὰ τοῖς γθαμματιςαῖς 
ἐκμεμαθηκὼς σοιχεῖα.” καὶ αὖθις (Ῥτοεορ. 
Pers. { 324) ''οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν ἐς γθαμµα- 
τισοῦ φοιτῶν ἔμαθεν ὅτι μὴ γράµµατα, καὶ 
ταῦτα κακῶς, γράψαι.) 

γθαμματοκύφων ἀντὶ τοῦ ταπεινὲ 
γβαμματεῦ" κυρίως γὰρ κύφων τὸ ξύλο» κα- 
λεῖται. 4ημοσθένης (18 209) καὶ ἄλλα σκώ- 
πτει τὸν «4ἰσχίνην καὶ γραμματοκύφωνα, ὃν 
καὶ υἱὸν εἶναί φησιν ὄνομα μὲν Τρόμητος, 
διδασκάλου δὲ τῶν πρώεων γραμμάτων». 

γραμμή. γραμμή ἐσιν ἐπιφανείως πέρας, 
ἢ µῆκος ἁπλατές, τὸ μῆκος µόνον ἔχον (Ώίομ. 
L.7 135). καὶ ἡ ἀρχή, ἡ ἀφετηρία, ἡ βαλῤίς" 
“ρισοφάνης (ΔοΙ.. 4568) Ἰ Ὑθαμμὴ δ᾽ αὐτηέ” 
ἀντὶ τοῦ ἀρχή, ἀφετηρία, ἦ λεγομόη βαλ. 
βίς, ἐκ μεταφορᾶς τῶν ὀρομέων. ""πρόῤαινε 
νῦν ὦ Φυμιέ" γραμμὴ ὃ) αὑτηί." 



γραός — Γρηγόριος ὐ 

Ἰραός. 
Ἰθάσος ἡ δυσοσµία τῶν τράγων. καὶ 

γράσων ἄνθρωπος ὁ ό δύσοσμος" (Μ. An- 
ου. ὅ 28) "τῷ γράσωνι μὴ ὀργίζου., 

Γρατιανός. οὗτος ὡς ἐπύθετο τὴν τοῦ 
Ῥάλυτος τοῦ «)είου τελευτή», αὐτίκα πρὺς 
τὴν ἑώαν Ῥώμην διέθει, καὶ καταγνοὺς τῆς 
τοῦ Φείου Ῥάλεντος περὶ τοὺς χριςιανοὺς 
ὠμότητος τοὺς μὲν ὑπ ἐκείνου ἐξορισθέντως 
ῥιὰ ταχέω»ν ἀνεκαλεῖτο, ἐσίας τε αὐτοῖς ἄπο- 
ὀιοὺς καὶ Φεραπεύων τὰς βλάβας, πᾶσί τε 
"μον παρεῖχεν ἀδεῶς καὶ ἀδηρίτως ἓν ταῖς 
ἰδίαις ἐκκλησίαις συ»άγεσθαι, μόνες δὲ τῶν 
ἐὐκτηρίων εἴργεσθαι Εὐνομιανοὺς Φωτεινια- 
ος Μανιχαίους. lo. Antioch. p. 846. 

ὅτι ἐν τῷ περιπάτῳ ἔφιπποι σηλαι ἵ ἵσαντο 
Γρατανῦ καὶ Βαλεντινιανᾶ καὶ Θεοδοσία, 
σαὶ κορτοῦ Φιρμιλιανοῦ πρὸς γέλωτα. 

7ραῦς καὶ ἡ ἄνθρωπος, καὶ ὁ ἀνώτατος 
ἀφρὺς ἐν τῷ ὑπερζεῖν τὰ ὅσπρια γινόμιενος" 
Ἠριοφάνης Πλούτῳ 4305) ' πολὺ τῶν ἄλ- 
ων χυτρῶν τάναντία αὗτωι ποιοῦσι. ποιη- 
ταῶς δὲ γρῆνυς λέγεται" “ἡ γρῆυς ἡ χερνῆ- 
τς, ἡ γυρὴ πόδας, πύςιν κάτ ἐσθλὴν ὕδα- 
τος παιωνέε ἡλθέν πού ἑρπύζεσα σὺν δρυὸς 
ἔλῳ" (ΔΡ 6 203). 

Ἰραῦς ὡς τις ἵππος τὸν χαραδραῖον 
τάφον ἕξεις, ἐπὶ τῶν ἀξίως τὰ ἔσχατα πα- 
σχόντων, παρ ὅσον οἱ γεγηρακότες ἵπποι εἲς 
τὰς χαράδρας κρημνίζονται καὶ ἐμβάλλονται. 

Ἰθαῦς σέριφος ᾗ ἐν παρθενίᾳ γεγηρα- 
αοῖα, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς ἀραραίως. ἀκρίόδος, 

ἠν χαλοῦσι γραῦν σερίφη» καὶ µάντιν. 
γραῦς χορεύει, ἐπὶ τῶν παρ’ ὦραν τι 

ῥιαπραττομένω»’ ταῖς γὰρ νέαις πρέπει τὸ 
χορεύει. καὶ γραῶν ὕώλοι' ἡ παροιμία 
ἐπὶ τῶν µάτη» ληρούντων. 

Ἰθαφάς δικαςήρια, κατηγορίας. 
7θαφείδιον καὶ γραφεῖον». 
Ἰθάφει» ἐς τάχος. οὕτω λέγεται κατὰ 

ὁιασολήν' Προκόπιος "τὴν ἐς τάχος γράφα- 
σα» µοῖραν.᾽' εἴ. ν. ἀρχεῖα. 

Ἰθάφεται ἀνεὶ τᾶ γράφει ἢ κατηγορεῖ. 
Ἰθαφεύς ὁ ζωγράφος. "ὃς τοῖς νεκροῖσι 

ζωγραφεῖ τὰς ληκύθες” (Α Εεεὶ. 4034): τοι- 
ατα γὰρ ἐν τοῖς µνήµασιν ἔγραφον, καὶ 
4ημοσθένης (25 53) γράφειν τὸ ζωγραφεῖ». 

. ραφή ζωγραφία, κατηγορία. καὶ η ἐπὶ 
Ἰθάμματος": '"ἀπορῶ, γράφω”. {Α Ach. 31). 
Ἰράφω μὲν ἀντὶ τᾶ καταγράφω ἢ ζωγραφῶ 
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ἐπὶ τῆς γῆς, ξύω τῷ δακτύλῳ καί τινι τοιότῳ 
παιδιάς τινας. εἵ, v. ἀπορῶ. 

γραφή ἡ περὶ τῶν δημοσίων ἀδικημά» b 
των κατηγορία καὶ περὶ ἄλλων ἆ ἁμαρτημάτω». 
γίνονται δὲ 7ραφαὶ καὶ »όμω»ν καὶ ψηφισµά- 
των ἐκ ἐπιτηδείων εἰσκομίζεσθαι ῥοκόντων" 
αἵτινες γθαφαὶ παρανόμων καλοῦνται. 

ραφή δημοσία τινὸς ἐγκλήματος ὃ όνομα.ο 
οὐ μόνον δὲ ὅταν ψηφίσματος ἢ νόµου κα- 
τηγορῇ τις, παρανόμων γραφὴν ἀποφέρεσθαι 
καὶ γράφεσθαι λέγεται, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ ἄλλοις 
πολλοῖς δημοσίοις ἀδικήμασι. πολλὴ δὲ ἡ 
χρῆσις τοῖς ῥήτορσι». Ηαιρ. 

7ραφὴ καὶ ἐγκλήματα κατηγορία καὶ 
ἐγκλήματα, 

γθαφή τε καὶ “1ευκαῖος ἕ ταὐτόν, 
ἐπὶ τῶν ἀνόμοια γραφόντω». 

γθάφω τὸ ἐπιςέλλω, ῥοτικῇ. ἰςέον ὅτι 
τὸ γράφω πρὸς διάφορο» σημασία» διάφο- 
ϱον ἔχει καὶ τὴν σύνταξιν. καὶ εἰ μὲν γράφω 
σοι ἐςί, δοκεῖ σηµαίνειν τὸ ἐπιςέλλω σοι" εἰ 
δὲ γράφω σε, σημαίνει τὸ ἐκτύπωμά σου 
ποιῶ, ὡς τὸ "οἱ τὰς μιορφὰς γράφοντες καὶ 
τὰ γράμματα.) εἰ δὲ 7ράφομαί σε, σηµαίνει 
τὸ κατὰ σοῦ ἐγγθαφὰς. ποιῶ, εἲς δικαςήρια 
ἐκτίδεμαι, ὡς τὸ "γράφομωαί σε φόνων καὶ 
παρωνόµων ἐπὶ τοῦ 'Ραδαμάνώυος.” 

Ἰράψαι κοιλᾶναι, διασκάψαι. 
γράψομαι κατηγορήσω" Αριστοφάνης 

(Ρας, 106). "Ὑράψομαι ἸΗήδοισιν αὐτὸν προ- 
διδόναι τὴν Ελλάδα.” 

ὰ ϱηγόριος ἀδελφὸς Ἑρμείου τοῦ φιλο-α 
σόφου, ὃς ἅπαν τοὐναντίον ἦν τῷ ᾿Ερμεία, 
ὀξύτατος μὲν εἷς ὑπερβολὴν καὶ εὐκίνητος 
ἐπί τε τὰς ζητήσεις καὶ τὰς µαθήσεις, ἄλ- 
λως δὲ οὐχ ἠσύχιος οὐδὲ γαλήνην ἐν τοῖς 
ἤθεσι φέρων τινά, ἀλλά τι καὶ παρακέκινη: 
κώς. ἐπεὶ δὲ 4Φήνηδεν ἥκον εἲς αλεξάν. 
ὄρειαν, ὕςερον. ὁ Γρηγόριος ἑάλω τῇ »όσῳ 
ἐπὶ τὸ πλέον, ὧςε Φύσχρηςον αὐτᾶ καὶ πολ- 
λαχῇ παραλλάττον γενέσθαι τὸ ὄργανον». ἄτω 
φησὶ 4{αμάσκιος εἷς τὴν φιλόσοφον ἱςορίαν, 
Phot. p. 341 4. 

Γρηγόριος ὁ καὶ Θεόδωρος, ὁ Φαυμια-ὓ 
τουργύς, ἨΝεοκαισαρείας τῆς ἐν τῷ Πόντῳ 
ἐπίσκοπος, νέος κομιδῇ διὰ τὴν παίδευσιν 
Ἑλληνικῶν τε καὶ Ῥωμαϊκῶν γραμμάτων ἀπὸ 
τῆς Καππαδοκίας εἲς Βηρυτὸν κἀκεῖνεν εἷς 
Καισάρειαν τὴν τῆς Παλαισίνης ῥιέβη, ἅμα 
“4δηνοδώρφ ἀδελφῷ" οὓς καὶ κατὰ µέρος 
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εἰς τὴν τοῦ Ἀριςοῦ πίςιν εἰσάγων δριγένης 
ζηλωτὰς ἰδίους κατέςησεν. ἐπὶ πέντε τοίνυν 

παρ αὐτοῦ παιδευθέντες ἐνιαυτὰς πρὸς τὴν 
πατρίδα ἀποπέμπονται" ἀφ᾽ οὗ ὁ Γρηγόριος 
ἀποδημῶν πανηγυρικὸν εὐχαρισίας τῷ ὭΏρι- 
7ένει ἔγραψελόγον, καὶ συγκαλεσάµενος πάν- 
τας τοὺς ἐπιχωρίως, αὐτοῦ τε τοῦ Ὡριγένες 
παρόντος, τοῦτον ἀνέγνω τὸν λόγο», ὃςσις 

άχρι τοῦ παρόντος ὑπάρχει. ἔγραψε δὲ καὶ 
ετάφρασιν εἲς τὸν ἐκκλησιαςήν, ἐλάχιςον 
μὲν πάνυ δὲ δανυμαςὺν λόγον. καὶ ἄλλας δὲ 
πολλὰς καὶ ποικίλας ἐπιςολὰς καὶ λόγης συ- 

»εγράψατο, ποιήσας τε σημιεῖα καὶ Φαύματα 
ὑπὲρ ἄνθρωπο», ἠνίκα ἐπίσκοπος ἐτύγχανεν, 
ἐτελεύτησεν ἐπ «4ὐρηλιωοῦ. Sophronius. 

Γρηγόριος Ναζιανζοῦ ἐπίσκοπος (ςα- 
διιὸς δέ ἐςιν οὗτος Καππαδοκίας), ἀνὴρ ἐλ- 

λογιμώτατος, ἀναγκαῖος δὲ φίλος Βασιλείου 

τοῦ τῆς Καισαρείας ἐπισκύόπου τῆς ἐν Καπ- 
παδοκία. οὗτος οὐ μόνον γραμματικὸς καὶ 
τὰ ἐς τὴν ποίησιν δεξιός, ἀλλὰ πολλῷ πλεῖον 
καὶ εἲς φιλοσοφίαν ἐξήσκητο καὶ ῥήτωρ ἦν 
ἀμφιδέξιος. οὗτος ἔγραψε καταλογάδην πολ- 
λά: εἲς γὰρ τρεῖς µυριάδας σίχων τὰ συν- 
τάγκατα αὐτοῦ συνέθηκεν' ἀφ᾽ ὧν εἰσὶ τάδε, 
περὶ τῆς τελευτῆς τοῦ ἀθελφοῦ Καισαρίου, 
ἐπιτάφιος εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, ἕτερος εἲς 
τὴν ἀδελφὴν Γοαργονίαν, περὶ φιλοπτωγίας, 
ἐπαίνους τῶν Ἱήακκαβαίων, ἐπαίνους Ku- 

πριανοῦ, ἐπαίνους “4φανασίη, ἐπαίνης Ἡρω- 
νος φιλοσόφε, κατὰ Ἰεολιανοῦ τοῦ βασιλέως 
λόγοι ῥ', κατὰ Εὐνομίου λόγοι {, περὶ 9εο- 
λογίας ἁ, περὶ υἱοῦ λόγοι ῥ’, περὶ τὸ ἁγίου 
πνεύματος λόγος α’, πανηγυρικοὶ λόγοι , καὶ 
ἕτεροι πλεῖσοι καὶ πᾶσι γγώριμοι. ἠκολόθησε 
δὲ τῷ ΠΠολέμωνος χαρακτῆρι τᾶ «{αοδικέως 
τοῦ σοφιςεύσαντος ἐν Σωύρνη, ὃς ἐγεγόνει 
ὑιδάσκαλος «ἀριςείδου τοῦ ῥήτορος. ἐγράφη 
δὲ αὐτῷ καὶ ἑτέρα ῥίβλος δι ἑξαμέτρων, 
παρθενίας καὶ γάμου καθ’ ἑαυτοὺς διαλεγο- 
µένων, καὶ εἰς ἑτέρας ὑποφέσεις ἐν παντοίοις 
καὶ διαφύροις µιέτροις, ἄτινα συνάγονται εἰς 
ἐπῶν μευριάδας τρεῖς. τοῦ δὲ 1 ρηγορία τού- 
του καὶ Φιλοςόργιος ὁ «4ρειανὸς ἐν τῇ κατ 
αὐτὸν ἱςορία μνήμην πεποίηται, καί φησι --- 
Φιλοςόργιος, καὶ ταῦτα «ρειανὸς ὢν ἔγρα- 
Ψεν (ε[.ν. 4πολινάριος). ἔτι γοῦν περιὼν εἲς 
τὸν οἰκεῖον τόπον» ὁ Γρηγόριος ἐπίσκοπον κα 
ταςήσας ἐν τῇ λαχούση αὐτὸν ἐκκλησία, αὐ- 
τὸς ἐν ἀγρῷ τιν] βίον μοναδικὸν ἀπηνέγκατο. 

Γρηγόριος ο — γρύ 

ἐλάσας δὲ περὶ τὰ ςᾳ ἔτη καὶ ἐπέχεινα, Θεο- 
δοσίου τρίτον καὶ δέκατο» ἔτος ἄγοντος κα: 
ταλύει τὸν βίον, ἀνάξιον τοῦτο τῆς αὑτοῦ 
παθὼν ἀρετῆς, τὸ τῆς καφέδρας ἀποκρον: 
σφῆναι τῆς ῥᾳασιλευούσης τῶν πόλεων, καὶ 
προκριθῆναι μᾶλλον τοὺς φαυλοτέρες η τὸν 
ἐπ᾽ ἀρετῆ καὶ λαμπρύτητι βίη πάντων μεᾶλ. 
λον ὑπερανέχοντα. 

Γρηγόριος ἨΝύσσης ἐπίσκοπος, ἀδελφὸςά 
Βασιλείου τοῦ Καισαρέως, ἀνὴρ καὶ αὐτὸς 
ἐλλογιιώτατος καὶ πάσης ὑπάρχω» παιδείας 
ἀνάπλεως, προσκείµενος δὲ μᾶλλον τοῖς τῇ 
ῥητορικῇ χαίρουσι" καὶ γοῦν εὐδόκιμος ἐν 
ταύτῃ γεγένηται καὶ λαμπρός, εἰ τις ἄλλος 
τῶν πάλαι ταύτη γεγενηµένων. οὗτος σωνί- 
ταξε κατ Εὐνομί λόγο» ἐξαίρετο», καὶ τεῦ- 
χος Φαυμάσιον εἲς τὴν τοῦ ἀνθρώπου κατα- 
σκευήν, ἄλλας τε πυκνὰς καὶ συ»εχεῖς ὅμι- 

λίας, εἴς τε τὰ ἄσματα τῶν ἀσμάτων καὶ 

εἰς τὸν ἐκκλησιαςή», καὶ πρὺς τὴν ἀδελφὴν 
ΠΜ ακρῖναν μακρόν τινα καὶ περικαλλῆ περὶ 
ψυχῆς συ»έθηκε λόγον. ἄλλα τε πολλὰ γε- 
γραφήκει, καὶ τὸν πολυφθαύμαςον ἔπαινον τὸ 
πρώτου τῶν μιαρτύρω» Στεφάνου. καὶ βίον 
δὲ συνέταξε Γρηγορίου τῦ ἐν Φαύμασε ὅδια- 
λάµψαντος. 

Γρήνικος ποταμός. 
γρζυς ἀνακροτέουσα πολὺν κονιορ- 

τὸν ἐγείρειῖ', ἐπὶ τῶν δὲ ἐμπειρία» πολλὰ 
πράγματα κινούντων. 

Γρίος ὄνομα κύριο». 
γριπεύς ἰχθύω» Φηρευτής: (ΑΡ 6 28) 

᾿Ὑριπεύς, Εριούνιε, σοὶ τάδε δῶρα φέρει. 
καὶ γριπηὶς τέχνη" (ΑΡ 6 239) ''"Ερμῶώναξ 
ὁ) ἐκίχανεν, ὅτε γριπηίδι τέχνη εἷλκε τὸν ἐκ 
πελάγευς ἰχθυόεντα ῥόλον. 

γρῖφος τὸ δίκτυο». λέγεται δὲ καὶ ὁδ 
Φύσκολος καὶ συμπεπλεγµένος λύγος, ὁ ἔχων 
πάθος ἐν ἑαυτῷ μὴ Φαινόμενο». 

γρῖφος ὁ ἀσαφὴς λόγος. (ΑΡ 7 1) Ίων 

ἐνὶ παῖδες Ὅμηρον ἤκαχον, ἐκ μουσῶν γρῖ- 
φον ὑφηνάμενοι. καὶ γριφώδης λόγος. 

γρομφὶς ὃς ἡ παλαιὰ σκρόφα. 

γού βραχύ. ἔνιοι δὲ τὺν ἀπὸ τῶν ὀνή- 
χων ῥύπον. “ρισοφάνης Πλούτῳ (17) "καὶ 
ταῦτ ἀποκρινομένα τὸ παράπα» οὐδὲ γρύ.” 
τινὲς παρὰ τὸν γρυλισμόν, τουτέςι τὴν φω- 
νὴν τῶν χοίρων. ἢ εἶδος μικροῦ νομίσματος. 
ἢ τὸ τυχόν, τὸ μικρότατο». ὅθεν καὶ γρύτη 
καὶ γρυτοπώλης' ὅπερ ὁκ εἴρηται, ἀλλὰ ῥω- 
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ποπώλης. καὶ παροιμία ''τὸ «4ίωνος ού" ἐπὶ τοῦ μικροῦ καὶ τυχόντος. εξ. ν. τὸ «{ΐω- 

vc γρύ. 7ρύζω Φρηνῶ. Ἰρυκτόν" (Α 1.9. 657) “"ἄρα γρυκτόν ἐσιν ἡμῶν. τητέςιν ἄρα γρύξαι ὀφείλετε, ἢ παρ- µησίαν ἄγειν; Γρύλλος. Ἐενοφῶντος τοῦ Σωκρατικοῦ ηοὶ Γρύλλος καὶ «Πιόδωρος. καὶ γρύλλος ὁ 

11ρος. Ἰρυμαία ἡ σκευοθήκη. Ἰρύξαι φδέγξασθαι, κράξαι. γρυπάνεον. γρυπαίνειν τὸ γρυποῦσθαι ἱήουσινν οἷον ἐπὶ τῶν ἁπαλῶν ξυληφίω», εταν κάµψαντες ἀφῶμεν αὐτά. Αντιφῶν δέ Ίτσιν ἐν ἀληθείας δευτέρῳ "καίων γὰρ τὴν Ἱήν καὶ συντήκων γρυπάνιον ποιεῖ.' καὶ Me- Ἰώνθιος -'"σεισμὸς" φησὶ '"γέγονε, καὶ ἔγρυ- πν η γη. NHarp. Γρῦπο 5. τῶν ἐπὶ μαλακέᾳ ὁιαβαλλομέ- ων οὗτος {ν. οἳ δὲ Γρύττον λέγουσι, διὰ τοῦ τ' ὃς ἦν καταπύγω». ἀριςοφάνης (Έα. 884) "ἔπαυσα τοὺς βιναµένους, τὸν Γρῦπον Δαλείψας.”' γρυπός ὁ καμπυλόρρι». 7ρώνη πέερα. }ύαλον τὸ κοῖλον. Γύγης .4υδός. "ἐσέβαλε μν νυν» σρα- πὴν καὶ οὗτος, ἐπείτε ἠρξε», ἔς τε ΠΗίλητον καὶ αμύρνη», καὶ Δολοφῶνος τὸ ἄςυ εἷλεν" ἀλλ οὐδὲν μέγα ἀπ αὐτοῦ ἄλλο ἔργον ἐγέ- πτο, βασιλεύσαντος δυοῖν δέοντα μύ ἔτεα. τοῦτον μὲν παρήσοµεν τοσαῦτα ἐπιμνησθέν- τς, 4ρδνος δὲ τοῦ Γύ ύγεω μετὰ Γύ ύγην Au- σλεύσαντος μνήμην ποιήσοµαι. οὗτος Ηπριη. ας τε εἶλεν εἷς ΠΗίλητόν τε ἐσέβαλεν. ἐπὶ τούτου τυρωννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ Ἰδίων ὑπὸ Σκυθέων τῶν νομάδων ἐξανα- τσάντες ἀπίκοντο ἐς τὴν “σίη», καὶ Σάρδεις πλὴν τῆς ἀκροπύλεως εἶλον. Άρδυος δὲ ῥα- σμύσαντος ἑνὸς Φέοντα ν΄ ἔτεα ἐξεδέξατο Σαὐνάττης ὁ "ἄρδυος, καὶ ἐβασίλευσεν ἐ έτη Ψ. Σαδυάττεω δὲ λυάττης. ὅτος δὲ Κυα- ξάρη τε τῷ «{πιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ Ἀήῥοισι, Κιμμερίους τε ἐκ τῆς «σίης ἐξή- Ίασε, Σμύρνην τε τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος κτι- οδεῖσαν ἐξεῖλεν, εἰς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλεν. ὡπὸ μέν νυν τούτων οὐχ ὡς ἦθελεν ἀπήλ- λαξεν, ἀλλὰ προσπταίσας μεγόλως. ἄλλα δὲ ἴργα ἀπεδέξατο ἐἑὼν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀξιαπηγη- 
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τότατα τάδε. ἐπολέμησε ἸΗιλησίοισι, παρα- δεξάμενος τὸν πόλεμο» ἀπὸ τᾶ πατρός. ἐπε- λαύνων γὰρ ἐπολιόρκεε τὴν ἸΠίλητον τρόπῳ τοιῷδε. ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ ΥΠ καρπὸς ἀδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν σρατιήν. ἐςρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγων τε καὶ πηκτίδων καὶ αὐλᾶ γυναικηίου τε καὶ ἀνδρηίου. ὡς δὲ ἐς τὴν ΠΗιλησίη» ἀπίκοιτο, οἰκήματα μὲν τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὐ κατέβαλλεν οὔτε ἐνεπίμπρη, οὔτε Φύρας ἀπέσπα, ἕἔα δὲ κατὰ χώρην ἑςάναι" ὃ δὲ τά τε Φένδρεα καὶ τὸν καρπὸν τὸν ἐν τῇ }ῇ ὕκως διαφύείρειεν, ἁπαλλάσσετο ὀπίσω. τῆς γὰρ Φαλάσσης οἱ Πιλήσιοι ἐπεστάτεο», ὧςε ἐπέδρης μὴ εἶναι τὸ ἔργον τῇ «ρατιῇ. τὰς δὲ οἰκίας οὐ κατέβαλλεν ὁ .,{υδὺς τῶνδε ἔνεκα, ὕκως ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι τὴν γῆν σπείρειν τε καὶ ἐργάζεσθαι ἔχοιεν οἱ Πιλή- σιοί, αὐτὸς δὲ ἐκείνων ἐργαζομένων ἔχοι τι καὶ σίνεσθαι ἐσθάλλων. ταῦτα ποιέων ἐπο- λέμεεν ἔτεα τά, ἐν τοῖσι τοώµατα μεγάλα διφάσια ἸΗιλησίων ἐγένετο, ἕν τε «{ιμενηίῳ χώρης τῆς σφετέρης µαχεσαµένων καὶ ἐν ΠΗωιάνδρου πεδίέῳ."' Herodot. 1 14. ΓΓύγου δακτύλιος, ἐπὶ τῶν πολυµηχά- ρων καὶ πανούργων. 1 ύγης γὰρ βουκόλος ὦν, τῆς γῆς ὑπὸ σεισμοῦ ῥαγείσης, »εκρὸν εὑρὼν φοροῦντα ὁακτύλιον τοῦτον περιεῖλεν. ὃ δὲ εἶχε φύσιν ὧςε κατὰ τὰς εροφὰς τῆς σφενδόνης ὁρᾶσθαι καὶ μή. δὲ αὐτοῦ κτεί- νας τὸν πρὸ αὐτοῦ ἐβασίλευσεν. γύης µέρος ἀρότρη. καὶ παροιμία ᾽γύης οὐκ ἔνες' αὐτῷ 3 ἐπὶ τῶν ἕν τινι ἀχρήςω», ἐκ μεταφορᾶς τοῦ ἀρότρου. γυῖα µέλη, ἡ πόδες τοῦ σώματος. (ΑΡ ϐ 1) | Ὑυιοτακὴς δὲ λιπὼν τάδε σύμβολα κώ- µω»ν, µέμφεται ἀκρέπτε κάλλεῖ Φηλυτέρης. γυλιαύχενας (Α Ρας. 788) τοὺς µακρο- τραχήλους. — πλέγμα «ρατιωτικὸν σκευοφόρο», ἐπίμηκες, εἰς ὀξὺ λῆγον πρὸς τὸ μὴ κατά- — ἐν ᾧ κατετίΦεντο τυρὸν καὶ ἐλαίας καὶ κρύµμυα. ἡᾗ λεγομένη ςρατιωτικὴ ὀψο- θήκη. ἔςι δὲ καὶ ζῷον ὁ καλούμενος χοιρο- γρύλλιος. λέγεται δὲ καὶ ὁ Ηρακλῆς Γύλιος. καὶ γύλιον ἀγγεῖον πλεκτό». Γύλιππος ὄνομα κύριον. Γύλω». οὗτος αἰτίαν ἔχων ἐπὶ τῇ τοῦ Νυμφαίου τοῦ ἐν Πόντῳ χωρίου προδοσία ἔφυγεν, ἐλθὼν δὲ εἰς Ἀκυθίαν ἔγημε, δύο δὲ ἔχων Φυγατέρας ἔπεμψεν εἰς τὴν πατρίδα, 

— — μμ ” 
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ὧν τὴν μὲν µίαν ἔγημε Φιλοχάρης τὴν δὲ 
ἑτέραν Κλεόβουλος (an Κλεοβούλην «4ημο- 
σθένης). 

γυμνασία ἡ τριβή. 
ὅτι ἡ διαλεκτικὴ πρὸς τρία ἐςὶ χρήσιμος, 

πρὸς γυµινασία», πρὸς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς 

τὼς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιςήμας. γυμνασίαν 
δὲ λέγει ἥτοι τὴν γινοµένην ἐν τῷ διαλέγε- 
σθαι πρός τινας" δεχόµενοι γάρ τινα προ- 
βλήματα παρὰ τῶν προσδιαλεγομένων πει- 
ρώνται τούτοις συμπαρίςασθαι, δὲ ἐνδόξων 
τὰς ἐπιχειρήσεις ποιούµενοι. ἢ γυμνασίαν 
λέγοι ἂν τὴν ες ἑκάτερον µέρος ἐπιχείρησιν. 
ἦν δὲ σύνηθες τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν λόγων 
τοῖς ἀρχαίοις, καὶ τὰς συνουσίας τὰς πλεί- 
σας τοῦτον ἐποιοῦντο τὸν τρόπο», οὐκ ἐπὶ 
βιβλίων ὥσπερ νῦν (4 γὰρ ἦν τότε τοιαῦτα 
βιβλία), ἀλλὰ Φέσειώς τινος τεθείσης εἲς ταύ- 

την γυμνάζοντες αὐτῶν τὸ πρὸς τὰς ἔπιχει- 
ρήσεις εὑρετικὺν ἐπεχείρι», κατασκευάζοντες 
καὶ ἀνασκενάζοντες δι ἐνδόξων τὸ κείµενο». 
καὶ ἔςι βιβλία τοιαῦτα “4ριςοτέλει τε καὶ 
Θεοφράςῳ γεγραµµένα, ἔχοντα τὴν εἲς τὰ 

ἀντικείμενα δὲ ἐνδόξων ἐπιχείρησιν. πρὸς 
δὴ τὴν τοιαύτη» γυμνασίαν χρήσιμο» εἶναί 
φησι τὴν διαλεκτική» μέθοδον γάρ τινα εὖ- 
ρετικὴν τῶν ἐπιχειρημάτων ἔχοντες (αὕτη δέ 
ἐσιν ἡ τῶν τόπων» γνῶσις) ῥᾷον ἐπιχειρεῖν 
δυνησόμεδα. ὡς γὰρ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς γυµ: 
νάαμασιν οἱ διαιρεῖν δυνάµενοι τὰ προβλή- 
µατα καὶ τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων συνο- 
ρῶντες ῥᾷον ἐπιχειροῦσιν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς 
διαλεκτικοῖς οἱ τὴν µέθοδον εἰδότες ῥᾷον 
ἐπιχειρηιάτων εὐπορῦσι πρὸς τὰ προκείµενα. 
χρήσιμος δὲ ἡ τοιαύτη γυμνασία, ἡ κατὰ 
τοὺς λόγους, πρὸς εὕρεσιν τῶν ζητουµένων 

τε καὶ ἀληφῶν' προπαρασκευάζει γὰρ τὴν 
ψυχὴν πρὸς φιλοσοφίαν. ὡς γὰρ τὰ τᾷ σώ- 
µατος γυμνάσια γινόμενα κατὰ τέχνη» εὖε- 
Σία» περιποιεῖ τῷ σώματι, οὕτω καὶ τὰ τῆς 
ψυχῆς ἐν λόγοις γυμνάσια, κατὰ µέφοδον 
γινόμενα, τὴν οἰκείαν εὐεξίαν τῆς ψυχῆς πε- 
θιποιεῖ. οἰκεία δὲ εὐεξία ψυχῆς λογικῆς ἡ 
ὀύναμις καθ’ ἣν εὑρετική τε τοῦ ἀληδοῦς 
καὶ κριτικὴ γίνεται. δεύτερον τρόπον τῆς 
ὠφελείας ἐκτίφεται πρὺς τὰς ἐντεύξεις: καὶ 

ἔσιν ἐν τῷ ε ςοιχείῳ περὶ ἐντεύξεως. Alex. 
Αρ]τος, in Aristot. Γορ. p. 16. 

γυμνάσια ἀλειπτήρια, ἤ βαλανεῖα, ἢ 
λουτρά. τρία γυμνάσια τῆς 4ττικῆς, 4καδή» 

γυμνασία -- γυμνῷ φυλακὴν 

µεια ««{ύκειον Κυνόσαργες. 
Γυμνάσιος Σιδώνιος σοφιςής, ἐπὶ τῶν 

Κωνςαντίνου τοῦ βασιλέως χρόνω», ἔγραψε 
µιελέτας, καὶ εἲς «{ημοσθένην ὑπόμνηκα, καὶ 
ἄλλα τινά. 

γυμνῆται. ᾗ εὐθεῖα ὃ γυµνήτης, καὶ οἱ 
γυμνῆται. τάξις πεζῶν' Ἐενοφῶν (Απαῦ. 4 
{ ϐ) "ὁ δὲ Χειρίσοφος ἡγεῖτο τὸ «ερατεύμια- 
τος, λαβὼν τὸ ἀμφ αὗτόν, τοὺς γυμνήτας 
ἅπαντας" οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι. 
καὶ γυµνήτης ὁ γεγυμνωμένος" (ΑΡ 7 65) "ὃς 
ποτε θυμῷ ἄρσενι γυμνήτην ἐξεπόνει βίοτον.' 
λέγεται καὶ γυμνῆτος ὁπλίτου. καὶ αὖθις 

tinorto δὲ καὶ γυμνῆτες ἐς ὐ ἀποχεκριμεένοι, 
ὡς ὁδοποιεῖν τὰ ἄβατα." 

γυμ»ητεύω γυμνὸς διατελῶ. 
γυμ»ικοὶ ἀγῶνες' "ὁ δὲ Ἰουλιανὸς ἐν 

Πέρσαις ὢν γυμνικοὺς ἀγῶνας ἦγε,' τουτέ- 
σιν ὅσους γυμνούς. ε[. v. ἦγεν. 

Γύμνις (an Ὕμνις) ὄνομα κύριο». 
κλίνεται Γύμνιδος. 

γυμ»οπαιδία ἡ παλαίσρα, ᾗ τὸς ἐφή- 
βους .4{υκοῦργος ἠ»άγκαζε... (ef. ̃. Avxãq- 
γος). καὶ γυμνοπαιδία χοροὶ ἐκ παίδων 
ἐν Σπάρτη τῆς «{ακωνικῆς εἲς Φεοὺς ὕμνες 
ἄδοντες, εἰς τιμὴν τῶν ἐν Θυρέαις ἄπεοθα- 
»όντω» Σπαρτιατῶ». καὶ Ἰώσηπος (8. 1. 6 7 2) 
“τόπος ὁ) ἐπὶ τῆς πόλεως οὐδεὶς γυμνὸς ἦν», 
ἀλλὰ πᾶς λιμοῦ νεκρὺν εἶχεν ἢ ςάσεως.”. 

γυμνοπύδης ὁ ἀνυπόδητος, καὶ γυµ- 
»οπού ὤ γυμνὸς βαίνω. 

γυμνορρύπαροι οἱ σοφιςαί" "ἦσαν δὲ 
περὶ αὐτὸν γυμνορρύπαροίτινες" (Ὀἱορ.Ι..7 16). 

γυμνοσοφιςαί παρὰ Βαβυλωνίοις οἱ 
φιλόσοφοι, καὶ παρὰ "{σσυρίοις. 

γυμνότερος ἰαλέμου. ὁ ἰάλεμος ἐπέρ- 
ϱηµα Φρήνου" τάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν οἰκτρῶν. 
καὶ γυμνότερος ὑπέρα καὶ λεβηρέδος, 
4ριςόφάνης δὲ τυφλότερος" ἔσι δὲ τὸ σὔ- 

φαρ καὶ ἔχδυμα τᾶ ὄφέως καὶ τὸ τέττιγος, 
παρὼ τὴν λεπίδα, κυρίως δέ, ᾧ περιέχεται 

τὸ ἔμβρυον τοῦ βοός. ἔσι δὲ τοῦτο καὶ τε. 
φλό»’ τὰς γὰρ ὀπὰς µόνας ἔχει τῶν ὀφθαλ. 

μῶν. τριχῇ δὲ ἀναγράφουσι τὴν παροιµείαν, 
τυφλότερος, κενώτερος, καὶ γυμνύτερος. 

γυµνότερος παττάλου, ἐπὶ τῶ» σφό- 

ὅρα ἀπορωτάτω». 
γυμνῷ φυλακὴν ἐπιτάττεις, ἐπὶ τῶν 

ἀδυνάτως ἐχόντων τὰ προςεταγµένα πληρᾶν 
διὰ τὰ ἀναγκαῖα. 

᾽ 
και 



γυμνῶ -- 4αβίδ α 

ὕτι τὸ γυμνῶ μετὰ γενικῆς. μετὰ αἶτια- 
τιχῆς δέ, ὡς τὸ '"γυμνώσαντες αὐτὸν ἐξήγα- 
Ἂον ἔξω” καὶ ᾿'γυμνῶν τὰ ἐσφραγισμένα."' 
Ἰνραικεία φύσις. γυναικίας δὲ ἀνὴρ 

ὁ θδηλυµανής, διὰ τοῦ ιτ. καὶ γυναικιζό- 
µενος ὁ θηλυνύμενος. 

Ἰυναίκισις ἡ γυναικεία µίµησις" (Α 
Thesm. 870) "πρὶν τῆς ἑτέρας δοῦναι γυναι- 
είσεως δίκην. 

Ἰυναικοϊέρακες οἱ περὶ ἔρωτας ἐπτοη- 
μίνι" 'δεινοὶ γὰρ οἳ γυνωικοϊέρακες εὔὐπρε- 
πες αἰτίας εὑρίσκειν ἐς ἄγραν τῶν Φηλειῶν.'' 
ἄ,χ. «{ογγῖνος. 

Ἰυναικὸς ἄρ) ἀντετέτυξο ἀντὶ τοῦ 
ἴσς γυναικὶ κατεσχευάσθης, παρ ᾿Ομήρῳ 
(163). 
γυναικὺς ὄλεθρος ἐπὶ τῶν οἰκτρῶς 

ἀναιρουμένω», παρ ὅσον πολλοὶ δειῶς ὑπὸ 
πναικῶν ἀπώλοντο. καὶ γυναικὸς πυγή 
ἰπὶ τῶν ἀργῶ», ἢ ὅτι χρὴ τὰς γυναῖκας οἵ- 
χοι μένει». 

γυναικωνῖτις οἰκία τῶν γυναικῶν' "γυ- 

παιχωνῖτιν φάλαγγα τῶν εὐνούχων ᾿Θάλεν- 
τος. ε[,ν, ολαδίας. 

Ἰυναιμανής ἐπὶ γυναιξὶ μαινόµενος, ὁ 
ἀχόλαςος. 

γύνανδρος κίναιδος' "ὁ γύνανδρός τε 
καὶ µάλθων τύραννος” ἀντὶ τοῦ ἔκλντος. 

Ἰυνὴ εἲς Ἡρακλέας οὐ φοιτᾷ, πρὸς 
τοὺς ἀναξίης τῶ» πράξεων», παρ ὅσον Ἡρα- 
αλῆς ἐδούλευσεν Ὀμφάλῃ. καὶ γυνὴ ςσρα- 
τηγεῖ, ἐπὶ τοῦ παραδόξου. 

γύννις ἀνδρύγυνος, µαλακός" (Α Thesm. 
149) ᾿"ποδαπὸς ὁ γύννις; τίς πάτρα;' "κα: 
χὴν σοφίαν µετιώ», καὶ τοὺς ἀθέους Ἔπι- 
χοέρου λόγους καὶ γύννιδας ἐπασκῶν, κάκ 
τῆς ἡδονῆς, ἣν ἐκεῖνος ὤμνει ὁ χλούνης τε 
καὶ γύννις. ε[. γν. δᾳδουχήσας et χλοῦναι. 

Ἰυπαρίοις ἀντὶ τοῦ ἐν φωλεοῖς καὶ κα: 
λιαῖς καὶ σενοῖς χωρίοις. Κράτης δέ φησιν 

ὑτι πᾶσων σενὴν κατάδυσιν γῦὔπας ὠνόμα- 
ζον. 4ριςοφάνης (ἔα. 790) '“οἰκοῦντα τοῦτον 
ἐν πιθάκναις καὶ γυπαρίοις καὶ πυργιδίοις.”' 
καὶ γυπαιετού ο 

Ίυπὸς σκιά, ἐπὶ τῶν μηδενὸς λόγου 
ἀξίω», 

γύργαδος. καὶ παροιμία | 'Ὑύργαθον φυ- 
σας” ἐπὶ τῶν µάτην πονούντω». γύργαῦος 
οὖν χλίνη ἐν ᾗ τοὺς παρέτες καὶ δαιμονιώ: 

δες εροβοῦσι. 
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γυρίης περιφεροῦς" 'ἐπεὶ δὲ λίμνης ἐγ- 
γὺς ἦλθον γυρίης.' καὶ Ὅμηρος {(τ 246) 'Ύν 
ρὸς ἐν ὤμοισιν, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος” 
περὶ Ὀδυσσέως. 

γυρόν κυρτόν, σρογγύλον"' ἐν ἐπιράμ- 
ματι (ΑΡ 6 64) "'γυρὸν κυανέης µόλιβον ση- 
ιάντορα γραμμῆς.᾽ 

γυρῶ» περιφερῶν, κεκαμμµιένων" ἐν ἐπι- 
γράμµατι (ΑΡ 6) “"γυρῶν τ ἀγκίσρων λαι- 
μοδακεῖς ἀκίδας.” 

Ἰνῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ (Ηοιη. 6 409) ''γνώ- 
σει μὲν σφῶιν."' 

1 ώβαρις ὄνομα κύριον. 
Γωβρύας ὄνομα κύριον. 
γωνία ἡ τοῦ οἴκου. καὶ γωνιασμµός" 

“4υσίας ἐν τῷ κατὰ «4υσιθέου, εἰ ἔσι γνή- 
σιος, ᾿κάμψαντί”' φησι ""τᾶ τείχας, ὦ βελή, 
ἔσι γωνιασμὸς ἐν ἀριςερᾷ καὶ εὐρυχωρία πάνυ 
πολύς. καὶ γωνιασμούς ἀποφυγάς, ἁπαγω- 
γάς' “άρισοφάνης Ran. 989) ᾿ἔδειξα τετεσὶ 
λεπτῶν κανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωνια- 
σμούς.’' Ηατρ. 

γωνία ἀπορθῶσαι τὸ ἐν γωνίᾳ 
τινος περαννῆναι. 

γώνυμος (4η ἐπώνυμος) ὁ φερώνυμος. 
γωρυτός θήκη τόξω». (loseph. B. l. 3 ὃ 5) 

"καὶ κατὰ γωρυτοῦ παρηρτηκιένοι τρεῖς ἢ 
πλείους ἄκοντες, πλατεῖς μὲν αἰχμάς, οὐκ 
ἀποδέοντες δὲ δοράτων μέγεθος. καὶ αὖ- 
δις “καὶ γωρυτοὺς πλήρεις ὀιςῶν."' 

ά4άα. 
4άῤαινα ὄνομα τόπου. καὶ ὁ 4{αβαι- 

ρίτης. 
4αβίδ προφήτης, προπάτωρ τοῦ κυρίθ 

καὶ Φεοῦ ἡμῶν" ὃς μετὰ τὸ ῥασιλεῦσαι ἐπο- 
θεύετο μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοκρά- 

τωρ ἡν µετ αὐτῆ, εἶχε δὲ ὀυνωτὴς ἄνδρας 
λζ, ὧςε τὸν μικρὺν αὐτῶν ποιεῖν πρὺς ϱ’, 
τὸν δὲ µέγαν πρὸς χιλίους ἄνόρας. δυνατοὶ 
δὲ καὶ ἀκαταγώνιςοι ἦσαν πρὸς τοὺς ἐναν- 
τίους, Φυρεοὺς αἴροντες καὶ ὁόρατα µέγιςα, 

χῶφοι τοῖς ποσὶν ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων 
τρέχοντες. ἡ κατασκενὴ αὐτῶν ἔκπληκτος, 
τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς λεόντων. τοὺς δὲ 
πολεμιςὰς οὓς εἶχε «αῤὶιὸ μετ αὐτοῦ, µυ- 
ριάδες τλΏ, καθὼς ἠριθμήδη ὑπὸ Ἰωὰβ 
τοῦ ἀρχιςσρατήγη αὐτοῦ, καὶ τοῦτο πονηρὼν 
ἐφάνη ἔἕναντι κυρίου, καὶ ἀπέσειλε 
Γὰὸ τὸν προφήτη» πρὸς 4Au&id 
"τάδε λέγει κύριος ὁ 

ς ϕ 

νπο 
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γενέσθαι σοι ἓν τῶν τριῶν, ἡ τρία ἔτη Λι: 
. * — — * - - ΄ * 

μιὸν ἐν τῇ γῇ, Ἡ μήνας τρεῖς Πεὐγειν ἔμπρο- 
σθεν τῶν ἐχθρῶν σου, ἡ τρεῖς ἡμέρας ϱά- 

χ * 2 ϱ ς ή, ϱ ς 
2 * σον .. 4 1 ή .. ’ νατον ἐν τῇ ή σου. καὶ εἶπε «{αῤίὸ σενα 

μοι πάντοῦεν τὰ τρία" πλὴν ἐμπεσοῦμαι εἲς 
— / .. ᾽ * — 4 — χεῖρας κυρίου. καὶ ἐξελέξατο τὸν Φάνατον, 
α ο} νι -- ο. , J .) 

καὶ ἀπέθανον ἀπὸ πρωίῦεν μέχρις ὧρας ἀρί- 

σου χιλιάδες ὁ. καὶ εἶπε «{αῤὸ 'ἐγώ εἶμι ὁ 
’ ζ ποιμὴν ὁ κακοποιήσας, οὗτοι τὰ πρόβατα" 

4 ᾿ 5 { * * — — —3 γενέσθω χείρ σου ἐπ ἐμοί.'. καὶ πα: 
ρακληθεὶς ὁ κύριος ἀπέερεψε τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ, καὶ συνέαχεν ἡ δραῦσις, καὶ ᾠκοδόμη: 
σεν ἐκεῖ «{αῤὶὸ «υσιαςήριον. Cedren. ϱ. 80. 

- 1 

ν ὤαβίὸ βασιλεὺς Ἱσραήλ. διώκοντος αὖὐ- 
Δ -» Ὁ 4 1 { J 3 * —* 

τὸν τοῦ Φαούλ, ἐμπεσόντος δὲ τοῦ δαοὺλ 

εἰς τὰς γεῖρας τοῦ «{αβὶὸ καὶ ἅπαξ καὶ δίς, 
* * τε — 4 

καὶ (δὲν ἀὐικηδέντος, ἔφη «{αῤιὸ ὁ πραύ: 
* V 4 4 3 { 4 ..; 

τατος πρὺς Φαοῦλ τὸν ἁπανορωπότατον νά 
Ἱ 1 - 2 * - 

τί καταθιώκεις, ὦ βασιλεῦ, τοῦ καταλαβεῖν 

τὴν ψυχή» µουῦ; ὑικάσαι κύριας ἀναμέσον 
ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἐκδικήσει µε ἐκ χειρός ση. 
4 4 4 ΄ 2* .) 1 4 . ΄ 

ἡ δὲ χείρ µου οὐκ ἔςσαι ἐπὶ σέ, καΘὼς λέγε- 
ται ἐν τῇ ἀρχαία παραβολῇῃ ὅτι ἐξ ἀνόμων 
ἐξελεύσεται πλημμµέλεια)', καὶ ὁ μὲν οἶκος «1α- 
ῥὶδ ἐπορεύετο καὶ ἐκραταιοῦτο, ὁ δὲ οἶκος 
.ν λ. — 12 ⸗ 7 . 2 
Σαοὺλ ἐπορεύετο καὶ ἠσθένει. εἶτα τῶν ἆλ- 

λοφύλων κατὰ Σδαοῦλ ἐερατοπεδεικύτων, τᾶ 
4 3 

δὲ πρὺς τὴν ἐγγαςρίμυῦον ἀπελθόντος καὶ 
΄ .. ΄ -- 

τὴν ἀπόφασιν δεξαμµένου, προφδύµως εἰσῆλ- 

Φεν εἰς τὸν πύλεμον, καὶ τοξευφθεὶς τὰ ὕπο- 

χύνδρια ἐτελεύτησεν. ε[. Cedren. p. 85. 
ζ , 1 - 

οὗτος ἐν πολέμοις ἄριςος ἡν καὶ τῶν νύ- 

ων ἀκριῤὴς φύλαξ, καὶ πάντας τοὺς πολε- 
µίους ἐχειρώσατο. ὀλίγοις τέ τισι πταίσµασι 
τὸ σῶμα πιεσθεὶς ψείωις ἐπαιδεύετο µάσιδι" 
πρὸς γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παίδων μικροῦ δεῖν 
τῆς βασιλείας ἐξέπεσε, γέλως τε τοῖς πολε- 

µίοις ἀπεδείχθη. καὶ ταῦτα µετανοίαις καὶ 
ῥάκρυσιν ἐφεράπευσεν. lo. Antioch. p. 781. 

1 4 λε. ’ ᾽ ν * 
ἦν δὲ ὁ «{αβὶὸ ἐνάρετος καὶ ἀνδρεῖος ὡς 

” 41 ο 

οὐκ ἄλλος τις. ἐν δὲ τοῖς ὑπὲρ τῶν ὑπηκόων 
ἀγῶσι πρῶτος ἐπὶ τοὺς κινδύνες ὤρμα, τῷ 

πονεῖν καὶ µάχεσθαι παρακελευόµενος τοὺς 
σρατιώτας ἐπὶ τὰς πράξεις, ἀλλ οὐχὶ τῷ 
προσάττειν ὡς δεσπότης. νοῆσαί πε καὶ συ- 

νιδεῖν περὶ τὰς τῶν μελλύντων καὶ τῶν ἐνε- 
σηκύτων οἰκονομίας ἱκανώτατος, σώφρων, 

* J 

ἐπιεικής, χρηςὺς πρὸς τοὺς ἐν συμφοραῖς 
ὑπάρχοντας, μὴ ἐξακαρτὼν εἰ μὲ περὶ τὴν 
τοῦ Οὐρίοις Γεναῖκα, κατέλιπε δὲ πλοῦτον 

4αβίδ Ὁ — δαιδάλλω 

ὅσον οὐκ ἄλλος βασιλεὺς οὔτε Εβραίων ἔτε 
ἄλλων ἐθρῶν. loseph. Α. [. 7 15 0. 

ὅτι ὁ «{αῤὶὸ εἲς βασιλέα τρίτο» ἐχρίσθη. 
4αβῤίδειος σορός. καὶ {αῤίδειον 

μέλος τὸ τοῦ «{αβίὸ, 
4 αῤέδης ὄνομα κύριον. 
«{.αγίσθαιος ὄνομα κύριο». 
4αγών (1 Sam. 5 3) εἴδωλον ὑπὸ τῶν 

ἀλλοφύλων Φεραπευόμενον, ᾧ τὴν κιβωτὸν 
λαβόντες ἀνέθεσαν». 

ὁᾷδες λαμπάδες. καὶ δαδίον παρὰ πολ- 
λοῖς, εξ, ν. ὁαλίον. 

ὁᾳδουχεῖ φαΐνει. καὶ δαδουχήσας 
49ήνησιν. “ὡς 49ηναίων φασὶν οἱ ταῦτα 
ἀκριῤοῦντες Φόκιμοι" εὔξαντο δὲ καὶ τῇ ῥολῇ 
καὶ τῇ κόρῃ διά τε τῶν ἱεροφαντῶν καὶ τὸ 
ὁκδούχου σωτηρίαν αὐτοῖς. καὶ δαδευχή- 
σας λαμπαδηφορήσας”" ᾿ὁ πρὺ Σερατοκλέης 
Abirnot δαδηχήσας, ἐκ τῆς ἡδονῆς ἣν ἐκεῖ- 
νος ὤμνει ὁ χλούνης τε καὶ γύννις. eſ. ν. 
γύννις. 

4{άειρα ὄνομα κύριον. 
ὁᾶερ (Ποιι. 7655) ἀνδράδελφος, ἐπὶ 

κλητικῆς. ἡ δὲ εὐνεῖα δαήρ. 
ὁαημονέςατος ἐμπειρύτατος' (Arria- 

nus: ο[, v. ἀλέξανδρος) "ήν δὲ ὁ 4λέξανδρος 
καὶ τάξαι ςσρατιὰν καὶ ὁπλίσαι δαηκιονέςα- 

τος. (ε[, ν, Επιφάνιος καὶ Εὐπρέπιος) "ἦσαν 

δὲ καὶ τελετῶν ἁμφύτεροι δαηκονέςατοι. 
καὶ ὁῥαημονεςάτων ἐμπείρων, ἐπιςημόνων" 
Ποία δὴ ὁαημονεςάτων τὰ πολέμια.”' ᾿πέμ- 
πει δὲ πρεσβευτὴν τῆς τε Γλλήνων φωνῆς 
ῥαήμονα καὶ τῆς Γωμαίων οὐ πάντη ἀνή- 
κουςον, ὡς καὶ τοῦ πολίτην Ῥωμαίων κατὰ 

ποίησιν γενέσθαι κὴ δύξαι ἀνάξιον. 

ὁαημονέςεροι ἐμπειρύτεροε. 
ὁ αἲ τῇ μάχη" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 159) 

''ἆ πάρος αἱματύεν πολέμου µέλος ἐν δαῖ 
σάλπιγξ καὶ γλυκὺν εἰράνας ἐκπροχέουσα 

ρόμον. 
δαΐαν ὑδόν ἀγωνισικήν, ἢ ἔμπειρον, 

ἀπὸ τοῦ ὁαήνα, ὃ ἔςι μαθεῖν. ἢ ἀντὶ τοῦ 

φιλόνεικον (4εμ. ARau. 905). *8 δέ, καίτοι 
ὁράσας κακὸὺν ὁάιον, ἐλεγχόμενος ὅμως ἦγε 
τὴν ησυχίαν.' 

ῥαιδάλεον τῇ κατασκευῇ ποικίλον. (ΑΡ 
ϱ3275) “Ἱκεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύθας" 
ῥαιδάλεός τε γάρ ἐσι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος 

ὄζει. καὶ δαιδαλόεις ὁ ποικίλος, 
ῥαιδάλλω ῥῆμα. 



δαίδαλον --- δαιτὸς 

ῥαίδαλον ποικίλο» κατασκεύασμα, ἀπὸ 
Δαιδάλου τινὺς μηχανοποιοῦ, ὃς κατασκευά- 
σας διάφορα μηχανήματα γέγονεπεριβόητος. 
᾿οἰκοῦν διαλαθὠν ἐπὶ τῷ βωμῷ κατέπηξε 
τὰ ῥαίδαλα τῶν τριπόδω», ἃ ἐπήγετοι 
4αιδάλου ποιήµατα, ἐπὶ τῶν ἀκρι- 

ῥούντων τὰς τέχνας, ἐπειδὴ οἱ παλαιοὶ δη: 
μβργοὶ συμμεμυκότας 
ὁ δὲ 4 αίδαλος ἀνεπέτασεν αὐτοὺς καὶ τοὺς 

πόδας διέςησε. καὶ Ὁμηρός φησιν (Ε 60) 
ὃς χερσὶν ἐπίςατο δαίδαλα πάντα τεύχειν" 
ἴοχα γάρ µιιν ἐφίλατο Παλλὰς 49θήνη" ὃς 
τα «λεξάνδρω τεκτήνατο νΠας ἐίσας." 
4αιδάλου πτερά, ἐπὶ τῶν δὲ ἀπο- 

βίαν προσθήκῃ χρωμµένων παρελκούσῃ. 
ῥαιδαλόχγειρ ὁ ποικίλα καὶ ἐξαίσια 

πες χερσὶν ἐργαξόμενος. (ΑΡ:6 204) "'ἄῆρις 
η ῥαιδαλόχειρ τῇ Παλλάδι πήχυ» ἀκαμπῆ 
ὤΦετο.”. καὶ αὖθις «4ἰλιανός "ἠν δὲ τὰ λυ- 
χα ἀργύρου πεποιηµιένα καὶ τέχνης Φαυ- 
μασῆς ῥαίδαλα.' καὶ 4ριςοφάνης (Εεςἱ. 965) 

ώ χθυσοδαίδαλτο» ἐμὸν µέληκια, Κύπριδος 
ἴρνος, 

ῥαΐει καίει. καὶ δαιοµένη µερίζουσα, 
ἠαιροῦσα" δαίω γὰρ καὶ τὸ μερίω, ἐξ οὗ 

καὶ ἑατυμών», καὶ δαὶς δωιτός ἡ εὐωχία. 

δαΐζων διακόπτων. ἢ παρὰ τὴν δάιν 
τὴν μάχη», καταμαχόµενος. 

ὐαϊκτάαιιένοις (Ηοιο. Φ 146) ἄναιρου- 
μένοις, 

δαίμονα ἐκςατικόν. ᾿φασὶ δὲ οἱ φιλό- 
σογοι ὁαέμονας εἶναί τινας ἀνθρώπων συµ- 

πάφειαν ἔχοντας᾽ (Βἱοᾳ. L.7 151). 

ὁαιμονᾶν ὑπὸ δαίμονος κατέχεσφαι καὶ 
µαίνεσθαι. καὶ δαιμονήσας" "ὃ δὲ ἐξέλιπε 
τὸν βίον δαιµονήσας διὰ τὸ γενέσθαι τινὰς 
ἰπισημασίας τοῦ δαιμιονίου διὰ τὴν περὶ τὸ 
ἱερὸν παρανομίαν’ (Ρο]γὺ. 31 11). 

ὐαιμονία δαιμονίως. 

ῥαιμόνιε μακάριε. 
ῥαιμόνιος ὁ ὑρμή GHerodot. 7 18) τοῦ 

ῥαίμονος, ἡ η τοῦ Φεοῦ. 

δαιμονίως παραδόξως. ''ἐφεραπεύθη 
δὲ ἔ έφη δαιμονίῳ τρόπῳ.. (Ῥνοσορ. Ατο, 12) 

ὃ δὲ ἐς τὰ ἀφροδίσια δαιμονίως ἐσπουδα» 
χως” ἀντὶ τοῦ παραδόξως, ὑπερφνῶς. 

ῥαΐμονος τοῦ Φαίμονος. 

ῥαέμων ἡ ἑκάςου τύχη. Αρισοφάνης ἐν 
ύτῳ (6) “τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν 

κύριον κρατεῖν ὁ δαίµω», ἀλλὰ τὸν ἑωνημέ- 
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καὶ Σοφοκλῆς (00 76) '"γενναῖος ὡς 
ἰδόντι, πλὴν τοῦ δαίµονος,͵ τετέςι τῆς τύ- 

χης. (ΔΙ. Anton. 2 13) "οὐδὲν ἀθλιώτερον τᾶ 
πάντα κύκλῳ περιερχοµένου, καὶ τὰ νέρδεν 
γῆς, φησὶν, ἐρευ»ὤντος, καὶ τὰ ἐν ταῖς ψυ- 
χαῖς τῶν πλησίον διὰ τεκμάρσεω» ζητᾶντος, 
μὴ αἰσθανοιμένου ὅτι ἀρκεῖ πρὺς ιιόνῳ τῷ 
ἔνδον ἑαυτοῦ δαΐμονι εἶναι καὶ τοῦτον γνη- 
σίως φεραπεύειν. Φερωπεία δὲ αὐτοῦ, καθα- 
ρὸὺν πάθους διατηρεῖν καὶ εἰκαιότητος καὶ 
ὑνσαρεςήσεως τῆς πρὸς τὰ ἐκ Φεοῦ καὶ ἂν- 
δρώπων γινόμενα. τὰ μὲν γὰρ ἐκ Φεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων φίλια διὰ συγγένειαν. ἔσι ὃ’ ὅτε 

καὶ τρόπον τινὰ δὲ ἄγνοιων ἁγαῦῶν καὶ κα: 
κῶν ἐλάττων ἡ πώρωσις αὕτη σης ςσερισκά- 

σης τὰ λευκὰ καὶ μέλωνα.”' 

δαίνυ εὐώχει Ὅμηρος (110) ""δαίνυ 
ῥαΐῖτα γέρουσι. καὶ δαινύμενος εὐωγού- 
µενος. 

δαΐξας διακύψας. 

δαῖον τέρας (Εν. Phoen. 1030) πολε- 
μικό». 

δαέρω τὸ τύπτω, 
δαίΐς ἡ εὐωχία. καὶ δαῖτα θάλεια» 

ὅτε φησέ, ςοιχείου µετωθέσει δίωτάν φασι 

λέγεσθαι. τὸ δὲ ἆπο τοῦ δαίσασθαι λέγει» 
βιαιότερον. Athen. p. 94. 

δαῖς ἡ μάχη. δάς δέ. (Α Vesp. 1363) 
ἐν ἀγορᾷ τοῖς Φεοῖς δὰς καίετω. ὁὰς ἥδει 
ὐᾷς δῆτ: οὐχ ὁρᾷς ἐςιμένην; δαὶ τὸ 

μέλαν τοῦτ ἐςὶν αὐτῆς ἐν µέσω; ἡ πίττα 
ὁήπα καομένης ἐξέρχεται. 

θαιταλεῖς δαιτυμόνες, καὶ «ιασῶται, 
καὶ συμπύται καὶ οἵον συνδαιταλεῖς' οὕτως 

ριςοφάνης. (Theophyl. Sim. 5 5) "ἐπιδεί- 
π»ιο» ὁ ῥασιλεὺς Φέων τοῖς δαταλεῦσιν ὡὧσ- 
περ ἀξιόλογον χαριζύμενος τοῦτ ἐθείχνυει) 

ῥαῖτας εὐωχίας. (ΑΡ 6 351) ᾿"Φοῖῃε, δέ- 
ξαι πλωτήρων µάζης χεριφυρέα δαῖτα.”. καὶ 

(Φου. 539) "ους Ἡσίοδος παρεισάγει τὰς 
«ἄἰακίδας, πολέμῳ κεχαρηύτας ἠύτε δαιτή.' 

ῥαιτή, ἐπ᾽ εὐθείας διὰ τᾶ η, ἡ εὐωχία. 
ἐπὶ δὲ δοτικης δαιτέ τῇ εὐωχία, ἐκ τᾶ δαὶς 

ὁαιτός δαιτί, 

δαιτὸς ἐέσης ἐξ ἴσου μµεριζοµένης εὐω- 
χίας. Ζηνόδοτος δἑτῆς ἀγανῆς φησίν, ἐπειδὴ 
ἦ τροφὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἀγαθόν. ἐπειδὴ οἱ 
πρῶτοι ἄνθρωποι, οἷς δὴ ὁ παρῆν ἄφδονος 

ἡἦ τροφή, βία ἥρπαξον καὶ ἀφηροῦντο τοὺς 
ἔχοντας, καὶ μετὰ τῆς ἀκοσμίας ἐγίνοντο καὶ 

νον. ) 
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φόνοι, ἐξ ὧν λεχθῆναι τὴν ἀτασθαλίων' ἐν 
γὰρ ταῖς φαλίαις ἡμάρτανον τὰ πρῶτα οἱ 
ἄνθρωποι. ὕςερον δὲ διένεµο», καὶ ἡλθεν εἲς 
κόσμον τὰ δόρπα. ἔνφεν καὶ ῥαιτρός, καὶ 
δαὶς ἡ εὐωχίω, καὶ δωιτυµόνες. ὅτι ἐπὶ ἀἄν- 
δρώπω» λέγεται δαίς, ἐπὶ δὲ θηρίων οὗ 
ἀγροῶν δὲ Ζηνόδοτος τῆς φωνῆς ταύτης την 
δύναμιν ἔφη "ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί 
τε δαῖτα.' Athen. p. 19. 

δαιτρεύειν µερίζει». 
ὁαιτρόν µεριςή», µάγειρο». 
δαιτρός προσδιαιρῶ» ἐλάχιςα τοῖς ἑςιω- 

µένοις" οὕτως γὰρ εἰσιῶντο, µεριζόμενοι τά 
τε πρόβατα καὶ τὸν πότον. παρ ὃ καὶ λέγει 
Hom. 12325) ᾽᾿δαιτὸς ἐίσης, ἰσομοίρου τρο- 
φῆς. ἢ δαιτρὸς ὁ διαιρῶν καὶ διανέµων τὰ 
χρέα. 

ὅτι Τίμαιός φησι τοὺς ποιητὰς καὶ τὲς 
συγγραφεῖς διὰ τῶν ὑπεράνω πλεονασμῶν 
ἐμφαίνειν τὰς ἑαυτῶν φύσεις, λέγω» ἐκ τοῦ 

ῥωιτρεύει» τὸν ποιητὴν πολλαχοῦ τῆς ποιή- 
σεως γαςρίµαργον παρεμφαίνειν, τὸν δὲ 4ρι" 
σοτέλη» ὄψα ἀρτύοντα ὀψοφάγον εἶναι καὶ 
λέχνον. τὸν δὲ «{ιονύσιον τὸν τύραννον κλι- 
»οκοσμοῦντα καὶ τὰς τῶν ὑφασμάτων ἰδιό- 
τητας καὶ ποικιλίας ἐξεργαζόμενον συγεχῶς 
ἀνάγκη τὴν ἀκόλουθον ποιεῖσθαι διάληψιν, 
καὶ δυσαρεςεῖσθαι κατὰ τὴν προαίρεσιν. Ῥο- 
ixb. 19 34. 

ῥαιτυμόνες ἀρισηταί, εὐωχούμενοι. 

δαΐφρονος συνετοῦ, ἢ πολεμικοῦ. 
ῥαίω τὸ µανθάνω. δαίσω ῥαΐσκω, καὶ 

ἀποβολῇ τοῦ κ δάσκω, ἐπειδὴ τὰ εἷς σκω 
χοινολεκτούµενα οὐ Φέλασι δίφΦογγον ἔχειν" 
ἀναδιπλασιασμῷ διδάσκω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ὁι- 
ῥάσκαλος, 

4άκες οἵ νῦν Πατζινακῖται λεγόμενοι, 
δάκη καὶ δάκετα Φηρία ἰοβόλα ἑρπετά. 

ᾗ εὐθεῖα δάκος, τῷ δάκει. 
δάκις αὐθυπότακτο». 
4ακία χώρα, ἣν ὁ Τραϊανὸς ἐν τοῖς 

πέραν τοῦ Ἴσρη χωρίοις κατῴκισε. καὶ ταύ- 
τη» «ὐρηλιανὸς ἀπέλιπε κεκακωμµένης τῆς 
Ἰλλνριῶν τε καὶ Ἰἠυσῶ»ν χώρας, ἡγούμενος 
ἀδύνατος ἔσεσθαι τὴν πέραν ἐν µέσοις τοῖς 
ποταμοῖς ἀπειλημμένην διασώζεσθαι. ἐξαγα- 
γὼν οὖν τοὺς ἐκεῖσε 'Ῥωμαίες ἀπῳκισμένες 
ἔχ τε τῶν πύλεων καὶ τῶν ἀγρῶν ἐν μέσῃ 
τῇ Πνσίᾳ καθίδρυσε, τὴν χώρων ὀνομάσας 

4ακίων' Ἡ νῦν ἐν µέσῳ τῶν δύο Ἰνσιῶν 

δαιτρεύειν -- 4{αμάσκιος 

Χειμένη ὁιαιρεῖ αὐτὰς ἀπ ἀλλήλω». Eutrop. 
ἡ 15. 

δακνύμενος ἐνοχλούμενος, ὑπὸ τῶν» τῆς 
ἱπποτροφίας ἀναλωμάτω» κατεσθιόµενος” 
δοκεῖ γὰρ δωπανηρὺν εἶναι τὸ ἵππους τρέ- 
φειν. ὅπερ καὶ τῇ «{ακωνικῇ προσέζευκται 
κατάρα" καὶ γὰρ δὴ τῦτο οἱ «{ακεδαιμόνιοι 
ἐν κατάρας ἔθεσαν µέρει. ἔσι δὲ αὕτη": Ἱοἳ- 
κοδοµά σε λάβοι καὶ ἀμβολά, ὁ δὲ ἵππος, 
καὶ ἆ γυνά τοι μοιχὸν ἔχοι, ὡς τότων πάν- 
των δαπανηρῶν ὄντων καὶ ἐπιζημίων. τὸ δὲ 
ῥακνόμενος εἶπεν ἀπὸ τᾷ αὐτὸν κατακεκλεῖ- 
σῦαι ἔσω τῶν σρωμάτω». νελ. Α Naub. 439. 

δακρυόεντα μεςὰ δακρύω». 
δακρῦσαι αἰτιατικῇ. 
δακτυλήθρα ἡ τοῦ δακτύλου σφε»δό- 

η" καὶ δακτυλήθρας ἔχων ἐσθίειν λέγεται 
τὸ ὄψον, Ὁ' ὡς φερμότατον ἀναδιδῷ τῇ 
γλώττῃ”' (athen. p. 6). 

ῥακτύλιος ἡ σφρωγίς, (appian. Παπα. 
50) 'ὁ δὲ Αννίβας ὁ Καρχηδονίων ςερατηγὸς 
— * λου τοῦ ὑπάτεα ἀποδανόντος ἐειςὰς 

τῷ σώματι αὐτῦ, ὡς εἰδε τὰ τραύματα πάντα 
ἐπὶ τοῦ ςέρνου, ἐπῄνεσε μὲν ὡς «ρατιώτη», 
ἐπέσκωψε δὲ ὡς «ρατηγό», καὶ τὸν δακτ ύλιον 
αὐτοῦ περιελὠὼν ἐτύπωσεν ἐπιςολήν.' (Ατιε- 
mid. 2 5) ᾿"σόκινοι καὶ ἐλεφάντινοι δακτύλιοι 
γυναιξίν εἰσι σύμφοροι. 

ῥάκτυλοι παρὰ πολλοῖς αἱ βάλανοι τῆς 
οίνικος. καὶ παροιμία ''4ακτύλου ἡμέρα” 
ἐπὶ τῶν εὐημερούντων" «άκτυλος γάρ τις 
ἀνὴρ γέγονεν «49 ήνησι µεγίσων λαχὼν τιμῶ». 

ἄ4άλδις πύλις «{υδίας. 

ὁαλίον. οὕτως οἳ κωμικοὶ διὰ τᾷ λ. (Α 
Ρας. 949) "φέρε δὴ τὸ δαλίον τόδ’ ἐμβάψνω 
ἐδόκουν γὰρ καδαίρειν ἀποῤβάπτοντες τε πιυ- 
ρός. οἳ δὲ ὁᾳδίον γράφουαι. 

ὁαλός λαμπάς, η ξύλου ἀπόκαυμα, ὃἢ 
δᾳδίον ἡμίφλεκτον. καὶ παροιμία '"δαλὸς εἰς 
πῦρ.” 

4αμαίων κύριο». 
ὁάμαλις ζῴο». 
4αμαλίτης ὄνομα κύριον. 
ὁάμαρτος γυναικός. 
ὁαμασίφρω»ν ὁ ἀπατῆσαι δυνάµενος 

Πίνδαρος (Οἱ. 13 111) Ἱδαμασίφρονα χρυ- 
σόν. 

4αμασκη»ός ἀπὸ τύπου. 
ἤαμάσκιος σωικὸς φιλόσοφος, Σύρος, 

ἀιμπλικίου καὶ Εὐλαλίου τῶν Φρυγώ» ὁὃμιις 
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πε, Γκιαζεν ἐπὶ τῶν Πεησινιανοῦ χρόνων. 
4 . 4 Ἵβεπται αὐτῷ ὑπομνήματα εἲς Πλάτωνα, 
ῃ * * αἱ περὶ ἀρχιῶν, καὶ φιλόσοφος ἱςορία. 

ε * 

άμασος Γώμης ἐπίσκοπος, εἰς ἐπο- 

τον εὐφυής, πολλὰ καὶ σύντομα ἡρωικῷ 
ψάρῳ ἐξέδωκε, καὶ ὀγδοηκοντούτης ἐπὶ ΘΌεο- 
ἡσίον ῥασιλέως ἐτελεύτησεν. ἔχραψε καὶ 

ελλα πολλά. Sophronius p. 192. 
ἤαμάςης Σιγειεὺς ἀπὸ Σιγεία τῆς Τρωά- 

ἑες, «{ιωξύππου οἷός, γεγονὼς πρὺ τῶν ΠΠε- 
σύγχρονος "Ηροδύτω, τῶν 

πἱρισιωτάτων, ἱςορικός, γέγραφεέ περὶ τῶν 
Μ Ἑλλάδι γενοµένων, περὶ γονέων καὶ Προ- 
Ἰύνων τῶν εἷς Ίλιον ςοατεισαµένων βιῤλία 
(eſ. v. Πώλος), ἐδνῶ» κατάλογον καὶ πό- 

Ίεων, περὶ ποιητῶν καὶ σοφιςῶν, καὶ ἄλλα 
σεχνά, γέγονε δὲ Ελλανίκου μαθητής. 
ῥαμάτειρα ἡ δαμάσρια. 
ῥαμέντα ὅκμασθέντα, ἡ φογευθέντα. 

πα δαμῆναι δαμασθῆναι, 
ἁαμιανὸς Εφέσιος σοφιςής, ὃς καὶ ἐν 

ἱπάτοις ἐνεγράφη ὑπὸ τᾶ βασιλέως Σεθήρε, 
καὶ Πιθυνίας ἤρξε, καὶ τὴν ςευὰν τὴν ἐκτὸς 

Ῥηίέσου ἀποτεινομένην εἲς τὸ Ἱερὸν Φδολικὴν 
χατεσκεύασε. εξ. Philoſtrat. V. 5.3, 

4άάις ἀνὴρο οὐκ ἄσοφος, τὴν ἀρχαίων 
εἰκῶν Νένον. οὗτος τῷ «πολλωνίῳ Ἄπροσφε 

λοσοφήσας ἀποδημίας τε αὐτᾶ ὦναγέγραφ εν, 
ὦν κοινωνῆσαι καὶ αὐτός Γησιν καὶ γνώµας 
καὶ λόγους καὶ ὁπύσα ἐς πρόγνωσιν εἶπεν 
Philoſtrat. V. Α. 1 3). ὁ γὰρ “πολλώνιος ἀπὸ 
Αντιοχείας ἦκεν εἰς Νίνον, προσεφ οίτησε δὲ 
αστῷ ἁάμις ὁ Νίνιος, καὶ συρῇν αὐτῷ, ὃ τι 

μάθοι μν Ἰμονεύ ων. φωνὴ δὲ ᾗ '»τῷ “4σσυρίῳ 

μμέτρως πράττουσα᾿ τὸ γὰρ λογοειδὲς ὁ θα 
ἴχιν ἅτε παιδευδεἰς ἐ ἐν βαρβάροις, διατριβὴν 

δὲ ὀναγράψαι καὶ Συνουσίαν, καὶ ὃ τι Γκου- 
σεν η εἶδεν ἀνατυπῶσαι, καὶ ὑπομνήματα 
τοιάδε ξυνθεἴναι σφόδρα ἱκανὺς ἦν. id. 1 13. 

οὐ μὴν ὡς ὁυοἳν } εάμελῆσαιτότοι», τῆς 
τε ἀνδρίας, ᾗ χρώµενος ἡπολλώνιως διεπο- 
ρεύθη —* ἔφνη καὶ ληςρικά, οὐδ᾽ ὑπὸ 

ος πω ὄντα, τῆς τε σοφίας, ᾗ τὸν 
Αράβιον τρόπον ἐς Ἑύνεσιν τῆς τῶν ζῴων 

φωνῆς ᾖλθε». ἔμαθε δὲ τοῦτο διὰ τουτωνὶ 
τῶν ράῤων πορενόµενος. id. 20, 

δάμνα (Ηοιι. M. 190) ἐδάμαζε, 
ῥάμνημι δαμάζω. 
4αμοίτης κύριον. 
4αμύκριτος ἱςορικὸς τακτικὰ 

Ἰοπονγησια κών 
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ῥλίοις β’, περὶ Ἰουδαίων" ἓν ᾧ φησὶν ὅτι 
χρυσῆν ὄνου κεφαλὴν προσεκύνεν, καὶ κατα 
ἑπταετίαν (αἱ. τριετία») ξένον ἀγρεύοντες προσ- 
έχερον καὶ κατὰ λεπτὰ τὰς σάρκας διέξαι- 

νο» καὶ οὕτως ἀνήρουν. 
«Παμόξενος 49 ηναῖος κωμικός. τῶν δρα- 

µάτων αὐτοῦ Φύντροφοι, ὡς «49 ήναιος λέγει 
ἐν γ΄ «Πειπνοσοφιςῶν (p. 101 Τὸ, καὶ 'Εαυτὺν 
πενθῶν, ὡς πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν τῷ τα’. 

ἆἄαμόςρατος ἱςορικὺς ἁλιευτικὰ ἐν ῥι- 
ῥλίοις κ’, καὶ περὶ τῆς ἐνύδρου μαντικῆς, 
καὶ ἕτερα σύμμικτα ἐχόμενα ἱςορίας. 

{αμόφιλος φιλόσοφος, σοφισής, ὃν 
ἀνεθρέψάτο Tor λιανὸς ὁ ἐπὶ ἸΜάρκε τῦ βα- 
σιλέως ὕπατος, γράψας πάμπολλα, εξ ὧν 

ταῦτά μοι εὕρηται ἐπὶ ταῖς τῶν ῥιῤλίων Φή- 
καις, Φιλόβιῤλος ἢ περὶ ἀξιοκτήτων βιῤλίω», 

πρὸς .«Πόλλιον Ἠάξιμον, περὶ βίου ἀρχαίων, 
καὶ ἕτερα πάµπολλα. 

δαμώματα τὰ δημοσίᾳ ἀδόμενα, 4ρι- 
σοφάνης Pae. 790) '"τοιάδε χρὴ χαρίτων δα- 
μώματα καλλικόμω» τὸν σοφὸν ποιητὴν 
ὑμνεῖνι 

4άμων» ὄνομα κύριο». 
δανά τὰ ξηρὰ ξύλα. τὺ δα μακρόν᾿ Καλ- 

λίμαχος (Ποπ. ο 325) "ξύλα δανὰ κεάσσαι,' 
τουτέςι σγχίσαι. 

4 ανάη ὄνομα κύριον, ἡ «“Ακρισία. ''κρί- 
δητι καὶ σύ: οὐκ εἰ «{ανάη ἡ «κρισίου.” 
ταύτης γὰρ δυσπειθῶς πρός τινα δίκην ἆπαν- 
τώσης, σοφός τις πρὸς αὐτὴν ἀπεφῦέγξατο 
Πκρίθητι καὶ σύ: ἓκ εἰ {ανάη ἡ ἀκρισίη Όνυ- 
γάτηρ”, (εξ. ν.4κρίσιος). (ΑΡ 0 317) “καὶ Au- 
»άης ἐλύγωσεν ὅδε φρένα, τητέςιν ὁ χρυσός. 

4 αναῖς «{αναΐδος καὶ «Ίαναΐδων. 

ὑανάκη. τοῦτο νομίσματός ἐσιν ὄνομα, 
ὃ τοῖς νεκροῖς ἐδίδοσαν» πάλαι συγκηδεύον- 
τες" (Callim. Ες, 110) "εώς “γερουσίας ἐπί- 
ῥαῦρον.. "4χερουσία δέ ἔξι λίμνη ἐν «ἄδου, 
ἣν διαπορθ μεύονται οἱ τελευτῶντες, τὺ προ: 
ειρηµένον νόμισμα τῷ πορὺμεῖ διδύντες, eſ. 
ν. καρκάδονα. 

δανεῖσαι. τούτου τὸ χρῆσαι αἱρετώτε- 
ρον" τὸ μὲν γὰρ χρῆσαι ἐπὶ φίλω», τὺ δὲ 
ῥανεῖσαι πρὸς τὲς τυχόντας. καὶ δανειςής 
ὁ δανείζων. 

δανότατα ξύλα Σηρότατα. 
δαξησμός" "ὑπὸ δὲ πόνου τινὸς δαξη- 

σμοῦ τῆς καρδίας παύσασθαι ἱπτάμενον. 
οἱ. v. ὀδαξησμός. 
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«{άοχος. εἷς ἐςὶν οὗτος τῶν προεµένων 

Φιλίππῳ τὰ Θειταλῶν πράγµατα. Harp. 
ὅαπανᾶν οὐ τὸ ἀναλίσκειν ἁπλῶς, ἀλλὰ | 

τὺ λαμπρῶς ζην καὶ σπαθᾶν καὶ ὁαπανᾶν 
τῇ ἀσωτία" οὕτω «Πημοσθένης 490 51). καὶ 
οἱ ἄλλοι δικανικοὶ οὕτως χρῶνται τῷ ὀνό- 
µατι. Θουκυδίδης δὲ 4 3) τὴν πόλιν δαπα- 
»ὄν φησὶν ἀντὶ τοῦ ες ἀναλώματα μεγάλα 
ἐκβάλλει». 

δάπεδον ἔδαφος' Ὅμηρας (4 !) "οἱ δὲ 
Φεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήµενοι ἠγορόωντο χρυσέῳ 
ἐν δαπέδῳ.” 

δάπιδας, τὰς ψιλὰς καὶ μὴ μαλλωτὰς 
ῥάπιδας λέγουσι. καὶ δάπιαι τοῖς τάπησιν’ 
οὕτω γὰρ «άττικοί, “ρισοφάνης ἐν Πλούτῳ 
(507) '"οὐδ' ἐν δάπισιν ἔςαι καταδαρὺ εν. 

δάπτω τὸ μετὰ σπαραγμῦ ἐσθίω, ὅπερ 
καὶ ὁαρδάπτω λέγεται. Βάβριος (95 939) "καὶ 
σπλάγχνα δάπιων. 

{4αρδανεύς ὄνομα ἔφνους. καὶ {αρ- 
δάν τοι. 

ὁαρδάπτω τὸ μετὰ σπαραγμᾶ ἐσφθίω. 
δαρεικός νόμισμά τι ἡν χρυσῦ», ὕπερ 

4{αρεῖος πρῶτος ἐπενόησεν, τούτου τοῦ Au- 
ρείου ἠριδμήθη ὁ σρατός, καὶ εὑρέθησαν 
μυριάδες, χωρὶς τοῦ »αυτικοῦ, σὺν ἱππεῦσιν 
ο’. νέες δὲ χ΄ συ»ελέγησαν ἐπὶ Ἀκύθας. 

δαρεικούς. εἰσὶ μὲν χρυσοῖ σατῆρες οἱ 
δαρεικοί, ἠδύνατο δὲ ἕκαςος αὐτῶν ὅπερ καὶ 

ὁ παρὰ τοῖς “ττικοῖς ὀνομαζόμενος χρυσᾶς. 
οὐκ ἀπὺ «{αρείου τοῦ Ἐέρξου πατρός, ἀλλ 
ἀφ᾽ ἑτέρου τινὸς παλαιοτέρε βασιλέως ὦνο- 
µάσθησα»ν. λέγουσι δέ τινες δύνασθαι τὸν 
δαρεικὺν ὁραχμὰς ἀργυρία κ’, ὡς τὰς ε’ du- 
θεικοὺς δύνασθαι μνᾶν ἀργυρίου. sch. Α 
Ecel. 698. 

4αρεῖος. ὅτι λέξανδρος ὁ Μακεδὼν 
πρὸς «{αρεῖον τὸν Περσῶν βασιλέα συνάψας 
πόλεμον τοῦτον κατὰ κράτος νικᾷ, καὶ αἲ- 
τεῖται εἲς διαλλαγὴν ἐλδεῖν, καὶ ὀῦναι αὐτῷ 
καὶ τὴν θυγατέρα Ρωξάνη» πρὺς γάµα κοι- 
γωνίαν. 

ὅτι αὐτὸς «4{αρεῖος ὑπὸ τᾶ ἰδίη σατράπη 
ἀναιρεῖται, Ἡῆσσος ὄνομα" καὶ προσάγχει τὴν 
κεφαλὴν «λεξάνδρῳ τῷ ΓΜακεδόνι, 

4αρετίου" (ΑΡ 63214) "τὸν τρίποδ” ἄν. 
θέμεναι, ἐξ ἑκατὸν λιτρῶν καὶ πεντήκοντα 
ταλάντων «{αρετίή χρυσοῦ, τᾶς δεκάτας ὃε- 
κάτα». 

δάς λαµπάς. 'πῦρ τε ἐν δᾳσὶ καὶ φα- 

ἄάοχος — 4ᾶτις a 

κέλλους πίσσῃ κεχρισµένους κοµίζοντες τὴν 
Ἱπλάτην ἀνάπτουσι.' καὶ αὖθις "τὰ ἡμίτομα 
ἐπὶ κλίναις βεβλημένα μήλα ἀβραϊς, καὶ «ερω- 
μγαῖς ὄφει τινὶ ὑπερηφάνῳ κεκοσµηµέναις 
ἐπιτεθέντα, ὑπὸ ὁασὶν ἐπακμαζούσαις τῷ 
πυρὶ, καὶ τὸν ἡμέναιο» ἀδουσῶν γυναικῶ», 
ἐκέλευσεν ἐκκομισθῆναι μετὰ χορείας γαµη- 
λίου τε καὶ κερτύμα. ο[. νν, κερτύµιος, ὑπε- 
ρήφανος, ὑπὸ ὁᾳσίν, 

ὁάσασῦδαι ὁιαμερίσασθαι' Βρόδοτος 
121) "ἐς τρεῖς μοίρας ὁ Ἐέρξης ὑασάμενος 
πάντα τὸν πεζὸν σρατόν.' 

ὁασέως καὶ δασεῖα. 

ῥάσιος (43 λάσιος) ὁ δασύς, 
δάσκιος ὃ πολύσκιος, 
δασμολογία φορολογία, καὶ ὅαᾳσμο- 

λόγοι φορολόγοι, 
ὁασμολογῷ συνάγω. "Πλάτων μὲν ἆτε- 

λεῖς φόρων» τὰς παρ) αὐτὸν φοιτῶντας ἐποίει" 
σὺ δὲ ὁασμολογεῖς, καὶ παρ ἑκόντω» καὶ 
ἀκόντων» λαμβάνεις”, Φίορ. L. 4 9). 

δασμός μερισμός, φόρον ἀπαγωγή, Ξε- 
»οφῶν (Απαὺ. 4 5 34) “ εὗρον δὲ καὶ πώλους 
εἰς δασμὸν βααιλεῖ τρεφοµένους εζ.'. καὶ 
αὖδθις ''θηναῖοι δὲ δείσαντες τὺν Ἰμίνωος 

σόλο», ὑπέςησαν δασμὸν αἴσειν εἲς Κρήτη», 
ὄντινα ἂν ἐκεῖνος δικαιώσειεν,' ϱἵ. ν. ἸἨίνως, 

δάσονται διασπάσονται, κατὰ µέρη φα- 
γοῦνται καὶ μεριοῦνται, 

δασπλῆτα τὴν ἐπὶ κωιῷ προσπελάξον- 
σαν" ἐν ————— (ΔΡ s 241) 'σὴν γὰρ 
ἐγὼ δασπλῆτω διάςασιν οἷά τε πικρὴν νύκτα 
καταπτήσσω τὴν “ἄχεροντιάδα.". δασπλῆτις 
γὰρ ἡ ἐρινύς Hom. ο 234). 

δασύπους λαγώς. καὶ παροιµία ''πρό- 
τερο» χελώνη παραδραμεῖται ὁασύποδα”, ἐπὶ 
τοῦ ἀδυράτου. 

δασύπους κρεῶ»ν ἐπιδυμεῖ, λέγεται 
ἐπὶ τοῦ ἐπιθυμοῦντος παρ ἄλλῳ γενέσθαι 
τὰ ὄντα παρ ἑαυτῷ. 

ῥατεῖσφαι καὶ δατηταί. δατεῖσθαι 
μὲν τὸ µερίεσθαι, δατηταὶ δὲ οἱ µεριςαί. 
τὸ δὲ εἰς δατητῶν αἴρεσιν εἶδός ἐςι δίκης" 
ὁπύτε γὰρ κοινωνοῖέν τινες ἀλλήλοις, καὶ οἳ 
μὲν βούλοωτο διανέµεσθαι τὰ κοινὰ οἳ δὲ 
μή, ἐδικάζοντο οἱ βουλόμενοι τοῖς μὴ βου- 
λομένοις εἷς δατητῶν αἴρεσιν. οὕτω «ἀυσίας 
καὶ ρισοτέλης, δατηταὶ κυρίως οἱ τὰ κοινὰ 
διανέµοντες τοῖς μὴ βουλομένοις, Harp. 

Aãärais. Eerodot. 6 118) "δτος εἶδεν ὄψινα 



4ᾶτις Ὁ — δέδηγµαι 

ὀνέρν, καὶ ἥτις ἦν ἡ ὄψις, οὐ λέγεται. ὃ 
ἑέ, ὡς ἡμέρη τάχιςα ἐπέλαμψεν, ζήτησιν 
ὑποκετῶν νεῶν, εὑρώ» δὲ ἐν Φοινίσση ἄγαλμα 
Ἀπύλλωνος κεχουσωμιένον, ἐπυνθάνετο ὑκό- 
δε εη σεσυληµένο». πυθύµενος δὲ ἐξ οἵου 
{ ἀροῦ, ἔπεμπε τῇ ἑωυτοῦ »ηὶ ἐς «/{ἤλον, 
καὶ κατατίΦεται εἰς τὸ Ἱερὸν τὸ ἄγαλμα, καὶ 
ὑτᾶλεται τοῖσι «{ηλίοισιν ἀπαγαγεῖν τὸ ᾱ- 
Ἱαλμα,”' ὃς ἑλληνίζει» ῥουλόμενος εἶπεν ἡδο- 
μαι καὶ χαίρομαι καὶ εὐφραίνομαι. 

' ἀἄτις Πέρσης, ὃς ἐπετήδευσεν ἑλληνί- 
«) ὃν λέγουσι φάναι χαίρομαι ἀντὶ τὸ εἲ- 
πν χαίρω. καὶ ἔςι δατισμός. seh. Α Ρας. 288. 

ἀὖτις καὶ 4ρταφέρνης, Περσῶν κα- 
ὑη]εμόνες, μετὰ τὴ» καθαίρεσι» ἸΜαρδονία 
ἀπίσηλαν εἰς τὴν "Ελλάδα, καταπειράσοντες 
τὰς πέλεις καὶ γῆν καὶ ὕδωρ αἰτήσοντες. οἱ 
ῥένησιώται πάντες ἔδωκαν. '4θηναῖοι δὲ βα- 

ρίως ἐεγχύντες τὰς πρεσβευτὰς ἐξεκήρνξαν. 
οἱ 4πχεδαιμόνιοι δὲ ἀμφότερα δώσειν ἐπηγ- 
Πάατο, καὶ ἐμβαλόντες αὐτοὺς εἲς φρέατα 
καὶ χαταχώσαντες ἀπεφήναντο δεδωκέναι τὴν 
τῶν αἰτουμένων χάριν. «ξ. Herodot. 6 94, 

ἑατοῖς δόλοις, πανουργεύμασιν. 'ἐσκό- 

πησαν ἐγγράφοις προσρήµασι διαμαρτύρα- 
οὖαι αὐτούς. ἀλλ ἐπεὶ τῦτο οὐχ ἁπλῶς καὶ 

ὡς Doc ἐνεχώρει γενήσεσθαι διὰ τὸν τᾶ βα- 
σιλέως φόβο», δατοῖς οὐκ ἔξω δεινότητος 
τασφεῖσιν ἐχρήσαντο.” 

ὁατύόν παρὰ “Ῥωμαίοις σημασία τῆς ἡμέ- 
µας καὶ τοῦ καιροῦ, ὅτε τις ἢ ἐκ πόλεως ῆ 
ἔκτυος τόπου ἀποςαλῃ. [μήποτε τοῦτό ἐςιν 
ὁ χαὶ νῦν συνήθως λέγεται, τέ δατὸν ἔχεις; 
ϱἱ δὲ ζάκανον.] 

; 4άτος πόλεως ὄνομα, ἐν ῃ καὶ χρύσεια 
µάαλλα, καὶ {άτος ἆγανῶ». 

) 4άτος πόλις Θράκης σφόδρα εὐδαίμω», 
ὄᾳ ἧς καὶ ἡ παροιμία ''«Ίάτος ἀγαθῶν,” 

ταίτην δὲ τὴν πόλιν καὶ τὴν κ ην 
Ίορα καὶ θηλυκῶς καὶ ἀρσενικῶς ὀνομά- 
ὥεσι, Harp. 

ἑαυλόν τὸ δασύ, καὶ δανλία κορώνη 
{ ἀγδών, τουτέσιν ἡ ἡ δασεῖα. 

ἀαφίδας ΄Γελμισεὺς γραμματικός, γε: 
7βαφῶς περὶ Ὁμήρου καὶ τῆς αὐτοῦ ποιή- 
σιως ὅτι ἐψεύσατο" δηναῖοι γὰρ ἐκ ἐςρά- 
τεισαν ἐπὶ Ἴλιον. ἦν δὲ οὗτος λοιδορόµενος 
πανεί, καὶ μέχρις αὐτῶν μὴ φειδόµενος τῶν 
δεῶν, καὶ ἄτταλον μὲν τὸν βασιλέα Περγά- 
μον διὰ τοῦτο ἔχειν αὐτῷ ἐπιῤθλεύοντα, εἰς 
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δὲ τὴν Πυδίαν ἐλφόντα ποτὲ σκώπτειν ες 
τὸ μαντεῖον, καὶ ἐπιγελῶντα ἐρέσθαι εἰ τὸν 
ἵππον εὑρήσει. χρησθῆναι δὲ αὐτῷ εὑρήσει» 
ταχέως, εἶτα ἐκεῖνον διαθρυλῆσαι τοῦτο, ὅτι 
μηδὲ ἦν αὐτῷ ἵππος, μηδὲ ἀπώλετο. ἄναχω- 
ρήσαντα δὲ συλλαβόμενος “ἄτταλος ἐπέταξε 
κατακρημνισθῆναι" ἐν ᾧ δὲ τύπῳ τᾶτο ἐγέ- 
νετο, ἐκαλεῖτο Ἴππος ὅ τόπος, καὶ ἔγνω πρὸς 

τῷ Ψανάτω μὴ ἐψεῦσθαι τὸ λόγιο». οὕτως 
οὖν ἐνυβρίσας κακῶς ἀπώλετο. 

δαφνίνη» φορῶ βακτηρίαν, τοῦτο 
λέγειν εἰώθασιν οἱ ὑπὸ τινῶν ἐπιβουλευόμε- 
νοι, παρ σον ἀλεξιφάρμακον ἡ δάφνη. 

ῥαφοινόν τὸ πάνυ φοινίσσον" (ΑΡ 7 
208) "σᾶμα τόδε φιμένου μενεδαῖη εἴσατο 
«ᾶμις ἡ ἵππου, ἐπεὶ σέρνον τοῦδε Φαφδινὸς 

Aonc τύψε.᾽' 
δάψατο" (ΑΡΤ 241) "ἆ μεγάλα ὁ' «άϊ- 

γυπτος ἑανῷ δάψατο (απ ἑὰν ὠλόψατο) χαί- 
την. 

δαψέδων (απ δαψιλῶν)' Πολύβιος (9 19) 
"οἵων γὰρ ἂν δέκα συµβαίνῃ τὸ τοῦ τείχες 
ὕψος, τοιούτων δώδεκα δεήσει τὰς κλίκακας 
ῥαψίδων ὑπάρχειν.) 

δαψίλεια ἡ πολυτέλεια, καὶ δαψιλής 
ὁ πολύς. 

δαψιλέςατος πολυτελέσατος. λέγεται 

δὲ καὶ ἐπὶ ῥευμάτω»ν καὶ ἐπὶ τῶν µεγαλοψυ- 
χούντων. 

δέ ἀντὶ τοῦ γάρ" "'μισθοφορεῖ δέ. περὶ 
“πύλλωνός φησιν “4ριστοφάνης ἐν Ὄρνισι 
(687). 

4εβῥώρα ὄνομα κύριο», ἡ προφῆτις 
καὶ ἀρρενόφρων. 

δεδαϊγμένος ἀνηρημένος. 
δέδαςαι µεμέριςαι. καὶ δεδαίαται µιε- 

µέριςαι. 
δέδειεν φεύγει, ἢ φλέγει. 
δεδειχύτας δείδαντας, δεδηχότας δὲ 

δακόντας. 

φΦέδεμαι ὁοτικῇ. 
δέδευκε πεφύρακε. 
δέδηγµαι τὴν καρδίαν (Α Αε]. 1) 

ἠνίαμαι, λελύπημαι. καὶ Ὅμηρος (8 493) 
“"δάκε δὲ φρένας Ἔκτορι μῦθος" καὶ (ὁ 185) 
“'Φυμοδακὴς μῦθος. καρδίαν δὲ εἶπε, παρ 

ὕσον περὶ τὴν καρδίαν συνίςαται τὰ τὸ ὃνυ- 
μοῦ καὶ τὰ τῆς ἡδονῆς. παρ Ὁμήρῳ ὌὈδυσ- 
σεὺς (υ 17) '᾿σῆθος πλήξας κραδίην ἠνίπαπε 
µύθῳ, τέτλαδι κραδίη’' φάσκω». 
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δέδηε φλέγει. | 
δεδηµευμέναι ἀπηγορευμέναι. 
δεδήσεται δεθήσεται, 
δεδηχύτας δακόντας, 
δέδια φοβοῦμαι. 
ῥέδιδι φοβήθητι. 
δεδιξάµενοι φοβηθέντες, | 
δεδίξασνθαι ἐκφοβῆσαι, διῶξαι. ἦχον 

ἐγεῖραι συμμιγῇ τε καὶ ἄγριο», καὶ σὺν τῷ | 

ἀλαλάγματι ἐπιδεπῆσαι τοῖς τυμπάνοις, ὡς | 
καταπλῆξαι καὶ δεδίξασθαι τὸ Ρωμαϊκόν. 

Menander: εἴ, ν. ἐπιδουπῆσαι. - 
δεδιότες. καὶ δεδιώς φοβούμενος. οἱ 

δὲ ἀμφὶ τοῖς οἰκείοις δεδιότες ἐνταῦθα πρῶ- 
τον ἠξίουν ένα.) 

ῥεδίσσω ἐκφοβῶ. τὰ δὲ διὰ τοῦ σσ ῥή- 
µατα Ἐξ φωνήεντα παραλαμβάνει, α, ἄλλος 
ἀλλάσσω, ε, πῦρ πυρός πυρέσσω. ῃ, πτήσσω. 
, δεδίσσω καὶ δειδίσσω. υ, ἀφύσσω τὸ ἆπαν- 

τλῶ" πὺ γὰρ ὕσσω ἐκ τοῦ ὅπτω ἐςὶ µετηλ- 
λαγμένον. ω, ὀνειρώσσω, ἀγρώσσω. 

δεδιττόµενος ἐκφοβῶ», 
δεδα ή μενα Hom. Ε878) ὑποτετάγμεθα. 
δεδμημένοι (liom. 7 345) δεδαµασµέ- 

οι. καὶ δέδµηνται ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 
131) Toſ δὲ χαλινοὶ ςοιχηδὸ» ξεςοί τ' ἄμφί- 
βολοι κάµακχες δέόµηνται, ποφέουσαι ὁμῶς 
ἵππους τε καὶ ἄνδρας, Παλλάδι."' 

ὑέδοικα φοβοῦμαι. (8 ΑΙ. 278) 'δέδοικα 
μὴ΄κ Φεοῦ πληγή τις ἦκῃ" πῶς γάρ; εἰ πε- 
παυμένος μηδέ» τι μᾶλλον ἢ »οσῶν εὐφραί- 
νεται.. ἀντὶ τοῦ πῶς γὰρ ἕ Φεῖόν τι εἴη τὸ 
κατὰ τὸν «4ἴαντα, εἰ πεπαυµένος τοῦ κακοῦ 

μᾶλλον ἐν ἁγία διάγει. 
δεδοκηµένος (Ποπι. 0780) ἐκδεχόμε- 

νος, ἐνεδρεύω», δοκεύων καὶ ἐπιτηρῶ». 
δεδοκιµασμένα κεκριµένα". ᾿ἔγραψε 

δὲ Εὐσέβιος καὶ ἄλλα ὑπομνήματα δεδοκι- 
µασμένα."' ε[.ν. Εὐσέβιος. 

ὑεδοξοποιημένον δόξῃ κοσμούμενον. 
Πολύβιος "τὰ μὲν γὰρ --- ἁμαρτάνει,, ε[. 
v. ἄνθρωπος. 

δέδορκεν ὁρᾷ, ῤλέπει, 
ῥέδοται καὶ κακοῖσιν ἄγρα, ἐπὶ τῶν 

παρ ἀξίαν εὐπραγούντω». 
δεδουπώς πεπτωκώς, τεθνηκώς. 
ὁεδρασμένος πεπραγµένος. 
δέδν κα ὑπεισῆλθο». δέδυκε δὲ εἰσῆλθε, 
δέει τὸ δεῖ, τὸ ὁρισικὸν δηλονότι. δέει 

δὲ φόβῳ" '"ὁ δὲ Νικόμαχος ὡς πεφωραμένος' 

— — — — - — —— ———— —— ——— — — 

ἐν ἐπιράμμασι (ΑΡ ὅ 260) 
ῥου δείκελο»ν εἰσορόω».") 

δείκηλα 

ἐν πανεὶ ἦν δέει,) 
δεεινός ὁ δεινός. 
δέημα" (Α Acl. 1057) "ὡς γελοῖον, α 

Ψεοί, τὸ δέηµα τῆς νύμφης, ὃ δεῖταί µου 
σφόὑρα.”' 

δεῆσαν χρείας γενομένης. 
δεήσεις ἀντὶ τᾷ ἐνδείας ἀντιφῶ» «λη- 

Φείας α΄. Harp. 

δεθμός νόμος ἡ δεσµύς. 
ὁδ εἴ πρέπει. ὁ' ἔχει τὰ σηµαινόµενα. ἀντὶ 

τᾶ χρή. καὶ ἀντὶ τᾶᾷ χρεία ἐςί" "δεῖ δὲ χρη- 
µάτω», καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔςι γενέσθαι 
τῶν δεόντων”. (Ώοιπονε]ν, 1 90). καὶ ἀντὶ τοῦ 
δεσμεῖ καὶ δέει ἐν διαλύσει, ἀντὶ τᾶ ἀπέγει. 
καὶ παρὰ ρισοφάνει (1.γ9. 435) δεῖ ἀντὶ τᾷ 
δῆσον" ᾿᾿ὀπίσω τὼ χεῖρε δεῖ, 

δεἴγμα κυρίως μὲν τὸ δεικνύμενον ἆφ α 
ἑκάςου τῶν πωλουμένων"' ἔςι δὲ καὶ τόπος 
τις ἐν τῷ 4θήνησιν ἐμπορίω, εἲς ὃν τὰ δεί- 
γματα ἐκομίρετα, καλούμενος οὕτως. άττι- 
κὺν δὲ ἔθος ἐςὶ τὺ καλεῖν ἀπὺ τῶν ἐν τῷ 
τόπῳ καὶ αὐτοὺς τοὺς τόπους, Harp. 

δ εἴγμα τόπος ἦν ἐν Πειραιεῖ, ἔνδα πολ-Ώ 
λοὶ συνήγοντο ξένοι καὶ πολῖται καὶ ἐλογο- 
ποίου». τὸ δὲ τῶν δικῶν προσέθηκεν "ρι- 
σοφάνης Eq. 975), ἵνα δείξῃ καὶ διαβάλῃ 
τοὺς «49 ηναίης ὡς φιλοθίκους" 'οἵων ἀργα- 
λεωτάτων ἐν τῷ δείγµατι τῶν δικῶν ἤκουσ᾽ 
ἀντιλεγόντων." 

δεἴγμα καὶ ἡ ἔνδειξις"' “4ριςοφάνης (Λε].ο 
986) ''τοῦ ῥίου ὁ᾽ ἐξέβαλε δεῖγμα τὰ πτερὰ 
πρὸ τῶν Φδυρῶν. οἷον τῆς παρ αὐτῷ ἔνδον 
τρυφῆς σημεῖον καὶ ἀπόδειξιν πρὸ τῶν ὃυ- 
ρῶν αὐτοῦ τὰ τῶν ὀρνίθων πτερὰ τιλθέν- 
των καὶ τυθέντω» πρὺς εὐωχίαν προέβαλε. 

δειδέχατ᾽ ἀλλήλους Ὅμηρος (4 4). 
δειδία ἡ σκοτία νύξ, δείδια δὲ φοβᾶ- 

μαι καὶ δείδιεν» ἐφοβεῖτο. δείω δεδίω ὡς 
πείδω πεπίφω. δεδίω δέδια, πλεονασμῷ τᾶ 
ε δείδια. καὶ δείδιθι φοβήδητι, καὶ δεε- 
διώς φοβούμενος, 

δειδίσκω δεικνύω. 
δειδίσσω ἐκφοβῶ. 
δείδω τὸ φοβοῦμαι. 
δειελινόν τὸ Φειλινύν. καὶ δείελο» τὸ 

δειλινόν. 
Φείκελον εἴδωλο», ἄγαλμα, ἢ ὁμοίωμα. 

'"Ῥείης πυργοφό- 

δείκηλα µιµήµατα, εἰκάσματα. τὺ δει 



δεικνύντα — δεινῆς ἂνάγκης 

ῥήνήγο». κυρίως τὸ ὁμοίωμα καὶ εἴκελον 
τῷ δι καταχρηςικῶς δὲ πᾶν ὁμοίωμα. 

δειχνύντα καὶ δεικνύμενον καὶ δει- 
χεῖσα, 

δείλαιος ἄθλιος. 
δειλάκρα" ρισοφάνης Πλούτῳ (974) 

"θὼ δὲ κατακέκνισµιαι δειλάκρα.. σκώπτει 
καπρῶσαν τὴν γραῦν. δειλάκρα δὲ ἄκρως 
ἡθλία, καὶ δειλακρίω» ὁ ἄκρως δειλός, ὁ 
Ἀμούς, ὁ ταλωίπωρος" ἢ ὁ ἐπήπονος. ὁ αὐ- 
τὸς Αρισοφάνης έΡαο. 193) ““ὦ δειλακρίω», 
ὁ Ἰλάσχρων, ὁρᾷς ὡς οὐκέτ' εἶναί σοι ὑοκῶ 
µαρώτατος. δειλακρίων ὁ ̓ Ερμῆς ἐλέγετο 
ὡς λέχνος" κρεαδίων γὰρ ἐπιδεικνυμένων αὐὖ- 
τῷ κατήρχετο αὐτίκα. 

ῥελανδρία καὶ δειλανδρῶ. 
ἑιίλη ὀψία ἡ περὶ δύσιν ἡλίου. ὃ είλη 

πρωία ἡ πρὸ ἀρίςου ὧρα, ἢ μετὰ τὸ ἄρι- 

5», Ξωοφῶν (anab. 1 8 8) "ἠνίκα δὲ δείλη 
ἐγόπτο, ἐφάνη κονιορτός.᾽' καὶ κλίνεται δείλης. 

δείλης πρωίας καὶ δείλης ἑσπέρας. 

οἵτω Μγουσιν οἱ «άττικοί. 
 ὀελία ὁ φόβος. 
ν. δειλία ἐςὶ κακία ἐν ἐνδείᾳ τῇ περὶ τάδε 
τυὰ τὰ πάθη, ἐναντία τῇ ἀνδρίᾳ καὶ τῇ 
ὁρασίτητι. καὶ κατὰ μὲν τὸ κακία εἶναι καὶ 
ἀσυμμετρία, περὶ δὲ τὰ πάθη ἐναντία ἐσὶ 
τῇ ὠδρία, κατὰ δὲ τὸ ἐν ἐνδείᾳ περὶ τάδε 
εἶναι, τι θρασύτητι, ὅτε γὰρ τῇ Φρασύτητι 

ὑωτία ἡ δειλία κατὰ τὸ κακία εἶναι (κοινω- 
με γὰρ αὐτῇ τούτου) οὔτε τῇ ἀνδρίᾳ κατὰ 
τὸ ἐνδεία εἶναι κατὰ τάδε" ὁ γάρ ἐςιν ἔναν- 
τῶν τὸ περὶ τάδε ἐνδεὲς τῷ περὶ τὰ αὐτὰ 

μίσῳ. 
δειλινήσας δείλης τοῦτο ποιήσας. καὶ 

ὀειλινόν δείλης. 
ῥειλοκοπήσας ἐξαπατήσας Ἕρμιππος. 
ῥειλότερος τᾶπαρακύπτορτος, ἐπὶ 

τῶν σφόδρα δειλῶν. ἀνὴρ γάρ τις ἐγένετο 
ὀελός, ὃς παρακύψας ἐκ σπηλαίου καὶ ἰδὼν 
τὸν Ἡρακλέα κατέὀν εἷς σπήλαιον καὶ διὰ 
ὁμλίαν ἀπέθανεν. καὶ ἑτέρα παροιμία δει- 
Ἱότερος Πεισάνδρου. εἲ, v. Πεισάνδρου 
ὁμλότερος. 

4είλοψ ὄνομα ἔθνους. 
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δέος, οὔτε αἰδῶ τινὰ ἔργου ἐλάμβανε πώ- 
ποτε. "πάντες δειµιαίνοντες τοῦ εὐνούχου 
Εὐτροπίου τὴν ἀκοὴν ἐξεςήκεσαν, καθάπερ 
οἱ ινηςῆρες τὸν Οδυσσέα γυμνωθέντα τῶν» 
ῥακέων ἰδόντες,' καὶ δειμαίνοντα φοβού: 
µενον. οἱ δὲ µάλισα μὲν καὶ ὥς ἀμφὶ τῷ 
περιβόλῳ δειμιαίνοντες, χώρα» περιβεβλημένῳ 
πολλήν.) 

δειμαλέος εὐλαβής, καὶ ὁ δειλίας καὶ 

φύβου ἐμποιητικός: ΑΡ7 7 69) ''Κέρβερε δει- 

µαλέην ὑλακὴν νεκύεσσιν Ἰάλλω», ἤδη φρι- 

καλέον δείδιθι καὶ σὺ νέκυν.͵ 
δειμάμενοι οἰκοδομήσαντες, καὶ ὃ εί- 

µασθαι οἰκοδομεῖν. καὶ δεῖμαι ὁμοίως. 
δειματώδης ὁ φοβερός. 

δειματῶν φοβῶν, καὶ δειματοῦται 

φοβεῖται. 

4 εἴμος καὶ Φόβος καὶ Κυδοιμὸς ὑπη- 

ρέται τοῦ Ἄρεος, υἱοὶ τοῦ πολέμου" οἳ καὶ 

αὐτοὶ συμπεπόνθασι τῷ “4ρει, τοῦ ᾿Ηφαίςι 
αὐτὰς μὴ φοβην έντος. 8ε]ι. Gregor. Naz. 00, 4. 

δείµωμεν δειμάµενοι οἰκοδομοῦμεν. 

δεῖν δεσμεύει. καὶ δεῖν “ρισοφάνης 

(Βαπ, 618) ἀντὶ τὸ δεῖσθαι" 'δεῖν ὁ” ἔοικε” 

καὶ ἀντὶ τοῦ ὀφείλειν. καὶ μικροῦ ὃεἴν 

ἀντὶ τοῦ παρ ὄλίγον. 
δεῖν ᾠήθδην δέον εἶναι ὑπέλαβον, ἄναγ- 

καῖον ἐνόμισα. 
δεινά. (Α Ran. 625) "οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, 

τύπτειν τουτονί”' ἀντὶ τοῦ μεγάλα. καὶ 320- 
φοκλῆς (ΕΙ. 783). "Ὑνοὺς ὁ) ὁ ἐξ 4θηνῶν δει- 
νὸς ἡνιοσρόφος ἔξω παρασπᾷ κἀνακωχεύει,' 
ἀντὶ τοῦ ἔμπειρρς. (08 489) 'δεινὰ μὲν οὖν 
δειρὰ ταράσσει σοφὸς οἰω»οῦέτας, οὔτε ὅο- 

χοῦντ᾽ οὔτ ἀποφάσκονθ' . ὃ τι λέξω ὃ) ἄπο- 

ρῶ. πέτοµαι ὅ᾽ ἐλπίσιν, οὔτ ἐνθάδ᾽ ὁρῶν 

οὔτ' ὀπίσω."' δοκοῦντα δὲ καὶ ἀποφάσκοντα, 

οὔτε πισὰ οὔτε ἄπιςσα. 
4{είναρχος Κορίνθιος ῥήτωρ, τῶν μετὰ 

4ημοσθένες ἐγκριθέντων εἷς. υἱὺς τίνος ἐσὶν 
οὐχ ἱςόρηται. γράψας κατὰ μέν τινας λόγες 
τὸς πάντας ϱξ”, κατὰ δὲ τὸ ἀληθέσερον μιό- 
νους , τοὺς πάντας δικανικούς, ὧν οἳ ιιέν 
εἶσι δηκιόσιοι οἳ δὲ ἰδιωτικοί. ἐτελεύτησε δὲ 
οὗτος ἐπιμελητὴς Πελοποννήσε καταςὰς ὑπὸ 

ῥεῖμα φόβος" ᾿ρριανός '"τοσόνδε αὐτὰς | Ἀἀντιπάτρε, μετὰ τὸ τελευτῆσαι «ἄντίπατρον 
ῥεῖμα ὡς προσαγόντων δεινῶν κατέσχεν ὥςε 
κ δένασθαι ἀποςῆσαι τῆς ἐκπλήξεως.” 

δειμαίνει φοβεῖεαι. Προκόπιος (Λες, 1) 
"οὐδέ τι πρὸς τοῦ Ἑυνοικοῦντος δειμαίνόσα 

Πολνσπέρχοντος αὐτῷ ἐπιῤουλεύσαντος. 
δεινῆς ἀνάγκης ἐδὲν ἰσχυρότερον" 

ἀνάγκη γὰρ καὶ Φεὺς βιάζεται, καὶ Πλάτων 
φησὶν ἀνάγκην δὲ οὐδὲ ὃεοὺς βιάζεσθαι. 
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Μ{εινιάδαι ὄνομα πόλεως ἡ τύπου. 
«{εινίας ὄνομα κύριο». 
δεινοί φοβεροί, ἔμπειροι, σοφοί. (Ότο- 

εορ. το. ) Ιδιὸ ἄμφω ἅπαντας ἀλλήλοιν 
ὠμοσάτη» ὅσοι δὴ ἐν χρισιανοῖς δεινόκατοι 
ὄρκοι εἰσί τε καὶ ὀνομάζονται, μή ποτε ἆλ- 
λήλω» καχαπροήσεσθαι ἄχρι τῶν» ἐς τὸν ὄλε- 
Όρον φερύντων κυδύνων.” 

δεινοὶ πλέκειν τοι μηχανὰς «4ἰγύπτιοι, 
ἐπὶ τῶν σφόδρα κακουργοτάτων" τοιοῦτοι 
γὰρ οἱ «4ἰγύπτιοι. καὶ Ὅμηρος (0 606) ""δει- ̓  
νὸς ἀήτη, ὡς (Β 143) ᾿'κλυτὸς Ἱπποδάμεια.” 

4{εινοκράτης ]Πεσσήνιος, μόνον κατὰ 
τὴν τριῤὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν φύσιν αὖλι-. 
κὸς καὶ σρατιωτικὺς ἄνθρωπος. τὸν δἐπρα- 
γματικὸὺν τρόπον ἐπέφαινε μὲν τέλειο», ἦν δὲ 
ψευδεπίγραφος καὶ ῥωπικός. ἔν τε γὰρ τοῖς 
πολεμικοῖς κατὰ μὲν τὴν εὐχέρειαν καὶ τὴν 
τόλμαν πολὺ διέφερε τῶν ἄλλων», καὶ λαμ- 
πρὸς ἦν ἐν τοῖς κατ ἰδίαν κινδύνοις' ὁμοίως 
δὲ καὶ κατὰ τὴν ἄλλη» διάφεσιν ἐν μὲν ταῖς 
ὁμιλίαις εὔχαρις καὶ πρόχειρος ἦν, παρά τε 
τὰς συνεσίας εὐτράπελος καὶ πολιτικός, ἅμα 
δὲ τούτοις φιλέραςος" περὶ κοινῶν δὲ ἢ πο- 
λιτικῶν πραγμάτων ἀτενίσαι καὶ προϊδέσθαι 
τὸ μέλλον ἐμφρόνως, ἔτι δὲπαρασκευάσασθαι 
καὶ διαλεχθῆναι πρὸς πλῆθος ἐς τέλος ἀδύ- 
νατος. καί ποτε κεκινηκὼς ἀρχὴν μεγάλων 
κακών τῇ πατρίδε τελείως ἐδὲν ῴετο ποιεῖ», 
ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν ἦγε τοῦ βία, προο: 
θώμενος οὐδὲν τῶν µελλόντων, ἐρῶν δὲ καὶ 
κωθωνιζόμενος ἀφ' ἡμέρας καὶ τοῖς ἀκροά- 
µασι τὰς ἀκοὰς ἀνατεθεικώς. βραχεῖάν τέ 
τινα τῆς περισάσεως ἔμφασιν ὁ Τΐτος αὐτὸν 
ἠνάγκασε λαβεῖν' ἰδὼν γὰρ αὐτὸν παρὰ πό- 
τον ἐν μακροῖς ἑματίοις ὀρχάμενον παραντὰ 
μὲν ἐσιώπησε, τῇ ὁ) αὔριον ἐντυγχάνοντος 
αὐτοῦ καί τι περὶ τῆς πατρίδος ἀξιοῦντος 
"ἐγὼ μὲν ὦ «{εινοκράτη πᾶν" ἔφη ᾿ποιήσω 
τὸ δυνατό», ἐπὶ δὲ σοῦ Φωυμάζω πῶς δύνη 
παρὰ πότον ὀρχεῖσθαι, τηλικούτων πραγµά- 
των ἀρχὴν κεκινηκὼς ἐν τοῖς Ἕλλησι." 
δὲ τύτε βραχύ τι συςαλῆναι, καὶ μαθεῖν ὡς 

ἀνοίχειον ὑπόφεσιν τῆς ἰδίας αἱρέσεως καὶ 
φύσεως ἀποδέδωκε, πλὴν τύτε παρῆ» εἲς τὴν 
Ελλάδα μετὰ τὸ Τίτα, πεπεισμένος ἐξ ἐφό- 
ὅου τὰ κατὸ τὴν Μεσσήνη» χειρωθήσεσθαι 
κατὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν. Ρο]γὺ. 94 5. 

4εινόλοχος Συρακούσιος ἢ «4κραγαν- 
τῖνος, κωμικός. ἦν ἐπὶ τῆς οΥ ὀλυμπιάδος, 

δοκεῖ 

ά4εινιάδαι ---δείξαντες 

υἱὸς ᾿Επιχάρμου, ὡς δέ τινες, μαθητής. ἐδί- 
ὅαξε ὁράματα ιό’ «{ωρίδι διαλέκτῳ. 

4{εινομάχη ὄνομα κύριον. καὶ 4εινό- 
µαχος ὄνομα κύριον. 

Φεινομένην πατουμένην" GCallim. fr. 51) 
"δεινομένην ὑπὸ βησὶν ἐκὴν ἐφύλασσον ἅλωα.”, 

δεινόν' 5 005109 "δεινὸν μὲν τὸ πά- 
λαι κείµενον ἤδη κακά», ὦ ξεῖν, ἐπεγείρειν. 
τουτέσι τὸ ἐπεγείρειν καὶ ἀνακινεῖν τὰ πάλαι 

συμβάντα ὀνσχερές' ὅμως δὲ μαθεῖν ἐπι- 
θυμῶ τὴν αἰτίαν τῆς πηρώσεως. καὶ Καλλί- 
µαχος (1, 973) "τί δάκρυον εὖδο» ἐγείρεις;” 

| | 4ριξοφάνης eb. 351: ο{. ν. ὀμφακίαν). ἴδει- 
νὸν γὰρ οὕτως ὀμφωκίαν πεφυκέναι τὸν ὂν- 
μὸὺν ἀνδρῶν, ὡςε βῥάλλειν καὶ βοᾶν ἐφέλειν 
τ᾽ ἀκοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον. 

δεινοπαθ εἴ δεινῶς ἔχει, χαλεπὰ πάσχει. 
δεινόπους ἄρά ἡ διὰ ποδῶν δέος ἐμ- 

ποιοῦσα. οἱ. 5 08 418. 
δεινός πανοῦργος, ἱκανός, ἀκολάκευτος, α 

σοφός, ἔμπειρος. (5 ΟΒ 545) “λέγεν σὺ ὅδει- 

νύς, µανΦάνειν ὃ ἐγὼ κακὺς σοῦ" ὀνσμενῆ 
γὰρ καὶ βαρύν σ᾿ εὕρηκ) ἐμοί. ὁ νοῦς: σὲ 
μὲν δεινὸς ἐν τῷ λέγειν, ἐγὼ δὲ οὗ μετ εὐ- 
νοίας σου ἀκούω διὰ τὴν δυσµένειαν. καὶ 
αὖθις "“ἀνθρώπος ἐσθίειν βλέποντας καὶ δει- 

νοὺς κατὰ γαςέρα" λέγω δὴ Κλεισόφους τε 
* Θήρωνας καὶ ——— καὶ Χαιρεφῶν- 

ας. εἴ, v. Κλείσοφος. 

δεινός, ὅτι {εκέβαλος ὃ τῶν «{ακῶ» βα-Ὁ 

σιλεὺς δεινὺς μὲν ἦν συνεῖναι τὰ πολέμια, 
δεινὸς δὲ καὶ πρᾶξαι καὶ ἐπελθεῖν εὔςοχος, 

ἀναγωρῆσαι καίριος» ἐνέδρας. τεχνίτης, µά- 
χης ἐργάτης" καὶ καλῶς μὲν νίκη Ἰχρήσασθαι, 
καλῶς δὲ ἧτταν διαθέσθαι — ἀφ᾿ οὗ 
δὴ καὶ ἀνταγωνιςὴς ἀξιόμαχος ἐπὶ πολὺ τοῖς 
ων ἐγένετο, Dio Cass. 67 6. 

δεινὸς λέγεται καὶ κατὰ τὴν τῶν λόγωνο 

δύναμιν. 
δεῖνος προπερισπωµένως ὁ ψυκτήρ, ὃ 

παρ ἡμῖν ψυκτρίον λέγεται. 
δεινότητα. τήν τε τῶν λόγων δύναμιν 

δηλοῖ τήν τε πανουργία», 
4{είνω» ὄνομα κύριον. 
δεινωποί δειµατώδεις, φοβεροί. 
δείνωσις δεινότης, — 
δείξαντες (απ ἄξ δαντες). ! δὲ αἶφνι- 

δίως ἐπεκθέουσι τῷ τάγµατι, καὶ διὰ τῆς 
φάραγγος δείξαντες προσπίπτουσι τοῖς Ῥω- 
μαίοις. 



δείξεις — δεκάζεσθαι a 

δείξεις" (Ὀίομ. L.4 38) 'ὁ δὲ “4ρκεσί- λαος ἐς τὰς ἀργυρικὰς δείξεις ἀπήντα πρῶ- τος, σοχνοῖς τε ἐπήρκει καὶ συνηράνιζε.” δειπ»ητός ὁ καθ ἡμᾶς ἀρίςη καιρός. δειπ»ίζω ἕτερον, δειπ»ῶ δὲ ἐγὼ αὐ- τό, καὶ δειπνεῖν. (Athen. p. 9) "καίτοι τὸν Αγαμέμνονα ἐποίησεν Ὅμηρος δειπνίζοντα τοὺς ἀρίςους. καὶ αὖδις '"ὑπόδεξαι ἡμᾶς χαὶ δεέπνισον.) ῥειπ»ολόχον κλεπτοτρύφον. δεῖπ»ο» τὸ πρωινὸν ἄριςο», ὅπερ ἄκρα- τιδμὸς λέγεται. εἶία περὶ ὥραν τρίτην ἄρι- συν, παρὰ τὸ εἰς ἀριςείαν προέρχεσθαι. καὶ ὀεπνος, μεῷ ὃν δεῖ πονεῖν. εἶτα τὸ ἔσπερι- νὸν ὁὀόρπος, παρὰ τὸ ὁόρυ παύειν. καὶ 4ρι- ςοφάνης (Ελα. 107) "δεινεῖν µε δίδασκε ἐπὶ τῶν ἀδηφάγων. δειπνοσοφεςα ί. βιβλίον ἐςὶν οὕτως ἐπι- Ἰραφόμενο» (4φήναιος δὲ ὁ γεγραφὼς ὄνομα), ὁ ἐςιν ἐπωφελές. εξ. ν. Νειτούκειτος. δειπ»οφόροι αἱ φέρουσαι τοῖς κατακε- αλικένοις ἐν τῷ τῆς 49 ηνᾶς ἱερῷ τὰ δεῖπνα, Harp. δειρά καὶ δειράδες οἱ τραχώδεις τό- ποι τῶν ὀρῶ». (ΑΡ 6119) "τὸν πάρος Ὄρ- βηλοῖο μµεμυκότα δειράσι ταῦρον.') 4ειραδιώτ ης. ὁῆμός ἐςι τῆς Πεορτίδος 4ειάδες, ἀἄφ οὗ ὃ δημότης «{εαεραδιώτης. Harp. δειραχθές τὸ τὴν δειρὴν ἀλγῦνον" (ΑΡ 6179) '“δειραχθὲς ἐύβροχο» ἄμμια πετεινῶν."' δειρή ὃ τράχηλος. δεῖσα ἡ ὑγρασία. δεισαλέα κοπρώδη: δεῖσα γὰρ ἡ κόπρος. δείσαντες φοβηθέντες, καὶ δείσας φο- βηθείς. ᾿Ἡρόδοτος (7 1693) ''ὃ δὲ δείσας περὶ τοῖς Ἓλλησι, μὴ οὐ δύνωνται τὸν βάρβαρον ὑπερβαλέσφαι.' καὶ ἁππιανός (.1 ρ. 91) ''δεί- σας ὁ Καῖσαρ περὶ τῷ Κικέρωνι ὑπέερεφεν εἰς τοὐπίσω.' καὶ αὖθις 'ὃ δὲ δείσας περί τε οἵ αὐτῷ καὶ τῇ πόλει.' καὶ αὖθις 'ὃ δὲ ῥεσας μὴ περὶ τῶν ὅλων -- τὴν χώραν ἐκλείπει» ἔγνω." δεισιδαιµονία εὐλάβεια περὶ τὸ Φεἴον, ὁμλία, ἀμφιβολία περὶ τὴν πίσιν. καὶ δει- σιδαίµω» οἶονεὶ δεδοικώς. ὁ ἀπόσολος (Λει. η 93) '"ἄνδρες θηναῖοι, ὡς δεισιδαιµονε- σέρους ὑμᾶς Φεωρῶ” ἀντὶ τοῦ Φεοσεβεῖς. καὶ Κρίων ἐν τοῖς Γετικοῖς φησὶν 'οἱ δὲ βασιλεῖς τῶν Γετῶν ἀπάτῃ καὶ γοητείᾳ δει- 
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σιδαιµονίαν καὶ ὑμόνοιαν ἐνεργασάμενοι αὐ- τοῖς μεγάλων ἤδη ἐφίενται.”. καὶ Πολύβιος ὁ Πεγαλοπολίτης (139 34) περὶ Τιμαίου φη- σίν “οὗτος γὰρ ἐν μὲν ταῖς τῶν πέλας κα: τηγορίαις πολλὴν ἐπιφαίνει δεινότητα καὶ τόλμαν, ἐν δὲ ταῖς ἰδίαις ἀποφάσεσιν ἑνυ- πνίων καὶ τεράτων καὶ μύθων ἀπιθάνων καὶ συλλήβδην δεισιδαιµονίως ἀγεννοῦς καὶ τερατείας γυναικώδους ἐστὶ πλήρης.” (Ώα- mascius) ὅτι σκληπιόδοτος ὅσιος ἦν καὶ εὐσεβής, καὶ τὰ μὲν πρῶτα δεισιδαίµων ἐγε- όνει καὶ εὐλαβὴς οὕτω σφύδρα ὧςε μήτε Φύειν ἀνέχεσθαι μήτε τινὸς ἐἀπορρήτου µη- δενὸς ἀκούειν' οὐ γὰρ εἶναι ταῦτα τῆς γε- νέσεως ἄξια, ἀλλὰ τοῦ Ὀλύμπη καὶ τῶν ἐν Ὀλύμπῳ διαζην ἡγουμένων.' ὅτι ᾗ εὐσέβεια µέσή τυγχάνει ἀδεβείας καὶ δεισιδαιµονίας. ὅτι δεισιδαιµονία ἡ ἄκαιρος παρρησία. (Αρ- ρίαη. 1.1 ρ.7Τ0) ὁ Πύρρος γὰρ συλιῶν τὰ χρή- ατα τῆς Περσεφόνης ἐπισκώψας ἔφη "ἡ ἄκαιρος Φεοσέβεια δεισιδαιµονία ἐςί, καὶ τὸ συλλέξαι πλοῦτον ἄπονον εὐβουλία.” δεισιδαίµω» Φεοσεβής" ἢ ἀμφίῤολος περὶ τὴν πίςιν καὶ οἶονεὶ δεδοικώς. καὶ δει- σιδαιμονίας ἀντὶ τοῦ Φεοσεβείας, εὖλα- βείας περὶ τὸ φΦεῖον ἡ δειλίας. "ὁρῶν δὲ τὸς ερατιώτας δεισιδαιμονοῦντας ἐπὶ τοῖς ση- µείοις, ἐφιλοτιμεῖτο διὰ τῆς ἰδίας ἐπινοίας καὶ σρατηγίας µεταῦεἴναι τὰς τοῦ πλήψους εὐλαβείας. δεῖ σοι πρέπει. δεῖται προσδεσµεύεται. ἢ χρήζει. δέκα καὶ δεκαδοῦχος. δέκα μὲν ἦρχον μετὰ τοὺς λ΄ καταςάντες, ἐκαλεῖτο (έντοι τούτων ἕκαςος τῶν ἀρχόντω» δεκαδοῦχος, ὡς Φηλοῖ Avoiuc. Ηατρ. δεκαδαρχίαι. τὰς ὑπὸ “{ακεδαιμονίων καταςαθείσας ἐν ταῖς πόλεσι δεκαδαρχίας συνεχῶς ὀνομιάζουσιν οἱ ἱςορικοί. καὶ Φίλιπ- πος μέντοι παρὰ Θετταλοῖς δεκαδάρχην κα- τέςησε», ὡς «{ημοσθένης ἐν ἔκτω Φιλιππι- κῶν (6323). Ηατρ. ῥεκάζεσθαι. ἐρρήίθη μὲν ἀπὺ τῇ κατὰα δέκα φθείρεσθαι δώροις' ὅτε γὰρ βέλοιντό τινες ἀρχῆς τυχεῖν ἢ ἄλλο τι ἀνύσασθαι, κατὰ δέκα ἀνθρώπους ἐδίδοσάν τινα, ὅπως συμπράττωσιν αὐτοῖς. ἐξ ἐκείνα δὲ ἤδη τὸν λαμβάνοντα ἕνεκα τοῦ συμµπράττειν μὴ ἀπὸ παντὺς τὸ ῥελτίςη δεκάζεσθαέίφασιν. ὅμοιον καὶ τὸ ἐριθεύεσθαι τῷ δεκάζεσθαί ἔσιν' καὶ 
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γὰρ ἡ ἐριθεία εἴρηται ἀπὸ τῆς τοῦ μισθοῦ 
ὁόσεως. 

δεκάζεσθαι δωροδοκεῖσθαι, καὶ δεκά- 
ζειν διαφθΦείρειν χρήµασιν ἡ δώροις. Al- 
λιανύς ᾿πολλοὺς διέφθειρε Λομάδων ἄεκά- 
σας εἰς προδοσίαν. καὶ δεκάζων. τὸ ση- 
µαινόμενον ὀᾖλον, ἐποιήθη δὲ τὸ ὄνομα ἐν- 
τεῦόθεν. «Ίύκος μέν ἐςιν ἥρως μορφὴν ἔχων 
τοῦ δηρίου, πρὸς δὲ τοῖς ἐν νήναις άνε: 
ςήλωται δικαςηρίοις" πρὸς ὃν οἱ δωροδοκᾶν- 
τες κατὰ δέκα γινόµενοι ἀνεςρέφαντο. ἔνιλεν 

καὶ ἡ παροιμία ''4ύκου δεκάς. ἐξ οὖν τῆς 
ῥεκάδος τὸ δεκάζειν καὶ δεκάζεσθαι. εἴ. Harp. 

δεκαμναιαῖον δέκα μινᾶς. Polybh. 13 9: 
eſ. v. Φκόπας) ' Σκόπας 4ἰτωλῶν ςρατηγός, 

ὃς ἀποτυχὼν τῆς σρατηγίας νόμους ἔγραφε. 
καὶ ὀψώνιον ἐξέδηκεν αὐτῷ ὁ ῥασιλεὺς ἑκά- 
σης ἡμέρας ὀεκαμιναιαῖον, τοῖς δὲ ἐπί τινος 

ἡγεμονίας τεταγμένοις μιναιαῖων. ἆλλ' ὅμως 

ἐκ ἠρκέσθη τύτοις, καὶ φῷονηνεὶς τὸ πνεῦμα 
προσαπέφηκε τῷ χρυσίῳ.'  ἑκατὸν δὲ ὁρα- 
χμαὶ ποιοῦσι μνᾶν. 

δεκάπαλαι τὸ πρὸ πολλοῦ πάνυ λέε- 
σιν “ἄττικοί. AEq. 1159. 

δεκάπουν σκιά». ριςοφάνης (Recl. 
648) ''σοὶ δὲ µελήσει, ὅταν ᾖ δεκάπουν τὺ 
ςοιχεῖο», λιπαρῶς χωφεῖν ἐπὶ δεῖπνον, περὶ 
ἡλιοτροπίου φησί. τουτέςι τοῦ ἡλίου ἡ σκιὰ 
ὅταν ᾖ δέκα ποδῶν, ἤγαν ὅτε γίνεται ὀψινόν. 

δεκάπους σκιά. τὸ παλαιὸν καλοῦντες 
ἐπὶ δεῖπνον καὶ καλούμενοι παρεσημαίνοντο 
τὴν σκιά», καὶ ὅτως οἳ μὲν ἔμενον τὲς κλη- 

Ρ 

/ ἲ νο 3 ΄ πώ Ἡ . ς — 2 

Φέντας, οἳ δὲ ἀπήῄεσαν ἐπὶ τὰς ἑςιάσεις, οὐ- 
* 2 ζ 

δέπω τηρήσεως οὔσης ἑτέρας ἄφ ἧς οἴόντε 
} ’ ’ ο 
ἦν τεχμήρασθαι εἰς πόσας ὧὦθρας προήκει. 

δεκάσκαλμος ναὓς. εξ. ν. ἐπίκωπος, 

ὁεκασμός δωροδοκία. 
δεκαταῖος δέκατος, 
δεκατεύειν δεκάτην δοῦναι. ᾽ἐφ οὓς 

ευ! * / 
οἱ Ελληνες ὤμοσαν, εἰ νικήσεια», ςρατεύσειν 

καὶ δεκατεύσειν ἄπιωτας τῷ Πυδίω.' {«Α 
Αν. 494) "ἐς δεκάτην παιδαρία κληθεὶς ὑπέ- 
πινον ἐν ἄσει"' τὴν δεκάτην γὰρ εἰσίων ἐπὶ 
τοῖς τικτοµένοις, καὶ ἐν αὐτῇ τὰ ὀνόματα 
ἐτίφεντο τοῖς παισίν. Εὐριπίδης «4ῑγεῖ 'Ἱτί 

ι ’ ΄ 2 14377 J 

σε µάτηρ ἐν δεκάτᾳ τύκου ὠνόμαζεν, ö δὲ 
᾿ριςοτέλης (Η. A. 7 19) ἐν ταῖς ζ φησὶν ἔπι- 

΄ ΄ * 

τίθεσθαι τὰ ὀνόματα, γράφων ὅτως ''πλεῖσα 
δὲ ἀναιρεῖται πρὸς τὴν ὅ, διὸ καὶ τὰ ὀνό- 
µατα τότε τίθενται. 

δεκάζεσθαι Ὁ — δελέαςρα 

δῥεκατεύειν ἀντὶ τοῦ δεκάτην εἰσπράτ:ϐ 
τεσθαι καὶ λαφυραγωγεῖν, τὰ ὁ ἐκ τῶν πο: 
λεµίων ληφθέντα ἐδεκατεύοντο «Φεοῖς' διὸ 
κυρίως δεκατεῦσαι τὺ καθιερῶσαι, κατὰ µε- 
ταφορὰν δὲ καὶ τὸ δεκάτη» ὑπωσοῦν λαβεῖν 
καὶ ἀπατῆσαι. Harp. 

Φεκατευτάς τοὺς τελώνας τοὺς τὴ» δε- 

κάτην ἐκλέγοντας καὶ συλλέγοντας" οὕτως 
4ντιφῶν. καὶ δεκαττλόγοι οἱ αὐτοί. εἴρη- 
ται δὲ καὶ θηλυκῶς τὴν δεκατηλόγο». 

ὑεκατευτήριον τὸ ἐν τῇ «4ῤύδῳ πορ- 
Φμεῖον. (Agath. 5 19) ὡς εὐθὺς τὴν “ἄῤυδον 
λυμανεῖται καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ὑεκατεντήριον. 

δεκατηλόγους τοὺς τὴν δεκάτην ἐκλέ- 
γοντας. ταὐτὸν ἄρα ταῖς δεκατευταῖς. 

δεκάτην ἑςιᾶσαι. ἔθος ἦν παίδων» γεν 
ρωμένων τοῖς 49 ηναίων ἀςοῖς τῇ δεκάτῃ τῶν 

νυκτῶ»ν ἀπὸ τῆς γενέσεως συγκαλεῖσφαι τὸς 

πρὸς πατρὺς καὶ μητρὸς οἰκείους καὶ τοὺς 
ἐγγυτάτω φίλους, καὶ παρόντων ἐκείνων τά 
τε ὀνύματα τοῖς παισὶ τίδεσιαι καὶ καλλιε- 
ρεἴσθαι τοῖς Φεοῖς, ἔπειτα εὐωχεῖσδαι τοὺς 

συνεληλυθύτας" καὶ τᾶτό ἐςιν ἡ δεκάτη, καὶ 

ὀῥεκατῶ ῥῆμα, ὡς τὸ ᾿ὁ λαμβάνω» δεκάτας 
δεδεκάτωται' (ad Hebr. 7 9). 

δεκάχοια δεκαπλάσια. 
εκέῤαλος ὁ τῶν -ακών βασιλεύς, οἳ, 

v. δεινός Ὁ. 

«εκέλεια τόπος. 
«/εκελεικός ὁ Πελοπονρησιακὸς πόλε- 

µος, ἀπὸ μέρους τοῦ τελευταίου. Ηατρ. 
δεκέτης ὁ δεκαετής. θηλυκῶς δὲ δεκέ- 

τις, διά τοῦ ι. 

«Γέκιος Γωμαίων βασιλεύς, «Φιλίππου 

ῥιάδοχος, ὃς ῥασιλικῷ φεσπίσµατι τοὺς τὰ 
χοισιανῶν ὑοξάζυντας ἐφανάτου καὶ τὲς 
Φεοὺς προσκυνεῖν ἡνάγκαζε. 

δεκτέον δεῖ δέχεσθαι. 
ῥεκτῆρες ὑποδοχεῖς. 

δελεάζοντες ἐπικρύπτοντες, ({[οδθρ]!. B. 

Ι. 9 18 8) οἱ δὲ Σκυθοπολῖται δύο ἡμέρας 
ἠρέμησαν, τὴν πίςιν αὐτῶν δελεάζοντες" τῇ 
δὲ τρίτη νυκτὶ παρατηρήσαντες κοιμώµενον 
ἀνεῖλον. 

δέλεαρ ἀπάτην δόλος. Ιτοῦ δὲ προθή- 
µως συγκαταθεμένε Φελέατος προσετίδει τὸ 
ἀκόλουφον, παρακαλώ» πλεῦσαι πρὸς τὸν 

4ημήτριον. 
δελεασμός καὶ δελεάσµασι. 
δελέαςρα παγίδες. 



δέλτα --- δεξιάς 

δέλτα τὸ τέταρτον σοιχεῖον, σημαίνει δὲ 
εητὸγυναικεῖον αἰδοῖον' (Α 1.9. 101) "δέλτα 
παρατετελκιέναι. 
ῥέλτος πινακίδιο», τιτλάριον, σχεδάριο». 

biog. L.7 31) Ζήνων ὁ Πιτιεὺς Κλεάνῶην 
τν αὐτοῦ διάδοχο» ἀφωμοίου ταῖς σκληθο- 
τέροις δέλτοις, αἲ μόλις μὲν — ότα- 
προῖσι δὲ τὰ Ἰθαφέντα. ͵ 
δέλφακας καὶ δελφάκιον τοὺς μεγά» 

lorc χοίρους) οἳ δὲ καὶ τοὺς μικρούς. Ὅμη- 
ως (ἆ 80) ̓ ἔσθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τάτε ὁμώεσσι 
πάρεσι χοίρε" ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηςῆ- 
ος ἔδουσι. δέλφακος ἄρρενος λίδῳ τὴν κε: 
φαλἠν παίοντες ἀρῶντω. (Α Ach. 759) "νέα 
άρ ἐσιν, ἀλλὰ δελφακουμένη ἕξει μεγάλην 
τε καὶ παχεῖαν κέρκον.͵ 

δελφάκιον ὁ μικρὸς χοῖρος. “4ριςοφά- 
νες Uhesm. 244) ᾿οἴιοι κακοδαίµων, δελ- 

άχιον γενήσομαι. τοῦτο εἴρηκεν ἀφευνεὶς 
τὸν πρωκτόν' μετὰ γὰρ τὸ τυδῆναι τὰ δελ- 
πάκια φλογίζονται, ἵνα ψιλωδῶσι. 

δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις, ἐπὶ 

τῶν ἐν ἐκείνοις τινὰ παιδοτριβούντων ἐν οἷς 
ἴσχεται. καὶ ' δελφῖνα πρὸς τὸ ἀραῖον δεῖς 
ἐπὶ τῶν ἀθυνάτων διὰ τὸ εὐκίνητον καὶ ὁλι- 
σθτρόν, 

4ελφίνιον ἔςι μέν τι χωρίον ἐν λίῳ, 
ἴτι δὲ καὶ ἐν “49 ήνησιν ἱερὺν πόλλωνος ὅτω 
καλούμενο», ἔνθα ἦν τὸ ἐν «4ελφινίῳ δικα- 
εέριον. Ἡκτρ. 

». δελφές πρὸς ναυμαχίαν πολεμιςήριον 
ὄργανον, ὅψεν καὶ δελφινοφόρον ναῦν Όου- 
κεδίδης ἐν τῇ ς (441) φησίν" "ἔπειτα αὐτὰς 
αἱ κεραῖαι ὑπὲρ τῶν ἔσπλων αἱ ἀπὸ τῶν ὁλ- 
αύδων δελφινοφόροι ἠρμέναι ἐκώλνον."' 

». δελφίς ὁ ἰχθῦς. καὶ ὄργανον ναυτικὺν 
σιδγροῦν ἤ µολύῤόενον, ρισοφάνης (Έα. 
128) "πρὶν ἐκεῖνον προσικέσθαι σοι, πρότε- 
ρον τοὺς δελφῖνας μετεωρίζου καὶ τὴν ἄχα- 
τον παραβάλλα.. δελφὶν σιδηρᾶν κατἀσκεύα- 
σµα η µολύῤόενον, εἰς δελφῖνα ἐσχηματισμέ- 
»ον" τᾶτο δὲ ἐκ τῆς κεραίας τὸ isũ ἠφίεσαν 
εἰς τὰς τῶν πολεμίω», καὶ κατεδύοντο. δελ- 
φσοφόρος τε ἡ ναὓς. τὴν ἄκατον δὲ παρα- 
Πάλλου ἀντὶ τοῦ ἔτοιμον ποίει, ὡς εἴ τις κίν- 

ενος ἐκ τοῦ ἀνέμε, ἐς αὐτὴν ἐμβησόμενος. 
«4{ελφοί τὸ ἱερὸν τοῦ 4πόλλωνος. οὕτω 

ὁε ἐκλήθη διὰ τὸ τὸν «{ελφύνη» δράκοντα 
ἐχεῖ εὗρευ ; ὃν. ἀπέκτειγεν ὁ «ἀπόλλων», 
ΗΠυθώ δὲ δω . «κε σαπῆναι. καὶ 4ελφίς 
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ἡ «4{ελφικὴ ἡ τοῦ “πόλλωνος" (ΑΡ 7 154) 
“4ελφὶς γὰρ φάµα τόδ’ ἐθέσπισε», ὄφρα γε- 
νοίµαν τᾶς κείνη "ύμφας σῆμια καὶ ἱςορίη. 

4ελφὸς ἀνὴρ εέφανον μὲν ἔχει, δίψει 
ϱ) ἀπόλωλεν' (9εἰν. Α Eq. 581), ἐπεὶ ὅτοι διὰ 
τὺ ἱερᾶσθαι τῷ Φεῷ ἐσεφανωμένοι, τῶν δὲ 
ἐπιτηδείων ἀποροῦντες οὐκ ἁπαλλάσσουσι, 

δελφύς κήτρα. ἔνδεν ἀδελφός ὁ ἐκ τῆς 
αὐτῆς μήτρας. 

δέµας σῶμα" (Ηοιν. 5 1) '"δέμας πυρός. 
λείπει τὸ ὡς, Ὅν ᾖ ὡς πῦρ. 

δέμνια ἐγκοίτεα ςρώμµατα. καὶ φυγο- 
δέμνιος ἡ παρθένος. 

δέμοιμι οἰκοδομοίην" 
Ππην 

δέμω οἰκοδομκῶ, 
δενδίλλων (Hom. 1 180) τοῖς ὄμμασι 

νεύων», 
δένδρεῖ τῷ δένδρω. 
δενδροκόμους τὰς κομώσας τοῖς δέν- 

ὁροις᾽ Αρισοφάνης Νεφέλαις (279) '"δενδρο- 

κόµους κορυφάς.” 
δεν ὁρότης ἡ τῶν δένδρων αὔξησις. 
δενδρυάζει» εἲς δρῦς καταδύεσθαι κυ- 

ρίως, ἀπὸ τῶν παλαιῶν, ταῖς δρυσὶ σκέπη 
χρωμένω» πρὶν τὰς οἰκήσεις εὑρεῦῆναι, καὶ 
τὸ καθ’ ὕδατος ὀύεσθαι καὶ ἀποκρύπτειν 
ἑαυτόν. 

ὑενν»άζω» βλασφημῶν" (5 ΔΙ, 943) "κα: 
κὼ δεννάζων» ῥήματα,” 

ώύεντᾶτος ὄνομα κύριο». 
δεξαμενή. (Βτοεορ. Ατς, 3) ''εἲς τὸ ἱερὸν 

τῆς Σοφίας ἥκων ἐς αὐτήν που τὴν Θείαν 
δεξαμενὴν ἐξαπιναίως ἐκάθισεν. ἀλλὰ κἀν- 
Φένδε ἀφέλκειν αὐτὸν ἴσχυσε.͵ τουτέςιν ἡ 
τράπεζα ἡ τὰ Φεῖα δεχοµένη. 

δεξάµενος ἀντὶ τοῦ λαβών 'Ἡράδοτος 
ϐ 54). 

δεξιὰ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ συνετά, ἀρι- 
ςερὰ δὲ τὰ μωρά" Σοφοκλῆς (Δίς 189) οῦ- 
ποτε γὰρ φρενόθεν Υ ἐπ ἀριςερά, παῖ Τε 
λαμῶνος, ἔβης. 

δεξιὰ χυρία (Βε, 88 14) ἡ ἄνωφθεν ῥοπὴ 
καὶ ἡ ἀγανθὴ ἐνέργεια παρὰ τῇ Φείᾳ γραφῇ. 

δεξιάς συ» ήκας" Uoseph. Β. i. 381) 

'ὃ δὲ πέµπει χιλίαρχον, δεξιὰς τῷ Ἰωσήπῳ 
ῥοῦναι κελεύσας.' καὶ “4ρριανός 'ὃ δὲ παρὰ 
ΠΜάννου ἀπεχώρησε, δεξιάς τε παραβὰς ἃς 
ῥασιλεῖ ἔδωκε, καὶ ὄρκες πατήσας ὃς ὤμοσε. 
ὃ δὲ φίλος γέγονετούτῳ, καὶ δεξιάν τε ἑνέ- 

'οἰκίον εὖτε δέ- 
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βαλεν αὐτῷ καὶ ἐσιᾶν ἔμελλεν.' 
ος 

καὶ Ἰώσηπος 
δὲ ἐξήτει ἐπὶ δεξιᾷ καταβῆναι, τουτέσιν 

ἐπὶ συνθήκη. 
δεξίδωροι δωροδόκοι. 
4{εξικράτης, οὗτος "4θηναῖος κωμικός. 

ὁράματα αὐτοῦ εἰσὶν “Ὑφ' ἑαυτῶν πλανώμε- 
νοι, ὡς 4φήναιός φησιν ἐν Υ «{ειπνοσοφι- 
τών (ρ.124 08), 

δεξιμήλων Φεῶν, ἀπὸ τοῦ δέχεσθαι 
τὰ Φυόµενα μῆλα. 

ὀεξιολάβος παραφύλαξ. Act. 33 23. 
δεξιὸν εἰς ὑπύδημα, ἀριςερὺν εἰς 

ποδονέπτραν, “4ρισοφάνης, ἐπὶ τῶν ἁρ- 
µοδίως τοῖς πράγµασι κεχρηκένων. 

5 δεξιός εὔνους, ἀγαθός, ἐπιτήδειος. καὶ 
δεξιώτερος ἀνεὶ τοῦ ἆγαθός' ''μαὶ τότω»ν 
ὅςις δεξιώτερος καὶ φιλοικτίρµω» Φαρρεῖν 
ἐπεκέλευε. δεξιοὺς δὲ τοὺς πεπαιδευκέρες 
ἔλεγον" "ζητῶν δεξιὸς εἶναι) “4ρισυφάνης 
Νεφέλαις (431). 

ν. δεξιός ὁ εὐπαίδευτος, καὶ δεξιοί οἱ 
εὐπαίδευτοι. “4ριςσοφάνης Kas. 540) “τὸ δὲ 
µεταςρέφεσθ’ ἀεὶ πρὺς τὸ μαλδαλώτερον 
δεξιοῦ πρὸς ἀνδρός ἐδι καὶ φύσει Θηραμέ- 
νους. οὗτος ὁ Θηραμένης τῶν τὰ πολιτικὰ 

πραστόρτων ἠν' σκώπτει δὲ αὐτὸν ὡς εὐμέ- 
τάβολο» ὄντα καὶ πρὸς τὸν καιρὸν ἁρμιόζοντα. 
ὁ δὲ Θηραμένης οὗτος διδάσκαλος Ἰσοκρά- 
τους, Ayruroc παῖς, «Στειριεὺς τῶν δήμων. 
τούτῳ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλω παρανενόμηται, 
δύο δὲ τὰ µέγισα καὶ σγετλιώτατα, ἥτε τῶν 
ἐν ργινούσαις σρατηγῶ»ν ἁπαγωγή, ἣ ἣν αὐ- 
τὸς συνεςήσατο μετὼ Καλλιδένε, καὶ ἡ τῶν 

λ΄ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου ——— τοι- 

γάρτοι τῆς τοῦ βίον προαιρέσεως ἐπαξέως 
τῆς τελευτῆς ἔκυχεν' ὑπὸ γὰρ αὐτῶν τῶν λ’ 
ἀρηρέθη, Ἀριτίου κρίναρτος αὐτόν». ἔνιοι δέ 
φασι καὶ καταφυγόντα ἐπὶ τὴν ἑςίων ἄπο- 
σπασθῆναι, τοῦτον διὰ τὴν ποικιλία» τοῦ 
ἤδους κόῬορνον ἀπεκάλου», ἐπειδὴ ἑκατέρι 
σάσει τῇ τῶν ἀντιπολιτενοιένων ἑαυτὸν πα- 
ρετίθει, καθομιλῶν πρὸς τοὺς καιροὺς καὶ 
τὸ συμφέρον ἑαυτῷ τοῦ πισοῦ προτάσσω», 
ἐπειδὴ καὶ ὁ κόθορνος ἀνδράσι καὶ γν»αιξὶ 
πρὸς τὰς ὑποδέσεις ἁρμόττει. δοκεῖ δὲ ἅτος 
καὶ τὰ τρία ψηφίσασθαι ἐπιζήμια, ἢ δε- 
σµεύεσθαι ἐν τῷ ξύλῳ ἢ πιεῖν κώνειον ἢ 
ἐκφυγεῖν. δοχεῖ δὲ οὗτος ἀπὸ Κέω τῆς νήσα 
εἶναι, ἐκ εἶναι δὲ γνήσιος ἀλλὰ πονητὸς υἱὸς 
τοῦ ᾽άγνωνος. ὁ δὲ Θεκοδίδης (8 68) αὐτὸν 

δεξίδωροι --- δέον ϐ 

ἐπαινεῖ. 
δεξιός καὶ ὁ εὐχερής. "ἐπὶ Ἰουςινιαροῦς 

Πέτρος τις ἦν Βαρσύμης ὅτω καλόμενος --- 
δεξιὸς γὰρ ἦν κλέψαι” (εί. ν. Θεόδοτοὸ. 
καὶ αὖδις "ὃ δὲ δεξιᾷ χρησάµενος τύχη ἔκν- 
ρίευσε “Ρώμης. "ὅτι πρώτω Ποπλίῳ ἑλλο- 
χήσεως ἁμοιβὴ δεξιῶς γενοµέρης ὑπὸ Ῥω. 
µαίω» ἐδόθη ςέφανος ἀγρώςεως χλωρᾶςι 
ἀντὶ τοῦ ἁρμοδίως, 

δεξιοὺς ἔλεγον οἱ παλαιοὶ καὶ τὰς ἐςρα. 
τευµένους καὶ ἐπαίνου ἀξίσες, τοὺς δὲ ὅα- 

διδράσκοντας σρατιώτας φιλοδίκους μαὶ συ: 
κοφάντας, scli. Α Ran. 1145. 

δεξιοῦται προσάγεταες, ξενοδοχεῖ, φιλο- 
φρονεῖσαι» 

«4{έξιππος «{εξίππα ὁ Ερένριος χρημα. 
τίσας, «4ν ηναῖος ῥήτωρ, γεγορὼς ἐπὶ Βαλε 
ριανοῦ καὶ Γαλιήνου καὶ Κλαυδίσυ δευτέφε 
καὶ «4ὐρηλιανοῦ τιν βασιλέων» Ῥωμαίων. 

4έξιππος Κῴος ἰατρός, Ἱπποκράτοις) 

µαθητής, ὃς μεταπεμφθεὶς ὑπὸ "Εκατόρνοε 
τοῦ Καρῶ» βασιλέως ἰώσασθαι αὐτοῦ τοὺς 
παῖδας ἀπογρωσθέντας ΙΠΜαυσωλὸν καὶ Πε 
Σώδαρο», ἐπὶ ὑποσχέσει ἰάσατο τοῦ παῖσαι 
τὸν πρὸς Κᾶρας τότε αὐτῷ ἐνεσῶτα πόλεμο». 
ἔγραψεν Ἰατρικὸν βιβλίον ά, καὶ περὶ προ 
γρώσεων β'. 

δεξίωσις ὑποδοχή. 
δέοιτο χρῄζοι. 
δέομαι γενικῇ. αἰτιατικῇ δέ Demosth. 

33 19) "τοῦτο τοίνυν» ἐροῦμε», ἃ δὴ δέοµω 
τε καὶ ἀντιβολῶι 

ῥέον. ὅτι εἲ Μείιενόν ἐσι τὸν σπουδαῖονν 
πολιτεύεσθαι, χρὴ -- διελοµένους τὺ δέον 
παρ ἑωυτοῖς, ὅπερ σημαίνει καὶ τὸ καλὺν 
καὶ τὸ συμφέρο» καὶ τὸ ἀνωγκαῖον, τὸ μὺ 
ἀναγχαῖον, ὅταν λέγωκαεν πᾶν τὸ γενόµενο 
δέον εἶναι καὶ φθαρῆναι;, τὸ δὲ συμφέρον, 
ὅταν λέγωμεν δέον εἶναι περστάτοις χρῆσθαι 
ἢ διαίτῃ τοιαύτῃ, τὸ δὲ καλό», ὄταν λέγω" 
µεν ὁέον εἶναι τὰ δίκαια ποιεῖν ἢ πείθεσθαι 
τοῖς νόµοις ἢ τοῖς γονεῦσι, τρία ἓν σηµαίνει, 

δέο»" (Α Να», 867) '"ὥσπερ Ηερικλέης εἰςν 
τὸ δέον ἀνάλωσα."' Περικλέης «49 ἡναίων «ρα: 
τηγὺς λόγον ἀπαιτούμενος ὑπὲρ χρηκάτων 
Κλεάνδρῳ τῷ ἁρμοςῇ «{ακεδαιμονίων ἐπὶ 
προδοσία, τοῦτο οὐκ ἐδήλα, ἀλλ’ εἲς τὸ δέον 
ἔλεγεν ἀναλῶσαι αὐτά. οἳ δὲ ἄλλως φασί’ 
πολλῶν ὄνεων χρημάτων ἐν τῇ ἀκροπόλει εἰς 
τὸν πόλεμο» τὰ πλεῖςα ἀνάλωσε, καὶ λογο 



δέον ο --- δεῦρ ἀεί 

σμοὺς διδοὺς ν΄ ταλάντω» ἁπλιῶς εἶπεν εἷς 

τὸ δέον ἀνηλωκένω. μετὼ δὲ ταῦτα µαθόν- 
τις «{ακεδαιμόνιοι Κλεανδρίδη» μὲν ἐδήμευ- 
σαν, Πλειςράνακτα δὲ ε ταλάντοις ἐζημίω- 
σαν, ὑπολαβύντες δωροδοκήσαντας αὐτοὺς 
φείσασθαι τῆς λοιπῆς "4θηναίων γῆς, καὶ 
τὸν Περικλέα, ἵνα μὴ γυμνῶς εἴπη ὅτι δέ- 
ῥωκα τοῖς .Πακεδαιμονίω» βασιλεῦσι ταῦτα, 
οὕτως αἰνίξασθαι. 

ε ὅδέον τὸ πρέπο», ὅτι συνέχει ἐν οἷς χρή 
Όιορ. L. 7 99). Προκόπιος Pers. 27) ᾽ μίαν 
πηγὴν οὔὖσαν», οὐ δέον αὐτὴν ἐκπεπωκότων 
ἀποξηρανθῆναι.” 

δέοντο Hom. 5 ὅ5ὅ) ἐδεσμεύοντο, 
δέος φόβος. 

δέπας τὺ ποτήριο». καὶ δεπάεσσι σὺν 
τοῖς ποτηρίοις. 

δεραγχέας πάγας (ΑΡ 6107) τὰς τὴν 
ῥέρη» ἀγχούσας, 

δέραια ἐπιτραχήλιος κόσμος. 
δεραιοπέδη τὸ Ἰξευτικὺν λένον" ἐν ἐπι- 

Ἰθάμματι (ΑΡ 6 14) ""τῶνδε πετηνῶν ἄρρη- 
στον Πίγρης τάνδε δεραιοπέδη».' λέγεται δὲ 
καὶ δαιμοπέδη». 

δέρας τὸ χρυσόμαλλον δέρας, ὅπερ ὁ 
Ἰάσων διὰ τῆς Ποντεικῆς Φαλάσσης σὺν τοῖς 
ργοναύταις εἲς τὴν Κολχίδα παραγενόµενοι 
ἔλαβον, καὶ τὴν Ιήδειαν τὴν «4ἰήτου τοῦ 
βασιλέως Φυγατέρα. τοῦτο δὲ ἦν οὐχ ὡς 
ποιητικῶς φέρεται, ἀλλὰ βιῤλίον ἦν ἐν δέρ- 
μασι γεγραμιµένον, περιέχο» ὅπως δεῖ γίνε- 
σθαι διὰ χημείας χρυσό». εἰκότως οὖν οἱ 
τότε χρυσοῦν ὠνόμαζον αὐτὸ δέρας διὰ τὴν 
ἐνέργειαν τὴν ἐξ αὐτοῦ. Ίο. Antioch. 
δέργµα τὸ βλέμμα, ἐκ τοῦ — τὸ 
ω. 
δέρη τράχηλος. λέγεται καὶ δειρή. 
δέρκει» βλέπειν, καὶ δερκοµένων βλε- 

πόντων, 
4ερκυλλίδας ὄνομα κύριον, βασιλεὺς 

“ακεδαιμονίω». 
ῥερματικόν «{υκοῦργος λέγει τὸ ἐκ τῶν 

δερµατίω» τῶν πιπρασκοµένων περιγινόμενον 
ἀργύριο». Harp. 

4έρμη an «4έρβη) πόλις. 
ῥερμισής. «4υσίας μὲν τὸν σκώληκά φη- 

συ οὕτω λέγεσθαι, “4ρίσαρχος δὲ τὸν ὄφιν. 

εἴη ὁ ἂν μᾶλλον ὁ δέρματα ἐσθίων ἐτυμώ- 
τερον οὕτω καλούμενος. Ηατρ. 

δερμόπτερα ζῷα, οἷον νυκτερίς, ἥτις ορ 
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μόνη τῶν πτητικῶν ζώων καὶ γάλα ἔχει ἐν 
μαςοῖς καὶ Φηλάζει εὐθέως τὸ γεννώµενο». 

δερμύλλοντα. 
ὁ έρος. αἳ τοιαῦται εὐθεῖαι ῆτοι Ἰωνικαί 

εἶσιν ἢ 4ωρικας ῥέρος, κῶος' ἀπὸ γὰρ τοῦ 
δέρας καὶ κῶας πεποίηνται. 

δερρίδιον σκιάδειον δερμάτινο». 
φέρρις δέρµα, βύρσα. ἢ τρίχινον παρα- 

πέτασμα. 
δέρτρο» (Hom. λ 571) ἐπίπλουν. ὁ δὲ 

“ρίσαρχος τὸ δέρμα καὶ πάντα τὸν χρῶτα 
τὸν πρὸ τοῦ ἧπατος. ἄμεινον δὲ τὸ ῥάμφος, 
ἀπὸ τοῦ Φέρει», ὅπερ ἐςὶ κρούειν' τούτῳ δὲ 
διαρρήσσουσιν ἃ ἂν ἐσθέωσιν οἱ γῦπες, τῇ 
κρούσει τοῦ ῥάμφους. καὶ ἔσι τὸ ὄνομα ῥη- 
ματικόν" ὡς παρὰ τὸ πλήσσω πλῆκτρο», ὅτω 
καὶ παρὰ τὸ δέρω δέρτερο». 

δερῶ σε Φύλακο» κλοπῆς (Α Εα. 369) 
ἀντὶ τοῦ ἐκδερῶ σε, ὧςε ἀπὸ τοῦ σώματος 
Φύλακον ποιῆσαι εἰς ὑποδοχὴν κλεμµμάτων, 

δέσιος παρά Ἰακεδόσιν ὅ μὴν ὁ ἰόνιος. 
δεσμὰ τῆς ψυχῆς αἱ φλέβες καὶ αἱ 

ἀρτηρίαι καὶ τὰ νεὔρα. ὅταν δὲ καθ’ ̓ ἑαυτὴ» 
ἠρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐτῆς πρὸ τᾷ λόχου 
καὶ τὰ ἔργα. Diog. L. 8 31. 

δεσμοὶ Ίυρρηνοί, οἷς ἐχρῶντο κατ’ 
ἐκεῖνο καιροῦ εἷς τὰς τῶν δεσμωτῶν κακον- 
χίας. 

δεσμωτήριο» ᾗ φυλακή. 
ὁεσμώτης καὶ αὐτὸς ὁ δέσµιος, ὡς ὁ 

δεσμώτης Προμηθεύς, καὶ ὁ δεσμῶ». Κρα- 
τῖνος ἐν Πυτίνῃ ἐπὶ τῶν δεσμοφυλάκων '"ὄψει 
γὰρ αὐτὴν ἐκτὺς οὐ πολλᾶ χρόνε πρὸς τοῖσι 
δεσμώταισι καταπιττθµένην’' (ολ. 8 Αἱ. 105). 

δεσπόζω γενικῇ. 
δεσπόσννος παῖς τοῦ δεσπύτου. 
Φδεσποτεία ἡ κυρίενσις, 

δεσπότου κεκαρµένου πενθοῦντος. 
δεύειν φυρᾶν καὶ ὁέδευκε πεφύρακεν. 

ἔσι δὲ καὶ τὸ φυρᾶ» Ελληνικό», 

δευθέντα βραχέντα, καὶ δευόµενος 
βρεχόµενος. «4ἰλιανός '"αἵματί τε δευόµενοι 
οἱ τοῖχοι τῶν δωματίων», καὶ ἐκ τῶν ὁαπέ- 
ζω» ἀνέβρυε λύθρο», καὶ πάντων» τὰς δια. 
ροίας ἐξέπληττον” 

«4{ευκαλίων ὄνομα «κύριο». 
δεῦρ᾽ ἀεί ἀγ' '“αῦ ἕως τούτου: Πλά- 

τω» Νόμω» ἕ- πρὸς τοὺς λόγους 
πληλύθαμε».", 
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δεῦρ) ἠξα θᾶσσο» ἢ καθ ἡδονὴν πο- 
ός 5ος 890) ἀντὶ τοῦ ταχύτερον ἡ ὡς 

* βαδίζειν. 

δεῦρ᾽ ἴψδι. ριςοφάνης (Νας. 58) 'δεῦρ 
2) ἵνα αλάῃς,” ἐπὶ τῶν» ἐπὶ κακῷ τινὰ ἐπι- 

σπωμµένων. τὸν παϊδά φησι πλησίον ἐλὼ εν 
της κλίνης, ἐᾳ) ἧς ἀνέκειτο ὁ —— τύ- 
{ειν αὐτὸν ἀπειλῶν, 

a ὑεὔρο ἐνφάδε, ἐπὶ τοῦ παρόντος, καὶ 
ὑεῦρο ἄεέ ἀνεὶ τοῦ µέχρι τοῦ παρόντος, 
σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἐλδέ' (Α Κα. 8) ""δεῦρό 
νυν πρόσελθε,᾽ ἀντὶ τοῦ πλησίασο», ἐγγὺς 
ἐλΦέ. καὶ παρ Ὁμήρῳ (Γ 130) '"δεῦρ δι 
λέγεται δὲ καὶ δευρὶ παρὰ 4ριςοφάνει (Βαπ. 
1529) "ταχέως ἥκειν ὡς ἐμὲ δευ ei καὶ μὴ 
μέλλει». κάν 8 ταχέως ἡ ἥκωσιν, ἐγὼ μὰ τὸν 
:4πόλλω κατὰ γῆς ἀποπέμψω." 

Ρ. δεῦρο. τὔτο τὸ ἐπίθρημιά τινες ἐπὶ χρό- 
νου τετάχθαι νομίζουσιν' οἳ δὲ ῥήτορες ἐπὶ 
τόπου πάντες αὐτῷ χρῶνται, ὡς «4ἰσχίνης 
ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου (174) ''καὶ παρασχεῖν 
τῷ μὲν φεύγοντι Φαρρεῖ», ὅταν αὐτὸς δεῦρο 
παρέλθῃ, καὶ Αντιφῶν ἐν τῇ παρανόμων 
κατηγορία '"'ραυμιάχους ὡς περὶ δωρεῶν μὲν 
εἰπεῖν κατάγειν δεῦρο,”' καὶ «Τείναρχος ἐν τῷ 
κατὰ .{εωχάρους περὶ τοῦ ταλαιπώρα «4ι- 
ῥύμου νῦν πρὸς ὑμᾶς ἐριῦ. καί ῃιοι δεῦρο 
αὐτοῦ τὸ παιδίον κάλεσο». καὶ 4ημοσθέ- 
γης (19 190) * ἀπόκριναι 7ὰρ ὁδεῦρο ἀναςάς 
μοι”. καὶ ἄλλοι ἕτεροι. 

δεύσας βρέξας' 'ὃ δὲ δεύσας τοῦ αἵ- 
µατος τοὺς δακτύλους προσέγραψεν.' 

a δευσοποιός βαφεύς. σηµαίνει δὲ καὶ 
τὸ» ἔμμονον καὶ δυσαπόπλυτο». 

b δευσοποιός. κυρίως μὲν ἐπὶ τῆς πορ- 
φύρας λέγεται τὸ ὄνομα τῆς ἔμμονον καὶ 
ἀνέκπλυτον ἐγούσης τὸ ἄνθος τῆς βαφῆς, 
ἐκ μεταφορᾶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων» 
τῶν ἐχόντων τὸ χρῶμα ἔμμονόν τε καὶ πο- 
λυχρύνιον (Ηατρ). καὶ δευσοποιὸς πονη- 
ρία. μετῆκται ἡ λέξις ἀπὸ τῶν καταβεβαμ- 
Γένω» ἐρίω», σηµαίνει δὲ τὸ βέβαιο» καὶ 
ἀνέκπλυτο» τοῦ χρώματος. οἱ συγγραφεῖς δὲ 
ὅταν ἀμετακίνητόν τι δηλῶσαι βούλωνται, 
καταχρῶνται τῇ λέξει καὶ ἐπ ἄλλων. δύνα- 
ται οὖν * δενσοποιὸς πονηρία ὑπερβάλλεσα 

εἶναι, καὶ ἧς οὐχ οἷόν τε ἦν περιγενέσθαι. 
δεύτατος (Hom. 51) ὁ ἔσχατος, ἀπὸ 

τοῦ δεύεσθαι καὶ ἐνδεῖν, 
ῥεῦτε παρακελεύσεως ἐπίρρημα. 

δεῦρ᾽ ἦξα Φᾶσσον -- 4πηίπυλος 

δευτεριάζει»' (Α Ecel. 6614) ''ἐγὼ ἤδη 
διαπραξάκµενος παραδῶ σοι δευτεριάζειν. τὸ 
ὕςερον διαπράττεσθαι. 

δεύτερος πλοῦς, ὅτε ἀποτυχών τις ἕ- 
ρίου κώπαις πλεῖ. 

δέφειν τὸ τοῦ αἰδοίου τινὰ ἅπτεσθαι. 
καὶ δεφόμενος (Α Επ. 34, Ρας. 289) ἀντὶ 
τοῦ ἀποδέρων τὸ αἰδοῖον. 

δέφεσθδαι" 4ρισοφάνης (Βεε].703) "ἡμᾶς 
δὲ ὃρῖα λαβόντας διόρε συκῆς ἐν τοῖς προ- 

φύροις δέφεσθαι, ἵνα κνησμὸν αὐτοῖς τὸ 
φύλλον ἐμποιῇ. 

δέχεται καὶ ῥῶλον «4λήτης. ἐπὶτῶν 
πάντα πρὸς τὸ κρεῖστον ἐκδεχομιένων τάττε- 
ται, ἡ ἁπλῶς ἐπὶ τῶν μηδένα προσιεµένω». 

δέω μικροῦ μικροῦ γε ἔχομαι. 
δή ἀντὶ τοῦ νῦν' ριςοφάνης Νεφέλαις 

(00) "φρόντιζε δὴ καὶ διάθρει.' Σωκράτης 
λέγει πρὸς τὸν πρεσβύτη». τὸ δή ἰσοδύνα- 
ιο» τῷ »ῦ». 

4η βελτός πόλις Θρᾳκική. 

δήεις εὑρήσεις" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 
126) "“Ὑραψάμένος δήεις 

δήετε (Ηοπη, Ἰ 418) εὑρήσετε. 
η ά ἐπὶ πολὺν χρόνον. 
δηθαίωνες οἳ µακρόβιοι, 
δη άκις πλεισάκις. 

δῆθε» ὡς δή φησι. τοῦτο δὲ προσποίη- 
σιν ἀληδείας ἔχει, ὀύναμιν δὲ ψεύδες. λαμ- 
βάνεται δὲ τὸ δεν ὡς παραπληρωματικόν. 
“ὁ δὲ Σερτώριος παρήνει ὡς δῆθεν αὐτοῖς 
παραδοῦναι τὴν πύλιν.' “ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἐπὶ 
Πισίδας δήὺεν ἐπορεύετο, ἐφ οὓς σρατεύειν 

— — καὶ αὖθις “προέτενε τὰς 
χεῖρας ἱκετεύων ὁῇῆθεν. καὶ αὖθις ' ἄλλως 
δὲ τῇ καθ’ ἡμᾶς πολιτεία χαίρειν ἐθέλοντα 
δῆθενι 

δη ύνω ἐγχρονίω, βραδύνω. 
ὁπία καταπεπολεμηµιένη,κατακεκοµιµιένη" 

ἢ δήια πεπονθυῖα. κοινῶς πολεµία, ἀττικῶς 

ῥύσηνε. Σοφοκλῆς (Αἱ, 784) ““ὦ δηία Τέκμησ- 
σα, δύσμορο» γένος, 

4πιάνειρα ὄνομα κύριον. 
4πιδάμµεια ὄνομα κύριο». 
4πιονεύς ὄνομα κύριο». 
4πιονίτης Hom. A 430) ὄνομα κύριον. 
{ήῄιος ὄνομα κύριον. 
δηιοτῆτος μάχης. 
ὁηιόων διακόπτω». 
4πίπυλος ὄνομα κύριον. 
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4πίπυρος ὄνομα κύριον. 
4πίφοβος ὄνομα κύριον. 
απιώ ὄνομα κύριον. 
ῥπλα δή φανερῶς. 
ὁπγλαϊςή (Επεεβίε], 5 159) ἐλεεινή, ἀθλία. 
ὁπλάτωρ ὁ κατήγορος. καὶ ὁηλάτω- 

ρες. ὅτι «4ναςάσιος ὁ βασιλεὺς Ῥωμαίων τὸ 
τῆς δηλατωρίας πάθος τικωρεῖται πρὺς τοῖς 
ἄλλοις ἔργοις. 

ὁπγλατωρίαι αἱ τῆς καταςάσεως τοῦ 
ῥημοσίον φόρου ἀποδείξεις παρὰ “Ῥωκαίοις, 
αἱ εἰσαγγελίαι. 

ῥηληγατίων κατὰ Ρωμαίους ἡ ἐκταγὴ 
τοῦ σιτοπομπείε καὶ ἡ ἀννονῶν µετακομιδή. 

ῥήλημα ῥλάῤη. 
ὑὁηλήμων» ὁ βλωπτικός. 
ὁγλήσεται (Ἠοπ. Ἐ 103) βλάψει, δια- 

πθερεῖ, καὶ δήλησις ἡ βλάβη" “ληςὰς ἐπελ- 
δύνας ἐπὶ ὑηλήσει τον βοῶν Θεσπιάδου. 
ὀγλητήριον φάρμακο». 
4ήλια. καὶ 4{ηλιάς, 
4ηλιάς ἡ ναῦς, καὶ ἡ «{ημήτηρ. 

κύριον ὄνομα, 
ὄπλιαςα ί οἳ εἷς 4ἤλον ἐξελθόντες Φεω- 

ροή, οὕτω .«{υκοῦργος. Harp. 

4ήλιος ὁ ἀπὸ τῆς «4ήλου' «{ἤλος γὰρ 
ἡ γῖσος τοῦ «πόλλωνος. 

ἁπλίου κολυμβητοῦ. τοῦτο ἐροήθη 
εἰς βίβλον ᾿Ηρακλείτε (Diog. L. 9 11) διὰ τὸ 
ὀνσνόητον, «{ηλίη τινὸς δεῖσθαι κολυμβητᾶ, 
ὃς οὐκ ἀποπνιγήσεται ἐν αὐτῷ, ἐπιγράφεσι 
θὲ αὐτὸ οἳ μὲν µούσως οἳ δὲ περὶ φύσεως, 
ἀιόδοτος δὲ ἀκριβὲς οἰάκισμα πρὸς ςάθµιη» 
βίου, ἄλλοι γγώµη»ν ἠνθῶν, κόσµο» τρόπων 
ὑὺὺς τῶν ξυμπάντω». ἢ οὕτως. «{ηλίου κο- 
Ἰεμβητοῦ, ἐπὶ τῶν ἄκρως νηχοµένων"' Σ 

καὶ 

«οὐ- 

χράτει γὰρ δόντος τοῦ Εὐριπίδου ᾿Ηρακλεί- 
τος τοῦ σκοτεινοῦ σύγγραμμα, ἐρέσθαι τί 
ῥοχεῖ; τὸν δὲ φάναι 'ἃ μὲν συνῆκα, γενναῖα” 
μαι δὲ καὶ ἃ μὴ συνῆκα. πλὴν 4ηλίς δεῖ- 
ται χολν μβητοῦ εἷς τὸ μὴ ἀποπνωῆναι ἐν 
nig. —OO—— 
ἐπὶ τῶν πάνυ ἐμπείρων »νήχεσθαι. 

ῥηλονότι. 
ῥήλων ὁράσεω», καὶ δῆλοι ὁράσεις, 

ἐρύπνια. 70 interpr. 
ὁημαγωγεῖ ςρατηγεῖ, ἄρχει τοῦ δήµα" 

(Α Βαν. 448) "ὃς ἑπτέτης ὦν ἓκ ἔφυσε αρά- 
ου νυνὶ δὲ δηµαγωγεῖ.” τουτέσιν ἐκ ἐνε- 
Ἰράφη εἰς τοὺς φράτορας. καὶ αὖθις 'ἐκδη- 
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μµαγωγηθέντας εἷς παρρησία». 
ῥὁημαγωγικός σρατηγικός. Πολύβιος 

(1521) '"Μολπαγόρας ἀνὴρ λέγειν καὶ πράτ- 
τειν ἱκανός, κατὰ δὲ τὴν αἴρεσιν ὅημαγωγι- 
κὸς καὶ πλεονέκτης' ὃς μιοναρχικὴν ἐξουσίαν 
ἑαυτῷ περιποιησάμενος ἀνηρέδη παρὰ τι- 
ρῶν. καὶ αὖθες ' ἡ δηµμαγωγία γὰρ ἃ πρὸς 
μουσικοῦ ἔτ ἐςὶν ἀνδρός, οὐδὲ χρηςοῦ τὲς 

τρόπους, ἀλλ’ εἲς ἁμαθῆ καὶ βδελυρό»'' 4ρι- 
σοφάνης φηαί Eq. 191). 

δημαγωγός. '"ἀνδρὸς δημαγωγᾶ µετα- 
πείσαντος αὐτόν, τουτέςι τοῦ δή ἄρχον- 
τος. (Ρο]γ!». 3 80) 6 Φλαμίνιος ὀχλοκόπος 
καὶ ὅημαγωγὸς τέλειος πρὸς ἀληθιῶν δὲ 
καὶ πολεμικῶν πραγμάτων χαρισχὸν οὐκ 
εὐφυής., 

4ημάδης «4φηναῖος, ῥήτωρ καὶ — 
}ωγὸς πα»ᾶργος καὶ εἰτυχής, πρότερον ναὐ- 
της ὤν, ἔγραψεν ἀπολογισμὺν πρὸς ΌὍλυιι- 
πιάδα τῆς ἑαυτοῦ δωδεκαετίας, ἱςορίαν περὶ 

4ήλε καὶ τῆς γενέσεως τῶν {ητᾶς παίδων. 
οὗτος κατέλυσε τὰ δικασήρια καὶ τὰς ῥητο- 
ρικοὺς ἀγῶνας. τελευτᾷ δὲ ἐπὶ “4ντιπάτρου. 

4ημάδης «{ακιάδης “4θηναῖος ῥήτωρ.ὺ 
τοῦτον εἰσεποίησεν ὃ πρότερος «ημάδης ὁ 
καὶ δημιαγωγὸς ἀπὸ αὐλητρίδος τεχθέντα. 
πατὴρ δὲ καὶ αὐτὸς ΖΊημέου τοῦ ῥήτορος 
γέγονε, καὶ ἀπώλετο ῥιφεὶς εἲς τὴν 4μφιπύ- 
λεως λίμνη» ὑπὸ Κασάνδρε τοῦ «Αντιπάτρε 
πατρὺς διαδόχου... µετ ἀντίπατρον βασι- 
λεύσας Θήῤας ἀνέςησε. 

4ημέου ναύτου, ναύτης καὶ αὐτός, ναυ- 
πηγὸς καὶ πορθμεύς. ἀποςὰς δὲ τότων» ἐπο- 
λιτεύσατο, καὶ ἦν προδότης, καὶ ἐκ τούτου 
εὔπορος, καὶ κτήματα ἐν Βοιωτίᾳ παρὰ Φι- 
λίππου δωρεὰν ἔλαβεν. οὗτος ἄημοσθένει 
λέγοντι ὑπὲρ Ὀλυνθίων ἀντέλεγεν, Εὐνθυκράτη 
δὲ τὸν Ὀλύνθιον, ἀτιμωθέντα παρὰ «49θη- 
ναΐοις, ἐψηφίσωτο ἐπίτιμον εἶναι καὶ πρόξε- 
νον “4φηναίοις. λόγους δὲ διδοὺς ἀρχῆς ὦο- 
ρυβηθεὶς ἀπεδήμησεν, οὔτε ἑαυτῶν" εἰπών 
᾿"ἐςὲ κύριοι οὔτε ἐμῦ.'' ἐπέςελλε δὲ Φιλίππῳ, 
καὶ τὸ» υἱὸν ἔπεμπε πρὸς αὐτόν. ἱπποτρόφει 
δὲ καὶ ἠγωνίζετο ὈΟλυμπίασι, καὶ ἐνίκα. 
ἔγραψε δὲ καὶ ψήφισμα τῷ Φιλίππῳ τοὺς 
Ἓλληνας ὑπακούειν. ἐν Χαιρωνείᾳ δὲ αἰχμά- 
λωτος γενόμενος ἀφείθη, καὶ πρεσβευτὴς ὑπὲρ 
τῶν αἰχμαλώτων ἀπεςάλη, ὃς ἀνῆκε Ὠίλιπ- 
πος. δὶς δὲ παρανόμων ἑάλω. ἐπολιτεύσατο 
δὲ καὶ ἐπ᾽ “4λεξάνδρου. 
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4ημαίνετος ὄνομα κύριο». 
4ημάρατος Προκλέους ἀπύγονος, ὑπὸ 

Ἰλεομένους τοῦ Εὐρυσφέως ἀπογόνου, ὃς 

Ἱππίαν καθεῖλε συμβασιλεύω», ἐκβέβληται 
ὡς νόθος, διότι τεχθέντος αὐτοῦ καὶ ἀγγελ- 
Φέντος “4ρίσωνι τῷ πατρί, λογισάµενος ὁ 
πατὴρ τὸν ἀπὸ γάμων χρόνον ἐλάττονα δέκα 
μηνῶν ὄντα, "οὐκ ἐμὺς ὁ παῖς' ἔφη. ἔκπε- 
σὼν δὲ εἰς Πέρσας ἀνῆλθε, καὶ τελευτήσα»- 

τος «{αρείου συμπράξας εἲς τὴν βασιλείων 

τῷ Ξέρξη, ἐπὶ τὴν “Ελλάδα ςσρατεύειν αὐτὸν 
ἔπεισεν. 

4ημάρητος ὄνομα κύριον, οἱονεὶ An- 
μάρατος. 

δημαρχία, ὅτε ὁῆμος ἄρχει. καὶ ὄνομα 
ἀξιώματος. 

δήμαρχοι, ὅτι ὁ ὀῆμος ες τὴν προτί- 
ρα» ἐπανελθὼν εὐκοσμίαν δημάρχους εἴλετο 
Σικίννιον καὶ Προῦτο», οἳ τοῖς ὑπάτοις εἰς 

τὸ αὐτὸ τῆς δυνάμεως καφιςάµενοι, ἐνιαυτῷ 
τε ταύτην καρπούμενοι τὴν ἐξουσίαν, ἐδη- 
μαγώγου» τὸ πλῆθος τοῖς καθ’ ἡδονὴν πο- 
λιτεύµασιν. ef. Dionys. Hal. 6 89. 

ὄνομα δὲ πολιτείας οἱ δήμαρχοι παρὰ τοῖς 
θηναίοις, οἳ πρώην ναύκραροι καλούμενοι" 
οἷς ἐξῆν ἐνεχυράζειν. καὶ Φερεκράτης ''ὑπέ- 
λυσε δήμαρχύς τις ἐλφὼ» εἰς χορόν.᾽' οἱ κατὰ 
φῆμον ἄρχοντες' οὗτοι δὲ διεκόσµου» τὴν 
ἑορτὴν τῶν Παναθηναίω». 

δήμαρχος. ἑκάςου ὁήμου τῶν ἐν 4δή- 
ναις ὃ κατάρχων ῥήμαρχος ἐλέγετο. οὗτοι δὲ 
τὰς ἀπογραφὰς ἐποιοῦντο τῶν προσύντων 

ἑκάσῳ δήμῳ χωρίων. ἔτι δὲ καὶ τὰ ληξιαρ- 
χικὰ γθαμματεῖα παρ αὐτοῖς ἦν. ἀλλὰ καὶ 
συνῆγον τοὺς δήµες ὑπότε δεήσειε, καὶ ψῆ- 
φον αὐτοῖς ἐδίδοσα», καὶ ἐνεχύραζον δὲ οὗ- 

τοι. Harp. 
δηµελέητος ἐλεεινός. 
δημεύσας δημοσιεύσας. 
δηµηγόρος ἐπὶ τοῦ δήμον λαλῶν. 
4ημήτηρ ἐςὶν ἡ γῆ, οἱονεὶ γηµήτηρ τις 

οὖσα. ἐπεὶ δὲ ἕδρα πάσης πύλεως ἡ γῆ ἐςίν, 
ὡς βαςάζησα τὰς πόλεις, πλάττεται πυργο» 

φόρος (Codin. οτἱμ. ΟΡ. p. 14). καὶ αὖδις 
Gxovy δὲ γην. εὐδαίμονα µάλιςα καὶ καρ. 
ποὺς ἐνεγκεῖν οὖσαν ἀγαθήν, οἶνον ἡδὺν καὶ 
πολὺν ἔχουσαν. 

4ήμητρα ὄνομα Φεᾶς. 
4ημήτρειος καρπός ὁ τῆς 4ήμητρος. 

α΄ «ὄ4ημήτριος ὁ “ντιγόνου καὶ Πτολε- 
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μαῖος ὡμολόγησαν φιλίαν σφίσιν ἔνσπονδον 
εἶναι ἐπ᾽ ἐλευδερώσει τῆς πάσης Ἑλλάδος 
καὶ ἐπὶ τῷ τῇ ἀλλήλων ἑ ἐπιμαχεῖν" καὶ ἅμιλλα 
ἦν αὐτοῖν, πότερος μᾶλλον τὰ δόξαντα ἐ ἔργῳ 
ἐμπεδώσει. καὶ ὁ Ἱηακεδονικὸς ἄρχων ὁ διὰ 
σχολαιότητος ἀφικνεῖται, καὶ τήν τε εἰς Ίήη- 
νυχίαν οὖσαν φρουρὰν ἐκβά)λ).ι. καὶ {ιονύ- 
σιον τὸν ἐπιτεταγμένον αὐτῇ ...: τν καὶ An- 
µήτριον τὸν Φαληρέα µεθίςσησιν, ὃς δὴ τὰ 
4θήνησιν ἦγεν εἲς ὀλιγαρχίαν, καὶ αὔτονο- 
μεῖσθαι καθύτι πάτριον -49φηναίοις τε καὶ 
ΠΗεγαρεῦσιν ἔδωκε, φυλάττειν τε ὅσα ἦν 
σφίσιν ἐκ τῆς εἰς τὸ ἀρχαῖον πολιτείας »ό- 
µιµα. ὁ δὲ Πτολεμαῖος, ἅτε διαφερόντως 
τρόπου πραότητα καὶ φιλανθρωπία» ἔργοις 
δηλώσας, ἐπῆρε τοὺς Ἕλληνας τῇ τοῦ ἐλευ- 
Φεροῦσθαι ἐλπίδι ἐνδιδόναι σφᾶς ἐπὶ μᾶλ- 

λον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐφολκὰ τῶν λόγων καὶ ὧν 
ἔπραττε Φαρσεῖν ἐποίει, πιςεύοντας ὡς ἐπὶ 

σαφεῖ τῶν "Ελλήνων ἐλευθερώσει καὶ ἔκ ἀρ- 
χῆς ἐπιθυμίᾳ τὰ πραττύµενα γίγνοιτο. αὐ- 
τονόµους τε δὴ τὰς πλείσας τῶν Ελληνίδων 

πόλεων» ἀφίῃσι, καὶ τὰς Ἰσθμιάδας σπονδὰς 
ἐπήγγελε, κελεύω» οἷα ἐπ᾽ ἐλευθερώσει Φαλ- 
λοφοροῦντεας ΨΦεωρεῖν ες τὰ Ἴσθμια. ἄρας 
δὲ ἐντεῦθεν ἀπέπλευσεν ἐπ᾽ «ἰγύπτε, «{εω- 
νίδην ἐπὶ τῇ Ελληνικῇ ἀρχῇ ἐπιςήσας, καὶ 

«άιῤύης πάσης ἐκράτησεν, Ὀφέλλα τοῦ Κυ- 
ρηναίη ὀυνάςε πρὸς “4γαφοκλέους κατὰ ᾱι- 
κελίαν ἀναιρεθέντος ὁόλῳ. διέμεινε δὲ ἄρα 
οὐκ ἐπὶ πολὺ ΙΠτολεμαίῳ καὶ «{ημητρίῳ ἡ 
ὁμολογία τῆς ξυμβάσεως πέρι. 

τοῦ πατρὸς δὲ ἤδη γεγηρακύτος, αἱ τῆς 
βασιλείας ἐλπίδες ἐς τὴν τούτου διαδοχὴν 
ἦγον ἅμα τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν τῶν ὄχλω» εὖ- 
νοιαν. ἦν δὲ τῷ κάλλει καὶ µεγέθει διάφο- 
ρος" ἔτι δὲ καὶ κεκοσμηµένος ὅπλοις ῥασιλι- 
κοῖς εἶχε πολλὴν ὑπεροχὴ» καὶ πατάπληξιν, 
δὲ ἧς εἰς ελπίδας ἀδρὰς ἤ ήγε τοὺς πολλούς. 

πρὸς δὲ τούτοις πραότης τις ἦν περὶ αὐτόν, 
ἁρμόζουσα »έῳ βασιλεῖ, δὲ ἧς εἰς προθυμία» 
ἐξεκαλεῖτο πάντας, ὧςε καὶ τοὺς ἐκτὺς τά- 
ξεως συ»ὑραμεῖν ἐπὶ τὴν ἀκρύασιν, συναγω- 
νιῶντας τῇ νεύτητι καὶ τῇ µελλόσῃ γίνεσθαι 
χρίσει διὰ τῆς παρατάξεως. Diodor. Sie. 19 81. 

4ημήτριος ὃ ἐπίκλη» Ἰξίω», γραµµα-υ 
τικὸς ««δραμυττηνός, γεγονὼς κατὰ τὲς «4ὐ- 
γούςσου τοῦ Καίσαρος χρόνους" ὃς διέεριψεν 
ἐν Περγάμῳ. ἐπεκλήθη δὲ τοῦτο, ὡς µέντι- 
νες, διότι λεπίδας χρυσᾶς κλέπτω» τοῦ ἐν 
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Ἀλεξανδρεία τῆς Houc ἀγάλματος ἐφωράθη, 
ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἀπεσύλησεν Εὐριπίδειον Φι- 
Ἰώότμιον τὸ ὁρᾶμα ἔγον τὸν Ἰξίονα" ἕτεροι 
ἐὲ ὅτι τῷ διδασκάλῳ ριςάρχω ἀντήρισε», 
ὥσπερ ὁ Ἰξίων εὐεργετήσασιν αὐτὸν τοῖς 
δεοῖς ἀχαριςεἴν ἐπεχείρησεν. ἔγραψε δὲ πολλὰ 
πιρὶ τῶν εἲς µι ληγόντων ῥημάτων, καὶ ἄλλα 
περὶ ἀντωνυμιιῶ», εἲς Ὅμηρον ομως, εἰς 
Ἡσίοδο» ὁμοίως. 

ε ά{ημήτριος Φανοςράτα Φαληρεύς (Φά- 
Ίχφον δὲ λιιὴν τῆς “ττικῆς), ὃς τὸ πρῶτον 
Φανὸς ἐκαλεῖτο, φιλόσοφος περιπατητικός, 

Τέγθαφε φιλόσοφά τε καὶ ἱςορικὰ καὶ ῥητο- 
ρικὰ καὶ πολιτικὰ καὶ περὶ ποιητιῶν. ἠκροά- 
σατο δὲ Θεοφράσον, καὶ δημαγωγὸς ή: 
»ησιγέγονε. συ»έγραψε δὲ συχνὰ βιῤλία. ἔτω 
ὰὲ ἦν σφόδρα εὐπρεπὴς ὡς καὶ διαβολὴν λα- 
βεῖν ὅτε γέγονεν ἐρώμενος »έος ὤ», καὶ προσ- 
αγορενθῆναι ὑπὸ τινῶν αὐτὸν {αμπετώ καὶ 
Χαρποῤλέφαρο». εἲς μέγα δὲ ἀρδεὶς δύξης 
καὶ ἐπικρατείας ὑπὸ τοῦ φῷόνη κατεςρατη- 
19η, καὶ ἐξελαθεὶς ὑπὸ “4Φηναίων εἲς «ἲ- 

γατον ἦλθε», καὶ παρὰ τῷ σωτῆρι Πτολε- 
µαίῳ διμτρίβω» δηχ9 εἰς ὑπὸ ἀσπίδος ἀπέ- 
δαε, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ Βουσιρίτῃ νομῷ, πλη- 
σίον 4ιοσπόλεως τῆς ἐν τοῖς ἔλεσι. eſf. Diog. 
515. 

ὁ 4ημήτριος ὄνομα κύριο». διµίεριος ὁ 
ἴχων δύο µίτρας. 

δήμιον δηµόσων. 
ῥημιόπρατα ἃ ὁ δῆμος πιπράσκει, τὰ 

ὀημοσία πιπρασκόµενα, ἐκ δημεύσεως καὶ 
τῶν Φημιοσιουµένω» διὰ Κλέωνα. “4ριςοφά- 
νης Eq. 103) ""ἐπίπασα λείξας δημιόπραθ’ ὁ 
βάσκανος.' 

ῥήμιος ὁ κολάζων τοὺς παρανόµους, 
ὁημιουργεῖ τὰ μὴ ὄντα ὁ ποιεῖ. καὶ δη- 

μιουργία. 
δημιουργοί οἱ κεραμεῖς, οἱ σκευρποιοί. 

ῥημιουργοὺς ἐκάλου» καὶ τὰς νῦν λεγοµένας 
ὑπονυμφίδας, τΏτέσι τὴν παρεςῶσα» τῇ νύμ- 
Π γυναῖκα” ὅθεν ἔφι καὶ Π{ενάνδρῳ Anuiso: 
ric. κοινῶς δὲ ἔλεγον δημιουργοὺς τοὺς τὰ 
ῥημόσια ἐργαζομένοις, ποτὲ δὲ καὶ τὸς ἀρ- 

Χπέκτονας” Αριςοφάνης ἐν Ερή»ῃ (296). καὶ 
ῥημιουργικῶς (428) ἀντὶ τοῦ τεκτονικῶς" 

ὁημιουργοὶ γὰρ οἱ τέκτονες. φομ. Α Έα. 647. 
ῥημιουργός χειροτέχνης, ὁ τὰ μὴ ὄντα 

ποῶν, δημώδη ἐργαζόμενος. (5 Αἱ. 1035) 
'ἄδης δημιεργὸς ἄγριος. (Thuc. 4 56) "καὶ 
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µηκέτι δέχεσθαι τοὺς κατ ἔτος ἐκπεμπομέ- 
νους Κορινθίων ἐπιδημιεργοὺς κελεύοντες.”' 
᾿"ἑαυτόν τε παρέχων ὑπόδειγμα, ὥσπερ οἱ 
πλαςικώτεροι τῶν δημιουργῶν τὺν χαλκὺν 
ἄμορφον παραλαβόντες καὶ ἀειδέσερον εἲς 
μορφὴν ἐντείνουσι καὶ κατασχηματίζουσι." 

δημοβόρος (Ηοιπ. 4 984) ὁ τὰ δημόσια 
ἐσθίω», 

δημογέροντες (Ηοιι. ΓΙ) 149) οἱ τᾶ δή- 
µου ἐντιμότατοι. 

δημόθοινα καὶ δημοθοινία τοῦ δή- 
µου εὐωγχία ἢ θυσία. 

4ημοκήδης Καλλιφῶντος ἱερέως ἐν 
Μνίδῳ γενομένου “4σκληπιοῦ, Κροτωνιάτης 
ἰατρός, ὃς ἐν «4ἰγίνη ἰάτρευσέ τε καὶ ἔγημε, 
καὶ Πολυκράτην τὸν Σάμου τύραννο» ἰάτρευ- 
σεν ἐπὶ χρυσία ταλάντοις δύο, καὶ ὑπὸ «4α- 
ρείου τοῦ Πέρσου μετεπέµφθη, καὶ συνεγέ- 
νετο αὐτῷ χρόνον ἱκανόν. ἔγραψεν Ἰατρικὸν 
βιῤλίο». 

ὅτι «4{αρεῖος ὁ βασιλεὺς ἐν ἄγρῃ δηρῶν 
ἀποθρώσκων ἀπὸ ἵππου ἐσράφη τὸν πόδα, 
καΐ κως ἰσχυροτέρως"' ὁ γάρ οἱ ἀςράγαλος 
ἐξεχώρησεν ἐκ τῶν ἄρθρω». νοµίζων δὲ καὶ 
πρότερο» περὶ ἑωντὸν ἔχειν τοὺς Φοκέοντας 
“Αἰγυπτίων εἶναι πρώτους τὴν ἰατρική», τά- 
τοισιν ἐχρῆτο. οἳ δὲ ςρεβλοῦντες καὶ βιώµε- 
»οι τὸν πύδα κακὺν μεῖζον ἐργάζοντο, ἐφ᾽ 
ἑπτὰ μὲν δὴ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ νύκτας ὑπὸ 
τοῦ παρεόντος κακοῦ ὁ 4{αρεῖος ἀγρυπνίῃσιν 
εἴχετο" τῇ δὲ δὴ ὀγδόῃ ἡμέρῃ ἔχοντί οἱ φλαύ- 
ρως, παρακούσας τις πρότερον ἔτι ἐν Σάρ- 
δισι τοῦ Κροτωνιήτεω «{Φημοκήδεος τὴν τέ. 
χ»ην ἀγγέλλει τῷ «{αρείῳ. ὃ δὲ ἄγειν µιν τὴν 
ταχίςσην παρ ἑωντὸν ἐκέλενε. τὸν δὲ ὡς ἐξεῦ- 
ϱον ἐν τοῖσιν Ὀροίτεω ἀνδραπόθοισιν ὅκου 
δὴ ἀπημελημένον, παρῆγον εἷς µέσο» πέδας 
τε ἕλκοντα καὶ ῥάκεσιν ἐσθημένον. ςαθέντα 

δὲ ἐς µέσον ἠρώτα ὁ «4{αρεῖος, τὴν τέχνην εἰ 
ἐπίσαιτο. ὃ δὲ οὐκ ἀπεδέκετο, ὀρρωδέων» μὴ 
ἑωυτὸν ἐκφήνας τὸ παράπαν τῆς Ἑλλάδος 
ᾖ ἀπεςερημένος. κατεφάνη τε τῷ {αρείῳ τε- 
χνάζειν ἐπισάμενος, καὶ τοὺς ἀγαγόντας αὐ- 
τὸν ἐκέλευσε μµάςιγάς τε καὶ κέντρα παρα- 
φέρειν εἰς τὸ μέσον. ὃ δὲ ἐν ἑωυτῷ δὴ ὦν 
ἐκφωίνει, φὰς ἀτρεκέως μὲν οὐκ ἐπίσασθαι, 
ὁμιλήσας δὲ ἰητρῷ φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνη». 
μετὰ δὲ ὡς ἐπέτρεψεν, Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι 
Χθεώμενος καὶ ἠπιάματα τὰ ἰσχνρὰ προσάγω» 
ὕπνου τε µεταλαγχάνειν ἐποίεε καὶ ἐν χρόνῳ 
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ὀλίγῳ ὑγιέα µιν ὄντα ἀπέδεξεν, οὐδαμὰ ἔτι 
Ὕ 3 * — . ε / ἐλπίζοντα ἀρτίπην ἔσεσθαι. ἄτω φησὶν Ἡρό- 
ῥοτος ὁ λογοποιός (3 199). 

ϱ 

οτι καὶ ἄτοσσα, ἡ Ἱκύρου μὲν θυγάτηρ 
4αρείου δὲ γυνή, ἐπὶ τοῦ μαςῦ ἔσχε φῦιια" 
μετὰ δὲ ἐκραγὲν ἐνέμετο πρόσω., ὅσον μὲν 

. . 
δὴ χρόνον ἦν ἔλασσον, ἣ δὲ κρύπτουσα καὶ 

⸗ * — ει 

αἰσχυνομένηῃ ἔφραζεν οὐδενί" ἐπεί τε δὲ ἐν 
-. : 

χακῷ ἡν, µετεπέµμψατο τὸν «Πημιοκήδην καί 
οἱ ἐπέδειξεν. ὃ δὲ φὰς ἡγιέα ποιήσειν, ἐξορ- 
κοῖ µιν ἡ μέν οἱ ἀντυπεργήσειν ἐκείνην τῦτο 
ὃ ἂν αὐτῆς δεηθῇ' δεήσεσθαι δὲ ἐδενὸς τῶν 
ὅσα ἐς αἰσχύνην φέρει. καὶ ἠτήσατο τὴν εἲς 
Ἑλλάδα ἄφιξιν (14. 1399). 

{ημακλείδας ξένους καὶ µοιχές. τοιῦ- 
τος ὁ «{ημοκλῆς. 

δημύκοιν»ον δημόσιο», τὸ τοῦ δημοσία. 
καὶ δημ ύκοινος δημόσιος βασανιςής, ἢ ὁ 
ὀήμιος. Harp. 

ὁημύκομπος ὅὃ σωμύλος. 
«δημοκοπεῖν καὶ ἑλληνοκοπεῖν. Πολύ- 

βιος (26 0) ᾿ὁ δὲ Περσεὺς τὴν πρὸς Ῥωμαίες 
φιλία» ἀνανεωσάμενος ἑλληνοκοπεῖν ἐπεβά- 
λετο. λέγεται καὶ ὁημοκοπία κιὰ δοξο- 
κοπία" (Αρρίαη. Hann. 7 12) ᾿ὑπάτες αἱρᾶν- 
ται, ἐκ δόξης πολεμικῆς «4εύκιον, ἐκ δὲ δη- 
µοκοπίας Ίερέντιον. 

ὁημοκρατία. ὅτι Πολύβιός φησιν 11 
11) ὡς δημοκρατία ἐπανελομένη τοὺς ἐπιῤε- 
λεύοντας οὐκέει µισθοφόροις τηρεῖ τὴν ἑαι- 
τῆς ἐλευθερία. 

4ημόκριτος Ἡγησιςράτε (οἳ δὲ 49η- 
νοκρίτου ἢ «{αμασίππου), γεγονὼς ὅτε καὶ 

Σωκράτης ὁ φιλόσοφος, κατὰ τὴν ος ὀλυμ- 
πιάδα (οἳ δὲ κατα τὴν π΄ φασίν), “4ῤδηρί- 
της ἐκ Θράκης, φιλόσοφος, μαθητὴς κατά 

τινας “4ναξαγόρου καὶ «{ευκίππε, ὡς δέ τι» 

νες, καὶ ΙΜάγων καὶ Ἀαλδαίων Περσῶν" 

ἦλθδε γὰρ καὶ εἲς Πέρσας καὶ Ἰνδοὺς καὶ «4ἶ- 
γυπτίους, καὶ τὰ παρ ἑκάςοις ἐπαιδεύθη 
σοφά. εἶτα ἐπανῆλῶε, καὶ τοῖς ἀδελφοῖς συ- 
»ῆν Ἡροδότῳ καὶ «Ἱαμάςῃ. ἦρξε δὲ ἐν 4ῤ- 
φήροις διὰ τὴν ἑαυτᾶ σοφία» τιμηθείς. μα- 
Φητὴς δὲ αὐτοῦ διαφανῆς ἐγένετο ΠΜητρό- 
ύωρος ὁ XToc, οὗ πάλιν ἀκροαταὶ «ἄνάξαρ- 

χος καὶ Ἱπποκράτης ὁ ἰατρός. ἐπεκλήθη δὲ 
σοφία ὁ «{ημύκριτος, καὶ γελασῖνος δὲ διὰ 

τὸ γελᾶν πρὸς τὸ κενύσπουδο» τῶν ἀνθρώ- 
πων. γνήσια δὲ αὐτοῦ ῥιῤλία εἰσὶ δύο, ὃ τε 
µέγας διάκοσμος καὶ τὺ περὶ φύσεως κόσμε. 

4ημοκλείδας --- 4ημοόφένης 

ἔγραψε δὲ καὶ ἐπισολάς. 
ὅτι «Πημιόκριτας ὁ ῤδηρίτης οὐκ ᾖλθεν 

εἲς “4ὐήνας, ἀλλὰ τοσαύτης πόλεως ὑπερε: 

φρόνησεν, οὐκ ἐκ τοῦ τόπου δόξα» λαβεῖν 
ῥελόμενος, ἀλλὰ τῷ τόπῳ δόξαν περιὸεἴναι 
προελόμενος (Πίος, Ι,. 9 37). 

ὅτι ἐλθύντα Ἱπποκράτην πρὸς «{ημόκρι- 
τον κελεῦσαι κομισῷῆναι γάλα, καὶ Φεασά- 
µενον τὸ γάλα εἰπεῖν αἰγὺς εἶναι πρωτοτύκη 
καὶ μελαίνης" καὶ τὴν ἀκρίῥειων αὐτᾶ θατ- 
µάσαι τὸν Ἱπποκράτην. ἀλλὰ καὶ τὴν κόρην 
τὴν μετὰ Ἱπποκράτους πρὺς αὐτὸν ἐλθᾶσαν 
τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἀσπάσασθαι ὅτω ᾿ χαἴρε 
κόρη, τῇ οὲ ἐχομένῃ '"χαῖρε γύναι" 
ἦ κόρη τῆς »υκτὸς διεφθαρμένη: {δη οὲ 
ὕπερ) ἤρων ὄντα πρὺς τῷ καταςρέφει» είναι” 
τὴν οὖν ἀδελφὴν λυπεῖσθαι ὅτι ἐν τῇ τῶν 
Φεσμοφορίω» ἑορτῇ κέλλοι τεθνήξεσθαι καὶ 
τῇ Φεῷ τὸ καν ἤκον αὐτῇ οὐ ποιήσειν" τὸν 
δὲ Φαρρεῖν εἰπεῖν, καὶ κελεῦσαι αὐτῷ προσ: 

φέρει» ἄρτες ΨΦερμοὺς ὑσημέραι. τούτες δὴ 
ταῖς ῥισὶ προσφέρων διεκράτησεν ἑαυτὸν τὴν 

ἑορτή». ἐπειδὴ οὲ παρῆλύον αἱ ἡμέραι (ερεῖς 

δὲ ἠσαν), ἀλυπότατα τὸν βίον προήκατο. 
id. 43. 

«{ηιιονιάδης ὄνομα κύριον. 
ὁημοποίητος ὁ ὑπὸ τᾷ ὀήμα εἴσπου, 

Φεὶς καὶ γεγονὼς πολίτης. ᾿ Περικλῆς ;ὰρ ὁ 
Ἔανθίππου νύμον γράψας τὸν μὴ ἐξ ἀμφοῖν 
ἀςοῖν πολίτην μὴ εἶναι, οὐ μετὰ μιακρὸν τὴς 
γ»ησίες ἀποβαλών», ἄκων καὶ σένων καὶ λί- 
σας τὸν ἑαυτοῦ νύμον καὶ ἀσχημονήσας ἐλε- 
εινῶς ἅμα καὶ μισητῶς ἔτυχεν ὧν ἠβούλετο, 
ὅμως γε μὴν ἀντιῤολοῦντος καὶ δεκάσαντος 
τὸς ἐντεῦῦθεν ζῶντας, ὀψὲ καὶ μόλις τὸν »ύ- 

ὃον οἱ παῖδα τὸν ἐξ «σπασίις τῆς Πιλη- 
σίας ἐποίησε ὁημοποίητον. ὁ υποίητος ὃν 

ὁ φύσει μὲν ξένος, ὑπὸ δὲ 1 ἵμου πολύ 
της γεγονώς. 

δήμος παρὰ “ριστοφάνει (Δεὴ.. 335) ἢ 
κώμη, ἡ ἡ »νῆσος, σημαίνει δὲ καὶ τὸν τῶν 

.{θη»αίων ῥῆμιον. "ἔκτῳ σ ἔτει προσεῖπο» 
ἐς τὸν ὁῆμιον ἐλθιών. 

ὁημός τὸ λίπος. '᾿"δημοῦ βοείου. Φρῖον 

ἐξωπτημένον” (Α Εα. 960) σκεύασµά τι μετὰ 
ἐγκεφάλου γινόμενον ἐν τοῖς Φρίοις, τουτές 
τοῖς φύλλοις τῆς συκῆς. 

4ημοσθένης «49ηναῖος, υἱὸς. «7ημο: 
σθένους καὶ Κλεοβέλης, ῥήτωρ, τῶν δήκιων 

Ηωιανιεύς, ἐπιμελὴς μᾶλλον ἢ εὐφυής, ὡς 

. 1 

και {ν 



άημοσθένης ὃς 

Ἐρμμαπος ἑςορεῖ, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀκό- 

ὡς καὶ τοῦτό φησιν ὁ αὐτός. ὅψδεν 
σανίος μὲ» ὢὦν Βάταλος ἐκλήθδη ὡς καὶ γυ: 
"απια ἐσνδητι πολλάκις χφησάµενος, 4ργὰς 
ύέ μτὰ τὸ εἰς ἀνδρας τελέσαι, ὅπερ ἐστὶν 

Ίρμα ὄφεως. ἐπεθύμησε δὲ ὁ φητορικῆς Καλ- 
Ἰζρατο» Φεασάμενος τὸν ῥήτορα ὑπὲρ Ὄρω- 
τίων λέγοντα. ὀνήκουσε δὲ Ἱσαίου τοῦ Ἴσο- 

μια τοῦ, καὶ τοῖς λόγοις ἐχρῆτο 
ζωήου τοῦ "ἄμφιπολίτου σοφιςσεύοντος ἐν 

Ἀθήναις, καὶ Πολυκράτος, καὶ «ἀλκιδάμαν- 
τος τοῦ Γοοργίου μαθητοῦ, καὶ αὐτᾶᾷ μέντοι 
Ἰσυχράτους. συνεφιλολόγ ησε δὲ «4ἰσίωνι τῷ 
ἀθηναίῳ καὶ Θεοπόμπῳ τῷ λήμ φιλοσόφῳ, 
ὑπακροάσατο δὲ καὶ Εὐῤηλίδε τοῦ διαλεκτι- 
κοὶ καὶ Πλάτωνος. ἐτελεύτησε δὲ φυγὼν εἲς 
Λαλαερία» ἐν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ διὰ 
τὸν Μακεδόνα "{ντίπατρο», προσενεγκάµενος 
φάρμακο» τὺ ἐν τῷ δακτυλίῳ, ἔτη βιώ- 

ἆσας, 

’ 

χοατους 

σας ζή. 

ὃ  μημοσθένης ὁ ῥήτωρ ἀνὴρ ἦν γνῶναί 
τε χαὶ εἰπεῖν, ὅσα ἐνδυμηνείῃ, δυνατώτατος 

Ἰενόµενος, ὄδεν καὶ δεινύτατος ἔδοξε τῶν 
καθ αὗτόν, οἷα δὲ ἱκανώτατος τὸ ἀφανὲς 
εἰχάπιι καὶ τὸ γνωσθὲν ἐξηγήσασθαι. καὶ 

ὑπὲο τῶν κοινῶν λέγειν τι] πράττει» 
ἐπεχείρησε, καιρῦ μὲν ἐπιτηδείῳ οὐ µιάλα 
ἐχοήσατο ἐς δύξαν τῶν ὑὁημαγωγούντων, 

αλεῖσα δὲ εἷς ἀνὴρ οὗτος τῶν καθ’ αὐτὸν 

4ὐεναίων τοῖς Ἠακεδύνων τυράννοις σὺν 
— ἀντειπὼν παρὰ τοῖσδε ἀθωρότατος 
εωξεν είναι, ὅτε δὴ συνέβαινε τοὺς ἐν ταῖς 

οἷα δὴ τῶν κερδών ἐἔφιεμέ- 
τοῦ ἐς τὺ κοινὸὺν λυσιτελοῦν- 

ν ιά 
εν αἱς 

αλλαις πόλεσυ’, 

μᾶλλον ὃ 
τος, ἐξωνηθέντας Ζοθιμιάτω» ὅδόσει τὸ κατὰ 

σφς, ὡς ἐδόκουν, ἐν τῷ παραντίκα κέρδες 

τος σφετέφου εεκα πρὸ τοῦ ἐς τὰ κοινά 
5 tu ἔροντος τίφεσθαι. ὅδεν αὐτῷ καὶ ἐφ 

ἕσερον ἠτιάδη συγγνύντες, οἱ {θηναῖοι 
Σατεδέζαντό τε ο. καὶ ἐς πάντα συμβόλῳ 

εχθήσωτο. καὶ αὐτῷ ἡᾗ τελευτὴ γενναία ἐπι- 
;ε»οκεένι μάλισα ἐς µεταμέλειαν ἤγαγεν αὐ- 
τοὺς οὐκ ἄφ ανῆ τῶν γνωσθέντω». ϐ πολλῷ 

195» ὕσερον ἡ ἐξαγγελδῆναι τεννηκότα 4η- 
ιοσὺ έν», μετεγίνωσκο» ἐφ᾽ οἷς δέει τῶν 
Ἠ]ακεὐύνων μᾶλλον ἡ ὀικαιοτάττ 

ους 

ος 

΄ -- 

}»ώμῃ τῇ 
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ίσην ῥώμην γνώµη, «Πημόσθενες, εἶχες, οὗ- 
ποτ ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν 4ρης ἸΠωκεδών.' 

{ημοσθένης μαγαιροποιὸς Παιανιεύς,ς 
οὗ 4ημοσθένης ὁ ῥήτωρ, ὃς ὀρφανὸς κατα- 
λειφὺ εἰς ἐπιτρόπους ἔσχε τρεῖς, ἄφυῤον 4Η: 
μοφῶντα Θηρυιπίδη», ὧν ἁμελούντων αὐτᾶ 
καὶ τῆς οὐσίας αὐτὸς αὐτὸν ἐνεχείρισε δι- 
ῥασκάλῳ ἸΙσαίῳ. φιλόπονος δὲ ὅτως ἦν ὥςε 
φασὶν ἑαυτὸν οἴκοι καθείρξαντα ἑαυτοῦ ἕν- 
ρῆσαι τῆς κεφαλῆς µέρος, ἵνα µιήτε προΐοι 
κήτε Φέχοιτό τινα. παιδευθεὶς δὲ εἷλε τῆς 
ἐπιτροπῆς τοὺς ἐπιτρύπους. σοφιςεύειν βου- 

ληδεὶς ἀπέςη, ὑιαβληθεὶς ἐπὶ ΙΠόσχῳ µει- 
ρακίῳ τῶν εὐγενῶν. λογογραφεῖν δὲ ἀρξάμε- 
νος ὁιεβλήδη πάλιν ὡς ἐναντίης λόγες ἐκδὲς 
““πολλοδώρῳ καὶ Φορμίωνι. καὶ τούτα ἂν 
ἀποσὰς ἤρδατο πολιτεύεσθαι. σραυλὸς δὲ ὦν 

καὶ τὸν ὦμον ἀπρεπῶς ἐκίνει, καὶ τὴν ἀκοὴν 
ἀσθενὴς καὶ τὸ πνεῦμα οὐ διαρκής" ἅπερ 
ἀσκήσει διωρθώσατο. τήν τε ὑπόκρισιν οὐκ 
ὦν ἄκρος ὑπ' ἄνδρονίκῳ καὶ ταύτην ἐξήσκη- 
σεν. ἐχορήγησε δὲ καὶ ἐτριηράρχησε καὶ αἲγ- 
καλώτως ἐλύσατο καὶ Φυγατέρας συνεξέδω- 
κεν. ὅτε δὲ ἐχορήγει, τυπτηθεὶς ὑπὸ Πειδία 
τρισχιλίαις, ὡς φασι, ἐπείσθη. καὶ «{ημαί- 
νετον ἀνεψιὸν γραψάμενος τραύματος, ὡς 
φασιν, ὑιελύσατο. αἰτησάμενος δὲ Χαβρίου 

τοῦ ςρατιγοῦ γυναῖκα, «Χαβρίη τελευτήσαν- 
τος Ἱτησίππον θυγατέρα ἔγημεν. ἐπολιτεύ- 
σατο δὲ κατὰ Φιλήιπη, οὗ Θηβῤαίοις ἐπιόν- 
τος πείθει συμμωαχῆσαι' καὶ κατὰ Χαιρώ- 

, ω Ξ / 3 ’ ῃ ’ 

Γνειαν ἡττῶνται χιλίων ἀπονθανόρτω» καὶ µ, 

΄ * — — 

;κφενκκν, καὶ ἀτέλειάν τε τῷ πρεσβῥυτάτῳ γέ- 
κωες τοῦ «{ημοσθένας ψηφίζονται, καὶ χαλ- 
κο» σῆναι αὐτὸν ἐν ἀγορᾷ, καὶ ἐλεγεῖον τῇ 

Αώσεε τοῦ ἀνδριάντος ἐπέγραψαν εἴπερ. 

| 

καὶ ὀισχιλίων αἰχμαλώτων. ἀγαπητὴν δὲ σχὼν 
θυγατέρα τελευτήσασαν ἐπένψει, καὶ ἐβδο- 
καΐου τοῦ πάδους ὄντος, ἀγγελθέντος ἀνῃ- 

οἡσίαι (θίλππον ὑπὸ Παυσανίου, µετηκ- 
φιάσατυ καὶ τοῖς Φεοῖς ἐυσεν. ἐπολιτεύσατο 

δὲ καὶ κατὰ «4λεξάνδρου τοῦ Φιλίππου, οὗ 

“ἄρπαλος πολλὰ νοσφισάµενος. χρήματα ὡς 
4φηνωους κατέφυγεν᾽ ὦν καὶ «Πημοσθένης 
εἰληφέναι κιέρος ἔδοξε, καὶ ἔφυγεν εἲς Τροι- 

ζηνα. “ἀλεξάνδρον δὲ ἐν Βαβυλῶνι τελευτή- 
σαντος ὁ «{ημοσιλένης κατῆλθεκληδείς, άν. 
τίπατρος δὲ ἄρξας τῶν "Ελλήνων πέµψας 
ἐξαιτεῖ τοὺς δέκα ῥήτορας. ἐκδόντων 4θη- 
ναίων ὁ «Πημοσθένης εἰς Καλαυρίαν ἔφυγεν. 
“4ρχίας δὲ ὁ ὑποκριτῆς ἀποςαλεὶς ἐπ) αὐτὸν 
ὑπ) Αντιπάτρου βίᾳ ἀποσπᾷ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
Ποσειδῶνος, | ὃ ἦν ἄσυλον. ὃ δὲ ὁ ὑπὸ τῇ σφρα- 

γῖδι φάρµακον ἔχων μνζήσας ἀπέθανε, 
18 
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4 «4ημοσθένης Θρᾷξ. οὗτος ἔγραψε µε- 
τάφρασι» Ἰλιάδος πεζῷ λόγω, ἐπιτομὴν τῶν 
4αμαγήτου τοῦ Ηρακλεώτα, περὶ ὀδυραμ- 
βοποιῶν, μετάφρασιν εἰς τὴν Ἡσιόὸδυ ὦεο- 
γανία». 

ῥημοσιεύω δωρεὰν ἐργάζομα. -ἄρι- 
σοφάνης (Λεὶι. 1029) "ἀλλ ὦ πόνηρ, οὐ δη” 
µοσιεύω» τυγχάνω. οἱ γὰρ δηµοσίᾳ χειρο- 
τονούμενοι ἰατροὶ καὶ δημόσιοι προῖκα ἐὔδε- 
ράπευο». οἷον â κοινῇ ἐσπεισάμην ἆλλ' ἐμαυτῷ 
µύνῳ, καὶ ἀμισθδὶ οὐ μεταδίδωμέ σοι. 

ὁημόσιον» τὸ τοῦ ὀήμου. 
δηµιόσιος. δημοσίους λέγουσι τοὺς τῆς 

πόλεως δούλους. Harp. 
δημοσίων πραγιιάτω» διοικητής, 

οἷον φροντιςὴς χορηγίας τριηραρχίας καὶ τῶν 
τοιούτω». ἰδίων δέ, οἷον εἰ ἀδικοῖτό τις καὶ 
δικάζοιτο πρός τινα, αὐτὸς ἐφρόντιζεν. ἀπε- 
χθάνη δέ, διότι οἱ ἀλλοτρίοις πράγµασιν ἐπι- 
χειροῦντες μισοῦνται. 9οµ. Α Ρ]ατ. 908 εἰ 9411, 

δημοσιώνης εὐτελής: "οἱ μὲν ἄλλοι 
ἀποδοχῆς ἐτύγχανον, οὗτος δὲ δοκῶν εἶναι 
δημοσιώνης παρεθεωρεῖεο. 

ὁημοτελῆ δηµοσίαν. δημιοτελῆ καὶ ὁη- 
μοτικὰ ἱερὰ ὁιέφερον ἑἀλλήλων καὶ τῶν ὁρ- 
γεωνικῶ»ν καὶ τιῶν γενικῶ». Harp. 

ὁημιοτελῶς παντὶ τῷ δήµῳ. 
ὁημοτευόμενος μετὰ τῶν δημοτῶν" 

φησὶ «4{ημοσύένης. δημοτεύεσθῷαί ἐσι τὸ 
τοῦδέ τινος ὁήμα κοινωνεῖν καὶ χρηματίζειν 
ἀπ αὐτοῦ. Ηατρ, 

ὁημότης πολίτης. 
δημοτικά τὰ τοῖς πολλοῖς ἐμπρέποντα. 

(Α Εεεὶ. 432) 'ὃ δὲ ἔλεξε δηµοτικωτάτες λό- 
γους" ὁρᾶτε μέν µε σωτηρίας δεόμµενον. 

ὁημοῦσδαι ὁημοκοπεῖν. καὶ ἀντὶ τοῦ 
παίζειν. 

4ημοφάνης ὄνομα κύριο». 
ζ4ημόφιλος, ἐπίσκοπος Κωνςαντίνο πύ- 

λεως, ἄνδρωπος ἦν οἷος ἐμπεσὼν ὁμοῦ σύμ- 
παντα φύρειν ἀκόσμῳ φορᾷ, καθάπερ ἄτα- 
χτος χειμάρρους, πολὺν ἐν τοῖς λύγοις τὸν 
συρφετὸὺκ ἄγω», ὡς εἴσεταί τις ἐκ γοῦν τῆς 
ἐν τοῖς ἔτι σωζομµένοις ὑπομνήμασιν αὐτοῦ 
γεγονυίας δηµηγορίας, ἔνδα καὶ μᾶλλον εἰκὸς 
ἦν ἀσφαλείας αὐτὸν φροντίδα Φέσδαι τινὰ 
ὡς ἐγγράφοις µνήµαις ἀναλαμβανομένω» τῶν 
λεγομένω». ἐν τούτοις γοῦν ἄλλα τε πολλὰ 
διείλεκται ἄναρθρα, διαρρήδη» τε ἐν τοῖς 
περὶ πατρὸς καὶ υἱᾶ λόγοις. φησὶ γάρ ""υἱὸς 

4ημοσθένης d — 4ημοχάρης 
μὲν πατρὺς θελήσει γεγένρηται μόνου ἀχρό- 
νως ἀμεσιτεύτως, ἵνα διάκονος γένηται καὶ 
ὑπηρέτης τῶν ῥελημάτων τᾶ πατρός. ἐπειδὴ 
γὰρ προεγινώσχε ΨΦεὸς ὅτι ἃ ἔμελλε πράττευν 
ἀδύματα ἦν τῆς ἀκρατήτου τάξεως τὸ μέ» 
λοντος αὐτὰ ποιεῖν Φεξ ἐν τῷ γενέσθαι µετα- 
σχύντα" ἢ γὰρ ἔδει αὐτὰ πάντα Φεοὺς γενέ 
σθαι πρὸς ἀξίαν τοῦ ποιοῦντος, καὶ ἐκ τέ- 
των ἔμελλον εἶναι Φεοί, ἢ ἔδει αὐτὰ γενόμενα 
λύεσθαι ὥσπερ κηρὸν πυρὶ Φερμῷ προσαγύ. 
µενον" γέγονε μὲν οὖν μεσίτης τιῶν τε ἐσο- 
µένων καὶ τοῦ εγεννηκότος αὐτὸν «Φεοῦ ὁ 
υἱός, ἵνα συντάξας ἑαυτὸν καὶ συγκαταβαί- 
νων» τοῖς γινομένοις ἀποτελέσειε τὸ ῥόληµα 
τοῦ πατρός, καὶ μεσίτης γεγέννηται τᾶ 9εᾶ 
καὶ ἡμῶν τῶν δὲ αὐτοῦ γενοµένων.'.  ἐλάν' 
Θανε δὲ διὰ τούτων τοῦ τε Φεοῦ τῶν ὅλων 
ἀσθένειαν καὶ βασκανίαν καταψενδόµενος, 
καὶ τὸν υἱὸν πάντων τῶν κτισμάτων ἆἀπο' 
φωαίνων καταδεέςερο». ὃ μὲν γὰρ ἀσθενὴς ἂν 
ἦν κατὰ {ημόφιλο», εἰ βεληύ εἰς ἔπειτα ἀπύ: 
ρως εἶχε τοῖς πᾶσι τὸ εἶναι δωρήσασθαι. 
φόνου ὃ) οὐκ ἀπήλλακτο ἄν, εἰ ἐξὸν αὐτῷ 
Φεοὺς τὰ πάντα ποιεῖν, ὃ δὲ ἐφαίνετο µηχα" 

»ώμενος ὅπως μὴ ταύτης αὐτῷ τύχη τὰ γε 
»ησόμενα τῆς ἀξίας. τᾶ δέ γ αὖ παιδὸς όχ 
ἦν τῶν κτισμάτων Νὺὲν ο μὴ ἀμεινον υπαρ" 

χειν ἐδείχθη ἄν, εἶπερ γε μὴ δὲ ἑαυτὸν ἐκεῖ. 
νος ἔτυχε γεγορώς, ἀλλὰ διὰ σκοπὸν καὶ χρείαν 

τῆς τούτω» γενέσέεως" ἅπαν γάρ τοι τὸ ὁὲ 
ἑτέρών γινόμενο» χρείαν ἔλαττον ὑπάρχιο 
ἐκείνω» ἀνάγκη δι ἃ εὔ εἶναι τυγχάνει. καὶ 
ἄλλα δὲ ἐληρώδει πολλά. Philostorgius? 

4ημοφῶν ὄνομα κύριον. 
4ημοχάρης ἀδελφιδοῦς «{ημιοσῦένος, 

περὶ ὁ Τϊμαιός φησιν (ΑΡ. Polyb. 13 18) ἧται: 
ρηκέναι μὲν τοῖς ἄνω µέρεσι τοῦ σώματος, 
ἐκ εἶναι δὲ ἄξιον τὸ ἱερὸν πῦρ φυσᾶ», ὑπερ- 

ῥεβηκέναι δὲ τοῖς ἐπιτηδεύμασι τὰ Βότριος 
ὑπομνήματα καὶ τὰ Φιλαινίδος καὶ τῶν ἄλ- 
λων ἀναισχυντογράφω». Πολύβιος δὲ λέγε 
πρὸς Τίμαιον “ταύτην δὲ τὴν λοιδορίαν καὶ 
τὰς ἐμφάσεις ἐχ οἷον ἄν τις διέΦετο πεπαι- 
δευμένος ἀνήρ, ἀλλ οὐδὲ τῶν ἀπὸ τέγους 
ἄχρι τοῦ σώματος εἰργασμένων οὐδείς, ὃ ὁ᾽ 
ἵνα πιςὸς φανῇ κἀτὰ τὴν αἰσχρολογίαν καὶ 
τὴν ἄλλην ἀναισχυντία», καὶ προσκατέψεν- 
σαι τἆάνδρός, κωμικόν τινα μάρτυρα προσ: 
επισπασάµενος ἀνώνυμο». ἠξιώθη δὲ ὁ ἆἄγ- 
µοχάρης καὶ σρατηγίας παρ «4Φηναίοις καὶ 



4ημώ — διαγεγονότος 
-. ὃν - ζ Σεν . - * 

τὸν ἄλλων τπιμιῶν, Ω» οὐδὲν αὐτῷ συνεξέ- 

ὀσαμε τοιαύταις ἀτυχίαις παλαίοντι.. ϱἳ, ν. 
ψ τὸ ἱερὸν πὸρ. 

ἁπτικώ ὄνομα κύριον" ᾿ἐξένισε» ἡ Βαβὼ 
ην Amto.“ δηῷ δὲ τῷ λίπει. 

- * 

ὁγπωδέσερος ἀσχημονέεερος, διὰ τὸ 
τ Σ — ⸗* * — outt πάντων /όμενον, διὰ τὺν ὁῆμον. 

⸗ .». 

ἁπιῶναξ ὄνοια κύριον. 

ὁπωφελής ὅ[ιον ϱ φελῶν. 
4 

ήν ἐπίρρημα. 
ῥηναδέπτρα κατὰ Ῥωμαίης δωρεὰ ῥα- 

ολικὴ σθατεώταις. 
ὀηναιόν τὸ ἐνιαύσιον, τὸ μακροχρόνιο». 

ε ⸗ ᾿ * * ** 4 ααὶ δγναιόν ἐπὶ πολὺν χρόνον. δήνεον δὲ 
τὸ βούλευιια. 

] / 1 * ε] — 4 ” 

δηνάριο» εἰδος ἀργυρίου, ὁλοκοτίνου 
ἴσιν ἔχον ἰσχύν. 

’ ὁήομεν («Ἠοπι. ὁ 544) εὑρήσομεν. 
ὁπγοῦν πολεμεῖν, ποοθεῖν. 

ὀήχοπτον, ἐτίτρωσκον. 

ὑήπου ὡς δη. 
ῥήπον εν δηλονότι, ἡ ἔκ τινος τύπου. 

'χαὶ χρὴ πείθεσθαι ἁήπουθεν, "καὶ τὴν 
34 * * * I1 — * 

σχολή» ὀήπου εν ἐκείνην ἐπαινῶν. 

ὑτριάασδον (Πο. ΤΗ 451). 
ὑηριγευόμενος ὀφιχευόμενος. ἔτι δὲ ἡ 

ἁηίουν δὲ 

τις Ρωμαϊκή. 
ὑῆρις δήρεως Φήρει. καὶ ὁῆριν µάχην 

{ Πιλονεικίαν". ἐν ἐπιράμματι {ΑΡ 6 127) 
"μᾶλον ἄρα ςυγερὰν κἀγώ ποτε δ[ριν ἄρηι 
προλιποῦσα χορῶν» παρθενίων ἀίειν, καὶ 
αὖθις (ΑΡ 39) ΄φεῦγε.{άχων ποτὲ δ[ρι, 

υπαντιάσασα δὲ κάτηρ. 
ὅπρόν ἐπὶ πολύ. 
ὑήσαντες δεσμεύσαντες. 

ῥῆτα οὕτως. 
ὑηφενσίων ὃ ἔκδικος χάρτης, καὶ δη - 

φένσωρ ὁ ἔκδικος. 

4ήφτλα πόλις παρὰ Ἰωσηήπῳ. 
ἁτώ 4ποῦς κλίνεται. ἡ {παήτηρ. 
ὅπγώσας πραιδεύσας, ἀνελών, κατεκτο- 

ως, 

ὃν ἐπέκτασις. 
4ΐα τὸν ία, ὁδῖα δὲ ἡ ἔνδοξος, καὶ 

τος ὁ ἔρδοξος, 

διαβάλλειν τὸ ἐξαπατᾶν καὶ παραλο- 

:εσθαι Θηκυδίδης ἆ (3 109. καὶ Κράτης. 
καὶ διαβάλλειν τὺ πέλαγος τὸ διεκπερᾶν' 
"ἐντεῦθεν ἐνόει διαβάλλειν τὸ ἐν μέσῳ πέ- 
λαγος καὶ λησεύειν τὰς νήσους, καὶ “ρρια- 
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νός (Annh. 1 141) αὐτόν τε κυβερνῶντα τὴν 
σρατηγίδα ναῦν διαβάλλειν, καὶ (3 29) "δια- 
4 - - .. τει... 

ῥάλλειν ἐπιχειροῦντι "4λεξάνδρῳ τὸν Οξον 
“ νν ὁ —* - * * — ποταμών ἀνεὶ τοῦ περᾶν. καὶ διαβάλλω αἴ- 

τιατικῇ' (Ρἱο Cass. 48 8) ᾿"διαβάλλει τὸν ἀεὶ 
ποοτετιμημένον. 

. - . - υ 

ὁταβάλλεται. χρῶνται ἐπὶ τοῦ ἐἑξαπα- 
τᾶν. “ἄρχιππος "τὸν γὰρ γέροντα διαβαλοῦ- 
μαι τήµερον, καὶ ριξοφάνης (Αν. 1641) 
"διαῤάλλεταί σ᾿ ὁ Φεῖος, ὢ πόνηρε σύ. 

ὁιαβάσης ἐπελθούσης" ''"Ρωμαϊκῆς ὃυ- 
’ . Ἡ 2 4 — .. »άμεως ἐπ᾽ αὐτοὺς διαβάσης. 
διαβασιλίζεται τῆς βασιλείας ἀντι- 

ποιεῖτι. 

διαβάσκει (Α Αν. 48θ) περιέρχεται, πε: 
ριέπει. 

4{ιαβηνός (απ διαβηνός) ὄνομα κύ- 
οιον. 

/ 2* . * 

ὑδιαρησείοντας ἐρωτικῶς ἔχοντας δια- 

ῥῆναι, «ἀγαθίας (9 4) 'ὃ δὲ πύργους ἐποίη- 
” 3 ᾿ « ’ J .. 

σεν ἀπερύκειν τὲς Ρωμαίας διαβησείοντας. 
α ὁ * - { ’ * 

διαβήτης. ἐργαλεῖον ὁ διαβήτης εὔχρη- 
” .- — * ιό 4 

ον τέχναις πολλαῖς, τῷ λάμβδα ςοιχείῳ πᾶ- 

φεοικός. τούτου τὸ ἓν µέρος ἐντιθέντες, τὸ 
δὲ ἕτερον περιάγοντες κύκλους ποιοῦσι. ση- 
μαίνει δὲ καὶ ὄργανον καιροῦ παραςατικόν. 
5ο, A Nub. 178. 

ὁταβιασάκενος παραναγκασθείς" Πο 
ο. . ΄ " Ν 2 — 

λύριος ᾿διαβιασάµενος δὲ τὴν ἀσθένειαν τῇ 
συνη θεία τῇ πρὺ τοῦ, παρῆν ἐξ ἄργους εἲς 
Ἠεγαλόπολιν αὐθημιερόν. 

διαβούλιον ὁ διαλογισμός' «4{αβίδὸ (Β.. 
ϱ 3) συλλαμβάνονται ἐν ὁιαβουλίοις οἷς 
ὑιαλογίζονται.. καὶ διαβούλια τὰ ἐκ λο- 
ισιῶν ἀτύπων πταίσµατα. 

ὑιαβούλομαι ἀναπείσω Θουκυδίδης. 
διὰ ᾖραχέος ἐν συντύμῳ. 
διάὔροχος οἰνωμένος' "ὡς δὲ ἐμέθυεν 

« J 1 
ὁ πορνοβοσκὺς καὶ διάβροχος ἦν πάνυ, τί 
μέλλοµεν ἔφην 

διὰ γὰρ µαχαιρῶν καὶ πυρὸς ῥίπτειν 
δεῖ) ἐπὶ τῶν παραβαλλομένων καὶ ῥηψοκίν- 
ὄννα ποιούντων. 

ὁταγγέλλων ὁδοτικῃ. καὶ διά}; ελλο- 
/ — — — 

µένους παρακελενομένους" Ξενοφών (Απαὺ. 
3 4 36) ᾿"ἐγίνωσκον» αὐτοὺς ἀπιέναι ῥουλομέ- 
νους καὶ διαγγελλοµένους.. ἡ ἀντὶ τοῦ φα- 
νερουμένους, ὀήλους γινοµένους. 

{ * * 

ὁιαγεγονύότος παρελθόντος" "μετὰ τὸν 

πρῶτον ἀνοικισμὸὺν τῆς πόλεως ἔτους διαγε- 

19” 
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γονότος., διαγινώσκειν δέ ἐςσι τὸ δὲ ἀκρι- 
βείας ἐπιςημονικῆς τὸ πρᾶγκα εἰσεσθαι μετὰ 
προλαβοῦσαν γνῶσιν. 

διαγέγραπται κατέξυςαι, ἀνήρηται ἀπὸ 
τῆς τοῦ γραμματέως δέλτου, ὅπου αἱ δίκαι 
ἀνεγράφοντο καὶ αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν δικῶ». 
ριςοφάνης Νεφέλαις (779) ""ᾗδομαι ὄτιπεν- 
τετάλαντός µοι διαγέγραπται δίκη. 

διάγειν"' οὐδὲ ὁιῆγε τοὺς λόγους, οὐδὲ 
λεπτολογίᾳ ἐδίδου, οὐδὲ εἰρωνευομένου τις 

ἤκουσε.᾽' περὶ “πολλωνίου φησὶ Φιλόςρατος 
ὁ «{ήμνιος (1 13). 

διαγελῶ αἰτιατικῇ. 
διαγκωνισάκιενος ἐπ ἀγκῶνος καθί- 

σας" 'ὁ δὲ διαγκωνισάµενος ἐπὶ τοῦ σκίµ- 
ποδος, ἀποβλεψάμενος εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ 
“4σκληπιᾶ, εἶπεν ὦ δέσποτα, τί ἐκέλευσας; 
ε{, ν. 4ομρῖνος. 

διαγ»ώμµη διάγνωσις καὶ διάκρισις, ὡσ- 
περ καὶ καταβοή. ἡ λέξις εἰδικὴ Θουκνὸδί- 
ὅου (1 87). 

ὁιαγ»ώμω»ν διακρίνω», διαγινώσκων" 
''ὁ μὲν δὴ ᾿Ηρωΐσκος αὐτοφυὴς ἐγένετο δια- 
γνώµων τῶν τε ζώντων καὶ τῶν μὴ ζώντων 
ἱερῶν ἀγαλμάτων."' ο. ν. Ηραΐσκος. 

α «ὤΦιαγόρας ὁ Ἰηήλιος, ἐπὶ τῶν ἀθέων 
καὶ ἀπίσων καὶ ἀσεβῶν. ἅτος γὰρ μετὰ τὴν 
ἅλωσιν Μήλου ὧκει ἐν 49ήναις, τὰ δὲ µυ- 
ςσήρια οὕτως ηὐτέλιζεν ὡς πολλοὺς ἐκτρέπειν 
τῆς τελετῆς. τοῦτο οὖν ἐκήρυξαν κατ αὐτῦ 
θηναῖοι, καὶ ἐν χαλκῇ ςήλῃ ἔγραψαν τῷ 
μὲν ἀποκτείναντι τάλαντον λαμβάνειν, τῷ δὲ 
ἄγοντι δύο. ἐκηρύχδη δὲ τοῦτο διὰ τὸ ἀσε- 
βὶς αὐτοῦ, ἐπεὶ τὰ μυςήρια πᾶσι διηγεῖτο, 
κοινοποιῶν αὐτὰ καὶ μικρὰ ποιῶ», καὶ τοὺς 
βουλομένους μυεῖσθαι ἀποτρέπων. φησὶν ἂν 
ριςοφάνης ἐν Ὄρνισι (1068) "Ἔμδε μέντοι 
Φήμέρα µάλις ἐπαναγορεύεται' ἣν ἀποκτείνῃ 
τις ὑμῶν» «{ιαγόραν τὸν ἸΜήλιον, λαμβάνει’ 
τάλαντο», ἤν τε τῶν τυράννων τίς τινα τῶν 

τεθ»νηκότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνει». 
τεθ»ηκύτω», τουτέςι τῶν ἐπὶ Φανάτῳ φευ- 

γόντω». ἐν ὑπερβολῇ δὲ εἴρηται τοὺς τεῷνη- 
χότας ἀποκτείνειν. 

ν «Φ4ιαγόρας Ίηλεκλείδου ἢ Τηλεκλύτου 
Πήλιος, φιλόσοφος καὶ ἀσμάτων ποιητής, 
ὃν εὐφυᾶ Φεασάµενος «Πημόκριτος ὁ «4ῤόδι- 
ρίτης ὠνήσατο αὐτὸν δοῦλον ὄντα µυρίων 
ὁραχιιῶ», καὶ µαθητὴν ἐποιήσατο. ὃ δὲ καὶ 
τῇ λυρικῇ ἐπέθετο, τοῖς χρόνοις ὦν κατὰ 

διαγέγραπται - διαγωνιάσαντες 

Πίνδαρο» καὶ Βακχυλίδην, ΙΜελανιππίδε δὲ 
πρεσβύτερος" ἥκμαζε τοίνυν οὗ ὀλυμπιάδι. 
ἐπεκλήθδη δὲ ἄθεος διοτι τῶτο ἐδόξαζε» ἀφ᾽ 
οὗ τις ὑμότεχνος, αἰειαθεὶς ὑπ' αὐτοῦ ὡς δὴ 
παιᾶνα ἀφελόμενος ὃν αὐτὸς ἐπεποιήκει, ἐξω- 
µόσατο μὴ κεκλοφέναι τὔτον, μικρὸν δὲ ὕςε- 
ϱον ἐπιδειξάμενος αὐτὸν εὐηκέρησεν. ἐντεῦ- 
Ψεν οὖν ὁ «Πιαγόρας λυπηθεὶς ἔγραψε τοὺς 
καλουμένους ἀποπυργίζοντας λύγες, ἀναγώ- 
ρησιν αὐτοῦ καὶ ἔκπτωσιν ἔχοντας τῆς περὶ 
τὸ Φεῖον δόξης. κατοικήσας δὲ Κόρινδον ὁ 

«ιαγόρας αὐτόθι τὸν βίον κατέςρεψε. 
ὁιαγορεύων ἀντὶ τοῦ διάφορα καὶ οὐ 

τὰ αὐτὰ λέγων" οὕτως Ἰσαῖΐος. τὸ δὲ ἐναν- 
τίον συναγορεύειν, ὡσπερ ἐναντίον καὶ τὺ 
συμφέρεσθαι πρὸς τὺ διαφέρεσθαι καὶ τὸ 

συμφωνεῖν πρὸς τὸ ὁιαφωνεῖ». 
διάγραμμα τὸ µίσθωμα" διέραφονε 

γὰρ οἱ ἀγορανόμοι ὅσον ἔδει λαμβάνειν τὴν 
ἑταίραν ἑκάσην. 

διάγραμμα τὸὺ ταττόμενον ἐν ταῖς συμ-0 
µορίαις, ὑπόσον ἕκαςον εἰσφέρειν δεῖ. ἑτάτ- 
τετο δὲ οὐ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
τικὴν τῆς οὐσίας. διαγραφεὓς μέντοι ἐςιν 
ὁ κανιςάµενος ἐν ταῖς συµµορίαις ἐπὶ τῷ 
ὑιακρῖναι πόσον ἕκαςος εἰσενεγκεῖν ὀφείλει. 
Harp. 

διαγράμματα. ὄταν εἰσφορᾶς δεήῄσειεν 
ο 3 ᾿ ΄ * 4 3 * * 

εἰς τὸ κοινὺν πολέμου ὄντος, τὸ ἑχάςσῳ ἐπι- 

Ἰθαφόμενον ἀργύριον ὁιάγραμµμα καλεῖται. 
ὁταγραφή ἡ διατύπωσις τῶν πιπρα-» 

σκοµένων μετάλλων», ὑδηλοῦσα διὰ γραμμιά- 
των ἀπὺ ποίας ἀρχῆς µέχρι πύσου πέρατος 
πιπράσκεται. Ηατρ. 

διαγραφή. καὶ τοῦτο ἐπὶ Ἰουςινιανοῦῦ 
ἐγένετο, ζημίαις πολλαῖς καθυποβάλλεσθαι 
τὴν πόλιν». 

διαγραφὴ δίκης. ὅτων ἁπαλλαγῇ τος 
ἐγκλήματος ὁ φεύγων, ἦτοι κατὰ συγχώρη- 
σιν τοῦ ὑδιώκοντος ἡ κατὰ διάγνωσιν τυχόν- 
τος, καὶ µηκέτι παρὰ μηδενὺς ἐγκαλῆταε, 
ὁιαγραφὴ ὀίκης λέγεται. 

ὁιαγράψαντος. τινὲς μὲν ἀντὶ τᾷ κα- 
ταβαλόντος καὶ καταθέντος, ἔνιοι δὲ ἀντὶτᾶ 
διὰ τραπέζης ἀριδμήσαντος, ὡς λέγομεν ἐν 
τῇ συνηνὐεία. Ηατρ. 

διαγράψασθαι ἀντὶ τοῦ ἀνελέσθαι τὸ 
ἔγκλημα. καὶ διαγράφω σε αἰτιατιχῇ. 

διαγωνιάσαντες διενθυµηθέντες. (Ρο- 
lyb. 11 99) "ο δὲ διαγωνιάσαντες μὴ διὰ τὸ 



διὰ δακτυλίου --- διάθεσις καὶ διατἰθεσθαι 

προηττήσθαι δόξωσι καταπεπλῆχθαι τοῖς 
ὅλοις, ἐξῆγον ἅμα φωτί ἀντὶ τοῦ εὐλαβη- 
θέντες. 

διὰ δακτυλίου δεῖ σε ἑλκυσθῆναι, ἐπὶ 

τῶν διὰ νόσον ἢ λύπην λεπτῶν καὶ ἰσχνῶν 
Ἱυομένων. Α Plut. 1027. 

διαδέχοκαι αἰτιατικῇ. 
διάδη|ια τὸ ῥασιλικὸν ἔνδειια, τὸ ςέμμα. 
διαδιδράσκει διαφεύγει. 
διαδικασάµενος ὀνειδίσας, διελέγξας" 

"ὃς διαδικασάµενος αὐτῷ περὶ τῆς άποςα- 

σίας, ἀπέκτεινεν αὐτοῦ τοὺς παῖδας. 

διαδικασία, διαδικασία ἑἐςὶν ἣν ποιῶν- 
ταί τινες τοῖς µιέλλησι χορηγεῖν, οὓς ἂν ὅρι- 
σθῆναι ῥούλωνται πότε χρὴ λειτουργεῖν αὐ- 
τούς, 

διαδορατίζω. 
ὁιαδόσεις τὰς ἐκ διαιρέσεως ἴσης ἐπι- 

βαλλούσας δόσεις «{νσίας. Ηατρ. 
διαδρᾶναι διαφυγεῖν. 

διαδρασιπολίτας (Α Ran. 1046) ἀντὶ 
τοῦ δειλάς, ἀποδιδράσκοντας τὴν πολιτείαν. 

διαδροµιαί ἐπὶ τῶν ἐπὶ παρατάξει κι- 
ryucituv. “καὶ ᾗ γε ἵππος παρήλασε πρώτη 
εὐτάκτως τε καὶ σὺν κόσμω"' εἶτα διρέθη- 
σαν, καὶ ἀλλήλοις ἀντιπρόσωποι σάντες (ιά- 

΄ - Σ χοµένων σχήματα ἐπεδείξαντο. κάτα ἐνόπλιοι 
ὀμαδρομαί τινες ἐγίνοντο καὶ ἐξελίδξεις καὶ 
περίοὖοι. 

διαείδεται γνωρίζεται, φαίνεται. 'ἔνθ᾽ 
ἀριτὴ διαείδεται ἀνδρῶν κατὰ τὸν ποιητήν 
2": μᾶλλον δέ, ὅπου ζητεῖται τὸ µέγε- 
δος τῆς ἀρετῆς'' Damose. Phot. ρ.337 4). 

διαζεύγνυει γενικῇ. 
ὁιαζηλοτυπούμενοι φΘονερῶς διακεί- 

µένοι" ""οἳ. δὲ διαζηλοτυπούµενοι ποὺς τὸν 
Σαπίωνα ἐπεβάλοντο διασύρειν τὰς πράξεις 
αὐτοῦ” Eolybios Ὦ). 

ὁμάζομαι τὸν σήµονα. 
διάζωμα τὸ περὶ τὰ αἰδοῖα σκέπασµα. 
ῥιαζωννύω αἰτιατικῇ. 
διαήσει διωπέµτει. διάησι δὲ διέρχε- 

ται παρ 'Ἡσιόδῳ (Ο. 512). 
ὁταθείη διαπράξαι. 
ῥιαθέουσα διωτρέχουσα. 

. διαθέσεις οὗ μόνον αἱ ἐπιςῆμαι καὶ αἱ 
τόναι, ἀλλὰ καὶ αἱ ὀρεταί. ὑπάρχει δὲ τῇ 
τέχνη τὸ Φαὔλον καὶ σπονδαῖον' τῶν γὰρ 
τχνῶν al μὲν εἶσι φαῦ ἴλαι αἲ δὲ σπουδαῖαι, 
τῷ δὲ τῆς ἐπιςήμης ὀνόματι ριςοτέλης ἀντὶ 

- 
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τῆς τέχνης χρῆται κοινότέρο». ὑπάρχοι ὃ᾽ 
ἂν καὶ τῇ διαθέσει, γένος οὔσῃ τέχνης, τὸ 
φαὔλόν τε καὶ σπονδαῖον. 

διαθέσεις λέγονται ἅ ἐςιν εὐκίνητα καὶ 
ταχὺ μεταβάλλονται, οἷον Φερμότης καὶ ψῦ- 
ἒις καὶ νόσος καὶ ὑγεία. διάκειται μὲν γάρ 
πως κατ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ταχὺ δὲ µε- 
ταβάλλει ἐκ θερμαῦ εἰς ψυχρὸν καὶ ἐκ τοῦ 
ὑγιαίνειν εἲς τὸ νοσεῖν, εἲ µή τις διὰ χρόν8 
πλήθος δη πεφυσιωµένη ἀνίατός ἐςιν ἢ 

ὑνσκίνητος: ἣν ἄν τις ἴσως ἕξιν ἤδη προσ- 
αγορεύοι. καὶ διαφέρει ἕξις διαφ έσεως" ἡ μὲν 
γὰρ ἕξις δυσκίνητος, ἡ δὲ διάφεσις εὐκίνη- 
τος. Aristot. Categ. 6. 

διαδέσὃδαι ἀντὶ τοῦ ἀποδόσθαι. 
διάφεσις. ὅτι ἐπειδὴ οὐκ ἄσχετός ἐἔσινα 

ὅ δεσιὸς τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα, ἀλλὰ 
συμπαθής" ὁιαβαίνει γοῦν ἐκ τῶν τῆς ψυ- 
χῆς κινημάτων» ἴχνη πρὺς τὺ σῶμα, καὶ ἐκ 
τοῦ σώματος πρὸς τὴν ψυχή»" ἄλλο γοῦν 
τὸ εἶδος τοῦ διανοουμένου καὶ ἄλλο τοῦ λυ- 
πουµένου, καὶ ἐπὶ τῶν λοισιῶν ἐμφαίνεαι 
ἴχνος ἐν τῷ σώματι τῆς κινήσεως τῆς ψυχῆς. 
ὅδεν καὶ οἳ φισιογνώµονες ἐκ τῆς τοῦ σώ- 
µατος ἰδέας τεκμαίρονται τὰς τῆς ψυχῆς 
διαθέσεις. ὅτι δὲ καὶ ἐν τῶν παθῶν τὸ σώ- 

µατος διαβαίνει τι καὶ πρὸς τὴν ψυχή», πρό- 
δηλον" ἀλγᾶντι γὰρ συναλγεῖ καὶ εὐθυμᾶντι 
συνήδεται. ὅτι δὲ καὶ ἐμποδίζε αὐτῇ τὸ 
σῶμα τοίως ἢ τοίως διακείµενον, ἐδεὶς ἀγνοεῖ. 
περ οὐκ ἂν ἐγένετο, τὸ ἐμποδίζεσθαι αὐτὴν 
ὑπ αὐτοῦ, εἰ μἡ ὁιέβαινεν ἀπὸ τῆς πρὺς 
αὐτὸ σχέσεως συμπίψειά τις ἐπὶ τὴν ψυχή», 
οὕτως ὡς τοῦ ἐγκεάλου κοιλίας μὲν παθύ- 
σης τῆς ὀπισθεν τὺ μνημονευτικὸν πάσχει», 
ἄλλης δὲ αὐτὸ τὸ λογιςικόν, καὶ τοίως μὲν 

διακειµένη ἀφάνταςον εἶναι τὴν ψυχή», τοίως 
δὲ ὀυσφάνταςον. καὶ αἱ διάφοροι δὲ τῶν 
ψυχῶν ἐπιτηδειότητες καὶ τὸ εἲς τάδε ἢ τάδε 
τὸ πάθη ἐπιρρεπῶς ἔχειν ἐκ τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα σχέσέεως καὶ συµπαθείας παραγίνεται, 
ὕθεν καὶ νενομίκασέ τινες ταῖς τῦ σώματος 
χράσεσιν ἔπεσθαι τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις. 
Philopon. in 1 de anima, E4. 

ὁιάφεσις Ἰσοκράτης. (41 14) ἀντὶ roũb 
πρᾶσις, «4ντιφῶν νὲ ἀντὶ τοῦ διοίκησις' καὶ 

διαθέσδαι ἐπὶ τοῦ διοικῆσαι. παραλαµ- 
βάνεται δὲ τὸ ὁιαθέσθαι καὶ ἀντὶ τὸ συν- 
ψέσθαι, ὡς Ὑπερίδης καὶ Φημοσθένης. Harp. 

ὁιάθεσιες καὶ διατίθεσθαι. ἑκάτεμον 
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αὐτῶν κεῖται ἐπὶ τοῦ ὁιαθήκας }ράφειν. 
Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς "ριςογείτονα ᾽ μετὰ ταῦ- 
την τοίνυν τὴν ἀπόκρισι ἑτέραν διαθήκη 
ἐκόμισαν, ἣν» ἔφασαν "ρχέπολιν ἐν «{ήμνῳ 

διαθέσθαι, καὶ ουσίας ἐν τῷ πρὸς Τμιω- 

νίδην πῶς ἃ ἂν τῆς διαθέπεως τοῦ τετε- | 

λευτηκύτος ἀμελήσαιμεν, Ἡν ἐκεῖνος διέθετο 
οὐ παρανοῶν οὐδὲ γυναικὶ πεισιείς, ἐχρή | 
σαντο δὲ καὶ ἐπὶ τᾷ πωλεῖν ἑκατέρῳ αὐτῶν. | 
παρ Ἰσοκράτει δὲ ἐπὶ τῷ πάσχειν κεῖεαι τὸ | 
διατίθεσθαι' ὃς φησιν ἐν Ελένης ἐγκωμίῳ | 
5) ᾿"γνοίη ὃ᾽ ἄν τις κἀκεῖθεν ὅσον διαφέρει 
τῶν ὄντων, ἐξ ὧν «αὐτοὶ διατιθέµεθα πρὸς 
ἕκαςον τῶν καλών. ντιφῶν δὲ τῇ διαθέ- 
σει ἐχρήσατο ἐπὶ γνώμης ἡ διανοίας. ὁ αὖ- 
τὸς καὶ ἐπὶ τοῦ διαθεῖναι λόγον, τουτέςι ͵  
ἐπὶ τοῦ ἐξαγγεῖλαί τι. ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς. 
“ληθείως ὁ αὐτὸς κέχρηται αὐτῷ καὶ ἐπὶ ̓  
τῆς διακοσμήσεως. 

διαθέτης διοικητής, ἐπιμελητής., "ήν δὲ 
καὶ τἆλλα σοφὺς οἴκου διαθέτης, καὶ πολύ 
τι τῆς ἡμέρας µέρος εἰς ταῦτα ἀνήλισκε, τὰ | 
μὲν αὐτουργῶ» τὰ δὲ διατάττων᾽ (Ώαππαες, 
FPhot. ρ. 306 h). 

Ι 

| 

διαθήκη. δᾳτῶς ἐκφωνεῖται, ᾗ μὲν ἐπὶ 

Φνησκόντω», ὁιατάξεως καὶ ἐνταλμάτων χα- 
ῥακτῆρα φέρουσα" Φατέρα δὲ διαθήκη καὶ 
ἡ Φεοῦ πρὸς 4βραὰμ καὶ τὴς λοιποὺς προ- 
πάτορας γενομένη ἐπαγγελία, ἐκ τᾶ σπέρµα-.͵ 
τος αὐτῶν ἀναςήσειν τὸν κύριον ἡμῶν καὶ | 
Φεὸν Ἰησοῦν Ἀριςόν. καὶ παρὰ "ρισοφάνει 
(Αν. 449) διαθήκη ἡ συνθήκη" ην μὴ διά- 
ὕωνται διαθήκην ἐμοί.'. καὶ διατίθεαι 
ἀντὶ τοῦ συντίώειιαι. 

διαθήκη καὶ ὁ νόμος" «Παβίὸ (Ῥ», 54 541) 
᾿ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκη» αὐτοῦ... εἴρηκε 
γὰρ ᾽᾿ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σε ὡς ἑαυτόν, ' 
οἳ δὲ οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ. 

ὁιαθήκην διαθώμεῦθα ἣν διέΦετο 
πίθηκος τῇ γυναικέ (Α Αν. 442), ἀντὶ τὸ 

συνθήκη»: αἰσχρὺς γάρ τις τὴν ὄψιν συνε- 
χῶς τῇ γυναικὶ διαπληκτιζόµενος, διέθΦετο 
ἐπὶ φίλων» µήτε τύπτειν μήτε τύπτεσθαι, 
µήτε δάκνειν ὡς αὐτὸν φιλᾶντα μήτε δάκνε- 
σθαι. οἷον, σὺ μὲν οὐχ ἑλκύσεις τῶν ὀρχι- 
πέδων, οὐδὲ ἐγὼ τῶν τριχῶ». ἔοικε δὲ τὸν 
Πωναίτιον κωμωδεῖν, ὡς καὶ ἐν Νήσοις ''κα- 

ταλιπὼν Παναίτιον πίφηκον, ἔνφα καὶ µα- 
γεέρου πατρὸς εἶναι λέγει αὐτόν. πίφηκον 
μὲν διὰ τὸ πανοῦργον, μαχαιροποιὸν δὲ τὸν 

διαθέτης --διακεκαυµένον 

µαχαίρωις ἐρ)αζόμενον ὡς µάγειρον. αὐτά- 
Φεν οὖν φησὶν αὐτὸν μµαχαιροποιόν' ὁ γὰρ 
Πωνωίτιος μάγειρος μικροφυὴς ἦν. διαβάλ- 
λει δὲ αὐτὸν ριςοφάνης ὡς καταλαβόντα 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μοιχενοµένην"' ἐδυνα” 
ςεύετο γὰρ ὑπ αὐτῆς κεγάλης οὔσης, 

διαδλοῦντες πονοῦντες. καὶ δια λῶ 

αἰτιατικῇ. 
διάθρυπτε, 
διανρύπτεται χαυνοῦτω, ὁιαλύεται. 

ὑιαίνεσθαι µρέχεσθαι" διαίνω γὰρ τὸ 
ὑγραίνω. 

διαίρεσις ἡ διαχώρισις. 
διαιρῶν ἀναπτύσσων, δοκικάζων, καὶ 

ὁιακρίων τὰ πράγματα, καὶ οἷον διαίρεσιν 
αὐτῶν ποιῶν. sch. ANub. 740, 

δίαιτα ἡ καθ ἱκάτην ἡμέραν τροφή" 
"διαίτης οὖν ἐν ἡδονῇ καὶ τύφῳ τιθεµένης 
τὸ καλὺν ἐθὰς γενόμενος (ε[.ν. Ζήνων ῥα- 
σιλεύς). καὶ ἡ κοίσις"' ᾿"τὴν τῶν ἐγκληκάτων 

Γδίαιταν ἐπίτρεψον ἄλλοις, 
διαίταις ταῖς χωρὶς δικαςηρία κρίσεσι. 

ὁιαιτῆσαι κρῖναι, γνῶναι. καὶ διαι- 
τητής ὁ κριτής, 

διαιτηταῖς. ἕτεροι παρὰ τοὺς ὀικαςάς 
εἶσιν οἳ διαιτηταί: οἳ μὲν γὰρ ἐν δικαςηρίοις 
ἐδίκαζον καὶ τὰς ἀπὸ τῶν διαιτητῶν ἐφεσί- 

'μους ἔκρινον, οἳ δὲ διαιτηταὶ πρότερον» κλήρῳ 
λαχόντες ἡ ἐπιτρεψάντων αὐτοῖς τῶν κρινο- 
μένω» διῄτων. καὶ εἰ μὲν ἠρεσκε τοῖς ἀντι- 
δίκοις, τέλος εἶχεν ἡ δίκη" εἰ δὲ µή, τὰ ἐγκλή- 

Ἱματα καὶ τὰς προκλήσεις καὶ καρτυρίας, ἔτι 
δὲ καὶ τοὺς νόµους καὶ τὰς ἄλλας πίσεις 
{ * α΄ ζ ή 3 4 | 

Γἑκατέρων ἐμραλόντες εἲς καδίσκους καὶ ση- 

μηνάμενοι παρεδίδοσα» τοῖς εἰσαγωγεῖῦσι τῶν 
δικῶν. Ηπερ. 

ὑιαιτητάς. τοὺς ὑπὲρ ν΄ ἔτη γεγονότας 

καὶ καφαροὺς πάσης αἰτίας ὑπειλημμιένους 
ἀπὸ τοῦ ληξιαρχικοῦ γραμματεία κληρώσαν- 
τες, τὰ τῶν πολιτῶν ὁιαιτᾷν ἐποίουν. ξένοις 

μέντοι γε ἐπὶ τύτες ἐλθεῦν οὐ συγκεχώρητο. 
έξεςι δὲ τοῖς µεμφαμένοις δίαιταν ἐκκαλεῖ- 
σθαι τὸ δηκόσιον δικαςήριον, 

διαιτητήριον ἐν ᾧ διαιτῶνται. 
διαιτῶν δικάζω». 

δι αἰφνιδίου ὀπός, τουτέςι τῆς ἐν- 
Φουσιασικῆς. 

διατωνεεῖ δὲ αἰῶνος παραμενεῖ. 
διακαυνίσασθαι διακληρώσασθαι. 
διακεκαυμένον πῦρ ἐν ἑαυτῷ ἔχον" 



διακεκναισµένη — διακρίνεται 

Αρβιευφάνης (ΑεΝ. 453) ᾿δός µοι σπυρίδιον 
δακχικαυμένον λύχνῳ. τί ὁ᾽ ὦ τάλας σε τᾷδ᾽ 

Fu πλέκους χρέος; χβέος μὲν οὐδέν, βέλο- 
μω ὁ’ ὅμως λαβεῖν, οἱ γὰρ πρεσβύτεροι 
ὑμὰ τὸ μόλις βαδίζειν ἐν σπυρίδι ἔκρυπτον 
τὸν λύχνο», ὧςε σώζειν τὸ πῦρ. 

ὁιακεχναισμένη ὁιεφθαριένη, καὶ 
ὀιακεκναισμένος (Α Nub. 190) ἡμαυρωμέ- 
ος. εἰ γεροίκην ὠχρὸς ὡς οἱ περὶ τὸν Σω- 
εράτην, καὶ ἀνυπόδετος καὶ ῥυπῶν": οἳ γὰρ 
απεῖς εὔχροι καὶ ὑποδεδεμένοι καὶ ἐν γυ- 
αρασίοις ἐξεεαζόμενοι καὶ παλαίςραις. καὶ ἐν 
Ἱππεῦσι (983) μὴ φφονεῖθ ἡμῖν κομῶσι 
μη ἀπεςλεγγισμένοις, τετέςι λιπῶσι. τῦτο 

ϱἷν καὶ νῦν ὁ νεανίσκος δεδοικέναι φησί, τὸ 

ἀπιθέσθαι τοῖς περὶ τὴν ἱππικὴν ἔχουσιν, 
η χαταλιπὼν» τὸ κοσμεῖν τὸ σῶμα καὶ µε- 
τάναι τὰ τῶν ἱππέων ἐπιτηδεύματα τὰ τῶν 
Πιυσόφων μετέλθω. καὶ ἐν Νεφέλαις 'οὐ 
yig ἄν τλαίην ἰδεῖν τοὺς ἱππέας, τὸ χρῶμα 

δχεκναισμµένος. 

διακέκοπται, οἶον ἀδόκιμόν ἐςι' ὃδιέ- 
χοπτον γὰρ τὸ ἀδόκιμον νόμισμα οἱ παλαιοί. 

διακεκορῆσνθαι ὁιαπεπαρθενεῦσθαι, 
τεμῆσθαι τῇ µίξει. 

διακεκριµ ένως διαγεχωρισµένως. 
διακελεύω δοτικῇ. 
διακενῆς ἄνευ τινὸς προφάσεως' «ἄα- 

aid (δε. 24 δ) '"αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομᾶντες 
διακενῆς.” 

διάκενος ἡ κενή. 
διακεχαραγµένος ξίφεσι πεπληγμένος" 

'Ὁ δὲ διεσώθη εἲς τὸν Ναρσῆν διακεχαρα- 
μένος τὸ σῶμα. 

διακεχείρικε γενικῇ" "ὡσθ ἅπαντα 
τὸν βίον ὑπεύθυνον εἶναι ὁμολογῶ ὧν ὅδια- 
λεία ἡ πεπολίτευµαι παρ ἡμῖν. δια- 
}ειρίζω δὲ αὐτιατικῇ: (Demosth. 18 111) 
"χαὶ αὐτὸς ἑαυτὸν διεχείρισε.. "καὶ διαχει- 
ῥύσας ὀρθῶς τὴν οὐσίαν παρέδωκε τοῖς υἱέ- 
6υ." 

ῥιακεχρηµένον ἀντὶ τοῦ κατὰ µέρος 
διδανεσµένον «{ημοσδένης (97 11). Ηατρ. 

ὁιακεχυμένοι ἐκλελυμένοι τὴν ψυγὴν 
ἐπὸ χαρᾶς" ᾽'τινὲς δὲ τῶν νεανίσκων ἀπήν- 

των πρὸς Γάιον διακεχυκένοι καί τι καὶ 
προσπαίζοντες ἀλλήλοις (Ρο]γε. 8 22), 

ὁιακλεισθέντες ἐξαπορήσαντες, κωλυ- 
δέντες, εἴρχφέντες" "καὶ πάσης --- διαφθα- 

ρῆναι.” εί, ν. ἐδωδίμων. 
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διακλιμακίσας ὁδιαπαλαίσας' κλῖκαξ 

γὰρ καὶ κλιιακισμὺς πάλαισµα ποιόν. 
διακλῶν διαθρύπτων». 
ὁιακναιόμενος Ἑεόμενος ἢ λυπόµενος. 

ριςοφάνης (Εοε]. 9541) ''ἄτοπος ὃ) ἔγκειταί 
µοέ τις πόθος, ὃς µε ὁιακναίσας ἔχει. 

διακναισθδήσεται (A Ρας. 250) ὅια- 
φΦαρήσεται. ὁιακναίειν ἐςὶ κυρίως τὸ ξύειν 
τυρὸν τῇ κνήςι. 

ὁδιακομισθείς ὁνελθών. 
διακόνιον οἳ μὲν τὴν τοῦ πλακοῦντος 

κρηπῖδα, Ἰηενεκλῆς δὲ ἐν τῷ Γλωσσοκόμῳ 
ταῦτα εἴρηκε περὶ αὐτοῦ ''θηναῖοι τῷ 
“πόλλωνι τὴν καλουμένην εἰρεσιώνην ὅταν 
ποιῶσι, πλάττοντες λύραν τε καὶ κοτύλην 

καὶ κλῆμα καὶ ἄλλ' ἄττα κυκλοτερῇ πέµ- 
µατα, ταῦτα καλδσι διακόνιον. [λέγεται ὁ᾽ 

ἐπί τινος ἐγκρατᾶς.] ὁμοίως δὲ καὶ "4μερίας 
διακύνια τὰ κατὰ τὴν εἰρεσιώνην τῷ "πόλ- 
λωνι πλασσόµενα πέµματα. τινὲς δὲ λέγεσι 
ζωμὸν ποιό», τινὲς δὲ μῦζαν, 

διάκονος. μακρὸν τὸ α. "ὁ δὲ ἦν ἱερεύς, 
διάκονος τὴν τιμήν. καὶ Φιλοκτήτης (4917) 
ἀλλ) ἢ τέθνηκεν, ἢ τὰ τῶν διακόνω», ὥς 
εἰκὸς οὖμαι, τούμὸν ἐν σμικρῷ µέρος ποιού- 
µενοι, τὸν οἴκαδ᾽ ἤπειγον σύλον.'' καὶ δια- 
κορνιῶ. 

διακορεῖς πεπληρωμένους' 'Ιδὼν αὐ- 

τοὺς διακορεῖς µέδης ὄντας. 

διακορεῦσαι διαπαρθενεῦσαι, οἱονεὶ 

διατεμεῖν. 
διακορής µεμεςωμιένος. 

διακορῶ κόρην διαφΦείρω. 
διακόσµησις τοῦ παντὸς ἡ διάθεσις. 

μέση ἡ γῆ, κέντρου λόγο» ἔχουσα. μεθ ἣν 
τὸ ὑδωρ σφαιραειδές, ἔχον τὸ αὐτὸ σχῆμα 
τῇ γῆ, ὥςε τὴν γῆν ἐν ὕδατι εἶναι. κιετὰ τὸ 
ὕδωρ δὲ ἀέρα ἐσφαιρωμένον, κύχλους δὲ εἴ- 
ναι ἐν τῷ οὐρανῷ πέντε’ (Ὀίομ. L. 7195). 

ὁιακουράζεσθ αι ἀτενὲς βλέπειν, διὰ 
τὸ τοὺς ὀφφθαλμοὺς κόρας λέγεσθαι. 

διακούω γενικῇ. ᾿᾿διακούετε ἀνὰ μέσον 
τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, καὶ κρίνετε δικαίως” ὁ 
Πωυσῆς φησὶν ἐν τῷ «4{ευτερονομίῳ (1 16). 

διακραδαίνων σείων. 
διακριδόν διακεκριµένως. 
διακριῶέν ὁιαχωρισώθέν, ὀδιυλισθέν' 

(Ατιοιπίά, 5 5) "καὶ μέντοι διακριθἐν πρότε- 
ϱον ὑπὸ τοῦ λεγομένου γμοῦ." 

διακρίνεται ἀμφιῤάλλει, ἀπιςεῖ, ὅτα- 



σαν’ λέγει» γὰρ τὸ οἰκοδομεῖν. καὶ διαλέ- 

260. διακρούεσθαι -- διάληψις 

χωρίζεται. καὶ διακρέίνομαι τὸ χωρίς 
ὁοτικῇ. 

διακρούεσὃθαι ἐξωθδεῖν' ἡ ὑπερτίδε- 
σθαι καὶ ἄλλοτε ἄλλως ὁιαναβάλλεσθαω. καὶ 
διακρούω αἰτιατικῇ. 

διάκτωρ ὑιάκονος, ἄγγελος, ἀπαγγέλλων. 
διακυβιςῶ αἰτιατικῇ. 
ὁιακυκῶσι ὁιαταράττουσι. 
διακωδωνίζω διαφηµίζω, καὶ διάκω- 

όωνισὸ έντες διαφημισθέντες. ὡς ἐπὶ πλεῖ- 

πον δὲ ἐπὶ τῶν ὁιαπαιζοµένων λαμβάνεται, 
ὁιακωδω»έσαντες δοκιμάσαντες. Phi- 

lostrat. V. S. 2 07 5) ᾿διακωδωνίσας δὲ ὁ παι- 
δευτὴς τὰ μµειράκια, λέγε, ἔφη, ὃ τι βόλει) 
πρὸς Ἱππόδρομον» ὁιαλεγόμενος τὸν σοφιςή». 

ὁιακωδωγνίσω οἷον δοκμιάσω "ριςο- 
φάνης Ran. 78), διότι τινὰ τῶν ὀρνέων δο- 
κιμάξεται τῷ τοῦ κώδωνος ψόφῳ. καὶ τοὺς 
ἵππους ούτως ἐδοκίμαζον κώδωσι», εἰ Ψοφο- 

δεεῖς εἶεν. ἡ ἀπὸ τῶν ὀρτύγων" οἱ γὰρ ὕπο- 
κένοντες τὸν ἠχον τοῦ κώδωνος ἐπιτηδείως 
ἔχουσι πρὸς μάχη». τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν ἀγγείων 
τῶν σαθρῶν, ἐπεὶ οὕτως δοκιµάζουσι ὅδια- 
κρούοντες. τινὲς δὲ ἀπὺ τῶν φυλακῶν. ῥέλ- 
τιον δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀγγείων" 
τὰ ὁ᾽ ἄλλα ἐσχεδίασαι. τὸ δὲ τοὺς φύλακας 
ἐγρηγορέναι κώδωσι διεσήκαινον, ὅπως ἆντι- 
φῶέγγωνται. καὶ Ἰάμβλιχος Gahbylon. ) "ἐπειδὴ 
διακωδωνίζω» ἕκαςον τῶν ποιμένων ἐχ οἷόςε 
ἦν ἀκοῦσαι καὶ μαδεἴν οἵτινες ἦσαν οἱ παῖ. 

δες. οἳ, ν. ὑπεξέπειαμεν. 

διακωχή διάλειψις. 
α. ὁδιαλαβών διαδεξάµενος" καὶ διαλαβόν- 
τες, ὅσα χρυσοῦ καὶ ἀργύρον εἴχετο συγχω- 
νεύσαντες, ἐξῆλθον νυκτός. 

ν΄ ὁιαλαβών προκατασχώ»' "ὃ δὲ διαλα- 
βῶὼν τὰς ὁδοὺς φυλακαῖς' Polyb. 4 67). 

διαλαγχάνει» διαµερίζεσθαι, ὁὀακλη- 
ροῦσθαι. 

διὰ λαίλαποας. 

διαλαμβάνει ὑπονοεῖται' "Ἡ δὲ εὐμη- 
χάνως διαλαμβάνει, καὶ δεῖται τῶν Ἰαβεί- 
θω» τιμωρῆσαι αὐτῇ καὶ μετελθεἴν τὸν ἐπίορ- ̓  
κον᾿ (Αεἰίαπιις 7). 

διαλαμβάνων 
γράφω». 

διαλέγεσθαι τὸ συνουσιάζει». 
διαλέγοιντο γυναιξέν ὁμιλοῖεν ἡ συ: 

νουσιάζοιεν. οὕτως Ἱεροκλῆς. 
διαλέγονσαν (Α Lys. 721) διοικοδομοῦ- | 

ὑπομνηματίζων, συγ- 

Ίου ὁιορύττου Θουκυδίδης. 
διάλειµιια διάςηµα, καὶ διαλείποντα 

τὰ διαχωρήµατα" ρριανύς ᾿φυλακαὶ δὲ ἐπὶ 
Γτὰ διαλείποντα τῆς τάφρου ἐτετάγατο." 

διαλείµμματος ὑιαγωρισμιοῦ. 
| δταλείπουσαι ἀλλήλων ἀπέχεσαι' «4ρ. 

Γριανός (Anab. 5 11) ᾿ διαλείπουσαι ὅσον ξύμ- 
µετρον εἲς τὸ συ»ορᾶν τε ἀλλήλους καὶ κα: 
τακούειν εὐπετῶς. 

διαλειπούσῃ ὁικκοπτομένη: 'ὑφεμιέν 
ἂν καὶ διαλειπούση πολλαχῇ τῇ φων[ ἐδεῖτο 
ξυγγρώναί οἱ ῥασιλέα. 

διαλεκτική ἡ ἀποδεικτική" ᾿"ὀλύία δτα- 
λεκτικῆς ἀφψάμενος. διαλεκτική ἐσιν ἐπιςήμη, 
ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐδετέρω», τυγχά- 
νει ὁ αὐτὴ περὶ σημαίνοντα καὶ σηµαινύ- 
μενα. ἡ οὕτως" μέθοδος δι ἐνδόξων περὶ 
παντὸς τοῦ προκεκιένου συλλογιςική. καλεῖ- 
ται δὲ διαλεκτικὴ ἀπὸ τοῦ διαλέγεσθαι, τὸ 
δὲ διαλέγεσθαι ἐν ἐρωτήσει τε καὶ ἀποκρί- 
σει. Diog. L. 7 42. Alex. Aphrod. in Γορ. p. 4. 

ὅτι διάλογος λόγος ἐξ ἐρωτήσεως καὶ ἀπο- 
κρίσεως συγκείµενος, περέ τινος τῶν φιλοσο- 
φουμένων καὶ πολιτικών, μετὰ τῆς πρεπού- 
σης ἠΦοποιίας τῶν παραλαιιῤανομένων» προσ: 
ώπων καὶ τῆς κατὰ τὴν λέξιν κατασκενῆς, 
διαλεκτικὴ δέ ἐςσι τέχνη λόγων, δι ἧς ἄνα- 
σκευάζοµέν τι ἡ κατασκενάζοµεν ἐξ ἐρωτή- 
σεως καὶ ἀποκρίσεως τῶν προσδιαλεγοµένω». 
τοῦ δὲ λόγου τοῦ Πλάτωνος δύο εἰσὶ χαρα 
κτῆρες οἱ ἀνωτάτω. Diog. L. 3 48. 

διάλεξιες" ρισοφάνης Α εφέλις 316) 
"διάλεξιν ἡμῖν παρέχουσιν, τούτεςι λόγων 
ἐμπειρία», καὶ νοῦν,'' τουτέςι τὰ νοηφέντα 

φράζειν. διαφέρει δὲ διάλεξις διαλέκτο, ὅτι 
διάλεκτος μέν ἐςι φωνῆς χαρακτὴρ ἐθνικός, 
διάλεξις δὲ τῆς συνήθεις φωνῆς ἐκτροπὴ ἐπὶ 
τὸ σεμνύτερον καὶ ἀγροικότερον. : 

δι — επτο λογοῦμ αι διαλέγομαι. ώσπερ 
καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη (Να, 335) “«εροβατώ 

καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον, οὕτω καὶ ὁ πρεσ: 
βύτης (1500) ᾿"διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοκοῖς 
τῆς οἰκίας. 

διάληξες. διαλαγχάνειν μέν ἐςσι τὸ ὁι- 
| αιρεῖσθαι κλήρῳ, διάληξις δὲ τὸ πρᾶγμα. 
: Ἠατρ. 
| διάληψις ἐνθύμησις, ᾖ γνῶσις: Πολί- 
'βιος (8 20) ᾿ 'διὰ γὰρ τὴν ὑπερβάλλεσω ἐπὶ 
ἱποῦτο τὸ µέρος ιθυμίω ἦν ὑπὲρ αὐτοῦ 
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ὀμίληψις ὡς οὐδὲν προυργιαίτερον ποιηµένε 
κατὰ τὸν βίον τᾶ κυνηγετεῖν.. (4. 215) "οἱ 
7ἀρ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων εκ ἐκ τῶν κατὰ 
λόγον ἆλλ' ἐκ τῶν συμβαινόντων ἆγαφοὶ 

⸗ J ή “5 . - 8 { 

ποιεσθαι τὰς ὁιαλήψεις τὰς ταῦ νοὺς ὁρ- 

μάς: '"ἄρτι γὰρ δὲ αὐτὸ τοῦτο προκεχειρι- 
* * . 3 2* 2*. 

σµένοι τὸν Παυσίςρατο», διὰ τὸ πρᾶξιν ἔχειν 
τὰ καὶ τόλμαν, παροχρῆμα µετέπιπτον ἐς 
τάναντία ταῖς γνώμαις διὰ τὴν περιπέτειαν. 
 Ἱ .. J J καὶ αὖδις ᾿παραπλησίως καὶ τὰ πλήθη ὁμοίας 

τότοις ἔχει τὰς διαλήψεις ὑπὲρ τῶν κοινῶν, 
αν 4 ει) . / .. —3* 
τς Γὔσεως αὐτοὺς διδασκούσης.͵ καὶ IIo- 

Ἰύῤιος « 33) "οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι οὐκ ἐκ κατα: 

φορᾶς ἀλλ’ ἐκ διαλήψεως χρώμµενοι ταῖς µα- 
χαΐραις, πρακτικοῦ τοῦ κεντήµατος περὶ αὐ- 
τὰς ὑἠπάρχοντος, τύπτοντες ἐς τὰ ςέρνα καὶ 

ἐς τὰ πρύσωπα διέφΦειραν πάντας. 
διαλλαγή εἰρήνη" (a aeh. 987) ώ Κύ. 

. ρω - ι , * 
πριόι τῇ καλῇ καὶ χάρισι ταῖς φίλαις ξύν- 
τροφε ὁιαλλαγή, ἐπειδὴ γάμοι καὶ ἑορταὶ 
ἐν καιρῷ τῆς εἰρήνης ἄγονται. ἡ ὅτι ἡδίςη 
καὶ ἐπίχασίς ἐσι. 

ν μ ο 3 2 } -- — Ἡ - 

διαλλαγῆναι τὸ ὃὲ αὐτοῦ τοῦ ἐχδρᾶ 
παρακληθήῆναι καὶ φιλωθήνω. ἐναλλαγη- 

J 3 3 3 / *42 

ναι δὲ τὸ ἀπὸ φιλίας εἰς φιλία» ἄλλα µιετα- 
— Π . 2 3Ἡ — * 

πηδησαέ τινος, ἐχὑφροῦ ὄντος τῷ πφρύτερο». 
seh. Thucyd. 1 190. 

διαλλακτής φιλιωτής. 4ρισοφάνης (Α9. 
1667) ᾿διαλλάττεσθε καὶ Συμβαίνετε᾽ 
τοῦ φιλιοῦσθε. 

διαλλάττειν" (a Lys. 629) "καὶ διαλ- 
Ἰάττευ πρὺς ἡμᾶς ἀνδράσιν «{ακωνικοῖς, 
οἷσι πιςὸ» οὐδέν, εἰ µή περ λύκῳ κεχηνότι. 
ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ ἀλλύτρια ὅαρπα- 
όντων. ὃν }ὰρ τρύπον λύκοις οὐκ ἔςι πίςις, 

οὐδὲ τούτοις. τὸ δὲ κεχηνότι ἐπὶ τῶν κάτην 
χαινόντων. 

διαλογή διάλεξις, ὁμιλία: «{αῤίιὸ (Βν, 
.. ἡ Ἴ ⸗ ἑ * .. 103 34) '"ἠδυνδείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου" 

ὁταλοιδορεῖται. δοτικῇ συντάσσεται’ 
"ὁ γὰρ Αριστοφάνης (Νας. 359) οὐ φιλῶν 
Πρόδικον ταῦτά φησιν, ὅσον μισῶν Σωκρά- 
την: ἐν γὰρ τοῖς Όρνισι (093) διαλοιδορεῖ- 
ται Προδίκῳ."' 

- ” — .. — 
ὁιαλύω αἰσιατικῇ ᾳ Κερε. 19 11) ᾿πνεῦ- 

μα μέν έςιν, ἀλλὰ διαλύον ὄρη. 

ὁιαμαδῶντες διαβρέχοντες. 
διαμαρτία ἡ ἀποτυχία, καὶ διαμάρ- 

α .”. τοι ἀποτύχοι. μέλλοντος σημασία ᾿διαμάρτῃ 
ἐκεῖνος,' αὐθυπότακτο». 

* * 

(ντι 

28] 

δεαιιάρτυραι βεβαίωσαι. καὶ διαµαρ: 
τυρεῖν τὸ προλέγειν τῆς ἀπειθείας τὴν τι- 
µωρίαν καὶ τῆς εὐπειθείας τὴν ὠφέλειαν. 
Theéodorét. in Ps. 80 8, 

διακαρτυρία καὶ διαμαρτυρεῖν. 
τρόπος τις ἦν ᾗ διαμαρτυρία παραγραφῆς' 
πρὸ γὰρ τοῦ εἰσαχθῆναι τὴν ὀίκην εἲς τὸ 
δικαςήριον ἐξῆν τῷ βουλομένω διαμαρτυρῆ- 
σαι ὡς εἰσαγώγιμός ἐσιν ἡ δίκη ἡ οὐκ εἶσ- 
αγώγιµος. διαφέρει δὲ τῆς παραγραφῆς τῷ 
τὴν μὲν διαµαρτυρίαν νεσθαι οὐ (μόνον 
ὑπὸ τῶν φευγόντων ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν διω- 
χόντω». καὶ πρύτερόν γε ὁ διώκων πρεβάλ- 
λετό τινα μαρτυρᾶντα εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν 
δίκη», καὶ περὶ τούτο πρῶτον ἐγίνετο ἡ κρί- 
σις πρὸς αὐτὸν τὸν ὁιαμαρτυρήσαντα, οὐ 
πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς δικαζόµενο». εἰ δὲ μὴ 
προβάλλοιτο μάρτυρα ö διώκων, τότε ἑξῆν 
τῷ φεύγοντι προσαγαγεῖν τινὰ μαρτυροῦντα 
μὴ εἰσαγώγμιον εἶναι τὴν δίκην" καὶ πάλιν 
πρὸς τὸν διαμαρτυρήόαντα ὁ ἀγὼν ἐγύετο. 

ἐπεσκήπτοντο δὲ ψενδομαρτυριῶν καὶ ταῖς 
διαμαρτυρίαις ὥσπερ ταῖς µαρτυρίαις. τάχα 
δὲ ἐπὶ μὲν ταῖς τοῦ ἀποςασίου δίκαις ἐκε- 

κώλυτο τὸ διαμιαρτυρεῖν, ἐν δὲ ταῖς τᾷ ἀπρο- 
ςασίου οὐκέτι. Ηπερ. 

διαμαρτυρομένους προλέγοντας, ἀπο' 
τρέποντας" '"ἀπέτειλαν πρεσβευτὰς διαµαρ- 
τυροµιένας εήτε τὴν πύλιν οἰκίζει» μήτεπαρὰ 
τὰς συνΦήκας ποιεῖν μηδέν. καὶ ὁιάμαρ- 
τύρασθαι ῥεβαιῶσαι" ᾿ἐῤῥουλήθησαν οὖν 
καὶ ὁιαμαρτύρασθαι τοῦτο τρόπον τινά." 

διαμαρτύρωμαί σοι ἀντὶ τοῦ βε- 
ῥαιώσω σε. [ιέλλοντα σηµαίνει. ἐπὶ δὲ ἐἔνε- 
σῶτος διὰ τᾷ ο (ικροῦ, ὡς ἐν τῷ (Ρ». 49 Τ) 
΄ἄκασον λκός μα, καὶ λαλήσω σοι Ἰσραήλ, 
καὶ διαμαρτύροιιαί σοι. 

διὰ παχαιρῶν καὶ περὸς ῥιπτεῖν χρή, 
ἐπὶ τῶν παραβύλως τι ποιούντων. ο. ν. διὰ 

γὰρ μαχαιρῶν. 
διὰ μάχης ἐλνεἲν' ᾿οὐδενὸς τὸ παρά- 

παν Φαρρήσαντος διὰ μάχης αὐτοῖς ἐλνεἴν, 
οὔτε μὴν ἀντιτάξασθαι ἐς τὸ παντελές. 

διαμείνῃς αὐθυπότακτον. 
διαμέλλει ἀναβολῇ χρῆται: ᾿ὃ δὲ πρὸς 

ὀργὴν ὑπεριδὼν καὶ μὴ πάνυ πιςεύσας ὅδιε- 
μέλλησεν.) 

ὁιαμεμετρημένη ἡμέρα. µέτρον τί 
ἐςιν ὕδατος πρὸς μεμετρημένον ἡμέρας διά- 
σηµα ῥέον. ἐμετρεῖτο δὲ τῷ ποσειδεῶνι µην. 



292 

πρὸς δὴ τᾶτο ἠγωνίζοντο οἱ µέγισοι καὶ περὶ 
τῶν μεγίσων ἀγῶνες. ὀνερέπετυ δὲ τρία μέρη 
τὸ ὕδωρ, τὸ μὲν τῷ διώκοντι, τὸ δὲ τῷ φεύ- 
γοντυ τὸ δὲ τρίτον τοῖς δικάξουσι». ἐπισκε- 
πτέον δὲ τῷ παρ Ἰσαίω, ὃς µεμετρηµένης 
ἡμέρας ὑτὲ μὲν χωρὶς ὑδατός φησι γίνεσθαι 
τοὺς ἀγῶνας, ὑτὲ δὲ πρὸς ὕδωρ. Ηατρ. 

δι μέσου τείχους. τριῶν ὄντων τει- 
χῶν ἐν τῇ ττικῇ, τοῦ βορείου καὶ τοῦ νο- 
τίου καὶ τοῦ Φαληρικᾶ, διὰ µέσο τῶν παρ 
ἑκάτερα τὸ νύτιον ἐλέγετο, ἕ κνηµονεύει καὶ 
Πλάτων ἐν Γοργία {ρ.455 8). Harp. 

διάμετρος γεωμετρικό» τι εἶδος" Εὐνά- 
πιος «ρ. 105 ΝΙΕΡ.) Ἰ ὡς κατά τινας διαµέτρας 
κεραίας κεχιῶσθαι τὴν γλὠτταν ταῖς ἀντι- 
τύποις συβολαῖς τῶν ἀκίδων." «{είναρχος 
δὲ διάμετρο» λέγει τὸ ἐλλεῖπον ἀπὸ τοῦ δι. 
καίως µετρηθέντος. 

ὁναμῆσαι διακόψαι. 
ὁιακησάμενος διορύξας" ᾿"διαμησάμε- 

νος γὰρ πᾶσαν τὴν ὑπὸ τὰ κράσπεδα τοῦ 
Ὀλύμπου ἄμμον, ὕδωρ πολὺ καὶ πότιμον 

εὗρε. καὶ αὖδις Polyb. 8 55) ! ̓διαμησάμε» 
νος τὴν χιύνα τὴν ἐπ αὐτῇ, ἐξῳκοδόμει τὸν 
μα” 

διαμνημονεύω. αἰτιατικῇ συντάσσε- 
. - 

ται" "οὓς καὶ διαμνημονεῦσαι καθ’ ἕκαςον 
ô λόγος διὰ τὸ πλῆθος καὶ πρὸς ὄνομα διελ- 
Φεῖν παρητήσατο." 

δια μοιρωμένη διαιρᾶσω καὶ μερίδυσα. 
ἢ τὰς µοίῴας µεμφομένη. 

δταμπάξ διόλου, διὰ παντός. 
διαμπερές διόλου ὁιῆκον" (lamblichus 

Phot. ρ.74 a) "ὃ δὲ διῆγεν αὐτὲς ἐπί τι ὄρυ- 
γμα, ὃ διαμπερὲς μὲν ἦν ὀρωρυγμένον ἐπὶ 
ςαδίους λ’, εἶχε δὲ ἔξοδον ἐπὶ Φάτερα τοῦ 
ὀρύγματος.᾽ 

διαμπερέως. 
διαμυδαίνεται ἀντὶ τοῦ διαπηδᾷ καὶ 

διαρρεῖ καὶ διηῷεἴαι. 
διαμυλλαίν ῇ αἰσχρῶς πράττεις. ᾿ τος 

δὲ διεμύλλαινεν ὡς δὴ δεξιός” "ριςοφάνης 
φησί (Vesp. 1355). 

διαμώμενος Ψερίζων, καὶ διαμώμε- 
»οι διασκάπτοντες, ζητοῦντες. Θουκυδίδης 

(4 26) ᾿διαμώμενοι τὸν κάχληκα ἐπὶ τῇ θα- 
λάσση ἔπινον οἷον εἰκὺς ὕδωρ.' καὶ αὖθις 

''οἳ δὲ ἐσκήνουν ἐπὶ τῆς Χιόνος, διαμώκενοι 
καὶ μεταξὺ ἐκκαφαίροντες. 

διάνδιχα διχῶς, 

διὰ µέσου -- διαπατταλευφήσῃ 

διανεἴμαι µερίσαι. 
διανείµης αὐθυπύτακτον. 

διανενεύκαµεν ἀντὶ τὸ ἐπεραιώθημεν. 
ὁδιανεῦσαι διακολυμβῆσαι' ''διανεῦσαι 

ἐφελήσαντες ἐβαπτίζοντο ὑπὸ τῆς πανοπλίας.᾽' 
διανηξάµ ενος διακολυµβήσας. 
ταν ίζω τὺ τὰ ἄνθη συλλέγω, καὶ 

ὁιηνδισµένας. 
ὁτανίζεται ὁιανίπτεται, καθαρίζεται. 
ῥιανοεῖσίαι. τοῦτο ἐνέργειά ἐσι καὶ 

ὀιέξοδος τῆς ψυχῆς. ἐπίςσασθαι μὲν γὰρ πολλὰ 

ὀυνατὸν εἶναι, διανοεῖσθαι δὲ ἅμα πολλὰ ἀδύ- 
»ατον" πᾶς γὰρ ὁ διανοούμενος ἕν τι ὅια- 
νοεῖται. ὡς γὰρ ἀδθύνατον ἅμα λέγειν πολλὰς 
λύγους, οὕτως διανοεῖσθαι ἅμα πολλά" λό- 
γος γάρ τις ἡ διάνοια, αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐφ᾽ 
αὐτῆς λεγύσης. Philopon. in Aristot. de anima. 

διανταίᾳ “toẽ γὰρ περὶ τὸν 
βραχίονα τραύματος διανταία πληγῇ κατα: 
βαροῦμτος, κατεξανέςη τῶν ἀλγηδόνων.” 

διανυσύθῆναι τελειωφήν»αι. 
διανύω αἰτιατικῇ. 
διαξαίνειν ἀναιρεῖν, διακόπτειν' "ὃ δὲ 

ἑάλω, καὶ ἔμελλεν ὁ ὀῆμος διαξαίνειν αὐτόν». 
ὃ δὲ οὐκ ἀφῆκεν, ἀλλ᾽ εἴασεν αὐτὸν γῆν πρὸ 
γῆς ἀπιέναι)) (εί, ν. πρὺ γῆς). καὶ αὖδις 'ὁ 

δὲ φόνους ἐργασάμενος ἐναγεῖς, καὶ διαρθή: 
ξας καὶ διαξήνας τοὺς νόμους, καὶ τὴν ἀν- 
ὁρῶν ἀπειπάμενος φύσι», καὶ γήµας ἀθύτες 
τε καὶ ἀγάμους ἐκεῖνος γάμους" (εΓ. ν. ἀθύ- 
τους). 

διαξῆναι διαλῦσαι' “ριςοφάνης (ως. 
578) ' ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς διαξῆναι. τῶν γὰρ 
ἐρίων οἱ μαλλοὶ ἔχονσι τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 

κορυφὰς πεπιληµένας: καὶ ἐπὰν τιλθῶσι, 
διαλύεται ὁ μαλλός. Ἄρὸς ἑκάτερον οὖν, καὶ 
τὰς κορυφὰς τοῦ ἐρίου πεπιληµένας ἐν τῷ 
πόκῳ καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν πονηρῶν σινι- 
ςαμένων τοῖς πράγµασι, διαλῦσαι χρή. 

διαπαίζω ὁδοτικῇ. 
ὁιαπαλαίω δοτικῇ. 
ὅιαπαρατριβαί ἐνδελέχειαι. 
διαπαρθενεῦσαι μιῆναι παρθένῳ. 

ἐλέγετο δὲ οὕτως καὶ τὸ παρθενοτροφῆσαι 
καὶ διαφυλάξαι παρθένο». 

ὁιαπατταλευθήσηχαμαί(Α Eq. 310) 
ἀπὸ τῶν τὰς βύρσας διατεινόντω». σηµαίνει 
δὲ τὸ διερευνᾶν καὶ ζητεῖν ἐπιμελῶς. ὅνα- 
πατταλευθήσῃ ἀντὶ τὸ ἐκταθήση χαμαί: 
τὰς γὰρ βύρσας ἐκτείνοντες ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα 



διαπεινῶμεν — δίαρµα 

μὴ συνάγοι»το καὶ συςέλλοιντο ἐκ τῆς τοῦ ἡλίᾳ καύσεως, κατὰ τὰ ἄκρα παττάλοις κα: ταχρούοντες ἐκτείνουσι. | διαπεινῶμε» ἀεὶ πρὸς τὺ πῦρ (Ἀ ΑΕΙ. 717) παρὰ προσδοκίαν, ὡς εἰ ἔφη ὁια- πίνοµεν ἀεὶ πρὸς τὸ πῦρ": ὃ δὲ εἶπε διαπει- ῶμεν. οἱ γὰρ πότοι χειμῶνος πρὺς τὸ πῦρ Γίνονται. εἴρηκε δὲ οὕτω διὰ τὸν λιμό». τη- τέςιν ἐσχάτως πεινῶμεν, ὧςε καὶ τὰ ἱμάτια ἀποζυόμενοι καθεζόµεθα πρὸς τὸ πῦρ διὰ τὸ ῥῖγος. ἢ διαπύρως καὶ ἐκτόπως πεινῶκεν' ὃ καὶ ῥέλτιον. διὰ πείρας συχνῆς ἀνεὶ τᾷ και ἀκρί- βεαν" τοῦτον ἐπίςσαμαι διὰ πείρας συχνῆς µάλα τήν τε ἀγαφοειδῆ προαίρεσιν προβε- Ἀλημένο», καὶ τοῦ πατρὸς οὐ πολύ τι λειπύ- µενον» κατὰ τὴν εὐσεβῆῇ προθυμίαν.. ο ν. σκληπιόδοτος. ὁιαπειρωμένη ἀπύόπειραν ποιουµένη. o δὲ ἐξώρκισεν αὐτήν, εἰ ταῦτα ὅτως ἐγνω- αεῖα λέγει ἢ διαπειρωµένη αὐτοῦ. ἣ δὲ ὤμο- σιν ἡ μὴν τῷ ὄντι καὶ φρονεῖν ταῦτα καὶ λέγειν. ὁιαπεπαρνενεῦσθαι τειμῆσθαι τῇ μίξει. διαπεπονημένης κατορφωνψείσης. διαπερᾶναι τελειῶσαι. διαπεράναντες διακεντήσαντες. διαπέσοιµι, οἷον διαµαρτήσαιμι τῆς ἐλπίδος" ριςοφάνης (Εα. 701) "εἰ μή σ᾿ ἄπο- λέσαιμ’, εἴ τι τῶν ἐμῶν ψευσμάτων ἐνείη, ῥιαπέσοιµι πανταχῃ. διαπεσούσης ἀποτυχούσης' 'ἔδοξεν ὂν αὐτῷ ἐπισφαλὲς ἔχειν τι τὸ κοινωνῆσαι αὐ- τοῖς τῆς πράξεως καὶ διαπεσούσης καὶ συν- τελεσθείσης τῆς ἐπιῤηαλῆς,, καὶ διαπίπτων ἀποτυγχάνων. διαπεφώνηκεν» ἀντὶ τοῦ ἐσχάτην καὶ τελευταία» φωνὴν ἀφῆκε, τουτέςιν ἀπέφα- νεν. ὅτε δὲ λέγει Num. 31 49) ὅτι διαπεφώ- νηχε δὲ τότων ἐδὲ εἷς, περὶ τῆς ὁμοφωνίας τῶν τεσσάρων εὐαγγελιςῶν φησὶν ὁ ἈΧρυσό- σομος. ὅταπηὸ ὤ αἰτιατικῇ. διαπηνικέσαι ἐξαπατῆσαι' πηνίκην γὰρ οἱ ἀρχαῖοι "ττικοὶ τὴν ἐκ τῶν τριχῶν περι- δετὴν κόµην. καὶ τὸ φενακίσαι τινὲς ἀπὸ τούτου εἰρῆσθαι λέγουσι». διαπιθηκίσαι τὸ ὁιαπαῖξαι, ἀπὸ τῶν πιΦήκω»' φιλοπαιγμονέςατο» γὰρ τὸ ζῷο». 
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διαπλέκειν διαποικίλλειν, διάγειν' ρι- ςοφάνης Ὄρνισιν (155) εἰ μετ ὀρνίθων τις ὑμῶν ῥούλεται διαπλέκει ζῶν ἡδέως τὸ λοι- πό», ὡς ἡμᾶς ἴτω." διαπλέων αἰτιατικῇ. διαπληκτίζονται διαμάχονται. ὁιαπλώσας διαπλεύσας, διελθών' (ΑΡ 7298) *4 σὺν ἀοιδᾷ πάντα διαπλώσας καὶ σὺν ἔρωτι βίον. διαπολειιῶ ὁδοτικῇ. διὰ πολλοῦ χρόν8" (Α Vesp. 1467) "ὁ γὰρ γέρων ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνε ἠκεσέ τ’ αὐλοῦ, περιχαρὴς τῷ πράγματι ὀρχούμε- νος τῆς νυκτὸς ἐδὲν παύεται τἆρχαϊ ἐκεῖν', οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο."' ὁταπονεῖν ἀσκεῖσθαι. ὁιαπορεία ἡ ὁιαπύρευσις, διαπορία δὲ ἡ ἀμφιῤολία. ὁιαπορηθέντες διαποροῦντες. ὁιαπορήσω ητῶ, ἀμφιῤάλλω. διαπορθμεύεται ὀδιακομίεται, περᾷ. ὁιαπορθμεύσων διαπεράσων, ὅτακο- μίσω». διαπραξάµμενον ἐλευθδερίαν κατα- σκευασάµενο». διαπρέπει» διαφαίνεσθαι, διαφέρειν. διαπρεπής ἔκδηλος, ἐπίσημος. διαπρήσσει διανύει, τελειοῖ. διαπρύσιον διὰ παντὸς διεξιόν, μέγα ἐξάκουςο», διαβόητο». διαπτύω αἰτιατικῇ. ὁταπυνθ άνεται ἐρωτᾷ. ὁιαπυρώτατος ὁ θερμός. διαράµενον' (Ἀγπεν. p. 30 D) "ὡς οὐκ εἰκός τε αὐτὸν διαράμενον ῥλοσυροῖς ὀφθαλ- μοῖς ἀντιῤλέψαι χρυσίῳ. τέναντίον μὲν ἔν.' διάρας”' διατείνας "τὸ ὄμμα εἲς οὐ- ρανούς. διάργειοι πῇ μὲν λευκοὶ πῇῃ δὲ µέλα- νέες" Gabrius 85 14) "ἀλλ οἳ μὲν ὑμῶν µέ- λανες, οἳ δὲ τεφρώδεις, ἕτεροι ξανθοὶ καὶ διάργεµοι σή δη. διαρθρώσας ὁιατυπώσας. ὁιαρκῶς καρτερῶς, ὁῥαψιλῶς' «4ἰλιανός 'ὃ δέ (ἃ γὰρ ἐλελήθει τὰ ἔνδον) ὑπερήδετο, καὶ τὴν ἐλπίδα ὑπὲρ τῶν παρόντων ἐλάμβα- νεν ἐς τὸ κρεῖετον, καὶ ἔτι μᾶλλον τῇ πο: λιορχία διαρκῶς ἐνεκαρτέρει.' δίαρμα” Πολύβιος (108) "ἅμα δὲπρὺς 

δια- 
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τὸν ἀπὸ Anüinc πλᾶν καὶ πελάγιον» δίαρμα 
λίαν εὐᾳ voc ἔκειτο τοῖς Καρχηδονίοις à ἤ πό.) 

λις.'' καὶ αὖδθις τν μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦχάρα. 

xoc ἐπὶ ϱάλωτταν οκ σάδια, τὸ δὲ δίαρµα | ὁ 
βραγὺ πλεῖον ξ', καὶ διὰ τοῦτο ἦν ἀθηλότης 
καὶ συνέχεια τῆς ἐπιάσεως. καὶ αὖθις 

"εἶδον ὄψιν γεγεφυρωμµένου τοῦ Φαλαττίου 
διάριατος ἀπὺ τοῦ Βυζαντίου ἕως Καλχη- 
ὀόνος. 

διαρραῖσαι (οι. Β 472) ὁναη Φεῖραι, 
διαρρεῖν — χαυνοῦσθαι. (οΓ, 

v. Κορνοῦτορ) ! ὁ διαρφεῖ πολὺ καὶ κλεινὸν 

ὄνομα" ἀντὶ τοῦ εὐφημία γεραίρει. 
διαρρέονσα τρυφ/λή. 
διαρρήδην σαφῶς, φαγερῶς" 

ὁήν ἀπειπὼν μήτε μάχην συνάπτει» μήτε πε: 
ραιτέρω ἰέναι μήτε ἄἆλλο πράττειν μηθέν. 

διαρρήξω εν διακόψωµεν. 

διάρροια πάθος περὶ τὰς ὃς γινόμενον. 
τρία δέ εἶσι πάθη, βράγχη κραῦρα διάρροια. 
5 μὲν οὖν ῥοάγχη μέρους τινὸς τοῦ σιώκια- 

τος, ἡ δὲκραῦρα πυρετὸς σὺν χεγαλῆς πόνω" 
σημειοῦ ται δὲ τοῦτο τῷ καταβεῤλῆσδαι τὰ 
ὦτα καὶ κατηφῇ εἶναι τὰ ὄμματα. ἡ μὲν ἂν 
διάρροιά ἐσιν ἀθεράπευτος, τὴν δὲ κραῦραν 
οἱ νομεῖς ἐγχυματίζονσι. τῆς δὲ Ἰράγχης πε-. 
ριτέµνουσι τὰ σεσηπότα τῶν σαρκιδίων. eſ. 
Aristot. H. A. 8 21. | 

διαρρυῆναι φθαρῆναι. | 
Φίαρσις ἔπαρσις εἷς ὕψος. Πολύβιος 

| 

| 

ὁκκρρή- | 

2 33) "οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι συνδραμκόντες ἐς τὰς 
χεῖρας τοὺς Κελτοὺς ἀπράκτους ἐποίησαν, 
ἀφελόμενοι τὴν ἐκ διάρσεως αὐτῶν μάχην' 
ὅπερ ἐςὶν ἴδιον Γαλατικῆς χρείας διὰ τὸ µη- 
δαμιῶς κέντημα τὸ ξίφος ἔχειν. 

ὁταρτᾶν κυρίως ἀντὶ τοῦ ὁδιαίρειν. καὶ 
τὸ ἀρτῆσαι ἐπὶ τοῦ ἀνακρεμάσαι, 

διαρτῆσαι τὸ ἐξαπατῆσαι' οὕτως Πέ. 
νανύρος,. διαρτίσαι δὲ, διὰ τᾶ ι, ἀναπλά- 
σαι, καταρτίσαι" ὁιαρτίζω γὰρ πλάττω καὶ 
τελειῶ, ὁιαρτῶ δὲ τὸ κρεμῶ. 

διαρτία ἡ διάπλασις. 
ὁιαρτίζεται ὁρμᾷ. 
διαρτώκενος" (Ώἱοηγς, Hal. 139) ὁ δὲ 

Ἡρωκλῆς τοῖς μὲν ἴχνεσι διαρτώμενος”, του- 
τέςιν ἐξαπατώμενος, ᾿ οὐδὲν δὲ στον οἰόμε- 

νος εἶναι διερευνήσασθαι τὸν χῶρον.". καὶ 
αὖδις ᾽πολλαχόθεν ἀκροβολισμοῖς χθώμενοι, 
ἵνα διαρτώµενοι τῇ δοκήσει τῶν κατὰ πρόσ- 
ωπον ἐπιόντων ηδεµίαν αἴσφησιν λάβωσι 

Γπῶν ὑπὲρ κεφαλῆς. - 

διαρραῖσαι -- διασκευή 

καὶ διαρτῶ τὸ κρεμῶ. 
καὶ ὁ ιαρτωμ ένων καταρτιζοµιένων. 

διὰ ῥωπήτα. (Ποπ, ἵρ 129) τὰ παρ ἡμῖν 
ῥωπάκια. 

διασαλακωνίσαι ὁιαθρύψασθαι" (Α 
Vesp. 1208) ᾿"ώδὶ προβὰς τρυφερόν τι δια- 
σαλακώνισον. 

διασαφηνίζειν τὸ τῇ γλώττη ἀκριβᾶ». 
ὑ(ασαφῆσαι ἑρμηνεῦσαι, 
διασείσους (Αονε]ία, 1 50). ἐοίκασιν 

ὠνομάσθαι οἱ ὁιάσεισοι παρὰ τὸ κινεῖσθαι 
καὶ ὑὁιασείεσθαι πρότερον, εἶτα ῥάλλεσθαι, 
ο] * * -- 7 

ἵνπ «κακούργητοι μᾶλλον ὧσι. Ἠπερ. 

ὁιασείων τοὺς ὑπευφύνους, εἰ πέπων ἢ 

μὴ πέπων (Α Εα. 359), ἀντὶ τοῦ ἁπαλὸς καὶ 
ῥαδίως ὁιασεισθῆναι δυνάμµενος. µεταφορι- 
κῶς δὲ ἀπὸ τοῦ συ κάζευν χέχρηται τοῖς ὀνό- 

κασιν ριςοφάνης. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν καρ: 
πῶν ἐκ μὲν τῶν πεπόνων ἔτι δρέψασθαι καὶ 
φαγεῖν, ἐκ δὲ τῶν ἀώρων ἠκέτι, ὕτω, φησί, 
καὶ ἐπὶ τῶν» ἀνθρώπων ὁ Κλέων διελογίζετο 
καὶ διέκρινε τίς ἐπιτήδειος ὁιασεισθῆναι καὶ 
τίς σκληρὸς καὶ δυσκαταμάχητος. ἀντὶ δὲ 
τοῦ εἰπεῖν πένης ἢ πλοέσιος, ἐνέμεινε τῇ µε- 
ταφορᾷ ὡς ἐπὶ σύκων, 

διασήῶειν διαξύειν, ἀπαλείφειν, παρά- 
πτεσφαι. 

/ ες - * J ϕ 

διάσημος ὁ λαμπρός. καὶ διασηµιό- 

ἵτατος. 
ἁιάσια ἑορτὴ 4φήνησι µειλιχίου «ἄιός' 

προσαγορεύεται δὲ διάσια ἀπὸ τᾶ διαφυγεῖν 
αὐτοὺς κ. τὰς ἄσας. καὶ ριςοφάνης 
(Nuhb. 861) ""οτ ἐπριάμην σοι διασίοις ἅμα- 
ξίδα. 

διασκανδικίσης (Α Eq. 19) μὴ ἀποδει- 
λιάσῃς, μὴ εὐριπιδίσῃς, μὴ ἀμελήσης. σκώ- 
πτει δὲ τὸν Εὐριπίδην ὡς λαχανοπώλιδος 
υἱόν' σκάνδιξ γὰρ εἶδος λαχάνου λεπτᾶ. καὶ 
ἀλλαχοῦ {Λοὶι. 477) '"σκάνδικά μοι δὺς µη: 
τρόθεν δεδεγµένος. 

διασκεδαννύουσι διασκορπίζοισι. λέ- 
γεται δὲ καὶ διασκίόνησιν"' Ἰώσηπος GB. 
Ι.3 ὅ 1) "οὔτε γὰρ ἀταξία διασκίόνησιν αὐ- 
τοὺς τῆς συντάξεως τῆς ἐν ἔθει. 

διασκεναζόμενος" ᾿ Εὐπολις 4θηναῖος 

κωμικὸς ἔγραφψε τόσα καὶ ἄλλα διασκευαζό- 
ενος, 

ὁιασκευάσασο αι ἀντὶ τῇ συσκευάσα- 
σθαι Ἰσαΐῖος, Harp. 

διασκευή" "ἀπὸ τῆς κλίνης σοι γέγρα- 



διασκηνητέον --- διατυπῶν 

γα, μόλις ἀνερχόμενος εἲς διασκευὴν τῶν 
Ἱραμμάτων᾽ τουτέςι συν ήχην. 
ῥιασκηνητέον καταλυτέω»' Ἐενοφῶν 

Apab. 4 14) "ἐδόκει ὁιασκηνητέον εἶναι εἰς 
τὰς κώµας, εἷς σέγας. 

ὑιασμ(ή) ύχων διαξύω», διακαίω». 
διασμώμενος ἐρευνῶν. 
ῥιασπας ἄν ἀφειδῶς δαπανᾶν. 

ῥιασπεέρω αἰτιατικῇ. 
ὐιασπεύσας διεγείρας, παρορµήσας" 

"τοὺς μὲν σοατιώτας ὁιασπεύσας, τοὺς δὲ 

Ἰιλάρχους παρακαλέσας ἄψασθαι τῆς πρά- 
ξεως”. Polyhius?). 

ὃν ἀσπιδέος πεδίοιο (Ηοι..4 753). 
ο μὲν διὰ τὸ πολλὰς ἀσπίδας ἐν αὐτῷ ἐρ- 
ρἴφθαι, οἳ δὲ ἀσπιδοειδοῦς, διὰ τὸ τοῦ πε- 
dior περιφερές' οἳ δὲ ἀπὸ μήκους. 
ῥιασπώμενος συντρίβων καὶ κατακλῶν. 
ῥιάσασις ντιφῶν ἀντὶ τοῦ ὁιακόσμη- 

ο, Harp. 

ὁιταςείχει» διέρχεσδαι. 
ὁταςείχοντας διαπορευοµένους, 

ὑιαςείχουσαν διερχοµένη». 
ὁιαςελλόμενος διαχωριζόµενος. 
ὁιαςῆσαι ἀντὶ τοῦ διαταράξαι καὶ οἷον 

ἀφένατον» ποιῆσαι. Harp. 
ὑιαςήτη» (Ηοιι. «4 ϐ) ἐχωρίσθησαν». 
ὑιαςολή ὁταχώρισις, ἐξοχή" (Ρο]γὺ. 36 ϐ) 

οὗ χρὴ Φδαυμάζειν εἰ φιλοτιμότερο» ἐξηγά- 
µεθα τὰ κατὰ τὸν Ἀκιπίωνα, καὶ πᾶν τὸ 

— ὑπ αὐτᾶ μετὰ διαςολῆς ἐξαγγέλλομεν. 
διασύρω αἰτιατικῇ. 
ῥιασφάξ διατομὴ ὄρες, καὶ ὃὁι ασφ ά- 

ές διεςῶσαι πέτραι. 
ῥιασχών διελθώ», διαςήσας" Πολύβιος 

ο δὲ ὁιασχων Ὑῶν πολεμίων ὡς τρία σάδια 
πατεζρατοπέδευσε, μεταξὺ λαβὼν» τὸν πο- 
ταμόν, 

᾿ 
και 

ὁιατάγµατα" ὃ δὲ διατάγματα προ- 
δες ἰχέτευε τὸν ὁῆμον εἰς διαλλαγὰς ἐλφεἴ», 
καὶ αὐτοῖς ἀμνηςίαν ὑπισχνεῖτο, ἀντὶ τοῦ 
Ἰήθην τῶν ἐἑπταισμένων, 

ὑιατατικώτερον (4η διατακτικώτερον)" 
Πολύβιος ᾿"τοῦτ) ἄμεινον ὑπολαμβάνοντες εἷ- 
'αι καὶ διατατικώτερο», τὸ μήτε τῷ καιρῷ 
μήτε ταῖς ἐκκλησιαςικαῖς καὶ παραςατικαῖς 
ὀιαθέσεσι περιγίνεσθαι τῶν ἐναντίων.' 

ὑιαταφρεύει διασκάπτει. 
ὁιατεθρυλημένος τὰ τα WElat. RP 

ρ.3080) οἷον κατηδολεσχηµένος, ἢ οἷον πλει- 
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σάκις καὶ περὶ τῶν αὐτῶν πλεῖςα ἀκηκοώς. 
διατεθρυ μένος διακεκλασκένος. 
ὁτατεθώκηται τεθρύνισαι, διακεχώ- 

ρισαι. 
διατείνεται διαβεβαιοῦται. 
διατεκιιαίρεται ςοχάζεται. 
διατερσαίνω δηραίνω. 
διατίθεται πράττει. 
διατικᾶται δοχιιάζεται. 
διατιμητικός δοκιµασικός. 
διατιτρᾶν ῥιατρυπᾶν. ᾿ἐς τὰ ἀποκρι- 

µνότατα ἄνω διατιτράντες. καὶ αὖθις "μα- 
χαιριδίοις διατιτρᾶν τοὺς ἀσκούς. οεἴ, v. 
αἰθάλη. 

ὁιατοιχεῖ ἀντὶ τοῦ ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦ 
δεξιοῦ τοίχου τοῦ πλοίου ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ 
ἀριςεροῦ γίνεται. 

ὁιατορηῦδῆναι" δύο δὲ τῶν ὀρυγμά- 
τω» ὑπόβρυχα καὶ κατωτέρω τοῦ χάρακος 
διατορηθῆναι τὴν γῆν, ὑπὸ τὸν περίβολο» 
αὐτὸν ἐξηνεχθήτην. διατορηθ ναι οὖν ἀντὶ 
τοῦ ὁιακοπῆναι, τρυπηΦήναι. 

διάτορον ἐξάκουςο», ὀξύτερον, (ιεγαλό- 
φωνο», 

ὁιατορώτατον τρανότατον. 
διὰ τοῦ τοίχε λαλεῖν, ἐπὶ τῶν ἆναι- 

σθήτως τι ὁιαπραττομένων. 
ὁτατρέχοντες οἱ διάττοντες ἀςέρες, οἱ 

ἀποσπινΦηρίζοντες. ελ. A Ρας, 838. 
διατριβή τόπος ἐν ᾧ τινὲς µανὸάνου- 

σιν, ἢ καιρὺς καὺῦ’ ὃν ἀναςρεφόμεθα περί 
τι, ἡ διάλεξις φιλόσοφος. σημαίνει δὲ καὶ τὸ 
ἐπιτήδευμα καὶ τὸ ἀσχόλημα, δίωταν, ὅτα- 
}ωγή», πρόφασιν ἀφ᾿ ἧς μέλλομεν περὶ τὰ 
πράγματα διατρίῤειν' “ριςοφάνης Πλούτῳ 
629 εἰ μὴ — διατριβή τις τῷ βίφ." 
καὶ ἡ ἀργία" "ἐγίνετο δὲ αὐτῷ ἑκούσιος ἡ 
διατριβὴ καὶ τῆς ἐφόδον ἡ σχολαιότης τοῦ 
τε ἀτάκτου ἕνεκα καὶ τοῦ ἐς τὸ ἀποβησόμε- 
»ο» προμηθοῦς. 

ὁιατροπή συμπάθεια, οἶκτος" (Ώἱοάογ. 
t. 2 ρ. 621) τῶν δὲ Καρχηδονίων πολὺν κλαυ- 
Φμὸν μετὰ δακρύων προϊεμένων διατροπὴ 
µεγάλη τὸ συνέόριον ἐπέσχεν,' 

ὁταττᾶν σήψειν. 
διάττειν ὁρμᾶ», ὁιατρέχειν. ἢ δάκνει». 
ὁιατυπῶν διατιθέµενος ἐπὶ τὸ ῥέλτιον" 

(Theopliyl. Sim. ὃ 19) ᾿διατυπῶν τὸ ἀτύπω- 
τον καὶ µεταπλάττω» πρὺς εὐσχηκιοσύνην τὸ 
ἄτακτον. 
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διανανῆναι ξηρανθῆναι. 
ὑδιαύγεια ἡ ἔλλαμψις. 
διαυγία" ὃ Φεολόγος (νεα. Naz. ος. 17 

Ρ. 276 sive 34 ρ.555) ᾽ μὴ λίθων διαυγίαις. 
τοῦτο διὰ τοῦ γράφεται καὶ παροξύνεται, 
προπαροξύνεται δὲ ἐν τῷ ἀττικίζειν. εἰ δὴ ὁ 
παρὼν λόγος ἀττικίζει, προπαροξύνειν ὀφεί- 
λοµεν, διαύγειαν λέγοντες ὡς ἀμέλειαν. 

. / — μμ 

διαύλειον προσανλεῖ τις. τοῦτο πα- 
΄ ᾿ λε. 4 η 

ρεπιγραφή. φασὶ δὲ διαύλειον λέγεσθαι, ὅταν 
ἠσυχίας πάντων γινομένης ἔνδον ὁ αὐλητὴς 
9 2 — 

άσῃ. “ρισοφάνης Βωτράχοις 4282). 
- * * 

διαυλίζων ῥαφύνων, ἡ µηκύνω». 

δίαυλος ὁ ὑιςάδιος τόπος, ἡ μέτρο» 
πήχεων» σ’. ὑίαυλος καὶ ἡ μακρὰ περίοδος 

Ό ””. 4 

(seh. Α Αν, 390)” "τούτους δὴ τοὺς μακροὺς 
διαύλες ποιεῖσθαι᾿ (Procop. Άτα, 13). ὁίαυ- 

λος ὁ ὁιττὺν ἔχων τὸν ὀρόμον ἐν τῇ πορείᾳ, 
- * —* * ε 

τὸ πληρῶσαι τὸ ςάδιον καὶ ὑποςρέψαι. ὅο- 
λιγοδρόμµοι δὲ οἱ ζ' τρέχοντες. διὸ καὶ ὁολι- 

ή ς ᾿ ἳ λώ -.. 1 4 
χοδρόμοι: οἳ /ὰρ ςαδιοδρόµοι διπλᾶν ἐποίεν 

* 4 ε λέ δὲ Ἶ ϕ εἩ 9» 

τὸν δρόµον. ὁπλίτης δὲ ὀρύμος, ὅταν µε 
ϱ. - 1 J ⸗ 

ὅπλων ἀγωνίζωνται, ὀκτὼ ὁέ εἶσιν ἀγωνί- 
σµατα, σάδιον δίαυλος ὀόλιχος ὑπλίτης πυγμὴ 

΄ ’ ". . 

παγκράτιον πάλη καὶ ἄλμα. δε]. Α Αν, 990. 
διαυλωνίζει» τὸ διὰ ςενοῦ ῥεῖν. 
ὁδιαυχενίζεσθ αι" (Εωπαρ. p. 105 Nich.) 

ρε να / J * ο) -- 

ὃ δὲ τὰ φρονήματα καὶ τοὺς Φδυμοὺς τῶν 

σρατιωτῶ» ἀνηρέθιζε, καὶ ὁιαυχενίζεσθαι 
πρὺς τὺ ἀγέρωγχον ταῖς µελέταις ἐξεκάλει καὶ 

φιλοκίνδυνον, ἀντὶ τοῦ ὑψοῦ τὸν αὐχένα 
ἔχειν. οἳ, ν. ὀγυχενίζετο, 

ὁιαφαίνει ὁιαδείκνυσιν. 
διαφανές. διαφανές φασιν εἶναι φύσιν 

τινὰ ἐν πλείοσιν ὑπάρχουσαν, διαπορύµευτι- 
κὴν τιῶν χρωμάτων" ἥτις φωτὺς μὲν μὴ πα- 
θόντος δυνάμει ἐςὶν αὐτὸ τοῦτο διαφανές, 
J J δν μη ώ ἑνεργείᾳ δὲ γίνεται διαφανές φωτὸς παρον- 
τος. ἔσι δὲ διαφανῆ κ ἀὴρ μόνον καὶ Όδωρ, 
ἀλλὰ καὶ πολλὰ τῶν ςερεῶν σωμάτων, οἷον 
φιεγῖται λίθοι, κέρατα ὕελος γύψος καὶ ἕτερα. 
λ Ί - . - [ 
ἔςιν οὖν τοῦ διαφανοῦς ἡ φύσις, ἥτις ἐν 

— ε ε * πλείοσι» οὐσίαις ὑποκειμέναις ἔχει τὸ εἶναι, 
- Ἶ ε’ - 

ἑτέρα αὐτῶν» οὖσα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἑτέ- 
ρω» ποιοτήτω» ὁρῶμεν. μετέχει δὲ τῆς ὅνα- 
φανείας καὶ τὸ ἀίδιον τὸ ἄνω σῶμα, οἷον 

— —⸗ — ι 

τὸ χῦμα τῶν σφαιρῶν. διαφανὲς γὰρ ἅπαν" 
καὶ γὰρ ὁρῶμεν τὰ ἐν τῇ ἁπλανεῖ ἄςρα διὰ 
τούτου. καὶ αἱ μὲν σφαῖραι ὁιαφανεῖς εἰσί, 

3 3 * — 

τὰ ἄςρα δὲ οὐκέει. ὅψθεν καὶ ἐπιπροσθδσιν 

διαυανθῆναι -- διάφοροι 

ἀλλήλοις. ἐντεῦῦεν γοῦν ἡ τοῦ ἡλίου ἔχλει- 
ψις, ἐπιπροσθουμένε ὑπὸ τῆς σελήνης, ἐναρ: 

γῶς φαίνεται γίνεσθαι. Philopon. in 3 dée 

auima. 
ὁιαφανῆῇ χιτώνια ὁ τὰ λαμπρά, ἀλλὰ 

τὰ ἰσχνά, δὲ ὧν διαφαίνεται τὰ σώματα τῶν 
7υναικῶ». καὶ Ἡσαΐας ὁ προφήτης (3 51) 
“καὶ τὰ διαφανῆ «{ακωνικά." 

δταφα»ῶς σαφῶς, ἢ συιφώνως. 
ὁιαφεῖναι διαλῦσαι, καὶ διαφεές ἀντὶ 

τοῦ ἀπολύσας, ὀρίσας' (Ρο]γ», 8 28) 8 σὲ 
διαφεὶς τοὺς ἡγεμόνας ἐκίνει τὴν πρωτοπο- 
ρείαν. 

διαφέρει µοι ἀντὶ τοῦ ἐμόν ἐςι. 
ὁταφέρεσθδαι ἐρίζειν, φιλονεικεῖν' ᾿τῇ- 

τον οὖν ὑμόδουλος κύω» ὑπέρ τινος παρα- 
πεσύντος ἐδέσματος οἴηψεῖσά οἱ διαφέρεσθαι, 
προσπαίοντος ἄλλως, ἣ δὲ ἠγανάκτησεν. 

διαφερόντως ἐξαιρέτως. 
διαφερούσῃ πληθυόσῃ" "ὃ δὲ ἐσρατο- 

πέδευσεν ἐν χώρα πάντα τὰ γενρήµατα ὅνα- 
Φερούσῃ."' 

ὁιαφερώμεῦα φιλονεικήσωμεν. 
διαφέρων παρασκευάζων. "Ἱπαρέργως 

τὰ πρότερα τὸν πύλειον διαφέρων Ίεσινια- 
νὸς ἀξιολογωτάτην αὐτοῦ πεποίηται τὴν πα- 
ρασκευή».' καὶ διαφερόντω» ἀντὶ τὸ ἔπι- 
λέκτων" (Ρο]γν. 3 18) ᾿"πυνδανόμενος τὴν πύ- 
1ι» ὠχυρῶσθαι καὶ πλῆνος ἀνθρώπων ὅδια- 
φερόντων εἲς αὐτὴν ἠροῖσθαι. 

διαφεύγω αἰτιατικῇ. 
θδιαφημµίζω ἀεί, 
ὁιαφνείρω αἰτιατικῇ. οἱ δὲ νεώτεροι 

διαφθεῖραι καὶ βιάσασθαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
τάττουσι» ἀδιαφόρως. 

διαφθονούμενος"' "ὃ δὲ διαφὺονού- 
κένος Ζήνωνι ἐν ἡσυχία ἔμενενι 

διάφορα ἀναλώματα Θουκυδίδης, 
διαφορά ἔχθρα. 8 

διαφορά τὸ ἐν τ) σενη θεία, ἡ παραλ-ν 
λαγή καὶ ἀνομοιότης, 

διάαφορηῦ ῶ (Α Αν. 255) διασπασθῶ, καὶ 
διαφορηδθῆναι (338) ἀντὶ τοῦ ὅδιασπα- 
σφήναι. 

ὁιαφόρημα τὺ παίγνιον, αἱ δια φο- 

ρήσει διάφορος γενήσεται. 
διαφορῇῆσαι"' 4ρριανύς "τοὺς ἵππους 

τετ θιαφορῆσαι αὐτόν. οΓ. ν. ἀνασοβηθείς, 
διάφοροι ἐχθροί, παρὰ τὸ διαφορεῖσθαι 

τὰς γνώµας, λέγεται δὲ καὶ ὀιάφορον πρᾶγια 



διαφορότης -- 4ιδυμαῖος 

τὸ τέµον" Polyh. 4 18) 'ἐςρέβλωσαν δὲ πολ- 
λοὺς τούτων, οἷς ἠπίσησαν ἔχειν κεκρυμμέ- 
"ον ὀιάφορον ἡ κατασκεύασιια ἡ ἄλλο τι τῶν 
πλείονος ἀξίων. 

διαφορότης ἡ διαφορὰ παρ «4ἰλιανῷ 
V.H.2 21). 

ὑιαφορουμένης τῆς κρύκης ὑπὸ τῶν 
ἀλεκτρυύνων (Α Lys. 896), ἀντὶ τοῦ διασπω- 

μένης. 
διαφρήσετε διαφορήσετε, διαπέµψετε. 

Με. Α Αν, 193. 
διὰ φροντίδος ἦν αὐτῷ ἀντὶ τᾶ ἐβε- 

λεύετο, ἐσκέπτετο. «4ἰλιανός "ὁ δὲ θεὺς λέ- 
Τε ἐκείνους μὴ πολυπραγμονεῖν' αὐτῷ γὰρ 
εἶναι διὰ φροντίδος.᾽' 

διαφρυκτοῦν διαψηφίζειν, διακληρᾶν" 
τὸν γὰρ κύαµον ἐκάλουν φρυκτό», ἀντὶ δὲ 
ψήφων κυάµους ἐφόρουν οἱ τῶν '4δηναίων 
ὀικαςαί, 

ὑιαχειρίσαι φονεῦσαι' 
ὁιαχειροτονία διάκρισίς τις χειροτο- 

Ῥίας ἐν πλήθει γινοµένης. τοῦτο «Τημοσῦέ- 

νης (33 9 οἱ 34 35). Harp. 
δταχεῖται χαίρει, διαχέεται. 
διὰ χρόνου ἀντὶ τοῦ μετὰ πολὺν χρύ- 

νον" (Α Ρας. 714) '"ᾱρ ἂν βλαβῆναι διὰ χρό- 
νου τί σοι δοκῶ, ὦ δέσποθ’ Ἑρμῆ, τῆς ὁπώ- 
ῥας κατελάσας;  εἵ, ν. ῥληχωνία, 

διάχυσις χαρά, τέρψις. 
διαχώρους τὰ διαςήκατα τῶν λύχων" 

“οὕτω τε ἀγεπλήρωσε τῇ πυκνότητι τῇ σρα- 
τοῦ τοὺς διαχώρους.᾽᾿ 

διαψαίρουσι (Α Αν. 1714) διαπνέονσι" 
ψαίρειν γὰρ τὸ πνεῖν οἱ ναυτικοὶ λέγουσι. 

διαψαλάττεσι)λαι τὸ διαςέλλεσθαι εἲς 
ἔρευναν' εὺ γὰρ ἀφάλακτον ἄθικτον. ὅτως 
Κρατῖνος. eſ. v. ἀφάλακτος. 

διάψαλμα μέλους ἐναλλαγή. 
δια ἄν διορύττειν, διασκαλεύειν" "κε- 

λεῦσαι πάντας διαψᾶν τὴν ἄμμον καὶ ποιεῖν 
βοφύνους εὐμεγέδεις. 

δαν εύδονται ἐκπίπτουσιν, ἀποτογχά- 
νουσιν' ᾿Ιδιὸ τοῦ μὲν καλοῦ ὁιαψεύδονται, 
τοῦ δὲ παρ αὐτοῖς συμφέροντος ὡς ἐπίπαν 
οὐκ ἐπιτυγχάνονσι.”' 

διαψήφισις καὶ ἀποψήφισις. οἱ πο- 
λῖται συίασιν ἕκαςοι κατὰ τοὺς αὑτῶν δή: 

µους, καὶ περὶ τῶν αἰτίαν ἐχύντων ἢ πα- 
θεγγεγραµµένων» εἲς τὴν πολιτείαν ψῆφον φέ- 
φουσι κρύβδη», οἷον «4χαρνεῖς περὶ «ἄχαρ- 
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νέων», καὶ περὶ Ελευσινίων οἱ Ελευσίνιοι, καὶ 
οἱ λοιποὶ ὁγιμόται παραπλησίως" καὶ τοῦτο 

4 - Σ 
διαψήφισις καλεῖται. οἱ μὲν οὖν πλειόνων 

- ή 

ψήφων τυγχάνοντες ἀναμφισβητήτως τὴν πο- 
λιτείαν ἔχασιν, ὅσοι ὃ᾽ ἂν ἐλάττονας ψήφες 
λάβωσι», οὐκέτι νοµίζονται" καὶ τοῦτύ ἔςιν 
ἦ άπομήφισις. 

διαψήφισις ἰδίως ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς δή- 

µοις ἐξετάσεω», αἳ γίνονται περὶ ἑκάςα τῶν 

δημοτευομένων, εἰ τῷ ὄντι πολίτης καὶ ὅδη- 
µότης ἐςὶν ἢ ξένος ὤν παρεγγέγραπται. Harp. 

διβητήσια διαβίκια. 
διγῆρες οἵ λαμπροί, ἢ ol «ρουθοί. 
δίγλωσσος ὃ δύο γλώσσας ἐπιςάμενος. 

(Βίορ. L. 1 101) ''“4νάχαρσις Σκύθης ἦν, µη- 
τρὸὺς δὲ Ἑλληνίδος, Φιὸ καὶ δίγλωττος ἦν' 
ὃς ἔφηκε νόμους Ἀχύθαις. 

δίγνωµος ὁ ἐπαμφοτερίζω» τῇ γνώμη. 
διδαξάµενος τελέσας τι ὑπὲρ ἑτέρου 

διδασκάλῳ. 
διδάξοµαι" ρισοφάνης Νεφέλαις (127) 

''ἀλλ' εὐξάμενος τοῖσι» Φεοῖς διδάξομαι' ἀντὶ 

τοῦ ὀιδαχθήσομαι. νῦν μὲν παθητικὸν ἄπο- 
Φεκτέον, τουτέςι ὁιδαγθήσομιαι, ἔςι δὲ τῶν 

µέσων" παθητικὸν μὲν γὰρ ἔχει τὸν σχηµα- 
τισµόν, ἐνέργεια» δὲ δηλοῖ. εἴποι γὰρ ἂν δι- 
δάξομαι τὸν υἱὸὺν φιλοσοφεῖν κυριώτερον ἢ 
διδάξω" ὀιδάξω μὲν γὰρ ὃ διδάσκαλος ἐρεῖ, 
ὀιδάξομαι δὲ ὁ πατὴρ καὶ πᾶς ὁ παραδιδὰς 
ἕτερον µωνθάνειν. δυνατὸν οὖν καὶ νῦν μὲν 
εἶναι τὸ αὐτό, Ὃ' ᾗ νοούμενον, διδάξοµαι, 

ἐπεὶ οὐ τὸν υἱόν, ἐμαυτόν. τοῦ μέτρου οὐκ 
ἐπιτρέποντος εἰπεῖν ἐμαυτό», διδάξοµαι, ἔφη, 
αὐτὸς ῥαδίζων εἲς τὸ φροντιςήριον. 

ὁιδασκαλεῖον» τὸ σχολεῖον, διδασκά- 
λιο» δὲ αὐτὸ τὺ μάθημα. 

διδάσκαλον. ἰδίως διδασκάλες λέγασι 

τοὺς ποιητὰς τῶν διδυράμβων ἢ τῶν κω- 
μῳδιῶν ἢ τῶν τραγῳδιῶν (Ηπερ.). καὶ Σο: 
φοκλῆς (ΡΙΠΙ. 3987) ''οἱ d ἀκοσμοῦντες βρο- 
τῶν διδασκάλω» λόγοισι γίγνονται κακοί.” 

διδάσκω αἰτιατικῇ. 
ὁιδαχή ἀντὶ τοῦ διδασκαλία ᾿Ηρύδο- 

τος γ΄ (1594). 
ὁέδηε τὸ δεσµεύω. 
ιδίας ὄνομα κύριον. 
δίόραχμον συ»τέλεσις, εἰσφορά, λειτερ- 

γία. ἔχει δὲ τὸ δίδραχµον ἁγγίας ς’' κ΄ ὀβο- 
λοί, γράµµατα ς’. οΓ. Levit. N 25. 

ἀ4ιδυμαῖος. 
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δίδυμοι συνήδως ἡμῖν, καὶ οἱ συµ- 
φυεῖς ἰδίως 'Ὁμήρῳ. ἡ δισσοί, ὡς καὶ '"αὐ- 
λοῖσιν διδύμοισι (Ηοπι,τ 937). 

ῥίδυμον ξύλο» ἡ παρὰ ᾿Ρωμαίοις 
φοῦρκα. ᾿εὑρὼν δὲ ]λλοῦς τὺν φνυρέα ἐκρέ- 
µασεν ἐπὶ διδύμου Ξύλου. οὓς δὲ ζῶντας 

ἐκ διδύμων Σύλων ἀπαρτῶν. 
α.  ίδυμος λεξανδρεὺς ;εωργικὰ ἐν ῥι- 

βλίοις ιέ. 

ν «ἀίδυμος «ἄτήιος ἡ -ἄετιος (απ «4ρεῖος) 

χρθηκατίσας, φιλόσοφος “καδημαϊκός, πιθα- 
νῶν καὶ σοφισιάτων λύσεις ἐν ῥιῤλίοις ῥ, 
καὶ ἄλλα πολλά. 

ο «Οίδυμος ιδύμου ταριχοπώλου, 1ράμ- 

ματικὸς ριςάρχειος, λεξανδρεύς, }εγορὼς 
ἐπὶ ἀνιωνίου καὶ ΙΚικέρωνος καὶ ἕως «{ὐγή- 
σου, χαλκέντερος κληθεὶς διὰ τὴν περὶ τὰ 
βιβλία ἐπιμονήν: φασὶ γὰρ αὐτὸν συγγεγρα- 
φέναι ὑπὲρ τὰ τρισχίλια καὶ πεντακύσια 
βιῤῥλία. 

4 «ίδυμος ὁ τοῦ ᾿Ηρακλείδα, γθάμματι- 
κός, ὃς διέτρι/ε παρὰ Νέρωνι καὶ ἐχρημα- 
τίσατο". μουσικός τε ἦν λίαν καὶ πρὺς µέλη 
ἐπιτ/δειος. 

ο ίδυμος ὁ Ικλαύδιος χρηµατίσας, γράµ- 
µατικός, περὶ τῶν ἡμαρτημένων παρὰ τὴν 
ἀναλογίων Θουκυδίόῃ, περὶ τῆς παρὰ Ἔω- 
µαίοις ἀναλογίας, ἐπιτομὴν τῶν Πρακλέω- 
νος, καὶ ἄλλα τινά. 

ι  «ἰδυμος νέος "ήλεξωνρεὺς γραµµατι- 

κύς, ὃς ἐσοφίςευσεν ἐν 'Εώμῃ. ἔγραψε πι- 
θωά, περὶ ὀρθογραφίας, καὶ ἄλλα πλεῖστα 

καὶ ἄριςα. 
κ Δίδυμος καὶ ὁ ἀπόςολος Θωμᾶς. 

ὑίδωμέσοι παρέχω σοι. 
ὁιέβαλεν ἑξηπάτισεν. καὶ Θουκυδίδης 

οὕτως κέχρηται καὶ 4ριςοφάνης ἐν Όεσμο- 
φοριαζούσαις (43990): ᾿"διέβαλέ μ ἡ γραῦς” 
ἀντὶ τοῦ ἐξηπάτισε. 

δτεγγύησιν ἀντὶ τοῦ κατάςασιν ἔγγνη- 

τῶν «Πημοσθένης (473). 
ὁιεγείρωμεν» παροτρύγωμε». 
ὑτέγνωκα κέκρικα. 
ὁιεδοιὸ ύκισε διέγραψε τῇ χειρί, «ρογ” 

γύλην αὐτὴν ποιήσας ὡς δοίδυκα. 

διέδριο»' ὡς δὲ κ ἴσχυον τῇ εἰσόδῳ 
χρήσασθαι, ἄραντες αὐτὸν διεδρίῳ κατὰ τὸς 
οἴκους τῶν λεγομένων σχολῶ» εἰσεκόμιζον.” 

δίεόρος. 
διέζευξε διεχώρισε. καὶ παρὰ τοῖς µᾶ- 

δίδυμοι -- διεκοσµήθησαν 

σικοῖς διεζευγμένον λέγεται τὸ τετράχορ- 
ῥον. καὶ συνεζεὔχθαι λέγασι τὸ ἐν τῷ 
αὐτῷ εἶναι. 

δτέθ ει διέτρεχε. 
διεθρόησαν' Θουκυδίδης (6 48) "οἱ ὁὲ 

πρέσβεις τῶν» «4δηναίων διεθρόησαν ὡς χρή: 
µατα πολλὰ ἴδοιεν'' ἀντὶ τοῦ διελάλησαν, 

ὁιεΦορύῤησαν. 
διειδές λαμπρύν, ὁκυγὲς καὶ καθαρὸν 

ὕδωρ. 

δεεἴλεν ἐχώρισε. 
ὁέειμι ὁιέρχοµαι. 
διεῖπε διῴκει, περιήρχετο. 
ὁτειργάσατο ἐφόνευσεν, ἀπέκτεινεν' ᾿ὃ 

δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάτερον διειργάσατο. 
διείργω γενικῇ" "οὔτε ἡ ἀρχὴ τῷ ἀρχὴ 

εἶναι τοῦ ἀνάρχου Φιείργεται. αἰτιατικῇ δέ 
(ὥτεμ. Naz. or. 44 p. 714) "οὐ μόνον πλοῦτον 
διείργων τῶν ὀρεκιῶν κύλπων τὸ 4βῤραάμ.” 

Φεείρεο «ἨΠοιμ. «4 550). 
διείρουσι τὺ ἐπιῤάλλονσι, 
ὁιειρωνόξενοι (Αλ Ρας. 693) ἐξαπατῶν- 

τες τοὺς Σένηως καὶ ψευὐόμενοι δὲ εἰθωνείας 
καὶ ὑποκρίσεως" οἱ .«ζάκωνες, παρ οἷς καὶ 
ὁ τῆς ξενηλασίας ἔκειτο νώµος. ὅτι δὲ αἰσχρο- 
κερδεῖς καὶ µικρολόγοι οἱ .«ζάκωνες, δηλοῖ ὁ 
χοθησμός"' "ἆ φιλοχρημωατία πάρτων ὀλεῖ, 
ἄλλο δὲ οὐδέν. ἦσαν δὲ καὶ περὶ εὸς ξένες 
ἀπάνθρωποι" καὶ οὐκ ἐξῆν ξένω τί ἀεὶ τῆς 

Σπάρτης ἐπιῤωίνειν, ἀλλ ὠρισμέναις ἡμέ- 
ρωις. 

ἁτείς ἐκτείνας, ἁπλώσας' (Ώεμίοτοποιη. 

35 11) ᾿διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο 

αὐτούς. 

δίεισι διέρχεται. 
διέκδνσιν διεξέλευσιν.. τῶν δὲ ὀεσμω- 

τῶν εἷς ἀπορρήξας τὰ δεσμὰ καὶ διεκδὺς εἶτα 

καταφεύγει ἐπὶ τὰ τῆς «Ίήμητρος πρόθυρα" 
ἀντὶ τοῦ ὑπεξελθών, ἐκφυγών. 

διεκερμάτισε τὴν ὁραχμὴν ἐν τοῖς 
ἰχθύσιν Vesp. 820) ἀντὶ τοῦ ... 

διεκύρησας τὴν παῖδα διεπαρῦένευ- 
σας. 

ὑιεκορκορύγησε. κορκορυγεῖν λέγουσι 
τὸ λαλεῖν τὴν γαςέρα. ἐμιμήσατο δὲ τῇ φωνῇ 
τῶν ἐντέρων τὸν ἦχον. ριςοφάνης Νεφέλαις 
(386) "εἰ ἐταράχθης τὴν γαςέρω, καὶ κλό- 
νος ἐξαίφνης αὐτὴν διεκορκορύγησε. κλόνος 
δὲ σρόφος, ἴλιγᾶ. 

ὁιεκοσιή6ησαν διεεάχφησα». 



διεκπαίσαντες --- διεπεραιώνθη 

ὀμεκπαίσαντες ὑιεκτρυπήσαντες, διεκ- 
ὁραμόντες. 

ὀιεκπατῆσαι τοῦ πάτου παρες ξελό εἴν" 
"ήοεσιν Επιμενίδην χρόνον ἕνα διεκπατῆ- 
σαι, ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν’' (Βίομ. 

L1113. 

ἀίεκπλοι τὸ ἐμβάλλειν καὶ διασχίζειν 
τὲν τῶν ἐναντίῳ» τάξιν καὶ πάλιν ὑποςρέ- 
{εν καὶ αὖθις ἐμβάλλει». ἀναςροφαὶ δέ εἰ- 
σ αἱ εἷς τοὐπίσω ὑποχωρήσεις. seli. Thue. 
149, 5 80. 

έκοψαν" ᾿χόρτω παρωπλησίως ἀπὸ 
της γῆς διακύψαντες ἤνθησων." 

ὁμεκωδώνισεν ἀντὶ τοῦ διεπείρασε καὶ 
ἔήτασεν, ἡ δὲ μεταφορὰ ἡ ἀπὸ τῶν περι- 
πολόντων τοῖς κώδωσι νυκτὸς τὰς φυλακάς, 
ᾗ ἀπὸ τῶν ὁοκιμαζόρτω» τοὺς µαχίµες ὄρ- 

πγας τῷ ἤχῳ τοῦ κώδωνος, Harp. 
ῥιέλιπεν ἀφῆκε. 
ὑιεμήρισαν ἄν δρες ἐραςαί (ΝΔ Αν. 

10). καὶ διαμηρίζοιµι ἀντὶ τοῦ συνεσιά- 
μι" ριςοφάνης (Αν. 1954) "τῆς διακόνου 
πρώτης ἀνατείκας τὼ σκέλη διαμηηριῶ.) 

διεμπολᾶν τὰ πρὸς πθαγµατείαν ἐπι- 
τήδεια ἀγοράζειν. scli. Α Ach. 972. 

διενέγκαντες ὑπερενέγκαντες. (ΑΔ Μα. 
9 "πολλὰ γὰρ δὴ πράγματα διήνεγκω» μεθ 
ἡμῶν, εἰσβολάς τε καὶ μάχας. καὶ αὖθις 
στω δὲ διενέγκαντός µη ἐπὶ μῆνα ἡμέρως.". 

ὀτενεγκεῖν «ἀγαγεῖν' Γὐνάπιος {(ρ. 105 
Neh. “κατὰ τούτους τοὺς χρόνρυς ὑπὸ τῆς 

ἀρδρωδους }υναικὺς ἔργο» τι ——— 
χαὶ κο ύ ὃς γενναῖον οὕτω καὶ ἀνδρῶ- 
δες ὡςε ἄπιςον εἶναι διενεγκεῖν. εἰς τὴν» ὁιή- 
Τησυ. καὶ διενέγκω ὁοτικῇ. καὶ ὃτεν έγ- 

κις αὐθυπότακτον, 
ὑμενήνοχα διαφέρω. 
) ἐνιαυτοῦ ἀντὶ τῇ ὃν ὅλε τὸ ἐνιαυ- 

τοῦ, καὶ ὃκ ἡμέρας ἀντὶ τοῦ ὁὐ ὅλης τῆς 
ἡ μέρας, 

ὀμντέρευμα (A Να 166) τὸ ἐριώτημια. 
ὀωξάγοντας ὁιοικοῦντας": (Ρα]γ!». 4 57) 

᾽μεδνσκομένους καὶ ῥᾳδίως ῥιεξάγορτας τὰ 

χατὰ πὴν φυλακήν. 

ὀτέξειν ἀπείρξειν' ὅτω γὰρ διέξειν τὰς 

Χεῖρας καὶ φροντιεῖν τᾶ μηδὲν ἀδίκημα ποιή- 
πει τὸν Προυσίαν α.ς αὐτούς' Colybius?). 

ὀιεξέπεσε ᾿ τὰ ὅπλα ἀνελόμενος διεξέ- 
πεσε δις τῶν πολεμίων, τουτέςι ὀιήλασε, 

— ὁιέ γεν. 
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διεξήεσαν. 
δίεξιν διεξέλευσι». 

διεξιφίσω (ΑΔ Εὰ.778) διεµαχέσω περὶ 
τῆς χώρας. : ἐν ἸΠαραθῶνι πολεµήσας πρὸς 
τὸς ἸΠήδους τοῖς ίφεσι κατ αὐτῶν ἐχρήσω. 
Ἱήαρανθ ὧν δὲ τόπος τῆς 4ττικῆς, εἰς ὃν ἐνωρ- 
µίσαντο «{ἄτις καὶ 4ρτάῤαζος ἸΗηδικοὶ σα- 
τράπαι, πεμφθέντες ὑπὸ «Παφείου βασιλέως 
καταδουλώσασθαι τὴν Ελλάδα": ἔνθα συµ- 
ῥαλόντες αὐτοῖς οἱ «4θηναῖοι ΠΗιλτιάδα ςρα- 
τηγοῦντος, κιόνων Πλαταιέων συμµαχησάν- 
των αὐτῷ χιλίοις ἀνδράσι, καὶ ἅτω πληρω- 
Φέντος τοῦ ἀριθμοῦ τῆς "Ελληνικῆς δυνά- 
µεως, τοῖς Ἕλλησι τῆς ἐλευφερίας αἴτιοι κα- 
τέςησαν, µύνοι ἐξ ἁπάντων τῶν Ελλήνων» τὸν 
πρῶτον τῶν ΓΠερσῶν διαφθΦείραντες. 

διεξοδικούς. περὶ διαλεκτικῆς φησὶν ὁ 
“φροδισιεὺς -4λέξωνδρος (η Top. ρ.6) ὅτι 
διαφέρει ἡ διαλεκτικὴ τῆς ῥητορικῆς τῷ τὴν 
διαλεκτικὴν περὶ πᾶσαν Όλην τῇ δυνάμει 
χρῆσύαι, καὶ μὴ διεξοδικοὺς ποιεῖσθαι τοὺς 
λύγεως ἀλλ ἐν ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει (ἀπὸ 
γὰρ. τούτου καὶ ὕλον τὸ ὄνομα αὐτῇ), καὶ 
καθολικωτέρας καὶ κοινοτέρας τὰς ἀποφά- 
σεις ποιεῖσθαι' τὴν δὲ ῥητορικὴν μήτε περὶ 
πᾶόων ὕλην ὁμοίως εἶναι τῇ διαλεκτικῇ (περὶ 
γὰρ τὴν παλιτικὴν μᾶλλαν ὁ ῥήτωρ) καὶ ὅτε- 
ξοδικῶς γε ὡς ἐπὶ. τὸ πλεῖςσον κρῆσθαι λόγῳ, 

καὶ περὶ τῶν καὺθ’ ἕκασα μᾶλλον λέγειν, καὶ 
πρὺς περισάσεις καὶ τύχας χαὶ καιροὺς καὶ 
τὰ πρόσωπα καὶ τοὺς τόπας καὶ τὰ τοιαῦτά 
τοὺς λόγους σχηματέζεω», ἅπερ ἐν. ταῖς καῦ’ 

ἕκαςά ἐςι' περὶ τοιούτων γὰρ αἵ τε συµβα- 
λαὶ καὶ τὰ ἐγκώμία καὶ αἱ δύκω. διεξοδικὸς 
οὖν ἀντὶ τοῦ πλατυτέρους καὶ καθολικωτέ- 
ρους, διεξῳδηκὸς δὲ τὸ. διωγκωμένον. 

ὁτεξοδικῶς λεπτομερώς, καὶ διεξοι» 

κώτεραν λεπτομερέξερον. 
ὁδιέξοδοι ἐκπνοαί, ἐκκρίσεις' ''λήθουσι 

γάρ τοι κἀνέμων διέξοδοι ϱήλειαν ὄρνι», πλὴν 
ὅταν τόκος παρῃ. ἔςι δὲ ταῦτα ἐκ τὸ Οἷἵ- 
οιιάου Σοφοκλέους, 7 

διεξόδους ὑδάτων ἀντὶ τοῦ κρανηδὺν 

ἐᾳέροντο τὰ δάκρυα": «Παῤίὸ "ὀιεξόδες ὑδά- 
των κατέδυσαν οἱ ὀφθαλμοί µου. διέξοδοι 
οὖν ὑδάτων οἱ ὀχετοί. Theodoret. in Ps. 118 
136 

ὁτέπει ἐνεργεῖ, διοικεῖ, κανίςαται. 

ῥιεπεραιώύη διελκύσθη, ὅτλλθε' (8 
ΑΙ, 790) ᾿κολεῶν ἐρυςὰ διεπεραιώδη ξίφη” 

19 
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ἀντὶ τοῦ ἐγυμνώθη. εἶ μὴ γὰρ εἲς πέρας 
ἑλκυσθῇ, οὐκ ἐξέρχεται. 

διέπεσε»ν ἀπέτυχε" "καὶ ἡ μὲν κατὰ τὸν 
Βιθύαν ἐλπὶς τούτῳ τῷ τρόπῳ ὑιέπεσεν.” 
ε{, v. Βιθύας.' 

διέπτυξε διεσαφήνισε. 
διεπυν άνετο ἠρώτα. 
διεργάζεται ἀναιρεῖ, κτείνει' Ἰώσηπος 

(8.1. 3 7 35) ""πλήξας δὲ αὐτὸν κάτωθεν ἐπὶ 
τὸν βεβῶνα δύρατι παραχρῆμα διεργάζεται.' 
καὶ διεργασθείς ἀναλωφείς. 

διερειδόμεθα ςηριζόμεθα. 
διερέττοντα διακωπηλατοῦντα,. 
διερευν αἰτιατικῇ. 
διερή» δέυγρον, καὶ διερός ὁ ὑγρός. 
διερμηνεύω δοτικῇ. 
διέρρει. δύο σηµαίνει, τὸ ὀιεφθείρετο, 

καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπεφήμισο": 'διέρρει δὲ φήμη 
λέγουσα καὶ εὐπατρίδην αὐτὸν εἶναι. 

διερρικνοῦντο διεκαμπυλοῦντο. 
διέρριψαν' (Ὀἱο Cass. fr. 36 8) "τήν τε 

οὐσίων καὶ τὰ ὀςᾶ αὐτοῦ, ἐπειδὴ φθάσας 
ἑαυτὸν προαπεχρήσατο, διέρριψα». 

διερρύη διέδραµε, διῆλδε" "τὸ γάρ τοι 
κλέος τῶν τετολιιημένων διερθύη πολύ. λέ: 
γεται καὶ διέρρει' «4ἰλιανός '᾿"ὀιέρρει τοί- 
νυν ὑπὲρ τῆς ἀνθρώπα κλέος σοβαρώκατον’ 
ἀντὶ τοῦ λαμπρό», ἐπ]ριιένον, 

διερρυηκόσιν" (Α Nub. 874) '"ἠλίθιον 
ἐφθέγξατο καὶ τοῖσι χείλεσιν διερρυηκόσι,᾽ 
τθτέσι μωρῶς καὶ ἀνοήτως καὶ ἀπαιδεύτως, 
καὶ τοῖς χείλεσι κεχαλασκένοις καὶ κεχηνό- 
σι», ἀντὶ τοῦ οὐ συνεςραμµένοις. 

διερρωγώς ὁιεσχισµένος, καὶ διερρω- 
γότα. 

διεσαρδά»νισε διεγέλασεν, οὐκ ἐπὶ δια- 
χύσει ἀλλ οἷον σαρδάνιον γέλωτα. | 

δίεσιν διαχωρισμό». καὶ ἡ πρὺ µουσι- 
κῆς ὠδῆς κίνησις. '"δΐεσις λέγεται τὸ ἐλάχι- 
σον µέτρον τῶν» ἐναρμονίων διαςημιάτων, 
ὅπερ ἀπολωλὸς ἐκ τῆς ἡμετέρας αἰσθήσεως 
καὶ τὸ ἐναρμόνιο» προσαπώλεσεν, ἀγυμνάςε 
πρὸς αὐτὸ τῆς ἀκοῆς ἀπολελειμμένης” (Ώα- 
masc. Phot. Ρ. 344 0). 

δίεσις τὸ χώρισµα. ἢ ἄνεσις. 
διεσκαριφησάµεθα ἀντὶ τοῦ διελύ- 

σαμεν' σκάριφον γάρ ἐσιτὸ κάρφος καὶ φρύ- 
γανο», ἔςι δὲ τὰ τοιαῦτα εὐδιάλυτα καὶ εὖὐ- 
φύσητα. οὕτως Ἰσοκράτης (7 13). σκαρι- 
φήσασδαί ἐσι τὸ ἐπισεσυρμένως τιποιεῖρ, 

διέπεσεν -- διευκρινῆ 

καὶ μὴ κατὰ τὴν προσήκουσαν ἀκρίβειαν. 
Harp. et εἰ. Α Ran. 1945. 

Φιεσκεδασμένον (απ διεσκευασμένον) 
διατετυπωµένο». καὶ διεσκέδασε διεσκόρ- 
πισεν. 

διεσκευασµένην μετὰ ὁόλου γεγραµ- 
µένην" Πολύβιος ᾿ἐκπέμπουσι τῶν» Κρητών 

τινὰς ὡς ἐπὶ ληςείαν, δόντες ἐπιςολὴν ὅτε: 
σκευασμένην.᾽' 

Φιεσκήριπτε» ἐπεςήριζεν' (ΑΡ 6 203) 
"Ίλθέν ποθ’ ἑρπύζησα σὺν δρυὺς ξύλῳ, τό 
µιν διευκήριπτε τὴν τετρωµένην.' 

διεσκίαςαι ἀποκέκρυπίαι. 
διεσµιλευμένον διεσχισµένο», ἠκριβω- 

µένο», ἐξεσμένο», περικεκαθαρμένο». 
δίεσπαδηκότα διερριφότα. 
διεσπευσάµην ἀντὶ τοῦ διὰ σπουδῆς 

ἐποιησάμην, ἢ ἀντὶ τοῦ διεπραξάµη». 
διεσπλεκωμένῃ’ «4ρισοφάνης Πλούτῳ 

(1088) '"οὐκ ἂν διαλεχδείην διεσπλεκωκιένῃ 
ὑπὸ µνυρίω» ἐτῶν γε κἀὶ τοισχιλίω». τὸ 
σπλεκοῦ» ἐπὶ τοῦ συνουσιάζειν τάττασιν, χ 
ὡς προηγθµένως τᾶτο σημαῖνον, ἆλλ' ὁμοίως 
πολλοῖς συμβολικοῖς ὀνοματοποιοῦντες, καὶ 
µάλιςα ἐν οἷς τὸ εὐθδυρρημονεῖν ἐνίσαται. 

διέςειλεν ἀντὶ τοῦ οὐὔκ ἀναμφιβόλως᾽ 

ἐχρήσατο τοῖς λόγοις. περὶ Ἰήωσέως δέ ἐςι. 
«4αρίὸ "καὶ διέςειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν». 
Théodoret. in Ps. 105 93, 

διεσφαιρίσθη ὥσπερ σφαῖρα κατη- 
νέχθη. 

διεσφηκωµένον (Α Ὑεερ. 1110) διαδε- 
δεμένο». 

διέσχε διηλΦεν. ᾿4ρριανύς (Απαν. 1 13) 
οἳ μὲν γὰρ διέσχον τὴν φάλαγγα”. ἀντὶ τᾶ 

διεχώρισαν" "τῶν δὲ ὑπερκυλισὺ εἴσαι αἳ ἅμα- 
ξαι ὀλίγα ἔδβλαψαν.' 

δίεται διέρχεται. 
διέτεινε διαρρήδην εἶπεν. 
διετείνοντο ἰδίως "ἀντιφῶν (5 46) ἀντὶ 

τᾶ διὰ συντόνα σπεδῆς ἀπηρνήσαντο. Ηατρ. 
διετής διετοῦς" "ἀπὸ διετοῦς καὶ κατω- 

τέρω”' ὁ εὐαγγελιςής Matth. 5 16). 
διετίτρη" (GAppian. Lib. 129) "τῶν /ΐε- 

βύων τὰ σκάφη μικρὰ ὄντα ταῖς Ρωμαϊκαῖς 
»αυσὶν ὑποτρέχοντά διετίτρη τὰς πρύμνας 
καὶ τὰ πηδάλια ἐξέκοπτεν.' 

Φιευθετῶ τὸ καλῶς διατίθεµαι. 
διευκρινῆ σαφῆ, καὶ διευκρησες 

ᾗ σαφήνεια. 
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διευκρινούµενοι -- διηυχενἰίζετο Ὁ 

ὀιενκρινούμενοι διακρίνοντες, καὶ 
ὀμτκρινήσας καλῶς ὁδιαχωρίσας' "τοὺς 

ὠχιμωτάτους τοῦ πλήθους διευκρινήσας 
Theopliyl. Sim. 3 10). 
ὀυφτμῶ, διαφηµίζω δέ. 

. ὑιέφερον" “4ππιωνύς ἱτοί δὲ Κελτοὶ ἐς 
Ῥωμαίους τι ήνιμα ἐκ πολλοῦ Φιέφερον”' 
ὠπὶ τοῦ εἶχον, ἐνεκότουν. 

ν διέφερον παρὰ Θουκυδίόῃ 4 11) ἀντὶ 
τοῦ ὀήννον ἡ ὑπέμενον ἢ ἐπιμελῶς ἐξήννον" 
το δὲ 4θηναῖοι τὸν πύλεμον διέφερον.” 
ὀιεφθαθμ ένος τῇ πρέποντος παρατρα- 

τῆς τὸν νοῦ»' "ἤδη γὰρ ΑΑντώνισς τῷ Γλιο- 
πάτρως ἔρωτι διεφδαρµένος ἵττων ἦν ἐν 
πάσι τὶς ἐπιθυμίας. 
ὑιεγορήθ η" "χρημάτων δὲ ἄπιςον πλῆ- 

ὃες ὀεφορήθη”' ἀντὶ τοῦ ἐξηνέχθη, ἔξεκο- 
μίσθγ. 

Ἱιεφόρησαν μετεκόμισαν" ἵτάς τε κα: 
τώφθείσας ἐ ἐν τῷ χάρακι κατασκευάς (πολ- 
Ἰαὶ δ' ἦσαν ὡς εἷς χρόνιον πολιορκία») ὅιε- 
ύρησαν. 
ὑ ἔχθοας γενήσομαι ἀντὶ τὸ ἐχθρὸς 

ὕομαι, ἀριςοφάνης Kan. 1432) o0 γὰρ δὲ 
—D οὐδετέρῳ γενήσομαι" τὸν μὲν γὰρ 
πηοῦμαι σοφόν, τῷ ὃ) ἤδομαι."' τὸν «4ἰσχύ- 
Ἰ σοφόν, ἤδομαι δὲ τῷ Εὐριπίδῃ. 
ὀιέχουσαν ἁἀπωκισμένην οὔσαν" (Ῥτο- 

εσρ. Pers. 2 11) "ἐς Σελεύκειαν πόλιν ἐπιδα- 
ἱαρσίαν ἀφίκετο, “ἆντιοχείας ϱ' καὶ λ σα- 
δες διέχουσαν. 

ὑτεψευσμένοι ἠγνοηκύτες" Πολύβιος 
πάντων τούτων ἦσαν ὑμεψευσμένοι οἱ «4. 

τωλη('. καὶ αὖθις (14, 3 1Θ) '"διεψεύσθησαν 

ἡ τοῖς λογισμοῖς" κατετάχησε γὰρ αὐτοὺς 
Αννίῤας ἐξελὼν τὴν πόλιν.) 

ὑημένη, καὶ διζήµενος ζητῶν. 
ὀπ]γε παρεξέτεινεν" Ἰωάννης “άντιοχείας 

Ὃς ἐρυμνὰ χωρία κατειληφὼς ἐπὶ πολὺ διῆγε 
τὸν πύλεπον, ἀμῤλύνων τὴν τᾶ “νρίῤη ὀξύ- 
Πτα χρονίαις διατριβαϊς”. 
ηγκνλημ ένον τὺ ἀκύντίον µετάχειρι- 

μνον, ἀντὶ τοῦ ἐν µασχάλῃ κρατῶν τὸ 
ὀόρυ. ᾿Ἐενοφῶν (Απαν. ὅ 219) “ὃ δὲ πᾶσι 
παρήγγειλε διηγκυληµένης Ἰέναι, ο. ὑπόταν 
σμήνη, ἀκοντίζειν δεῆσον, καὶ τοὺς τοξότας 
πιπεβλησθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς, ὁπόταν 
σηµήνῃ, τοξεύει» δεῆσον, καὶ τοὺς γυμινῆτας 

λίθων | ἔχειν μεςὰς τὰς διφθέρας.” 
ὁτην εἴν διυλίζευ, καὶ διηΦεἴται ἄφυ- 
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λζεται, καὶ διήνησις ἡ διύλισις. 
ὁιῆκαν διέπεµψαν. 
διήκει διέρχεται" "ὁ δὲ εἶπεν, ἀλλὰ πι- 

σεύω" πάνυ γάρ σε κλέος ἐπ ἀρετῇ διήκει. 
διήκουσαν διελθοῦσαν», διερχοιένην. 
διήκουσεν ἠκροάσατο. | 
διήλλάξεν ὠντὶ᾽ τὸ μετήλλαξεν, ἐτελεύ- 

τησε» (Πατρ.). 3 ἀντὶ τοῦ ἤμειψεν. 

διήλυσις ὃ χωρισμός. 
διήνεγκαν, γενικῇ, ὑπέμειναν, ἑκαρτέ- 

ρήσαν"' Προκόπιος (Ρετ». 1 18) ''"Ῥωμαίων δὲ 
ἱππεῖς ἦσαν ἄρχοντες ἱππέων, οἳ τὰ πρότερα 
τὴν ἐς 4άρας μάχη» διήνεγκαν, τουτέςιν 
ὑπερήνεγκαν ἢ διεπράξαντο. καὶ αὖδις ''ἐπ᾽ 
ἐνρέα διήνεγκε τὴν πολιορκίαν ἔτη. 

διηνέχθη  Μαεεπυ. 3 4) ἐμαχέσατο. 
διηρέθιζεν ἀνεκίνει, ἀνετάραττεν, ἄνερ- 

ρίπιζεν" 'ὃ δὲ τὸ Φηριῶδες καὶ ἄγριον ὕπε- 
κίνει καὶ διηρέώιζεν, εἴ που κύριος γένηται 
τοῦ χωρίου.” 

διήρει διέτεμνε, διεμέριζεν" '"ὃ δὲ πρε- 
σβύτης ὤν διήρει τὰς μοίρας τῶν κρεῶν.” 

ὑτῆρες πλοῖον. 
δήρηκε διεχώρισε». 
ὀιήρης ναὔς ὑπὸ Φδύο ἐρετῶν ἐλαυνο- 

μιένη. 

διήρήσαι δέδεσαι. 
ὁτηρθρωμένον δεδηλωμµένον, ἠκριβω- 

μένον. 
διήρκεσε διέμεινε, παβέμεινεν: "αἱ δὲ 

ἐντολαὶ ἃς τοῖς βασιλεῦσιν ἐνετείλατο, καὶ 
τὰ ἐπεςαλμένα τοῖς Κελτοῖς εἲς τὸσύνδε διήρ- 
χεσεν εἲς ἐπινόρφωσιν τῶν ἀδικημάτω», ὡςε 
ἀπέδοσαν μὲν τὰ ἁρπασθέντα,᾽ καὶ τὰ λοιπά. 

ὁιῆρξα ἀντὶ τοῦ διὰ τέλους ἦρξα «4υ- 
σίας. Harp. 

διήρτησεν ἐξηπάτησεν, ἐπλάνησεν. 
διήσει» διαφήσει: (Dio (199. 71 11) 

οὓς οὔτε δέξεσθαι οὔτε ὑιήσειν διὰ τῆς 
Ζώρας ὠμωμύκεσαν. 

ὁιηύόυνεν ἐκύλασε. 
δεηυχενίζετο ὑψηυχένει" 

πολύ "τι μείω ἀνωρθοῦτο καὶ θιηυχενίζετο, 
ἀλλὰ τούτω» βαρύτερα καὶ κεραυνῷ προσ- 
εμφερῆ... ε[. ν. διαυχενίζεσθαι. 

διηυχενίζετο. τὸν αὐχένα ὄρφιον εἶχεν 
Εὐνάπιος (p. 105 Nich.) ''"Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ λειπό- 
µενα τῶν πραγμάτων ——— ἀνωρ- 
Φοῦτο καὶ διηυχενίζετο πρὺς τὸν λεγόμενον 
«ἄέοντα, ὅπως αὐτὸν φονεύσειεν.᾽' 
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"ἕτερα δὲ οὖα 
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διήφυσε» (Ποια, τ 450) διέκοψεν. 
η] ηχή ἡ τῶν ἤχων διαπορθμευτικὴ ὁύ- 

ναμις, ἣ διὰ τῶν µη»νίγγων καὶ τοῦ ἔνδοῦεν 
πνεύματος ἐνεργεῖται. Philopon. in 2 de anima. 

ο{, v. μῆνιγξ, 
ὁτθυραμβοδιδάσκαλοι περὶ τῶν µε- 

τεώρων καὶ περὶ τῶν νεφελῶν λέγεσι πολλά, 
καὶ συνθέτους δὲ λέξεις ἐποίουν, καὶ ἔλεγον 
ἐνδιαεριανερινηχέτους: οἷος ἦν Ίων ὁ Ἁϊος 
ὁ ποιητής. ἐποίησε δὲ ποίημα οὗ ἡ ἀρχή 
“"ἀοῖον Περοφοίτων ἀςέρα µείνοµεν ἀελίου 
λευκῇ πτέρυγι πρόδρομον. παίζων δὲ «4ρι- 
ςοφάνης ἀοῖον αὐτὸν ἀςέρα φησὶ κληθῆναι. 
περιῤόητος δὲ ἐγένετο, ἔγραψε δὲ κωμωδίας 
καὶ ἐπιγράμματα καὶ καταλογάδην πρεσβευ- 
τικὺν λεγόμενο». καὶ Σωκράτους τοῦ φιλο- 
σόφου ἔςι λόγος εἰς αὐτόν. καὶ Καλλίμαχος. 

ἐν χωλιάμβοις µέμνηται αὐτοῦ, ὅτι πολλὰ 
ἔγραψε. »εἡ. A Ρας, 820. 

δι ύραμβος ὕμνος εἲς «Πιόνυσον. (εΓ.ν. 

κατεγλωττισμένον) ᾿ὁ δὲ “πολλώνιος λόγων 
ἰδέαν ἐπήσκει οὐ τὴν ὑιδυραμβώδη καὶ φλε- 
γκιαίνουσαν ποιητικοῖς ὀνόμασι., 

διθυράμβων νοῦν ἔχεις ἑλάττονα, 
ἐπὶ τῶν ἀδιανοήτων. 8οµ. Α Αν. 1902, 

ὀτθ ύροις διπτύχοις, διπλαῖς θύρας. 
διτείς διαπέµψας. 
διιέναί διέρχεσθαι. 
διιέντα ἐκπέμψαντα. 
διίεται διέρχεται. 

«διίηµι διέρχοµαι. καὶ διίησι. 
διιδύντης ὁ διευθύνων. 
δεικνείσθω, γενικῇ, φασάτω. καὶ δε1- 

κ»ούµενος διερχόμενος. 
ἄίιος ὀργή, καὶ 4ΐιος βωμός. 
διιπετέος τοῦ ὑπὸ «{ιὸς πληρουμένου. 
διιπόλεια. ἑορτή τις 4θήνησι τὰ du- 

πόλεια. (A Nub. 980) ΄'καὶ διπολιώδη καὶ τετ- 
τίγων ἀνάμεςα.) 

διιπόλια τὰ λεγόμενα διάσια. ἑορτὴ 
οὕτως ἐλέγετο, διότι τῷ πολιεῖ «4ἱὶ ἐφύετο. 
Harp. 

διιππασία καὶ ἀνιππασία τῶν ἵππων 
ἅμιλλα, ὥσπερ δὴ διωµοσία καὶ ἀντωμοσία 
τὸ αὐτὸ ἄμφω δηλοῖ. 

θπταται αἰειατικῇ. 
διισθµίσαντα τὸν ἰσὸμὸν διαβιβά- | σ 

σαντα" Eohb. 4 19) ᾿παρεκάλει αὐτὸν βοη- 

δεῖ», τοὺς λέμβους δμσθμίσαντα.” 
διισθµο»ίσαι τὸ διὰ τᾷ ἰσθμᾶ ἕλχειν 

διήφυσεν -- 4ικαίαρχος Ὁ 

τὴν ναῦν, ὅπερ ἐποίθν ἐν τῷ Ἰσθμῷ οἱ Ko- 
οίνθιοι. 

διιςσάς διαχωρίζω». 
δείσαται, γενικῇ, διαχωρίζεται. 

διισχυρίζομαι ἀνθίςαμαι, ἀμφιβάλλω" 
περὶ τούτων οὐδὲν δισχυρίζοµαε 

διισχύω σου, γενικῇ, τὸ κρατῶ σε καὶ 

ἄρχω σου. 
4ιτρέφης ἀνεπτέρωκεν, ἐπὶ τῶν 

ἀναπειφόντων ἐπί τι πράγμα. Αριζοφάνης 
(Αν. 1439) ᾿δεινῶς τέ µου τὸ μειράκιο» ἄνε- 
πτέρωκεν ὧσθ' ἱππηλατεῖν. οὗτος γὰρ πρό- 
τερον —— ἦν, ἔπειτα ἐγένετο φύ- 
λαρχος καὶ ἵππαρχος. 

4ιιτρέφης πυτιναῖα ἔχων ατερά 
(Α Av. 799). ὅτος πολυπράγµων ἐγένετο" ὃς 
Φάλλινα ποιῶν ἀγγεῖα ἐπλούτησε καὶ ἱππάρ- 
χησεκαὶ ἐφυλάρχησεν, Εὐφρόνιος δἐτὰ περὶ τῷ 
τραχήλῳ τῆς πυτίνης κρεμάμενα ἡμαντάρια 
ἑκατέρωῦεν πτερὰ καλεῖσφαι" καὶ ὅτι ὗτος 

πυτίνας ἔπλεκε. τινὲς δὲ ἐς πένητα εἰρῆσθαι 
διὰ τὸ ἀνυπύκριτον, ὡς εἰ ἔφη, μηδὲ ἄλλο 
ἔχων ἀλλ 7 aids πόδας καὶ χύτρας ὀμφα- 
λούς. οὗτος δὲ ἦν νεόπλετος καὶ ἅρπαξ καὶ 

πονηφός. Πλάτων» ἐν Ἑορταῖς καὶ ξένον τὸν 

μαινόμενον, τὸν Ἀρῆτα, τὸν µόχις «ἄστικόν." 
πυτίνη δέ ἐςι πλέγμα. ὃς 'ἠρέθδη φύλαρχος, 
ἵππαρχος, εἴτ ἐξ οὐδενὸς μεγάλα πράττει, 
κάςι νῦν ξουθὸς ἵππαλεκτρυών, ἀντὶ τοῦ 
ᾖδη μέγας ὄρνις γέγονε καὶ οὐχ ὁ τυχώ». 
βουλευτής. ὁ γὰρ ἀλεκτρυὼν ἐν τοῖς ὄρνισιν 
ἐντιμότερος. 

διῖχνθαι διέρχεσθωι, 
δικάζεσθαι Βίαντος τὰ Πριηνέως 

κρείσσων, καὶ Πριηνρίη δίκη, ἐπὶ τῶν 
ἰσχὺ» ἐχόνίων ἐν τῷ ὁικάζεσφαι. εξ. Ὀιορ. 
L. 184 εἰ v. Βίαντος. 

ῥικάζω, δοταῇ, τὸ ἐγκαλῶ"' Demosth. 
19 305) καὶ σρατηγῷ δικάζομεν.”' 

4{ικαιάρχεια πόλις, δικαιαρχία δὲ 
ἡ δικαίως ἄρχουσα. 

ἀικαίαρχος .{ακεδαιμόνιος γραµµεατι-ὰ 
κός, ἀκροατὴς 4ριςάρχου. 

4ικαίαρχος Φειδίᾳ, Σικελιώτης ἐκ πό-νυ 
λέως ΠΜεσήνης, «ριςοτέλους ἀκουσής, φιλό- 

σοφος καὶ ῥήτωρ καὶ γεωμέτρης, καταµετρή- 
σεις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ὀρῶ», Ἑλλάδος 
βίον ἐν βιῤλίοις γ" αὗτος. ἔγραψε τὴν πολι: 
τείαν παρτιατῶ»"' καὶ »όμος ἐτέθη ὃν ««{α- 
χεδαίµονι καθ’ ἕκαςον ἔτος ἀναγυωώσκεσθαι 
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τὸν Ἰόγον εἰς τὸ τῶν» ἐφόρων ἀρχεῖον, τοὺς 
θὲτὴν ἠβητικὴν ἔχοντας ἡλικίαν ἀκροᾶσθαι. 
καὶ τοῦτο ἐκράτησε µέχρι πολλοῦ. 

δικαϊκόν' (Μ. Απίοη, 9 29) “τρέχε ἐπὶ 
τὸ σεαυτοῦ ἡγεμονικόν, ἵνα »οῦν δικαϊκὸν 
αὐτὸ ποιήσῃς.) 
4ικαιογένη ης ὄνομα κύριο», ὃς τραγῶ- 

ῥίας καὶ διθυράμβους ἔγραψεν. 
δικαιοδοσία" Πολόβιος ' “ὅταν ᾖ τὸ ὁ δὲ: 

καιον ἐκλαβεῖν παρὰ τῶν ἀδικησάντων ἢ 
κατὰ νόμους ἢ κατά τινας ἄλλας ὑποκειμέ- 
τας ῥικαιοδοσίας᾽' ἀντὶ τῇ εὐλόγες ἀφορμάς. 

δικαιοδότης ὁ δικαςής. 
ῥίκαιον πρῶγμα, ὅτιτῷ νόμω ἔςὶ σύμ- 

quror καὶ κοινωνίας ποιητικό». 
ἄικαιόπολις πύλις ἐν Θράκη, πλησίον 

Ἀῤήρω». 

ῥικαιοπραγεῖν' (Ρο]γο. 8 28) ''καὶ µη- 
ὑνδικαιοπραγεῖν παρὲξ τῶν προςαττοιένων."' 

Σ ῥίκαιος"' “κατὰ τὸν 4ἰσχύλον, ὁ δοκεῖν 
ὁίκαιος ἆλλ᾽ εἶναι Φέλω», βαθεῖαν τῷ ὄντι 
καὶ αὐτὸς αὔλακα διὰ φρενῶν καρπάμενος” 
Damasec. Phot. γ. 3370). 

ν ὀίκαιος. "δοκῶ δὲ ἐγὼ τοῦτον δειλιᾶν 
τῷ ξυνειδέναι" οὐ δίκαιος ὢν περὶ βασιλέα, 
ὦν ἐπάξιος τυχεῖν ἦν, ταῦτα ὡς καὶ πεισό- 
uiroę {δη δειμαίνει. 

ε δίκαιος. ὅτι ἔφη τις τῶν ὁσίων 'ἄλλες 
μὲν γὰρ οὐ πάντες ἀπαιτύμεβα σῶσαι, ἑαυ- 
τοὺς δὲ πάντες πάντως, καὶ ἄλλος (Gen. 
1 "σώζων σῶζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν.' 
καὶ ὁ προφήτης (Ἐεθεμ. 18 94) ὡς ἐκ φΦεοῦ 
"ἐν τῷ ἀποςρέψαι δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύ- 
ης αἰτῷ ποιῆσαι ἀδικίαν, πᾶσαί αἱ δικαιο- 
σέναι αὐτὸ, ἃς ἐποίησεν, ὃ μὴ μινησθῶσιν" 

τῇ ἁμαρτία αὐτοῦ ἀποθανεῖτιιι. καὶ (18, 
13 12) "δικαιοσύνη δικωίου οὐ μὴ ἐξέληται 
εὐτόν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρα πλανηδῃ.”' 

ὁ ὑικαιοσύνη ἐπιςήμηή ὦ»ν αἱρετέον καὶ 
ἑλαβητέον καὶ οὐδετέρων». Diog. L.792. 

» δικαιοσύνη οὖν ἡ κοινὴ ἀρετή, καὶ ἡ 
ὠπιδιαιρουμένη ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ὑμιωνύ- 
/ὠς, διαφέρει δὲ ἀνδρία καὶ ὑδικαιοσύ μην 
ὁμογενεῖς οὖσαι ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος, τὴν ἀρε- 
τήν οἷον ἄλλως μὲν ἡ ἀνδρία µεσύτης, ἅλ- 
ως δὲ ᾗ δικαιοσύνη. ἣ μὲν γὰρ δύο κακιῶν, 
ὁρασύτητος καὶ δειλίας, η δὲ πλεονεξίας καὶ 
µεανεξίας, ἐξ ὧν ἡ ἀδικία" ἐν }ὰρ τούτοις 
τῇ ἀδικίᾳ τὸ εἶναι. καὶ περὶ ἄλλα μὲν ἡ ἄν- 
ὁρία" περὶ γὰρ τὰς τῶν κινδύνων ὑπομονάς" 
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περὶ ἄλλα δὲ ἡ δικαιοσύνη" περὶ γὰρ τὸ ἴσον, 
τό τε ἐν διανομῇ καὶ τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμασι. 
καὶ οὕτω μὲν τὰ ὁμογενῆ. 

δικαιοσύνη ὄχ ᾗ πολιτικὴ ἀρετή, ἀλλ'ο 
ᾗ μείζων, τῷ δὲ αὐτῷ ὀνόματι χρωμένη. δι- 
καιοσύνην δὲ τὴν ἑκάςῃ τιῶν λοιπῶν ἀρετῶν 
οἰκειοπραγία» ἀρχῆς πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι. 
καὶ δικαιοσύνη ἀποχὴ κερδῶν. 

δικαιοσύνη καὶ ἡ τελεία ἀρετὴ καὶ ἡ ἆ 
δικαία αἴτησις, ὡς ὁ ψάλλων (16 1) ""εἰσά- 
κουσον κύριε δικαιοσύνης µου.” 

δικαιύτερον ςαχάνης, ἐπὶ τῶν τὰ di- 
καια ἀγαπώντων»' σαχάνην γὰρ οἱ «{ωριεῖς 
τὴν τρυτάνην καλοῦσι», ἴσως παρὰ τὴν σά- 
σιν. καὶ ἑτέρα παροιμία "“δικαιύτερος τρυ- 
τάνης. 

δικαιούμενος κολαζόµενος, δίκης τυγ- 
χάνω». 

δικαιοῦν. δύο δηλοῖ, τό τε κολάζειν καὶ 
τὸ δίκαιον νομίζειν' οὕτως Ηρόδοτος. ''"δι 
καιῶν τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι τοὺς Σκύθας, 
οἷς δὴ καὶ αὐτοὶ ἐς «4φηναίων τοὺς ἐνδόν- 
τας τὴν ἄκράν ὑπῆρξαν παρασπονδήσαντες.' 
καὶ αὖδις Αππιανός (1 ρ.27) ""ξυμβάσεις 
ποιεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν Γάβιοι δικαιῶσιν ἀντὶ τᾶ 
δίκωιον εἶναι νομίζωσι. καὶ Ἰώσήπος (Α. ]. 
1891) ""οἳ δὲ ἐφ ὕβρει τὴν δικαίωσιν λογι- 
ζόμενοι, κατασπάσαντες τῶν ὅπλων πολλὰ 
(ὔχοντο εἲς τι χωρίο». 

δικαιοῦσαν», —— καταδικάζησαν' 
"ὑπὲρ δὴ τούτων τὴν “ἄρτεμιν μηνῖσαι καὶ 
μετελθεῖν δικαιοῦσαν αὐτοὺς τῆς γῆς ἆγο- 
νέα (eſ. ν. ἀγόνων). 

δικαίωμα. ὅτι οὐδὲν δικαίωµα τῶν 
ὕπλων ἰσχυρότερον" πᾶς γὰρ ὁ δυνάμει πρή- 
χων δικωιότερα ἀεὶ καὶ πράττειν καὶ λέγειν 
δοκεῖ. Dio Cass. 611. 

δικαιώματα εὐλόγους ἀφορμάς" 'ἐάν 
τε γὰρ νωῶμεν ἡμεῖς, ἕξεις πρὸς ἐμὲ δικαιώ- 
µαταά μεγάλα, διότι κεκοινώνηκας ἡμῖν τῶν 
᾿μεγίσων κινδύνων. 

δικαιώματα, νόμος, ἐντολαί, κρί- 
µατα. »όμον καλεῖ τὸν ὑπὸ τοῦ Φεοῦ διὰ 
τοῦ Ἰήωσέως Φδεδοµένον, ἐντολὰς δὲ καὶ 

προςάγµατα πάλιν τὸν αὐτὸν ὡς ῥασιλικῶς 
ἐνταλθέντα καὶ προςαχθέντα, δικαιώματα 
ὡς δικαιοῦν τὸν κατορῷἄντα δυνάµενα, κρί- 
µατα δὲ ὥς τὰς Φείας ψήφες ἑποδεικνύντα 
καὶ τὰς ἀξίας ἀντιδόσεις τῶν τε ἐνγόμως 
καὶ παρανόμως ῥιούντω», μαρτύρια δὲ ὡς 
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διαμαρτυρούμενον καὶ δεικνύντα οἵαις ὕπο- | δόρκων δίκας.' ὅτι τὴν δίκην φασὶν οἱ πα- 
βληθήσονται τιµωρίαις οἱ ταῦτα παραβαί- | λαιοὶ εὐθεῖάν τε εἶναι καὶ ἀκλινῆ καὶ ἄτρε- 
νοντες. δικαιώµατα δὲ καὶ αἳ κατακρίσεις. | πτον" καὶ τοῦτο ἄδουσι μὲν πλεῖςοι, ἤδη δὲ 
Théodoret. ἵπ Ps. 118 2. εξ. ν. γόµος. καὶ ἀνάγκη" φύσιν γὰρ δήπου τὸ δίκαιον 

δικαίως κἀδίκως ἀντὶ τοῦ παντὶ τρό- | τοιαύτην εἴληχεν. Ησίοδος δὲ (Ο. 304) αὐτὴν 
πῳ' “ριςοφάνης Πλούτῳ (254) 'ἡ γὰρ οἰκία | λέγει καὶ παρθένον ἀδιάφθορον τῇ τε ἄλλῃ 
αὕτη ᾿σίν, ἣν δεῖ χρημάτων σε τήµερον µε- | καὶ μέντοι καὶ ὑπ εὐνῆς ἀφροδισίου, αἶνιπ- 
σὴν ποιῆσαι καὶ δικαίως κἀδίκως, τουτέςι | τόμενος ὅτι μὴ χρὴ δολᾶν τὸ δύκαιον μήτε 

[ή ΄ * 4— * 

πάσῃ τέχνη. ἄλλως πεισθέντα μήτε λέχει παρατραπέντα. 
δικαιώσεις «ἄνσίας τὰς δικαιολογίας, | φησὶ δὲ (Ἡν. 356) καὶ µετιέναι αὐτὴν τιµω- 

Θουκυδίδης δὲ τὰς κολάσεις λέγει, Harp. ρουμένη»ν τούτους οἶσπερ οὖν ὕβρις µέμηλε 
δικαίωσις κατάκρισις' οὐ γάρ τί που | κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα. τοῖς γε μὴν ἐκείνην 

μετὰ μακρὺν ἐκολάσθη δικαιώσει."' ''δικαιω- | σέβουσι τήν τε γῆν τὰ οἰκεῖα βρύει» φησὶν 
Φέντων πάντων τῶν ἀδελφῶν ριςαίου τοῦ | ἀγαθά, καὶ τὴν Φάλατταν χορηγεῖν ὅσα τί- 
γίγαντος δικαίωσιν τὴν πρεπωδεςάτην.. εἴι | κτει καὶ τρέφει µάλ ἀφθόνως. ἀκούω δὲ 
v. λύμῃ. αὐτὴν καὶ παρ αὐτᾷ «4{ιὸς καθ ῆσθαι θρόνῳ, 

δικαιωτήρια οἷον δικαςήρια. καὶ κοινωνὸν τῶν ἀρίσων βαλευμάτων εἶναι. 
δικασπόλοι (Ηοιπ. 4 258) δικασαί. καὶ Ὅμηρος δὲ (1 385) μέγα αὐτῆς τὸ κρά- 
δίκας πραττόµενοι ἀντὶ τᾶ τιμωρίαν /τος ὑμνεῖ, καὶ λέγει τοῖς ἀτιμάζουσιν αὐτὴν 

ἐπιζητοῦντες. μηνιᾶν τὸν Φεόν, καὶ λάβρους καταντλεῖν 

ὁέκελλα γεωργικὸ» ἐργαλεῖον" οὐ ῥεσὶ | ὑετοὺς αὐτῶν, καὶ χειμάρρους ἐπ) αὐτοὺς 
καὶ δικέλλῃ ποριζομένοις τὸν βίον, ἀλλ ἵππῳ | ὠψεῖσθαι, καὶ ἀφανίζεν πύλεις αὐτῶν καὶ 
καὶ μαχαίρᾳ.”. καὶ δικελλίτης. ἔργα καὶ ποίµνας, καὶ ταύτῃ κολάζεσδαι τῇ 

δικέραιον δύο κέρατα ἔχουσαν' ἐν ἐπι- | τιµωρίᾳ ὕβρεως καὶ ἀτασθαλίας ἔργα ὑπο- 
Ἰράμματι (ΔΡ 6111) δέρμα δὲ καὶ δικέραιον µιένοντας πρεπωδέσερα, καὶ ἕτερα ἄττα. 
ἀπὸ ςὀρθυγγα µετώπων σπασσάµενος κήρα δίκης ἀνάκρισις. οὐ πάσας δίκας κε- 

ο Φῆκε παρ ἀγρότιδι.” λεύουσιν οἱ νόμοι εἰσάγεσθαι, ἀλλ ὅταν ὁ 
. ὁδίκη ἡ ὑπὲρ ἰδιωτικῶ» ἀδικημάτων συ" | φεύγων ἀντιλέγη καὶ παραγράφηται, λέγων 
νισαμένη κατηγορία, καὶ ἧς τὸ τίκηµα ὧὥρι- | εἰσαγώγιμον μὴ εἶναι αὐτήν, πρότερον ἐπὶ 
σαι τοῖς νόμοις. "ὃ δὲ δίκην ἄδικον δικάσας | τούτῳ γίνεται κρίσις, ἥτις δίκης ἀνάκρισις 

καὶ διαφυγὼν μὴ ἀπολέσδαι πρότερον, τού- | λέγεται. 
των περιῆν καὶ δίκην γενέσθαι ἀνάδικον.. αἱ | δίκης δικαιότερος, καθ ὑπερβολὴν 

τοιαῦται δίχαι οὕτω λέγονται, αἱ εἰς ἀκέ- | ἐπὶ τῶν σφόδρα δικαίων. 
ραιον ἀποκαθισάμεναι ἤτοι διὰ πολιικὴν) δίκης ὀφδαλμός' Eolyb. 24 8) "ὡς καὶ 
αἰτίαν ἢ τῶν μαρτύρων ἁλόντων ψευδοµαρ- | πάντας ἀνθρώπους ὑμολογῆσαι διότι κατὰ 
τυριῶν. εἴ. ν. ἀναδικάσασθαι. τὴν παροιμία» ἔςι δίκης ὀφθαλμός, ἧς μη: 

ν  ὁίκη κρίσις. σηµαίνει μὲν καὶ ἄλλα, — καταφρονεῖν ἀνθρώπες ὑπάρχοντας. 
ἰδίως δὲ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἐγκλημάτων λε. δικηλιςῶν καὶ μιμηλῶ». εἰδός ἐςι 
Ίεται, ὡς «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος | κωμµῳδίας, ὡς φησι Ζωσίβιος ὁ {άκω». 

(1) δῆλον ποιεῖ. Ηπτρ. Γ δικητροπεῖ φυγαδεύει. ' ἀλλ’ ἔσων ἔνθα 
δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη ῥλά- | χἡ δίκη ῥλάβην φέρει" (5 ΕΙ. 10339) ἀντὶ τᾶ 

βηή», παροιμία ἐπὶ τῶν φιλοδίκων καὶ συ- | καταδίκην. 
»ειρόντω» δίκας δίκαις, καὶ "δίκην ὑφέξει, δικιεδίοις (a Να 1107) ὑποχοριςικῶς 

κἄν ὄνος δάκῃ κύνα, ἐπὶ τῶν ἐπὶ μικροῖς | ταῖς δίκαις. 

συκοφαντουµένω». δικλές δικλίδος καὶ δικλίδας. δίΦυρον. 
δίκην τρόπον" "καὶ ὃ μὲν ἐξετρίβη πέ- | ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 256) "δικλίδας άμφε- 

τυος δίκη», ῥιφεὶς εἲς Φάλασσα», καὶ δίδωσι | τίναξεν ἐμοῖς Γ. αλάτεια προσώποις. 
δίκας αὐτῷ γένει. Φίκορος. ὅτι “4ραςάσιος ὁ τῶν Ρωμαίων 

δίκης δικαιοσύνης, ἢ τιμωρίας" ᾿ἥξομεν | βασιλεὺς Φίκορος ἐλέγετο. 
κομιούμενοι παρ ἀνδρῶν ἀνοσίων καὶ ψευ- δικορραφεῖν (Α Αν. 1435, Nuh. 1486) 



δίκορσον --- δινωτοῖς 

δίκας συρράπτειν, ἐν τοῖς δικαςηρίοις ἆνα- ερέφεσθαι. δέκορσον δικόρυφον. δικραές δικέφαλο». δέκραιρος" ᾿δικραίρῳ δικέρωτα, ὅασυ- ενάμῷῳ δασυχαίταν) ἐν ἐπιγράμματι(ΑΡ 6 32). δίκρανα" ᾿παρεσκεύαςο δὲ καὶ δίκρανα, ὧςε ἀπωθεῖσθαι τὴν τῶν λεγομένων σκαλῶν προσαγωγή». ὁ εκροῖς διφυέσι ξύλοις, δικρανίοις" 4ρι- τοφάνης (Ρας, 686) '"δικροῖς ἐώδεν τὴν Φεὸν εεκράγµασι, τὴν εἰρήνη» λέγω». ἔδει δὲ εἰ- πεῖν ξύλοις, καὶ εἶπε κεκράγµασι», ἐπειδὴ οἱ ῥήτορες δημηγοροῦντες τῇ κραυγῇ ἔπειδον μὴ ποιῆσαι εἰρήνην. δίκροτα διήρη" (ο 0899. 74 11) ''πλοῖα μονήρη, ἔςιν ἃ καὶ ὀίκροτα κατεσκευάσαντο. τνὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς πρύμνης καὶ ἐκ τῆς πρῳῴ- ας ἑκατέρωθεν πηδαλίως ἤσκηντο, ὅπως αὐτοί τε μὴ μεταςρεφόμενοι καὶ ἐπιπλέωσι καὶ ἀναχωρῶσι, καὶ τοὺς ἐναντίους ἐν τῷ πρύσπλῳ καὶ ἀἁπόπλῳ αὐτῶν σφάλλωσιν.” 
4ικταῖον σπήλαιον. δικτατορεία ἀρχὴ ἀνυπεύθυνος. .. δικτάτωρ ὁ διπλασίαν τὴν ἀρχὴν ἔχων», ὃς παρὰ Ῥωμαίοις δισύπαχος —— ἀρχὴ ὁ) ἦν πρόσκαιρος, οὐ διὰ βία, καὶ ἀνεύθν- νος. ἢ ὁ μονάρχης πάρτων κρατῶν». ν΄ δικτάτωρ. ἐπειδὴ ἸΗάλιος (πα ἸΜαμί- λος), ἀνὴρ -4ατῖνος μὲν γένος καὶ μέγα παρὰ ταῖς ὁμοφύλοις δυνάµενος, ἀναςήσας παν- δημεὶ τὸ .«{ατίνων γένος χεῖρά τε µισθοφύ- ρων πολλὴν ἀγείρας τιμωρεῖν τοῖς κηδεςαῖς ἀτίμως παρεωσµένοις ἠξίου τῆς δυναςείας, ἡ βουλὴ καταδείσασα τὸ πλῆθος τοῦ πολε- µίου νέφες καινὸν ἡγεμονίας εὑρίσκει γένος, προχειρισαµένη τότε πρῶτον δικτάτωρα, ὃς καθ Ἑλλάδα γλῶτταν κληθείη ἂν εἰσηγητὴς τῶν λυσιτελῶ», ὑπερέχων» μὲν τῆς τῶν ὑπά- των ἀρχῆς, τοῖς δὲ ῥασιλεῦσι προσφερέςα- τος" ἀνυπεύθυνόν τε γὰρ τῶν ὅλων εἶχε τὸ κράτος καὶ ἰσοτύρωννον ἐν τῷ καθεςηκύτι χθόνῳ τὴν ἐξονσίων. τοιγαροῦν Γάιος Ἱκαῖ- σαρ πρότερον, καὶ μετὰ τοῦτον «4ὔγουςος Ὠκτάκιος, ὧν ὕςερον κατὰ τοὺς οἰκείης χρό- νους μνημονεύσομεν, ὑπὸ τῷδε τῷ ὀνόματι τῆς μοναρχίας ἀντιλαμβάνεσθαι διέγνωσαν. δικτυεύς ὁ ἁλιεύς. τῷ δικτυεῖ, ὀίκτυον. καὶ παροιμία ᾿ὀικτύῳ ἄνεμον δηρᾷς,” ἐπὶ τῶν µάτην καὶ ἀνοήτως τιποιόν- 

τω». καὶ ᾿δίκτυον φυσᾷς) ̓ ὁμοίως. ἀ4ΐκτυς ἱςορικὸς ἔγραψεν ἐφημερίδα (ἔςι δὲ τὰ μεθ Ὅμηρον καταλογάδην ἐν βιῤλίοις 9’), Ἰταλικά, Τρωικοῦ διακόσµονυ. οὗτος ἔγραψε τὰ περὶ τῆς ἁρπαγῆς Ελένης καὶ περὶ ΙΜενελάν καὶ πάσης Ἰλιακῆς ὑποθέσεως. ὅτι ἐπὶ Κλαυδίόυ τῆς Κρήτης ὑπὸ σει- σμᾶ κατενεχθείσης, καὶ πολλῶν τάφω» ἄνεω- χθέντων, εὑρέδη ἐν ἑνὶ τόάτων τὸ σύνταγμα τῆς ἱςορίας «άίκενος, τὸν Τρωικὸν περιέχον πόλεμο», ὅπερ λαβὼν Κλαύδιος ἐξέδωκε γρά- φεσύαι. δεκτυωτ ή (Ρο). 15 30) καγκελλωτή, καὶ. Δικτυωτός ὁ πολύπλοκος. δέκυμα τὰ διδυµοτόκα πρόβατα. | δίλημμα τὸ δισσῶς λαμβανόμενο» φρό- ρήμα. : διλήμματον» διχῶς νοούμενο». άιλιμνῖται (Agath. ἃ 17). διλοχία δύο λόχοι. καὶ ὁ ἡγούμενος αὐ- τῶν διλοχίτης. ὁδιμήτωρ ὅ «{ιόνυσος. δεµοιρίτης. τῶτο ἐνίοτε τριώῤβολον ἀπο- δεδώκασι», ἐπειδὴ τοῦτο δίμµοιρόν ἐσι ὅρα- χμῆς' ὃ οὖν τοῦτο λαμβάνω» «ρατιώτης ὃι- µοιρίτης ἐλέγετο. ἔςι δέ τις καὶ ςρατιωτικὴ ἀρχή, ὡς λοχαγός, διὰ τὸ παρ ἄλλους «ρα: τιώτας δύο μοίρας λαμβάνει’. οἳ δὲ ὄιμοι- ρίαν καὶ ἡμιλοχίαν ταὐτό φασι, καὶ ὄιμοι- ρίτης καὶ ἡμιλοχίτης ὁ «ἄρχων τῆς διµοιρίας καὶ τῆς ἡμιλοχίας. ὀῖναι αἳ τῶν ὑδάεων συςροφαί" “ρρια- 

νός 'δϊναί τε ἔσιν ὅπη ἀτόπως ἐπιερέφου- σαι, ὡς μὴ πρόσθεν ἐμπίπτειν χρῆναι τὴν ἑπομένην τῇ προπλεούσῃ νηὶ ἢ τὴν φ9άνου- σαν τῇ ἄγω εἰρεσία ἐκ τῆς δίνης ἐξελαῦ εἴ- σαν εἲς εὐθὺ τὸ πλοῦ καταςῆναι.͵ καὶ δί- νης τῆς συςροφῆς τῶν ὑδάτων. ὑινεύοντες (Ηοιη. Σ 543) σρέφοντες. ὀενήεντος δίνας ἔχοντος, συςροφὰς ὗδα- τος περιφερεῖς τινὰς πεποιηµένας. ὀτνήσας σρέψας. ὀῖνος ἡ περιδίνησις ἡ αἰθερία, ἡ συςρο- φή: «4ριςοφάνης Νεφέλαις 79) "ἀλλ αἰδέ- ϱιος ὀϊνος. οἳ δὲ ὅτι κεραμεᾶν ἐςὶν ἀγγεῖον. τουτέςι ῥαθὺ ποτήριον, ὃ καλεῖται ὀϊνος, «ἴνόν ησιν “4ριςοφάνης, καὶ τὰς νεφέλας Φεούς. δινωτήν (Ηοιη. Ν 407, τ 58) περιφερή. δινωτοῖς (Ποια, Γ 391) λιθοςρώτοις. 
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διό σύνδεσμος. 
διόῤλητοι ἐρανόφεν ῥαλλόμενοι" '"σκη- 

πτοί τε χυτωλίσθανον καὶ — διόῤλη- 
τοι ἅπαντες, 

διύῤλητος ὁ ὑπὸ κεραυ»Ώ ῥληθείς" | 

δὲ τοῦ τολμήµατος ἡγεμὼν διόῤλητος — 
µενος εἶτα πατεπρήσθη,"' 

{ιογενειανύς Ἡρακλείας Πόντα, γραµ- 
µατικός, γεγονὼς ἐπὶ "4δριανοῦ βασιλέως. 

«Πεογενειανός ΠΗρακλείας ἑτέρας, οὐ 

τῆς Πόντου, γραμματικύς, γεγονὼς καὶ αὐ- 
τὸς ἐπὶ “4δριανοῦ βασιλέως. ἐπισατέον δὲ 

µήποτέ ἐςι» ὁ ἐκ τῆς ἄλῤάκης Ηρακλείας 
τῆς ἐν Καρία ἰατρός" ἦν γὰρ τος πεαντοῖος 
λόγοις., εἓ γὰρ εὗρον ῥητῶς τὸ ἐξ "Ηρακλείας 
αὐτὸν εἶναι τῆς ἐν Πόντίρ, ἀλλ οὕτω παρά 
τισι δεδόξαςαι. ἔςιν αὐτῷ βιῤλία ταῦτα, λέ- 

Ρ 

ἒις παντοδαπὴ κατὰ ςοιχεῖον ἓν βιῤλίοις ἑ 

(ἐπιτομὴ δέ ἐσι τῶν Παμφίλου λέξεων Ai- 
βλίω» έ καὶ ς καὶ τῶν Ζωπυρίωνος), ἔπι- 
7θαμμάτων ἀνφολύγιον, περὶ ποταμῶν λι- 
μνῶν κρηνῶν ὁρῶν ἀκρωρειῶν. περὶ ποτα- 
μῶν κατὰ ςοιχεῖον ἐπίτομον ἀναγραφήν. συ- 
»αγωγὴν καὶ πίνακα τῶν» ἐν πάσῃ τῇ }ῇ 
πόλεω», καὶ τὰ λοιπά. 

διογενές εὐγενέςατε. 
4πογένης "ἀντισθένους ὁμαλητής, ὃς 

πρῶτος Ἰκλέων (απ κύω») ἐπεκλήθη, ἐν πίῶφ 
δὲ διέτριβεν. ἐρομένῳ δὲ αὐτῷ πῶς ἂν πρω- 
τεύσειεν (ἐπολιτεύετο όθ ὁ Φεὺς ἀνεῖλεν εἰ 
παραχαράξειεν" ὃ δὲ τὸ "όμισμα παρεχάρα» 
ξεν ἐφ᾽ ῷ φυγὼν ἦλδεν εἰς «ὐήνας, ἐντι- 

χὼν δὲ μάντισθένει κατὰ ὀύξης διαλεγομένῳ 
ἐφιλοσόφησε. πλέων δὲ ὑπὸ καταποντιςῶν 
ληφθεὶς ἐπράθη, κηρυττόμενος δὲ καὶ ἐρω- 
τώµενος τί εἰδείῃ, ἄρχειν ἀνθρώπων έφη, 

καὶ Φεασάμενος Κορίνθιον πλήσιον ἄσωτον 
τούτῳ με ἔφη ᾿"πώλησον' δεσπότου γὰρ 
δεῖται."' ὃ δὲ ὠνεῖται καὶ εἰς Κόρινῶον ἄγει 

καὶ τῶν παίδων ἀποδείχκνυσι παιδαγωγό», 
ἔλεγε δὲ δαέκονα ἀγαθὸν εἲς τὴν οἰκίαν εἶσε- 
ληλυθέναι, 

4ιογένης Ἱκεσίου οἱὸς τραπεζίτου, -Σι- 
νωπεύς, ὃς φυγὼν τὴν πατρίδα διὰ τὸ πα. 
ρακόψαι νόμισμα ᾖλθεν εἲς '4θήνας, καὶ 
Αντισθένει παραβαλὼν τῷ κυνικῷ ἠράσθη 
τοῦ ἐκείνου ῥίᾳ καὶ τὴν κυνικὴν φιλοσοφία» 
ἠσπάσατο, πολλῆς οὔσης αὐτῷ ὑπεριδὼν οὐ- 
σίας. γηραιὸς δὲ ὢν ὑπὸ πειρατοῦ Σκιρτάλα 
ἐλήφθη, καὶ πραθεὶς ἐν Ἰορίθω Ἐενιάδῃ 

b 

— — — — — — —— — — — — — — — — — — 

διό --- 4ιογένης { 
J 4 - } ς τινὶ παρὰ τῷ πριαμένῳ διέµευεν, οὐχ ἑλό- 

µενος λυΦῆναι ὑπὸ «4θηναίων η τῶν οἰκείων 
—3 * * 1 " - “ .] “. 

καὶ φίλων». ἐπὶ δὲ τῆς Οι ὀλυμπιάδος κα- 
⸗ * , V . κ J * 
— τὸν βίον δηχθεὶς ὑπὸ κυνὺς τὸ σχέ- 

* 

λος καὶ Φεραπείας ὑπεριδών, κατὰ τὴν αὐ- 

τὴν ἡμέραν ὅτε καὶ ὁ ἨΜωακεδὼν 4λέξαρδρος 
ἐν Βαβυλῶνι ἀπέφδανεν. 

2 — 

4ιογένης ὄνομα φιλοσύφου τοῦ καὶ κν- ο 
νός. "τί χρὴ περὶ τῆς ἀνδρίως «Σιογένες λέ- 
γει», τῆς πραότητος Ἐενοκράτους, τῆς "4ρι- 
ςοτέλους εὐμουσίας, της Θεογφράςου βαρύ- 
τητος, Ζήνωνος τῶν αὐςηρῶν καὶ γενναίων 

ύ Πλά τη Ηολέ τρόπω», Πλάτωνος σεµνύτητος, Πολέμωνος 
* * εκ ΄ * 

ἐγκρατείας; τότω» γὰρ εκ ἔξςιν ὃςις ϐ πάντα 
ἀγαδὸς ὧν — ὕμως tũ πλησίον κατὰ 
πολύ. “ 3) 

4ιογένης ς — 4θηναῖος τρα-ἀ 
γικὸς }έγονεν ἐπὶ τῆς τῶν λ΄ καταλύσεως. 

ὁράματα αὐτοῦ "4γιλλεύς, Ἑλένη, Ἡρακλῆς, 
Ουέςης, ἸΜψδεια, Οἰδύπεως, Ἀρύσιππος, δε- 

μέλη. 
{πογένης η «Πιογενειανὺς ἸΚυζικηνὸςο 

ραμματικὸς ἔγραψε πάτρια Κυζίκου, περὶ 
τῶν ἐν τοῖς βιῤλίοις σημείων, περὶ ποιητι- 
κῆς, περὶ σοιχείω». 

4ιογένης. ὅτι «ιο γένης εἶχεν ἐρῶνταί 
παῖδα, καὶ πικρὺς ὦν πατὴρ οὐ συνεγίνωσκε 

΄ ς « , } ν 5 / 3 αι 3 
»έα ραθυμίᾳ, ἀλλὰ ἀνείργων αὐτὸν καὶ ἄνα- 

ςέλλων τοῦ πύθου μἆλλόν οἱ τὺ πόθος πα- 
— 7 - ν 

ρώξυνε. καὶ ἡν τοῦ κακοῦ δεινὴ ἐπίτασις" 
ἐξερρωίζετο γὰρ ὁ ἔρως ἐμποδων ἱςαμένου 
τοῦ «Πιογένους, καὶ ἐς τὴν παροῦσαν νόσον 

* 228 c J ζ Σ 
μᾶλλον ἑξήπτετο ὁ γέος. ἥκεν οὖν εἲς «1ελ- 
φούς, ὡς ἑώρα φιλόνεικο» ὃν τὸ κακό», καὶ 

δυσα»νασχετῶν τε ἅμα καὶ περιαλγῶν ἐρωτᾷ 
1/ έ ΄ . * — J 

εἰ οἱ πεπαύσέται νοσῶν ποτὲ ὁ παϊῖς. δὲ 
7 3 

ὡς εἶδεν οὐ πάνεῃ φρενήρη γέροντα οὐδὲ 
* — - 

ἐρωτικαῖς συγγγώµονα ἀνάγκαις, λέγει ταῦτα» 
“λήξει παῖς σὺς ἔρωτος, ὅταν κούφη νεύτητι 

Κύπριδος ἑμερύεντι καταφλεχθῇ ένας οἵ- πο να 
} σρῳ. ὀργὴ». οὖν πρήυ»ο» ἀμειδέα, μηὸ’ ἐπι- 

{ . - 

τείνειν κωλύων" πράσσεις γὰρ ἐναντία σοῖσι 
λογισμοῖς. ἣν ὁ ἐφ᾽ ἠσυχίην έλθης, λήθην 

{».. * . — 

τάχος ἕξει φίλτρων», καὶ νήψας αἰσχρᾶς κα: 

ταπαύσεται ὁθμῆς.' ἀκούσας τοίνυ» ὁ «Ίιο- 
γένης ταῦτα τὸν μὲν Φιμὸν κατεςόρεσεν, ἑλ- 
πίδος δὲ ὑπεπλ/σθη χο ηξῆς, ἔχων τῆς τοῦ 

παιδὸς σωφροσύνης ένγυ υτὰς ἀξιόχρεως" καὶ 
ἐν ταὐτῷ βελτίων — a πατήρ, ἧμερω- 

.. ᾿ . 2 { 

δείς τε καὶ πραῦνθδεὶς τὸν τρόπον. ττό τοι 



4ιόγνητος -- 4ιοκλῆς 

χαὶ ὁ τραγικὸς «4ἵμων ὁ τοῦ Σοφοκλέους 
ὠπδεζατο, τῆς "4ντιγόνης ἐρῶν καὶ πικρῷ 
]ομαχγῶν πατρὶ τῷ Κρέοντι"' καὶ γάρ τοι 
καὶ ἐκενος ὁμοίως ἐλαυνόμενος, Σίφει πρὸς 

τὸν ἔρωτα καὶ τὸν πατέρα τὴν »όσον ὅιε- 
Ἱέσατο. 

Μιόγνητος ὄνοια κύριον. 
ὀιοδεία ἡ διέλευσις. 
ὑέοδοι αἳ ὁδοί, ἀπὸ τοῦ ὁιοδεύειν. «4ρι- 

συφάνης (Εεε]. 720) "αἱ δὲ γυναῖκες κατὰ 

τὰς διόδους ποοσπίπτουσαι τοῖς ἀπὸ δείπνε 

τάδε λέξεσιν" Φεῦρο παρ ἡμᾶς, ἐνδάδε ον 
ραξ ἔσθ ὡραία. 

: ἀιόδωρος καὶ αὐτὺς κωκικός. τῶν ὃρα- 
κάτων αὐτοῦ ἐςὶρ «4ὐλητρίς, ὥς «49 ήναιος 
ἐν τῷ { τῶν «Τειπνοσοφιςῶ» λέγει (p. 431). 
ἐν δὲ τῷ ῷ’ φησὶν ὅτι καὶ ᾿Επίκληρος καὶ 
Πωηρυριςαή, 

ι 4ιόδωρος μονάζων, ἐν τοῖς χρόνοις Ἰη- 
Ἰανοῦ καὶ Βάλεντος ἐπισκοπήσως Ί αρσῶν 

τῆς Κιλικίας. οὗτος ἔγραψεν, ὡς φῆσι Οεύ- 

ὀωρος ἄναγρώςης ἐν τῇ ἐκκλησιαςικῇ ἵ ἱσορέα, 

ὀάφορα. εἰσὶ δὲ τάδε, ἑρμηνεῖαι εἲς τὴν πα- 
Ἰαιὰν πᾶσα», γένεσιν ἔξοδον καὶ ἐφεξῆς, εἲς 
ψαῤμοὺς καὶ εἷς τὰς ὁ΄ βασιλείας, εἰς τὰ 
τθύμενα τῶν» παραλειποµένων, εἲς τὰς πα- 

ῥοµίας, τίς διαφορὰ Φεωρίας καὶ ἆλληγο- 

ρα, εἰς τὸν ἐκκλησιαςή», εἰς τὸ ἄσμα τῶν 
ὀσμάτων, εἷς τοὺς προφήτας. χρονικὸν ὅιορ- 
Φυέμεον τὸ σφάλμα Εὐσεβίου τοῦ Παμφί- 
Ίων περὶ τῶ» χρόνων». εἰς τὰ ὁ' εὐαγγέλια, 
εἰς τὰς πράξεις τῶν ἀποςόλων», εἰς τὴν ἐπι- 
σον Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιςοῦ. περὶ τᾶ εἷς 
δεὺς ἐν τριάδι. κατὰ ΠΜελχισεδεκιτῶ», κατὰ 
Ἰουδᾳίων. περὶ »εκρῶν ἀναςάσεως. περὶ ψν- 
Σῇς, κατὰ διαφόρων περὶ αὐτῆς αἱρέσεων. 

τοὺς Γρατιανὸν κεφάλαια, κατὰ ἀςρορόμων 
τεἰ ἀσρολόγων καὶ εἰμαριένης. περὶ σφαί- 
ρας χαὶ τῶν ἵ ζωρῶ» καὶ τῆς ἐναντίας τῶν 

ἐσέων πορείας. περὶ τῆς Ἱππάρχου σφαί- 
µας. περὶ προνοίας. κατὰ Πλάτωνος περὶ 
ὅτοῦ καὶ Φεῶ», περὶ φύσεως καὶ ὕλης, ἐν 4 

τ{ τὸ δίκειόν ἐςσι. περὶ Φεῦ καὶ ὅλης Ἕλλη- 
ραῆς πεπλ]ασμένης. ὅτι: αἳ ἀόρατοι φύσεις 

οὐχ ἐκ τῶν ςφοιχείων ἀλλ ἐκ μηδενὸς μιετὴ 
τον ςοιχείω» ἐδη ημιαϱγ ήφησαν, πρὸς Εὐφρό- 

ιο φιλόσοφο», κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπύκρισιν. 
αατὰ Ἀριξοτέλους περὶ σώματος οὐρανίου. 
πῶς διρμὸς ὁ ἦλιος. κατὰ τῶν λεγόντων 
ον τὸν οὐρανόν. περὶ τοῦ πῶς ἀεὶ ῃιὲν ὁ 

207 

δημιουργός, οὐκ ἀεὶ δὲ τὰ δημιουργήματα, 
πῶς τὸ «έλειν καὶ τὺ μὴ Φέλειν ἐπὶ Φεοῦ 
ἀῑδίου ὄντος. κατὰ Πορφυρίου περὶ ζῴων 
καὶ Φυσιῶ». 

4ιόδωρος ὁ Θαλέριος ἐπικληθείς, φι-ο 
λόσοφος, µαθητὴς Τηλεχλέαες, Αλεξανδρεύς, 
υἱὸς ΓΠωλίωνος τοῦ φιλοσόφου τοῦ γράψαν- 
τος τὴν ττικὴν λέδιν, γεγονὼς ἐπὶ τᾶ Καί- 
σαρος δριανοῦ. 

4ιόδωρος «Σικελιώτης ἱςορικὺς ἔγρα- 
νε βιῤλιοθήκην" ἔςι δὲ ἱςορία "Ρωμαϊκή τε 
καὶ ποικίλη ἐν βιῤλίοις μ΄. γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν 
χρόνων «4ὐγούςου Καίσαρος καὶ ἐπάνω. 

διοιγνύντες ἀνόίγοντες, 
δισιδούντων ἐκφυσώντων. 
διοιδοῦσα ἀντὶ τοῦ ὀγκουμένη. 
διοικιεῖν ἀντὶ τοῦ διαιρήσειν, ὡςε μὴ 

ἐν ταὐτῷ πάντας οἰκεῖν, ἀλλὰ χωρὶς καὶ 
κατά µύνας. Harp. 

διοικίζω τὸ διαχωρίζω, καὶ διοικέζε- 
σθαι λωρίεσθαι. διοικῶ δὲ τὸ τελειῶ. 

ὁιοιώζειν. 
διοίσασα διαπεράσασα. 
διοίσειν διαφέρει». πίσεις τε ἔδοσαν 

ὡς καὶ πφοθύμως σφίσι τὸν πόλεμο» διοί- 

σοντες”) ἀντὶ τοῦ συνδιἐνεγκόντες. τὸν πί- 

Φον οὔτ ἐπιεικές διοίσειν οὔτε ἀσφαλὲς και- 

νὸν ὄντα" ἀντὶ τοῦ ἀνοῖδαι. καὶ παροιμία 
(Α Nub. 605) '"οὐδὲν διοίσεις ἈΧαιρεφῶντος 
τὴν φύσιν, ἐπὶ τῶν ὠχρῶν καὶ ἰσχνῶν, ἐπεὶ 
τοιοῦτος ὁ Χαιρεφῶν τὴν φύσιν καὶ τὴν 
ἰδέαν ἅτε σοφία συντετηκώς' ὅθεν καὶ νυ- 
κτερὶς ἐκαλεῖτο. καὶ ριοφάνης Plut. 384) 
"οὐδὲν διοίσονι ἄντικρυς τῶν Ἡρωακλειδῶν 
οὐθ᾽ ὁτιοῦν τῶν Πωμφ. λου., οὗτος τραγῳ- 
διοποιὸς ἐγένετο, καὶ ἔγραψε τὰ συμβάντα 
τοῖς Ἡρακλεδαις. 

διοίσεται διαφορὰν σχῇ. 
διοίσεται' Σδοφοκλῆς (ΑΙ, 512) 

ςερηθεὶς σοῦ διοίσεται (όνος, 

ξει, ῥιώσεται. 

διοίσομιαι ἀμφιῤαλῶ" 
τοῦτο διοίσοκαι οὐδέν.' 

4{ιοκαισάρεια ἡᾗ νῦν λεγομµένη «νά. 
ζαρφα, πόλις ἐν Κιλικία. πρότερον δὲ Κύινδα 
ἐλέγετο. εξ. ν.4νάζαρβος. 

{ιοκλῆς 4θηναῖος ἢ Φλιάσιος, ἀρχαῖος 
κωμικός, σύγχρονος Σαννυρίωνι καὶ Φιλυλ- 

λίῳ. ὀράματα αὐτοῦ Θάλωττα, ἸἨέλιται, 
Ὄνειροι, Βάκχαι, Θυέσης ῥ. τοῦτον δέ φα- 

τροφῆς)ν 
3 . — * 

ντι τὸ διά- 

2 

ου. μὴν κατὰ 
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σιν εὑρεῖν καὶ τὴν ἐν τοῖς ὀξυβάφοις ἅρμο- 
γίαν, ἐν ὀσρακίοις ἀγγείοις, ἅπερ ἔκρουεν 
ἐν ξυληφίῳ. τὸ δὲ Θάλωττα ἑταίρας ὄνομά 
ἔςιν, ὡς «4θήναιός φησιν (ρ. 567). 

{4Πιοκλητιανός ῥασιλεὺς Γωμαίων», ἐπὶ 
τούτου καὶ ἨΤαξιμιαναῦ γαμβροῦ αὐτᾶ διω- 
γμὺς κατὰ Ἀρισιανῶν ἐκινήθη φρικωύέσατος. 
προσέταξα» γὰρ κατὰ χώρα» καὶ πόλιν τὰς 
Ἀριςοῦ ἐκκλησίας καταςρέφεσθαι καὶ τὰς 
Φείας αὐτῶν γραφὰς κατακαίεσθαι, τοὺς δὲ 
ἈΧρισιωἃς εὑρισκομένες ἀναγκάζεσθαι Φύειν 
τοῖς ῥαέμοσιν. ἠττηθέντες δὲ τῷ πλήδει τῶν 
ἀναιρημένων Ἀρισιανῶν ἐξέθεντο δόγμα ὧςε 
τοὺς εὑρισκομένες λἈριςιανοὺς ἐξορύττεσθαι 

τὸν δεξιὸν ὀφθαλμό», οὐ µόνον διὰ τὸ ὁδυ- 
»ηρόν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἄειμόν τε καὶ πρύ- 
όπλον καὶ τῆς τῶν Ρωμαίων πολιτείας ἆλ- 

λότριο». οὓς ἡ Φεία θίκη ἐνδίχως μετελθ ὅσα 
δικαίως ἐξέκοψε, καὶ ὃ μὲν ἐσφάγη ὑπὸ τῆς 
συγκλήτου, ὃ δὲ ἀπήγξατο. 

οὗτος ὁ ἄνους καὶ µισύχριςος µμνήμῃ καὶ 
ὀργῇ τῶν περὶ τὴν ἀρχὴν »εωτερισι}έντων 
περὶ τὴν «{ἴγυπτον οὗ µετρίως ἐδὲ ἡμέρως 
τῷ κρατεῖν ἀπεχρήσωτο, ἀλλὰ προγραφαῖς 
τε καὶ φόνοις τῶν ἐπισήμων µιαίνω» ἐπῆλὺε 
τὴν «4ὔγυπτον, ὅτε δὴ καὶ τὰ περὶ χημείας 
ἀργύρου καὶ χρισᾶ τοῖς παλαιοῖς αὐτῶν γε- 
γροµιμένα ῥιῤλία διερει»ησάµενος ἔκαυσεπρὸς 
τὸ µηκέτι πλοῦτον «4ἰγυπτίοις ἐκ τῆς τοιαύ- 
της περιγίνεσθαι τέχνης, μηδὲ χρημάτων αὖ- 
τοὺς Ψαρροῦντας περιουσίᾳ τοῦ λοιποῦ Ἔω- 
μαίοις ἀνταίρειν. ἦν δὲ τὸ ἡ ἦθος ποικίλος τις 

καὶ πανοῦργος, τῷ δὲ λίαν συνετῷ καὶ ὀξεῖ 

τῆς γνώμης ἐπεκάλυπτε πολλάκις τὰ τῆς οἳ- 
χείας φύσεως ἐλαττώματα, πᾶσαν σκληρὰν 
πρᾶξιν ἑτέροις ἀνατιδείς. ἐπιμελὴς δὲ ὅμως 
καὶ τωχὺς ἐν ταῖς τῶν πρακτέω» ἐπιβολαῖς. 

καὶ πολλὰ τῶν τῆς ῥασιλικῆς Φεραπείας ἐπὶ 

τὸ αὐφαδέτερον παρὰ τὰ καθεςηκότα Ῥω- 

µαίοις πάτρια µμµετεσκεύασεν. lo. Antioch. 
p. 8344. 

ὅτι «{ιοκλητιανὸς καὶ ΙΗαξιμιανὺς τὴν 
βασιλείων ἀφέντες τὸν ἰδιώτη» µετῆλύον βίου, 
καὶ ὃ μὲν ἐς Σάλωνας πόλιν Ἰλλυρικήν, 
δὲ ἐς τὴν.«{ευκανῶν ἀφίκετο. καὶ ὁ μὲν ]ήα- 
ξιμιανὺς πόθῳ τῆς ἀρχῆς ἐς μεταμέλειαν ᾖλδε, 
«Πιοκλητιανὸς δὲ ἐν ἡσυχίᾳ κατεγήρα ἐν ἔτεσι 
τρισίν, ὑπερβάλλουσαν ἀρετὴν ἐνδειξάμενος, 
τῆς δὲ "Ελληνικῆς Φρησκείως ἀδ᾽ ὅλως ἆπο- 
στάς. 

4ιοκλητιανός --- 4ιονύσιος ἃ 

«διοκωχή ἀνακωχὴ χρόνου" "ἐν μάχαις 
τισὶν αὐτοὺς νικήσας καὶ διοκωχὴν αἰτήσα- 
σιν ἔδωκε.' 

διολισδαέρω. καὶ δι λσθεῖ, ἐκφυ- 
γεν" '"ώςε τοὺς χρήςας διολισθεῖν (Α Nub. 

439), τουτέςι τοὺς δανεισὰς ἐκφυγεῖν. 

διολκή. 
διόλου, ἐπίρρημα,. δὲ ὅλου τοῦ καιροῦ. 
4ιομεῖς ὁῆμος τῆς «4ἰγηίδος φυλῆς, 

ἀπὸ ιόμου ἐρωμένου τοῦ ᾿Ηρακλέας. 4ρι- 
σοφάνης (Βλα. 663) ̓ ἐφρόντισα ὁπόθ' 'Ηρά- 
χλεια τάν «{ιομείοις γίνεται. τὸ δὲ 'Ηρά- 

χλειον ἱερὸν Ἡρακλέους. καὶ διομειαλα- 
ζόνας λέγει (Αομ. 606), ἀπὺ «Πιομέω» τοῦ 
δήμα, ὃς ὠνόμαςαι οὕτως ἀπό τινος {ιόμα. 

4ιομήδεια ἡ νῆσος. 
άιομήδειον ἔπος. 
4ιομήδειος ἀνάγκη, παροιμία, ἀπὸ 

τοῦ Γυδέως, ij ἀπὸ tũ Θρακός, ὃς ἠνάγκαζε 
τοὺς ξένους αἰσχραῖς οὔσαις ταῖς Φυγατρά- 
σιν αὐτοῦ µίσγεσθαι, ἃς καὶ ἵππους ἀλλη- 
γορεῖ, εἶτα ἀνῄρει. οἳ δὲ ὅτι «{ιομήδης καὶ 
Ὀδυσσεὺς τὸ παλλάδιον κλέψαντες νυκτὺς 
ἐπανῄεσαν, ἑπύμενος δὲ ὁ Ὀδυσσεὺς τὸν «4ιο- 
µήδη» ἐβθουλήθη ἀποκτεῖναι, ἐν τῇ σελήνη 
δὲ ἰδὼν τὴν σκιὰν τοῦ ξίφους ὁ «{ιομήδης 
ῥείσας τὸν Ὀδυσσέα ἐποίησε προάγει», παίων 
αὐτοῦ τῷ ξίφει τὸ µετάφφενον. τάττεται δὲ 
ἐπὶ τῶν κατ ἀνάγκην τι πραττόντων. διὰ 
τοῦτο λέγει (Α Εεε]. 14031 3) ὅτι ἵππους ἄν- 
Φρωποφάγους είχεν ὁ 4ιομήδης. 

διόµννύται ὀμνύει. 

δτομολογῶ αἰτιατικῇ. 
ὁἵον ἔνδοξον, 

διονύσια ἑορτὴ παρ «4Φδηναίοις. καὶ 
παροιμία "ἐξ αὐτοῦ σχεδὸν τοσοῦτον ὅσον 
ἐκ διονεσίων᾽” (a Thesin. 754). ἔθος ἦν ἄττι- 

κοῖς λέγειν τὰ ἔτη καὶ τὸν ὑπερπύπτοντα 
ἀριθμὸν ἀπὸ τῶν διονυσίων., καὶ αὖθις 
(ει. 194) '“ὦ διονύσια, αὗται μὲν ὄζεσ᾽ ἆμ- 
βροσίας καὶ νέκταρος."' εἴρηται ἐπὶ τῶν ἀπο- 
ῥαχῆς ἀξίων. 

4ιονυσιάδης Φυλαρχίδου ἸἨαλλώτης 
εραγικός. ἦν δὲ οὕτος τῶν τῆς Πλειάδος, 
καὶ γέγραπται αὐτῷ μεταξὺ ἄλλων καὶ Χα- 
ρακτῆρες ἡ Φιλοκώμῳδοι, ἐν ῴ τοὺς χαρα- 

κτζρας ἀπαγγέλλει τῶν ποιητῶν. 
{ιονύσιος λεξανδρείας, ὅ εὗρον ὑπό-α 

µνηµα εἰς τὸν ἐκκλησιαςὴν Σολομώντος λίαν 
εὐφραδές. 



Διονύσιος ὃ --- f 

.  4ιονύσιος ἀλεξανδρεύς, ὁ Γλαύκε υἴός, 
Ἰραμματικός, ὃςις ἀπὸ Νέρωνος συνῆν καὶ 
τοῖς µέχρι Τραϊανοῦ, καὶ τῶν βιῤλιοθηκῶν 
προύςη, καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιςολῶν καὶ πρεσβειῶν 
ἐγένετο καὶ ἀποκριμάτων. ἦν δὲ καὶ διδά- 
σχαλος Παρθενίου τοῦ γραμματικοῦ, µαθη- 
τὴς δὲ Χαιρήμονος τοῦ φιλοσόφου, ὃν καὶ 
ὁμδέξατο ἐν λεξανδρείᾳ. 

ε 4ιονύσιος “λεξανδρεύς, Θρᾷξ δὲ ἀπὸ 
τοῦ πατρὸς Ίήρου τοὔνομα κληδείς, «4ρι- 
τάρχε µαθητής, γραμματικός, ὃς ἐσοφίςεν- 
σεν ἐν Ρώμῃ ἐπὶ Πομπηία τοῦ μεγάλα, καὶ 
ἐξηγήσατο Τνραν»ίωνι τῷ προτέρῳ. συνέταξε 
ῥὲπλεῖσα γραμµματικά τε καὶ συνταγματικὰ 
* καὶ ὑπομνήματα. 

4, 4ιονύσιος 4λεξάνδρη «4λικαρνασσεύς, 
ῥύτωρ καὶ παντοίως λόγιος" γέγονε δὲ ἐπὶ 
Καίσαρος τοῦ σεβαςοῦ, πρόγονος τοῦ ἐπὶ 

Αὐριανοῦ γεγονότος ἀττικιςοῦ. 
ε 4ιονύσιος άλικαρνασσεύς, γεγονὼς ἐπὶ 
Αὐριανοῦ Καίσαρος, σοφιςής, καὶ μεσικὸς 

χληθεὶς διὰ τὸ πλεῖσον ἀσκηθῆναι τὰ τῆς 
µουσικῆς. ἔγραψε δὲ ῥυθμικῶν ὑπομνημά- 
των βιῤλία κὀ΄, μησικῆς ἱςορίας βιῤλίαλς”" 
ἓν δὲ τούτοις αὐλητῶν καὶ κιΦαρωδῶν καὶ 
ποιητῶν παντοίων µέµνηται. μουσικῆς παι- 

ὑείας ἢ διατριβῶν βιβλία κβ’. τίνα κιησικῶς 
ερηται ἐν τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ, βιῤλία έ. 
Γ Κιονύσιος ὁ 4ρεωπαγίτης, ἐπίσκοπος 
Ἀθηνῶν, ἀνὴρ ἑλλογιμώτατος καὶ τῆς Ἑλ- 
Ἰηνικῆς παιδείας εἲς ἄκρον ἐληλακώς, ἀκου- 
τς Παύλου πρὸς τὴν τοῦ χριςιανισμῦ 9ρη- 
σχεία», καὶ ὑπ αὐτοῦ καταςαθεὶς εἷς αὐτὰς 

τὰς 4θήνας ἐπίσκοπος, πρὸς δὲ τὴν πάτριον 
τῶν ᾿Ελληνικῶν µαθηµάτων» ἄσκησιν πάντων 
προυχέκριτο" ἑκάςης γὰρ ὡς εἰπεῖν αἱρέσεως 
τῆς ὑπ αὐτῶν πρεσβευοµένης ἐν πολλῇ κα- 
δεσήκει τῇ πείρα. οὗτος ἤκουσε Παύλο ὅη- 
ιηγορᾶντος ἐν «4θήναις καὶ τὸν Χριςὺν καὶ 

τὴν ἀνάςασιν μετὰ παρρησίας τοῖς Ἕλλησιν 
εὐαγγελιζομένου. καὶ πιςεύσας τῷ Πωύλον 
κηρύγματι ὑπ) αὐτοῦ καὶ τῆς πύλεως ἐπι- 
σχοπεῖρ τάττεται. κατὰ γοῦν τὴν ἀρχὴν Τι- 
βερίου Καίσαρος, ὅτε δὴ καὶ τὴν ἡλικίων 
Ἰχμαζεν, ἀπῆρεν εἲς «4ἴγυπτον, τοῖς ἐκεῖσε 
σοφοῖς ὁμιλῆσαι Ἰλιχόμενος. συνην δὲ αὐτῷ 
χαὶ πολλοφάνης ἐκεῖνος ὁ σοφισής, ὄ Πο. 

λέμων ὁ {αοδικεὺς ἐν Σμύρνῃ. διήκόσεν, ὁ 
ὀιδάσκαλος ρισείδα. κατὼ γοῦν τὸν καιρὸν 
τοῦ σωτηρία πάθους τοῦ — Ἀριςοῦ 
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ἄμφω ἦςσην ἐν Ἡλιουπόλει τῇ ἐν «4ἰγύπτῳ, 
καὶ δὴ τῆς ἡλιακῆς ἐκλείψεως οὐ κατὰ φύ- 
σιν γεγενηµένης (οὐ γὰρ ἦν συνόδη καιρός) 
εἰπεῖν λέγεται πρὸς τὸν µακάριο» «4ιονύσιον 
τὸν σοφιςὴν “πολλοφάνην ταῦτα '"ὦ καλὲ 
4ιονύσιε, ἀμοιῤαὶ Φείων πραγμάτων.’ µνη- 
µονεύει δὲ τούτων ἁπάντων ὃ αὐτὸς «{ιονύ- 
σιος ἐν τῇ πρὸς τὸν Πολύκαρπον τὸν μέγαν 
ἐπιςολῇ, τὸν Σμύρνης ἐπίσκοπο»"' ἦν γὰρ ὁ 
“Απολλοφάνης τῷ «{ιονυσίῳ τᾶ {ριςιανισμᾶ 
ἕνεκα διαλοιδαρόμενος, καί φησι σὺ δὲ φὴς 
λοιδορεῖσθαί μοι τὸν σοφιςὴν “πολλοφάνην, 
καὶ πατραλοίαν ἀποκαλεῖν, ὡς τοῖς Ἑλλήνων 
ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας οὐχ ὑσίως χρωµένῳ. καί- 
τοι πρὸς αὐτὸν ἡμᾶς ἦν ἀληδέςερον εἰπεῖν 

ὡς Ἕλληνες τοῖς φΦείοις οὐχ ὁσίως ἐπὶ τὰ 

Φεῖα χρῶνται, διὰ τῆς σοφίας τοῦ Φεοῦ τὺ 
Φ εἴον ἐκβάλλειν πειρώµενοι σέβας.' καὶ μετὰ 
μικρόν "ἀλλὰ καὶ αὐτὸς «πολλοφάνης οὐχ 
ὑσέως τοῖς φείοις ἐπὶ τὰ φΦεῖα χρῆται"' τῇ 
γὰρ τῶν ὄνεων γνώσει, καλῶς λεγομένῃ πρὸς 
αὐτοῦ φιλοσοφίᾳ καὶ πρὺς τοῦ δείη Παύλε 
σοφίῳ Φεοῦ κεκληµένῃ, πρὸς τὸν αἴτιον καὶ 
αὐτῶν τῶν ὄντων καὶ τῆς γνώσεως αὐτῶν 
ἐχρῆ» ἀνάγεσθαι τοὺς ἀληθεῖς φιλοσόφες.” 
καὶ μετὰ βραχέα ᾿ἔδει συνιδεῖν “πολλοφά- 
»η» σοφὺν ὄντα μὴ ἂν ἄλλως ποτὲ δυνηδῆ- 
ναι τῆς οὐρανίας τι παρατραπῆναι τάξεως 
καὶ κινήσεως, εἰ μὴ τὸν τᾷ εἶναι αὐτὴν καὶ 
συ»νοχέα καὶ αἴτιον ἔσχεν εἷς τοῦτο κινᾶντα, 
τὸν ποιῶντα πάντα καὶ µετασκευάζοντα κατὰ 
τὸν ἱερὸν λόγον. καὶ αὖθις μετὰ μικρόν 
᾿"εἰπὲ δὲ αὐτῷ, τί λέγεις περὶ τῆς ἐν τῷ σω- 
τηρίω σαυρῷ γεγονυίας ἐκλείψεως; άμφοτέ- 
θω γὰρ τότε κατὰ Ηλιούπολιν ἅμα παρόντε 
καὶ συνεςῶτε παραδόξως τῷ ἡλῳ. τὴν σελή- 

νην ἐμπίπτάσαν ἑωρῶμεν (ἀ γὰρ ἦν συνόδα 
καιρός), αὐδίς τε αὐτὴν. ἀπὸ τῆς ἐνάτης ὧρας 
ἄχρι τῆς ἑσπέρας εἲς τὸ τὸ ἡλίμ διάμµετρον 
ὑπερφυῶς ἀντικαταςᾶσαν. ἀνάμνησον δέ τι 
καὶ ἕτερον αὐτόν" οἷδε γὰρ ὅτι καὶ τὴν ἔμ- 
πτωσιν αὐτὴν ἐξ ἀναωτολῶν ἑωράκαμεν ἀρ- 
ξαμένην καὶ µέχρι τοῦ ἡλιακοῦ πέρατος ἑλ- 
Φοῦσαν, εἶτα ἀναποδίσασαν», καὶ αὖθις οὐκ 

ἐκ τοῦ αὐτᾷ καὶ τὴν ἔμπτωσιν καὶ τὴν ἆνα- 
κάφαρσιν ἀλλ ἐκ τοῦ κατὰ διάµετρον ἐναν- 
τίου γεγενηµένην.. τοσαῦτα τοῦ τότε καιροῦ 
τὰ ὑπερφυῆ καὶ µόνῳ Χρισῷ τῷ πωναπίῳ 
δυνατά, τῷ ποιᾶντι μεγάλα καὶ ἐξαίσια, ὧν 
οὐκ ἔσιν ἀριῤμός. τ 
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ὀυ»ατόν, “ἀπολλόφανες, ἐξέλεγχε καὶ πρὸς ἐμὲ 
τὸν τύτε συμπαρύντα σοι καὶ συνεωρακότα 
καὶ συναγακρίναντα πάντα καὶ συναγάµενο». 

6 

ἀμέλει καὶ µαντείας τότε, οὐκ οἱδ' ὅφεν, ὁ 
“πολλοφάνης ἀπάρχεται, καὶ πρὺς ἐμὲ ὥσπερ 

΄ — 1 
τὰ γινόμενα συμβάλλων ἔφη ταῦτα" ὦ καλὲ 
ἀιονύσιε, Φείων ἀμοιβαὶ πραγμάτων." το- 
σαῦτα ὡς κατ ἐπιςολὴν εἴρηκεν ὃ μέγας «11ο- 
»ύσιος πρὸς τὸν Φεοφόφον Πολύχαρπο». τῆς 
δέ γε σοφίας αὐτοῦ καὶ τῆς εὐγλωττίας ἕἔν- 
δειξις ἀκριῤὴς ἡ τῶν παρ αὐτᾶ γραφεισῶν 

” — 4 βίβλω» ἀνυπέρῤλητος φράσις. τῇ τε γὰρ παρὰ 
-- -. - 4 

τῶν ἐἔξωδεν καλουµένῃ παιδεία τῇ τε Φείᾳ 
καὶ ἡμετέρᾳ πολλὴν εἶχε τὴν ἐπιςήμην ἐν 
ἑκατέρᾳ. εἲ γάρ τις ἀπίδοι πρὸς τὰ κάλλη 

* 9 * ⸗ ΄ — 

τῶν αὐτοῦ λόγω» καὶ τὰ ῥάφΦη τῶν νοημιᾶ- 
των», οὐκ ἀνθρωπίνης Γύσεως ταῦτα νομµίσει 
γεννήματα, ἀλλά τινος ἀκηράτου καὶ θείας 
ὀννάμεως. καὶ τοίνυν αὐτῷ γέγραπται τάδε, 
πρὺς Τιμόθεον ἐπίσκοπον Ἐφέσα, καὶ αὐτὸν 

4 4 ’ 1 4 μαθητὴν Παύλου τυγχάνοντα, περὶ "θείων 
ὀνομάτων βιῤλία ϱῇ’, περὶ ἡνωμένης καὶ ὅια- 
κεκριιένης Ψεολογίας, περὶ τᾶ τίς ἡ τῆς εὖ- 

— — 3 * ΄ χῆς ὀύναμις, καὶ. περὶ τᾶ µακαρία Γεροθέα" 
περὶ εὐλαβείας καὶ συγγραφῆς Φεολογικῆς" 

— * 4 
περὶ ἀγαφοῦ, φωτός, καλοῦ, ἔρωτος, ἐκςά- 

σεως, ζήλου, καὶ ὅτι τὸ κακὺν οὔτε ὃν οὔτε 
. * * “ Ἶ ο ⸗ 

ἐξ ὄντων» οὔτε ἐν τοῖς οὔσι" περὶ τᾶ ὄντος, 
ζ -. »” 

ἐν ᾧ καὶ παραδείγματα" περὶ ζωῆς" περὶ σο- 
/ — / } ⁊ 4 14— 

φίας, voũ, λόγΕ, ἀληΨΦείας, πίςεως"' περὶ ὃν. 

»άµεως, δικαιοσύνης, σωτηρίας, ἀπολυτρώ: 
σέως" περὶ μεγάλε καὶ μικρᾶ, ταὐτὸ ἑτέρη, 
ὑμοία ἀνομοίη, «άσεως κινήσεως, ἰσύτητος" 

— * ζ 
περὶ παντοκράτορος, παλαιοῦ ἡμερῶν, ἐν ᾠ 

καὶ περὶ αἰῶνος καὶ χρόνων" περὶ εἰρήνης, 
καὶ τί ῥόλετάι αὐτὸ τὸ αὐτοεῖνωι" περὶ ἁγίη 
ἁγίω», βασιλέως βασιλέων καὶ ευρίη κυρίων 
καὶ Φεῦ Φεῶν. ἑτέρα ῥίβλος πρὺς τὸν αὐτὸν 
Ί.μόδεον, περὶ ἐκκλησιαςικῆς ἱεραρχίας, πε- 
ριέχθσα κεφάλαια τέ. ἑτέρα βίβλος πρὸς τὸν 

ῦ Ἡἃ ” γ΄ J — — ο αὐτὸν Τιμόψεον, περὶ τῆς οὔρανίη ἱεραρχίας, 
περιέχησα καὶ αὐτὴ κεφάλαια τέ. ἄλλη πρὸς 
τὸν αὐτὸν Τιμιόφεον ῥίῤλος, πέρὶ μευςικῆς 
Φεολογίας, περιέχουσα κεφάλαια έ. φέρονται 

να - - 3 — 

δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιςολαὶ ποὸς Γάϊιον Φεραπει- 
ὴν ὁ', πρὺς «4{ωρόῦθεον λειτουργὸν ἆ, πρὸ τὴν ὁ', πρὸς {ωρόθεον λειτουργὸν ἆ, πρὸς 

αν ’ { 4 4 . ο) / { ’ 

-ώπατρο» Περέα ἆ, πθὺς Πολύκαρπον ἱεράρ- 
ν ΄ ” 4 ⸗* 

χην Ruoornę ἁ, πρὸς «Πημόφιλον ὕεραπευ"» 
* 4 Λ J ’ 5 { * * 

τὴν ἆ, πρὸς Ἰωάννην τὸν Φεολόγον τὸν ἀπό- 
ςολον καὶ εὐαγγελιςήν ά. Ἰςέον δὲ ὡς τινες 

4ιονύσιος ϱ 

τῶν ἔξω σοφῶν καὶ µάλιςσα Πρόκλος Φεω- 
ρήμασι πολλάκις τοῦ µακαρίη «4ιονυσίη κέ- 
χρηται, καὶ αὐταῖς δὲ ξηραῖς ταῖς λέξεσι’ καὶ 
ἔσιν ὑπόνοιαν ἐκ τήτα λαβεῖν ὡς οἱ ἐν '4δή- 
ναις παλαιότεροι τῶν φιλοσόφω», σφετερι- 
σάµενοι τὰς αὐτοῦ πραχµατείας, ὧν αὐτὸς 
μνημονεύει πρὸς Τιμόθεον γράφω», ἀπέκρυ- 
ψα», ἵνα πατέρες αὐτοὶ ὀφθῶσι τῶν Φείων 
αὐτοῦ λόγω». ὁ τοίνυν Φεοφάντωρ 4ιονύσιος 

ἤδη που μιακρὸν ἐλάσας χρόνον καὶ πλήρης 
ἡμερῶν }εγονὼς τι τοῦ πνεύματος µαζτι- 
ρίῳ τῷ ὑπὲρ Χριςοῦ τελειοῦται ἐπὶ Τραΐα- 
»οῦ Καΐσαρος, ὅτε καὶ ὃ Ψεοφόρος Ἰγράτιος 
ἐν Ῥώμῃ τὸν τῆς ἀθανασίας διήθλησεν ἀγῶνα. 

ὅτι εἰς τὸν μέγαν {ιονύσιον ἔγραψεν ἐγκώ- 
µιον ΠΜιχαὴλ σύγχελλος Ἱεροσολύμω», ἐν ᾧ 
φησὶν "ὅσα δὲ δ ἀγράφου παραδόσεως ἢ 
ἐγγράφως παρειλήφαµεν, ἥκομεν ὑμῖν τοῖς 
φιλακροάμοσι παραθησόµενοι. τοιοῦτος οὖν 
εἲς ἡιᾶς κατήντηκε λόγος, ἀνέκαθε πρὸς πα- 
τρὸς παιδὶ παραδεδοµένος, ὡς ὁ μέγας -Τιο- 
νύσιος οὗτος κατὰ τὸν τοῦ σωτηρία πάθος 
καιρόν, ἡγίκα µεσάσης ἡμέρας ὁ ἥλιος ἐκρύ- 
πτετο, ἐπὶ τῷ παραδόξῳ σφόδρα τεθηπὼς 
καὶ τὴν ἀνδρωπείαν ὑπερβεβηκὼς γνῶσιν, 
κατανοήσας τὸ γεγονός, ἄγνωςος” ἔφη Ἱπά- 
σχει Φεύς, δὲ ὃν τόδε τὸ πᾶν ἐζόφωταί τε 
καὶ σεσάλευται. καὶ παραχρῆμα τὸν χρόνον 
καθ ὃν τουτὶ τὸ παγκόσµιον ἐτετέλεςο τε- 
ρατούργημα τεκμηριωσάμενος ἐτήρει παρ 
ἑαυτῷ, τοὐντεῦθεν διαγγελούµενον καραδο- 
κῶν. µέμγηται μέντοι καὶ αὐτὸς ἐν τῇ πρὸς 
Πολέκαρπον ἐπιςολῇ τῆς ἡλιακῆς ἐκλείψεως 
ἐκείνης τῆς φρικωδεςάτης. «πολλοφάνες γὰρ 
ἀνδρὺς φιλοσόφου, τὴν θρησκείαν Ἕλληνος 
τυγχάνοντος, γεμεσῶρτύς τε καὶ λοιδορεμιένε 
τῷ τρισολβίῳ τούτῳ ὡς ἑταίρῳ δῆθεν ὄντι 
φιλτάτῳ καὶ ὁμογενεῖ, τὰ πατρῴα μὲν µι- 
σαττοµιένῳ σεβάσματα, τὴν δὲ τῶν Χριςια- 

- — 22 * 
— — δά. — ἀσπαξζομένῳ πίςιν ο. 

ταύτης ἀγωνγιςσικώτατα προασπίζονει καὶ τοῖς 
Ελλήνων κατὰ τῶν Ἑλλήνων χρωµένω, τὴ» 
λοιδορίαν καὶ τὴν νέμεσιν ἀνασκενυάζειν πει- 
ρώμενος, μᾶλλον δὲ ὑποτιθέμενος τῷ Πολι- 
κάρπῳ, πρὸς ὃν καὶ ὁ σεςρατιώτης ἐποιεῖτο 
τὰ σκώµµατα, τάδε φησί ᾿σὺ δὲ φὴς λοι- 
δορεῖσθαί µοι τὸν σοφιςσὴν «ἀπολλοφάνην, 
καὶ πατραλοίαν ἀποκαλεῖν' καὶ τὰ ἑξῆς. 

4ιονύσιος Ἠιυζάντιος ἐποποιὸς περιή-ε 
7ησι» τοῦ ἐν τῷ Βοσπόρῳ ἀνάπλου. περὶ 
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ὑρήνων" ἔςι δὲ ποίημα μεςὸν ἐπικηθείων. ὁ κυνῶν κύντερος καὶ δαιμόνων ἀργαλεώ- ὑπολαμβάνω ὗτι «1ιονύσιος ὁ ὁ περιγητὴς Βυ- ζάντιος ἦν διὰ τὸν ποταμὸν Ῥήῥω, ν 4ιονύσιος Κορίνθιος ἐποποιὸς ὑποθή- κας, αἴτια ἐν ῥιῤλίῳ άἁ, μετεωρολογούμενα, χαὶ καταλογάδην ὑπόμνημα εἰς ΒΗσίοδον. οἰκουμένης περιήγησιν δὲ ἐπῶν, ταῦτα δὲ ερον καὶ ἐν {ιονυσίῳ τῷ τὰ «{ιθιακὰ γρά- ψαντι" πύτερος οὖν αὐτῶν οὐκ οἶδα. Γ Μιονύσιος ἸΗιλήσιος ἱςορικὸς τὰ μετὰ 4αρεῖον ἐν βιῤλίοις ἐ, περιήγησιν οἰκαμένης, Περσικὰ Ἰάδι διαλέκτῳ, ΤΓρωικῶν ῥιῤλία Υ, μυθικά, κύκλον ἱςορικὸὺν ἐν βιῤλίοις ὔ. ν 4ιονύσιος ΠΜιτυληναῖος ἐποποιός. ὅτος ἐχλήθη σκυτοβραχίω» καὶ σκυτεύς. τὴν «4ιο- »ύσου καὶ -9ηνᾶς ερατεία», “4ργοναῦται ἐν βιβλίοις ς᾽' ταῦτα δέ ἐσιπεζά, μυνικὰ αρὸς Παρμένορτα. Ι 4ιογύσιος Μουσωνίου, “Ρόδιος ἢ Σά- μιος, ἱσορικός' ἦν δὲ καὶ ἱερεὺς τοῦ ἐκεῖσε ἱερῦ τὸ ἡλί.. ἱσορίας τοπικὰς ἐν βιῤλίοις σ, οἰχουμένης περιήγησιν, ἱςορίας παιδευτικῆς βιβλία π. ά4ιονύσιος «Σικελίας τύραννος ἔγραψε τραγωδίας καὶ κωµῳδίας καὶ ἱςορικά. ὅτι καὶ ἕτεροι ἐτυράννησα», ἀλλ’ ἡ τελευ- ταία καὶ μεγίςση κάκωσις πάσαις ταῖς πόλε- σι ἡ «{ιονυσίου τυραννὶς ἐγένετο. .  Φ4ιονύσιος υἱὸς τοῦ Σικελίας τυράννε, καὶ αὐτὸς τύραννος καὶ φιλόσοφος, ἐπιςολάς, καὶ περὶ τῶν ποιημάτων» ᾿Επιχάρμον. διονυσίων σκωμμµάτω»ν"' ᾿ποτὲ μὲν ῥάλλων καὶ σκώπτων τοῖς ἐκ διονυσίων σκώμ- μασι) αι γ. ῥάλλων»). ἑορτὴ δὲ ἦν τὰ διονύ- σια, ὃς λοξὰ Αλέπων καὶ δεδορκὼς ἄλλο μὲν ο... φρεσὶν ἄλλο δὲ ε ἔφασκεν' 4 ἀρᾶς καὶ πιχρίας καὶ ὁόλου τὸ ςόµα ἔγεμεν' ὃν ἐνδί- κως ἧ δίκη δικάσασα κατεδίκασεν’ ὃς κατὰ τὸν ποιητὴν ὧ 103) ἐτώσιον ἄχθος ἀράρης πύγχανεν ὤν. ἀλλ’ ἐς κόρακας ῥέβληται, καὶ — ἄισος ἄπυςος, γιγλύµου πολυςροφά:- τερος ἐν τοῖς πρακτέοις ἀποδεικνύμενος., ἐρ- ῥέω, οἰχέσθω, und ἐν περιδείπνῳ ἐπαινε- ησόμενος (εΓ. ν. ἂκ ἐπαινεθείης), ὁ τρισβὸέ- Ίερος καὶ κυκῶν καὶ φύρδην καὶ μέγδην ποιῶν ἁπαντα, τὸ κυκλώπειον τέρας, ὁ εἶδε- * καὶ ἐμβρόντητος καὶ πλουτίνδην ᾖθη: μένος βιῶναι, Φε ὅπιν οὐκ ἀλέγων 11 986), οὐδὲ κατεπτηχὼς «4ὐράςειαν ἄ ἄφυκτον, ὁ ῥω- Ιολοχεύων ἀεὶ καὶ πέρπερα γλισχρευόµενος, 

τερος., 4ιονυσόδωρος ὄνομα κύριον. 4ιόνυσος ὁ Σεμέλης υἱός, παρὰ τὸ ὅδια- γύειν ἕκαςα τοῖς τὸν ἄγριον βίον ζῶσι. ὃν’ ὀξείας δραμεῖν, ἐπὶ τῶν διακιν- δυρευόντων" ὀξεῖαν γὰρ λέγασι τὴν λόγχη». 4πνοπείθης ὃ ὄνομα κύριο», καὶ κλίνεται εἰς ους. εἵ, ν. Γοργόνη, διοπετές ἐξ οὐρανοῦ κατερχόµενο». ὅτι οἱ παρ Ἕλλησι τὰ Ἑόμνα κατασκευ- άζοντες, φόβον ἐμποιῆσαι βουλόμενοι, τοῖς ὁρῶσιν, ἔφασκον ὅτι τὸ ἄγαλμα ἐξ οὐρανᾶ παρὰ τᾶ «4{ιὸς ἐπέμφδη καὶ κατέπτη, κρεῖε- τον ὑπάρχο» πάσης ἀνθρωπύνης Χειρὸς καὶ ἀνάλωτο»" ὅθεν καὶ διοπετὲς αὐτὸ καὶ ἀρά- νιον βρέτως ἐκάλονν, παρὰ τὸ βροτῷ ἐοικέ- ναι ὅπερ οὐχ οὕτως ἦν, ἀλλὰ τοὺς ἀγαλμα- τοποιοὺς ἢ ἀποκτείνοντες , φυγαδεύοντες, ἵνα μηδένες εἰπεῖν ἔχομεν ὅτι Χειροποίητόν ἐσι τὸ ξόανο», φήμη» πλάσαντες ἐν ταῖς ἀκοαῖς τῶν πεφενακισµένων ἠφίεσαν, ήτις καὶ τὴν Ἐφεσίων ἐπλάνα πόλιν. ὅτι δὲ ἁληθές ἐσι τοῦτο, μαρτυρεῖ τὸ ἐν Αλεξανδρείᾳ γενόμε- ον Ητολεμαῖος }ὰρ συναγαγὼν τεχνίτας ὧσε τὸν τῆς “ἀρτέιαδος ἀνδριάντα ποιῆσαι, μετὰ τὸ ἔργον βόθρον μέγαν ὀρύξας καὶ τὸν δόλον κρύψας ἐκέλευσε τὲς τεχρίτας ἐν αὐτῷ δεσενῆσαι, σἵτινες δευινοῦντες ἐκεῖσε κατε- χώσθησαν καὶ ἀπέθανον, ἄξιον μισθὸν τῆς κακουργίας κομισάμενοι,. Ἰκίάος, Pélus. ερ. 4 207. διοπομπεῖσφθαι ἀποτροπιάζεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθωαι. καὶ ἀποδιοπομπεῖσδαι. δίοπος ὁ διέπων καὶ ἐποπτεύων, ὁ τῆς νεὼς ἐπιμελητής. καὶ δίοποι οἱ ῥασιλεῖς, παρὰ τὸ διέπειν ἢ διοπτεύειν. Φιοπτεύσω»ν διοψύμενος, χατασκοπή- σων. διοπτῆρά (Ποια, Κ 262) κατάσκοπον, οὐ- κονύμιον. ὁιοπτὴρ καὶ µηχανικόν τι ὄργανο», ὃν οὗ ἐςοχάζομτο ὅ ύψος ἐπάλξεω», } 3 διόπτρα. ὁ οπτῆ ϱες οἱ ἐπιτηρηταί, οἱ προφύλα» κες". “κατωχεομένου τοῦ ἐξ ἐπιτεχνήσεως ὅ ομ- βρου τῶν “4ῤάρω», καὶ συ»νεφοῦς ὄντος τᾶ ἄέρος καὶ ἐσέει σκοτώδονς, οὐχ οἴοίτε ἐγέ- οντο: οἱ διοπτῆρες ὁιαγνῶναι ἐπιόντας τοὺς δυσμενεῖς.') διόπτης" (Α Αοὶι, 434) 60 Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτα πωτοχβὰ Ὀ παῦτά φησιν 
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πολύτρητα ἦν τὰ ῥάκη, δὲ ὧν ἦν πάντα ἔπι: 

σκοπῆσαι. ἀντὶ τοῦ παντεπύπτα. 

διόπτρα μηχανικὸν τεχ»ούργηµα, δὲ 

οἱ γεωμέτραι ἀπηκρίβου» τὴν τῶν — 

ἐκ διαςήµατος ἀναμέτρησιν. Πισίδης ταῦτα 

πρὸ πολλοῦ τῇ διόπτρα σου βλέπεις, 

διορθοῦμαι αἰτιατικῇ. 
διορία προθεσµία. εἰ δὲ διὰ τοῦ ω µε- 

γάλου, καιρὸν δηλοῖ, διωρία γραφύμενον. 

διορίζω δοτικῇ, διορῶ δὲ αἰτιατιχῇ. 

διορίσπος. 

ὁιορισέο» διαχωρισέο». 
διορυγή ἧ ὄρυξις. διῶρυξ — 

ὃτος ὄνομα μηνὸς παρὰ ἸΜωκεδόσιν. ὁ 

ἔνδοξος. σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα τόπου. 

4ιὸς ἄνδος φυτὸν ἀκανθῶδες. 

4ιὸς ἐγκέφαλος τὸ κάλλιςο» βρῶμα. 

ὅτω λέγουσιν o Πέρσαι ἐπὶ τῶν ἡδυπαῦ όν- 

τω». ἢ βασιλέως ἐγκέφαλος. 

διοσημία Φεομηνία, | παρῆσαν δὲ οἱ xi. 

λιοι Σκύθαι πάσης ὀξύτεροι διοσηµίας, ἤτοι 

ἀςραπῆς ἢ πρηςῆρος ἡ κεραννοῦ ἢ σκηπτᾶ 

ἢᾗ διάττοντος ἀφέρυς.  ᾗ διοσηµέα ἐςὶν ὃ ὅ παρὰ 

καιρὺν χειμών. Αρισυφάνης Aeh. 111) διο- 

σημία ẽsi. καὶ ῥανὶς βέβληκέ μει τοὺς Θρᾷ- 

κας ἀπιέναι, παρεῖναι ὁ εἰς ἔνην' οἱ γὰρ 

πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐκκλησίαν.. ἐπὶ τῶν 

ἀναβαλλομένων. παρεφυλάττοντο δὲ «4Φη- 

ναἴοι τὰς διοσηµίας, καὶ διέλυον τὰς ἐκκλη: 

σίας διοσηµίας γενομένης, ἢ ἄλλο τι — 

τες ἀνύειν. καὶ Εὐνάπιός φησι Φ. 100 ΝΙΕΡ.) 

περὶ Καρίνου τοῦ βασιλέως "καὶ πάντα ἦν 

αὐτοῦ βαρύτερα διοσηµίας, καὶ ἐλύττα ἐν 

µέσοις τοῖς ὑπηκόοις” (εξ. ν. ΠΚαρῖνος). 

4ιοσκορέδης -4ναξαρβεὺς ἑατρός, ὁ 

ἐπικληῦ εἰς φακᾶς διὰ τοὺς ἐπὶ τῆς ὄψφεως 

φακούς. συνῆν δὲ Κλεοπάερᾳ ἐπὶ “Αντωνία, 

καὶ γέγραπται αὐτῷ βιβλία κὐ' τὰ πάντα 

ἰατρικὰ περιῤόητα,. 

4ιὸς Κόρινδος, ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὸ λε- 

γόντων παροιμία. ἐρρέθη δὲ ὁ αἰτίαν τοι- 

αύτην. Μεγαρεῖς ὑπακούοντες Κορυδίοις 

ἐβαρδᾶντο τοῖς ἐπιτάγμασυ, καὶ φανεροὶ δυσ- 

ανασχετοῦντες ἦσαν ἐπὶ τούτῳ. ἸΚοριθίω» 

δὲ πρέσβεις ᾖλθον εἰς τὰ Μέγαρα, καὶ τοῦ 

δήμεα μὴ προσέχοντος αὐτοῖς ἀγανακτοῦντες 

ἐβόων ''οὖὐκ ἀνέξεται ταῦτα ὃ 4ιὼς Ἱόριν- 

Φος. φασὶν οὖν τὲς ἸΜεγαρεῖς ἐκβάλλοντας 

αὐτοὺς παΐειν, καὶ λέγειν ''παῖε τὸν «4ιὺς 

Κόμνθον. ο. v. ὁ 4ιὸς Ικόρυθος. 

διόπτρα — διότι 

4ιοσκόριος Ἰυραῖος γραμματικός, ὕ- 
παρχος πύλεως καὶ πραιτωρίω», ὁ διδάξας 

ὅ ]τὰς θυγατέρας .{έοντος τοῦ βασιλέως ἐν 

Βυζαντίῳ. ε[. ν, Νιβόλαος Ὁ. 
4ιόσκουροι Κάςωρ καὶ Πολυδεύκης. 

ἰλιανός “καὶ μέντοι καὶ «{ιοσκούρων ἦν 
ἀγάλματα δύο, νεανίαι μεγάλοι, γυμνοὶ τὰς 
παρειὼς ἑκάτερσι, ὅμοιοι τὸ εἶδος, καὶ χλα" 
µύδας ἔχοντες ἐπὶ τῶν ὤμων ἐφημμένην ἕκα- 
τέραν" καὶ ξίφη ἔφερον τῶν χλαμύδω» ἠρτη- 
ένα, καὶ λόγχας εἶχο» παβεσώσας, ἐν αἷς 
ἠρείδοντο, ὃ μὲν κατὰ δεξιὰν ὃ δὲ κατὰ λαιάν. 

4ιὺς κώδιον, οὗ τὸ ἱερεῖν «4 τέθε- 
αι. Φύουσί τε τῷ τε μειλιχίῷῳ καὶ τῷ κτη- 

σίῷ «4, τὰ δὲ κώδια τούτω» φυλάσσουσι, 
δῖα προσαγορεύοντες.΄ χρῶνται ὃ᾽ αὐτοῖς οἵ 
τε σκιροφορίων τὴν πομπὴν ζέλλοντες καὶ ὁ 

ὁαδοῦχος ἐν ᾿Ελευσῖνι καὶ ἄλλοι τινὲς πρὸς 

τόὺς καθαρµούς, ὑποςορνύντες αὐτὰ τοῖς 

ποσὶ τῶν ἐναγῶν. 
Φίοσµος ἡ ——— τῶν 

ὀσφραντῶν παρὰ Θιεοφράσῳ. ὁὐκ ἔςσι δὲ ἡ 
ῥὶς τὺ αἰσθητήθιον, ἀλλ ἡ μαςοειδὴς τοῦ 
ἔκεφάλα — Philopon. in 2 de μαΐαις, 

20. 
4ιὸς φήμη ἥ μανέεία: ὁγὰρ ᾽4πύλλων 

ὑποφήτης τοῦ πατρός, καὶ παρ ἐκείρθ λαμ- 
βάνει τὰς μαντείας καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκφέ- 
θει (8οµ. S ΟΒ 151). καὶ Ὅμηρος «8 93) ''{ιὸς 
ὤγγελος ὅσσα δέδήει.” 

4ιὸς ψῆφος. ὕτως καλεῖται ἐν ᾧ 49 ηνᾶ 
καὶ Ποσειδῶ» ἐκρίθησαν. Κρατῖνος “4ρχιλό- 
χοις "ἔνδα 4ιὸς μεγάλου Ψᾶκοι πεσσοέ τι 

καλοῦντάι. ὁ γὰρ τύπος ἐν ᾧ ἐκρίθησαν, 
4ιὸς ψῆφος καλεῖεαι. τάττεται. δὲ ἡ παροι- 

µία ἐπὶ τῶν Ἱερῶν καὶ ἀθίκτων. 
διότι. ἔσα ὅτε καὶ ἀντὶ τοῦ ὅτι λαμι- 

βάνεται" οὕτω γὰρ ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ 'Ἱε- 
ροχλῆς. 

ὅτι κατὸ τρεῖς τρόπες τὸ σαφέςερον ἡ ἡμιῖν 

Φεωρεῖται: καθ ἕνα μὲν τὸ ὅτι τοῦ διότι" 
σαφέςερον γὰρ ἡμῖν καὶ πρῶτον εἲς γνῶσιν. 
καὶ γὰρ ὅτι ἔχομεν ψυχὴν» καὶ ὅτι ἀθάνατος, 
προχειρότερον εἲς »όῇσι» τοῖς πολλοῖς μᾶλ- 
λον ἢ τὸ προχωρῆσαι καὶ ἐπιβάλλειν τῷ λόγῳ 
τιῷ ταῦτα κατασκευάζοντι. δεύτερον τὸ κα: 
θύλα καὶ συγκεχυµένο» τοῦ μερικᾶ καὶ δι- 
ρηµένον, οἷον τὸ εἰδέναι ἁπλῶς ὅτι σῶμα 4: 
ὅτι τοιόνδε σῶμα, τουτέςιν οὐράνιο» ἤ γήι- 
»ον 3} τοιῶσδε { τοιῶσδε κεκραµένον. τρίτον 



4εότιμος — διφαλαγγία. 

τὸ ὡς πρὸς ἡμιᾶς μὲν πρῶτον, ὕςερο» δὲ τῇ 
riou τῶν γὰρ ἁπλουσέρω», ἅπερ ἐςὶ τῇ 
rion πρῶτα ἡμῖν, τὰ συνΒετώτερα γνωρι” 
µώτερα. Alex. Aphrodis.i in Top. 

Atéorutocç ὄνομα κύριον. 
διοτρεφής ὑπὸ «{4{ιὸς τεραμμµένος. 
4ιοφάνης. ὑτος ἸΜεγαλοπολίτης ἦν, ὃς 

μεγάλην ἕξων εἶχεν ἐν τοῖς πολεμικοῖς διὰ τὸ 
πολεχρονίου γεγονότος τοῦ πρὸς Νάβιν πο- 
Ἰέμ τοῖς Μεγαλοπολίταις ἀςυγέίτονος, πάντα 

σονεχῶς τὸν χρόνο» ὑπὸ τὸν Φιλοποίμενα 
πταγµένος τριβὴν ἐσχηκέναι τῶν κατὰ πύ- 
Ἰέμον ἔργων ἁληθινήν. χωρίς τετότων κατὰ 
την ἐπιφάνεια» καὶ κατὰ τὴν σωματικὴν 
Ἰρεαν ἦν ὁ ἀνὴρ δυνατὸς καὶ καταπληκτι- 
xic. τὸ δὲ κυριώτερον, πρὺς πύλεμον ὑπῆρ- 
χο ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ τοῖς ὅπλοις ἐχρῆτο 
ῥφερύρτως. Ῥο]γὺ. 91 7. 
4ιόφαντος ὄνομα κύριον. Harp. 
ὁ ὄχλου ἐπιβαρές' ριςοφάνης (Εεεὶ. 

ΒΑ) "χε δὲ ὄχλου τῶν ἐςὶ τοῖς Φεωμένοις, 
ὅμως ἔχει τερπ»όν τι καὶ κωμῳδικόν.' 

ὁτοχλῶ ὁδοτικῇ, διοχλοῦμαι δὲ αἴτια: 
ταῇ. 

ῥίπαλτος ἀμφοτέραις ταῖς χερσίν, οἷον 
περδεξίως, παντὶ σθένει-' Σοφοκλῆς (ΑΙ. 408) 
'αᾶς δὲ «ρατὺς δ/παλτος ἄν µε χειρὶ φο- 
πέοι.. ἡ οὕτως" ὃ σρατός µε φόνεύοι, λα- 
βών τὰ δίπαλτα δοράτια. 

ῥιπλαῖ τὸ Φηλυκὺν πληθυντικό». 
διπλασιάσαι. διγῶς λέγεται" ῆ γὰρ 

τὸν τόπον ἓν ᾧ ἡ φάλαγξ, μέροντος τᾶ πλή- 
δες τῶν ἀνδρῶ», ἡ ἄριὸμὺν αὐτόν. — 
δὲ ἑχάτερον διγῶς, ἢ κατὰ λόχους ἢ κατὰ 
ζεγά, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν κατὰ μῆκος ἢ κατὰ 
Αάθος, κατὰ μῆκος μὲν οὖν γίνεται διπλα- 
σιασμὸς ἀνδρῶν, ὅταν μεταξὺ τῶν προὔπαρ- 
Γόπων λόχων παρεμβάλλωμιεν ἢ παρεμπλέ- 
Σωμιν ἄλλους αὐτοῖς ἰσαρίθμους, τὸ µῆκος 
Πελάττοντες τὸ αὐτὸ τῆς φάλωΎος, ὧςε 
πέχνωσιν γενέσθαι μόνον ἐκτῆς τῶ» ἀνδρῶν 
ὁπίασιάσεως”: κατὰ βάδος δέ, ὅταν μεταξὺ 
τῶν προὐπαρχόντω» ζυγῶν παρεμβάλλωμεν 

η παφεμπλέκωμεν ἄλλα αὐτοῖς Ισάριθμα, 
ὡςε κατὰ βάδος πύκνωσιν εἶναι µόνον. κατὰ 
µζχος δὲ τόπου γίνεται διπλησιασμός, ὅταν 
τὴν προειρηµένην κατὰ μῆκος πύκνωσιν µα- 
ρύτητι µετατάττωμεν, ἢ οἱ παρεντεθέντες 
Εελέξωσι κατὰ μῆκος. ἔνιοι δὲ τοὺς τοιότες 
ἀποδοκιμάζησι, καὶ µάλισα ἐγγὺς ὄντων τῶν 
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πολεμίων, ἐφ᾽ ἑκάτερα δὲ τῶν κεράτων τὲς 
ψιλοὺς καὶ τοὺς ἵππους ἐπεκτείνοντες τὴν 

ὄψιν τοῦ διπλασιασμοῦ χωσὶς ταραχῆς τῆς 
φάλαγγος ἀποδιδύασι. ε{, Aelian. Taet. 28. 

διπλόη ἡ ἀπάτη" Πισίδης "ἐπέσχεν ὑμῶνα 
τὴν ῥολὴν ἠπειγμένην ἡ τοῦ χιτῶνος ἐμπε- 
σοῦσα διπλόη.' τάστεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ 
τῶν σκολιῶν τοὺς τρόπους. 

διπλύη ἡ ἔξωφεν ἀρετὴ φαινομένη, ἔσω-ὃ 
Φε» δὲ γέµμουισα κακίας. καὶ οἳ φιλίαν μὲν 
ὑπισχνούμενοι, προϊέμενοι δὲ αὐτὸν τοῖς πο- 
λεμίοις. 

διποδία εἶδος ὀρχήσεως' ριςσοφάνης 
(119. 1245) eyd διποδιάξω γε κἀείσω 
καλὸν ἐς τοὺς «{σαναίες τε κάς ἡμᾶς ἅμα” 
ἀντὶ τοῦ “4θηναίους. 

διπτύχια δύο περιβόλαια ἔχοντα, ὡς 
τὸ μὲν ὑπεςρῶσθδαι τὸ δὲ ἕτερο» ἐπιῤεβλῆ- 
σῦθαι. 

Φίπυρος ἄρτος ὃ παρὰ Ῥωμαίοις λε- 
γόμενος παξαμᾶς. (Βποεαρ. Ατε, ϐ) '"σισύρας 
ἐπὶ τῶν ὤμων φέροντες, ἐν αἷς δὴ ἄλλο ἀδὲν 
ὅτι μὴ διπύρους ἄρτους οἴκοῦεν —— 
νοι ἀφίκοντο. 

4{ίρκη ἡ πηγή. 
δὶς ἑπτὰ πληγαῖς πουλύπες πιλήά- 

µενος, ἐπὶ τιῶν κολάσεως ἀξίων», παρ ὅσον 
ὁ πολύπους Ψδηρευθεὶς τύπτεται πολλάκις 
πρὸς τὸ πέπων γενέσθαι. καὶ ἑτέρα παροι- 
µία "δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν") οὕτω χρὴ τὸ 
καλὺν πολλάκις λέγειν. καὶ 'δὶς παῖδες οἱ 
γέροντες, ἐπὶ τῶν πρὺς τὺ γῆρας εὐηθεςέ- 
ρων εἶναι δοκούντων. καὶ 'δὶς πρὸς τὸν αὐ- 
τὸν αἰσχρὸν προσκρούει» λίφον,, ἐπὶ τῶν ἐκ 
δευτέρε τοῖς αὐτοῖς ἀτοπήμασιπεριπιπτόντων. 

δισκεύων ἐκδεχόκενός, ἢ κυλίων. 
δέσνος ὅ σόλος. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 

519) “καὶ νῦν δίσκος ἐμοὶ κρόταλο»."' 
 διςάζω αἰτιατιπῇ. 
διτάλαντον" “Ἱκαταςήσαντες διτάλαν- 

τον πετροβόλο», τὰ μὲν κατέβαλλον τῶν τει- 
χῶν τὰ ὑὲ διέσειον.' 

δίυγρος. 
διυπνίέζω ἐξανιςῶ, καὶ διύπνισεν ἐξύ- 

πνισεν. 
ὁιφαλαγγαρχία αἱ δύο φαλαγγαρχίαι 

ἄνδρες ηραῤ’. τοῦτο δὲ καὶ µέρος ὑπ) ἐνίων 
καλεῖται. ἀλλὰ καὶ κέρας, καὶ ὁ ἡγούμενος 
κεράρχης. 

ὁιφαλαγγία ἀντίςομος, Ἡ τοὺς μὲν 
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ἡγεμόνας ἔχει μέσους τεταγµένους, τοὺς δὲ 
οὐραγοὺς ἔξω ἔχουσα ἐξ ἑκατέρων τῶν µε- 
ρῶν ἐν παραγωγαῖς τεταγµένους. ἀμφίσομος 
δὲ διφαλαγγία, ἥτις ἐν τῇ πορείᾳ τοὺς ἡγε- 
Ιιόνας ἔχει ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἐν ἔπα- 
}ωγαῖς τεταγκιένους, οὓς μὲν ἐν δεξιᾷ ὃς δὲ 
ἐν εὐωνύμῳ, τοὺς δὲ οὐραγοὺς ἐν µιέσω τε- 
ταγµένους. ε[. Aelian. Taet. 40. 

διφασία ἡ διλογία. 
διφθέρα ποιμενικὺν περιβόλαιον ἐκ δερ- 

μάτων. 
διφρεία ἡ τοῦ ἅρματος περιφέρεια. 
διφρηλατῶν ἁρματηλατῶν: Φοφοκλῆς 

(Αἱ. 845) σὺ ὁ᾽ ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν δι» 
φρηλατῶν ἥλιε, πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν 
χφύνα ἴθδῃς, ἐπισχὼν χρυσύνωτον ἠνίαν ἄγ- 
γειλον ἄτας τὰς ἐμὰς µόρον τ ἐμόν. ὁ 

Aluc φησί. καὶ έφη λάτης. 

διφρίσκος τὸ σκεῦος ἐν 4 ἐφεσῶτες οἱ 

ἡνίοχοι ἐλωύνεσιν. ὑποκοθιςικῶς δὲ εἶπε διὰ 
τὸ χυύφους ενω καὶ μικροὺς τοὺς ἀγωνισι- 
κούς. seli. Α Nub. 81. 

δέφρον σελλίον, ἅρμα, ἢ καθισήριον 
"καὶ τεθέντος αὐτῷ δίφρα τινὺς ζήσας κή- 
ρυχας διεπέµπετο, τοῖς ἐν τῷ τείχει σᾳᾶς 

ἐκδιδόναι παραωῶν.. καὶ διφροφύρος ἡ 
τὸ σελλίον ῥαςάζησα. “4ριςοφάνης (Αν. 1939) 
'"ὀίφρον διφροφόρει"'' ταῖς γὰρ κανηφόροις 
σκιάδειον καὶ Φίφρον ἠκολούθει τις ἔχουσα. 
καὶ διφροφορουμένᾶς Ἡρόδοτος (3 146) 
παρὰ ΠΠέρσαις φορείοις φερομένους. 

ῥίφρος καὶ τὸ ἅρμω παρὰ τὸ δύο φέ- 
ρε, τὸν παραβάτην καὶ τὸν ἠνίογον. ἐξ οὗ 
καὶ ὀιφρηλάτης. 

διφροφόροι λεράττις. ἐν ρ4ταλά άνταις. 
ὁιφυᾶᾷ δύο φύσεις ἔχοντα, 

διφῶν (Ηοπι, 11747) ζητῶν, ἐρευνῶν. 

δίχα. 
διχαζούσης κλιούσης' ᾽"Πδη δὲ τοῦ 

καύματος ἀκμάζαντος, καὶ διχαζούσης τῆς 
ἡμέρας. 

διχῆ διχῶς. 
δέχηλα ζῷα βοῦς ἔλαφος Φόρκων», οἷς 

συµβέβηκεν ἐν τοῖς ὀπισφίοις ποσὶν ἀςραγά- 
λους ἔχειν. 

διχόφεν ἀπὸ τῶν δύο μερῶν. 
ὀιχομηνία τὸ μηνὸς τὸ ἡμμσυ, καὶ ὁν- 

χομηνιαία πεντεχαιδεκαταία ποῦ μηνὸς ἢ 
τῆς σελήνης. 

διχοτοµία φάλαγγος ἡ εἰς δύο ἴσα 

διφασία -- διφκίσατο 

τομή. ταύτης δὲ τὰ µέρη καλεῖται κέρατα, 
ὧν τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας λέγεται καὶ ὡρά, 
τὸ δὲ ἕτερον δεξιὸν κέρας καὶ κεφαλὴ καὶ 
δεξιὸν ἀκρωτήριον καὶ δεξιὰ ἀρχή. ἄραγος 
καὶ ὀμφαλὸς καὶ συνοχή, φράγμα, ὡς ἔνιοι, 
καὶ ςόµα, ὡς ἕτεροι, ἡ διχοτοµία καλεῖται, 
καὶ διχοτομῶ αἰτιατικῇ. «[. Aelian. Tact. 7. 

διψάς εἶδος ὄφεως. ἔσι δὲ ἔχεως ὀλιγω. 
τέρα, ἀποκτεῖναι δὲ ὀξυτέρα. οἱ δὲ δηχΦ έν. 
τες ἐξ αὐτῆς ἐξάπτονται εἰς — ὥςε ὁή: 
γννσθαι. λευκὴ δέ ἐσι, καὶ ἔχει ἐν τῇ οὐρᾶ 
γραμμὰς β’, πρης[ρα δὲ αὐτήν τες καλῦ- 
σι», καύσωνα δὲ ἄλλοι. γίνεται δὲ ἐν «1ιβέι 
καὶ “4ραβία μᾶλλον. καλοῦσι δὲ αὐτὴν καὶ 
µελάνουρον καὶ ἀμμοβάτιν καὶ κεντρίδα. εἰ. 
Aelian. Ν. Α. 6 51. 

— - — - ’ 

ὁ ιψῶ τὸ ἐπιδυμῶ᾽ "δεῷ γὰρ βούλομαι 
αρέσκειν καὶ πρὺς ἐκεῖνον ὁρᾶ», καὶ τῇ ἐκεί- 
ου ῥουλήσει ἔπεσθαι, τῷ οἴακι τῷ ἐκείνου, 
ὀνψῶ.' καὶ δίψα ἧ ἐπιδυμία. 

ὀτψφης εὐκτικόν. 

διώβολον καὶ τριώβολο», καὶ — ἡμιωρό- 
λιον ὁμοίως.. 

διωγκωμένον πεφυσηµένο». 
διῴ δει ἐφλέγμαννε, 
ὁδιωδηκότα ἐξωγκωμένον" ᾿ὅσοι γὰρ ἐκ 

τῆς αὐτῆς σπορᾶς γεγόνασι, κάτω τὸν πόδα 

τὸν δεξιὸν ἔχουσι διῳδηκότα καὶ βάδισω’ 
ἀσδενῆ τε καὶ νωὺη.. καὶ διῳδηκώς 
ὁμοίως. 

διωῦεἴτε ἀποσρέφετε. καὶ διωθάμιε- 
νοι ἀνατρεπόμενοι, ἐκβαλλόμενοι. 

δίωκε ἀρετή» ῥήλου, ἐπιτήδενε. 
διώκειν εἷς ἀγορὰν ἄγειν. τᾶτο λέγεταιο 

ὅταν προὔποφ ύγῃ τις, τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ 
τοῦ συντόνως ἐλαύνειν. καὶ διωκόμεδα 
ἀντὶ τοῦ κατηγορούµεθα., 

ὑδιώκειν ἐπὶ τοῦ ἄγειν εἰς χρίαιν και 
κατηγορεῖν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιδυμεῖν χαὶ ὀρέ- 
γεσθαι" διώκειν γάρ Φρμεν ἀρετήν. καὶ ἐπὶ 
τοῦ διελθεἴν' ""αϊ δὲ νες ἐς φυγὴν καταςᾶ- 
σαι πολλοὺς μετεδίωξαν τόπεης: αἲ μὲ, γὰς 
εἰς ]όνιον κύλπον ἐξέπλευσα», « δὲ ἄλλη. 

διωκίσατο διεχώρισεν, ἀπ ἀλλήλων 
ἐποίῃσε. "διωκίσατο τοὺς ἀνφρώποις ἀπὸ 
Φιοῦ ἡ ἀνοσιότης, ὅσις δὲ «δὲ ἀρετῆς κιιὶ 
ὑσιότητος ἀπάγων ἑαυεὺν ἀπὸ, τῶν ἀνθρω- 
πίνω» πραγµάτω» καὶ σπυδασµάτων» ἐπ᾽ αι’- 
τὸν τὸν Φεόν, καὶ ζῶν τυγχάνει παρόντος 
καὶ τελευτήσας µειῳκίαατο πρὸς αὐτόν. 
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διῳκισμένος -- δογµατίζει 

ῥιωκισμένος κεχωρισµένος. 
ὑιώχω σε ἐλαύνω σε. τὸ δὲ κατηγορῶ 

Ἱσαῇ (Ώειπονί]. 18 609) ""ὁ γὰρ διώκων τᾶ 
ἑηφίσματος”' καὶ (1. 56) 'ἃ μιὲν διώκει τῶν 

ψηφισμάτω», ταῦτά ἐσιν.' 
διωλύγκον» μέγα. καὶ παροιμία ''διωλύ- 

Ίνον κακόν ἐπὶ τῶν μέγα τι καὶ δεινὸν ὄφι- 
σαµένων' διωλύγιον γάρ ἐσι τὸ (ιέγα καὶ ἐπὶ 
πολὺ ὀιῆκον. "οὕτως ὀνοπαλίζεις διωλύγιος 
Πλναρία". Πλάτων (GTheaet. ϱ.162Α3). καὶ 
— "ταῦτα οὐ διωλύγιος φλυαρία 

ῥόξεμν ἂν εἶναι; καὶ δικαίως ὁ κατὰ γραῶ» 
ελον λεγόμενο», ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγίστου 
φληνάφον. 
ῥιώμνυτο παρατατικός. 

ῥιωμοσία ὄρκοι οἱ ὑπὸ τῶν δικαζοµέ- 
των τηγόµενοι, τᾶ μὲν ὀμνύντος ὅτι παθὼν 
ἐγκαλεῖ, τῇ δὲ ἄρα ὅτι ἐκ ἐποίησε. Timaeus. 
ὃτι ὁ Σιμόκατος (7 θ) ἐπὶ τὸ ὄρκα ἐχρή- 

σατο τῷ ὁιωμοσία, λέγων 'οἱ ἸΜΗαυρούσιοι 
ὑμωμοσίαν κατὰ τῶν Ρωμαίων» ἐποιήσαντο." 

ὑτωμοσία καὶ ἀντωμοσία. ὅταν οἱ 
πατηγοροῦντες ὀμνύωσι» ὡς ἁληθῶς κατη- 
Ἰοροῦσι, τοῦτο διωμοσία" ὅταν δὲ οἱ κατη- 
Ἱορθύμενοι ὀμνύωσι τὸν αὐτὸν ὄρκον, δια- 
Ἱκόμενοι τὰ ἐγκλήματα, τοῦτο ἀντωμοσία, 

ὀιώμοτος. (Ῥτοεορ. Are. 26) "διωμύτες 
σιγζασθαι τοῖς διαφερομένοις ἐκέλενε τοὺς 

Atoouc,“ τουτέςσι τοὺς συνηγύρους. 
ἁΐων Ἱππαρίνα Συρακάσιος, φιλόσοφος 

{Πατωνικός, τῇ «Σικελίας τυράννα «{ιονυσία 
τοῦ προτέρα τῆς γαμετῆς 4ριςομιάλης ἀδελ- 
πός, ὃς καὶ ἐκράτησε τῆς Σικελίας τυραννί- 
όος, ἐκβαλὼν τὸν τοῦ προτέρου «ιονυσίου 
εἰόν Πιονύσιον, οὗ πάλιν ἀδελφὺς Νισαῖας 

ἐξέβαλε «Πίωνα τοῦτον. ἔγραψεν ἐπιςολὰς 
πρὸς Πλάτωνα καὶ ἄλλους τινάς. 

4ΐων ὁ Κάσσιος χρηµατίσας, ὁ ἐπίκλην 
Λοκχήιος (οἳ δὲ Κοκκηιανός), Νικαεύς, ἴςο- 
bixic, γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνων» "4λεξάνδρου 
τοῦ ἨἩαμαίας, ἔγραψε ᾿Εωμωϊκὴν ἱςορίαν ἐν 
Αιῤλίοις π΄ (ὁιαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας), 
Περσικά, [ετικά, ἐνόδια, τὰ κατὰ Τραϊανό», 
βίον «4φφιανοῦ τοῦ φιλοσόφου. 
4έων ὁ Πασικράτους Προυσαεύς, σοφι- 

τὴς καὶ φιλύσοφος, ὃν χρυσόςομον ἐκάλεσαν. 
ἀντεποιεῖεο δὲ σεμνύτητος, ὡς καὶ λεοντῆν 
φορῶ» προϊέναι. ἦν δὲ λεπτὸς τὸ σῶμα, καὶ 

ὀμέερεψε τὸ πλεῖσον παρὰ Τραϊανῷ τῷ Καΐ 
σαφε, ὡς χαὶ συγκαύέζεσθαι ἐν τῷ ῥασιλικῷ 
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ὀχήματι. ἔγραψεν, εἰ φθαρτὸὺς ὁ κόσμος, 
ἐγκώμιον Ηρακλέους καὶ Πλάτωνος, ὑπὲρ 

Ομήρου πρὸς Πλάτωνα ὁ', περὶ τῶν 4λε- 
ξάνδρου ἀρετῶν ή. 

4ιωναία ἡ “φροδίτη, καὶ «4{ιώνη ἡ 
αὐτη. 

4ιώνασσα ὄνομα κύριον. 
διώνυμον διαβόητον, ὀνομαςόν, περί- 

φήμον, ᾿διώνυµοι ἐν τοῖς Ἓλλησι., 'διώνυ- 
μοι κύλακες καὶ κεκηρυγµένοι περιηχοῦσιν 
ἡμᾶς, Κλείσοφοί τε (εἴ, ν. Κλείσοφος) καὶ 
ὀτρουθίαι καὶ Θήρωνες, καὶ οἱ περὶ τὴν 
«4ιονυσία βομβοῦντες τράπεζα», καὶ οἱ περὶ 
τὴν Φαῖτα “4λεξάνδρου µεμηνότες. 

διωξικέλευδα κέντρα. 
4ιώξιππος 4θηναῖος κωμικός. δρά- 

µατα αὐτοῦ “4ντιπορνοβοσκύς, Φιλάργνρος, 
Ἱσοριογράφος, «{ιαδικαζόμιενοι. 

διώξομµαέσε δειλέας (Α Eq. 368) ἀντὶ 
τᾷ κατηγορήσω σε. "ἐς δικαςὰς αὐτὸν άγα- 
γόντες ἐδίωξαν τυραννίδος. 

4ιώρης (Ηοι. Ἡ 633). ὄνομα κύριον. 
διώρῦε ὑπερσυντελικός"' “διώρθο ἐκεῖ- 

νος τὰ πράγματα.” 
διωρία ἀνακωχή" (osepli. Β. I. 5 9) '"δό- 

δαν ὃ᾽ ἐπανεῖναι τὴν πολιορκία» καὶ διωρίαν 
ῥουλῆς τοῖς ςασιαςαῖς παρασχεῖν.’ 

διώροφο» τὸ οἴκημα τὸ Φύο ἔχον ςσέγας. 
διώῶρυξ διώρυγος. 
διωρυχή διάνοιξις τοίχων ἢ χωμάτω», 

Φιορυγὴ δὲ ἡ ὄρυξις. 
ὁιωσύμεῦδα ἀπωαόμεθα καὶ ἀποπεμψό- 

μεύα. 

ῥιωςῆρσιν (Εκοά. 38 11) ἀναφορεῦσι 
τοῖς ἀναβαςάζουσι. 

ὁμηθέντα (Hom. 4 99) ὁδαμασφέντα, 
ὑπείξαντα. καὶ δεδμιηκότες δαμάσαντες. 

ὁκῇῆσιες (Ηοιη. Ρ 476) ἡ δάµασις. 
ὁμωίς ἡ δούλη, 
ὁμώς ὁ δοῦλος. καὶ ὁμωός. 

ὁνοπαλίξεις (Ηοπι, ξ 0139) τουτέςι διὰ 

τῶν χειρῶν κινήσεις καὶ ἐντινάξεις. ἡ εὐθεἴα 
ὀνοπάλιξις. ᾽ 

ὁνοφερόν μέλαν», σκοτεινόν" (ΑΡ 7 941) 
“"ὀλοφύρατο, χερσὶν ἀμήσας ἀνδροφόνοις ὄνο- 
φερὰν κρατὸς ὕπερθε κόνιν. 
(κδο ζω ἀμφιδοξῶ. 
4ύόῤηρα ὄνομα πόλεως. 
δογματέζει Φεολογεῖ, φυσιᾶται. δογμα- 

τίξειν ἐςὶ τὸ ὀόξαν τιθέναι, ὡς τὸ νοµοῦε- 
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τεῖν νόµες τιθέναι. δόγματα δὲ ἑκατέρως κα: 
λεῖται, τό τε δοξαζόµενο» καὶ ἡ δόξα αὐτή" 
τύτων δὲ τὸ μὲν δοξαζόµενο» πρότασίς ἐσι», 
ἡ δὲ δόξα ὑπόληψις. ὁ τοίνυν Πλάτων περὶ 
μὲν ὧν κατείληφεν ἀποφαίνεται, τὰ δὲ ψευδῆ 
διελέγχει, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ἐπέχει. καὶ 
περὶ τῶν αὐτῷ δοκούντων ἀποφαίνετάι διὰ 
τεσσάρων προσώπω», Σωκράτους, Τιιαίου, 
τῇ “49 ηναίη ξένη, τῇ Ἐλεάτε ξένη. εἶσὶ δ᾽ 
οἳ ξένοι ἂχ ὡς τινες ὑπέλαβον, Πλάτων καὶ 
Παρμενίδης, ἀλλὰ πλάσιιατά ἐσιν ἀνώνυμα 
(ιορ. Ι.. 3 52). 

περὶ δογμάτω». οἳ μὲν γεννητὸν οἳ δὲ 
ἀγέννητο», καὶ οἳ μὲν ἔμψυχον οἳ δὲ ἄψυ- 
χον. «4ναξαγύρας δὲ καὶ Πυθαγόρας εἷς «4ἵ- 
γυπτον» ἀφικόμενοι, καὶ τοῖς 4ἰγυπτίων καὶ 

Εβραίων αὐτόθι σοφοῖς ὁμιλήσαντες, τὴν 
περὶ τῶν ὄντων γνῶσιν ἠκουτίσθησα». ὕςε- 
ϱο» δὲ καὶ Πλάτων», ὡς Πλόταρχος ἐν τοῖς 
Παραλλήλοις (Solon. 2) φησί». οὐ μὴν δὲ 
ἀλλὰ καὶ Φεὺς «4ἰγύπτιοι πρῶτοι τὸν ἥλιον 
καὶ τὴν σελήνην ὠνόμασαν, καλέσαντες τὸν 
μὲν ἥλιον Ὅσιριν τὴν δὲ σελήνην Ἴσιν, ἅτε 
ὁρῶντες αὐτοὺς δρόµῳ Ἰόντας καὶ Φέοντας, 
Φεὲὺς ἐκ τᾷ δέειν καὶ Ἰέναι. 

δοῦιῆνι σκορόδῳ ἠμφιεσμένῳ ἔοι- 
κεν (Αγὖενερ. 1167). 

δοφιών φῦμα φλυκταίνῃ ἐοικός 
δοθιῶνα ὑποφυόμενον ἄρτι." 

δοιά (Ηοείοά. (). 439) δύο" 'δοιὰ δὲ Φέ- 
σθαι ἄροτρα πονησάµενος.᾽ 

ὁοιδυκοποιός ὃ τὰ κοχλιάρια ποιῶν. 
δοῖδυ ξ ὁ ἀλετρίβανος' ριςοφάνης (Εα. 

ϱ67) “ώς εἰ μὴ ᾿γένεθ’ οὗτος ἐν τῇ πύλει 
μέγας, ἔκ ἂν ἤςσην σκεύη δύο χρησίµω, δοῖ- 
ὀνξ” καὶ ἀλετρίβανος. 

δοίηµεν» παράσχοιµεν. 
δοιοί ἀντὶ τᾷ δύο, ὡς τὸ ''δοιοὶ γάρ τε 

πίφοι κατακείαται ἐν 4ιὸς ἄδει”' (Ποπ. 4 527). 
δοκεύει (Ηοπι. O 340) ἐπιτηρεῖ. 
δόκησις ὑπύνοια. ἢ τὸ μὴ ὄν, νοµιζό- 

µενον δέ, ὃ ἐςι φαντασία καὶ σκιὰ καὶ ὄναρ. 
δόκησις ἀληθείας περιφραςικῶς ἡ 

ἀλήθεια παρὰ Θεκυδίδη ϱ 35). 
δοκησίσοφος ἀντὶ τῇ φρόνιµος' ρι- 

ςοφάνης (Ρας, 44) “"νεανίας δοκησίσοφος.᾽'- 
δοκίδες ἀςέρων ὄνομα. 
δοκιμάσας κρίνας. καὶ δοκιμασθεί- 

σαις σπο»δαἲς κριφείσαις, βεβαιωθείσαις' 

Olenand. εχο. Ἱερ. ρ. 3941) μα ὼν ὡς ταῖςῆ δη 

δοθιῆνι 

ο 
ἔχασα 

— δύλος 

ὑπὸ Ζαχαρία δοκιµασφείσαις σπονδαῖς ὁ σέρ- 
γουαι “Ρωμαῖοι, ἐπαφίησι τὸν Γανχοσδρὼ 
κατὰ τῆς ᾿Ρωμαίων ἐπικρατείας.) 

ῥοκιμασθείς «{ημοσθένης μὲν ἀντὶ τᾶ 
εἲς ἄνδρας ἐγγραφείς (30 ϐ). λέγει δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἀρχόντω» τὸ δοκιµασθῆναι (57 25). ἐλέ- 
γετο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πολιτενοµένων τὸ δοκι- 
µασθῆναι, εἶ καὶ μηδ’ ἤντινα ἦρχον ἀρχήν' 
ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτῶν ἐξητάζετο ὁ βίος. {ν- 
χῶργος δὲ γ΄ δοκιµασίας φησὶ κατὰ τὸν νό- 
μον γίνεσθαι" καὶ γὰρ µία μέν ἐσιν ἣν οἱ ὃ΄ 
ἄρχοντες δοκιμάζονται, ἄλλη δὲ ἣν οἳ ῥήτο- 
ρές, τρίτη δὲ ἣν οἱ «ρατηγοί. λέγει δὲ ἐν τῷ 
αὐτῷ λόγω καὶ ἱππέων δοκιµασίαν. Harp. 

δοκιμασίαν ἐπαγγεῖλαι τὸ δίκην ἑται- 
ρήσεώς τινα καταγγεῖλαι. γίνεται δὲ ἡ τῆς 
ἑταιρήσεως δοκιμασία οὐ πᾶσιν ἀλλὰ πολι- 
τενομένοις ῥήτορσι καὶ ψηφίσματα γράφεσι. 

δοκιμαςῆρες οἱ ἑταςαί. 

δόκιμος" 'ὃ δὲ ὢν καὶ πρότερον ἕν γε 
Ἰταλιώταις πᾶσι δόκιμος, μεῖζον «ὡς τὸ εἰκὺς 
ἐπὶ φιλωνθρωπίᾳ κλέος ἀπήνεγκε.' καὶ ''δο- 
πίµων δοκιμώταται’) τῶν πύλεων. 

δοκός τὸ µέγα Σύλον. 

δοκᾶντα ἀντὶ τῷ ἀρέσκοντα" ' πολλὰ λέ- 
γει παράδοξα καὶ δοκᾶντα τοῖς φιλοσόφοις, 
πολλὰ τῶν καθ’ «δε, ὅπω τινὰ ἀκοὴν φί- 
ροντι τῷ Ἰσιδώρῳ τοσούτων ἀκουσμάτων" 
Damasceius ). 

δολιχά μακρά, πολλά.. δόλιχος τὸ {π- 
ποὐρόμιον, ἀπὸ τοῦ κάµπτειν, ςάδιον δὲ ὁ 
ὀρθὸς δρόμος. ε{. v. δίαυλος. 

δολιχεύουσι περιοδεύουσι». «ἴλιανός 
''Σιονύσιος τᾶνομα, ἔμπορος τὸ ἐπιτήδευμια, 
δολιχεύσας πολλὲὺς πολλάκις πλᾶς περιβάλ- 
λεται πλᾶτον εὖ µάλα ἁδρόν.” ειν. κόφη. 

δολιχόν μακρό», ἢ πολύ" "ἔχειν δὲ δόρυ 
6 κατὰ τὸν ἐξ ἵππα μιαχύµενον δολιχό», ἀλλ 
ὧςε μόνον τὴν ἐπιδορατίδα ὑπερέχειν ἐςὕψος. 

δόλιχος τὸ ὄσπριον καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
ὀρόμε προπαροξυτόνως, δολιχός δὲ τὸ ἐπί- 
Φετο», ὁ µακρός, ὀξυτόνως. ἔσι δὲ ὁ δόλιχος 
κ΄ σάδια. 

δολιχόσκιον τὺ µακροπόρευτο». 
4ολέωνος ὄνομα κύριον. 
Φολοβέλλας ὄνομα κύριο». 
δολόμητις δολιόβαλος. 
δόλος ἡ ἐπὶ λύμῃ τῶν ἀδελφῶν ἐπιβελή 

τε καὶ μηχανὴ παρὰ τῷ ἀποςόλῳ (4 Ρειτὶ 2 
{, 8 40). 



4όλοψ -- 4ομνῖνος 

4όλοψ ὄνομα κύριο». 
όλων. ὅτω καλεῖται ὁ παρὰ τοῖς Κυ- 

ζαηνοῖς τὴν “4ρτεμιν Φεραπεύων γυναικεῖος 

ῥίασος, ὥς φησιν ἰλιανύς, 

παρὰ Ομήρω. καὶ φυλάττει ω. 
4ολώνεια πόλις. 
δύλωνες τὰ μικρὰ ία. "'χαλάσαντας 

τὰ μεγάλα ἄρμενα, τοῖς μικροῖς, ἃ δὴ δόλω: 
νας καλᾷσιν, ἔπεσθαι. καὶ αὖθις Procop. 

Vandal.1 17) “προβαλόμενος τᾶᾷ παντὸς ςύ- 
Ίου ναῦς ὀλίγας, ταύταις τὲς ὁόλωνας ἐπα- 

ράµενος ἔπλει.' 'οἳ δὲ 'Ῥωμαῖοι πλησίον γε- 
γόμενοι καθεῖλον τὸς δόλωνας. 

ὁόμα τὸ διδόµενον δῶρον. 
ῥόμέςεκοι οἱ τιῶν Ῥωμαίων ἰππεῖς, ἢ 

χατὰ Ῥωμαίως οἰκείακοὶ σρατιῶται, 
: 4ομετιανός βασιλεὺς Ῥωμαίων», ἆδελ- 

φὸς Τΐτη νεώτερος, Νέρωνι καὶ Καλλιγόλα 
παὶ Τβερίῳ τοῖς αἴσχισα καὶ φανλότατα προ- 
εἴσι τῆς ἡγεμιονίας περ τῷ πατρὶ καὶ τά- 
ὀειφῷ προσεοικὼς τὸν τρόπον. µετρίοις γὰρ 
δὴ τῆς ἀρχῆς προοιµίοις χρησάµενος εὐφθὺς 
εἰς πλείονά τε καὶ ἄτοπα γνώμης ἐκπίπτει 
μεονεκτήκατα, πλεὀνεξίαν τε νοσῶν ἄμετρον 
καὶ ἀσέλγεια», Φυμῦ τε ἀκρατὴς ὤν καὶ ἅπα- 
ραίτητος ἐν ταῖς κολάσεσι φιλαπεχΦήµων τε 
χαὶ φιλάργυρος, εἰ καί τις ἕτερος. ταχέως 

7όν τὸ πρὸς ἁπάντων (ιῖσος ἐφειλκύσωτο, ὥςε 
τό τε τῇ ἀδελφᾶ καὶ τᾶ πατρὸς ἀποσβέσαι 
χλέος: σφαγαῖς τε γὰρ τῶ» ἐπισήμων τῆς βη- 
λῆς ἑκάςης ἡμέρας ἐμίαινε τὴν πόλιν, τάς τε 
ίσας τοῖς κρείττοσι μιεταδιώκων τιμὰς οὐχ 

ῥπέμειεν ἑτέρων αὐτῦ γενέσθαι κατὰ τὺ 
λαπιώλιον ἀνδριάντω» σάσιν ἢ ἐκ χρυσοῦ 
τε καὶ ἀργύρα πεποιηµένων, ἀπείγετο δὲ ἐδὲ 
τῷ τῶν συγγενῶν φόνα, ἀλλ’ ἐπὶ πάντας τὰς 
ἄφ ὕἵματος τὴν ἀνοσίαν ἤγαγε δεξιάν, ἅτε 
διὰς ὁμογνίες ἅτε δίκην αἰδήμενος, ἆλλ᾽ ὁμᾶ 
τά τε Φεῖα περιφρονῶν καὶ τὰ ἀνθρώπινα, 
lo.Actioch. ρ. 817. 

5» αομετιανός βασιλεὺς Ρωμαίων», άδελ- 
φὸς Τίτω, ὃ διάδοχος γενόμενος ἆ τὴν πα- 
τουήν καὶ ἀθελφικὴν ἐζήλωσεν ἀριστοπολι- 
τείαν, ἀλλὰ τὴν Τιβερίη καὶ Νέρωνος ἀἄνο- 
σιβργίαν ἐκ διαµέερη. καὶ δὴ πᾶν εἶδος κα- 
κίας ἐπελθών, µιαιφονίας τε καὶ γυναικομα- 
»έαςἅμα καὶ ἀνδρομανίας ἀνάπλεως γενόμενος, 
ἑαυτὸν ὁ ἄθεος τελευταῖο» ἀπεθέωσε. κἀν- 
τεῦθεν ὄν ἔχδισον ἅπασι καὶ ἀπόβλητον διὰ 
τὸ φονικόν τε καὶ θηριῶδες τῆς μιαρᾶς γνώ- 

καὶ «όλων ὁ 
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της ἑαυτὸν ὁτάλας ἀποφήνας, εἰκότως µάλα 
τὰ ἐπίχειρα τῆς οἰκείας δυσµενείας κοµισά- 
µενος, αἰσχίσῳ μόρῳ τὸν μυσαρὸν καὶ βέβι- 
λον κατασρέφει͵ βίον. Cedrenus ρ. 244, 

τος σὺν τῷ βασκάνῳ δαίµονι "εμεσήσας 
τῷ ἀδελφῷ, τᾶτον ἀναιρεῖ φαριιάκῳ ἔρωτι 
τῆς ἀρχῆς. καὶ πονηρῶς τὰ πράγματα Ῥω- 
καίων διαθεὶς ἐδὲν ὠμότητος ἐδὲπλεονεξίας 
δὲ φονικῆς ἐνεργείας ἢ ἑτέρε τινὸς --- πα- 
ραλέλουπεν εἶδος ἢ σπάδασµα, μετὰ καὶ τᾶ 
ἀκρατὴς εἶναι καὶ ἀκόλαςος τὰ περὶ τὸ σῶμα. 
ὅτος καὶ Νέρβαν µετέςησεν ὡς ἐπιβαλεύοντα 
τῇ βασιλεία, καὶ “πολλώνιον τὸν Τυανέα ὡς 

φίλο» Νέρβα συλλαβὼν ἀπέκειρε, καὶ δέσµιον 
εἲς δικαςήριο» ἤγαγεν. καὶ ἐπεὶ ὁ φιλόσοφος 
ἐκ ἐνεδίδε, ἐπεγγελῶν τὴ γινόμενα παρ αὐ- 
τοῦ καὶ ἐπιπλήττων» τοῖς πραττοµένοις, αἲ- 
σχυ»νθεὶς ἀφῆκεν αὐτόν. τότε φασὶ καὶ τὺ 
πολυθρύλητον ἔπος εἰπεῖν τὸν 4πολλώνιον "ἐ 
μέν µε κτενέεις, ἐπεὶ ὅ τοι µύρσιμος εἰμί, 
καὶ ἄφαντον γενέσθαι παρωχρῆμα. εξ. v. 
µόρσιμος. 

ὅτος καὶ τὰς φιλοσύφας καὶ µαθηµατι- 
κὺς ἐφυγάδευσεν ἀπὸ Ρώμης. ἐπὶ τότε καὶ 
Ἰωάννης b εὐαγγελιςὴς εἰς Πάτμον ἐξορίζε- 
ται. καὶ τὰς ἀπὸ τᾶ γένες «{αβὶὸ ἀναιρεῖσθαι 
προσέταξε, καὶ ἌἈρισιανοὶ πολλοὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

(ιαρτυρᾶσι. Νέρβας δὲ ἀπολύει τῆς ἐξορίας 

Ἰωάννην τὸν Φεολόγον. 4 δριανὸς δὲ πολλὰ 
ἀνορθώσας καὶ .Ταζοῖς ἦτοι Ἰόλχοις βασι- 
λέα ἐπέησεν, ἐκ εὐβόλως δὲ τῆς ἸΗεσοπο- 
ταμίας παραχωρεῖ Πέρσαις δεηδεῖσιν αὐτᾶ, 
κτηδείσης ὑπὸ ραϊανᾶ, καὶ τὸν Εὐφράτην 
ὅρον ποιεῖται τῆς ἀρχῆς Ῥωμαίω». 

ὗτος διὰ τὸ φονικὸν καὶ δηριῶδες ἔχδιν 

σος ὧν πρὺς τῶν οἰκείων συςάντων ἐπ᾽ αὐτῷ 

κατακτείνεται’ καὶ παρασκευασαµένεας εἴσ- 
πέµψ"αι σὺν ξιφιδίῳ Στέφανον τὸν ἀπελεύ- 
Ψερον, καὶ τᾶτον προσπεσύντα «{ομετιανῷ 
καθεύδονει τὸ μεθημερινὺν πατάξαι μέν, ἑ 
μὴν. καιρία», ἀναπηδήσαντος γῶν ἐκείνα. 

4ομέτιος ὄνομα κύριον. 
4ομιτία ὄνομα κύριον. 
4ομνῖνος φιλόσοφος, Σύρος τὺ γένος 

ἀπό τε {αοδικείας καὶ .{αρίσσης πόλεως 
Συρίας, μιωθητὴς Συριανᾷ καὶ τᾷ Πρόκλου 
συµφοιτητής, ὡς φησι «{αμάσκιος, ἐν μὲν 

τοῖς µαθήμασιν ἱκανὸς ἀνήρ, ἐν δὲ τοῖς ἄλ- 
λοις φιλοσοφήμασιν ἐπιπολαιότερος. διὸ καὶ 
πολλὰ τῶν Πλάτωνος οἰκείοις δοξάσµασιν 

20” 
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διέτρεψε. καὶ διαλυµηνάµενος ἀποχρώσας 
ὅμως εὐθύνας τῷ Πρόκλῳ δέδωκε, γράψαντι 
πρὸς αὐτὸν ὅλην πραγµατείαν, καθαρτικήν, 
ὡς φησιν ἡ ἐπιραφή, τῶν δογμάτων τοῦ 
1Ώάτωνος. ἦν δὲ ἐδὲ τὴν ζωὴν. ἄκρος, οἷον 
ἀληθῶς φιλόσοφο» εἰπεῖν. ὁ γὰρ «49ήνησιν 
᾽4σκληπιὸς τὴν αὐτὴν ἴασιν ἐχρησμῴδει Ηλε- 
τάρχῳ τε τῷ —* καὶ τῷ Σύρῳ «4ο: 
uxivp τάτῳ μὲν αι ἀποπτύοντι. πολλάκις 
καὶ τὔτο φέροντι τῆς νύσα τὸ ὄνομα, ἐκείνῳ 

δὲ ἐκ οἶδα ὃ τι νενοσηκότι. ἡ δὲ ἴασις ἦν 

ἐμπίπλασδαι Χοιρείων αρεῶν, ὁ μὲν δὴ Ηλέ- 

ταρχος ἐκ ἠνέσχετο τῆς τοιαύτης ὑγιείας, 
καίτοι ἐκ ὅσης αὐτῷ παρανόμᾶ κατὰ τὰ πά- 
τρια" ἀλλὰ — ἀπὸ τῦ ὕπνα καὶ διαγ- 

κωνισάμενος ἐπὶ τοῦ σκίμποδος, ἀποῤλέπων 

εἲς τὸ ἄγαλμα τᾷ “4σκληπιᾶ (καὶ γὰρ ἐεύγ. 

χανεν ἐγκαθεύδω» τῷ προδόμῳ τᾶ ἱερῦ) '"ὠ 

δέσποτα” ἔφη, Vri δὲ ἂν προσέταξας Ἰου- 

δαίῳ »οσᾶντι ταύτην τὴν νόσον; κε γὰρ ἂν 

καὶ ἐκείνῳ ἐμφορεῖσθαι χοιρείων κρεῶν» ἐκέ- 

λευσας.) Ἀ ταῦτα εἶπεν, ὁ δὲ “4σκληπιὸς αὐτί- 

χα ἀπὸ τᾷ ἀγάλματος ἐμμελέσατον δή τινα 

φθόγγο», ἑτέραν ὑπεγράψατο Φεραπείαν τῷ 

πάθει. «{ομνῖνος δὲ ὁ κατὰ δέµιν πεισθεὶς 

τῷ ὀνείρῳ, Ψέμιν τοῖς Σύροις πάτριον, ade 

παραδείγματι τῷ ΗΠλουτάρχῳ χρησάµενος, 
ἔφαγε τότε καὶ ἔσθιεν ἀεὶ τῶν χρεῶ». λέγε- 
ταί πθ, µία» εἰ διέλειπεν ἡμέραν ἄγευσος, 
ἐπιτίθεσθαι τὸ πάΦηµα πάντως ἕως ἀνεπλη- 

σθη. τότῳ ὂν ἤδη γεγηρακότι νεώτερος ὄν 
ἐντυχεῖν ὁ “4σκληπιόδοτος λέγεται, ἰδεῖν δὲ 
ἄνθρωπον ἔχοντά τι περιττὺν καὶ ἀςεμφές, 
ἐκ ἀξιᾶντα λόγΕ πολλᾶ τὸς ἐντυγχάνοντας 
ἰδιώτας ἢ ξένους, ἄλλως τε καὶ τὰς ἐπὶ τῷ 
διαφέρειν αὐχᾶντας. ἀμέλει καὶ αὐτῷ προσ- 
ενιχθῆναι τραχύτερο». ἐπεὶ δὲ περὶ ἀριθμη- 
τικᾶ ὑτονδὴ Φεωρήματος ἐκ ἠξίω ὁμολογεῖν 
πρὸς αὐτὸν οἷα δὴ νέος ὤν, ἐδὲ ἐνδιδόναι 

τι µαλθακό», ἀλλὰ διελέγχειν τὸν λόγον ὅτω 
Φρασέως ὧςε τὼν ὤομνῖνον μηκέει προσίε- 
σθαι αὐτὸν εἲς ὁμιλίαν. Damascius. 

4όμνος ὄνομα κύριον. εἴ, ν. Γέσιος. 
ώόμορ. 
δόµος οἶκος. 

δόνακες κάλαμοι ἁλιευτικοί, ἢ αὐλοί, ἡ 
εὐθεῖα ὀόναξ. 

4 ονᾶτος ὄνομα κύριο». 
φονεῖται κλονεῖται, σαλεύεται. «4ριςο- 

φάνης (Εεε]. 949) ''πάνυ γάρ τις ἔρως µε ὃο- 

ἀ4όμνος — δοξάσαι 
v »εἴ τῶνδε ῥοςρύχων, ' ἀντὶ τᾷ κινεῖ, ἐρεθίζει. 

δόξα ὑπόνοια, ὑπόληψις. δόξα δέ ἔσινα 
ὁ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος" εἰ δὲ τῶν πολ- 
λῶν, ὅτι τῶν ἐκ εἰδότω». 

ὀόξα. τὸ λογικὸν καὶ γνωςικὸν µέρος τῆςυ 
ψυχῆς ὁιαιρεῖται εἲς νῶν διάνοια» δόξα». ἡ 
μὲν ἂν δόξα καταγίνεται περὶ τὸ καθύλα ἐν 
τοῖς αἰσθητοῖς. οἷδε γὰρ ὅτι τὸ λευκὸν ὅδια- 

κριτικὸν ὄψεως, καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος δί- 

πας. ἔτι γε μὴν τῶν διανοητῶν οἶδεν ἄνευ 
λόγι τὰ συμπεράσματα, οἷον ὅτι ἡ ψυχὴ 
ἀφάνατος οἶδε, διὰ τί δὲ ἐκέτι' ὁιανοίας γὰρ 
ἔργον ἐςὶ τᾶτο. ὧςε δοξαςά ἐσι τό τε ἐν τοῖς 
αἰσθητοῖς καθόλου καὶ τῶν διανοητῶν τὰ 
συμπεράσματα. ὅθεν καὶ καλῶς ὀρίζεται τὴν 
ὀόξαν Πλάτων» ἐν τῷ Σοφιςῇ (p. 264 Α), ὅνα- 
νοίας λέγων ἀποτελεύτησιν' τῆς γὰρ διανοίας 
συλλογισαμένης ὅτι ἀθάνατος ἡ Ψυχή, τὸ 
συμπέρασμα μόνον οἶδεν ἡ δόξα. διανοίας δέ 
ἐςι τὸ οἷαν ὑδόν τινα διανύει» µεταβαίνεσαν 
ἀπὸ προτάσεως εἲς συμπέρασμα" ἐξ ὅ καὶ 
τὴν κλῆσιν ἕκλκυσε. Philopon. in 1 de anime, 
41. 

ῥόξα.. Σοφοκλῆς (Ο65 2568) ri δῆτα δό-ε 
ξης q̊ καλῆς µοι κλῃδόνος μάτην ῥεάόσης ὠφέ- 
ληµά γίνεται, εἰ τάς τ' “4φήνας φασὶ Φεοσε- 
βεσάτας εἶναι, µύνας δὲ τὸν κακάµενον Ἐένον 
σώζειν οἵας τε καὶ µόνας ἀρκεῖν ἔχειν, κά: 
µοιγε πᾶῶ ταῦτ ἔσιν; 

δόξα Φεξ παρὰ τῷ ἀποςόλω (ad Βοιη, 
1 93) τὸ δημιαργικὺν καὶ τὸ προνοητικό». 
ταύτην τοιγαρᾶν προσεκύρωσα» εἰδώλοις ἐν 
ὁμοιώματι ἀνθρώπων καὶ πετεινῶν καὶ τῶν 
λοιπῶ». 

ῥόξα» ἀρέσα», βεβολευμένον" '"δόξαν δὲ 
τοῖς «4ἰγυπτίοις τὸν μὲν ἵτερο» αὐτόθι µέ- 
νειν, τὸν δὲ ἕτερον εἰς τὰς προσχώρους πύ- 
λεις ἀφικόμενον, ἐφ οἷς ποιήσεται εἰρήνη», 
ὁρίσαι.' καὶ Σοφοκλῆς (08 9114) "δόξα µοι 
παρεςάθη ναὺς ἱκέσθαι δαιμόνων, τάδ᾽ ἐν 
χεροῖν σέφη λαβέόσῃ. Σοφοκλῆς (ΔΙ. 4932) 
'σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ ἔς, ἐμοὶ ὃ᾽ ἄγαν φρο- 
νεϊν,' οἷον σοὶ μὲν ταῦτα ἐν δόξῃ καταλαµ- 
βάνεται, ἐγὼ δὲ σαφῶς ἐπίςαμαι. 

ῥοξάριον δόξα, ὑποκοριςικῶς. 
δοξάσαι ὑπονοῆσαι, εἰκάσαι' “4ριςοφά. 

νης (Ρας. 118) '"δοξάσαι ἔςι, κόραι, τὸ ὁ) 
ἐτήτυμο» κ ἔχω εἰπεῖν. ὅτι τὸν σπεδαϊο» 
ἕ δεῖ δοξάσαι, τθτέσι ψεύδει μὴ αυγκατατί 
Ψεσθαι Diog. L.7 121). καὶ αὖθις (Ρο]γὸ, 
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3 82) "'δοξάζων ἑαυτὸν ὑπὸ τῶν ἐναντίων 
κχαταφρονεῖσθαι. 

δοξασίας δόξης, ὑπολήψεως" 
Ρωμαϊκῶν »Υ 49) 
ἐμῆς δοξασίας.᾽ 

δόξης" ''οἳ δὲ σὺν τῷ Φαβίῳ μέγα ἐκβοή- 
σαντες Εκέτι δόξης ἀλλὰ πολέμε ἔργα πα- 
ρείχοντο." 

δοξοχκοπία κενοδοξία. «ἁππιανός (Ηπη- 
ην. 9) "ὁ δὲ Φλαμίνιος ἐς τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 
δοξοκοπίας ἠρημένος ἠπείγετο "ἀννίβα συµ- 
πλακηναι, «Γ. v. ῥημοκοπία. 

δοξολογῶ σε ὑμνῶ σε. 
δορά τὸ δέρμα. ε[. ν. Εμπεδοκλῆς. 
δὅόρατα λογχάρια. 
δοράτιον» μικρὸν δόρυ, 
δορέί τῷ ὁόρατι. 
δοριάλωτόν αἰγμάλωτο». 
δορίκλυτος περὶ τὸ δύρυ ἔνδοξος. 
δορίκτητος πλδτας ὁ ἀπὺ πολέμα. 

Φδόριλλος τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, ἐφ᾽ 
ἕβρει τᾶ τραγῳδιοποιᾶ «{ορίλλα. 

4ορίσκος χωρίον Θρικικό». 
δορκαλίδες ὄργανόν ἐσι κολασικόν τι, 

ἡ μάσιγες αἱ ἀπὸ ἱμάντων δορκάδων. 
δορκάς. καὶ παροιμία "μὴ πρὸς λέοντα 

δορκὰς ἄψωμαι μάχης, ἐπὶ τῶν τὴν ἰσχὺν 
ἀνίσων». 

4όρκων ὄνομα τόπη. καὶ ὁ ἔλαφος. 
δοροδόκος τὺ Σξύλον τὸ ————— 

τῆς οἰκίας τὸν ὄροφο». 
δορός δόρατος. (5 Αἱ, 068) “ἴσως τοι, 

χεὶ βλέποντα μὴ πόθα», θανόντ ἂν οἰμώξειαν 

ἐν χρεία δορός.. Τέκμησσά φησιγυνὴ «4ἴαν- 
τος, περὶ “4γαμέμνονος. 

δόρπεια ἡ πρώτη ἡμέρα ἡ τῶν ἅπατε- 
ρίω». ἡ ὅ’ ἑξῆς ἀνάρρυσις, κηρεῶτις δὲ ἡ 
τρίτη. καὶ πλατύτερον ἐν τῷ ἁπατέρια. 

δορπήσας (Ἠοπ, η 215) δειπνήσας. 
δόρπιςος δείπνι ὥρα. 

δόρπος ὁ δεῖπνος. καὶ ὑὅορπωρή ὁ αὐ- 
τός. δόρπος ἂν τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνον, παρὰ 
τὸ τὸ δόρυ παύειν. καὶ ἐν τῷ δεῖπνος, 

δόρυ τὸ ἀκόντιο», 
δόρυ καὶ κηρύκειον παροιμία ἐπὶ τῷν 

ἅμα παρακαλάντω» καὶ ἀπειλόντων. οἱ δε- 
κατευθέντες εἲς «4{ελφὲς ὑπ “4θηναίων Γε- 
φυραῖοι, λαβόντες χρησμόν ᾿'ἀνδρὶ ΓΙ Γεφυραίῳ 
φίλος οὖχος ,᾽ - ἀκολνῦθὄντες βησὶν ἕως ἂν ἆ 
ἐκεῖνοι κοπιάσωσι», ὡς ὁ Φεὺς αὐτοῖς ἔχρη- 

4ίων ἐν 
Ἱπροσέςαι δὲ καὶ τῆς 
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σεν, ὅπως ἐκεῖ καταµείνωσι, πολεμημένων 

᾽4θηναίων ὑπὸ Εὐμόλπε ἐπὶ τὴν Τάναγραν 
καλημένη» ὥδευσαν», δόντες μὲν τῷ προηγᾶ- 
μένω κηρύχειο», καθοπλίσαντες δὲ κατόπιν 

τὲς νέες, 
4ορυλάειον τόπος. 

τόπος. 
4ορυμέδων ὄνομα κύριο». 
δορυμήςορος τᾷ ἐπισημόνως πολεμᾶν- 

τος. 
δορύξενος ὁ ἐκ τῶν πολεµίων φίλος, 

ὥς Γλαωῦνος καὶ «4{ιομήδης. ὁ πρεσβεύων 
περὶ λύτρω», εἰ ζωγρηφεῖέν τινες. δορυξένες 
ἐκάλαν» καὶ τὲς ὁπωσᾶν ἐπιξενωφέντας. '"ἀν- 
δρὸς τοιᾷδ’, ὕτῳ πρῶτον μὲν ἡ δορύξενος 
κοινὴ παρ ἡμῖν αἰέν ἐσιν ἑςία” (8506 655). 
ἢ ἐπιτατικῶς νῦν, ἀντὶ τᾶ ἡ καὶ πολεµίοις 
φίλη. 

δορυξός' Αρισοφάνης (Pae. 451) | κεί 
τις δορυξὸς ἢ κάπηλος ἀσπίδων, ἵν ἐμπολᾷ 
βέλτιον, θά μαχῶν, ληφδεὶς ὑπὸ λη- 
σῶν ἐσθίοι κριθὰς μόνας. 

δορυσσόντω», µόχδω» (S ai. 1168), 
τητέσι τῶν κατὰ πόλεμο» µόχθω», ἐξ ἕ πο- 
λεικῶν, 

ὁῥορυφορεῖ τιμὴν περιποιεῖ, 
δορυφόὁ ροι φύλακες, ὑπηρέται βασιλέως, 

ὁπλοφόροι, ὑπασπιραί. 

δός, δότε. "καὶ δός πᾶς ὁ βίος" λάβε 

ad ἐπὶ »ηνσὶν ἀκέσαις."' 
4οσίθεος ὄνομα κύριο». 
δόσις ἰδίως λέγεται παρὰ τοῖς ῥήτορσι 

συμβόλαιο» γραφόµενο», ὅταν τις τὰ αὑτοῦ 
διδῷ διὰ τῶν ἀρχόντων. Harp. 

δοσοληψία. 
δότε µοι λεκάνη» (Α Νις. 907), ἐπὶ 

τῶν ὀργιζομένων καὶ προσποιαµένων ὑπὸ χο- 
λῆς ἐμεῖν. 

ὁότειρα, δοτήρ, δότης. δότης ὁύτα, 
δθλαγωγῶ αἰτιατικῇ. 
δαλεία κατὰ τρεῖς τρόπες, τὸν κατὰ 

τὴν δηµιβργίαν, καθά φησιν (Ρε. 118 91) 
ότι τὰ σύμπαντα ὀδλα σά, τὸν παρὰ τῆς 
πίσεως, ὡς εἴοηται Rom. 6 18) "᾿ἐλευθερω- 
Φέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδηλώθητε τῇ 

δικαιοσύνῃ, τρίτον ἀπὸ τῆς πολιτείας κατὰ 
τὸ εἰρημένον (1ο, 1 2) ''Μωυσῆς ὁ Φεράπων 
μα... Chrysost. hom. 1 in ερ. ad Rom. p. 5. 

δαλεύω σοι. 
ὁύλιον ἦμαρ (Πο, ϱ 323). 

καὶ {ορύλαιον 
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4εβλίχιον »ρῆσός. 
δελιχοδείρων (Ηοπι, Β 460) µακροτρα- 

χήλω». 
ὁδλοι πάντες μὲν φύσει φΦεοῦ, διαθέσει 

δὲ οἱ τότε τὴν δεσποτείαν ἀσπασίως αἱρού- 
μενοι. 

ὅτι δοῦλοι οἳ φαῦλοι τῶν κακῶν, οἱ δὲ 
σπεαδαῖοι ἐλεύθεροι. εἶναι δὲ καὶ ἄλλην δν. 
λείαν τὴν ἐν ἑ ὑποτάξειν καὶ τρίτη» ἐν κτήσει 
τε καὶ ὑποτάξει' ᾗ ἀντιτίθεται ἡ ——— 
φαύλη ὅσα καὶ αὐτή. ὃ μόνον δὲ ' 
εἶναι τὰς σπεδαίης, ἀλλὰ καὶ βασιλέας" 
γὰρ ῥασιλεία ἀρχὴ ἀνυπεύθυνος, ἥτις — 
µόνας ἂν τὸς σοφὰς συςαίη. Diog. L.7 191. 

ὁῥᾶλος ὢν κόμη» ἔχεις (Α Αν. 908), ἐπὶ 

τῶν παραλύγως τι πραττόντω», παρ ὅσον 
ἐλευφέρων τὸ κομᾶν, λέγεται καὶ ὁελότε- 
θος κατὰ σύγκρισιν. 

δελοσύνη" (Ηετοάοί, 1 164) *o4 δὲ Φω- 
Χέες περιημέκτεον τῇ δουλοσύνη ἀντὶ τοῦ 
ἐδυσφόρεν. 

δελῶ δοτικῇ. 

δέλων πόλις ἐν -ἀιβύῃ' Ἔφορος ἐ. καὶ 
ἑτέρα ἱεροδόλων, ἓν Ἡ ἡ εἷς — sux· ἔςι 

δὲ καὶ ἐν Κρήτη «{ελόπολις, ὡς Σωσικράτης 
ἐν τῇ ἆ τῶν Κρητικῶν. ἔςι δέ τις καὶ περὶ 
Θράκη» Πονηρόπολις, ἣν Φίλιιπόν φασι σι- 
νοικίσαι, τὺς ἐπὶ πονηρίᾳ διαβαλλομένες αὐ- 

τύθι συναγαγύντα, συκοφάντας ψευδομάρτυ- 
ϱας καὶ τὲς συνηγόρες καὶ τὸς ἄλλεςπονη- 
οὓς ὡς δισχιλίος, ὡς Θεόπομπος ἐν ιγ τῶν 
Φιλιππικῶν φησί, 

δύπησεν ἐ ἔπεσεν ὧςε ψύφον ἀπετέλεσε. 
ὁὔπον ψόφον». καὶ δᾶπος θάνατος μετὰ 

ψόφου. 
4 άπων ὄνομα κύριο». 
ὀθράτειος ἵππος καὶ ὁεράτεος. 

δάρειος ὁ ξύλινος ἵππος τῶν Ἑλλήνων" 

Αριςοφάνης (Αν. 1128) ᾽ μέγεθος ἧσον ὁ δά- 
ρειος, ὑπὸ τᾶ πλάτες ἄν παρελασαίτη», τὸ 
δὲ µῆκος ἑκωτοντόργυιον." 

ὁερέ καὶ ὅορί τῷ ὁόρατι. 
ὀθρίληπτος αἰχμάλωτος. 
4δρις ὄνομα ποιητᾶ. 
δεροδόκης (Ποπ. α 128) τῆς τὰ ὁόρατα 

δεχομένης. 
δοχμή σπιθαμή, παλαιςή. “ριςσοφάνης 

(Κα. 318) "πρὶν ἡμέραν φορῆσαι, μεῖζον ἦν 
δυοῖν δοχμαῖν.; λέγει δὲ πρὸς τὸν βυρσούέ- 
ψην περὶ τᾶ δέρματος. τι λε τη ἔη — 

4ουλίχιον — δρᾶμα 

ῥόχμιον πλάγιον. 
ὁρᾶ ἀντὶ τὸ πρᾶττε, προςακτικῶς' «4ρι- 

σοφάνης Ὄρνισι (4459) ''σὺ ὁ) αὐτὸς ἤδη 
τἆλλα ὁνρᾶ." 

ὁρᾷ ποιεῖ, ἡ ποριεῖ. 
ὁράγματα ἀπαρχαί' (ΑΡ ϐ6 44) ' Ηρά- 

»αξ πρῶτα δράγµατα φυταλιῆς, τρισσῶ» οἳ- 
νοπέδων τρισσοὺς ἱερώσατο τούσδε κάδες.' 

δραγμὴ χαλαξῶσα. ἐπὶ «{ιοφάντεη τὸ 
δεωρήτικὸν ἐγένετο ὁρωγμή. ἐπεὶ δὲ ἐπέσχε 
χάλαζα τότε ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὁραγμὴν αὐτὴν 
χαλαζῶν ἐπέσκωπτο». Ζεπου. 3 97. 

ὀράκαινα. 
ράκαυλος' Φοφοκλῆς Τυμπανισταῖς. 

ἐπεὶ ᾗ «4θηνᾶ δοκεῖ παρ᾽ αὐταῖς αὐλίσαι τὸν 
ὁράκοντα ταῖς Κέκροπος ϱυγατράσι». ὅτι συ- 
»αυλίζονται κατὰ τὸ εἰκὺς Κέκροπι ὄντι ὁι- 
φυεῖ. ὅτι συναυλίζεται µία τῶν ἐν τῇ ἆκρο- 
πόλει ὁράκονεε, προσηµερεύάσα τῇ Φεῷ. 

4ρακοντίδης εἷς τῶν τριάκοντα. 
ἄ ράκων “4φηναῖος νομοθέτης, ὅτος εἰς 

«Αἴγιναν ἐπὶ νομοθεσίας εὐφημούμενος ὑπὸ 
τῶν «4ἰγινητῶν ἐν τῷ δεάτρῳ, ἐπιρριφάντων 
αὐτῷ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν πετάσους πλείονας 

καὶ χιτώνας καὶ μάτια, ἀπεπνίγη, καὶ ἐν 
αὐτῷ ἐτάφη τῷ Ψεάτρῳ.. γέγονε δὲ τοῖς χρό- 
νοις κατὰ τοὺς ἕ σοφάς, ἢἤ μᾶλλον καὶ πρε- 
σβύτερος" τῇ γοῦν λὼ΄ ὀλυμπιάδι τοὺς νό- 
κας ἔθετο γηραιὸς ὦν τοῖς “4φηναίοις. ἔγρα- 
ψεν ὑποθήκας εἰς ἔπη τρισχίλια. 

4ράκων Στρατονικεὺς γραμματικὸς τε-ὺ 
χνικά, ὀρθογραφίαν, περὶ τῶν κατὰ συζυ- 
γίων ὀνομάτων, περὶ ἀντωνυμιῶν, περὶ µέ- 
τρω», περὶ σατύρων, περὶ τῶν Πυδάρε µε- 
λῶ», περὶ τῶν Φαπφοῦς µέτρωκ, περὶ τῶν 
«ἄλκαίου μελῶν. 

4ράκω» υἱιδοὺς Ἱπποκράτους τοῦ ὅια-ο 
σήµου ἰατροῦ, ἀπὸ Θεσσαλᾶ, πατὴρ δὲ Ἱπ- 
ποκράτους, οὗ πάλιν γέγονε 4ράκω», ἰατρὸς 
καὶ αὐτός, ὃς ᾿Ρωξάνην ἰάκρευσε συνοικοῦ- 
σαν “4λεξάνδρῳ τῷ ἸΜακεδύνι. οἵ, v. Ίππο- 
κράτης. 

ὅτι δράκων τὸ Φηρίον διπλῆν ἔχει τὴν 
γλῶσσαν», ὁμοίως καὶ ὁ ῥήτωρ. (artemid. 4 69) 
ασὶν ὅτι ὁράκω», ἐὰν ἁλῷ, εἰς τὴν κεφα- 

λὴν παιόµενος ἀποννήσκει. 
ὁρᾶμα ποίημα, πρᾶγμα, ὡς καὶ ὁρᾶσαι 

πρᾶξαι. λέγεται δὲ ὁρᾶμα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν 
Ψεατρικῶν μιμηλῶς γινόμενα ὡς ἐν ὑποκρί- 
σει. 'ὃ δὲ ἐβονλεύσατο ἀςειοτέρῳ ὁράματι 



δραματουρ}γήσας -- δθόμοις 
”. πἱωῆσαι τὸν ἠπατηκύτα, τουτέςι πράξει. 

Εἰάπιος (ρ.77 ΝΙΕΝ.) “καὶ τότῳ ὥσπερ ὁρά- 
ματι μεγάλῳ καὶ τραχεῖ τὸ κατὰ Πήεσώνιον 
ἐπεισόδιον οὐκ ἔλαττον ὁ δαίμων ἐπήνεγκε. 
ὁραματουργήσας συνδείς. 
ὀράμῃς αὐθυπότακτο». 
4ράος καὶ Σάος ποταμοὶ περιλαµβά- 

ρωτες τὴν δευτέραν Παιονίαν εἷς τὸν ποτα- 
μὸν Ἴσρον καταφέρονται. 

ὀραπετεύσας φυγών. 
ὁραπέτης ὁ ἀποδρὰς τῆς δουλείας, ὁ 

τὸ ὁρᾶν πετεύω», ὃ ἔςι φεύγω». δραπέτης, 
τὸ ὁρα μακρόν. 

ὁραπέτης κλῆρος ὁ μετὰ παναυργίας 
Ἰσύμενος. τοῦτο δὲ ἱςόρηται περὶ Νρεσφό»- 
τον καὶ τῶν ριςοδήμου παίδων, ὅτι πα- 
νοέργως ὁ Ἱρεσφόντης βῶλον ὑγρὰν εἰς τὴν 
ὑρίαν ἐνέβαλε κληρουμιένων περὶ Μεσσήνης. 
Σοφοκλῆς (Δἱ. 13285) "οὐ ὁραπέτην τὸν κλῆ- 
ῥ0 ἐς μέσον χαθείς, ὤλλ' ὃς εὐλόφου κυνῆς 

ἔμλλε πρῶτος ἄλμα κουφιεῖν.' καὶ ὁραπέ- 
τιν, θΦηλυκῶς, παρὰ Κρατίνῳ. 

ἀράπων ὄνομα κύριον. 
ὑράσας ποιήσας. 
ὀρασείεις ὁρᾷν διανοῇ" “"ώ Ζεῦ, τί δρα- 

οέες ποθ᾽ ἡμῶν τὸὺν λεών''ρισεοφάνης 
Pae. 61). καὶ ὁρασείοντες ἐπιθυμοῦντες 
πράξαέ τι. 

ὑρασμός φυγή. 
ὁρᾶσον" “4ρισοφάνης Ὄρνισιν (64) "αλλ 

οἱσ’ ὃ ὁρᾶσον; τῷ ακέλει θένετὴν πέτρα», 
αττικῶς.. 

ὁράσσομιαι γενικῇ. 
ὁραςηρίοις πρακτικωτάτοις. 
ὁραςήριον. 

μετὰ τοῦ ὁρασηθίου αὐτῷ ἐτέτακτο καὶ τοῦ 
ὠῤρώδους" ἐπιεικῆς γὰρ ὦν «καὶ πρός γ΄ ἔτι 
ὑπράγμων, ὅμως εἰς ἀγῶρα πραγμάτων ἐμ- 
βεβηκὼς ἐξ ἀνάγκης οὐδενὸς ἐλείπετο τῶν 
αρὶ ταῦτα καλινδουμένων” (Gunapius ?). 
ὁραςήριος ὁ περίεργος, 

. ὁραχμή. αἳ ϱ ὁραχμαὶ ποιοῦσι μίαν 
μνάν. δραχμὴ δὲ (απ δὲ χρυσίου) ὑλκὴ νο- 
µίσµατος εἲς ἀργυρίου ὁραχμιὰς {. 

ι. ὁραχμή Ἐξ ὀβολῶν. καὶ ριςοφάνης 
ἴδαε, 373) εἰς χοιρίδιον δάνεισόν µοι τρεῖς 
ὀραχμάς, ἐπὶ τῶν μελλόντων ἀποῦ»ήσκειν 
η μνεῖσθαι, ἐπεὶ οἱ μυόμενοι χοῖρον ἔφνον. 
— δὲ οἱ μµυούμενοι ἐς τοὺς εὐσεβεῖς 

τάττεσθαι. 

Ἓ. ή * — 

τὸ κόσµιον καὶ ἠσυχιον | 
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δρεπανηφόρω τέθριππα. "ἦν δὲ τῷ 
4αρείῳ ὑπ 4λεξάνδρου πολεμουμένῳ τέ- 
Φριππα ὀρεπανηφόρα κατεσκεὐασμένα τὸν 
τρόπο» τῶτον. τῶν» τροχῶν ἦσαν εἲς τὸν κύ- 
χλο» περικεχαλκευμένα ὀρέπανα, συνέβαινέ 
τε ἐπερχομιένων τὰς τάξεις ἀναιρεῖσθαι καὶ 
τὰς ἐμπίπτοντας οἰκτρῶς ἀπύλλνσθαι' ἐλαυ- 
νομένων γὰρ τῶν δρεπάνων οἳ μὲν τῶν πο- 
δῶν, οἳ δὲ τῶν χειρῶν, οἳ δὲ ἐκ τῶν ὅπλων 
κρατούμενοι ἐσύροντο ἐπὶ πολὺ καὶ ἄνῃ- 
ροῦντο.” 

ὀῥρεπανηφόρος Σιφηφόρος. καὶ ὄρε- 
πανηφύρα". Ἐενοφῶ» (Απαυ. 1 810) "τὰ δὴ 
ὀρεπανηφύρα καλούμενα εἶχον ὀρέπανα ἐκ 
τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιο» ἀποτεταμένα καὶ 
ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς δια- 

κόπτειν ὅτῳ ἐνετύγχανον.᾽' 
δρέπεται Φερίζεται, τρυγᾶται, ἀπανὸί- 

ζεται. (ΑΡ 7218) ''ἐφ ἧς μνηςῆρες ἀγαυοὶ 
πλείονες ἢ νύμφης είνεκα 1 υνδαρίδος, ὅρε- 
πτόμενοι χάριτάς τε καὶ ὠνητὴν ἀφροδίτην.” 

ὀρέπομαι γενικῇ" "τῶν αὐτῶν σοι λό- 
γω» ἐδρεψάμην κἀγω.. αἰτιατικῇ δέ Ἵπονη- 
ρὸν πονιρᾶς δόξης καρπὸν ὀρεπόμενος, καὶ 
τὰ κάλλισα ὀρεπόμενος τῆς φιλίας ἄνθη."' 

ὁρέπου τρύγα. Ηρόδοτος (8115) "τῶν 
δένδρων τὸν φλοιὸν περιλέπαντες καὶ τὰ φύλλα 
καταδρέποντες ἤσθιον." 

ὀρεφθῆναι ἀποδρεπανισφῆναι. 
ὀρησμός. 
4ρῆσος (Ποπ. Ζ 90) ὄνομα κύριον. καὶ 

ὄνομα ποταμοῦ. 
ὁρῆςαι οἱ οἰκέται. 
ὁρηςοσύνη (Ηοπι, ο 321). 
δριμέα τὰ ὁριμύτατα, καὶ ὁριμεῖα ἡ 

ὀριμυτάτη. 
δρίος σύνδενδρὀς τόπος" (ΑΡ 7 203) 'οὐ- 

χέτ ἄν ὑλῆεν δρίος εὔσκιον, ἀγρότα πέρδιξ, 
ἠχήσεις ἀνιεὶς γῆρυ» ἀπὸ ςόµατος. 
᾿4ρογγίλο»ν χωρίον Θφρᾳκικόν. 
ὑὁρομαῖος ἐπὶ ἐνικοῦ, ὁρομαίως δὲ 

ἐπιρρηματικῶς πληθυντικῶς, ὡς τὸ 'δρο- 
µαίως ἦλθον οἱ ἄνδρες,, ""δρομαῖος"' δὲ 
"ἡλόεν ὁ ἀνήρ., δρομεύς δὲ ὀρομέως. 

4ρομιχαίτης ὄνομα κύριον, ὃὁ βασι- 
λεὺς τῶν ᾿Οδρυσῶ». 

ὑῥρόμοις τοῖς γυµινασίοις, κατὰ Κρῆτας. 
(5 ΕΙ. 686) “Ἱδρόίῳ ὁ᾽ ἰσῶσαι τῇ φύσει τὰ 
τέρματα, νίκης ἔχων ἐξῆλθεπάντιμον γέρας.᾽᾿ 
περὶ Ὀρέσου φησί», οἷον οὐκ ἐλλείπων κατὰ 
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τὰ τέρματα, ἀλλ’ ἴσος φανεὶς τοῖς τέρµασι». 

ἀντὶ τᾶ ἴσος καὶ τεθαυμασμµένος ἐν τῷ ἀγω- 
νίσματι ὡς ἐπὶ τῇ µορφῇ. τουτέςιν ὥς 8 αυ- 

μιαςὺς ἐπὶ τῇ µορφῇ, ὅτω καὶ ἐπὶ τῷ ἔργῳ 
ἐφάνη. ὡς ἐπὶ τῷ εἴδει, οὕτω καὶ ἐπὶ τῷ 
ἔργῳ. 

ὁρομοκήρυκες οἱ ἀγγελιαφόροι παρὰ 
«4ίωνι 8 35). 

δρυαχαρνεῦ ὁρύινε «4χαρνεῦ, ἀναίσθη- 
τε’ ἐκωμῳδοῦντο γὰρ οἱ “χαρνεῖς ὡς ἄγριοι 
καὶ σκληροί, Ποτάμιοι δὲ ὡς ῥᾳδίως δεχό- 
µενοι τοὺς παρεγγράφους, Θυμοιτάδαι καὶ 
Προσπάλτιοι ὡς δικαςικοί, 

4ρυίδαι παρὰ Γαλάταις οἱ φλόσοφοι 
καὶ σεμνόθεοι. Diog. L. prooem. 

δρύινος Ἑύλινος, ὡς ἄν τις εἴποι λίθι- 

ος" πᾶν γὰρ Σύλον δρῦς καλεῖεαι κατὰ τὸ 
γενικόν. ἀπὸ τούτου καὶ τὰ ἀκρόδρυα καὶ 
δρύφακτοι καὶ δὀρυμοὶ καὶ δόρατα, καὶ ὁέ- 
ρειος ἵππος καὶ δρυπέπεις ἐλᾶαι. 

4ρυμός ἐν τῷ παραπρεσβείας «4ημο- 
σθένες (326) πύλις ἐςὶ μεταξὺ Βοιωτίας καὶ 
τῆς «άττικῆς. 

ὀρυμός ὁ σύνδενδρος τόπος" "ἐν τοῖς 
δρυμοῖς αὐτόματος ἐξάπτεται φλόξ, τῶν δέν- 
ὁρων ὑπὸ σφοδροῦ πνεύματος κινουμένων 
καὶ ἀλλήλοις ἐντριῤομένων."' 

δρυοκοίτης. (ΑΡ 7 190) ""ἀκρίδι τῇ κατ 
ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίτῃ τέττιγι ξυ- 
νὺν τύμβον ἔτευξε Μυρώ, παρθένιον ςάξασα 
κόρη δάκρυ." 

4ρύοπες ἔθνος περὶ τὴν Πυθῶνα ἄδι- 
κο», ὃ Ἡρακλῆς µετῴκισεν" ὅτε γὰρ τὸν Ἔρυ- 
μάνθδιον κάπρον ἔφερεν, ἐξήτει αὐτοὺς τρο- 
φήν, οἳ δὲ οὐκ ἔδωκα». 

ὀρύοχοι πάτταλοι οἱ ἐντιθέμενοι ναυ- 
πηγουµένης νεώς. καταχρηςικῶς δὲ τὰ προ- 
οίµια". ριςοφάνης (Τ]νερα, 57) ''4γάδων 
ἄρχεται ὀρνόχους τιθέναι ὀράματος ἀρχάς, 
χάµπτει δὲ νέας ἀψῖδας ἐπῶ»ν, τὰ δὲ τορ- 

νεύει, τὸ δὲ κολλομελεῖ καὶ γνωμοτυπεῖ κἀν- 

τονομάζει καὶ κηροχυτεῖ καὶ γογγυλίζει καὶ 
γοανεύει καὶ λαικάζει.' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
616) "τὸν ὁ᾽ ἔτι Φείης εὔςοχον ἐν πόντῳ, 
τὸν δὲ κατὰ ὀρυόχους.. δρυόχους Πλάτων 
ἐν Τιμαίῳ (p. 81 Ὦ) καλεῖ τὰ ςηρίγµατα τῆς 
πηγνυµένης νεώς. '"σύλη ὃ' ἐκ δρυόχων ναυ- 
πηγουµένου καν’ ἕνα ον κά λαθεῖν ἀδύνα- 
τον. 

ὀρυκένης. ὁ πέπειρος καρπὸς τῶν ὁέν- 

ὁρομοκήρυκες -- δίη 

όρων», ἡ ἐπὶ τῶν δένδρων πεπανθεῖσα ἐλαία" 
ὡσαύτως καὶ ἡ Ἰσχάς. καὶ δρύπεπα”" (ΑΡ 
6198) τήν ο ἁλίπαςον ὀρύπεπα,” τετέςιν 

ἐλαίαν. 
ὑὁρυπολεῖν τὸ ξύλοις πολιορκεῖ». 
ὁρύππα" (ΑΡ 6 9299) 'ἅ τ ἐφιολκὶς δρύπ. 

πα καὶ τυροῦ ὀρύψια κυκλιάδω», τουτέςιν 

ἐλαία καὶ τυροῦ ξύσματα περιφεροῦς. 
4ρῦς. ἔςσι μὲν πόλις ἐν ᾿Ἠπείρῳ, ἔςι δὲ 

καὶ ἑτέρα ἐν Θράκῃ. ὁρῦς τὸ Φένδρο», τὺ 
ὁρυ βραχύ: (ΑΡ 7 8) ""οὐκέτι Φελγομένας, 
Ὀρφεῦ, ὁρύας, οὐχέτι πέερας ἄξεις.' χαὶ 

Ὅμηρος (μ 328) ''ἡ ὁρυὺς ἢ πεύκης, τὸ κιὲν 
οὗ καταπύθεται ὄμβρῳ.᾽ 

ὑρυτόμος «Ηοι..4 86) ὑλοτόμος, ὅεν- 

ὁροτόμος, 
ὀρύφακτοι ξύλινοι δώρακες, τὰ ὅια- 

φράγματα, ἢ τὰ περιτειχίσµατα, ἢ κεγκλί- 
δες, περιφράγµατα, τὰ νῦν ταβλωτὰ καλού- 
µενα, τὰ τῶν οἰκοδομημάτων» ἐξέχοντα Ἑύλα 
(δε. Α Ὑεερ. 385, Εα. 6732). ''ὃ ὀἐτετρακοσίας 
φορτίδας νῆας συσχώ», ὀρυφάκτους τε ταύ- 
ταις πηξάµενος ἐν κύκλῳ."' 

ὀρύφη ξέσματα. καὶ ὀρύφοι. 
ὀρύψαι ἀποξέσαι, 
ὁρώμενα πραττόµενα, ἐνεργούμενα. καὶ 

ὁρωμένων πραττοµένω». 
ὁρώντων ἀντὶ τοῦ δράτωσαν, χρή- 

σθων ἀντὶ τοῦ χρήσθωσαν. ἀτεικὴ δέ ἐςιν 
ἡ σύνταξις, ὥσπερ ποιούντων ἐκεῖνοι ἀντὶ 
τοῦ ποιείτωσω», φρονούρτω» ἀντὶ τοῦ φρο- 
νείτωσαν, καὶ νοούντων νοείτωσαν. sech. A 
Να, 440. 

ὁρωπακίζειν παρ ἡμῖν τὺ µετ ἆλοι- 
φῆς τινὸς χρίεσδαι τὸ σῶμα πρὸς ψίλωσιν 
τῶν τῆς σαρκὸς τριχῶν καὶ ᾿μερικήν τινα 
χένωσιν τῶν ταύτῃ προσγινοµένω» αἰτιῶν, 
ἀπὸ τοῦ μυζᾶν αὐτάς. 

ὁρωπακίζω συνάγω, τρυγῶ" ὁρωπτὰ 
γὰρ τὰ ὀρεπτά, τὰ δρέπανα. 

ὁρῶπ αξ ὁ κεκαλλωπισιιένος ἀνήρ. (8γ- 
πε». p. 75) ' πολλοὺς ὁρῶ διὰ τὴν ὑγίειαν ἐπὶ 
τὸν ξυρὸν καὶ τὸν ὀρώπακα καταφεύγοντας. 

4ρωπίδης ὄνομα κύριο». 
δυάζει (αυ φλυάζε) φλυαρεῖ, ἀλογεῖ, 
δυεῖν' Πολύβιος "ἀπελδεῖν εἰς πόλιν Ἡ 

δυεῖν μὲν ἡμερῶν ἀπεῖγε. καὶ αὖθις ''δυεῖν 
προελέσθαι Φάτερο», ἢ τὸ ἢ τό.” 

ὁυερόν ῥλαβερόν, ἐπιβλαβές, 
δύη ἡ κακοπάθεια, ἡ δυςυχία. ὃφεν καὶ 



δυηπαθής — δυοῖν 

ῥοΐ]ος, δύηλός τις ὤν. Καλλίμαχος (ξε, 303) 
"δέην ἀπόθεςον ἀλάλκοι, ἣν οὐδεὶς ποῦεἴ. 
ὃν µέφοις "τοῦνεκα τὴν ἰδίην οὔτις ὄπωπε 
ὀήην. 
ὀνηπαθής ὁ καρτερικός. (ΑΡ 7 208) ''αὐ- 

τοῦ σοι παρ ἅλωνι, ὀυηπαθὲς ἐργάτα μύρ- 
μηξ, ἠρίον ἐκ ῥώλου διψάδος ἐκτισάμαν." 

ὀῦδι (Ποια. Η 64) ἐνδυσαι. 
ὀῦναι κατελθεῖ», ἡ εἲς δύσιν ἀπελθεῖν. 

. ὀύναμις ὃ «ρατός. ''συναγθείσης δυνά- 
µεως θαυμαςῆς ἡλίκης τὸ μέγεθος,’ καὶ αὖ- 

δις ᾿πλείσης ὅσης,, κατὰ «ττικὴν σύνταξιν, 
ὠπὶ τοῦ πολλῆς τὸ πλῆνος. 

» ὀύναμις λέγεται καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ὁ «ρα- 
τς" "τῷ ἀνὰ τοὺς ἑώους πολέμες τὰς Ῥω- 
μαίων τετράφθαι δυνάμεις. δύναμις καὶ ἡ 
ἰσχές' 4{αμάσκιος περὶ Ἰσιδώρου '"Ὁ δὲ ἐμε- 
Ἱα ἄττα τῶν ποιητικῶ», οὐχ ὅσον δυνά- 
πως ἀλλ’ ὅσον ὀρέξεως εἰχε. 

ε ὑύναμες, εἴ τις τῶν φευκτῶν τινὸς τὴν 

ῥέναμιν ἀποδοίη, οἷον ἄν τις τὺν κλέπτην ἢ 
σοφισὴν ἡ διάβολο» ὁριζόμενος λέγῃ τὸν μὲν 
ῥμήβολον τὸ» δυνάµενον διαβάλλειν καὶ ἐχ- 
ὑροὺς ποιεῖν τοὺς φίλοὺς, τὸν δὲ κλέπτην 
τὸν δυνάμενο» λάθρα τὰ ἀλλύτρια ἀφαιρεῖ- 
θα, τὸν δὲ σοφιςὴν τὸν δυνάµενο» ἀπὸ 
ανυμένης σοφίας χρηµατίζεσθαι. οὐδεὶς 
Ἱὸρ τούτων τοιῦτός ἐσι τῷ δύνασθαι, ἀλλὰ 
τῷ προαιρεῖσθαι τοιαῦτα. ὀύναμιν μὲν γὰρ 
καὶ οἳ ἀγαθοὶ ἔχουσι τοῦ τὰ φαῦλα ὁρᾶ», 
ἀλλ οὐ δρῶσιν αὐτὰ τῷ μὴ προαιρεῖσδαι. 
Alex. Aphrod. in Τορ. p. 175. 

ἔσι δὲ δύναμις ὀργανικὺν ἀγαθὸν δὲ ἄλλο 
αἱρετόν, id. p. 176. 

ὀννάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἢ ἐντελεχείᾳ. ἀντὶ 
αν τοῦ σώματος ἐχρήσατο ὁ ριςοτέλης τῇ 
ὀννάμει, ἀντὶ δὲ τοῦ ἀσωμάτου τῇ ἐντελε- 
Μία, περὶ ψυχῆς τὸν λόγον διαιρῶν. καὶ γὰρ 
τῶν σωμάτων» τὰ μὲν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ 
ὀενάμει ἐςὶ καὶ κατ οὐσίαν καὶ κατὰ ποιό- 
πτα καὶ ποσότητα καὶ τὴν ἐκ τύπε εἷς τό- 
πὸν µεταβολή». δυνάμει γάρ ἐσμεν ἄνφρω- 
πο ἐν τῷ σπέρµατι καὶ ἐν τῷ καταµηνίῳ, 
καὶ ὀννάμει παῖδες ὄντες ἔχομεν τὸ τᾷ ἀν- 
ὁρὺς μέγεθος. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ποιῦ, δυ- 

»άμει ψυχροί ἐσμεν Φερμοὶ ὄντες, καὶ δυνά- 
µει χινούµεθα καθήµενοι. τὰ δὲ οὐράνια ἐν 
τῇ κατὰ τόπον µεταβολῇ µόνον ἔχουσι τὸ 
ὀννάμει" ἀνατέλλων γὰρ ὁ ἥλιος δυνάμει µε- 
σουρανεῖ, καὶ μεσουρανῶ» δυνάμει δύνει. καὶ 
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ἐπὶ τῆς ἄλλης αὐτοῦ κινήσεως καὶ τῶν ἄλ- 
λων ἀςέρων ἐν τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ τὸ 
δυνάμει ἔσι Φεωρεῖν. Philopon. in 1 ἀθ anima, 
ASa. 

ὅτι αἳ δυνάμεις τῷ χρόνῳ μὲν τῶν ἔνερ- 

γειῶν πρότεραι, τῷ λόγῳ δὲ δεύτεραι. πρό: 
τέραι μὲν γὰρ τῇ διδασκαλία καὶ σαφἑςεραι 
ἡμῖν εἰσὶν εἲς γνῶσιν αἳ ἐνέργειαι τῶν ὃδυ- 
»άμεων τῇ τελειύτητι. τελειότης γὰρ τῦ ὃυ- 
νάμει ἡ ἐνέργεια ταύτης γὰρ ἕνεκα ἡ δύνα- 
µις, τὸ δὲ οὗ ἕνεκα πρότερον τοῦ ἕνεκά τη. 
καὶ παντὸς δὲ τὸ μὲν τέλος τῷ χρόνῳ ὅςε- 
ρο», τῷ δὲλόγῳ πρότερον" προτιθέµενοι γὰρ 
τῷ λόγῳ τὸ τέλος, οὕτω τὰ πρὸς αὐτὸ ζη- 
τοῦμεν καὶ παρασκευαζόµεθα. 

δυνάμεις γεωμετρικαὶ πέντε" Πισίδης "τὰς 
πέντε δυνάμεις «4ρχιμήδους εἲς μίαν ὀλκὴν 
συνάψας, εἰς τὸ κινῆσαι μόλις τῶν ὄνσςρα- 
χήλων ἐξ ὀγῶν τὰ φορτία." 

ὅτι Φίλων ἔφη δέο δυνάμεις εἲς πᾶσαν 
ψυχὴν συ»έρχεσθαι, σωτήριόν τε καὶ φῷο- 
ροποιό». οὐδ) ὄναρ οὗτος τῆς ΄σωτηρία ἐπή- 
σῶετο, ἀλλ ὅλος ἄκρατος ἐκ τῆς φφοροποιᾶ 
ὑπέςη. 

δυνασεία ἡ ἰσχύς, 
δυναςεύω τὸ ἄρχω γενικῇ. 
ὀυνάςη» ἡ Φεία γραφὴ τὸν διάβολον 

ἐκάλεσε' φησὶ γὰρ. ὁ «4αβίδ ὅτι ἐρρύσατο 
πτωχὸν ἐκ δυράςε,᾽' τετέςι τὴν ἀνθρωπείαν 
φύσιν ὡς ἔρημιον γεγενηµένην τη»ικαῦτα 9εῦ. 
Theodoret. in Ps. 71. 

ῥυνατήν ἐνδεχομένην' «Ἐενοφῶν ἔφη 
(Anab. 4 1 24) ““ἠγήσασθαι δυνατὴν ὑποζυ- 
γίοις πορεύεσθαι ὁδόν.”' 

δύνωμαι. γίνεται ἐκ τοῦ δύνημι ὀύνα- 
µαι" τὸ ὑποτακτικὺν ἐὰν δύνωµαι. πᾶν δὲ 
ὑποτακτικὸν ἔχον ἐνεργητικὸν περισπώµενον 
προπερισπᾶται, ἱςῶ-ὲὰν ἱςῶμαι. ἐὰν δὲ οὐκ 

ἔχη ἐνεργητικόν, προπαροξύνεται, δύνωμαι 
δύνωνται. 

καὶ Ὅμηρος (Ξ 196) "εἰ ὀύναιαι τελέσαι 
γε, καὶ εἰ τετελεσμένον ἐπί" ' περιώρικε γὰρ 
τὸν ἐπιδεχόμενον τελέσαι δυρατὸν εἶναι δεῖν, 
καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εὔθετον εἶναι πρὸς τὴν 
τελείωσιν. 

δύο ἐτῶν ἐν τοῖς Ἕλλησι καταμείνας 
τῆς ἀδίκου φυγῆς ὤνητο. 

δυοἳν ἀντὶ τοῦ δύο. (5 ΟΒ θ40) '"δυοῖν 
ἀποκρίνας κακοῖ», ' ἀντὶ τὸ ἓν τῶν δύο ποιήσας 
i γῆς ἀπῶσαι πατρίδος, ἢ κτεῖναι λαβών.” 



514 

δυοκαιδεκάτη καὶ δυοκαιδέκατος, 
δυωδεκάτη δὲ καὶ δυώδεκα. 

δύο τοίχους ἀλείφεις. λέγεται ἐπὶ 

τῶ» ἐπαμιφοτεριζόντων καὶ διὰ µέσε χωράν- 
των ἐν µάχαις 3} φιλίαις. εἴρηται δὲ ἴσως 
ἀπὸ τῶν δύο τοίχους εὐφεγγέας ποιούντων. 

«{υρράχιον πόλις τὸ πάλαι Επίδαμνος 
καλουμένη. 

δυσαιάκτου ὀυσθρηνήτου. 
ῥυσάλγητος (508 12) ἀσυμπαθής, 
ὀνσαλφές δυσίατο», 

ὑυσάλωτον δύσληπτον, 
ὀυσανάγωγος δυσχερής, ἀπειθής. 
ὀυσανασχετοῦσι βαρέως οἴσουσι, πα- 

ραιτοῦντα. Diodorus 4 36) "“ὀυσανασγετῶ» 
δὲ τῇ συμφορᾷ ἐκ Καλυδῶνος ἐξεχώρει μετὰ 
τῆς «{πιανείρως.” 

ὁνσανασχέτως ὀκνηρῶς, ἀἄπειθῶς" 
(Théophyl. Sim. 7 159) 80 δὲ δυσανασχέτως 
εἰχε ὀέξασθαι τὰ ῥασιλικὰ ὁῶρα." 

ῥυσάνιος, «ἀντκρῶν, ὁ ἐπὶ παντὶ ἀνιώ- 
μένος, κἂν μικρὸν καὶ εὐκαταφρόνητον ᾖ. 
Harp. 

— δυσαπάντητο». 
ὑυσαρεςόμενος μὴ ἀρεσκόμενος, Dio- 

dor.t.ꝰ p.622) οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἔφασαν τὴν 
σύγκλητον δυσαρεςεῖσθαι τῇ τῶν ἐν «{ακε- 
ῥαέμονι τειχῶν καφαιρέσει.. καὶ αὖθις (Α 
Ecel. 180) '"χαλεπὸν μὲν οὖν ἄνδρας δυσαρέ- 
σους »ουνετεῖν, εἰ τοὺς φιλεῖν μὲν ῥονλομέ- | κακ 

νους δεδοίκατε, τοὺς ὃ᾽ οὐκ ἐφέλοντας ἆντι- 

ῥολεῖώ ἑκάςοτε.' 
ὁυσαριςοτόκεια (ἤοιι, ἃ 54) ὀυςσυχῶς 

ἄριςσον τεκᾶσα. ἢ διὰ τὴν ἀριςείαν δύςηνο». 
4υσαύλης. οὗτος «αὐτύχθων μὲν ἦν», 

συνῴκησε δὲ Βανβοῖ, καὶ ἔσχε παῖδας Πρω- 
τονόην τε καὶ Νῆσαν. Harp. 

δυσαχδές βαρύ, ἀβάςακτον. 
ὀμρσαιὸν ἀνέμων τῶν» σφοδρῶς πνεόν- 

των" "πνευμάτων ἐπελαυνόντων δυσαῶν αὐ- 
τοῖς ἀνδράσι κατέδυσαν».'' εξ. ν. Χάρυῤὂις, 

ὑυσβῆρες οἳ δύσβατοι τόποι, 
ὀυσβουλέα κακοβουλία. 
δυσβράκανος: δυσκατανόητος" βράκα- 

να γὰρ ἄγρια λάχανα δύσπλυτα. 
δνσγάργαλις δυσυπότακτος"' γαργαλί: 

ζειν γὰρ τὸ εἰς γέλωτα ἄγειν καὶ πείθειν. 
δυσγενής ὁ ἐκ κἀκοῦ γένες. καὶ δυσ- 

γένεια ὁμοίως, 
ὁυσδιάλλακτον (8π δυσαίακτο») ὅυσ- 

δυοκαιδεκάτη -- δυσθανατῶντα 

Φρήνητον», . 
ὁυσδιάφευκτον δυσχερῶς λανθάνον. 
ὁυσδιόρθωτος ὃ ἀδιόρθωτος. 
δυσειδής ὁ ἄμορφος. 
δυσείκαςο» ἀπρεπῶς εἰκασθέν.' 
«ἁνσείμων ὁ ἀχίτω». 
δὀυσειρεσία τὸ κακῶς ἐρέστειν. 
δυσέκβατο». 
ὀυσεκλογίςων ᾿ὀυσαρέσων, δυσδιαγνώ- 

σων"' Ὁ ἀδήλων δὲ ὄντων» καὶ ὀνσεκλογίςων 

τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων. 
δυσέκλντα δυσχερῶς λυόµενα. 
δυσέκτω» ὀυσγρώμων. 
δυσέμβολος ὀυσεπιχείρητος. καὶ ὃν- 

σεμβολώτατον" "“φρόριον 4ρμενίας ἀπόρ 
ὕητον ὑπάρχειν δοκοῦν διὰ τὸ δυσεμβολώ- 
rutor.“ "πρὸς ἄφιππα χωρία καὶ δυσεμβο- 
λώτατα προελφόντες. οὐδενὸς κωλύοντος τῶν 
πολεµμίω», ἀπεκόπησαν πολὺ τῶν ὁμαλῶν καὶ 
ὑπτίων.” 

ὀυσέντευκτος. δυσοµίλητος. 
δυσέξιτος τύπος ἀδιόδεντος. 

ῥυσέξοιςον Φεσεκκόμιςον. 

δυσεπήβολος, 
ὃ ύσεργο» ὁυσχερέ, ὁύσκολον' "ἐπ 

ἄμφω τὰ πλευρὰ τοῦ ὁόρατος µεταλαμβα- 
νομένε, ὃ- δὴ δύσεργον ἦν τοῖς ἀρρωςοτέρω 
ἔχουσι τὴν ἑτέραν. 

. δύσε ϱι» «φιλόνεικον, παρὰ τὸ ὅυς, ὃ ἔτι 
κακόν, καὶ τὴν ἔρι». 

ὑυσερμέας κακῆς ἀποτυχίας" ' εὐερμίω 

γὰρ τὴν ἐπιτυχίαν καλοῦσι, οἳ. v. εὐερμία. 
ὑύσερμος ὁ δύσελπις, 
ὁύσερως ὃ σφόδρα κακῶς ἐρῶν, ἢ ὁ 

ἐπὶ κακῷ ἐρῶν. “ἀποσφαγεῖσαν γὰρ αὐτὴν 
— ἐραςοῦ. δυαέρωτος” θαῤαα Ριοι, 
9453. 
δύσζηλοι (Ηοπα. η 907) φθονερώσατοι. 

ὁυσηλεγής κακόηλος, χαλεπός. 
δυσήνεμον τὸ κακοὺς ἀνέμους ἔχον, 

ὀνστάραχο». 
ο) ση» ίους. δυσπειθεῖς, ἀνυποτάκτους, 

ὁυσαγώγους, ὁυσκαχόχους, ἐκ μεταφορᾶς 

τῶν ἕππω»" ἡνίαι γὰρ τὰ λῶρα. 
δυσήνυςο» ὁυσκατόρθωτον. 
ὀυσῆρες δυσχερές. 

ὀνσηχής ὁ κακόηχος. ἐν ἐπιράμματ 
(6141) "'ῥυσαμένη Πύδωνα ὀυσηχέος ἐκ πο- 
λέμοιο ἀσπὶς «4θηναίης ἐν τέµένει κρέµαται.” 

ὁὀνσθανατῶντα βιαίως τὸν βίον κατα- 



δύσθεος -- δυσπάριτον 

ερέφοντα". (Theophyl. Sim. 2 6) "ἐν δέ τινι µοίρᾳ τῆς ἀτραποῦ ὀυσθανατῶντα ςσρατιώ- την Ρωμαῖον περιεβλέψαντο, τέερασι ῥολαῖς τὸ σῶμα κοσμούμενον.᾽' ὀύσθεος ἀσεβής. (8 ΕΙ. 289) “ὦ δύ- σφεον µίσηµα, σοὶ µόνη πατὴρ τέθνηκε; ὀυσφετήσας. Polyhius Ὦ) 'ὁ δὲ Νάβις ὀῥυσθετήσας ταῖς συνθήκαις ἃ προσέσχε τοῖς Ἰθαφεῖσιν,' ἀντὶ τοῦ μὴ ςέρξας ταῖς συν- δήχαις, μὴ ἐμμείνας. καὶ δυσδετούμενοι ὠτὶ τοῦ κακῶς διατιθέμενοι" “καὶ ὀυσθε- τούµενοι τοῖς συμβαίνισιν ἀποδνσπετοῦσι. eſ. v. ἀποδυσπετεῖ. ῥυσφήρατος ὁ Φυσεύρετος. δύσθυμος κακόβουλος ' Σοφοαλῆς (Ε/, 9) "ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ αἰμὶ τοῖς πεπραγµέ- τις ὀύσθυμος. εἰ δὲ σοὶ δοκῶ φρονεῖν κα- χῶς γνώμη» δικαίαν σχοῦσα, τοὺς πέλας 

ψέει” ὀνσίατον ἀφθεράπευτον, καὶ ὄνσια- τότερον» ὁμοίως. ’ ὀυσιθάλασσα τὰ εἰς τὴν θάλασσαν ἐμβαλλόμενα" (ΑΡ 6 38) 'ὀίκευα ὀνσιθά- Ἰασσα."' ῥυσίτητος. ὀυσκάῶεκτον δυσνόητο», ἀκατάληπτον. ὑυσκελάδου (Ηοιη. ΠΠ 357) κακοήχον. ὀῥυσκίνητε ἀμείλωσε, ὑυσμετάθετε᾽ (ΑΡ 7 21) εν "4δη δυσκίνητε, τέ τὴν ἐπέρασον ἑ ἑταί- ρην ἵρπασας; ; ἡ καὶ σὶν Κύπρις ἔμηνε 

3 ὀνσκλέα. Ὅμηρος κατὰ συςολὴν ἐκφέ- ρι τὰ τοιαῦτα" "δυσκλέα ἄργος ἱπέσθαι)' (8119) καὶ ἀκλέα (ὁ 728): ἀντὶ τοῦ ἄδοξο». ἱ δὲ ττικοὶ ἐκτείνουσι. ῥυσκλεές ἄδοξον, ἄτιμο», ἀπρεπές. "μὴ Ἱὰρ οὕτως ὑφ᾽ ἡλίῳ ἀυσκλεὴς εἴην ὡςε τὸν ἐμὲ σώσαντα μὴ ἀντισῶσαι.” ὀυσκληδόνιςο» δυσφήμιςο», δυσκλν- ῥώνιςον δὲ ὀνσέκβατο». ὀυσκολαίνειν. λέγει ριςοτέλης (Τορ. 84) “ὀυσκολαίνει γὰρ ὁ μὴ διὰ προσηκου- σῶν ἀποκρίσεων φΨείρων καὶ κωλύων γένε- σῦαι συλλογισµόν. ὀυσκολία ὁὃ᾽ ἐςὶν ἀπόκρι- σις παρὰ τὰς διαλεκτικὰς ἀποκρίσεις, σολλο- 

Ἰισμοῦ φθαρτική.” ῥυσκολοκάμπτους φᾠδάς τὰς κέκλα- σμέας" άρισοφάνης Web. 967) "εἰ δέ τις ἐπαάμψειέν τινα καμπὴν οἵας οἱ νῦν τὰς αατὰ θρῦνιν ταύτας τὰς ὁυσκολοκάμπτους, 
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ἐπετρίβετο τυπτόµενος πολλὰς ὡς τὰς µού- σας ἀφανίζων.' οξ. ν. βωμολοχεύσαιτο. δύσκωφος ὁ ἐκ µέρους ἀκούω». δυσλόγιςο». ὅμοιον τῷ πρᾶγος ἄσκοπον. φύσλοφα χαλεπῶς φερόµενα. δυσλυτώτατος ὁ δύσλυτος. ὀυσμαῖς βίου τῷ τέλει τῆς ζωῆς, ὀυσμένεια ἔχθρα, κακόνοια. καὶ ὀνσ- µενής ὁ πολέμιος. ὀύσμηνις βαρύδυμος, ὀργίλος, (ινησί- χακος. ῥύσμητις ὁ κακόβουλος. δυσμικῶν τῶν τῆς δύσεως' “προνοή- σας δὲ καὶ τὰς τῶν ὑυσμικῶν ὁμαιχμίας, ἔπεισε κοινοπραγῆσαί τινας τῶν δυναςῶν.' ὑυσμίσητος ὁ πάνυ ἀπεχθανόμενος" (ΑΡ 7141) "“δένδρεα ὀνσμίσητα, καὶ ἦν ποτε τεῖχος ἴδωσι Τρώιον, αὐαλέων φυλλοχοεῦσι κόμη». ὁῥύσμορος δυςυχής, κακοθάνατας" (ΑΡ ϱ 307) ""ἠν δὲ Φάνης παλάμῃσιν ἐμαῖς, µή- τηϱ μὲν ἀκούσω δύσμορος, ἀλλ ἐν ἐμῇ πα- τρίδι σωζοµένη."'' ὀύσνους ἐχθρός' 'ὃ δὲ ἦν δύσνους βα- σιλεῖ καὶ Ῥωμαίοις.'' ὑυσξύμβολα ὀυσνόητα, ὀυσοδία ἡ κακὴ ὁδός. ὀύσοδος τραχεῖα, ὀυσχερῇ — ἔχουσα, δυσοαέκτου δυσθρηνήτου. ὁύσοιμος δύσοδος, οἷον ἐπὶ κακῷ ἄγεσα. ὁύσοιςος ὀυσφόρητος. ὑνσόμοια ἀνόμοια Σεράετις. ὀύσοργος ὀξύχολος: Σοφοκλῆς (ΑΙ. 1017) ὑτοιαῦτ ἀνὴρ δύσοργος ἐν γήραι βαρὺς ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἲς ἔριν Φυμούμενος.”' πρὸς οὐ» δέν ἀντὶ τοῦ ἀληθές, ἢ αἴτιον uoi. καὶ αὖ- δις Ehil. 3. — —8 ἥκωνν καίπερ οὐ ὀύσοργος ὧν, δηχθδεὶς πρὸς ἃ᾽ ξήκουσεν ὧδ᾽ ἡμείψατο.”' ὑυσόριςον. ὀυσόρφναια (Εως. Phoen. 329) µέλανα, ὁύσοσμος δυσώδης. ὁνσπαίπαλος τραχεῖα. Φὁνσπάλαιςος δυσκαταγώνιςος" οὕτως Εὐριπίδης (Ale. 893). καὶ ὀνσπαλές ὄνσχε- ρές, δυσκαταγώνιςον. 4ύσπαρι (Ηοιπ. [90) ἐπὶ κακῷ ώνομα- αμένε, οἷον ζήσας ὡς Πάρις, δυσώνυμε. δυσπάριτο»ν ὁυσπόρευτον" — 
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(anab. 4 1 95) “ἐρωτώμενος ὃ᾽ εἰ εἴη δυσπά- 
ριτόν τι χωρίο», τὸ ἆβατον, 

ὀεσπειθής καὶ δυσπείθεια. 
ῥυσπέμφελο» ὁυστάραχο». 
δυσπετής δυσχερής. 
ὁυσπετοῦντα κακῶς πάσχοντα. 
ὀνσπινῆ τὰ ἐρρυπωμένα, τὰ ῥυπαρά" 

πίνος γὰρ ὁ ῥύπος. "ριςοφάνης (Αεὶν. 4041) 
ἀλλ’ ἡ τὰ δυσπινῆ θέλεις πεπλώματα; καὶ 
αὖθις (5 00 1507) "εὖ ἔλυσε Φυσπινεῖς 
σολάς. 

ὁυσπλῆτις (απ ὁασπλητις). 
δὁυσπόριςον δυσεύρετον. 
δυσποτµότερο» ἀθλιώτερον. καὶ ὃνσ- 

σποτµία Οἰδίποδος ἡ δυφυχία. καὶ Π]ο- 

λύβως "ἐς παραπλησίω» διάθεσιν ἦλθον τοῖς 

ἐν ταῖς πολυχρονίοις ἀρρωςίαις δυσποτιιᾶσι.”. 

ὁυσπρύσιτα ὑυσχερῇ ἐγγισνῆναι. 

δυσπροσπέλαςος. 
ῥυσριγότατος ὁ φρικωδέςατος. 
δυστέκµαρτον ὁνσκατέργαςο», δυσζή- 

τητον, δυσεύρετο», δυσκατάληπτο». (5 08 

108) 'ποῦ τόδ᾽ εὑρεθήσεται ἴχνος παλαιᾶς 

δυστέκμαρτον αἰτίας; καὶ δυστεκµαρτό- 

τερο»ν δυσκαταληπτύτερο». 

. ὁδύςηνος ταλαίπωρος, δυςυχής, ἄθλιος. 

τάττεται δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ (ΕΙ. 121) ὅνση- 

νοτάτη ἐπὶ τοῦ ἐξωλεσάτη, ὃκ ἐπὶ τῦ οἴκτεα, 

ἐν οἷς φησὶν “ὼ παῖ ὀνσανοτάτας Ηλέκτρα 

μητρός. οὐ γάρ ἐσι νῦν ἐπὶ οἴκτου. 

Ρ. δύςηνος ἐπὶ τοῦ ἀθλίω παρὰ Σοφοκλεῖ 

(ΑΙ, 849) πτῇ τε ὀυςσήνῳ τροφᾷ. 4 που τά- 

λαινα τήνὸ ὕταν κλύῃ φάτιν, ἦσει µέγαν 

χωκυτὸν ἐν πάσῃ πόλει.᾽. 

ὁυστόπαςος κακοὐπονόητος, παρὰ τὸ 

τοπάζω. 
ὁῥυστοπώτατα ὀυσχερέςατα. 
δυδτραπελία καὶ δυστράπελος δύσ- 

τροπος, ἄμορφος, ὀνσμετάψετος. 

δυστράπελος δυσκίνητος, ἀμετάτρε- 

πτος, ὑτσμετάθετος, ὃς àx * ἐκφυγεῖν τὸ 

πάθος. ὕτω λέγεσι καὶ δυστράπελον ὄρυγμα 
τὸ οὐκ εὐδιάλυτον. ἢ ὁ ἀμετακίνητος ὀργῇ 

ἢ διαθέσει ἢ φιλαργυρίᾳ. τὺν αὐτὸν δὲ καὶ 
—** Σοφοκλῆς (Ai. 943) "κεῖται ὁ 
δυσεράπελος”, τουτέςιν ὁ ὀύσκολος. 

δύστρητος ὁ ἄχρηςος µαργαρίτης. 

ῥυστροπία ἡ κακότροπος γνώµη. 

ὁύστροπον σκολιό», ὀνσάρεςον" ''οἰκέ- 

την ὁύστροπο» δεσμοῖς περιβαλώ», ἄγριος 

δυσπειθής -- δυσωπῶ 

ὢν καὶ ἀπαρωαίτητος τὴν ὀργήνι 
δύςρος ὁ µάρτιος μὴν παρὰ ἸΜακεδόσι». 
δυσύποιςσος ὃ δυσυποχώρητος. 
ὀυσφημία κακὴ ἀγγελία" 'ὁ δὲ «ρατη- 

γὸς Φεωρῶν τὴν περὶ τὸ σρατόπεδον ὄνσφτ- 
μίαν ἐταράττετο. 

δύσφορα χαλεπά, ὀυσύποισα". (8 oR 
87) “λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ' , εἰ τύχοι κατ 
ὀρδὸν ἐξιόντα, πάντ ἂν εὐτυχεῖν."' ὃ ἔςι, 
καὶ τὰ χαλεπὰ κατ ὀρθὺν προϊόντα εὖτι- 
χεῖν ἡμᾶς λέγω. καὶ αὖθις (ΕΙ. 140) ἀλλ’ 
ἀπὸ τῶν µεερίων ἐπ) ἀμήχανον ἄλγος ἀεὶ 
σενάχουσα διόλλυσαι, ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐσιν 
οὐδεμία: τί μοι τῶν δυσφόρων ἐφίῃτ' ἀντὶ 
τοῦ ἐπιθυμεῖς. τέ μοι, φησί, τούτων γλέχη 
ἅπερ ἔσιν οὐκ εὐκόλως φέρει», Φρήνου καὶ 
πένθους, 

δυσφώρατος δυσκόλως — 
ὅ κακῶς ὑφορώμενες καὶ ὑπονοῶν. 

ὑνσφώρατος μόλις φωραθῆναι δυνά-ὸ 
μένος, 

δυσχείμερος. 
ὁυσχέραινε λυποῦ. ᾿ 
δυσχερασμάτω» ἀτυχημάτω»' «Ώα- 

mase. Ῥ]ιοί, ρ. 340) 'ὃ δὲ ἐπὶ τὸν ἀπράγμονα 
βίον ἐτράπετο µίσει τῶν ἐν πολιτείᾳ ἄνσγχε- 
ρασμάτων.' 

ὀνσχέρεια" ''εἶ γάρ πού τι καὶ εὑρί- 
σκετο ὕδωρ, ἄποτον ὑπὸ ὀνσχερείας ἠν.' 
καὶ δυσχερής. 

ὀυσχρηςούμιενος κακῶς διατιθέµεενος" 
Eolyh. { 18) 'ὁ δὲ "4ννίβας δυσχρηςούκεενος 
ἤδη τοῖς ο. διεπέµπετο ἐς Καρχηδόνα, 
ταύτην τὴν περίςασιν διασαφῶν.) 

ὀυσώδης. καὶ δυσωδία ἡ πνοή. 
ῥυσώνυμος κακώνυµος. 
ὑνσωπεῖσθαι ὑφορᾶσύῦαι καὶ ὑπόπτως 

ἔχειν, φοβεῖσθαι μεῦ ὑπονοίας" “δρῶν οὲ 
τὸν ἀδελφὸν πάντα ὁυσωπούμενον καὶ εδὲν 
ἔτι τῶν ὄψω» οὐχ ὑφορώμενον.'' καὶ ἐπὶ τᾶ 
χακῶς πάσχειν ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὰς ὄψεις" 
"ώς ἂν καταλάμποντος τοῦ ἡλίου ὀῥυσωπεῖν 
τοὺς ἐχθρούς."' ἔνιοι δέ, εἰ καὶ μὴ τῶν "4τ- 
τικῶν, ἀνεὶ τοῦ αἰδεῖσθαι. ἡ ἀἂὲ συ»ήΦεια 

καὶ ἐπὶ τᾶ ἱκετεύειν καὶ παρακαλεῖν κέχρηται. 
δυσωπία. 
ὀνσωποῦμαι «{ημοσθένης ἐν Φιλιππι- 

κοῖς (9 65) καὶ Ἐενοφῶν ἐν “παμινημιονεύ- 
µασιν ( 1 4) ἀντὶ τοῦ φοβοῦμαι. 

ὀυσωπῶ ἱκετεύω. δυσωπῶ καὶ ἐπὶ τοῦ 



δυσωρήσονται -- 4ωριεύς 

παρακαλῶ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐντρέπομαι' "τοὺς 

Ἰουδαίους ἐλπίσας δυσωπήσειν ἐν τῷ κακῶν 
ἐξὺν μὴ Φέλειν (loseph. Ὦ. [. 6 8 1). 

ὀνσωρήσονται (Hom. Κ 183) ὀνσφυ- 
λακτήσονσι. 

4ύσωρο»ν (Ηετοάοι. 5 17) ὄνομα ὄρους. 
ὅνωδεκάτη καὶ δυω δέκατος. 
ὁῶ κατὰ ἀποκοπή», δῶμα, ὁ οἶκος. 

δωδεκάβοιον (Ηοπ. W 703) θώδεκα | αν 
βοῶν ἄξιο». 

ῥωδεκαδώρῳ ὁώδέκα παλαιςῶν ὄντι" 
ῥῶρον γὰρ ἡ παλαιςή. ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 
696) ''"Κυλληνίῳ αὐερύσαντες ἔρρεξα», καί 
οἱ δωδεκάδωρα κέρα ἅλῳ µακροτένο»τι ποτὶ 
π]ατάνιςον ἔπαξαν. 

ῥωδεκάκρουνο» ςόµα" ὁ γὰρ Κρατῖ- 
νος ἑαυτὸν ἐπῄνεσεν ἐν Πυτίνη λέγων ''ἄναξ 
Ἄπολλο», τῶν ἐπῶν τᾶ ῥεύμωτος. καναχᾶσι 
πηγαί, ῥωδεκάκρουνον τὸ σόµα. Ἰλισσὸς ἐν 
τῇ φάρυγι. τί ἂν εἴποιμί σοι; εἰ μὴ γὰρ ἐπι- 
βύσει τις αὐτᾶ τὸ σόµα, ἅπαντα ταῦτα κα- 

ταχλύσει ποιήµασιν. 
ὁῥωδεκάκρουνος κρήνη '4θήνησιν ἦν. 

Θουκυδίδης ὢ 19) ̓ Εννεάκρουνον. 
ὁωδεκαμήχανον, ἐπὶ τῶν παντοδα- 

ποῖς καὶ ποικίλοις χρωμένων ἤδεσιν' Κυρή- 
η γάρ τις ἐπίσημος γέγονεν ἑταίρα, ὅωδε- 
χαμήχανος ἐπικαλουμένη διὼ τὸ τοσαῦτα 
σχήματα ἐν τῇ συ»εσίᾳ ποιεῖν. ἔσι δὲ παρὰ 
τὸ ἐξ Ὑψιπύλης Εὐριπίδου ''ἀνὰ τὸ δωδε- 
χαµήχανο» ἄςρον” (sch. ARan. 1363). καὶ 
ῥωδεκαμήχανος πόρνη, ιβ’ σχήµασιχρωμένη, 
Κυρήνη τοῦὔνομια. 

ῥωδεκατημόριον ἡ ῥωδεκάτη μοῖρα. 
ῥωδεκίδες Φυσίαι δώδεκα ἱερείων, ὡς 

τρατὺς ἡ ἐκ τριῶν. 
4ωδωναῖον χαλκεῖον, ἐπὶ τῶν µα- 

χρολογούντω». «{ήμων γάρ φησιν ὅτι τὸ τῦ 
4ιὸς μαρτεῖον ἐν 4{ωδώνῃ λέβησιν ἐν κύκλῳ 
πιριείληπται, τούτους δὲ Ψψαύειν ἀλλήλους, 
καὶ χρουσθέντος τοῦ ἑνὸς ἠχεῖν ἐκ διαδοχῆς 
πώτας, ὡς διὰ πολλοῦ χρόνον γίνεσθαι τῆς 
ἠχῆς τὴν περίοδον. ᾿ριςοτέλης δὲ ὡς πλάσμα 
ὀαλέγχων δύο φησὶ ςύλους εἶναι, καὶ ἐπὶ 
μὲν τοῦ ἑτέρα λέβητω, ἐπὶ δατέρα δὲ παῖδα 
αρατοῦντα μάσιγα, ἧς τὸς ἱμάντας χαλκέες 

ὄντας σειοµένες ὑπ' ἀνέμι τῷ λέβητι προσ- 
χρούειν, τὸν δὲ τυπτύµενον ἠχεῖν (αεἷ. Hom. 
11333 ρ.449 46). ᾿κέχρηται δὲ τῇ παροιμία 
ἠΠένανδρος «4ὐλητρίδι. 

917 

πρὸς «4{ήμωνα. εἶ δὲ πολλοὶ ἦσαν, οὐκ 
ἂν ἑνικῶς ἐλέγετο ἡ παροιμία. 

4ωδωναἴος ὁ Ζεύς, παρ’ ὅσον ἐν «{ω- 
ῥώνῃ τῆς Θεσπρωτίας ἐτιμᾶτο. 

4ωδώνη πόλις ἐν τῇ Θεσπρωτίδι Ηε- 
λασγίω, ἐν ᾗ ἵσατο ὁρῦς, ἐν ᾗ μαντεῖον ἦν 
γυναικῶν προφητίδων. καὶ εἰσιόντων τῶν 
µαντευομένων ἐκινεῖτο δῆὺεν ἡ ὁρῦς ἠχᾶσα" 

δὲ ἐφῷέγγοντο ὅτι τάδε λέγει ὃ Ζεύς. καὶ 
ἀνδριὰς ἵσατο ἐν ὄψει ῥάβδον κατέχω», καὶ 
παρ αὐτὺν λέβης ἵσατο, καὶ ἔπαιεν ὁ ἀν- 
ὁριὰς τὸν λέβητα, ἐξ οὗ ἠχός τις ἐναρμό- 
νιος ἀπετελεῖτο. αἱ δὲ τῶν δαιμόνων φωναὶ 
ἄναρθροί εἰσι. seh. Hom. 1 233 ρ.449 33. 

4ωήκ (4 δαπι, 299) ὄνομα κύριον, ὁ 
Σύρος. 

ὑῶμα ὁ οἶκος. καὶ δωμάτιο» οἰκημά- 
τιον. 

δωνατική διάδοσις ἡ διδοµένη παρὰ 
τοῦ ῥασιλέως τοῖς σρατεύμασι. 

ὁώρα Φδεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους 

βασιλῆας. οἳ μὲν Ἡσιόδειον οἴονται τὸν 
σίχον, εἴρηται δὲ καὶ Πλάτωνι ἐν τρίτῃ Πο- 
λιτείᾳ {ρ.590 Ε). 

ὁῶρα καὶ δωρεαὶ διαφέρει. ἁωρεαὶ μὲν 
γὰρ αἱ σιτήσεις καὶ αἱ προεδρίαι καὶ αἱ ἀτέ- 
λειαι καὶ τὺ Ἱερᾶσθαι, καὶ ὅσα ἄλλα λαμ- 
πρύνει ἄνδρας, δῶρα δὲ χρισὺς ἄργυρος ἵπ- 
ποι ἀνδράποδα, καὶ ὅσα ἑρμηνεύει πλοῦτον 
Philostrat. V.S.2 104). ἀπὸ τοῦ δῶρα οὖν 
δωρά, καὶ πλεονασμῷ τᾶ ε δωρεά. ἢ ἄτως" 
ὁῶρα μὲν τὰ ἐπὶ δωροδοκία διδόμενα, ὅω- 
ϱεὰ δὲ ἐπὶ τιµῆς. seli. Α Αν. 510. 

δωρεά ὃδόσις ἀναπόδοτος. ἔςι δὲ ἡ ὁό- 
σις γένος τῆς δωρεᾶς. 

4ωρήκ ὄνομα κύριον. 
δωρησάμενος χρήµασι µεγάλοις 

ἀντὶ τοῦ δωροδοκήσας. 
ῥωρητό» τὸ ὡς δῶρον ὁιδόμενον»' ἡ 

τραγῳδία (9 ΟΒ 382) "ὅσος παρ ὑμῖν ὁ φΦό- 
νος φυλάσσεται, εἰ τῆσδέ γ ἀρχῆς οὔνεχ', 
ἣν ἐμοὶ πόλις δωρητὸν οὐκ αἰτητὸν εἰσεχεί- 
ρισε, ταύτης Ἱρέω»ν ὃὁ πιςύς, οὐξ ἀρχῆς 
φίλος, λάθρᾳ μὲ ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱμείρεται. 

δωρητός ὁ ὁῶρα λαμβάνω». 
ῥωριάζειν παραγυμνοῦσθαι" «{ωρικὸν 

γάρ ἐσι τὸ παραφαίνειν τὸ σῶμα διὰ τὸ μηδὲ 
ζώνας ἔχειν, τὸ πολὺ δὲ χιτῶνας φορεῖ», ἐν 

δὲ Σπάρτῃ καὶ τὰς κόρας γυμνὰς * 

4ωριεὺύς καὶ {ωριεῖς. 
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4{4ωρικό». 
4ώριος ὄνομα κύριο». καὶ 4ώριος 

οὐκονομία" (Βἱομ. 1., 4 19) "τήν τε ἀκακίων 
καὶ τὸν αὐγχμὸν ὁ Πολέκων ἐνεδέδυτο Ἐενο- 
κράτους καὶ τὸ βάρος, οἱονεὶ «{ώριος οἴκο- 
νομία.. καὶ 4 ώριον µέλος. 

4 ώριος αὔλησις ιουσική, ὥσπερ καὶ 
4ύδιος καὶ Φρύγιος.. Damase. Phot. p. 338) 

τὴν δὲ τροφὴν ἐκληρώσατο μετρίαν τινὰ 
καὶ ἄθρυπτον, ἅτε κακαργοῦσαν διὰ πενίαν 
οὔτε διὰ πλοῦτον ῥλακεύουσα», ἀλλὰ µέσην 
καὶ μουσική», τὸν» «Πώριον τρόπο» τῆς ψυ- 
Σῆς ἀληθῶς ἡἠρμοσμένη». καὶ παροιµέα 
ἀπὸ 4ωρίου ἐπὶ Φρύγιον"' (Άγηον. εαἰν. 
Ρ.66 8) "οὐ φανοῦμαι ςρογγύλλων λογάρια, 
αὐτὰς δὲ τὰς φάσεις τῶν» νοημάτων εἰς µέ- 

σον τιθέµενος, µόνον εἰ τῆς γλώττης τὸν τό- 
νο» ἀπὸ τῆς διαλέξεως εἲς ἐπιςροφὴν µεῶαρ- 

µόσαιμι, ἀπὸ «{ωρίου φασὶν ἐπὶ Φρύγιον.' 
4ωρίς «Γωρίδος, ὦ «4ωρί. 

ῥωριςί, τουτέςι δωροδοκιςί' «“4ρισοφά- 
νης (η. 985) "τὴν δωριςὶ μόνη» ἁρμομίαν 
ἁρμόττεσθαι Φαμὰ τὴν λύραν, ἄλλην ὁ) 
οὐκ ἐφέλειν λαβεῖνι” 

ῥωρούοκηθέντα. 
ῥωροδοκήσαντα. οὗ µόνον δῶρα ὃι- 

ῥόναι καὶ ἀναπείθειν, ἀλλὰ καὶ τὸ λαμβά- 
νειν. '"δωροδοκήσαντ ἐκ Ἰιτυλήνης πλεῖν ἡ 
μνᾶς ἓξ' «Α Κα. 831). 

δωροδοκήσας δῶρα λαθών. 
δωροδόκος δῶρα δεχόμενος. 
δῶρον ἡ παλαιςή. καὶ Ὅμηρος (4 κ, 

“ἐκκαιδεκάδωρα πεφύκει. 
ῥῶρον ὃ διδοῖτις, ἐπαίνει. 

δωροξενία. ὅταν τις γραφεὶς ξενίας καὶ 

ὁῶρα ὁδοὺς ἐκφύγῃ τὴν συκοφαντίάν, ὀωρο" 

ξενία λέγεται. Harp. 
4ὥρος ὃ ἀπὺ τῆς Αραβίας, ὃν φησι 

«4αμάσκιος εἰς τὴν φιλόσοφον ἱςορίαν ὅδει- 
νότατον εἶναι ζητητὴν τῆς ἀληθείας. τῶτον 
Ἰσίδωρος ὁ φιλόσοφος Πσθάνετο μὲν τὴν 
ἀρχὴν ἔτι ταῖς “4ριςατέλους ὑποθέσεσιν ἐν- 
δεδεμένον ἅτε ἐκ παίδων ἐν αὐταῖς τεδραµ- 
µένον πορρωτέρω τῆς ἡλικίας, καὶ διὰ τὴν 
ἀήθειαν τῆς Πλάτωνος μεγαλοπρεποῦς ἐπι- 
ςήµης οὐ δυνάµενο» ἀναπτῆναι πρὺς τὰ 
ὑψηλὰ καὶ λαμπρὰ τῶν νοημάτων" ὅτω δὲ 
ἔχοντα καταμαθὼ» ἀνεκαλέσατό τε κατὰ 
Αραγὺ καὶ ἀνεπέτασεν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν εἰς 
τὸ μέγα πέλαγος τῆς ἀληθδείας, ὡςε ἆπο- 

4ωρικόν -- ἐάν 

σκευασάµενον τὴν τὰ μικρὰ συλλογιζομεένην 
ἀκρίβειαν περιπατητικὴν εἲς τὴν διὰ 11ρο- 
µηθέως τινὸς ἅμα φανοτάτῳ πυρὶ καταπεµ.- 
φθεῖσαν διαλεκτική», αὐτοψίαν γε καθαρω- 
τάτην οὖσαν νῦ καὶ φρονήσεως, ἀναδραμεεῖν 
τε καὶ ἐν αὐτῇ εἰσοικίσαι τὰς τοῦ ῥίου φι- 
λοσόφους ἐλπίδας. 

δωροῦμιαι δοτικῇ. αἰτιατικῇ δέ ᾿"δωρῦ- 
µαί σε χρήµασιν.' 

δώρων γραφή. ὄταν τις αἰτίαν ἔχῃ τῶν 
πολιτευοµένω» ὁῶρα λαβεῖν, τὺ ἔγκλημα τὺ 
κατ αὐτοῦ διχῇ ἐλέγεο, δωροδοχία τε καὶ 
ὁώρων γραφή. Ηπερ. 

δώρων ἀόκησιν τὴν δωροδοκία» ΘΌον- 
κυδίδης (5 16). 

φώς ἡ δόσις, ἡ δωρεά: (Ηεείοά. O. 354) 
“'δῶὼς ἀγαθή, ἁρπαξ δὲ κακή, Φανάτοιο ὅδό- 
τειρα.. καὶ «ἰλιανὸς Ποικίλῃ ἱςορίᾳ περὶ 
τῶν ῬΡωμαίω» γυναικῶν 'αἳ δεξάµεναι πεαρὰ 
Ηύρρε τὰ ὁῶρα ἔφασαν, ἡ δὼς αὐταῖς ποέ- 
πειν καὶ ἀξία εἶναι τοῦ πέμψαντος Πύρρε, 
ἀνόσιον δὲ εἶναι αὐταῖς φορεῖν.᾽' 

ἤωσιάδης ὄνομα κύριον. 
δας. 

δωσιδίκους ἐκδότους τῇ δίκη" Polyh. 
44) “περὶ δὲ τῶν τεθνεώτων» δωσιδίκες πα- 
ράσχοι τὲς ἠδικηκότας.᾽ 

4ωσίφεος ὄνομα κύριον. 
«{ώσων ὄνόμα κύριο». 
δωτίνη ἡ δωρεά. 
ῥωτές δωτύος τῆς τροφῆς. 
ἁωτώ ὄνομα κύριον. 
δώτωρ. 
ἔα αυγχώρει. 
ἐάγη. (Ηοιη. 1967) ἐθρωύσθδη, ἐκλάσθι. 
ἔα δή ἄγε δή. 
ἑαδότα ἀρέσκονία. ἠδω ἧσω ἧδα, ὅια- 

λύσει ἕαδα, ἑαδὼς ἑαδύτος ἑαδότα. 'Ηρόδο- 
τος (6 106) ''τοῖσι δὲ ἕαδε (ἐν ῥοηὔθέειν, ἀδι- 
νατα δέ σφι ἦν. 

ἑακότες παρητηµένοι, ἀποπεπαυκότες. 
ἑάλω ἧλω, ἐκρατήύη. καὶ ἑάλωκεν ἑλή- 

φῶη. καὶ ἑαλωκώς καὶ ἑαλωκότων καὶ 
ἑάλωσα». 

ἐάν ὁλοκλήρως οἱ περὶ Θουκυδίδη» τόεε 
λέγουσιν ὅτε προτέτακται ὁ ἤ- ὅταν δὲ μεὶ 
οὕτως ἔχῃ τάξεως, συνῃρηµένως λέγει. ἐν 
δευτέρᾳ (94) '"ῃ ἐὰν οἱ πολέμιοι νπίτῃ 6ρατῷ 
ἐπιπλέωσιν.'' (3 47) 5 ἐὰν βιασόῃῇ, ὑπάρχει 
τοῖς ἀποςήσασι — 

καὶ - 



ἑανόν --- 

ἑανόν τὸ λεπτόν. 
ἑανῷ λιτί (Που. Σ 355). οὕτω κέκληκε 

τὸν λεπτόν. καὶ αὖθις "ἆ μεγάλα ϐ) ἴγυ- 
πτος ἑανῷ Φάψατο (ππππο ἑὰν ὠλόψατο) χαί- 

ταν, ε[. ντ. ὀάψατο. 
ἵαρ εὐκρασία τοῦ ἀέρος. ὥρα τοῦ ἔτες 

κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς τὸ ἡλίου πορείαν. κλί- 

νεται δὲ ἔαρος, καὶ κράσει ἦρος" καὶ ἡ δο- 
τικὴ ἔαρι, καὶ αράσει, ἦρι ἔαρ λέγεται καὶ 
τὸ αἷμα διὰ τὸ ἐν τῷ ἔαρι πλεονάζειν" ᾿ "ἡχι 

χονίσραι ἄξευοι λύθρῳ τε καὶ εἴαρι πεπλή- 

Φασι, πλεονασμῷ τοῦ η, 
ἐἑαρενή καὶ ἑαρινῇσι τοῦ ἔαρος. 
ἐαρι νός ὁ κατὰ τὸν κωρὸν τοῦ ἔαφος. 
ἔαρος χρήζει, ἐπειδὴ παλαιὸν χιτῶνα 

ἴχει. καὶ ριςοφάνης (Αν. 1404) "δεῖσθαι ὁ) 
ἔοιχεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνω»" ' µία γὰρ χε- 
λιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, 

ἵαται. ἑῶ ἕημι ἕεμαι ἦμαι, κάθηµάε, 
σνται ἕαται Ἰωνικῶς, καὶ πλεονασμῷ ἕαται, 

ὡς µέμνηνται µεέμνέαται. 
ἑαυτούς ἀντὶ τὀῦ ἀλλήλους οἱ "4ττικοὶ 

λέγουσι». 
ἑαυτῷ ἐπὶ γ προσώπου. 

ἐπὶ 4 προσώπου κχέχρη»ται. 
ἑάφ' η ἐπηκολούδησεν. ἔπω ἕψω ἦφα 

ἦμμαι ἤφθη», καὶ διαλύσει ἑάφθη»" τὸ τρί- 

τον ἑάφθη. 
ἔβα µε κατέλαβέ µε" ἄριςοφάνης Νεφέ- 

Ἶαις (380) "τί χρέος ἔδα µε μετὰ τὸν IIu- 
σίανς 

ἐβαρύνετο κυριώτερον” οὐ δεῖ γὰρ λέ- 
Ἰευ ἐβαροῦντο ἤ βαροῦμαι ἢ βαροόμενος, 
οὐδὲ ἄλλην τινὰ κλίσιν ποιεῖσθαι τοῦ ῥαρῦ- 
μαι ῥήματος, ἀλλὰ βαρύνομαι καὶ βαρυνύ- 

µενος (seh. Thue.2 16). καὶ αὖθις | ὁρῶν δὲ 
τοῦτο βαβυνομένην τὴν σύγκλητο».” 

ἐβαρυώπησαν βαρεῖς ἔσχον τὰς ὀφθαλ- 
μούς. 

ἔβασον» ἔασον. 
ἐβάςασεν ἀντὶ τᾶ ἐδοκέμασε». (Α Thesm. 

449) “πάσας ὃ᾽ ἰδέας ἐξήτασε, πάντα ὁ᾽ ἐβά- 

ςασε φρενί, πυκνῶς τε ποικίλες λόγες ἀνεῦ- 

bey. 
ἐβδελύχφθησαν (Ρ9.13 1, 52 1) ἄπερ- 

ρίφησα». 
ἑβδομαῖος ἕβδομος. 
ἑβδομάτη ἑβόόμη, 
ἑβδομενόμ ενα. τοῖς ἀποτιχθεῖσι παι- 

δίοις τὰς ἑβδομάδας καὶ τὰς δεκάτας ἦγον, 

οἱ ττικοὶ δὲ 
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καὶ τά γε ὀνόμωτα ἐτίθεντο αὐτοῖς οἳ μὲν 

τῇ ἑβόδόμῃ οἳ δὲ τῇ δεκάτῃ. Ηπερ. 
«ἔβελος τὸ μέλαν Σύλον. καὶ ἔβενος 

ὁμοίως. 
ἐβιάζοντο καὶ ἐπὶ τῶν πασχύντων Ou- 

κνδίδης «5 8). 
ἐβληχῶντο ἐπὶ τῶν προβάτων. 
ἐβόησεν ἐφώνησεν. 
ἐβόμβησεν» ἤχησεν (lerem. 38 35). 
ἐβουλιμίασαν λίαν ἐπείνῆσαν. 
ἐβόων ἔκραζον. 
ἐθραγχίασε (54. 68 4) κεκοπίακεν. 
Εβραῖοι ἀπὸ Ἔβερ υἱοῦ Σάλα, ὃς ἐμέ- 

ρισε τοῖς ἔθνεσι τὴν γῆν», τοὺς προσοίκους 
ὀνομάσας Ἑβρωαίους. οὗτος οὐ συνεπύνησε 
τοῖς πυργοποιοῖς, καὶ διέµεινεν ἡ διάλεκτος 
αὐτοῦ ἀμετάῤλητος. 

ἔβρασεν ἐκ τῆς Φαλάσσης εἰς τὴν γῆν 
ἔρριψεν' (ΑΡ 6 220) ᾽"μυριόπουν σκολόπεν- 
ὁραν ὑπ Ὡρίωνι κυκηθεὶς πόντος Ἰωπύγων 
ἔβρωσ' ἐπὶ σκοπέλους.᾽' 

ἐβρόμησεν» ἤχησεν, 
ἐβρύντησεν ἦχησεν. 
Ἕβρος ποταμὸς Θράκης, τὰ ῥεύματα 

ἔχων ἐκ Ροδόπης τοῦ Θρακικοῦ ὄρους. 9εΙ. 
Α Αν, 775. 

ἐβρυάζοντο εὐφραίνοντο. 
ἐβύνουν ἐπλήρουν, ἔφραττον" 4ριςο- 

φάνης (Ρας, 644) "'χρυσίῳ τούτων ἐβύνουν 
τὸ ςόµα,' τουτέςι τῶν ῥητόρω». 

ἔβωσεν ἔκραξεν. 
ἐγανώδη» ἐχάρη», εὐφράνώη», ἀπὸ τᾶ 

γάνυµαι. Ὅμηρος (Ν 4938) ""γάνυται δέ τε 
φρένα ποιµήν, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λαμ- 

πρυνοµμένω» χαλκωμάτων. κει. Α Aeli. 7. 
ἐγγαςρίμυθος ἐγγαωςρίμαντις, ὃν »ῦν 

τιωὲς Πύθωνα, Σοφυοκλῆς δὲ ςερνόµαντι», 
Πλάτων ὃὁ φιλόσοφος ΠΒὐρυκλέα, ἀπὸὺ Εὐρυ- 
χλέους τοιότε µάντεως" ριςσυφάνης Σφηξί 
(1014) ᾽μιμησάμενος τὴν Εὐρυχκλέους µαν- 
τεία» καὶ διάνοια». Φιλόχορος ὁ᾽ ἐν γ΄ περὶ 
μαντικῆς καὶ γυναῖκας ἐγγαςριμύθας. αὗται 
τὰς τῶν τεθνηκότων ψυχὰς ἐξεκαλᾶντο. μιᾷ 
δὲ αὐτῶν ἐχρήσατο Σαούλ, ἥτις ἐξεκαλέσατο 
τὴν ψυχὴν Σαμεὴλ τᾶ προφήτα. 1 ερ. 28. 
ἐγγείνωνταιγεννήσωσιν' Ὅμηρος (126) 

"“εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν.͵ 
ἔγγειον χέρσο», ξηρά». Πισίδης “"ταύ-α 

τη», κράτιςε, τὴν ἀπεξενωμένην ὑδὸν περά- 
σας ὥσπερ ἔγγειον δὀρόμον.᾽' 

2* 
ἔγγειον 8 
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ν΄ ἔγγειον. 'ὃ δὲ κατεκληρούχει τὴν χώ- 
ρα», ὑιδοὺς ἑκάςῳ ταλάντειον κλήρο», ὅτως 
ὑπολαμβάνων ςἴναι τὰ κατὰ τὴν πόλιν, προσ- 
ῥεθΦέντων τῶν ἀνθρώπων ταῖς ἐγγείοις κτή- 
σεσι.' τινὲς ἐπὶ τοῦ ἐγγυτέρω, οὐχ ὅτως δὲ 
οἳ ῥήτορες ἔτασσον, ἀλλ ὅταν τὸ ἐν γῇ ὃέ- 
λωσι ὁπλῶσαι, ὡς «{ημοσθένης ἐν τῷ πρὺς 
᾽ἁπατούριον (3) ''οὐκ ὄντος ἐμοὶ πρὸς τῦτον 
οὔτε ναντικοῦ οὔτε ἐγγείου συμβολαία,' καὶ 
«4υσίας "τοῦ νόµα κελεύοντος τοὺς ἐπιτρό- 
πους τοῖς ὀρφανοῖς ἔγγειον τὴν οὐσίαν κα- 
Φιςάναι, οὗτος δὲ ναυτικοὺς ἡμᾶς ἄποφαί- 

νει.. ἔγγιον δὲ διὰ τοῦ «τὸ ἐγγύτερο». 
ἔγγειον κτῆσιν τὴν ἐπὶ γῆς. 
ἐγγελῴη γελάσοι. 
ἔγγεον τὸ ἀσφαλές. 
ἐγγίζω σοι δοτικῇ. 
ἔγγιον ἐγγύτερον, διὰ τοῦ ι. ἔγγιςα. 
ἐγγλωττογάςωρ. ἐγγλωττογάςορες (Α 

Αν. 1605) οἱ ἀπὸ τῆς γλώττης βιοτεύοντες, 
ὡς ἐγγειρογάςορες οἱ ἀπὺ τῶν χειρῶν. 

ἐγγλωττοτυπεῖν τὴν γλῶτταν ψοφεῖν 
τὰ κατορθώματα, καὶ σεμνολογεῖν τὰ ἐκεί- 
νων καὶ ἀεὶ ἐπὶ τῆς γλώστης ἔχειν, sch. Α 
Κα. 774. 

8 ἐγγύη ᾗ ἀσφαλὴς ἀντιποίησις καὶ σα: 
Φηρά, ἀπὸ τοῦ γῇ γύη καὶ ἐγγύη: καὶ γὰρ 
{ γῆ τῶν ἄλλων ςοιχείω» παγιωτέρα. 

» ἐγγύηῃ ἡ περέ τινος ἀναδοχή. 
ἐγγυήσασθαι μνηςεύσασθαι. καὶ ἐγ- 

γυητὴ γυνή ἡ ενηξευμένη. Προκόπιος 
Are. ) 4 δὲ ἐγγυητὴ üstoo⸗ Βελισαρίῳ 
:υνὴ γέγονεν, ἤδη παίδων µήτηρ γενομένη 
πολλῶν. εὐθὺς οὖν ἠξίη μοιχεύτρια τὸ ἑξῆς 
εἶναι. 

ἐγγύθΦετος ὁ προσεὀρεύων τόπος. 
ἐγγυδήκη σκεῦός τι πρὺς τὸ κρατῆρας 

ἢ λέβητας ἡ τι τοιοῦτο» οὐκ ἀλλότριον ἐπι. 
χεῖσθαι ἐπιτήδειον. Harp. 

ἔγγυον ἀσφαλές, καὶ ἔγγνος ὁ ἐγγνη: 
τής, καὶ ἐγγυωμένη ἀσφαλιζομένη" 1ισί- 
δης (Βεεπεί. 1 ϐ) νῦν πανσέληνος ἡ σελήνη 
λαμπέτω, τοῦ Χοσρύυ λήγοντος, ἐγγνωμένη 
Πέρσας τὸ λοιπὸν μὴ εαργεῖν τὴν κτίσιν.͵ 

ἐγγυῶ ἐκδίδωμι. 
ἐγγυώμεθα ἀντιφωνοῦμεν. 
ἐγγώνιος τράπεξα ᾗ μὴ σρογγύλη καὶ 

μὴ ἄγαν περιφ ερής, ἐν τῷ συνδείπνῳ τῷ 
τοῦ Μωικήνα τράπεζα ἐγγώνιος ἦν ὑπὸ τῇ 
χλισίᾳ, τὸ μέγεθος µεγίση καὶ κάλλος ἅμα» 

ἔγγειον b — ἐγκαθιέμενοι 

χος, καὶ οἷα εἰκὸς ἐπ[νου» ἄλλοι ἄλλως αὖ- 
τή». ὁ δὲ. Ἱόρτιος οὐκ ἔχων ὅτι παρ ἑαυτᾶ 
τερατεύσασθαι, σιγῆς γενομένης. ᾿ἐκεῖνο δὲ 
εκ ἐννοεῖτε, ὦ φίλοι συµπύται, ὡς ς«ρογγύλη 
ἐσὶ καὶ ἄγαν περιφερής.᾽ ἐπὶ τοίνυν τῇ ἀκράτῳ 
κολακείᾳ, ὡς τὸ εἰκύς, γέλως κατερράγη. 

Πλούταρχος. 
ἐγεγήνει ὰ ἔχαιρεν. 
ἔγειραι, ἔγειραι σὺ αὐτός διὰ διφῦ όγ- 

Ίου ἀνεὶ τοῦ ἐγέρθητι, ἔγειρε δὲ τὸν λίθο» 
διὰ τοῦ ε ψιλοῦ" ἐνέργειαν γάρ τινα ση- 
μαίνει. 

ἐγείρεται τῆς νυκτός (Α Nub. 9). οὗ- 
τως οἱ «ἄττικοί. 

ἐγείρω αἰτιατικῇ. 
ἐγένετο ἐγεγόνει. ἐγεγώνει δὲ διὰ τοῦ 

ω μεγάλου ἀντὶ τοῦ ἐβόησεν. 
ἐγένετο καὶ ἸἩάνδρωνι συκίνη 

»αὓς. λέγεται ἐπὶ τῶν παρ ἐλπίδα καὶ παρ᾽ 
ἀξίων εὐτυχησάνχων, εἶτα φρυπτομένων ἐπὶ 
τοῖς παροῦσιν' ὁ γὰρ ἸΠάνδρων παρ “9η: 
ναίοις ναύαρχος ἠρέθη ἀνάξιος ὢν τῆς ἆρ- 
χῆς. ἡ δὲ συκίνη ναῦς τὸ εὐτελὲς δηλοῖ, 

ἐγενήῦη ἐπὶ τῆς ποιήσεως ὃν ἑνὸς », 
ἐπὶ δὲ τῆς κυήσεως διὰ δύο, καὶ {αβίὸ (Θε, 
41 3) ''ἐγενήθη τὰ δάκρυά μὲ ἐμοὶ ἄρτος,” 
τουτέςιν, οἷών τινα τροφὴν ποιοῦμαι τὰ ῥά- 
χρυα. 

ἔγεςα πολεμικὸν μηχάνημα, ἐκ λίδων καὶ 
ξύλων καὶ χοῦ ἐγειρόμενον. τοῦτο δὲ οἱ ἐρ- 
}αζόμενοι προκάλυµµα τιθέασιν ἐξ αἰγείων 
τριχών τῶν λεγομένων κιλικίω». ἃ δή πάχες 
τε καὶ μήκους ὁιαρκῶς ἔχοντα ἀναρτήσαν- 
τες ἐκ ξύλων μακρῶ» ἐπίπροσύεν ἐτίθεντο" 
ἐνταῦθα γὰρ οὔτε περφόροι ὀιςοὶ ὅτε ἄλλα 
βέλη ἐξικνεῖσθαι εἰχον, ἆλλ'. αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 
προκαλυμµμάτων ἔμενον (Ῥτοεορ. Pers. 2 326). 
οἳ δὲ διὰ τοῦ α ἅγεςά φασι τὸ τοιᾶτον µη: 
χάνηµα. 

ἐγήγαρτος (απ ἐπίχαρτος) ὁ ἐπιχαρής. 
ἐγηγερμένος διανιςάµενος. 
(ἐγκανειργνύντες ἀποκλείοντες. 
ἐγκάνθετος ὁύλιος, κατάσκοπος. καὶ 

ἐγκάνδηνται ἀντὶ τοῦ ἐγκεκρυμμένοι εἰσίν" 
οἱ γὰρ κρυπτόµενοι ὑποκάθηνται, (Α Ach. 
342) ᾽'μὴ τοῖς τρίβωσιν ἐγκάνηνταί που λί- 
φοι.'. καὶ ἐγκάδηται ἐνεδρεύει". «4{αβῤίὸ 
(Ρε, 9 30) "ἐγκάθηται ἐνέδρα μετὰ πλου- 
σίων. 

* 9 ⸗ 2 ⸗ 
ἐγκαύιεμενοι ἀφιέντες. 



ἐγκαδίζουσιν -- ἐγκολπίζονται 

ἐγκαῦίζουσιν ἐνεδρεύασιν: '"οἳ δὲ ἐγκα- 
ὑήουσι λόγους ἐν τοῖς ἐπικαίροις τῶν χω- 
ρίων τόπους, 

ἐγκαίνια (Ίο. 10 99) ἑορτὴ καῦ’ ἣν ἐκαι- 
"ουργήῦη τι. 

ἐγκαλινδεῖσθε σωματικοῖς παθήµασι. 
ἐγκαλλωπισαμένα ἐναβρυνομένα" εἴ- 

τε τᾶ ῥασιλέως τῷ ψεύσματι ἐγκαλλωπισα- 
μένου. 

ἐγκαλῶ ὁοτικζ. 
ἐγκάναξον ἔνσεισον, προσένεγκε, ἔγχεον' 

πεποίηται δὲ ᾗ λέξις. 4ριςοφάνης (Έα. 105) 
Όι νῦν ἄκρατον ἐγκάναξόν τοι πολύν.' ἕλ- 
κτσον, ἐκρόφησον, ἔκπιε. 

ἔγκαρπον ἔγκυον" "ὁ δὲ Φίλιππος '4ρ- 
σινόη ὁμιλήσας, εἶτα ἐξ ἑαυτοῦ κατέλιπεν 

ἔἴκαρπο», καὶ ὄγε τὴν Ὀλυμπιάδα ἄγετα. 
ἐγκάρσιον πλάγιον. 
ἔγκασιν(Ηοιη. A 438) ἐγκάτοις, ἐντέροις. 
ἐγκαταζεύξας συνδείς, συναρµόσας: 

ἰγίας ῥηλὰς νέοισιν ἐγκαταζεύξας τρόποις”, 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 796). 

ἐγκατειλεγμένος τεταγµένος. 
ἐγκατειλημμένην ληφθεῖσαν. 
ἐγκατελέγησαν λίθοι (ας, 1 93) 

ἀντὶ τοῦ ἐγκατωκοδομήθησαν. καὶ Ὅμηρος 
(σ 358) ᾿"αἱμασιάς τε λέγων. 
ἐγκατέσκηψαν ἐφώρμησαν, ἐπέδρα- 

μον, ἐπεδράξαντο. τὰ «4ἰγυπτίων κακὰ τὰ 
ἐν τῇ λεξάνδρυ πόλει ἐγκατέσκηψε καὶ τῇ 
Ῥώμῃ' Βάρων φησίν. οΓ. ν. Πάρρων. 

ἐγκαυχῶμαι δοτικῇ. 
ἐγ Κε; χρεαῖς. 
ἔγκειται ἐπίχειται, λίαν ἐπιθιμητικῶς 

ἔχει ''Παχάρης δὲ ὁπηνίκα ἀπέδρα ἁλώσε- 
σψαι µέλλω», τῶν» δαρεικῶν κατ ὁλήης τοῖς 

ἠπεμένοις μεὺ εἰς τελεύτατα τῷ δελεάσµατι 
Εφυγε τὸ δυσχερές"' Polyaen. 37). 
ἐγκεκοισυρωμένην (a Nub. 48) ἀντὶ 

τοῦ ανα, κεκοσµηµιένην, τὰ Κοισύρας 
ρονοῦσαν. ἔςι δὲ Ερετριακὺν τὸ ὄνομα, ὅ- 
τοι δὲ εἲς τρυφὴν διαῤβάλλονται. αὗτη δὲ 
ἐαμήθη Πεισιεράτω ἐπιχειρήσαντι τυραν- 
μεν, λέγει δὲ τὴν περφγεργίαν τῆς κοµµωτι- 
ας" πολλοῖς γὰρ οἷα εἰκὸς ἐκέχρητο καλλω- 
πίσμασιν, τουτέςι νίμμασι καὶ τοῖς τῆς κε- 

/αλῆς πλέγμασι, καὶ τοῖς ἄλλοις οἷς κοσιιεῖ- 
σθαι γυναῖκας ἔθος. ἐγκεκοισυρωμένη οὖν 
ον ἔρυφ ὥσα, ἀπὸ Κοισύρας γυναικὸς πλε- 

σίας, Μλκμαίωνος }αμετῆς. 
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ἐγκεκορδυλημιένος (Α Nub. 10) ἔντε- 

τυλιγµένος, ἐγκεκαλυμμένος καὶ συνεςεραμµέ- 
νος, ὧςε μηδ’ ἀνθρώπεα σχῆμα δηλᾶν, ἀλλ 
ἐξοχὴ» φαίνεσθαι τῶν «ρωμάτων»' κορδύλη 
γὰρ ἰδίως λέγεται τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ ἐξέχον 

οἴδημα, ὑπὸ πληγῆς εἲς ὕψος καὶ ὄγκον ἀρ- 
Φέν, ὃ καλοῦμεν κόνδυλον. Κρέων δὲ ἐν τῷ 
ά τῶν ῥητορικῶν κορδύλην φησὶ καλεῖσθαι 
παρὰ Κυπρίοις τὸ κεφαλῆς περιείληµια, ὃ δὴ 
παρ “4θηναίοις καλεῖται κρωβύλο», παρὰ δὲ 
Πέρσαις κιδάριον. ὅτι δὲ νῦν παρὰ “ἄριςο- 
φάνει ἐγκεκορδυλημένος ἀντὶ τᾷ ἐνειλημένος 
καὶ ἐγκρύψας ἑαυτόν, ὃῆλον ἐκ τῶν ἐπιφε- 
ρομένων ἀλλ’ εἰ δοκεῖ ῥέγκωμεν ἐγκεκαλυμ- 
µένοι. ψῦχος γὰρ ἦν, ὡς εἰκός, καὶ περιε- 
καλύπτοντο. ὅψεν καὶ πέντε περιβόλαια πε- 
οιῤεῤλῆσθαι τὸν υἱὸν εἶπεν. 

ἐγκεκύκλησαι ἀνέσραψαι" 4ριςοφάνης 
(Ύεερ. 07) "οὐκ οἱ) ὅπῃ ἐγκεκύκλησαι.” 

ἐγκέλευςοι μετὰ προςάξεως' Ἐενοφῶν 

(Cyr. 0 5 39) “Ἱπροσῆγον τῷ Κυαξάρει ὁὅῶρα 
οἳ μὲν καὺ’ ἑαυτούς, οἳ δὲ ὑπὸ Κύρο ἐγκέ- 
λευςοι.) 

ἐγκενίδες ιέρος τιτοῦ πλοίου" (Agath. 
5351) "ξύλα ἰθυτεν; καθάπερ ζυγὰ καὶ ἐγκε- 
νίδας ὕπερθε κατὰ τὸ ἐγκάρσιον ἐνθέντες, 
οὐ διὰ παντὸς ἀλλὰ µόνον ἀμφὶ τὰ ἄκρα, 
καὶ τὸ μεσαίτατον δεσμοῖς περισφίγξαντες.' 

ἐγκεντρωθείς ἀσφαλισθείς. 
ἐγκεχείρικε πάντα Τιμολέοντι, 
ἐγκέχοδα ἀπεπάτησα διὰ φόβον τινά, 

ἔχεσον' 4ριςοφάνης Βωατράχοις (481). '“κά- 
λει Φεύν' εἲς βοήΨειαν. 

ἐγκιλικίζεται κακοηθδεύεται, κακοποιεῖ" 
διεβέβληντο γὰρ ἐπὶ πονηρία οἱ Κίλικες. ἔν- 
τεῦθεν λέγεται καὶ Κιλίκιος ὄλεθρος. ἐγκιλι- 
κίειν γὰρ τὸ κακοηθίζεσθδαι. 

ἐγκισσήσωσι (επ. 80 38) συλλάβωσι», 
ἐπιθυμήσωσι». 

ἔγκλητον (απ ἐκκλ-). ἔγκλητον λέγοντες 
δικαςήριον καὶ δίκην ἔγκλητον, ἐγκαλέσα- 
σῦαι δὲ οὐ λέγουσι. 

ἐγκλῖναι αἰτιατικῇ. 
ἔγκλισις. “ἄναξαγόρως φησὶν (Ὀϊος. L. 

1 9) ὥςε κατὰ κορυφὴν τῆς γῆς τὸν ἀεὶ φαι- 
»όμενον εἶναι πόλον, ὕςερον δὲ τὴν ἔγκλισιν 
λαβεῖν, τουτέςι παρατροπήν. 

ἐγκολεήσατο κανῆκεν εἰς τὸν κολεὸὺν 
τὸ ξίφος. 

* 

ἐγκολπίζονται"' (Theophyl. Βία, 35) 
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"οἱ δὲ βάρβαροι τὸ πύλισμα ἐγκολπίζονται, 

προσχωρήσει» Ῥωμιαίοις ὑποκρινάμενοι, ὁ 
τὸν ἀριθμόν. 

ἐγκομβώσασο αι (ορ. Petri 1 5). 4πολ- 
λόδωρος Παρύςιος «πολιπούσῃ τὴν ἐπω- 
µίδα πτύξας ὁιπλῆην ἄνωδεν ἐνεκομβωσά- 
µη». ᾿Επίχαρμος ᾿"εἰγε μὲν ὅτι κεκόµμβωται 
καλῶς' 4μύκῳ. 

ἔγκομμα τὸ πρόσκομμµα. 
ἐγκόνει ἀντὶ τῇ σπεῦδε" μέλλοντας γὰρ 

ἐσθίειν ἐπέχεις, (Α Ach. 1087) ᾿δειπνεῖν κατα- 

χωλύεις πάλαι. καὶ ἐγκονεῖν ἐνεργεῖν. 
ἐγκονεῖτε ἐνεργεῖτε, ταχύνατε. ἡ ἐπεὶ οἱ 

τρέχοντες κόνεως πληροῦνται, ἡ ἀπὸ τῶν 
ἀθλητῶν" ἐν κύνει γὰρ ἐκείνων τὸ ἔργον, ἡ 
ὅτι πρὸ τοῦ τῆς κόνεως ἄψασθαι νικῶσιν. 
“ριςοφάνης Πλούτῳ (255) V, ἐγκονεῖτε, 

σπεύδεθ’, ὡς ὁ καιρὺς οὐχὶ μέλλει», ἀλλ’ ἔς' 
ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀκμῆς. 

ἐγκονέουσα διεγείρουσα, ἐποτρύνουσα" 
(ΑΡ 6 208) '᾿δεινὺν μµαιμώσαις ἐγκονέουσα 
κυσέν.. 

ἐγκονητί (Ριπάαν, Nem. 3 60). 
ἐγκονίδες αἱ ὑπηρέτιδες. 
ἐγκοπεύς ἐργαλεῖον λιδοξόον. 
ἐγκοπή ἔνεδρον, ἐμπύδιον"' ᾿ χωρὶς ἐγκο: 

πῶν καὶ κλιιακτήρω» οὐκ ἦν ἐπιῤῆναι τῆς 
πέτρας. 

ἐγκορδυλῶ δοτικῇ. 
ἔγκοτον (Πετοάοι. 3 09) ἔχθραν ἐνδιά- 

Φετον. καὶ ἐγκότως ὀργίλως. (ΑΡ Τ 40) Ὅτίς 
φῷόνος αἰὲν Θησείδας ἀγανῶν ἔγκοτος αἰὲν 

ἔχειν 
ἐγκοτῶ σοι" ᾿ἐνεκότει ᾿Ησαῦ Ιακώβ” 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. (ει. 37 44. 
ἐγκραγγάνειν ἐαῤοᾶν. 
ἐγκραγών λόγοις κατεξαναςάς, διαλοι- 

δορησάμενος. δοτικῇ συντάσσεται. 
ἐγκράτεια διάφεσις ἀνυπέρβατος τῶν 

κατ ὀρθὸν λόγον. ἢ ἕξις ἀήττητος ἡδονῶν. 
Ῥιορ. 1.. 7 90. 
ὅτι ἔσι δεικνύναι ὡς ποτὲ μὲν ὁ σπου- 

δαῖος οὐ σώφρων, µεταλαβόντας τὸν σώ- 
Φρονα εἷς τὸν ἐγκρατῇ. εἰ γὰρ τ μὲν ἐγκρα- 
τοῦς οὐ συμφωνεῖ τὰ µέρη τῆς ψυχῆς πρὸς 
ἄλληλα, τοῦ δὲ σπουδαίου συμφωνεῖ, ἐκ ἂν 

εἴη ὁ σπεδαῖος ἐγκρατής' ὡςε ἀδὲ σώφρω», | 
| 

εἰ ταὐτὸν ἡ σωφροσύνη τῇ ἐγχρατείᾳ, πάλιν 
. , ’ νά 

ὁ) αὐ δύναταέ τις δεικρύναι τὸν σπουδαῖον 
- . * * * 

ἐγκρατῇ, μεταλαβὼν τὴν ἐγκράτειαν εἰς τὴν 

ἐγκομβώσασθαι -- ἐγκρατές b 
η - - ς 

σωφροσύνην, εἴγε ὁ μὲν σπουδαῖος ἐν ἅμο- 
— — . « 4 

λογίᾳ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων πρὸς ἀλλή- 
* « 1 - πα - - { 

λας εἰ ἡ δὲ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ὅμιο- 
⸗ 4 22 * ή ον 3 

λογία πρὺς ἀλλήλας σωφροσύνη. οὕτω καὶ 
ε 9 / ’ . . 7 
ο «Πημοσθένης κατασκευᾶάσαι ῥουληφθεὶς οτι 

— ζ ν 
μὴ δεῖ χάριν ἔχειν Φιλίππω ὑπὲρ ὧν ἔδωκεν, 

/' 8 3ο. 2 * * Σε 

µετέλαβε τὸ ἔδωκεν εἰς τὸ ἀπέδωκεν' καὶ ὃ 
Θουκυδίδης ῥεοληψεὶς παροξῦναι τοὺς ἄθη- 

΄ * * * 

ραΐους πρὸς τοὺς ἸἨιτυληναίας, τὴν ἀπόςσα- 

σιν αὐτῶν εἷς τὴν ἐπανάςασιν µετέλαβε. καὶ 
{ / F — ΄ 

ἡ συνήὔεια δὲ πλήρης τῆς τοιαύτης χρή- 
σέως, μεταλαμβάνοντες ἀεὶ τὰ ὀνόματα πρὸς 
τὰ ἐπφαντικώτατα, τὸ τέµνειν εἲς τὸ κατα- 

/ . σα 3 Ν 4* 4 
τέμνει», τὸ εσν (ειν εἰς τὸ κατεσὺίει», τὸ µει» 

ὁιᾶν εἰς τὺ γελάν. μµεταλαμβάνουσι δὲ καὶ 
τὸν πανᾶργον εἰς τὸν φρύνιμον, τὸν δὲ τολ- 
ιηρὸν εἰς τὸν ἀνδρεῖον, πὺν πρᾶον εἰς τὸν 

᾿ ᾽ ; — ⸗ 

ἀργὸν καὶ ἀκίνητον, τὸν ἐλευθέριον εἰς τὸν 
2 J εἰ - 

ἄσωτο», τὸν οἰκονομικὺν εἰς τὸν ἀνελεύνερο». 
οὗ αἱ καλλικλὴς ἐν τῷ { οογί 401 Ε) τω και λα Λλικλης ἐν τῷ { οργίᾳ (ρ.491 Ε) 

” . η ΄ . 
παρὰ τῷ Πλάτων τοὺς σιώφρονας εἰς {λι- 

κ 2 I ψίους μέταλαμῤάνει. Alex. Aplirod. in Top. 
Ρ. 84. 

. ο. 4 14 { — * * 

δεῖδαι δὲ Ψέλοντες ὅτι ὁ σώφρων κ ἔτι» 
ε) / ” 4 . * — 3 

ἐγκρατής, µεταληγόµεθα τὸν ἐγκρατῆ εἰς τὸν 
ἑ » - - » 

αὐτοῦ κρατῶντα (τὔτο γὰρ σηµαίνει τὸ ὄνο- 

κα), καὶ δείξαντες ὅτι ἔνθα τὸ κρατᾶν, ἐν- 
ταῖθα καὶ κρατούμενόν τι ἔςαι, τὸ δὲ κρα- 
τάµενο» ἀντισπιῶν καὶ μαγύμενον κρατεῖται, 
ἔνθα τὸ μὲν κρατοῦν τὸ δὲ κρατούµενον ἴἔςι 

- - 1 ⸗ ο - 

τῆς ήχης, ἐκ ἔςιν ἐνταῦθα ὁμολογία, ὁ δὲ 
, ς 2* * * — 

σώφρω»ν ὁμολογῶντα ἔχει τὰ τῆς ψυχῆς µέρη 
. Σα 2* Γι. 1 * -/ * — 

πρὺς ἁλληλα. ὃ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τᾷ άκρα- 
- 3 ι * 

τοῦς καὶ ἀκολάςου. id. p. 324. 

ἐγκράτεια σωφροσύνης διαφέρει" ἡ μὲν 
’ ΄ 

7ὰρ σωφροσύνη ἠρεμαίας ἔχει τὰς ἐπιθυμίας, 
᾽ ῃ . 

ᾗ δὲ ἐγκράτεια σφοδράς. 
— — — 

ἐγκράτεια ἡ τῶν κακῶν ἀποχή. 
.. / . υ 

ἐγκρατέςξερος. Θεκυδίδης (1 118) "τήν 
3 * 2 ΄ 3 * . , 

τε άρχην ἐγκρατεςέραν) ἐποίσαν καὶ ''κα- 

6 

’ . 4 

ἱτεςσήσαντο, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ |ιέγα ὀυνάμεως 
ἐχώρησαν. ̓  

: J 

ἐγκρατῆς λέγεται οὐ κατὰ ἀπάδειαν,α 
λ.. 4 M J , η 
ἀλλὰ διὰ τὺ πάσχειν μέν, μὴ ἄγεσθαι δὲ 
x 3X — — ον 

υπο τῶν παι}λῶν Clex. Aphrod. in Τορ. p. 176). 

καὶ ἐγκρατὴς ὁ ἐπικρατέςερος. 
η ΄ ... ΄ ’ .Ν { - ἔγκρατης. ᾿ὁ δὲ πολλάκις ἐνόσησε, καὶθ 

ἀνέρρωσεν αὐτὸν ὁ Φεύς, ἐπεὶ δὲ ἐγκρατὴς 
ἐγένετο ἑαυτοῦ καὶ τῆς ὑγιείας, τᾷ σωτῆρος 

γε J * J * 4 Ε) ρε.” οὐδεμίαν ὡραν ἐτίνετο.. καὶ αὖθις "ἔλεγε 



ἐγαρίνει - ἐγχειρῶ 

δὲ ο λεωργὸς τῶν φδανουσῶν Ἰάσεων τύχη 
μᾶλλον ἡ ῥηλήσει Φεῦ ἐγκρατὴς γεγονέναι. 

ἐγκρίνει συντάττει" "οὔτι πα τοὺς μὲν 
ἐγκρίνει τοὺς δὲ ἀποκρίνει. 

ἐγκρίές γλύκασια ἐξ ἐλαίου ὑδαρές. 
ἔγκρισις ἱερὸς ἀγών. Ατιειπίά, 1 590. 
ἐγκρυφῇ. 
ἐγκρυςφ ίας ἄάρτος (ενος, 18 ϐ) ἐν σπο- 

δρ κεκρυμιμένος. τὰ δὲ —— μέτρα τῆς σεμι- 
δάλεως, ἐξ ὧν ὁ ἐγ κρυφίας ἐγένετο, τὴν τρι- 

ήµερον τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς ταφὴν ὑπαινίτ- 
τεται. 

ἐγκύκλιον ἁπανταχοῦ, καφολικόν. Eu - 
νάπιος περὶ Ἰκαρίνου φησίν "ἀλλ ἦν ἐγκύ- 
χλιο» αὐτῷ καὶ πρόχειρο» τὸ τὰ τοιαῦτα 
ἁμαρτάνειν, τουτέςι» εἲς παῖδας ὑβρίτειν. 

εξ. ν. ὕβρις. 

οἱ δὲ ἀξιώματος ἀντιποιούμενοι τὴν ἔγ- 
χύχλιον ἐπαιδεύοντο παιδεία». ἡ δὲ ἐγκύκλιος 
παιδεία διὰ πάσης ἐχώρει παιδεύσεως καὶ 
ου μᾶ καὶ παντὸς κινήματος, εἰ. AEq. 189. 

ἐγκύκλιος ἡ ἐτήσιος τῶν χρημάτων δύ- 
σις. (Theéophyl. Sim. 1 8) τοῦ δὲ χαγάνα τὸ 
ἡγεμόνος τῶν “4βάρων ἐξαιτῶντος τὸν ἐγκύ- 
χλιον πλοῦτον, ὃν ἄν ἔτος ἕκαςον παρὰ Ἔω-: 
µαίω»ν ἐλάμβανον., καὶ αὖθις 'ὃ δὲ «ρατη- 
γὸς τὰς ἐγκυκλίους διανομὰς τῶν χρημάτων 
αὐτοῖς ἐποιήσατο” Θεοφύλακτος Σιμοκάττης 
(66). καὶ αὖθις (14, 1 8) ᾿ἡ ἐγκύκλιος τῶν 
χρημάτων ἐπίδοσις τῷ ᾿Εωμαϊκῷ ἐχεῖτο συν- 
τάγµατι... ἐγκύκλια λέγεται καὶ τὰ ποιη- 
τικά. 

ἔγ κυκλ ον ἡμάτιον" Αριστοφάνης Lys. 
113) "ἐγὼ ὁ) ἂν κἂν εἰ µε χρείη τὂγκυκλον 

τοτὶ καταθεῖσα», καὶ ἀλλαχᾶ (Thesm. 967) 
'φέρ ἔγκυκλο». τοτὶ λάῤ᾽ ἀπὸ τῆς κλινίδος. 
καὶ ὅηλον ὡς τὸ μὲν ἔγκυκλόν ἐςιν ἱμάτιον, 

ὁ δὲ κροκωτὸς (260) ἔρδυμα. 

ἐγκύμονος ἐγκύου οὔσης. 
γυνή. 

καὶ ἔγκυος 

ἐγκυρῆσαι ἀντὶ τοῦ ἐντυχεῖν' οὕτω 
Κρατῖνος. 

ἐγκύρτια τὰ ἐν τοῖς κύρτοις ἐνυφά- 
σµατα. Πλάτων» δὲ χρῆται ἐν Πλμαίῳ (ρ. 78) 
ἐπὶ της φάρυγγος τῇ λέξει. 

ἐγκυτέ ἀντὶ τῇ ἐγγύς' οὕτω Ναλλίμαγος, 

ἐγκώμιον (Ηε». 0). 944) ἔνδημον" κώμη 
γὰρ τὰ τοῦ δήμου συςήµατα. 

ἐγκώμιον ἐπαίνη διαφέρει" ἔπαινος μὲν 
ἐσι λόγος ἐπαινετικὺὸς µία» πρᾶξιν ἐπαι- 

b 
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ἐγκώμιον» δὲ λόγος ἐγκωμιαςικὸς πολ- 
λὰς ἐν ἑαυτῷ πράξεις περιλαμβάνω». καὶ 

ἐπιςολὴ ἡ μίαν πρᾶξιν ἐπαινᾶσά τινος ἐπαι- 
νετικὴ καλεῖαι, ἡ δὲ πολλὰς ἐγκωμιασική. 

ζ ̓κώπαια τὰ περιδέρραια. 

ἐγλιξάμην ἐπεθύμησα" ὅτως Πλάτω». 
ἔγνω ἀντὶ τοῦ ἔκρινεν"' 'ἔγνω οὖν αὐτὺς 

ὁ βασιλεὺς ἀθικεῖν, οἳ δὲ φεύγουσιν.' καὶ 
ἔγνωσαν ἀντὶ τοῦ ἔκριναν" “καὶ τὸν May- 
κἴνον ἐκδοθηναι τοῖς Νομαντίνοις ἔγνωσαν" 
MDio Cass. ſr. 79). 

ἐγνώκειτε. 
ἐγνωμάτευεν. "ὁ δὲ τῶν βαρβάρων 

ἡγούμενος ἐγνωμάτευε ξὺν τῷ ἀδελφῷ, καὶ 
ἔλεξεν ὡς ἐγὼ μὲν ἐνέδραν ποεήσοµαι, σὺ δὲ 
χρῶ ἀκροβολισμοῖς καὶ τοξεύμασι», ἀντὶ τᾶ 
ῥονλὰς ἐδίδου καὶ γνώµας. καὶ αὖθις (Με- 
παπά, p. 297 Nieb.) 0 δὲ ἐγνωμάτενε πάντῃ 
ἀξύμφορον εἶναι Πέρσαις φιλίαν Φέσθαι ὡς 
πρὺς Τούρκους, 

ἐγνωσμένον βεβολευμένον: "ὃ δὲ φρά-α 
ζει ὡς ἐγνωσμένον αὐτῷ εἴη ἔτι νυκτὺς ἐμ- 
βαλεῖν εἰς τοὺς πολεµίους.᾽) 

ἐγνωσμιένον κεκριένον. “4ρριανός 'ἐγ.Ὀ 
ρωσμένο» δὲ εἶναι σφίσι», ἐπειδὰν ἐλάσωσιν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ ἸΜαυρούσιοι, τοὺς μὲν κατὰ 

πρόσωπο» αὐτῶν φεύγειν ὡς πεφοβηµένους, 
τοὺς δὲ ἐφ᾽ ἑκάτερα τεταγµένες ἐς τὰ πλά- 

γιά ἐμβάλλειν τῶν διωκόντων.͵ 
ἐγρήγορεν ἔνηφεν. 
ἐγρήγοροι ἄγγελοι, οἱ τοῦ Σὴ9 υἱοί. 

Οεάτεα. ρ.8. 

ἐγρήγορος ὁ νηφαλέος, 
ἐγρηγορώς ἄγρυπνος διατελῶ». 
ἐγχανών ἀντὶ τοῦ καταγελάσας' “ἄριςο- 

φάνης Νεφέλαις (4440) 'σὺ ὁ) ἐγχανὼν τε- 

ὑνήξη,' καὶ αὖδις (Έα, 1910) οὐ γὰρ ἡμῶν 
γε ςρατηγῶν ἐγχανεῖται τῇ πόλει, ἀλλὰ πλεί- 
τω χωρὶς αὐτὸς ἐς κόρακας."' 

ἔγχεα ὁόρατα. 
ἔγχει ἔμβωαλε, 
ἐγχεία" (ΑΡ 6 84) "“ἀντιῤίων τε πολλά- 

κις ἐγχείην γευσαµένην χολάδων.' 
ἐγχεῖν ἐγκεράσαι' Ἐενοφῶν (anah. 4 ὃ 

12) *4 δὲ τοῖς »εανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευσε», 
εὔχεσθαί τε τοῖς «δεοῖςι 5 ἀντὶ τὸ σπεῖσαι, 

ἐγχειρίδιον ξίφος, τμητικὸν ὄργανο», 
ἐγχειρογάςορες οἱ ἀπὺ χειρῶν ζῶντες. 
ἐγχειρῶ ἐγώ ὁοτικῇ, ἐγχειρίζω δὲ 

νῶν, 

21* 



324 

ἐγχέλεις Φηρώμενος (Α ξα. 860) ἐπὶ 
τῶν» διὰ κέρδος ἴδιον ταρωὰς ποιούντων΄ 
ὕτων γὰρ τὸ ὕδωρ καταςῇ, οὐδὲν λαμβάνη- 
σι», ὅταν δὲ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὕδωρ ταρά- 
ξωσι», αἱροῦσι καὶ λαμβάνουσιν. οὕτω καὶ 

οὗτοι ταράττο»τες τὴν πόλιν. eſ. ν. ταὐτὸν 
ἐποίησε. 

ἔγχελυς ἀττικῶς. 

ἔγχελις. εἰ. Α Aeh. 889. 
ἐγχεσίμωρος ὁ πολεµιςής. 

παρὰ Βοιωτοῖς δὲ 

. ἔγχος δύρυ" Ὅμηρος (Θ 494) '"ἔγχος ἔχ' 
ἑνδεκάπηχυ" ' τὸ γὰρ διπλάσιον ᾿ὄνωκαιει- 
κοσίπηχυ” (0 678). 

ἔγχος ἀλληγορικῶς παρὰ οφοκλεζ (08 
170) ἡ βοήθεια, παρὰ τὸ ἔχεσθω. ''ἐδὲ νῷ 
φροντίδος ἔγχος,' οἷον οὐκ ἔςσι τῷ νῷ φρον- 
τίδος ἔγχος, τουτέςι βουλῆς καὶ προµηθείας 

ἔργο». 
ἐγχρίπτεται ἐγγίζει. ᾿τοῖς δὲ κριοῖς, 

ὑπότ ἐπιφέροιντο, ἐπέβαλλον βάρη, ὡς ἐγχρι- 
πτοµένοις ὀλλύοιτο ἡ βία." 

ἐγχρίπτων προσπελάζων, προςρίβω». 
ἐγχριφδεῖσα προσπελασθεῖσα. καὶ ἐγ- 

χρίψαιπαρ Ἡροδότῳ (3 60) ἐμπεσεῖν, κά 
πελάσαι. 

ἐγχρόνω» οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου συν- 
τεθεισῶν" “ἁππιανός 'Ἱκατεφρόναν τῶν σπον- 
ὁῶν ἔτι ἐγχρόνω» οὐσῶν."' 

ἐγχυτρίςριαι αἱ τὰς χοὰς τοῖς τετε- 

λευτηκόσιν ἐπιφέρεσαι" ἸἨίνως ἢ περὶ νόμε 
(. 315 D). ἔλεγον» δὲ καὶ τὸ βάψαι κατα- 
χυτρίσαι, ὡς “4ρισοφάνης. ἐγχυτριςρίας 
δὲ λέγεσθαι καὶ ὅσαι τοὺς ἐναγεῖς καφαέρε- 
σιν αἷμα ἐπιχέθσαι ἱερείου, καὶ τὰς ὕρηνη- 
τρίας, ἔτι γε μὴν καὶ τὰς µαίας τὰς ἐκτιδεί- 

σας ἐν χύτραις τὰ βρέφη. seh. A Vesp. 288. 
ἐγχώριον οἰκεῖον. Polyb. 9 35) "ἐγχώ. 

ριοι γὰρ οὐ μόνον τὰς τῶν ἀνέμων σάσεις 
κατὰ τὴν παροιμία», ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἐ 7χω- 
ρίων ἀνθρώπων ἤδη κάλλιςα γινώσκουσιν. 

ἔγωγε. κατὰ έ τρόπους διαιρεῖται σύν- 
Φεσις ἀπὸ παραθέσεως, κατὰ τόνο», κατὰ 
γθαφή», κατὰ πνεῦμα, κατὰ εἰσβολὴν µορία, 

κατὰ διάλεκτον, κατὰ τόνον ὥσπερ τὸ πά- 
ροδος, κατὰ γραφὴν ὥσπερ τρισχίλιοι, κατὰ 
πνεῦμα ὡς ἔνεςσι καὶ ἔξεςι, κατὰ εἰσβολὴν 
µορίου ὡς τὸ ὡσεὶ χνοῦς, κατὰ διάλεκτον 
ὥσπερ ἔγωγε. 

ἐγώγυον ἀρχαῖον. ὠγύγιον τὸ ἀρχαῖο». 
ἐγῴδα ἐγὼ γωώσκω" περὶ «4ἰσχύλα (Α 

Ῥ 

— —— — — —— — — 

ἐγχέλεις -- ἔδειξεν 

Βου. 844) ""ἐγῴδα τᾶτον καὶ ὁιέσκεμμαι πά» 
λαι, ἄνθρωπον ἀγριοποιόν. 

ἐγὼ δὲ καὶ σὺ ταὐτὸν ἕλκομεν ζυ- 
γόν, ἐπὶ τῶν ὅμοια καὶ παραπλήσια πασχόν- 
των. ο, v. τὴν ἐμὴν κάµν»ει νόσο». 

ἐγώμαι ἀνεὶ τοῦ ἐγὼ οἶμαι. 
ἐγὼ μὲν ἐκ τοῦ καλδ εἲς καλὸν µε: 

τήνεγκα (Α Ran. 1905), ἐκ τοῦ κιθαρῳδικῦ 
καλᾶ ὄντος ες τὸ τραγικό». ἐπὶ τῶν ὁμοίως 

τι πραττόντων. 
εγω ποιήσω πάντα κατὰ Νικόςρα- 

το». ὁ Νικόςρατος οὗτος κωμωδίας ἡ ἦν ὑπο- 

κριτής, δοκῶν κάλλιςα ὑποκεκρίσθαι. 
ἐγώ σε ὀναίμην Paulus ad Philem. 20) 

ἐγιώ σου ἀπολαύσω. 
ἐδάισεν ἐμέρισεν. 
ἔδαισεν (Ηετοάοι, 1 169) εὐώχησε», 
ἐδαίσατο κατέφαγεν. 
ἐδάμη ἐδαμάσθη. 
ἐδάσαντο διεμερίσαντο. 
ἔδαφος γῆ. 
ἐδέατρος. τὸ μὲν ὄνομα Ελληνικόν, ἡ 

δὲ χρεία Περσική. ἦν δὲ προγεύςης τὸ πρῶ- 
τον, καὶ προήσθιε τοῦ ῥασιλέως εἰς ἀσφά- 
λειαν. ὕςερον δὲ ἐνομίσθη ἐδέατρον καλεῖν 
τὸν ἐπιςάτην τῆς ὅλης ὁδιακονίας καὶ παρα- 
σκευῆς, Aelius Dionysius αρ. Eustath. in 04, 

p. 1403 40, 

ἐδεδίεσα» ἐχοβήθησαν. καὶ ἐδ εδίειν. 
ἐδεδίξατο ἐφοβηδη. 
ἐδεδίσκετο ἐξεφόρει. 
ἐδέδμητο ᾠκοδόμητο, 
ἔδεθλον ἕδρασμα. 
ἔδει ἔπρεπεν. 
ἐδεικανόωντο (Ηοια. Ο 86) ἐδεξιοῦντο. 
ἔδειμαν (Πο. H 436) ᾠκοδόμησαν., 
ἐδείματο (Βοιη, ς 9) κατεσκεύασε». 
ἐδε μάτουν ἀντὶ τοῦ ἐξεφόάβουν, εἰς 

πτοίαν ἦγον καὶ δέος" “δράκοντες δὲ µεγέ- 

Φει µέγιςοι ἀνέςελλον αὐτοὺς καὶ ἐδειμάσθν, 
τὰ οὐραῖα µέρη ἐς σπείρας ἑλίξαντες.' εἴ. 
ντ. ἀναμοχλευόντων, ἀνέςελλον, οἵον, 

ἐδείναζον δεινῶς ἔφερον. 
ἐδεινολόγου» ἐσχετλίαζον" 'οἳ δὲ ἐδει- 

»ολόγου» ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ῥαδυμίᾳ." 
καὶ ἐδεινοπάῦθου» ἀντὶ τοῦ δεινὰ πεπον- 
θέναι ἔλεγον" 'διὸ πρὸς ἀλλήλους ἐδεινοπά- 
Φου», εἰ γυναικῶν τρόπον γυμνώσουσιν ἔαυ: 
τοὺς ὅπλων."' 

ἔδειξεν ὑπέδειξεν. 



ἔδειραν --- ἕδος Ὁ 

ἔδειραν (Ποπ. 4459) ἐξέδεραν. ἔδη- 
ρα» δὲ ἀντὶ τοῦ ἔτυψα», διὰ τοῦ η. 

ἔδεισα ἐφοβήθην. 
ἐδεῖτο ἐδέετο τῇ Φεοῦ. σηµαίνει δὲ καὶ 
ἐδεσμεῖτο. 
ἐδέκαζε πολλούς ἐδωροδόκει πολλούς. 
ἔδεσιν ἱεροῖς, ἐκ τῆς ἕδος εὐθείας. 
Ἔδεσσα πόλις Συρίας, εἲς ἣν ἀφικομέ- 

νω Τραϊανῷ ὑπαντιάζει πρὸ τῆς πόλεως «4ὔ- 
Ίαρος, ἵππους τε δῶρ ἄγων ν' καὶ σ’, καὶ 
τοὺς καταφράκτους θώρακας ἱππεῦσι καὶ 
τοῖς ἵπποις ν΄ καὶ σ’, καὶ βέλη ἑξακισμύρια. 
ὁ δὲ Τραϊανὸς τρεῖς λαβὼν θώρακας, τἆλλα 
ξύμπαντα αὐτὸν ἔχειν ἐκέλευσεν, Arrianus? 

Ἐδεσση»ός ἀπὸ πόλεως Εδέσσης, 
ἰδεςὰ κρέατα τὰ τρωγόκενα. 
ἰδεςσή βρωτη. 
ἐδεύετο ἐνδεὶς ἐγίνετο. 

ῥέννιτο, εὐφραίνετο, ἐβρέγετο. 
ἵδη τὰ Ἱερά, τὰ ἐδάφη, ἐκ τοῦ ἔδος. 
ἐδηδοκώς (Α Εα. 361) καταφαγώ», καὶ 

ἐδήδοκα. καὶ ἐδηδώς (Ηοιη. Ε 543). 
ἐδηλήσαντο (Ηοιη. 44 126) ἔβλαψαν. 
ἐδήμευσαν ὑημόσιον ἐποίησαν"' "καὶ 

ἐχράτησεν ὁ φθύνος, καὶ τὴν ἀσίαν ἐδήμευ- 
σαν αὐτῷ. ὃ δὲ ὑπεξαιρεῖται χρυσίου δέκα 
τάλαντα." 

ἐδημοσίωσαν δηµόσιον ἐποίησαν. "ὁ 
δὲΘευδέριχος ἐπὶ Ζήνωνος ἐδημοσιώδη, χι- 
Ἰίας καμήλους προπέµψας χρυσίου καὶ ἀρ- 
Ἱυρίου”. Malehus . 

ἐδημώθη ἐν τῷ u διεδόθη, δῆλος 
πᾶσιν ἐγένετο. οὕτω «4ίων ἐν Ρωμαϊκῶν τζ’ 
"καί τις λόγος περὶ αὐτῶν τοιόσδε ἐδημώθη.” 

ἔδηξεν ἔδακεν. 
ἐδήου»ν παρὰ Θουκυδίδη 19) ἀντὶ τᾶ 

διέκοπτον, διέφΦειρον’ “ἅπασαν κατεδῄουν 
τὴν ἀνατολικὴν χώραν. 
Thue. 3 23) ὁμοίως. 

ἔδησα ἐδέσμευσα. 
ἐδητύος («Ηοπι. «4 469) βρώσεως. 
ἐδιδαξάμην ἐπαίδενσα δὲ ἱτέρου, αὐ- 

τὸς ἐπιμεληθεὶς τότε. παθητικὺν ἀντὶ ἑνερ- 
Τητικοῦ, δύναται εἶναι µεσύτητος ἀττικῶς 
ὠτὶ τοῦ ἐξεπαίδευσα. seh. Α Nub 1941. 

ἐδίδαξεν ἔπεισεν, ἠρέθισεν" (Χ Απαῦι 3 
4 32) ""ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἀνάγκη κατασκηνῆ- 
σαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμας.᾽' 

ἐδίδη ἐδέσμενεν. 
ἐδικαίου δίκαιον εἶναι ἔλεγεν" 

ἐν ἑτέρῳ ἔκο- 

"καὶ εἰ 

καὶ ἑδήωσαν, 

{ 
! 
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μὴ τὴν βασιλείαν ἑαυτῷ ἀποδίδωσίτις, ἀλλὰ 
τοῦ γε ἁπαλλάσσεσθαι κύριος ἐδικαίη εἶναι 
αὐτός.'' ἁππιανός (Pun. 17) ''Σύφαξ δὲ τῶν 
γινοµένων πυνθανόµενος ἐπεχείρει διαιτᾶν 
διαλύσεις, καὶ ἐδικαίου μήτε Ῥωμαίας «4ι- 
βύης (ιήτε Καρχηδονίες Ἰταλίας ἐπιβαίνειν 
ἐπὶ πολέμῳ. ἢν» δέ τις ἀπειῦῃ, τοῖς πειῶο- 

µένοις ἔφη συμµμαχήσειν.' καὶ αὖθις 'ὁ δὲ 
ἸΜάρκιος ἀντιλέγειν μὲν πρὸς εδὲ ἓν αὐτῶν 
ἐδικαίου.. ἐδικαίου τοίνυν ἀντὶ τοῦ ἔκρινε, 
ῥίκαιον εἶναι ἐνόμιζεν. 

ἐδικαιώθησαν δίκαιοι ἐκρίφησαν. ση- 
καΐνει δὲ καὶ τὸ ἐναντίον, κατεδικάσθησα» 
δικαίως. «ίων ἐν ᾿Ρωμαϊκῶν τέ UAr. 57 46) 
"εκ τε γὰρ τῆς ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίο ἀξιώ- 
σεως καὶ ἐκ τῆς παλαιᾶς πρὸς τὰς Ρωμαίες 
φιλίας οὐκ ἤνεγκαν ὁεκαιωθέντες, ἀλλ ἐπε- 
χείρησαν» καὶ οἳ ἸΚαμπανοὶ τοῦ Φλάκκε καὶ 
οἱ Συρακούσιοι τὸ ΙΜαρκέλλη κατηγορῆσαι, 
καὶ ἐδικαιώθησαν ἐν τῷ συ»εδρίῳ.". πολλα- 
χοῦ δὲ οὗτος κέχρηται τῇ λέξει ταύτῃ ἐπὶ 
τοῦ εἰρημένου σηµαινοµένου, ὡς καὶ ἐν τῷ 
ις "πάντες ἀποθανεῖν ἐσὲ ἄξιοι. οὐ μέντοι 
καὶ ἐγὼ πάντας ὑμᾶς Φανατώσω, ἀλλ ὁλί- 

ους μὲν οὓς καὶ συνείληφα ἤδη δικαιώσω, 
τοὺς δὲ ἄλλες ἀφίημι.”. καὶ ἀλλαχᾶ δὲ πολ- 
λαγοῦ ὁμοίωφ. 

ἐδικαίωσαν ἀντὶ τοῦ κατέκριναν' ''οἱ 
δὲ ᾿Ρωμαῖοι καταγαγόντες αὐτὸν ἐδικαίωσαν 
θΦανάτῳ.” 

ἐδένευον (Ηοπι. Σ 606) κύκλῳ περιῄεσα», 
ὠρχοῦντο. 

ἐδίψησαν ἐπεθύμησαν": 'ὃ δὲ ἐλευθε- 
ρῶσαι τὴν πατρίδα ἐδίψησεν.' 

ἐδίωσεν (απ διέωσεν) ἐξέωσε», ἐδίωξε». 

ἕδνα τὰ διδόµενα δῶρα ὑπὸ τᾶ γαμᾶ»- 
τος τῇ γαµουµένη. 

ἑδναία (απ ἑδραία) ἡ καθέδρα. 
ἐδοκέμαζεν ἔκρινε' ᾿σιωπηλὸς ἦν ἐπὶ 

τούτοις ἃ ἀποκρύπτειν ἐδοκίμαζεν.' καὶ 4π- 
πιανός 'ὃ δὲ ἐπὶ τὰς οἰκίας χωρῶ» συνελάµ.- 
βανεν ὅσους ἐδοκίμαζεν, ἀντὶ τοῦ ἔκρινεν 
ἑτάσεως εἶναι ἀξίους. 

ἐδοκέμασαν προέκριναν, ἐκύρωσαν' 
“"πολλῶν δὲ ῥηθέντων εἷς ἑκάτερα λόγω» οἱἳ 
πλείους γνώμη» τὴν προτέραν ἐδοκίμασαν." 

ἔδοξεν εἰς ὑπόληψιν ἠλθε. 
ἕδος τὺ ἄγαλμα, καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧα 

ἵδρυται. 
ἕδος ἔδαφος, ἕδρασμα, ἱερόν, ναός" "τόν 
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τε τῆς τύχης ἕδος τὸ πάτριον προσκυνήσας 
τὴν ἐπάνοδον αἰτεῖ. 

ἐδός ὁ φαγᾶς. 
ἐἔδοσαν δίκην» 
Ἔδουοι ὄνομα ἔθνους. 
ἕδρα βάσις, καθέδρα. ἔδρα καὶ ἡ προε- 

ὁδρία παρὰ “ρισοφάνει «Έτ. 1409) : καί σ 
΄ 4 / * — — 3 J ἀντὶ τότω» εἰς τὸ πρυτανεῖον καλῶ, εἰς τὴν 

.. » οὐ». .- Ὑ 6 . τν J 
ἔδραν V ἐκεῖνος ἤν ὁ αρμακός. καὶ 
7 * 1 . * . — J 

Αρριανός "ὅτι µε καὶ ὄμμασι καὶ φωνῇ καὶ 
ἔδρα ἐτίμησας, ἀντὶ τοῦ καφέὺ ϱ6 ετίµησας, x oß· 

54 * — 

ἕδρα καὶ ὁ σφικτὴρ τῶν ἀνθρώπων. 
καὶ τᾶτό φησιν ἡ προφητεία" "καὶ ἐπάταξε 
τὲς ἐχθροὺς αὐτᾶ εἰς τὰ ὀπίσω," τῆς ἔδρας 
τὸ πάθος σηµαίνουσα. σεμνότερον δὲ τῶτο 
εἴρηκεν, εἰπὼν εἰς τὰ ὀπίσω. Theodoreét. in 
Ps. 666. 

κ κε. - . { 

ἑὁραῖος. καὶ ἑδραίωμα. 
εν. - ἕδραν τὴν μονὴν εἴρηκεν έ (7) Όουκυ- 

ὀέδης. καλοῦσι δὲ καὶ τὺ µέρος τοῦ σώµα: 
τος ὡς ἡμεῖς ἔδραν. 

5 * .- ΄ ἑδράνων Φρόνων" ΦΝοφοκλῆς (Ai. 194) 
.”.ν εν {. 

ἀλλ ἄνα ἐξ ἑδράνω», ὅπου µακραίωνι ση- 
οίῃ σχολῇ.. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 28) 
"ρηῶν ν’ ἕδρανον ἀςωθέων ἄγκυραν"' ἀντὶ 
τοῦ ἕδρασμα. 

* 4 ., * * — — 
21 ο ἑδριόω»το «Ποια, 198) ἐκαθέζοντο. 
ἑδρῖται οἱ ἱκέται, ἀπὸ τοῦ καταφεύγειν 

ἐπὶ τὴν ἑςίαν. 
ἐδωδή βρῶσις, τροφή. 
ἐδωδέμω» βρωσίμων. ᾿ἐπείπερ ὃν τὴν 

προπαρασκευὴν αὐτοῦ ἀγνοοῦντες ἐδὲν ἐδώ- 
ὀιμον ἐποίησαν ἐν ἀποθέτῳω, λυπρᾶς οὔσης 

2 — τω - 4 * — 

αὐτῶν της γῆς, καὶ πάσης ἀδρύον ἀγορᾶς 

διακλεισθέντες. εἴ. ν. ἀπραγμάτευτον. | 
ἑδώλια τὰ σανιδώµατα κυρίως τῶν | 

| 
Ι 

Ῥ 

πλοίων, ἐφ ὧν οἱ ἐρέται καθέζονται" καὸέ- 
όραι, ἢ ἑδράσματα. Σοφοκλῆς (ΕΙ. 1953) | 
᾿ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἑδώλια". ἀντὶ τοῦ 
ἀρχαῖα οἰκήματα. καὶ ἑδωλέοισι παρὰ 
Ἡροδότῳ (1 394) ὑποςρώμασι »ηύς" Σοφο- 
κλῆς (ΑΙ. 1277) '"ἄκροισιν ἤδη ναυτικοῖς ἑδω- 
λίοις πυρὸς φλέγοντος. 

ἑδωλιάσαι συγκαῦίσαι. 
ἑδωλιάσαι καὶ ἱκριῶσαι. ἑκατέρῳ 

αὐτῶν ἐχρήσαντο. τὸ μὲν ὂν ἑδωλιάσαι οἷον 
συνθεἴναι ἐκ τινῶν ξύλων ἁπλῶς πρὸς τόπον 

τινὰ συντεθέντω», τὸ δὲ ἰκριῶσαι δύναιτ ἂν 
καὶ ὡς κοινότερον λεχθὲν νοεῖσθαι" πολλοὶ 

ἔδός --- ἔζεσθαι 

γὰρ τῶν ἰδιωτῶν ἰκρία καλοῦσι τὰς ἐκ τῶν 
- ..” Γ . 9 * 

Γμακρῶν ξύλων συντιθεμµένας ςέγας ὑπὸ ςέ- 

γαις ἑτέραις. 
᾿Εὸ ώμ ὄνομα κύριον. 
ἔδων (Ηοιη.ι 207) ἐσθίων. 
ἐδωρεῖτο ὁφώροις ἐτίμα" "ἐδωρεῖτο ὃ᾽ 

ἐσθῆτι καὶ τοῖς ἄλλοις κειµηλίοις. εἴ. v. 
Ιώσηπος extr. 

ἐδωρήσατο ἐφιλοφρονήσατο. "τὰ πε- 
ριττὸ τῶν ὅπλων τοῖς ἐπιτηδείοις προσανέ- 
όωκε, τισὶ δὲ τῶν ἡγεμόνων σκηνὰς ἐδωρή- 
σατο τῶν ἐπιτηδείω»" καθόλου δὲ πᾶν τὸ 
πρόσφορο» ἐπειρᾶτο ποιεῖν ἑκάςοις. 

ἐε" ἐπίρρημα σχετλιαςσικόν. 
ἑεδνωτής ὃ προικιςής, ὁ πενθερός. 

ἐεικόσορος ναῦς. καὶ ᾿ἐεικοσόροιο 

νηός"' Hom. :353) τῆς εἰκοσακώπου. 
ἐεισάμενος (Ηοιη. Β 93) ὁμοιωνείς. 
ἐέλδωρ Hom. 4 41) ἐπιθύμημα, ῥού- 

ληµα. 
ἕεςο (Ηοιι, 31 464) ἐνεδέδυτο. 

ἐέσχατος ὁ ἔσχατος. 

ἐετῶς εὐχερῶς, 
ἔζει ἔβραζεν. ἔζη δὲ διὰ τοῦ η} ἀντὶ τᾶ 

ζῶν ἦν. 

Εξεκίας βασιλεὺς Ἱερονσαλήμ, υἱὸς 

Ἄχας, ὁ ἁπάντων εὖ ̓ σεβέσερος. οὗ γὰρ µόνον 
τὰ εἴδωλα κατέσκαψε καὶ τὰς σήλας αὐτῶν 

συνέεριεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς κα- 
Φεῖλε, καὶ τὰ ἄλση κατέκοψε, καὶ τὸν ὄφιν 
ὃν ἐκρέμασε Μωυσῆς (ετι γὰρ αὐτῷ πάντες 
ἐδυμίων] μετὰ τῶν λοιπῶν ῥδελυγμάτω» ἠφά- 

νισε, τούς τε Ἰουδαίους οντως 

ἐτιμωρεῖτο, ἐκκύπτων τὰ μνημόσυνα καὶ λεί- 
ανα τῆς ἀθεύτητος" τοσοῦτον γὰρ Όεοσε- 
βείας ἀφεςήκεσαν ὡς ὀπιαθεν τῶν Φυρωμιά- 
των ζωγραφεῖν τὰ εἴδωλα καὶ προσκυνεῖ», 

ἵν, εἴ τινες τῶν παρ’ Ετεκίη ἐρευνῷεν, άνοι- 
γνυμιένων τῶν Φυρῶν σκέποιτο τὰ Εδελύγμα- 

τα. καὶ μόνος ἐβασίλευσεν Ἰουδαίας κατὰ 

προαίρεσιν Φεοῦ. φέρεται δέ τε καὶ τοιῦτον. 
ἦν Σολομῶνι ῥίῤλος ἰαμάτων πάθες παντός, 
ἐγκεκολαμμένη τῇ τοῦ ναοῦ φλιᾷ. ταύτην 
ἐξεκόλαψεν ᾿Εζεκίας, οὐ προσέχοντος τᾷ λαᾶ 
τῷ εῷ διὰ τὸ τὰς Φεραπείας τῶν παθῶν 
ἐνθένδε τοὺς πάσχοντας αὐτοὺς κομίζεσθαι, 

περιορῶντας αἰτεῖν τὸν Φεύν. ἐπολέμησε δὲ 
καὶ µέχρι Γάζης τοῖς ἀλλοφύλοις, 4σαυοίων 
ἀποςσάς, πρύτερον ὑπήκους ὦ». 

ἔζεσθαι καθέζεσύαι. καὶ ἔζετο. 
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ἐζήλωσεν --ἐθηλύνθην 

ἐζήλωσεν ἐπεθύμησεν. 
ἑζημίωσεν ἀγεῖλεν. "ὁ δὲ «4{ὐρηλιανὸς 

ὁ βασιλεὺς τῶν πολιτῶν Φανάτῳ πολλὲς ἐζη- 
μµωσεν”. ἀντὶ τὸ κατέκρινε, κατεδίκασεν. ε{. 

τ ὐρηλιανός. 

ἐζεγοςατεῖτο ἐφ ἑκάτερα ῥοπὰς ἐλάμ- 
βανε' Πολύβιος (1 30) '"ἐζυγοςατεῖτο τοῖς Ῥω- 
μαίΐοις ὁ πόλειιος. 

ἔζων ἀντὶ τοῦ ζῶν ἦν. 

ἐζωσμιένοι ἐνδεδυμένοι. 

ἔηκα συνεχώρτσα. 
ἐήλακε» (απ ἑάλωκεν) ἐλήφοη. 
ἑζος τοῦ ἀγαδοῦ. ""ἀνδρὸς ἐπος᾽ 

ρός φτσι». 
ἐφαγενής ὁ 

γεννημένος. 
ἐδάδας συνήθεις, φίλες. ἐφθάς ἡ εὐθεῖα. 
ἐδανατώθδη (Χ Απαν. 5 6 4) ὡς ἔνοχος 

ὑανάτου ἐκρίώτ. 
ἔδει ἔτρεχεν' 

Ἱεως ἔθει ὀρόμω. 
ἔθει ἔτρεχεν, ἔπλεεν' δὲ ἄνεμος τὰ 

ἱζία ἐπλήρον, ἡ δὲ ναῦς ἔφει καλῶς." 

ἔθειρ ἡ ὁΦροίξ. ἡ αἰτιατικὴ ἔθειρα. 
ἔφειραι αἱ ἐξ ἔους ἐπιμελούμεναι τρί: 

γες. (ΑΡ 6 279) "π πρώτας ὑππότ ἔπεξε καλὰς 

Εεδοξος ἐθείρας' ἀντὶ τοῦ ἐκτένισε. καὶ ἐν 
ἐπηράμματι (ΑΡ 5 330) ᾿χρυσῆς εἰρύσσασα 
μίαν τρίχα «{ωρὶς ἐθείρης." 

ἐδείᾳει (Ἠοι. Φ 947) ἐξ ἔθους ἐπιμε- 
λείται. 

ἐδέλγετο ἐπείθετο, ἐδηλύνετο. «ἄϊλια- 

νός "οὐ μὴν ἐθέλγετο ὁ ὕπατος τοῖς ὑπηρέ- 
ταις σὺν ὀργῇ βριμούμενος.” 

ἐδελημός ἤσυχος. 
ἐφελήσαι ἀντὶ τοῦ ἐθελήσειεν. 
ἐφελήσει δυνηθείη. Όμηρος ((Φ 306) 

otd ἔθελε προρέειν, καὶ ρισογάνης Αν. 
3) “49, ἐθελήσει καν εἲν ἀντὶτδς δυνηΠ. 

ἐθελοδουλία. 
ἐφδελοψρησκεῖ ἰδίῳ Φελήματι σέβει τὸ 

ῥοχοῦν. 

ἐδελοκακῆσαι ἐκοσίως ἱλέσφαι τὸ κα: 
κών, καὶ ἐδελοκακοῦντα ἐκονσίως πὺ κα 

'"ἐφελοκακοῦντα αὐτὸν περὶ 

Ὅμη: 

ώο { * * XR 

ἑ)χωριος, ὁ εν τοπῳ τι 

3 Ὀ * — 4 

"ο δὲ ἐξελφωὼν ἐκ τῆς πὀ- 

χὺν αἱρούμενον" 
τὴν πορείαν, καὶ κάταλη(θηναι περιμένοντα. 

ἐδελοκακέία. 
* — . ο 8 . π 

ἐφελοκάκως ἑκουσίως τὸ χακὺν ἐκλε- 

7όμενον. Αππιανός t. 1p. ἱτῷ δὲ σοα- 

τηγῷ «ρατὸς ἦν ὀυσπειθὴς ὑπὸ µνησικακίας, 
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ἐφΦελοκάκως τε ἠγωνίς ὌνΤο, καὶ ἔφευγον ἔπι- 
δησάμενοι τὰ σώματα ὡς τετρωμένοι, καὶ 

τὰς σκηνὰς ῥιέλνον, καὶ ἀναχωρεῖν ἐπεχεί- 
θουν, ἀπειρέων ἐπικαλοῦντες τῷ ςρατηγῷ."' 

καὶ αὖθις ''ἐφελοκακοῦντες αὐτῷ διὰ πλείες 

αἰτίας. ̓  ε[. ν. αἴσιος. 

ἐθελοκώφ ω» μὴ ῥουλομένων ἀκούειν, 
(ελήσει παρακουόντων. 

δελονεαί φερωνύμως ἐκλήθησαν οἳ 
δοῦλοι αἱ σρατευδέντες ἑκουσίως ὑπὲρ τῶν 
δεσποτῶν τῶν ἐν ἸΚάνναις τελευτησάντων. 

ἐφελονττηδόν Θουκιδίδης η΄ (98). 
ἐθελοντήν ἐπίρρημα" "τὺς παραβόλης 

κινδύνους ἐφελοντὴν ἀναδεδεγμένος.' καὶ 
Πολύῤιος ᾿Ἱτοῖς λος πάντα κίνδυνον 
ἐφελοντὴν ὑπομένειν, καὶ αὖθις (Ῥο]γὺ. 1 

40) ἐκ πιντὸς ἐπέλεξε τᾷ «ρατεύµατος ἐφε- 
λοντὴν τοὺς ἀρίσους.” 

ἐθελοντής βουλόμενος. ἢ χωρητός. Ἐε- 
νοφῶν (Απ, 4 1 326) "διερωτᾶν εἴ τις ἔσυ 

ὅσις ἀνὴρ ἀγαθὺς ἐθέλοι ἂν γενέσθαι, ὑπο- 

[σὰς ἐθελοντῆς πορεύεσθαι.'. (7) “προσλα» 

— ων ἐ9ελοντὰς ἐκ παντὸς τᾷ θρατεύµατος:᾽ 

[λέγεται χα ἐθελοντίους" “προσεδόκησεν 

ἐθελοντίους τοὺς "4ραβίους ὅμολο] ήσειν. 
ἐν ελοντί ἐπίρρημα. 
ἐδελοπρόξενος ὁ ἆφ' ἑαυτᾷ γενόμενος 

[καὶ μὴ κελευσθεὶς ἐκ τῆς πύλεως' οἱ γὰρ 
Γπρόξενοι κελευύµενοι ἐκ τῆς ἑαυτῶν πόλεως 
| ἐγίνοντο. ελ. Thue. ὃ 70. 
Γ. ἐδελουργός ἔτοιμος. 
Γο ἐθελυμνοί (απ προθέλυιινοῦ πυκνοί. 
| ἐδέμην ἔκρινα, ἐνόμισα, ''κἀγὼ ταύτην 
Ἰνώµην ἐθέμην,. οἷον κἀμοὶ τᾶτο δοκεῖ σύμ- 
ορον, τὸ μὴ εἶναι δικαςήρια. ριςοφάνης 
Eecel. 654). 

ἔφεσαν ἐποίησαν. 
ἐφηήσαντο ἐδαύμασαν. 
ἔθηκεν ἐποίησεν. καὶ κυρίως. "ὃ δὲ Ἰα- 

λιανὺς ἱππικὺν ἀγῶνα ἔφηκεν. ε[, νυ. γυμνι- 
κούς εἰ ἠγεν. 

ἐδηλύνθην ἐκηλήθην" (5 ΑΙ. 651) "βα- 
φῇ σίδηρος ὣς ἐφηλύνθην ςόμα.'' ἐντῃ ῥαφῇῆ ᾖ 
κ ἀνίεται ἃ ὁ σίδηρος ἀλλὰ σκληρύνεται, οὗ- 

τως οὖν ὑιοςαλτέον: κἀγὼ γάρ, φησίν, ὃς 
ἠπείλουν καὶ ἔτεον καὶ ἐβόων ὡς ἐν ῥαφῇ 
σίδηρος, νῦν ἐθηλύνθην ὑπὸ τῶν λόγων τῆς 

γυναικός. ἢ) ὅτι δισσῶς βάπτεται ὃ σίδηρος" 
εἰ μὲν γὰρ μαλθακὺν ῥόλονται αὐτὸν εἶναι, 

Γἐλαίῳ βάπτουσιν, εἰ δὲ σκληρόν, ὕδατι. 
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ἐθημοσύνη συνήθεια, ἐθισμός. ἔθι- 
µος καὶ ἐφδιμοσύνηῃ. 

ἐθνῖται οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἔθνους. 
α. ἔδνος τὸ πλῆθος' Philostrat. V. A. 422 

'“ἤγοντο μοιχοὶ πόρνοι τοιχωρύχοι ῥαλαντιο- 

τόμοι καὶ τὸ τοιαῦτα ἔθνη. 
ν ἔθνος οὗ µόνον τὸ μέγα καὶ πολυάν- 
Όρωπο» γένος, ἀλλὰ καὶ ἰδίως µέρος τι τῆς 
πόλεως. οὕτω «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ “4ρι- 
ςοκράτους (146) καὶ ἐν τῷ ὁ΄ τῶν Φιλιππι- 
κών» (3 326). Harp. 

ἐδοινήσαντο εὐωχήθησαν. 
ἔδος ἀντὶ τοῦ σηµεῖο». ἢ νόμος ἄγρα- 

φος. νόμος δὲ ἔθος ἔγγραφον. Artemid. 4 3. 
ὅτι τὸ ἔθος οὐκ ἔςιν εὕρεμα ἀνδρώπων 

ἀλλὰ βίου καὶ χρόνου. καὶ ὁ μὲν νόμος εἴ- 
κασαι τυρα»νίδι" φόβῳ γὰρ ἕκαςα καὶ μετὰ 
προςάγµατος διαπράττεται" τὸ δὲ ἔθος μᾷλ- 
λον τῇ φιλανδρωπίᾳ τῆς βασιλείας" βουλό- 
µένοι γὰρ αὐτῷ πάντες, ὀέχα ἀνάγκης ἔπον- 

ται. καὶ ὁ νόκος τοσαύτης — καὶ 
φιλανθρωπίας μεςὺς ὧςε καὶ τοῖς ἀτυχοῦσι 

χθησιμώτερος καθέςηκε τῶν γένει προσηκύν- 
τω», καὶ τοῖς ἀδικουμένοις Ἰσχυρύτερος τῆς 
αὐτῶν ἐκείνων» ῥώμης, καὶ πατράσιν υἱέων 
εὐνούςερος καὶ παισὶ γονέων» καὶ ἆδελφοῖς 
ἀδελφῶν' πολλοὶ γὰρ ὑπὸ τιῶν φίλων ἀδι- 
κούμενοι πρὸς τᾶτον καταφεύγασι. καὶ ἄλλα 
πλείονά εἰσι περὶ νόµου. 

ἐφρίγκωσε (Ἠοπι. ξ 10) περιετρόχωσε, 
* 

περιεχαράκωσε. 
ἔφρισεν ἐκ τοῦ θερίζω. 
ἐδρυλίχθη ἐταράχθη. 
ἔφνσας, ἀντινύση. τᾶτο παρὰ Φιλο- 

ξένῳ ὁ ἸΚύκλωψ λέγει πρὸς τὸν Ὀδυσσέα. 
ἀπεκδέχονται γὰρ τὸ (Ηοιπ. : 291) ᾿ἔνδα δὲ 
πῦρ κείαντες ἐφύσαμεν' παρὰ τῷ ποιητῇ 

εἰρῆσθαι ἐπὶ τῶν ἀρνῶ», οὐχὶ δὲ τὸ ἀπενύ- 
σαµμεν (an ἐφυμιάσαμεν) νοεῖσθαι. 

ἔθω τὸ ἐξ ἔδους τι διαπράττοµαι, ὡς 
τὸ (Ηοπ. 1 036) '"ἔφων Οἵνῆος ἁλωήν. 

ἐδώπευον ἐκολάκευο». 
ἐθωύμαζον ἀντὶ τοῦ ἐθαύμαζο». 
εἰ ει ει ει εἰ ει. ἡ ἐπέκτασις τοῦ εἰλίσσετε 

κατὰ µίμµησιν εἴθηται τῆς µελοποιίας παρὰ 
ριςοφάνει ἐν Βατράχοις (13521). 

εἴ εὐχτικόν. καὶ κατ ἐπέκτασιν εἰιε. 
Πισίδης 'εἳ γὰρ ἂν τὸ Περσίδος ἔσβεςο 
θράσ᾽ 

εἶα παρακελεύσεως ἐπίρρημα. 

ἐθημοσύνη — εἰδείην 

εἴα συνεχώρει, 
εἴα χύρτος, ἥια δὲ βρώματα. 
εἰαδότα ἀρέσκοντα. 
εἰαμενή Hom. 4 488) ὁ κάθυγρος τόπος. 
εἶανόν τὸ λεπτό». 
εἶαρ τὸ ἴαρ. 
εἰαρινὸν ἄνθος (Ηοια. Β 89) τὸ κατὰ 

“τὸν καιρὺ» τοῦ ἔαρος. 
εἴασεν ἀφῆκεν. 

εἵατο ἐκάθηντο. ἥμην ὁ παρατατικός, 
ἦντο, ἰωνικὸν ἕ ἕατο, ποιητικῶς εἴωτο. ἄλλως. 

ἑῶ ἕημι ἕεμαι ἥμαι κάθηµαι, ἦνται, ἕαται 
Ἰωνικῶς, καὶ πλεονασμῷ εἕἵαται, ὡς µέμνην- 
ται µεμγέαται, 

εἴβεσθαι δακρύειν, σάζειν. καὶ εἴβει 
σάζει" 486 053) ""σπήλυγγες νυμφῶν εὐπί- 

όακες, αἱ τόσον ὕδωρ εἴβονσαι σκολιᾶ τᾶδε 
κατὰ πρεόνος. 

εἰ γάρ εἴδε γάρ. 
εἴ Υ ἐθέλεις εἰ γνώµην ἔχεις, εἰ φρόνι- 

µος εἰ καὶ συνετός. 
εἰ ὁ' ἄγε νῦν διὸ δή. 

εἰδαλέμας (Ποια. ω 279) συνετάς. 
εἰδάλιμον τὺ εὐειδές. 
εἰδαρ ἔδεσμα, καὶ εἴδατα τὰ βρώματα. 
εἴδαυλος συνετὸς λογισμός. 
εἰδέα ἡ µορφή: ""καλὸς τὴν εἰδέαν, εἴα 

τις καὶ ἄλλος., 
εἰδέα, (Diog. L. 3 65) Πλάτων διαφόροις) 

ὀνόμασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σηκαινοµένου χρῆ- 
ται. τὴν γοῦν εἰδέαν εἶδος ὀνομάζει καὶ γέ- 
νος καὶ παράδειγµα καὶ ἀρχὴν καὶ αἴτιον, 
καὶ οὔτε κινούμενον οὔτε µένον, καὶ ταὐτὸ 
καὶ ἓν καὶ πολλά. καὶ πάλιν ἓν ὄνομα ἐν 
διαφόροις σηµαινομένοις. οἷον τῦ φαῦλον, ὃ 
σημαίνει τὸ ἁπλοῦν καὶ εὐχερές, ὡς Εὐριπί- 
όης ἐν τῷ “Σικυμνίῳ "φαῦλον, ἄκομψον, τὰ 
μέγις' ὤ αθόν, ἁπλᾶν καὶ ἀπόνηρον λέγων. 

ὅτε τίφεται καὶ ἐπὶ κακοῦ λα τοῦ 
τυχόντος" Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς "φαῦ- 
λον πρᾶγμα, ἔφη, Κέβης, ζητεῖς., 

εἰ δεῖ ἐὰν χρΠ. 
εἰδεῖεν γινώσκοιεν, καὶ εἰδείη — 

σκοι, ἐπίσαιτο" “ριςοφάνης (Υ 68ρ. 1422) "ε 

δοι τις ἣν ἕκασος εἰδείη τέχνην.͵ 
εἰδείην εὐκτικῶς, ἀντὶ τοῦ γνοίην. ἔςιν 

εἰδὼς εἰδότος: καὶ τὸ εὐκτικὺν ὤψειλεν εἶναι 

εἴδοιμι ἀλλ οὐκ εἰδείῃ», ἐπειδὴ τὰ ἔχοντα 
τὴν μετοχὴν εἰς σ ὀξύτονον διὰ τοῦ ντ κλι- 

ομένην, εἰς ην ἔχουσι τὸ εὐκτικόν, οἷον τυ- 

ἔσι ὁ) 



εἰ δέ τῳ -- οἴδωλον ἃ 

φθές τυφθείη», αὐτὸ δὲ οὐ κλίνεται διὰ τῇ 
η, χαὶ ἐκ ὤφειλεν εἶναι εἰδείην. ἀλλ ὥσπερ 
τροαῇ τῆς µι εἲς η» καὶ τοῦ ο εἷς ε εἰδείην, 
ααὶ ἐπειδὴ ες η» καθαρόν ἐσι τὸ εὐκτικόν, 
Σλ ἡγίκα ὧσι μετὰ περισπωµένα ἐνεςῶτος, 

ον ποιῶ ἐὰν ποιῶ, ἢ ἐὰν ἔχωσι τὴν µετο- 
Σὴν εἷς σ μετὰ ὀξείας διὰ τᾶ ντ κλινοµιένη», 

ῥαρεὶς ὁαρῶ. ἐν οἷς οὖν τοῦτο οὔτε μετὰ 
περισπωµένου τόνου ἐςὶ τοῦ ἐνεσῶτος, οὔτε 

ὅει τὴν μετοχὴν εἲς σ ὀξύτονον διὰ τοῦ ντ 
ελσομένην (εἶδώς γὰρ εἰδότος), οὐκ ὤφειλε 
πρισπᾶσθαι. ἀλλὰ περιεσπάσθη, ὡς εἴρηται, 
ἐπηδὴ ἐγένετο τὸ εὐκτικὺν εἷς η» καθαρό». 

εἰ δέτῳ εἰ δέ τινι. 
εἰδεχθές ἄμορφο», ἀπρεπές, µυσαρό», 

σισαπρισµένο», σικχαντό». καὶ Φηλυκὸν εἲ- 
ῥέχδεια, 

εἴδη. ὅτι ἀρχὰς τῶν εἰδῶν ἔλεγον οἱ ΠΠν- 
Φαγύρειοι τὴν µονάδα καὶ δυάδα καὶ τριάδα 
χαὶ τεράδα, ὁιότι οἱ ἀπὸ μονάδος συντιθέ- 
μενοι μέχρι τῆς τετράδος ποιοῦσι τὸν δέκα, 
ὃς αὐτοῖς καὶ τέλειος ἐνομίζετο καὶ δεκὰς 
ἐπωνομάζετο. εἶναι οὖν ἔλεγον τὰς τετραδι- 
κὰς ταύτας ἀρχὰς καὶ κοινῶς ἐν πᾶσι καὶ 

ἰδία ἓν τε τοῖς νοητοῖς καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς 

καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς. κουῶς μὲν οὖν ἐπὶ 

πώτων μονὰς μὲν τὰ νοητά' ἀμερὴς γὰρ 
ἱχύων οὐ µόνον ἡ οὐσία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνέρ- 
Ίια ἐν σάσει καὶ ἀκινησίᾳ Φεωρουμένη. δυὰς 
δὲ ἡ ἐπισήμη ἡἢ τὰ ἐπιςημονικά. ὡρισμένως 
γὰρ τὸ ἀπό του ἐπέ τι ἔρχεται' ἡ γὰρ ἐπι- 
σίµη µετάῤασίς ἐςιν ἐξ ὡρισμένων» εἰς ὡρι- 
σµένα. οὐκ ἔσι γὰρ ἐπιςήμη ἀόριςος' ἔνφεν 
[ὰφ καὶ ἐπιςήμη ἐκλήθη, παρὰ τὺ ἐπὶ σάσιν 
ἡμᾶς ἄγειν. τριὰς δὲ τὰ δοξαςὰ καὶ φυσικά. 
ητοκὰ δέ φηµι τὰ καθόλου τὰ ἐν τοῖς φυ- 
σαοῖς, ἀλλ’ οὐ τὰ καθ’ ἕκασα. τῶν γὰρ κα- 
δῶώου φυσικῶν ἡ ὀόξα. τριὰς οὖν ἡ δόξα 
ὑιά τὸ ὁρμᾶν μὲν ἀπό του, μὴ ὠὡρισμένως 
ὁὲ ἐπί τι φέρεσθαι, ἀλλ ἢ ὧδε ἢ ὧδε. Phi- 
lepon. in 1 de anima. 

εἰδημονεκῶς ἐμπείρως. 
εἰδήμονος ἐπιςσήμονος, 
εἶδῃς γνῷς. 
εἰδήσεις µάθῃς, ἐπιγνῷς"' (ΑΡ 7 18) "εἰ- 

δήσεις Άλκμᾶνι, λύρης ἐλατῆρα -Πακαίνης 
ἔξοχον, ὢν μουσῶ» ἐννέ ἀριδμὸς ἔχει. καὶ 
εἰδῃς ἐπὶ τοῦ αὐτᾶ σημαινομένα, ἐπιγνῷς, 
µάθης' Ὅμηρος («4 516) ''ὄφρ εὖ εἰδῇς ὅσ- 
σον ἐγὼ μετὰ πᾶσω ἀτικοτάτη Φεός εἰμι.' 
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εἴδησις ἤ γνῶσις. ὅτι ἡ εἴδησις τριττή. 
ἡ γὰρ ἐπιςήμη λέγεται εἴδησις, ὡς φησιν ὃ 
Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι "τὸ γὰρ εἰδέναι 
τοῦτό ἐσιν τὸ λαβόντα του ἐπιςήμη» ἔχειν 

καὶ μὴ ἀποβεῤλῆσδαι," ἡ ἡ ὁλοσχερεσέρα 
γ»ῶσις, ἢἡ ἁπλῶς ἢ κοινοτέρα καὶ τοῦτο ἑκά- 
τερον περιέχουσα, ὡς φησιν “Αριςοτέλης ἐν 

τοῖς Φυσικοῖς "ἐπειδὴ καὶ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ 

ἐπίσασθαι περὶ πάσας τὰς ἐπιςήμας" διὰ 
μὲν γὰρ τοῦ εἰδέναι τὴν ὁλοσχερῇ γνῶσιν 
σηµαίνει, διὰ δὲ τῇ ἐπίσασθαι τὴν ἀκριῤη. 
ἢ τὴν κοινῶς ἐπὶ πάσης γνώσεως λεγομένη», 
ἣν ἐν τοῖς μετὰ τὰ φυσικὰ παρέλαβε. Phi- 
lopon. in 1 de anima. 

Εἰδοδέα ὄνομα κύριον. 
εἰδοί τοῦ µηνός, 
εἴδομεν ἐφεασάμεθα. 
εἰδομένη GHom. Β 980) ὁμοιωφεῖσα. 
εἰδοποιῶ αἰτιατικῇ. 
εἶδος µορφή" 'ὁ δὲ Πρόκλος ἐφαύιιαζε 

τοῦ Ισιδώρου τὸ εἶδος ὡς ἔνθεον καὶ πλῆ- 
ϱρες εἴσω φιλοσύφου ζωῆς” (Damase. Phot. 
ϱ.3508 19. ef. ν. αἰδοῖος). καὶ τὸ ὑπὸ τὸ γέ- 
νος, οἷον ὑπὸὺ τὸ ζῷον ὁ ἄνθρωπος παρὰ 
φιλοσύφοις. 

εἰδυλίς ἡ ἐπισήμων. 
εἴδω τὸ κτίζω, εἴσω ὁ µέλλω». εἴδω δὲ 

τὸ γινώσκω αἰτιατικῇ. 
εἰδωλεῖον ὁ ναὸς τῶν εἰδώλω», εἰδώ- 

λιο» δὲ τὸ ὁμοίωμα τοῦ εἰδώλου. σηµαίνει 
δὲ καὶ τὸν ζυγὸν τῆς νεώς. 

εἰδωλολάτρης ὃ τῶν εἰδώλων φερα- 
πευτής. 

εἰδωλολατρία ἡ τῶν εἰδώλων σπουδή. 
εἴδωλον σκιῶδες ὁμοίωμα, ἢ φαντασία 

σώματος, σκιά τις ἀεροειδής. καὶ Βακχυλίδης 

᾽μελαμβαφὲς εἴδωλον ἀνδρὺς Ἰθακησίου." 
καὶ ὁ ποιητὴς ἐπὶ τῆς "4ντικλείας {λ 206) 
Ῥτρὶς δέ µοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον.' αὐτὸς 
δὲ ἡ ὑπόςασις ἡ ἀληθής. δεῖ οὖν νοεῖν ὡς 
φαντασίαν σωμάτων παρέχουσι τοῖς ὁρῶσιν, 
οὐ μὴν καὶ ὑπόςασιν ἀληθη. 

Πκελεύει ἡ Πυθία εἴδωλόν τι πεπλασμέ- 
νο» εἷς ὄψιν γυναικὸς μετέωρο» ἐξαρτᾶν: καὶ 
ἀνερρώσθη ἡ πόλις. καὶ αὖθις "ἠν δὲ ἄρα 
εἴδωλα ταῦτα ὤνπερ οὐ μετὰ μακρὸν ἔμελλε 
πείσεσθαι ὁ ὁυςυχὴς νεκρὸς ἐκείνου,᾽ 

τοῦ ὁμοιώματα. καὶ ἡ γραφὴ λέγει ᾿ ἐποιή- 
σεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ πᾶν ὁμοίωμα" 
ὡς διαφορᾶς ἄσης μεταξὺ εἰδώλε καὶ ὁμοιώ- 
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300 εἴδωλον 

* 4 αν µατος" εἴδωλα μὲν γὰρ τὰ τῶν οὐχ — 
των µιμήματα, οἷον Ίρίτωνες καὶ Σφήγες 
καὶ Ἰένταυροι, ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν ὄφε- 

΄ Μη Τ / R } « — 
σώτων εἰκάσματα, οἷον Φηρίων η ἀνθρωπω», 

’ ’ ΄ — λ 

τούτοις κελεύει μήτε προσκυ»εῖν μήτε λα- 
΄ Ἶ — — 

τρεύειν. διαφέρει δὲ προσκυνῆσαι τοῦ λα- 
τρεῦσαι" συμβαίνει μὲν γὰρ διὰ φόῤον πφοσ- 

— εἰ * * * 

κυνῆσαι, οὐ μὴν δὲ λατρεῖσαι κατὰ ψυχή». 
εκ ’ 3 . . ... ἑκάτερον ὁὲ ἀσεβὲς καὶ Φεοςυγές «Τ]ιεοἆο- 

4 ν * .ς - 
ret. in Exod. 38)3. Σοφοκλῆς Ai. 195) ᾿"ορῶ 

{ — ** 4 σέ αγ ι * .. 

γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὀντας ἄλλο πλὴν είδωλα, 

ἀντὶ τοῦ ἀπεικάσματα ἀνυπάρκτων ἀνυπαρ- 

κτότερα. καὶ «{αμάσκιός φήσιν "ὅταν ἀντὶ 
.. 2 

πραγμάτων Υεγενημένων εἴδωλα ἅττα ἆνα- 

7θαφώμεδα, σκιὰν ὀνειράτων κατὰ Πένδα- 

ρον”' (γι. 8 196). καὶ 

εἰδώλω» Ψεραπευ ταὶ ἐτύγχανον ὄντες 

εἴδωλον είδους. Σοφοκλής 
.. - - 4 ⸗ *42 J ΄ 

ὑρῷ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν εἴ- 
- .ι * v — — * 

, ὅσοιπερ ζῶμεν, ἡ κούφην σκιάν.) ϱ νώμεν Ἡ [ 
* 

εἰδώς µανων. 
7 — — 3 — 

εἰεν ἄγε ὁη. συγκατάθεσις μὲν τῶν εἰ- 

θηµένω», συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα, 

bh ὑμοίωμια 

η] 

τοῦ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως. 
εἴῃ ὑπάρχοι. 
εἰθαρ (Ηοιη, Ε 991), Χρονικόν, ἀντὶ τοῦ 

εὐθέως ἡ εὐθύς. τὸ δὲ ἰθύς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

ἐπ᾽ εὐδείας, 

εἶθε εὐκτικὺν ἐπίροημα. καὶ εἴ ὁμοίως. 

Γἰκάδιος ὄνομα κύριον. 
εἰκάζων οἰόμενος, Ί ὁμοιῶν. ᾿"εἶχε δὲ 

προκάλυµιµά τοῦ προσώπα. ὄφασμα μικρόν, 

ὡς εἰκάζεσθαι μᾶλλόν τι ἀτρεκέως χαν)ο- 

ρᾶσύθαι τὴν μιορφὴν αὐτῆς. καὶ αὖ ὖθις δει- 

νύτατος ἐδοξε τῶν καν’ αὐτόν, οἷα δὴ ἵκα- 

νώτατος τὸ ἀφανὲς εἰκάσαι.. οἱ, ν. Amto- 

σθένης. 
εἰκάθειν εἴκειν, κατὰ παραγωγήν. 
εἰκάνειν ὑποχωρεῖ», ὑπείχειν' Σοφοχλῆς 

(ΕΙ. 1014) “ἀλλὰ τῷ χρόνῳ σφένουσα μηδὲν 

τοῖς κρατοῦσιν εἰκάθειν.' 

εἰκαία ὀλίγη, ὡς ἔευχε. Καλλίμαχος (ἴν. 

230) εἰκαίῃ», τῆς οὐδὲν ἀπέβρασε φαῦλον 

ἀλετρίς' τητέςιν ἐς τὰ ἀποῤράσκατα, ἤγην 

τὰ πίτυρα, οὐκ ἀπέκρινεν οὐδὲ ἀπεκάθηρεν 

ἡ μυλωθρός. ἀντὶ τοῦ ἄσηςον τὸ ἄλευρον. 

εἰ καὶ λύκου ἐμνήσνοθης. τοῦτο λέγε- 

ται ἐπὶ τῶν», ἂν μνησὺῇ τις, καὶ εὐδὺς πα- 

ραγινομένων. 

8 

b 

οί τοῦ Ἔγφαὶμ υἱοἳ 

εἶεν. τᾶτο καλεῖται ἀπύψεσις λόγε. ἀντὶ 

υ --- εἰκός 

εἰκαιοβουνλία µαταιοφροσύνη. 
εἰκαιομυ9εἴ φλυαρεῖ, καὶ εἰκατομν” 

θία ᾗ φλναρία. 
εἰκαῖον µάταιον, ἀνωφελές. (Μ. Απίοῦ. 

913) ᾿"δεραπεία δὲ τοῦ ἐν ἑκάςῳ ἡμῶν δαί- 

μονος, τοῦτον καθαρὸν πάθους διατηρεῖν 

καὶ εἰκαιότητος καὶ ὀυσαρεςήσεως τῆς πρὸς 

τὰ ἐκ Φεοῦ καὶ ἀνθρώπων γινόμενα... καὶ 

αὖθις 'μηδὲν γὰρ εἰκαῖον ΠΙλότων λέγειν 
φησήν. 

εἰκαιορημονῶ µαταίως λέγω. 
εἰκαιορημοσύνη µαταιολογία. 
εἰκαῖος µάταιος. καὶ εἰκαιότης, 
εἰκάκεισαν ὑπερσυντελικὸς ἐκ τοῦ εἰ- 

κάζω. 

εἴκασεν ὠμοίωσεν. 
εἰκασία ὁ εἰκασμός. 
εἰκάσμεδα παρὰ ρισοφάνει (Αν. 81) 

ἀντὶ τᾷ ἐσκέιμεθα": ᾿"ταυτὶ γὰρ εἰκάσμεσθα 

κατὰ τὸν ἰσχύλον.” 
εἰκασμένος ὅμοιος. 

εἴκελος ὕμοιος, διφορεῖται κατὰ τὴν 

| Ἰθαφήν. 
ο  εἰκῇ πιάτην. παροιμία ᾽"᾽μὴ εἰκῇ τὴν «4βυ- 

or.“ λείπει παραπλεῖν ἢ διαφοιτᾶν. λέγεται 

δὲ ἐπὶ τῶν. διακινδυνευόντων. 

εἰκῇ ῥαψῳ δεῖ ἀντὶ τῇ φλυαρεῖ. | ὃ δὲ 

σκήπτεται μανίαν, καὶ εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν 

ἄλλα ἔπ ἄλλοις ἐλάλει, καὶ ἀκόλουδον τῷ 

προτέρῳ δεύτερον οὐδέν.' 
εἰκῇ τῷ Ἡρακλεῖ, ἐπὶ τῶν ἀλήπτως 

τὰ πράγματα ἐπιτελούντων (αἱ. ἐπὶ τῶν άσυ- 

κοφαντήτως πάντα τελούντων). 

εἰκοβολεῖν εἰκάζειν. ἢ εἰκῇ καὶ μάσην 

βάλλευν. | φῶς ἑαυτοῖς παρεσκεύαζον εἰς τὸ 

μήτε σφάλλεσθαι µήτ' εἰκοβολεῖν. ΠΗολύβιός 

φησιν. 
εἴκομεν ὑποχωροῖκεν. 

ὑμοίως. 
εἰκονίζει» καὶ χαρακτηρίζει ταὐτόν 

ἐσιν' ἀπὸ γὰρ τοῦ σχήματος κυρίως ἄμφω 

λαμῤάνετα, 

εἰκός πρέπον, ἢἤ ἀκόλουβον, εὔλογον. 

λαμῤηνεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ τάχα. «ιο Cass. 

40 4) "τῶν τοῦ Μαίσαρος κρατησάντων οὐκ 

ἐπεδίωξάν τινα, ὡς μὲν ἐμοὶ φοκεῖ καὶ τὸ 

εἰκὺς συμβάλλεται, ὅτι μὴ καταλαβεῖν αὐτὸς 

ἐδύναντο ἢ ἐφοβήθδησαν ἐξοκεῖλαι εἰς τὰ 

Αράχη.᾽' καὶ αὖθις ΄ταῦτά τε ἐπὶ τοῖς πρό. 

σῦεν ἐξηγγέλθη αὐτῷ, καὶ ἄμφω τῷ εἰκότι 

χαὶ εἴκορτες 



εἴκοσιν — εἰλόμενον 

ἐδόχει ξυμβαίνειν.' καὶ αὖθις “καὶ ἦν τῇ τε 
ἄλλῃ ἀγαςὸς ἀρετῇ καὶ ταύτῃ, διότι κάν 
ταῖς εὐπραγίαις τῷ τῆς φύσεως Φεσμῷ τὸ 
εἰκὺς ἀποδιδοὺς οὐ πέρα τοῦ νενοµισμένου 
τῇ εὐτυχία ἐπεξμει.. (8 ΕΙ. 1026) '"εἰκὸς γὰρ 
ἐγχειροῦντα καὶ πράσσειν κακῶς παρὰ τὸ 
Πινδαρικὸν Nem. 4 53) ""ῥέζοντά τι καὶ πα- 
δεῖν κακόν. καὶ Ἡρόδοτος (7 239) “ὡς μὲν 
ἐγὼ ὀῥοκέω, καὶ τὸ εἰκὸὺς ἐμοὶ συμµάχεται, 
οὐκ ἦν εὔνοος ««{ακεδαιμονίοισι. "τῶν µη- 
ζωημάτων ὁ) αἱ πληγαὶ φερόμεναι πρὸς τὸ 
εἰκὺς ἐξελύοντο. 

εἴκοσιν ὁ ἀριθμός. καὶ εἰκοσάκωπο»ν 
πλοῖον, καὶ εἰκοσινήριτον, καὶ εἶκο- 
σάριῦµεο». 

. εἰκότα τὰ ἐςοχασμένα. (Ρο]γν. 3 93) 
"συλλογιζόμενος ἐκ τῶν εἰκότων τὸ συµβη- 
σύμενο».' "δόξα γάρ τις ὑπῆλθεν ἐκ τῶν εἷ- 
χύτων λογισιῶν γενοµένη, ὁιεφθάρθαι τὴν 
ςρατιὰν ἅπασαν., 

ν. εἰκότα" "τοῦτο δὲ πρότερον αὐτοὶ κατε- 
ῥόξαζον ἐκ τῶν εἰκότων.” 

εἰκοτολογῆσαι ἐςοχασμένως εἰπεῖν». 
εἰκότων» ὁμοίων" ὃ δὲ ὃ τι τύχοι πρὸς 

ἕκαςον τῶν προσιόντων ἠλαζονεύετο, συµ.- 
πλάττων ἀπὸ τῶν εἰκότων.' τουτέςιν ἐψεύ- 
dero. 

— δικαίως, πρεπόντως. 
ἔικτον τὸ ὅμοιον. 
εἴκω, δοτικῇ, τὸ ὑποτάττομαι. καὶ ὁμοιῶ. 
εἰκῶ τὴν εἰκόνα κατὰ ἀποκοπήν. καὶ εἷ- 

κοῦς τὰς εἰκόνας. “ριςοφάνης Νεφέλαις 

(959) ἹἹτὰς εἰκοῦς τῶν ἐγχέλεω» τὰς ἐμὰς 
μιμούμενοι. 

. εἰκώ» τὸ ὁμοίωμα, παρὰ τὸ εἴχω τὸ 
ὑμοιῶ. ᾿ἰςέον δὲ ὅτι φασὶν οἱ ἀκριῤέςατοι 
τῶν ἱςορικῶν ὡς τὸ οὖλον καὶ ὀλιγότριχον 
οἰκειότερόν ἐςι γράφειν ἐπὶ τῆς εἰκόνος τοῦ 
λριςοῦ.” 

υ εἰκών εἰκόνος ὑμοίωμα. «{αῤίὸ (79 90) 
“χύριε, ἐν τῇ πύλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν 
ἐξρυδενώσεις. ἡ γὰρ εἰκὼν πρόσκαιρον ἔχει 
τὸ ἄνθος. ᾿εἰκύνας δύο κειµένας τῆς πόλεως 
ἐν πάνυ καλῷ. 

εἴκων ὑποχωρῶν, καὶ εἶκοι ὑποχωροίῃ. 
εἰλαδόν κατὰ συςροφή». 
εἰλαπινάζων (Ηοιη. Ξ 941) εὐωχόμενος, 

χαὶ εἰλαπιναςής (Ρ 577) συµπύτης. 
εἰλαπίνη ἑορτή, εὐωχία, ἀπὸ τοῦ ὅα- 

ψιλῶς δαπανᾶν"' λάπτειν γὰρ τὸ ἐκκενοῦν. 
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εἶλαρ ἀσφάλεια. 
εἰλάρχας ταξιάρχας. 
εἴλας ἀγέλας, 
εἰλατίνοις (Ηοιη. Ἐ 289) τοῖς ὅζοις. 
εἰλεδανός ὁ δεσμός. 
εἰλείθνυιαι αἱ ἐπὶ τῶν τικτουσῶν ὃΦεαί. 
εἷλεν ἔλαβεν, ἄνειλεν, ἐνίκησεν, ἐκράτησεν. 
ΠΕ ἰλενία πόλις. 

εἰλεός ἡ μαγειρικὴ τράπεζα. σηµαίνει 
δὲ καὶ τὴν νόσον. 

Εἰλέσιον (Ηοιη. Β 499) τόπος. 
εἴλετο ἠψδέλησεν. 
εἴλη ἐπὶ τοῦ τάγματος. καὶ τοῦ πλήύες 

συσροφή" Ἐενοφῶ». καὶ εἴλη ἡ ὁπή, ἐξ οὗ 
καὶ εἰλεός ἡ κατάδυσις. 

εἴλη ἡλίου ἁλέα, αὐγή. 
εἰληδόν συνεςραμµµένως. 
εἰληθερούμενος δερμαινόµενος. 

ῥῆμα εἰληδερῶ. 
εἴληθρα. εἴληθρο» τὸ ... 
εἰλήλουθα καὶ εἰληλούθειν. 
εἰλήσας συςρέψας. 

εἴλησις ἔκκαυσις. 

εἴληφεν ἡ παγὶς τὸν μῦν, ἐπὶ τῶν 
ἀξίως ἑαλωκότων. 

εἴληχεν ἔλαχεν, εἴληφεν. 
εἰλιγγιῶ. τὸ μὲν ῥῆμα διὰ διφθύγγου, 

ἀντὶ τοῦ σκοτοδινιῶ. τοῦτο δὲ οἱ Συρακού- 
σιοι σίελον λέγουσι. τὺ δὲ ὄνομα ἵλιγγος 
διὰ τοῦι. ᾽ ὑπὺ τοῦ δέους γὰρ εἰλιγγιῶ”. (Α 
Ach. 581). 

εἴλιγγον σκύτωσι». 
εἰλικοειδές τὺ κυκλοειδὲς καὶ ὁμαλόν. 

εἰλικρινές τὺ καθαρὸν καὶ ἁμιγὲς ἑτέρε. 
εἰλικρινής. καὶ εἰλικρίνεια ᾗ καθα- 

ρότης. καὶ οὐδέτερον εἰλεκρινοειδές. 
εἱλίπους ῥοῦς ὁ τοὺς πόδας ἑλίσσων 

ἐν τῇ πορεία. 
εἶλκο» ἔσυρον. καὶ εἱλκύσϐὃη. 
εἴλλειν εἴργειν, κωλύειν. παλαιὰ ἡ λέξεις. 

ριςοφάνης Νεφέλαις «Τό9) ᾽'μὴ νῦν περὶ 
σαυτὸν εἰλλε τὴν γνώμη» ἀεί' ἀνεὶ τὸ ἁπό- 
χλειε, ἔφελκε. ἔνδεν καὶ τὸ λλάσιν (Ποπ. 

Ν 579)" καὶ ἐν σινΦέσει ἐνείλλειν παρὰ Θε- 
κυδίδη ῷ 1θ)" οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐν ταρ- 
σοῖς καλάµου πηλὺν ἐνείλλοντες ἐσέβαλλον 
εἲς τὸ διηρηκένον τοῦ τείχους. 

εἵλομεν ἐπορθήσαμεν. 
εἰλόμενον συνελαυνόµενον, συγκλειέ- 

µενο». 

ν 
το 

ο αἵ 
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εἰλομένων (Ποια. Θ 315) συνεςαλµένω», 
συγκεκλεισµένων». 

εἱλόμην» προέκρινα, ἠθέλησα, 
εἱλούμενος συςρεφύμενος. 

6 4 5 , 

εἱλυθιμὸς ἡ κατάδυσις. 
εἴλυμα (Ποπ. & 179) τὸ ἱμάτιον. 
εἰλυμένος Hom. E 186) ὁ κεκαλυµμένος. 

καὶ εἰλύω ὁ ἐνεςσώς, καλύπτω. 

εἰλυφάζω τὴν φλόγα (Ποπ. Υ 499) 
συςρέφω. 

2 / * — 4 εἰλυφόωσι εἰλοῦσι, συνάγονσι. 
εἴλως ἑἕλωτος ὁ δοῦλος. καὶ τὸ ἐθνικὸν 

Εἴλωτες, παρὰ .{ακεδαιμονίοις οἱ νόδοι καὶ 

οἱ ἐξ αἰχμαλώτων δοῦλοι γενόµενοι, ἀπὺ τᾶ 
΄Ἔλους' ἝἜλος δὲ πύλις ἐν Πελοποννήσω 

(δες. Plat. p. 399). οἱ οὖν «{ακεδαιμόνιοι διὰ 
ἃ . 3Ἡ J ⸗ * ΄ 4 — 

τὸ ἀεὶ διαφόρους εἶναι ἀλλήλοις, τοὺς δού- 
λους αὐτῶν ἐκάλουν Εἴλωτας κατὰ ἀτιμίαν 
καὶ ὑβριν. δε]. Thue. 1 101. 

εἰλωτεία ἡ δουλεία. 
ελωτεύειν δουλεύει: Είλωτες γὰρ οἱ 

μὴ γόνῳ ὅδλοι .«ακεδαιμονίων, ἀλλ οἱ πρῶ- 
| / -. τσ 3 / ΄ 

τοι χειρωθέντες τῶν Έλος τὴν πόλιν οἰκάν- 
τω». Ηατρ. 

εἷλωτές ἡ δούλη. 
» φώς, ο. ῃ Ν - .] 

εἶμα ἱμάτιον, ἔνδυμα. καὶ διά τᾶτο ἐν 
ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 196) ''Πραξιδύκη μὲν ἔρε- 
. ν “ε. . 

Σε», ἐβῥούλευσεν δὲ {ύσηρις εἶμα τόδε"' ξυνὴ 
᾿ 7 — 

ὁ) ἀμφοτέρων σοφίη.. καὶ αὖθις (6 265) 
'δέξω βύσσινον εἶμα.' καὶ λευχείμω». 

α εἱμαρμένη γένεσις. 
ὅτι εἰρηκὼς δοφοκλῆς περὶ «4ἴαντος (755) 

"εἶρξαι κατ ἦμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
ἴωνῦ' ὑπὸ σκηναῖσιν"' ἀνατρέπει τὴν εἶμαρ- 
μένην. 

οἱ φιλόσοφοι ἕνα φασὶν εἶναι Φεύν, καὶ 
νοῦν καὶ εἱμαρμένην καὶ ἄλλαις ὀνομασίαις 
ὀνομάζεσθαι. 

Ν» Π ε ⸗ ⸗ μή {« 

ἔσι δὲ εἱμαρμένη αἰτία τῶν ὅλων εἴρομέ- 
34 ’ 22 J — κ ο...” 

νη, ἢ λόγος καθ ὃν ὁ κόσμος διεξάγεται. 
Ριορ. L.7 149. 

* . ΄ 22 — 2 η 
ἡ) εἰρμός τις καὶ ἐπισύνδεσις ἀπαράβα- 

- | / * * ο) ΄ 

τος ὃι αἰτία» ἀναπόδραςον, η δύναμις κι- 

νητικὴ τῆς ὕλης. οἱ δὲ Ἀρισιανοὶ Φεὺν ὑμο- 
λογοῦμεν Φιοικεῖν τὰ πάντα. 

ν  ἑεἱμαρμένη. τὰ μετὰ τὴν σελήνη» τέσ- 
J ⸗ 4 . “ ΄ ο 

σαρσιν αἰτίαις διάκεινται, κατά Φεὀν, καὺ 

εἱμαρμένην, κατὰ προαίρεσιν ἡμετέραν», κατὰ 
τύχην. οἷον τὸ μὲν εἰσελῷεῖν εἰς τὴν ναῦν 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἐςί, τὸ μέντοι ἐν εὐδίᾳ καὶ χειμῶνα 

εἰλομένων --- εἶ μὴ ταχέως 

καὶ ζάλην ἐξαίφνης ἐπιγενέσθαι κατὰ τύχη» 
ἐςί, τὸ μέντοι βαπτιζομένην τὴν ναῦν παρ 
ἐλπίδα σωβθῆναι προνοίας Ψεοῦ. τῆς δὲ εἷ- 
µιαρμµένης πολλοί εἶσι τρόποι. vita Pythago- 
rae αρ. Phot. p. 499 ἐν, 

5’ ε 2 —WI 7 ὅτι εἱμαρμένην ἀναγκασικὴν δύναμιν εἰ- 
πον εἶναι καὶ τῆς ὕλης κινητική». τὴν δὲτύ- 

χη» ὁ Πλάτων αἰτίαν λέγει κατὰ συμβεβη; 
κὺς Ὑινομένην, ἢ ἡ σύμπτωμα φύσεως ἡ προ- 

αιρέσεως. καὶ «{ημόχριτος εἶπε “τὰ μὲν ἐκ 
Φεοῦ πάντες ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς εἱμαρμέ- 
νης καὶ τῆς τύχης καὶ τῶν σμικροτάτων 
ἐκείνων σωμάτων» τῶν προδήλως φεροµένω» 

3 “ * 

ἄνω καὶ κατω παλλομένων τε καὶ περιπλε- 
χοµένων καὶ διςαµένω»ν καὶ περιφερομένω» 

.. η ζ — δα ἐξ ἀνάγκης, ἀφ ὧν οὐ µόνον πλοῦτον καὶ 5 ες ι 
ς πενίαν καὶ νόσο» καὶ ὑγείαν καὶ δουλείαν 

ο.) * * ⸗ 
καὶ ἐλευθερία» καὶ πόλειιον καὶ εἰρήνην» δια- 

2 3 2 3 2 13 — 

νέμειν, ἀλλὰ καὶ ἀρετὴν καὶ κακίαν ἀποκλη: 
. * 17 * 2 

ροῦν ἔφη. καὶ ἄλλοι ἄλλα εἰπόντες ἄντιπα- 
ρετάξαντο ἀλλήλοις, 

εἱμένος ἐνδεδυμένος. 
— χ ν - - 

εἰ μὲν οὖν ἄνθρωπος, ὃν δεῖ πόλλ’ ἀκῦ- 
Σ , νε .. 

σαι καὶ κακά, αὐτὸς ἦν ἔνδηλος, ἐκ ἂν ἐμνή: 
σθην φίλου". νῦν ὁ 4ρίγνωτον γὰρ οὐδεῖς 
ει . / ο v 9 3 

ὅσις οὐκ ἐπίσαται, ὅσις ἡ τὸ λευκὸν οἶδεν ἡ 
τὸν ὄρθιον νόμον᾽ (Α Eq. 12738). παρὰ τὸ λε 

4 .. ε * * * * .. γόμενον '"εἴ τις οἶδε τὸ λευκὸν ἢ τὸ µέλα». 
δὲ λέγασιν ᾿ρίγνωτον κδαρῳδόν, ὃς ἠδε 

τὸν ὄρδιον καλήµενο» »όμον καὶ τὸν λευκόν, 
οἵτινες ἐθαυμάζοντο κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνο». 
5 2 .ε . — ὁ δὲ “4ριφράδης παρὰ φύσιν ἐνησέλγαινε 
ταῖς γυναιξίν. 

εἰ μὴ δύναιο ῥοῦν, ἔλαυνε ὄνον. 
παροιμία ἐπὶ τῶν ὃ κατὰ δύναμιν ἔχουσι 
ποάττειν παραινούντων. 

4 4 — * 

εἰ μὴ κατένιψε τὴν Θράκη» χιόνι 
πολλῇ: καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξ ὑπ' αὐτὺν 

9 , 5 ) Π * 
τὸν χρόνον, ἠνίκα Οέογνις ἠγωνίετο” {Α 

ζ ἳ 1 
Ach. 138). οὗτος τραγωδίας η» ποιητὴς ψι- 

χρός. κωμῳδῶν οὖν αὐτὸν παρίςησι» ἡμῖν 
τὴν πολλὴν Χιόνα διὰ τῆς τούτου περὶ τὰ 
ποιήματα ψυχρότητος. 

εἰ μὴ πατὴρ ἦσθα 8 Antitz. 735) κατ᾽ 

ἀποκοπήν. τὸ δὲ πλῆρες, εἶπον ἄν σε ἐκ εὖ 

φρονεῖν, 
εἰ μὴ ταχέως ἀπωλόμεῦα, οὐκ ἂν ἐσιώ- 

Φημεν. ἅπαντες δὲ τότε τὴν παροιμία» διὰ 

εόµατος εἶχον οἱ κρημνιζόµενοι. Kxec. Peir. 
Ρ.189. 



εἷμι — εἰρεσιώνη 

εἶμι πορεύομαι, εἶμί ὑπάρχω. τᾶτο µέλ- 
λοντα οὐκ ἔχει. τοῦ δὲ εἶμι τοῦ πορεύομαι 
τὰ πληθυντικὰ διὰ τᾶ ιτ, καὶ τὰ δυϊκά, ἴμεν 
ἴτε. Ὅμηρος (3 200) Ἅ"εἷμι γὰρ ὀψομένη πο- 
λυφόρβου πείρατα γαίης. Aiuc φησὶν (654) 
ἀλλ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους 
λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαθ ἁγνίσας ἐμὰ μῆνιν 
βαρεῖαν ἐξαλεύσωμαι φΦεᾶς., 

εἶναι, τόθ εἶναι καὶ σὺ σαυτόν 
(Α Rau. 133) ἀντὶ τοῦ ἀφεῖναι τοὺς ὁρομεῖς. 
τινὲς δὲ γράφουσιν εἵητε ἀντὶ τοῦ ἀφίετε, 
οἱ ὁρομεῖς δηλονότι. τοῦτο γνωριμώτερον 
ἔχει τὸν νοῦν"' ἐπειδὰν οἳ Φεώμενοι εἴπωσιν 
ἀφίετε, δηλονότι οἱ τρέχοντες, καὶ σὺ σαυ- 
τὸν ῥῖψον κάτω. γράφεται δὲ ἐν πολλοῖς 

ἕναι ἀντὶ τοῦ ἵητε. µήποτε δὲ τὸ δεύτερον 
εἶναι τὸ ἓς καὶ σὺ σαυτόν, ἁμαρτανομένου 
τοῦ προτέρου. λέγοι ὁ) ἂν τις καὶ τοῦτο λό- 
γον ἔχευ, ὡς τῶν δεωμένων ἐπικελευόντων 
τῷ τὸ σημεῖον ἀφιέντι κατὰ τὸ ἀρχαῖον σχῆμια 

οὕτως, εἶναι. 
εἶναι ὑπάρχειν' εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί, 

φαίνεσθαι δὲ μή. (Α Λε]. 440), τουτέςι μὴ 
ἀλλάξαι τὴν φύσιν ἀλλὰ τὴν µορφή». 

εἰνάλιος δαίμω»ν Φαλάσσιος. 

εἰνάνυχες πω, 1 4606) ἐπὶ ἐννέα νύ- 
κτας. 

εἰν ἀρίμοις (Ηοιι. B 783). 
εἰνάτηρ ἡ νύμφη. 
εἰν ἐλεοῖσι EHom. J 215) τοῖς µαγειρι- 

κοῖς τραπεζίοις.᾽ 

εἰνοδίους κώµας τὰς ἐν τῇ ὁδῷ. 

εἰνοσίφυλλον ἔνθα κινοῦνται τὰ φύλ- 
λα. (ΑΡ 6 268) "εἴτε κατ εἰνοσίφυλλον ὄρος 
ποσὶ πύτνια βαΐνεις. ἔνοσις γὰρ ἡ κίνη- 
σις, καὶ ἐνοσίχθω» ὁ σεισίχθω». 

εἴνυον ἔφερον. 
εἴξασαν ὑποχωρήσασαν. 
εἴξασι καὶ εἴκασι λέγει Πλάτων ἀντὶ 

τοῦ ἐοίκασι. καὶ ριςοφάνης Νε φέλαις (943) 

“εἴξασιν ὃ ἂν ἐρίοισιν πεπταμένοισι.” περὶ 
τῶν »εφελῶν λέγει. 

εὖξεν ὑπετάγη. 
εἶο (Ηοπι. 4 400) ἑαυτοῦ. 
εἴπατε λέξατε. καὶ εἰπέ. 

εἴπερ' (Α Ach. 404) “"ὁπάκουσον, εἴπερ 
δή ποτ ἀνθρώπων τινί.’' λείπει τὸ ὑπήκεσας. 

εἴπερ ἐκ πεύκης γε κἀγὼ καὶ ξύλων 
ἐπηγνύμην” Αριςοφάνης (Έα. 1307), ὡσανεὶ 
ἔλεγεν, εἴπερ ἐξ ἀνθρώπων» εἰμὶ κἀγώ. σω- 
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ματοποιεῖ γὰρ τὰς ναὓς, καὶ τὰς μὲν πα- 
λαιὰς καλεῖ γραίας, τὰς δὲ μὴ πλευσάσας 

παρθένους. τῷ ψυχρῷ οὖν τὸ ψυχρὸν πα- 
ρέβαλε πάνυ χαριέντως. 

εἴπῃς αὐθυπότακτον. 
εἴποις τὰ τρία παρὰ τῇ αὐλῇ. τοῖς 

ἐπὶ θάνατον ἀγομένοις παρρη σία ἐξῆ», σίτε 
καὶ οἴνη πληρωδεῖσι τρία λέγειν ἃ βάλοιντο" 
μιεῦ ἃ φιμωθέντες ἀπήγοντο τὴν πρὸς 9ά- 
νατο». τὸ δὲ νῦν ἀρχεῖον καλούμενον αὐλὴ 
ἐκαλεῖτο. 

εἶπον ἀντὶ τοῦ εἰπέ, προςακτικόν. 
εἴποντο ἠκολούθου». 
εἴρ λαῖλαψ, ἢ λαμπηδών. 
εἰραφιώτης ὁ «Πιόνυσος, παρὰ τὸ ἐρ- 

ράφῦαι ἐν τῷ μηρῷ τοῦ «{ιός. 
εἰργασμένος πλοῦτος" 'πολλὸς ὄψει 

πλοῦτον εἰργασμένον αἰσχυνομένους. . 
εἴργεσδαι κωλύεσθαι. τὸ εἴργομαι γε- 

νικῇῃ" "ἐπείσθη γὰρ ὁ Φεός, εἰ καὶ βασκαί: 
νετας τοῦ τῆς 7»ώσεως ξύλου τέως εἴογον- 

τος. ἐπὶ δὲ τῶν ἐνεργητικῶν αἰτιατικῇ" ὁ 
δὲ ζῆλος διωφήσατο τοὺς εἴργοντας αὐτὸν 
Βιθυνών.') 

εἴργα φυλάττε, χωρία. κε]. 5 OC 826. 
εἴρει λέγει. 
εἴρερος (Ηοιη. * 539) ἡ δουλεία. 
εἰρεσίας (8 Αἱ, 249) κωπηλασίας. 
Εἰρέσιον πόλις Βοιωτίας. ε[. ν. Εϊλέσιον. 
εἰρεσιώνη Φαλλὸς ἐλαίας, ἐςεμμένος 

ἐρίοις καὶ προσκρεµαµένους ἔχων παντοδα- 
ποὺς τῶν ἐκ γῆς καρπῶ». τᾶτον δὲ ἐκφέρει 
παῖς ἀμφιθαλή 5 καὶ τίΦησι πρὸ τῆς θύρας 

τοῦ πύλλωνος | ἱεροῦ τοῖς πυανεψίοις. λέγε- 
ται γὰρ Θησέω καῦθ᾿ ὃν καιρὸν εἰς Γρήτην 
ἔπλει, προσσχόντα «4{ήλῳ διὰ χειμῶνα εὔξα- 
σθαι τῷ "ἀπόλλωνι καταςέψεσθαι κλάδοις 
ἐλαίας, ὅταν σωθῇ τὸν Μινώταυρο» ἀποκτεί- 
νας, καὶ ος καὶ τὴν ἱκετηρίαν ταύ- 

την καταςέψας ἑψῆσαι χύτρας ἀδάρης καὶ 
ἔτνος, καὶ βωμὸν ἱδρύσασθα. διὸ καὶ πυα- 
νέψια δοκεῖ λέγεσθαι, οἷον αυαμέψια" τὸ 

γὰρ πρύτερο» τοὺς χυάµους πυάνας ἐκάλοαν. 
ἦγον δὲ ἔσφ᾽ ὅτε ἐπὶ τῇ ἀποτροπῇ λοιμῶν. 
ᾖδον δὲ παϊδες οὕτως" ᾿εἰρεσιώνη σῦκα φέ- 
ει καὶ πίονας ἄρτους καὶ μέλι ἐν κοτύλῃ 
καὶ ἔλαιον ἀποψήσασθαι, καὶ κύλικ' εὔζωρον, 
ὅπως μεδύησα καθεύδῃς.' μετὰ δὲ τὴν ἑορ- 
τὴν ἔξω τῶν ἀγρῶν τιθέασι παρ' αὐτὰς τὰς 
ΑΦΗ Κράτης δὲ ὁ «4δηναῖος ἐν τῷ περὶ 



904 
-. 4 — 

τῶν «19 ήνησι Φυσιῶν, ἀφορίας ποτὲ κατα- 
, Γ 

σχόσης τὴν πύλιν, Φαλλύν φησι καταςέψαν- 
΄ 2 -- — 22 

τας ἐρίοις ἱκετηρίαν ἀναθεἴναι τῷ «πόλλωνι, 
καὶ παροιμία (PPausan. αρ. Eustath. p. 1983). 
ο.) ⁊ } 3 J * 14 ’ 
ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς µιόνος σπινὺὴρ λάβρι 
΄ 

ὡσπερ παλαιὰν εἰρεσιώνην, καύσεται' {(Α 
* 2 J — ή - 

Plut. 1054) ἀντὶ τῷ καύσει. εἰρεσιώνη δὲ ϐαλ- 
- - * * —* ⸗ . 

λὸς ἐλαίας η ὁάψνης, ἐς ἐρίων πεπλεγµένος, 
΄ * * ΄ {! 

ἔχων ἄρτον ἐξηρτημένον καὶ κοτύλην, ὃ ἐςιν 
« Λ- ᾿ - . ’ ῃ ὁ ΄ 

ἡμίξεςον, καὶ σῦκα καὶ πάντα τάγαφά. ταύ- 
τη» δὲ πρὺ τῶν οἰκημάτων ἐτίφεσα», καὶ 

., ση. κ - 

κατ’ ἔτος αὐτὴν ᾖλλαττον. seli. APlut. 1025. 
χι . 7 

ἄλλως. εἰρεσιώνη κλάδος ἦν ἐλαίας ἐρίοις 
πεπλεγµένος, ἐξήρτητο δὲ αὐτοῦ τὰ ὡραῖα 

3 * — .. 

πάντα. ἵςασαν δὲ αὐτὴν πρὸ πῶν φυρῶν 
᾽ / 

κατὰ παλαιὸν χρησμό». οἳ μὲν γάρ φασιν 
— . — ⸗ 

ὡς λοιμοῦ πᾶσα»ν τὴν γῆν κωτασχόντος ὁ 
Φεὸς εἶπε προηρύσια τῇ «πο ὑπὲρ πάντων 
Φῦσαι θυσίαν «4θηναίους' ὁ ἓν ) ἡ- ὔσαι φΦυσίαν «{φηναίους' ὃ ἕνεκεν χαριςή 

“0 ΄ 2 * * 

ρια πανταχύδεν ἐκπέμπουσιν «4ὐθήναξε τῶν 
χαρπῶν τὰς ἀπαρχάς. 

ἄλλως, πυανεψίοις καὶ Φαργηλίοις ἡλίῳ 
. ; — — ΄ ' 1 

καὶ ὡραις Φύουσιν «4Ψηναΐοι, φέρουσι δὲ οἱ 

παῖδες τὰ προκατειλεγμένα ἀκρύδρυα, καὶ 

ταῦτα πρὸ τῶν Φυρῶν κρεκῶσι. κατά τι δὲ 
Σρηςήριο» πρὺς ἀποτροπὴν λοιμοῦ ταύτην 

/ 3” * ΄ 3 

ἐποίουν τὴν ἀνάρτησιν. εἰρεσιώνη δὲ λέγεται 
διὰ τὰ ἔρια, 

εἴρετο ἠρώτα, ἔλεγεν. 
εἰρηκώς εἰπών. 

2 ? ’ ρ. ⸗ — 
——— 

2 — 224 ... 32 ” } * * κο «β ἀπαντᾶν ἐν ἀθε. ἀττικῶς, ἀντὶ τοῦ εἰρημέ- 
3, ο, ᾽ ’ η 49 

νου ἔρχευφαι, οὐ περὶ φαὐλη πράγματος 
(Α Lys. 10) ἀνιὶ τοῦ εὐτελοῦς. 

εἴρην είφενος. 
*22 *— c J —— — — 

ΓΠἱρηναῖος ὁ καὶ Πωακᾶτος κληθεὶς τῇ 
΄ . . { . ’ - 

Ρωμαίων διαλέκτῳ, μανὺητὴς ΠΗλιοδώρε τᾶ 
αρ 3 λα. Ὁ- ΄ . - 

μετρικό, ραμματικὺς «ἄλεξανδρεύς, περὶ τῆς 
΄ - * * 

“4θηναίων προπομπίας, περὶ τῆς «λεξαν- 
. - * εν Ν, - 3 .. 

ὁρέων διαλέκτου, τι ἔςιν ἐκ της «άτθίδυς, 

βιῤλία ζ'. «ἁττικῶν ὀνομάτων ῥιῤλίαγ’, «τ- 
τικῆς συνηΨείας τῆς ἐν λέξει καὶ προσῳδίᾳ 

— ., ’ F * 
κατὰ ςοιχεῖον βιῤλία γ΄, κανόνας ἑλληνισμᾶρ 

* 3 — * J 

βιῤλίον ἁ, περὶ ἀττικισμοῦ βῥιῤλίον ἄν καὶ 
* — * * 1 — 

ἄλλα πολλά. οἱ, v. IIuxũtucç. 
J 2 7 8 3 J 

εἰρηναίως φιλικῶς our γὰρ εἴρη- 

ναίως ἐςαλμένοι ἄνευ ὑορυφύρων ἄγοντες 
4 { [ή .”. τὴν ἱερουργίων. 
εἰρηνεύω αἰτιατικῇ. 

’ 7* — 

EIC9jVM ὀνομα κύριο». 

2 * 

εἴρετο — εἴἰρωνεία 

εἰρηνήσειν συζυγίας πρώτης τῶν περι- 
σπωµένω»" ᾿ἐλπίδα τε γὰρ μεγάλην εἶχον 
εἰρηνήσειν.' "ὁ δὲ Καΐσαρ ἐξὺν αὐτῷ εἴρη- 
μεῖν πόλεμον εἴλετο”' Dio Cass. 37 539). 

Γἐρηνόδικος ὄνομα κύριον. 
εἰρήσθω λεγέσθω. 
εἴρια μαλλία" (ΑΡ 6 250) 

δόεντα ὀέχευ, τουτέςιν ἔρια. 
εἶρκτή φυλακή. 
εἱρμολόγιον βιῤλίον τι. 
εἴρξας ἀποκλείσας. ὁασέως δὲ τὸ ἕἴρξας 

άττικοί. τὺ μέντοι παρ Ὁμήρῳ (Φ 982) 
᾿"ἐρχθένι ἐν µεγάλῳ ποταμῷ ' ψιλῶς. τὸ 
δὲ ἔρξας τὸ πράξας δασέως ἀναγινώσκομεν' 
(Που, σ197) "Ἡ μὲν ἄρ ὣς ἔρξασ ἀπεβή- 
σατο ὁἵα Φεάω».; τὸ δὲ ἐπὶ τῆς εἰρκτῆς ψι- 
λῶς «άττικοί. seh. Α Αοῑι, 820. 

εἰροκόμῳ (Ποπ. 387) ἐριουργῷ, ἐἔπι- 
μελεῖ, 

εἰρόμενος (Ηοιμ. Η 127) ἀντὶ τᾷ ἐρωτῶ», 
εἰροπύκοις (Ηοιη. Ε 137) ἐρίων πύκους 

ἔχουσι. πόκοι δὲ εἴρηνται παρὰ τὸ πέκει», 
ὃ ἔσι ξαΐνει». 

εἰροπόνος ὁ περὶ τὰ ἔρια πονῶν. 
εἶρπον (Hom. μ 395) μετὰ σχολῆς ἐβά- 

όζον, 

εἴρυντο (Hom. M 454) ἐφύλασσον». 
εἰρύοντο ἕἵλκνον. 
εἰρύσασδαι (Ηοιῃ. A 216) φυλάξαι. 
εἰρύσατο GHom. «{ 186) εἕἵλκυσεν, ἔλα- 

ῥεν' ὃς ἔχαιρεν ἐπὶ ταῖς ᾿Επικούρον φλυα- 
ρίαις καὶ ἐξ ἐκείνων κακὰ εἰρύσατο δύο, 
ἄθεός τε καὶ ἀκόλασος εἶναι. 

εἰρυσμιένους εἱλκυσμένους" ᾿"ἡ δὲ Φε- 
ράπαινα ἑώρα τὰ ξίφη εἰρυσμένους, ὡς αἡἆ- 
τοὺς ὁιαχρήσαιντο. 

εἰρχθέντες πνιγέντες. 
εέρω συνάπτω. ὄψεν εἱρμός. 
εἴρων ὁ πάντα παίζω» καὶ διαχλενάζων a 

καὶ εἰρωνευύμενος διὰ λόγω», παρὰ τὸ εἴρω 
τὸ λέγω. ἀπατεὼν καὶ ὑποκριτής. 

εἴρων ὁ δυνάµενος μὲν ποιῆσαί τε, λέ-Ρ 

. 

εἴριά τε ῥο- 

Ίων δὲ μὴ δύνασθαι. ἁλαζὼν δὲ ὁ τούτῳ 
ἐναντίος, ὁ ὑπερήφανος, οὐκ εἶδεν αὐτὸν 
παρεκβαύνοντα τὸ ἀληθὲς ἔργῳ ἡ λόγῳ ἦτοι 
πρὸς τὸ εἰρωνικώτερο» ἡ ἀλαζονέςερον.". εξ. 
ν. ἠχισα. 

εἰρωνεία χλεύη ἤ ὑπύχρισις. διαιρεῖται 
εἰς ὁ', εἰς χλεύη» μυκτηρισμὸν σαρκασμὺν 
; .. 4 ἀςεϊσμό». 
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εἰρωνευόμενοι χλενάζοντες" (Μεπαπά. 
ϱ.400 Nieh.) πάντα τὰ ἔθνη ῥημάτων τε 
ποικιλία καὶ τῷ δολερῷ τῆς διανοίας εἴρω- 
νετύμενοι.' καὶ εἰρωνεύεται καθυποκρίνε- 
ται, προσποιεῖται. 

εἰρωνεύσεται καθυποκρινεῖται. λέγε- 
ται γὰρ ἐπὶ τῷ διάπειραν λαμβάνοντος ὑπή- 
Ἰως καὶ καθυποκρινοµένι τὸν μὴ γινώσκοντα 
περὶ ὅτου ποτὲ τὸν λόγον ποιῆσαι. 

εἷς ὁ ἀριδμός. 

εἰσαγγελεύς ὁ τῶν δημοσίων καὶ µε- 
Ἰάλων µηνυτής» 

εἰσαγγελία δηλατορία. εἰσαγγελία δὲ 
καὶ γραφὴ διαφέρει" εἰσαγγελίω μὲν γὰρ ἐπὶ 
τῶν μεγάλων καὶ δημοσίων ἀδικημάτων γί- 
πται γραφὴ δὲ καὶ ἐπὶ μικρῶν. καὶ κυρίως 
Ἰραφὴ ἐπὶ τῶν τὰ παράνομα γραφόντων. 

ν εἰσαγγελία κυρίως ἡ περὶ κοινῶν καὶ 
ῥημοσίων ἀδικημάτων εἰσαγομένη δίκη ὑπὸ 
τῶν πρυτάνεων, περὶ ὧν διαρρήδην μὲν οὐ- 
ὑέν λέγουσιν οἱ νόμοι, συγχωροῦσι δὲ κρί- 

σεις γενέσιαι. καὶ τὂτό ἐςιν οἷον τὸ ἐν ταῖς 

τῶν σοφιςῶν» διατριβαῖς μελετώμενο», τὸ 
τῶν ἀγράφων ἀδικημάτων. 

ε. εἰσαγγελία δημοσία δίκης ὄνομα. τρία 
δέ ἐςιν εἴδη εἰσαγγελιῶν, ἣ μὲν ἐπὶ δημο- 
σίος ἀθικήμασι µεχίσοις καὶ ἀναβολὴν μὴ 
καταδεχοµένοις, καὶ ἐφ᾽ οἷς μήτε ἀρχὴ κα: 
δέσηκε µήτε νόμοι κεῖνται τοῖς ἄρχασι καθ’ 
οὓς εἰσάξουσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν βελὴν ἢ τὸν 
ἑῆμον ἡ { πρώτη κατάσασις } νεται" καὶ ἐφ 

οἷς τῷ μὲν φεύγοντι, ἐὰν ἁλῷ, μέγισαι ζη- 

µία ἐπίκευται, ὁ δὲ διώκων, ἐὰν μὴ ἕλη, 
οὐδ ἐν ζημιοῦται, πλὴν ἐὰν τὸ έ µέρος τῶν 

ψήφων ἡ µεταλάβη" τύτε γὰρ χιλίώς ἐκτί- 
νι" τὸ δὲ παλαιὸν καὶ οὗτοι μειζόνως ἐκο- 
λάζοντο. ἑτέρα δὲ εἰσαγγελ ία λέγεται ἐπὶ ταῖς 
χαχώσεσιν: αὗται δέ εἰσι πρὸς τὸν ἄρχοντα, 
καὶ τῷ διώκοντι ἀξήμιοι, κἂν μὴ µεταλάβη 

τὸ έ μέρος τῶν ψήφων. ἄλλη δὲ εἰσαγγελία 
ἐσὶ κατὰ τῶν διατητῶν" εἰ 7άρ τις ὑπὸ 
διωτητοῦ ἀδικηδείη, την τοῦτον εἰσαγγέλ» 
Ἰεν πρὺς τοὺς δικασάς, καὶ ἁλοὺς ἠτιμᾶτο. 

Ἰσαῖος μέντοι περὶ τοῦ Ayriov κλήρου τὸ 
αὐτὸ πρᾶγμα εἰσαγγελίαν καὶ γραφὴν ὠνό- 
µασε (Ηατρ.). ᾿τουτὶ τὸ πρᾶγμα κατὰ τὸ 
Καννώνου σαφῶς ψήφισμα, βινεῖν δεῖ με 
διαλελημμένον΄ (A Εεε]. 194). ὅτος γὰρ ψή- 

Τισμα ἐγεγράφει χατεχόµενον ἑκατέρωθεν 
ἀπολογεῖσθαι τὺν κατ εἰσαγγελίων κρινόµε- 

νο». καὶ αὖθις "τίμημα τῆς εἰσαγγελίας ἐχά- 
σης χρηματικὺν έ µυριάδας ἀργυρίου. 

εἲς ἀγορὰν ὑφαίνειν τὸ εἰς τὴν ἆγο- 

ρὰν ἐκφέρειν τὰ ὑφαινόμενα. οὕτω ἸΜέναν- 
ὑῥρος. 

εἰσάγω αἰτιατικῇ. 
εἰσαγωγεύς ὁ εἰσάγων πρός τινα ἄν- 

Φρωπο». (Ῥτοεορ. Ατο. 19) εὐνοῦχον κιὲν ἂν 
τὺν εἰσαγωγέα καὶ τὲς τῇδε παρόντας πολλὰ 
τὸν ἄνδρωπον λιπαρεῖν ἐπίπροσθεν ῥωήνειν. 

εἰσακούω γενικῇ. 
εἰσάμενος ὁμοιωδείς. 
εἶσαν (απ εἶξαν) ὑπετάγησαν, ἢ (σαν) 

συνῆκαν. 

εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ, παρ ὗσον ὑφ᾽ 
ἑνὸς οὐδὲν χατορδοῦται. 

εἰς ἀρχαίας φάτνας, ἐπὶ τῶν ἀπο- 
λαύσεώς τινος ἐκπεσύντων, πάλιν δὲ εἰς αὐὖ 
τὴν ἐπανελθόντων. 

εἲς ἀσθενᾶντας ἀσφθενῶν ἐλήλυδα, 

ἐπὶ τῶν ὅμοια καὶ παραπλήσια πασχόντων, 
| εἴσατο ἀνέθηκε' (ΑΡ 6 308) roõrõ τοιρα 

Αρτέμι ὁἵα, Κλεώνυμος εἴσατ ἄγαλμα.” 

εἵσατο κατέθετο" ἐν ἐ ἐπιγράμματι (ΑΡ 6ν 
189) * ὃς τάδε καλὰ εἔσαῦ' ὑπαὶ πιτύων ὕμμι, 
Φεαί, ξόανα.. καὶ ἀντὶ τοῦ περιέδηκε, πε- 

ριέβαλεν. 

εἴσατο ἐφάνη καὶ ὡὠμοιώδη, Ὅμηρος 
(Πο). 

εἰσάττει» εἰσελδεῖν' ριροφάνης Nuh. 

02 μη) εἲς ὀρχησρίδος εἰσάττειν, ἵνα μὴ 
πρὸς ταῦτα κεχηνὼς μή λῷ Anoic. 

εἰσθαλεῖτε, εἰσβαλεῖ» ἐεὶ τὸ ξινὰς ἐν 
ἀγρῷ εἰσελθόντας ἐ ἐκκόψαι πάντα τὰ ἐν αὐτῷ. 

ριξοφάνης (Αα. 709) "ἐκ εἰσβαλεῖτε,' κυ- 
ρίως δὲ εἰσθαλεῖν ἐςὶ τὸ πολεµίους τινὰς 

εἰσελθεἴν εἰς τὴν πύλιν, sch. Α Pae. 745. 
εὖ σβολάς. εἰσῥολὰς λέγουσι Χώρας τοὺςα 

τόπους δὲ ὧν εἰσῥάλλασιν εἰς τὴν πολεµία», 

εἰςβολὰς δὲ ἀλφίτων τὰ σιτοφυλάκια, τὰς 

ἀποθήκας. ει. Α Ἐᾳ. 850. 

«ἰσβολάς. τὰς ἐπὶ τὴν τῶν πολεµίωνι 
χώραν ἐφόδους ἐκάλουν εἰςβολάς, καὶ. Α Eq. 
594, Αεὶι. 1074. 

εἰσβολή. ἐπὶ τοῦ νοὺς τρία Φεωρεῖται, 

εἰσβολή παραδοχή συγκατάθεσις" τοῦτο καὶ 
παρὰ τῷ «{αῤὶὸ εἴρηται ἐνώτισις σύνεσις 
προσοχή" (Ρ.. ὅ 1) "τὰ ῥήματά µου ἐνώτι- 
σαι’ καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ ἐνώτισις μέν ἐςι σὐύ- 

νοψις τῶν ῥημιάτων, σύνεσις δὲ ἐπίληψις τῶν 

4 
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πραγμάτων, προσοχὴ δὲ τελείωσις τῆς ἐφέ- 
σεως. 

εἰς δέον. ΄ πατρόθεν αὐτὸν καλέσας ὁ 

ἥρως, εἰς δέον σε εὗρο», φησί: ῥάλομαι γὰρ 

καλέσαι σ᾿ ἐς πανθοινίαν, ἀντὶ τοῦ εὔκαί- 
ρως σε εὗρον. καὶ παροιμία "εἰς δέον.. ὅταν 
τις έλη μὴ φανερῶς εἰπεῖν ὅπου τι πολλά- 
κις ἀνάλωσε, λέγει εἰς δέον. ef. εἰς τὸ δέον. 

εἰσδέχομαι αἰτιατικῇ. 
είσειμι εἰσέρχομαι. 
εἰσεκώμασεν εἰσῆλθεν. 
εἲς ἐμφανῶν κατάςασι». ὀίκης ἐςὶν 

ὄνομια ὑπὲρ τοῦ τὰ ἀμφισβητούμενα ἐν φα- 
μερῷ ποῆσαι, Ηαιρ. 

εἶσεν ἔκτισεν. 
εἰς ἓν ήλ ον ἀντὶ τῷ ὡμονόησα». Ἠάερ. 
εἲς ἓν όντα ὁμοῦ πορευόμενο». 
εἰσεπόδιζον ἀντὶ τοῦ εἰσέβαινον τοὺς 

πόδας τοῦ χωρίου. Harp. 
εἰσεποιεῖτο ἀντὶ τοῦ ὑπετίθει. "ὁ δὲ 

πόρος ἐφράττετο (πα Πῶρος ἐφρυάττετο) καὶ 
μεγάλας ἐλπίδας εἰσεποιεῖτο τῶν ἐπιφεροιέ- 
ων.) 

εἰσεποιή η εἰσεκρίθη" '"ἐνιαύσιος ἦν 
ἡμέρα ἐν ᾗ Ίραϊανὸς ἐπὶ διαδοχῇ τῆς ΄Ῥω- 
µαίω» ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ πατρὸς Νέρεα εἶσε- 
ποιήθη. 

εἰσέφρησα εἰσέδυσα ἑαυτόν, καὶ εἰσέ- 
φρησας εἰσήγαγες, καὶ εἰσφρήσας εἶσελ- 
Φών, καὶ ἐκφρησθέντα ἀντὶ τοῦ ἐκδιω- 
χΦέντα" "ο δὲ χαρᾶς ὑπεπλήσθησαν τῷ μὴ 
ἐκφρησθῆναι ἐκφαυλισθέντα καὶ ἀτιμασθέν- 
τα υπὸ τοῦ «εοῦ αὐτόν. 

εἰσέφρου» εἰσεδέχοντο" (Demosth. 20 
5353) "ο δὲ τὰς πύλας ἀνοίξαντες εἰσέφραν 

τὸ σράτευµα.. 
εἰσεχέοντο εἰσήρχοντο. 
εἰς ἕω ἀντὶ τοῦ εἰς ἀρχομένην ἡμέραν, 
ἐίση ἡ ση. καὶ ἐέσας ναῦς. 
εἴσῃ µαφήσῃ, καὶ εἰσόμενον μαθησύ- 

µενον"  ἐντολὰὸς ὑδοὺς κατασκέψασθαι τί 

πράττουσιν οἱ πολέμιοι καὶ τί διανοοῦνται 
εἰσόμενον. 

εἰσήγγειλεν ἐσυκοφάντησεν' “ὁ 4{ωὴκ 
τὸν ᾿4χιμέλεχ εἰσήγγειλε παρὰ τῷ Σαόλ, καὶ 
εἷς µιαιφονίαν τῶν ἱερέων ἐξέμηνεν.' ἔσι δὲ 
διώνυμος" λέγεται γὰρ καὶ “4βιμέλεχ. 

εἰσηγήσαιντο. Ηρόδοτός φησι (4 195) 
περὶ Περσῶ», τοῦτον ῥουλεύεσθαι τὸν τρό- 
πον’ εἰ μὲν οὖν εἰσηγήσαιντό τι »ήφοντες, 

εἷς δέον — εἰσκεκύκληκεν 

βουλεύεσθαι περὶ τούτη ἐν μέθη, εἴ δὲ εἴση- 
γήσαιντο ἐν µέθῃ, τοῦτο κυροῦν νήφοντας, 
οἱ, Α Εᾳ. 91. 

εἰσηγορία καὶ ἐπηγορία καὶ κατη- 
γορία ἀντὶ τοῦ µέµψις καὶ λοιδορία. 

εἰσηγούμενος, δοτικῇ, διδάσκων». 
’ 

εἰσήεις εἰσήρχου. 
εἰσήλατο εἰσεπήδησε». 
εἰσήρετο εἰσεφέρετο" “4ριστοφάνης Bu- 

’ .. J — * ΄ .”. 

τράχοις (631) χἠ τράπεζ εἰσῄρετο. | 
εἰσήρρησεν εἰσεφφάρη": ριςοφάνης 

(Κα. 4) ''ἀφ οὗ γὰρ εἰσήρρησεν εἷς τὴν οὐ- ᾳ. ἀφ᾽ οὗ γὰρ εἰσήρρησεν εἲς τὴν οἱ 
/ .. 2 4 — 22 — — 5 κίαν, ἀνεὶ τοῦ εἰσῆλόεν, εἴσεπήδησεν, ὡς 

βία καὶ ἀναιδῶς αὐτοῦ τῇ πολιτείᾳ προσελ- 
Φόντος. καὶ αὖθις «Μεπαπά. p. 133) 'Ὁ δὲ 
προτερήσας εἰσήρρησεν αὐτόθι. γράφεται 
δὲ καὶ εἰσέφρησε, δηλούσης τῆς λέξεως τὸ 
ἐπιπηδῆσαι. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ μετὰ φῷο- 
ρᾶς εἰσελώεἴν" καὶ Σιμόκαττος (5 ϐ) “λόγος 

εἰσήρρησε τοῖς τὴν γείτονα πόλιν οἰκοῦσιν 
6 — ή * J 2 4 ὡς ἠλω ἡ πόλις.' καὶ εἰσεφθαρμένε ἀντὶ 
τὸ εἰσπηδήσαντος ἐπὶ λύμῃ καὶ καταφθορᾷ: 
“εἰσεφθαρμένου δὲ αὐτοῖς οὐκ ὀλίγου συν- 

δ — — 
τάγματος, ᾧ τινὲς καὶ τοῦ πολιτικοῦ συνε- 
"ύσουν.) 

* } 7 J εἲς Φεῶν ὦτα ν, ἐπὶ τῶν οὐ λαν- 
Φανόντων ἐφ᾽ οἷς ἔπραξα». 

εἰσφορόντα εἰσπηδήσαντα" "ὅταν ἴδω- 
σι’ αὐτὺν εἰσθορόντα τοῖς πολεμίοις φο- 
»ῶντα, καὶ πειρονευμένον Φεάσωνται.͵ 

εἶσιε πορεύεται. 
» * 8 —— , .α 

εἰσιδι εἴσελφθε. καὶ ᾿εἴσιμεν μόνοι. 
εἰσίθμηῃ (Ηοι. ζ 264) ῥύμη. 
εἰσίν ὑπάρχουσιν, 

/ « ς * Σεν * 
εἰσιτήρια. ἡμέρα ἑορτῆς, ἐν ᾗ οἱ ἐν τῇ 

ἀρχῇ πάντες προϊίασι», οὕτως ἐκαλεῖτο. ταύ- 
την δὲ τὴν ἡμέραν πρώτη» τοῦ ἔτους «4ὐη- 
ναἴοι γενομίκασι. «Ἱημοσδένης ἐν τῷ περὶ τῆς 
παραπρεσβείας (190) "ἡᾗ ῥβουλὴ τὰ εἰσιτήρια 
ἔφυσεν, συνεςιάθησαν» δὲ καὶ τῶν ἱερῶν ἐἔκοι- 

»ώνησαν οἳ ςρατηγοὶ καὶ σχεδὸν εἰπεῖν αἱ 
ἀρχαὶ πᾶσαι. 

ή 6 3 .“.. * 

εἰσιτήριος ὃ εἰσόδιος λόγος. 
εἰσιτητός ὁ πορευτός. 
εἲς καιρό» ἐγκαίρως. 
εἲς καλόν εὐκαίρως, 

εἰσκεκριμένο» ἐπείσακτον, καὶ εἰσκρι- 
Φείς εἰσελθωώ». 

εἰσκεκύκληκεν εἰσήνεγκεν, εἰσήγαγεν ' 
“ριςοφάνης (Vesp. 1465) M τὸν {4{ιόνυσον, 



εἰσκηρύττεται — εἶςία 

ἀπορά Υ ἡμῖν πράγματα δαέίµων τις εἶσκε- 
κὐκλχχεν εἷς τὴν οἰκίαν. ὁ γὰρ γέρων ὡς 
πε διὰ πολλοῦ χρόνου ἠκουσέ τ αὐλᾶ, πε- 
ῥχαρὴς ἦν τῷ πράγματι. 
εἰσχηρύττεται (Α Aeli. 135) καλεῖται 

ἐπὸ τοῦ κήρυκος. 
εἰς κόλπον πτύειν. τοῦτο ἐν ἴσῳ τῷ 

οὐ μεγαλορρηκιονῶ εὐλαβούμενος, 
εἰς κόπρο» δυμιᾷς, ἐπὶ τῶν ἀνηνύ- 

των καὶ μὴ ὄντων λέγεται ὑπὸ τῶν «άττικῶν. 
εἰς κόρακας εἰς τὸ σκότος, εἲς ὄλεθρο». 

ε[,τ, ἐς κόρακας. ’ 
εἰσκριῶείς ἀντὶ τοῦ εἰσελθώ», ἐναρί- 

ὅμιος γενόμενος" 'ὃ δὲ εἰς τὸ ἄντρον εἴσκρι- 
δὲς ἐπίπονον βίον συνεςήσατα καὶ Φηριώδη."' 
el. r. ἔφεδρος. 

Μσκρίνει» εἰσχωρίειν. 
εἰσκυκλεἴ εἰσφέρει καὶ ἐπισυνάπτει. καὶ 

ἐπεσχυκλετ. καὶ εἰσκυκλεῖσθαι κυκλο- 
μύώς τοίβεσθαι. 

εἰς Κυνόσαργες. εἴρηται ἐπὶ ὕβρει καὶ 
ἐρᾶ, ἔσι δὲ τόπος ἐν τῇ ττικῇ ἐν ᾧ τοὺς 
νύθοις τιῶν παίδων ἕταττον. ὠνόμασαι δὲ 
οίτως ἀπὸ κυνὺς ἀργοῦ, τουτέςι λευκοῦ ἢ 
ταχέος" καὶ γὰρ ᾿Ηρακλεῖ Φνόντων κύνα λεν- 
χὺν ἡ ταχὺ» ἀετὸν ἁρπάσαντα τοῦ θυοµένε 
τά µτρία αὐτᾶ καταδεῖναι, καὶ ἐπερωτήσαν- 
τας τὰς Φεοὺς λαβεῖν χρησμό», ἱερὸν Ἡρα- 

α]έες ἱὀρῦσαι ἐν τῷ τόπῳ. ἐξ οὗ καὶ τὰς νό- 
ὃης ἐχεῖ συντελεῖν, ὅτι καὶ Ἡρακλῆς νόθος 
ὧν ἴσα Φεοῖς ἐειμήθη. εξ. vv. ἐς Κυνόσαργες 
ει Νινόσαργες. 

ἐίσκω («Ηοπι. 1197) εἰκάζω. 
εἰς λατομέας. Φιλόξενος ὁ διθυραμβο- 

ποὺς οὐκ ἀνεχόμενος τῶν «Πιονεσίου τᾶ τυ- 

ρώνὴ ποιημάτων ὡς φαύλων, ποτὲπέμψαν»- 
τος αὐτὸν εἷς λατοµίας τοῦ «ιονυσίου, τὺ 
M ἕςερον αὐτὼς ἑκὼν ἐξανέςη" τοῦ δὲ ἐπε- 
ροµίνου τὴν αἰτίαων τοῦτο εἰπεῖν, ὡς κρεῖς- 
τον εἶναι ἐκεῖ διατρίβειν ἢ τῶν αὐτοῦ ποιη- 
μάτων ἀνέχεσθαι, τοῦτο ἐπειπών ᾿"οἶκος φί- 
Ίος, οἶκος ἄριςος"'' ἅπερ ἐςὶ τῆς χελώνης. 
ε{.τγ, ἅπαγέ µε εἰ Φιλοξένου γραμμάτιον. 

εἰς λῆξιν εἲς τελειότητα. 
εἰς µελίττας γ ἐκώμασας, παροιμία 

ἐπὶ τῶν παρὰ δόξαν κακουµένω» ἀθρόως. 
εἲς νέωτα εἰς τοὐπιόν' ''καὶ ὃ μὲν ὧδε τὰ 

καθ’ ἑαυτὸν ὁτετίει ὡς πολεμήσων εἰς νέωτα, 
καὶ αὖθις '"ἀνάζευξίς τε παρηγγέλλετο ὡς ἐς 
νέωτα παρεσομένων αὖθις ἐν τοῖς ὅπλοις., 

857 

εἴσοδος εἰαφορά. 
εἴσομαι. (8 ai. 666) ᾿"τοιυγὰρ τὸ λοιπὸν 

εἰσόμεαθα μὲν Φεοῖς εἴχειν, (ιαθησόμεσθα ὁ’ 
“τρείδας σέβειν. 

εἲς ὀρθὺν ἀποδοῦναι τὸ ἐπὶ τὴν ἐξ 
ἀρχῆς Φέσιν ἀποκαταςῆσαι ἄνδρα ἕκαςον, 
ὧςσε εἰ ἐπὶ Φόρυ κλίνειν ἐκ τῶν πολεµίων κε- 

λεύοιντο, εἶτα αὖθις εἲς ὀρθὸν ἀποθοῦναι, 

δεήσει ἐπὶ τοὺς πολεμίους πάλιν τρέπεσθαι. 
καλεῖται δὲ τοῦτο καὶ ἐπ ὀρθὸν καταςῆσαι. 
ε{, Aelian. Taet. 83. 

εἰσορύων (Ποπ. Ε183) βλέπω», καὶ 
εἰσορόωντες (4 4). 

εἰς ὃ τε ὁ ή ἕως ἄν. 
εἰς αὐρανὸν τοξεύειν, ἐπὶ τῶν ὅια- 

κενῆς κατ αὐθάδειάν τι ποιούντων. 
εἲς πάγας ὁ λύκος, ἐπὶ τῶν πονηρῶ», 

ὅταν εἲς προὔπτον ἐμπέσωσι κίνδυνον. 
εἲς παραβολή» (Ps. 4316, 68 14) εἲς 

γέλωτα, εἲς ὁτήγημα. 
εἰσπεπαίκασιν εἰσπεπηδήκασι». 
εἰσπιπλάς' Ἐενοφῶν (Απαῦ. 178) "ὁ 

δὲ ἸΚῦρος εἰσπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώµην 
ἀπέπεμπεν. 

εἰσποίητον Φετόν, ὁ γνήσιο». καὶ εἶσ- 
εποεεῖτο ἀμτὶ τοῦ ὑπετίφει. καὶ εἶσποιι 
τὸ καλλωπίζω, δοτικῇ. 

εἰσπομπή εἰσβολή": Εὐνάπιος (immo 
Theophyl. Sim. 2 6) ““περιεφέρετο δὲ ὁ ἀρι- 
ςεὺς καὶ δόρατος εἰσπομπὴν ἐπὶ τοῦ εὐωνύ- 
µου ῥραχίονος, 

εἴσπραξις ἀπαίτησις. καὶ εἰσπράττω 
αἰτιατικῇ. 

εἰς πῦρ ξαΐνειν παροιµιακόν, ἐπὶ τῶν 

καθ’ ἑαυτῶν τι πραττόντων µάτην ἡ λεγόν. 
των. ὁμοία τῇ κατὰ πετρῶν σπείρειν. 

εἰς τετρημιένο» πίθον ἀντλεῖν, εἴ- 
ρηται ἡ παροιμία ἀπὸ τᾶ περὶ τὰς {αναΐδας 
µύθα, παρ ὅσον ἀνιμώσαδέἐκεῖναι ἕδωρ εἲς πί- 
Φον ἔβαλλο». πάσχεσι δὲ περὶ τῶτον τὸν πίθον 
αἱτῶν ἀμυήτων ψυχαί. «Γ. ν. εἰςτὸντετρημένον. 

εἲς τέφρα» γράφει», ἐπὶ τῶν ἀδυνά- 
των" "ἐγὼ δὲ τοὺς ὄρκους αὐτοῦ, τὸ τῆς 
παροιµίας, οἶμαι δεῖν εἲς τέφρα» γράφειν’ 
(ulianus ρ. 525). 

εἰςήκειμεν ἀντὶ τοῦ ἑςηκότες ἦμεν. 
εἰσήκεισαν. 
εἰςσία ἐκάλει" "ὃ δὲ εἶσία τὺν ςρατὸν 

ἡμερῶν ἓξ εἲς πανφοινίαν. καὶ εἰςσιᾶτῳ 

ἐερέφετο. καὶ εἰςίων. εἲ v. ἐσιῶν. 
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εἲς τὸ δέο», καὶ ἐς τὸ ὁέο». Περικλῆς 
δώρα δοὺς τοῖς πολεμµίοις τοῖς περὶ Κλεαν- 

ὁρίδαν, ἵνα μὴ ὁπώσωσι τὴν χώρα», «ἆ τά- 
λαντα ἀνήνεγκε τὸ ἀνάλωμα τοῖς “4φηναίοις, 
οὕτω πως ἀπογράψας 'εἷς τὸ Φέο». "4ρι- 
ςοφάνης Νεφέλαις "ὥσπερ Περικλέης εἲς τὸ 
δέον ἀπωῶλεσα."' καὶ ΙΗένανδρος ἐν Ἔπαγγελ- 
λοµένῃ. μέμνηται δὲ καὶ ἑτέρωθι. οἲ, ΥΥ. 
θέον εἰ ἔφοροι. 

εἲς τὸν ἀγρὸν ἀποβλέπων 4ριςοφά- 
νης (ach. 32)" οἱ γὰρ πολεμούμενοι καὶ πο- 
λιορκούμενοι ἐπὶ τὸν ἀγοὺν ἀποβῤλέπουσιν, 
ἐπιφυμοῦντες ἐν αὐτῷ εἶναι. 

εἲς τὸν τετρηµένον. λείπει, πίθον ἄν. 
τλεῖν. τάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν εἲς κενὸν πο»νόν- 
των’ καὶ γὰρ μυθεύουσιν ἐν «Ίδου τὺς ἆσε- 
βεῖς εἰς πέφον τετρηµένον ἀντλεῖν. 

εἲς τοὔμπαλιν εἰς τοὐναντίον. 
εἲς Τροιζῆνα δεῖ βαδίζει». ἐπὶ τῶν 

κακογενείων καὶ σπανοπωγώνω» εἴρηται" Πώ- 
γω» γάρ ἐσελιμὴν εἲς Τροιζήνα. εἴ. ν. Πώγων. 

εἲς Τροφωνίου µεμάντευται. ἐπὶ 
τῶν σκυθρωπῶν καὶ ἀγελάςσων ἡ παροιμία 
τάττεται" οἱ γὰρ καταβαίνοντες εἲς Ίροφω- 
νίου λέγονται τὸν ἑξῆς χρόνον ἀγέλαςοι εἰ- 
ναι. τὸν δὲ Τροφώνιόν φασιν ἔχοντα τὴν 
κεφαλὴν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ -4γαμήδες, καὶ 
Φιωκόμενο» ὑπὸ «4ὐγέα, εὐξάμενον» εἷς χάσμα 
ἐμπεσεῖν, οὗ δὴ καὶ τὸ μαντεῖόν ἐςιν. 

εἰστρυπᾶν τὸ παρεισέρχεσύαι. 
εἲς ὕδωρ σπείρει», ἐπὶ τῶν μµάτην 

πονούντων, ὡς τὸ καθ’ ὑδατος γράφει». 
εἰσφθαρείς τὸ ἐπὶ κακῷ εἰσελθεῖν πε. 

ἐκφθαρείς δὲ ἐξελθών. οὕτω λέγεται τὸ 
ἐπὶ κακῷ ἐξελώεἴν. εἴ. ν. ἐκφθαρείς, 

εἴ σφι» εἰ ἑαυτοῖς. 
εἰσφορά τέλεσμα. 
εἰσφρήσασθαι εἰσδέξασθαι. Ἐὐνάπιος 

immo Theophyl. Sim. 2 6) ᾿ἕτερος δὲ Ἰήγὸι- 
κὸς ὀιςσὺς ἐπὶ Φάτερον χεῖλος ἔνερῦεν εἰσφρή- 
σας ἀντιθέτως πως ἀνετείνετο, ἀντὶ τοῦ 
εἰσδύς, εἴσελφωών. 

εἰσφρήσειν εἰσάξει», εἰσδέξασθαι. πολὺ 
τοὔνομα παρὰ τοῖς ῥήτορσι». 

εἰσφρήσωσιν ἀντὶ τοῦ εἰσδεχθῶσιν' 
“εἴσω τῶν ἱερῶν εἰσφρήσωσιν. 

εἴσω" “τὸ τοῦ Ισιδώρου πρόσωπο» καὶ 
εἶδος ὡς ἔνφεον ἦν» καὶ πλῆρες εἴσω φιλοσύ- 
φου ζωῆς" (ε[, Υ. εἶδος). 

εἴσω ἁλός (Ποια, Φ 125). ἰσοδυναμεῖ τὺ 

εἷς τὸ δέον --- εἶχον 

εἴσω τῇ εἰς, οἷον εἷς ἁλός. καὶ παρὰ τοῖς 
ῥήτορσιν (Ώεπιοφί]ι, 19 355) εἴρηται εἴσω τὴν 
χεῖρα ἔχειν. ὅπερ ἔνιοι ἁμάρτημα ἔδοξαν εὖ- 
ναι. ἀλλ ἐπλανήφησα», ἀγνοοῦντες ὅτι ὥσπερ 
ἔνδον εἰποιμεν, δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἔν τινι καὶ 

τὸ ἔς τινα, οὕτω καὶ τὸ εἴσω ἐφ᾽ ἑκάτερα 
παραλαμβάνεται. 

εἶσων εἴν καὶ εἰσωθοῦμεν». 
εἶσωποί (Ποπ. Ο 658) ἀντιπρόσωποι. 
εἰσωχέτευσαν ἔνδον µετέφερον. 
εἴτ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ κακός. ἐπὶ τῶν δυσκλη: 

ρούντων ἡ παροιμία εἴρηται ἐν γὰρ τοῖς 
δικαςηρίοις τὸ φαυλότατον ἔργον ἦν ὕδωρ 
διαμετρεῖ; τοῖς δικαζοµένοις. ἐγένετο δὲ τοιῦ- 
τος ὁ ἀπόκληρος. 

εἴτι Πεισάνδρου βδελύετῃ τοὺς λύ- 
φες καὶ τὰς ὀφρῦς” 8 Ρας, 399). οὗτος ἐπὶ 

δειλίᾳ ἐσκώπτετο παρὰ τοῖς πολλοῖς, φιλο: 
πόλεμος. δὲ ἦν καὶ πολεμοποιὸς κερδῶν ἰδέων 
ἕνεκεν. ἦν δὲ καὶ δειλός, ἐχρῆτο δὲ τριλοφίᾳ 
καὶ ὅπλοις ἐπισήμοις ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν ἀν- 
δὁρεῖος εἶναι μὴ ὤν. καὶ ἐν ἄλλοις ἐπαχθῶς 
αὐτοῦ ἐπιλαμβάνεται. 

εἴτις ἐἓν 4ἰγύπτῳ σῖτον ἄγει καὶ 
ἐν Κιλικίᾳ κρόκο». ὑμοιόν ἐςι τῷ γλαῦ- 
κα ἄθήναζε, ἐπὶ τῶν µάτην σωρευόντων 
τινὰ προὐπάρχοντα. 

εἴ τοι νομίζεις κτῆμα τὴν αὐθαδίαν εὖ- 
ναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ ὀρθῶς φρονεῖς. 
εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς ὁρῶν 
οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκη», ἐκ εὖ φρονεῖς. Σο 
φοκλῆς (08 549). 

εἰ τὸ μέσον κτήσαιο Κορίνθα καὶ 
Σικυῶνος. «ἰσώπῳ τῷ μυθογράφῳ χρω- 
µένῳ περὶ πλούτου ὁ Φεὺς ἀνεῖλε τὸ λόγιο» 
τοῦτο" εὔφορος γὰρ αὕτη ἡ χώρα. καὶ χρη: 
σιμιὸς ἐδόθη παρὰ ΕΒάκιδος τοῦ χρησµολόγε 
ἀλλ’ ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε --- 
ναι ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ κ 
κυῶνος."' ἠνίξατο τοῦτο ὅτι καὶ ἡ πόλις µε- 
ταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἵδρυται ἡ Νεφελοκοκ- 
κυγία. seh. Α Αγ. 968. 

εἴτω πορευέσθω, συγχωρείσθω. σηµαί 
νει καὶ τὸ ἐάν τινι. 

εἰ φίλου χρῄήζεις ὑπουργίας, ἐπὶ 
τῶν γενναίαν ψυχὴν ἐχόντω». ἀρρωςοῦντι 
γὰρ “άντισθένει ξιφίδιον δέδωκε «4ιογένης, 
εἰπὼν τοιοῦτον λόγιο». «Ε. ν.ντισθένης. 

εἶχεν ἐγεγαμήκει. αἴ. ν. ἔχει. 
εἶχον καὶ εἰχέτην». 



εἶψα — ἐκβιαςής 
* ιἶψα ἠκολούθησα. 

Γωθεν καὶ εἰώνθειν καὶ εἰώφεισαν, 
Εκάβη ἡ ἔκανεν βεβηκυῖα πρὺς τὸν ἄν- 

dou · ὁ γὰρ πατὴρ 4ύμας ὁ Φρὺξ εἰς Ἴλιον 
Πριάμῳ ἐξέδοτο. ὅφεν Πρίαμος Φρυξὶ συµ- 
μαχεῖ' "ἠδη καὶ Φρυγίην εἰσήλνθον ἆμπε- 
Ἰόεσσα» Ὅμηρος «Γ184). 

ἔκαθεν πόρρωθεν. 
ἔκαινον ἔχοπτον. 
ἐκαλαμήσαντο (fIudie. 90 45) 

ρισαν, 
Εκάλη ὄνομα κύριον, ἡ ἡρωὶς ἡ παρὰ 

Καλλιμάχῳ, ἡ πρὸς ἑαυτὴν καλοῦσα" ᾿ἔχε 
7ὰρ σέγος ἀκλήιςον. ' 

ἐκαλίςρου». Ἰακόν ἐςιν. Harp. 
Ἑκαμή ὅη (Hom. «4 623) ἡ Νέςορος παλ- 

Ἰωής, παρὰ τὸ ἑκὰς µήδεσφαι, ὃ ἔςι βου- 
μέεσθαι. 

ἵχαμον (Ηοπη. 4 344) ἐκοπίασα». 
ἐκαπήλενσεν ἐδόλωσεν. 
ἱκάπυσεν (Ποπ. Χ 467) ἐξέπνενσεν», ἐκ 

τοῦ κάπω τὸ πνέω, ἀφ᾿ οὗ καπύω. 

ἐκαραόόκησεν ἀπέβλεψεν. ἢ ἐμοὶ προσ: 
πο τὴν κεφαλὴν µετεωρίσας, παρὰ τὺ 
Ὁμηρικόν (5 488) ΄'καί τ΄ Ὠρίωνα δοκεύει. 
ach.A Eq. 660, 
—— 

δύτες φυγῇ ἐκαρπώσωντο τὸ εἶναι. 
ἑκάς πόρρω" ὅτι μέντοι οὐχ ἑκὰς οὐδὲ 

ἀπὸ σφῶν τὸν κίνδυνο» ἡγοῦντο, εἰ οἳ πολέ- 
μι κρατήσειαν, συνηγείρο»το ἑκούσιοι καὶ 
οὐκ ἐπίκλητοι. 
ἑκαςάτω πορρωτάτω" Προκόπιος Vand. 

| 9 "ἑκαςάτω τῆς τοῦ ῥαρβάρου ἐπιῤελῆς 
υστες, 

ἑκαςσαχῇ ἀντὶ τοῦ πανταχοῦ: ταῦτα 
μὲν οὖν ἑκαςαχῇ ἐπράσσετο." 

ἱκάςοτε ἀντὶ τοῦ ἀεί' οὐ γὰρ λέγεται 

άπεθέ- 

— — — — —— — — — — — 
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Καμῤόσην βασιλεύσαντος, ὅτε καὶ «{ιονύσιος 
7 . - . .. 

ἦν ὁ Ἠιλήσιος, ἐπὶ τῆς ξέ ὀλυμπιάδος, ἰςο- 
4 5 4 . |. . ᾽ 

θιογράφος. Ηρόδοτος δὲ ὁ «4λικαρνασεὺς 
’ 1 

ὠφέληται τούτου νεώτερος ὤν. καὶ ἦν ἄκη- 

σῆς Πρωταγόρου ὁ ᾿Εκαταῖος. πρῶτος δὲ 
ἱςορίαν πεζῶς ἐξήνεγκε, συγγραφὴν δὲ Φερε- 
κύδης' τὰ γὰρ «κουσιλάου »οδεύεται. 

ἑκάτειον “Εκάτης ἄγαλμα. καὶ παροιμία 
.. 5 9 ζ "Θεαγένους ἑκάτειον, οὗ ἐπυνθάνετο παν- 

— * | . 

ταχοῦ ἀπιών, ὃς καπνὸς ἐκαλεῖτο. ἦσαν δὲ 
Θιεωγένεις ἄλλοι ῥ’, ὁ περὶ Ὁμήρυ γοάψας 

3 6 Ἅ 3 4 2* 

καὶ ὁ ἐπὶ μαλακία διαβεβλημένος, Α Lys. θ3. 
1 ΄ 5 — * 1 5 3 

ἑκατηβελέτης ὁ «4πόλλω». ὁ αὐτὸς καὶ 
ἑκατηῤόλος, 

Ἑκάτην. ἀπὸ ταύτης ἔσι καθεῖν {Α Plut. a 
594) ᾿εἴτε τὸ πλητεῖν εἴτε τὸ πεινῆν ῥέλτιον. 
φησὶ γὰρ αὕτη τοὺς μὲν ἔχονεας καὶ πλου- 
τοῦντας δεῖπνον κατὰ μὴν ἀποπέμπει», τὺς 
δὲ πένητας τιῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν πρὶν 

- .. ν * 7 * . ν 
χπτανθεἴνω. εφος γάρ ἡν ἄρτους καὶ ἄλλα 
τινὰ κατὰ μῆνα τιδέναι τῇ ᾿Εκάτῃ τὸς πλε- 
σίους, λαμβάνειν δὲ ἐξ αὐτῶν τὴς πένητας. 

Εκάτην οἳ μὲν τὴν ἄρτεμιν, οἳ δὲ τὴν Ὁ 
σελήνην, ἐν φώσμασιν ἐκτύποις φαινομένην 
τοῖς καταρωµένοις, τὰ δὲ φάσματα αὐτῆς 
ὁρακομτοκέφαλοι ἄνθρωποι καὶ ὑπερμεγέθεις, 
ὡς τὴν Φέαν ἐκπλήττειν τοὺς ὁρῶντας. 

εν». 4 * J— . 4 — ⸗* Γκάτης νήσου. πρὸ τῆς «{ήλου κεῖταί 
ρα. ει { 1 * ἆ 4 —* τι νησύδφριον, ὁ ὑπ' ἐνίων ἱβωμίτη καλεῖται. 

καλεῖσθαι δὲ οὕτως φασὶν αὐτὴν διὰ τὸ τοῖς 
ψαμίτοις τιμᾶσθαι τὴν Φεύν. ψάκµτον ἀἂέ 

— 4 

τι ψαιςῶν τις ἰδέα. Harp. 

ἑκατομβαιών μὴν θηναῖος. ἐκλήδη 
δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ πλείσας ἑκατόμβας Φύε- 
σθαι τῷ μηνὶ τούτῳ. Harp. 

3 [ή ΄ 

Γκάτομνος ὄνομα κύριον. Harp. 
ἑκατύμπεδος νεώς ὁ 49ήνησι παρθε- 

ρών. καὶ ἑκατόμπεδον. «4υκοῦργος. ôú παρ- 
πώτοε. Βάῤριος 23 8) ᾿τῶν: οὖν τριχῶν | Φερὼν ὑπὸ τινῶν ἑκατόμπεδος ἐκαλεῖτο διὰ 

1 ⁊ 1 c . ᾿ . } 

ὑάςοθ ἡ μὲν ἀκμαία ἔτιλλεν ἃς εὕρισκει κάλλος καὶ εὐρνθμίαν, ὁ διὰ μέγεθος, Harp. 
ωτκανθιζόσας. καὶ αὖθις (Α Εεεὶ. 181) "“τὲς | 
μὲν φιλεῖν ῥουλομένους δεδοίκατε, τὰς ὁ) ἐκ 
ἐθάοντας ἀντιβολεῖο ἑκάςοτε ἀντὶ τῷ ἀεί. 

ἃ 

— καὶ κριτικὸς γραμματικός, οἰαγραμ- 

ματικὴν ἔχων παρασκευήν. γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν 
ὁιαδόχων, βιβλία αὐτῶ ταῦτα, περὶ τῆς ποιή- 
σέως Ὁμήρα καὶ Ἡσιόδα. οἳ, v. παρασκευή. 

». Ἑκαταῖος ᾿Ηγησάνδρρυ Μιλήσιος γέ. 
7ονε κατὰ τοὺς «{αρείου χρόνους τοῦ μετὰ 

ἑκατοςύς ὁ ἀριθμός. 

ἐκβακχευθείς ἐκμανείς' 'ὁ δὲ δάλης 
ἐκβαωκχευθεὶς ἐπὶ τοὺς πολεµίης ἀθρύων πα- 

Ἑκαταῖος 4ῤδηρίτης φιλόσοφος, ὃς | ϱήγγειλεν ἔξοδον., 
ἐκβεβόλβιςαι ἐξορώρυκται. 
ἐκβῆς ἐξέλθῃς. 

ἐκβιαςής. isides e. Sev. 652) ""ἄμφω 
γὰρ ὄντες ἐκβιαςαὶ τῆς δίκης »ύττησιν ἡμᾶς 
πρὺς τὸ τῆς δίκης πέρας. περὶ Γρηγορίου 
καὶ Βασιλείου φησίν. 

99» 
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ἐκβιβάσας ἐξαγαγών' (Α Αν. 664) "τὴν 
ὁ’ ἠδνμελῆ Σύμφωνον ἀηδόνα μύσης κατά- 
λειφ᾽ ἡμῖν, δεῦρ ἐκβιβάσας, ἵνα παίσωµε» 
μετ ἐκείνης"' ἀνεὶ τοῦ χορεύσωμεν. 

ἐκβοασθῇ ἐκβληθδῃ, ἐκριφῇ. λέγεται δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῆς Φαλάσσης ἐκριπτουμέ- 
νων. λέγεται δὲ καὶ ᾿ἐξεπτύσθη ὑπὸ τῆς Φα- 
λάσσης.᾽ 

ἐκγαμηθῆναι. ὅταν εἰς ἕτερον γένος 
ἐκδοθῇ παρθένος, οἱονεὶ τοῖς μὴ προσήκεσι, 
τοῦτο ἐκγαμεῖσθαι λέγεται. 

ἐκγεγάμεν' Ὅμηρος (Ε 348) ''εὔχεται 
ἐκγεγάμεν' ἀντὶ τοῦ γεγεννῆσθαι. ἀπὸ τοῦ 
γῶ γήσω γέγημι, ἀπαρεμφάτως γεγάναι, καὶ 
ὁωρικῶς γεγάµεν», ὡς τιθέναι τιδέµεν». 

ἐκ γειτόνων’ (8γπεν, ϱ.27681) "ἐκ γει- 

τόνων τῆς μεγαλοφροσύνης παροικοῦσαν τὴν 
ἁλαζονείαν ἐκφεύγει' ἀντὶ τοῦ γειτγιῶσαν. 

ἐκδεδαρμένον δέρεις, ἐπὶ τῶν µά- 
την πονούντων. 

ἐκδεές ἀτελές, ἑλλιπές" "ἔδοξε δὲ αὐτοῖς 

πρότερον, ὡς μηδὲν ἐκδεὲς εἴη τῶν Φείων λο- 

γίων» εἰς τὴν πόλιν εἰσελθεῖ», ὅπως τὸ ἄγαλμα, 

εἰ δύναιντο, χλέψειαν τῆς 4θηνᾶς. 

ἔκδεια ἡ κεχρεωςημένη λοιπάς. ἔκδεια 

γάρ ἔσι τὸ μέρος καταβαλεῖν ὧν ὀφείλει τις, 
εἰ καὶ μὴ πάντα" ἔνδεια δὲ τὸ μηδὲν ὅλως 

καταβαλεῖ». ἢ ἔκδεια µέν ἐςι τὸ ἔχοντα μὴ 

καταβαλεῖν, ἔνδεια δὲ τὺ ηδὲν ἔχειν, ὡς εἰ- 
ναι τὸ μὲν ἐκούσιον τὸ δὲ ἀκούσιον. ἔκδεια 
μέν ἐςσιν ἑκούσιος ςέρησις χρημάτων», ἔνδεια 
δὲ ἀκούσιος. 

ἐκδειματοῦντες ἐκφοβοῦντες, 
ἔχδεξαι (9. 118 13939) ἀντὶ τᾶ ἀληδεύων 

οὐ ψεύδομαι, πίςευσον ὑποσχομένῳ τῷ ὁόλῳ 
σου, αὐτὸς ἐγγνητὴς γενοῦ τῆς ἐμῆς ὑπο- 
σχέσεως. 

α΄ ἐκδέξασθαι οὐκ ἐπὶ τοῦ ἀναμεῖναι, 

ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ ἀναδέξασθαι καὶ ἀναλαβεῖν, 
ν  ἐκδέξασθαέ ἐςι τὸ παρ ἑτέρη λαβόντα 
αὐτὸν ἐγχειρεῖν τὸ δεύτερον. ἐπισκεπτέον δὲ 
τὸ ἐν τῷ έ Φιλιππικῷ (5 18) ληφθέν "καὶ 

τὸ δοκεῖν ἐκδέχεσθαι τῶν ἐκείνῳ πεπραγµέ- 
νων. Ηατρ. 

ἐκδέχεσφαι ἀπείργειν, κωλύειν" ᾿'γέρρα 
τε παρατεταµένα ἦν εἷς τὸ ἐκδέχεσθαι τὰ 
τῶν βαρβάρων» τοξεύματα." 

ἐκδέχῃ νοεῖς, ὑπολαμβάνεις" Πολύβιος 
41018) "οὐκ ὀρθῶς, ὦ ςρατηγέ, τοὺς ἡμετέ- 
ϱους ἐκδέχῃ λόγους. καὶ ἐκδέχομαι αἲ- 

ἐκβιβάσας -- ἐκεῖνος 

τιατικῇ. 
ἐκδιαιτηθῆναι διαςραφῆναι. 
ἐκδιαίτησις ἡ τριφή. 'ὃ δὲ τρυφαῖς 

μαλακαῖς καὶ ἐκδιαιτήσεσι διαλυθεὶς ἐπανῄει, 

»ωδείᾳ τε καὶ —B καὶ ἀβουλίᾳ τὰς τῆς 
ἀρχῆς ἡνίας ἆ ἀφίησι. ”. καὶ αὖθις “"ἀπαγορεύει 
πρὸς τὸς πόνες πόθω τῆς ἐν Συρία ἐκδιαι- 

τήσεως. καὶ αὖθις "τὴν Νέρωνος ἐς τρυ- 
φὴν ἐκδιαίσησιν. 

ἐκ ην 
ἐκδεήτησε κακῶς διῴκησεν. 
ἐκδικάσασθαι ]σαῖος ἀντὶ τοῦ ἀνάδι- 

κον ἐκπρᾶξαι διὰ τὸ δικάσασθαι, Ηπερ. 

ἔκδικον τὸ ἔξω τοῦ δικαίου" ἰλιανός 

“πετόλμητο μὲν αὐτῷ τὸ ἔχδικον ἐκεῖνο καὶ 
παράνοµον ἔργον. 

ἐκδίκους ἀθίκους καὶ ἔξω τοῦ ὁικαίου 
ὄντας. “ὃ δὲ ἦν ἔκδικός τε καὶ ἔκνομος᾽' ἀντὶ 
τοῦ ἄδικος. Σοφοκλῆς (ος 920) '"Θῆῤαι ὁ᾽ 
οὐκ ἐπαίδευσαν κακό»' οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἅ ἄν- 
ὅρας ἐκδίχες τρέφευ. σὺ ὃ᾽ ἀξίων ὐκ ὅσαν 

αἰσχύνεις πόλιν τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, καί σ᾿ ὁ 
πληθύων χρύνος Ίέρονῷ ὁμοῦ τίθησι καὶ 
τοῦ νοῦ κενόν. 

ἐκδέκως"' "δεῖν χοὰὺς τοῖς ἐκδίκως τῶν 

«Αἰτωλῶ»ν τεθνεῶσιν ἐπάγειν'' (αἴ, ν. ἄκος). 
καὶ αὖθις “καὶ μεγάλα ἀνάρσια ἀνῃρημένος 
ἐκδίκως” (ε{, v. ἀνάρσια). 

ἐκ 4ιός. 

ἔκδοσις τὸ ναυτικὸν ὀάνεισμα, οἶονεὶ 
ἔξω ὁόσις. οὕτως «{ημοσθένης κατὰ 3ἄφόβα 
πρώτῳ (11). Harp. 

ἔκόδοτος προδεδοµένος. 
ἐκδοχεῖον τὸ ταμιεῖον. 
ἐκ δυεῖν τρία βλέπεις, ἐπὶ τῶν διὰ 

γῆρας ἤ ἄλλο τι πάθος οὐκ ὀξυδορκούντω» 
οὐδὲ εἰλικρινεῖς ἐχόντων τὰς ὁράσεις. 

ἐκεῖ ἐκεῖσε ἐκεῖθεν. ἐχείνοθι, ἐκείνο- 

Φε», καὶ κατὰ συγκοπὴν ἐκεῖφεν. τὴν ἐν τόπῳ 
σχέσιν δηλοῖ. 

ἐκείνῃ, ἐπέρρημα, ἀντὶ τοῦ τὰς αὐτόθι"α 
τὰς ἐκείνῃ νάπας διεξελθώ»,' καὶ αὖθις 
"τοῖς τε Γέταις καὶ τοῖς ἐκείνῃ βαρβάροις.” 

ἐκείνῃ τὰ ἐκεῖσε' "εἲς Παρθυαίαν ἐμ-ν 
βάλλειν, καὶ τὰ ἐκείνῃ ἄγειν καὶ φέρει», καὶ 
τῇ «ρατιᾷ σῖτα παρέχειν.' 

ἐκεῖνος καὶ κεῖνος καὶ τὸ αὐτός ἀντὶ 
τοῦ ὀνόματος παραλαμβάνουσιν οἱ ποιηταί. 
«4ρισοφάνης Νεφέλαις (195). "ἀλλ εἴσιθ', 
ἵνα μὴ κεῖνος ἡμῖν ἐπιτύχῃ. καὶ Ὅμηρος 



ἐκεκράγεισαν 

(9 90) τὴν Θέτιν παρεισάγει λέγησαν “τίπτε 
μ ἐκεῖνος ἄνωγε μέγας Φεός;' καὶ τὸ ''"αὐ- 
τὸς ἔφα”' παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις. 

ἐκεκράγεισαν» ἔκραζο». 
ἐκενώθησα»ν ἠρημώθησα». 
ἐκεράιζον κατέτρεχο», ἐληίζοντο, ἐπόρ- 

φου», | 

ἐκερουτίας τὴν κεφαλὴν ἀνέτεινες ὁί- 
χην τῶν κερατοφορούντων ζῴω», ὅτι εὐειδῆ 
Ἰίνεται µετεωρίζοντα τὴν κορυφή». Φηλοῖ δὲ 
τὸ γαυριᾶ». ὡς ἔλαφος, φησί», ἠγάλλα τοῖς 
χέρασιν. '"ἀνωρτάλιζες κἀκερουτίας) (Α Κα. 
1941. eſ. ν. κἀκερουτίας). 

ἐκεύθανον (Ηοι. T 403) ἔκρυπτον. 
ἐκεχειρία ἄνεσις, ἁργία, συνθήκη, ἔν- 

ὅοσις, ἀνοχὴ πολέμεα, ἡ πρὸς ὀλίγον χρόνο» 
τοῦ πολέμου ἀναβολὴ καὶ ἠσυχία, παρὰ τὸ 
ἴχω τὰς χεῖρας, ἐχεχειρία τις οὖσα. Ἰώση- 
πος (8.1. 3 5 1) "ὥσπερ τοῖς ὅπλαις συµπε- 
φυχότες οὐδέποτε τῆς ἀσκήσεως λαμβάνεαι» 
ἐκεχειρίαν. 

ἔκζεσις ἐκβρασμός. ᾿φασὶ δὲ αὐτὸν 
φθειρσὶν ἐκζέσαι’' (Ώ]ομ. 1.4 1: εἴ. ν. λείβεὺ. 

ἐκζωπυρῆσαι ἀνάψαι. κυρίως τὸ ἐκ 
μικροῦ φυσῶντα μεγάλην φλόγα κινῆσαι. ἡ 
μιταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀνθράκω». φεἡ. Α Pac. 309. 

ἔκηαν ἔκαυσα». 
ἐἑκηβολία. 
Ἑκηβόλιος σοφιςὴς Κωνςαντιναπόλεως. 

οὗτος ἐπὶ Κωνςαντία διαπύρως χρισιανίζειν 
ὑποκρινόμενος, ἐπὶ Ιουλιανοῦ ἄλογος Ἕλλην 
ἐφαίνετο" ῥίψας γὰρ ἑαυτὸν πρὸ τῆς πύλης 
τοῦ εὐκτηρίου οἴκου πατήσατέ με᾽ ἐβόα, 
"τὸ ἅλας τὸ ἀναίσθητο»., τοιοῦτος ἦν» κοῦ- 
φος καὶ εὐχερὴς ᾿Εκηβόλιος καὶ πρότερον 
χαὶ ὕςερον. Βοεγαί. h. ecel. 3 13. 

ἐἑκηβόλος ἆ «πόλλω». 
ἐκήδευσαν κατ ἐπιγαμίαν συνήφθησαν" 

"ἐκήδευσάν τε αὐτοῖς ὀόντες γυναῖκας καὶ 
αὐτοὶ παρ ἐκείνων λαβόντες,, 

ἐκήκιεν (Ηοπι. ε455) ἀνεφέρετο. 
ἐκήλει σὺν ἡδονῇ ἔτερπε" κηλῶ γὰρ τὸ 

ὑπ] αὐλὸν ἠδομω. "οὕτω μὲν ὁ κατάρατος 
συνήθως τὸν ἄνθρωπον ἐκήλει, καὶ αὖθις 
"ὃ δὲ διηγεῖτο µυρία ὅσα, δὲ ὧν ἐκήλει τὰς 
ἀκούοντας. 

ἔκηλος ἤσυχος. 
ἐκηριώθην (89. 2 14) ἐσκοτώθην, η 

διὰ τὸ δέος κήρινος ἐγενόμην. 
ἕκητι ἀντὶ φῷ ἕνεκα. σηµαίνει καὶ χωρίς. 

94] --- ἔκκαλεῖται 

ἔκφθαμβος. 
ἐκθανεῖν ἀποθανεῖν. 
ἐκθεατρίζουσιν ἐκπομπεύβαι», ἐκφαυ- 

λίουσιν, ἐξελέγχουσιν. (Ρο]γ!ν. 11 8) οἱ γὰρ 
πολλοὶ τὰ μὲν ἔργα τῶν εὐτυχούντων ὁ πει- 
ρῶρται μιμεῖσθαι, τὰ δὲ πάρεργα ζηλοῦντες 
ἐκθεατρίζουσι τὴν ἑαυτῶν ἀκρισίαν.' 

ἐκδεῖ ἔξεισιν, ἐξέρχεται' ριςοφάνης 
Eq. 280) ᾿ἐσδραωμὼν» ἐς τὸ πρυτανεῖον κενῆ 
τῇ κοιλία, ἐκφεῖ πλέα. τουτέςιν ἔξεισιν ἐκ 

τῆς πόλεως γενόμενος πλούσιος, .. . προσελ- 
Ψὼν τῇ πολιτεία. ἐμφαντικῇ δὲ λέξει κέχρη- 
ται, ἵνα δείξη αὐτὸν ἐπιπεπηδηκύτα ἄναι- 
σχύντως τῇ πολιτείᾳ. 

ἐκδειάσαι Φεοποιῆσαι. 
ἔκφεσμον παράνοµον. 
ἔκθετα ἐκριπτούμενα. 
ἐκὑφορεῖν ἐκδραμεῖν, ἐκφυγεῖν. 
ἔκφορεν ἐξεπήδησε»' Βάβριος (832 3) 

“Ἱφρίξως δὲ χαίτη» ἔκφορε φωλάδος κοίλης.' 
ἐκθρώσκειν ἐκπηδᾶ». 
ἐκφυμία ἡ προθυμία" ᾿ἐπεὶ ὁ' ἔλαβε 

καιρὺν τῆς ἐκείνων ἐκθυμίως κατὰ τὴν µά- 
χη» πρὸς τὲς πολέμίας, παρέσφαξεν αὐτός.'' 

ἐκθύμως προθύμως": "ὃ δὲ ἠγωνίζετο 
πεζὸς ἐκθύμως. 

ἐκφύσασθαι (Ηετοάοι, 6 91) τὸ ἐξιλεώ- 
σασῦαι καὶ ἐκμειλίξασύαι. 

ἐκίσσησεν ἐν γαςρὶ ἔσχε, μεθ ἡδονῆς 
συνέλαβεν, ἐγέννησε». 

ἑκκαιδεκάδωρα (Hom. 4 109) ἑκκαί- 
δεκαπαλαιςῶ»" ὁῶρον γὰρ καλεϊταιἡ παλαιςή. 

ἐκκαίομαίσου ἐρῶ σου. 
ἐκκακῶ ἀπειροκακῶ. ᾿πλειςάκις τοῦτο 

ποιῶ. «Γ. Lue. 18 41, 2 ος. 4 1. 

ἐκκαλαμᾶται" (Α Vesp. 605) n4 Φυγά- 
τηρ παππίζουσ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβο- 
λον ἐκκαλαμᾶται. 

ἐκκαλεῖται προκαλεῖται. Polyh. 1 40) 

'ὁ δὲ Καικίλιος Φεωρῶν αὐτὸν κατατεθαρ- 
ρηκότα, βουλόμενος ἐκκαλεῖσφαι τὴν ὀρμὴν 
αὐτοῦ συνεῖχε τὰς ςσρατιώτας ἐντὸς τῶν πυ- 
λῶν”' ἀντὶ τοῦ προκαλεῖσθαι. καὶ ἐκκαλέ- 
µενοι προκαλούμενοι, ἢ προθυμοποιόμενοι" 
τῆς δὲ βουλῆς οὐδὲν προθυµουµένης, εἴτε 
τὴν καθ’ αὑτῶν ἐκκαλούμενοι διαβολήν, ἵνα 
μὴ δοκοῖεν αὐτοὶ ἸΜάρκιον ἐπάγειν ἐπὶ τὴν 
πόλιν, εἴτε τῷ δήµῳ φιλονεικᾶντες, καὶ ἐθί- 
ζοντες αὐτὸν μὴ ῥᾳδίως ἀνδρὸς πατρικίου 
καταδικάζειν.' 
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ο. παραθῆξαι, παρορμῆ- 
: (Ρο]γυ, ἃ 69) 'ἐκκαλέσασθαι σπουδάζω» 

τοὺς ἐπὶ πραγμάτων ταττοµένους πρὸς τὰς 
τῶν Ῥωικαίων ἐλπέδας. 

ἐκκαπηλεύειν δολοῦν, πανουργεῖν. 

ἐκκαρπωσάμενοι προσόδους μµεγάλας 
λαβόντες, κεἰ. Thue. 5 38. 

ἐκ καταλόγου τῶν εἷἲς σρατιώτας τε- 
λούρτω»" "τὴν γάρ τοι πληθὺν καὶ τοὺς ἐκ 
Χαταλόγου ἑῶ νῦν" «4ἰλιανός φ1σιν. 

ἐκκαυλίζων ἀποκλῶν, ἀνασπῶν, ἐκ µε- 
ταφορᾶς τῶν τὰ λάχανα ἀνασπώντων. ον. 
α Εη. 800. 

ἐκκείμειία. (Synes. ερ. 95) ᾽μόνῳ σοι 
τῶν ζώντων ἐκκείμεθα.' (4. ϱ.52) "οὐ γάρ 
ἐςιν ἡ ἀλήδεια πρᾶγμα ἐκκείμενον, οὐδὲ κα: 
ταβεβλημένον, οὐδὲ Φατέρα ληπτέο», ἀντὶ 
τοῦ καταπεφρονημιένον. 

ἐκκέκοφῦ' ἡ κουσική. φασὶν ὅτι τῶν 
παλαιῶ»ν ἐν τοῖς συμποσίοες φιλολύγῳ ζητή- 

σει χρωμµένων οἳ ἕςερον τὰς μεσθργοὺς καὶ 
κιθαριςρίας καὶ ὀρχηςρίας ἐπεισήγαγον' ὅθεν 
τὴν καινοτομία» τινὲς αἰτιώμενοι τῇ παροι- 
µίᾳ ἐχρῶντο. 

ἐκκεκρικώς ἐκκεχωρικώς. 
ἐκκεκυμασμένους ὑπὸ τῶν κυμάτων» 

ἐκβρασθέντας" "ὸ δὲ κατέλαβε τὰς περὶ τὸν 
ἀδελφὸν νεκροὺς παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἔκκεκυ- 
µασμένους.) 

ἐκκέλευςος" ᾿ καὶ κατήγορος ἐκκέλευςος" 

ὃς ὁ᾽ ἂν μὴ γοάψηται παρανόμων, ἑάλωκεν” 
GSynes. ερ.73 p. 221 B). 

ἐκκεχιλωμένην» ἐψυγμένην. ἢ κεχερσω- 
µένην, ὅτι ὁ χιλὸς ἐν χέρσω φύεται" τοῦτο 
δέ ἐςι χόρτος. οἷον ἐξημελημένη». 

ἐκκήρυκτον ἀπόῤλητον. καὶ ἐξεκήρυ-' 
ξαν ἀντὶ τοῦ ἀπεσκοράκισαν. 

ἐκκλείεται ἐμποδίρεται" "ἐκκλείεται ἡ 
πάροδος ἡ εἲς τὴν Χερρόνησον διὰ τῆς πό- 
λεως ταύτης. 

ἐκκλείουσι κωλύουσιν, εἴργουσι»' Ho- 
λύβιος ᾽ἐπεὶ τὸν ΟΦίλιππον ἐκκλείουσιν οἱ 

καιροί, ῥούλεσδαι τὸν βασιλέα τὴν ἐπιγρα- 
φὴν τῆς πράξεως ἐκείνῳ περιποιῆσαι, ὡς ἐν 
εὐεργεσίᾳ προφέρων τούτῳ τοὺς λόγους." 

ἐκκλήσεις' "“πρόδηλος γὰρ ἐγένετο φυγὴ 
καὶ τῶν ὑπεναντίων ἐκκλήσεις πρὸς ἐπίφεσιν'' 
EPolyhius Ὦ). 

ἐκκλησία κυρία. οὕτω λέγεται ἐν ᾗ 
ἐκύρου» τὰ ψηφίσματα. εἰσὶ δὲ νόµιµοι ἐκ- 

ἐκκαλέσασθαι -- ἐκκόψαι 

χλησίαι, αἱ λεγόμεναι κύριαι, τρεῖς τῇ μηνὸς 
4φήνησιν, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεκάτη καὶ ἡ 
τριακάς. εἰσὶ δὲ καὶ πρόσκλητοι συναγόµεναι 
κατά τινα ἐπείγοντα πράγματα. αἳ μὲν οὖν 
ν»όμιμοι καὶ ὡρισμέναι κύριαι καλοῦνται, αἱ 
δὲ πρὸς τὸ κατεπεῖγο» συ»αγόμεναι σύγκλη- 
τοι. sch. AAch. 19. 

ἐκκλησιάζων εἷς ἐκκλησίαν συγκαλῶν" 
᾽ἡνίχκα ἐκκλησιάζων ἐδίδε τὸ παράγγελµα." 

ἐκκλησίαν συναγωγὴν ὄχλου. ἄρισο-ο 
φάνης Πλούτῳ (71) ""ἐκκλησία ὃ᾽ οὐχὶ διὰ 
τοῦτον γίνεται; ' ἐκκλησιάζομεν γὰρ ἢ τῶν 
ἰδίων τι σῶσαι ῥελόμενοι ἢ τῶν ἀλλοτρίων 
τι σφετερίσασδαι. διαβάλλει δὲ τὸ ἐπὶ φι- 
λοδικία τῶν “4θηναίων τριώβολον. 

ἐκκλησίαν. 'σῶμα ἑαυτοῦ τὴν ἔκκλη-ν 
σίαν καλεῖ ὁ Ἀριςός, καὶ διὰ ταύτης ἵερα- 
τεύει ὡς ἄνθρωπος, ὀέχεται δὲ τὰ προσφε- 
θόµενα ὡς Φεύς. προσφέρει δὲ ἡ ἐκκλησία 
τὰ τοῦ σώματος αὐτᾷ καὶ τᾷ αἵματος σύκ- 
βολα, πᾶν τὺ φύραμια διὰ τῆς ἀπαρχῆς ἁγιά- 
ζουσα.᾽ 

ἐκκλητεύειν τὸ εἲς κρίσιν ἄγειν, ἵνα 
ἐπάναγκές τις µαρτυρῇ. οὕτως «ἰσχίνης 
68). Harp. 

ἐκκλητευδῆναι. τῶν ἐγκαταλιπόντων 
µαρτυρίαν τὰ ὀνόματα ἐν τῷ δικαςηρίῳ κη: 
ρύσσεται' ὅπερ ἔλεγον ἐκκλητευθῆνα,. 

ἐκκλητικῶς ἐκκαλούμενος. 

ἔκκλητον τὴν ἐπὶ συνόδῳ παραίτησι». 
ἐκκλένω αἰτιατικῇ. 
ἐκκοκκίσας ἐρημώσας, ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ῥοιῶν τῶν τοὺς χόκκους ἐκβαλλουσῶν' 

ὥσπερ γὰρ αἱ πόλεις σκέπαι τῶν» ἀνθρώπων 
εἰσίν, οὕτω καὶ αἱ ῥοιωὶ τῶν κόκκω». ἐχρή- 
σατο δὲ τῇ μεταφορᾷ ὁ ἄγροικος, “4ρισοφά: 
νης (Ρας. 68) ''ὦ Ζεῦ, λήσεις σεαυτοῦ τὰς 
πόλεις ἐκκοκκίσας.͵ 

ἐκκομιδήν ἐκφοράν. 

ἔκκοπος κατάκοπος" 'ὃ δὲ διανύσας τε- 
τρακοσίους σαδίους καὶ γενόμενος ἔκκοπος 
ἐπέκεινεν. 

ἐκκόπτω αἰτιατικῇ. 
ἐκκορακίζειν ἀποδιώχειν. 
ἐκκορηδθείης παντελῶς ἀφανισθείης" 

ΠΜένανδρος 'ἐκκορηθείης σύ γε. εἴ.ν. κύ- 
ρηµα. 

ἐκκόψαι ἀντὶ τοῦ νικῆσαι"' οὕτως 4λε- 
ξις. καὶ ἐπὶ τὸ πηρῶσαι τὸν ὀφθαλμόν. καὶ 
ἐξεκόπη (Α Nub. 24) ἐπὶ τοῦ ἐπηρώῦτ. 



ἐκκόψαντες — ἐκ λύκου 

ἐκκόψαντες αὐτοῦ τὰς ὀφθαλμές, 
τουτέςσι πηρώσαντες, τυφλώσαντες. | 

ἐκκραγγανομένων μετὰ κραυγῆς λε- 

Ἰομένω». 
ἐκκρεμαννύμενοι ἀπηρτημένοι' Θον- 

κυδίδης 75) "τῶν τε ξυσκήνω» ἤδη ἀπιόν- 
τω» ἐκκρεμαννύμενοι. 

ἐκκρίνειν δοκιμάζειν. 
ἐκκρένεται ἐχρίπτεται, ἐκρέε. λαμβά- 

νεται δὲ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης γονῆς, ἔτι γε 
μὴν καὶ τῆς τῶν κτηνῶν. 

ἔκκρετον ἐπίλεκτο», προκεκριµένον. '6- 
δινὶ δὲ ὅπλῳ διαλλάττόυσιν οἱ περὶ τὸν σρα- 
τηγὺν ἔκκριτοι τῶν ἐν ταῖς ἴλαις ἱππέων. 

ἐκκρούομαι αἰτιατικῇ. 
ἐκκρουύμενος παρεκτείω», παρατρέ- 

πω», (Ῥτοεορ. Goth. ὅ1) 'ὃ δὲ ἔςη ἐν µεται- 
χμίῳ σὐ μονομαχήσω», ἀλλὰ τὸν καιρὸν τῇ- 
τον τοῖς ἐναντίοις ἐκκρουόκενος. 

ἐκκυβεύειν ῥᾳπτεῖν ἑαυτὸν εἰς κίνδυνον" 
(Ροϊγὺ. 3 94) '“ὀισάμενος κατὰ τὸν ποιητὴν 
ὁόλον εἶναι, οὐδαμῶς ἔκρινεν ἐκκυβεύειν ἐδὲ 
παραβάλλεσθαι τοῖς ὅλοις, ἦγε δὲ τὴν ᾖσν- 
χίαν ἐπὶ τῷ χάρακι. καὶ αὖθις 'ἔδοξε τοῖς 

Καρχηδονίοις ἐκκυβεύειν καὶ παραβάλλε- 
σαι. ἔςι δὲ καὶ παροιμία ᾿ἐρρίφθω κύβος. 

ἐχκυκλεῖ ἐκκαλύπτει, καὶ ἐκκυκλού- 

µενος ἐκκύκλημα ἔχω». 
ἐκκυκλήθητι. εἰ μὴ σχολὴν ἔχεις κα- 

τελθεἴν, ἐκκυκλήθητι, τΏτέςι συςράφηδι. ἐκ- 
χύχληµα δὲ λέγεται μηχάνημα ξύλινον τρο- 
χοὺς ἔχο», ὅπερ περιςρεφόµενο» τὰ δοκᾶντα 
ἔνδον ὡς ἐν οἰκίᾳ πράττεσθαι καὶ τοῖς Φεα- 
ταῖς ἐδείχνυεν. λέγει οὖν ὅτι κἂν φανερὸς 
γενοῦ. seh. Α Λε]. 407. 

ἐκκυμανθῆναι ἐκ τοῦ κύματος τῷ λι- 
µένι προσορµισθῆναι. 

ἐκλαβεῖν ἀπολαβεῖν' Πολύβιος "ὅταν ᾖ 
τὸ ὀίκαιον ἐκλαβεῖν παρὰ τῶν ἀδικησάντων 
ἡ κατὰ νόμους ἢ κατ ἄλλας τινὰς ὕποκει- 
µένας δικαιοδοσίας.'' εξ, ν. δικαιοδοσία. 

ἔκλαγξα» (Ηοπ. 44 46) ἤχησα». 
ἐκλεγόμενος προκρίνω», προτιμῶν. 'ὃ 

δὲ καταπιςεύων τοῖς πράγµασιν ἔσπενδε ὁ 
αὐτοῦ κρῖναι τὸ ὅλα" διόπερ οὐ τὸν τῶν 
πραγμάτων ἐκλεγόμενος καιρὸν ἀλλὰ τὸν ἴδιον 
ἔμελλετῷ δέοντος σφαλήσεσθαι Polyh. 8 70). 

ἐκλέγοντες ἀπαιτοῦντες. 

ἐχλειπία ἡ συγχώρησις' (Ιοεερὴ. Α. ]. 
1946) ’᾿ἄδικον ἡγεῖτο τὴν ἐκλειπίαν τῆς 
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πρὸς τοὺς συνοµωμοκότας πίσεως, καὶ σφά- 
ζει ἑαυτόν." 

ἔκλειψις καὶ ἐξέλιπε». ἑκάτερον αὐ- 
τῶν τέτακται ἐπὶ τῶν διαψηφίσεων τῶν χι- 
ρομένων ἐν τοῖς ὁήμοις περὶ τῶν ἐγγεγραμ- 
µένων εἲς τὸ ληξιαρχικὺν γραμματεῖον. ὅσοι 
μὲν ἐγκαλούμενοι ὅτι μή εἶσιν ἀςοὶ ἆπαν- 
τῶσε πρὸς τὰ ἐγκλήματα, περὶ τότων οἱ δη- 
μόται ψῆφον φέρουσιν' ὅςις δὲ μὴ παρεγέ- 
νετο κριθησύμενος, ἐξέλιπεν οὗτος τὴν περὶ 

αὐτοῦ διάγρωσιν, καὶ τοῦτο ἔκλειψις καλεῖ. 

ται. ef. ν. διαψήφισις. 
ὅτι ἡ τοῦ ἡλίου ἔκλειψις ἐπιπροσῦ εμένα 

ὑπὸ τῆς σελήνης ἐναργῶς φαίνεται γίνεσθαι. 
ζήτει ἐν τῷ διαφανές. 

ἐκλεκτός ὀξυτόνως, ἐπίλεκτος δὲ προ- 
παροξυτόνως, διότι τὸ μὲν ἐκ τοῦ ῥήματος 
τὸ δὲ ἐκ τὸ ὀνύματος συντέθειται. ὃ δὲ Σο- 

λομῶν φηῃσὶ (του. 13 34) "χεὶρ ἐκλεκτῶν κρα- 
τήσει εὐχερῶς.. τὸ μὲν γὰρ κρατεῖν ἐςὶν 
ἴσως καὶ τῶν ἐπὶ πλεῖσον φαύλων, ἢ φόβῳ 
ἢ αἰαχύνῃ τὴν διὰ τοῦ σώμωτος ἐνέργειαν 
χωλυόντων μετὰ πολλῆς τῆς ἀνάγκης" τὸ δὲ 
ἔρωτι τῶν ἄνω μὴ ἠἧττηνῆναι τοῖς κάτω μό- 
νω» ἐςὶ τῶν φιλοθέων, καὶ οὓς ἡ γραφὴ 
ἐκλεκτοὺς ὠνόμασε». 

ἐκλελάκτικεν ἀποβέβληκεν, ἀπέφυγεν. 
οἱ, v. ἀντάλλαγον. 

ἐκληδονέζετο (4 Βερρ. 9 ϐ) ἐμαντεύετο. 
ἐκληπτέον δεῖ λαμβάνειν. 
ἐκλήτενσεν ἐκάλεσεν. 
ἐκλιπαρεῖ παρακαλεῖ. 
ἐκλογεῖον ᾗ ἐκλογάς. 
ἐκλογεῖς. οἱ ἐκλέγοντες καὶ εἰσπράττον- 

τες τὰ ὀφειλύμενα τῷ ὀὁημοσίῳ ἐκλογεῖς 
Harp.). ὁπότε δέοι χρήματα τοὺς πολίτας εἶσ- 
φέρει», τούτους κατὰ δύναμιν οἱ καλούμενοι 
ἐκλογεῖς διέγραφο». ἀλλὰ καὶ οἳ τοὺς φόρες 
ἀπὸ τῶν ὑπηκόων ἀθροίζοντες πόλεων ὅτως 
ἐλέγοντο. εἴ. v. διάγραμμα. 

ἐκλογιςίαν (Του. 1 21) ἀρίφμησιν. καὶ 
“"ἐκλογιζόμενας τὸ πλῆθος τοῦ «ρατοῦ”. ἀντὶ 
τοῦ ἀριθμῶν. καὶ ἀντὶ τοῦ διανοούμενος" 
(Polyh. ἃ 33) ᾿ἐμπείρως καὶ φρονίµως ἐκλο- 
γιζόμενος.. "Ὁ δὲ καὶ ἐκλογισμοῖς καθυπε- 
βάλλετο. 

ἐκλόνησεν ἐἑτάραξε». 
κλώνας ἔκοψεν. 

ἔκλυεν ὑπήκουσεν, ἐκέλευσεν. 
ἐκ λύκου ςόµατος, ἐπὶ τῶν ἀνελπίςως 

δὲ ἐκλώνισε 
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παρὰ τινῶν τι λαμβανόντων», κατὰ τὸν μῦ- 
Φον τοῦ λύκου καὶ τῆς γεράνου. 

ἐκλῦσαι, 
ἐκλώζετε. κλωσμὸν ἔλε] ονιτὸν γινόμενο» 

ἐν τῷ ζόματι ψόφον, ῴᾠ πρὸς τὰς ἐκβολὰς 
ἐχρῶντο τῶν ἀκροαμάτων ὧν οὐχ ἡδέως 
ἤκουο». Harp. 

ἐκλώπευον ἀντὶ τοῦ ἔκλεπτον Ξενοφῶν 
ἐν τῇ «4ναβάσει (6 1). 

ἐκλωπέζω ἐκδέρω. 
ἐκμαγεῖον ἐκτύπωμα καὶ ἀποσφράγι- 

σµα. ᾿Ἔυνειληθέντα τεκαὶ κατασφαλισθέντα 
ἐκμαγείοις κηρίνοις καὶ ἐκτυπώμασι ὅακτυ- 
λίω» ἐπεδόθηῃ (Μεηπηάες p. 364 ΝΙε)). 

ἐκμαγῆσαι ἐκτυπῶσαι. 
ἐκμαίνω αἰτιατικῇ. 
ἐκμαλθακῶσαι ἐκμαλάξαι, χαυνῶσαι' 

ἄλλα τε πλεῖςσα ἐκμαλθακῶσαι οἷά τε ὄντα 

ἀλαζονείας ἀνάπλεα φρονήματα”. Menander 

p. 283 ΝΙΕΡ). 
ἐκμαρτυρεῖν φασὶ τὸ λέγειν οὐχ ἅπερ 

αὐτὸς οἶδεν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἑτέρων ἤκουσε λε- 

Ἰόντων. ἐκμ αρτυρία δὲ γεγραμμένη άνα- 
γινώσκεται, ὕταντις ἢ τελευτήσῃ ἢ ᾖ ὑπερ- 
όριος. 

ἐκμαρτυρία διαφέρει τῆς μαρτυρίας, 
ὅτι ἢ μὲν τῶν παρόντων ἐςίν, ἡ δὲ ἐκμαρ- 
τυρία τῶν ἀπόντω». Ἡατρ. 

ἐκμαρτυρίῳ διαμαρτυρία" "οὐκ ὤκνη- 
σαν δὲ καὶ δευτέρῳ ἐκμαρτυρίῳ χρήσασθαι.”' 

ἐκ Μασσαλίας ἥκεις, ἐπὶ τῶν θηλυ- 
ὁδριῶν καὶ τεθρυμµένω», παρ ὅσον ἐκείνους 
φασὶ Φηλύτερον ςολίζεσθαι µεμυρισμένους 
καὶ τὰς τρίχας ἀναδουμένους, καὶ διὰ ταύ- 

τη» τὴν μαλακία» ἀσχημονεῖ». 
ἐχμειλίσσεσθαι καταπραύνειν. 
ἐκμελές ἡμελημένον" (Μεπαπάες Ὦ) ’ὁ δὲ 

δὴ Βῶνος, οὐκ ἐς τὸ ἐκμελὲς αὐτῷ οὐδ' ἐς 
τὸ ῥᾳθυμότερον» ἐτράπη ὃ »οῦς, ἀλλὰ συν- 
τόνῳ τῷ τάχει πρὸς τὴν σωτηρίαν ἐχρῆτο."' 
"καὶ τἆλλα πάθη κατὰ τὴν ἐκμελῆ λύραν 
ἐφεραπεύετο” φησὶν Εὐνάπιος {ρ. 104 Nieb.). 
ἐκμελὴς οὖν ἡ κακόηχος. ὅτι καὶ Θεοδόσιος 
ὁ βασιλεὺς ἐκμελὴς ἦν καὶ πάσῃ ῥᾳθυμίᾳ 
ἐκκείμενος. 

ἐκ µέσων νυκτῶν λέγουσι, καὶ ἐκ μµε- 

σηµβρίας. 
ἐκ μεταβολῆς" (Ρο]γυ. 4 10) “"οἳ δὲ µε- 

τὰ ταῦτα ἐκ µεταβολῆς ὡς ἐπ Ὀλυμπίας," 
τουτέςι µεταμελείας τῆς προτέρας ὁρμῆς. 

* 

ἐκλῦσαι -- ἐκολάβησας 

ἐἑκμήνου τῶν ἐξ μηνῶν" 
ρομµένης ἐκμήνου παρείλετο.”' 

ἑκμήνῳ μηνῶν ἕξ' Dio (199. 55 81) 
“λαβὼν δούλους σὺν τροφῇ ἑκμήνῳ ἠλευθέ- 
ρωσεν.) 

ἐκμηρνυομένους" (Ρο]γ!ν. 8 541) ''"δυσχε- 
ρῶς ἐκμηρυομένους καὶ μακρῶς τὰς δνσχω- 
ρίας' ἀντὶ τοῦ ἀναλεγομένους. 

ἐκμηρυσάμενος ἐξελκύσας, ἐπεκτείνας, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μηρυμάτων" '"ὃ δὲ ἐκκιη- 
ρυσάµενος τὴν δύναμιν ἐκ τῶν δυσχωριῶν 
κατεςρατοπέδευσε, καὶ αὖθις "ὃ δὲ ἐκμη- 
ρυσάµενος τῷ πλῷ τὸν ποταμὸν πάντα κατὰ 
Χαλδᾶνος ἦν ἀντὶ τοῦ διαπλεύσας. 

ἐκμηχανώμενος κατασκευάζων. 
ἐκμυζήσας Hom. 4 318) ἐκπιέσας, ἐκ- 

Φλίψας. 
ἐκνάπτετο (8 ai. 1084) 

νἄτο. 

ἐκγενέμηται ἐξῆλθεν. 
ἐκγευρίσας ἀντὶ τοῦ ἀδυνάτους κατα- 

σήσας. 'ὁ δὲ ἀπεκρίνατο κατακόψας πάντας, 
ἵνα πολλὴν δύναμον τῆς Ῥώμης ἐκνευρίσῃ. κ. 
χαὶ — εῖ δοίηµεν αὐτὸν ἄνδρα εἶναι, 

διὰ τῶν ᾿Επικούρου λόγων τὴν ψυχὴν ἔκνευ- 
ρισθεὶς καὶ Φῆλυς γενόμενος. εξ. ν. εὐνῶχος 
εἰ χλοῦναι. 

ἐκνεφίας ἐκ νεφῶν ἄνεμος. 
ἔκνιζεν ἔδακνεν, ἀπὸ τῆς πύας. 

ὅοτος (6 63). 
ἔκνισεν ἐκίνησε, καθήψατο. «ἁππιανύς 

(Ηἱερ. 97) ''Σύφακα ὁ’ ἄρα τὸν δυνάςην ἔρως 
ἔκνιζε τῆς παιδός. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι ἔδωκαν 
αὐτήν». 

ἐκνομίως ἀντὶ τοῦ µεγάλως, ὑπερβαλ. 
λόντως. κυρίως δὲ τὸ ὑπὲρ τὸ νενομισμένον. 
ριςσοφάνης Πλούτῳ Φ83) "καὶ γὰρ ἐκνο- 
µίως μ’ ἠσχύνετο. λέγεται δὲ καὶ ἐκνόμως, 

ἐκνόμοις (Βἱοάοτ. Βία, 14 4113) παρανό- 
μοις, 

ἔκνοο» παρανενοηκένον, ἔξω τοῦ νοός, 

σαλόν. 

ἐκνοσηλεύω»ν ἐκθεραπεύω». 
ἔκννεν ἔξυεν ἠρέμα, παρὰ τὸ κνᾶν" 4ρι 

σοφάνης Theem. 496) | ὅτος πόδῳ µε ἔχννιν 
ἐλΦὼν τὴν φύραν." 

ἐκόησεν ἐνόησεν, ἰακῶς, παρὰ Καλλι 
µάχῳ ({τ, 58). 

ἐκολάβησας (Α Eq. 363) προσέκρουσας. 
τὸ δὲ ὅλον, κατεπάλαισας αὐτόν, καὶ ἔκπε- 

τῆς ὃ) ἔπιφε- 

σ.. 

ἐξύετο, ἐδαπα- 

Ἡού- 



ἐκολφα — ἐκ περιουσίας h 

ριλφὼν καὶ διασείσας ἀργυρίῃ. παρὰ τὸ 
ἠπϊχόλαις ῥαίνειν" κόλα δὲ ἡ γαςήρ. ἢ ἔθδραν- 
σας, ἔχλασας, κατέπιες, ἀπὸ τοῦ κολλάβου, 

ὁ ἔει ψωμός. βούλεται δὲ λέγειν ὅτι ὃν ἂν 
παραλάβῃ, ἄρδην ἀπόλλυσιν. 

ἐκολώα (Ηοπι. Β 919) ἐθορύρει. 
ἐκομπάσθη ἠπάτηται, εἲς ὄγκον ὅιε- 

τέθη, 
ἐκομπολάκου»ν 

σι ἐχρῶντο λόγοις. 
ἑκοντή 3 “ρριανός "τὴν κέση»ν τῶν πο- 

ταμῶν γῆν ἑκοντὴν “ΜΗ τῶν ἐποικέν- 
των αατέσχε».ὶ 

ἑκοντί ἐφελοντί. καὶ παροιμία (Hom. 4 
45) ἑκὼν ἀέκοντέ γε θυμῷ."' '"ἑκὼν ἀέκοντί 
Ἱε δυμῷ: ἔξω γάρ µοι νῦν τῆς ἐκείνα γνώ- 
ης ζωγράφος ὁμηρίζουσα γλῶετα."' 
ἑκόντων εἶναι ββλομένων" Déexippus ?) 

o δὲ ἐπεραιώσαντο τὸν Ἴσρο», δόντων ἑκόν- 
των εἶναι τὴν ὁίοδον Ἰουφούγγων ἔχθει τῷ 
πρὸς Ῥωμαίους., καὶ ἑκώ» γε εἶναι" (Ρτο- 
εορ. Ατε. 1) *d δὲ ἐξηπάτητο πρὺς τῆς γυ- 
ναικὸς ἑκών γε εἶναι. 

Σ΄ ἐκορίζετο ὑπεκορίετο, εὐφημοτέροις 
ἐχφῆτο λόγοις. 

Σ. ἐκορίζετο ἐκολάκευεν, οἷα τοῖς μικροῖς 
παιδίοις ἔθος χαριεντιζοµένους προσπαίζειν 
τοὺς γονεῖς. 4ριςοφάνης Νεφέλαις (68) ''τᾶ- 
τον τὸν οἱὸν λαμβάνουσ᾽ ἐκορίζετο.” 

ἐκορωνία ἐγαυρία" (Ρο]γυ. 7 13) "Ἱτὸ 
δὲ µειράκιο» μετέωρον ὂν τῇ φύσει καὶ πά» 
σης πονηρίας ἔμπλεων ἐκορωνία, καὶ παρε- 
τρίβετο πρὸς τοὺς ἐπιφανεῖς ἄρδρας." 

ἐκουρία ἐδέετο κονρᾶς, 
ἐκούσια ἃ οὐχ ὑπύκεινται νόμῳ ἀλλὰ 

προαιρέσει. καὶ βροχὴ» ἐκούσιο». οὕτως 
οἱ ὁ, (Ρ9. 67 10) ὁ 4κύλας ὄμβρον» ἱκούσιο», 
ὁ ἀὲ Σύμμαγος ὑετὺν ἑἐκούσιον. τὸ θηλυκὸν 
ἦ ἐχούσιος, 

ἱκουσιάζομαι προσφέρω. 
ἐκπαγλούμενοι Φαυμάζοντες, ἐκπλητ- 

τόµενοι: "ἐν εἰρήνῃ ἔμενον ἐκπαγλόμιενοι τὸν 
Ἡρωλέα 

ἐκπαγλούμενος ἐκπληττόμενος: ' Ῥω- 
μαΐοις μὲν γὰρ ἐκπαγλούμενος ὁ Πύρρος 
ταῦτά φησιν. ἢ ἀντὶ τοῦ σεμνυνόµενος. 

ἐκπαθεῖς ὑγιεῖς, ἐκτὸς πάθους" ''ἵνα 

μὴ ὧσιν ἔκδιψοι καὶ προεκλελυµένοι, ἀλλ 
ἐκπαφεῖς καὶ κεκαινοπεποιηµένοι.” 

ἐκπαθδής' «4]λιανός (Ροἱγ!ν. 8 11) 

(Α Βαυ. 991) κομπώδε- 

— 

ΕΕ.» 

ἑσπα» 

345 

Φῆ δὲ γεγονότα καὶ πρὸς τὰς ἀκρατοποσίας, 

ὡςε καὶ μεθ ἡμέραν πλεονάκις μεθ ύοντα κα- 
ταφανῆ γενέσθαι τοῖς φίλοις.᾽ 

ἐκ παντός διόλου" "εἰ γοῦν τοῦτο κα- 
ταμαθόντες οἱ πολέμιοι ἐκ παντὸς ἀπίασιν 
(40 ἐπγεσαν), ἐδὲν ἂν ἐκώλυσεν ἀπολωλέναι 
τὴν ςρατιὰν πᾶσαν. 

ἐκ παντὸς ξύλου. ἐλλείπει τὸ κύφων 
γένοιτ ἄν. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁραφῆναι 
μὲν εὐκαταφρονήτων, ἀναγκαίων δέ. οἳ δὲ 
ἐπὶ τῶν δόξα» παρασχόντων ὡς ἀγαθῶν, 
εὑρεθέντων» δὲ ἑτεροίων. 

ἐκ παραλλήλου ἐξ ὁμοίοι, 
ἐκπελλευθῆναι ἐκβληθῆναι. 
ἐκπελματῶσαι. 
ἐκπεπολέμωται ἐχφρωδῶς διάκειται. 
ἐκπερδικίσαι «Α Αν. 769) τὸ διαδρᾶνα 

ἐκ μεταφορᾶς τῶν περδίκων, πανούργων 
ὄντιον. 

ἐκ — ἐκ περιττοῦ. ἐκ περιθ-α 
σίας λέγει ὁ “ριςοτέλης («Γορ. ἃ 9). ""μετα- 
πεμψάκενοι ἐκ περιησίας καὶ Παιπρέπιον. 
καὶ «{ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ ἸΚτησιφῶν: 
τος (3) '"'ἐγὼ μὲν περὶ τῶν ἐσχάτων κινὸυ- 
νεύω, οὗτος δὲ ἐκ περιουσίας χατηγορεῖ” 

ἀντὶ τοῦ ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος. 
ἐκ περιονσίας τοῦ «ἀναγκαίι διαφέρει. 

ἀναγκαῖα μὲν οὖν ἐςὶν ὧν χωρὶς ἀθύνατον 
εἶναι, ἐκ περιουσίας δ6 ὤν ἡ παρουσία οὐκ 
οὖσα ἀναγκαία, καὶ ὡς ριςοτέλης λέγει, 

ὕταν ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων ἄλλα τινὰ 
προσκατασκενάζηται τῶν καλῶ». οἷον τὸ μὲν 
ζην ἀναγκαῖο», ἐκ περιουσίας δὲ τὸ εὐ ῆν' 
τῇ γὰρ τοῦ εὖ παρουσία, οὐκ οὔσῃ πρὸς τὸ 
εἶναι ἀναγκαίᾳ, ἐπικοσμεῖται τὸ ζῆν ἀναγ- 
καῖον ὄν, βῥελτίω δὲ τὰ ἐκ περιουσίας τῶν 
ἀναγκαίων φησί" βέλτιον γὰρ τὺ εὖ ζῆν τᾶ 
ζην, τὺ δὲ εὖ λέγειν τοῦ λέγειν. οὐκ ἀεὶ μὲν 
αἱρετώτερα τὰ ῥελτίω, εἰ καὶ ἁπλῶς αἱρε- 
τώτερα. τὰ γοῦν ἡμῖν ἀθύνατα, εἰ καὶ βελ- 
τίω εἴη τῶν δυνατῶν, ἀλλ οὐχ αἰρετώτερα" 
βέλτιον μὲν γὰρ ἀθανασία µακροβιότητος, 
ἀλλ ἡμῖν οὐχ αἰρετωτέρα. καὶ τῶν ἐκ πε- 
ριουσίας δὴ τὰ μὲν πρὺς τῷ βελτίω εἶναι 
καὶ αἱρετώτερά ἐσιν, ὥσπερ τοῦ λέγειν τὸ εὖ 
λέγειν, τὰ δὲ ῥελτίω ἐςίν, οὐ μὴν καὶ αἷρε- 
τώτερα" τὸ γὰρ φιλοσοφεῖν τε καὶ Φεωρεῖν 
βέλτιον μέν ἐςι τοῦ χρηµατίεσθδαι, οὐ μὴν 
καὶ αἱρετώτερον τοῖς ἐν ἐνδείᾳ οὖσι καὶ μὴ 
ὀυναμένοις ἄλλως εἶναι. οὕτω δὴ καὶ τὸ 
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ὑγιαίνειν τοῦ φιλοσοφεῖν τῷ νοσοῦντι αἱρε- 
τώτερον. Alex. Aphrod. in Top. p. 134. 

ἐκ περιτροπῆς ἐξ ἀποσροφῆς, ἐκ νίκης. 
ἐκπέρσαι (Ηοπι. 4 19) ἐκπορῦῆσαι. 
ἐκπεσών ῥηθείς, δοψείς' "χρησμὸς δὲ 

ἐκπεσὼν περὶ Εὐτοκίου Θρᾳκός."' 
ἐκπεφυσημιένον φιλοτίκως διατεειµέ- 

νο» (Polyb. ἃ 103) ""ὁρῶν δὲ τὺν Ἰάρκον 

ἐκπεφυσημένον. 
ἐκπηδῶ σου γενικῇ. 
ἐκπηνιεῖται (A Rau. 586) ἐξελκύσει, ἀπὸ 

τῶν τὴν κρόκα μηρυομένων εἲς πηνία. Ὅμη- 
ρος «8 763) ἹἹπηνίον ἐξέλκουσα.' 

ἐκπλαγεῖς ἐκπλήξεως πλέοι' Πολύβιος 
(1 76) 'ἐκπλαγεῖς δὲ γενόμενοι οἱ .1ΐβυες διὰ 
τὸ παράδοξον ἐγκλίναντες ἔφευγον,' καὶ αὖ- 
Φις (ἀ. 3 107) "οὕτως ἐκπλαγεῖς ἦσαν καὶ 

κατάφοβοι τὸ μέλλον." καὶ ἐκπλαγεῖς, δηλυ- 
κῶς, ἀντὶ τοῦ Φαυμαςαί" "ποιμένες ἆγραν- 
λοῦντες ἐκπλαγοῦς φωτοφανείας ἔτυχον. 

ἔχπλεα πλήρη: "ἐσθῆτως δὲ καὶ τὰ ἐπι- 
τήδεια ἔκπλεα παρεῖχεν ἀντὶ τοῦ αὐτάρκη. 
καὶ αὖθις «4ἰλιανός ''οἱ δὲ κατάραντες εἲς 
αὐτὸν καὶ φιλοφροσύνης ἐκπλέας ἀπολαύ. 
σαντες. 

ἐκπλεύσαντες ἔξω γενόμενοι" "οἱ δὲ 
ἐκπλεύσαντες τῶν φρενῶν εἶτα ἐνεοὶ ἐγέ- 
νο»το. 

ἐκπλεύσειν ἔξω γενέσθαι" "μὴ γὰρ ἂν 
ἐκπλεύσειν ποτὲ τῶν φρενῶν ἐς τοσοῦτον ὡς 
ἀνφρώπους προτιμῆσαι θεῶν. ε[.ν. κατέ- 
γραφο». 

ἐκπλήγδην ἐκπληκτικῶς. 
ἐκπλήγνυσδαι τὸ ἐκπλήττεσθαι, 
ἔκπληξις φόβος. 
ἐκπλήσει πληρώσει. 
ἐκπλινθδεύσας Ἰσαΐος ἀντὶ τοῦ διαλύ- 

σας καὶ ἐξελὼν τὰς πλίνφους. Harp. 

ἔκπλυτον ἐξίτηλο», ἀφανές. 

ἐκποδὸς εἴπετο κατόπιν Polyh. 8 68) 
ἀντὶ τοῦ σύνεγγις. 

ἐκποδών» τὸ πρὸς ὀλίγον χρόνον ὑποςεί- 
λασθαι. ρισοφάνης (Αοὶι. 327) '"ὅτος αὐτός 
ἐσιν ὃν ζητοῦμεν. ἀλλὰ δεῦρο πᾶς ἐκποδών." 
καὶ αὖθις ''Αργεῖοι δὲ καὶ Θηβαῖοι ἐκποδὼν 
ἔςησαν." καὶ παροιμία ''ἀνδρὸς κακῶς πράσ- 
σοντος ἐκποδὼν» φίλοι. 

ἐκποδὼν γενέσθαι φυγεῖν, ἢ ἐξαλεί- 

φεσθαι, ἢ ἐκ τοῦ μέσου γενέσθαι. 
ἐκποίητον γενέσθαι ἀποκηρυχθῆναι 

ἐκ περιτροπῆς -- ἐκριπισθέντες 

τοῦ γένους. οἳ δέ φασι διαφέρειν ἐκποίητον 
ἀποκηρύκτου, ὅτι ὁ μὲν ἀποκήρυκτος ἐπὶ κο- 
λάσει ἐκβάλλεται, ὃ δὲ ἐκποίητος ὑπὸ τοῦ 
φύσει πατρὸς εἰς ἕτερον οἶκον δίδοται πρὸς 
Φέσιν. 

ἐκποκιῶ τὰς τρίχας ἐκσπάσω" “ριςο- 
φάνης (Thesm. 574) ᾿ἐκποχιῶ σε τὰς ποκά: 
δας. ἐπὶ γυναικείων τριγῶν ὡς τὸ πολύ, 
παρετυμολογεῖ δὲ τὸν πόκο». «4υκόφρων δὲ 
ἁπλῶς τὰς τρίχας. ἐμπλοκὴ δέ τις φαίνεται, 
καὶ πλοκαμῖδες σπανίως ποτὲ ἐπὶ ἀνδρῶν 

λέγεται. 
ἐκπολεμῶσαι ἀντὶ τοῦ εἰς πόλεμον κα. 

ταςῆσαι. γράφεται δὲ καὶ διὰ τοῦ η) ἐκπολε- 
μῆσαι, ὡς καὶ παρὰ «Ἐενοφῶντει (Ηεὶ]. 5 4 
30). Harp. 

ἐκ πολλοῦ ἐκ παλαιῶν τῶν χρόνων" 
'"ἄγαλμα ἦν τιµώμενον ὑπ αὐτᾶ ἐκ πολλᾶ." 

ἐκ πολλῶν ἀχύρω», ὀλίγον καρπὸ» 
συνήγαγον, ἐπὶ τῶν πολλὰ μὲν πονόντω» 
ὀλίγα δὲ καρπουµένων. 

ἐκπορίζομεν (Α γεερ. 11081) ἐξευρί 
σκομεν. 

ἐκπορίσας (Α Lys. 429) συλλέξας. 
ἐκπορποῦσθαι ἐκφιῤλοῦσθαι. 
ἐκπρεπεῖς ἐπίσημοι. 
ἐκ προνοίας ἐκουσίως. 

ἐκ προσαγωγῆς ἀνεὶ τοῦ πρὸς ἀνάγ- 
κην», καὶ ὃκ ἐκ φύσεως, ἀδὲ ἁπλοικῶς. Harp. 

ἔκχπνςα ἐξάκουσα, καὶ ἐκπύςου ἀριη: 
κόου, πανταχόσε ἀκουσθείσης' ᾿'φαίνεται δὲ 
ἐκπύςου τῆς πράξεως γεγενηµένης.' καὶ αὖ- 
θις 'ὃ δὲ παραγγείλας τῇ τᾶ ζῆν ἀντιδόσει 
ἔχπυςον μὴ ποιῆσαι τὴν πρᾶδιν, ἀφῆκε πρὸς 
τὸν σείλαντα φοιτῆσαι."' 

ἔκπωμα φιάλη, ποτήριον’ 'δώρά τελαµ- 
βάνει ἄλλα τε καὶ ἐκπώματα ἀπὸ ἀργυρίε.᾽ 

ἐκραίαινεν ἐτελείου. 
ἔκρεκεν ἀντὶ τοῦ ἥχει. 
ἐκρήγματα τὰ ἐκ τῶν χειιάρρων γινύ- 

µένα ἐν τοῖς πεδίοις κοιλώματα. eſ. Polyb. 

12 320. 

ἐκρήμνισε κατήγαγε». 

ἔκρηξις ἡ ἐκραγή. 
ἔκρινεν (Ηοιι. «4 809) ἐχώρισεν, ἐπελέ 

ξατο. 

ἐκρινόμεβδα ἐπὶ πολὺν χρόνον διεφερό- 
µεθα καὶ ἠμφισβητοῦμεν' ρισοφόνης Νε 
φέλαις (66) ""τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεβα.” 

ἐκριπισθέντες ἐξαφθέντες' θιπζιυ 



ἐκσάλευσον — ἐκτιμᾶται 

γὰρ τὸ ὁπτᾶν ἀπὸ τῶν ῥιπίδων. εξ. v. ῥιπί- 
ζεται. 

ἐκσάλενσον αὐτό ἐξένεγκο». ἦν δὲ ἐμ- 
πὶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ. κεὶν, Α Τμ». 1037. 

ἐκσιφω»νισὸείη ἐκρυῇ, διασκορπισθείη. 
ἐκσκέπτωρ ἐκσκέπτωρος. 
ἔκσπονδος ὁ τὰς σπονδὰς μὴ φυλάτ- 

των. “ô τοίνυ» τοὺς ὄρχους ἐκσπόνδους μὴ 
ποιήσας καλῶς μὲν ἐβίωσεν, ἐπὶ πολὺ δὲ 

ἦλασε δόξης. 
. ἔχςσασις Φαυμασμός, ἡ ἀλλοίωσις. 
ν΄ ἔκςασις ἡ ἁμαρτία” 4αβίδ "ἐγὼ δὲ εἶπα 
ἐν τῇ ἐκςάσει µε, ἀπέρριμμαι. ὤμη», φησί, 
τῇ ἁμαρτίᾳ περιπεσὼν πόρρω τῆς σῆς γεγε- 
νῆσθαι κηδεµονίας. τὴν γὰρ τῆς δικαιοσύνης 
ὑδεύων ὁδὸν ἐξέση μὲν ἐκείνης καὶ ἐξετράπη, 
προσέπταισε δὲ καὶ περιέπεσε τοῖς ὠμοβόροις 
Ἰησαῖς. Theodoret. in Ps. 30 23. 
ἐκςῆναι παραχωρῆσαι" τῆς ἐπὶ τοῖς 

ἧττοσι ταλαιπωρίας ἑτέροις ἐκςῆναι. καὶ 
αὖδις Dio 0499. ſr. 105) "Ηιθριδάτην ἐκςῆ- 

ναι Βιθυνίας Νικομήδει. 
ἐκςρατεία. 
ἔκςρεφψον µετάβαλε, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

ῥυπουμένων καὶ ἐκςρεφομένων ἱματίων' ἐκ- 
σρέψαι ,γὰρ ἱμάτιον λέγεται τὸ ἀλλάξαι τὸ 
πρὸς τὸ σῶμα μέρος ἔξω. ἄλλαξον, φησί, 
τοὺς τρύπους σου, µετάβαλε. ᾿4ριςσοφάνης 
Νεφέλαις (88) ''ἔκερεψον ὡς τάχιςα τὸν σαυ- 

τοῦ τρόπο». 
ἐκ συγκειµένου προὐπηργμένου, προ- 

Ἰεγυμνασμένου" “τότε δὲ καὶ ἐς τάξιν τινὰ 
ὥσπερ ἐκ συγχειµένε κατέςησαν͵, καὶ ἐν κύ- 
σµω τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν” (Ῥο]ψις Ὦ). 

ἐκσφενδονῶ. 
ἐκτάδην ἐκτεταμένως, ἡἠπλωμένως. 

ἐκταδόν ἐκτεινόμενος. 
ἑκταῖος ὁ ἕκτος. 

ἕκτακτοι ἢ ἔκτατοι. τούτᾶς τὸ μὲν πα- 
λαιὸν ἡ τάξις εἶχεν, ὡς καὶ τοὔνομα δηλοῖ, 
ὁιότι τῆς τάξεως ἐξάριθμοι ἦσαν. εἰσὶ δὲ 
πέντε, «ρατοκῆρνξ σαλπιγκτὴς σηµειοφόρος 
ὑπηρέτης οὐραγός. νῦν δὲ καὶ τοῦ συντάγ- 
µατος λέγονται καὶ τῶν ἄλλων. ἔχειν δὲ δεῖ 
τούτους τὴν τάξιν ἢ καὶ τὸ σύνταγμα, τὸν 
μὲν ὅπως τῇ φω»νῇ σηµαίνῃ τὸ προςαττόµε- 
νον, τὸν δὲ ὅπως τῷ σηµείῳ, εἰ μὴ ἡ φωνὴ 
χατακούοιτο διὰ Φόρυῤον, τὸν δὲ σαλπιγκτὴν 
ὑπότε μηδὲ σημεῖον βλέποιεν διὰ κονιορτόν, 
καὶ τὸν ὑπηρέτην ὥςε τι τῶν εἲς τὴν χρείαν 
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παρακοµίσαι, τόν γε μὴν ἔκτακτον οὐραγόν 
πρὸς τὸ ἐπανάγειν τὸν λειπόμενον ἐπὶ τὴν 
τάξιν" ὃς τῶν τεσσάρων ἄνω τυπουµένων 
κατὰ (ιέτωπον κάτω τάσσεται. ef. ΑεΙίθη, 
Tact. 9. 

ἐκτεθνεῶτα (Plato Legg. 13 p. 959 4) 
οἷον τὸν ἐν ἐσχάτοις ὄντα. 

ἐκτείνω. 
ἐκτειχίσαι τειχοποιῆσαι" "ἐν ἐπικαίρῳ 

χωρίῳ ἐδόκει ἐκτειχίσαι τὴν πόλιν.” 
ἐκτένεια ἡ συνέχεια. 
ἐκτενές ἐπιμελές' "ἔργον ὁ) ἦν αὐτῷ 

ἐκτενές. 

ἐκτενέςατος ἐνεργητικώτατος, ἐπιμελέ- 

σατος" 'ὃ δὲ ἔλεγεν ἔσεσθαι αὐτῷ σύμβελος 
καὶ συναωνιςῆς ἐκτενέςατος. 

ἐκτενῶς ὀλοψύχως, προθύμως": Πολύ- 
βιος (8391) "ὁ δὲ "4χαιὸς προσδεξάµενος ἐκ- 
τενῶς καὶ φιλανθριόπως τὸν Βῶλιν ἀνέκρινε 
διὰ πλειόνω» ὑπὲρ ἑκάςου τῶν κατὰ µέρος. 

ἑκτέον κρατητέον. 
ἐκτετηκυῖα ἀπερρυηκνῖα" ""ἐκτετηκνῖα 

τὰς ὁράσεις ὑπὸ τῶν δακρύων'"' Dionys. Η. 
8 45). 

ἐκτετικότες ἀποδεδωκότες. 

ἐκτετιναγμένων" "οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετι- 
»αγμένων”' (Ρε. 126 5) οἱ σφόδρα ταλαπω- 
ρούμενοι. ζήτει ἐν τῷ υἱοὶ Φεοῦ. 

ἐκτετοξεῦσύθαι ἐκκεκενῶσθαι, ἀνηλῶ- 
σθαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τῇ τοξείᾳ ἄνα- 
λισκόντω» τὰ βέλη. 4ριςοφάνης Πλότω (94) 
'τὸν ἐμὸν ἤδη νοµίζων ἐκτετοξεῦσθαι βίον.” 

ἐκ τετρηµένης κύλικος πιεῖν, ἐπὶ 
τῶν διηµαρτηκένων ἐν πίςσει. 

ἑκτεύς µέτρον ἐςίν, ὃ ταὐτὸν εἶναι λέ- 

Ίουσι τῇ χοίνικι. ριςοφάνης (Εοεὶ. 543) 
᾿"οἶσθ' οὖν ἀπολωλεκυῖα πυρῶν ἑκτέα;) τε- 
τέσι τριώβολο». 

Ἑκτῆνες, οἱ Βοιωτοὶ ἅτως ὠνομάζοντο. 

ἐκτιθέναι τὰ βρέφη ἀντὶ τοῦ εἰς βο- 
ρὰν Φηρίοις ἢ καὶ ἄλλως εἷς διαφθορὰν πα- 
ρατιθέναι ἐπ᾽ ἐρημίαις. 

ἑκτικός σχετικός, καὶ ἑκτικιῶς ἐπίρ- 
ρηµα σχετικῶς, 

ἐκτῖλαι ἀποσπάσαι. 
ἐκτιλωμένοι συνήθεις, ἐπεὶ ὁ κτίλος ὁ 

ἡγούμενος τῆς ποίµνης κριὸς συνήθης τῷ᾽ 
ποιµένι. 

ἐκτιμᾶται ἀντὶ τὸ ἐπιτέταται, ηὔξηται 
κατὰ τιμήν. 
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ἔκ τιμημιάτων. τέσσαρα 9ήνησι τι- 
µήκατα ὑπὸ «Ῥύλωνος γέγονε, πεντακοσιοµε: 
ὀέμνων ἱππέων ζευγιτῶν θητῶν, 

ἔκτιμος. καὶ ἐκτίμους ἔξω καὶ ἐκτὸς 
τῆς τιμῆς' (5 ΕΙ. 349) ""ἐκτίμους ἴσχισα πτέ- 

λε. * ή .. 

ϱυ7ας ὀξυτόνων γόων. 
ή 3 3 1 4 — ἐκτιναγιὸς καὶ ἀναβρασμὸς Ἱῆς. 

— — 2 

ἀναβρασμὸς μὲν γῆς, ὅταν καχλάζῃ μετὰ 
χινήματος, ἐκτιναγμὸς δέ, ὅταν ἀναρριπτῆται. 

ὼ } . α ’ .”. - * - * 

ἐκτίνων ἀποδιδούς" τῇ μητρὶ γῇ τὸ 
/ Ν * * 12 

χρέος ἐκτίνων τὸν »αυηγὸν Φάπτει. καὶ ἐκ- 
τιννγύων ἀποδιδούς. 

ἐκτῖσαι ἀποδοῦναι. 
ἕκτισε κατέςησε, κατέταξεν. 
ἐκτέσει ἀποδώσει' (lustin. de leg. p. 163) 

à δὲ καῦ’ ἡμᾶς βασιλεὺς ἐκτίσει µοι δίκας 
ἐν δέοντι. 

ἐκ τιτυννῶν (an τυνρῶν) ἐκ μικρᾶς 
ἡλικίας. 

ἐκτολυπεύσας Hesiod. Seut. 44) ἐργα- 
σάµενος, καὶ ἐκτολυπεῦσαι πληρῶσαι. 

ἐκτομίας ὁ εὐνοῦχος. 
ἔκτοπα ξένα. 
ἐκτόπια τὰ κεχωρισμµένα". 'ἐκτόπια πο- 

λισµάτια τῶν γραφομένων καὶ παραγγελλο- 
ιένων.' εΓ. ν. παραγγείλας. 

ἐκτοπίζω πύρρω διάγω. (Βἱορ. Ι.. 4 39) 
"τὸν πολιτισμὸν ἐκτοπίζων ἐν “καδημεία διέ- 
τριῤεν. 

2 14 * * 

ἐκτόπιος ἀπὺ ξένου τόπου" (5 060 119) 
". ΄ “.. ς ΄ 
ἐκτόπιος συθείς,͵' τουτέςιν ὀρμήσας, 

ἐκτοπίσαι μακρὰν καταςῆσαι, ἀεὶ διὰ 
τοῦ κ. 

4 4 , 5. «1 — 

ἐκτοπισιός πύρρω διαγωγή" ol δὲ 
’ ο ο) . ’ 3 4 2* 

φοβούμενοι τὺν εἰς Ἱταλίων ἐκτοπισμὸν ἐν 

ταῖς ὁδοιπορίαις διεδίδρασκο».' 

ἔκτοπον παρηλλαγμένον, βίαιον, μέγα. 
ριςοφάνης (Αν. 1473) ᾿"ἔσι γὰρ ὀένδρον» πε- 

8 » ’ . ” / ΄ 

φυκὺς ἔπτοπόν τι, ἸΚαρδίας ἀπωτέρω, Ἰλεώ: 
/ ᾽ μα) * J J J 2* 

ρυμος, χρήσιµον μὲν οὐδέν, ἄλλως δὲ δεινὸν 
. - 2 2 καὶ μέγα. τοῦτο τοῦ μὲν ἤρος ἀεὶ βλαςάνει. 

καὶ συκοφαντεῖ, τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 
ἀσπίδας φυλλορροεῖ.. δένδρῳ ἀπεικάζει τὸν 
Κλέωνα ἢ ὡς µέγαν ἡ ὡς ἀναίσθητον, παρὰ 
τὸ 'Ομηρικόν (Ν 437). Καρδία δὲ πόλις, καὶ 

Καρδιανοὶ οἱ πολῖται. διὰ τὸ ἀκάρδιον δὲ 
τοῦτό φησιν. 

ἕκτοπος παρηλλαγμένη, ἀφόρητος" "τοῖς 
δὲ Κελτοῖς παρέςη ἔκτοπος ἡἠλίκη πρὸς τὸ 
παράδοξον ὀργή, ἀντὶ τοῦ µεγίςη ὅση. 

ἐκ τιµηµάτων -- ἐκ τῶν παρόντων 

ἐκτόπως μεγάλως, ἀπρεπῶς, παρηλλα-ι 
γμένως, ἀφορήτως": Gahrius 14 1) 'ἄρχος φι 
λεῖν ἄνδρωπον ἐκτόπως ηὔχει. (Ῥτουορ. 
Ατο. 1) ''εἶθ) ὕςερον ἐρασφεἴσα αὐτᾷ ἐκτόπως." 

ἐκτόπως ὑπερβαλλόντως" "πρὸς τὴν ἐπι-Ὀ 
πλοκὴν τῆς κόρης ἔχωιρεν ἐκτόπως.” 

ἐκτοπώτατον ἐξεςραμμένον. 
ἐκτορμιεῖν τὸ ἐκ τοῦ καθήκοντος ὁρό- 

µου ἐκβωίνειν. Pausan. ap. Rustath. in Il. Ε 

p. 598. 

ἐκτὸς όντας ἐξερχομένους. 

ἐκτὸς πηλοῦ πόδας ἔχειν, ἐπὶ τῶν 
ἔξω κινδύνου καθεςώτων. 

ἐκ τοῦ γεύματος γινώσκω, ἐπὶ τῶν 
ἐκ μικροῦ πολλά τινα καταλαμβανόντων. 

ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεἴῖςον. 

ἐκ τοῦμπαλιν (Thue. 3 22) ἐκ τῇ ἐνω- 
τιου. : 

ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐκ ταὐτομάτου. 
ἐκ τοῦ παρείκοντος ἐκ τοῦ ἐνδιδόν- 

τος, ἐκ τοῦ ἐπιτυγχάνοντος. 
ἐκτραορδιναρίους. ᾿Ρωμαϊκὴ λέξις, 

δηλοῖ δὲ ἐπιλέκτους. 
ἐκτραχηλίζω. καὶ ἐκτραχηλισθῶσι 

τοὺς τραχήλους συγκλασθώσιν" '"ἑππασίας 
μετὰ Φορύβου γενομένης πολλοὶ μὲν τῶν ἵπ- 
πέων ἐκτραχηλισθῶσι, πλείους δὲ τῶν ἕππων 
ἐξαδυνατήσωσι», οἳ μὲν ὑπερπνιγεῖς γενόμι- 
νοι οἳ δὲ ὑπέρπονοι (εί, ν. ὑπερπνιγεῖς). 

ἐκτρέπω αἰτιατικῇ. 
ἐκτριῤήσεται διατρίψει ἐν τοῖς κακοῖς, 

ᾗ ἀπολεῖται. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν σµηχοµέ 
νων ἀργυρῶν ἢ χαλκῶν ἢ ἄλλων τοιούτων 
σκειὤν, ἅπερ ἐν τῷ πλύνεσθαι σφόδρα τρι- 
βόμενα ἐλαττοῦται. δοφοκλῆς (08 428) 'σᾶ 
γὰρ οὐκ ἔσιν βρυτῶν κάκιον ὃςις ἐκτριβήσι: 
ταί ποτε. 

ἐκτρίβω αἰτιατικῇ. 
ἐκτριχὺςκρέμαται, παροιμία ἐπὶ τῶν 

σφόδρα κινδυνευόντων. ὁμοιόν ἐςι καὶ τὸ 
ἐπὶ ξυροῦ. 

ἐκτρυπῆσαι ἐξελθεῖν μετὰ βίας. 
ἐκτρυχωφείς ἐκπιασθείς, ἐκφθαρείς. 
ἐκτυποῖ ἐξομοιοῖ, 
ἐκτυπώτερο»ν φανερώτερο». 
ἐκ τῶ» παρόντων» ἐκ τῶν φθασάντων 

γενέσθαι" "νικώμενοι οὖν ἐκ τῶν παρόντων 
ἄκος αἰτοῦσι παρὰ τοῦ Φεοῦ, καὶ ἐρωτῶσι 
τὴν Πυθίαν, 

ἐκ τῶν παρόντων καὶ ὡς ἐκ τῶν πα: 



Ἕκτωρ — ἐλακωνομάνουν 

— ἐκ τῶν ὑπαρχόντων καὶ ἐνεςηκότων 
χαὶ εὐπορουμένω». 

Ἕκτωρ ὁ ἥρως, ἐχέτωρ τις ὤν. καὶ Ἐκ- 
τορίδης ὁ νὶὸς τοῦ Ἕκτορος. 

ἐκύει ἐνεκυμόνει, ἐν γωςρὶ εἶχεν" 'Ὁ δὲ 
ἔχρυπτε», καὶ ἐξειπεῖν τὴν ὠδῖνα ἣν ἐκύει 
οὐκ ἐτόλμα”' (ε{, ν. ὡδίς). 

ἐκύησε» ἐγέννησε. 
ἐκύκα ἐτάρασσεν». 
ἔχνλος ε{. v. ἄκυλος. 

ἑκνρά ἡ πενθερά, καὶ ἑκυρός ὁ πεν- 

δερός. 
ἐκόρον » ἐτύγχανον" ος 1159) "βωμῷ 

δύων ἐκύρου».) 
ἐκφανεςάτας πάνυ λαµπράς" Πολύβιος 

“τὸ γὰρ μιάλισα λυποῦν ἀεὶ τῶν ἐν χερσὶν 

ὕπων ἐκφανεςάτας ἔχει τὰς χαράς. 
ἐκφαντορία ἐκφανῶς φανερῶσαι. 
ἐκφαυλέζων»ν εὐτελίζω». 
ἐκφέρεται λέγεται, ἡ ἐκκομίζεταιι 
ἐκφεύγω αἰτιατικῇ. 
ἐκφδαρείς ἐξελθών, οὕτω λέγεται τὸ 

ἐπὶ κακῷ ἐξελώφεἴν (9ελ. Α Ρας, 71). εἶσφθα- 
ρεὶς δὲ τὸ ἐπὶ κακῷ εἰσελθεῖρ που. 

ἐκᾳφοβῶ αἰτιωτικῇ. 
ἐκφοιτᾷ ἐξέρχεται. 
ἐκφοράν (Α Plut. 1008) ταφή», ἐκ τοῦ 

ἐπὶ µνήµατος ἐκφέρέσθαι. 
ἔχφορος" "“αἰσθάνομαι γινόµενος ὑπὸ 

τοῦ πάθους ἔκφορος,' τουτέςι παράφορος., 
ἐκφορούμενοι ἐκκενούμενοι. 
ἐκφρησῶθέντων ἐκβληθέντων" (eſ. ν. 

Ἐπίκονρος) '“ἐκφρησθέντων δἐὲτῶ»ν Ἔπικον- 
ρείων ἐκ τῆς πόλεως τοὺς ἱερεῖς ἐκκαδῆραι 
τὰ ἱεράι.. ο δὲ περιχαρείας αὐτίκα ὑπε- 
πλήσφησαν τῷ μὴ ἐκφρησθῆναι ἐκφαυλι- 
σφίντα καὶ ἀτιμασθέντα ὑπὸ τοῦ Φεοῦ 
αὐτόν, 

ἐκφρονῶ γενικῇ. 
ἐκφρόνως ἀνοήτως. 
ἔχφρω» ἐξεςσηκώς, παραπαίω», ἔξω φθι- 

ων" “ὃ δὲ ὑπὸ µέδης ἔκφρων γενύμενος.” 
ἐκφυλλοφορεῖν. οἳ ἀρχήν τινα ἄρξαν- 

τες ἂν εὐθυνόμενοι ὑπὸ τῆς βουλῆς ἁλώσιν, 

ἐν φύλλοις ἐλαίας τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐνέγρα- 
φον οἱ βουλευταί, καὶ καθίεσαν εἲς τὺς ἐχί- 

νους. ἅμα τε ἡ περὶ αὐτῶν πίςις προσενε- 
Ἰθάφετο τοῖς φύλλοις. 

ἐκφυλλοφορῆσαι καὶ ἐκφυλλοφο- 
ία. εἰ ποτέ τις τῶν πολιτῶν ἀδικεῖν ἐδόκει 
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καὶ ἀνάξιος εἶναι τᾶ συνεδρία τῶν φ’, ἐσκύ- 
πει ἡ βουλὴ περὶ αὐτᾶ εἰ χρὴ αὐτὸν µηκέτι 
βουλεύειν ἀλλ' ἐλαθῆναι ἐκ τοῦ συνεδρίου. 
ἀντὶ δὲ τῆς ψήφου φύλλοις ἑ ἐπεσήμαινε τὴν 
αὑτοῦ γνώκην ἕκασος, ὥσπερ ὀςράκω ἐπὶ τᾶ 
ὀσρωκισμοῦ. καὶ ἐλέγετο τᾶτο ἐκφυλλοφορῇ- 
σαι καὶ ἐκφυλλοφορία, οὕτω «ήημοσθένης ἐν 
τῷ κατὰ Νεαίρας. Ηατρ. 

ἔκφυλον ἀλλόφυλον, ἄηθες, Ἑένον" 
““ὀθνεῖον καὶ πάντῃ ἔκφυλον. εΓ. v. ὀφνεῖος. 

ἔκφυλος ξένος, παρηλ) αγμένος. 4ἶλια- 
νός '"ἑκάτερος δὲ ἁρπαγῆς τὴν κόρη» ποιή- 
σασθαι ἐμαίνοντο. πόλεμος οὖν ἔχφυλος ἐγέ- 
νέτον καὶ ἐνακιιάζει καὶ μάλα ἀφόκητος, οὐκ 
ἔχω» οὔτε γενναίων οὔτε εὐπρεπῇ τὴν ὑπό- 
ψεσιν.) 

ἐκφῦναι γεννηθῆναι. 
ἐκφύς. 
ἔκφυσιν βλάςησιν, η γονήν. 
ἐκ χειρὸς βοηφεῖν τοῖς πράγµασι [Πο 

λύβιος (ὁ 639) ἀντὶ τοῦ μετὰ πάσης ἐπιμε- 
λείας, ἐπιτεταιιένως, συντόνως. 

ἐκχοῖζω τὸ σκάπτω. 
ἐκωδωνίζοντο περιβύητοι ἐγένοντο. τέ- 

τακται καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπειράθησαν, οὕτω Ίυ- 
σίας. 

ἐκωθώνιζο» -ὲ ἔπινον. 
ἐκώμασε μεθ’ ἡδονῆς ᾖλδε" (ΑΡ Τ196) 

”"δρῆνος ὁ᾽ εἲς ὑμέναιον ἐ ἐκώμασεν. 
ἐλάα ὁ ὁ καρπός, ἐλαία δὲ τὸ δένδρο». 
ὅτι τὴν ἐν τῷ δένδρῳ πεπαν ὃεἴσιν ἐλάων 

γεργέριµον' ἔλεγον, παρ ἡμῖν δὲ ῥουπάταν. 
eſ. ν. γεργέρικιο». 

ἐλάαν ἐλωύνειν. καὶ ἐλάειν ὁμοίως. 
ἐλαγοῦδήρει Lys. 90) ἐκυνηγέτει, λα- 

γοὺς ἐφήρα. 
ἐλαιᾷ ὑιεγείρε, καὶ ἐλαιώμενος ὅιε- 

γειρόμενος. 

ἐλαία τὸ δένδρον, ἐλάα δὲ ὁ καρπός. 
ef. ν. ἐλάα. 

ἐλαῖδας ἑλαίας ὀένδρα. 

ἑλωιόδευτος ὃ ὁ ἐλαίῳ ὁιάῤροχος. 
ἔλαιον ἄγριον τὸν ἀγριέλωιον, 8 Ενας], 

1100. 

Ελαϊτ ή πόλις. 
ἐλαιών ἐλαιῶνος τὸ περιεκτικό». 
ἐλάκησε (Δει. 118) μέσον ἐσχίσθη. ἐλά. 

κησε καὶ ἐκτύπησε», ἀνεκροτάλισεν. 
ἐλάκκισε λάκκους ὤρυξεν. 
ἐλακωνομάνουν (Α Αν. 1281) τῆς τῶν 
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“{ακώνω»ν ἤρων πολιτείας. ἐμνήσθη δὲ αὐ- 
τῶν διὰ τὸ ὑπερέχειν τότε τοὺς «{άκωνας 
τῷ πολέμῳ. 

ἔλαμψαν αὐτῶν τὰ ἔργα, ἀνεὶ τοῦ φα- 
νεροὺς αὐτοὺς ἐποίησαν». 

ἐλαολόγοι" (Α Ύεερ. 733) "ὥσπερ ἐλαο- 
λόγοι χωρεῖ) ἅμα τῷ τὸν μισθὸν ἔχοντι. 

ἑλάσαι καὶ εἰσελάσαι. 
ἐἑλασίβροντ ἀναρρηγνὺς ἔπη ἄρι- 

ςοφάνης (Εα. 6326) --- τῆς ἀρχῆς Πινδάρου 
(19, πο. 1593) ᾿ἐλασίβροντε παῖ Ρέας. ἀντὶ 
τοῦ ὡς ὑπὸ βροντῆς ἐλαυνόμενα. τητέσι µε- 
γαληγορῶ» καὶ ὑπερόγκοις χρώμενος ῥήμασι 
καὶ γέμουσι ψόφου. ἤτοι διὰ τὴν φωνὴν 
σκώπτει τὸν Κλέωνα, ὅτι τραχέως ἐφφέγγετο, 
ἡ ὡς ταχέως. 

ἐλασμὸς μολέῤδαε" (Dio Cass. 46 26 3) 
"εῖς ἐλασμοὺς μολίβόων» γράφοντες. 

ἐλαςρηψθείς ῥιασθείς, κινηδείς' (ΑΡ 6 

319) ""Ζωανὸς ἐλαςριθεὶς γυιοπαγεῖ νιφάδι 

Ἐλάτεια πόλις µεγίση τῶν ἐν Φωκεῦ- 
σιν. ἴνιοι δὲ διὰ τοῦ ϱ προφέρουσιν Ελά- 
τρεια», ὑοκοῦντες ἄμεινον γράφει». Harp. 

ἑλάτειραν ἀπελαςικήν. 
ἑλατήρ πλακουντῶδες πέµµα πλατύ: 

ἔνθεν καὶ ἡ ἐπωνυμία, παρὰ τὸ ταῖς χερσὶν 
ἐλαύνεσθωι εἷς πλάτος. Ἡ ἄρτος πλατύς, ἐν 
ᾠ τὸ ἔτνος ἐτίθεσαν, καὶ προσήγον τοῖς 

βωμοῖς. 

ἐλατῆρι (Ἠοιπ. 4 145) ἡνιόχῳ. (ΑΡ 7 18) 
“'εἰδήσεις ᾽ἄλκμᾶνα, λύρης ἐλατῆρα «Ίακαί- 
νης ἔξοχον, ὃν μουσῶν ἐννέ ἀριθμὸς ἔχει. 
εἰσὶ δὲ καὶ λαγαρώδεις (αν λάγαναἹ εἴ. ν. 
λάγαωνωὠ, παρὰ τὺ λαγαρό». καὶ πέλανοι παρ 
Εὐριπίδῃ Helen. 1354). 5εἰ. Α ΑΕ]. 245. καὶ 
ἐλατῆρος πέμµατος εἶδος ἀξύμου. Εὐριπί- 
όης δὲ πεπτά. seh. AEq. 1179. 

ἐλαύνωσιν"' (Ηοιπ. 4 68) ᾿ὄγμον ἐλαύ- 
νωσι, τύπτωσι. τίΦησιν ἐπὶ τῆς ἐκ χειρὸς 
πληγῆς τὸ ἐλάσαι Ὅκηρος. 

ἐλάφειον τὸ τῆς ἐλάφε κέρας κιὶ κρέας. 
καὶ ἐλάφειος ἀνήρ, ἐπὶ τοῦ δειλᾶ, ἐκ µε- 
ταφορᾶς τοῦ ζῴου" δειλὸν γὰρ ἡ ἔλαφος. 

ἐἑλαφηβόλος ὁ κυνηγός, καταχρησικῶς. 
ἐλαφρία ἡ ὀλιγότης. 
ἐλαφρίζω ἀνασηκῶ. 
ἐλαφροτάτους. ἐν ἐπαίνῳ λέγουσι τὺ 

ὄνομα οἱ παλαιοί, ἀντὶ τᾶ πραοτάτας, κατὰ 
τὸ ἐναντίον τοῦ βαρυτάτου καὶ φορτικωτά- 
του. Harp. 

ἔλαμψαν -- ἐλέγχομεν 

ἐλάχεια (ΗΠοω. «116). 
ἐλάχιςος. οὕτως ἐκάλεσε Ἆριςσὺς τὸν 

ἐπίγειον πλοῦτο». φησὶ γάρ (ἴως, 16 10) "ὁ 
πιςὺς ἐν ἐλαχίσω, τουτέςιν ὁ καλῶς εἰδὼς 
βιοῦν καὶ τὸν πλοῦτον τὸν ἐπίγειο», ὃν καὶ 
μιαμω»ᾷν ἐκάλεσεν, εἷς τὴς ἐνδεεῖς ὁαπανῶν, 

ὁ τοιοῦτος ὁ ἐν τῷ ἐλαχίσῳ πιςὺς εὑρισκό- 
µενος καὶ ἐν πολλῷ πιςὸς ἔςαι, τουτέςιν ἐν 
τοῖς Φείοις χαρίσµασιν. ὁ δὲ ἐν τῷ πλούτῳ 
τούτῳ ἄδικος γενόμενος καὶ εἰς ἑαυτὸν µό- 
νο» συντηρῶν αὐτὸν ὁῆλον ὅτι καὶ ἐν τοῖς 
Φείοις χαρίσμασιν ἄδικος εὑρεθήσεται. ἆλ- 
λότριο» δὲ τὴν τῶν χρημάτων περιουσίαων 
ὠνόμασεν, ἐπειδὴ οὐ γεγενήµεθα μετὰ πλέ- 
τθ, γυμνοὶ δὲ μᾶλλον, καὶ ὥς ἀληθῶς ἐδὲν 
εἰσηνέγκαμεν καὶ οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάµεθα. 

Ἔλγη πόλις. 
ἐλδυνομένες (8η ἀλδαινομένας)' πρωί: 

οις ἰούλοις ἐλδυνομένες καὶ γενείοις τωγέσι.' 
ἘΕλέα ὄνομα πύλεως, πατρὶς Ζήνωνος, 

αὕτη πρότερον έλη ἐκαλεῖκο, Φωκαέων σα 
ἀποικία, πόλις εὐτελὴς καὶ µόνον ἀγαφοὺς 
ἄνδρας τρέφει» ὀνυναμίνη, ἣν ἠγάπησε μᾶλ- 
λον τῆς «ν9ηναίων µεγαλαιχίας, οὐκ ἐπιδη: 
μήσας τὰ πολλὰ πρὸς αὐτούς, ἀλλ αὐτόθι 
καταβιούς Diog. Τ,. 9 298). λέγεται δὲ καὶ ἑτέ- 
ρα πόλις Ελαία, διὰ ὁιφθόγγου, ἡς ὁ πολί- 
της Ελαΐτης' καὶ κόλπος οὕτω καλούμενος. 

Ἔλεα τὰς πόλεις τὰς ἱδρυμένας ἐφ᾽ ἔλεσι. 

καὶ Ελεάτης ὁ ἀπὸ τῆς πόλεως. 
ἐλεγείνει» τὸ παραφρονεῖν τινὲς τῶν 

παλαιῶν. καὶ τὸ ἐλεγεῖον Κιέερον ἀπὸ τήτου 
κληθῆναί τινες νοµέζουσι», ὅτι Θεοκλῆς Νά: 
ἔιος.ἠ Ερετριεὺς πρῶτος αὐτὸ ἆνεφὃέγξατο 
µανείς. 

ἐλεγεῖον μέτρο» τι. καὶ ἐλεγείων ὃη- 
λυκῶς. 

ἔλεγος Φρῆνος, ἀπὸ τοῦ ἓ ἓ λέγειν. ἢ οἱ 
πρὸς αὐλὸν ἀθόμενοι θρῆνοι" τὸν γὰρ αὐ- 
λὸν πένθιμο» ὑπειλῆφθαι, ἤ ὅτι πρὸς αὐλὺν 
ᾖόοντο οἱ θρῆνοι, τουτέςιν οἱ ἔλεγοι. τὸν δὲ 
αὐλὸν ὕςερομ ἐπικήδειον» ἸΜίδαν φασὶ τὸν 
Γορδίου βασιλεύοντα περιῤώμιον» ποιῆσαι, 
βουλόμενο» τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἀποθεῶσαι 
τελευτήσασα», 

ἐλέγχεια. 
ἐλέγχιςος (Ποπ. 4 174) ἐπονείδισος. 
ἐλέγχομεν ἀντὶ τᾷ κακολογᾶμεν: "νυκεὶ 

ὁ) ὅλῃ βασιλῆας ἐλέγχομεν, καὶ (ΑΡ 6 250) 
"ἔργα δὲ χεῖρας ἐλέγχῃ. 



ἔλεγχος -- ἐλευθεριότης 

ἴλεγχος αἰσχύνη. 
ἰλεδανός ὁ δεσμός. 
ἰλεδώνη εἶδος πολύποδος, ἥτις ἔχει μίαν 

κοτεληδόνα καὶ ἔσιν ἑπτάπους, ὡς φησιν Al—- 
Ἰμωός, ἔσι δὲ τὸ λ. περισσόν, καλεῖται δὲ ἐλε- 
ῥωνη ἀπὸ τοῦ ἑαυτὴν ἔδειν, ὃ ἔσιν ἐσθίειν. 
καὶ Ἡσίοδος (Ο. 593) ''τ' ἀνόςεος ὃν πόδα 
tivdu. 

ἐλεεινός ὁ ἐλέους ἄξιος" 
... 

ἐλεεινοὶ τοῦ 

πάθους, ἀξιέπαινοι τῆς ἀρετῆς γενόμενοι. 
μέγα γὰρ πάθος Ῥωμαίοις τῦτο ἐγένετο --- 
τίθενται” (ε. ν. ἀποφράδες). 

ἐλεεινῶς οἰκτρῶς, ἀθλίως. 
ἐλεηλάτουν ἠφάνιζον. 
ἐλεήμων ἀντὶ τοῦ ἥττων" (Δ Ρας. 424) 

αμ ὡς ἐλεήμων εἰ ἀεὶ τῶν χρυσίδων." 
καὶ σεςέλλει. 

ἱλείας πρὸς αὐλῶνας, τουτέςσι τὰς 

Ἠδδες διώρυχας, ἤ ἑλώδεις τόπους σενούς, 
ἀπὸ τοῦ ἕλος ἔλειος ἑλεία. seh. Α Αν, 944. 

ἐλειβάτης. 
ἑλεῖν λαβεῖ». 
ἐἑλειονόμος. , 
ἵλειος ὁ κάθυγρος καὶ σύνδενδρος τό- 

πος, χαὶ ἔλειος ὄρνις, καὶ ἔλειος ᾠδή. σηµαί: 
γη καὶ ὄνομα ὄρους. 
ἰλειποψύχησε». 
ἰλελελεῦ. ἐπίφύφεγμα πολεμικὸν τὸ ἐλε- 

ἡλεῦ: καὶ γὰρ οἱ προϊόντες εἷς πόλειιον τὸ 
ἠμλελεῦ ἐφώνουν μετά τινος ἐμμιελοῦς κινή- 
σιως, καθὺὸ καὶ ᾽4χαιὸς Ἐρετριεὺς ἐν τι Φι- 
Ἰοχτήτῃ ποιεῖ τὸν "4γαμέμνονα παραγγέλλον- 
τα τοῖς “4χαιοῖς' "ώρα βοηθεῖν ἐς'' ἐγὼ ὁ) 
ἠγήσυμαι. προσβαλλέτω τις χεῖρα φασγάνε 
Ἰαῤῆς, σάλπιγγι ὃ ἄλλος ὡς τάχος σηµαι- 
τω, ὥρα ταχύνειν, ἐλελελεῦ.. µήποτε καὶ 
τὸ Καλλμιάχειον (ἴτ. 310) '"εῷ τ᾽ ἀλάλαγμα 
μμαῖον δοῦναι"' τοιοῦτόν ἐςιν. “ρισοφάνης 
Ὅμισιν (964) '"ἐλελελεῦ, χώρει, κάθες τὸ 
ῥγχος, οὐ µένειν ἐχρῆν."' 
ἐλελιξάμενος (Ηοια. Β 316) ἐπιεραφείς. 
ἐλελίχθησαν (Hom. Ε 497) συνεςρά- 

πησα», 

Ἑλένη βασίλισσα, μήτηρ τοῦ μεγάλου 
Κωνσαντίνη, πάσῃ ἀρετῆ κεκοσμημένη. εἶχε 
δὲ καὶ χριςοµέμητο» ταπεινοφροσύνη» πρὸς 
πώτας μέ», διαφερόντως δὲ πρὸς τὸ ἱερὸν 

τῶν μοναζύντων» σχῆμα᾽ τὰς γάρ τοι διὰ βίη 
τὴν παρδενία» ἀσκούσας συναγείρουσα πολ- 
—* καὶ ἐπὶ σιβάδος κατακλίνασα αὐτὴ d χάρις. 

30] 

ἑαυτῆς καθυπούργει, ὄψα παρατιθεῖσα καὶ 
κύλικας ὀρέγουσα καὶ ὕδωρ ταῖς χερσὶν αὐ- 
τῶν ἐπιχέουσα Φεραπαίνης ἔργον ἐπλήρον, 
οὕτω καὶ τὸν ἀείμνηςον υἱὸν αὐτῆς ἐξεπαί- 
δευεν ἄτυφον ἔχειν φρόνηιια ἀρετῆς, καὶ πο- 
λιτείας ἀκριῤῶς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ δουλεύειν 
τῷ Φει μετὰ φόβου καὶ τρόμου. eſ. Theo- 
doret. Η. Ε.. 1 18. 

ἐπὶ γὰρ τοῦ μεγάλου Κωνςαντίνου ἐβα- 
πτίσφησων καὶ οἱ ἐνδότεροι Ἰνδοὶ καὶ Ἴβη- 
θες καὶ “άρμένιοι. εξ. Βοεταί. 1 19. 

ὅτι ἐν τῇ ἀψῖδι τῆς καμάρας τοῦ φόρου 
ἵσανται δύο ςῆλαι, Ελένης καὶ Κωνςαντίνα, 

καὶ σαυρὺς ἐν μέσω αὐτῶν γράφων "εἷς ἅγιος, 
καὶ δύο ταχυδρόµων ὁμοίως ςῆλαι: ἀνετέ- 
Φησαν δὲ ὑπὸ τῷ τὸν φόρον ἐπέχοντος. Co- 
din. orig. ΟΡ 52. 

Ἓλενος, ὃς συνέγραψε τὸ χειροσκοπικὸν 
οἰώνισμα, ὡς ὅταν τῆς ἐκτάσεως τῶν χειρῶν 
τῆς παλάμης ἀπὸ τῶν ῥυτίδων εἴπωμεν παι- 
ῥοποιεῖ, ἡ τι τοιοῦτον. eſ. ν. οἰώνισμα. 

ἐλεύθρεπτον (Ηοπι, Ἡ 776) τὸ ἐν ἕλει 
τεθραμμιένον. 

ἐλεοκόπους Ίυσίας τοὺς τὸ ἕλη κό- 

πτοντας, τοῦ ε παρεμβεβλημένε, ὡς τὸ ἐλεό- 
Όρεπτον σέλινο» παρὰ Ὁμήρῳ. µήποτε δὲ 
παρὰ τὸ ἐλεόν, ὅπερ ἐςὶ ξύλινον, γεγένηται 
τοὔνομα. Harp. 

ἔλεος ἀρσενικῶς ἡ ἐλεημοσύνη, ἑἐλεός 
δὲ ὀξυτόνως ἡ μαγειρικὴ τράπεζα" ριςοφά- 
νης (Έα. 152) "δι δή, κάθελ’ αὐτᾷ τόλεόν, 
τουτέςι τὸ μαγειρικὸν τραπέζιον. Ὅμηρος «Ξ 
435) ᾿"βάλλον ὁ᾽ εἷν ἐλεοῖσιν.. ἔςι δὲ ἐλεὺς 
καὶ εἶδος ὀρνέον. 

ἐλέου βωμός. 
Ἐλεοῦντα. πόλις ἐςὶν ἐν  Ἀερρονήσῳ 

τῆς Θράκης (Ηατρ.). ᾿Ελεδς δέ ἐσιν ἡ εὐθεῖα. 
ἑλεπόλεις μηχανήκαταπόλεις πορθᾶἄντα. 
ἑλέσθαι Φέλειν. 
ἑλετή (Ηοπι. 1 409) αἱρεθῆναι δυναµένη. 
ἐλεύθεραι αὖγες ἀρότρων, παροιμία 

ἐπὶ τῶν βάρους τινὺς ἢ κακῶν ἀπηλλαγμένω». 
ἐλευθέριος ὁ Ζεὺς διὰ τοῦτο ἐκλήδη, 

διὰ τὸ τοὺς ἐξελευθέρους τὴν σοὰν οἴκοδο- 
µῆσαι τὴν πλησίον αὐτοῦ. οὕτω μὲν Ὑπερί- 
όης' ὁ δὲ «{ίδυμος ὁ διὰ τᾶτό φησιν, ἀλλὰ 
διὰ τὸ τῆς ἸΜηδικῆς δουλείας καὶ ἐπικρα- 
τείας ἀπαλλαγῆναι τοὺς “θηναίους. Ηατρ. 

ἐλενδεριότης ἦ μὴ κατὰ κιῤδηλείαν 
“διὰ τὴν πρὸς τὰς δωρεὰς ἐλευδεριό- 
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τητα”. φησὶν. «Ἀεσπασιανὺς βασιλεὺς Ἔω-] 
εν ν — 

μαίων. ὃ δὲ εἲς τοσηῦτον ἐλευνεριόσητας 
ἐληλάκει ὡςε οὐδὲ ἀπὸ τῆς πολιτείας ἡνέ- ͵ 

σχετο σίτησω αὐτῷ παρασκευάσαι, καὶ της 
οἰκίας οὐκ ἄσης µονήρης ἀλλὰ συγνῆς ἅμι- 

.. έπη. 
/ ο. ΄ 

ἐλευνθεριώτερος ἁπάρτης 
3 * 2 

ἀνυπότακτον καὶ διὸ δὲ 
6 , ⸗ 

τείχη περιεβάλλοντο, νόµοις παιδενόµενοι. 
2 22 J2ä22 * * J ⸗ 

ἀλλ οὐὲ ἠδέλησαν ἐκ μάχης ἠτεηκιένοι ὕπα- 
σρέψαι, οὐδὲ ἐτυρα»νήθησαν. 

ή { J 

ἐλεύνθερος. μόνος ἐλεύθερος 
ῥαῖΐος, οἱ δὲ φαὔῦλοι δοῦλοι" εἶναι γὰρ τὴν 

ἐλευθερίαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας (Βίομ. L. 
.ι κ ο —2 7131). ἐλεύθερος }ὰρ ὁ ἐλεύθων ὅπου ἐρᾷ. 

τὸ δὲ ἐλευθεροῦντα τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἄνδρα 
ι — / ᾿ 44 ὁ- , 
ἀγαθὸν φαίνεσαι πολλῷ ῥέλτιον τοῦ ὅου- 
λείαν ἐπάγειν τῇ πόλει hilostrat. V. A. à 90), 

χ « ς 
οἷος ἦν Γάγγης βασιλεὺς «4ἰθιόπω». 

ἐλευθεροςομῶώ παρρησιάζομαι, 
4 λ ». ' — 7 * * 21 4 . 24 ϕ 

ἁπλως ανα, μγοίς ελευνεριοίς ΠΩΩΠΕΧΕΙΝ 
—⸗ "πε σ. .. * 

λ΄ ἐτῶν ὦν Γοξατοι 

ἐλευδερῶ σε αἰτιατικῇ, 

μαι δὲ γενικ{. 
Γλευσίνια, τοῖς νικῶσι τὰ Ελευσίνια 

ἳ 3 , / , Γ 
ἐδίδοτο ἄθλον κριθαί. ὠνομάσφη δὲ ᾗ πύ- 

” 9 - δα. ο 

λις ἀπὺ Ἐλευσίνου τοῦ {ρμοῦν ἄλλοι δὲ ἆλ- 
J x 1 

λην αἰτίων φασί, καὶ ἑορτὴν εἶναι µόνον τὰ 
3 

Ελευσίνια, Harp. 
Ἠλευσῖνος ὄνομα κύριον, 
Ἐλεύσιος καὶ Ἡαραθώνιος, 

διὰ 
ο ΄ 

εν ΗΗΙΩΝΥ 4 ουν. 

έ 
ϱ σπου- 

ἐλευννδεροῦ: 

4) 9 
ο μεν 

"καὶ | 

. | 
10 

Κυζικηνὸς ὃ δὲ Κωνςαντμουπολίτης ἠ6η 4— 
ζ - ς J 

οὗτοι τῆς μὲν ἐν τιᾷ λέγειν δυνάμεως uÊ ἐπὶ 

τοσῶτον ἀνήκοντες ὧςε μέγα τι κι λαμπρὸν». 

ἵπ αὐτῦ δυνης ἓν ἰς ὀγλων πρησα”ωγήν ἀπ αὐτᾶ δυνη ναι εἰς οχλων πρησαγωγ1, 
- . / * * 8 - 2 

τῷ γε μὴν χατεσκληκύτι τοῦ ῥίᾳ καὶ τῇ εἰς 

μετριότητά πλάσει τῶν ηδῶν ὅτω ὀυνηθέν-. 

τες ὡςε οὐκ ἑλάχισα χὶ οὗτοι πλ νι περιε- 

βάλοντο, ἀσκητήρια πολυάνθρωπα αυςισά- 
µενοι ἀνδρῶν τε καὶ γυναικών, 

οὐχ ἥκισα πολλῶν εἰς αὐτοὺς ἀνήρεησαν ὄχλον 
τιῶῦν τὺ αὐχμηρῶς ζην καὶ τὴν ἐν τῇ ὁιαίτῃ 
σκληραγωγίαν αὐταρκέςατον εὐσεβείας ἔνδει- 
γα λογιζομένων. ο{. Βοποιπεῃ. 4 20 εἰ 37. 

ἐλ εφαίρετο ἐπλανᾶτο, ἐβλάπτετο. 
ἐλέφαντα ἐκ µυίας ποιεῖν, ἐπὶ τῶν 

τὰ ἐλάχισα ἐπαιρόντων τῷ λόγῳ καὶ μεγάλα 

ποιούντων. .«{θκιανοῦ μυίας ἐγκωμίῳ. (εχίς,) 

μὴ καὶ δόξω, κατὰ τὴν παροιµίαν, ἐλέφαντα 
ἐκ µτίας ποιεῖν. 

χωὶ ἄλλων: 

ἔλευθεριώτερος — ἐλινιῶ 

ἐλεφαντόκωπον ἀπὺ τῆς λαβῆς τὴν 
— * 

µάχωιραν ἔφη, 
ἐλέφάντος οὐδὲν διαφέρειςν ἐπὶ τῶν 
“. 4 —* 

μεγάλων» καὶ ἀναισφήτω», παρ ὅσον καὶ τὸ 
φον τοιοῦτον. 

ἐλεφτραι βλά Ί ῇ «επραι αλανα «πατήσει, 

ἐλεψ εν (Ποιη, «4 236) ἐλέπισεν. 
ΣΕ. { . 4 

Πλεών (Ποια, Η 500) ὄνομα πόλεως, 
ε ο ή 

| ἕλη ἡ Φερμασία. 
ἀπρόοπτα. 

γ / ι 5ς ΄ 2 

ἐληγάτευσε κατὰ Βωμαίας, ἀπένειμεν. 
ἀ 4 . 

ἑληώετο ἐπελάθετο. 
ἑληίζοντο ἐληςεύοντο. 

” J 

4 4 3 ⸗ 4 

RA— 1V46 τι 

}γ. 4 c ⸗ 3 * ἑλήκτευσε κατὰ Εωμαίους, ἀναγροὺς 
διωρθωσε». 

ἐλήλακεν ἐλήλυδεν. 
ο τωνα: Hom. 11 518) συνέχεται. 
έλη 
- 

λεγμένον κατησχυμμµένον. 
ἑληλέδατο «ΗΠοι. η 86) ἐκ τοῦ ἐλεύνω, 

ἕλῃς αὐθυπότακτον. 
γ. « - J — — ⸗ ⸗ 
ν το γυμνή τῇ παρρησίᾳ Σρηήσα 

— 5 ” -- * 

σθαι, παρεισελό εἴν δὲ τὸ µετ ἄλλα πλα- 
’ 4) ων . . ϱ 4 

γιάσαντος συνεισελεἴν. διά τοῦτό φησιν ὁ 
} ΄ — .. — c 

ἀπόςολος (πά Rom. 5 20) Ἱπαρεισηλώεν ὁ v 
μος.᾽ 

Ἕλύεμος ὄνομα κύριον. losepli. B. ]. 
1109 5. 

ἔλδῃ ἀνεὶ κᾶ ἐλφέτω" Νόμων 9’ (ρ.881 Ε) 
μήτε εἷς ἱερὸν ελδῃ μηδέν. 

ἔλθωμεν αὐθυπότακτον. 
ἐλιάσθῃ (Που. (0) 049) ἐ 
ἑλιγκός ἡ αυξροφή, 
ἕλικας (Ηοιη, - 401) τὰ περὶ τοὺς καρ: 

ποὺς ψέλια, α ἐνώτια. 
Ἑλίκη πόλις. 
ἑλικτήρ εἶδος ἐνωτίου. καὶ ἑλικτῆρες 

ὁμοίως. 

λινεν. 
- 
—F 

ἐξέ 

"Ελικών ὄρος. 

Ἐλικώνιος ἀςρονόμος ἀποτελεσματικάνα 
περὶ ὑιοσημιῶ», καὶ ἄλλα πολλά. 

Ελικώνιος σοφισὴς Βυξάνειος ἔγβαψευ 
χθονικὴν ἐπιτομὴν ἀπὸ τᾶ -4δὰμ µέχρι Θεο- 
δοσίου τοῦ μεγάλου ἐν ῥιῤλίοις τ’. eſ. 5. 

“Απίων εἰ “4ρριανὸς h. 
ἑλικῶπις Hom. 4 08) εὐόφῷαλμος, καὶ 

ἑλίκωψ εὐόφφαλμος, 
ἑλικώτατο» ὕδωρ (Callimach. ſr. 290) 

τὸ ἑλικοειδῆ ἔχον τὴν ῥεῦσι», ἢ διαυγές. 
ἑλίκωψ. 

ἐλινιῶ ὑμνῶ. eſ. ἔλινον athen. p· 618 D. 



ἔλινος --- ἑλληνοταμίαι ἃ 

ἔλινος καρπός. 
. ἐλινύειν ἠσυχάζειν, βραδύνειν. 
ν΄ ἐλινύειν σραγγεύειν. 

ἐλινύοντας διατρίβοντας, η ἐγχρονίζον- 
τας, καὶ "πύτμον ἐλινύσειεν' ἀντὶ τοῦ τὴν 
δυςυχίαν παύσειε». Ηρόδοτος 7 56) "“διέβη 
δὲ ὁ ςρατὸς ἐν ΄ ἡμέρησι καὶ ζ εὐφρόνῃσιν, 
ἐλινύσας οὐδένα χρόνον.” καὶ 4ρριανός Und. 
997) "-αἳ δὲ κατασκοπαὶ οὐδέν τι ἐλινύασαι 

ἐγίοντο. καὶ αὖδις “ὃ δὲ ἀπῆγε τὴν «ρα- 
τιὰν μηδέν τι ἐλινύσας, τουτέςι χρονίσας. 
καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 937) '"εὖτε ὁ) ἐπέλ- 
Ρηόρθρος, ἐλινῦσαι μικρὰ γαριζόμενος. κα 
αὖθις "ἐλινύοντα καὶ ῥλακεύοντα κλάειν 

ἐῶσιι. καὶ αὖδις “ή ποτε ἄρα ἐν τῷ ἐλι- 
ρέει καὶ κέλλειν διαρουῇ ὁ καιρός,” 

ἕλιξ ἕλικος. 

ἑλέξας (Ηοιη. 466) συςρέψας. 

ἝἜλιξος εἷς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν παρὰ 

Ἠεγαρεῦσιν. Harp. 
ἐλίπανας (Ρ». 23 5) λιπαρὸν ἐποίησας, 

ἐλιπάρησε παρεκάλεσε λιπαρῶς. 
Ελισθιαῖος. 

Ἐλισσαιέ ὄνομα κύριον. καὶ Ἔλισ- 
σαῖτος. 

ἐλίσσετο παρεκάλει 
ἐλίσσοντο ἱκέτευον. 

ἑλισσόμενος ἀναςρεφόμενος. 

ἑλιχθέντων» (ΗΠοιι. ή 74) συςραφέντων. 
ἑλίχρυσος τὸ τοῦ κισσοῦ ἄνθος. ''ἄν- 

Φει ἑλιχρύσου ἐναλίγκιος. 
ἕλκει μιοιχὺς εἲς µοιχόν, παροιμία. 
ἑλκεσίπεπλοι ἐφελκόμεναι τὸς πέπλες 

ἐν τῷ φορεῖν. «ὅτι τὸ ο ἐν ταῖς συνθέσεσι 

πολλάκις εἲς τὸ ε μεταβαλλόμενον καὶ τὴν 
σι συλλαβὴ» προσλαμβάνει’ ἕλκω ἑλκόπεπλος 
ἑλκέπεπλος ἑλκεσίπεπλος, πρῶτος πρωτόλαος 
πρωτέλαος πρωτεσίλαος, πηγός πηγόµαλλος 
πηγέµαλλος πηγεσίµαλλος. ἔνιοι δὲ αὐτὰ ἀπὸ 
μέλλοντος σχηματίζησι, τῶν διπλῶν μὲν ἆνα- 
Ἱνομένων, τοῦ δὲ ε παρεμπίπτοντος, οἷον 
Όξω ἑλξίπεπλος ἑλκεσίπεπλος, πήξω πηξί- 
µαλλος πηγεσίµαλλος. 

ἑλκηθμός ἑλκυσιός, σπαραγµός. 
ἕλκος τὸ τραῦμα τὸ χρονίσαν, ἀπὸ τᾶ 

3 

λιτανεύων». καὶ 

3 * — * * ., . μετὰ τὴν τρῶσιν ἕλκεσθαι τὸ σῶμα. καὶ 
. — * — — « — κ. * 

τὸ σώμα αὐτοῦ πᾶν ἑλκῶν ἐξέεσεν' {(ε[, v. 
ἐξέζεσεν). 

Ἑλλάδιος «ἄλεξανδρεὺς γραμματικός, 
Ἰεγονὼς κατὰ Θεοδόσιο» τὸν ῥασιλέα τὸν 

Ῥωμαϊκὺν ὄλεθρον ἠθλοθέτει”' 
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νέον, λέξεως παντοίας χρῆσιν κατὰ ςοιγεῖον, 

ἔχφρασιν φιλοτιµίας, «{ιόνυσον» ἢ μοῦσαν, 
ἔκφρασι»ν τῶν λουτρῶν Κωνσαντίνου, ἔπαι- 
νΟ» Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως. 

"Ελλάνικος ἸΜιλήσιος ἱςορικὸς περίοδονα 
γῆς καὶ ἱςορίας. 

Ἑλλάνικος ΠΗιτυληναῖος ἱσορικός, — 
νδρομένους, οἳ δὲ Αρισομένος, οἱ δὲ δχά- 

µωνος, οὗ ὁμώνυμον ἔσχεν υἱόν. διέτριψε δὲ 
Ελλάνικος σὺν ᾿Ηρούδότῳ παρὰ Αμύντα τῷ 

Μακεδόνων ῥβασιλεῖ κατὰ τοὺς χρόνους Εὺ. 
ριπίδου καὶ Σοφοκλέους, καὶ Ἑκαταίῳ τῷ 
Π{ιλησίῳ ἐπέβαλε γεγονότι κατὰ τὰ Περσικὰ 
καὶ μικρῷ πρός. ἐξέτεινε δὲ καὶ µέχρι τῶν 
ΠΠερδίκκου χρόνων, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Περ- 
περίνῃ τῇ καταντικρὺ .4έσβα. συνεγράψατο 
δὲ πλεῖςα πεζῶς τε καὶ ποιητικῶς. 

ἑλλανοδίκαι οἱ κριταὶ οἱ καθήµενοι εἷςα 
τοὺς ἀγῶνας. Εὐνάπιος (ρ.103 Nieh.) οὕτω 
“καὶ τότε ὁ µέγιςος ἑλλανοδίκης Γαϊνᾶς τὸν 

(οξ. ν. ἠθλο- 
θέτεὺ. 

ἑλλανοδίκαι, τὸ μὲν πρῶτον ἕνα κα-ν 
Φίσων ἑλλανοδίκην οἱ Ἠλεῖοι, εἶτα ῥ’, τελευ- 
ταῖον δὲ Φ΄. 4ριςόδημος δὲ ὁ ᾿Ἠλεῖος τοὺς 
τελευταίους τιθέντας τὸν ἀγῶνα εἶναι ἑλ- 

λανοδίκας, ἄφ᾽ ἑκάςης φυλῆς ά. Harp. 
ἐλλεβοριᾶν τὸ ἐλλεβόρου δεῖσθαι ὡς 

φαρμάκε" ὅτω Ἰαλλίας. καὶ ἐλλεβορίζω. 
sch. Α Vesp. 1480. 

ἐλλέβορον εἶδος βοτάνης φαρμάκα, τὸ 
παρὰ τοῖς ἱατροῖς καρπὶν λεγόμενο». 

ἐλλεῖπον τὺ ἐνδεέ. ἑἐλλιπὲς δὲ διὸ 

τοῦ |. 

ἑλλείπω αἰτιατικῇ. 
ἔλλερα ἔργα φόνια, χαλεπά, κακά. 
Ἕλλη» φρόνιµος. 
ἑλληνικόν γ ἐπένέυσαν ἄνδρες οὗ- 

τοιί Αριςοφάνης (Άε]ν. 115), ὡς διαφέροντος 
καὶ τοῦ γεύματος τοῦ ᾿Ελληνικοῦ. 

Ἑλλήνιος σρατός, καὶ Ελλήνιος γλῶσσα. 
ἑλληνοκοπεῖν. 
ἑλληνοταμίαι. οἱ τὰ ἐκ τῶν φόρων χρή-α 

µατα φυλάσσοντες, ἃ πρότερον κοινῇ οἱ Ἕλ- 
ληνες ἐν 4ήλῳ ἀπετίθεντο, οὕτως ἐκαλᾶντο. 
Thus. 196)* “Παραλαβόντες γὰρ οἱ 4θηναῖοι 
τὴν ἡγεμονίων ἑκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ 
τὸ Πωνσανίου μῖσος, ἔταξαν ἃς τε ἔδει πα- 

ρέχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρ- 
βαρο» καὶ ἃς ναῦς' πρόσχημα γὰρ ἦν ἁμύ- 
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— — 
νεσθαι ὧν ἔπαφον, δηοῦντας τὴν βασιλέως 

’ . * — 2 

χώραν. καὶ ἑλληνοταμίωι κατέςη τοῖς «1θη- 
΄ * * 2 {4 

ναΐοις πρώτη ἀρχή. ι | 
« ’ 414 b ἑλληνοταμίαι ἀρχή τις ἦν, οἳ διεχεί- 

ριζο» τὰ χρήματα. Ἠατρ. 
΄ ΄. 8 4 * * ιν 4 * 5 4 

υ τάλαντα κ ξ εταχὺῃ ὁ Φφορος υπό 

“4ριςείδου τοῦ δικαίου. 
Ἑλλήσποντος. 
ἑλλιμενίζω. 
ἑλλιπές τὸ ἐδεές. καὶ ἑλλιπὴς ὑμοίως. 

εἐλλιπύντες, 
ἑλλόβια τὰ ἐνώτια, διὰ τὸ ἐν τοῖς λο- 

-- — * 1 γε 5 .. ᾿ ” βοῖς τῶν ὤτων εἶναι. ο δὲ Γραΐανος λέγει 
- ω 

τῷ “Σὐγάρου παιδί μέμφομαί σε ὅτι μὴ 
/ ΄ ᾿ - 

πρόσθεν ἥκες παρ ἐμὲ συςρατεύσων καὶ τῶν 
πόνων συμμετασγχήσων’ καὶ ἐπίτῷδε ἂν ἡδέως 

- - Γ ” ΄ ΄ 

τῶν ἑλλοβίων τύτων τὸ ἕτερόν σα ἀποσπά- 
. “ἳ — J —4 

σαιμι ἐφωφψάμενος ἅμα τοῦ ὠτὸς τῇ ἑτέρα. 
— —7 ⸗ 7 .. 

τῷ δὲ ἦν ἄπφω τὰ ὧτα τετρηµένα, καὶ ἐξ 
ἀμφοῖν χρυσᾶ ἐνώπια ἐξηρτηκένα”. «(Ρίο 
Cassinus ?). 

2* ϕ 4 ’ 3 

ἑλλόγιμος τίμιος, σεβάσμιος. καὶ χω- 
ρίον ἑλλόγιμον τὸ τίωτον. 

“42 1” Ὑ — 
ἔλλογος" Gynes., p. 6) Vtur ῃ ὑῆμος 

ἔλλογος τὸ ἀργόμενον. 
* 12494 
ἕλλοπες οἱ ἰχθυες. 

Ἓλλουρος ἐφνικόν. 
Ἰ λκησός. 

ἕλξει ἑλκύσει. 

ἐλογίσατο ἐλάλησεν, ἐφθ έγξατα”. «{αβίὸ 
(Ρε, 51 0) "ὅλην τὴν ἡμέραν ἀδικίαν ἐλογί- 
σατο ἡ γλὠσσά σου. 

Ἴ 4 3 γ.. ΄ 

ἐλογοποίουν πρὸς ἀλληλους λόγες ὅιε- 
τίθεντο" '"οἳ δὲ ἐς ἀλλήλους ἐλογοποίουν, τε- 
θατευόμενοί τε καὶ κομπάζοντες ὡς εἰς πολλὰ 

ἡ τοῦ τόπου κατάληψις τούτες ὀνήσει)' (οΓ, 
γ. τερατευὀμενοῦ. 

ἐλοιδόρησε διέβαλεν, ἐσυκοφάντησεν᾽ 
«ἰλιανός ᾿ὁ δὲ Ιλέανδρος ἐλοιδόρησε τὸν 

ὕπατον τῆς ἐν «4ἰγύπτῳ ἀρχῆς κωμῴδῶν, 
* 3 — ε) — ἕνα « 

καὶ παραλὺει αὐτὸν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἀδι- 
κοῦντα.᾽, 

ο x 

ἐλοιδορούμεδα ἐςασιάζομε», ὡς ὑπὸ 
- - / ή ’ - * 

τῆς φιλονεικίας ἐς λοιδορίαν τραπῆναι, “4ρι- 
* ο e⸗ J 

ςοφάνης Νεφέλαις (63) "περὶ τοὐνόματος 
δῆτ ἐλοιδορούμεθα." «4γαθίας (ἱ 19) "καὶ 

- — ή ἳ ε - — 

δὴ τῷ Ναρσῇ πάντες ἐλοιδοροῦντο, ἀλαζόνα 
— 3 

τε ἀποκαλοῦντες καὶ ἀτάσθαλον, καὶ ἔργῳ 

μὲν αὐτὸν εἶναι λέγοντες ῥίαιόν τε καὶ µι- 
— 2 * 

αιφόνο», τὴν δὲ τοῦ εὐσεβεῖν ἀεὶ καὶ τὸ 

ἑλληνοταμίαι Ὁ — ἐλωβήσατο 

Φεῖον Φερωπεύειν δόξαν ἄλλως αὐτῷ κεχοµ: 
ψεῦσθαι.”' 

ἕλοιτο Φέλοι. 
ἑλόμενοι ῥουλύμενοι" Ἐενοφῶν (anab. 

... Ἴ 3 ε. 

93 5) 8 μὲν ἤρχεν, οἳ δὲ ἐπείθοντο, 8} ἐλύ- 
22* *⸗ ” 

µένοι, ἀλλ ὁρῶντες ὅτι µύνος ἐφρύνει οἷα 
λε. * * 

έδει τὸν ἄρχοντα.) 
« - 4 ἑλόμενος θέλω», ἕλωμαι αὐθυπότα- 

κτον. 
ἑλόντες λαβόντες, 

- * 1 

ἕλος δίυλον (απ δίυγρον) δάσος": ödu- 
τος ἰλὺς ἐπικεγχυμένου πηλοῦ καὶ ῥαψθείας 
εί φι * 2 

ὕλης, ἡ παπύρα, ἢ καλάµου ἐκφυομένης ἀεὶ 
.. — — τη 

τοῦ πηλοῦ καὶ ὑπερωνεςηκυίας τὸ ὑδατος. 
” 1 3 -”- στο) . τε ηλ Εὺ 

ἔλεασεν ἀντὶ τᾷ ἐθάπτισεν" ΄ἴτον ὃὲ Eu- 
— * 

»ομιανὸν ἔλεσε Βελισάριος τὸ Φεῖον λετρὀν, 
χερσὶ δὲ οἰκείαις ἀγελόμενος εἰσποίητον ἐποιή- 

* * — 
σατο παῖδα, ἧπερ εἰσποιεῖσθαι χριςιανοῖς 
νόμος «Ῥτοεορ. Are. 1). 

ἐλοχεύθη ἢ ἐγεννήθη ἢ ἐγαμήθη. 
ἐλόχισε παρὰ ᾿ΠΗροδότῳ {4 103) ἀντὶτᾶ 

εἲς λόχους κατέταξεν. 
Ύ / Ὑ ΄ ..εν . * . 

ἐἑλόγων ἐνήδρευον" ο δὲ ἔχων κοινωνὺς 
— 2 * 7 ή “ . ς { 

τῶν ἀσεβημάτων ἐλόχων» τὰ κατὰ τὰς ὑὁδες. 
Ελπιδηφόρος ὄνομα κύριον. 
* ΄ ’ 2 * 1— ΄ 

ἐλπίς προσδοκία ἀγανῶν, καὶ ὁ φοβοί- 
Ἱιενος προσδοκᾶ, ἀλλ ἐκ ἀγαδά. κακῶν γὰρ 

Ἱ ⸗ 23 η * 94 δὲ ή ἐλ ’.. προσδοκία ἐςὶν ὁ φόβος, ἀγαθῶν δὲ ἡ ἐλπίς. 
. Τ ’ 

ἐπεὶ οὖν οὐχ ὑφεςώτων πραγμάτων οἱ ἀσε- 
* * ’ ΄. 2 - { ο 

βεῖς προσδοκῶσι», ἀπόλλυται αὐτῶν ἡ ἐλπίς" 

ὡς γὰρ µένησι τοῖς ἡδέσι χρῶνται (Ὀἱάγαι, 
in loh. 6 8), 

2* } * ν ὅ * - Σ» «3 

ἐλπίσας. οὐ µόνον ἐπ ἀγαθῶ, ἆλλὶ 

ἁπλῶς ἐπὶ τῇ τᾶ μέλλοντος, ἐκβάσει λέγεται 
παρὰ “ἄττικοῖς. νε]. Thue. 11. 

ἐλπωρή (Μο, η 7θ) ἐλπίς, 
τε. 4 

Ελσεμών. 
ἐλύγωσεν ἔκαμψε"' (ΑΡ 0 917) "καὶ ἆα: 

/ “γε 3 

νάης ἐλύγωσεν ὃδε φρένα, τυτέςιν ὁ χρυσός. 

Ἔλυμα, 

Ἐλυμαῖος. 
΄ Ιλ. 4 ΄ 

ἐλυμήνατο ἔβλαψεν' "οἳ δὲ σύςημα 
γενόμιενοι ἐλυμαίνοντο πολλοῖς ὁδίταις, ἐμ- 

/ 

πίπτοντες εἰς τὰ καταλύματα." 
ἐλυσάμην ἀπέδωκα. 
Ὕ ’ 

ἑλύσατο ἐλυτρώσατο. 
ἔλυτρον κάλυµιµα, σκέπασµα, ἐνείλημια. 

* * ὁμοίως καὶ ἡ δήκη τοῦ ὁόρατος. σηµαίνει 
δὲ καὶ τὸ τοῦ ὀςρέου ὄςρακα», 

ἐλωβήσατο ὕβρισεν. 

ϱ» 



ἑλώδης -- ἐμβεβροντημένος 

λώδης ὁ κάθυγρος τύπος. 
ἐλωέ ἑθραϊςὶ ὁ θεός. 
ἱέωμαι (Ἠοιη. 4 137) ἀφέλωμαι, λή: 

ψομαι. 

ἐλῶν ἐλάσας Ηρόδοτος 7 33). καὶ ἐλῶν- 
τες δὲ ἐλαύνοντες, 

ἕλωρ τὸ λῆμμα. 
ἑλώρια (Ποια. «4 4) ἑλκύσματα, σπαρά- 

Ἱπατα. 

ἐλῶσα ἐλαύνουσα. 
ἵλωαι καταλάβωσιν. 
ἐλώφησε» ἐπωύσωτο, ἀπὸ τῶν ὑποξυ- 

Ἰίων, ὅφεν καὶ τὺ εὐλόφως φέρειν. sch. 5 
1.81. 

ἐμαί, λείπει τὺ αἱ ἄρθρον, ἵν ᾗ, αἱ ἐμαὶ 
ailuc. eſ. v. αἱ ἐααὶ πόλεις. 
ἐμαίμασσε (ου. 38 8) προεθυμή η. 
ἐμαλάκισε μιαλακὺν ἐποίησεν. 
ἐμάλδαξαν" ἐν δὲ τῷ πρανεῖ καὶ ὁλι- 

οὔτρῃ τόπω ξύλα παραςαιρᾶντες τῇ κατα- 

άσε καὶ τὸ μέσον ἄλλοις ἐγκαρσίοις ςερι- 

{οποιοῦντες, καὶ φορμοὺς ἐπιῤαλόντες ὕλης, 
ἐμάλθαξαν τὸ πάνυ πρωγές τε καὶ ὀλισθη- 

ρόψ, τουτέςσι κατεπράυναν, καθωμάλισαν. 

ο, παραςαι ροῦντες. 

ἐμασχαλίσδηῃ. ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις, 
ὑπότε φονεύσειαν ἐξ ἐπιῤουλῆς τινά, τὸ ἔρ- 
[ον ἀφοσιημένοις ἀκρωτηριάζειν τὸν »εκρό», 
Σα τῶν μορίων» ὀρμαφθὺν ποιήσαντας κρη- 
αγάναι κατὰ τοῦ τραχήλΏ, διὰ τῶν µασχα: 
ωῦς ὀμίροντας": η’ ἡ δὴ καὶ κµασχαλίσµατα 
πφοσηγύρευσαν αὐτά. Σοφοκλῆς ἐν Ίρωίλῳ 
πλήρη µασχαλισμάτων.' εἴρηκε τὸν µασχα: 
Ἠσμὸν καὶ ἓν Πλέκτρα (445). 

ἑματαίασε μάταια ἐλάλησεν. 
ἐμάτησεν (οι. 11 414) ἠέλησεν, ἐμα- 

Γαμπόνησεν. 
ἐμαντῷ ῥαλανεύσω. (Α Ῥας, 1103) οἵο- 

. ἐκαντῷ ὁιακονήσω. εἴρηται δέ, ὅταν ὁ 

— »ωθρεύηται καὶ ἑαυτῷ τις λα βάνι 

τί ἀρέτοιναν καὶ διακονΠ. ἡ ἀπὸ τῶν τὼς 
ῥαλάνοις ἐγκρυπτόντων εἲς πὺρ. 

ἐμβαδόν (Ποπι. () 505) ὀύχα τᾶ εἲς ναῦν 
ἐμβήναι. καὶ αὖθις ᾿ἡ) τὸ ἐμβαδὸὺν ὑπονοῦν- 

τες εἶναι κρεπτήρια ἔςερεφον τοὺς οἴκους. 
ἐμβαίη κατέλδῃ. 
ἔμβαινε. καὶ ἐμαίνειν ἀρχὴν λαμβά- 

νε" οἱ γὰρ Εωμαῖοι πρόνοιαν ἐποιοῦντο 
τῇ µηδέποτε πρύτεροι τὰς χεῖρας ἐπιῤάλλειν 
τοῖς πέλας, μη’ ἄρχοντες φαίγεσθαι χειρῶν — — — — — — —— — — — 
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ἀθίκω», ἆλλ' ἀεὶ δοκεῖν ἀμυνόμενοι ἐμβαίνειν 
εἲς τοὺς πολέμους. ἢἡ ἐμβαίνειν τὸ συμπλέ- 
κέσθαι. ε[.ν. ἀμυνόμενοι. 

ἐμῤβαίνοντες ἐπιῤαίνοντες" οἱ δὲ 4ρά- 
βιοι ἀρειῇ πολὺ τῶν ἄλλων διαφέραισιν' οἳ 
βέλεσι» ἀνὑρομήκεσι χρώμµενοι, ἀντὶ τῶν χει- 
ρῶν τῷ ποδὶ ἐμρωένοντες εἰς τὴν νευρὰν κυ- 
κλοῦσι τὸ τύξον. 

ἐμβαλεῖς εἰσελεύσῃ. ἰδίως δὲ ἐμβαλεῖν 

τὸ ταῖς ναυσὶ κρᾶσαι ἡ ταῖς κώπαις" (Α Έα. 
309) ᾿ῥυππαπαῖ, τίς ἐμβαλεῖ; ' ἔει δὲ καὶ 

τὸ ῥυππαπαῖ µήίπηµα Ἰμόφου ναυτικοῦ ὑπὸ 
τῶν κωπῶν ἀποτελουρένου. 

ἐμβάλλουσι κατανεῶσιν, ἀπέρχονται" 
"ἐμρβάλλουσι δὲ ὁ μὲν βασιλεὺς ἐς .«4νδίαν, 
ὁ δὲ Προκόπιος ἐς Φρυγίαν τὴν ἄνω” (Ε- 

napius?). 

ἐμβαλόντα" "ὃ δὲ παῖς ὢν ἔτι τὸν ὃι- 
ῥάσκαλον «{ίνον πληγὰς αὐτῷ ἐμβαλόντα ἐν 
τῇ διδασκαλία δυσανασχετήσας, καὶ ἐκ ἐ9έ- 
λων ἄρχεσθαι, λίθῳ ῥαλὼν ἀπέκτεινεν." 

Ἐμβαρός εἰμι νουνεχής, φρύνιμος, ἦν 
πρότερον» ὁ ΙΠειραιεὺς νῆσος, ὅθεν καὶ τοῦ- 
νομα εἴληφεν ἀπὺ τῷ διαπερᾶν' οὗ τὰ ἄκρα 
ἠΠούνυχος κατασχὼν ΙΗουνυχίας 4ρτέμιδος 
ἱερὸν ἱδρύσατο, ἄρκτο δὲ γενομένης ἐν αὐτῷ 
καὶ ὑπὸ τῶν -49θηνραίων ἀναιρεθείσης λιμὸς 
ἐπεγένετο, οὗ τὴν ἀπαλλαγὴν ὁ Φεὺς ἔχρη- 
σεν, ἄν τις τὴν «υγωτέρα Φύση τῇ Φεῷ. 
Eufit ρος Ἱέ / τ — .- - ο. 

"μῤμαρος δε (ιόνος ὑποσχύμενος επι τῷ την, 

ἱερωσύνην αὐτοῦ τὸ γένος διὰ ῥίου ἔχειν, 
ῥιακοσμήσας αὑτᾶ τὴν: θυγατέρα αὐτὴν μὲν 
1 ⸗ 3 — 2 ΄ 1 J — - 

ἀπέκουιμεν ἐν το ἀθύτω, αίγα δὲ ἐσθῆτι 
/ { ν ’ * σι 

χοσµήσας ὡς τὴν Φυγατέρα ἔθνυσεν. ὄιλεν 
καὶ εἲς παροιίαν περιέςη. τάττεται δὲ ἐπὶ 
τῶν παραπαιόντων καὶ μεμηγύτων. 

2 — * t * J - . 

ἐμβάς τὰ ὑποδήματα τὰ ἀνδρεῖα, παρὰ 

τὸ ἐμβαίνειν' «ρισυφάνης Πλούτϱ 58) 

᾿ἐκτυπεῖτο δὲ ἐμβὰς γερόντων εὐρύθμοις 
προῤήμασιν,  ἀντὶ τοῦ πηδήκασιν. 

2 ’ Ὕώ έ 4 . .) { 

ἐμβατεύων ἐπιῤαίνω», καὶ ειβατεύ- 
/ . α] σαντες εἰσελθόντες" "οἱ δὲ Οὕννοι ἐς τὴν 

προκειμένη» γησῖδα τῆς πόλεως ἐμβατεύσαν- 
τες, τῶν ῥοσκημιάτων τῶν περιττῶν διὰ τὸν 
πόλεμον φρουρᾶς ἕνεκα ἐς αὐτὴν ὅκακομι 
σθόντων. 

3 * J ἐμρερλημένα ἐγκεκεντρισμένα. “4ριςο- 
/ 4 4 2 — 2 3 τέλης δὲ καὶ ἐμβολάδας ἀπίους τὰς τοιαύ- 

τας λέγει. Harp. 
. { ⸗ ἐμβερροντημένος µάταιος γενύμενος. 

2ο" 
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ἐμβελές' Eolyb. 8 ϐ) *o δὲ «4ρχιμήδης 
παρεσκευάσατο ὄργανα πρὺς ἅπαν ἐμβελὲς 
διάςηµια, πόρρωδεν μὲν ἐπιπλέοντας τοῖς εὐ- 

τονωτέροις καὶ µείζοσιν, ὅτε δὲ ταῦθ’ ὕπερ- 
πετῇ γέγνοιτο, τοῖς ἐλάττοσιν.”' 

ἔμβιον ᾽ἀντιφῶν τὸ ζῶν καὶ μὴ ξηραν- 
Φὲν μηδὲ ἐναποῦανόν (Ἠαιρ.. Gynes. ϱρ. 
145) ᾿ἔμβιόν τι ψυχῖς πάθος ἐνέςαξέ µοι 
κομίσασα."' 

ἔμβολα μοχλοί, ἀσφάλειαι" '"ἔμβολά τε 
- ⸗ 2*2 * ς } Ἱ , τα νηῶν γενόµενοι ἐδὲν ὤνησαν οἱ ἀνθριάντες. 

.” ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 236) '"ἔκβολα χαλκο- 
γένεια, φιλόπλοα τείγεα νηῶ», «κτιακοῦ πο- 
λέμη κείµεθα μαρτύρια." 4ριςοφάνης (Ύεερ. 
2441) "ἔμβολον ſimmo σίμβλο») δέ φασι χρη- 
µάτων» ἔχειν αὐτόν», 

ἐμβολάς ὁρμάς, ἐπιδρομάς. 
ἐμβολή τὸ ἄκρον τοῦ κριοῦ τοῦ µηχα- 

νικοῦ ὀργάνου. (ας. 2 763) "τῷ ἐἔπιφερο- 
µένῳ ἄχθει ἀποκαυλίζειν τὸ προέχον τῆς 
ἐμβολῆς. 

ἐμβολήν κλεισούραν, εἴσοδον, πληθύν, 
ὁρμήν" ᾿καὶ τὸ βίαιο» τῆς ἐμβολῆς ἐδόκει 
παραλογώτερον.. 

ἐμβόλιμος ἀτελής' (Βαρο!ίν Dem.)“ Tn 
ποκράτους παῖδες ἐμβόλιμοί τινες. 

ἔμβολον παρατάξεως ὄνομα": ἔςι δὲ τὸ 
ἡμισυ τοῦ ῥόμβσυ, ὀνομάζεται δὲ καὶ σφη- 
νοειδές. ῥομβώδης δὲ παράταξις. καὶ τῆς 
»ηὸς τὸ πολεμικὸν σιδήριον. '᾿τὸν δὲ παρα- 
καλοῦντα πρὺς τὸν πόλεμον «ερατηγὸν καταά- 
σπάσας ἀπὸ τῶν» ἐμβόλων ἐποιεῖτο τοὺς λό- 
γους. ἔμβολον δὲ καλεῖται, ὅταν ἡ ἀμφίςο- 
μος διφαλαγγ ία τὰ μὲν ἡγούμενα κέρατα ἆλ- 
λήλοις συνάψη, τὰ δὲ ἑ ἑπόμενα διαςήσῃ. γα. 

Φίας ὁέ φησιν ϱ ϐ) "ήν δὲ αὐτοῖς ᾗ ἰδέα 
τῆς παρατάξεως οἷον εἲς ἔμβολον. δελτωτῷ 
γὰρ ἐἑώκει, καὶ τὸ μὲν ἐμπρόσθιον ὁ ὅσον ἐς 
ὀξὺ ἔληγε, ςεγανόν τε ἦν καὶ πεπυκνωμένον 
τῷ πάντοῦεν ταῖς ἀσπίσι περιπεφράχθαι, 
φαίης τε ἂν αὐτοὺς συὸς κεφαλὴν τῇ συν- 

θέσει ἀποτυπώσασθαι, τὰ δὲ σκέλη ἑκατέ- 
θωθεν κατὰ σίχους τε καὶ λόχους ἐς βάθος 
ξυγκείµενα, καὶ ἐπὶ πλεῖςον εἰς τὸ ἐγκάρσιον 
παρατεταµένα, διίσωτο ἀλλήλων ἠρέμα καὶ 
διεκέκριτο, καὶ προϊόντα ἐς μµέγιςον εὖρος 

ἀπετελεύτα, ὡς καὶ τὸ μεταξὺ χωρίον κενὸν 
καθεςάναι καὶ τὰ νῶτα γυμνὰ τῶν ἀνδρῶν 
σοιχηδὸν διαφαίνεσθαι. ἀπεσραμμένοι γὰρ 
σφᾶς αὐτοὺς ἐτύγχανο», ὅπως ἂν τοῖς μὲν 

ἐμβριμᾶται 

πολεμίοις ἀντιπρόσωποι εἶεν καὶ ἐκ τ ἄσφα- 
λοῦς ἀγωνίζοιντο τὰς ἀσπίδας προβεβλημέ- 
νου, τὰ δὲ ὀπίσθια διὰ τὸ ἀλλήλοις άντιτε- 

τάχθαι διαφυλάττοιντο.” 
ἔμβολος χάλκωµα πεπυρωµένο», περιτι- 

Φέμενον κατὰ πρῷραν ταῖς ναυσίν. hero- 
ἀοι. 1 166. 

ἐμ βραχεῖ 4ντιφῶν ἀντὶ τὸ ἁπλῶς καὶ 
ἐν κεφαλαίῳ. Harp. 

ἔμβραχν ἁπλῶς, ὅλως, συντόμως" "καὶ 
οὐδὲν ἦν εἴς τινα ἔμβρωγυ ἀγαθόν, ὃ μὴ 
ἐκείνου κατέτεινε τὴν ψυχήν”'. (αἳ, v. κατέ- 
τεινθ), ἀντὶ τῷ ἐλάχιςον. (Α Thesm. 307) ''πᾶ 
ὁ) οὐχὶ διαβέβληγ’, ὅπουπερ ἔμβραχυ εἰσὶν 
δεαταίς 

ἔμβραχυ τὸ μικρὸν καὶ εὐτελές' "μαρ-ὺ 
τύρεται ὁ φΦεὸς ὅτι μηδὲν ἀὐτὸν λαθεῖν δύ- 
ναται ἔμβραχυ.” 

ἔμβραχυ συντόμως, καὶ οἷον ἐν βραχεῖ.ο 
ἐμβρένφεια. 
ἐμβριθές ςερρόν, σιβαρόὀν. "τὴν περὶ 

ῥασιλέως Ἰουςίνου κρατήσασαν δόξαν, ὡς 
ἔσι μάλα ἐ[ιβριθής τε καὶ χατηκριθωμένος. 
“καὶ Πέτρος ὁ ῥήτωρ καὶ κάγιςρος ἐμβρι- 
Φής τε ἦν καὶ ἀνάλωτος ἐν τῷ ῥητορεύειν 
καταμαλάξαι φρονήματα βαρβαρικά" (εΓ. v. 
Πέτρος). 

ἐμβριθεςάτη ςερροτάτη" (Ροὶγὺ. 85 9) 
"εἷλε δὲ πόλιν Ὀρτόβριγα, δοκοῦσαν κατὰ 
τὸ μέγεθος καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώ- 
πων ἐμβριθεςάτην εἶναι.” 

ἐμβριθέςατος" “καὶ γὰρ ἐν τοῖς λύ- 
οις ἐμβριΦέσατος καὶ φιλογράμματος ἵκα- 
»ῶς γενόμενος ἧπται καὶ ποιητικῆς.' 

ἐμβριδῇ »οῦν σερεὺν καὶ ἔμφρονα λο» 
γισμό». 11,σίδης ' ̓ἔσω τῶν ἀσπίδων ἦλθες 
ἐμβριθεῖ τάχει. ΖΗένανδρος (ρ.441 Nieb.) 
''ὁ δὲ Γανχοσδρὼ ὁ τοῦ λοσρύου σρατηγὺς 

οὐχὶ ἐλέφαντάς τε καὶ ἀγροίκων ὅμιλον καὶ 
ἕτερα φύβητρα, κύμπῳ μὲν ἁρμόδια ἐνεργὰ 
δὲ καὶ ἐμβριδῆ οὐδαμιῶς, ἀλλὰ τοὺς µαχι- 
µωτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτες ἀγείρας, πλή- 
Φους τε ἀγεννοῦς ἀντάλλαγμα τοὺς τὰ πο- 
λέμια δεινὴὰς ἀποκρίνας.' καὶ αὖθις '"ἑςάναι 
τε ἐμβριθέσατα καὶ ἐπαμύνειν τῇ πόλει.” 

ἐμβριμᾶται μετὰ αὐσηρότητος ἐπιτιμᾷ . 
(Μεπαπά. exe. leg. ρ. 381) ''καὶ ἅμα γωόμενοι 

µανιώδεις καὶ ἐμβριμώμενοι τὰ πονηρὰ ἀπε- 
λαύνειν ἐδύκουν. καὶ ἐμβριμῆσαι μετ 
ὀργῆς λαλῆσαι. 

κ Ττ 



ἐμβρίμημα -- ἐμπαράθετος 

ἐμβρίμημα τὸ μετ ὀργῆς λάλημα. 
ἐμβρόντητος καρδιόπληκτος, μαινόµε- 

νος, ἔκφρω», 
ἔμβρυον» (Ποια. :345) νεογνὸν βρέφος" 

ἤ τὸ ὠμὸν καὶ ἄπεπτο». 
Ἔμεια τόπος πλησίον ΙΗυκηνῶν. 
ἐμειδίασα ἐγέλασα. 
ἔμελλε παρ Ὁμήρῳ ἀντὶ τοῦ ἑῴκει" 

Hom. B 36) '“ἅ ῥ) οὐ τελέεσθαι ἔμελλε, καὶ 
Σοφοκλῆς (ΑΙ, 935)  ἔμελλες ἔμελλες, τάλας,᾽' 
ἀντὶ τοῦ ἐῴχεις, φῆλος ἧς. 

ἐμέλλησεν ὑπερέθετο" 'Ὁ δὲ οὐδὲν ὧν 
ἔχρηζε µανεν ἀπεκρύψατο ἤ λέγων ἐμέλλη- 
σεν, ἀντὶ τοῦ ἐβράδυνεν. καὶ Ἰώσηπος (Β. 
110 1) ""οὐδεὶς ὁ) ἐνέδωκεν, ϱδ᾽ ἐμέλλησεν 
ἠπεῖν.. ἐμέλησε δὲ ἀντὶ τοῦ ἐφρόντισεν. 

ἔμετος ἡ τῶν περιττωμάτων κένωσις, 
ἐμετὸς δὲ αὐτὸ τὸ κενωθέ». 
Ἐμεχωνῖται ὄνομα ἔθνους παρὰ Ἰω- 

σήπῳ (Β. ]. 8 10 ). 
ἐμήδισαν τὰ τῶν Μήδων εἕἵλοντο" ὅτι 

μιτὰ τὴν ἐν ΙΠαραθώνι μάχη» Θετταλοὶ ἐμή- 
ὀισαν, δείσαντες τὴν ἀπόφραξιν τῶν Τεμ- 
πῶν. 

ἐμηκῶντο. 

ἐμημεκώς ἐμέσας. 
ἐμήνιεν ὠργίζετο, ἐμνησικάκει" 'ἐπ᾽ αὐ- 

τὸν δὲ τὸν «ρατηγὸν ἀφῆκαν βέλη, διὸ καὶ 
πλέον ἐμήνιεν.) 

ἐμηνίω» ὠργίζοντο. 
ἐμὴν χάριν συντάσσεται ἀντὶ τῇ ἐμοῦ 

χάριν παρὰ Πλάτωνι. 

ἐμηχανᾶτο ἐτεχνάζετο" "οὐ μόνον τοῖς 
ὀθγείοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπηκύοις ἀνέμβατα 
τὰ ὄρη ἐμηχανᾶτο φαίνεσθαι (μηχάνημα γὰρ 
τὸ σρατήγηµια), οὐ μόνον τῷ ἀνεφίκτῳ ἀλλὰ 
καὶ ὑπὸ τῶν δυσχωριῶν." 
Ἔμισα πόλις, καὶ Ἐμισαῖος ὁ πολίτης. 
ἐμιτρώσατο ἐζώσατο. καὶ ριςοφάνης 

ἐν Θεσμοφοριαζόσαις (168) '“κ'άλκαῖος, οἵπερ 
ἁρμονία» ἐχύμισαν, ἐμιροφόρε» τε καὶ διε- 
χίνουν Ἰωνικῶς,' ἀντὶ τοῦ µίτραις, τουτέςι 

ζώναις, διαζωσάµενοι ἁθρῶς περιεπάτου». 
ἐμμαπέως (Hom. E 836) σπουδαίως. 
ἐμματάζω»ν ματαιολογῶν. 

2 ἐμμέλεια εἶδος ὀρχήσεως" ἔςι δὲ ἡ τῶν 
τραγωδῶν. 

ὃν ἐμμέλεια χορικὴ ὄρχησις. διχῶς, ἐμμέ- 
λεια καὶ ἐμμελία, ἡ εὐρυθμία" "οἶσθα γὰρ 
ὅπως διακείµεθα περὶ τὴν ἐμμελίαν τὴν σήν.” 
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καὶ ἡ μετὰ μέλους τραγικὴ ὄρχησις, καὶ ἡ 
πρὸς τὰς ῥήσεις ὑπόρχησις. 

ἐμμελέςερον συνετόν, εὔρυθμον. 
ἐμμελῶς συνετῶς, εὐρύθμως, καὶ ἐμ- 

µελής συνετός, εὔρυθμος. «4ἰλιανός 'οἳ δὲ 

ὁμολογίας ἐμμιελεῖς ποιησάµενοι πρὸς τοὺς 
άρκάδας τοὺς αἰχμαλώτους ἐκομίσαντο. 

ἔμμηνα κατὰ μῆνα" (8 ΕΙ. 381) "Ίμηλο- 
σφαγεῖ Θεοῖσιν ἔμμην' ἱερὰ τοῖς σωτηρίοις.” 
καὶ ἔμμηνοι δίκαι αἵ τε ἐμπορικαὶ καὶ 
ἐρανικαί, 

ἔμμισθδοι οἳ ὀφείλοντες λαβεῖν μισθό» 
οἱ δὲ Οὐννοι οὐδέν τι ἧσσον ἔμμισδοι ἐγί- 
νοντο, ληιζόμενοι τὰ Ρωμαίων.” 

ἔμμορεν (ΗΠοιη. 4 278) έλαχεν. 
ἐμνώοντο μνήμη» ἐποίου», 

ςεύοντο. 

ἐμόγησα ἐμόχθησα. 
ἐμοὶ δὲ ἔς εἰργασμένον 'τοιοῦτον ἔργον, 

ὥςε ἁπαξάπαντας τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐπι- 
σομίζειν, ἕως ἂν ᾖ τῶν ἀσπίδων τῶν ἐκ Πύ- 
λου τι λοιπόν (Α Eq. 840). θρυλεῖ πάλιν ὁ 
Κλέων τὰ περὶ Πύλον καὶ Σφακτηρίω». ἔθος 
δὲ ἦν τὰ ἀπὸ τῶν πολεµίων ὅπλα ἐν τοῖς {ε- 
ροῖς ἀνατιθέναι. ἕως οὖν, φησίν, ἀνάκειται 

τὰ ὅπλα τὰ ἀπὸ Πύλου καὶ Ἀφακτηρίας 
ἅπερ ἀνέθηκα, οὐδεὶς τολμήσει κατ ἐμοῦ 
λέγειν. 

ἐμοὶ µελήσει ταῦτα καὶ λευκαῖς 
χόραις. λέγουσιν ὅτι βαρβάρων τινῶν σρα- 
τενοµένων ἐπὶ «{ελφοὺς ἐρωτώμενος ὃ θΘεὸς 
ἔφησεν 'ἐμοὶ µελήσει ταῦτα καὶ λευκαῖς κό- 
ραις.. ὕςερο» δὲ ἐφάνη μετὰ “4θηνᾶς καὶ 
"ἀρτέμιδος, ὧν καὶ ἱερά εἶσιν ἐν 4{ελφοῖς, 
ἀπαντῶν τοῖς πολεµίοις. 

ἐμπάζεται ἀναβάλλεται, ἐνθυμεῖται" ἢ 
ἐντρέπεται καὶ φροντίζει. 

ἐμπαιγμός. 
ἔμπαιος ὁ ἔμπειρος, οἷον Hom. 4 400) 

"κακών dꝰ ἔμπαιος ἀλήτης. 
ἐμπαλασσόμενοι ἐμπίπτοντες εἷἲς τὸ 

ὕδωρ" Θουκυδίδης 7 84) “οἳ δὲ ἐμπαλασσό- 
µένοι κατέρρεον ἐς τὰ ἐπὶ Φάτερα τοῦ πο- 
ταμοῦ. παραςάντες δὲ οἱ Συρακούσιοι ἔβαλ- 
λον τοὺς “4θηναίους. 

ἔμπαλιν ἐναντίον. ἢ εἲς τἀπίσω" "ὃ δὲ 
ἔμπαλιν ὁιελύ εἴν παρεσκεύασε τὸ» Ἴσρον, ἐν 
ταῖς λεγομέναις ὀλκάσι μακραῖς διαβιβάσας 

τὰ ῥαρβαρικὰ πλήθη. 
ἐμπαράθετος. 

ἢ ἐμνη- 
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ἐμπαροινοῦντες ἐνυβρίζοντες. καὶ Ιώ- 
σηπος (A. I. 612 ) "οὕτως ἐμπαροινᾶσι τοῖς 
πράγιασιν. 

ἔμπεδα βέβαια. 
ἐππεδοῖ ῥεβωιοῖ, ἀσφαλίζεται, διδάσκει. 
Ἐμπεδοκλέους ἔχδρα, ἐπὶ τῶν ἐπι- 

µόνως ἐχφρωδούρτων πρός τινας. «Τυσίας 
"ώμην δὲ ἔγωγε τοιαύτῃ φιλία συνηρμόσθαι 

ε/ α] v 4X 211 * γρ * 

ὡςε μι αν τὴν Γμπεδοκλέους ἔγφραν ἐμ- 
ποδὼν ἡμῖν γενέσθαι.) 

ο ν — J * * 

᾿Εαπεδοκλῆς Μέτωνος" οἳ δὲ «Τρχινό: 
μα, οἳ δὲ ᾿Εξαινέτα" καὶ ἀθελφὸν ἔσχε Καλ- 

λικρατίδη». ἠκροάσατο δὲ πρώτου Παρμενί- 
ἳ ζ * «1. ΄ ε. 
δουν ου τινός, ὡς φησι Πορή ύριος ἐν φιλο: 

/ Ύ ⸗ 1 .8 

σόφῳ ἱςορίᾳ, ἐγένετο παιδικά. οἳ δὲ ἕφασαν 
μαθητὴν Τηλαύγους τοῦ Πυφθαγόρου υἱοῦ 

τὸν ᾿Εμπεδοκλέα γενέσθαι. ««κραγαντῖνος δέ, 
* J ζ ς 

φιλόσοφος φυσικὸς καὶ ἐποποιός. οὗτος ὁ 

Πμπεδοκλῆς σέµµια ἔχω» ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
χρυσοῦν καὶ ἀμύκλας ἐν τοῖς ποσὶ χαλκᾶς, 
καὶ ςέµµατα «Πελφικὰ ἐν ταῖς χερσίν, ἐπήει 

ή —— — — 

τὰς πόλεις, δόξα» περὶ αὑτοῦ κατασχεῖν ὡς 
— * κ] 

περὶ Φεοῦ ῥουλόμενος, ἐπεὶ δὲ γηραιὸς ἐγέ- 
, * t - 

νετο, »ύκτωρ ἐἔρριψεν εαυτὺν εἰς κρατῆρα 
— — — 

πυρός, ὥςε μὴ φανῆναι αὐτοῦ τὸ σῶκα. καὶ 
οὕτως ἀπώλετο, τοῦ σανδαλίω αὐτοῦ ἐκβρα- 
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σώέντος ὑπὸ τοῦ πυρός, ἐπεκλήδη δὲ καὶ 
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κωλυσανέμας ὑιὰ τὸ ἀνέμου πολλοῦ ἐπιδε- 
- 7} ΄ * 2 2 * * µένου τῇ “κράγαντι ἐξελάσαι αὐτόν», δορὰς 
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ὄνων περιΦέντα τῇ πόλει. γέγονε δὲ τούτου 
ν ο ος « . η 

μαθητὲς Γοργίας ὁ οήτωρ ὁ {εοντῖνος. καὶ 
ἔγραψε ἐν ἐπῶν περὶ φύσεως τῶν ὄντων ῥι- 
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βλία γ΄: καὶ ἔςιν ἔπη ὡς δισχίλια. ἰατρικὰ 
καταλογάδην, καὶ ἄλλα πολλά. 
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τᾶτον τὸν “κραγαντῖνον ᾿Επεδοχλέα βα- 

δίσαι φασὶ τὴν ὑδὸν {υαγόρου, ἣν καὶ 
Σ{πολλώνιος ὁ 1 υανεὺς ἐζήλωσε. ξυγεῖναι γὰρ 
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τοῖς Φεοῖς --- ἐπαινοῦντος εἴη ἄν. eſ. v. IIv- 

Φαγόρας ο. 
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Ἐμπεδοκλῆς δυγατριδοῦς τῇ προτέρε, 
τραγικός. τραγῳδίαι αὐτοῦ κὺ’. 

ἔμπεδον ἀσφαλές, ἀπὸ τῶν ἐν πεδίῳ 

θεμελίων κειμένων». 
Ἡ — — ο ἐμπεδορκεῖν ἐμπέδως τηρεῖν τὰ ὄρκια" 

ο » * (Πετοάοί. 4 201) "'ἡ δὲ Φερετίμα τὸν ὄρο- 
΄ — * 

φον ὑποσπάσασα τοῦ ῥύθρου, ὡς ἄν ἔμπε- 
δορκοίη, ἤλαυνεν εἲς τὴν πόλιν.” 
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Ἐμπεδότιμος,. οὗτος ἔγραψε περὶ qu- 
— , ζ. ς ή σικῆς ἀκροάσεως" περὶ οὗ λέγει ὃ παραβά- 
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της ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Koorioig "ἡμεῖς 
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ἐμπαροινοῦντες -- ἐμπλασσόμενοι α 
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δὲ ᾿Εμπεδοτίμῳ καὶ Πυθαγόρα πιςεύοντες, 
γ | ς οἷς τε ἐκεῖθεν λαβὼν Ηρακλείδης ὃ [Ποντι- 
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κὺς ἔφη, καὶ μικρῷ πρότερον καὶ ὁ κλεινὸς 
ἡμῖν ἔδειξεν ἱεροφάντης Ἰάμβλιχος.” 
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ἐμπεδωνηναι άσφαλισθηναι. 
ἐμπειρεῖν πεπεισαμένως ἔχειν" (Ρο]γί, 
* 42 . 

Β 12) ""φήσας γεγονέναι πλείω χρόνον ἐν ταῖς 
— * * — 

Σάρδεσι καὶ τῶν τόπων ἐμπειρεῖν. 
ἐἑμπειρία. 
ἐππερονῆσαι διατρῇσαι. 
Ί ν — ΄ ἄν ον. ο ἐμπεσῶν τοῖς πράγκασι» ἄρξας τῶν 

’ 6 2 3X — * — πραγμάτων" "ὃς ἐμπεσῶὼν τοῖς πράγµασι τοῖς 
5 — * ὑπὸ χεῖρα, τὸν Φυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν ἀφιεῖς 

| καὶ ἐκχέων», καὶ κιόνην ἀρετὴν ἡγούμενος τὸ 
3 ἀδωροδόκητον, ἑκάκωσε τὰ πράγματα.) 

ἐιπηδῆησαι: (Α Nuh. 550) "ἐκ ἐτόλιωσ 
αὖθις ἐμπηδῆσαι αὐτῷ κειμένῳ”'. τουτέςι 
ἐκορέσθην. 

ἔμπήρα πεπηρωμµένα”" (Ἀε]ίαπας: ef. Kog- 
»οῦτος) ''αϊ δὲ γυναῖκες ἔτιμτον ἔμπηρα καὶ 
τέρατα. οἳ δὲ τῶν τετολµηµένων σφίαι λί: 
Θην καταχέαντες ἡκον ἐς «Τελφούς. 

ἕἔμπης ἰωνικῶς, ἕμπας δὲ καὶ ἔκπα 

| ἀετυιῶς. Σοφοκλῆς (Αἰ. 199) '"δύξηνον ἔκιπης, 

καΐπερ ὄντα ὀυσμενῆι 
ἐμπίπλασθδαι κορέννυσβαι, 
ἐκπίπλη (Α Αν. 1310) ἀττικόν" 

τὸ κοινὸν ἀπὸ τοῦ πίµπληµε πίµπλανε, ὡς 
ἵσαθι. ὅμοιον δέ ἐσι καὶ τὸ ""Κύκλωι», τῖ 
πίε οἶνον' παρὰ τῷ ποιητῇ (ι 341). «ἄττικοὶ 
γὰρ οὐ τρέπουσιν ἐπὶ τῶν εἷς μι τὸ µε εἰς 
ὁ ἐν τοῖς προςακτικοῖς καὶ συςέλλονσι τν 
παραλήγουσαν, ὡς ἡ κοινή, «ση «ςαυι, 

πίµπλη πίαπλαῦι" ττικοὶ δἐτελείαν ἅπο- 
βολὴν τῆς κ ποιᾶσι, πίππλη λέγοντες καὶ ἐπί 

πλη. ἅτω καὶ ἀπὸ τᾷ τγμετὸ τῇ, ἀντὶ τῇ λάδε. 
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ἐμπίπραται ἐμπυρίεται. 
ἐμπές ζωῦφιον παρὰ τοῖς ἴδασι γενόμε- 

ΟΥ, ὅκιοιο» κώνωπι, μεῖζον δὲ τῇ περιοχῇ, 

καὶ κατὰ τὸ μέσον λευκῷ περιεζωσμένον. 
ριστοιάνης (Αν. 545) "ἐμπίδας κάπτετε᾽ 

ἀντὶ τᾶ ἐσθίετε. Πισίδης ᾿᾿κύρλῳ περιση ή" 
Έαντες ἐμπίδων δίκην... λέγεται ἐμπὶς Γρο 

κορυσία ὡς ἐν Τρικορύρθῳ πολλῶν ἐμπίδων 

γινομένων" ἔςσι γὰρ ἀλσώδης καὶ χάθι}ρος 

ὁ τύπος. 

ἐμπλασσόμενοι ἐπεμβαίνοντες, συρρή”. 

γνύμενοι" «ἄϊλιανός "τοῖς φίλοις καὶ οἰκείοις 

ἐμπλασσύόμενοι ἀπέσφαττον αὐτοὺς ὡς πο: 
λεμίους.'. ο. ν. ἐμπαλασσύμενοι. — —— σα --κς —— — — — — — 



ἐμπλασσόμενοι ὃ — ἔμπολιν 

υ. ἐμπλασσόμενοι προσκρούοντες, προσ- 
πελάζοντες" "οἱ δὲ Καρχηδόνιοι ἀλλήλοις ἐμ- 
πλασσύμιενοι καὶ περιπίπτοντες τοῖς θΦηρίοις | ναι.” 

ἀπέθνησκον. 
ἐαπλατειάσασα τρυφερευσαμένη. 
ἐμπλείμην ἀντὶ τοῦ κορεσθείην" “4ρι- 

ζοφάνης :4χαρνεῦσι (935) 
ὁκ ἂν ἐμπλείμην λίνοις. * εὐκτικῆς 7ὰρ ἐγαλί- 
σεως τετύχηκεν. ἔτι γὼρ τὸ ἐμπιπλῶ, | ὃ κατὰ 

ἀναδιπλασιασμὸν κέκλιται’ ἀφ᾽ οὗ παράγω- 

Ίον τὸ ἐμπίπλημι. ἀπὸ τούτου γίνεται τὸ 
(Ηοπι. 4) 99) "πιμπλᾶσι μυχὲὺς λιμένος εὐόρ- 
μου.” τούτο δὲ ἑτέρα παραγωγὴ τὸ πλήθω, 

ὡς ἀπὸ τοῦ νῶ νήθω. ἀπὸ δὴ τᾶ πλῶ πλεί- 

µην ὡς ἀπὸ τοῦ ῥλῶ βλείµην' οὗ τὸ δεύτε- 
ρον ῥλεῖο, (Hom. Ν 288) ''εἴπερ γάρ κε ῤλεῖο 
πονεύκενος.' πλείµη» οὖν καὶ ἐμπλείμην. 

ἔμπλεως πλήρης, κεςός, 
.. ἔμπληκτοι µεμηνότες" "ὡς δεινός τε ἠν 
καὶ αὐνθάδης καὶ οἷος τὸ μανιῶδες καὶ ἔμ- 

πληκτο» ἀνδρίαν ἡγεῖσδαι) (Agath. 14). 
υ. ἔμπληκτοι κοῦφοι, εὐμετάῤλητοι. καὶ 
Ὅμηρος (υ 133) "ἐμπλήγδην ἕτερον μὲν τίει 
Ἀροτόν.. καὶ Σοφοκλῆς (ΑΙ. 1358) “Ἱτοιοίδε 
μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν, τουτέςι» 
οἱ μὴ ἐμμένοντες τῇ ἀρχαίᾳ φιλία καὶ ἀρετῇ. 

ἐκπλήμενος πεπληρωμένος" “ριςοφά- 
νης (Εεε]. 56) "ἔβηττε τὴν νύχύ’ ὅλην τριχί- 
όων ἐμπλήκενος." 

.. ἔμπλην ὅμως. 
ὃ. ἔμπλην. ἔςσι ῥῆμα πλῶ τὺ πλησιάζω”" 
παράγωγο» πλῆμι. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 
πλῶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν πιπλῶ πίπληµι, 
ὡς σῶ ἱςῶ ἵςημι. καὶ πλῶ πλήσω πλήτης, 

καὶ συνώέσει τειχεσιπλήτης, ὡς ῥῶ βήσω 
ῥήτης καὶ διαβήτης καὶ ἐμπυριῤήτης, πλῶ 
πλήσω πλῆτος καὶ πλάτος. πλιῦ ἐκ τᾷ πέλω 

πλῶ, ὡς κέλω κλῶ. παρὰ δὲ τὸ πλῶ πλήν», 

καὶ μετὰ τῆς ἕν προθέσεως ἔμπλη», ἐπίορημια 
σημαντικὸν τοῦ πλησίον. τὸ δὲ πλήν τὸ χω- 
ρίς κατ’ ἀντίφρασιν ἐξηνέχθη. 

ἐμποδοςάτης GParalip. 3 7) ἐμποδίζων. 
: ἐμποδών Θουκυδίδης ή ἀντὶ τοῦ προ- 
χείρους' φησὶ γὰρ τὰς ἐμποδὼν αἰτίας μιό- 
ον ἐπισκοπεῖν, πορρωτέρω δὲ μηδὲν ἐπορέ- 
Ίεσθαι ταῖς ὁιανοίαις. “4υκοῦργος δὲ ἐν 

τῷ κατὰ «Πυκόφρονος ἀντὶ τοῦ φανερόν, 

Πλάτων δὲ im. p. 358) ἀντὶ τοῦ ἐν µιέσῳ, 
Ἰσαῖος δὲ ἀντὶ τοῦ ὑπόγυον καὶ ἐν χερσί: 
φησὶ γὰρ ἐν τῇ ὑπὲρ Εὐμάῦδους εἰς ἐλευθε- 
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ρίαν ἀφαιρέσει "ἀλλὰ τὸ πρωιζόν, ὦ ἄνδρες | 
«4Φηναῖοι" τουτὶ γὰρ παντελῶς ἐκποδὼν εὖ- 

ἐχρήσατο δὲ τῇ λέξει Ἱεροκλῆς τε καὶ 
ἄλλοι ἀντὶ τοῦ ἐμποδίου: φησὶ γὰρ ἐν 
φιλοσοφουμένω» περὶ τῶν φιλοσόφων "τίς 
γὰρ αὐτῶν οὐχὶ καὶ ἔγημε καὶ παῖδας ἀνεί- 

““βάλλων ἐκεῖνον | λατο καὶ οὐσίας ἐπεμελήθη μηδενὺς ἐμπο- 
δὼν ὄντοςς 

ἐμποδών"' "Ηρόδοτος {1 80) “τῶν Au-b 
ὁῶ»ν μὴ φειδομένους κτείνειν πάντα τὸν ἐμ- 
ποδὼν γινόμµενον, ροῖσον δὲ μὴ κτείνειν, 
ἀντὶ τοῦ τοὺς προχείρους. 

ἐμποδών “ἄντιφῶν τὰς ἐμπεσύντας" λέ-ο 
γει γὰρ τοὺς ἐμποδὼν ἐκολάσατε. Harp. 

ἐμποὺδὼν ἡμῖν γένηται, τὴν Φεὸν 
μὴ ἐξελκύσαι, Αριξοφάνης (4ο. 314). πε- 

ρωτὸν τὸ µιή" ἦρχει γὰρ εἰπεῖν τὸ ἐμποδών. 
χρῶνται δὲ τῷ τοιούτῳ, ἐν ᾧ δοχεῖ περιτ- 
τεύειν τὸ μή, ὡς καὶ τοιαῦτα, '“ἀπαγορεύω 

σοι μὴ εἰσιέναι. 
ἔμποιμνον εἶμα τὸ ἔνδυμα. 
ἐμποίνιμον ὑέσιμον, ἐπιζήμιον. 
ἐμποίνιμος ἐμποίνιος, τουτέςιν ἔνοχος 

ποινῇ, οἷον ἐφ᾽ οἷς ἥμαρτε ὁδοὺς τιμωρία». 
καὶ ποινὴ λέγεται ἡ ἐπὶ φόνῳ πραχθέντι κό- 
λασις. ὅτι Φατορρῖνος ὁ ὕπατος τυραννίδι 

ἐπέθετο. οἱ τοίνυν ᾿Ρωμαῖοι ἀναγκαίαν αὐτῷ 
πίςιν ὑπισχνοῦνται μᾶλλον ἥπερ ἀληθεςέ- 
ρα», καὶ καταγαγόντες ἐδικαίωσαν Φανάτῳ, 
ὕρκους οὐκ ἐμποινίμους ἡγησάμενοι εἶναι 
οὕσπερ πρὸς τὸν κοινὸν ἁλάστορα ἐποιή- 
σαντο.᾽ 

ἐμπολᾷ πραγματεύεται. 
ἐμπολαῖος (Α Δε]. 816) πραγµατευτικός. 
ἐμπολέμια τὰ εἷς πύλεμον ἐπιτήδεια καὶ 

εὔχρηςα. 
ἐαπολειῶσαι τὺ πολεµίους ποιῆσαι, 

οἷον ἐπὶ πύλεμόν τινας παροξῦναι. ἐκπολε- 

μῆσαι δὲ τὸ ἐκπορθῆσαι. 
:ἐμπολή φορτίον, ij τὸ τῆς πραγµατείας 

κέρδος, ἡ συναγωγὴ τῦ κέρδους. τὸ δὲ ῥῆμα 
ἐμπολᾶν" ριςοφάνης (Ῥαο, 469) ἀλλ’ οὐ- 
δὲν ἠμπόληκά πω, οὔτ ἄλφιτ οὔτε πυρόν, 
ὡς ἀπολούμενος,, ὡς εἰ ἔφη ἀποδιμῶν ἢ «ρα- 

ἱπευόμενος" οἱ γὰρ ςρατειόµενοι πυρὸν καὶ 
ἄλφιτα ἑαυτοῖς ὠνᾶντο. 

ἐμπόλημα καὶ ἐμπολήσαντες. 
ἐμπολήσωμε»ν ἐμπορευσώμεθα, συνά- 

Ἑωμεν πωλήσαντες τὸν καρπό». 
ἔμπολιν» ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ντα" (5060 
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4456) "ἄνδρα σοὶ μὲν ἔμπολιν ἐκ ὄντα, συγ- 
γενῆ δέ. 

ἐμπομπεύων ἐπιφαίνω», Φριαμβεύω». 
ἐμπόριον. 
ἔμπορος ὁ πραγματευτικὸς ἄνθρωπος, 

κυρίως δὲ ὁ πλέων» Φάλασσα», παρὰ τὸ πό- 
ρος. πόρος δὲ κυρίως ἐπὶ ὑγρῶν λέγεται, καὶ 
εὔπορος ὁ ἔχων ἀεὶ τὸν ἐπιρρέοντα πλοῦ- 
τον, ἐκ μεταφορᾶς τοῦ ὑδατικοῦ πόρε. seh. 
APlut. 501. 

 ἔμπορος ὁ ναύλου πλέων ἐπ) ἀλλοτρίας 
εώς, ἢ ὁ πραγµατευτής. 

ἔμπορος εἶναι σκηπτύµενος, “4ρι- 
σοφάνης Plut. 903). ἐπὶ τῶν προφασιζοµένω» 
ψευδῆ διὰ δειλίαν. εἰσάγεται γάρ τις λέγω» 
ὅτι, oͤrt πέμπομαι εἲς πόλεμο», σκήπτομαι 
ἔμπορος εἶναι, ὡς τῶν ἐμπόρω» μὴ ἐξιόντων 
ἐπὶ τὰς ς«ρατείας διὰ τὸ εὐχρηςεῖν τὰ πρὸς 
τροφὴ» φέροντας. 

ἐμπορπῶ τὸ συµβάλλω, καὶ ἐμπορ- 
ποῦσδαι τὸ συμβάλλεσθαι. ο. v. ἐνεπορ- 
πήθησα». 

Ἔμπουσα φάντασμα δαιμονιῶδες ὑπὺ 
τῆς “Εκάτης ἐπιπεμπόμενον καὶ φαινόμενον 
τοῖς δυςυχᾶσι»' ὃ δοκεῖ πολλὰς μορφὰς ἆλ- 
λάσσειν' ριςοφάνης Βατράχοις (294). Ἔμ- 
πουσα δὲ παρὰ τὸ ἑνὶ ποδίζειν ἤγουν τὸν 
ἕτερον πόδα χαλκοῦν ἔχειν, ἢ ὅτι ἀπὸ σκο- 
τεινῶν τόπων ἐφαίνετο τοῖς µυθµένοις. ἔκα- 
λεῖτο δὲ αὕτη καὶ Ὀνοκώλη. οἳ δὲ ὅτι ἐξηλ- 
λάττετο τὴν µορφή». ὁδοκεῖ δὲ καὶ ταῖς κιε- 
σηµβρίαις φαντάζεσθαι, ὅταν τοῖς κατοιχο- 
µένοις ἐναγίζωσιν. ἔνιοι δὲ τὴν αὐτὴν τῇ 
“Εκάτῃ. Ὀνοκώλη δέ, ὅτι ὤνου πόδα ἔχει. ὃ 
λέγουσι βολίτινον, τουτέςιν ὄνειον»" ῥόλιτος 
7ὰρ κυρίως τῶν ὄνων τὸ ἀποπάτηκα. 4ρ.- 
σοφάνης Βωατράχοις (2994) "καὶ μὴν ὁρῶ νὴ 
τὸν 4ΐα Φηρίον μέγα. ποϊύντι; δεινόν' παν- 
τοδαπὸν γοῦν γίνεται, τοτὲ μέν γεβᾶς, νυνὶ 
ὁ ὀρεύς, τοτὲ ὃ) αὖ γυνὴ ὡραιοτάτη τις. 
ποῦ ἐςί; φέρ ἐπ αὐτὴν ἴω. ἀλλ οὐχέτ αὖ 
γυνή ἔσιν, ἀλλ ἤδη κύω». Ἔμπουσα τοίνυν 
ἐςί. πυρὶ γοῦν λάμπεται ἅπαν τὸ πρόσωπο», 
καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει, καὶ βολίτινον Φά- 
τερο».᾽ 

ἐμπρήσαντες καύσαντες. 
ἐμπρησμός ὁ διὰ πυρὸς ἀφανισμός. 
ἐμπρίσαντες συσφίγξαντες, προσαρµό- 

σαντες" ''οἳ δὲ ἐμπρίσαντες τὰς ὀδόντας τᾶ 
εἶξαι τῷ τυράννῳ γεγόνασι κρείττους (αἲ, 

ἐμπομπεύων» -- ἐμφρεατοῖ 

γ. χατατείνας). 
ἔμπυον τὸ ἕλκος. 

ἐμπύρευμα ἔναύσμα, σπέρμα πυρός 
(Ποιη. ε490). 

ἐμπύρου δερμῆς, καὶ ἔμπυρα τὰ καιό- 
µενα ἱερεῖα. ἔσι δὲ σημεῖα ἐν τούτοις ἀποῦδε- 
δειγµένα. 

ἐμπυρώτατος ὁ κατάπυρος. 
ἐμυκᾶτο ἐβρυχᾶτο, ἐμήνιεν' 4ριςοφάνης 

Βατράχοις 6860) ΄Εβλεψεν εἲς ἐμὲ ὁριμὺ κά- 
μυκᾶτό γε. 

ἐμύξατο (an ἀμύξατο) ἔξεσεν. 
ἐμυωπίασεν ἄκροις τοῖς ὀφδαλμοῖς 

προσέσχε' µυωπάζω γὰρ τὸ καμμύω. 
ἐμφαίνει σηµαίνει. 

ἐμφαλκωμένοις περιπεπλεγμένοις" ἕ- 
πειτα κάλοις ἐμφαλκωμένοις ἀπὸ τοῦ ἀνω- 
τάτω ἀνήρτησαν διαπήγµατος. περὶ κριοῦ 
μιηχανικοῦ. 

ἐμφανές ἐπίφετον τῆς ἡμέρας, ὡς καὶ 

τὸ τῆς νυκτός (Ποπι, ϐ 486) "νύκτα µέλαι- 
να». Σοφοκλῆς (Αἱ. 758) "εἶρξαι κατ ἦμαρ 
τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε.4ἴανθ’ ὑπὺ σκηναῖσι.” 

ἐμφανίζω σοι φανερῶ σοι. 
ἐμφαντικῶς ἐννοητικῶς' (Ρο]γίν, 11 13) 

ὃν δὲ παρεκάλει ῥραχέως μέν, ἐαφαντικῶς 
δὲ τοῦ παρόντος κωθδύνου, ἀντὶ τοῦ πρε- 
πόντως. 

ἔμφασιν προσποίησιν, ἐννόησιν' ἢ τὸ 
μέγεθος. Πολύῤιος (5 110) ᾿ὁ δὲ Φλίλιππος 
ἀνεχώρηοε διαταραχθείς, ποιῶ» δὲ ἔμφασιν 
ὡς ἐπί τινα τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πράξεων 

ἐπεσροφώς. 

ἔμφασιες ἔνδειξις' Πολύβιος “ταύτην --- 
ἀνώνυμον”" (εΓ. v. 4{ημοχάρης). 

ἐμφέρεια ὁμοιότης. 
ἐμφερεῖς ἀντὶ τοῦ ὑμοίους"' ᾿ὃ δὲ ἐμ- 

φερεῖς παϊῖδας τοῖς ἐπιζητηφεῖσι κοσµήσας 
ὑπὸ πεπλασμένης τιμῆς καὶ σηρικῆς ἐσθῆτος.᾽' 

ἐμφερέςατος" ᾿ τοὺς τρύπους καὶ τὴν 

δίαιτα» σφηξὶν ἐμφερεςάτους' παρὰ 4ριςο: 

φάνει ἐν Ἀφηξίν 4006). 
ἐμφιλοχωρῶν τὴν χώραν ἀγαπῶν. 
ἐμφορούμενος κορεννύμενος, 
ἐμφρεατοῖ δικαςήριον τῶν ἀκονσίων 

φόνων ἐν «49ήναις. «{ημοσθένης ἐν τῷ κατ 
“ριςοκράτους (77) ἀκριῤῶς διέρχεται περὶ 

αὐτοῦ. ὠνομάσθαι δὲ τὸ δικαςήριον ἔοικεν 
ἀπό τινος Φρεάτου ἥρωος, ὡς Θεύφραςος 
ἐν τς νόμων» μαρτυρεῖ. Ηατρ. 



ἔμφυλος -- ἐν ἅλῳ δρασκάζεις 

ἔμφυλος πόλεμος ὁ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

ἐμφὺς ἐμπλακείς, ἐμπεαών" "ὁ δὲ Κελ- 
τὸς προθυµίαν εἶχεν ἐμφὺς τῷ — καὶ 
χερσὶ καὶ ςύµατι Φίκην Φηρίου διασπάσαι 
αὐτόν, 

ἔμφυτον ἐγκάρδιο»' "διὰ τὸ προὔὐπάρ- 
70» αὐτῷ μῖσος ἔμφυτον." 

ἔμψοφον»ν φίληµα τὸ μετὰ ψόφου γι- 
ύμενον. 
ἐναβρύνεται μεγαλοφρονεῖ, καυχᾶται. 
ἐνάγει ἐμβιβάζει, ἐνάπτει, ἐφέλκεται ἢ 

προτρέπεται. 
ἐναγεῖς βεβήλες, ἀποτροπαίους. «{αμά- 

σχος τοὺς δὲ παντάπασιν ἀπεωδεῖτο ὡς 

ὑαγες ὄντας καὶ ἀνιάτους' οὐδέν τε αὐτὸν 

ἰὐτσώπει προσδέχεσθαί σφων τὴν ὁμιλίαν, 
ὁ αοῦτος ἐξαίσιος, ὃ περιφάνεια πολιτείας, 
ο) ὀτναςεία ἅμαχος, οὐ κακοήὔθεια τυραν- 
τατ τις 

ἐναγές τὸ σεβάσμιο» καὶ ἀἁγρόν' ἄγος 
Ἱὰρ τὺ ἱερὺν σέβας, ἔνῶεν καὶ τὸ 'ἄγη ιὀ 
ἔχει Ἠοιι, 391) καὶ "ὡς σε γύναι ἄγαμαι"' 
5168). κατ εὐφημισμὸν δὲ καὶ τὰ µιά- 
σµατα ἄγη λέγεται, καὶ οἱ μιαροὶ ἐναγεῖς 
καἰαζνται. δεῖ. 5 ΟΒ 656. 

ἱταγής σεβάσµιος, ἢ καὶ ῥέβηλος" "ἐκ 
τοτων ἐκεῖνος τῇ τελετῇ προσῄει ἐναγής. 

ἔναγῆ φίλω». τὸν µηδέποτε ὑπὸ φίλων 
ἐς ἀφανεῖ αἰτίᾳ γενόµενο», ἀλλὰ καθαρὸν 
ὧτα, ῥεύμεθα μὴ λόγω» ἄτιμον βαλεῖ», ἀλλὰ 
προσδέξασθαι αὐτοῦ τὴν ἀπολογίαν. εἰ δὲ 
ὑναγῇ τὸν ἐνεχόμενον μµύσει, οὕτω" δεόµεθα 
τον µηδέποτε ἐναγῆ γενόµενο» εἰς φίλες μὴ 
ἐν ἀφανεῖ αἰτίᾳ ἄτιμον ποιήσῃς τῶ» λόγων. 
νὰ, 8ΟΒ 626. 

ἐναγίζειν παρὰ ᾿Ηροδότῳ (1 167) τὰς 
Ἰνὰς φέρειν Π Φύειν τοῖς κατοιχοκένοις" ἢ 
Το ὑιά πυρὸς δαπανᾶ». 

ἐναγέ ζω» φονεύων, χατακαίνων. Ἰ'ἑνα- 
Γζοτσιν οὖν τῷ Ξάνθῳ ἸΜακεδόνες, καὶ κα- 

δαρμὸν ποιοῦσι σὺν ἵπποις ὠὡπλισμένοις. 
ἐναγεσμοί ὑλοκαυτώματα. ἐναγισμῶν 

ἐγεσηκότω» ᾿Ῥωμαίοις. ὀλίγαις δὲ ὕςερον ἡμέ- 
ῥαις Χαιρέαν µοίραις ἐτίμησαν εἰς τὸ πῦρ 
τιθεµέναις,. καὶ αὖθις (Dio Cass. 69 13) 

ππῦτα γὰρ ἡμῖν ζῶσιν ἔτι τὰ ἐναγίσματα 
ὅπθλιος καὶ δεσπεσιανὺς διδοῦσιν, Ὁ' ἡ- 

μάς τοῖς πάλαι νεκροῖς καταθ ύσωσιν. 

ἔναγχος πρὺ ὀλίγου, ἐν τῷ ἔγγισα πα- 
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ρελθόντι χρόνῳ: "ὃν ἦν --- ἐκδίκως") (αξ. v. 
ἀνάρσια). 

ἐναγωγή ἡ ἔγκλησις' "καὶ πάντα ἄν- 
Όρωπον ἀδικηθέντα ὑπ αὐτοῦ ἀδεῶς τε καὶ 

ἀζημίως ἐναγωγαῖς κεχρῆσθαι." 
ἐναγωγὴ (ἴπππο ἀναγωγὴ) οἰκέτου. τᾶ 

πραθέντος οἰκέτου, εἰ τι ἔχει νόσημα, εἰ μὴ 
προείποι ὁ πωλῶν, ἐφίῃησιν ὁ νόμος τῷ ὤνη- 
σαµένῳ διακρίνεσθαι πρὸς τὸν πεπρακότα, 
πρότερον ἀπογραψάμενον πρὸς τὰς ἀρχὰς 
τὴν αἰτίαν. eſ. ν. ἀνάγεσθαι. 

ἐν «Ίδου. οἱ "άττικοὶ χρῶνται τῇ ἕν ἀντὶ 
τῆς εἴς, ἐν διδασκάλου, ἐν κιθαριςοῦ. 

ἐναέριον πνεῦμα ἀκάδαρτο». 
ἕναι ἀρχαί αἱ παρῳωχημέναι" «{ημοσδέ- 

νης κατὰ ρισογείτονος (α 30). Ηατρ. 
ἕναιεν ὧκει. 
ἐν αἰθρίᾳ ἐν φανερῷ. 
ἔναιμος πλήρης «ἵματος. 
ἔναιον ᾠκουν. | 
ἐναίρειν τὸ τὰ ὅπλα σκυλεύειν. (ΑΡ Τα 

147) ᾽'μοῦνος ἐναιρομένοισιν ὑπέρμαχον ᾱ- 
σπίδα τείνας νηυσὶ ῥβαρὺν Τρώων αἰὲν ἔμει- 
νας Αρη." 

ἐναίρειν» καταχρηςικῶς καὶ ἐπὶ Φηρίων' Ρ 
Ὅμηρος (Φ 485) "θήρας ἐναίρειν'''. δῆρες 

γὰρ οὐκ ἔχησιν ὅπλα ὡςε σκυλευθῆναι. κυ- 
ρίως δὲ ἐπὶ ἀνθρώπων». 

ἐναίσιμος δίκαιος, καθήκω». (5060 

1483) ᾿ἐναισίῳ δὲ συντύχοιμι’᾿ Αηδέ τῳ πο- 
. , 

»ηρῶν συντυχών. 
Ἐνάκ (Numer. 13 23, Deutéron. 9 1 1) ὄνο- 

µα κύριο». καὶ ἡ νόσος. 
ἐν ἀκαρεῖ ν Αραχεῖ, ἐν ὀλύγῳ Ἠ ἐν ἆκα. 

ρεῖ χρόνῳ ἐκινδύνευον διαφθαρηναι.. eſ. v. 
διακλεισθέντες. 

ἐνακμάζων ἐνισχύων. 
ἐνάλια ὁαλάσσια, καὶ ἔναλον αλάσ- 

σιον. 
ἐναλίγκιος ὅμοιος. 
ἐναλλάγδη» συμπεπλεγιιένως" '4γαθίας 

(1 139) παρήγαγε δὲ τὲς πρέσβεις εἲς µέσο» 
ἐναλλάγδην τὼ χεῖρε ὑπὸ τὴν ἴξὺν περιεσφι- 
μένους, κάτω δὲ τὸ κάρα ἐπινενευκότας."' 

ἐναλλάξ ἐνηλλαγμένως. 
ἐναλόντες ἐμπεσόντες. 

ἐν ἅλῳ κρύπτη, ἐπὶ τῶν μὴ ὀδυραμέ 
νων λαψεῖν, παρ ὅσον περίοπτος ἡ ἅλως. 

ἐν ἅλῳ δρασκάζεις, ἐπὶ τῶν ἆδυ- 
ράτω». 

—⸗—ñf 
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ἐν ἁμούσοις καὶ κορυδὸς φῷέγ- 
γεται. 

* - ’ . / . 

ἐναννδρωπῶ σύνθετο», καὶ μόνον διὰ 
τοῦ η. 

” ⸗ μα κ. / 2} , ἑναντία. ὅτι τὰ ἐναντία κατ ἀρισοτέ- 
λην (Πορ. 3 3) συμπέπλεκται μὲν ἀλλήλοις 
ει. - 3 ” — 

— συµ- 
[ή 3 / 3 ΄ . 8 2 

πλεκύμενα. ἑναντία δὲ λέγονται τὰ πολὺ ἆλ- 

λήλων διεςώτα ἡ τὰ ἀλλήλων ἀναιρετικά. 
΄ . ⸗ 2 ⸗ 3 ΔΝ , τούτου δὲ λεγομένου οὐχ οἷός τε ὁ ἀπὺ τά- 

ς , * ια] ϱ ον. Ὑὺ 4 ’ 
των ὁριώμεένος δεῖξαι ἐν ἑνὶ ἐναντίον, δί- 
νανται γὰρ καὶ πολλὰ πολὺ ἀφεςῶτα ἀλλή- 
λων λαμβάνει», τᾶτο μὲν ἐν τῷ αὐτῷ γένει" 
τὸ γάρ Σανῶὸν καὶ τὸ ὠχρὺν πολὺ λευκοῦ 
διεςάναι, ἀλλὰ καὶ ἀναιρετικά ἐσι τὸ λεικῆ, 

κάγεῖνο τούτων. ἔςσι δὲ πολὺ διετῶτα καὶ ἐν 

ὁιαφόροις }ένεσι λαβεῖν: ἓν γὰρ ἑνὶ τὰ δύο 
διέςηκεν. 

ἐναντιοῦμαέσουι. 
ἐναπερείσασθαι ἐμπῆξαι. 
ἐναπήρεισαι ἐντετίναχεν. εἴρηται δὲ 

ἀπὸ τοῦ ὁιατεινομένους ἐμπίπτειν. 
ἑναποματτόμενοι ἐντυποῦντες. 
ἐναπομόργνυνται ἐναποτίθενται. 
Ὕ 4 .. / * 2 

ἐναπομόρξεται ΠἨρέπις τὴν εὖρυ- 

πρωκτία» σοι, τουτέςι τὴν μιαλακίαν ἐναπο- 
⸗ * 

umtru ἀπομάξει. καταπύγων δὲ ἐκωμω- 
-- . 2 4 Γ 

δεῖτο ὁ Πρέπις. "4ρισοφάνης φησίν {Λε 
842). 

3 ’ - . 

ἑράπτοντες ἐκδεσμοῦντες" (Ρο]γ!», ἃ 46) 
γαι λήι δὲ 3 εδέ οἳι 2 - 
Ισφαλισντο ὐὲε τας σχεθίας τοις απυ της 
— * * * 

γῆς ἐπιγύοις, εἲς τὰ περὶ τὸ χεῖλος πεφυκύτα 
τῶν ὀένδρω» ἐνάπτοντες πρὸς τὸ συεμένειν.” 

., - . : »7 
ἔναρα τὰ σκῦλα" (ΑΡ 6 163) oli περ ἔκ 

) — J 3 — * γ ὠ / 

ἐνοπᾶς ἀλλὰ χορῶν εναρυο, οἷς θάλαμο» κο- 
- ο, 

σμεῖτε γαμήλιον.”, καὶ ἐναίρειν τὺ τὰ ὅπλα 
σκυλεύειν. 

Ν ., .’ * 

ἔναρα. κυρίως ἔναρα ὅσα ἄραρε καὶ συ- 
— 7 .. 

ρήρμοςαι τῷ σώμµατι, οἷον Φώραξ κυνέα. πε- 
. * * . γ΄... * 

οιληπτικὠῶς δὲ εἴρητιι καὶ τὰ τόξα ἔναρα. 
ο 4 ἐνάργεια ἡ τῶν λόγω» λευκότης καὶ 

φανύτης. ἐνέργεια δὲ ἡᾗ ἐν λύχοις (ταχυ- 
τής, ἡ ἡ ἀθρύα σβολή πα. » η 3 i 9 ί πο —28 

/ J ἐναργῆς Hom. Υ 420) φανερός. 
ἐνάρύρως ἠκριῤβωμένως. 
ἐναρίζειν καὶ ἐναριζέμεναι. 
ἐναρμύνιο» ἐμμελές. 
ἀ * - { 

ἐν ἄςει ἐν τῇ πόλει. 
ἐνασχολοῦμαι δοτικῇ. 

⸗ * 

ἐναύειν πυρὺς μεταδιδόναι. Πολύβιος 

ϱ 

ἐν ἀμούσοις -- ἐν γὰρ ἀμηχανίῃ 

(9 40) "εἰ δέ τις λειπόμενος μὴ Φάνοι, φύγοι 
δὲ τὸν κίνδυνο», τᾶτον μήτε πόλει δέγεσθαωι 
μήτε πῦρ ἐναύειν. περὶ τούτων ἀρὰς ἐποιη: 
σαντο πῖᾶσι μέ», µάλιςα δἐτοῖς Ηπειρώταις 
εἲς τὸ µηδένα τῶν φευγόντων δέξασθαι τῇ 
χώρα... καὶ αὖθις «4ἰλιωνός "εί ποτε δημο: 
σία νόσος --- τὴν νύσον ἔσβεσαν τι πορῦ 
(οί. ν. Ἰωχήν). καὶ αὖθις Ὁ'Καλλίξενος ὁ 
“ὐτναῖος διὰ συκοφαντία» ἆθλα ἀπ νέγκατο 
τῆς ἀναισγυντίας καὶ ἀσεβείας, ἐν ἄςει µι 
σούμενος καὶ πενόµενος καὶ ἀποκλειόμενος 
λιμῷ ἀπονφανεῖν, ἐπεὶ μήτε ὕδατος κοινωνεῖν 
αὐτῷ μήτε πυρὺς ἐναύειν ἐβούλοντο, ὥσπερ 
οὖν ἐκοινώνου» τοῖς βοτλομένοις καὶ δευµέ- 
γοις.. ο, Χ ΗεΙ!, 17 25. 

ἐναύειν (απ ἐνιαύειν) τὸ ἱκετεύειν πρὺς) 
τοῖς ναοῖς, εἰ δὲ ἐντεῦθεν Εὐριπίδης ἑναι- 

σάµενος τὸν λόγον ἅπαντα, εἶτα ιέντοι Φοί- 
γικι περιτίθησιν.’. εί, ν. ἐναύσματα. 

ἐνανλήκατα an ἐνθυλήματα) ἄλφιτα 
οἵνῳ καὶ ἐλαίω δεδευµένα. ἔνιοι δὲ καὶ αὐτὰ 
τὰ ἄλφιτα ἐναυλήκατα καλοῦσιν. εἰ. ν. ὃν: 
λήματα. 

ἐνανλισὺδῆναι ἐνοικισθῆναι. 
ἐναύλισμα οἴκημα. 
ἔνανλον οὐ πρὺ πολλοῦ μνημονευόκενον, 

ἔτι ἐνηχούμενον. Πισίδης '᾿αἰεὶ γάρ, «ως ἔοι 
χε», αἱ περιςάσεις ἐκ τῶν ἐναύλων ἠοκεθισπέ 
ναι πόνων τίκτουσιν ὁριιὰς κρείττονοις βου- 
λευιάτων. ͵ 

ἐναύλους τοὺς χειπερινοὺς ποχςαμιούς, 

παρὰ τὸ αὐλεῖν, 
ἐναύσματα ἀρχάς, ἐκπυρεύματα, ὕπεκ: 

χαύματα. καί τινα ἐξ αὐτοῦ ὁιδασκαλίαν 
ἐναυσάμενοι, κάτα ἐεμήσαντο ἐς τὸ εὖ καὶ 
καλες”. «4ἰλιανός φησιν. 

ἐν αὐτῇ }ὰρκαταφεύγοντες. ἐν τοῖς 

τοιοῦτοις πρὺς τὸ πρωτύτυπον η σωνταξις 

ἐπανάγεται" ἔει γὰρ ἡ σκέπη. Φὲς οὗ», εἶτι 

ῥούλει, γένος ἀρσενικόν δηλυκόν οὐδέτερον: 
πάλιν ἐπὶ τὸ τοιοῦτο μέλλεις ἐλφεῖν. ὄκεοιον 

τούτῳ καὶ τὸ "ῥάῤδον δυνάμεως κεκτηιένοι 

τὸν σαυρόν.. ὀφείλεις οὖν εἰπεῖν ἐν αὐτι, 
πορὺς τὺν σανρόν. 

ἐναφῆκαν ἐνέβαλον" "ἐναφῆκαν τῇ ὁρυ: 
σφῆνας, ὡς διαςαίη. 

ἐν βραχ εἴ ντιφῶν ἀντὶ τᾶ ἁπλιος καὶ 

ἐν κεφαλαίῳ. Harp. 
ἐν γὰρ ἀπηχανίῃ καὶ Καρκίνος ἐμ- 

μορετιμῆς, ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τῶν διὰ πε- 



ἐν γειτόνων --- ἔνδικον 

ριπέτειάν τινα τικῆς ἀξιουμένων. εἴ. ν. ἐν 
δὲ διχοςασίη. 

ἐν γειτόνων τῶν πλησιαζόντων. 
ἐν γῇ πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλου- 

τοῦντα πλεῖ». 
ἐν γήρει πίονι (Ρε. 91 14) ἐν πλήδει 

ἐτῶν. 
ἐν γυάλοισιν ἐν τοῖς κοιλώµασι" (ΑΡ 

743) "“χαῖρεµελαμπέπλοις, Εὐριπίδη, ἐν γυά- 
λοισι Πιερίας. 

ἐνδατούμενος" "τὸ ὁυσπάρευνον λέ- 
ατρον ἐνδατούμενος” Σοφοκλῆς Τραχινίαις 
95). 
ἐν δὲ διχοςασίῃ καὶ 4νδροκλέης 
πολεμαρχεῖ, παροιμία ἐπὶ τῶν εὐτελῶν 
τῶν διὰ περιπέτειάν τινα τιῆς ἀξιουμένω». 
τοαύτη δέ ἐςι καὶ ἡ λέγυσα "ἐν γὰρ ἁμη- 
ζωη καὶ ἸΚαρκίνος ἔμμορε τιμῆς. "ἐν δὲ 
ὑχοςασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς, 
καὶ '"ἐν ἀμούσοις καὶ κορυθὸς «έγγεταιι 

ἐνδεέςερος ἑλλιπέςερος" DDamase. Phot. 

ϱ.3301) '"ἐνδεέεερος δὲ ἦν ἀεὶ τῆς συ βαι- 
νούσης χρείας, διὸ καὶ ὅσα ἔγραφεν, εὗροι 
τις ἂν τὸ μὲν ὑψπλόνουν καὶ τελεσιουργὸν 
ἔχοντα, τοῖς δὲ ἔπεσιν οὐ πάνυ συ»ήρµο- 
σμένα,Ὁ 

ἐνδείκνυμι. ἐνδεικνύναι ἔλεγον τὸ κα 
ταγγέλλειν τινὰ κακονογοῦντα περὶ τὰ κοινά 
eh.AEq. 278). καὶ ἐνδείξασθαι ἐπὶ τοῦ 

κατηγορῆσαι" Ἰώσηπος (8. 1. 4 3 5) ' πολλοὺς 
Ἱὰρ διὰ τὰ οἰκεῖα μίση καὶ διαγορὰς ἰδίας 

ἐνδείξασθαι τοὺς ἀναιτίους. 

. ἐνδεῖκται" (8γηες.ερ.118) “σπαράττε- 
ται γὰρ ὑπὸ ἐνδεικτῶν κακῶς ἐπιφύντων τῇ 
Κιρήνη.' συκοφαντῶν, κατηγόρων. 

ν ἐνδεῖκται. οὗτοι ἦσαν κατὰ τὴν σίαν" 
"μὴ ἑάσης ἔργον γενέσθαι συκοφαντῶν», ἐν- 
δὀηκτῶν, κοινῶν ἁλαςόρων τῆς χώρας.” 
ἐν δεῖν χρήζειν. 
ἐνδειξαμένῳ ἀντὶ τοῦ ἀπολογησαμένῳ. 

καὶ ἔνδειξις ἡ ἀπολογία. 
ο ἔνδειξις δίκη κατὰ τῶν ὀφειλόντων καὶ 
ὑγμηγοράντων" οὐ γὰρ ἑξῆν λέγειν ἀδ᾽ ὅλως 
ἐπίτμον εἶναι ὀφείλοντα, ὥςε εἰ καὶ ἠρχέ τις 
ὀφείλων, ἐνεδείκνυτο. ἤδη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
φυγάδων, ὅπου μὴ ἕξεσι κατιόντων, ἡ ἔν- 
δειξις, 

ν ἔρδειξις. ἐάν τις ἄτιμος ὧν ἢ ὠφληκὼς 
τῷ δηµοσίῳ καὶ μὴ ἐκτετικὼς ἄρχειν ἡ ὅι- 
κάζειν ἐπιχειροίη, τοῦτον ἐνδείχκνυσιν ὁ βου- 

905 

λόμενος τῶν πολιτῶν. ὁμοίως καὶ τὸν ἄντι- 
ποιόµενο» πράξεων ἢ τόπων ἀπηγορευμένων 

— c ⸗* — * — τοῖς νόμοις, οἷον τὸν ἡταιρηκότα τῆς ἀγορᾶς 
καὶ τοῦ λέγειν ἐν τῷ δήµω, ἔτι τὸν κακῶς 
λέγοντα τοὺς τετελευτηκότας ἀδίκως. ἔπειτα 

— ε. ΄ - ε κε . τοῖς ἆλδᾶσι τούτων τινὸς τιμῶσιν οἱ δικαςαι 
τί χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. 

* .. ν ’ κ , [4 1] 

ἔνδειξις εἶδος δίκης δηµοσίας, ὑφ Ἡνο 
— - 2* ή 

τοὺς ἐκ τῶν νόμων εἰργομένους τινῶν η τό- 
πω» ἢ πράξεων», εἰ μὴ ἀπέχοιντο αὐτῶν, ὑπῆ- 
ον. «{πιιοσθένης κατὰ "{ριςογείτονος. Harp. 

ἕνδεκα. ἀρχὴ ἐν 4φήναις ἐπιμελομένη 
τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ κατακρίτων" ἐφᾳ ἣν 
λ « ς * * ες 3 ’ ἀνήγοντο οἱ κλέπται καὶ οἱ ἀνδραποδιςαί. 

ἐνδεκάζοντας ἀντὶ τῇ ἑορτάζοντας, ἐν 
τῷ αὐτῷ τὴν δεκάτην ἄγοντας. «{γμοσθέ 

. . [ Ἰ Γι 5. . πι γης 
* - 

ἐν τῷ κατὰ Θεοκρίνου (40). Harp. 
ἐνδελεχισμός ἐπιονή. ἡ συνήθης ὃυ- 

σία η καθημερινή (Ghrysost. hom. 3 πάν. lud. 
υ) Ὕ — | p. 420) '"ἔθος γὰρ ἠν τοῖς Εβραίοις καὶ πρωὶ 

καὶ ἐν ἑσπέρα καὶ καθ’ ἑκάτην ἡμέραν τῷ 
— / . Φεῷ Φύειν.' (Ῥτοεορ. are. ϐ) "πράγιασιν ἐν- 

δελεχεςάτοις ἀπὸ τῆς πενίας μαχόμενοι, ἀπαλ- 
λαξείοντες ἐς Βυζάντιον ᾖεσαν.' 

ἐνδελεχῶς συνεχῶς. 
ἐνδέξασθαι παραλαβεῖν, ἀκροάσασθαι. 

..” "”, 

“θκαν πρόσὃεν ἔτι ἀποκρίνασθαι περὶ σπον- 
ῥῶ», ἐδὲ φίλιον λόγον ἐνδέξασθαι παρὰ τῶν 
τὰ πολέµια ἔογα δρώντων. 

ἐνδέξια (Ηοιν. 1986) αἴσια, καλά. 
* F — / ” ’ ἐν δέοντι ἐν τῷ χρησίµῳ" ριςοφάνης 

.. 4 - - 

(Ρας, 271) "εὖ γε ποιῶν ἀπόλωλε κἀν Φέοντι 
— J -- 

τῇ πόλει, ἢ πρίν γε τὸν μυττωτὸν ἡμῖν ἐγ- 
χέαι,' τουτέςι πρὶν ταράξαι ἡμᾶς. 

ἐνδέχεσθδαι παραδέχεσθαι, πείθεσιλαι. 
δὲ ἐλπίσι κεναῖς αὐτοὺς ἔβοσκεν, ἐκ ἑῶν 

τοὺς Βελισαρίου λόγους ἐνδέχεσθαι.. “καὶ 
λόγους ὑπὲρ αὐτοῦ Φειοτέρους ἀναπλάττειν, 
καὶ φήµας ἐνδέχεσθαι τερατωδεέρας.". 

ἐνδιάει ἔνεςι, διατρίβει" (ΑΡ 5210) ''ὂμ- 
{ Γ 

μασι μούνοις Φέλγομαι, οἷς ἐλπὶς μείλιχος 
ἐνδιάει.'. καὶ ἔνδιος παρὰ Ὁμήρῳ (ὁ 450) 

΄ —1 *v 3 2 

ὁ μεσημβρινός. καὶ ἔνδεα" “τρισσὰ μὲν ἄν- 
τολικῶν ἀναπέπταται ἔνδια κύκλων.” 

ἐνδιαίτημα διατριβή. 
ἐνδιατρίψας τῇ πόλει ἡμερῶν τι- 

»ὤν. 7 
ἐν δίκῃ ἀντὶ τοῦ δικαίως καὶ µάλα εἰ- 

κύτως. — νὰ κ. 
ἔνδικον δίκης ἄξιον, η 

ο) 
ο 
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ν * 

ὅ Μιθριδάτης τά τε ἄλλα ἔνδικος ἦν βασι- 
λεύς.' 

ἐν διοµείοις Ἡράκλειον ἡ ἐν ὅδιο- 
/ 1 *1 24 ΄ . 

μείοις ἀγομένη τῷ ᾿Ηρακλεῖ ἑορτή. ef. Harp. 
”, - e 1 Ἶ 

ἔνδιος µεσημβρινός" 'ὄφρα μὲν οὖν ἔν- 
διος ἔην ἔτι, Φέρμετο δὲ χΦών, τόφρα ὁ) 
., ’ 1 

ἔην ῥάλοιο φαάντερος οὐρανὺς ο“ του- 
τέςιν ὁ λαμπρός. 

3 . ’ ῃ ’ 
ἐνδοιαςόν ἀμφίβολον. 
ἐνδόμυχος σκοτεινός, ἀπόχρυφος" «Ία- 

µάσκιος οὕτω δὲ ἐνδόμυχος ἐγεγόνει καὶ 
J * ⸗ 

σιωπηλὸς ἐπὶ τότοις ἃ κρύπτειν ἐδοκίμαζεν, 
⸗ 4 — 2 

ὡςε μηδὲ ἐρωτώσῃ τῇ μητρὶ λέγειν ὅπῃ 
ἀπίοι, 

ἔνδοξα. φησὶν «4ρισοτέλης συλλογισμὸν 
7 .. 

διαλεκτικὺν είναι τὸν ὃν ἐνδόξων γινόμενο». 
* * 22 RM ς 9 
ἔρδοξα δέ ἐςι δὲ ὧν ὁ διαλεκτικὺς γίνεται 

συλλογισμός, τοὐτέςι τὰ δοκοῦντα πᾶσι» ἢ 
— * * —* 

τοῖς πλείςοις ἢ τοῖς σοφοῖς, καὶ τούτοις ἢ 
- κ - οι — 

πᾶσιν ἢἤ τοῖς πλείςοις Ἠ τοῖς µάλιςα γνωρι- 

µωτάτοις καὶ ἐνδόξοις. καὶ εἴη ἂν κυριώτατα 
μὲν καὶ πρῶτα τὰ πᾶσιν ἡ τοῖς πλείςοις δο- 

κοῦντα. πᾶσι μὲν τὸ αἱρετὸν ἀγαθὸν εἶναι, 
τὸ δὲ αἱρετὸν εἶναι ὑγείαν πλοῦτον ζωήν" 
οἳ γὰρ ἄλλως λέγοντες οὐχ ὡς διακείµενοι 

2* —⸗ 

λέγουσι», ἀλλὰ δέσει παρίςανται, μαρτυρᾶσι 
- / J — 

δὲ αὐτοῖς ὡς τοιάτοις διὰ τῆς αἱρέσεως αὐ- 
- — . — 

τῶν. τοιοῦτο καὶ τὺ τὸ ἀγαθὸν ὠφελεῖν, καὶ 
τὸ ὁΦεῖν τοὺς γονεῖς τιμᾶν. τοῖς δὲ πλείςοις 

τὸ τὴν φρόνησιν πλούτη αἱρετωτέρων εἶναι, 
ἤ τὺ ψυχὴ» σώματος τιμιωτέραν, καὶ τὸ 

ε « ῃ 

Φεὸν εἶναι. οἱ δὲ σοφοὶ ὡς ὁ Πλάτων, ὅτι 
« . 2 ’ ο.) 6 . 

ᾗ ψυχὴ ἀθάνατος, καὶ «ριςοτέλης, ὥς ὃ ὁ- 
-” εἰ 

θανὸς πέµπτον τι σῶμα, καὶ ἡ εὐδωμονία 
ὑπ) ἀρετῆς γίνεται, καὶ τὴν ἀρετὴν δὲ αὐτὴν 

J J ζ » εκ 
αἱρετὴν εἶναι. ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἔνδοξοι κατὰ 
σοφία», ἔνρδοξα καὶ τὰ εἰρημένα. διαφέρει δὲ 
* .. — — — 4 1 ἔνδοξον τοῦ ἀληθοῦς οὐ τῷ ψευδὲς εἶναι 
(ἔςι γάρ τινα ἔνδοξα καὶ ἁληδῆ) ἀλλὰ τῇ 
ἐπικρίσει ... ὅτι ἐςὶν ἁληθές. τῷ δὲ ἐνδόξῳ 

— — ΄ * 

ἀπὺ τῶν ἀκουόντων καὶ τῶν τούτων ὑπολη- 
ψεω», ἃς ἔχασι περὶ τῶν πραγικάτων. Alex. 
Aphrod. in Τορ. p. 12. 
v « — J J J — * 

ἔνδοξα ἁπλῶς τὰ κατὰ τὴν πάντω» ὑὁύ- 

ξαν ἡ τῶν πλείσων, ὡς τὸ τὴν ὑγίειαν αἱρε- 
τὺν εἶναι" ὠθισμένως δὲ ἔνδοξα τὰ τῷδέ 

— * — * J { ’ - * 

τινι τῶν ἐνδόξων ἐπύμενα, οἷον Πλάτωνι ἢ 
* * — * * —44 — J 
“4ριςοτέλει η Γι αληνῷ. άδοξα δὲ ἁπλῶς μὲν 

᾿ — Ὕ ἳ - .] — 

τὰ τοῖς ἐνδόξοις ἀντικείμενα" ταῦτα ὁ᾽ ἂν 
ο) ⸗ — X - 

εἴη τὰ παρὰ τὰς τῶν πάντων η τῶν πλεί- 

ἐν διοµείοις -- ἐνέβη 

σω» δόξας λεγόμενα. ὠρισμένως δὲ ἄδοξα τὰ 
µαχόμενα τοῦδέ τινος ἐνδόξου τῇ δόξῃ, ὡς 
φέρε εἰπεῖν τὸ μὴ εἶναι τὴν ψυχὴν ἀθάνα- 
τον, ἐπεὶ μάχεται τῇ Πλάτωνος δόξῃ. οὔτε 

δὲ ἔνδοξον οὔτε ἄδοξόν ἐςι πρόβλημα περὶ 
οὗ οὗτοι οὐδετέρως δοξάζουσιν, οἷον τὸ πε- 

ριττοὺς εἶναι τοὺς ἀςέρας ἢ ἀρτίους, η τὰς 
τρίχας τῆς κεφαλῆς' ἢ περὶ οὗ ἐπ᾽ ἴσης ἆμ- 
φοτέρως, οἷον περὶ τᾷ ἄπειρον εἶναι καὶ μὴ 
εἶναι, ἢ τὸ εἶναι ἐπιςήμας τὰς ἀρετὰς ἢ πά- 

λιν μὴ εἶναι. id. p. 262. 
ἐνδόσιμον"' (ο. κελευςής) 'οἱ δὲ κελευ- 8 

σαὶ τοῖς ἐρέταις τὸ ἐνδόσιμον ἐνέδοσαν.' καὶ 
ἔνδοσις ἐπὶ τούτου. "οἱ δὲ ἐπὶ τῇ ἐνδόσει 
ἀθρόοι τῷ ῥοθίῳ ἐπηλάλαξαν. 

ἐνδόσιμον κινήσεως καὶ ἀρχῆς αἴτιον'Ὁ 
ὁ δὲ ψαλμὸς οἷος ἐνδόσιμος εἶναι τῇ ᾠδῃ."' 
ο{. ν. μµουσουργοί. 

ἐνδοῦναι προδοῦναι, παραδᾶναι, ἢ καὶ 
εἶξαι. 

ἐνδούς ἀραιώσας. 
ἐνδρανής πρακτικός. 

ἐνδύεται τὴν λεοντῆν, ἐπὶ τῶν µε- 
γάλοις ἐπιχειρούντων πράγµασι», ἐκ µεταφο- 
ρᾶς τοῦ Ηρακλέους. 

ἐνδυκέως ἐπιμελῶς. 

ἘΕνδυμίωνος ὕπνον καθεύδεις. ἐπὶ 
τῶν ὑπνηλῶν εἴρηται ἤ παροιμία διὰ τὸ τὸν 
ὕπνον ἐρασφῆναι Ενδυμίωνος, καὶ ἔτι κα- 
Φεύδειν καὶ σὺν αὐτῷ εἶναί φασι. 

ἔνδυο τὸ ταχέως, ὡς ἡμεῖς, ἸΜένανδρος 
ἸἘφεσίῳ "Ἱπαρέσομαι γὰρ ἔνδυο."' 

ἐνδυομενία" (Ρο]γί. 4 72) "τὴν μὲν ἐν- 
ὀνομενίαν ἅπασαν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξήρπασαν, 
τὰ ἔπιπλα. 

ἐνδυτά" (ΑΡ 6 237) '"ἐνδυτὰ καὶ ξανθὲς 
ἐκρέμασεν πλοκάμους,᾽ τετέςι περιβλήματα. 

ἐνδώσειν ὁρίσαι, προςάξαι' "᾿καιρὸν δὲ 
τῆς διαβάσεως καὶ τόπον αὐτὸς ἐνδώσειν 
ἔφη.” 

ἐνέβαλεν ἔτυψεν' (Xen. Απαῦ, 1 5 1141) 
“ὃ δὲ κρίνας τᾶτον ἀδικεῖν πληγὰς ἐνέβαλε,” 
καὶ αὖθις "τοῖς μὲν τραύματα ἐνέβαλε.' 

ἐνέβη ἀντὶ τοῦ εἰσῆλήθε, "τῶν δὲ συνή- 
ὕων τις αὐτῷ ἐνέβη τῷ ποδὶ λακτίσας κεί- 

µενον τὺν ταῦρον. καὶ ἀκούω τὸν πύδα ἐκεῖ- 
ον εἰς οἴδημα ἀρθῆναι καὶ φλεγμήναντα 
σφακελίσαι᾽ (εΓ. τν. οἴδημα οἳ σφακελισμός). 
καὶ αὖθις '"ἐνέβη δὲ ναῦν ἀποχρῶσαν τοῖς 
ἑταίροις. 



ἐνεβριμήσατο a — ἐνεπισκήψασθαι 

. ὀἐνεβριμήσατο (Μαϊ. 9 30) µετ ὀργῆς 
ἐλάλησεν. 

ν΄. ἐνεβριμήσατο μετ αὐςηρότητος ἐπετί- 
μησεν. 

ἐνεγκαμένη πατρίς. 
ἐνέγκασδαι ἐνέγκαι. 
ἐνεγκοῦσα πατρὶς ἡ µήτηρ. 
ἐνέγκωμεν αὐθυπότξακτο». καὶ ἐνέγκηῃς. 
ἐνεγύησεν' 'ὃ δὲ ἐνεγύησε κατὰ τὸ καρ- 

τερὸν τὰ κέρατα περισχίσαι αὐτίκα, ὅτω τε 
τοὺς βαρβάρους εἰσδέξασθαι, ἀντὶ τὸ πα- 
ρήγγειλεν. 

ἐνέδει ἐνέλειπεν.  ὅσοις ἐνέδει, ἐδίδοσαν. 
"α τῷ πού τι ἐνέδει, ἐξεπλήρου."' 

ἐνεδέχοντο παρελάμβανο», εἰσεδέχοντο" 
"οἳ δὲ τὸν Νινέαων ἐνεδέχοντο, καὶ παρελύ ὧν 
ἐς τὴν πόλιν ἐσεμνολόγει περὶ Πύρρα”. (Βίο 
11 Ὅ, 

ἐνεδίδου καὶ µετεδίδου γενικῇ. 
ἔνεδρο» ἔγχρυμμα δολερόν. 
ἐνεθουσία ἐμαίνετο. 

ἐνείῃη ἀντὶ τοῦ ἔνεσιν. ριςοφάνης (Έα. 
691) "εἰ µή σ᾿ ἀπολέσαιμύ, εἴ τι τῶν αὐτῶν' 
ἐμοὶ ψευδῶν» ἐνείῃ, διαπέσοιµι πανταχῇ." 
οἷον διαμαρτήσαιμι τῆς ἐλπίδος, εἴ σε μὴ 
ἀπολέσαιμι, εἴ τι τῶν ἐμῶν ὑποκρίναιο ψευ- 
σµάτω». ἐπεὶ αὐτὸς ἀντιψευδόμενος ἔδοξεν 
ὁ ἀλλαντοπώλης αὐτὸν παρευδοκιμεῖν. ἄλλως. 
εἴτι τῶν ἐμῶν ψευδῶν σώζεται, τετέςι τῶν 
ἐνόντων μοι" εἰ μὴ ἀπολώλεκα τὸ ψεύδεσθαι, 
ῥιαπέσοιµι πανταχοῦ, εἰ μή σε ἐξ ἀνθρώπων 
ποιήσαιµι. 

ἐνεῖκαι. ἀπὸ τοῦ ἐνέκω ἐνέξω ἤνεκα, 
πλεονασμῷ τοῦ « ἤνεικα, καὶ ἐνεῖκαι. ἐπλεύ- 
νασε δὲ τὸ !, διότι πᾶς ἀόρισος, μὴ ἔχων σ 
η ξἢ ψ, μακρᾷ θέλει παραλήγεσθαι, οἷον 
ἔχερα ἔνειμα ἤνεικα. 

ἐνείκασθαι ἐνεγκεῖν. 
ἐνείκησεν ἐκακολόγησε», ὕβρισεν. 
ἐνείλλοντες' Θουκυδίδης (3 76) "ἐν 

ταρσοῖς καλάμου πηλὸν ἐνείλλοντες ἐσέβαλ- 
λον εἲς τὸ διηρηµένον τοῦ τείχους. 

ἐνείμαντο ἐκέρισαν. 
Ἐνειός. 

ἐνείραντες ἐμπερονήσαντες. 
ἐνειρμένος πέδαις ἀντὶ τᾷ συμπεπλε- 

7μένος. 
ἐνεῖσα ἐμβαλοῦσα" (ΑΡ 7 179) '"σαρκὶ 

τὸν ἐκ γενύων πικρὸν ἐνεῖσα χόλον. 
ἔνεισιν ἐμβάλλει. 

3650 

ἐνέκαψα, κάτα βδελυχ9εὶς ὀσφρό- 
µενος ἐξέπτυσα. Α γεερ. 787. 

ἐνέκειντο ἐπιμόνως ἠσχολᾶῶντο" "εἰ δή 
τι ἐλέλειπτο, ἁρπασάμενοι ἐνέκειντο τῇ πο- 
λιορκία. 

ἐνεκότει ἐμνησικάχει, ὠργίζετο" (Μεππη- 
der ) '“ὁ οὖν Χαγάνος ἐνεκότει εὐδοκιμηῦ εί- 
σαις ταῖς Ρωμαίων δυνάµεσι.' 

ἐνεκότουν"' «αβίὸ Ps. 54 3) “καὶ ἐν 
ὀργῇ ἐνεκότην μοι, τετέςι μετ ὀργῆς ἠναν- 
τιώθησά» μοι. 

ἐνέκρινον τοῖς καλοῖς συνηρίΦµησα», 
ὡς ἀπέκρινον ἀπεδοκίμαζον. «ἰλιανός 

'"Ῥωμαῖοι πολεμοῦντες οὐδένα τόπον οὔτε 
ἐνέκρινον οὔτε ἀπέκρινον, ἀλλ’ ἔνθα ἔτυχον 
ἠγωνίζοντο.". ε[. ν. ἀπειθεῖν. 

ἐνελόχισαν ἐνήδρευσα». 
ἐνεμημένων" (40 νενειήιενωνἩ ε{. ν. 

ἨΒοωτίαις) "τῶν δὲ ἄλλων τῶν περὶ βασιλέα 
τοῖς ἐρύμασιν ἐνεμημένων Ἱρίτω» ἐν Γε- 
τικοῖς. 

ἐνέμοντο ἐκαρποῦντο, ὤκουν. 
ἐνένιπεν ἐκακολόγησε». 
ἐνεός ἄφωνος, κωφός, ἐξεςηκώς, νωδός, 

νωχελής, µετέωρος. Ἐενοφῶν (anab. 4 5 38) 
τοῖς δὲ παισὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ ἐνεοῖς ὃ 
τι δέοι ποιεῖν.' σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα κύριο». 

ἐνεόχμωσε »εωστὶ κατεσκεύασεν, ἐκί- 
νησεν. 

ἐνεόχμωσεν ἠλλοίωσε», ἐκαινοποίησεν. 
ἐνεπάρη» ἐνέπεσον. 
ἐνέπασσεν (Ηοιπ. ΓΓ 126) ἐνέβαλλεν, ἐνε- 

ποίκιλλεν. 
ἐνέπεσε συνέβη, ἐγένετο" Πολύβιος (35 5) 

'ἐνέπεσε δέ τις ὁρμὴ τῷ Σκιπίωνι καὶ δια- 
πόρησις, εἰ δεῖ συμβαλεῖν καὶ μονοκαγῆσαι 
πρὸς τὸν ῥάρβαρον. "τοσόσδε διὰ τῆς νυ- 
κτὸς ἐνέπεσε σεισμὸς ὥςε ἐξέθορον ἐκ τῆς 
κοίτης. 

ἐν ἐπηκόῳ (Xauab. 7 6 8) εἷς ἐπήκοον 
πάντων. 

ἐνεπίσκημμια καὶ ἐνεπισκήψασδαι, 
ὑπότε δηµιευθείη τινὸς ἡ οὐσία, ἐξῆν προελ- 
Φεῦν τῷ φάσκοντι γεγενῆσθαι δανειςσῇ τοῦ 
ἀνδρύς, καὶ λέγειν ὡς ὀφείλεται αὐτῷ ἐν τῇ 

οὐσίᾳ χρέος" καὶ τοῦτο λέγεται ἐνεπίσκηκμα 
καὶ ἐνεπισκήψασθαι. Harp. 

ἐνεπισκήψασθαι καὶ ἐγγύην κατα- 
βαλεῖν. καταδικασθέντω» το ῶν δημεύεσδαι 
τὰς οὐσίας, εἰ λέγοιέν τινες ὡς εἴησαν ὅα- 
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νειςα)ὶ τιῶν δηευοµένων, ἀπογράφεσθαι τά- 
τους ἐκέλενο» πύτε καὶ πόσον ἐδάνεισαν ἆρ- 

΄ εέ * ΄ 

γύριον’ όπερ ἐλέγετο ἐνεπισκήψασθαι. εἰ μέν- 
τοι γε παρίσων ἐγγυητὰς τῦ μὴ ἂν διαψεύ- 
σασθαι περὶ τῇ δανείσματος οἱ ἑανείσαντες, 

τοῦτο ἐγγύης κωταβολὴ» ἔλεγον. 
' ’ 

ἐνεπορπήῶησαν συνεβλήύθησαν. ε{, v. 
ἐμπορπῶ. 

* ⸗ J ς . ϱ - ⸗ 

ἐνέργεια. ὅτι ἡ ἐνέργεια καθολικωτέρα 
ἐςὶ τῆς κινήσεως, ἧ δὲ κίνησις τοῦ πάσχειν. 

- — F — 
πάν ΠΕΝ }7αρ το πισγον και χιγειτά πίκν δὲ 

τὸ κινούμενο» καὶ ἐνεργεῖ. οὐκέτι μέντοι τὸ 
ἐνεργούμενον κιγεῖται. ἐνέργεια μὲν γάρ ἐσιν 
ἡ ἀθρύα προσβολὴ ἀπὸ τῆς ἕξεως, κίνησις 
δέ ἐσιν ἀτελὴς ἐνέργεια" ἡ γὰρ ἀπὺ τᾶ πρώ- 
ϱ ῃ ἡ] 1 ή 2 3 3 , {λα 444 ο... / 2 του δυνάμει ἐπὶ τὴν ἕξιν ὑδὸς κίνησές ἐςι. 
— . — ν. - 

πᾶσα δὲ }ένεσις καὶ πᾶσα ἐνέργεια ἄλλα τι- 
»ὺς γίνεται τέλους χάριν, τέλος γὰρ τῆς γε- 

— 2 3 - 

νέσεως καὶ τοῦ γινομένου τὸ είναι, καὶ τῆς 
α΄ 4 . * * — J * * ’ ἐρεργείας καὶ τοῦ ἐνεργεῖν τὸ ἐνηργηκέναι. 

” — — R — . 4 ” 1 

οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ τοῦτο ἀληθές' ἡ γὰρ εὺ- 
ν -”. Ἡ - 2 * 

ὁαιμογία ἐν τῷ ἐνεργεῖν κατ ἀρετήν, ἐκ ἐν 
” - — * 

τῷ ἐνηργηκένα. δεῖ ἂν σκοπεῖν πότερο» ἐνέρ- 
γεια τὸ τέλος τῆς δυνάμεως ἡ ποίημά τι καὶ 
* 3 ⸗ * { 

έργο». ἐφ᾽ ὧν μὲν οὖν ποίημα, πταίουσιν οἱ 
. 8 να. ⸗ 2 * * * 2 —3 πρὺς τὴν ἐνέργειαν ἀποῤόντες": τέλος γὰρ ἐπὶ 

τούτων τὸ ἔργον, καὶ βέλτιον τῆς ἐνεργείας. 
να ον απ {. -ᾱ- 234 
ἐφ ὧν δὲ ἐνέργεια ιλη, ἐνέργειαν µόνην δε: 

τέον. 

ἀλλὰ τὸ γίνεσθαι" καὶ γὰρ ἠδεσθαι μᾶλλον 
αἱρούμεδα ἡ πεπαῦσθαι τῆς ἡδονῆς, καὶ 
Φεωρεῖν ἡ τεθεωρηκέναι. ad Top. 8. 

3 / 3 ΄ / / 

ἐνεργόν ἐπιτεταμένην, σύντονον. Πολύ- 
βιος (8 16) "οἱ δὲ ἐξαναςάντες ἐνεργὸν ἐποιή- 
σαντο τὴν πορείαν καὶ τὴν ἔφοδον. 

ἐνερείδοντες ἐμκπηγνύντες, καὶ ἑνερ εί- 
σας ἐμπήξας, 

᾿ * / 

ἐνερευνθής ἀντὶ τοῦ ἐρυθρός" (Ρο]γίν, 
.. - * ΄ .. 

35 9 "τῷ χρώματι γενόμενος ἐνερευθής. 
ἔνερφεν ὑποκάτωνεν. 
ἐνέροις νεκροῖς, ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ἔρᾳ κεῖ- 

σαι. 

ἐνέρσει" (Ῥτοεορ. Goth. ἃ 390) "τὸ ξύλον 
. ' Γι ζ 

σιδήϱῳ διέᾳΦειραν, ᾧπερ ἐνέρσει τείχες ἕκα- 
τέρου ἐναρμοσθέντι τὰς πύλας ἐπιζευγρύναι 
εἰώνασιν.͵ 

κ) / απ 0. } * 

ἐνέρσει κρωῤύλον ἀναδόμενοι, t- 
, α / * * 3 

τέςιν ἐν εἰσέρσει η συµπλοκῃ. κρωβύλος ὁέ 

ἐςιν εἶδος πλέγματος τῶν τριχῶ», ἀπὸ ἕκα- 
4 2.1 Ἡ .-” * 

τέρων εἰς ὀξὺ καταληγον. Thuce. 1 6. 

ολλῶν »ὰρ οὗ τὸ }εγενζσι)αι τέλο πο ή) ές) 7 4 ἓ ) 7 οι { ϱν 

ἐνεπορπήνφησαν -- ἐνεχώρου» 

ἐνέρτερος κατώτερος. 

ἐνεσκευασμένην» ἀντὶ τῷ διεσκευασµέ- 
νην καὶ πεπλασιιένην Ἰ]σαΐος καὶ «{ημοσθένης. 

ἐνέσκηψαν ἐνώρμησαν, ἐνέπηξδα». 
ἐνεσκίμφνη (Ποια. 11 619) ἐνεπάγη. 
ἐνεσκιρρώθη, ἐκ τοῦ ακίρρος, ὃ ση; 

κιαίνει τὸν γύψον. 
ἐνεςήσαντο καὶ µετζλθον, ἀνεὶ τᾶ 

ἔκριαν ποιῆσαι. (Α Lys. 968) ""ὅσαι τὺ πρᾶ- 
Ίμα τοῦτ ἐνεςήσαντο καὶ μετῆλθον. 

ἔνεςι κάν μύρμηκι χολή. παρεγγυᾷ 
μηδὲ τῶν μικρῶν καταφρονεῖν. 

ἐνετῇσι περύναις"' ᾿χρυσείῃσιν ἐεργομέ- 
γην ἐνετῇσιν.' οἳ. ν. ἄλλικα. 

ἐνετιμᾶτο διαφέρει τὸ ἀπετιμῶτο. ὅταν 
' μὲν γάρ τις ὡς τι ποσὸν ἀργύριον ἀποτίμημα 
ῃ / ΄ — ΄ ο * 
λαμβά»ῃ, ἀποτιμᾶσναι λέγεται" οταν δὲ ἐν 
εἶδεσέ τισι λογίσηταί τις μέρος τι τοῦ ἆργυ- 

— 5 

ρίου, τοῦτο λέγεται ὡς ἐνετιμήσατο. Harp. 
Γνετοί ἔφνος Παφλαγόνων. 

’ ΄ .. 

ἐνετολμισατο ἀπεθάρρησεν" ᾿εἶτα (ιέν- 
* —⸗— 

τοι ἐνετολμήσατο τηλικοῦτον τόὀλμημα. . εἳ, 
τ. παλαμναῖος. 

* ΄ — 
ἐνετρύλλισε κατεῖπεν"' 4ριστοφάνης 

* .. J 0— .“.. 
(Fhesm. 348) ᾿Ἱπροαγωγὸς οὐσ ἐνετρόλλισεν 

τῷ δεσπότη, 
ἔνευ ἐπιφώνημα. 
ἐνεχείρισε ποιµαίνειν τοὺς µα- 

Φητάς. 
Ύ ’ 3 ὁ * — 

ἐνέχεις ἐκίρνας"' «ρισοφάνις Plut. 1093) 
—M / Σ / 2 J — 

εἰ Θάσιον ἐνέχεις, εἰκότως Alu,“ ὡς 
* ⸗ * 2* * ⁊ J ο. 

τοῦ Θµωσίου οἴνα εὐόσμα ὄντος" ὁ γὰρ Στά- 
. ς J ’ J 3.* * 

puhoc ὃ ἐρώμενος «Πιονύσου ἐν Θάσῳ ᾠκει, 
J - ΄ 5 — 

καὶ ὁιὰ τοῦτο διαφέρει ὁ Θάσιος οἶνος, 
22 J — 344 
ἐνέχραυε τὸ σῶμα ἐνέπληττεν. ΠΗρόδο- 

τος (6 15) "τὸ σώμα ἐόντα ὑπομαρχγότερον" 
ὅκως γάρ τεῳ ἐντύχοι Ἀπαρτιχτέων, ἐνέχρανε 

Ν / — * ᾿ ” 

τὸ πρόσωπον τιῷ σκήπτρῳ, περὶ Κλεομένας 
τοῦ ὁπαρτιάτου λέγω». 

Ὕ / 3 * 5 ᾿ / Ἶ 

ἐνέχυρον τὸ ὁιδόμενον ὑπὲρ χρέους. 
4 / * 

μόνον ἐνέχυρά φασιν, ἀλλὰ καὶ ἐνέχυρον. 
ν - 7 

φαίνεται δὲ καὶ τῶν ἀπηγορευμένων εἶναι 
-- 42 J « 

μὴ Φεῖναι τὰ ὅπλα ἐνέχυρα" λέγει οὖν περὶ 
— εϱ. - - - 

τῆς πενίας, ὅτι αὐτὴ τῇ ἑαυτῆς ῥίᾳ ἀναγκά- 
.. . ⸗ 

ζει καὶ τὸς νόµες παραβαίνειν τοὺς Φεσπί- 

sch. 4 σαντας οπλα ἐνέχυρα μὴ τιφέναι. 
Plut. 451. 

2 * ⸗» — - 4 

ἐνεχώρουν" "οἱ δὲ ἱερεῖ καταπεπλιγμέ- 
οι τῷ δέει ἐξίαντο καὶ ἐνεχώρουν αὐτῇ 
σι * 

ἁπαντες' ἀντὶ τοῦ σινεχώροιν. 



ἐνεώλκησαν --- ἐν ἠρι 

ἐνεώλκησα» τὰς ναὓς ἕἵλκυσαν. 

. ἔνη. (Α Ach. 174) “παρεῖναι ὁ) εἰς ἔνην, 
οἷον εἰς ερίτην. (Ηε». (). 408) ᾿'μηδ) ἀναβάλ- 
Ίεσθαι ἔς τ᾽ αὗριον ἔς τ΄ ἔννηφι. τινὲς δὲ 

.”..ε 3 1 J - * * 

εἰς τριακάδα. “ἄττικοὶ δὲ καλοῦσιν ἔνην καὶ 
τὴν παλαιάν' 4ημοσθένης ἐν τῷ κατ 4ρι- 
ςογείτονος (α 20) "τὰς ἔνας ἀρχὰς ταῖς νέαις 

ὑπεξιέναι. 
υ. ἔνη ἡ τρίτη τῆς σελήνης. “4ρισοφάνης 

.”. — “΄.. * * * 

Eeel. 791) ᾿"Φάρσει, κατατεύξη, κάν ἑνης ελ- 
ὃς, ἀντὶ τοῦ εἰς τρίτην. ' οἶδα τότες χει- πρ ἀντὶ τοῦ εἰς τρίτη». "οἶδα τότης χει 

. — 52 2 

ροτονοῦντας μὲν ταχύ, ἆττ ἂν δὲ δόξη, 
ταῦτα πάλιν ἀρνουμένους. 

ο’ ΄ — —W * 
ἕνη, Artixot τὸ ἕνη περιττὸν ἔφεσαν, ὡς 

8 ν ., - * .. {. N ⸗ * τὸ ἔχω», ᾿᾿ληρεῖς έχων. οἳ δὲ λείπει» φασὶ 

τὸ ὁύο". ἐρωτῶν δὲ λέγει, ἓν ἢ- δύο. “4ριςο- 
φάνης 4χαρνεὔῦσιν (610) '"ἠδῃ πεπρέσβευκας 
σὺ πολιὸς «ων ἕνης 

ἐνή, ὀξυτόνως, ἡ νέα. 
| ὅ ν ς -- , 1 
ἐν ᾗ ἄν ὁ τοιοῦτος βρύτος ἐγγένη- 

ται. νῦν ὡς βρύτον αἱκατόεντα, τὸν φονι- 
χὺν σηιιαίνων λέγει. 

ν — { 3. / * 

.. ἕνη καὶ νέα q τριακὰς καλουµένη. ἔνον 
τὸ παλαιό», καὶ νέον τὸ νέον. 

ν΄ ἔνη καὶ νέα. οὕτω παρ 49ηναίοις ἡ 
παρ᾽ ἡμῖν τριακάς, ἡ νεοµηνία, ἐπειδὴ συµ- 
βαίνει ἐν αὐταῖς καὶ λήγειν τὴν σελήνη» καὶ 
7εννᾶσθαι. τότε δὲ μὴ ταχέως ἀποδιδόντας 

, v ιο - εἰ { 

τοὺς τύχες ἢ τὰ δάνεια ἀπήτουν ὡς ὕπερη- 
μέρους γενομιένους" διὸ λιπεῖσφαί φησιν ὁρῶν 
ὑιςαμένη» ἔνην τε καὶ νέαν. ἡ δὲ πέμπτη 

᾿ 9 2 { - 

ἐσὶν ς' φφίνοντος. τὰς γὰρ λ΄ ἡμέρας τῆς 
σελήνης εἰς γ΄ δεκάδας διῄρυν οἱ 4φηναῖοι, 
καὶ τὴν (ἐν πρώτη» ὡς ἡμεῖς, ά ῥ' Υ ὁ έ 
Ρα “ 7 - 3 ᾽ 

ς ζ ἡ ὑ΄ { ἀπαριῤμᾶντες, τὴν δὲ δευτέραν 
οὕτως, πρώτη ἐπὶ δέκα, δευτέρα ἐπὶ {, τρίτη 
ἐπὶ , ἄχρι τῆς τῷ. τὴν γὰρ εἰκάδα οὕτω 
καλοῦσι, τὴν δὲ κά ὑςέρων δεκάδα, καὶ τὴν 
μετ αὐτὴν ἐνάτην φῴίνοντος, ἕως δευτέρας 
φΦίνοντος. τὴν δὲ τριακάδα ἔνην καὶ νέαν 
φασίν. οἱ, Α Nub. 1132. 

ἐνηβητήρεα ἐνευωχητήρια παρὰ Ἡρο- 
ὁότῳ ὢ 133). 

η , * * 
ἐνηβρύνετο ἠλαζονεύετο. 
ἐνῆγεν ἐκίνει, παρέπειώεν. Προκόπιος 

(Ῥετε. 2 19) ""ἐνῆγε δὲ αὐτὸν ἐς τᾶτο χριςια- 

νῶν λόγος καὶ ἔδακνεν αὐτοῦ τὴν διάνοιων, 
- 

ὑτι ἀνάλωτον Ἔδεσσαν ἰσχυρίζοντο εἶναι. 
2 23 — ’ * J ε καὶ αὖθις 'ἐνηγε δὲ πάντας εἰς τε τὰς εὖ- 

χὰς τὰς ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τὴν ὀφειλομένην 

3607 

εὔνοιαν ἡ τε χρεία τῆς σρατείας ἀναγκαία 
οὖσα, ἣν ὑπὲρ πάντων κοινῇ ποιούµενος ὁῇῆ- 
λος ἦν, τό τε κάλλος τὸ τοῦ σώματος καὶ 
τὸ μέγεθος. 

ἐνηγκυλωμένα" ᾿“πεφωραμένοι ὅτι ἐπὶ 
κατασκοπῆ παρεγένοντο, τῷ καὶ τὰ τόξα 
ἐνηγκυλωμένα φέροντας ἁλῶναι, ἀντὶ τοῦ 
ἐντεταμένω, ηὐτρεπισμένα. 

ἐνήεια ἡ πραότης. 
ἐνηέος τοῦ πράου, καὶ ἑνηής ὃ πρᾶος. 
ἐνήύλει ἐνεκαρτέρει" “καὶ ὃ μὲν ἐπὶ τά- 

τοις τῇ πενίᾳ ἐνήθλει. 

ἑνῆκαν ἐνέβαλον. 
ἐνήκισεν ἔπληξεν, ἐτιμωρήσατο. 
ἐνήλατα τῆς κλίνης µέρος τι. 
ἐνήλατο" «4ρισογάνης (Υενρ. 1996) "ἑνή- 

λατ’, ἐσκίρτα, πεπόρδει, κατεγέλα ὥσπερ κα- 
χρύω»ν ὀνίδιον εὐωχημένον. 

ἐνηλι»δῆσθαι κεκυλῖσθαι, καὶ ἔνης 
λιν δοῦντο ἐκνλίοντο. 

ἔνηλυς. 
ἐνημιμένος περιβεβλημένος" (Α Εεε]. 80) 

τὴν τοῦ πανόπτε διφθέραν ἐνημμένος"' καὶ 
"ὁ Ηρακλῆς ἐχρῆτο τῇ λεοντῇ περὶ τὸ σῶμα 
ἐνημμένος. 

ἔνην καὶ νέαν τὴν ὑφ ἡμιῶν τριακάδα 
καλουμένην "4ὐηναῖοι λέγσυσιν ἀπὸ τοῦ τὴν 
τελευτὴν ἔχειν τοῦ προτέρου (ρνὺς καὶ τὴν 
ἀρχὴν τοῦ ὑςέρου. Πολέιων δέ φησιν ὅτι 
ἐκάλεσαν αὐτήν ποτε «{ημητριάδα ἐπὶ τιµῇ 
«{ημητρίου τοῦ ΙΜακεδύνος, ἕνης δὲ καὶ εἲς 
ἔνην τὸ εἲς τρίτην λέγουσιν. καὶ ἁπλῶς τὸ 
ἕνον δασυνόμενον τὸ πρύτερον καὶ παρεληλυ- 
ὸς δηλοῖ, Harp. 

ἐνῆν δυνατόν, ἐνδεχύμενον" 'ὃ δὲ µάςι- 
ἔιν ὡς ἑνῆν ἀνετάσας διέγνω ὡς ἔχει τὸ πο- 
λέμιον, ἀνεὶ τοῦ ὡς δυνατό». 

ἐνῆν ὑπῆρχεν. 
ἐνη»νθρώπησεν ἀντὶ τοῦ ἐν ἀνθρώπῳ 

/έγονεν. (1ο. 3 95) ᾽᾽αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί 
ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ."' 

Evñocç. 
ἐνήρατο ἀπέκτεινεν. 
ἐνήρεισε προσεπέλασεν. 
ἐνήρης ναὔς. πληθυντικῶς δὲ διαφέρει 

ἐνήρεις, μίαν εἰρεσίαν ἐχούσας. (Πίο Cass. {τ. 
105 3) "ὁ δὲ Σύλλας συνῆλθετῷ Μιθριδάτῃ 
ἐν «αρδάνῳ τῆς Τρωάδος, ἔχων ναῦς σ 
ἐνήρεις. 

ἐν ἠρι ἐν τῷ ἔαρι. 

4 4 

— 
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ἐνῆρσεν ἐφήρμοσε». 
ἐνήσομεν (Ηοιη. Ἐ 191) ἐμβαλοῦμεν. 
ἐνησχυμμένος. ἐνισχημιένος δὲ κατεχό- 

µενος. 
ἐνηυλισμένον ἐμπεριελημμένον. 
ἔνδα τότε. 
ἔνθα ὅπου. 
ἔνι εν διὰ τοῦτο. | 
ἐν δἐρειτὴν χλαῖναν κατατρίβεις, 

ἐπὶ τῶν κιὴ καθ ὥραν τοῖς ἀναγκαίοις χρω: 
μένω». 

ἔνθεσις ὃ ἄκολος, ὁ ψωμός. “ριςοφά- 
νης (ΕΚ. 403) '"εἴθε φαύλως, ὥσπερ εὗρες, 
ἐκβάλοις τὴν ἔνθεσιν, ἐπὶ τιῶν παρὰ προσ- 

’ 24 J 2X J δοκίαν εὐδοκιμησάντων. τὸ δὲ εὗρες, τὸ κα: 
/ ΄ - - ᾖ 

µάτῳ καὶ πόνῳ περιγενέσθαι τινὸς τῆς τοῦ 
κάµνοντος γγώκης καὶ προαιρέσεώς ἐσιν ἔλεγ- 
χος, τὸ δὲ εὑρεῖν ἁπλῶς τῆς παρασχούσης 
τύχης καὶ ἅ τῆς τᾷ εὑρόντος γνώμης ἔργον. 
ὡς οὐκ ἐκ προνοίας κατορθώσαντος ἃ ὅνε- 
πράξατο, ἀλλ ἁπλῶς εὑρόντος τὸ εὕρημα. 

ἔνφεσμον νόμιμον. 
ἔνδου ῥόφησο», παρὰ τὸ ἐντίφεσθαιτῷ 

ςόματι. 
ἔνφους τεθεοφορημένος, ἐνφουσιῶν, συν- 

αλοιφὴ δὲ τοῦ ἔνφεος, «ἁππιωνός (her. 28) 
'ὁ δὲ Σκιπίων καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὺ βλέμμα 
διαθεὶς ὥσπερ ἔνθες ἔφη τὸ δαιμόνιο» ἥκειν 
τὸ σύνηθες αὐτῷ καὶ καλεῖν ἐπὶ τοὺς πολε- 
µίους,, τουτέςι Φεόληπτος. 

ἐνθουσιᾷ ὑπὸ ἐνφέου κατέχεται πνεύ- 
µατος. 

ἐνθουσιαζόμενοι ἐφορμῶντες, ἢ ἐλ- 

λαμπόμενοι. 

ἐνθουσιασμός ὅταν ἡ ψυχἠ ὅλη ἐλ- 
λάμπηται ὑπὸ τοῦ Φεοῦ. 

ἐνθουσιώσας. Πισίδης ᾿'καὶ τὰς ἀφέ- 
σµους ἡδονὰς τοῦ βαρβάρεα ἐνδουσιώσας τῇ 
πυρώσει τῆς µέθης ἐπεξωνῆπτον, ἀντὶ τοῦ 
ἐξανεγειρούσας, μαινοµένας. 

ἔνδ᾽ οὔτε μέμνειν ἄνεμος οὔτ ἐκ- 
πλεῖν ἐᾷ. ἐπὶ τῶν δυσχρήσοις περιπεσόντων 
τοῦτο λέγεται: φησὶ δὲ αὐτὸ παρ «4ἰσχύλῳ 
ὁ Φιλοκτήτης. 

2— 
ο. Ἡ 

ἔνθρυπτον τὸ ἐκ πέµµατος, ὃ ἐφιπλα- 

κοῦς. ἤ τὸ ἐνθρυβόμενο» βρῶμα. ἔνιοι ταῖς 
τελεταῖς αὐτὸ προσοικειοῦσι. καὶ «4πόλλων 
δὲ παρ 4φηναίοις ἔνθρυπτος. Harp. 

ἐνθύμημα. οὕτω λέγονται οἱ ῥητορικοὶ 
συλλογισμοί. ἐν ἐκείνοις γὰρ διὰ μιᾶς προ- 

ἐνῆρσεν --- ἐνιζάνει 

τάσεως ὁοκεῖ γίνεσθαι ὅ συλλογισμός, τῷ 
τὴν ἑτέραν γνώριµον οὖσαν ὑπὸ τῶν δικα- 
ςῶν ἢ τῶν ἀκροατῶν προστίθεσθαι, οἷον ἡ- 
τος ἄξιός ἐςσι κολάσεως, προδότης γάρ ἐςι" 
προσίθησι γὰρ ὁ δικαςὴς ὡς ἐναργὲς τὸ πάντα 
τὸν προδότη» χολά άσεως ἄξιον εἶνω. ἐφ᾽ ὧν 
οὖν μὴ γνώριμόν ἐσι τὸ παραλειπόµενον, οὐ- 
κέτι ἐπὶ τούτων» οἷόν τε τὸν ὁἡ ἐνθυμήματος 
γίρεσδαι συλλογισµόν' ὁ ὁ γὰρ συλλογισμὸς 
— τινα λόγων ἔοικε σημιαίνειν. alex. 
ΓΑριτοά. in ορ. 1 7. 

ἐνθυμήσιον ἄπειρον, ἔννομον. 
ἐνθδυμιζόμενοι λογιζόµενοι. ὅτω «4{ΐων 
ις Ῥωμαϊκῶ». 
ἐνφύμιον ἄπορον, σεµινόν, κατὰ νοῦν. 

΄καὶ δὴ τὰ πραχφέντα ἔφετο ἐνθύμιον, καὶ 
γενόμενος τῶν ἸΜυρμιδόνων ἐγκρατὴς παρα: 
λύει τὸν “ἄκαςον τῆς ἀρχῆς" «(Νὶσοὶ, Dam. 
ε{, ν. ἄκαςος). 

ἐνώ ύμιον. καὶ ἐγκατάλειμμα ἐνθυ- 
µίου (Β». 75 10) βραχύ τι μόριο». 

ἐνθυμιςόν ὕποπτο», 
ἕνι ἔςιν, ὑπάρχει. “4ριςσοφάνης (1.19. 643) 

ἀντὶ τοῦ ἔνεςιν' "ἐθέλω ὁ) ἐπὶ πᾶν ἰέναι 

μετὰ τῶνδ' ἀρετῆς ἕνεχ, αἷς ἔνι φύσις, ἔνι 
Φράσος, ἔνι δὲ σοφό», ἔνι φιλόπολις ἀρετὴ 
φρόνιµος.᾽' 

ἔνια τινά. 
ἑνιαία ἡ μοναδική. 
ἐνιαυσιαῖος, 

ἐνιαυτίζω ἐνιαυτόν που ὁιατρίβω. 
ἐνιαυτός. οἱ ᾿Εβραῖοι τὸν ἐνιαυτὸν κατὰ 

τὸν σεληνιακὺν δρόµο» ἀριδμοῦσι», ὥςε τὸν 
μῆνα ἡμερῶν εἶναι παρ αὐτοῖς κώ΄, ὡς τοῦ 
μὲν ἡλιακοῦ κύκλου ὑπάρχοντος τζέ, τοῦ δὲ 
σεληνιακοῦ τνό΄, ὡς τὸν ἡλιακὸν παραλλάσ- 
σειν ἐνιαυτὸν ἡμέρας ιά τᾶ σεληνιακῦ ἐνιαν- 
τοῦ. ὧςε Ἕλληνες καὶ Ἰουδαῖαι μῆνας τρεῖς 

ἐμβολίμους ὀκτώ παρεμβάλλουσιν. 
ἐνιαυτὺς ἸΠέτωνος ἡ ἐννεακαιδεκαε- 

τηρίς' ἸΜέτων γὰρ ὁ μαθηματικὺς περίοδον 
ἐκτιθεὶς χρόνου ἐνέταξε τῷ". 

ἐνιαχοῦ πολλαχοῦ, καὶ ἐνιαγῇ ὁμοίως. 

ἑνίγυος ὁ ἓν µέλος ἔχω», ὃ κυλλός, 
ἐνίδρυται ἐγκάθηται. 
ἐνίει ἐμβάλλει, καὶ ἐνιεῖσα ἐμβάλλασα. 
ἐνίεσαν ἐνέβαλον' "καὶ τοῖς πύργοις 

πῦρ ἐνίεσαν.' 
ἐνίεται ἐμβάλλει. 
ἐνιζάνει" 'ὃ δὲ κατ ἴχνος ἑπύμενος τῷ 

|» 



ἐνιζῆσαι — ἐνόν 

τυρά»νῳ καὶ ἐς τὸν ᾿Οργῶνα ποταμὸν ἐνιζά- 
νει, τῷ προκαταλαβεῖν τὰ εὐέφοδά τε καὶ 
ἱππήλατα τῶν πεδίων. 

ἐνιζῆσαι καθίσαι. 
᾿Ενιῆνες. 

ἐνίησιν ἐμβάλλει. 
ἐνίκησε τὸ ὑπερέβαλεν. 
ἐνικλᾶν (Ηοιη. ϐ 408) ἐμποδίειν. 
ἐνιλλωπ ῶ ἢ ἐνιλλώπτω τὸ τὺς ὀφθαλ- 

μοὺς συςρέφω. 
ἔνιοι φανεροί. ἢ οἳ μὲν, ἢ τινές. 
ἐνιπή (Ηοιω, 4 4032) ἡ διὰ τῶν λόγων 

ἀτιμία, ἐπίπληξις. . 
ἐνισκήφῦϐη (Ποιι. 1 6121). κατηνέγῶτ. 
ἐνίσπω ἐπιπλήξω. 
ἐνίςασθαι εὐτρεπίζεσθαι, παρασκευάζε- 

σθαι' ᾽ μὴ διαµέλλειν ἆλλ' ἐνίσασθαι τῷ πο- 
λέμῳ, ὡς μὴ προπαθόντας ἀμύνασθαι δέοι 

ἐπὶ κατειργασµένοις.'' καὶ αὖθις "ὁ δὲ Τραϊα- 
»ὸς ἐδυσχέραινε, καὶ πολὺ πλέον ὥρμητο τῷ 
πολέμῳ ἐνίσασθαι. 

ἐνισχηςθέντας κατασχεθέντας. 
ἐνισχύω αἰτιατικῇ. 
ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνο», ἐπὶ τῶν µι- 

σῷοῦ πωλούντω» τὰ οἰκεῖα δυσχερῇ, διὰ τὸ 
τοὺς ἸΚᾶρας πρώτες ἀνθρώπων μισὈῦ «ρα- 
τεύσασθαι. εἴρηται οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἐν ἀλλοτρίοις κινδυνευόντω». 

ἐν Καρὸς εἴπετο τάξει (π]ίαη. ος. 3 
p. 56 0) ἀντὶ τοῦ ἐμισθοφύρει, ἐπειδὴ πρῶ- 
τοι Κάρες ἐμισθοφόρησαν. 

ἓν κηρίο», ἐπὶ πολλῶν ὁμοφωνούντων 
ἡ ςσασιαςῶν ἡ συνωμοτῶν. 

ἐν Κλάρῳ. ὅτι σύνηθες τοῖς παλμιοῖς 
τὸ λέγειν ἐπὶ μὲν τῶν Φεῶν ὁ ἐν Μελίτη, ὁ 
ἐν Κλάρῳ, ἐπὶ δὲ ἀνθρώπων ὁ ἐκ Ἠελίτης, 
ὁ ἐκ Κλάρου. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ πάσης πύ- 
λεως καὶ χώρας. εΓ. seh. A Ran. 504. 

ἐν 4ίμναις διονύσίο»ν. τόπος ἐςὶν ἐν 

"4θήναις ἄίμναι, ἐν ᾧ ὁ τιμώµενος «{ιόνυ- 
σος. Harp. 

ἐν λόγῳ ἐν τῇ ὑποθέσει' “4ρισοφάνης 
Ὄρνισιν (90) ᾽ἡμεῖς γὰρ ἄνδρες οἱ παρόντες 
ἐν λόγῳ."' 

ἐν μετεώρῳ ἦν ἡ ναῦς'' ἀντὶ τοῦ πελά- 
γιος, καὶ μὴ ἐπ ἀγκυρῶν ἱςαμένη ἀλλ ἀπέ- 
Άουσα τῆς Τῆς. 

ἐν μύρτε κλα δὶ τὸ ξίφος κρατήσω. ὃ τε 
αρμόδιος καὶ 4ριςογείτων ἐν μύρτοις κρύψαν- 
τεςτὸ ξίφος Γππαρχον τὸν τύραννο» ἀπέκτειναν. 
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ἐνναέται οἰκήτορες" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6168) "τὸν φρασὺν ὑψικόμων» ἐνναέτην ὅο- 
νάκω».'' περὶ κάπρου φησί. 

Ἔνναιον τόπος. 
Ἐννέα ὁδοί τύπος Θρακικὺς περὶ τὴν 

4μϕίπολι». Harp. 
Εννεάκρουνο»ν κρήνη τις ἀθήνησι, 

Μαλλίρρόη καλουµένη πρότερον. Harp. 
ἐννέωρος (Ηοιπ.τ 179) ἐνναετής. 
ἔννηφι μετὰ τρίτην. 
Ἔννιος Ῥωμαῖος ποιητής, ὃν «4ἰλιανὸς 

ἐπαινεῖν ἄξιόν φησι, ὀκιπίωνα γὰρ ἄδων καὶ 
ἐπὶ μέγα τὸν ἄνδρα ἐξᾶραι βουλόμενός φησι 
— ἂν Ὅμηρον ἐπαξίους ἐπαίνους εἰπεῖν 

Φκιπίωνος. ὁῆλον δὲ ὡς ἐτεθήπει τῇ ποιητᾶ 
τὴν μεγαλόνοια» καὶ τῶν μέτρων τὸ µεγα- 
λεῖον καὶ ἀξιάγαςον"' καὶ ὡς ἐπωινέσαι δει- 

νὸς Ὁμηφός ἐσι καὶ χλέος ἀνδρὸς πυργῶσαί 
τε καὶ ἄραι, * ὧν ἐπῄνεσε τὸν «4χιλλέα, κα- 
λῶς ἠπίσατο ὁ ποιητὴς ὁ ]Μεσσάπιος. 

ἐνν»οσίγαιος ὁ κινῶν τὴν γῆν, σεισμὰς 
ποιῶν. 

ἔννους ὁ συνετός" Σοφοκλῆς (OR 916) 
"ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεται.͵ 
ἔννες ἀνὴρ διὰ τῶν φασάντω» τὰ παρύντα 
γινώσκει" εἰ γὰρ ὁ ὑπὺ "ἄπόλλωνος ὁοδεὶς 

. 2 ΄ --- ε/ 4 . - εν 

χρησμὸς ἠκύρωται, ὁῆλον οτι καὶ τὰ νῦν ἃ 
ἐμαντεύσατο ὁ Τειρεσίας. καὶ αὖδις "ταῦτα 
ὁράσας ὕςερον ἔννους ἐγένετο καὶ ἐσωφρύ- 
»ησεν.᾿ 

ἐννοῶ αἰτιατικῇ. 
ἐν νυκτὶ βουλή διὰ τὸ τὴν νύκτα κατὰ 

σχολὴν διδόναι λογισμὰς τοῖς περὶ τῶ» ἀναγ. 
καίων ῥουλευομένοις, 

ἐννώσας παρὰ ᾿Ηροδότῳ (1 68) ἀνεὶ τᾶ 
ὀκανοηΨείς. 

ἐνόδιον τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἐνώδτον δὲ 
τὸ ἐνώτιο», παρὰ τὸ οἰδεῖν τὰ τα. 

* .- ἩἹ ”, ”, 

ἐν ὁδῷ ἠσαν ἐν ἔργῳ, ἐν ἔργοις, ἐν 
βίῳ, ἐν πίσει. 

* / — ⸗ A — / 

ἐνοικέτις τῶν νήσων ἡ -«4φροδίτη" 
ἐξαιρέτως γὰρ ἐν αὐταῖς ἐτιμᾶτο. 

ἐν ὄλμῳ ἐκοιμή η. οἱ μὲν Ὅλμον φασὶ μῳ ἐκοιμή δη. οἱ μὲν Ὅλμον φ 
µαντεῖον, οἱ δὲ τοὺς ἐν ὄλμῳ κοιµηθέντας 

μαντικοὺς γίνεσθαι, ὅτι καὶ οἱ τρίποδες τοῦ 
᾿ ή μα - 

«ἄπόλλωνος ολμιοι καλοῦνται, 

ἐνόν δυνατόν, ἢ ἐνυπάρχον. οἱ δὲ οἷα 
ὁήπου Φυσίαν λιτὴν ἐκ τῶν ἐνόντων καὶ πα- 
ρόντω» προσαχθεῖσαν αὐτοῖς ἐπαινοῦντες."' 
ε{. ν. ἐξεφαύλισα». 
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ἐνοπή πόλεμος, μάχη" Ὅμηρος (Γ 5) 
"Τρῶες μὲν κλαγγῆ τ ἐνοπῇ τ' ἴσαν, ὄρνι- 
θες ὥς, καὶ αὖθις (ΑΡ 6163) '"οἷά περ οὐκ 
ἐνοπᾶς ἀλλὰ γορῶ» ἔναρα, οἷς θάλαμο» κο: 
σμεῖτε γαμήλιον."' 

ἔνοπτρον τὸ κάτοπτρο». 
ἐνόρσας (Ηοπι. 0 69) ἐμβαλώ». 
ἔνορχα (Ηοιπ. ἵμ 147) ἄρσινα,. 
ἔνος ὁ ἐνιαυτός. 
ἐνόσει ἠρρώςει" "ὃ δὲ ἔπραττε κακῶς, 

καὶ πᾶσα ἡ οἰκία αὐτοῦ ἐνόσει, καὶ τὰ τῆς 
ἐμπορίας ἐπικερδῇ ἥκισα αὐτῷ ἦν." 

ἔνοσιες ἡ κίνησις. 
ἐνοσίχθω»ν σείων τὴν γῆν. 
ἑνοῦμαι δοτικῇ. 
ἐνοφθαλμισμῶν Φεαμάτων. 
ἐνοχλῶ σοι, δοτικῇ. ἔσι δὲ καὶ αἰτια- 

τικῇ: “Ὁὃ δὲ ὠκυτάτοις ἵπποις αὐτὸν ἠνώχλει 
καὶ ὑπέφευγε.' 

ἔνοχος ὑπαίτιος' (Ροἱψὺ. 12 33) '"Τίμαιος 
κατὰ τοῦ ᾿Εφόρου πεποίηται καταδροµή», 
αὐτὸς ὤν δυσὶν ἁμιαρτήμασεν ἔνοχος, τῷ μὲν 

ὅτι πικρῶς κατηγορεῖ τῶν πέλας ἐπὶ τότοις 

οἷς αὐτὸς ἔνοχός ἐσι, τῷ δὲ ὅτι καθόλα διέ: 

φ8δαρται τῇ ψυχῇ, τοιαύτας ἀποφάσεις ἔντι- 
Φέμενος τοῖς ὑπομνήμασι. 

ἐν παιδοτρίβου εἲς τὸν τόπον ὅπου 

γυμµνάζονται καὶ διατρίβασιν οἱ παῖδες. «4ρι- 

σοφάνης Νεφέλαις (969) "ἐν παιδοτρ/βε δὲ 

βαδίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει προβαλέσθαυ” 

τουτέσιν εὐκόσμως καθεσθῆναι, ὡς μηδὲν 

τοῖς περιεσῶσιν ὑποδεῖξαι ἄκοσμον. 

ἐν παντὶ μύθῳ καὶ τὸ 4αιδάλου 

µύσος. Πασιφάην φασὶν ἐρασθεῖσαν ταύρ8 

Δαίδαλο»: ἱκετεῦσαι ποιῆσαι ξυλίνη» βοῦ», 

καὶ κατασκευάσαντα αὐτὴν ἐνφεῖναι' ἣν ἐπι- 

βαίνων ὡς βοῦν ὁ ταῦρος ἐγκύμονα ἐποίη- 

σεν. ἐξ ἧς ἐγεννήθη ὁ Μινώταυρος. Μίνως 
δὲ διά τινας αἰτίας ὀργιζόμενος τοῖς 49η- 

ναίΐοις ἑπτὰ παρθένους καὶ ἴσους νέους ἐξ 

αὐτῶν ἐδασμολογεῖτο, οἳ παρεβάλλοντο τῷ 

Φηρίω. εἲς «{αίδαλον οὖν ἀρχηγὸν τούτων 

τῶν κακῶν καὶ αἴτιον γενόμενον καὶ µυσαχ- 

Φέντα ἐξηνέχθη ἡ παροιμία. 

α΄ ἐνπαραβύςω ἐν μυςηρίῳ" «ῬΡτοεορ. 

Are. 1) “ἠράσθη αὐτοῦ τὰ (ιὲν πρῶτα ἐν παρα- 

βύςῳ, τελεντῶσα δὲ καὶ οἰκετῶν παρόντω».᾽' 

ν  ἐνπαραβύςῳ ἐν ἀποκρύφῳ:' Προκόπιος 
"ὕβριζον ἐς αὐτὺν οὐ σιγῇ οὐδὲ ἐν παραβύ- 

στῳ, ἀλλ ἐς ὄψιν.” 

ἐνοπή — ἐνσκειρωδείς 

ἐν παρενθήκης μέρει ἐν περισσείας 
μέρει. 

ἐν πέντε κριτῶν γόνασι, παρ σον 
τὸ παλαιὸν έ κριταὶ ἔκρινον τοὺς κωμικούς, 
ὥς φησιν ᾿Επίχαρμος. σύγκειται δὲ παρὰ τὸ 
Ὁμηρικὸν '"Φεῶν ἐν γούνασι κεῖται, ἐπειδὴ 
οἱ κριταὶ ἐν τοῖς γόνασιν εἶχο» ἃ νῦν εἰς 
γθαμματεῖα ἐγγράφεται. 

ἐνπίθῳτὴνκεραμείαν μα»θάνειν, 
παροιμία ἐπὶ τῶν τὰς πρώτας μὲν µαθήσεις 
ὑπερβαινόντων, ἁπτομένων δὲ τῶν µειζόνων, 

τουτέςι τῶν παριέτων τὰς πρώτας µαθήσεις 

καὶ ἐφιεμένων τῶν τελευταίων». 
ἐν προσχήµατι ἐν ὑποκρίσει. 
ἐν Πυθδίῳ κρεῖτεον ἦν ἀποπατῖ- 

σαι, οἷον κινδυνεῦσαι. καταφρονούντων γὰρ 
τινῶν ᾿Απόλλωνος καὶ ἐν τῷ τεµιένει αὐτοῦ 
ἀποπατούντων, Πεισίσρατος ἔγραψε νόμο 
τὸν ἁλόντα ἐπὶ τούτῳ θνήσκειν. καταγελών. 
των δὲ τοῦ γράμματος, καὶ πλειόνων μᾶ]- 
λον τῦτο ποιόντω», ἔςησε φύλακας. ληφθέν- 
τος δέ τινος ἐκέλευσε ὁήσαντας αὐτὸν παρὰ 
τὴν ὀδὸν μαςιγοῦν, κηρύσσοντας '“ὅδ' ἀνίρ 
κολασθεὶς ἀποφανεῖται, ὅτι ὀλιγωρεῖ τοῦ 
γράμματος." κτανθέντος δὲ οὕτως ἐνέδυ τὸ 
γενόµενον τοῖς «4θηναίοις ὧςε ἔτι νῦν τοὺς 
χακοπαθοῦντας ἢ τιµωρίαις ἐνεχομιένους ὁιά 
τινα αὐτῶν πλημμέλειαν ἐπιλέγειν "ἐν Πν 

Φίῳ κρεῖετον ἦν αὐτὸν ἀποπατῆσαι." 
ἐν πυρὶ βέβηκας. τοῦτο ἐπιλέγειν χρὶ 

τοῖς ἐν ἐπισφαλέσι καὶ ἐπικινδύνοις πράγµε: 
σιν ἐμφιλοχωρεῖν ἐφέλουσι’, ὅτι χρὴ τὸν ὃ 
πυρὶ ταχέως ἐκβαίνειν. 

ἐνράσσει ὁρμητικῶς ἐφορμᾷ . Ἰώσηπος 
(Α.1.58610) 'ὁ δὲ Σαμψὼν ἐνράσσει ταῖς 
πύλαις αὐταῖς καὶ φλιαῖς καὶ μοχλοῖς, ὅση 

τε ἄλλη περὶ αὐταῖς ἦν Ἑύλωσις."' 
ἐνσείει τὴν ἵππον αὐτοῖς, ἀντὶ τοῦ 

ἐπιίθησιν' 'ἐπάρας ἐνσείε τὴν ἵππον αἲ- 
τοῖς ἀθρόαν.' ε[. ν. ῥύθιον h. 

ἐνσεισθείς ἐντιναχθείς" 'ὁ δὲ Σαμψὼν 
ἐνσεισθεὶς τοῖς κίοσιν ἐπικαταβάλλει τὸν οἱ- 

κον᾽ (εξ, ν. ἐνράσσει). 
ἐνσημαινόμενος ἀντὶ τοῦ ἐνδεικνύμε 

νος καὶ ἐμφαίνων». Harp. 
ἐν Σιναἲ Εβραϊκό». 
ἐνσκειραμένη ἐκλελακνῖα, λελιθωμόύν, 

σεσαρκωμένη. 
ἐνσκειρωθείς ἐμπαγείς' σκείρωµα γὰρ 

τὸ ἀνίατον πάθος. 



ἐνσκήπτω -- ἐντελόμισθος 

ἐνσκήπτω δοτικῆ. 
ἐν σκότῳ ὀρχεῖσθαι, ἐπὶ τῶν ἁμάρ- 

τυρα μοχθούντων, ὧν τὸ ἔργον ἀφανές. 
ἔνσπονδος ὁ ἀπὸ πολέμου γινόµενος 

φίλος. «Αππιανός (ι.1 ρ.29) ''«{ατῖνοι ἔνσπον- 
ὅοι 'Ῥωμαίοις ὄντες ἐςράτενον ἐπ αὐτούς.' 
καὶ αὖθις "ώς παλαιὸν δή τε νόµιμον καὶ 
ἔνσπονδον ἐκλείποντι λα - 

ἔνςσασις' '"χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς αἱρεθεῖ- 
σα» ἔνσασιν τῆς ζωῆς," τθτέςιν... ''καὶ πᾶ- 
σαν ἔνσασιν Φάμνα καὶ πᾶσαν πέτρας προσ- 
βολὴν διερευνησάµενοι.' ἔνσασιν οὖν τὴν συ- 
»ηρεφῆ ἔκφυσιν καὶ πυκνὴν τῶν Νδάµνων 
λέγει. 

ἐνςάτης ὁ κατὰ πάντα ἐνιςάμενος, εἶδι- 
κῶς δὲ ἐπὶ τῆς κρίσεως, οἷον ἀντίδικος. κυ' 
ῥρίως δὲ ἐνςάτης λέγεται ὃ ἐν τῇ ὁδῷ ἀντι- 
ςήκων τινί, ὡς εἰ λέγοι τις τὸν Οἰδίποδα τᾶ 
Autov ἐνςάτην γεγενηκιένον. καὶ «4ἰλιανὸς ἐν 
τῷ περὶ Φείων ἐναργειῶν φησὶ “κατά τινα 
χρησμὸν βουληθεὶς ἱλεώσασθαι τὸν τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ γεγενημένον ἐνςάτην δαίμονα." καὶ 
αὖθις "πικρότατος αὐτοῖς ἐνςάτης ἦν. 86), 
8 ΑΙ. 104. 

ἐνςσατικός' (Ὀαιπηκείαν) ᾿ὁ δὲ Ἰσίδωρος 
ἐνςατικὸς ὢν ἀήττητος ἔμενεν ἀντὶ τοῦ ἔν- 
σασιν πρός τινα ποιούµενος. 

ἐνςερνισάμενος περιπτυξάµενος. 
ἐνςομισμάτω»" “ἔπρασσε δὲ ταῦτα ὁ 

βασιλεὺς χρῄζω» ἐνςομισμάτων τῇ ἀρετῇ τῶν 
Ἰουδαίων ἀδελφῶν εἰς φιλίαν κτήσασθ αι’ 
(οφερ]. Α. 1. 18 9 3). 

ἐνςροβιλίσας ἀντὶ τοῦ συςρέψας. 
ἐντακείς ἐμφυείς. 

ἔντασις ἡ ἐπίτασις"' "καν ὅσον ἡ τοῦ 
βίου ἔντασις ἐπεδέχετο, κυνικωτέρα προελ- 
Φοῦσα καὶ φύσει καὶ ἐπιτηδεύσει.”' 

ἔνταξές ἐςιν ἐπειδάν τις προαιρῆται τὺς 
ψιλοὺς εἲς τὰ ὁιαςήµατα τῆς φάλωγγος ἐν- 

τάσσει», ἄνδρα παρ ἄνδρα. ἔνιοι δὲ τοῦτο 
καὶ παρένταξιν ὀνομάζονσιν. 

ἐνταφιάζω αἰτιατικῇ. 
ἕντεα αὖὐ πάντα τὰ ὅπλα, ἀλλ ἀσπὶς καὶ 

περικεφαλαία" τὰ δὲ δόρατα κατ ἐπικρά- 
τειαν. 

ἐντεφθηλότων Φαλλόντω». 
ἐντεθρίωται ἐνεσκεύασαι, ἀπὸ τῶν 

Φρίω». ἢ τὸ ἐντετυλίχθαι λέγεται ἐντεθριῶ- 
σθαι, ἀπὸ τοῦ σκενάσµατος ὃ ἐν τοῖς φύλ- 
λοις τῆς συκῖς εἰλεῖται, ἃ λέγεται Φρῖα. εἰ. 
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Α Τμ». 663 
ἐντεῖλαι προςάξαι. καὶ ἐντείλῃης αὐ- 

θυπύτακτο», καὶ ἐντείλωμαι ὁμοίως. 
ἐντείνας ἑαντόν"' «{4{ιόδωρος "ἐς τὸν 

σρατιωτικὸ» καὶ εὐτελῆ βίον ἐντείνας'' ἀντὶ 
τοῦ ἐπιδούς. καὶ ἐντεῖναι τανύσαι. καὶ ἐν- 
τείναντες ἐπιθέντες' '"πληγάς τε ἐντείνων- 
τες τῆς κεφαλῆς ἀπετέμοντο” ἀντὶ τοῦ αἶκι- 
σάµενοι. καὶ αὖθις "πληγάς τε τοῖςπροσπί- 
πτουσιν ἐντεινόμενοι. 

ἐν τέλει ἐν ἀρχῇ. 
ἐντελεῖς οἱ ἄρχοντες, καὶ οἱ ἄρξαντες. 

πανοπλίας ἐντελεῖς κατασκενάσαντες,  του- 
τέσιν ἀρχοντικάς. ππιανός Pun. 139) '"ναυ- 
µαχίας δὲ γενομένης καὶ βοῆς παμμηᾶς ὡς 
ἐν τῷδε λοιπὺν Καρχηδονίοις τῆς σωτηρίας 
οὔσης, Ῥωμαίοις δὲ τῆς νίκης ἐντελοῦς. 

ἐντελέςερον τελειότερο». 
ἐντελέχεια ἡ τελειότης καὶ τὸ εἶδος τᾶ 

ὑποκειμένου, τουτέςσι τὸ εἶδος τὸ ἐπιγινόμε- 
νο» ἐκ τῆς τοιᾶσδε συνΦέσεως τῶν ςοιχείων 

τῇ ὕλη. ἤτοι τὸ ἀγώριςον εἶδος τοῦ σώμα- 
τος" καὶ γὰρ ἐντελέχειά ἐσι τὸ εἶδος καὶ ἡ 
τελειότης τῇ σώματος. λέγεται δὲ ἐντελέχεια 
τὸ κεχωρισµένο» τοῦ σώματος, ὡς ὁ πλω- 
τὴρ τοῦ πλοίου" ἥτις ἐντελέχεια ἔξωθέν τε 
οὖσα τάττει καὶ διακοσμεῖ καὶ τελειοῖ τὸ 
ὑποκείμενον. ὅταν οὖν ἐντελέχειαν λέγῃ τὴν 
ἄλογον καὶ φυσικὴν ψυχή», τὸ ἀχώριςον εἰ- 
doc τῆς ἐντελεχείας λέγει, ὅτων δὲ τὴν λογι- 
κὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν λέγῃ, τὸ κεχωρισµένο». 

ὅτι ἐντελέχειά ἐσι τὸ εἶδος παρὰ τὸ ἓν 
καὶ τὸ τέλειον καὶ τὸ συνέχο». καὶ γὰρ ἑνώ- 
σεώς ἐσι τῇ ὑλη τὸ εἶδος αἴτιον καὶ τελειώ- 
σεως, ἐπεὶ καὶ τελειότης ἐςὶ τοῦ ὑποκειμένα 
καὶ συνέχει αὐτό. ἀπὸ γὰρ τῆς οἰκείας ἐντε- 
λεχείας µιάλιςα ἕκαςον, ὃ ἔσι, κατ ἐκεῖνο λέ- 
γεται, ἐπεὶ καὶ ὁ ἀνδριὰς αὐτὸ τὔτο ἀνδριὰς 
λέγεται, καὶ οὐ χαλκός. ἐντελέχειαν λέγει ὁ 
Πορφύριος τὴν ψυχή», ὁ κατὰ χρισιανῶν 
γράψας Τύριος φιλόσοφος. 

ἐντελής"' (Ατιεπιίά, 1 19) "ὅσις οἴεται 
ἄνέυ φύσεως ἐνεελὴς ἔσεσθαι, ἀτελὴς καὶ 
ἀπέραντος τόσῳ μᾶλλον ὅσῳ πλείονα ἕξιν 
ἔχει διατελέσει, ἀντὶ τᾶ τέλειος. (Ροἱψῶ. 8 3) 
᾿"ἐντελῆ «ρατόπεδα ἐκάῦδητο δύο "Ρωμαϊκά." 

ἐντέλλομαι δοτικῇ. 
ἐντελόμισθος. ' ὃ δὲ ἔπλεε νηὶ οἰκεία, 

ν»αύτας ἔχων ἐντελομίσθες οἴκοθεν Κρῆτας"" 
τουτέςιν ἐντελῶς µεμισθωμένους. 

24* 
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ἐντεριώνη ὅ φλοιὸς τοῦ δένδρου. 
ἕντερον ἕτερο» καὶ οὐχ ὅμοιον. ἢ παρὰ 

τὸ ἐντὸς ῥεῖν. 

ἐντερόνεια. τὰ ἐγκοίλια, τὰ ἀπὸ τῆς 
τρόπιδος ἀνερχόμενα ξύλα, ἐντερόνεια καλεῖ: 
ται. οἳ δὲ τὸ τῶν νεῶν ἔδαφος, οἳ δὲ τὰ 
ἐγκοίλια" βέλτιον' δὲ τὴν τῶν ἐγκοιλέων ὅλην 
λέγειν. Ἡρωδιωνὸς συσέλλει καὶ προπαροξύ- 
νει. οὕτω δὲ τὴν ἐντεριώνην Αρισοφάνης φη: 
σίν" ὅπερ ἐςὶ τὸ μεσαίχατον τῆς νεώς" ὃ ἐσι 
συνεκτικώτατο», ἥτις ἐςὶ τρόπις. καλεῖται δὲ 

καὶ μήτρα. φησὶ δὲ ὁ κωμικὸς ὅτι εἰς τὰς 
τριήρεις ἡ Φεὸς ἐντερόνειαν ἔπεμψε. seh. Α 
Εα. 1185. 

ἐντετευτλανωμένης. μετὰ τεύελων 
ἑψηθείσης' μετὰ γὰρ τεύτλων ἤσδιον τὰς 
ἐγχέλυς' λέγονται γὰρ τεύτλοις συνεψόμεναι 
ἧδισαι εἶναι. «ρισοφάνης (ΑεΠ. 894) ᾽ μηδὲ 
γὰρ Φωμών ποτε σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλα- 
Ῥωμένης. 

ἑντ έτηκεν ἐγκενόλληται, πέπηγε"' “τού- 
τοις ἀντ᾽ ἀληθοῦς ψευδὴς ἐντέτηκε δόξα.” 

ἐντέτικεν. 
ἐντετρεμμένη ἀντὶ τοῦ σμηχδεῖσα. ἢ 

εἰδνῖα, "ὅπως ἂν ἐντετριμμιένη κανηφορῖς 
(Α Εεε]. 760) τὰ κανίσκια ἔχουσα, ᾿ πολλοὺς 
κάτω δὴ Φυλάκους σρέψασ ἐμούς'' ἀντὶ τᾶ 
κλέψασα. 

ἐντεῦθεν ἐκ τούτου. | 
ἔντευξις ἐντυχία. φησὶν ὁ “4ριςοτέλης 

ὡς ἔςσιν ἡ διαλεκτικὴ φιλοσοφία πρὺς γυμ- 
νασίαν καὶ πρὸς τὰς κατὰ φιλοσοφία» ἐντεύ- 
ξεις. περὶ γυμµνασίας προεγράφη ἐν τῶ Υ σοι- 
χείῳ, ἐνταῦθα δὲ περὶ ἐντεύξεως. ἐντεύξεις 
λέγει τὰς πρὺς τοὺς πολλοὺς συνουσίας, οἷς 

δεῖ μὲν ἐντυγχάνειν κοινωνικής τε ὄντας καὶ 
φιλανθρώπους, καὶ ἐντυγχάνειν ὠφελίμως. 
διὰ μὲν οὖν ἀληθῶ»ν καὶ ἀποδεικτικῶν οὐχ 
οἷόν τε κοινολογεῖσθαι πρὺς αὐτούς' οὐδὲ 
γὰρ τὴν ἀρχὴν τῶν» τοιούτω» συνιέναι δύ- 
νανται. ἀλλ’ οὐδὲ μανθάνειν ὑπομένασι. διὸ 
οὐδὲ :ὠφελεῖσθαι δύναιντ ἂν διά τινος τῶ» 

τοιούτων, ὧν γε τὴν «ἀρχὴ» μηδὲ συνιέναι 
δύνανται. εἰ δὲ διὰ τῶν ἐνδόξων τε καὶ ὅο- 

κούντω»ν καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις τὰς πρὸς αὐτὰς 
συνουσίας ποιούµεθα, παρακολουθοῖέν τε ἂν 
τοῖς λεγομένοις, καὶ ῥᾳδίως µεταβιβάζοιντο 
διὰ τῶν τοιούτω» λόγω», εἴ τι μὴ εἴεν ὁρ- 
Φῶς τιθέµενοι. τῷ γὰρ τὴν ἡδονὴν ἄγαθὸν 
ἑγουμένῳ καὶ ὀουλεύοντι ταύτῃ ἂν μέν τις 

ἐντεριώνη — ἐντρέπει 

διὰ τοῦ λέγειν τὴν ἡδονὴν γένεσιν εἷς φύσιν 
αἰσθητὴν εἶναι, τὴν δὲ τοιαύτην φύσιν μὴ 
δύνασθαι ἀγωθδὸν εἶναι τῷ τὴν γένεσιν ἀτελῆ 
εἶναι, μηδὲν δὲ ἀγαθὸν ἀτελές, ἂν δὴ διὰ 
τούτου τις δεικνύναι Φέλῃ τῷ τοιούεῳ ὅτι 
µή ἐσιν ἡ ἡδονὴ ἀγαθόν, οὐδὲν ἂν πλέον 
ποιοῖ, τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἰδέναι τί ποτέ 
ἐσι τὸ λεγόμενον. ἂν δὲ ἀπὸ τῶν κοινῶν τε 
καὶ ἐνδόξων ὁρμώμενος ἐξετάζῃ αὐτόν, εἰ μὴ 
δοκεῖ αὐτῷ τὸ ἀγαθὸν ἀγαθὲς ποιεῖν ὥσπερ 
καὶ τὸ λευκὸν λευκοὺς καὶ τὸ Φερμὸν ερ 
μούς, καὶ τούτου τεθέντος προσανέρηται εἰ 
ἡ ἡδονὴ δοκεῖ αὐτῷ ἀγαθοὺς ποιεῖν, λήψε- 
ται μὲν ὅτι μὴ ποιεῖ (ἐναργὲς γὰρ τοῦτο), 
συνάξει δὲ ὅτι μὴ ἀγαθὸν ἡ ἡδονὴ ἐκ τῶν 
ἐκείνου δοξῶν τε καὶ ἀποκρίσεω». διὺ καὶ 
µεταπείσειεν ἂν αὐτόν" εἶχει γάρ πως πᾶς 
τῷ ὑπ αὐτοῦ τεθέντι. Ἀ]εκ. Aphrod. in Τορ. 
1 ρ. 17. 

ἐντενξόμενος διαλεγθησόµενος. 
ἐντήκω»ν ἐμβάλλω», ἐνιείς" "καὶ αὐτοῦ 

τῷ ςόµατι ἐντήκων χρυσὸν καὶ ταῖς ἀκοαῖς 
ἄργυρο» καὶ ἐς τὰς ῥῖνας ἐγχέων τῆς ὕλης 
αὐτῆς ἀποκτεῖναι.", 

ἐντήξας ἀντὶ τοῦ ἐμβαλών, διδάξας, 
ἐμφυτεύσας"' "καὶ ἐντήξας αὐτῶν ταῖς ψι- 
χαῖς ἰσχὺ» λόγων ἄμαχον καὶ σειρῆνα εὐγλωτ- 
τίας ἐφολκοτάτην.' 

ἐν τοῖς ἑματίοις ἄνευ ὅπλων" 
πολιτικοὶ ἔφεον ἐν τοῖς ἱματίοις.' 

ἔντομα, οἷον σφὴξ μµύρμηξ μµέλαται" ἃ 
οὔτε ἀναπνεῖ οὔτε πνεύμονα ἔχει. 

ὅτι τοῖς νεκροῖς τὰ ἔντομα ἔθυον τῶν 
τετραπύδω» ὡς ἄγονα, τὰ δὲ ἔνορχα τοῖς 
Φεοῖς. οΓ. sch. Apollon. Riod. 1 587. 

ἐντομίας ὁ εὐνοῦχοξ, Θλαδίας δὲ ὁ 
τεθλασμένος. 

ἐντομίδαι οἱ τοῖς σώμασι» ἐντεμνόμε- 
νοι. τοιαῦτα εἰώφασι ποιεῖρ ἐπὶ τοῖς νεκροῖς. 

ἐντομές ἡ ἐγχάραξις. ἡ γἐνικὴ ἐντομίδος. 
ἕντονος ἰσχυρά. 
ἐντοπίζω. 
ἐντύς οἱ λογισμοὶ καὶ αἱ ἐνθυμήσεις καὶ 

πάντα τὰ τῆς ψυχῆς κινήματα" 4αβιὸ "καὶ 
πάντα τὰ ἐντός µη. Théodorét. in Ps. 103 3. 

ἐντός καὶ ἐκτός γενιχῇ. 
ἐντὸς ἑβδόμης. “49φήνησιν ἀπείρητο ἔν»- 

τὸς ἑβδόμης «ρατιὰν ἐξάγειν. 
ἐντραπεζίτιδος παρασίτου, 
ἐντρέπει ἐπισρέφει. 

οί δὲ 



ἐντρεπομένους -- ἐνών 978 

ἐντρεπομένες ἐγκλίνοντας"' "οἱ δὲ 4ΐ- 
µε Φεωροῦντες τοὺς Ἴβηρας ἐντρεπομένας, 
αἱ δεδιότες μὴ λάθωσιν ἐγκαταλειφῶέντες, 
ῥρμησαν ἐπὶ τὸ παραπλήσιον."' 
ἐρτριῤής συνήθης" "ἄνθρωπος ἐντρι- 

Ac τῆς χώρας.” 
ἐν τριόδω εἰμὶ λογισμῶν, παροιμία 

ἐπὶ τῶν ἀδήλων καὶ ἀμφιῤόλων πραγµάτω», 
ἰπειδὴ ὁ ἐν τριόδῳ γενόμενος οὐκ οἶδε ποίᾳ 
Ἰῥήσεται ὁδῷ. 

ἐντροπαλιζόμενος (Ηοπι, «4 547) ἐπι- 
ερεφόμενος. 

ἐντροπίας εὐμετάβολος, καὶ ἐντρο- 
πίας οἶνος ὁ ὀξίνης. 

ἔντροφος ἡ ἐντεθραμμένη (S ΑΙ. 629) 
ἡ που παλαιᾷ μὲν ἔντροφος ἁμέρα λευκῷ 

δὲ γέραι µάτηρ νι. ἀντὶ τοῦ ὄντως πε ἡ 
τῇ παλαιᾷ ἡμέρα, τετέςι τῷ παλαιῷ χρόνῳ, 

ὕτροφος µήτηρ. 
ἐντρυφῶ γενικῇ" "οἱ τῶν σῶν χαρισμά- 

των ἀεὶ ἐντρυφῶντες. δοτικῇ δέ 'Ἵν εὐπο- 
ρήσωµεν καὶ ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς ἐν- 
τρεφῇσαι.” 

ἐντυγχάνειν καὶ συντυγχάνειν ταύ- 
τόν ἔςιν" '"ἐντυγχάνειν ἥρωσιν." 

ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ (Ηοιη. 39 169) ἀντὶ 
τοῦ ἐπικεκαλυμιιένως, ὥςε διὰ τοῦ ἱματίου 
τοὺς τοῦ σώματος τύπους εὐδήλους εἶναι. 

ἐν τῷ µέρει ἀἄντι τοῦ κατά τι µέρος 
ὁμαδεχόμενος ἕτερος τὸν ἕτερον"' "πλείονα 
ὀῶφα δοὺς καὶ ἀντιλαβὼν ἐν τῷ μέρει.” καὶ 
αὖθις (Βαὺς, 32 5) "ἰδὼν ὃ ἐκεῖνος, ἐν µέ- 
ρε γὰρ ἠλώκει, γαμεῖν ἔμελλεν.' 

ἐν τῷ μέρει τις καὶ τὸ πῦρ σκα- 
Ἰεισάτω, παροιμία ἐπὶ τῶν εἷς κοινὸν μὴ 

τὰ ἴσα παρεγομένω». 
ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιςος 

ἠΐίος, Σοφοκλῆς (ΑΙ. 054). ἐν τῷ μὴ ἀἄντι- 
Ἰαμβάνεσθαι τῶν κακῶν, ἐπεὶ ἔςαι γελοιότα- 

τον ὡς τιμῶντος τὴν ἀφροσύνη». 
Ἐνυάλιος πολεμικός, «Σοφοκλῆς (ai. 

119): διαςέλλει γὰρ τὸν “ἄρεα ἀπὸ τὸ Ἔννα- 
ων ὡς ἕτερον δαίμονα ὑπουργὸν τοῦ µεί- 
ζονος Φεοῦ. ᾿4ρριανός ''οἳ δὲ τῷ ᾿Ενυαλίῳ 
ἁλαλάξαντες ἐναντίοι ἐφέροντο.". καὶ αὖθις 
dad. 24. "φάλαγγα ἐκ σφῶν ποιησάµενοι 
ὀρόμῳ ἐπῄεσαν, ἀλαλάζοντες τῷ ᾿ἘΕνυαλίῳ."' 

ἐνυδροβίων"' (ΑΡ 6231) καὶ πολιὸν 
χηνῶν ζεῦγος ἐνυδροβίων."' 

ἕνυξεν ἔπληξε». 

.. 

ἐνύπνιο», ἐφ᾽ ὅσον τις ὑπνοῖ. ὄνειρος 
δὲ πανοµιένων τῶν ὕπνων, ἐγείρων καὶ ὁρί- 
ρων τὴν ψυχή». ἢ παρὰ τὸ εἴρειν, ὃ ἔςι λέ- 
γειν. Artemid. 1 1. οΓ. v. ὄνειρον. 

ἔνυςρο» τὸ μετὰ τὴν κοιλίαν ἔντερον, 
τὸ τιῶν βρωμάτω» δοχεῖον. εἴ. v. ἤνυσρον. 

Ἐνυώ πολεμικὴ Φεός. 
ἐν φρέατι κυσὶ µάχεσῦαι, ἐπὶ τῶν 

μοχῶηρῷ τινὶ προσμαχομένων καὶ ἀποφυγεῖν : 
μὴ δυναμένω». "τί δὲ ἄν τις ἔχοι ποιεῖν ἐκ 
ἐν φρέατι συνεχόµενος ὑπὸ τοῦ παροιµιαζο- 
μένα κυνός, ἆλλ' ἐν βάψει μέν τινι ζητήσεως 

ὑπὸ Φαυμαςῆς οὐδὲν ἥττον ἀπορίας, εἓ μὴν 
ἐφικτῆς γε οὐδενὶ ἀνθρώπων, πλὴν εἴ τῳ 
Φεὸς αὐτὴν μηνύσειεν. 

ἐν χρῷ εἲς χρῶτα, πάνυ ἐγγὺς ὡς καὶ 
ἐφάπτεσθαι. παρὰ δὲ Καλλιμάχῳ Ur. 811) 
ἐγκυτί ἀντὶ τοῦ ἐγγύς, ἐν χρωτί, πλησίον 
τοῦ χρωτός' "τί ὃ ἐγκυτὶ τέκνον ἐκέρσω." 
καὶ “4γαθίας (ὁ 31) “περισφήξαντες ξυνῆ- 
πτο» αὐτὰς ἀλλήλαις καὶ συνεμέγνυο»ν λίαν 
ἐν χρῷ πεπιεσµένας. 

ἐν χρῷ κεκαρµένος πρὸς αὐτῷ τῷ 
χρωτί, οἷον σύνεγγυς καὶ πλησίον τοῦ δέρ- 
µατος τὰς τρίχας ἐξυρημένος. καὶ αὖθις ἦν 

δὲ ἄρα αὐτῷ ἐν χρῷ φίλος. ὁ χρώς - τοῦ 
χρῶ ἀττικῶς, ὡς γέλως γέλω. οἳ δὲ ἀπὸ τᾶ 
χρώς χρωτί, ἀποκοπῇ τῆς τι συλλαβῆς. 

ἐν χρῷ παραπλέω» παρὰ Θουκυδίδῃ 
( 84) ἀντὶ τᾷ πλησίον. ἔσι δὲ ἀποκοπή" ἦν 

γὰρ ἐν χρωτί. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς κουρᾶς 
τῆς ἄχρι τοῦ χρωτὸς γινοµένης. 

ἐνώδιον τὸ ἐνώτιο», παρὰ τὸ οἰδεῖν τὰ 
— 

ἐνώμα ἐκίνει. 
᾿ἐνωμόρξατο ἀπεμάξατο, ἀπεψήσατο. 
ἐνωμοτάρχης τάξεώς τινος «ρατιωτι- 

κῆς ἄρχων παρὰ .{ακεδαιμονίοις. 
ἐνωμοτία τάξις τις «ρατιωτικὴ ἀνδρῶνα 

έ καὶ κ΄ παρὰ {ακεδαιμονίοις. εἴρηται δὲ 
ἀπὸ τοῦ ὀμνύναι αὐτοὺς μὴ λείψει τὴν τά- 
ξιν. οἳ δὲ ἐνωμοτίαν τὸ ἥμισυ τοῦ λόχα" τὸ 
αὐτὸ δὲ καὶ δεκανία». οἳ δὲ τὸ τέταρτο» τᾶ 
λόχου ἐνωμοτίαν φασί. καὶ ἐνωμοτάρχης 
ὁ αὐτῆς ἄρχω». 

ἐνωμοτία ἡ ἀνταρσία. ω 
ἐνώμοτος ἔνοχος τοῖς ὄρκοις, βέβαιος. 

καὶ ὁ ἀντάρτης. 
ἐνωμότως, ἐπιρρηματικῶς, ὁμοίως. 

ἑνών ἐνυπάρχων' "παρήγγειλε μὴ ἄρα 
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πού τις ἀπὸ τῆς ἄλλης σρατείας ἐνὼν ἐπη- 
θεάζοι αὐτοῖς.” 

ἐνωπή ἡ πρόσοψις. 
ἐνώπια εὐθίέα. 
ἐνώπιον καὶ ἐνώπιος καὶ ἐνωπίως 

ἔμπροσθε». 
ἐνωρμίσθδη προσωρµίσθη. 
ἕνωσις διεσώτων πραγμάτων κοινωνικὴ 

συνδρομή. Ένωσις δὲ εἴρηται διὰ τὸ εἲς ἓν 
συνωθεῖσθαι τὰ πράγματα. γίνεται δὲ κατὰ 
δέκα τρόπους, κατ οὐσία», ὡς ἐπὶ τῶν ὑπο- 
ςάσεω», τετέςι τῶν ἀτόμων" καθ ὑπόςασι», 

ὡς ἐπὶ ψυχῆς καὶ σώματος" κατὰ σχέσι», 
ὡς ἐπὶ τῶν γνωμῶν, ὡς εἰς ἓν Φέληµα" κατὰ 
παράδεσι», ὡς ἐπὶ τῶν σανίδων' καθ’ ἄρμο- 
ρίαν, ὡς ἐπὶ τῶν λίΦων" κατὰ κρᾶσιν, ὡς 
ἐπὶ τῶν ὑγρῶ», οἵνε καὶ ὕδατος" κατὰ φύρ- 
σιν, ὡς ἐπὶ τῶν ξηρῶν καὶ ὑγρῶ», ἀλεύρου 
καὶ ὑδατος" κατὰ σύγχυσι», ὡς ἐπὶ τῶν τη- 
κτῶ», κηροῦ καὶ πίσσης' κατὰ σωρείαν, ὡς 
ἐπὶ τῶν ξηρῶ», σίτου καὶ κριθῆς' κατὰ συ- 
ναλοιφή», ὡς ἐπὶ τῶν ἀποσπωμένων καὶ αὖ- 

δις ἀποκαδιςσαμένω», οἷον λαμπάδος πυρὸς 
προερχοµένης καὶ πάλιν ἀποκαθιςαμένης. 

ἐνώτια κόσμος περὶ τὰ ώτα" 'ὃ δὲ ἑνω- 
τίοις ἐκ µαργάρω» κεκοσµηµένοις δωρεῖται 
αὐτόν. 

ἐνωτίζω τὸ ἀκούω, καὶ ἐνώτισαι (Ρα. 
5 1) ἄκεσον, εἴσω τῶν ὥτων γενέσθαι ποίη- 
σον. ἐνώτισε δὲ τὰ νῶτα περιεσκέπασεν. 

. ὀἐξάγεςος ἀκάθαρτος, ἢ πονηρός: ''ὃ δὲ 
τὸ ψεῦδος ἀπεςρέφετο καθάπερ ἄλλο τι τῶν 
ἐξαγέων.᾽' καὶ αὖθις (8γπεν. .85) 'διὰ τὴν 
ἐξάγιςον ἡδονὴν καθάπαξ οἱ Φηλνδρίωι τρι- 
Χοπλάςαι πάντες εἰσίν.”' 

ν ἐξάγισος ἀντὶ τοῦ λίαν ἐναγής, «4ἰσχί- 
νης δὲ (Ὁ 143) ἐπέ τινος λιμένος εἴθηκε τοῦ- 
νοµα. Harp. 

ἐξαγκωνιῶ (ΑΕεεῖ. 258) τοὺς ἀγκῶνας 
ὑπὸ ταῖς πλευραῖς ποιήσω: ἐδέποτε γὰρ ὅτω 
μέση ληφδήσοµαι, ἢ παραδώσω ἵνα τῶν χει" 
ρῶν ἕλκῃ µε, καὶ μὴ µέσην ἀράμενος 1 
ὅτι γυνή εἰμι ἐκ τῶν τιτθίω». 

ἐξαγοράζω αἰτιατικῇ. . 
ἐξ ἀγορᾶς εὖἶ ἀντὶ τοῦ ἀγοραῖος' 4ρι- 

σοφάνης (Eq. 181) ''"ἓξ ἀγορᾶς εἶ καὶ θρασύς.”' 
ἐξαγορεύω δοτικῇ. 
ἐξαγωγή. ''ἄρά γε χρὴ κολάσαι τὸν ὁᾷ- 

λον καὶ ἐπ) ἐξαγωγῇ ἀποδόσθαι, ἢ ἐᾶσαι τοῖς 

περικειµένοις δεσμοῖς ἐναποῦανεῖν; ' ἀντὶ τᾷ 

ὀνωπή --- ἐξ ἀκεραίου α 

τῶν δεσμῶν ἀφέσει. '"Ὁ δὲ τὴν δεξαµένην 
αὐτὸν --- ἐπ ἐξαγωγῇ ρθρο (οί, τ.“4ρι- 
ςογείτων h). 

ἐξαγώνιος ἔξω τοῦ ἀγῶνος. οἱ μὲν πολ: 
λοὶ τοὺς ἐν ταῖς σκηναῖς ἀγωνιζομένες οἴον- 
ται καλεῖσθαι δεῖν, ὅταν ἢ παραλείπωσί τι 
τῶν ἐξ ἀνάγκης ῥήσεων ἢ ποιῶσί τι παρὰ τὸ 
προσῆκο»ν"' «ἰσχίνης δὲ (1 176) ἐπὶ τῶν ἔξω 
τοῦ ἀγῶνος λεγομένων λόγων, τουτέςι» οὐ 
προσηκόντω» εἰρῆσθαι. 

᾿Εξάδιος (Ηοα. 4 364) ὄνομα κύριο», 
ὁ ἐξέχων ἐν τῷ διώκειν. 

ἐξαιδριασθδέν (loseph. Β. [. 3 107, 4 

8 3) ου 
ἐξ αιµοι οἱ λίφαιµοι, οἱ πλεῖςον αἷμα 

κενώσαντες. 
ἐξαίρει ὑψοῖ. 

ἐξαιρεῖται ἀφαιρεῖται, λαμβάνει, 
ἐξαιρήσομεν» ὁμοίως. 

ἐξαιρέσεως δίκη. ὁπότε τις ἄγοι μέν 
τινα ὡς ὁδοῦλον, ἄλλος δέ τις αὐτὸν ὡς ἐλεύ- 
Φερον ἐξαιροῖτο, ἐξην τὸν ἀντιποιούμενον τᾶ 
ἀνθρώπου ὡς δούλου λαγχάνειν ἐξαιρέσεως 
ῥίκην τῷ εἰς τὴν ἐλευθερίαν αὐτὸν ἐξαιρον- 
µένῳ. Harp. 

ἐξαιρετέα ἀξία τᾷ καταςραφῆναι) Dio 
898, 15.59) ᾗ ἡ Καρχηδὼν πολλοῖς Ῥωμαίων 
ἐξαιρετέα —* εἶναι καὶ Κορνηλίῳ ὑπάτῳ' 
καὶ ἔλεγεν ὅτι ἀδύνατόν ἐςσι συνεςώσης αὖ- 

τῆς ἀδεεῖς σφᾶς εἶναι. 
ἐξαέρετον τὸ ἐπίλεκτον. ἐξαιρετὺν δέ, 

ὀξυτόνως, τὸ ἐκβαλλόμενον. 
ἐξαίροντες ἀνατρέποντες' "πρὸς ταῦτα 

τί λέγουσιν οἱ τὴν πρόνοια» ἐξαίροντες; 
ἐξαιρούμενος ἀποχομιζόμενος. 
ἐξαιροῦσιν ἐκβάλλουσιν, ἀφανίζουσι" 

"“φθίνοντα γὰρ Aulou Φέσφατ ἐξαιροῦσιν 
ἤδη” (5 ΟΒ 006). 

ἐξαίσια παντὸς ἐπέκεινα «θαύματος, 
ὑπερβαλλόντως" ''πλοῦτος ἐξαίσιος. Πολύ- 
βιος 'ἐπιγίνεται χειμῶνος μέγεθος ἐξαίσιον." 

ἐξαίτης ἀφαιρέτης. 
ἔξαιτον τὸ ἐξαίρετον' (ΑΡ 6 333) ""ἔξαι- 

τα προτέρης ἀπὸ ληίδος, ἤμος ἀτειρὴς πέρ- 
σεν ὑπερθύμους Γέτας. 

ἐξαίφνης καὶ ἐξαπίνης. 
ἐξ ἀκαλαρρείταο βαδυρρό8 ὠκεα- 

νοῖο (Ηοπι. Ἡ 425, τ 494) ἐκ τοῦ ἠσύχως 
ῥέοντος διὰ τὸ βαῦύ. 

ἐξ ἀκεραίου ἀντὶ τοῦ εὐχερῶς, εύμα"ι 

ῃ 
και 



ἐξ ἀκεραίου ὃ — ἐξαπέναιον 

ος, Πολύβιος (17 13) '"οὔτε τὰς ἐξ ἀκεραίν 
συμαιοµένους τῶν» ἀνθρῶν --- πατρίαι 
καὶ τὰ παραδείγματα ἐξ αὐτῶν τῶν ἐνεςώ- 
των παιρῶν"" (εί, ν, προδότας). 

Σ ἐξ ἀκεραίου" "οὐ δυνάμενος δὲ πεί ειν 

ὃἕ ἀχεραία διὰ τὴν εὐλάβειαν καὶ εὐπραγίαν 
τοῦ βασιλέως.᾽' ε[. v. ἀκέραιος. 
ἐξακριβωθέντες ἐρευνηδέντες" «{ιόδω- 

ρος "ὤνδρες ἐξακριῤωφέντες ὑπὸ βασιλέως 
εἰς μέγεθός τε καὶ ὕψος σωμάτων καὶ τόλ- 
µης ὀξύτητα καὶ ἀγερωχίων. 

ἐξάλειπτρον τὴν τοῦ μύρου. λήκυύο», 
τὸ ἀλάβαςρο» ἐξ οὗ ἀλείφονται οἱ δειπνῶν- 

τε, ρισοφάνης (Αελ. 1063) ""ὑπεχ ὧδε δεῦρο 
τοὐξάλειπτρο», ὢ γύναι. 
ἐξαληλιμμένος ἠλειμμένος. 
ἐξαλίσας ἐκκυλισθῆναι ποιήσας εἰς τὴν 

xörur. ἀλήθρα δὲ ὁ τόπος ἐν ᾧ τιθέντες 

ἑαυτοὺς οἱ ἵπποι τοῦτο ποιοῦσι», ὥς «4ριςο- 
(ώης ἐν Βατράχοις (954) 'πολλὰς ἀλινδή- 
Όρας τε καὶ ἐκκυλίσματα."' seh. Α Nuh. 32. 
ἐξαλλάξαι ἀντὶ τᾶ τέρψαι" ]Μένανδρος 

"ἄνθρωπον ἐξαλλάξομεν κακόν τί σοι δώ- 
σοντα. 
ἐξαλλάττω αἰτιατικῇ. 
ἐξαλλομένους ἀνασκιρτῶντας' Ἰώση- 

πο . l. 4 9) '"οὐκ ἀξίους εἶναι σωτηρίας 
τοὺς φλεγομένης δὲ αὐτοὺς τῆς πατρίδος 
ζζαλλομένους. 

ἔξαλλος. καὶ ἐξάλλως, ἐπίρρημα, ἀντὶ 
τοῦ χατὰ ἄλλον τρόπο», παραδύξως. Πολύ- 
βιος (39 35) "τὸ γὰρ ἅμα τε Φύειν καὶ ἐξι 
Ἰάσχεσφαι τὺ «Φεἴον προσκυ»οῦντα καὶ λιπα- 
ροΐνια τοὺς βωμοὺς ἐξάλλως, καὶ πάλιν 
ταῖτα διαφύὺείρει», μανίας ἐςίν.' 

ἐξάλλως καθ’ ὑπεροχήν' "τὸ γὰρ ἅμα 
μὲν Φύειν καὶ ἐξιλάσκεσθαι τὸ φΦεῖον, λιπα- 
ρῖντα τοὺς βωμοὺς ἐξάλλως, ὅπερ εἴωθε 
Προυσίας ὁ βασιλεὺς ποιεῖν γονυπετῶν καὶ 
Ἱναιχιζόμενος, ἅμα δὲ ταῦτα λυµαίνεσθαι 
ααὶ διὰ τῆς τούτων καταφθορᾶς τὴν ἐς τὰ 
ύηον ὕβριν διατίΦεσθαι, λυττῶντος ἔργα καὶ 
ψνχῆς ἐξεςηκυίας τῶν λογισμῶν" Polyb. 32 

25. εἴ, ν. Προυσίας). 
ἐξ ἁμάξης, ἡ λεγομένη ἑ ἑορτὴ παρ 49η: 

ναΐοις λήναια, ἐν ᾗ ἠγωνίζοντο οἱ ποιηταὶ 
συγγράφοντές τινα ἄσματα τοῦ γελασθΊναι 
χάριν. ὅπερ Δημοσθένης (16 122) ἐξ ἁμάξης 
εἶπεν ἐφ᾽ ἁμαξών γὰρ οἱ ἄδοντες καθήμε- 
ροι ἔλεγόν τε καὶ ᾖδον τὰ ποιήματα. λέγε- 
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ται καὶ ληναΐτης χορὸς ὁ τῶν ληναίων. δε]. 
Α Εα. 644. 

ἐξ ἀμβιτίωνος ἐκ περιδρομῆς τι πράτ- 
τω», παρὰ ᾿Ρωμαίοις. 

ἐξαμῤλέσκειν ἐκτιτρώσκειν' «4ἰλιανός 
᾿καὶ τὴν τῶν τετραπύδων ἀγέλην ἐξαμβλί- 
σκειν ἔφασαν. 

ἐξαμήσω ἐξανύσω, ἐξοίσω" (Α 115.367) 
“τοὺς πνεύµονας καὶ τᾶντερ ἐξαμήσω.” 

ἐξ ἄμμου σχοινίον πλέκεις, ἐπὶ τῶν 
ἀδυνάτω». 

ἐξ ἀναγκαίας τύχης» οἷον ἆναγκαςῷ 
µόρῳ, καὶ οὐκ ἐκ ταυτοµάτου. ἐκ ῥίας, ἐκ 
ἰδίῳ Φανάτῳ. Σοφοκλῆς (Εἰ. 48) ""τέννηκ) 
Ὀρέσης ἐξ ἀναγκαίας τύχης. 

ἐξαναςάς µετοικήσας' 'ὁ δὲ Θεσπιά- 
δης ἐξαναςὰς ἐξ «4θηνῶ» Θεσπίων ἐν Βοιω- 
τίᾳ ἔκτισεν. 

ἐξαναχωρεῖ Θουκυδίδης (4 28), 
ἐξανδρούμενος τὴν ἡλικίων ἔχων εἲς 

ἄνδρα. 
ἐξανεμοῦσῶδαι ἐπαίρεσθαι. 
ἐξαννφίζω τὸ βάπτω, ὡς τὸ "ποικίλας 

ἐξηνθίκατε τὰς βαφάς.' ἐξανὼῶ δὲτὸ ἄνα- 

βλαςάνω, ὡς τὸ —— tomuoc.“ 
ἐξωνδρωπίζῳ. 
ἐξάντεις ἔξω ἄτης καὶ βλάβης: "καὶ οἳἳ 

μὲν ἔδρασαν ταῦτα, εἶτα μέντοι ἐξάντεις γί- 
γονται τοῦ κακοῦ. 

ἐξάντη ὑγιῇ καὶ ἔξω ἄτης' “"ὦ Ζεῦ γε- 
νέσθαι τῆσδέ μ ἐξάντη νόσου. τὸ ν ἔγκει- 
ται οὐ εὐσομία». (Theophyl. Sim.2 extr.) 
ἀτὰρ ἐξάντης τοῦ πτώματος ὗ σραυµατίας 

γενόμενος καὶ τρίτον ἆθλον ἀσπάξεται,”' καὶ 
“4ἰλιανός | ᾿δυγάτηρ δὲ ἧπερ ἦν οἱ τῶν ἐκεί- 
να μηχανῶν τε καὶ ἐπιῤουλῶν ἁμαδής, ἐξάν- 

της γίνεται τοῦ κακοῦ. ἔςι δὲ καὶ ἐπιφώ- 
νημα" ᾿᾿ἐξάντης λεύσω τοὐμὸν κακὸν ἄλλον 
ἔχοντα.' Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (ρ.244Ε). 

ἐξανύω Hom. A 365) κατεργάζομαι. 
ἐξαπάτη. ὁ λογοθέτης ἐν τῷ µαρτυρίῳ 

τοῦ Καλλικελάδου "ἐν ὀλίῳ δὲ συνιδόντες 
ὡς οὐκ ἐξαπάτη καὶ ὄνειρος τὰ ὀρώμενα, 
ἀλλ ἐγρήγορσις καὶ ἀλήψεια."' 

ἐξάπινα ἐξαίφνης, ἢ κυκλόθεν' «{αβίὸ 
(Ρε, 63 4) "ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν.” 

ἐξαπίναιον ἐξαίφνης" 'οὐ µέγα τι συ- 
νέβη τὸ τῆς ἐπιθέσεως ἐξαπίναιον οὔτε βλά- 
ψαι Ῥωμαίους οὔτ ὠφελῆσαι. καὶ ἐξαπι- 
ναίως ἐξαίφνης. 
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ἐξαπλῶν διπλασιάζω», πολυπλασιάζω». 
ἀντὶ τοῦ πότερα ἂν ἕλοιο, εἴ σοι δοίη τις 
αἴρεσιν, λυπῶν τοὺς φίλους αὐτὺς ἐν ἡδονῇ 
διάγειν, ἢ κοινωνεῖν τοῦ παντὸς καὶ αὐτός 
τε λυπεῖσφαι καὶ τοὺς φίλους λυπεῖν; περὶ 
«ἴαντός φησι»' (60) '"ἀνὴρ ἐκεῖνος ἡνίκ ἦν 
ἐν τῇ νόσῳ, αὐτὸς μὲν ἡδεφ' οἷσιν εἴχει ἐν 
κακοῖς, ἡμᾶς δὲ τοὺς φρονοῦντας ἠνία ξυ- 

»ών. »ῦν δ᾽, ὡς ἔληξε κἀνέπνευσε τῆς νύσε, 
κεϊνός τε λύπῃ πᾶς ἐλήλαται κακῇ, ἡμεῖς 

ὑμοίως οὐδὲν ἧσσον ἢ πάρος. ἄρ ἐςὶ ταῦτα 
δὶς τόσ᾽ ἐξ ἁπλῶν κακά, 

ἐξ ἁπόπτου G ΡΜ, 46). ἐξ ὑψηλοῦ 
τόπου. 

ἐξάπτεσθδαι ἐξαρτᾶσδαι, ἀντιλαμβά- 
νεσθαι. 

ἐξάραντες ἔξω ποιήσαντες. 
ἐξαράξαντες ἐκρήξαντες, κρούσαντες. 
ἐξαράξειν' "καὶ ἔτι μᾶλλον ἐξήπτοντο 

εἰς ὀργήν, καὶ ἠπείλουν τὰς Φύρας ἐξαρά- 
ειν, τουτέςι συντρῖψαι, καταβαλεῖ». 

ἐξαράσασθδαι τὸ ἐκτελέσαι τὰς ἀράς, 
τουτέςι τὰς εὐχὰς ἃς ἐπὶ ταῖς ἱδρύσεσι τῶν 
ναῶν εἰώθδασι ποιεῖσθαι. Harp. 

ἐξαργυρῶσαι, οὐκ ἐξαργυρίσαι. Όου- 
κυδίδης ή (848) οὐ) ἣν δέῃ τελευτῶντα τὴν 
ἑαυτοῦ ερωμνὴν ἐξαργυρῶσαι. 

ἔξαρθρος ἐκμελής, ἐξωςεϊσμένος, 
ἔξαρνος ὁ τῷ ἀρνεῖσθαι ἐπιμένων καὶ 

ἀρνόμενος καθόλου" "ὃ δὲ µαςιγωνεὶς ἔξαρ- 
νος ἦν μηδὲν εἰρηκέναι. 

ἐξάρξατε (Ρε, 1467) ἄρξατε µελῳδίας, 
ὑμνήσατε, προκατάρξατε, καταλέξατε, 

ἐξάρσεις ἐπάρσεις' "Ὁ δὲ Φρασύτερον 
προεκθέων, ἐξάρσεις τε τῶν ποδῶν καὶ πε- 
ριδινήσεις ποιάµενος, βέλει τρωθεὶς ἀπέλιπε 
τὸν βίον. 

ἐξαρτήσας ἀντὶ τοῦ ἐφευρίσκω», ἢ κρε- 
µάσας. καὶ ἐξαρτώμαι συμπέπαρµμαι 4ρι- 
ςοφάνης (Ρας. 474) “κάξαρτῶμαι κἀπεμπίπτω 
καὶ σπουδάζω." καὶ αὖθις (Ῥτοεορ. Ατο. 18) 
ἐν μὲν εἰρήνῃ καὶ σπονδαῖς ἐξαρτώμενος ἀεὶ 
νῷ δολερῷ ἐπὶ τοὺς πέλας πολέμε αἰτίας. 

ἐξαρτίξει τελειο, πληροῖ, παρασκευ- 
άζει. 

ἐξαρτύσας ἐκπληρώσας, ἢ ἑτοιμάσας. 
ἐξάρτυσις' "πυθόμενος δὲ τὴν ἐξάρ- 

τυσιν τοῦ σύλου τῶν Ἰώνω»,' τουτέςι τὴν 
παρασκενή». 

ἐξάρχοντες ἄδοντες' "οἱ δὲ Τρῶες μετὰ 

ἐξαπλῶν — ἑξείδιον 

Φορύβου καὶ ἡδονῆς παιᾶνας ἐξάρχοντες,' 
eſ. v. ὀλκεῦσι». 

ἐξατμίσφη ἐξελεπτύνθη. 
ἐξατωρεία ἐλευθερία ἀπὺ ςρατείας. 
ἐξαυὸ ᾷ ἐκφωνεῖ, ὁμολογεῖ, 
ἐξαυτῆς παραντίκα, εὐθέως" (Βἱο Cass. 

ο, ν, συνώσαντες) "ἐξαυτῆς οἱ προειρηµένοι 
ῥιῤλιαφόρον ἔπειπον πρὸς τὸν Περσέα, ὅια- 
σαφοῦντα τὸ γεγονός.” καὶ αὖθις Polyhius: 
ο. v. ἀλογία) "ὃ δὲ ἐξαυτῆς προῆήγε, βάδην 
τῇ πορεία χρώμενος.” 

ἐξαψάμενος κατασχώ», περιπλακείς. 
ἐξεβοήδθη τὸ ἐλαλήθη, ἐξεβοή ὃ ει δὲ 

τὸ ἐβοήθησε». 
ἐξεγγύησις τὸ ἐκτελέσαι τινὰ διὰ τῆς 

τῶν ἐγγυητῶν καταςάσεως. οὕτω «{ημοσθέ- 
γης (9471). Harp. 

ἐξεγραψάμην»ν ἀντὶ τοῦ ἐμνημόνευσα. 
4ριςυφάνης Ὄρνισι» (989) ὃν ἐγὼ παρὰ 
τπόλλωνος ἐξεγραψάμην.”' 

ἐξεγρόμενος ἐγερδείς, 
ἐξεδεήτησε κακῶς διώῴκησε. 
ἐξέδισεν» ἐξεζήτησεν, ἐκ τοῦ δίω τὸ 

ζητῶ. 
ἐξέδοτο ἐξέδωχε. 
ἐξέδρα. 'ὃ δὲ κατῆρχεχωκάτω», τὸ μὲν 

κατὰ τὴν βόρειον ἐξέδρα», ἣ μεταξὺ τῶν δύο 
πυλῶν ἦν. καὶ αὖθις Diog. L. 4 19) “κα 
τῴκου» πλησίον τοῦ µονσείου καὶ τῆς ἐξέ- 
όρας.”' 

ἐξέδραμον αἰτιατικῇ. 
ἔξεδρος. (Α Αν. 276) ""ἔξεδρον χρόαν 

ἔχων,' τοτέςι παρηλλαγμένη». καὶ Σοφοκλῆς 
(ΡΜ. 219) "οὐκ ἔξεδρος ἀλλ’ ἔντοπος ἀνήρ.” 
΄"οἰωνοὶ ἐλέγοντο ἔξεδροί τε εἶναι καὶ µηδα- 

μῇ χρηςοί.” 
ἐξέζεσεν ἐπληρώθη" “καὶ τὸ σύμπαν 

αὐτοῖς σιῖμα ἑλκῶν ἐξέζεσε».' εξ. v. ἕλκος. 
ἐξεθεάτρισαν ἐςηλίτευσαν, ἐξεπόμπευ- 

σαν" ''οὐ μόνον ἑαυτοὺς ἐξεθεάτρισαν, ἀλλὰ 
καὶ τὴν Ελλάδα πᾶσαν κατέςρεψαν᾽ (Ρο- 
lybius Ὦ. 

ἐξέθει ἐξέτρεχεν. 
ἐξεθύσαντο ἐμαντεύσαντο" ''οἵ γε µάν- 

τεις ἐξεβύσαντο ὡς ἥκιςσα ὅσιον ὂν τοῦτο." 
ἐξέφορεν. 
ἔξει, τουτέςιν ἔξελφε, παρὰ “4ριςοφάνει 

(Νας, 620). 

ἕξει παρέξει, οὐχ ὑποτάσσει, ἐὰν ἕξη. 
ἑξείδιον. 



ἐξείη — ἐξελίξαντες 

ἰξείη συνεκεχώρητο, εἴθισο" Ἐενοφῶ» | κεράςη» ἔλαφον." 
Aaab. 43 10) "Πδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη 
αἰτῷ καὶ ἀριςῶντι καὶ δειπνοῦνει προσελ- 
δε, καὶ εἰ καθεύδοι ἐπεγείραντα εἰπεῖν, εἴ 
τς τι ἔχοι πρὸς πόλεμον. 

ἑξείης, παρὰ ποιηταῖς, ἐᾳεξῆς, ἐπὶ σίχον. 

ἐξεικασμένον" “θεραπεύοντι τὸν νεώ», 
καὶ γεραίροντι πᾶν ὑτιοῦν ἄγαλμα. ἔξεικα- 
σµένον αὐτῷ καὶ τετιιημένον’' ἀντὶ τῦ έξω- 
μοιωμένον. 

ἐξεικασμένος πεπλασμένος" 4ριςοφά- 
"ης Eq. 230) ᾽'μὴ δείδιωῶ’' οὐ γάρ ἐσιν ἑξει- 

πασμένος"' ἀντὶ τοῦ πεπλασμένος πρὸς όὁμοι- 
ὑττα. ἔθος γὰρ ἦν τοῖς κωμικοῖς ὅμοια τὰ 
προσωπεῖα ποιεῖν τοῖς κωμωδουμένοις ὑπ 
ατῶν, καὶ περιτιθέναι τοῖς ὑποκριταῖς. 

ἐξεικονισμένον (κο. 21 95 ει 23) µε- 
μορφωμένο». 

ἐξειλεγμένον ἐκλεκτόν. 
ἐξείλετο ἔλαβεν. 
ἐξειμένοι ἀφειμένοι. 
ἔξειμι, οὐκ ἐξελεύσομαι,  λέγουσιν «4τ- 

ταοί, 

ἐξεῖναι δυνατὸν εἶναι, 
ἐξείνισα» ἐξενοδόχησαν. 
ἐξείραντες ἐξελκύσαντες, ἐξελόντες" 

Αριρφάνης (Εα. 377) * — ἐξείραν- 
τες αὐτοῦ ἐκκοψόμεφα. 

ἐξείργει» ἀπείργειν, κωλύειν. 

ἐξείρετο ἠρώτα. 
ἐξείρπυσεν ἐξεσύρθη, ἐξῆλθεν' ᾿"ἡ δὲ 

ἔχιόνα ἐξείρπυσεν ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀναγκα- 
σφεῖσα. ad Αεῖ, Apost. 28 8. 

ἐξεῖρψεν (Θ.. 104 99) ἀνέδωκεν. 
ἔξεισιν ἐξέρχεται. 
ἐξεισήκει ἐξηλλάττετο" “καὶ τρύμῳ εἴ- 

χετο, καὶ ἡ χρόα αὐτοῦ ἐξεισήκει καταδεί- 
σωτι τὸ πλῆθος τῆς ερατιᾶς καὶ τῶν ὅπλων 
τὴ λαμπρότητα.” 

ἐξεκάκησα ἀπηγύρευσα. 
ἐξεκαρυκεύθη ὠψοποιήθη, συνεκόπη. 
ἐξεκεχλήκει ἐκ τοῦ δείπνο ἀνίςη" "νυ- 

ατὸς δὲ γενομένης τοὺς οἰκέτας ἐξεκεκλήκει 
τοὺς Ναννάρου” (ΝΙεο]. Dam. exe. leg. p. 65). 

ἐξεκέκλητο προεκαλεῖτο" (Ρο]γὺ. 4 57) 
ἵταχὺ δὲ ἐξεκέκλητο αὐτοὺς πρὺς τὴν πρᾶ- 
ἔιν ἅτε οἰκείους ὄντας τῶν τοιούτων ἔγχει- 
ρτμάτων, 

ἐξεκίνησεν ἐξεδίωξε" Σοφοκλῆς (ΕΙ. 567) 

παζων κατ ἄλσος ἐξεκίνησεν ποδοῖν σικτὺν 

ἐξεχλησίασε συ»ήθροισε. 
ἐξέκνησεν ἐξέκοψεν' Ηρόδοτος (7 3239) 

δελτίον δίπτυχον λαβὼν τὸν κηρὸν αὐτοῦ 
ἐξέκνησεν. 

ἐξεκόκκισεν (Α Δεν. 1178) ἀντὶ τοῦ ἑἐξέ- 
χλασεν, ἐξέβαλεν, ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
χύκκω». 

ἐξεκόπη τὸν ὀφθαλιιὸν (ἐπηρώθη) Ὅρά- 
τιος ὁ 'Ρωμαῖος, καὶ ἐπεκλήθη Κόκλης"' τὸν 
γὰρ ὀφθαλμὸν ὀκολοὺμ καλοῦσι ᾿Ῥωμαῖοι. 

ἐξεκύκλησαν ἐξήνεγκαν" «4ἰλιανός ''ἐπεὶ 
δὲ εἰς τὸ φΦέατρον ἐξεκύκλησαν αὐτόν, ἔπη- 
λυγασάµενος τὴν κεφαλὴν... ἦν» τὸ ἄσωτον.”' 

ἐξεκώμασεν ἐξεπόρνευσεν. 
ἐξέλαθον λαθεῖν ἠδυνήθησαν. 
ἐξελέγχειν φανεροποιεῖν" 'ὃ δὲ ἠξίου 

ᾗ τάχγος τὰ πρωγθέντα βασάνοις ἐξελέγχειν.'' 

ἐξέλεξε συνήθροισε"' "χρήματα δὲ παρὰ 
τῶν .{ιῤύων πολλὰ μὲν ἐς τὸ κοινὺν πολλὰ 
δὲ καὶ ἐς τὸ ἴδιον ἐξέλεξεν. 

ἐξελιγμῶν» ἰδέαι δπταί, ἢ μὲν κατὰ 
λόχους ἣ δὲ κατὰ ζυγά. εἴδη δὲ ἀνὰ ἑκατέ- 
ρου αὐτῶν τρία" καλεῖται γὰρ ὃ μὲν Ἰήακε- 
ῥώ», ὃ δὲ {άκων, ὃ δὲ Χώριος, ὃν καὶ Κρη- 
τικὺν καὶ Περσικὸν καλοῦσι. Ιήωακεδὼν δὲ 
ἐξελωμός ἐσιν ὁ κατὰ λόχες, ὁ πεταλαμβά- 
νων τῆς φάλαγγος τὸν ἔμπροσῦεν τόπο», ἀντὶ 
δὲ τῆς κατὰ πρόσωπον ἐπιφανείας τὴν ὅπι- 
σθεν. «{άκων δέ ἐσιν ὁ µεταλαμβάνων τῆς 
φάλαγγος τὸν ὀπίσω τόπο», ὁμοίως δὲ ἀντὶ 
τῆς ἔμπροσφεν ἐπιφανείας τὴν ὄπισθεν. Χώ- 
ριος δέ ἐσιν ὁ τὸν αὐτὸν ἐπέχων τόπο» τῆς 
φάλαγγος, τῶν κατὰ µέρος ὑπλιχῶν ἀνθ' ὧν 
προκατεῖχον τόπων ἑτέρους μεταλαμβανόν- 
τω», τοῦ μὲν λοχαγοῦ τὸν τοῦ οὐραγοῦ τοῦ 
δὲ οὐραγοῦ τὸν τοῦ λοχαγοῦ, ἀντὶ δὲ τῆς 
κατὰ πρόσωπον ἔμπροσῦθεν ἐπιφανείας τὴν 
ὄπισθεν. οἱ δὲ δὴ κατὰ ζυγὰ ἐξελιγμοὶ γί- 
νορται, ἐπειδὰν ἐπὶ τῶν ἀποτομῶν βουληθῇ 
τις τὰ κέρατα καθιςάνειν, τὰς δὲ ἀποτομὰς 
ἐπὶ τῶν κεράτων χάριν τοῦ καὶ τὰ µέσα 
ἰσχυροποιεῖσθαι, καὶ ὁμοίως τὰ δεξιὰ ἐν τοῖς 
εὐωνύμοις καὶ τὰ εὐώνυμα ἐν τοῖς δεξιοῖς. 
Aelianus αεί, 27. 

ἐξελίξαντες" "εἶτα ὑμεῖς τὰς φάλαγγας 
ἐξελίξαντες, ἀγχίσροφοι γιόμενου, ἀντιμέτω- 
ποι γίνεσθε τοῖς διώκᾶσιν. καὶ αὖθις "κάτα 
ἐνόπλιοι διαδροµαί τινες ἐγίνοντο καὶ ἐξελί- 
ξεις καὶ περίοδοι. οἳ, Υ. διαδρομιαί. 
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ἐξέλιπε φυσητήρ, ἐξέλιπε µόλιβδος, φυ- 
σητὴρ καὶ τὸ ὄργανον» ᾧ ἐμφυσᾷ ὁ χρώμε- 
νος, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ τὸ ὄργωνον µεταχει- 
ριζόμενος. συγκαίουσι δὲ τῷ ἀργύρῳ µόλιρ- 
dor, ἵνα συγκαιόµενος ἀνιμᾶται καὶ ἀναλαμ. 
βάνη εἲς αὐτὸν τὸ νόθο». 

ἐξελίσσουσι κινοῦσιν. 

ἐξελοφίζετο" ""ἡ δὲ γῆ ἐκ τῶν «{ικαι- 
αρχείας γεωλόφων ἐξελοφίζετο."' 

ἐξεμεῖν ἐκκενοῦσθαι: Μριςοφάνης Rau. 
11) μὴ δη’ ἱκετεύω," τουτέςι μὴ ὅλως εἴ- 
πῃς, "πλήν γ ὅτε μέλλω ἐξεμεῖνι' τότε, φησί, 
λέγε, ἐπιτηρήσας ὅτε µέλλω ἐξεμεῖν' ῥᾷστα 
γὰρ ἂν μᾶλλον ἐξεμέσαιμι. 

ἐξέμηναν αἰτιατικῇ. 
ἐξεμηρύσατο ὑμεξηλφεν' (Ρο]γὺ. ἃ 53) 

“ὁ δὲ Αννίβας ἐν ὅλῃ τῇ νυκτὶ μόλις ἐξεμη- 
ρύσατο τὰς χαράὀρας.᾽ 

ἐξ ἐμοῦ παρ ἐμοῦ. 
ἐξ ἐναντίας ἐπίρρημα. 
ἐξένευσαν παρῃτήσαντο, ἀπηρρήσαντο" 

'"οἳ δὲ μὴ Φέλοντες βοηθεῖν αὐτοῖς, ὡς πρὸς 
ἄλλους πόλεμον ἔχοντες, ἐξένευσαν τὴν βοή- 
θεια». 

ἐξένευσαν ἐξεκολύμβησαν" Θουκιδίδης 
(2 90) “τὰς δὲ ἄλλας ναῦς ἐπικαταλαβόντες 
ἐξέωσάν τε πρὸς τὴν γῆν καὶ πολλοὺς ἀπέ- 
κτεινα», ὅσοι μὴ ἐξένευσαν αὐτῶν.” 

ἐξ ένιζε» ἀντὶ τοῦ Ἑένος ἦν. 4ίδυμος δέ 
φησιν ἀντὶ τοῦ ἐκ «4ττικοῖς ἀλλὰ Σένοις ῥή- 
µασι διελέγετο. Harp. 

ἐξένισε» ἐξενοδόχησε. καὶ ἀντὶ τῷ ἀπέ- 
χτεινεν. Ηλέκτρα φησίν (96) 'ὁ δὲ “4ρης ἐκ 
ἐξένισεν αὐτόν," τοντέςιν οὐκ ἀπέκτεινε' ξέ- 
νια γὰρ “ἄρεως τραύματα καὶ φύνοι. καὶ 
“4ρχΏοχος ᾿ξείνια δυσµενέσιν λυγρὰ χαριζ- 
µενος.' ταῦτα φρηνεῖϊ ἀδελφὴ τοῦ Ὀρέσου. 

ἐξ ἑνὸς τὰ πάν’ ὁρᾷ, ἐπὶ τῶν παρο- 
θώρτω». 

ἐξέπεσον πόρρω ἀπέφνγον" ᾿καὶ τελευ- 
τῶντες τῆς νήσου ἐξέπεσον ἀντὶ τοῦ ἑξε- 
βλήθησαν. 

ἐξ ἐπιμέερου" "ἡ τῶν Ἑσσαίων αἄρε- 
σις, οἵ εἶσιν Ιουδαῖοι, τῶν Φαρισσαίων καὶ 
;οαμματέων τὴν δικαιοσύνη» ἐξ ἐπιμέτρου 
ὀιανέςηκεν”' (Cedrenus ρ.98). 

ἐξ ἐπιπολῆς, οἷον οὐκ εἲἷς βάθος ἀλλ 
εἲς ὄψιν. 

ἐξ ἐπιτάγματος" “καὶ ὁ Καΐῖσαρ πα- 
ρῇν ἐξ ἐπιεάγμιατος, ἀλλ’ ἐσιώπα καὶ ἔπετοι"' 

ἐξέλιπε -- ἐξεσόβησα 

ἐξεπίτηδες καὶ ἐπίτηδες. ἑκατέρως 
λέγουσιν Arrixol, ἀνεὶ τοῦ µάτη», ἐξ ἀνάγ- 
κης, ἀργῶς. (Α Ῥ]ωι. 917) "οὐκ ἐξεπίτηδες ἡ 
πόλις ἄρχειν καθίςησι δικαςάς; 

ἐξέπλευσεν ἐξώκειλε, παρετράπη" ᾿ὃ δὲ 
ἐξέπλευσε τῶν φρενῶ», καὶ πολλὰ εἲς τὸ 

άγαλμα παρῳνησεν”' (Αεἰίαπυς 7). 
ἐξέπλωσας"' Ἡρόδοτος (3 155) '"'πῶς ἐκ 

ἐξέπλωσας τῶν «ρενῶν, σεωυτὺν διαφθεί- 
ρας;. ἀντὶ τὸ ἐξέπλευσας, τουτέςσι παρετρά- 
πης καὶ ἐξώκειλας. 

ἐξεπολεμώθῃ ἐκινήθη, 
ἐξέπραξεν ἀντὶ τᾷ ἀνεῖλεν' (8 OC 16609) 

"οὔτε πυρφόρος Φεοῦ κεραυ»ὸς ἐξέπραξενι 
ἐξεπρέμνιζο» ἀντὶ τοῦ κατέβαλλον τὰ 

πρέινα, τετέςι μέχρι ῥιζῶν τὰ ςελέχη. ὅτω 
4ημοσθένης (45 69). Harp. 

ἐξεράσατε τοὺς λίθους (Α Αα, 440) 
ἐκκενώσατε, ἐκβάλετε, ἀπορρίψατε. πεποίη- 
ται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῆς ἔρας, ὃ ἔσι τῆς γῆς. 

ἐξερέων ἀντὶ τοῦ ἐρευνῶν. 

ἐξερεύξεται (ὔ9. 118 171) ἐκφέρῃ, ἐξε- 
»έγκῃ. 

ἐξερήσομεν ἐρωτήσομε». 
ἐξεριδεύονται πρὸς κακίαν ἐκκαλᾶσι' 

Πολύβιος 'οἱ τῆς σρατηγίας ὀρεγόμενοι ἔξε- 
ριΦεύονται τοὺς νέους, καὶ παρασκενάζεσιν 
εὔνους συναγωνιςὰς εἲς τὸ μέλλον." 

ἐξέρκετον κατὰ “Ρωμαίους τὸ στερατό- 
πεδο». 

ἐξερπύσασι ῥαδίσασι. 
ἐξερρύησαν» ἠφανίσθησαν. λαμβάνεται 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν πολέμῳ φευγόντων. 
ἐξεροωγυῖα διεφθαρμένη"' Προκόπιος 

(Ατο. 1) "γυνὴ τὸν τρόπο» ἐξερρωγυῖα."' '“καὶ 
οἱ θυμοὶ τῶν ὑπασπιςῶν τῆς Εὐδοξίας κατὰ 
τοῦ Ἀρυσοςόμου ἐξερρώγεσαν.) 

ἐξέρχομαι ὁοτικῇ. τὸ δὲ τικωρῷ αἶτια: 
τιχῇ. 

ἐξερῶ ἐξοίσω. 
ἐξ ἔρωτος. ὅτι ἐξ ἔρωτος ἐνίοτε νόσος 

ἐπισυμβαίνει, ὅπερ «ντίοχος ὁ Σελεύκε παῖς 
ἔπαθεν. εἶτα ὑπὸ ἰατρῶν ἐφωράδη τὸ πάθος. 

ἐξεσάλαξας µετεκίνησας' ἐν ἐπιράμ- 
ματι (ΑΡ 5 935) "τὴν ὁ᾽ ἐνὶ Φυμῷ ἐξεσάλα- 
ξας ὅλην Φάμβεῖ φαντασίη». 

ἐξεσία ἡ πρεσβεία, 
ἐξεσκληκός τὸ ὑποξηρανώέν. 
ἐξεσόβησα ἐξεδίωξα". ἐν ἐπιράμματι 

(ΑΡ 5 260) "ἔκχυτο» ἐκ σέρνω» ἐξεσόβησα 



ἐξέσσντο — ἐξηγρόμη» 

νόο».'' καὶ αὖθις (ΑΡ6 467) “καὶ πτῶκας πολ- 

λάκις ἐξεσόρει.'' 
ἐξέσσυτο ἐξώρμησεν. 
ἐξεςσεμμένοι ἀντὶ τοῦ κεκοσµημένοι" 

εἰώνασι γὰρ τῷ σέφειν χρῆσθαι ἀντὶ τοῦ 
κοσμεῖν. σέµµια δέ ἐσιτὸ προσειληµένον ἔριον 
τῷ Φαλλῷ. Σοφοκλῆς OR 8) "Ἱκτηρίοις κλά- 
ὅοισιν ἐξεςεμμένοι. 

ἐξέςηκε μαίνεται" 'ὃ δὲ τῇ πολυχρονίῳ 
τριῤῆ τῶν πολεμικῶ» οὐδόλως ἐξέστη τῶν 

φρενῶν.) 
ἐξέςησαν ὑπεχώρησαν" ''οἳ δὲ βάρβα- 

ϱοι ἐξέςησων αὐτοῖς ὡς κρείττοσιν. 
ἐξέσω ἐξουσίαν ἐχέτω. 

ἐξέσχε"' "τούτου τὴν πλευρὰν λόγχη διή- 
λασε, καὶ ὑπὸ ῥύμηῃς τῆς αἰχμῆς ἐξέσχεν ἐπὶ 
Φάτερα,' ἀντὶ τοῦ ὁιήλασε, διῆλθε, 

ἐξέσχε»' ""ἠχοντίσθη τὸν Φεξιὸν ὤμον 
διαµπερές, καὶ ἐξέσχε τὸ βέλος, ἀντὶ τοῦ 
διζλθε. 

ἐξεταζόμενοι πρὸς τοῖς βασιλείοις 
(ἴφοεταί, 4 151) — ἐν τοῖς βασι- 
λείοις. 

ἐξεταζόμενος ἐρεννώμενος , δοκικαζό-. 
µενος, ἢ συναριῶιιούµενος" "ἐν πράξεσι µε- 
γίσαις 
πόλιν ἔνδον ἐξεταζόμενος Φουρτωνίω» ἕπο- 

σράτηγος τῶν ἐπὶ τῆς ἸΗνσίας, οὓς δοῦκας 
καλοῦσι.᾽ 

ἐξετάζω αἰτιατικῇ. 
ἑξέτει ἐξαετεῖ, βαρυτόνως ἀττικῶς" 4ρι- 

ςοφάνης Νεφέλαις (861) '"ο/δ) ἑξέτει σοιτραν- 
λίσαντι πιθόµενος.' καὶ Lys. 280) "ἐξ ἐτῶν 
ἄλοντος.” ττικὴ σύνταξις, 

ἐξέτηξεν ἠφάνισεν. 
ἐξευγενέζω αἰτιατικῇ. 
ἐξ εὐθείας' "ἐπιςολὴν δὲ ἐξ εὐθείας 

πρὸς αὐτὸν ἐπιθεῖναι ἐνάρκησα, τουτέστιν 
ἰδιάζονσα», ἐκ τοῦ παραντίκα. 

ἐξευμενίζεσθαι πείθεσθαι. 

ἐξεφαύλισαν παρ οὐδὲν ἐλογίσαντο" 
τοἳ δὲ ἐκ ἐξεφαύλισαν τὴν τῶν Κρητῶν αὐ- 
— ἐκείνην μοῦσαν οἷα δή που λιτήν 
τια Φυσίαν.’' οἵ. ν. ἐνό». 

ἐξ ἐφάδου ἐκ τοῦ παρωχρῆμα, χωρὶς 
πόνου" "ὡς ἔγνω μὴ ἐξ ἐφόδου οἶόντε ἔξε- 
λεῖν τὴν Θεοδοσίου πόλιν, ἀναχωρεῖ «Με- 
παρά. εχο. leg. p. 397). 

ἐξεφοίτα ἐθριάμβευεν" "ὃ δὲ παρὰ τὸς 
ἀτελέςες καὶ βεβήλες ἐξεφοίτα τὰ τῶν δα: 
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µοῦρακῶ» ὄργα"' ὃς φωραθεὶς ἀπέδρα πρὸς 
τοὺς ΚΝυζικηνούς. ef. ν. ἀναδεῖ, 

ἐξέφυ ἐβλάςησεν. 
ἐξεφύρθης (ἴετειη. ἃ 2) ἐμιάνθης. 
ἐξεφύσησα Malaeli. 1 13) διεσκόρπισα, 

ἐβδελυξάμην. 
ἐξεφύσησε» ἐκίνησεν, ἐτάραξεν. ἀπὸ 

τοῦ σπινθῆρος δὲ τὸ φυσῆσαι ἔλαβεν. “4θι- 
σοφάνης (Ρας. 610) "ἐμβαλὼν σπινθῆρα µι- 
κρὸν ἸΗεγαρικᾶ φηφίσµατος, ἐξεφύσησεν. το- 

σοῦτον πόλεμον ὧςε τῷ καπνῷ πάντας Έλ- 
ληνας ὁακρῦσαι. 

ἐξέχεα ἐπ ἐμὲ τὴν ψυχή» µου (58, 
41 5), τουτέςι διεχύφη» καὶ διεκιήδη» εἷς 
ὀδυρμούς, ἄπαυςο» ἔχω τὸν φρῆνον. 

ἐξέχειν τὸν ἥλιον τὸ ἐπιτεταλκέναι, 
:ἔξεγ ὦ φιλ ἥλιε, κωλάριόν τι παροιμιῶ- 
δες ὑπὸ τῶν παιδίων λεγόμενο», ὄταν ἐπινέ- 
φη ψΨύχους ὄντος. ᾿4ριςοφάνης ἨΝήσοις “λέ- 
ξεις ἄρα, ὥσπερ τὰ παιάέ’, ἔξεχ' ὦ φίλ’ ἡλιε,” 
καὶ ἐν Σφηξί (68) “καὶ ταῦτα μὲν νῦν εὖ- 
λόγως, ἢν ἐξέχῃ ἕλη κατ ὄρθρον, ἡλιάσῃ 
πρὺς ἥλιον.” 

ἐξῃ, αὐθυπύτακτον, ἀντὶ τοῦ δυνατὸν 
ὑπάρχῃ. 

ἐξηγήσασθαι τοῦ διηγήσασθδαι διαφέ- 
ρει. διηγήσασθαι μὲν γάρ ἐσιν εἰπεῖν ἁπλῶς 
ἅ τις αὐτὸς ἐπίςαται, ἥτοι πρὸς ἀγ»οοῦντας 
τοὺς ἀκροωμένας λέγω» η η καὶ πρὸς εἰδότας" 

τὸ δὲ ἐξηγήσασθαι ἅμα λέγειν τε περὶ ὧν 
ἀγνοοῦσιν οἱ ἀκέάοντες, καὶ διδάσκειν αὐτὰς 

περὶ ὧν πυνθάνονται. 
ἐξηγηταί οἱ τοὺς »όμους τοῖς ἀγνοοῦ- ⁊ 

σιν ὑποδεικνύοντες, καὶ διδάσκοντες περὶ τᾷ 
ἀδικήματος οὗ ἕκαςος γράφεται. 

ἐξηγηταὶ τρεῖς γίνονται πυῷόχρηστοι,ὺ 
οἷς µέλει καφαίρειν τὴς ἄγει τινὶ ἐνισχηθέν- 
τας. καὶ οἱ ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια. καὶ Ἡρό- 
ῥοτος (G 31) ''σὺ εἲς οἶκον τὸν βασιλέως ἔξη- 
γητὴς γίνεαι πρηγµάτω»ν ἀγαθῶ», καὶ ταῦτα 
εὖ παραινέεις πάντα." 

ἐξηγητὴς ἰδίως ὁ ἐξηγούμενος τὰ ἱερά. 
ἔσι δὲ καὶ ἃ πρὸς τοὺς κατοιχοµένους νοµι- 
ζόμενα ἐξηγοῦντο τοῖς δεοµένοις. Ηατρ. 

ἐξηγορία ἐπαγγελία. 
ἐξηγρόμη» ἐξηγειρόµην. ᾿ριστοφάνης 

(Βαπ. 61) "κάτ ἔγωγ ἐξηγρόμη»”, ἐπὶ τῶν 
ψευδοµένω». εἰρηκότος γὰρ τοῦ «{ιονύσου 
''αυμαχήσας κατέὀυσα ναὓς τῶν πολεµίων 

ΙΥ  ἐπιφέρει ὁ Ἡρακλῆς "κάτ ἔγωγ ἐξηγρό- 
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µη», σκώπτω» τὸν «4ιόνυσον. καὶ ἐγώ, φη- 

ἐξήεσαν —- ἐξηρτυμένος 

ᾗ ἐλπὶς ἐξήμβλωτο αὐτῇ.'' καὶ αὖθις «4ἶλια- 
σίν, ἀνέςην ἐξ ὀνείρων, δηλῶν ὅτι ταῦτα ὄναρ | νός ''ἐξήμβλωτο δὲ ἡ ἔννοια τῆς φεοσυλίας 

ἔπραξε. τῶν ἐπίτηδες ψευδοιιένων λεγύντων 
τοῦτο, καθὺ δηλοῦται ὅτι ἐνυπνίῳ ἐώκει τὸ 

λεγόμενο». 
ἐξῄεσαν ἐξεπορεύοντο. 
ἐξ ἠδέων (Ηετοάοί. 1 15) ἐκ τῶν συνή- 

Φων τόπων, ἐν οἷς συναναςρέφονται. 

ἐξήκει παρῴχηκεν"' Ἐενοφῶν (anah. 6 3 
26) ''ὁ δὲ χρύνος ἐξήχει' καὶ αὖδις ''ὃ δὲ 
συνεῖδεν ἐξήκειν τοῦ χοησμοῦ τὴν φήμην.” 

Εξηκεςίδης, καὶ κλίνεται Ἐξηκεςίδε" 
“4ριςοφάνης (Αν.11). ἐπὶ τῶν ἁμηγάνων' 
τοῦτον γὰρ ὡς ξένον διαβάλλουσί καὶ πλά- 
νο», οἱ δὲ ένοι μᾶλλον ἴσασι τὰς ὁδές. ἐξα- 
πορήσαντες οὖν τῆς ὁδοῦ καὶ ἀποπλανηθέν- 
τες εἶπον ''οὐθ’ ἄν ᾿Εξηκεςίδης εὗροι τὴν εὖ- 
Φεῖαν ὁδόνι' εἴρηται οὖν ἐπὶ τῶν ὡὁδοῦ ἄπο- 
πλανηθέντω». 

᾿Εξήκεςος ὄνομα κύριον. Harp. 
ἐξῆκον 4ἰλιανὺς ἀντὶ τᾷ ὑπερέχον" 'καὶ 

ἑώρων φάσμα τὸ μέγεθος ἐξῆκον πέρα καὶ 
ἀνωτέρω τοῦ icoũ.“ 

ἐξήκοντος παρερχομένα" 'ἐξήκοντος τᾷ 
χρόνου οὗπερ ἐντὺς ἔδει ἐπανιέναι πρὸς τὸν 
σφῶν ἄρχοντα. 

ἐξήλασμα ἡ δίωξις. 

ἐξήλατο (Χ Απαὺ. 7 3 38) ἐπήδησεν. 
ἐξῆλθεν ἐξέβη, ἐτελέσθη. ὅτι Ζήνωνι, 

παρ ἣν εἶχε δόξαν, ἐξῆλδε τὸ µάντευμα" 
ἀντὶ γὰρ τῆς βασιλίδος, ὡς ῴετο, πόλεως εἰς 
λόφον συγχλεισΦέντι τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχοντα 
σι»έβη τὸ πέρας τοῦ βίου. eſ. v. Ζήνων h. 

ἐξηλιασιιένων (9 Sam. 21 14) κεκαυ- 
μιένων. 

ἐξηλιδιότης ἐπίτασις τῆς µωρίας. 
ἐξήλικας ἐξέβαλες, ἐξέωσας ' 4ριςοφά- 

νης Νεφέλαις (33) "ἀλλ ὦ μµέλ’ ἐξήλικας ἐμέ 
Υ ἐκ τιῶν ἐμῶν,'' 

ἐξήλισις ἐξέλενσις. 
ἐξήμβλωκας (Α Να». 137) ἡμιτελῆ ἐξέω- 

σας. ἐξαμβλῶσαι δὲ ἰδίως ἐπὶ τῶν γυναικῶν 

λέγουσι τῶν ἀποτικτουσῶν Φᾶττον, ὁ κατὰ 
τὸν τῶν ὠδίνων καὶ τῆς κυοφορίως νόμον. 
καὶ τὸ φάρμακο» δὲ τὸ αἴτιον τῇ ἐξωμῤλᾶν 
τὰς γυραῖκας ἀμβλώθριον καλεῖται. 

ἐξήκβλωκας ἀντὶ τοῦ ἀτελῆ ἐποίησας 
ριςοφάνης Νεφέλαις. καὶ αὖδις "καὶ οὐκ 
ἐξήμβλωτό οἱ ἡ ἐλπίς'' ἀντὶ τοῦ ἀτελὴς ἐγέ- 
νετο. οὕτω φησὶν «ἰλιανός, "ἀλλ αὕτη γε 

Ρ 

τῷ ἀνοσίῳ ἀποσφαγέντος αὐτᾶ.' ε[. ν.ἤμβλω, 
ἐξηκβλωμιένον" 4ριςοφάνης (Νο, 139) 

ἀλλ’ εἰπέ µοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον," 
τουτέςι τὸ παραπολωλὸς καὶ διεφδαρµένον. 

ἐξήμβλωσεν ἐξέτρωσεν. 
ἐξημημένος «ἀφηρημένος' «Σοφοκλῆς 

(Αἱ. 1175) "εἰ δέ τις «ρατοῦ βία σ᾿ ἀποσπά- 
σειε τοῦδε τοῦ νεκρᾶ, κακὺς κακῶς ἄθαπτος 
ἐκπέσοι χδονύς, γένους ἅπαντος ῥίζαν ἔδη- 
μημιένος.”' 

ἐξῆμμαι γενικῇ. 
ἐξημιιένοι ἐκδεδεμένοι, ἡ ἐξαφθέντες, 
ἐξῆν ἐξεγένετο, ὀννατὺν ἦν. 
ἐξηνδραποδισμένον" (Ροὶγί. 8 1) 

πλείςσας δὲ πόλεις ἐξηνδραποδισμένον καὶ 
πεπραξικοπηκότα". ἀντὶ τοῦ προδώσαντα. 

ἐξήνθησεν ἀνεβλάςησεν, ἀνέφαλλεν. 
ἐξήνθισε δὲ τὰ ἄνθδη συνέλεξε. καὶ ἐξ- 
α»δίζω δὲ τὸ βάπτω, ὡς τὸ ᾿ποικίλας ἐξ- 

η»θίκατε τὰς ῥαφάς.᾽ 

ἐξηνθισμέναι ἄνθεσι κεκοσμηκέναι, 
οἷον ψιμιθίῳ φύχει καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Α 
Lys. 43) ur καῦ ήκιεῦ’ ἐξηνθισμέναι, κροκωτὰ 
φοροῦσαι καὶ κεκαλλωπισµέναι, καὶ κιμβερίκ᾿ 
ὀρθοςάδια καὶ περιβαρίδας' κήγχουσα καὶ 
τὰ διαφανῆ χιτώνια."' 

ἐξήνιον ἔξω ζυγοῦ, ἀνυπότακτον. ἐξή- 
»υον δὲ ἐκ τοῦ ἀνύω. 

ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον 
(Α Vesp. 1282) ὅταν ὑπὸ τοῦ σώζοντος τὸ 
σωζόμενο» ἐξαπατηώῇ. 

ἐξήπαφεν (Ηουν. ξ 379) ἐξηπάτησεν. 
ἐξήπται ἐξῆρται, κρεμᾶται. καὶ ἐξ 

ἧπτο ὑιεγήγερτο φλόξ. 
ἐξῆρεν ἀπῆρεν, 
ἐξήρηνται ἐκβέβληνται. 
ἐξήρκει ἐξίσχυεν"' "οὗ γὰρ ἐξήρκει τὰ 

ὑποζύγια πρὺς τῆς ὁδοῦ τὴν χαλεπότητα, 
ὡςε αἱρόμενοι τὰς ἁμάξας ἐξέφερον» ἐκ τῶν 
δυσπόρων. 

ἐξηρμένη» ὑψουμένη». 
ἐξήρτα ἐξῆπτεν, ἀπεκρέμα" ''τὰ δὲ γράµ- 

κατα τὰ βασιλικὰ ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων ἐξ 
ήρτα."' καὶ ἐξηρτῆσθαι ὁμοίως. ἐξηρτί- 
σθδαι δὲ ἑτοιμάζεσθαι, εὐτρεπίζεσθαι" "καὶ 
ἐς παρασκευὴν ἐξηρτίσθαι πολέμου. 

ἐξηρτυμένος παρὰ Ἡροδότῳ «1 43) 
κατεσκευασµένος, ἠτοιμασμένος. 



ἑξῆς --- 
ἑξῆς μετὰ ταῦτα. 
ἐξησθενηκόταςτεταλαιπωρηκότας, πα- 

θειµένους' ''οἳ δὲ Κελτοὶ ἰδόντες τοὺς ΄Γω- 
µαίονς µάχεσθαι παρεσκευασµένους, καὶ ὁδό- 
ἕαντες ἐξησθενηκότας τὰ σώματα ὑπὸ λιιδ 
τὸν τάχιςο» αἱρεῖσθαι τῶν θανάτων. 

ἐξήσκει ἐπαίδενε», ἐγύμναζε" "καὶ πλὴν 
ἀγαθῆς ψυχῆς σῶμα ἐκ ἔχων ὅμως ἔκαμνε, 
καὶ τὰς ὀννάμεις ἐξήσκει καὶ κατεκύσµει πρὺς 
τὸ ἀνδρικώτερον.' 

ἐξησκηκότες καμόντες. 
ἐξητάσθης «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 

Στεφάνου (α 66) καὶ κατὰ “4νδροτίωνος (66) 
ἀντὶ τοῦ ὠφθης, ὠράθης. Harp. 

ἐξητασμένον ἠκριβωμένον"' οὐκ ἂν 
εὗροι τις οὔτε δαψιλὲς ὅτε πρὸς τὸ Φίκαιόν 

τε καὶ ἴσον ἐξητασμένον.᾽ 
ἐξηγεῖτο ἐξηκούετο. 
ἐξιάλλειν ἐκβάλλειν. 
ἐξέδισεν ἀπεπάτησεν' ριςοφάνης (Αν. 

799) ᾿"εἴτε Πατροκλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει 
χεζητιῶ», οὐκ ἂν ἐξίδισεν εἲς Φοἱμάτιον, ἀλλ 
ἀνέπτατο. 

ἐξίῃ μέλλοντος σηµασίαν. 
ἐξίησιν ἐξέρχεται. 

ἐξικμασμένη ἐξηραμμένη: (Dio Cass. 
75 2 'ἄλλως τε ἐν ξηρᾷ χώρα ὑπὸ τὸ 9έ- 
ρους ἐξικμασμένη δεινῶς ἐσπάνισεν ὕδατος. 

ἐξίλασμα (PPs. 132 3) ἡ δυσώπησις, ἡ 
παράκλτσις. 

ἐξιλάσομαι αἰτιατικῇ δυσωπήσω. 
ἐξίλλειν ἐκφεύγει». 
ἐξιπώκατον ϱλίβουσιν, ἢἤ ἐθλίψατε" 

"ώς ἐμᾶᾷ γε τὼ ξύλω τὸν ὤμον ἐξιπώκατον" 
4ριστοφάνης «4υσιςράτῃ (91). 

. ἕξις. ἕξις ἐσὶν ἡ κατὰ φύσιν ἑκάςα ἐνέρ- 

γεια καὶ ὑλοκληρία, οἷον ἐπὶ μὲν ψυγῆς αἱ 
ἀρεταί, ἐπὶ δὲ σώματος τὸ ἐντελὲς τῶν µε- 

λῶν καὶ ἀνάλογον καὶ ὑγεία. ἡ δὲ τούτων 
ἀταξία καὶ διαμάρτησις καὶ καθόλου ἀναί- 
ρεσις λέγεται σέρησις. διαφέρει δὲ ἕξις δια- 

Φέσεως' ἡ μὲν γὰρ ἕξις ὀυσμετάθετός ἐςσιν, 
ἡ δὲ διάθεσις εὐμετάῤλητος. διάθεσις δὲ ἡ 
κατὰ συμβεβηκὸς τοιάδε ἑκάςε ποιύτης" λέ- 
γοµεν γὰρ ὅτι πολεµίως ἢ φιλικῶς διάκειται 
ὁ δεῖνα πρὺς τόνδε, ἢ ὁ δεῖνα ἄνθρωπος 
ὑγιεινοτέρως διάκειται πρὸς ἑαυτὸν νῦν ἢ 
πρότερον». 

ἕξις ὀνσμετακίνητος τρόπος, ἴτοι διάθε- 
σις. διαιρεῖται δὲ ἡ ἕξις εἰς ἀρετὴν καὶ κα- 
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| κίαν. ἔξεως δὲ εἴδη ἀρετή τε καὶ κακία. 

ἐξισοῖ ἴσα πράσσει' Σοφοκλῆς (ΕΙ. 1194) 
Ἱμήτηρ καλεῖται, μητρὶ ὃ οὐδὲν ἐξισοῖ. 
ἀντὶ τοῦ οὐκ ἴσα πράσσει τῷ τῆς μητρὸς 
ὀνόματι, 

ἐξισοῦμαι δοτικῇ. 
ἐξιςάμενος ἀντὶ τοῦ παραχωρῶν" (Ειι- 

napius ) "“ὁ οὖν ΙΗάρκελλος κύριος ἦν τῶν 
πραγμάτων», ὀνόματος µύνου καὶ σχήματος 
τῷ Ἰουλιανῷ ἐξιςάμενος, τὴν δὲ ἆληὼ εσέραν 
αὐτὸς ἀρχὴν μεταχειριζόµενος. τάττεται δὲ 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκπληστόμενος. 

ἐξίσασθαι διαχωρίζεσθα" "ὁ δὲ ὅσοι 
τῆς σάσεως ἐναγεῖς ἐκέλευσεν ἐξίςασθαι, ἃς 
κατηκύντισεν. (Α Ran. 847) "εὐφημεῖν χρὴ 
κἀξίςασφαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν, öciç 
ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώµῃ μὴ καθα- 
ρεύοι͵. ἀνεὶ τοῦ ἐκχωρεῖν. καὶ αὖθις 'ἐδί- 
σασὺαι (ιύσαισι χοροῖς “ριςσοφάνης Ran. 
363). 

ἐξίςσησιν ἐκπλήττει" "οὔτε δέος ἐξίσησιν 
αὐτοὺς οὔτε δωπάναι οὔτε πόνος." 

ἐξιςορήσαντες ἀναζητήσαντες, ὅτηγη- 
σάµενοι" (Ηετοάοι, 7 195) “τούτους οἱ Ἕλλη- 
νες ἐξισορήσαντες ἃ ἐβούλοντο πυθέσθαι ἀπὸ 
τῆς έρξη σρατιᾶς, ἀποπέμπεσι δεδεµένες.'' 

ἐξισωτής ὃ ἐπόπτης. 
ἐξέτηλα ἀφανῆ, εὐτελῆ, χαῦνα. 
ἐξιτηλία. 
ἐξιτήρια καὶ ἐξαγγέλια κατὰ Ῥωμαίας 

τὰ ὑπὲρ τῆς ἐξόδου παρεχόµενα. 
ἐξιτηρίους εὐχάς ἐφοδίους τοῖς πρὸς 

ἔξοδον ἰοῦσιν ἤ πρὺς Φάνατον. 
ἐξιχωρίζεσθδαι ἐκπιέζεσθαι, τὸν ἰχώρα 

ἐκβάλλειν' "καὶ οἷον εἲς γάρον ἐξιχωρίζεσθαι. 
εἴ, ν. ταριχεύειν. 

ἐξκουβίτωρ. 
ἐξκονσσεία. 

ἐξοδία ἡ ἔξοδος" Πολύβιος (8 26) "Ἱτὺ 

μὲν οὖν πρῶτον ὡς ἐπ ἐξοδίων ὁρμήσαντες 
ἐκ τῆς πύλεως, παρὰ τὴν ὑδὸν ἔμειναν. 

ἐξοδίαν" "“πάνδημον ἐξοδίαν ποιησάµιε- 
νοι καθῆκαν ἐνέδραν., 

ἐξόδιοι νόμοι αὐλήματα ὃν ὧν ἐξήεσων 
οἱ χοροὶ καὶ οἱ αὐλητωί. οὕτως Ἱρωτῖνος" 
᾿τοὺς ἐξοδίους ὑμῖν ἵν αἐλῶ τοὺς νόμους. 

ἐξόδων ἀνατολῶν" «{αβίδ (Β9, 74 ϐ) "ὅτε 
ἐξ ἐξόδω» οὔτε ἀπὸ δυσιῶν." 

ἔξοινος ὁ μεθύων»' (Theophyl. Sim. ὅ 1) 
'"ὃ δὲ ἔδοινος ὦν καὶ ἡμικραίπαλος, ὑπὸ τᾷ 

ἔξοινος 
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ρε. 

ὑπνε διακοπτύµενος. Πολύβιος '"ἔξοινοι γε- 
γονότες καὶ κατὰ τὰς σκη»ὰς ἐρριμιμιένοι πάν- 
τες οὔτε παραγγέλµατος ἁπλῶς ἤκουο», ὅτε 
τῷ μέλλοντος ἐλάμβανο» οὐδ᾽ ἠντιναᾶν πρό- 
ροιαν. 

ἐξοιςσρηδείς µανείς, παροομµηθείς, ἐρε- 
Φισδείς. 

ἐξ οἵων» ἔχω ὡς ἔσι µοι δυνατόν, ὡς 
ῥυνάμεως ἔχω. Ορέστης φησίν' (ΕΙ. 1376) 
"ἄναξ ἄπολλον, ἴλεως αὐτοῖν κλύε, ἐμοῦ 
τε πρὸς τούτοισιν, ἡ σε πολλὰ δὴ ἂφ ὧν 
ἔχοιμι λιπαρεῖ προύςη» χερί. νῦν ὃδ᾽ ὦ «{ύ- 
κε’ ᾿πολλον, ἐξ οἵων ἔχω, αἰτῶ προπι- 
τνῶ λίσσοµαι, γενοῦ πρόφρων ἡμῖν ἀρωγὸς 
τῶνδε τῶν βουλευμάτων.' 

ἐξοκέλλει, 
ἐξολίσθῃ ἐκπέσῃ" (Α Εεε]. 286) 'μεμνη- 

µένας ἀεὶ λέγειν τοῦτο τὸ ῥῆμα, "ὡς µή 
ποτ’ ἐξολίσθῃ ἡμᾶς. ὅ κίνδυνος γὰρ ἀχὶ µι- 
χρός, ἦν ἁλῶώμεν.” 

ἐξολῶν ἐκβάλλειν µέλλων καὶ ἐξωνεῖν 
τῆς πολιτείας" (Α Ἐα. 143) 'άλλαντοπώλης 
ἔσθ᾽ ὁ τοῦτον ἐξολῶν."' 

ἐξομηρευσάμενοι ὁμογνώμονας παιή- 
σαντες' ᾿ἐξομηρευσάμενοι δὲ τῷ τοιότω τρό- 
πῳ τοὺς πλείους τῶν δυναςῶν ἐνέβαινον εὐ- 
Φαρσῶς εἲς τὸν πόλεμον.᾽ 

ἐξομηρευσάμενος καλῶς ὁιοικήσας" 
“τὴν δὲ πόλιν ἐξομηρευσάμενος ἠσφαλίσατο 
φρουρᾷ. ἐξομηρευσάμενος οὖν ἀντὶ τᾶ συµ- 
φωνήσας. 

ἐξομιλῶ δοτικῇ. 
ἐξόμνυσιν. καὶ ἐξόμνυσθαι ἀρνεῖ. 

σθαι. 
ἐξομολόγησις εὐχαριςία. 
ἐξ ὁμολόγου ἐκ προφανοῦς" (Ρο]γίν, 14 

323 "διὰ τὰς ἐξ ὁμολόγε καὶ συςάδην µά- 
χας πολλοὶ ἔπιπτον ἐξ ἀμφοτέρων. καὶ αὖ- 
Φις (Ροϊγυ. ἃ 90) ᾿'εἲς ὁλοσχερῇ δὲ κρίσιν ἐξ 
ὁμολόγου καταβαίνειν» οὐχ οἷός τ’ ἦν, κατὰ 
πρόσωπο». 

ἐξομολογοῦμαι δοτικῇ. 
ἐξομιόργνυνται ἀπομάττονται, άφο- 

σιοῦνται. 
ἐξομόσαιτο παντελῶς ἀρνήσαιτο" “δη- 

µοσίᾳ δὲ κἂν ἐξομόσαιτο τοῦ εἶναι τῆς Ἰό- 
τνυος᾽' Gynes. p.8 0). 

ἐξομόσασναι. οἱ µαρτυρήσειν τισὶν ἐν 
διχαςηρίῳ ὑπισχνούμενοι, εἰ μετὰ ταῦτα μὴ 
βούλοιντο καταμαρευρεῖν, ὤμνυον μηδὲν ἐπί- 

ἐξοισρηθείς — ἐξουθενῶ 

σασῦαι, καὶ τοῦτό ἐσιν ἐξομόσασθαι. 
ἐξόν δυνατόν. Ἰώσηπος (Β.[. 584) "νῦνι 

δὲ Ἰουδαίους ἐλπίσας δυσωπήσειν ἐν τῷ κα: 
κοῦν ἐξὸν μὴ Φέλειν.͵ 

ἐξόν' (Α Κεεὶ. 1037) "τέ δῆτα κρεάγρας) 
τοῖς κάδοις ὠνοίμεθ) ἄν, ἐξὸν καθέντα γρά 
ὅιον τοιουτονὶ ἐκ τῶν φρεάτων τοὺς κάδους 
ξυλλαμβάνειν,' ἐπὶ τῶν πορνικῶν καὶ ἀσε]- 
γῶν γραῶ». καὶ ὁ ἀπύόςολος Πέτρος (Αει.2 
29) ''ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὺν εἰπεῖν μετὰ παρ: 
ρησίας πρὸς ὑμᾶς.'' 

ἐξονομή»ῃς ἐξ ὀνόμωτος ἐξείπῃς. 
ἐξονυχίζειν ἐξετάζειν τοῖς ὄννξι" (Αι- 

temid. { 17) "βλάβην νομίζοµεν» τὸ μὴ περὶ 
ἑκάςου ἀκριβοῦν καὶ ἐξονυχίζει».' ἢ τὸ ἀκρι- 
βολογεῖσθαι. 

ἐξ ὄξους δίκη" (Α Vesp. 1387) ''οὔ τοι 
χαταπροίξῃ, μὰ τὸν “ἀπόλλω, τοῦτο ὁρῶν. 
ὡς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ ὄξους δίκην." 

ἐξόπλους" '"ἅμα δὲ λαμβάνει» ἐξόπλες 
τοὺς πολεµίους κατὰ τὴν ἐπὶ τοὺς Πήακεδό- 
νας ἔφοδον.' 

ἐξοργιεῖν εἰς ὀργὴν ἐμβαλεῖν' (Ώἶο πει. 
38 94) “ταῦτα δὲ ἔπραξεν ὁ ἸΚαΐσαρ ἃχ ὅτι 
καταπλήξειν αὐτόν, ἀλλ ὅτι ἐξορχιεῖν, κἀκ 
τούτου πρόφασιν τοῦ πολέμου λήψεσθαι.", 

ἐξορευγμία ἡ ὀρυγή. ὀξυρεγμία δὲ λέ 
γεται, ὅταν ἡ τροφὴ ἐποξίσῃ. . 

ἐξορίζομαι γενικῇ, ἐξορέζω δὲ αἴτια- 
τιχῃ. 

ἐξόριςον ἀντὶ τοῦ φυγάδα «{ημοσθέ 
νης (91 105). 

ἐξορχησάμενος ἀντὶ τοῦ φυγὼν καὶ 
ἀποδρὰς «{ημοσθένης ἐν τῷ κατ 4νδροτίω- 
νος (68). Ηαερ. 

ἐξοςρακίζω γενικῇ καὶ αἰτιατιχῇ. 
ἐξοσρακισμύς ἐξορισμός. 
ἐξ οὗ. οὐ σηµαίνει τὴν ὕλην, ὡς τοῖς 

ἔξω δοκεῖ, ἀλλὰ συνηΨΦέςερον τῇ γραφῇ ἐπὶ 
τῆς ἀνωτάτω αἰτίας τὴν φωνὴν ταύτην πα- 
ραλαμβάνειν, ὡς ἐπὶ τὸ (Corinth. 1 8 ϐ) “εἷς 
Φεός, ἐξ οὗ τὸ πάντα.) κέχρηται μέντοι καὶ 
ὁ τῆς ἀληθείας λόγος τῇ λέξει καὶ ἐπὶ τῆς 
ὅλης πολλάκις, ὡς ὅταν λέγῃ (Εκοά, 35 eatr.) 
Ἱποιήσεις τὴν κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων” 
καὶ ᾿ποιήσεις τὴν λυχνίαν ἐκ χρυσοῦ καθα- 
ροῦ” καὶ (Corinth. 1 15 47) * πρῶτος ἄν- 
Όρωπος ἐκ γῆς χοϊκός᾽ καὶ (1ου. 33 ϐ) "ἐκ 
πηλοῦ ὁιήρτισαι σὺ ὡς κἀγώ."' 

ἐξουθενῶ σε ἀντ οὐδενός σε λογζομαε. 



ἐξούλης a — ἔξω Γλαῦκε 

.  ὀἐξούλης κατὼ τῶν ἐλασάντω» τὸς ἑλόν- 
τας ἐκ τῶν τᾷ ὀφλόντος, καὶ κατὰ τῶν ὀφει- 
λόντων τοῖς ἑλοῦσι». ἐπειδάν τις καταδικα- 

σθεὶς μὴ ἐκτίνῃ τὴν καταδίκη», εἰσεπράτ- 
τετο ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ ἄλλο τῷ δήµω το- 
σᾶτο», λελογισμένως πάνυ. εἰ γὰρ τῷ ἰδιώτῃ 
διπλάσιον ἐπράττετο, παραιτήσεως ἂν ἐτύγ- 
χανε δεόµενος ὁ ἁλούς, καὶ ἁπλοῦν ἂν ἐξέ- 
τινε" νυνὶ δὲ ἀπαραίτητόν ἐσι τὸ δηµόσιον. 
δηλοῖ δὲ καὶ 4ημοσθένης (31 81)" "δίκην δὲ 
— λαχὼ» τῆς κατηγορίας εἶλον ἐρήμην᾽ 
οὐ γὰρ ἀπήντα. λαβὼν δὲ ὑπερήμερον --- 
εἰσελθεἴν δεδύνημαι. τὸ δὲ κωλύει» ἐξίλλειν 
ἔλεγον οἱ παλαιοί. ἔσιν οὖν ἐξέλλειν κατὰ τὸ 

ἔτυμον τὸ ἐκφεύγειν καὶ περιπλέκειν μὴ πα- 
ῥέχοντα τὴν τιμωρία», καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ 
ῥιακωλύειν. 

ν ἐξούλης. ὄνομα δίκης, ἣν ἐπάγουσιν οἱ 
φάσκοντες ἐξείργεσδαι τῶν ἰδίων κατὰ τῶν 

ἐξειργόντω». εἴρηται μὲν οὖν τοὔνομα ἀπὸ 
τοῦ ἐξίλειν, ὅπερ ἐςὶν ἐξείργειν καὶ ἐδων εἴν 

χαὶ ἐκβάλλειν' δικάζονται ὁὲ ἐξαύλης κἀπὶ 
τοῖς ἐπιτιμίοις οἱ μὴ ἀπολαμβάνοντες ἐν τῇ 
προσηκούσῃ προθεσµία, ὑπερημέρων γινοµέ- 
νω» τῶν καταδικασθέντων». οἱ μέντοι ἐξήλης 
ἁλόντες καὶ τῷ ἑλύντι ἐδίδοσαν ἃ ἀφμρᾶντο 
αὐτοῦ, καὶ τῷ δηµοσίῳ κατετίφεσαν τὰ τι- 
µηθέντα. ἐδικάζετο δὲ ἐξήλης καὶ ὁ χρήςης 
χατέχειν ἐπιχειρῶν κτῆµα τοῦ χρεωςοῦντος 

καὶ κωλτύµενος ὑπό τινος. καὶ ἀπεργασίας 

δέ τις εἰ εἴργοιτο, ῥίδωσιν ὁ νόμος δικάξε- 
σῷαι πρὸς τὸν εἴργοντα ἐδούλης. καὶ περὶ 
ἀνόραπόδεα δὲ καὶ παντὸς οὗ φησί τις αὐτῷ 

μετεῖναι. «{είναρχος δὲ ἰδίως κέχρηται τῷ 
τῆς ἐξούλης ὀνόματι ἐπὶ τῆς ἱερείας τῆς μὴ 
βουλομένης τὰ ἴδια ὁρᾶν. Ηατρ. 

ἐξούλης δίκη. οἱ δίκην νικήσαντες ὡςε 
ἀπολαβεῖν χωρίο» ἢ οἰκίαν, ἔπειτα ἐμβατεύ- 
ειν κωλνόμενοι ἢ ἐμβατεύσαντες ἐξελαυνόμε- 
οι, ὀίκην εἰσάγουσι πρὸς τοὺς ἐξελωύνοντας 
ἡ οὐκ ἐῶντας ἐμβατεύειν, καὶ αὗτη ἡ δίκη 
ἐξούλης καλεῖται. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐξέλ- 
λειν" οἱ παλαιοὶ γὰρ τὸ κωλύειν καὶ ἀπελαύ- 
νειν ἐξέλλειν ἔλεγον. Etym. Μ. 

ἐξ οὐρίου ἐξ ἐπιτηδεία ἀνέμε" "κὰν ἐξ 
οὐρίων φέρηται τὴν ἄκραν ἔχων εὐημερίαν, 
ταλανίζειν τοῦτον χρή.᾽ 

ἐξοχετευόμενα ἐκρέοντα. 
ἐξόχως πάνυ. 
ἐξπέδιτα τὰ σρατιωτικὰ πλήθη, "τῶν 
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ἐξπεδίεων ταλαιπωρούντων τῷ µήκει 16 χρύ- 
νου" τέταρτος γὰρ ἐνιαυτὸς ἐτύγχανεν ών. 

ἐξπλοράτωρ. οὗτοι οἱ ἐξπλοράτοι τῶν 

βασιλείων πύλεις τε καὶ κώμας καὶ τὸς ἄλ- 

λους τόπους, καὶ τὰ πλεῖσα τῶν» χωρίω» καὶ 
τῶν ὁδῶν διαςήµατα, καὶ τὰς δέσεις, καὶ 

ὧν ἕκαςος τόπος εὐπορεῖται ἢ οὔ, ἐπιτηδείων 
ὄντων τοῖς ὁδοιπύροις, καὶ εἰ πρὸς πλῆθος 
ἐπαρκεῖν οἷά τε εἰσίν. ἔργον γὰρ τούτοις τὸ 
περιεργάζεσθαι τίς ἡ τῶν πραγμάτων κατά- 
σασις καὶ ποῖα τὰ κατὰ Ρωμαίων σκεπτό- 
ενα ὑπὺ Περσών, καὶ ἀναφέρειν ἐπὶ τὸν 
βασιλέα. 

ἐξνβρίζοντα παρασπονδοῦντα, παρα- 
βαίΐνοντα τὰς συνθήκας, ἀδικοῦντα: “τὰ ἐκ- 

δικήµιατα τοῦ «{εκεβάλω ἐς τοσόνδε προελη- 
λύδει ὧςε ἀνωγκαῖον εἶναι πολέμῳ κατωπαῦ- 
σαι ἐξυῤρίοντα,, 

ἐξυμ»νῷ αἰτιατικῇ. 

ἐξ ὑπαρχῆς ἀπ' ἀρχῆς. 
ἐξ ὑπερδεξίων ἐξ ὑψηλῶν. “ἕτεροι τὰς 

ὑπερδεξίους τιῶν πεδίων σκοπιάς. 

ἐξ ὑπογύου παρ αὐτά, ἀπερισκέπτως, 

ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Damascius: ef. v. Θέων σο- 
φιςής) ᾽γεγονὼς ἀπὸ ἸΠαρκέλλης τὸ γένος 

ἀνέκαθδεν, τὸ δὲ ἐξ ὑπογύου πατρόθεν ἀπὺ 
᾿Εκδικίου ῥήτορος.” 

ἐξ ὑποψέσεως. ὃ ἀριςοτέλης λέγει πα- 

ρακολονθεῖν ταῖς ἕξεσι ὑννάμεις τινὰς ἐξ 

ὑποθέσεως, αἷς χρήσαιντ ἄν, εἰ ἐν τούτῳ 
γένοιντο πρὸς ὃ εἶσιν αἱ δυνάμεις χρήσιμοι. 
οἷον τῇ πραύτητι ἕξει οὔσῃ παρακολουθεἴ ἡ 
ὀύναμις ἐξ ὑποθέσεως, τὸ δύνασθαι κρατεῖν 
ὀργῆς ἀμέερου τε καὶ μὴ προσηκούσης, εἴ 
ποτε ἐμπέσοι. ἐξ ὑποφέσεως οὖν ἡ ὀύναμις 
αὗτη τῇ πραότητι ἔπεται" εἰ γὰρ ὀργισνείη, 
κρατήσει. Alex. Aphrod. in ορ. 4 p. 176. 

ἐξυπτιάζω" (athen. ρ.34 B) 'οἱ μεὂν- 
σθέντες οἵνῳ ἐπὶ πρόσωπον πίπτασι», οἱ δὲ 

κρίφινον πεπωκότες ἐξυπτιάζονται τὴν κεφα- 
λήν.' ἐξυπειάζειν οὖν τὸ ἐπὶ νώτα φέρεσθαι. 

ἐξυρημένος τὴν κόµην ἀποβαλώ». 
ἔξυσεν ὕψηνεν. 
ἐξυφήνας κατασκευάσας. 

ἔξω βελών χαθῆσθαι. παραινεῖ ἔξω 
κινδύνου εἶναι. 

ἐξώγκωσεν ὕψωσε" "καὶ γῶμα — 
σα» αὐτῷ, καὶ ἐπιγράμματι τιμῶσι τῴῷδε."' 

ἔξω Γλαῦκε' χειμῶνα γὰρ σηµαίνει ὃ 
Φαλάττιος. 
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ἐξῳδήκει ὠγκώθη. 
ἐξωῳδηκυῖα, 
ἐξωδηκώς ὁ ὠγκωμένος. 
ἐξωφθοῦμαι γενικῇ. 
ἐξώκειλεν ἐξῆλθεν, ἔπεσεν. ἐπὶ νηὸς ἐξ- 

έβαλεν, ἐξέρριψεν" ᾿"ἡ δὲ Ιλεοπάτρα βασί- 
λεια» βασιλέων ἑαυτὴν ἀνεῖπεν' ἐς τοσοῦτον 

ἄρα φρονήµατος ἐξώκειλεν. ο. Dio Cass. 
49 41. 

ἐξωκέλης τὸ λῃσρικὺν πλοῖο», ἢ ἄςρω- 
τος ἵππος. 

ἐξωκοδόμηται τὸ τεῖχος, ὡς ὅταν ἐπά- 
νω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς καὶ Θεα- 
γένης”' ἀμφότεροι͵ χοµμπαςαί "ἐναντίω οὐ 
ἅρματε ἵππων ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ ὁή- 
ριος, ὑπὺ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτη». 
Ἡράκλεις. τὸ δὲ µῆκος ἑκατοντόργυιον. Α 
Αγ, 11304. 

ἐξώλεια πανωλεθρία" “καὶ ἐξώλειαν ἕαυ- 
τῷ προσεπαρασάµενος, κἄν ὑτιοῦν αὐτῶν 
ἐκβῇ, τουτέςσιν ἀπηγορευμένων κακῶ», 

ἐ5 ωλέφερον" «άρισοφάνης Ηλότῳ 443) 
πεγία Υάρ ἐσιν, ἧς οὐδὲν «ηρίον εξωλέςε- 

ον, ἀντὶ τοῦ ἀπολέσθαι ὀφεῖλον, ἡ ἐξυλο- 
θρευτικώτερο», ἡ χεῖρον. «4ἰλιανός '"σύνοδοί 
τινες εἲς αὐτῆς ἐγίνοντο καὶ συμφοιτήσεις 
ἀκολάςω»ν ἀνδρων καὶ γυναικών ἀσελγῶν καὶ 
µειρακίων ἐξώλη βίον προηρημένων.' 

ἐξώλης εὐθείας πτώσεως, καὶ προώλης, 
καὶ πανώλης, ἀπολλύμενος κίναιδος. καὶ 

ἐξώλεια ἡ παντελὴς ἀπώλεια" "τῷ γε μὴν 
πατρὶ ἐπαρωμένου ἐξώλειαν ἐπίπλαςο», καὶ 
αὖδις (oseph. Α. ]. 4 6 2) "ὅπως ἂν ἐπ ἐξ- 

ωλεία τῶν Ἰσρωηλιτῶν ἀρὰς ποιήσηται ὁ 
μάντις. 

ἐξώλισθεν ἐξερρίφη, ἐξέπεσε" '«Πιονύ- 
σιος ὁ δεύτερος ἐξώλισθε τῆς ἀρχῆς καὶ ἐς 
Κορινθίους ἦκε φυγάς. 

ἐξωμίς, ττικὺν λεξείδιον. σηµαίνει δὲ 
χιτῶνα ἐλευθέριον, οὐκ ἐπισκεπάζοντα τοὺς 
βραχίονας, εὐτελῆ. 

ἐξωμισάσαις ἄχρι τῶν ὤμων γυµνω- 
σάσαις" "χειροτονητέον ἐξωμισάσαις τὸν ἔτε- 
ϱον βραχίονα” 4ριςοφάνης (Βεε]. 307). 

ἐξωμμάτωταε ἐπιτεταμένως ὁρᾷ. ἡ 
γὰρ ἔξ πρόθεσις ἐπίτασιν Φηλοῖ, ὥς (Ηοπη, 
13438) "ἐκ Φυμοῦ φιλέων.'' ή μᾶλλον παίζων 
ἐπὶ «ερήσεως λέγει. 4ριςοφάνης Πλότῳ (689) 
""ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυται κύρας.” 

ἔξωμος. 

ἐξφδήκει -- ἐοίκασι 

ξωμόσατο ἀπηγόρευσε, καὶ ἐξομό- 
σασόθαι τὺ μεθ) ὕρκο ἀπαρνήσασθαι πρ. 
ξίν τινα διὰ νόσον ἡ πρόφασιν ἑτέραν τὰ 
ἐξομόσασθαί ἐσιν. οὕτω «{ημοσθένης (19 
1323). seh. Α Εεε]. 1018. Harp. 

ἐξωμοσία ἔνορκος παραίτησις δὲ εἴλο-ι 
7ον αἰτίαν. Timaeus ρ. 114. 

ἐξωμοσία. ὅτων τις φάσκῃ ἡ ὑπὲρ ἑαυ-ν 
τοῦ ηἰὑπὲρ ἱτέρα ἐγκαλούμενος μὴ δεῖν εἰ. 
άγεσθαι ὀίκην, εἶτα καὶ τὴν αἰτίαν δὲ ἣν 
οὐκ εἰσαγώγιμος ἡ δίκη, εἰ δοκεῖ κατὰ λόγον 
ἀξιῶν, ἐδίδοτο αὐτῷ ἐξωμοσία χρῆσθαι, καὶ 

οὕτω διεγράφετο ἡ δίκη. 
ἐξώμοτος. 
ἐξωνήσατο ἠἐξηγόρασε», ἐπορίσατο" 

᾿χρυσίον δίδωσι», οὐ μὴν ἐξωνήσατο τὸ µη: 
δὲν παν εῖνι 

ἐξωπτῆσθαι ὠπτημένον ὑπάρχειν. 
ἔξωρα" Σοφοκλῆς (ΕΙ. 618) ᾿ἔξωρα πράσ- 

σω, κοὺκ ἐμοὶ προσεικύτα."' 
ἐξωραϊσμένον κεκαλλωπισμένο». 
ἐξώργισεν ἐξεθύμωσεν. 
ἐξώριςο ὑπερσυντελικός. 
ἔξωρος ὁ γεγηρακὼς ἡ ἄκαιρος" "οσοι 

ἀπύλεμοι ἦσαν καὶ ἔξωροι τὴν ἡλικίαν, ἐξ 
ωδοῦνται. ἄωρος γὰρ καὶ ἔξωρος ἡ ἡλιχία. 

ἐξωρχησάμην' Gyues. ερ. 126 ρ. 2198. 
“πρὸς ὃν ἐξωρχησάμην τὰ τέως ἀνέκπυςα.᾽ 
ἐξεφαύλισα, κατέπαιξα. καὶ αὖθις 'ὁ δὲµε: 
Φυσνεὶς ἐν τῇ οἰκία Πουλυτίωνος τοῦ πυ- 

ρασίτου τὰ µυςήρια ἐξωρχήσατο, ἀντὶ το 
ἐξεμυκτήρισεν, ἔκπυςα ἐποίησεν. 

ἐξώςης ἄνεμος ὁ τραγχύς. 

ἐξώςρα. 

ἐξωςρακίσθη ἐξωρίσθη, 
ἄςρακον ἔγραφον. 

ἐξώτερος ὁ ἐξώτατος. 
ἐξωφρυωμένοι ἐξηρμένοι, 

νευόμενοι. 
ἔοιγμεν ἐοίκαμεν. 
ἔοικα βοῦς ἐπὶ σφαγὴν μολεῖν. 
ἑοίκασι τοῖς ἐκ Πύλου ληφὸεῖαι 

τοῖς «{ακωγνικοῖς (Α Να» 185), παροιμία 
ἐπὶ τῶν ὠχριώντων καὶ ἰσχνῶν. Πύλος ὁὲ 
χωρίον τῆς «{ακωνικῆς, ἔνθα Κλέων σθατ;. 
γήσας τοὺς αἰχμαλώτους ἀπὸ Σφακεηρίας 
ἔλαβεν. εἰκὺς οὖν τούτους διὰ τὸν τοῦ alr 

μαλωτισμοῦ φόβο», καὶ διὰ τὸ πολλαῖς ui⸗ 
ἡμέραις πεπολιορκήσῦαι ἐν ἐρήμῳ ήσῳ καὶ 
ἀφ᾽ ἧς οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων ἦν λαβεῖν, πολλῷ 

ἐπειδὴ εἰς 

ὑπερηφα: 



ἔοικεν — ἐπαγωγήο 

δὲ μετὰ γὴν ἅλωσιν συγκεκλεῖσφαι χθόνῳ δε: 
δεµένους ἐν ξύλῳ, ὠχρούς τε καὶ ἰσχνὲς καὶ 
δυσειδεῖς γεγονέμαι. 

ἔοικεν ἔπρεπεν. 
ἐἑοικότα πρόσφορα. 
ἔολπα ἤλπιζαν, παρακείµενος. καὶ ἔοργα 

εἰργασάμη», παρακείµενος, 
ἑόν τὸ ἴδιον (Ἠοαι. «4 583). 
ἑορτάζω αἰτιατικῇ. 
ἑορτὴ πολλὰ ἔχουσα, ἐπὶ τῶν πολλὰ 

ἀποτιθεμένων φορτία, εἴρήται δὲ ἀπὸ τῶν 
πρὸς τὰς ἑἀρτὰς «ἐπειγομένω», οἳ πολλὰ ἐπῖ- 
φέρονται καὶ ἱερεῖα καὶ ἱμάτια καὶ ἄρτους, 
ἵνα μηδενὸς ὑςερήσωσο. | 

ἑορτολόγιο». 
ἐπάγαγέσθαι παραπεῖσαι, κὸ δώ 

σθαι"' '"ἀνὴρ δὲ ἀρετὴν' ἱκανὸς ἐπαγαγέσθαι 
τὸ Φεῖο», καὶ αὖθιρ. (Ῥκοεορ. οἱ}. 2 18) "ἐς 
Βενετίες Ἰόντας ὡς πλεῖςσα ἐπαγ αγέσθαι τῶν 

ἐκείνη χωρίω» ἐκέλευεν.' 
ἐπαγγείλαντας ἐπικαλεσωμένος" τὸς 

δὲ ὀρθοῖς λογισμοῖς χρησαμένος καὶ τὴν σὴν 

* er 

βοήδθειαν — — — τετυχη- 
κχότας.᾽ 

ἐπαγγελία καὶ ἐπαγγεῖλας σημαίνει. 
κιὲν καὶ ἄλλα, ἰδέως δὲ ἐπὶ τῶν ἐγκαλόντων 
τινὶ δημηγορεῖν καὶ πολιτεύεσθαι οὐκ ἐξόν' 
καὶ ἔςιν οἷον παραγγελία. λέγωσι δὲ τὸ ἐπαγγέλ- 
λεσθαι καὶ ἀντὶ τῷ προςάττειν ἡ αἰτεῖσθαι, 
ὡς ΑΑντιφῶ». ἀλχὰ καὶ —“ ἐν τῷ 
παραπρεσβείας (41). Harp. 

ἐπαγγελίαι, καθ ὧν μή. εἰσι κολάσεις 
ὡρισμέναι κατὰ τοὺς κειένους ἤδη »όμονς. 

ἐπ αγγέλλει ἀντὶ τοῦ ἑππάσσει, ἐντέλ- 
λεται, διακελεύεται" "ἐπαγγέλλες τε τὴν ἐπὶ 
Ἰταλίας ἔξοδον.' καὶ αὖδις 'ὁ δὲ βασιλεὺς 
φιλοφρόνως δέχεται αὐτόν, καὶ κελεύει δαρ: 

ρεῖν, Λαἲ εἰ τε Φέλοι ἐπαγγέλλειν,' «ἀντὶ τοῦ 
αἰτεῖσθαι. "ὃ δὲ δεῖται ὑπὲρ Βονώνον τοῦ 
Πραάτου, ὃς F λ΄ ἔτη ἐν σκότῳ καὔειργµέ- 
νος.” Καὶ αὖθις ἐπαγγέλλοντος ἀντ) τοῦ 
ἐπιτάσσοντος" Erocop. Ατοι ϐ) ''εἰθισμένον ] ὁ 

δὲ ὃν γράµµατα οἰκεῖα τοῖς βιῤλέωις ἐντιδέ- 
ναι τὸν βασιλέα, ὅσα ἂν ἐπαγ γέλλοντος ωὐ. 
τοῦ γένοιτον Ἰουςῖνος ὁ βασιλεὺς οὔτε ἐπήγ- 

7ειλεν οὔτε τοῖς πραττοµένοις ξυνεπίςασθαι , 

σἷός τε ἦν. ἐν τῷ σπηλαίῳ κἀνειργμένος 
ὁ 4αβὶὸ -- τοὺς πολεμίας ὁρῶ» τὺν. Φεῖον 
ἔλεον ἐπαγγέλλει, ἐλέησόν..µε ὁ θεός, ἐλέησόν 
με (Théodorét. in Ps. 00 9). 
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ἐπαγγέλλεται παράκαλεῖ, ἀξιοῖ". ἄτως 
Ἡρόδοχος. 

ἐπάγομαι αἰτιατικῇ. 
ἐπαγωγά ἀπατηλά, πιθανά, ἐφολκά. 

΄'καὶ ὀιεκελεύετο ἐπαγωγοῖς λόγοις αὐτοὺς 
παύει» ὦν ὁνρᾷν Φιανοοῦνται. 

ἐπαγωγή πειρασμός, 1 ζημία, αἰχμαλω-α 
σία, ἤτοι τὸ ὁπωσᾶ» ἐπαγόμενον κακόν. 'βε- 
λόμενος γὰρ ὁ ριγένης μηδὲν ἐᾶσαι ἄνερ- 
µήνευτο», εἲς ἐπαγωγὴν ἑαυτὸν περιέβαλεν 
ἁμαρτίας.'' εξ. ν. Ο2ριγένης ««εωνίδην. 

ἐπαγωγή. περὶ Πλάτωνός φησιν '"ἄνωγ-ν 
καῖον ἡγησάμην ὑπογράψαι καὶ τὴν φύσιν 
τῶν.λόγων καὶ τὴν τάξιν τῶν διαλόγων καὶ 

τὴν ἔφοδον τῆς ἐπαγωγῆς” (Βἱορ. Ε,. ἃ 4). 
ἐπαγωγή. ἐπαγωγή ἐσι λόγος διὰ τινῶνο 

ἀληκδῶν τὸ ὅμοιον αὑτῷ ἀληθδὲς οἰκείως ἐπι- 
φέρω». δύο «δὲ τῆς ἐπαγωγῆς εἰσὶ τρόποι, ὅ 
τε κατ ἐναντίωσιν καὶ ὁ ἐκ τῆς ἀκολθθίας. 
ὁ μὲν οὖν κατ. ἐναντίωσίν ἐσιν ἐξ οὗ τῷ 
ἐρωτωμένῳ περὶ πᾶσαν : ἀπόκρισιν ἀκολαθή- 
σει τὸ ἐναντίον" οἷον | ὁ ἐμὸς πατὴρ τῷ σῷ 
πιτρὶ ἦτοι ἕτερός ἐσιν ἢ ὁ αὐτός. εἰ μὲν ὂν 
τερός ἐξι τοῦ ἐμοῦ πατρὸς ὁ σὸς πατήρ, 
πατρὸς ἕτερος ὦν οὐκ ἂν εἴη πατήρ" εἰ δὲ 
ὁ αὐτός ἐςι τῷ ἐμῷ πατρέἐ, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ 
ἐμῷ. πατρὶ ὃ ἐμὺς ἂν εἴ πατήρ. καὶ τά- 
λιν '"εἰ μὴ ζῴόν ἐσιν ὁ ἄνθρωπος, λίθος ἂν 
εἴη ἡ ξύλον. οὐκ ἔει δὲ λίθος ἢ ξύλο», ἕα- 
Ψυχος γάρ ἐςι καὶ ἐξ αὑτοῦ κινεῖται' ζῴον 
ἄρα ἐςσίν, εἰ δὲ ζφόν έσω ζῴῷον δὲ καὶ ὁ κύων 
καὶ ὁ βοῦς, εἴη ἂν καὶ ὃ ) ἄνθρωπος ζῴο» καὶ 
κύων καὶ ῥοῦς. καὶ οὗτος μὲν ὁ τῆς ἔπα- 
γωγῆς κατ ἐραντίωσιν καὶ μάχη» τρόπος ὁ 
διελέγχων" ὁ δὲ τῆς ἀκολουθίας ἐςὶ διπλᾶς, 
ὃ μὲν τὸ ἐπὶ µέρους ζγτούμενόὸν διὰ τᾶ ἐπὶ 
µέρους ἀποδεικνύς, ... καὶ ἔσιν ὁ μὲν πρά- 

τερος ῥητορίκός, «ὁ δὲ δεύτερος διαλεκτικός. 
οἷον ἐν τῷ προτέρω ζητεῖται εἰ ὅδε ἀπέκτει- 
εν’ ἀπόδειξις τὸ εὑρῆσθαι αὐτὸν κατ ἐχεῖ- 
νον τὸν καιρὺν ἡμαγιιένον. ῥητορικὸς δέ ἐσιν 
ῥ τρόπος τῆς ἐπαγωγῆς υὗτος, ἐπειδὴ καὶ ἡ 

— περὶ τὰ ἐπὶ μέρους, οὐ τὰ καδόλε 
τὴν πραγµατείαν ἔχει: ζητεῖ γὰρ οὐ περὶ αὐ- 
τοῦ τοῦ δικαίου ἀλλὰ τῶν ἐπὶ µέρους ὃι- 

καίων. ὁ' δὲ ἕτερύς ἔςι διαλεκεικύς, προαπο- 

δειθέντος τοῦ καθόλου διὰ τῶν ἐπὶ μέρες. 
οἷον ζητεῖται εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, καὶ εἴ ἐκ 
τῶν τεθνεώτων οἱ ζῶντες, ὅπερ ἀποδείκνυται 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς νά τωος καθόλικοῦ, ὅτι 
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ἐκ τιῶν ἐναντίων» τὰ ἐναντία, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ 
καθόλου κατασχευάζετια ἐκ τινῶν ὄντων ἐπὶ 
κέρας, ὅτι τὸ καθεύδειν ἐκ τοῦ ἐγοηγορέναι 
καὶ ἀνάπαλιν, καὶ τὸ μεῖζον ἐκ τοῦ µικροτέ- 
ρου. καὶ ἀνάπαλιν. Diog. L. 3 58. 

ἐκ τῶν Τωτεκῶν. ἐπαγωγὴ πάλιν ἐστὶν 
ὕταν τάχα τάγκατι ὑποτάσσηται » οἷον τε- 
εραρχίως ἦγ ἡμένης αἲ λοιπαὲ τετραρχίαι ὃ ὗπο- 
τάσσωνται, ἡ Ἐεναγέας ἡγονριένης αἱ λοεπαὶ 
ξεναγίαι ἐπακολονθῶσι, καὶ κἰωλόλου ὅταν 
σύντα] πια συντάγµατι ἐν πορεία ἔπητωω ὧσε 

οτοῖς rũ προηγυµένα συντάγματος ἀραγοῖς τὰς 
τοῦ ἑξῆς. συντάγµατας ἡγεμόνάς. συ»άπτειν. 

ἐκ τῶν Εοπικῶν, ὅτι ἡ ἐπαγωγὴ καὶ ὁ 
συλλογισμὸς ἄργανά εἶσι λόγων διαλεκτικῶ», 

«καθ οὓς τὸ γυμνάζεσθαωε γίνεται. καὶ ἡ μὲν 
διὰ τοῦ καθόλου δεῖξις συλλογισική, ἡ δὲ 
ὁιὼ τῶν ὑπὸ .τὸ καθόλου ἐπακτική. ὑποτάσ- 
σεται δὲ τῷ μὲν συλλοχισμῷ. τὸ ἐνδύμηκα, 
τῇ δὲ ἐπαγωγῇ τὰ παράδειγµα" καὶ ἔσι τὸ 
μὲν ἐνθύμηια ῥητορικὸς συλλογισμός, τὸ δὲ 
παράδειγµα ῥητορικὴ ἐπαγωγή. ἐπαγωγὴ δέ 
ἐσιν ἡ διὰ τῶν καθ ἕκαςα ἐπὶ τὰ καθόλου 

πρύοδος.. διὺ οὐγ ὑγιῶς λέγουσιν οἱ λέγοντες 
τὴν ἐπαγωγὴν' λόγο» εἶναι ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ 

4 

8 

ὅμοιον" οὐ γὰρ ὅμαιον τὺ καθόλαν τοῖς ὑπ' | ς 
αὐτό, τῆς δὲ τοῦ παθύλού δείξεως χάριν ἡ 
ἐπαγωγὴ µάλιςα. ὁ δὲ ἀπὸ ὁμοίων ἐπὶ ὅμοιον 
λόγος. μᾶλλον. ἂν τὸ παράδειγµα σημαίνοι. 

ἐπαγωγή ἆ — ἔπακτὺς ὄμβρος 

ἴσασιν ἤδη περιφερόμεένον αἱ πάνδοκοι γρᾶες." 
οἳ, ν, ἀγρύγιτα. 

ἐπαινεῖσθδε ἀντὶ τοῦ καυγχᾶσθε" ἄΦαβίὸ 
E⸗ 104 3) "ἐπανεῖσθε ἐν τῷ ὀνόπατι τῷ 
8 yich αὐτοῦ.) 

ἐπαινέσας ως εὐχαρίστως" 
οὓς ἐπαινέσας τῆς προθυµίας ἀρχεῖσθαι ἔφι 
τοῖς παροῦσι,' καὶ αὖθις '"ἐπαινέσας αὐτὴ 

τῆς φιλανδρίας. ᾿ 
ἐπαινέτης' Αρριανός ᾿τοῦ τε δὺν χύ 

σµῳ ὁρωμένου ἐπαυέτης καὶ τοῦ ἀκοσμήτε 
ἐν τῷ παραντίχα ἐππιμητὴς καὶ τοῦ ἐσύςε' 
ϱο» κολαςήρ.) 

ἐπαῖοι αἰσθάνοιτο, ἀντιλαμβάνοιτο, συγ- 
κατατίθοιτο. ἄρχειν δὲ αὐτῶν ἔταξε λοχα- 
γοὺς ἀπφοτέρων τῶν διαλέκτων» ἐπαίοντας. 

ἐπαίομεν ἐν' Βραυρῶνι (Α Ρας. 882 
συνουδιάζοµεν, ἠλαύνομεν. ΒΗραυρὼν δὲ τό 
πος '49ήνησιν. 

ἐπαίρεσθαι τὸ φυσοῦσθαι, ἐπέρι- 
σθαι δὲ τὸ ἐρωτῆσαι. 

ἐπαιρύμενος 4ημοσθένης ἐν μὲν τὸ 
ὑπὲρ Κτησιφῶντος * ἀντὶ τοῦ ἐπαριαεν 
»όμενος, ἀλλαχοῦ δὲ ων Harp. 

ἐπαίρω ὑψιῖ. 
ἔπαισεν ἔτυψεν, ἔκρουσεν" 

τὸν ἕππον τῇ λόγχη. 
ἐπαισθάνομαι γενικῇ. . 
ἐπαισ χέ ς αἰσχύνης παραίτιον᾿ ᾿᾿κάμοὶ 

'"ἔπαισε ὁϊ 

ὁ γὰρ λόγος ὁ ὑιὰ τῶν καν’ ἕκαςα τὸ. κα: μέν ἐπαισχές ἐσέ τὸ πρᾶγμα καὶ βλαβερύ», 
θΦύλε. δεικνὺς καὶ πιςούκενος, οὗτός ἐσεν ἐπα- κἀκείνῳ πολὺ αἴσχιον καὶ βλαβερώτερον. 

γωγή! ὁ γὰρ δεικνὺς ὁιὰ τῶν καφόλυ ὅτι ἐν | "τῆς μὲν προσεθρίας ἐπιπόνα οὔσης, τῆς ὁὲ 

πᾶσιν ἄριςος ὁ ἐπιςάμενος, θιὰ. τοῦ λαβεῖν | ἀποχωρήσεως ἐπαισχοῦς. 

ὅτι κυβερνήτης ἄριςος ὁ ἐπιςάμενος, ὁμοίως | 

ααἱ ἠνίοχος, ὁμοίως καὶ σρατηγός, ὁμοίως καὶ | 

ἐπαίτης ὁ πτωχός. καὶ κλένετω ἐπαίτν. 
ἐπαίχθῃ ἐνεπαίγθη, ἐκτοῦ παίζω. ἐπέ- 

ατῤός, ὁμοίως κιὶ γειομέτρης μουσικὸς τέ χ8Φη δὲ ἐκτενίσφὴ. 
κτω», δὲ ἐπαγωγῆς τοῦ ἐν πᾶσιν ἄριςο» εἰ- 

ναν τὸν ἐπιζσάμενον τὴ» δεῖξιν πεοιεῖτάῃ. Alex. 

Aphrod. in Top. 1 ρ.47. | 
ἐπαγωνιεῖται φιλονει/σει, — | 

ρήσει, [τὰ 
ἐπάδοντος (99, 57 5) φαρμακῦ, Ἰόητον. | 
ἐπάε ρα» (Ηοπι. Η 406) ἐπῆρα», 

ἐπαθαίνετο πάσχειν ὥετο δεινά. 
ἔπαθλον νικητήριον. 
ἐπαιγίξων Ώρα. 0148) σφοθρῶς πνέω». 
ἐπατειν ἀκόειν. ""ὀλίγα δεκλεκτιχῆς ἀψά. 

µενος, καὶ ὅσα ἐπαῖειν ὑπὲρ αὐτῆς. έχων, 
ἄλλο οὐδὲν πλέον περιεργασάµενος. τὺ γὰρ | 
εἰ τὸ ά, τὸ ῥ' ἀλλὰ μὴν τὸ ά" τὸ ἄρα ῥ '! 

ἐπαιώνιςο (4η ἐπεπαιώνιςο) εὐφήμιςο. 
ἐπακτῆρες κυνηγοί, ἀπὸ τοῦ ἐπάγευ 

τοὺς κύνως, ἢ ἢ ἐπάγεσθαι ὑπὸ τῶν κυνῶν' 
προέλκοντεει J οἳ κύνες τὰς κυνηγέτας ἐπ' 
τὰ ἐπαγόμενα, Ὅμηρος ο. 405) πρὸ ὁ) ἄςφ 
αὐτῶν Ὀνι ἐρευνῶντες κύνες μσαν. 

ἐπακτόν ἐπαγόμενον, ξένο», σφοδρό». 
ἐπακτὸν τῇ ψυχῇ φησὶ Πλωτίνος τὴν ρε 
τήν, ἐκείνω δὲ ὅψεν Κιμησαμένη ἔχει, σύ 
φυτον. ἀλλ' εἰ μὲ οὗ εεταλαμβώνει ἡ ψυχή; 
τὸ αὐτὸ ἦν τῷ ἀφ' οὗ". νὸν δὲ ἕερον κ: 
ἐκεῖνο, ἕτερον δὲ τοῦτο,” 

ἐπακτὸς ὄμβρος (Ρἰπάαν, Pyth. b 40 

σφοδρός. 



ἐπακτὸς ὄρχος α -- ἑπανέντας 

ἐπακτὸς ὄρκος ὁ μὴ αὐθαίρετος, ἀλλ’ 
ἐφ) ὃν ἕτερος ἄγει. 

ἐπακτὸς ὄρκοςν, ὃν ἄν τις αὐτὸς ἑκὼν Ρ 

ἑαυτῷ ἐπάγηται, τουτέςιν αἱρῆτωι, ἄλλοι δὲ ᾿ 
τοὐναντίον, ὁ ἀλλαχόθδεν ἐπιφερόμενος ἀλλ' 
οὐκ αὐθαίρετος. ἔσι δὲ ὄρκο τρία εἴδη, ἀπώ- 
κοτος κατώµοτος ἐπωκτός. Harp. 

Ἐπακτρία χώρα Κἐπακρία Etym. M.). 
κατὰ τοὺς παλαιοὺς χθόνες κωμηδὸν αἰκῶν- 

τας τοὺς “4θηναίους ὁ Κέκροψ συναγαγὼν 

κατώκισεν εἰς πόλεις , καὶ τὴν τῶν πολι- 
τῶν. ἐπωνυμίαν ἀφ' ἑαυτοῦ Κεκποπίων προσ- 
/γύρενσε», δύο δὲ τετραπόλεις ἐκάλεσεν, ἐκ 
τεττάρων πόλεων ἑκατέραν μοῖραν κατασή- 
σας, τρεῖς δὲ τὰς λοιπὰς ἐπακτρίδας ὠνό- 

µασε, καὶ ἡ προσιχὴὶς χώρα ταύταις ταῖς 
τρισὶν ὁμωνύμως αὐταῖς ἐπακτρία ἐκαλεῖτο. 

ἐπακτρίς εἶδος πλοίου: ''ἐμβάντες δὲ. 
εἰς τὰς ἐπακτρίδας καὶ τὰς ὑρομάδας ὀλκά, 

ὅας τὸν ὅρμον περιενύςησαν. 
ἐπακτροκέλης πλοῖον λπαρικὸν μεταξὺ 

ἐπακτρίδος καὶ κέλητος, ἅπερ καὶ αὐτὰ πλοι- 

άριά ἐσιν. Harp. 
ἐπαλαμᾶτο ἐμηχανᾶτο, ἐτεγράζεχο” πα- 

λάμαι γὰρ αἳ τέχνωι. καὶ ἐπαλαμήσατο 
ἐμηχανήσατο, ἐπεγύησεν “ρισοφάνης Νεφέ- 
λαις 476) "τί οὖν πρὺς τἆλφί ἐπαλαμή- 
σατος᾽ 

ἐπαλείφω» γυµγάζων καὶ χρίων. ''κασ- 
σιτέρῳ δὲ ἐπαλήλιπτο τὰ κράνη αὐτῶν." 

ἐπαλεξήσων (Βοιῃ. «4 4328) ῥοηήσων. 
ἐπαληδείς (Ηοι. ὁ 81) πλανηΨείς. 

ἐπαλλάξαντες (Ηοα. Ν 359) ἐπιπλέ- 

ξαντες. 
ἐπαλλάξεις ἀντὶ τοῦ — συναλλανὰς ὁ ἡ µί 

ξεις “ἄντιφῶ». Ἠανρ. 
ἐπάλληλον ὅμοιον. 
ἐ πάλξεις προμαχιῶνες οἱ τῶν τειχέων 

καὶ τῶν πύργων. ἐν ἐπιράμματι (Α8 6 394) | 

“προῤλὴς ὡς τις ἔπαλξις ἀνέμρατος. 
ἐπαλρίτης, 

ἐπαμησάμεένος ἀνακνήσας: 

(9 24). 
Ἐπαμινώνδας. ὅτι 4θηναίων καὶ ἸΗων- 

τινέῳν µιαχεσαµένων ᾿Επαμινώνδας τιρώσκε- 
ται κατὰ τὸν πόλεμο», καὶ τετρωμένον αὐτὸν 
κομίζουσιν. ἐκ τῆς παρατάξεως ἔτι ζῶντα. ὃ 
δὲ τέως μὲν τὴν Χεῖρο ἔχων ἐπὶ τῷ σραύματι 
ἐκαλαιπώρει καὶ ἐς τοὺς συμμάχες πα 
λαβόντός δὲ««σὸν τοῦ ἀγῶνος τὸ πέρας, ὅτω 

Ηρόδοτος | 
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τὴν χεῖρα ἀπέσχε τοῦ τραύματος, καὶ αὐτὸν 
Γἀφέντα τὴν ψυχὴν ἔθαψαν ἔνθα σφίαι γέ- 
ἴγονεν ἡ συμβολή. τῷ τάφῳ δὲ κίων ἐφέςη- 
χεν, χαὶ ἀσπὶς ἐπ αὐτι ὁράκοντα ἔχουσα 

— ἤθελε ὁὲ ὁ ὁράκων σηµαίνειν 
toũ γένους τῶν Ὑπαρτῶν ὄντά τὸν Ἔπαμι- 
νώνδαν. τὸν δὲ Ἐπαμινώνδαν ερατηγίας ἕνεκα 
τῶν παρ Ἕλλησιν εὐδοκιμηόάντων μάλιστα 
ἐπαινέσαι τις ἄν, ἡ οὐδενὸς ποιήσαιτο ὕσε- 
ϱο». Pausanias 8 11. 

ὅτι ἐγεγόνει τῷ ᾿Επαμινώνδα χρησμός, 
πέλωγος αὐτὸν φυλάττεσθαι. καὶ ὃ ἐν ἐπι- 
ῥῆναι πλοίου δεῖμα εἶχε' τῷ δὲ ἄρα ΠΗέλα- 
γος ὁρυμὺν καὶ οὐ φάλασσαν προύλεγεν ὁ 
δαίμω», χωρία .δὲ ὁμώννμα. 

ἐπαμῦναι ἐπιῤοηθῆσαι. δοτικῇ δὲ συν- 
τάσσεται" ' ἐπήμυνε τοῖς ἀδικουμένοις.' καὶ 
ἐπάμυνον βοήθησο». 

ἐπαμφοτερίσαι εἰς ἀτιφιῤολίαν ἀγα- 
γεῖν τὸν λόγον, ὡς καθ’ ἑκάτερον ἐλέγχεσθαι. 

ἐπαναβαίνω. ὁοτικῇ συντάσσεται" "οἳ 
δὲ ἐπανέβαινον τῷ ὄρει. καὶ γενικῇ" ᾿ἐπα- 
ναβαίνειν τῶν τοιότων τῆς »εὼς πειρώµενοι. 

ἐπαναβάλεσθε περισολίζεσθε" (Α Reel. 
275) ᾽Ἱμάτια τἀνδρεῖα περιςολίεσθε.' 

ἐπανάκρουσαι πάλιν, ἀπὺ τῶν» ἐρε- 
τῶν, ὅταν σρέψαντες τὴν πρύμναν ἀνακρού- 
σωνται, ἵνα ὀπίσω τὸ πλοῖον ἀναχωρήσῃ;. 
“ρισοφάνης Ὄρνισι (053) "δεῖρ) ἐπανάκρου- 
σαι πάλιν) ἀντὶ τοῦ ἐπανάκαμπτε. ἡ- δὲ µε- 
ταφορὰ ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἀνακρονυομένων 
ἡ τὰς ναὓς. ἢἡ ὑπύςρεψον, ἐπάνιι" ἐπωνά- 
χρουσις δὲ κυρίως τὸ ἐπισχεῖν. τὴν ἐπερχο- 
αένη» ναῦρ μεν’ ὁρμῆς εἰς τὸν ὅρμον, ἵνα 
μὴ προσελθοῦσα Ὀραυσῦη. τὸ δὲ πάλιν ἐπὶ 
τοῦ ὀπίσω, ἀπὸ τῶν εἰς. τοῦμπρασθεν. ἐρεσ- 

Γσόνεων. ἢ ἀντὶ τοῦ ἆσας ποὺ τούτου πάλιν 

— καὶ ἐπανάλαμε 
ἐπαναφορά τὺ — καὶ άνακοι- 

οῦσθαι τῷ πλήὔτι. Harp- 
ἐπαναχθέντες ἐπανακομισθέντες. 
ἐπανέβη» αἰτιατικῇ. 
ἐπανεθήσεται ἀντὶ τοῦ ἐπαφεθήσενω" 

| Ἱκάμοί τι τῶν τελῶν ἐπανενήσεται, καὶ µε- 
γάλα κερδανῶν 

ἐπανεῖπον ἐπεκήρυξα»"' Θουκυδίδης κ 
(πππο 6 60) "τῶν δὲ διαφυγόντω» θάνατον 
καταγνόνεες ἐπανεῖπον ἀργύριον τῷ ἀποκτεί- 
| ναντι.) 

ἕλ ανένι “.ς αφ έν τάς, 

— 
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ἐπανέσχετο ἐπανελάβετο: 'Ὁ δὲ τὸν 
πρὸς Γέτας πόλεμον ὡς μάλις) ἐπείγοντα ἐπα- 

»έσχετο.᾽ 
ἐπανετείνοντο" Ἐενοφῶν GCyr. 2123) 

Ἱἐπανετείνοντο δὲ καὶ μείζονες ἐλπίδες τοῖς 
ἀξίοις, ἔπαινοί τε, καὶ εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι 
χρόνω ἁγαδὺν εἶναι μεῖζον φαίνοιπο. ἐπα- 
»ετείνοντο οὖν ἐν προσδοκίᾳ ἦσαν" ἡ ηὔξοντο, 
ἐμεγαλύνοντο. 

α ἐπανέχειν' Urtemid. 1 19) 'οἰκεία συ- 
»έσει ̓ἀρῆσθαι καὶ μὴ ταῖς απ. ἑπανέ- 
χειν. 

b ἐπαγέχειν ὑψαῦν. 
ἐπάνηκε ἐπάνελθε. 
ἐπανήρατο (Thue. 8 84) ἐπήρατο, εἴ- 

λετο, 
ἐπανηρημένος προγρηµένος, θέλω», 
ἐπανιτέον ἐπανακτέον. 
ἐπάντους ὑψηλοῦ' Θουκυδίδης ϱ 79) 

πο δὲ «4θηναῖοι βαλλόμενοι ὑπὸ πολλῶν ἀπὸ 
τοῦ λόφου ἐπάντους ὄντος (διικροῦντο γὰρ 
ῥᾷον οἱ ἄνωθιν) οὐ δυνάμενοι βιάσασθαι 
ἀνεχώρου».᾽ 

ἐπαοιδός φαρµακός, γόης. 
ἐπαποδνώμεθα ἀντὶ τοῦ ἐπιχειρήσω- 

µεν' 4ρισοφάνης (19. 618) "ἀλλ ἐπαποδυώ- 
µεῦδα τουτῳὶ τῷ πράγματι.” 

ἐπαπόρησις ἀπορία. 
ἐπάρας πείσας"' ""Φρασυτάτους ἄνδρας 

ἐλπίσιν εὐεργεσιῶν ἐπάρας ἀνοσίων ἔργων ἀρ- 
χηγοὺς γενέσθαι. καὶ αὖθις ""μειζόνως ἐπαι- 
νέσας, τοῖς τε ἄλλοις ἐπάρας καὶ ὅτι --- 

τιμῆς" (eſ. ν. ἀποχρῶν), καὶ αὖθις “καὶ κα- 
ταψευσάµενος τοῦ ῥασιλέως ' Φάνατον, καὶ 
ἐπάρας πολλοὺς τὰ λυσιτελῆ οἱ φρονεῖν καὶ 
τῆς ἐκείνου Γιερέδος εἶναι, ἤδροισε δύναμιν 
ῥᾳδίως πολλή». 

ἐπάρατοι ἐπαγωγοί. 
ἐπικατάρατος. 

ἐπαρήγειν βαηθεῖν. 
ἐπαρτήσας ἐπικρεμάσας" "ὃ δὲ εἲς Πέρ- 

σας ἠγαγεν αὐτούς, κακὴν ὑουλείαν ἐπαρτή- 
σας αὐτοῖς.͵ καὶ αὖθις «4ἰλιανός "μὴ ὑπο- 
δέξασθαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν σὺν εὐμενείᾳ, 
ἀλλ’ ἐπαρτῆσαι τὰς ὃν αἰῶνος τιμωρίας αὐ- 
τοῖς,” ο, ν. κατηύχοντο. 

ἑἐπαρτωμένων» ἐπικρεμαμένων"' "τὸν 
ἄνδρα ἐπὶ τοσόνδε καρτερίας ἐλφεῖν ὧςε µε- 
γίσων φύβων ἐπαρτωμένων καὶ ῥασάνων 
προσαγοµένων αὐτῷ οὐδὲν τῶν ἀπορρήτων 

καὶ ἐπάρατος 

ἐπανέσχετο --- ἐπ᾽ αὐτοφώρφ 

εἰπεῖν.) 
ἐπαρυσρίδες ἀντλητίδες. 
ἔπαρχος πραιτωρίω» ὁ τῶν ἑῴων 

τῆς φορολογίας τὴν ἐπιςασίαν ἔχων παρὰ 

Ῥωμαίοις. Vheopliyl. Βία. 81. 
ἐπαρώμενοι καταρώµενοι. 
ἐπάσαντο ἐγεύσαντο. 
ἐπαυδῆσαι ἐπειπεῖν. 
ἐπαύλειος (Που. α 104)’ ὁ τῆς αῤλῆς 

ὁδός, 
ἐπαύλια λέγεται καθ’ ὅσον ἐν τῇ τοῦ 

νυμφίω οἰκίᾳ ἡ νύμφη τότε πρῶτον ἐπηύλι' 
σαι. καλεῖται ὃ᾽ ἐπαύλια καὶ τὰ μετὰ τὴν 
ἐχομένην ἡκέραν τῶν γάμων παρὰ τοῦ τῆς 
»ύμφης πατρὸς ὅῶρα φερόµενα τῷ νυμφίῳ 

/καὶ τῇ νύμφη ἐν πομπῆς σχήµατι" παῖς γὰρ 
ἡγεῖται χλανίδα λευκὴν ἔχων καὶ λαμπάδα 
καιομένην, ἔπειτα μετὰ τοῦτον κανηφόρος, 
εἶθ) αἱ λοιπαὶ ἀκολονδοῦσιν ἐφεξῆς, φέρου- 
σαι χρυσία λεκανίδας σμήγματα΄ φορεῖα κτί- 
νας κοίτας ἀλαβάςρες σανδάλια θήκας μυ: 
ράλειπτρα. ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν. προῖκα ἅμα 
τῷ νυμφίῳ φέρουσιν (Pausan. αρ. Rustath. 
ad O ρ. 133. οἳ δέ φασιν ἐπαύλια τὴν δευ- 
τέραν μετὰ τοὺς γάμους ἡμέραν καλεῖσθαι, 
ἐν ᾗ πρῶτον ἐπαυλίζεται τῷ νυμφίέῳ ἡ νύμφη. 

ἐπαιυλέζονται ἐπισχιάζονται."' 
ἐπαύλιον δὲ μονή. περὶ Εκάλης Φανού- 

σης (Callim. ἐν. 191) 0 πρηεῖα γυναικών 
τὴν ὑὁδὸν ἣν ἁμίαν θνμαλγέες οὐ περόωσι. 
πολλάκι σεῖ’ (απ σῆς) ὦ μαῖα φιλοξείνοιο κα- 
λιῆς μησόμεθα" ξυνὸν γὰρ ἐπαύλιον ἔσκεν 
ἅπασιν.) 

ἔπαυλις ἡ οἰκία ἐν ᾗ τὴν αὖλιν ποιᾶν-α 
ται" αὖλις δὲ ἡ κοίτη. . καὶ ἐπαυλόσυνος 
ὁ εἰς τὴν ἔπαυλιν ών" (ΑΡ 6251) οὔῦτετιν 
ἀνδρῶν οὔτε ῥοτῶ» βλάψας οἴχει ἐπαυλό- 
συνος. περὶ λέοντος ὁ λόγος. 

ἔπαυλις μάνδρα βοῶ», καὶ προβάτωνυ 
αὐλή. “τότε μὲν οὖν ἀμφότεροι τὴν ἔπαυλω 
ἐπὶ τοῦ χώματος ἐποιήσαντο, οἵ τε Ῥωμαῖοι 
καὶ οἳ Καρχηδόνιοι, τουτέςι τὴν κοίτη». 

ἐπαύρασθαι ἐπαπολαῦσαι" “τάτε τὴν 
αἴτησιν προσεµένων, καὶ συγχωρόντων ἐπαύ- 
ρασθαι τῆς χλιδῆς. καὶ αὖθις ''ἄπιθι τῆς 

καδημµείας καὶ φεῦγε φιλοσοφίαν' οὐ γάρ 
σοι θέμις ἐπαυρέσθαι αὐτῆς' ὁρᾷ γὰρ πρὸς 
σὲ ἔχθιςον᾽' (αἴ. ν. Κλέαρχος). 

ἐπαυρίζω τὸ φυσῶ. καὶ ἐπαυρίσκω. 
ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐπ αὐτόππκῳ, ἐπ ὀφθαλ- 



ἐπαυχοῦσι --- ἐπειδὴ τὸν Ταντάλου 

μοῖς, ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ κλέμματι ἁλούς' (Ῥποεορ. 

Arc. 1) "ὃ δὲ ἐπ αὐτοφώρῳ τὴν. πρᾶξιν λα- 
βὼ» ἐν Καρχηδόνι ἐξηπάτητο πρὸς τῆς γυ- 
»αικὸς ἑκών γε εἶναι." 

ἐπανχοῦσι μέγα φρονοῦσι. καὶ  άριςο- 
φάνης (Αν. 629) ᾿ἐπαυχήσατο τοῖς σοῖς λύ- 

γοις; ἀντὶ τοῦ ἐμεγαλοφρόνησεν. 
ἐπαυχῶ βεβαίως οἶδα" Φοφοκλῆς (ΕΙ. 

65) ᾿ ὡς κἄμ’ ἐπαυχῶ τῆσδε τῆς φήμης ἄπο 
δεδορκότ ἐγφροῖς ἄςρο» ὣς λάµψειν ἔτιι 

ἐπαφαυάνόη» ἐξηράνθην' ριςοφάνης 
Βατράχοις (146) "ὡς ἀπεφαυάνφην πανα- 
Φηναίοισι γελῶν."' 

ἐπαφρόδιτος ἐπίγαρις, ἡδές. έκπιὰ. 
νός ᾿'᾿καὶ τὴν ἐν πᾶσιν ἐπαφροδισίαν ὑπεραί- 
ρω» ἐσεμινολόγει περὶ αὐτοῦ." 

Ἐπαφρόδιτος «Ἀαιρωνεὺς γραμματι- 
χός, 4ρχίου τοῦ «4λεξανδρέως γραμματικοῦ 
Φρεπτός, παρ ᾧ παιδευδεὶς ὠνήθη ὑπὸ Mo- 
δέξου ἐπάρχου «ἰγύπτου, καὶ παιδεύσας τὸν 
μἱὸν αὐτοῦ Πετηλῖνο» ἐν ᾿Ρώμῃ διέπρεψεν 
ἐπὶ Νέρωνος καὶ µέχρι Νέοβα, καθ’ ὃν χρό» 
νον καὶ Πτολεμαῖος ὁ Ἡφαισίωνος ἦν καὶ 

ἄλλοι συχνοὶ τῶν ὀνομαςῶν ἐν παιδεία. ὠνά- 
µενος δὲ ἀεὶ βιῤλία ἐκτήσατο μυριάδας τρεῖς, 
καὶ τούτω» σπεδαίω» καὶ ἀνακεχωρηκύτων. 
τὸ δὲ σῶμα ἦν μέγας τε καὶ µιέλας ὡς ἐλε- 
φαντώδης. ὧκει τε ἐν τοῖς καλεμµένοις .Φαι- 
»ιαροκορίοις, δύο οἰκίως αὐτόθι κτησάµενος, 
ὁό δὲ καὶ έ ἔτος ἄγων ἐτελεύτησεν ὑδέρῳπε- 
ριπεσώ». συγγράμματα Φὲ κατέλιπεν ἱκανά. 

ἐπαφροδιτότερος ἐπιχαριτώτερος. 
ἐπαφωμένω» ψηλαφωμένων. 'ὃ δὲ τὸ 

τόξου ἐπαφώμενος ταῖς χερσίν, ὡς καὶ ταύτῃ 

περιορᾶν δοκεῖν τὰ Ρωμαίων» πράγματα." 
ἐπέβαλεν ἤρξατο, ἐπεχείρησεν. ἡ ἀντὶ 

τοῦ συνῆν"' "ὃς καὶ Εκκταίῳ τῷ ΠΗιλησίῳ 
ἐπέβαλεν, γεγονότι κατὰ τὰ Περσικὰ καὶ µι- 
χρῷ πρός, ἐξέτεινε δὲ µέχρι τῶν Περδίκκου 

χρόνων”. (εξ.ν. Ελλάνικος). ἐπιῤολὴ δὲ λέ- 
γεται ἔννοια, ἐπιχείρησις. 

ἐπεβάτευον συνησίαζο». Ἡρακλῆς φησὶ 
πρὸς τὸν 4ιόρισον (Α Ran. 48). ποῖγῆς ἄπε- 

δήµεις;. ὃ δέ φησιν 
νε. 

— * 5*2 4322 4 . ’ . 

ταφορᾶς τῶν ζφω», ἆ ἐπιῤαίνοντα συνησιά- 

ζε. ὁ δὲ Κλεισθένης ἐπ) αἰσχρύτητι κωµῳ- 
δεῖται: ἢν δὲ λεῖος τὸ «γένειον, ὡς εὐνούχω 

εἰκάζειν αὐτόν. τὸν δὲ Κλεισθένη» καὶ ἐπὶ 
τοῦ πασχητιᾶν κωμῳδοῦσι. τὸ δὲ ἐπεβάτευον 

᾿"ἐπεβάτενον Κλεισθέ- 
τὸ ἐπιβατεύειν ἐπὶ συνουσίας, ἀπὸ µε-) ποτέ’ ἐςί σοι καὶ τὴν τούγὰ.. 
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κακέμφατον. 
:ἐπέβρισεν (Ρ». 87 8) ἐπεβάρησε». 
ἐπεγράφου ἀντὶ τοῦ ἐζωγράφεις' 4ρι- 

σοφάνης {Αε]. 1063) καὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπε- 
γράφε τὴν Γοργόνα.” καὶ ἐπεγράψατο (Α 
Pac. 683) ἀντὶ τᾷ ἀπεγράψατο, ἐγειροτόνησε, 
κατέςησεν. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν µετοίκω» 
τῶν προστάτας προσγραφύντων ἑαντοῖς, 

ἐπεγράψαντο ἀνιεὶ τοῦ δισχυρίοντο, 
ἐβεβαίου»" ᾿οἳ δὲ εἲς Θράκην εὐδοκιμοῦντα 
αὐτὸν οἰκισὴν ἀντὶ “ἄγνωνος ἐπεγράψαντο." 
ε{, Thuc. 5 11. 

ἐπεγχανών καταγελάσας"' οὐ μὴν ἡ 
τιιωρὸς δίκη τὸν ὑβριςὴν καὶ ὑπερόπτην 
εἴασεν ἐπεγχανεῖν τῷ τοῦ ἨΜελήτη θανάτῳ" 
(εΓ. ν. ἨΠέλητος). 

ἐπεδαψιλεύσατο κατακύρως ἐχρήσωτο' 
ἐπεδαψιλεύσατο ταῖς ὑποθέσεσι τῆς ἄποκη- 

ρύξέως.) 

ἐπεδίκασε καὶ ον πηνπαἩ Anuo· 
σΦένης ἐν τῷ κατ Ὀλυμπιοδώρου n. τὸ 
μὲν ἐπεδίκασεν οἷον προσέκρινε, τὺ δὲ ἐπε- 
δικάσαντο. οἷον ἔπεισαν τὺς δικαςὰς ἑαυτοῖς 
προσνεῖμαι τὺν κλῆρο». Harp. 

ἐπεθείαζε μανικῶς ὀδιετίΦετο, Φεόλη- 
πτος ἐγίγνετο" ἸΜένανδρος (ρ.4441 Nieb.) 'ὁ 
δὲ ἡγεμῶὼν ἐν ἑνὶ τῶν» ζ λόφων ἀνελθὼν ἐπε- 
δείαζε- ῥήμασι ᾖαρβάροις, καὶ γαύρῳ τῷ 

φρονήµατε µεγαληγορίᾳ ἐχρῆτο." 
ἐπεθείαζο» ἐχόρευον. 
ἐπέθεντο ἐπανέσησα». 
ἐπέφετο' οὐδὲ χρημάτων ἀφαιρέσει 

εκ, 

Ἰπέθετο" ἀντὶ τοῦ ἐλιχνεύσατο, ἐτέρφῶη. 
ἐπέθρωσκον» ἐπεπήδω», 
ἐπεί ἐπειδή. 
ἐπείγομαι δοτικῇ. 
ἐπείγω σπουδάζω. 
ἐπειγωλή ἡ σπουδή. 
ἐπειδή. ἔσε μὲν σύνδεσμος παρασυνωπτι- 

κός, λαμβάνεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ἀφ᾽ οὗ, ὡς 
καὶ Θηκυδίδης πολλάκις ἐχρήσατο, καὶ Ὅμη- 
ως (4 235) πρότερον, ᾿ ἐπειδὴ πρῶτα τομὴν 
ἐν-ὄρεσσι λέλοιπε,' περὶ τοῦ σκήπτρου. 

ἐπειδὴ τὸν οἶνον ἠξίους πιεῖν, συνεκ- 
Α Ῥ]ω. 1085. 

ἐπειδὴ τὸν Τωντάλου λίθο» τῆς 
κεφαλῆς ἀπετιναξάμεθα. λέγεται ἐπὶ 
κινδύνη τινὸς ἐπηρτημένα καὶ παρελθόντος" 
ἢ ἐπὶ τοῦ ἀρξαμένου τινὸς πράγµατος, εἶεα 
ὀλιγωρήσαντος. 

»ν 



300 ἐπειή -- ἐπέκλυσεν . 

ἐπειή ἐπειδή. 
ἐπεικάζω στοχάζοµαι" Σοφοκλῆς (ΕΙ. 

663) ”"ἡ καὶ ὁάκαρτα τήνὸ) ἐπεικάζων κυρῶς 
ἐπείκτης ὃ κατεπείγων"' Πισαΐδης (Ηε- 

xaem. 1451) "ὅπως ὑφέξει τοῖς ἐπείχταις ἆγ- 
γέλοις τοὺς σιλλογισιὲς τῶν» χρεῶν καὶ τῶν 
τόκων. ἐπείκτης λέγεται καὶ ὁ τὴν κογχύ- 
λην ἀπαιτῶν. 

ἐπεικτός. 
ἐπειλέγη καὶ κατειλέγη καὶ συνει- 

λ έγη . 

ἐπειλεγμένος. ἐπιλελεγμιένος δέ. 
ἐπείλημμαι γενικῇ. 

ἐπειλημ έν ποπ ονε 
ἔπειξις. 

ἐπεί οἱ. Προκόπιος δν 1 18) ᾿"ἐπεί οἱ 
οὐκ ἦν βσυλομένῳ ἐς χεῖρας ἰέναι τοῖς πολε- 
μίοις. 

Ἐπειός ὄνομα ἐθνικόν. 
Ἐπειοῦ δειλότερος. οὕτως ἐλέγετο 

Κρατῖνος ὁ κωμικός, ἴσως διὰ τὸ ταξιαρχή- 

σαι τῆς Οἰνηίδος φυλῆς δειλότερός τε φα- 
ναι" καὶ γὰρ ὁ ᾿Επειὸς δειλὸς ἦν. 

ἐπείρα αἰσχοιος ——— '4σνόα- 
µεια ἠράσύη Ἰ{ηλέως τοῦ ἰακοῦ: ὃ δὲ 
ἀναίνεται. ἣ δὲ φοβηθεῖσα μὴ κατείπῃ αὐ- 
τῆς, σογώτέρα ἢ ἀληθέσερα λέγει, ὅτι αὐτὴν 
ἐπείρα ὃ Πηλεὺς εἰποῦσα." 'ἐπεφα, χρή- 
ματα πέµπων τῆς διαφδορᾶς δέλεαρ.᾽ 

ἐπειράσατο ἀπόπειραν ἐποιήσατο. 
ἔπειρεν ἐσούῤλιζεν, 
ἐπειρωνευόμενος χλευάζων, ἔπεγγε- 

λών. (loseph. B. 1.5 13) 0 δὲ ἄνεικρυς 'Ῥω- 
µαίων» προαχθεὶς εἰναιρεῖται. τᾶτο d ἔπρατ- 
τεν ὁ Σίμων ἐπειρωνειόμενος, εἴ τι ῥοηθή- 
σουσιν αὐτῷ πρὺς οὓς ἐξελφεῖν εἵλετο. 

ἐπεισάκτους ἀλλοτρίους, 

ἐπεισέφρησεν εἰσῆλθε. 
ἐπεισήρρησεν εἰσεφθάρη. 
ἔπεισί μοι ἐπέρχεταί μοι. 
ἐπεισκρινύμενον. 
ἐπεισκυκλεῖ εἰσφέρει ἐπισυνάπτει. καὶ 

ἐπεισκυκλείσθω ἐπιφερέσθω, ἔπισυνα- 
πτέσφω. 

ἐπεισκύκλησις ἡ ἀνακύκλησις. 
5 ἐπεισόδιον. τὸ εἲς τὰ ὁράματα εἰσαγύ- 
µενο», κατὰ προσθήκη» τινὰ καὶ αὔξησιν τᾶ 
ἁράματος. Εὐνάπιος (ρ.71 ΝΙΕΡ.) "καὶ τάτῳ 
ὥσπερ ὁράµατι κεγάλῳ καὶ τραγχεῖ τὸ κατὰ 
ΠΠεσώνιον ἐπεισόδιον οὐκ ἔλαττον ὅ ῥαέμων 

ἐπήνεγκε. καὶ ἐν ἐπιράμμασιν (ΑΡ 5 19) 
΄ἤρεσε «γύψου χρώματα καὶ φύκους ἄνθος 
ἐπεισόδιον.' καὶ αὖθις (ΑΡ 6 259) ""γέλγιδες 
καὶ ὄχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ σαφυλαί, δαψιλῆ 
οἰνοπόταις γαςρὸς ἐπεισόδια.᾽' 

ἐπεισόδιον ᾿τὸ εἰσφερόμενον τῷ δρά-ὓ 
ἁατι γέλωτος χάριν, ἔξω τῆς ὑποφέσεως ὄν. 
καταχρηςικῶς δὲ τὸ ἐξαγώνιον ἅπαν πρᾶγμα. 

ἐπεισοίσας ἐπεισβαλών. 
ἐπεισπέπαικεν εἴσεπήδησεν, εἰσῆλώε. 

χυρίως δὲ ἐπὶ ερατιᾶς πολεμίων, ριςοφά- 
νης Πλούτῳ (805) "ἡμῖν γὰρ ἀγαθῶν σω- 
ρὸς εἲς τὴν οἰκίαν ἐπεισπέπαικεν οὐδὲν ἠδι- 
κηκόσι.' καὶ αὖθις CAthen. ρ.7 Ε) "ΠΜυκονίων 
δίκην ἐπεισπέπαικεν εἲς τὰ συμπόσια. 

ἐπεισφοραῖς καταδίκαις, 

ἐπεισφρήσας ἐπεισελθών, καὶ ἔπεισ- 
φρήσω ἐπεισενέγκω. 

ἐπεισχέω ἐπεισβάλλω. 
ἔπειτα μετὰ ταῦτα. ὁ δὲ’ Όμηρος (1169) 

καὶ ἀντὶ τοῦ δή κέχρηται τῷ ἔπειτα" "αὐ- 

τὰρ ἔπειτ «Αἴας τε μέγας καὶ ὁῖος Όδυσ- 
σεύς.'' οὐκ ἔσι μετὰ ταῦτα" ἅμα γὰρ ἀφῆ- 
κεν ὃ μὲν τὸν ὀιςὺν ὃ δὲ τὸ δόρυ. 

ἐπεῖχεν ἐπήρειδεν, ἐπέκειτο. 
ἐπειχθδῶμεν σπεύσωµε». 
ἐπεκάλει ὠνείδιζεν, ἐμέμφετο" καὶ αὐ- 

τῷ μὲν οὐδεὶς ἐπεκάλει τῶν πώποτε φίλων» 
οὔτε ὄκνου πρόφασι» οὔτε μαλακιζοµένην 
τὰ ἀναβολὴν ἐν ταῖς χρείαις οὔτε ῥᾳδυ- 
μίαν ἁργίας ἔκγονον ἢ δειλίας.'' "ὃ δὲ πολ- 
λοῖς ἐπεκάλει τῶν φίλων τὰ τοιαῦτα ἐγκλή- 
µατα”. ἀντὶ τοῦ ὠνείδιζε. καὶ αὖθις 'ἐπεκά- 
λουν αὐτὸν φφορέα τῶν νέων καὶ κιναιδολό- 
γον ἀποκαλοῦντες. 

ἐπέκεινα παρεκεῖ. 
ἐπεκερτόμησεν ἐχλεύασιν, ἔσκωιφεν' 

'Ὁ. δὲ ἐπεκερτόμησεν αὐταὺς τῆς ἀβουλίας" 
— 592). 

ἐπεκηρυκεύετο διὰ κής θυχος ἔλεγεν" 
ἐπεὶ μηδὲ εἷς ἐπεκηρυκεύετο ὑπὲρ τῷ .4ευ- 

κίου, διελέγετο αὐτῷ Φεκέβαλος.' καὶ αὖθις 
"οἳ δὲ ἀντισχεῖν τῷ ὀέψει μὴ ὀυνηΦέντες 
ἐπεκηρυκεύσαντο. 

ἐπεκήρυξα» διασήµως καὶ διαπρυσίως 
ἐλάλησαν: “καὶ ἐπεκήρυξάν τε τάλαντον δώ- 
σει» τῷ μηνύσανει. 

ἐπέκλυσεν ἐκαφάρισεν, ἡ ἀντὶ τᾷ ἐπέρ- 
ρευσε»" (Eunap. p. I11 Nich.) “Ἱτοσαῦτα καὸ 

τοιαῦτα ἐπέκλυσε κακὰ ὧςε χρυσὸς ἦν αὐ- 

.. 



ἐπέκλωσε» -- ἐπεσκήψατο 

τοῖς καὶ λευκή τις ἡμέρα κρατῆσαι τὰς βαρ- 
βάρους. 

ἐπέκλωσεν ἐπεκλήρωσεν, ἐμέρισεν, 
ἐπεκώμαζεν ὠρχεῖτο, αἰσχρῶς ἐλάλει' 

"ο δὲ προεκδέων ἐ ἐπεκώμαξε τοῖς βῳρῥάροις." 
χαὶ αὖθις πολλα εἰς τὰς ἐκκλησίως ἐπεκώ- 

µασαν ταραχαί.) 
ἐπ᾽ ἐἑλάχιςο» ἐπ ὀλύον, πρὺς βραχύ" 

ὠαμάσκιος Phot. ρ, 399 α 37) ᾿εἶχε δὲ ἐπ 
ἐλάχιςο» ες πρὸς τὰ ποιητικά συμπαθείας, 

ἅτε οὐχ ἁπτόμενα τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ μιέχρι 
φαντασίας καὶ Ἰλώττης ἱράμενα."' 

ἐπελέξαντο ἀνέγνωσα»" Ι"εὑρόνεες τὰ 
γθάμματω ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ ὀωχεύχου, ταῦτα 
ἐπελέξαντο”. Ηρόδοτος 7 239). καὶ αὖθις 

"ὁ δὲ γραμματεὺς ἐπελέγετο τὰ γράμματα. 
ἐπελήκεον (Ηοιη. ) 379) ἐπεβόων, ἐἔπε- 

αρύτονν. 

| ἐπεπάμεθα 
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seli. ἐπενήνουεν ἐπήνδει, ἐπέκειτο, 
Ηοι, 1319. 

ἐπεντρυφήσαντος καταπολαύσαντος" 
Aenand. ρ.401 Nieh.) "ἕτερά τε οὐκ ἀνεκτὰ 
περὶ τὴν τοῦ χονσίου παράληψιν κατανῦα- 
δισαμένου καὶ ἐπωτρυφήσαντος αὐτοῖς. 

ἐπ ἐξαγωγῇ "ἐμαςιγῆτο ῥάῤδοις, εἶτα 
ἐπ᾽ ἐξαγωγῆ ἐπιπφάακεεο, δειλίας καὶ ἀπο: 
ὁράσεως τίμημα φερύμάνος δοῦλυς ενω. 

ἐπεπαίχειν, ὑπερσυντελικός, τὸ ἐνεπαί- 
χώη». ἐπεπέχειν δὲ ἐπεπέχεισαν ἐκ τ πέκω 
Γπὸ κτενίω. 
| ἐπεπαιώνιςο (Ενας, 150) ἐξύμνητο. 

ἐκεκτήκμεθα" (ΑΡ 7 67) 

“πάνθ’ ὅσα κἐν ζωοῖς ἐπεπάμεθα, ταῦτα παρ 
«ἄδην ἐ ἔρχομ᾽ ἔχων' λείπω ὁ' ἐδὲν ὑπ ̓ Πελάφ.' 

ἐπεπόναη ἀντὶ τῇ ἐπεπόνθεο, καὶ ἑω”- 
ράκη ἀνεὶ τοῦ ἑωράκειν, καὶ ᾖ δη ἀντὶ τοῦ 

γι { 

ἐπελήφδη ἐήρβατο" 4ρριωνύς δη τε [ ᾖδειν. 
ἐπλήφῶη »ὺξ τῆς τρίτης φυλακῆς, καὶ ὁ 

Ἰγεμὼν τοὺς λόχους καθίςατο. .. 

ἐπελπέζων εἰς ἐλπίδας ἄγων" "τὰ μὲν 
αὐτοὺς ἐπελπίζων ὑποαχέσεσι, τὰ δὲ ὑπο- 

σπείρων αὐτοῖς ὀλίγω κέρδη, τοὺς δὲ ἐν 
ἀδιώσει τε καὶ ὀυνάμει περισυλῶν. καὶ ὁη- 
μεύων, 

ἐπεμαρτύραντο μάρτνσιν ἐχρήσωτο" 
ο δὲ πιςὰ ὀόντες καὶ λαβόντες ἐπεμαρτύ- 

ῥώτο τοὺς Φεούς. οὕτως Ἐενοφῶν (Αη δὴ. 

483. 

ἐπεμβαίνω»ν ἐπιχλευάζων, ἐ ἐπικερτομῶν' 
"ο δὲ ἐπεμβαίνων τῇ τύχῃ αὐτῶν σφόδρα 
ἁμαθῶς κιὼ ἀνφρωπύως.ἠκισα. 

ἐπεμήνατο (Ηοιμ, 7 160) ἐπεμάνη. 
ἐπέμυξεν ἐξεμυκτήρισε», ἦχον ἀιὰ τῶν | 

ῥωῶν ἐποίησεν. . 
ἐπενεγκεῖ» ῥόρυ ἐπὶ τῇ ἐκφορᾷ καὶ 

προαγορεύειν ἐπὶ τῷ µνήµατι (ΒΏειπορί]ι, 47 
64). ἐπὶ τῇ βιαίως ἀποθανόντος ταῦτα πράτ- 

τεται, καὶ Ἴσρος ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἄτθί- 
ἑω» φησί 
καταπεπηχέναι τὸν Ερεχθέα, τὸ πάθος ση- 
µαίνοντα, διὰ, τὸ νόμο» εἶναι τοῖς προσήκασι 
τᾶτον τὸν τρύπον µετέρχεσθαι τὲς φονέως, 
Harp. 

ἐπενεγκών καναδικάσας᾽ Προκόπιος 
(σοι, ὃ 19). | ̓ἐπενεγκών τε αὐτῷ ὅτι δὴ ὡς 
ἥκισα ἀληθίζεται, ἄμφω τὼ χεῖρε ἀπέκοψεν. 

ἐπενήνεον συγκατετίΥεντο (Ποια, { 464: 
eſ.v. ἐπὶ ὁ) ᾖνεον). 

πωὲς ἐπὶ τοῦ τάφου ὁόρν φασὶ. 

ἐπέπυςο (Ηοιπ. Ν 074) ἤκουσεν, 
ἐπεπωλεῖτο (Ποια, {1 331) ἐπεπορεύετο. 

ο ἐπεραιώθῃ ἐπέρασεν, ἐτελεκώδη. 
Γο ἐπέραςος ἐράσμιος. 

ἐπερατώθηῃ ἐτελειώθῃ. 
ἐπέρραξεν ἐπέπεσε, συνεπλάκη, µάχην 

συνῆψεν' «Βἰοάον. 15 834) 8 δὲ πολλὴν ὁια- 
νύσας ὁδὸν ἄφνω τούτοις ἐπέρραξεν.) 

ἐπερρέφη» ἔπεσον, 
έπερ ρύ η ἐπέβρυσεν, — 
ἐπερρώσα»το Hom. A 529) ἐπεσείσφη: 

| σαν, καὶ ἐπερρώσθησαν»ν. ἐπερρόθη: 
σαν δέ, | 

ος ἐπέρω τὸ ἐρωεςῶ, καὶ ἐπερόμενος ἔρω- 
 τώμννος. 

ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ (Geu. 33 3). 
ἐπέσβη ἐπεισῆλῶε.. | 
ἐπεσβύλον (Ηοιπ. B 975) λοίδορο», φλύ- 

αρο». 
ἐπέσειε» ἐπανετείνετοω" τοῖς ὁ ἐπέσειε 

| φόῤβον ὡς αὐτίκα τεθνήξοντος. 
ἐπεσημήναμεν ἐξεπλάγηκεν, ἐθαυμά- 

σαµεν. καὶ Πολύβιος (ϱ 9) "είς οὐκ ἂν ἔπι- 
σημήναιτο καὶ δαυμάσειε τὸν προειρηµιένον 

| ἐπὶ τούτοις ἡγεμόνα; 
| ἐπέσθω» ἐπεσθίων, ε εὐωχούμενος" (ΑΡ6 

304) τὴν ἁλίην Ἐνδημος, λ ᾗς ἅλα λιτὸν 
| ἐκέσθων χειμώνας μεγάλους ἐξέφιγε, Ὁ) ἥκε 
| «εοῖς Σαμόθραξιν.) 

| ἐπεσκήψατο ἀντὶ τοῦ ἐνεκάλεσε ευ- 
| δομαρτυριῶν. σπανιάκις δὲ καὶ ἐπὶ τᾶ ἐγκα- 



3902 

λέσαι φόνου, ὡς ᾿ντιφῶν. τὸ δὲ ἔνεργητι- 
κὺ» τὸ ἐπέσκηψεν ἀντὶ τῷ ἐνετείλατο. τὸ δὲ 
ἐπισκήπτω ἀντὶ τοῦ µετά τινος ἐπιθειασμᾶ 
λέγω καὶ οἷον ἐξορκίω ᾿νδοκίδης καὶ Av- 
σίας ἔλαβε (Ηαερ.. καὶ ἐπεσκήψατο 
ἔβλαψεν. 

ἐπέσκηψεν ἐπέπληξεν. 
ἐπέσπερχε διήγειρε, παρέθηχε»' "ὃς δὴ 

µάλιςα ἐπέσπερχεν αὐτόν. 
ἐπεσάτει ἤρχεν, ἡγεμόνευεν' Ἐενοφῶν 

(Απαὺ. 2 8 11) "ἐνταῦθα ἦν Κλέαρχον κατα- 

μαθεῖν ὡς ἐπεσάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριςερᾷ χειρὶ 
δόρυ ἔχων», ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ ῥακτηρία».” 

ἐπεςήριξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου 
(Ρε. 37 3) ἀπὺ μεταφορᾶς τῶν αἰκιζομένων 
ταῦτα λέγων" ὁρῶν τὴν χεῖρά σου ἐπικειμέ- 
"ην καὶ λίαν μαςιγοῦσαν. Theodoretus. 

ἔπεςί μοι βούλομαι Θέλω, δύναμαι. ἢ 
᾿ἐπίχειταί μοι. 

ἐπεσφάλακεν». οἳ μὲν ἐσπάσθη, οἳ δὲ 
ἐσάπη, ἢ παρὰ καιρὸν ἀτροφῆσαν ἐμαράνθη. 

ἐπέται οἱ Φεράποντε, παρὰ τὸ ἔπε- 

σῶαι. ἔπεται δὲ ἀκολουὺ εἴ. 
ἐπέτειον ἀπὸ τὸ νῦν ἔτους' ἐπέτος γὰρ 

δεῖ λέγειν τὸν ἐνεςῶτα καιρό», οὐχὶ διὰ τοῦ 
φ ἀλλὰ διὰ τοῦ π, ὡς φησι Πίνδαρος καὶ 
4ημοσθένης (23 93). καὶ ἐπέτειος ὁ κατ 
ἔτος γινόμενος. 

ἐπετείους ὑμᾶς ὄντας. ἀπὺ τῶν οἵω- 
νῶν µετήνεγχε τῶν μὴ µονίµων ὄντων ἀλλὰ 
φεροµένων τῇ πτήσει. τουτέσιν εὐμεταβλή- 
τους, ὀλιγώρους, μὴ διαµιένοντας ἐν τοῖς αὐ- 
τοῖς ἀεί, ἀψικόροιυς. seh. Α Ἐα. 6415. 

ἐπέτηξεν" (Ηετοάοί, 7 239) '“δελτίον ὁί- 
πτυχο» λαβὼν τὸν κηρὸν αὐτοῦ ἐπέτηξεν, 
ἀντὶ τοῦ ἐλέανεν, λεῖον ἐποίησεν. 

ἐπετίλησεν. ἐξεκένωσε τὴν κόπρο»' «4ρι- 
ςοφάνης (Ach. 3849) *8 δὲ τῆς µαρίλης µοι 
συχνὴν ὡς ἐπετίλησεν ὥσπερ σηπία."' Φηρώ- 
µεναι γὰρ αἱ σηπίαι ἐναφιᾶσιν ἐκ τᾶᾷ προσ- 
όντος αὐταῖς Φολοῦ, ταράττει» βουλόμεναι 
τὸν παρ αὐταῖς τόπον, ἵνα μὴ ᾿καταφανεῖς 

ὧσι τοῖς Φηρῶσυ. 
ἐπετίμα ἐπηύξει τὴν τιμήν. ''οἳ δὲ κερ- 

ῥαΐνειν οἰόμενοι ἐπετίμων ὡς λιμώττοντι τὸν 
σῖτον' ὃ δὲ οὐδὲν ἧττον ἠγόραζε" ἸΜάλχος 
φησίν (ρ.269 Nieb.). 

ἐπετοξάζοντο (Ηοπ. Γ79) ἐτόξενο». 
ἐπευκτή (lerem. 2014) ἐπιθυμητή, εὖὐ- 

χῆς ἀξία. 

ἐπέσκηψεν ---ἐπηγάγετο 

ἐπενφήμησαν (Ποιη. 4 35 εἰ 376) µε 
εὐφημίας συγκατέθεντο, ἐπῄνεσα». 

ἐπευωνίζων κερδαίνων. 
ἐπεφάνη. φησὶν ὁ ἀπόςολος (ad ΤΗ, 2 

11) "ἐπεφάνη ἡ χάρις τῇ Φεᾶ ἡ σωτήριος. 
διὰ τέ οὐκ εἶπεν ἐφάνη ἀλλ’ ἐπεφάνη; ἐπειδὴ 
ὁ ὤν ἐφάνη. εἰ γὰρ εἶπεν ἐφάνη, ἀρχὴν εἶσ- 
ηγεῖτο τοῦ ἀεὶ ὄντος. καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν 

ἐπεφάνη, ἵνα τὴν ἄναρχον ὕπαρξο μηνύσῃ. 
ἔξ ὧν δεῖ σαφῶς εἰδέναι ὅτι ὁ αὐτὸς κύριος 
ἐφάνη καὶ ἐπεφάνη. ἐφάνη μὲν τῇ οἰκονομίᾳ 
τῆς ἐνανδρωπήσεως, ἀρχὴν γὰρ ἐδέξατο" 
ἐπεμάνη δὲ τῇ ἐναργείᾳ τῆς Φεύτητος, ἄναρ- 
χος γὰρ ἡ ὕπαρξις. τὸ δὲ πᾶσιν εἶπε δηλῶν 
ὅτι οὐ μερικῶς ἀλλὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. 

ἐπεφόρησεν ἐπεσώρευσεν" ριςοφάνης 
(Ρας, 234) ὅσους ἄνωθεν ἐπεφόρησε τῶν λί: 
θων.' καὶ αὖθις Ἱ 'ῥόθρο» ὀρύξασα καὶ ἐπι- 
πολῆς δεγάσασα γῆν ἐπεφόρησιν, ἐξαδηλῦσα 
τὸ ποιηνέν.) 

ἐπέφραδεν ἐδήλωσε, διεσάφησε. καὶ 
ἐπέφραδον εἶπον. 

ἐπεφράσατο ἐδεώρησεν. 
ἐπέφυ ἀντὶ τὸ ἐκράτησεν' "ἀλλὰ τὸ δὴ 

λεγόμενο» ἀμφοῖν ταῖν χεροῖν ἐπέφυ." 
ἐπεφύκει προσεπλάκη. 
ἐπεφύοντο ἐπήρχοντο" "καὶ ἐπέφνσάν 

οἱ συκοφάνται, καὶ τὸ ἔγκλημα ἦν», 4ίωνι 
ἔφασκον εἶναι Φφίλον.”' 

ἐπεφώρατο γάρ ἐφανεροῦτο, εὑρίσκετο, 
ἠλέγχετο. 

ἔπεχε ἐπίκεισο, ἐπίμενε, φύλασσε. Diog. 
L. 5 59) "Πλάτων περὶ μὲν ὧν κατείληφεν 
ἀποφαίνεται, τὰ δὲ ψευδῆ διελέγχει, περὶ δὲ 
τῶν ἀθήλων ἐπέχει. (14. 4 30) "ὅτε “4ρκεσί- 
λαος ὁ φιλόσοφος διὰ τὸ περὶ πάντων ἐπέ- 
χει» οὐδὲ ῥιῤλίον τι συνέγραψε. 

ἐπέχθη ἐκτενίσθη, ἐκάρη: «ριςοφάνης 
Νεφέλαις (1360) 'ἐκέλευσα ἄσαι Σιιωνίδου, 
τὸν κριὸν ὡς ἐπέχθη.' 

ἐπέχω αἰτιατικῇ, ἐπέχομαι δὲ γενικῇ" 
“καὶ ἡ χεὶρ ἐπέχεται τοῦ πονηρᾶ Ἰθαφέως. 

ἐπεχώρησεν ἀντὶ τοῦ συνεχώρησεν’ οὗ- 
τως “ρριανός. - καὶ ἐπεχωρήῦδη συνέχα- 
ρή6η. καὶ τὰ ὅμοια. 

ἐπήβολος ἐπιτευκτικός, ἐπιτυχής. ᾿ εἰ δὲ 
οἵει σαυτὸν εὐδαίμονα ὡς ἐπήβολον καὶ πο: 
λύχρυσο», γνωςὸν ἤτω σοι ὅτι γηρᾷ καὶ τύχη. 

ἐπηβολώτατος, 
ἐπηγάγετο προσῳκειώσατο, Ἰἰδιοποιή: 
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ο’ ᾿τοὺς δὲ οἰκήτορως τῆς πόλεως μηδὲν 
βίων ἀράσας ἐπηγάγετο." 
ἐπήγγειλα" Gyues. ερ.θ7Ρ. 209 4) Ἔλυ- 

σα τὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἲς τετάρτην ἥκειν 
ήγγελα”. ἀντὶ τοῦ παρήγγειλά. 

. ἐπήγγελλεν"' 'ἐπήγγελλεν ἐπὶ τούτοις 
συσοσια... καὶ αὖθις “ο μὲν ταύτην τὴν 
Ἰφαφὴν ἐπήγγέλλο», οἳ δὲ τὴν ἄλλην." 

ο ἐπήγγελλεν ἀντὶ τοῦ προσέτασσεν’ "ὁ 
δὲ Μίνως πανταχόσε ἔπλει, καὶ πολλοῖς ἕξε- 
πανἐπήγγελλεν᾽ ἀντὶ τῇ ἐνετέλλετο (οξ. ν. ἐπαγ- 
7ῶλε). '"εἰθισμένον ὂν γράμματα οἰκεῖα τοῖς 
ἡελλίοις ἐντιθ έναι, ὅσα ἂν ἐπαγγέλλοντος αὐ- 
τόγένοιτο."' καὶ αὖθις "ἐκ ἔχειν ὀνομάσαι (83 
ὀνηδίσαι), ὁπότε οἱ ἐπήγγειλαν «ρατιά», ἄρα- 
βίις ἐςτὸ παρασχεῖν ἄκοντας᾽ ἀντὶτᾶ ώρισα». 

ἐπήγετο ἐπεφέρετο. 
ἐπηγκενίς (Ηοιι. ε 953) ἡ μακρὰ σανίς. 
ἐπηγκυλημένα ξύλα τὰ κεκαμμένα εἲς 

οεοιδῇ (δη σιγµοειδῆ) — εἰς χβῆσιν 
οπλων. 

ἐπηχορία" "ἀλλ εἰ μέν τις ἐκ τούτων 

Σκχόν τι — ἡ ἐπεπόνθει, ἐπηγορίαν 
εἶχε."' 

ἐπήει μοι ἐπήρχετο. 
ἰπῄεσα» παρήρχοντο. 
ἐππετανός ὅ αὐτάρκης. 
ἐπτθρηκυῖα ἰδοῦσα. 
ἐπήιξας ἐφώρμησας. 
ἐπηκόοις"' "ἐλοιδοροῦντο τοῖς ἐπηκόοις, 

καὶ πολὺ πλέον» ἐκθύμως ἐμάχοντο,"' ἀντὶ τὸ 
πάντων ἀκονόντων, φανερῶς. 

ἐπῆκτο ἐπηκολούθει, 
ἐπηλυγάζονται ἐπισκιάζονται, ἐπικρύ- 

πτονται, καὶ ἐπηλυγάζω ὀλίγον φαίνω, 
σχοτάζω. καὶ ἐπηλυγάζοντες καλύπτον- 
τες, σχεπάζοντες' "οἳ ὁ’ οὖν περὶ πλείσε τι- 
Φέμενοι τὰ τοῦ (Ώοένικος, καλλύνοντες ἄρα 
τὸ γαχὺν αὐτοῦ καὶ ἐπηλυγάζοντες, ἄλλως 
Πασὶ τοῦτο γενέσθαι. καὶ αὖθις (8γπεν. 
ρ.Β6) ᾿ὁ μὲν ὃν Φερεκύδης ἐπηλυγασάμενος 
Φοίμάτιο», ᾿χρῷ δήλον᾽ ἔφη, καὶ δακτύλῳ 
τὴν νόσον ἐδείχννυε' πασχητιῶ» δὲ µειράκιον 
ταῖς θριξὶ σημαινόμεθα, 

ἐπηλυγασάμεένος σκεπάσας, καλύψας" 
Γλύγη γὰρ ἡ σκιά. 

ἔπηλυν Ἑένον, ἔποικο»' (Ἰοεορὴ. Β. l. 3 
ϱ. 3099) "ὀιαχρίνω» τὸν ἔπηλυν λεὼν ἀπὸ τῶν 
ἐπιχώρίων.' 

ἔπηλυς ὁ ξένος. 

*2 

ἐπήγγειλα --- ἐπήρεια 398 

ἐπήλυσιν' ᾿ μὴ πτερύγων τροµέοι τις 
ἐπήλυσιν"' ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ ὁ 368). ἄφι- 
ξιν, ἐπέλευσιν, ἔκπεμψιν. 

ἐπήλυσις ἐπιδρομή": ᾽ἐπήλυσιν ὄφρα 
ἀλέοιτο φώριον᾽ (εΓ. ν, φώριὼ, τουτέσει λῃ- 
σρικήν, 

ἐπήλυσις ἐπέλευσις' (Μεπαπά. ρ. 3065 

Nieh.) "ἐν ἀπόπτῳ καραδοκοῦντές τε καὶ 
Ψεώμενοι, εἴ που ἐπήλισις ἔσαι ῥαρβαρική. 

ἐπήλυτος πάροικος, ἔποικος. 

ἐπ ἥματι ἐν μιᾷ ἡμέρα. (2οοἱνη. 4 ὅ7) 
* δὲ Θιοδόσιος τὴν βασίλισσων Φανοῦσαν 
ἐπ᾽ ἥματι σχεδόν τι ἐδάκρυσεν' ἀνάγκη γὰρ 
καὶ ὁ προχείµενος πόλεμος συνεσκίαζεν αὐτῷ 
τὸ περὶ τὴν γυναῖκα πάθος. 

ἐπήμηναν ἔβλαψαν, καὶ ἐπημήνατο 
έβλαψε». 

ἐπημοιβοί (Ηοπι. M 456) ἐπηλλαγμένοι, 
ὧςε τὸν μὲν ἔνθεν τὸν δὲ ἔνθεν ἐφέλκεσθαι. 

ἐπήμυνον ἐπεβοήθοι». 
ἐπημύω τὸ καμµύω. 
ἐπήνει εὐμενῶς ἐδέχετο, συγκατετίθετο" 

τὸ δὲ Φεῖον οὐκ ἐπήνει τὰ ὑπὸ τοῦ ῥασι- 
λέως πραττόμενα.” 

ἐπηνέμιος πλοῦτος (4η ὑπην-) ὁ Ψευ- 
ὀόμενος. 

ἐπῄνεον συγκατετίθεντο. 
ἐπῃνεκέναι ἐπαινέσαε, ἐκ τοῦ ἐπαινῶ. 

καὶ ὁ παρακείµενος ἐπῄνεκα, καὶ ἐπηνεκέναι. 
ἐπηνίκιζεν ἐξηπάτα" οὕτω Ἐρατῖνος, 
ἐπῄνου» συγκατετίθεντο. 
ἐπηνωρνφωκέναι. 

ἐπηπείλησα καὶ κατώµοσα (Α Αν. 
630) ἀντὶ τοῦ ἐπαγγειλάμενος ὤμοσα. 

ἐπήπυον» ἐβόω». 
ἐπῆρας ἀνέπεισας. 
ἐπηράσαντο ἀντὶ τοῦ ἀραῖς ὑπέβαλον" 

᾿ἐπηράσαντο αὐτῷ Εὐμολπίδαι καὶ Κήρυκες.͵ 
ἐπήρατε (Α Nub. 1459). ἐπείσατε, ἧπα- 

τήσατε. 
ἐπηρᾶτο ἐπηύχετο. 
ἐπήρατον ἐπέραςο», ποθεινόν. 
ἐπηρεάσαι βλάψα. 
ἐπήρεια βλάρη. Θοχυδίδης (1 36) "τάς 

τε «φεύγοντας ἐκέλευον κατ ἐπήρειαν δέχεσθαι 
αὐτούς.' καὶ αὖθις καὶ παρήγγειλε φυλάσ- 
σειν μὴ ἄρα πού τις ἀπὸ τῆς ἄλλης «ρατείας 
ἐνὼν ἐπηρεάζοι αὐτοῖς' ἀντὶ τοῦ ῥλάπτοι. 
καὶ αὖθις '"ὡςε ἡ ἐς ταῦτα ἐπήρεια εἰκότως 
ἂν ἀδίκημα μέγα εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ 
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παντὸς αἰώνος δόξειεν εἶναι. κυρίως δὲ ἐπή- 
θεια ἡ τοῦ πολέμα καταδροµή, ἐκ τᾷ ρης 
άριως. 

ἐπῆρεν ἀντὶ τοῦ ἀνέπεισεν, ἠθέδισεν" 
᾿ὁ τοίνυν ἔρως σεμπνεύσας καὶ κατὰ τοῦ 

4 — 3 - ε 4.» 

τυράννου Φαλάριδος ἐπῆρεν αὐτούς. {οξ, νν, 
7 .. - ἀναβολήν ἀντέρως). γαὶ αὖδις τοῦτον ἴά- 

J / ΄ 2 2 * σατο καὶ κιωμιδίαν διδάσκει» αὖ δις ἐπῆρεν 
(ε[, v. Θεόπομπος). 

ἐπῆρες παρεσκευκσιένον, ἕἔτοιμον" "τὸ 
J J — 1 

δὲ πλοῖον ἐπῆρες ἦν, εἲς ὃ τὴν ἄνθρωπον 
“- * --ᾱ- 

ἐπῤόάλλουσι, καὶ ἀποπλεῖ, 

ἐπήρετο ἠρώτα, 
7 / 7 — 2 

ἐπηρεφέες Hom. Moöf, κ 191) ἐπηρς 
φεῖς, ἐπὶ τὰ κάτω ἐςραμμένοι, κατωφερεῖς. 

ἐπήρκεσεν ἐβοήύησε». “ταῦτα ξυνεγῶς 
ἀγγελλόμενα τῷ «{ντωνίῳ αὐτόν τε ἐπήρκει 
εἰς τὴν ἀποχώρησιν καὶ τοὺς σρατιώτας (ια- 

. * * 

λακωτέρους ἐποίει. καὶ αὖθις "τὰ δὲ ἄλλα 
- ΄ ΄ .. * * 

τοῖς φιλοσόφοις ἐπήρκουν (ο. v. ἄλλως). 
ἐπηρμένοι πρόχειροι, εὐτρεπεῖς' Θεκυ- 

, .. 2 * τ δίδης (8 3) "οἱ οὖν Ἕλληνες ἐπηρμένοι ἦσαν 
διὰ τὴν τῶν» «Ίδηαίων κακοπραγίαν, ὡς ἔκ 
ἀποςατέον τοῦ πολέμου ει) 

ἐπηρτημένην ἐπικειμένην. 
* ῳ 10 Ί 9. 2 ΄ 4 2 δὲ 

ἐπήρτησεν ἐπέφηκεν, ἐπέφερεν' "ὃ δὲ 
⁊X c J * 3 ϕ ἀ ΄ 

τὰς ὀδοὺς διαλαβων οὐ μικρὸν φόβον ἐπήρ- 

τησε τοῖς ἐν τῇ πεύλει. 
ἐπηρώδησαν ἐσκοτίσθησαν, ἐτυφλώ. 

2τσα», 
* . ΄ ο) ⸗ 

ἐπισιέἑντες ἐπιχαρέντες, 

ἐπήσόετο ἔγνω. 
* * ο 
ἐπ Πσδη ἐλαλήνθη. 
ἐπήσπαιρε» ἐψυχορράγει. 

ἐπητεία ἡ ἐπέλεισις. 

᾿ἐπήτης (ΗΠοιμ. ν ὅ8ο) ὁ λόγιος καὶ 
νεεύς. 

Ἐπήτριμος πυκνός, 
ἐπητύι τῇ συνέσει. 

σι - 

ἐπχύξησεν». 

ἐπιωρεῖτο ἐκρέματο. 
πιάλτην Ὅμηοος καὶ ΠΗσίοδας καὶ οἱ 

᾿ . * ’ . -- ᾿ * 

ττικοὶ τὸν δαΐμονα”" διὰ δὲ τοῦ φ τὸν ἄν- 
3 . ’ ΄ 

ὅσα, Εφγιάλχτην. καὶ τὸ ῥιοπύρετον λεγό- | ἐ 
ΕΟΝ. 

ἐπίασιν ἐπέρχονται. 
ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπι: 

βήση (Ρ.. 390 19): ὃ μὲν γὰρ ἐνίησι ὃανατη- 
Πόρον όν, ὃ δὲ καὶ τῇ δέᾳ λώβην ἐργάζεται. 

ἐπιῤάνθρα ἐπίβασες" |! 

ἐπῆρεν — ἐπιβολή α 

ἀπέρη, οἱονεὶ ἐπιῤάθραν αὐτῷ κατασκευά- 
ζουσα καὶ κατακύλπισι». Πολύβιος (16 29) 
ἵὁ δὲ Φίλιππος ἐβούλετο παρελέσθαι ΄Ῥω- 
µαίω» τὰς ἐν τούτοις τοῖς τόποις ἀφορμὰς 
καὶ τὰς ἐπιῤβάθρας., 

ἐπιῤάσθρας ἐπιβάσεως' ᾿Ἡ δὲ ἐπὶ τὸ 
τέγος ἀναβᾶσα ταγέως ὅτε τῆς ἐπιῤάθρας 
ἐμπείρως ἔχεσα. Πολύβιος (18 99) "Ὄνα ἐὰν 
προθῆται διαβαίνειν αὖθις εἲς τὴν «4αίαν, 
ἐπιῤάψθραν ἔχοι τὴν «4βυδον. 

ἐπεβαίνω γενικῇ. 
ἐπιβατεῦσαι, γενικῇ, ἐπιῤῆηναι, κατα: 

σχεῖν" (Ῥτοεορ. Goth. 4 34) ᾿χώρίων ἐκςῆναι 
ὤνπερ Οευδίβερτος οὐ δέον ἐπιῤατεῦσαι διὰ 
σπονὸῆς εσχεν. 

ἐπιβατήρια τὰ ἐπὶ τῶν τειχών (σχα- 
ρέματα" ὃ δὲ τὰς μηχανὰς ἐπῆγεν, Πύργες 
Ευλίνους καὶ χελώνας καὶ ὅσα τειγῶν ἔπιβα- 
τήρια. 

ἐπιβάτης ὁ ἐπὶ τῆς »ηὸς ἄπρακτος, ἐθέ-α 
της δὲ ὁ κωπηλατῶν. 

ἐπιβάτης. οὕτως ἐκάλου» τοὺς ἐν ταῖς Ὁ 

τριήρεσν ςρατευοµένους καὶ μὴ κωπηλατῶν- 
τας [ιὲν — δὲ πρὸς τὸ µιάχεσθαι. 
Harp. 

ἐπ ιβεβή κασιν ἐνέτυχον, σύγχρονοι ἐγέ- 
νοντο" "οὗτοι μὲν οὐκ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς ἀρ- 
χαιοπρεπᾶς πολιτείας, τοῖς δὲ γενομένοις ἐπι- 

ῥεβήκασι καὶ ἐνέτυχον (Ὀθιπαφεῖως: ef. v. 
Επιφάνιος). 

ἐπίβλημα τὸ τῷ προτέρῳ — 
μεν». 

ἐπιβλ ἧς ὁ μοχλός, ἡ σαῖρα. οἳ µέν φα- 
σιν ὅτι δοκός ἐςιν, οἳ δὲ ποιά τις δοκός. οἳ. 

Harp. 

ἐπιῤλήτης ἧ δοκός, 
ἐπιῤβόημα", Θουκυδίδης (ὁ 85) ὃ ὁέ, 

εἰτε καὶ διὰ τὸ ἐπιῤόημα εἴτε καὶ αὐτῷ ἄλλο 
r ἡ κατὰ τὸ αὐτὸ ὀύξαν, ἐξαίφνης τὸ σρά- 
| τευµα ἀπῆγει τετέςιν ἐπιφώνημα. καὶ ἐπι- 
Γβοώμενος ἀντὶ τοῦ ἐπικαλούμενος. 

ἐπίβοιο». ὄταν τις τῇ 4θηνᾷ ἔδνε ῥᾶ», 
ἔθυε καὶ τῇ Ηανδώρα ὂιν μετὰ ῥοός, καὶ 
ἐκαλεῖτο τὸ θῦμα ἐπίβοιον. Ηατρ. 

ο ἐπιῤολή παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἡ 

καὶ 4ριςοφάνης (Υεερ. 766) ! 
λὴν ψηφιεῖ μίαν µόνην,' 

Γ ὡς ὁριομένη ζημία τοῖς ἁλᾶσιν ἐξημαρ- 
[τη τηκέναι περὶ όρφ ανοὺς ἐπιτρύποις, ἡ καὶ ἆλ- 

— , 
—J ει. 8 

ταύτης ἐπιβο- 

πρώτη δὲ ἤδη) λοις τισὶ τῶν τὰ δημόσια μὴ καλῶς ὀιοικη- 
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σάντω», ἢ τοῖς κατέχοισι τὰ ἀλλότρια καὶ ι κρέα κατακόψας ἦψει, αὐτὸς δὲ ἐκπετάσας 
μὴ εἲς ἐμφανὲς καθιςᾶσι». ἣν οἱ ἄρχοντες | χαμαὶ τὴν βύρσαν ἐκάθητο ἐπ αὐτῆς, εἰς 
ζηµίαν ὀρίθοσι», ἐπιβολὴ καλεῖται. καὶ τὸ | τοὐπίσω παραγαγὼν τὼ χεῖρε. καὶ τοῦτό ἐςι 

-Ἐπίγονος 

ῥῆμα ἐπιβάλλειν. sch. Α Vesp. 706. 
5 ἐπιβολὴ καὶ ᾗ ἐγχείρησις, ἡ προκάταρ- 

έσι μὲν γὰρ ὅτε καὶ 
ταὐτόματον ἀντέπραξε ταῖς ἐπιβολαῖς τῶν 
ἀγαφῶν ἀνδρῶν, ἔςι ὁ᾽ ὅτε πάλιν κατὰ τὴν 
παροιμία» ἐσθλὸς ἐἑὼν ἄλλου κρείττονος 'ἄν- 
τέτυχε.’' τοῦτο δέ φασι περὶ Ὕλλη τᾷ Ἡρα. ᾿ 

'σαντες' ]]ροκόπιος (εΓ. ν. ῥωχμιώ) ᾿ἐπιβύσαν- 
ἵτες τοὺς ῥωχμοὺς χιόµατι τὸ ὕδωρ µετοχε- 

Ἐις. Πολύβιος (16 16) 

χλείδου καὶ ᾿Εχέμου τοῦ Τεγεάτου. 
ο ἐπιβολή ἡ εἰσφορά. 
4 ἐπιβολή ἔννοια καὶ ἐπιχείρησις, ἐπὶ Θεω- | 
ρημάτων γεωμετρικῶν. (Ῥτοεορ. Are. 23) ἐπὶ 
δὲ Ἰουςιριανοῦ τὸ τῆς ἐπιβολῆς ὄνομα ὤλε- 
Όρος ἦν ἀπρόοπτος, ἐξαπιναίως τοῖς τὰ χω- 
ρία κεκτηµένοις ἐπιγινόμενος, πρόρριζόν τε 
αὐτοῖς ἐκτρίβων τὴ» τοῦ βίου ἐλπίδα. χω- 
ρίων γὰρ τέλος τῶν ἐρήκων τε καὶ ἀπόρω» 
7εγενημένων, ὧν δὴ τοῖς τε χκυρίοις καὶ τοῖς 

— — 4 — 

Σκύθαις ἡ µεγίςση ἱκετηρία. τῶν δὲ κρεῶν 
- 3 5 ΄ ΄ , 

τοῦ ῥοὺς ὁ ῥουλόμενος [οῖφαν λαμῤάνων, 

καὶ ἐπιβαίνων τῇ βύρσῃ τὸν δεξιὸν πόδα, 
ὑπισχνεῖται κατὰ δύναμιν ἕκαςος σε µαχή: 
σειν. καὶ ἔςιν αὐτοῖς τοῦτο ὄρκων ὁ βεβαιό- 
τατος. Lucian. Toxar. 48, 

* 

ἐπιῤύσαντες ἐπικαλύψωντες, σκεπά» 

τεύουσι.' καὶ ἀκρόβεςος ὃ τὸ ἄκρον [ε- 
βυσμµένον ἔχων. 

ἐπιῤύσας ἐμπλήσας, γεµίσας, ὡς Ὅμη: 
ϱος (ὁ 134) "νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον.' 
“ρισοφάνης Πλούτῳ (379) "τὸ ςόμ’ ἐπιβύ- 
σας κέραασιν τῶν ῥητόρω»., 

ἐπιβώμιον τὸ εἲς τὸν βωμό». 
ἐπιῤωσάμενος ἐπιβοησάμενος, ἐἔπικα- 

γεωργοῖς ἠδη τετύχηκεν ἀπολωλέναι τὴν γῆν | λεσάµενος. 
πατρῴαν ἀπολιποῦσιν, ἢ τοὺς ἐγκειιένόυς 
σγίσι διὰ ταῦτα κακὺς κρύπτεσθαι, ἐκ ἅπη- | 
ξίου φέρειν τοῖς οὕτω διεφθαρμένοις παντά- 

καὶ τοῦτο ἐκάλου» ἐπιῤολὴν καὶ ἐἔπι- πισι. 

βάλλειν. 
ἐπίβολος. 

ἐπέβοον ἡ ἐκ τὸ βοὺς θυσία. οἵ. ν. ἐπί 
βσιον. 

ἐπιῤουλή, καὶ ἐπίῤβονλος, κιὶ ἐπ. 
| ἐςὶν 

Ὀτὴν πεῖρα» μάρτυρα καὶ ὡς «4Φήναιος λέγει ἐν τοῖς «{ειπνοσοφιςαῖς. 
κανόνα τῶν ἐμῶν λόγων ἐπιῤοώμαι” (Ατίς- ᾿ 

βουλεύω σοι, δοτικζ. 
ἐπιῤοώμαι" 

mid. 2 ρ.258). 

ἐπιῤωσόμενδα, . 
ἐπιγαμβρεία. 
ἐπιγάνρυται ἐπιχαίρει. 
ἐπιγανυρωνδείς ἀνδρωθείς, δρασυνθδείς' 

Ἔενοι ὤν (Cyr. 5 4 30) ''"ὃ μὲν δὴ ταῦτα ἀκή- 
σας καὶ ἐπιγαυρωῦ εἰς τῇ ἐντολῇ τοῦ Κύρε 

ἐπίγειος ὁ riuvos. 
Ἐπιγένης κωμικός. τῶν ὁραμάτων αὐτᾶ 
Ἡρωίνη καὶ Ἰνηιιάτιον καὶ Βωκχεία, 

1 ΄ ν Ὁς — ’ 
ἐπεγεννήματα τὰ ἐξ ὑςέρη τοῖς τραύ- 

ἵμασιν ἀναφτόμενα, Πολύβιος ''δεῖ τοὺς ὁρ- 
ἐπιῤοώμενοι ἐπικαλούμενοι μάρτυρας” | θῶς βουλευοµένους περὶ τοῦ πυλέμα, καθά- 

(Ὀιοάοτ. :.3 ρ. 36) τὰς ἑαυτιῦν κεφαλὰς τύ- 
ζ Ίπερ καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἀρρωςίαις, (δὲν ἧτ- 

πτοντες καὶ τὰς χεῖρας ἐπανατείνοντες καὶ τον τῶν ἐπιγεννημάτων ποιεῖσθαι λόγον ἢ 
τοὺς Φεοὺς ἐπιβοώμενοι. 

ἐπιῤρίδω» ἐπιβαρῶ», καὶ ἐπιβρέίσει 
ἐπιβαρήσει. 

ἐπιβρίσησιν ὀδόντας, παρ ὅσον οἱ | μήσω" (Α Lys. 37) 

δυμούμενοι πρθρυσι τοὺς ὀδόντας.,, οἵἳ, ν. 
ἐμπρίσαντες. 

ἐπιβρόντητος ὃ ἐμβρόντητος" 
κλῆς (ΑΙ. 1386) 
τητος µολών."' 

ἐπὶ βύρσης ἐκαδέζετο. τοῦτο παρὰ 
Σχύθαις ἐτελεῖτο. ἐπειδή τις ἠδικεῖτο ποὸς 
ἑτέρος, ἀμύνασδαι δὲ βουλόπενος ἑαυτὸν ἐκ 
ἀξιόμαχον µόνον ῴετο, βῶν ἱέρεύσας τὰ μὲν 

Σοφα” 
..ς 

ὥς ὅ ςρατηγὺς οὐπιῤρόν- 

µη» λέγειν. 

τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένων παθῶν.) 

ἐπιγῃηνώ εἴ χαέρει. 
ἐπιγλωττήσομαι φλυαρήσω, ῥλασηῃη- 

περὶ τῶν 4ὐηνῶν ὁ' ἂκ 
ἐπιγλωτεήσομιαι. 

ἐπιγνώμονας ἀντὶ τοῦ ἐπισκόπας καὶ 
ἐπιγραφέας τοὺς καθεςηκύτας ἐπὶ τοῦ γρα- 
φειν ἑκάςῳ, ὅσον εἰσφέρει» ὀφείλοισιν εἲς 

τὸ ὀημιόσιον. Harp. 
Επέγονος ὄνομα κύριον’ ριξοφάνης 

(Εεε]. 167) '"ἐπιβλέψας ἐκεῖσε yrruixus —* 

οὗτος ἐκωμῳδεῖτο ὡς μαλακὸς 

καὶ ός μετὰ γυναικῶν ἀεὶ εὑρισκόμενος, 
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ἐπιγουνίδα (Ηοπ.ϱ 3320, σῇ73) τὸ πρὸ 
τοῦ γόνατος ἄνω σαρκῶδες τοῦ μηρδ. ἔνιοι 
δὲ τὴν ἐπωμίδα. 

ἐπίγραμμα. πάντα τὰ ἐπιγραφόμενά 
τισι, κἂν. μὴ ἐν κέτροις εἰρημένα, ἐπιγράμ- 
µατα λέγεται. 

ἐπιγραφεῖς. ὑπότε δεήσειεν ἀργύριο» 
εἰσφέρειν εἰς τὸ ὀπηιόσιον τοὺς ἀξοὺς ἡ τὰς 
µετοίκας, οἱ ταῦτα διαγράφοντες ἐπιραφεῖς 
ἐκαλοῦντο, 

ἐπιγραφομένῳ ἰδιοποιουμένῳ, οἴκειου» 
μένω" "εἰ καὶ δόξαν ἔμελλε φέρειν τὰ ὑπ 
ἄλλων εὑρημιένα ἐπιγραφομένῳ.”' 

ἐπι;ράφων ἀντὶ τοῦ ῥεβαιῶν, ὅασχυ- 
ριζόμενος. ᾿ὁ δὲ Ἰμευδοφίλιππος ἐπέγραφεν 
ἑαυτοῦ Φίλιππον τὸν Πακεδόνα., 

ἐπιγράψας Hom. A 388) ἐπιξέσας. 
ἐπιγύοις τοῖς ἀπὺ γῆς: "τὰ δὲ πλεῖςα 

καὶ τοῖς ἐκ τῆς γῆς ἐπιγύοις προσέλαβον εἲς 
τὸ ζεῦγμα, καὶ αὖθις “τὴν ὁ) ἀπὸ τᾶ ῥεύ- 
µατος πλευρὰν ἠσφαλίζοντο τοῖς ἀπὸ γῆς 
ἐπιγύοις.' 

ἐπίγυο». τὰ πρυμνήσια ἐπίγνα ἔλεγον. 
ἐπιδαίσιος οἶκος ὃ ἐπίκοινος καὶ οὐ 

µερισύς, ὁ ἐξ ἴσου καταλειφθεὶς δύο τισίν. 
Ἐπίόδαμνος, ὅτι ᾗ πόλις ἡ νῦν Auo- 

ρώχιον τὸ πάλαι ἐλέγετο ᾿Επίδαμνος. 
᾽Επιδαύριος ὄνομα τοπικόν. 
Ἐπίόανρος ὄνομα τοπικόν, ἐν ᾧ 

“σκληπιὸς ἐτιμᾶτο. 
ἐπιδαψιλευόμενος πολυτελῶς ὑιαπρα- 

ξάμενος, καὶ Ηρόδοτος (5 90) "τάς τε µητέ- 
θας καὶ ἀδελφεὰς ἐπιδαψιωενόμεῦ ὑμῖν, ὡς 

παντελῶς µάθητε τηιώµενοι πρὸς ἡμέων, 
«ἐπιδαψιλεύω γενικῇῃ. 
ἐπιδεᾷ ἐνδεᾶ, ἑλλιπῃῆ. 
ἐπὶ ὁ) ἐγδούπησεν (Ηοιη. A 45) ἐπε- 

κτύπησε. πλὴν περισσὸν καὶ παρέλκον τὸ γ. 
καὶ ἐν τῷ ἐρίγόδουπος ὁμοίως. 

ἐπίδειξον ἀντὶ τοῦ εἰπέ' “ριςοφάνης 
Νεφέλωις (141) "ἔχεις τινὰ γρώµην; ἐπίδει- 
ξον αὐτήν, 

ἐπιδειπνῆς': ᾿᾿λέκιδον, τν ἐπιδειπνῇς, 

χόνισαι ἰσχυρῶς) (ΑΕεςὶ. 1219) καὶ δεύτερον 
δειπνεῖν ὀννηνείης. 

ἐπιδέκατον τὸ δέκατον καὶ ἐπίπεμ- 
πτον τὸ πέµπτον λέγειν εἰώίασι. Harp. 

ἐπὶ {ελφινίω δικαςήριον 49ήνησιν ἐπὶ 

« 
0 

! 

ἐπιγουνίδα — ἐπίδοξος 

ἐπίδεσμος ὁ ἐπὶτῇ πληγῇ δεσμός. “4ρι- 
’ . .-. 1» « - 5. 3 

σοφάνης «Ὑεερ. 1476) ᾿άκοντε, μή φεῦγ. ἐν 
Συῤάρει γυνή ποτε κατέαξ ἐγῖνον. οὐχῖνος 

α μα . 31 ῃ } Σε 9 * οὖν ἔχων τίν ἐπεμαρτύρατο. Συβαρϊ: 
τις εἶπεν, εἶ, ναὶ τὴν κόρα», τὴν µαρτυρίαν 
ταύτην ἐάσας ἐν τάχει ἐπέδεσμον ἐπρίω, »ὂν 
ἂν εἶχες πλείονα.. 

ἐπὶ {πλίῳ μάχη. χωρίον ἐπὶ τῆς Βοι- 
⸗ ΄ 6 

ωτίας τὸ «{ήλιον, ἐν ᾧ μαχόμενοι οἱ «48η: 
ναῖοι ἑπὸ Ποιωτῶν ἐνκήθησα». Ηατρ. 

ἐπιδήμιος ἐμφύλιος, κοινός, δημόσιος. 

ἐπιὸ ημῶ ῥοτικῇ. | 
ἐπὶ ὁ) Ίνεον (ἨΠομι, Γ 461) ἐπήνεν, σιγ- 

κατετίΦεντο. 
ἐπιδιατίθεσθαι τὸ συνΦήκας τινὰς 

ποιεῖσθαι, κατατιθεµένους ῥητόν τι ἀργύριον 
παρά τινι τῶν μεταξὺ γινοµένω», ὅσπερ ἐγ- 
γυᾶται ὥςε, εἰ ἡ πρᾶξις γένοιτο, ατέρῳ πάν- 

τως τὸ ὠὡμολογημένον ἀργύριον ἀποδοῦναι. 
Harp. 

Ὕ . ε - 3 3 — 22 — ἐπιδιετὲς ἡβῆσαι ἀντὶ τοῦ ες ἐτῶν 
γεγονέναι" τὸ γὰρ ἡβῆ ίχρι ιό ἐςίν. ἆλλ' γεγονέναι' τὸ γὰρ ηῤῆσαι µέχρι ιὸ ἐςίν. 
εν } 4 } - οἱ ἔφηβοι παρ “θηναίοις ὀκτωκαιδεκαετεῖς 

Ἰινόμενοι ἐλέγοντο, καὶ ἔμενον μὲν ἐν τοῖς 
ἐφήβοις ἔτη β', ἔπειτα εἲς τὸ ληξιαρχικὺν 
ἐγράφοντο }ραμμιατεῖον. Harp. 

* 4 7 * — ς 

ἐπίδικα. οἷς ἄν τις ἐπεδικάζετο (ως προσ: 

ήκουσιν αὐτῷ.κατὰ γένους ἀγχιςεία», εἰ μὴ 
εἶεν οἱεῖς ἤ υἱωνοὶ τῷ τετελευτηκότι μήτε 

. νά - . ⸗* — 

μὴν διαθῆκαι, ταῦτα ἐπίδικα καλεῖται. 
ἐπιδικάζεται ἀντιποιεῖτωι. 

ἐπίδικος καὶ ἐπίκληρος καὶ ἐπί. 

πβθοικος καὶ ἐπικληρῖτες. ἐπίκληρος μὲν 
ᾗ ἐπὶ παντὶ τῷ κλήρῳ ὀρφανὴ καταλελειµ- 

/ ν ν }- — « » 4 
μένη, μὴ ὤντος αὐτῇ ἀδελφοῦ. ἡ δὲ αὐτὴ 
καὶ ἐπικληρῖεις. ἐπίπροικος δὲ ἡ ἐπὶ μέρει 
τινὶ τοῦ κλήρου, ὧςσε πραῖκα ἔχειν, ἀδελφὰς 
ἔχουσα. ἐπίδικος δὲ ἡ ἀμφισβητουμένη ἐπί 
χληρος, τίνι χρὴ αὐτὴν γαμηθῆναι. Ἰσαῖος 
δὲ τὴν ἐπίκληρο» ἐν τῷ πρὸς {υσίβιον ἐπι" 
κληρῖειν ἐκάλεσε. Harp. 

ἐπιδέφρια (Ποπ. ο 518) τὰ τῷ ἁρμωατείῳ 
΄ . . ΄ ’ 

ὑίᾳρῳ ἐπιτιδέμενα. καὶ ἐπὶ δίᾳου ἱζάνων, 
ᾗ καθήµενος παντοδαποῦ. 

ἐπιδίφριος ἀργὸς καὶ γυναικώδης. 
ἐπίδοξος ἔνδοξος. ἢ προσδόκιµος, ὡς 
.. .. Ἴ — * τὸ enidoſos γὰρ ἦν αὐταρχῆσαι. καὶ 11ρο: 

΄ / ' — .. 4 / ; 

κόπιός φησι (Άτο. 19) ᾿᾿παρεχομένη χιλίας ἀρ' 
- * — 7 

τῶν ὁμολογούντων μὲν δεδρακέναι φόνους, | γύρου λίρας τὸν υἱωνὸν ὠνεῖσθαι ἐπίδοξος 
κατὰ νόμους δέ. Ἠπερ. ἦν. καὶ αὐθις (1. Pers. 113) "ὃ δὲ ἀπήγγει 



ἐπιδορατίς --- ἐπίδετοι 

λεν ὡς Πέρσαι ἐπίδοξοί εἶσιν ἐς τὴ» "Ῥω- 
κιαίων γ γῆν εἰσβάλλειν' ἀντὶ τοῦ προσθόκι- 
μοι. καὶ αὖθις 'ἐᾶσαι τὴν ὁδὸν ᾗ ἔνδοξοι 
ἦσαν ἐπιθήσεσθαι οἱ Πέρσαι. 

ἐπιδορατίς ὁ δίδηρος, τοῦ ἀκοντίη τὸ 
ἄνω. 

ἐπίδοσαν ἀντὶ τοῦ εἰδον. 
ἐπέδοσιν ἐπὶ ἀρετῆς αὔξησιν, προκοπή», 

προσθήκη» 'ὃ δὲ φιλοσοφῶν ἀνεμπόδιστος 
εἲς ἐπίδοσιν διετέλει, καὶ ἐπεδίδου κατὰ πῆ- 
χυ» ὡς φάναι ἀτεχνῶς (εἴ, κατὰ πῆχυ»). 
ἐπέδοσιν μὲν οἱ “4ετικοὶ λέγουσι», ἡ δὲ προ- 
χοπὴ παρ οὐδενὶ τῶν Ἑλλήνω». 

ἐπίδοσις αὔξησις, προσθήκη: Πισίδης 
ποὺς τὰς ἐπιδόσεις τῶν ξιφῶν καὶ τῶν 

Μφθων.᾽ 
ἐπεδουπῆσαι ἐπικτυπῆσαι, καὶ ρίγ- 

ὄσυπος ὁ µεγαλόηχος. ἸΜένανδρος (p. 441 
Nieb.) οἱ δὲ ἄβαροι κατὰ τὴν τοῦ πολέμε 
χίνησιν ἐβούλοντο ἦχον ἐγεῖραι ξυμμιγῆ τε 
καὶ ἄγριον, ἔτι τε οὖν ξὺν τῷ ἀλαλάγματι 
ἐπιδουπ ᾗσαι τοῖς τυµπάνοις, ὅπως ἂν ἐς το- 

σοῦτον αὐτοῖς ὃ κτύπος ἐξαρφείη ὡς κατά- 

πλῆξαί τε καὶ δεδίξασθαι τὸ Ρωμαϊκό». 
ταῦτα ἐπεὶ προέγνω ὁ Βῶνος, προαφηγήσατο 
τοῖς σρατιώταις, ὥςε αὐτοὺς τῷ ἀθρόῳ μὴ 
καταπλαγῆναι, ἀλλὰ προανατυποῦντας ὕπερ 
ἔμελλεν ἔσεσθαι ἐθίζεσθαι τῇ δοκήσει καὶ τῷ 
µήπω παρόντι πρὸς τὸ ἐσόμενον, καὶ ὅταν 
αἴσθοιντο τὺν πάταγον τῶν τυμπάνων, ἀντι- 
παταγεῖν καὶ αὐτοὺς ταῖς ἀσπίσι καὶ ἐπαλα- 
λάζει» τὺ ἐννάλιον καὶ παιωνίρειν καὶ τοῖς 
ὑδροχόοις ἀγγείοις Ευλίνοις οὖσιν ἐπικτυπεῖν. 

ἐπίδρομον (Ηοιι. Ζ 454) ἐπιδρομὴν πα- 
ρέχο», εὐάλωτο». 

ἐπιεικές πρέπον, καθήκον, προσῆκον. 
ἐπεεικεςάτη παρὰ ᾿Ηροδότω (ϱ 939) µε- 

τρία, εὐγνώμω», καλῶς ἔχουσα. 
ἐπιεικής. 
ἐπιεικῶς. τὸ ἐπίρρημα τοῦτο σημαίνει 

τὸ πάνυ. σηιαίνει καὶ τὸ παραδόξως καὶ παρ 
ἐλπίδα, καὶ τὸ μετ ἐπιειχείας καὶ χρηςύτη- 
τος. σηµαίνει καὶ τὸ μετρίως ητοι συμµέτρως, 
καὶ τὸ ἱκανῶς. Προκόπιος Autol δὲ ἐπιει- 

κὠς ἠχθοντο δεῖσθαι χρημάτων οὐ πολλῶν 
εἰς τὴν ὁδόν' ζήσεσθαι γὰρ ἐπιεικῶς. καὶ 
αὖθις “ταῦτα παρ ἐλπίδα τοῦ βασιλέως εἷς 

τὸ αὔθαδές τε καὶ ὑπέρογκον φέροντα ἢ κα- 
δότι εἰκάξετο ἐπιεικῶς γεγράφθαι ἔδοξε.'' καὶ 
αὖθις “τοιγαροῦ» κομιδῇ ἐπιεικῶς ἀνατίθησι 
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τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ τὰς ἡνίας τῆς ἀποδρά- 
σεως. 

ἐπιέναι ἐπελθ εν. 
ἐπιζητῶ αἰτιατικῇ. 
ἐπίηρα ἡ µετ ἐπικουρίας χάρις. οἱ δὲ 

νεώτεροι ἀντὶ τοῦ ἕνεκά φασιν. κο]. Hom. 
“4572. 

ἐπιθάνατος προσδόκιµος τᾷ ἀποθανεῖ». 
ἐπιθδανής ἐγγίζων τῷ Φανάτω" 

πρεσβύτης νοσιῶ» καὶ ἐπιδανὴς ὤν. 
ἐπιθαρρῶ δοτικῇ. 
ἐπιθάτερα. 
ο ον ἀντὶ τοῦ δώροις τιμᾶν 

ριξοφάνης. Σωκράτης φησί (1148) '"Στρε- 
ψιάδην ἀσπάζομαι. ὃ δέ “κάγωγέ σ’. ἀλλὰ 
τουτονὶ πρῶτον λάῤε" δεῖ γὰρ ἐπιθαυμάζειν 
τι τὸν διδάσκαλον.᾿ 

ἐπιθειάσας ἐπιθαυμάσας, τὺ εἴον εἶσ- 

δεδεγμένος, Φεοφορούμενος" Θουκυδίδης (2 
5) ''ρχίδαμός τινα ἐπιθειάσας, καθίςη ἐς 
τὸν πόλειον τὸν ςρατό». 

ἐπιθειασμοί πρὸς Φεὸν ἰκεσίαι" "ἐέπι- 
Φειασμοί τε ὑπέρ τε αὐτοῦ τῇ βασιλέως καὶ 
τῆς σρατιᾶς ἐγίνοντο”) (ε{, ν. Φειασμός). κιαὶ 

αὖδις «Έ]μιο, 7 19) "οὐκ ἄνευ ὀλίγων ἔπιδει- 
ασμῶών καὶ οἰμωγῆς ἀπολειπόμενοι, τητέςι 

Φείων ἐπικλήσεων. καὶ αὖδθις "τοῖς ἐπιβεια- 
σθεῖσι συνεπει’ φήμησων, — 

—VV —— ἑορτάσων" Menand. ρ. 364 
Nieb.) “8 δὲ ἔμεινεν αὐτῦ ἐπιθειάσω» τῇ γε: 
νεθλία ᾽ἡμέρα τοῦ Ἄρισοῦ" καὶ γὰρ — 
λαζε τῆς ἡμέρας τὸ σέβας."ὶ 

ἐπιδεἴναι (Ηοια. 17541) ἐπικλεῖσαι. 
... πέμπει ὤῶ 7Ύελο», ἐπιθδεὶς ἐπισολή ἡνι 

καὶ αὖθις | ἐπιθεὶς γθάμμµατα δηλοῦντα τὴν 
τοῦ ἀνδρὺς ἀρετήν."' 

ἐπιθέντες ἀποςείλαντες" "ο δὲ ἆπο- 
πέµπουσι τὸν ἰατρόν, ἐπιθέντες γράμματα 
πρὸς εὺν τελώνην. καὶ αὖθις πέμπουσι 
τῶν σωματοφυλάκων κά οὐκ ὀλίγην, ναυ- 
σὶν ἐπιθέντες. 

ἐπιθεραπεύων» ἀντὶ ο... 
προμιηδούμενος" Θουκυδίδης 68 4 "ὁ ὁ 
Αλκιβιάδης ἐπιδεραπεύων τὴν ἑαυτοῦ — 
όο» εἰς τὴν πατρίδα, εἰδώς, αἰ μὴ διαφ ερεῖ 

αὐτή», ὅτι ἔσαι ποτὲ αὐτῷ." 
ἐπίφθετοι αἲ ἀπὺ ἀλλοτρίων" "Ναρσης 

δὲ τὰς ἐπιθέτης δυνάμεις τὰς ἀπὸ τῆς '4ρ- 
µενίας γγοὺς πλησιάζειν γράφει πρὺς Ἰωάν- 
νην. 

κ.” 3 

άνὴρ 
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ἐπιθέτους ἑορτάς Ἰσοκράτης ἄρεοπα- 
αιτικῷ (759). τὰς μὴ πατοίους ἑορτάς, ἄλ- 70 χῷ 53). τες — —— 85 ϱ 6, 

* 4 — 4 

λως δὲ ἐπιψηφισθείσας, ἐπιθέτους ἐκάλουν. 
ἐλέρετο Φὲπαρ αὐτοῖς καὶ ἄλλα ἐπίφετά τινα, 
* — * t R λ4 / ’ 7 J 

οσα μὴ πάτρια ὄντα η εξ «4ρείῃ πάγε ῥελή 

ἐδίκαζε. .Ίνσίας δὲ ἐπιθέτους ἐπιςολὰς λέγει 
1 * 

τὰς δοφθείσας τισῖν ὧσε διακοµίσαι, καὶ ἐπι- 

θεῖνωι ἐπιςολάς ἀντὶ τοῦ παραδοῦναι, καὶ 

ἐπέθηκεν ἀντὶ τοῦ παρέδωκεν. Harp. 
΄ 

ἐπιθήκισα" ρισοφάνης (Vesp. 1381) 
"ὑπό τι μικρὺν ἐπιθήκισα. 

ἐπιθήξας παρορµήσας, ἐρεθίσας” 
΄.- - 

δὲ λοιόµεναν ἀπέκτεινεν, ἐπιθήξας οἱ τῶν 
α ἳ ’ . 

ὑορυφόρων τοὺς ἀφειδεςάτους. 
ἐπὶ δήρᾳ ἐπὶ ἀπάτῃ, 
* * 2 ευ -”. ᾗἩ ο * 

ἐπιθήσειν ἀντὶ τοῦ ἐπενεγχεῖν' "ἐκ εἰς 
ἐπιθήσει» αὐτῷ ὀέκην 

.. 

τον 

μακρὰν καὶ παντελῆ 
. 

ξὺν τοῖς Φεοῖς. 
ι) 4 2 ’ 

ἐπιδιγγάνει ἐφάπτεται. 
ἐπὶ Ορασύλλω. «{πιρσθένης ἐν τῇ 

. ’ ͵ — 58 8 * 1 

πρὸς ΠΠανταίνετον παραγραφῇ τυ επι 
΄ ΄ 2 3 —R 2 4 - ὃν 3 

Ορασύλλωῳ φισίν. «4ττικὸὺν ενος ἀντιί τὰ επι 

τῷ Θρασύλλου µήµατι. Harp. 
. 4 / 

ἐπιδρώσκω» (Ποιμ. «4 177) ἐφαλλύμενος, 
Ὑ ΄ ’ e 4 1 
ἐπιθυμηταί πρόθυμοι" ᾿οἳ δὲ ἐμεγαλο- 

* * ..” ι. 

φρονοῦντό τε καὶ ἐπιθυμητωὶ ἐξίσαντο, ως 
4 , 

δὴ μεγάλα κιὲν λυμανούμενοι τοὺς ἐναντίας 
22 * 3 4 . 

καὶ πολλὰ καὶ κερδαλέα ἐνφένδε οἰσόμενοι 
κ. ⸗ .. 

ἐπιθ μία, ἐπιθορμία ἐςὶν ἄλογος ὀρεςις, 

ὑφ) Ἡν τάττεται ταῦτα, σπάνις. μῖσος φιλο: 

νεικία ὀργὴ ἔρως αἴνις θυμός. ἔσι δὲ ἡ, μὲν 
οπάνις ἐπιδυμία τις ἐν 
χεχωρισμένη ἐκ τοῦ πράγματος, τεταµένη δὲ 
ὑιὰ κενῆς ἐπ) αὐτὸ καὶ περιαπωµένη. μῖσος 
ὑέ ἐς ἐπιθυμία τις τοῦ κακώσαέτινα μετὰ | 
προκωπῆς τινὺς καὶ προτάσεως. ὀργὴ δὲ ἐπι- 

— — J * 

θυµία τιμωρίας τοῦ ὑοκοῦντος ἡδικηκέναι 8 
πρασηκύντως. ἔρως δὲ ἐπιθυμία τις οὐ περὶ 
σπουδαίου πράγματος" ἔςι 7ὰρ ἐπιῤολὴ φι- 

4 ΄ .) — 4 

λοποιίας διὰ κάλλας ἐπ αινόμενον. μῆνις δέ : — —* 
ἐςιν ὀργή τις πεπαλαιωµένη, ἐπίκοτος καὶ 
ἳ |. δυμὸς δὲ ὀργὴ ἀρχομένη. Dio ἐπιτηοητική. Φυμὸς δὲ ὀφγὴ ἀρχομένη. Diog. 
αι. Ἱ 113. 

* — — ** .. . RJ 

ἐπιθυμιῶν προαιρετικῶς ἔχων"'. τὰς δὲ 
.. - — 2* 

Iyt, ζώντας ἐπιδυμῶν «{ακεδαιμογίους ἀγα- 
— — 

γεῖνι' συντάσσεται μετὰ γενικῆς. 
/ 

ἐπιν ύνω» ἐπανορθούμενος. 
ἐπιίδμονα (ΑΡ 6175) ἔμπειρον. 
ἐπιίςορος. 
γώ ές . / . - ἐπικάνηεαι ἑπικρεμαίαι η υλύῤιος 

* ο”, 
ἀποτεύξει και οἱ | 

6. 

ἐπιφέτους -- ἐπικάρσεον 
*4 

34) ο δὲ δεατειχέσει τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ἄκρας, 
ἵνα μοδεὶς ἔτι φόβος ἐπικάθηται τοῖς Tu- 

4 } — ourtivoię ἀπὸ τῶν κατεχόντων τὴν ἀκρόπο- 
λεν. 

ἐπικαθίζηται"' “ἀριστοφάνης Πλούτῳ 
. * 8 2 — 32 (184) ᾿Ἱκρανοῦσι γοῦν κάν τοῖς πολέμοις ἑκά- 

1 Σ απ * 

ἵσοτε, ἐφ᾽ οἷς ἂν αὐτὸς ἐπικαθίζηται μόνος, 
22 * - * - | ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ζυγιὸν" ἐπικαδέζεσθαι 
Ἱ γὰρ τὺ’ βαροῦν λέγομεν. 

ἐπικαιρότατα ἐπικινδυνότατα, 
| ἐπικαιρότατος ἐπιτήδειος" ἐν τοῖς ἐπ. 
καίροις τῶν χωρίων τόποις ἀντὶ τοῦ ἔπιτη- 
δείοις. ε{. ν. ἐγκαφίζουσιν. 

ἐπὶ καιροῦ εὐκαίρως, ἁρμοδίως. 
ἐπὶκαλάμῃ ἀροῦν. ἔφος ἐςὶ τοῖς γεωρ: 

}οἴς παρ ἐνιαυτὸν ἀργὸν καταλείπει» τὴν γῆν, 
ὅπως ἀκεραίους ἐκτρέφῃ τοὺς καρπούς, ὡς 
μὴ κατ ἔτος τοῖς σπέρµασι πονοῖτο. «4νσίας 
ἐν τῷ πρὸς τὸν Πόλεμον λόγῳ διαβάλλων 

Ι 
1 

| 
| 

| 

τινὰ τῶν ἁπλήςω» γεωργῶν, τὰ ἐν τῇ }ῇ 
καταχρώμενον καὶ κατ’ ἔτος ἐξαναλίσκοντα 
τὴν ἐσχὺν αὐτῆς, φησίν ᾿οὐτοσὶ δὲ πυροὺς 

| ἐπὶ καλάμῃ ἀροῖ, τουτέςιν ἀεὶ σπείρων οὐ- 
δεμίαν ἄνεσιν τῇ γῇ δίδωσιν. 

-ὃ δὲτοῦτον ἔλε 
τωτέςι δέε- 

καὶ ἐπὶ τοῦ αἰτεῖσθαι" 
γεν ἐπικαλεῖσθδαι ξύμμαχον, 
σαι, χρήζει», 

ἐπικαλέσας μεμψάμενος". Ἰώσηπος " 
[δὲ τοῖς ἔργοις ἐφεςώς, παρ αὐτοῦ γὰρ * 
Ἱκιαθήκεσα», βραδυτῆτα ἐπικαλέσας τῆς ἀφί- 
ξεως, 

ἐπικαλονμιένων ἀντὶ τοῦ κατηγαρθµέ- 
»ων" "ἐνίας τῶν κατη}οριῶν εἴωδεν ἀπίςους 
ποιεῖν ὁ τῶν ἐπικαλουμένων βίος, 

ἐπικαλῶν ἀντὶ τοῦ κατηγορῶν», ἐγκα: 
λῶν' '“ἀνεῖλε δὲ τοὺς ἄνδρας, ἄλλο μιὲν οὐ- 
δὲν ἐπικαλῶν πλὴν ὅτι σοφώ τε καὶ ἀρίςω 
τὼ ἄνδρε ἐγενέσθην.' Procop. Are. 16) "τὸν 
ἄνόδρωπον λοιδορίας πέρι οὐδὲν ἐπικαλεῖν 
ἐπαγγείλασα πλὴν ὅτι παιδεραςούῃ"' 

ἐπικαμπῆὴςπαράταξις, ἐπὰν τὰ µέσα 

Γτοῖς πολεμέίοις προσπίπτῃ, τὰ δὲ κέρατα ἐκ 
τῶν ὀπίσω μερῶ» όρθια ὑφ᾽ ἑαυτὴν ἔχῃ τε 
ταγμένα. eſ. v. κιὶ ρτή., 
ἐπὶ κάρ ἐπὶτὰ κάτω, ἐπὶ κεφαλήν. Hom. 
IIBu2) "ἐξ ὀρέων ἐπὶ κάρ᾽ οἷον ἐπὶ τὰ κα- 

| τωφερῇ. 
| ἐπικαρπίας κέρδη. 
 ἐπικάρσιον πλάγιον, 
ὑστος 7 368). 

οὐκ εὐθύ" ᾿Ηρό- 



ἐπικατέσεισεν 

ἐπικατέσεισεν ἐπικατέβαλεν' Γώσηπος 

(8.1.1 1 9) "πολιορχοῦρτος «4ντιόχου τὰ Τε- 
ροσόλυμα, ἰδὼν ᾿Ελεάζαρος ὁ υἱὸς ἸΠωτθίη 
τὐ» ὑψηλότατον τῶν» ἐλεφάντων κεκοσιιηµέ- 
νο», ὑπολαβὼν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸν «{ντίοχον' εἶναι, 
πολὺ διακόψας τὸ εἴφος τῶν πολεμίων, καὶ 

τὸ Φηρίον ὑπὸ τὴν γαςέρα πλήδας,  ἐπικατέ- 
σεισεν ἑαντῷ τὸν ἐλέφανέα, μηδὲν δράσας 
πλεῖον τοῦ μεγάλοις ἐπιῤαλέόθαι, καὶ συν- 
τριῤεὶς ἀπώλετο.᾽ 

ἐπικείμενα ἀντὶ τοῦ ἐπιφέροντα" 
χελίας λίερας χρυσίου ςέλλουσι καὶ κεµεήλια 
κάλλισα οἱ περὶ ΙΓεζέριχο» τῷ Βασιλίσκω, 
πρόφωσιν τὴν τῶν «4ρειανῶν ἐπικείμενα. 

ἐπεκειμένον τοῦ φαινομένου" ppian. 
Βωρ. 64) 3 δὲ ἦτει τιιὴν τοὺς κεκτημόνως 
τοῦ α... καρποῦ, καὶ παρ ὧν μὴ λά- 
βοι διέφΨειρεν.᾿ 
ἐπικεκηρυχέναι. ὑπότε βούλοιτο πόλις 

ἡ ἄρχων ἀναιρεθῆναί τινα τῶν μὴ ὑφ᾽ ἑαν- 
τοῖς, ἐκήρυττε δώσειν χρήματα τῷ ἀνελόντι 
ἡ καὶ ζῶντα προσαγαγόντι, καθὰ καὶ -Ξέρ 

«δισ. 

ξην ἐπεκήρυξαν οἱ Ἕλληνες τιῷ καταγαγόντι 
ἢ ζώντα ἢ τεθνηκότα «4Φήραζε ἑκατὸν ὁω: 
σειν τάλαντα. Harp. 

ἐπικελεύομαι ῥοτικῇ. 
ἐπίκενος λόγος ὁ µάταιος. 

ἐπικερτομοῦσι χλενάζουσιν' γαθίας 

“8 δὲ ἦκεν ἐπικερτομήσων" αὐτοὺς τῆς ἀβυ- 

λέας καὶ ἀμελείας.' πρὺς αἰτιατικήν. καὶ 

«ὖδις “οὐχ ἥκισα δὲ Πετράνης ἐλύπησεν αὖ- 

τόν, ἐπικερτομήσας τοιάδε. 
ἐπὶ κέρως παραπλέοντας (Thue. 2 

90), τητέσι µία» κατακοληθοῦσαν τῇ ἑτέρι. 
ἐπικεύσω (Ηοπ. ε 148) ἐπικρύφω. 
ἐπὶ κεφαλαίου συντόμως, ταχέως" Πο- 

λήβιος ᾿μνησθεὶς ὁ) ἐπὶ κεφαλαίου τῶν γε: 
γονύχων αὐτοῖς ἐλαττωμάτω», καὶ δεὶς πρὸ 

ὀφθαλμῶ» τὰ τῶν ἹΗακεδόνων —— 
ματα. 

ἐπικεχήνασιν». 
ἐπικεχοδώς (Α Αν. 68) ἀποπατήσας, ἀπο- 

πιλήσας. 
ἐπική δειον ἐπικάφιον, ἐπιθανάτιων. καὶ 

ἐπικήδειος Φρῆνος ὁμοίως. 
ἐπέκηρα ὀνιδονάσεα᾿ κὴρ γὰρ ὁ ά- 

ρατος. 
ἐπίκηρος ὕλη ἤ πρόσκαιρος. 
ἐπικηρυκεία φιλία ἡ ἐκ τῶν πολεμίων. 
ἐπικηθυχεία τὸ περὶ φιλίας καὶ διαλ- 

9 

— ἐπέκληρος b 399 

λωγῶν κήρυκας πέµπειν' «{πμοσθένης OM- 

λιππικῶν (G 18). Ηπερ. 
ἐπικηρυκεύεται ὁιὰ κήρυκός χινος συ»- 

θήκας τινὰς ἡ πρεσβείας ποιεῖται, η φιλίαν 
σπένδεται. 

ἐπικηρυκεύω ῥοτικῇ. 
ἐπικίδναται (Ηοιῦ. B 800) ἐπισκορπέ- 

ζεται. 

ἐπικινδυνύτατος. 
ἐπικλάσωσιν εἰς οἶκτον ἀγάγωσι" ᾽ μὴ 

καὶ πρὸς ὀλοφυρμὸν τραπόµενοι τοὺς «ρα: 
τιώτας ἐπικλάσωσιν. 

ἐπίκλαυτο» γοερύν, δρηικόών" 
σοφάνης Βατράχοις (094) 

Αρι- 
ἐπὶ ῥάρβαρον ἐζο- 

µένη πέταλον κελαρύζει ἐπίκλαντον ἀηδόνιαν 
νόμον.᾿ 

ἐπίκλημα ἔγκλημα" "{γαθίας 18) 
"ἡγούμενοι δὲ ἀθύνατον εἶναι, εὐπρεπέσατα 
ῴοντο ἀποσείσασθαι τὸ ἐπίκλημα.' καὶ αὖ- 
ὃις 'ὁ δὲ Πάκορος ὁ ΠΠαρθνυαίων βασιλεὺς 
καὶ ἄλλα τινὰ ἐπικλήματα ἐπέφερε 1 θαἴανῷ 
τῷ ῥασιλεῖ. καὶ τῷ ὁοκεῖρ ἐπίκλημα ἐποι- 
εἴτο κατὰ ᾿Εωμαίω», ὅτι θόξαν ἐνεὸς λ΄ ἡμε- 
ιν µηδέτερα παρὰ τὰ ξυγκείµενα ἐπιτελεῖν, 
οἳ δὲ οὐ κατὰ τὸ Φεσπισο ἐν ἐπιτειχίζουσιν. 

ἐπίκλην ἐπωνυμίαν. 
ἐπίκληρος. ὅταν παῖς ὀρᾳανὴ ᾖ πα-α 

τρὸς καὶ μητρὺς ἀθελφῶν τε οὖσα ἔφημος, 
καὶ ταύτῃ τύχῃ ὑποκεμένη οὐσία, ταύτην 
καλοῦσιν ἐπίκλ ηρον. ὁμοίως de καὶ τὴν ἔδη 
γεγαµημένην, ὅταν ᾖ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ὅλῃ κα- 
ταλελειμμένη" καλοῦσι }ὰρ καὶ τὴν οὐσίων 
χλῆρο». καλεῖεαι δὲ ἐπίκλιρος καὶ ἡ μηδέπω 
γεγαµηµιένη ἀλλὰ παρὰ εῷ πατρὶ οὖσα, κα- 
δύτι καθήκει αὐτ πᾶσα ἡ οὐσία. καλᾶνται 
δὲ ἐπίκληροι κἂν ὁΦύο ὧσι κἂν αλείας. τινὲς 
δὲ τὴν ἐπίκληρον καλοῦσιν ἐπιπαματίδα καὶ 
πατροῦχον. scli. AVesp. 981. 

ἐπίκληρος. νόµας ἡν 49 ηηναίοις γνησίαςυ 
μὲν οὔσης Φυγατρός, νόθα δὲ υἱοῦ, μὴ κλο;- 
ρονομεῖν τὸν νόθον τὰ πατοῴα. ἡ ἡ μὴ έχοσα 
ἀδελφοὺς ἑτέρους συ] Ἰαληρονόμους, ἀλλὰ µο- 
»οκληρονόμος οὖσα. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐξῆν τοῖς 
κόθοις κληρονομεῖν, τἀργύριον διὰ χειρὸς ἐδί- 
όοσαν. νόμος δὲ ἦν ̓ ττικὰς τοῖς νόδοις µέ- 
χρι εἰ μνῶν καταλιμπάνειν (και, Α Αν, 1652 
εί 1050). 4 7αθίας (12). "ἐφοίτων δὲ γυναῖ- 
κες ἀνὰ τοὺς προμιαχεῶνας, τυχὸν μὲ μητέ- 
ϱες οὖσαι τῶν ἁπολωλότων, τυχὺν δὲ ὀτωᾶν 

ἄλλῳ τρόπῳ µέλον αὐταῖς . (οΓ. ν. ἐφεσρίς. 
ιό 
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ἐπίκλησιν ἐπωνυμίαν, 
8 

8 18) διὰ τῆς ἐπικλήτου καὶ ἀλόγου λαιδο- 
ρίας ὑπέλαβε  πιςύτερος φανήσεσθαι. 

ἐπίκλητος ὁ ἐπί τινι καλούμενος ὑπα- 
Φέσει" (Ιοερί. B. 1.51 38) ὃν ἐν ταῖς άμη- 
χανίαις Ἰαδαῖοι ἐπίκλητον ἑαυτοῖς τύρωννον | 
προσήγαγον.᾽ 

ἐπικλινές ἐπιρρεπὲς εἲς κακόν’ 

νὲς δὲ τάλαντον᾽ Καλλίμμχος (ἴν. 8139). 
ἐπικλινὴὶς ὑδός. καὶ κλίνεται τῆς ἐπι- 

χλινέος καὶ ἐπικλινοῦς. 

ἐπικλίντης ὁ σεισμός. καὶ κλίνεται ἔπι- 
χλίντου. 

ἐπίκλιντρον εἶδος κοσµίου γυναικεία” 
(Α Εοε]. 902) "τό τ’ ἐπίκλιντρον ἀποβάλοις, 

ἐπίκλοπος Hom. Χ 281) ἀπατεώ». 
ἐπικλοπώτερος παραλογιςικώτερος. 
ἐπικλύσασα ἐπιδαψιλεύσασα, καταβα- 

λοῦσα: '"ἡ οὖν Κλεοπάτρα καὶ τοὺς Ἠλείης 
ἐπειρᾶτο πολλῷ χρυσῷ ἐπικλύσασα τὸ ἄγ αλμα 
τοῦ «4ιὺς πρίασθαι.” | 

ἐπικγαίει καὶ ἐπέκναιεν. 
ἐπὶ κνάφου ἕλκεις (εἰ. Herodot. 1 932) 

τοι διαφθείρεις' οἱ γὰρ κναφεῖς ἀκανθιῶν 
σωρὺν συςρέψαντες τὰ ὑιάτια κνάπτουσιν, 

ὁ δὲ σωρὸς ἐλέγετο κνάφος, ef. ν. κνάφος. 
ἐπικνίζεται δάκνεται. 
ἐπικνῶ ἀντὶ τοῦ ἐπίραλε" “4ριςοφάνης 

Ὄρνισιν (12609) ἀλλ’ ἐπικνῶ τὸ σέλφιον."͵ 
ἐπὶ κόρρης ἐπὶ κεφαλής ἡ γ»άδου ἢ 

χροτάφου" κύρρη» γὰρ καὶ κόρσην» όλη» κ» 

κεφαλὴ» σὺν τῷ αὐχένι λέγεσι. τινὲς δὲ καὶ 
ῥάπισμα λέγονσι τὸ ἐπὶ τῆς γνάβου λαμβά- 
ει», ἁπτόμενον καὶ τοῦ κροτάφου. 

Ῥ 

βέλτιον δὲ ἐπὶ τῆς γράθου ἐκλαμβάνειν, ὃ 
και ἔθος λέγομεν ῥάπισμα" οὕτως γὰρ χρῶ»- 
ται καὶ οἱ θήτορες. Harp. 

ἐπικούρειος Ἑρμων ὁ παρὰ τῷ «Του- 
κιανῷ (Conviv. 9). 

ο 1 / / - . ὑτι ἐν Κρήτη «Ιύκτιοι τῶν ἐπικουρείων 
τινὰς ἐκεῖ παριβάλλοντας ἐξήλασα», καὶ νύ- 
μος ἐγράφη τη ἐπιχωρίῳ φωανῇ τὰς τὴν δή- 
λειαν σοφίαν καὶ ἁγεννῆ καὶ αἰσχρὰν ἐπινο- 
ήσαντας καὶ μέντοι τοῖς Θεοῖς πολεµίος ἐκ- 

— — — * 

κεκηρῦχθαι τῆς Auuru. ἐάν δέτις ἀφίκηται 
Φοασυνόµενος καὶ τὰ ἐκ τῇ νόμε παρ) ἐδὲν 

E γήττιος τῶν δήμων, μητρὸς λαιρεςράτης. 

| 
| 
/ 

1 

ἐπὶ κόρρης. ἄλλοι μὲν ἄλλως ἀπέδοσαν», ͵ 

ἐπίκλησιν -- Ἐπίκουρος ὃ 

μνὸς καὶ γάλακτι, να. ᾖ μελέτταις καὶ μνίαις 
ἐπίκλητος ἔξωθεν ἐρχόμενος" (Ροἱγί». { δεῖπνον καὶ ἀναλώσωσι χρόνῳ τῷ προειρη- 

µένῳ αὐτόν. τούτου γε μὴν διελθύντος ἐὰν 
Γέτι περιῇ, κατὰ κρημνᾶ ὠθείσθω, ςολὴν γυ- 
ραικείαν περιῤληώθείς. Aelianus? 

ἐπικουρῆσαι βοηύήσαι, καὶ ἐπικου- 
ρία ἡ βοήψεια, 

Επίκουρος ἨΝεοκλέους “4θηναῖος, Γαρ.υ 

ἀδελφοὶ δὲ αὐτοῦ Νεοκλῆς Χαιρέδημος «4ρι- 
ςόβουλος ἢ “ριςόδημος. φιλοσοφίας δὲ ἡρ: 
ἕατο ἀπὸ ἐνιαυτῶν τό’, καὶ οἰκείαν αἴρεσιν 
εἰσηγήσατο, πρῶτον μὸ ἐν Σάµῳ διατρίψως 
σὺν τοῖς γονεῦσι», εἶτα σχολαρχήσας ἐν Mi- 

τυλήνῃ ἐνιαυτῶν ὧν ἦν, εἶτα ἐν -Ίαμψάκῳ, 
καὶ οὕτως ἐν 4θήναις ἐν ἰδίῳ κήπῳ, ἀκού- 
σας δὲ Νανσιφάνους τοῦ ὁημοκριτείου καὶ 

Παμφίλου τοῦ Πλάτωνος μαθητοῦ. γέγονε 
δὲ ἐπὶ τῆς ϱϐ΄ ὀλθμπιάδος, μετὰ ἵ' ἐνιαυτὴς 
τῆς Πλάτωνος τελευτῆς, καὶ παρέτθινεν ἐπὶ 
τῶν διαδόχων καὶ “4ντιγόνου. τοῦ Γονατᾶ" 
καὶ διέµεινεν ἡ αὐτοῦ σχολὴ ἕως Καίσαρος 
τοῦ πρώτου, ἔτη σκζ, ἐν οἷς διάδοχοι αὐ: 
τῆς ἐγένοντο «ὐ’. συγγράµµατα δὲ αὐτοῦ 
πλεῖσα. 

Επίκουρος. οὗτος τὸ Φεῖον παρ᾽ οὐδὲνυ 
τίετο. ἀδελφοὶ δὲ ἦσαν τρεῖς, οἳ voioic 
ορωςήμασι —— ἀπέφθανον οἴκτιςα. 
γε μὴν Επίκουρος ἔτι νέος ὢν αὐτὸς οὐ 

αδίως ἀπὸ τῆς κλίνης οἷός τε ἦν κατιέναι, 
ἀμβλνυώστων τε καὶ πρὸς τὴ» τοῦ ἡλίου αἲ- 
η δειλὺς ὢν καὶ τῷ φαιδροτάτῳ τε καὶ 
ἐναργεςάτῳ τῶν Φεῶν ἀπεχθανόμενας. καὶ 

μέντοι καὶ τὴ» τῷ πυρὸς αὐγὴν ἀπεςρέφετο, 

”. 
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Ἱαἷμά τε αὐτῷ διὰ τῶν πύρω» ἀπεκοίνετο 
τῶν κάτω. τοσαύει; δὲ ἄρα ἡ σύντηξις ἡ τὸ 
σώματος ἦν ὡς ἀδυνατεῖν καὶ τὴν τῶν ἵμα- 
τίων φέρειν ἐπιβολήν. καὶ Ἰήητρόδωρος δὲ 
καὶ Πολύαινος, ἄμιφω τὼ  ἑταίρω αὐτᾶ, κά- 
χισα ἀνθρώπων ἀπέθανον καὶ μέντοι τῆς 
ἀθείας ἠνέγκαντο μισθὸν αὐδαμὰ οὐδαμῇ 
µεμπτό». οὕτω δὲ ἄρα ἦν ἡδονῆς ἧττων ὁ 
᾿Ἐπίκουρος ὧσε διὰ τῶν ἐσχάτων ἐν ταῖς ὅια- 
δήκαις αὐτοῦ ἔγραψε τῷ μὲν πατρὶ καὶ τῇ 

μητρὶ καὶ τοῖς ἀθελφοῖς ἐναγίζειν ἅπαξ τοῦ 
ἔτες, καὶ Μητροδώρῳ δὲ καὶ Πολυαίνῳ τοῖς 
προειρηµένοις, ἑαυτῷ δὲ δίς, ὡς εἰπεῖν, τῆς 
ἀσωτίας τὸ πλέον ' προτιμῶν καὶ ἐνταῦθα ὁ 

ποιήσητα, δεδέσθω ἐν χύφωνι πρὸς τι ἀρ- | σοφός" καὶ τρωτέζας λίθων πεποιζσθαι ὡς 

χείῳ ἡμερῶν εἴκοσι», ἐπιρρεόμενος μέλι} 7ν:ἰ ἀναθήματά τε ἐν τῷ τάφῳ πφοσέταξε τεδῆ- 



Ἐπίκουρος ο -- Ἐπίκτητορς. 

ρα ὁ προτένθης τε καὶ ὀψοφάγος οὗτος. καὶ 

ταῦτα ἐπέσκηψεν οὐκ ὢν ἐν περιονσέᾳὸ λυτ- 
τῶν οὖν ταῖς ἐπιθυμίαις ἦν, ὥσπερ οὖν κιαὶ 

ἐκείνω» σὺν αὐτῷ τεθνηξοµένων. ἐξήλασαν 

δὲ τοὺς ἐπικουρείους τῆς Ρώμης ὀόγματι 
τῆς βουλῆς κοινῷ, καὶ ἸΜεσσήνιοι δὲ ἐν 4ρ- 

χαδία τοὺς ἐκ τῆς αὐτῆς οἱονεὶ φάτενης ἐδη- | | 
θοκύτας ἐξήλασαν, λυμεῶνας μὲν εἶναι τῶν 
νέων λέγοντες, κηλῖδα δὲ φιλοσοφία προσ- 
ῥάλλορτας διά τε μαλακία» καὶ ἀθεύτητα" 
καὶ πρασέταξά» γε πρὸ τῶν τοῦ ἡλίου ὃν- 
σιεῶν ἔξω τῶν ὅρων τῆς ἸΜεσσηνίας γῆς εἰ- 
ναι αὐτούς, ἐκφρησθέντω»ν δὲ τοὺς ἱερέας 
καθζραι τὰ ἱερά, τούς γε μὴν τιμόχες (κα- 
λοῦσι δὲ ταύτῃ τοὺς ἄρχοντας ]Μεσσήνιοι) 
καὶ τὴ» πύλιν καφῆραι πᾶσαν οἷω δήπα λυ- 
µάτω» τινῶν καὶ καθαρμάτων ἁπήλλαγμέ- 
».». οἱ. νν, προτένθης εἰ φάτνη. 

Επίκουρος ὄνομα κύριον. ""εἶχε δὲ ἄρα 

τὸ βιβλίον τὰς ᾿Επικούρον δόξας, ἃς ἐκεῖνοι 
κυρίας οὕτω καλοῦσι», ᾿Ἠπικούρε κακὰ γνω- 
οίσµατα" ἐν αἷς ἄρα καὶ τόδε ἦν, ὅτι τόδε 
τὸ πᾶν φέρεται τύχη τινί, οὐ μὴν βουλήσει 
καὶ κοίσει Φεοῦ. ταύτας δὲ τὰς θρυλημένας 
ἀτόμους πληττοµένας ὑπ' ἀλλήλων, εἶτα άφι- 
ςαμιένας, ἐκ τούτω» γίνεσθαι ἀέρα γῆν καὶ 
Φάλατταν. εἶτα ὁιαλύεσθαι τὰς ἀνακράσεις 

καὶ συνόδους, καὶ παντελῶς ἀφανίζεσθαι εἰς 
ἀτόμους, φέρεσθαι δὲ εἰκῇ τὰ πάντα καὶ ὡς 
ἔτυχεν, οὐ μὴ» ἐκ εῆς τοῦ ποιητοῦ σοφίας. 
εὖκα ὅτι ἐκτὸς προνοίας φύρεται πάντα, οὔτε 
κυῤερρήτην οὔτε ἰθυντὴν οὔτε ποιιένα ἔχον- 
τα. εἶεα ὁ ποιιπῆῇ τοῦ Φεοῦ ἥκων οὐκ "ἠνί- 
αχετο παραληρεῖν αὐτόν, ἀλλὰ τὴν τῶν λό- 
ζω» παριωλῆγα λύτταν κατεσίγασεν, 

6 
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πικράτης κωμικός. τῶν δραμάτω»Ώ 
αὐτοῦ Ἔμπορος καὶ 4ντιλαῖς. 

Ἠπικράτης. (A Εοε].Τ1) ''᾿Επικράτους ο 
οὐκ ὀλέγῳ καλλίονα πώγων ἔχεις'' οὗτος 
γὰρ μέγαν πώγωνα εἶχεν, ἐπεκαλεῖτο δὲ σα- 
κεσφύρος, καὶ Πλάτων ὁ κωμικός φησιν 
᾽ἄναξ ὑπήνης ᾿Ἐπίκρατες σακεσφόρε.” καὶ 
ἐκωμῳδεῖτο εἰς δασύτητα. ἦν δὲ ῥήτωρ όη- 
μαγωγύς. 

ἐπικρεμαμένου ἐπικειμένα" (ο. ν. οἶςά) 
οἳ δὲ ὑπὸ μεγέθους τοῦ ἐπικρεμαμένου ἔτι 
κινδύνου πάντα οἶσὰ: ἐλογίζοντο.” 

ἐπικρεμάσας ἐπενεγκών' olc ὁ) ἅμα 
ἀναταδεὶς καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ φόβο» έπικρε- 

μάσας.᾽ 
ἐπίκρια τὰ τῆς νηὸς σωιθώματα 
ἐπικρίνει δοκημάζει. ᾿ 
ἐπικριτής σύμβονλος, φοχιμασής" (Ρο- 

lyh. 14 3) ̓ χρώμενος ἐπικριτῇ τῶν» λεγομένων 
τῷ Mucourdoon διὰ τὴν τῶν τόπων ο. μπες 
ρίαν. 

Ἐπικτήτης, 

"Επίκτητος Ἱεραπόλεως τῆς ο Φρυγίας, 
φιλόσοφος, δοῦλος ᾿Επαφροδίτου τῶν σωµα- 

τοφυλώκων τὸ βασιλέως Νέρωνος. πηρωδεὶς 

δὲ τὸ σκέλος ὑπὸ. ῥεύματος ἐν Νικοπόχει τῆς 
νέας ᾿Ηπείρον ὤκησε, καὶ Φιατείνας μέχρι 
ΠΠάρκαυ «4ντωνίνου ἔγραψε πολλά. 

Ὁ ὅτι Θεοσέβιος ὁ φιλόσοφος ἔλεγε πολλὰ 
ἀπὺ τῶν ᾿Επικεήτου σχολῶ», τὰ δὲ καὶ αὐ- 
τὸς ἐπετεχνᾶτο τῆς ἠθοποιοῦ. διανοήµατα 
μούσης, ἱκανὰ πείθειν καὶ δυσωπεῖν τῶν ψυ- 

χῶ» τὰς μὴ πανεάπασιν ἀτέγκτους καὶ τε- 
ράμυρας (εΓ. ν. ἄτεγκτος) ἀποςρέφεσθαι (ιὲν 
καὶ ἀποδιδράσκειν τὰ χείρω τῆς ζωῆς εἶδη 

άνέΦορε», ᾿Επικούρῳ καὶ ταῖς ἐκείνου δύξαις { κατὰ δύναμιν, ἀσπάξερθαι δὲ τὰ ἁμείμω καὶ 
κλάει» λέγων. 

4 

τιχή. 
ἐπιαρᾶνμι τῇ κεφαλῃ κατανεῦσαι. 
ἐπικράτεια. 

.  Ἐπικράτης θηναίων μμ ἔφο- 

Ἱ 

! 

Ι 
Ἰ 
| 

εξ, vv. παραπλήκτῳ οί κλάειν. ααταδιώκεν καν’ ὅσον οἷόν τε παντὶ σ9ένει. 

ἐπίκουρος βοηθάς, καὶ ἐπικούρω ὑό- | ᾿τοιγαροῦν καὶ ἐν συγγράµµασι καταλέλοιπε 
τοιούτοις τιαὶ τὰς ἑαυτοῦ "ονθετήσεις τοις 

᾽πέκιητος πρύτερον.. καί µοι δυκεῖ ὁ ἀνὴρ 
* 30 “ κ. ⸗ 

7ε)ονέναι ἄντικρυς, ὡς ἕνα πρὸς ἕνα ἀἆντι- 

βαλεῖ, ὁ τοῦ καθ’ ἡμᾶς χρόνου Ἀπίκτητος, 
T * ” 55 

ρος ἐπικαλούμενος' οὗ καὶ 4ημοσθένη ς ἐν  ανευ μέντοι τῶν σωικιῶν ῥοξωσμιάτω». ὁ ὁ γὰρ 

τῷ παραπρεσβείας (310) μνημονεύε, ἕτερος | Θεοσέβιος οὐδενὸς τοσοῦεον ὅσον τὴν ΕΗλά- 
ὁύ ἐσιν οὗ μνημονεύεν «{υκοῦργος ἐν τῷ περὶ τωνος ἆλ ή Ψειαν ἠστεάξετο καὶ ἐθαύμαζε, καὶ 
διοικήσεως" ὃν φασι κεκζήσθω ταλάντων χ΄ | δή τι καὶ συνεγράψατο μικρὸν βιῤλέδιον περὶ 
οὐσία». ἄλλος ὃέ ἐσιν' ᾿Επικράτης «ἰσχίνου τῶν ἐν Πολιτείᾳ τῇ μεγάλῃ κεχομεψευµένω», 
τοῦ ῥήτορος κηδεςής, οὗ ἐπώνυμον υρη- | τὴν ἀπὺ τῶν δεῶν ᾖκουσαν δεοσοφίαν. ἐξαί- 

θω» λόγῳ. ταύτην Ὑὰρ διαφερύντως ἐτίμα 
καὶ ἔσεβεν. ἀεὶ γὰρ, ἐν τοῖς ἠΦικωτέροις φι- 

260 

βίω», ὡς « μοσέλένης ἐν τιῷ και «ήἰσχίνου | 
287). Harp. 
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λοσοφήμασι διατρίβων ἐφαίνετο. καὶ γὰρ εὖ 
ἐπεφύχει πρὸς εὐζωίαν» μᾶλλον ἡ ἐπιςήμη», 

Σοὐδὲ ταύτην ἠσυχάζουσαν, οὐδὲ ἐν µόναις 
ταῖς φαντασίαις γυμναζοµένη», ἀλλὰ ζῶσαν 
ἵκανῶς ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων. εἰ μὴ γὰρ 
καὶ τὸν δημόσιο» ἐπολιτεύσατο τρόπον, ἀλλὰ 
τὸν ἴδιον, ὃν καὶ Σωκράτης ἐ ἐκεῖνας καὶ ὁ 
Ἐπίκχητος καὶ πᾶς εὖ φρονῶν μεταχειρίζε- 
ται, τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐν ἑαυτῷ πολιτείαν δια- 
κοσμῶν"' τοῦτο μὲν πρῶτον», ἔπειτα καὶ πρὸς 
ἄλλους ἐν µέρει καθ’ ἕκαςον ἰδίᾳ συνισαµέ- 
»η» πρὸς τὸ βέλτιςον. Damascius: ef. Photius 

Ρ.4094. 
ἐπικυδέςερος ἐπικρατέσερος, νικητικός, 

ἐνδοξότερος' κῦδος γὰρ ἡ ὀόξα. Menand. 
p. 384 Nieb.) ᾿ποὺς Ῥωμαίους ὁ Τοῦρκος ἐν. 
τιμῇ πλείονι ἐποιήσατο, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἔπι- 
κυδεςέραν ὠνακλῖναι σιῤάδα. 
:Ἐπικύδης, ὅτι Ἐπικύδης καὶ κεποκρά- 

της ἀδελφὼ μὲν ἀλλήλων σρατηγὼὠ δὲ 3υρα- 

χουσίω», οἳ 'Ῥωμαίοις ἐκ πολλοῦ δυσχεραί- 
νοντες, ἐπεὶ τὰς Συρακούσας ἐκ ἔσχνον ἐκπο- 
λεμῶσαι, κατέφυγον ἐς “4εοντίνους διαφερο- 
µένους τοῖς Σνρακοναίοις, καὶ χατηγόρου» 

τῆς πατρίδος ὅτι τὰς σπονδὰς Ἱέρωνος ἐφ᾽ 
ὅλῃ Σικελίᾳ πεποιηµένου μόνοι Συρακούσιοι 
σφίσιν αὐτοῖς ἀνακαινίσειαν. οἳ δὲ ἠρεθί- 
ζοντο" καὶ Συρακούσιοι μὲν ἐπεκήρυσσον», εἴ 
τις Ἱπποκράτους ἢ ̓ Επικύδου κοµίσειε τὴν 
κεφαλή», ἰσόςαῦμον αὐτῷ χρυσίον ἀντιδώ- 
σειν, ««{εοντῖνοι δὲ αὐτῶν Ἱπποκράτην ςρα- 
τηγὸν ἠροῦντο. Αρρίαν. 1.1 ρ.96. 

ἐπικυκλῆσαι ἐπεισαγαγεῖν. 
ἐπικόλλωμα τὸ μετὰ τὴν τῶν ἄρτων 

Φιάρτισιν περισσενόµενον" κόλλιξ γὰρ ὁ ἄρ- 
τος. ὅθεν καὶ Μολλούριο», ἀπὸ τοῦ κολοβό». 
ο{, v. κόλλιξ. 

ἐπικυφότερος» 
ἐπικωμάσαι ὀρχεῖσθαι, ἢ λαλῆσαι αἰ- 

σχρά. "πολλαὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἐπεκώμασαν 
ταραγχαί.” 

ἐπίκωμος ὑβρισής, συγχαίρω»: ᾿ ταῦτα 
δὲ ἀχρεῖα τυγχάνει» ἔδοξεν (ὡς περιττὸς ἐπί- 
χωμος” ὁ Προκόπιός (απ Πρίσκος) φησι περὶ 
Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως. 

ἐπικωπητήρ ὁ τροπωτὴρ ἵμάς. 
ἐπίκωπος Σιφήρης' κώπη γὰρ ἡ λαβὴ 

τοῦ ξίφους. ἢ ἀντὶ τοῦ διὰ »εὼς καὶ ναυτι- 
κὺς ὤν. καὶ Ὅμηρος (ε16 et 141) ᾽ οὐ γάρ µοι 
ν]ες εἰσὶν ἐπήρετμοι.' (φεῖι. Aach. 290) "' ἐπὶ 

ἐπικυδέςερος - ἐπὶ ληναίῳ 

Ηοπλίου συρθήκας ἐποιήσαντο Ῥωμαῖοι καὶ 
Καρχηδόνιοι, μὴ ἔχειν μήτε κκᾶσθαι Καρ. 
χηδονίους πλοῖον ἐπίχωπον πλὴν δέκα τριή- 
ρω» καὶ τῶν ἁλιευτικῶν καὶ περιχώρων», ὧν 
οὐδὲν ἦν Φεκασκάλμου μεῖζον. 

ἐπικῶς ἀντὶ τοῦ λογίως. 
ἐπιλάθῃ καὶ ἐπιλάδωμαι αὐθνπό- 

τακτα. 
ἐπιλαμβάνεσθ αι µέμφεσθαι' μὴ όνει. 

δισικῶς ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν βάρβαρο» Ἶ 
σόλοικον ἀπηχές τι προενεγκαµένων. εἴ. 
γ. ἀπηχές, 

ἐπίλαμπτος καταφανής, παρ Ἡροδότῳ 
(9 69). 

ἐπελαννθάνεσθαι ἀποβαλεῖν ἐπισήμην. 
ἐπιλαχόντα τυχόντα. 
ἐπιλαχών"' «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κττ- 

σιφῶντος (63). "οὔτε λαχὼν οὔτ ἐπιλαχώ», 
ἀλλ ἐκ παρασκευῆς πριάµενος.͵ τοιοῦτον δί 
ἐςι τὸ λεγόμενα». ἐκληροῦντο οἱ βουλεύειν ἡ 
ἄρχειν ἔφιέμενοι" ἔπειτα ἑκάσῳ τῶν λαχόν- 
τω» ἕτερος ἐπελάγχανεν, ἵνα ἐὰν ὃ προλαχὼν 
ἀποδοκιμασῦῇ ἢ τελευτήση, ἀνι ἐκείνου γέ- 
νηται βουλευτὴς ἢ ἄρχων» ὁ ἐπιλαχώ». Ἠπερ. 

ἐπιλέγει πρὸς τοῖς προειρηµένοις φησί». 
ἐπιλείψει με καταλείψει µε ᾿ διηγού- 

µενον ἡ ἡμέρα. ad Hebr. 141 32. 
ἐπὶ «4ειψεδρίῳ µάχη. χωρίο» ὑπὲρ 

τῆς Πάρνηδος, ὃ ἐτείχισαν οἱ φυγάδες τῶν 
τυράννω», ὧν οἱ "άλκμαιωνίδωι προεςήκεσα». 
ἐκπολιορκηδέντων ὁ) αὐτῶν ὑπὸ τῶν περὶ 
Πεισίσρατον σκολιὸν εἰς αὐτὲς ᾖδετο" ' αἰαῖ 
«4ειψύδριο» προδωσέεαιρον, οἵονς ἄνδρας 
ἀπώλεσας, μµάχεσθαι ἀγαθούς τε καὶ εὖπα- 
τρίδας, οἳ τότ᾽ ἔδειδαν οἵων πατέρων ἔσεν.' 

ἐπίλεκτος προπαροξυτόνως, ἐκλεκτός 

δὲ ὀξυτόνως, διότι τὸ μὲν ἐκ τᾶ ῥήματος τὺ δὲ 
ἐκ τοῦ ὀνόματος συντέθειται. οἳ. v. ἐκλεκτός. 

ἐπιλεξάμενος ἀναμετρήσας, ἀναλογε- 
σάµενος. (Dionysius Ηαὶ. 1 89) "ὁ δὲ Μρα- 
χλῆς τὺν ἀριθμὸν τῶ» βοῶν —— 
καὶ Ἡρόδοτας (5 80) 'ὃ δὲ ἐπιλεξάμενος ὡς 
ἦν ὃν αὐτοῦ κατέλθωσιν οἱ φυγάδες ἐς τὴ» 
πόλιν, ἄρξει τῆς Νάξου ἀντὶ τοῦ ὤναλογα- 
σάµενοας. κεῖται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀναγνάς' 'ὃ 
δὲ εὑρέσχει τὰ γεγραµμµένα, καὶ λος 
ἐλέγχει τὸ πᾶν ὡς ἐγένετο." 

ἐπίληώον (Ποπ. ὁ 354) τὸ λανθαςικό»'. 
ἐπὶ ληναέφ. περίθολός τις μέγας, ἐν 

ᾧ τοὺς ἀγῶνας ᾖγον τοὺς σκηνικούς. 



ἐπέληπτος -- ᾿Ἐπιμενίδης 

ἐπίληπτος ἐπιλήψιμος καὶ μέμψεως 
ἄξιος. καὶ ἐπίληπτος ὁ νοσῶν τὴν ἱερὰν νό- 

σον καὶ λυόµενος ἐπὶ τᾷ βασιλέως Θεοδοσία. 
ἐπιλησμύτατο» ἰδίως ἐπιλησμονέστα- 

το». «ἄλεξις δὲ λέγει ἐπιλήσμη, Κρατῖνος 
ἐπιλήσμοσι». ἀρισοφάνης Νεφέλαις (788) 
᾿"οὖκ ἐς κόρακας ἀποφθερεῖ, ἐπιλησμότατον 
καὶ σκαιότατον γερόντιον; 

ἐπιλήψει µε καταλάβῃης µε. 
ἐπιλίγδη»ν (Ηοπι. Ρ509) ὕσον ψαῦσαι 

καὶ ἐφάψασθαι µόνο», ὃ παρ ἡμῖν ἄνωθεν, 
ἄνω. | 

ἐπιλλίζουσα ἐπεγγελῶσα, ἐπιμύουσα 
τοὺς ὀφφαλμούς' ὕπερ ἴδιόν ἐσι τῶν γλαν- 
κῶν διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὃν ἡμέρας. 

ἐπιλλίζω τὸ ὁιανεύω. 
ἐπιλογισάμενος" “καὶ ἀφ ὧν ἐνόμιζε 

πλεονεκτήσει» κατὰ τὴν μάχη» ἐπιλογισάμε- 
γος πείφει. 

Ἐπίλυκος κωμικὸς ποιητής. τῶν ὁρα- 
µάτω» αὐτοῦ. ἐςὶ Κοραλίσκος, ὡς “49ήναιος 
(.133 εἰ 149). 

ἐπιλνομένου συγχωροῦντος. 
ἐπέλυσιν (4η ἐπήλυσιν) ἔφοῦον: "ὃ δὲ 

πέμπει Ἰωάννην, ὡς ἂν προφυλακῇ χρήσοιτο 
καὶ προκαταµάθοι τὴν ἐπίλνσιν τῶν βαρῤά- 
ων) (Ἀπεηκηάες εκς, Peir. p. 103 Ὦ). 
ἐπιλύτης ἐπίλυτος (88 ἐπηλύτης καὶ 

ἐπήλυτος). 
. ἐπιμᾶλλον, ἐπέρρημα, περισσοτέρως" 
"καὶ ἐπιμᾶλλον ἐξήπτοντο εἲς ὀργήν. 

ν ἐπιμᾶλλον ἀντὶ τᾷ προθυμότερον" «4έ- 
ἕμππος τῶν δὲ τινῶν τοῖς 'Υπερίδου λόγοις 
ἐπιμᾶλλον ἀχθέντων. καὶ ἀντὶ τᾷ περισσο- 
τέρως" ᾿ἐνδιδόναι σφᾶς ἐπιμᾶλλον, καὶ αὖ- 

δις "ταῦτά τοι ἐπιμᾶλλον ἐξηψεν αὐτῷ τὺ 
μίσος. 

ἐπέμαργος μεμηνώς. 
ἐπιμαςίδιος ὃ δηλάζων" | ὁ δὲ νεώτα- 

τος παῖς ἐπιμασίδιος ἦν, οὗ ᾗ µήτηρ ἀντεί- 
χετο. 

ἐπιμαχεῖν. ᾽φιλίαν σφίσιν ἔνσπονδον 
εἶναι --- ἐμπεδώσει (εξ. ν. {ημήτριος 8). 

ἐπίμαχος δυναμένη πολεμεῖσθαι' ᾿καθὸ 
μὲν ἐπίμαχος ἦν, πολλὰ χώματα ἐγείρων." 
καὶ αὖθις (XAnab. ὃ 4 14) "οἱ δὲ ἐπορεύοντο 
ἐπὶ χωρίον, ὃ ἐδύκει ἐπιμαχώτωτον εἶναι.” 

ἐπὶ µέγα, ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ µεγάλως" 
οἳ ἐπὶ μέγα ἀρθέντος αὐτοῖς τοῦ ὀνόματος 
τς "σίας ἐπῆρχον. ᾿ ἐπὶ μέγα τουφῆς 

24 — 3 * 

που: | ὀλύμπιάδα, γραιὸς ὧν. 
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ελθόντες οἱ Συβαρῖται καὶ πλούτου εὖ ἥκον- 
τες ἑαυτοῖς καὶ ἄλλοις ἐδόκου» ἀξιόζηλοι 
εἶναι. 

ἐπιμείλιον τὸ προικίον. 
ἐπιμείνῃς αὐθυπότακτο». 
ἐπιμέλεια ἡ σπουδή, ἡ φροντίς. 
ἐπιμελές φροντίδος ἄξιον. Ἡρόδοτος 

(6 19) “ὡς δὲ παρεξῄει ἡ γυνή, ἐπιμελὲς τῷ 
4αρείῳ ἐγένετο. ἐπιμελὲς δὲ ὡς οἱ ἐγένετο, 
πέμπει τῶν δορυφόρων τινὰς γνῶναι ὃ τι 
χρήσαιτο τῷ ἵππῳ ἡ γυνή. 

ἐπιμελὴς ἄρτος ὁ καδαρός, 
ἐπιμεληταί. παρὰ Πέρσαις ἦσαν ἔπι-α 

µεληταί, ὡς φησι Ἐενοφῶ», οἳ τοὺς τετρω- 
Γένους ἐν πολέμῳ ἐφθεράπενο». 

ἐπιμεληταὶ ἐχειροτονοῦντο τῶν χορῶ»,ν 
ὡς μὴ ἀτακτεῖν τοὺς χορευτὰς ἐν τοῖς Φεά- 
τροις. ἄλλοι δὲ λέγεσιν ὅτι ἐμπορίου ἄρχον- 
τές εἶσι κληρωτοὶ  ἑκάςου ἔτους καθιςάµε- 
νοι, οἷς προσετέτακτο ἐπιμελεῖσθαι τοῦ κα- 
ταπλέοντος σίτου εἰς τὸ ἐμπόριον τὸ άττι- 
κὺν καὶ τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ 
ἄςυ κοµίζειν. 

ἐπιμελητὰς ἐμπορίου. δέκα ἐκλήρεν 
ἐπιμελητὰς οἱ “4ὐηναῖοι ἐμπορίου, οἷς προσ- 
τέτακτο τῶν τε ἐμπορίων ἐπιμελεῖαθαι καὶ 
τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ «ἄττικὸν 
ἐμπόριον τὰ δύο µέρη ἀναγκάζειν εἲς τὸ ἄςυ 
χοµίζει». Harp. | 

ἐπιμελητὴς τῶν μυςηρίω». παρὰ 
“4θηναίοις ὁ ὁ λεγόμενος βασιλεὺρ πρῶτον μὲν 
μυςηρίων ἐπιμελεῖται μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, 
οὓς ὁ ὀῆμος ἐχειροτόνει. ὁ’ δὲ σαν, β΄ μὲν 

ἐξ -4Φηναίων ἁπάντων», εἷς δὲ ἐξ Εὐμολπι- 
δώ» * εἷς ἐκ ΙΚηρύκων. Harp. 

ἐπιμέλόμενος, 
ἐπιμεμφ όμενος" Ππρός γε καὶ πλεῖσα 

ἐπιμεμφόμενος ἡ ἡ» τοῖς Πέρσαις, ἅτε δὴ πρὸς 
αὐτῶν ἄδικα πεπονφώς.) 

Ἐπιμενίδης Φαίσου ἡ «4οσιάδου ἡ 
“4γιασάρχου εἷός, καὶ μητρὸς Βλάςας, Κρὴς 
ἀπὸ Ἰνωσσοῦ, ἐποποιός' οὗ λόγος ὡς ἐξίοι 
ἡ ψυχὴ ὁπόσον ἤθελεκαιρόν, καὶ πάλιν εἶσ- 
Πει ἐν τῷ σώματι" τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ 
πύόρρω χρύνων τὸ δέρμα εὑρῆσθαι γράµµασι 
κατάσικτον. 7έγονε δὲ ἐπὶ τῆς λ΄ ὀλυμπιάδος, 
ὡς προτερεύειν καὶ τῶν ὃ κληνέντω» σοφῶ», 
ᾗ καὶ ἐπ αὐτῶν γενέσθαι" ἐκάφηρε ra⸗ τὰς 
4δθήνας τοῦ Κυλωνείου ἄγες κατὰ τὴν μιδ 

ἔγραψε δὲ πολλὰ ἐπι- 
” 
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κῶς, καὶ καταλογάδην μυςήριά τινα καὶ κα- 
Φαρμοὺς καὶ ἄλλα αἰνιγματώδη. πρὸς τοῦ- 
τον γράφει Σόλων ὁ νομοθέτης, μειφόμενος 
τῆς πόλεως κάθαρσι». οὗτος ἔζησεν ϱν΄ ἔτη, 
τὰ δὲ Σ΄ ἐκαθεύδησεν. καὶ παροιμία "τὸ 
᾿Επιμενίδειον δέρµα," ἐπὶ τῶν ἀποθέτων. 

ἐπιμετρούσης ἐπιχορηγούσης" {Ρο]ψὶ». 
3 118) “ὥσπερ ἐπικετρούσης καὶ αυνεπαγω- 

»ζομένης τοῖς γεγονόσι τῆς τύχης. ͵  
ἐπιμετρῶ δοτικῇ. 

ἘΕπιμηλίδες νύμφαι. 
ἐπιμήνια τὰ καθ ἕκαςον μῆνα Φυόμε- 

να, Ἠ) τὰ ὑπὲρ ὅλου τοῦ μηνὸς ἅπαξ ποτὲ 
γινόμενα «ύματα. Harp. 

ἐπιμίξ (Ηοπι. «4 505) ἐπιμεμιγμένως. 
ἐπιμύω τὸ καμμύω. 
ἐπινάςιος (Apollon. Rh. 1 

ξένος, φυγάς. 
ἐπινείμῃς αὐφθυπότακτο». 
ἐπίνειον "παραθαλάσσιον χωρίο», ἠπροσ- 

ορμητήριο», ὁ λεγόμενος κατάβολος. Πολύ- 
βιος "ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τὰς μὲν ναῦς ἐνεώλ- 
χησα», τοὺς δὲ ἐν τῇ Ταρρακῶνι συναΦροί- 
σαντες ἐκ τῶν προγεγονότων ἐλαττωιιάτων 
ἐπίνειον ἐποίησαν», ἐπὶ τῷ προκαθίσαντας ἐπὶ 
τῆς διαβάσεως διαφυλάξαι εὓς συμµάχες.᾽' 

ἐπίνειον παρὰ τὸ ἐν αὐτῷ νήχεσθαι 

* 

795) µέτοικος, 

Ρ 
R 

τὰς ὁλκάδας καὶ ὀκέλλειν. ἤ πόλισια παρ 

Φαλάσσιον, ἔνθα τὰ νεώρια τῶν πύλεών εἰ- 
σίν, ὥσπερ Πειραιεὺς τῶν '4θηναίων καὶ Νί: 

σαια τῆς Ἰεγαρίδος. ὀδύνασαι δὲ ἐπὶ παν- 
τὸς ἐμπορίου καὶ παρα ἀλασσίου χρήσα- 
σθαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, ὃ νῦν οἱ πολλο» 
κατάβολο» καλοῦσιν. νε]. Thue. 5 84 ο: 1 30, 

ἐπινέμησις ὁ τοῦ χρόνου µερισµός. 
ἐπινενασμέναι πεπληρωμµέναι" ἄριςο- 

φάνης (Εεεῖ. 843) ''ὡς αἱ τράπεζαί ; 2. εἰσὶν 
ἐπινενασμέναι ἀγαθδῶν ἁπάντων — παρε- 
σκευασμέναι.”' 

ἐπινενησμένον ἐπικεκλωσμένον. 
 ἐπινεφρίδιον (Ποιη. Φ 3204) τὸ ἐπὶ τοῖς 

νεφροῖς λίπος. | 
ἐπινήσαντες" “φρύγανα πρὸ τοῦ τεί- 

χοὺς καὶ παντοδαπὸν φορυτὸν ͵ συγκομισάµε- 
οι καὶ ἐπινήσαντες κόπρον πῦρ ὑπέβαλλο». 
ὡς δὲ ἐπὶ τοσόνδε Πρῦη ὁ χαπνὸς ὥςε ἂν 
ἀπιόντες μὴ καταφωνεῖς εἷεν, ἀπανέςησαν 
τῆς πολιορκίας. 

ἐπινησδεῖσαν ἀντὶ τᾷ ἐπικλωσθεῖσάν' 
ἡγίκα ἂν τὴν πεπρωµένην ὁδὸν καὶ ἐπινη- 

ἐπιμετρούσης — ἐπὶ παλλαδέῳ 

σφεῖσαν διανύσω.' καὶ αὖδις «4ἰλιανός "καὶ 
—— *⸗ 3 — ’ ι. 

ὅτε ἔμελλε τὴν ἐπινησθεῖσάν οἳ καὶ τελευ- 
, 544 * 2 5 ταίαν ὁδὺν ένα, ὤχοντο ἀπιοῦσαι' (eſ. ν. 

Φιλήμων»). 
ἐπινησθέντα" "τὸν ἐπινησθέντα ἐνίοις 

βίον, τὸν ὁρισθέντα. 

Επίνικος καὶ αὐτὸς κωμικός. τῶν ὅρα-. 
µιάτων αὐτοῦ ἐςὶν 'Ὑποβαλλόμεναι, ὡς 49ή- 
ναιος. 

Ἐπίνικος ὕπαρχος τῆς πόλεως ἐπὶ Βα. 
Γσιλίσκου, κόρον χρηματισμοῦ μὴ λαμβάνων 
ιωδένα, καὶ τὰ ἔθνη καὶ τὰς πόλεις πάσας 
καπηλεύω», καὶ ἀτόπων τὰς ἐπαρχίας προσ: 
ταγμάτων ἐμπλήσας, ἃ μὴ φέρεσαε ἔτι τῶν 
ἀρχόντων αἱ τάξεις μηδὲ αἲ ἔξω βουλαὶ φι- 

γᾷσαι κατέλιπον τὰς τῶν φύρων εἰσπράδεις, 
ἐκ δὲ τῆς τούτου πλεονεξίας ἀρχόμενοι ixi- 
ται ἐν τοῖς κοινοῖς ἱεροῖς ἐκαθέζοντο, ἐλέγ- 
χοντες τὰ τούτου κλέμματα. ἦν δὲ πᾶσι 
ἀπεχθής, τιμὴν οὐδενὶ νέκων προσήκοεσω.. 
καὶ τοῦτον τῆς ἀρχῆς ἀπήλλαξαν ἀτίμως, 
ἀνθαιροῦνται δὲ ἄνδρα .«{αυρέντιον, ὃς ἦν 
ἐξ ἀρχῆς τῶν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τῆς μεγάλης 
ῥητόρω», καὶ πρωτεύσας ἐν ταύτῃ. ὅτῳ δἱ 
συνείποί, οὔτε τρίβειν, ὡς ἂν μᾶλλον κερ' 
δαΐνοι, οὔτε διέλκειν ἠνείχετο. 

ἐπένυσσεν (Ηοιη, Ἐ 949). 
ἐπινῶς τὺ λίαν. 

ἐπίξηνος ὁ μαγειρικὸς κορμός, ἐφ᾽ οὗ 
τὰ κρέα συγκόπτεσι». ριςοφάνης (ΑΠ. 2411) 

"ὑπὲρ ἐπιξήνου Φελήσω τὴν κεφαλὴν ἔχων 
λέγειν... εἰ μὴ λέγω, φησί, δίκαια, τῆς κι- 
φαλῆς ἀφαιρεθείην. 

ἐπὶ ξυροῦ ἐπὶ κιδύνου, ἐν αὐτῇ τῇ τᾶ 
πράγματος ἐπιτάσει. ''ὃ δὲ περιαλγῶν ἐπὶ τῇ 
προρρήσει ἦν ὀῆλος, ἐπὶ ξυροῦ τε ἀκμῆς, 
τὸ λεγόμενον, ὁ τούτον κίνδυνος ὤν, οἵ τε 

»αὔται καὶ ὅσοι περἰνεοι οὐκ ἀνεξόμενοι τῆς 
τούτου μελλή σεως θήλοι ἡ ἠσαν”' (εἴ, ν. ἀκμι). 
καὶ αὖθις ' ̓ καὶ αὐτοῦ ο κράτος ἐπὶ Ξυροῦ 
ἀκμῆς ἦν. 

ἐπιορκήσαντα. «ἄυσίας ἐπιορκήσαντα 
τὸν ὀμόσαντα εἶπεν. Harp. 

ἐπίορκον ἀπώμοσεν (Ηοπι, Ν 835). 4 
τὸ ἔξωθεν ἐπιπεφωνημένον ἐπίορκο» ὤμοσεν 
ἑκουσίως, ἀλλ' ἐπειδὴ οὐκ ἔμελλε τελειωθῇ: 
ναι τὰ ὁμωμοσμένα. 

ἐπιούσιος ἄρτος ὁ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν 
ἁρμόζων. 

ἐπὶ παλλαδίῳ δικαςήριο» «4θήνησι», 



ἐπιπαρένησαν — ἐπιπόνως 

ἐν ᾧ οἱ ἐφέται ἀκουσίου φόνου ἐδίκαζον. 
᾿4ργεῖοι γὰρ ἀπὸ Ἰλίη πλέοντες ἠνίχα προσ- 
έσχον Φαλήροις, ὑπὸ “4θηναίων ἀγνοόμενοι 
ἀνιρέθησαν»' ἕὕςερον δὲ κάμαντος γρωρί 
σωντος καὶ τοῦ παλλαδίη εὑρεθέντος, κατὰ 
χρτσμὺν αὐτόθι τὸ δικαςήριον ἀπέδειξαν, 
ὡς Φανύδημος, Κλειτόδημος δέ φησιν Ayu - 
µέμνονος σὺν τῷ παλλαδίῳω προσενεχθέντος 
Ἀθήναις «{ημοφῶντα ἁρπάσαι τὸ παλλάδιον 
καὶ πολλοὺς τῶν ὁΦιωκόντων ἀνελεῖν, τοῦ δὲ 
γωμέμνονος δυσχεραίνοντος κρίσιν ὑποσχεῖν 
ὑπὸ ν΄ “4θηνωίω» καὶ ν΄ 4ργείων, οὓς ἐφέ- 

τας κληθηναι διὰ τὸ παρ ἀμφοτέρων ἐφε- 
ὕηναι αὐτοῖς περὶ τῆς κρίσεως. Pausanias 
4ρ. Eustath. Od. ρ. 1419. 

ἐπιπαρένησα»"' Θυκυδίδης (2 71) Ὅτα- 
}ὺ δὲ πλήρους γενοµένου διὰ πολυχειρία», 
ιπαρένησαν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ὅσον 
ἐδύναντο”) ἀντὶ τοῦ ἐσώρευσα». 

ἐπίπαςα τὰ ἐπιπασσόμενα τῷ σώματι 
ὄλφιτα. ἔφος γὰρ εὖχο» ποιεῖν πλωκᾶντας η 
άρτους, καὶ ἐπιπάσσειν τιὰ καρυκεύµατα ῆ 
ἁλμυρά: καὶ ἐκ τούτου ἠναγκάζοντο πίνειν 
πολλά. τοῦτό ἐςσι τὸ ᾿ἐπίπαστα λείξας δη- 
μιόπραῦ’ ὁ ῥάσκανος ῥέγχει µεθύω»ν ἐν ταῖς 
δύραις ὕπτιος”' (Α Eq. 103). συμβαίνει δὲ 
μάλισα τοῦτο πάσχει» τὰς μεθύοντας ἢ τὰς 
ὑπτίους κειµιένους. 

ἐπίπεμπτο» «4υσίας μὲν ἀντὶ τᾶ ἀκλᾶ. 

τοῦ πέμπτο» εἶπεν. Harp. 
ἐπιπηὸ ὦ δοτωῇ" 'οἷς οὐδὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς 

ἐπεπηδήσαμιεν. αἰτιατικῇ δέ ᾿ἐπεπήδησεν 
ἀναιδῶς τὴ» ἐξουσίαν. 

.. ἔπιπλα ἡ μὴ ἔγγειος κτῆσις ἀλλ ἐπιπό- 
λαιος. 

ν. ἔπιπλα σκεύη τὰ μὴ ἔγγεια ἀλλ' οἷον 
ἐπιπόλαια. οἳ δὲ ἐπίπλοα. αὐτά φασυ». 

ε. ἔπιπλα τὰ ἐξεπιπολῆς σκεύη, οἷαν ἡ ἐπι- 
πόλαιος κτῆσις, καὶ ὅση δυνατὴ πλοίζεσθαι, 

(λλ' οὐκ ἔγγειος. Harp. 
ἐπιπλέα ἀνάμεςος, πεπληρωμένη" 'Ηρό- 

doroc (6 139) “καὶ τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγα- 
ψῶν παντοίω»ν παραφθέντες.' 

ἐπίπληξις ἐπιτίμησις. 
. ἐπίπλους' Θουκυδίδης (3 17) Τρν νηῶν 
ἐπίπλην ἐξαρτύοντες οἱ “{θηναῖοι πρὸς τὸν 
πόλεμον, 

να ἐπίπλους ἐπιῤάτας"' 4ρριανός ΄κυβερ- 
»ήτας δὲ καὶ πρωράτας /όνους ἐπίπλους εὖ- 
χον. 
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ἐπιπλώσας (Ποιῃ. Γ 47) ἐπιπλεύσας. καὶ 
ἐπιπλώς παρ Ὁμήρῳ (2 991). παρὰ τὸ 
πλέω πλώω πλώσας, συγκοπῇ πλώς καὶ ἐπι- 
πλώς. ἔςι δὲ ἄκλιτον, διότι ἡ φωνὴ αὐτοῦ 
ἀόριςός ἐςι, τὸ δὲ σημαινόμεναν παρατατικός. 

ἐπίπνοια ἐνθουσιασμός": Πολύβιος ''οἱ 
δὲ Ῥωμαῖοι Φείας ἐπιπνοίας τινὸς ἐπεπλή- 
ρωντα, τήν τε προθυμίαν. ἀνανταγωνίςῳ συέ- 
νει φραξάµενοι. 

ἐπιποθία (ad Rom. 15 93) ἡ 
ἐπιπολάζει ἐπιπλέει. 
ἐπιπόλαια τὰ πρὺς ὀλίγον φαινόμενα.α 
ἐπιπόλαια τὰ φαινόμενα μὲν ἔνδοξα, 8 

μὴ ὄντα δὲ ἔνδοξα ἆλλ ἐπιπόλαιον ἔχοντα 
παντελῶς τὴν φαντασίαν. ἐπιπόλαιον δέ ἐςσι 

τὸ ἐκ ῥραγείας ἐπιςασίας ἐλεγχόμενο». τοιᾶ- 
το» δὲ τὸ εἶδος τῶν ἐριςικῶν προτάσεων καὶ 
συλλο) γισμῶν, οἷον τὸ τὸν ὁρῶντα ὀφθαλμὲς 
ἔχειν: ὁὲ οὗ συνάγεται δει 0 ἱτερόφδαλμος 
ὀφθαλμοὺς ἔχει. καὶ τὸ 'ἃ λαλεῖς διὰ τοῦ 
ςύματύς σου διέρχεται") ὃ λαβών τις συνά- 
γει τὸ τὴν ἅμαξαν διὰ τοῦ ςόµατος διέρχε- 
σθω τοῦ ἅμαξαν λαλοῦντος. καὶ ' ἃ ἐκ ἀπο- 
ῥέβληκας ἔχεις"' τοῦτο γάρ τις λαβὼν συ- 
»άγει ὅτι κέρατα ἔχεις, ἐκ ἀποῤέῤληκας γὰρ 
κέρατα. ὁμοίως καὶ τὸ τὸν ὄψιν ἔχοντα ὁρᾶ», 
τὸν δὲ κοιμίώµενον ὄψιν ἔχεωυ. τὸ γὰρ τοι- 
αὔτα ἐπιπόλαιον. ἔχει τὸ πιθανόν. Λεχ. 
Αριτοά. in Τορ. 1 ρ. 159. 

ἐπιπόλαιος"' 'ὁ ἂὲ Σιλβανὸς ἐπιεικὴς 
μὲν ἦν καὶ τἆλλα ἱερός, ἁπλούςερος δὲ τὰ 
ἠθη καὶ ἐπιπόλαιος" ἀντὶ τοῦ οὐ ῥαφὺς τὸν 
τρόπο». ε[. Υ. διλῤανός, 

ἐπιπολαίως ἐξ ἐπιπολῆς"' Ἰώσηπος (Β. 
Ι. 8 99) ᾿Ἱτιτρώσκει αὐτὸ» ἐπιπολαίως, προ- 

εκλύσαντος τὸ βληδὲν τοῦ διαςήµατος." 

ἐπιπολάς τὰ ὤνιω. τοὺς δὲ ᾿Ρωμαίους 
Φαρρεῖν συνέβαινε κρατοῦντας τοῦ περὶ τὰς 
᾿Επιπολὰς τόπου. 

ἐπιπολαςικῶς καὶ κατακόρως χρώµε- 
"οι τῇ κραυγῇ. Polyb. 4 12. 

ἐπιπολῆς τὺ ἐπάνω ἐπὶ πλέον», ἄρριζον. 
ἐπὶ πολλῷ ἀντὶ τοῦ πολυπλωσίως"' Dio 

Cass. 65 ϐ) '"οἳ δὲ χρόνον µέντινα ἠσύχασα», 
ἔπειτα ἐπὶ πολλῷ τὸ πάθηµά σφων τοῖς Ῥω- 
µαίαις ἀπέδοσαν. 

ἐπιπόνως χαλεπῶς' '"ὃ δὲ γυμνὸς ὤν, 
ὡρᾳ χειμῶνος ἐν ἄντρῳ ἐναυλισάμενος ἐἔπι- 
πόνως, πρόβατα εὑρὼν ἀνεῖλε καὶ ταῖς ὁο- 
ραῖς αὐτῶν ἠμφιέσθη" (εξ. ν, ἔφεδρος). 

ἡ ἀγάπη. 
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ἐπιπραξάμενοι ἐπὶ τοῖς προτέροις 
προσεπιθέντες, ἀπαιτήσαντες' "οἱ 'Ῥωμαῖοι 
τοὺς Καρχηδονίους χθήµατα ἐπιπραξάμενοι 
σπονδὰς ἀνενεώσαντο.͵ 

ἐπιπρεπείαις ςολαῖς εὐπρεπέσιν' (Ρο- 
lyb. 3 78) "ὁ δὲ "4ννίβας ὁ Καρχηδονίων σρα- 
τηγὸς κατεσκευάσατο περιθετὰς τρίχας, ἆρ- 
µοζούσας ταῖς κατὰ τὰς ὁλοσχερεῖς διαφο- 
ρὰς τῶν ἡλικιῶν ἐπιπρεπείαις, καὶ ταύταις 

ἐχρῆτο συ»εχῶς πιετατιθέµενος. 
ἐπιπροσθεἴ ἐπισκιάζει, ἐκ τῶν ἔμπρο- 

σθεν ὑπερανέχει. 
ἐπέπροσῦεν ἔμπροσθεν, τιμητικώτερο». 

Ἐενοφῶν (Ογτ. 4 4 94) “τὸν δὲ Κῦρον ἀφελ- 
κύσαντες ἦγον, ἐπέπροσθεν ποιούµενον τοὺς 
προσάγοντας, ὅτι ἑώρα τὸ πρόσωπο» τοῦ 
πάππου ἠγριωμένον."' ὅτι Πρόκλος τῆς φι- 
λοσοφίας πάσης ἐπίπροσθεν ἦγε τὴν Φεολο- 
γίαν, τῆς δὲ πρὸς ἀρετὴν ζωῆς ἐρρωκένης 
τὴν ἀντίσροφον πρὸς ἐκείνην εὐσέβειαν προ: 
τιμῶν ἐφαίνετοι 

ἐπιπροσθοῦντος. 
ἐπὶ πρύμνη» ἀνεκρούοντο καὶ 1 - 

κέλλον τὰς ναὕς CHerodot. 8 84) κατὰ 
πρύμναν ὑπεχώρουν οὐχὶ ἐπισραφέντες, καὶ 
ἐξέκλινα» τὰς ἐπισύσας τῶν πολεμίων» ναἴς. 

ε{, v. ἐπανάκρουσαι. 
ἐπὶ πρυτανείῳ Φικαςήριον, ὅταν τὺ 

μὲν ἀποκτεῖναν βέλος ᾗ φανερὺν ἢ λίθος ἢ 
τι τοιοῦτον, ὁ δὲ ὀράσας μὴ ᾖ. ἀρχαῖο» γὰρ 
ἔθος τὸ καὶ τὰ ἄψνγχα κρίνειν, εἰ χρὴ ἐξορί- 
ζεσθαι. Harp. 

ἐπίπρω» καὶ ἐνεπίπρω». 
ἐπὶ πυγὴν καφθίσαι ταπεινῶσαι. 
ἐπὶ πυγὴν τρέχει» εἲς τὐπίσω τρέχει». 
ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι» (Thuc. 1 18) ἀντὶ 

τοῦ ἐπὶ φανεραῖς τιμαῖς, ἐπὶ ὁμολογαμέναις, 
ἐπιρραπίζων κωλύων' "Ὁὃ δὲ ἤσχυνε 

τῇ ἀπειλῇ μόνῃ τὸ ἀκέλευςον αὐτοῦ καὶ τὸ 
ὑφ ἑαυτοῦ ῥούλεσθαι τὴν πρᾶξιν, ἐπιρρα- 
πίζω» ἄρα ἐκεῖνος" (Aelianus 1). 

ἐπιρρέξει Φύσει" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 
6157) "καί σοι ἐπιρρέξει Γόργος χιµάροιο 
νομαίης αἷμα.”' 

ἐπιρρεπής ἐπικλινόμενος. 
ἐπίρρημα παρὰ ᾿4ριςοφάνει µέρος τι 

τῆς κωμωδίας. εἰ µετ ὀρνίδων» τις ὑμῶν», 
ὢ Φεαταί, βούλεται διαπλέκειν ζῶν  ἠδέως 
τὸ λοιπόν», ὡς ἡμᾶς ἴτω' ὅσα γάρ ἐςιν ἐν- 
Φάδ' αἰσχρὰ τῷ νόμῳ κρατούµενα, ταῦτα 

ἐπιπραξάμενοι -- Ἐπισθένης 

πάντ ἐςὶν παρ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά.” 
καὶ τὰ ἑξῆς ὅῆλα (Α Αν. 7668). 

ἐπίρρησις ὁ ψόγος καὶ ἡ κατηγορία. 
ἐπίρρητον αἰσχρό», καταγνώσεως ἄξιον. 

᾿'ὁ τῶν τριῶν ἐκείνων τῶν ἐπιρρήτων εἷς." 
''ζῶν δὲ παρῄει ἐς οὐδὲν ἱερόν' ἤλαννον γὰρ 
ὥς ἐπάρατον καὶ ἐπίρρητον, καὶ αὖδις "ἠν 
δὲ ἐπίρρητος ἐπὶ παιδεραςίᾳ."' ᾿"βιώσας βίον 
ἐπίρρητον καὶ βδελυρὸν οὐδεμίαν ἐπιςεύθη 
βασιλικῶν χρημάτων» ἐξουσίαν:᾽' 

ἐπίρροφος βοηθός. ᾿ 
ἐπιρρύξας ἀγρίως αὐτοῖς ἐπιπη: 

δᾷς. Α Vesp. 703. 
ἐπίρρυτοι ἐχθροί. 
ἐπιρρώσει ἐνισχύσει. 
ἐπίρρωσις ἡ ἐνίσχυσις. 
ἐπίσαλος ἀβέβαιος, εὐμετάπτωτος" 

(Theophyl. Sim. 6 5) '“ἐπισάλων τε τῶν τῆς 

σωτηρίας ἐλπίδων γενοµέρω» αὐτοῖς ἐξεχώ- 
ρουν τοῦ ἄςεος.' 

ἐπισάξαι ἐπαναβῆναι. Ἐενοφῶν (Απαῦ, 
ὃ 4 35) "ἐὰν Νόρυβος γένηται, δεῖ ἐπισάξαι 
τὸν ἵππον Πέρση ἀνδρί, καὶ Φωρακισθέντα 
ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα 
χαλεπὰ ποιεῖν νύκτωρ καὶ Φορύβε ὄντος." 

ἐπὶ σαυτῷ τὴν σελήνη» καθέλκεις, 
αἳ τὴν σελήνην καθέλκουσαι Θετταλίδες λέ 
γονται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τιὸν ποδῶν σερί: 
σκεσθαι. εἴρηται οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἑαυ- 
τοῖς κακὰ ἐπισπωμένω». εἴιν. Θετταλὴ γυνή. 

ἐπισεῖσαι ἐπενεγκεῖν' “παρεκάλουν μὴ 
χαλεπώτερο» αὐτοῖς ἐπισεῖσαι τὸν κίνδυνο». 

καὶ αὖδθις (Μεπαπὰ. p. 304 Nieh.) '"ἅπαντα 
τρόπον ἀπάτης τοῖς δεομένοις ἐπισείσας”' ἀντὶ 

τοῦ ἐπαγαγώ». 
ἐπισημαίνεσθαι ἀντὶ τῇ ἐπαινεῖν μὲν 

καὶ ἐπιφωνεῖν Ἰσοκράτης 43 3, ἀντὶ δὲ τᾷ 

ἐπισφραγίσαι Ἰσαῖος. Harp. 
ἐπισημαινόμενος. διάφορα σηµαίνει, 

καὶ νῦν Πολύβιός φησι... 
ἐπὶ σημείου Numer. 2ἱ 8) ἐπὶ ὕψους. 
ἐπισημήνασθαι βεβαιῶσαι. 'ἐπισηκη": 

»αμένων δὲ τῶν ἐκ τῆς Ελλάδος πρεσβευ- 
τῶν” ἀντὶ τοῦ κυρωσάντω». καὶ Πολύβιος 
9) "τίς γὰρ οὐκ ἂν ἐπισημήραιτο" ἀντὶ 
τοῦ ἐκπλαγείη, Φαυμάσειεν. καὶ αὖθις 'τὸς 
μὲν χάρισι τοὺς δὲ κολάσεσι», ὡς. καὶ τοῖς 
ἄλλοις παράδειγµα εἶεν, ἐπισημαίνεσθαι. 

Ἐπισθένης. οὗτος ἦν ἐπὶ Σεύθου τοῦ 
Θρᾳκῶν βασιλέως, ἐπίρρητος ἐπὶ παιδεραςίᾳ. 



ἐπισίξει — ἐπίςασθαι 

ἐπισίξει ποιόν τινα ἦχον ἐπιβοήσει. 
ἐπίσιον τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικός. 

ἐπισίτια τὰ εἲς τροφὴν καὶ εἲς τὸ σι- 
τεσθαι διδόμενα. ταῦτα δὲ ——— καὶ σιτίον 
ἐκάλου». Ηατρ. 

ἐπισιτίζω αἰτιατικῇ. καὶ ἐπισίτισις. 
ἐπίσιτος" ὁ τροφῆς χάριν ἐργαζόμενος. 
ἐπισκαλμίσι τοῖς τῆς »πὸς κέρεσι" 

(Agath. ὅ 23) Ἱπτύα ὡς πλεῖέα ταῖς ἐπισκαλ- 
µίσιν ἐντροπωσάμενοι ἤρεττον. 

ἐπισκευάσασθαι ἐπιφορτίσασφαι. 
ἐπισκήνιον. 
ἐπισκήνους" Σοφοκλῆς (ΔΙ. 579) und 

ἐπισκήνους γύους δάκρυε.” 
ἐπι σκήπτει ͵ ἐπιτιμῇ. (Ώχοεορ. Άγο, ϐ) 

"τὸν μὲν οὖν λοιμύν, καίπερ ἐπισκήψαντα 
ἐς τὴν Σύμπασαν, διέφυγον ἄνθρωποι οὐχ 
ἤσσους ἢ ὅσοις διαφθαρῆναι τετύχηκεν.᾽ 
ἐπίσκηψις δίκη κατὰ τῶν ψενδοµαρ- 

τυρησάντω». 
ἐπισκήψω σημειώσομαι, ἐπισήσω τὸν 

»οῦν. «Σοφοκλῆς (Αἱ. 566) "ὑμῖν τε κοινὴν 
τήνὸ᾽ ἐπισκήπτω χάριν. 

ἐπίσκιον" Σοφοκλῆς (ΟΟ 1650) ''ἄνακτα 
ὁ) αὐτὸν ὀμμάτω» ἐπίσκιον χεῖρ ἀντέχοντα 
χρατός, ὡς δεινοῦ τινὸς φόβου φανέντος, 
οὐδ᾽ ἀνασχετοῦ ῥλέπειν. * 

ἐπίσκοπα εὔςοχα" "τὴν ἄφεσιν τῶν βε- 
λῶν κατ ἴσον βιαίαν καὶ ἐπίσκοπα ἰέναι." 
καὶ αὖθις '"οἱ Καρδοῦχοι σφενδονῆται ἄρι- 
σοι λίφοις τε καὶ μολυῤδίναις σφἀέραις, ἃς 
ἐξαχοντίζουσιν ἐπίσκοπα." 

ἐπίσκοποι ἐπόπται, κατάσκοποι. 

ἐπέσκοπον σηµαντικόν, ἔφορον,. οὐχ 
ἡμαρτηκὸς τῆς συμφορᾶς ἀλλ ἐσοχασμένον" 
(5 Αἱ. 75) '᾽αὐδὴν γὰρ δοκῶ κλύειν βοῶντος 
ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίσκοπον µέλος." 

ἐπίσκοπος. οἱ παρ 4φηναίων εἰς τὰς 
ὑπηκόους πόλεις ἐπισκέψασθαι τὰ παρ ἑκά- 

ςοις πεμπόµενοι ἐπίσκοποι καὶ φύλακες ἐκα- 
λοῦντο: οὓς οἱ .«άκωνες ἁρμοςὰς ἔλεγο». 
Harp. 

ἐπισκοπῶ αἰτιατικῇ" 
οὐκ ἐπισκοπεῖ κύριος. 

ἐπισκοπῶ» καθορῶ»' (65 ΕΙ. 1184) "τί 
µοί ποτ ὦ Κέν᾽ ὧδ᾽ ἐπισκοπῶν σένεις;' 

ἐπισκότησις. 
ἐπισκοτῶ. καὶ ἐπισκοτεῖν τὸ ἐπικεῖ- 

σθαί τινι καὶ ἐπιτειχίζειν τὸ φῶς. 
ἐπισκύζονται ὀργίζονται. 

"καὶ τόπους οὓς 
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ἐπισκύνιον τὸ ἐπικείμενον ταῖς ὀφρύσι 
δέρμα" (ΑΡ 7 63) ᾽"'γυμνώσαντα βίου παντὸς 
ἐπισκύνιον. 

ἐπισμῇ ἐπιχρίε, ἐπιξύει. σμῆξαι δέ ἐςσι 
τὸ τὺν ῥύπον ἀποξύσαι. οἳ δὲ μεταφορικῶς 

ἀπὸ τοῦ σµήχειν, οἷον ἐπιτρίβειν' σφοδρὰν 
γάρ τινα τρῖψιν καὶ τὴν σμῆξιν εἶναι. τάχα 
δὲ καὶ τὴν σμώδιγγα εἰρῆσθαι ἀπὸ τούτου. 
οἳ δὲ ἐξ ἔφους γλωσσηματικὴν εἶναι τὴν λέ- 
ξιν, καὶ μὴ εἶναι ἐπιτρίβειν ἀλλὰ τύπτειν, 
καὶ σκώπτειν τὸ σµώχει». ἔσι δὲ λοιδορία, 

ἀπὸ τοῦ καθάπτεσθαι τῶν σμωμένω». οι. 
ςοφάνης «Τμ. 306) | τί γὰρ οὗτος ἡμᾶς οὐκ 
ἐπισμῃ τῶν κακῶν; 

ἐπισπασάμενος ἐφελκύσας": 'ὃ δὲ ἐπι- 
σπασάµενος τῆς κόμης τοῦτον κτείνειν ἔμελ- 
λεν. 

ἐπισπαςῆρες τῶν Φδυρῶν τὰ προσηλω- 
μένα σιδήρια, δὲ ὧν ἀνακλίνεται καὶ ἐπιτί- 
Ψεται ἡ πύλη. 

κα νι τῶν τῆς Νόρις κρατη- 
µάτων" 'εὑρὼν προσκεικένας τὰς θύρας, καὶ 

λαβύόμενος τῶν ἐπισπαςήρων ἀπρὶξ εἴχετο,᾽' 
καρτερῶς τε καὶ ἐγκρατῶς. οεΓ. ν. προσκεί- 
µενοι. 

ἐπὶ σπείρᾳ σχοινίον, ἐπὶ τῶν προσ- 
φερόντων τοῖς ἔχονσιν ἔτι πλείονα, ἐπειδὴ 
καὶ αἱ σπεῖραι, ἐξ ὧν καὶ τὰ σχοινία εἰσίν. 

Το. ν. σπεῖραι. 

ἐπισπέρχει κατεπείγει. 
ἐπίσπῃ ἕψεται. 
ἐπισπόμενος ἐπακολονθῶν. ἐπισπώ- 

µιενος δὲ προσλαμβάνω» καὶ ἐπισύρω». 
ἐπίσσωτρα (Ηοι. 729) οἱ κανθοί, τὰ 

ἐπάνω τῶν τροχῶ» σιδήρια. 
ἐπιςανιευόμενοι κρίνοντες, ὑπονοῦν- 8 

τες' Eolyb. 91 4) "οἱ δὲ Φωκεῖς τὰ μὲν ὑπὸ 
τῶν ἀπολειφθέντων “Ῥωμαίων» ἐν ταῖς ναυ- 
σὶν ἐπιςαύμευόμενοι, τὰ δὲ τὰς ἐπιταγὰς 
δυσχερῶς φέροντες ἐςασίαζον.) 

ἐπιςαθμιευόμενοι εἲς τοὺς ἑαυτῶν οἵ-Β 
κους δεχόμενοι" "ἐπιςαθμενομένους τε ὑπ 
αὐτῶν καὶ διαρπαζοµένους."' 

ἐπίςαθμοι ἄρχοντές τινες. 
ἐπίςαθμος" Ἰσοκράτης Πανηγυρικῷ 

(1405) "'"Εκατόμνως ὃ Καρίας ἐπίσαθμος,, 
* J J — 

ὃς οὐδὲν ἕτερον ἦν ἢ κατὰ σατραπεία» Κα: 
ρίας κύριος. Ἠπιρ. 

1 — ⸗ / * 
ἐπέξασθαι. τοῦτο δύο σηµαίνει, τὺ ἐπι- 

γι 

ςήµην αὐτὸς ἔχειν, τὺ ἐπιςήμην αὐτᾶ εἶναι. ι 

οσ]ε 
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καὶ ἑκάτερον ὁιχῶς, ἢ καθ’ ἔξιν ἢ κατὼ προ: 
χείρισιν. 

ἐπιςασία προςασία, 
ἐπίςασις γνῶσις. ἐπίσασις καὶ ἡ προσ: 

οχἡ καὶ ᾗ µίµησις" Πολύῤιος (41 9) 
“σδρούῤας πέφυκεν ἡμῖν ἄξιος ἐπιςάσεως 
εἶναι καὶ ζήλου. καὶ αὖθις "τὰ δὲ τῶν πώ- 
λέων πράγματα ἀλλοιοτέρως ἔτυχεν ἐπισά» 
σεως καὶ μµεταβολῆς. 

ἐπιςατεία. 

ἐπιςάτη 5 ὁ τοῦ λόχου ὐπέσω τεταγμέ 

ος. ὁ δὲ µετ αὐτὸν πρωτοςάτης, ὁ δὲ μετὰ 
τοῦτον πάλιν ἐπισάτης, ὡς εἶναι τὸν ὕλον 
σίχον ἐκ πρωτοςατῶν καὶ ἐπιςατῶν συγκεί- 
ενον. ἔνιοι δὲ λοχαγὸν μὲν τὸν πρωτοςάτην 
λέγουσι καὶ οὐραγὸν τὸν ἐπιςάτην, τοὺς ἐν 
µέσῳ δὲ ἐχ ὡσαύτως, ἀλλ’ ἐπιςάτην μὲν τὸν 
μετὰ τὸν πρωτοςάτη» ἤτοι τὸν δεύτερον, τὸν 
δὲ τρίτον ἀπὸ τοῦ πρωτοςάτου ὑποςάτην. 
Aelianus Taet. 5. 

ἐπιςάτης. τῶν πριτάνεω» εἷς ὁ λαχὼν 
ἐπιςάτης ἐλέγετο. δὶς δὲ τὸν αὐτὸν ἐπιφατῇ 
σαι οὐκ έξη». φυλάσσει δὲ τοῦ ἱεροῦ τὰς 
αλεῖς ἐν 4 τὰ ὁημόσια χρήματα, - ἔτι μὴν 
καὶ τὴν δηµοσίαν σφρωαγῖδα. ἐπειδὰν δὲ οἱ 
πρυτάνεις συναγάγωσι τὴν βουλὴν ἡ τὸν 
ὁῆμον, ὁ ἐπισάτης κληροῖ προέδρους 3’, ἀπὸ 
φυλῆς ἑκάςης ἕνα, πλὴν τῆς πρυτανενέσης. 
καὶ πάλιν ἐκ τῶν Φ΄ τούτων ἐπιςάτην ἕνα 
χληροῖ (Telephus αρ. Eustath. ϱΡ. 1837) καὶ 
τὸ πρᾶγμα παραδίδωσιν, αὐτὸς δὲ εἰσάγει 
τὴν δύκην, καὶ ἐπιμελεῖται κατὰ νόμον πάντα 
γενέσθαι καὶ μηδὲν παραλειφθῆναι πρὸς τὺ 
ὀιδαχφῆναι τοὺς δικασάς. 

ἐπιςάτης, δύο ἦσαν “4θήνησιν, ὧν ὃ 
μὲν ἐκ πρυτάνεων ἐκληροῦτο, ὃ δὲ ἐκ τῶν 
προέδρων». ἐλέγετο δὲ καὶ ὁ ἐν τοῖς κοινοῖς 
ἐφεςηκὼς πράγματι ὡτινιοῦν (Ἠπερ.). καὶ 
Σοφοκλῆς (Αἱ. 27) ̓ ποιμνίων ἐπιςάταις,) τη- 
τέςι τοῖς κυσί. «{ίων δὲ ὁ Κοκκηιωνὸς λέγει 
(73 16) ""οἳ δὲ ἐλέφαντες ἀχδόμενοι τοῖς πρ. 
γοις οὐδ᾽ αὐτοὺς ἔτι τοὺς ἐπισάτας ἔφερον. 
καὶ αὖθις | ᾿ Σωκράτης δὲ ἦν ἐπισάτης, καὶ 

οὔτε ἐπεψήφιζεν οὔτε κατεχειροτόνει.. 
ἐπιςάτης καὶ ἐπὶ τοῦ εἰδήμονος" "ὡς 

ἰσχνολέσχης τῶν γραφῶν ἐπιςσάτης"” Πισίδης 
φησίν. 

ἐπιςάτης χαλκοῦς τρίπους χυτρόποδος 
ἐκτελῶν χρείαν. οἳ δέ, πήλινος Ἡφωιστος, 
πρὸς ταῖς ἐςίαις ἱδρυμένος ὡς ἔφορος τοῦ 

b 

ο 

d 
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πυρός. ἔνιοι δὲ ξύλον ἐπίμηκες πεπασσαλω- 
μιένον», ὅψεν ἐξαρτῶσι τὰ μαγειρικὰ σχεύπ. 
Καλλίςρατος δὲ τὸ τῇ ἐσχάρα ἐπετιθέμενον 
ξύλον. οἳ δὲ πυριςάτην πλαστόμενόν τινα δί- 

λινον ἐν ταῖς ἐσχάραις, ὡς παρὰ ταῖς καμί- 

νοις τὸ» Ἡφαιςσον ἀναπλάττουσι». ἡ Σύλον 
, — . . . 

κύρακας ἔχον, ἐξ οὗ κρεμῶσι τὰ µαγειριχὰ 
ἐᾳγαλεῖα. οἳ δὲ τρίποδα χαλκοῦν, ᾧ ἐἔπιτι 
Φέασι τὸν λέβητα καὶ ὑποκαίουσω. οἱ ὁὲ 
ἀγδριάντα πήλινο» πρὸς ταῖς ἐσχάρωαες. Αρ. 
ςοφάνης Ὄρνισι (496) "τὴν. πανοπλέαν λα: 
βόντε κρεμάσατο» τυχάγαθῇ εἲς τὸν ἴπνὺν 
εἴσω, πλησίον τούὐπιςάτου.) 

ἐπιςάτης. (8 Εἰ. 18). καιρὺς γὰρ ὅσπερί 
ἀνδράσι μέγιςος ἔργα παντός ἐς ἐπιςάτης., 
ἐφ᾽ ἑκάσου /ὰρ πρά; ματος τὸ ᾿καίΐριον χαὶ 
2ρησιμιώτατον ὁ καφρός ἐσιν ὅπου καὶ τὰ 
σπονδαῖα παρὰ καιρὸν γινύµενα οὐκ ἀποὺς 
χονται, ὡς ἰατρὸν τῷ κάµνοντι περὶ φύσεως 
τοῦ »οσήµατος διαλεγόμενον, ὡς εἰ τες τοῖς 
μεθ ύονσι περὶ σωφροσύνης ὁιαλέγοιτο. 

ἐπισάτες, ϱηλυκῶς, ἀρχή τις τις ἀνι' 
σαένη συμβουλεύει περὶ πολέμου η εἰρήνης 
ἤ ἄλλου τινός. “4ρισοφάνης Θεσκοφοριαζέ- 
σεις (380) "Τιμόκλεὺ ἐπεςάτει, 
μάτευε. 

ἐπιςείβων περιπατῶ». 
ἐπιςείριον τὸ τῆς νηός, 
ἐπιςέλλει ἐντέλλεται, ὑποτίθεται” (5 0Ν 

106) "νῦν ἐπιςέλλει σαφῶς τοὺς αὐτοέντας 

χειρὶ τιμωρεῖν τινάς. 
ἐπιςεφέαςκρατῆριας ὑπερχειλεῖς" οὗ 

τως γὰρ ἐποίουν τοὺς κρατῆθρας οἱ παλαιοί, 
πρὸς οἰωνοῦ τιθέµεναι. ἑκάςῳ δὲ ποτήριο» 
παρέκειτο, καὶ μετὰ τὸ διανεῖιαι ἐπαρξάμε- 
νο, ἐκίρνω». πᾶσι ὁ) ἐπαρξάμενοι, οὐ τοῖς 
ποτηρίοις ἀλλὰ τοῖς ἀνδράσνν. ε[. Athen. p. 19. 

ἐπίςῃ ἀόριςος Φεύτερος. καὶ ἀντὶ τοῦ 
ἐπίςασαι. ἢ ἐπιτίθει. 

ἐπίςηνι ἐπενέχθητι, ἐπιτέθητι. 
ἐπιςσήματα σῆλαι ἐπιτάφιο. ᾿ἔθαψάν 

τε ἐκείνους αὐτόθε σεινῶς τε καὶ σοβαρῶς, 
καὶ ἐπιςήματα ἐπέςησαν. γεανία ἤςη», ὃ μὲν 
ἤδη γενειῶν ὃ δὲ αὐτοῖν γυμνὺς τὴν παρειὰν 
ἔτι. οἳ, ν. σοβαρός. 

ἐπιςήμη καὶ αἴσθησις τῶν ἀνομοιογε-ν 
νῶν καὶ μὴ πολὺ διεςώτων, ἃ ἕτερα ἀλλή- 
λων κατὰ γένος" τῆς μὲν γὰρ ἐπιςήμης ἡ 

ὑπόληψις γένος, ἡ δὲ «ἴσφθησις οὐχ ὑπόλη- 

ψις. κατ ἀναλογίαν μέντοι ταὐτά ἐςω' ὡς 
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Ἱὰρ ὤσθησις πρὺς αἰσθητά, οὕτως ἐπιςήμη | 
αρὸς ἐπιςητά. καὶ ἀμφότερα κριτικά. ἤδη 
Ιον τινὲς θιὰ τὴν ὁμοιότητα αὐτῶν ταύτὸν 
ἠἀικήμην τε καὶ αἴσφτησιν εἶπον εἶναι. δια: 

φέρι δὲ ἀλλήλων. ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις περὶ | 
τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν, ἐπιδήκωη δὲ οὐ- | 
ὑενὺς ἐνδεχομιένου. καὶ ᾗ αὲν ἐπεσής η ἑκάςα | 

. - 1. * 

τὲς τῶν ἐπισητῶν οὐσίας })γωςική, ἡ δὲ αἲ- 

οὔησις οὐδενὺς τῶν αἰσθητῶν τῆς οὐσίας | 
. , τ Ύς J 2 ἐί Ίνοσικήη. καὶ ἡ μὲν ἐπισήμιῃ ἐπίκτητος, 
1  }. ) — 21 J — * 

η δὲ ἐς ἀρχῆς. καὶ ἡ μὲν κοινὴ τῶν ἄλλων 
-” “. . σε 2 — μα... — 

ν, e ἔδιος ἀνθρώπων» j ὅλως λογικῶν,. 

ταὶ ἡ μὲν φύσει, ἣ δὲ διδασκαλία, καὶ ἐπὶ 
μὲν τῆς αἰσθήσεως προάγει ἡ ἕξις τὰς ἑνερ- | 
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ἐπιςήκιονος τοῦ ἐμπείρου. 
ἐπέσιον ερατιωτικὸν κατάλυμα" ρόδο. 

τος (5 79) '"ὃ δὲ ἀγηλατέει τὰ ἐπίσια «4θη- 
ναίων. 

ἐπ έςιος παρὰ ᾿Ηροδότῳ (1 35) ὁ ἔποικος. 
ἐπιςολεῖς Ἰθαμματοφόρους. (Théophyl. 

Sim. 5 8) ́ ὁ δὲ Ναρσῆς ἐπιςολεῖς πρὸς Ἰωάν- 

ήν πέμπει, καὶ παρεγγυᾷ αὐτῷ ὡς οὐ δεῖ 

Πέρσαις σοµπλέκεσθαι, πρὶν αἱ δυμάμεις 
συναφθεῖεν” οἱ δὲ ς«ρατηγοὶ τῶν Περσών» 
τοὺς λόγῳς δν ἐπιςολέως εἰς μα παρέ- 

πεμψαν.͵ 
ἐπιςολή ἐντολή, — 

ἱερεῖ ἐπισολὼς λέγει καφεύδοντι. 

ο δὲ τῷ 

|'ὁ τὰς ἔπι- 
πίας, ὑρατικοὶ γὰρ ὄντες εἰδομεν' κατὰ δὲ] σολὰς τοῦ φεοῦ διαφυλάττων μέµνηται κα: 
τὰς ἐπισήμως τὰς ἕξεις διὰ τῶν ἐνεργειῶν | λῶς καὶ τῆς πρὺς αὐτὸν ἐπανόδου. 
“ταμεθα, ἐνεργοῦντες γὰρ κατὰ τὰ γράμμα: ' 

τπὰ γθαμματικοὶ γινόμενα. «κάὶ αἰσθήσεως : 

ἐπιςολὴ Ἰονλιανοῦ τοῦ παραβάτου 6θ)υ 

πρὸς Πόρφύριον καθολικό». "πολλή τις ἦν 
μὲν ἀναιρουιένης συναναιρεῖτια καὶ τὸ ζῴαν, ' πάνυ καὶ µεγάλη βιβλιοθήκη Γεωργία, παν- 

ἱπιςήμης δὲ ἀναιρουμένης οὐκ ἀναιρεῖται τὸ | τοδαπῶν μὲν φιλοσόφων πολλῶν δὲ ὕπομνη- 
«ον. Alex. Aphrod. in Τορ. 1 ρ. 65. 

ἐπιςήμη. ὅτι φησὶν ὁ ριςοτέλης ἐν τῇ 
ποδεκτικῇ κατὰ δύο τρύπες κρίνεσθαι ἐπι- 
σημην ἐπιςήμης ἀκριῤεσέραν, καν ἕνα. μὲν 

ύταν ἡ ἑ ἑτέρα τῆς ἑτέρας τὰς ἀρχὰς ἀποδει- 
κνόρ, οἷον φυσιολογία ἰατρικῆς ἀκριῤεσέρα. 
ὠσαέτως καὶ ἡ γεωμετρία μηχανικῆς, διὰ 
τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ ἀριθμητικὴ ἁρμονι 
ας. καθ’ ἕτερον δὲ λύγον ἀκριῤεςέρα ἐςὶν 
ἑιςήμη ἐπιςήμιης ὡς ἄνλον ἔχουσα τὸ ὑπο- 
2έμένον, ὡς γεωμετρία ἀριδμητική τε καὶ 
ὑεολογία τῶν ὑποβαλλομένων τὰ ὑλικὰ ὑπυ- 

ὑιό φησι καὶ “4ριςοτέλης ἐν τοῖς 
ασὰ τὰ φυσικὰ ὅτι ἡ τῶν »οητῶν Φεωρία 
Σα ῥήςη ἐςὶ καὶ χαλεπή, ῥάςη μὲν ὅτι περὶ 
ἐσωκων ἐςὶ πραγμάτων καὶ ἀεὶ ὡσαύτως 
ἱχώτων" «ανύτατα γὰρ τὰ δεῖα ὡς ἀμετά- 
—X καδάπαξ και οὐσίάν, κατὰ δύναμιν, 
χμ ἐνέργειαν. ῥῴση μὲν οὖν διὰ τοῦτο, χα: 
απη δὲ διὰ τὴν ἡμετέρω». ἀσθένειαν' 4 γὰρ 

η 

χέίμένα. 

Ἰσχέομεν ἐν σώµματι καὶ ἐμπαθεῖς ὄντες | 
εἰς τὸ ἐκείνω» φῶς ἀτενίσαι, ὕπερ πάσχασι 
χω αἱ νυκτερίδες πρὸς τὸν ν Ἴλον. Philopon. 
in 1 dée anima. 

ἐπεςήμη δέ ἐσιν ἕξις ἐν φαντασιῶ» προσ: 

δέσει ἀνυποκράτῳ. Diog. L.7 165. 
ἐπισήμας δὲ κατὰ φιλοσοφίαν λέγει ὁ 

“ἀθισοτέλης τὴν φυσικήν, τὴν λογικήν, τὴν 
Σθικήν, τὴν κετὰ τὰ φυσικά. ἐπιςήμη δὲ 

καὶ ἡᾗ γνῶσις τοῦ πράγματος. 

µατογράφων, οὐκ ἐλάχιςα δὲ ἐν αὐτοῖς καὶ 

τὰ τῶν Γαλιλαίων πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ῥι- 
Αλία, πᾶσαν ὂν ἀθρόως ταύτην τὴν ῥιβλιο- 
θήκη» ἀναζητήσας φρόντισον εἰς «4ντιόχειαν 
ἀποςεῖλαι, γινώσκω» ὅτι. µεγίςῃ δὴ αὐτὸς 
περιῤληνήσῃ ζημία, εἰ μὴ μετὰ πάσης ἐπι- 
(µελείας ἀνιγνεύσειας, καὶ τοὺς ὁπωσᾶν» ὑπο: 
νοίας ἔχοντας ἀφηρῆσθαι τῶν βιβλίων πᾶσι 
μὲν ἐλέγχοις πανεοδαποῖς δὲ ὄρκοις, πλείονι 
δὲ τῶν οἰκετῶν ῥασάνῳ, πείθειν εἰ μὴ οδύ- 
ναιο, καταναγκάσειας ἐς µιέσυν πάντα προ- 
κοιίσαι. 

ἐπιςομιεῖν ἐκποδίσαι, κατασχεῖν. 
ἐπιςομίζω σε. 
ἐπιςρατεύω δοτικῇ.' 
ἐπιςρέφεια ἡ ἀγχίνοια. 

| ἐπισρέφεται φροντίδα ποιεῖ. καὶ ἐπι- 
— ἀντέκεισις. 

| ἐπιςρεφέως ἀντὶ τοῦ — παρὰ 

| Ἡροδότῳ ( 50) καὶ ἀπατητικῶς. 
| ἐπεσρεφ ες" MDamase. Phot. p· 336 h) 

δὲ ἀγχίνος ὢν καὶ ἐπισρεφὴς ὅμως τι εὖπα- 
ράγωγον ἐπεδεέκνυτο." 

ἐπιεροφάδην μετ) ἐπιεροφῆς, ἐφ᾽ ἑκά- 

Γτερα τὰ µέρη σρεφύµενος. 
ἐπιςροφή, ἐπειδὰν τὸ πᾶν σύνταγμα 

πυκνώσιωτες κατὰ παραςάτην καὶ ἐπισάτην 
καθάπερ ἀνδρὸς ἑνὸς σῶμα ἐπὶ δόρυ ἡ ἐπ᾽ 
ἀσπίδα ἐγκλίνωμεν, χαθάπερ ἐπὶ κέντρῳ τι 
λοχαγῷ πανεὺς τᾷ τάγματος περιενεχθέντος, 

“ο 

| 

| 
Ἶ 
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καὶ µεταλαβόντες τόπον μὲν τὸν ἔμπροσῦεν | τούτων.) 
ἐπιφάνειαν δὲ τὴν ἐκ δεξιῶν, διαμενόντων 
ἑκάσῳ τῶ» τε παραστατῶν καὶ ἐπιστατῶ». 
Λεἰίαπ. Tact. 95. 

ἐπιφροφῆς ἀμύνης" Eolyb. 4 4) *8 δὲ 
δεινὸν ἡγεῖτο τὸ γινόμενο», καὶ καινῆς αὐτὸς 
ἐπισροφῆς ἔφη τεύξεσθαι, καὶ τοῦτο πείσε- 
σθαι δικαίως. λέγεται δὲ ἐπισροφὴ καὶ ἡ 
φροντίς' ᾿ᾗ σύγκλητος πλείονος ἐπιςροφῆς 

εἶναι τὸ πρᾶγμα νομίσαντες.͵ καὶ 4ριςοφά- 
»ης Ran. 14033) --- (500 581) ᾿μνρίαι ἔπι- 
σροφαὶ κακῶν᾽ ἀντὶ τοῦ συνελεύσεις, πλῆ- 

Φος καὶ συναθροίσεις. 

. ἐπίςω γίνωσχε" (508 658) "εὖ νῦν ἐπί- 
στω, ταῦθ’ ὅταν ζητῇῆς, ἐμοὶ ζητῶν ὀλεθρον."' 

ν ἐπίςω γίωσκε" (5 Trach. 183) τὸν γὰρ 

λκμήνης τύκον καὶ ζῶντ ἐπίσω καὶ κρα: 
τοῦντα. καὶ αὖθις Σοφοκλῆς (ΡΜ. 13295) 

''καὶ ταῦτ ἐπίσω καὶ γράφε φρενῶν ἔσω" σὺ 
γὰρ »οσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ Φείας τύχης." (4. 
ΕΙ, 616) '"εὐ νῦν ἐπίσω τῶνδέ μ αἰσχύνην 

ἔχειν. καὶ ριεοφάνης (Αν. 1432) ""σύγγνωθί 
μοι" σκάπτειν γὰρ οὐκ πο ἀντὶ τοῦ 
οὐ δύναμωι. 

ἐπισυνήεσαν ας ως οἱ ἐξό- 
πισθεν ἀπολελειμμένοι ἐπισυνῄεσαν. 

ἐπισυνιέναι ἐπισυνάγεσθαι ἐγγυτέρω 
καὶ συνέρχεσθαι. 

ἐπισύρεται ἐφέλκεται. 
ἐπισύςητε (ἴετειη, 20 10) ἐπισυράγθητε, 

ἐπὶ συνελεύσει. 
ἐπισφαλές βλαβερόν, ἐπικίνδυνον. 
ἐπισφυρίοις (Ἠοπι. Τ) 331) τοῖς ἐπὶ τῶν 

κνηµίδων περιδεδεµένοις. 
ἐπισχερώ ἐφεξῆς. 
ἐπὶ σχολῆς ἀπραγμόνως φιλοσα: 

φεῖν (lulian. ep. 55) ἀντὶ τοῦ ἐπὶ εὐκαιρίας 
ἡ ἁργίας. 

ἐπισχών κρατήσας, βραδύνας, 3Ὑοφο- 
κλῆς (Αἱ, θ45) ''σὺ ὁ᾽ ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὺ» 
διφρηλατῶν ἥλιε, πατρώαν τὴν ἐμὴν ὅταν 
χθόνα ἴδῃς, ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν ἄγ- 
γειλον ἄτας τὰς ἐμὰς µόρον τ ἐμὸν γέποντι 
πατρί. 

ἐπιτάδε τὴν ἔνθεν' "'πᾶσαν τὴν ἐπιτάδε 
τῶν ποταμῶν τοῖς βαρβάροις ἄβατον κατα- 
σήσας. 

ἐπιτακτικῶς προστακτικῶς' (ΒΙοάος. 
Βίο,{.2 ρ.619) "τοὺς: δὲ πρὸς αὐτὸν πρε- 
σβεύοντας ἐπιτακτικῶς αὐτῷ διαςέλλειν περὶ 

ἐπιτακτοί ςρατιῶται οἱ προςεταγµένοι 
τὴν μάχην ἐφορᾶν καὶ τῷ πονοῦντι μέρει 
ῥοηδεῖν. Θουκυδίδης (6 67) "καὶ τοὺς σκευ- 
οφόρους ἐντὸς τούτων τῶν ἐπικακτῶν ἐποι- 
σαντο.᾽ 

ἐπὶ τὰ ΠΜανδροβόλου, ἐπὶ τῶν εἰς τὰ 
χείρονα τρεποµένων, ἀπὸ ΙΗανδροβόλε τινὸς 
τὸ ἐν Σάµω γεωφάνιον εὑρόντος, καὶ πρῶ- 
τον μὲν κριὸν χρυσοῦν ἀναθέντος, ἔπεπα 
ἀργυροῦ», ἔπειτα }αλκοῦν ἐλάττονα, εἶτα οὐ 
χέει, ὡς Ἔφορος. εξ. ν. ἐπὶ τοῦ ἸΜανὸρ. 

ἐπιτάρροθος ὁ βοηθός. 
ἐπιτάσσω δοτικῇ. 
ἐπιτάφιον" "αὕτη ἡ πληγὴ καὶ τῆς 

ἀρετῆς αὐτῷ ἐπιτάφιο» ἦν ἐγκώμαον. 
ἐπιτεθῆναι. 
ἐπιτείλας ἀνατείλας"' ""νενικηκότας αὖ. 

τοὺς ὁ ἦλιος ἐπιτείλας ἴ9μ.” 
ἐπίτειλον (Ηοπι. «9 119) πρόςαξο». 
ἐπιτειχέζει ἐποικοδομεῖ. 

ἐπιτειχισάντων ἐπελθόντω». 
ἐπιτείχισμα τὺ τειχιζόµενον κατὰ τι: 

νῦν χωρίον, ὅθεν ἦν τοὺς ἐπιτειχισθέντας 
κακῶς ποιεῖν. καὶ τὸ πρᾶγμα δὲ ἐπιτειχι- 
σµός. «{ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶν' 
τος (71). Ηατρ. 

ἐπιτελεοῦν καὶ ἐπιτελέωμα. ἐπαπε 
λέωμα λέγεται τὸ ἐπὶ πᾶσι Φνόμενον ὑπὲρ 
τοῦ τελείες γίνεσθαι τὰς πρότερον 9νσίας. 

Harp. 
ἐπιτελῆ εἲς πέρας ἀγόμενα" '"ὃ δὲ ὑπέ. 

σχετο πάντα ἐπιτελῆ ποιήσειν.' 
ἐπιτέλλεται ἐντέλλεται, παραγγέλλει. 

ἐπιτεμόμενος περικόψας' '“κέλευσόν 
µε ἀποθνήσκει», ἐπιτειόμενος τῇ ςαυρῦ τὴν 
περίοδο». 

ἐπέτ εξ ἦν ἡ ἤ Ἰννή (Ηετοἆοι. 8 19 ἀντὶ 
τοῦ ἐν αὐτῷ τῷ κύειν. 

ἐπιτετράφαται (Ηοια, Β 
µένοι εἰσίν. 

ἐπιτέτριψαι, ποτὲ μὲν ἐπὶ ὑπερηφανίᾳ 
τάττέται, ποτὲ δὲ ἐπὶ πατάρᾳ" (Α Ῥας. μ. 
᾿καὶ μὴν ἐπιτέτρηψαί γε. 

ἐπιτεευφωμένο» ἐπικεκαυμένον. 
ἐπίτευγμα ἐπιτυχία: Diodor t. 3 ρ. 630) 

"ο δὲ Φαυμάσαντες τὰ πλήθη τῶν κατοι: 
κούντω» τὴν Alyuntor καὶ τὰ τῶν τόπων 
ἐπιτεύγματα ὑμνέλαβον µεγίςην ἡγεμονίαν 
εἶναι. 

35) ἐπιτετραι- 



ἐπιτεύξομαί -- ἐπίτιμος 

ἐπιτεύξομαέ σου. 
ἐπιτήδεια τὰ πρὸς τροφὴν ἁρμόδια: 

"ἐσθῆτας δὲ καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχπλεα πα- 
ρεῖχε.'. Ἐενοφῶν "τὰ ἐπιτήδεια ἄφθονα πα- 
eñ. ρριανός "οὐδὲν ἄλλο εἰ μὴ τὰ ἐπι- 
τήδεια τῆς δικαίας τιιῆς λακβάνο»τεᾶς. 

ἐπιτηδειέςερος" "καὶ γὰρ ὁ Ἠιδριδά- 
της τά τε ἄλλα ἔνδικος βασιλεὺς ἦν καὶ Ῥω- 
µαίοις ἐπιτηδειέσερος.᾽᾽ 

. ἐπιτήδειος φίλος, εὔνους, ἁρμύδιος" 
Ἐενοφῶ». (Απαὺ. 2 8 14) 0 δὲ βακτηρίων 
ὕων, εἴ τις αὐτῷ δοκοίη βλακεύειν, ἐκλεγύ- 
µενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαιεν ἄν. 
ν ἐπιτήδειος παρὰ τὸ δέος, ὃ σηµαίνει 
τὸν φόβο»,. ἄδεος, καὶ πλεανασμῷ τοῦ | 
ἄφεος, ὁ ἐςερημένος τὸ φοβεῖσθαι' ἐκτάσει 
τοῦ α εἰς η καὶ πλεονασμῷ τὸ τ, μετὰ τῆς 
ἐί προθέσεως, ἐπιτήδειος. 
ἐπιτηδείως ἐπιρρηματικῶς. 

ἐπίτηδες ἐκ σπεαδῆς' (Α Εοεὶ. 146) ᾿ οὔ- 
χουν ἐπέσηδες ξυνελέγημενι' καὶ αὖθις (Κα. 
Η40) “ὥσπερ ἐπίτηδες.᾽' 

; ἐπιτήδευμα ἄσκησις, µώθησις. '' Ίκα- 

ρὸς ὄνομα, λῃσὴς τὸ ἐποσήφεομες ὃς ἀνεῖλεν 
Αἰσχύλον τὸν αὐλητὴ» καὶ τησίχοφον τὸν 
ειθαρῳδό».᾽' “καὶ τὸ μὲν ἐπικήδέυμα ᾖ η» ῥή- 
τωρ, Διοπείθης τὸ ὄνομα, πα) αὖδις "ὁ δὲ 

ἦν τὸ ἐπιτήδευμα ἔμπορος." 
ν ἐπιτήδευμα τοῦ βίου ἡ διαγωγή. 

ἐπιτήδευνσις πρᾶξις καὶ σπουδὴ καὶ 
ἐργασία: 'ὃ δὲ ἦν εὐτελὴς. τὴν ἐπιτήδενσι», 
οὐδὲν ὅτι μὴ ποιμὴν τὸ κατ ἀρχάς' (Ει- 
πορ. 4 161). 

ἐπιτήςθη ἡ τῆς τήθης μήτηρ, ὡςε εἶναι 
τὴν μὲν τήθη»ν μητρὸς ἤ πατρὸς μητέρα, 
τὴν δὲ ἐπιτήθην τῆς τοῦ πατρὸς μητρὸς καὶ 
τῆς μητρὸς μητέρα. οὕτως Ἰσαῖος ἐν τῷ 
απρὺς 4ωρόῦεον. 

ἐπιτίθης περαίνεις' "ἐπεὶ καὶ σὺ τῶν 

σῶν ὑπηκόων τοῖς τι Φανάτου ἄξιον ἔδερ- 
ασαμένοις αὐτὸς ἐπιτίθης τὴν δίκην. ̓ 

ἐπιτίθησιν ἀποπέμπει' 4{αμάσκιος' καὶ 
δὴ γραψάµενος ἐπισολὴν πρὸς τοὺς ἐν Κα: 
ρίᾳ δύο φιλοσόφους ἐπιτίθησιν.” 

ἐπιτεμήσεις παρὰ «4ρισοτέλει πέντε 
εἰσί. λέγει γὰρ ὅτι μὴ αἱ αὐταὶ ἐπιτιμήσεις 
ἐξεταζοµένῳ λόγῳ καὶ ἐρωτωμένῳ. πρώτη δέ 
ἐσιν ὅταν ἐκ τῶν ἠρωτημένω» μηδὲν συµπε- 
ραίνητας, μήτε τὸ προκείµενον µήτ ἄλλο τι" 
τουτέςιν ἂν ἀσυλλόγιςον ᾖ, καὶ ἔτι ψευδεῖς 
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ώσιν αἱ κείµεναι προτάσεις ἢ ἄδοξοι, ἐφ᾽ αἷς 
ἐπιφέρει τὸ συμπέρασμα. τοιοῦτος γὰρ ὁ λέ- 
γων ''τὸ παρὰ τὸ ὂν οὐκ ὄν, τὺ οὐκ ὂν οὐ- 
δέ», ἓν ἄρα τὸ ὄν'' οὐ γὰρ τοῦτο συνάγε- 
ται. οὕτως μὲν οὐ δοκεῖ τὸ προκείµενον συ- 
»άγειν, ἀλλ ἄλλο τι συνάγει συλλογιςικῶς" 

τὸ γὰρ παρὰ τὸ μὴ ὂν οὐδέν. ἕτερος δὲ λό- 
γος rò γενάμενον ἀρχὴν ἔχει, τὸ μὴ γε- 
»όµενον οὐκ ἔχει" ἀλλὰ ιιὴν τὸ γενόμενον ἀρ- 
χὴν ἔχει" οὔτε τὸ προκείµενον οὔτ' ἄλλοτι 
συλλογίζεται, πρὸς τῷ καὶ τὰ λαμβανόμενα 
ψευδῆ τε καὶ ἄδοξα λαμβάνει». δευτέραν τί- 

φησιν ἐπιτίμησιν, εἲ αἱ μὲν προτάσεις συλ- 
λογισικῶς εἶεν κείµεναι καὶ ὁ λόγος  εἴη συλ- 
λογιζύμενός τι, μὴ μέντοι τὺ προκεήιενον ἀλλ᾽ 
ἄλλο τι. τρίτη ἐπιτίμησις, εἰ προστιθέµενά 
τινα συ»νάγει τὸ προχείµένον συλλογιφικῶς, 
τὸ, µέντοι προσιθέµενον χεῖρόν τε εἴη τῶν 
κειμένων καὶ ἠρωτημένων, καὶ στον ἔνδαξον 
τοῦ συμµπεράσµατος. τετάρτη —— ἂν 
ἀφαιρουμένου ἀπὸ τοῦ λόγου ἐκ τῶν λειπο- 
μένω» συνάγηται συλλογιςικῶς, ὃ ἔχουσιν οἱ 
παρέλκοντες λόγοι. πέµπτην ἐπιτίμησίν φη- 
σι» εἶναι, εἰ ἐξ ἀθδοξοτέρων καὶ ἥττον πιςῶν 
τοῦ συμµπεράσµατος ὁ λόγος -εἴη, ij ἐξ ἆλη- 
δῶν μέ», χαλεπωτέρων δὲ δειχῆναι τῷ προ- 
βλήµατος, Λεχ. Aphrod. κ ὡς 

ἐπιτίμησις ἀποτροπή. 
ἐπιτιμητάς. τιμηταὶ μὲν οἱ πρῶνόν τι 

ἐκαλοῦντο τιµώμενοι, ἐπιτιμηταὶ δὲ οἱ χρόνῳ 
ὕςερον τὰ αὐτὰ τιμώμενοι. Ἠατρ. 

ἐπιτιμέα εὐπορία, ἢ ἡ μὴ ἀτιμία" Κέ- 
φαλος ῥήτωρ 'ὑσάχις αὐτὸν κιμδυνεύρντα 
περὶ τῆς ἐπιτιμίας ἡ τῆς πατρίδος rũ βίη 
παντὸς διεσώσατε; ̓ 

ἐπιτίμια τὰ ἐπὶ τιμῇ εινὸς γινόμενα” ο 
Σοφοκλῆς (ΕΙ. 915) "ἀλλ ἐς Ὀρέσου ταῦτα 
τάπιπίμια.”.. 

ἐπετίμια αἱ μισθοί: Σοφοκλῆς (ΕΙ. 13980) b 
ytroũ πρόφρω» ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν ῥε- 
λευμάχκω», καὶ δεῖξον ἀνδρώποισι τάπιτίμια, 
τουτέςι τοὺς μισθούς. 

ἐπέτιμον πλούσιον, ἡ τὸν μὴ ἄτιμον. 
«Τουκιανός (Τοχαγ. 26) ή ἡ βουλὴ δὲ ἐπικλα- 
σθεἴσα πρὸς αὐτὸν — τῷ ΦΗενεκράτει 
τὴν καταδίκην, καὶ ἤδη ἐπίτιμάς ἐςι.''"τός 
τε δούλους ἐλευθέρους καὶ τοὺς ἀτίμες ἐπι- 
τίµους καὶ τοὺς µετοίκονς πολίτας καὶ τὰς 
ὀφείλοντας ἀφεῖσθαι ἐψηφίσαντο.” 

ἐπίτιμος ὁ τετιµηµένος καὶ οὐκ ἄτιμος. 
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ἐπιτιμῶσα" τοῖς μὲν ἐρασθεῖσιν ὡς 
ἑταίρα συν», ἀὐροὺς αἰτοῦσα τοὺς µισθές, 
ἐπιτιμῶσα δὲ τὴν ὑπὲρ τῆς ὁμιλίας αἴτησιν 
διὰ τὸ μὴ ἐξεῖναι ὁρᾶν ἐμφανῶς ἃ ἐθέλει 
ῥαρύνουσα τὴν τιμήν. 

ἐπιτίτδιον ὑπομάζιον, ὑπὸ τὴν τροφό». 
ἐπιτολῆς ἀνατολῆς, φάνσεως ἄςρου. 

ἐπιτολμῆσαι, ὁδοτικῇ, ἐπιῤουλεύσα- 

σα" ᾿καὶ ἀναπείθει ἐπιτολμῆσαι τῷ «4υ- 
κίδη καὶ τῷ 

τοιοῦτος, ῥᾷςά τε ἀναπείδει, καὶ νυκτὺς γε: 
νομιένης ἀκράτου. 

ἐπίτομος. 

ἐπιτομώτατον τὸ συν(ομώτερον. 
ἐπίτονος ὁ Φδεσμεύων ἱμὰς ποὸς τὸν 

ἱσὸν τὸ κέρας. 
ἐπίτονος. «άριστοφάνης (1,9. 933). ἐπὶ 

ἐπιτύνου. γελοῖον δὲ ἐπὶ δέρματος. καὶ Ὅμη- 
θος (u 433) "ἐπίτονος ῥέῤλητο.” 

ἐπιτοπίζω κατοικζω. 
ἐπὶ τοῦ ανδραβόλου, ἐπὶ τῇ κατὰ 

πὸ χεῖρον προκόπτοντύς" ὁ γὰρ Λ1ωγδράβο- 
λος Φησαυρὸ» εὑρὼ» τῷ πρώτῳ χρόνῳ πρό- 
βατον χρυσοῦν ἀνέθηκε τῇ Ἡρα, τῷ δὲ δευ- 
τέρῳ ἀργυροῦν, καὶ τῷ τρίτω χαλκοῦν. ε{. 
τ. ἐπὶ τὰ Ἰμανὸρ. 

ἐπιτραπέζια ὁτηγήµατα. Basilius M. 
t. 1p. 69 D. 

ἐπιτραπεζώματα τὰ ———— — τῇ 
τραπέζη Αρώματα. Athen. p. 170. 

ἐπιτραχήλιος κόσμος. 
ἐπιτρέπει Χαρίζεται, παραθίδωσιν;' ὃ 

δὲ τῆς ἐμῆς σατραπείας φυγάδα ἐλαύνει, καὶ 
τούτῳ ἐπιερέπει.' 

ἐπιτρέπειν τοῖς αἰκείοις «Πημοσθένης 
ὤπ 1) ἀντὶ τοῦ δικαςὰς αὐτοὺς αἱρεῖόθαι. 
ἄνσίως δὲ ᾿ἐ ἐπέερεψεν ἀνδράσιν’' εἶπεν ἀνεὶ 
τοῦ ἐπιτρόπους κατέςησεν. Harp. 

ἐπιτρέχειν τοῦ ὁιώκειν διαφέρει" ἐπι- 
τρέχει μὲν γάρ τις τῷ μὴ φεύγονει, διώκει 
δὲ τὸν φεύγοντα, ἔςι δὲ τὸ διώκειν οἷον ἐλαύ- 
γεν" ἔνφεν καὶ ἀποδιώκειν λέγεται. 

ἐπιτριβείη ἐντριῤὴς γένοιο, ἔμπειρος 
ὑπάρξοι, ἢἤ παρορµηθείη. σηµαίνει δὲ καὶ 
ἀπολεσθείη. 

ἐπιτριβόμενοι ἐπερχόμενοι. 
ἐπίτριπτος ὁ ἐπιτριῤῆναι ἄξιος. 
ἐπιτρίταις. ]σαῖος ἓν τιῷ κατὰ Καλλι- 

φῶὤντος ᾽ἑξακοσίαις ὁραχμιαῖς ἐπιτρίταις 
ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ή ὀβολοῖς, κατὰ τὸ τρίτην εἰ- 

ο 

* . 

Ὡς μονο μαμα ων ——— 

V ι) / : ο ᾿ 
2ωσ., ἐπαίρει δὲ ἅτε φορτηγὰς. 

ἴχων. ἢ κεφαλαιωδῶς, ταχέως. 
ο) Γπρύόχως 

Αάλιςά µου, 

ἐπιτεμῶσα — ἐπιφάνεια 

ναι μερίδα τοὺς ἡ ὀβολοὺς τοῦ τετραδράχ- 

ου. Ηπερ. 

ἐπιτρῖψαι, αἰτιατικῇ, ἀπαλέσοι, 
ἐπιτροπεύω γενικῇ. αἰτιατικῇ δέ 

ἐπετρόπευσε μὲν τὸν υἱὸν 4λεξάνδρου 
'Ηρακλέα κληθένεα, 
"ἀπιτροπή παρατροπή" "ὁ δὲ Atuöxioc 

προχειριζόµενος διαπέμπεσθαι πρὺς τὲς «{α- 
πατηνοὺς κιὶ λαλεῖν ὑπὲρ ἐπιτροπῆς ἅπα- 
ράσκευος ἦν εἰς τὸ μιέλλον"Ὀ.. 

ἐπιτροχάδην ἠπειγμένως, ὥσπερ τρέ 
κόραξ ἐπι- 

χειμῶνα . σημαίνει 

* 

του 

φΦεγγόµενος 
(ΑεΠκπ. ΝΑΤ). 

ἐπὶ τρογοῦ δεῖ σ᾿ ἐκεῖ «ρεβλούμενον εἰ- 
πεῖν πεπανούργηκας" ριςοφάνης Πλέότῳ 
(976). παροιμία ἐπὶ τῶν πονηρῶν' τροχὸς 
}άρ τις ἦν ἐν “θήναις, ἐν ᾧ δεσµούκενοι 
οἱ — ἐκολάζοντο. ε{. ν. τροχισθεῖσα. 

ἐπίττουν ἠσέλγου», κατεφΏου». πεττᾶν 
δέ ἐσι κυρίως τὸ τὰς πλατείας ναῦς εέτττ; 

χρήειν". ἔνθεν οὖν µετενήνεκται ἡ λέεις. ὗ 
ἀρτὶ τοῦ ἐκίνουν, συνῆλθον" ᾿ριςοφάνης 
Πλούτω (1094) Ἱκανὸν γὰρ αὐτὴν πρότερο» 
ἐπίττουν. χρόνο». ἔπιτον δέ, δν ἑνὸς τ, 
ἐπέρχεσθε, ἐπιπορεύεσδε' ''λέγετον, ἔπετον" 
Ἠρικοφάνης Βατράχοις 4113. 

ἐπιτυφῇ ἐπικαῇ, ἐκπυρωὺῇ. ὅτως «ἀρι- 
σοφάνης (5. 391) "ὅπως ὢν ἀνὴρ ἐπιτιφῇ 

" ἐπικαυόῃ ἐπ ἐμοί. : 
ἐπιτυγοῦσιν εὐτελέσι" ᾿ περὶ ὑπάτων 

μὴ ῥᾳθύμως σκοπεῖν, ως οὐ τοῖς ἐπιτεχᾶσε 

δέον ἐγχειρίσαι τὴν ἀρχὴν τοσούτων περεεςτ;- 
κότω» κινδύνων τὴν πύλιν. 

ἐπιτωθδάζω» ἐπιλοιδορούμενος, 
βαίνων, ἢ καυχώµενος,. ἢ χλευάζων. 

ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων ἐπὶ τῶν φῶδια- 
σάντων γενέσθαι" (Ρο)ψὺ. 14 39) "πρέσβεις ο ὲ 
ἔπεμπε διασαφοῦντας Πόπλιον μὲν εὐδοκεῖε 
τὴν εἰρήνη», τοὺς δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ διαφά- 
ρεσθω, καὶ φάναι διαµιένειν ἐπὶ τῶν ὕποκει- 
μένω», ἐνεσώτων. 

ἐπιφαίνεται ὀψόθον, ὑποφαίνετεει 

δὲ χωμόθεν. 
ἐπεφάνεια. ἐπιφάνειά ἐςι σώματος τεκ- 

ρας, ἢ τὸ µῆκος καὶ πλάτος [ιόνον ἔχο». 
βάδος δὲ ὅ. αὐτὴ δὲ κατ ἐπίνοιων καὶ κεκῦ᾿ 
ὑπόσςασο λέγεται (Βίος. α.. 7195). ἐπιφάρεενι 
δὲ αἱ ἡ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Ἀρεςενε 
ἔνσαρκος οἰκονομία. 

ἡ ἔπερε- 



ἐπιφάνιον -- Ἐπίχαρμος 

ἐπιφάνιον καὶ τὰ ἐπιφάνέτα. 
. Ἐπιφάνιος Κωνςαντείας τῆς Κύπρου 

ἠίσχοπος, τῆς πρότερον Σαλαμίνης, ἔγραφε 
ααὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων λόγους, ἃ πανά- 
µια λέγονται, καὶ ἕτερα πολλά, ἅἄτινα παρὰ 
μὲν τῶν πεπαιδευµιένων διὰ τὰ πράγματα 
παρὰ δὲ τῶν ἰδιωτιὸν διὰ τὰ ῥήματα ἆναγι- 
;ώσχεται. τελευτᾷ ἐσχατογήρως. Sophronius. 

. Ἐπιφάνιος Οὐλπιανοῦ Πετραῖος σοφι- 

σής, παιδεύσας ἔν τε αὐτῇ καὶ ἐν '4θήναις, 
ἤραψε περὶ κὀινωρίας καὶ διαφορᾶς τῶν 
τάσεων, προγυμνάσµατα, µελέτας, δηµάο- 
vorc, πολεμαρχικό», λόγες ἐπιδεικτικούς, καί 
ἵνα σύμμικτα θεωρήματα. 

ε Επιφάνιος ἐπίσκοπος «Σηλυῤῥίας ἢ 
Ἠμβρίας ἔγραψε λόγον ἀντιρρητικὸν κατ 
ἑκφοκαντῶ», λίαν ὠφέλιμον. 
Ἐπιφάνιος καὶ Εὐπρέπιος ἐγενέσθην 

Αλεξωνδρεῖς τὸ γένος ἀμφύτεροι, καὶ τῶν 
παρὰ λεξανδρεῦσι τελετῶν' νομιζομένω» 
ῥαημονέσατοι, τῶν μὲν Περσικῶν καλουµέ- 
ων ὁ Ἑὐπρέπιος ἐξάρχω», τῶν δὲ ἀμφὶ τὸν 
Ὥσιριν ὁ ̓ Επιφάνιος, οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ 
τῶν τοῦ 4ἰῶνος ὑμνουκένου φΦεοῦ, ὃν ἔχων 
ἠπεῖν ὃςις ἐςὶν ὅμως οὐ γράφω κατά γε τὴν 
παροσαν ταύτην ὁρμήν. ὁ δὲ ᾿Επιφάνιος 
η]ϊτο καὶ τῶνὺε τῶν ἱερῶν. οὗτοί μέντοι 
οἱ ἄνδρες οὐκ ἐγένοντο μὲν ἐπὶ τῆς ἀρχαιο- 
αρεποῦς πολιτείας, τοῖς δὲ γενομένοις ἐπιβε- 
ῥήχασι καὶ ἐνέευχον, καὶ παρ ἐκείνων τόφε- 
Ἰηθέντες ἔπειτα τοῖς καθ’ ἑαυτοὺς ἐγένοντο 
πολλῶν ἀγαθῶν ἡγεμόνες, τῶν τε ἄλλων καὶ 
παλαιών διηγημάτων πυλόφωνοι χήρυκες. Au · 
μάσκιος. 

ε ἐπίφασις δήλωσις, ἔνδειξις" '"οἳ δὲ ἦκον 
μιτὰ παιανισμοῦ καὶ σεφάνω» καὶ τῆς τῶν 
Σκώντων ἐπιφάσεως.' 

Σ ἐπέφασις, (Polyh. 32 11) διὰ τὸ πολ- 
ήν ἐπίᾳασιν γενέσθαι τῆς εὐδθαιμονίας περί 
τε τοὺς xurꝰ ἰδίαν βίους καὶ περὶ τὰ κοινά, 
τῶν ἐκ Ἰήακεδονίας μετακομισύεισῶν εἲς τὴν 
Ῥώμῃην Ζορηγιῶν. καὶ αὖθις «44 3) “κατὰ 
κὲν τὴν ἐπίφασιν ἐποίει τινά, τῇ δὲ ἀληΦείᾳ 
περὶ τὰς παρασκευὰς εἶχεν."' 

ἐπεφέρει»ν κατηγορεῖ», διασύρειν" ᾿ "ἄλλο 
μὲν οὐδὲν ἐπιφέρειν ἔχων, ἃ ὅτι δὲ εὔνους εἴη 
᾿Ῥωμαίοις.” 

ἐπεφοιτᾷ (Ηετοάοι: 2 78) — — 
ἐπιφοραῖς καταδίκαις. 'οἳ δὲ πεισφέν- 

τις γαϊ παραδόντες ἑαυτοὺς εἰς τὴν «ἐπίφο- 
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ρὰν τῶν πολειίων ἀπέφθανον γενναίως,' ἀντὶ 
τοῦ τὴν ἐπέλευσιν. 

ἐπιφορήματα παρὰ ἩΗροδότῳ (4 133) 
τραγήματα. | 

ἐπίφορος ὁρμητικός" "οὐδὲ πρὸς ἀδι» 
χίαν ἢ πλεονεξίαν ἐπίφορος ἦν, προσκρᾶςι- 
χὸς δὲ καὶ ἁμιλλητικὸς ποὺὸς τὰς ἄρχοντας" 
Damase. Ῥ]οι. p.361h 203). 

ἐπιφρασθείς ἐνθυμηθείς, διαλογισά» 
ενος" “4ρριανός (Ἰπὰ, 37) 6 δὲ Νέαρχος 
ἐπιφρασθεὶς ὅτι σπείρεσθαι τὴν χώραν εἲ- 
κός, λέγει πρὸς ἄρχίω ὗτι καταλήπτέα σφί: 
σιν εἴῃ τὸ χωρίον.) 

ἐπιφροσύνῇ σονέσει, φρονήσει. 
ἐπέφρίον συνετός. 
ἐπιφυλλίδα ῥαγολογίαν, ἤτοι μικρὸν 

βοτρύδιον. τὰ ἐπὶ τοῖς φύλλοις, “ριροφάνης 
Βατράχοις (939) "ἐπιφυλλίδες ταῦτ ἐςὶ καὶ 
σωμύλματα"'. ἀντὶ τοῦ λάλοι καὶ πιθανολύ- 
οι, ἐπὶ τῶν δοκούντων εἶναι σοφῶν ἢ ποι- 
ἠτιον. ἐπεφυλλίδες δέ εἰσι τὰ ἐπικείμενα τοῖς 

µεγάλοις ῥότρυσι ῥοτρύδια. Καλλίςρατος δὲ 
τὰ αὐτὰ καθ’ ἑαυτὰ μικρά. κέκληται δὲ ὅτω 
διὰ τὸ τοῖς φύλλοις καλέήτεσθιωι. ἡ τὰ πρὸς 

αὐσοῖς τοῖς φύλλοις. 

ἐπιφνυόμενος περιπλεκόµενος" (Βἰοᾶογ. 
5 ρ.631) "τοῖς δὲ ταῖς χερσὶν. ἐπιφυόμενος 
ἐδεῖτο βοηῦ ῆσαι τοῖς ἀκληρήμασι. καὶ αὖ: 
δις ᾽ρυκτὺς γενομένης ἐπέφύοντο τοῖς ὃυ- 
σίν’' ἀντὶ τοῦ κατήρχοντο, ἐπεχείρουν. 

ἐπιφωνῶ δοτικῃ. ΄ 
ἐπιχαιρεκακία ἠδονὴ ἐπ) ἀλλοτρίοις 

κακοῖς. οὕτως οἱ φιλόσοφοι. Diog. L.7 114. 
ἐπιχάνῃ" "ἔχεσθαι δὲ αὐτοῦ ἐκέλευσεν, 

ἵνα μὴ: διαδρὰς ἔξω τοῦ σρατοπέδου εἶτα 
μέντοι 'ζῶν ἀπέλθη καὶ ἐπιχάνῃ . ἀντὶ τοῦ 
— 

Ἐπιχάρης Σικυώνιος προὀύτης: Anuo- 
σψένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (295). μα 

ἐπίχαρι. 
ἐπίχαρις ἐπιτερπής, ὁμιλητικός» 'ὃ δὲ 

σεμνὺὸς ὦν καὶ σπουδαςικὺὸς ὅμως ἐπίχαρις 
ἦν ἐν ταῖς ὁμιλίαις (οΓ. ν. σεμνόν). 

᾿Επίχαρις ὄνομα κύριον, Φηλυκῶς. 
Ἐπίχαρμος Τιτύρου ἤ Χιμάρου καὶ 

Σηκίδος, Συρακούσιος ἢ ἐκ πόλεως Ἰράςου 
τῶν Σικανῶ», ὃς εὗρε τὴν κωμµωδίαν ἐν «ἂν. 
ρακούσαις ἅμα Φόρμω. ἐδίδαξε δὲ ὁράματα 
νο, ὡς δὲ .{ύκων φησί, λε. τινὲς δὲ αὐτὸν 
Κῴῷον ἀνέγραψα», τῶν μετὰ Κάδμου. εἰς Σι 



414 

χελίαν µετοικησάντων (Ηετοάοί, 7 
λοι Σάμιον, ἄλλοι ἸΜΠεγάρων τῶν ἐν Δικελία. 
ἦν δὲ πρὺ τῶν Περσικῶν ἔτη ς' διδάσκων 
ἐν Συρακούσαις" ἐν δὲ Ἵδήναις Εὐέτης καὶ 

Εὐξενίδης καὶ Ἰύλλος ἐπεδείκνυντο. καὶ 

ἐπιχάρμειος λόγος τοῦ ᾿Επιχάρμου. 
ἐπιχειλές. οὕτω λέγεται μέτρο» τὸ μὴ 

πλῆρες ἀλλ’ ἀπολειπόμενον. «4ρισοφάνης (Έα. 
821) "τὴν πόλιν ἡμιῶν μεςὴν ἐποίησεν, εὖ- 
ρών ἐπιχειλη.' 

ἐπίχειρα μισθούς, τὰ διὰ τῶν χειρῶν 
κέρδη 'ἀνθ ὧν τὰ ἐπίχειρα ἠνέγκαντο ἆλ- 
λήλοις πρεπωδέσατα."' sch. A Vesp. 579. 

ἐπιχειρεῖν τὸ ἐρωτᾶν καὶ συλλογίζε- 
σθαι" τὸ γὰρ ἐπιχείρηκα διαλεκτικάς ἐσι συλ- 
λογισμός. ἐπιχειρῶ σοι δὲ ἀεί. 

ἐπιχειρημάτων ἐννοιῶν. 
ἐπιχειρήσειν ἐπιῤαλέσθαι' ᾿ἔγραφεν 

ἐπιχειρήσειν µέλλειν τοῖς Σιγγάροις, καὶ ἐπὶ 
τῷδε πέµπειν πεζοὺς ἀποχρῶντας, 

ἐπιχειρητέα ἀντὶ τοῦ ἐπιχειρητέον, ὡς 
τὸ τολμητέα" φιλεῖ γὰρ Θουκυδίδης (1 148) 
τὸ τοιαῦτα. 

ἐπιχειροτονία ἡ τῶν χειροτορητῶν ἀπό: 
σασις. Ηατρ. ubi κατάςασις. 

ἐπὶ χγειρῶν ἀροῦσί σε ἀντὶ τὸ χειρα- 
γωγήσεσι», ποδηγήσασιν, ὑπερείσισιν ἀσθε- 
νοῦρτα, παντοδαπὴν ἐπικουρία» προσοίσου- 
αι». Theodoret. η Ps. 90 19. 

ἐπιχθονίων ἐπιγείων. 
ἐπιχρῆσθδαι τὸ πολλάκις κεχρῆσθαι 

παρὰ Θουκυδίόῃ 4 41). 
ο... συµπαθήσας, παραχωφή- 

σας" "ἐβέλω σοι τὰ δυνατὰ ἐπιχωρήσας, τᾶ 
J τὸ πέρα. ἐς ἀμιφίλογον προάγει» τὰ Ἔω: 
µαίων πράγματα, Σύμβουλος //ενέσθαι.) 

ἐπι χώρησις παραχώρησις" “ρριανός 
(Αμαὺ. 6 25) ̓ ἴασιν δὲ τῶν παρόντων ἐποίει 
τὴν τῆς, — προσποίησι» — η τὴν 
ὡς γινωσκοµένων ἐπιχώρησιν. 

ἐπιψαύειν ἐπιδιγγάνει». | 
ἐπιψηφιζόμενος ἐπικρίνων, καὶ ἐπι- 

ψηφίζω» ἐπικυρῶν») 
ἐπιωγή (Ποιμ, ε 404) ἡ σαέαη. 

ἐπιεώρκει ὑπερσυντελικός, 
ἐπιώψατο κατέλεξε», ἐξελέξατο. . ἔσι ὁ᾽ 

4ετικόν. 'ôú βασιλεὺς ἐπιώψατο ἀρρηφόρες” 
οἷον Αλλοι ἐξελέξατο" Πλάτων ἐν. Νό» 

µοις «9470. 
ἐπλαςσολόγει ἐψεύδετο. 

164), ἆλ- | 

ἐπιχειλές -- ἐποποῖ 

ἐπλάττετο ὑπεκρίνειο. 
ἐπλημμ έλησα » ἠτάκτησαν, ἐρραθύμ: 

σαν" πλημμελὲς 7ὰρ τὸ ῥάΦυμιον καὶ ἀπαί 

δεντον. "να ὑπὲρ ὤὦν ἐπλημμέλησαν κακιῶν 
φύάνοντες, ἐν τῷ δευτέρῳ προφανεῖ κινῥύνῳ 
ἰσωθῶσι κολασφέντες (εΓ. v. ἀνααώσων)., 

ἔπλην ἐπλησίαζογ., ἔςι δὲ ῥῆμα πλῶ τὸ 
πλησιάζω' παράγωγο» πλῆμι, ὁ Φεύτερος 
άάριςος ἔπλη». | ' 
ἐπλιδεύθησαν, τὸ κατακλεισθῆνωι 

περιώκοδοµηµένο», ὡςε ἔξοδον μὴ εἶναι καὶ 
οὕτω παντελεῖ ἀπορίᾳ ποτοῦ καὶ τροφῆς τε. 

ὑνάναι, πλινΦευῷηναι μη, οἳ, — 
ράσιος. 

ἐπλωίσατο. | 
ἔπνει δεινόν ὠργίζετρ. 
ἐπόγδοον» τὸ δεδανεισμένον ὡςε τῦ κε: 

φαλαίου τὸ ὄγόορν µέρος λαβεῖν τὸν. δανει- 
σή», οἷον τριώβολο» τᾷ τετραδράχµα. Harp. 

ἐποδήγει ὠδήγει, 
ἐπόφησεν ἠβουλήθη, ἠθέλησεν' 'ὁ δὲ 

Ἀκιπίων διὰ τῶν σὺν ἑαυτῷ πεζών ἐπόθησε 
τὴν ἱππείαν ἀποφῇναι." 

ἐποίκιον"' ᾿ τινὲς δὲ ἔμενον ἐν τοῖς ἀπου 
χίοις ἐκ τῶν ποιμένων κατὰ τὴν χώραν." 

ἔποικος µιέτοικος. ἔποικοι παρὰ Θεκν: 
ὁίδµ « 37) οἱ ἐν πόλει, ἄποικοι δὲ οἱ ἐν 
ἐρήμῳ τόπῳ πεμπύόµενοι οἰκῆσαι. 

ἔπαιμ ἄν ἀκολουθοίην. 
ἐποίνιος µέθνυσος, ἐπιτράπεζος, 
ἐποῖσαι ἐπενέγκαι. 
ἐποισφήσεται ἐπενεχφήσεται, 
ἔποιτο ἀκολουθοίη. 
ἐποιχόμεθα ἐπερχόμεθα, 
(ἐποκέλλονσιν ἐπιχαθίζεσι», ἐγγίζασιν. 
ἐπολιάρχει τῆς πόλεως ἠρχε». 
ἐπολιόρκει. 

ἐπολιός (αι. — ——— ὀρνέου νυ- 
ατερινοῦ., 

ἐπόλισεν ἔχτισεν, 
ἐπολολύζω. 
ἐπολνώρησας (Ρ.. η ϐ) ἐφύλαδας, 

ἐφρόντισας. 
ἐπομβρία καὶ ἐπόμβρησις. 
ἐπομβρῶ. 
ἐπομοσάμενος εὐξώμενας, 
ἐπόνουν ἐκακοπάψφου». 
ἐποποῖ, ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ ἐποπιστί. 

ἐὼν δὲ προπαροξύνηται, ὁῆλον ὅτι ἐσχημά- 
τισαι ὡς ἀπὸ εὐθείας τῆς ἔποπος (αεΐν A Αν. 
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08), ᾿ἐποποῖ, ποί, ποποί, ποποί, ποποί. Ἰὼ 
ώ, ἰτὼ ἰτώ, ἰκτὼ Ἰκών, ταῦτα δεῖ ὀξυτόνως 

προφέρεσδαι τῇ φωνῇ, ὥςε ὀρνέα ἦχο» προ- 
φέρεσθαι κατὰ µέµησιν (0, 928). rtus τιό 
τιό τιό τιό τιό τιό τιύ.͵) καὶ ταῦτα ὀξυτο. 
νητέον (9. 237).  Ἱπριοτό τριοτύ τοτοβρέξ 
ſib. 246). δεῦρο ὀεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 
τοθό τορό τοροτίξ, κικκαβαῦ κικκαβαῦ. το: 
ροτοροτολιλέγξ τοροτίέγξ (958). τί τί τί τί 
τἱτίτιό τιό τιοτίγξ. τιό τιό τιό τιοτίγξ (41). 

'ποῦ ποῦ σι; ποῦ; ποῦ ποῦ σι; ποῦ; πᾶ 
ποῦ σι; ποῦ; διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τὴν 
σπυνδαίαν ζήτησιν ἐμφαίνει 4133). ᾽αὕτη 
οὐ ποῖ ποῖ ποῖ πέτῃη: μέν ἤσυχος, ἔχ ἀτρέ- 
µας, ἐπίσχες τοῦ ὀρόμα. τίς εἰ; ποδαπή 
ην, αὐράξ πατάς —— τά- 
χθς. παρὰ τὸ εὐρέως μιγήσομαι καὶ πατάξω, 
οδιν καὶ χαμαιτύπαι αἱ πόρναι. ταῦτα ὁὲ 
τὰ ἐπιρρήπατα ἀνέλαβε διὰ τὸ Κακέμφατον 
(598).  «ὠόπ παρακελευσικόν ἐπὶ τοῦ παύ- 
σασθαί τινος ὑποθέσεως, ὡς οἱ ἐρέσσοντες" 

χέµνσµα γάρ ἐςι τὸ ὠὺπ τῶν ἐρεσσύντων, 
αχαταπαῦον τὴν κωπηλασίαν (1395), "δα. 
βωάξ, ὦ᾽ κβάτανα τῇ φρονήματος) (Αεἰν, 64). 

σριβιλικξ ἀντὶ τὸ ἐδειιίαν ῥανίδα. ςρέ- 
βος καλεῖεαι ἡ ὀξεῖα βοή, λικξ δὲ ἡ ἐλα- 
χίση βοὴ τοῦ ὀρνέου. ἡ κιὲν λέξις ἐκ τήτων 
Ἰεγένηται, λέγει δὲ ὅτι οὐδὲ ἐλάχιςόν σοι μὲ: 
ῥες µεταδίδωμει (0. 1034). Ἱἀτταταϊ ὄττα- 
ταῖ” ὑρηνῶν παρατραγῳδεῖ (. 139). ᾿ἶας- 
ταταιὰξ τῶν κακῶ», ἰατταταῖ) σγετλιασικὸν 
ἐπίρρημα. παρεπιγραφὴ δὲ λέγεται τὰ τοι- 
αὔτα (Κα. 1). : "ῥυππαπαὶ  ἐπιφώνημα ναυ- 
τιχόν (Ran. 1104). Ἅᾖ᾿ἱππαπα ἐπὶ ἵππων" 

Αριοφάνης (Έα. 599). Ἶτές ἐμβαλεῖ; βα- 
βαὶ βαβαιάξ”. σχετλιασικά , ἀντὶ τῇ φεῦ φεῦ 
Pac. 248). οἶμοι τάλας, οἴμιοι γε, κάτ 
μοι µάλα (Ρας. 980). . -ὦ εἶα, ὦ εἶω. μιά. 

µηµα βαρβάρων ἐξελκόντων. τι. δεῖ ἂν νοεῖν 
ὕτι ταῦτα ἀνὰ μέρος λέγεται, τὸ μὲν τοῦ 
Ἑρμοῦ. κελεύοντος καὶ ἕλκοντος, τὸ δὲ τῶν 
ἑλκόντων ὑπακονόντων κ. εἶα, εἷα µάλα. ὦ 

εἷα, εἶα µάλα. ὦ εἶα, ὦ εἶα᾽. (Ρας. 458). 
φῦ φῦ ἐπὶ rũ φυσῶνεος τὸπὂρ (Lys. 993). 
Ισοῦ σῇ. πᾶ πᾶ᾿ σί µου τὸ δίκενον; πά- 

ἣν σᾷ” (Α Vesp. 206). ἁππαπαϊ παπαιάς 

Ἱεόντων σχετλιασμός ib. 335). αὖν αὖν 

µίµηµα ὑλακῆς κυνῶν (ν.89θ. . βομβάξ 
ἐπίρρημα ἐπὶ Φαυμασμᾶ λαμβανόμενο». βομ- 
βαλοβάς' ἀναδυιλασιάζει τὴν λέξιν (λεσαα, 

46 ει 51). ἀτταταταταταῖ ἐπὶ τῶν ἀλγούν- 
των (ν. 330).  μῦ μῦ ἐπὶ τῶν διὰ μµυκτήρω» 
ἠχούντων (ih. 238). ἰαππαπαιάξ (8. 9591). 

΄"αἰρεσδ' ἄνω, Ἰαῖ εὐαῖ, δειπνήσοµεν, εὐοῖ 
εὐαῖ, εὐαῖ ὡς ἐπὶ νίκῃ,. εὐαῖ εὐαῖ, εὐὰ εὐά.᾽' 

τέλος τῶν Ἐκκλησιαζουσῶ» “4ριςαφάνους. 
ἐποποιία ἡ δὲ ἡρωικοῦ μέτρου ἑςορία” 

καὶ γὰρ σεροµένη μύθου ποίησις ἐποποιία 
έν. 

ἔποπος. ἡ εὐθεῖα ὁ ἔποψ. 

ἐπόπται. οἱ τὰ µυςήρια παραλαμβάνον- 
τες λέγονται ἐν ἀρχῇ μὲν μύςαι, μετὰ δὲ 
ἔνιαυτὸν ἐπόπται καὶ ἔφοροι. νε. Α Ran. 157. 

ἐποπτεία ἡᾗ ἐπίσκεψις. 
ἐποπτεύειν. διαφέρει μύςης καὶ ἐπό- 

πτης. Οἱ μὲν γὰρ τὰ µυςήρια παραλαμβά- 
ροντες µύςαι καλοῦνται, οἱ δὲτῷ ἑξῆς ἔνιαν- 
τῷ ἔφοροι καὶ ἐπόπται. ἐγὼ οὖν, φησίν, 
ὅτων λάθρα καταράσωµαι τῷ δεσπότη, λίαν 
οὕτως ἧδομαι ὡς δοκεῖν μυςήρια ἐποπτεύειν 
καὶ ἑορτάζειν. τὸ δὲ ἀλλ’ ἐποπτεύω ἀντὶ τᾶ 
οὐκ ἀλλά, ἐν οἵῳ τρόπῳ λέγομεν "οὐχ οἷον 
ἠδομαι ἀλλ ὑπερήδομαι.. seh. Α Haun. 797. 

3 ἐποργῶσαι κιηνιῶώσαι. 

ἐπ) ὄρει Θασίων ἐπάνω τοῦ ὄρες τῶν 
Θωασίω». 

ἔπορεν ἔδωκεν. 
ἐπορδθρεῦσαι ἀγρυπνῆσαι, ἡ πρὸ ἡμέ 

ρας ἐπεγερὸηναι. 
ἔπος λόγος, σίχος ἔμμετρος. 

ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδύμενα (Α Nuhb. 
1378), τουτέσιν ἀντεβάλλομεν, ἐφιλονεικᾶμε». 

ἐποτρύνει (Ποπ, { 439) παροξύνει, ὃκε- 
γείρει. 

ἐπ οὐδόν (Ηοια. 7 315) ἐπὶ πρόθνρο». 
ἔπου κατεπείγω» (Α Εεεὶ, 299) ἀντὶ 

τοῦ σαυτὸν κατελαύνω». 
ἐποφθαλμέίσας φδονήσας, ἡ ἐπιδυμῃ: 

τικῶς ἐπιῤαλών. ὃ δὲ ἰδῶὼν τὸ Χρνσίον ἐπο- 
φθαλμις τῷ ἀνθρώπῳ,: Ἰ καὶ αὖθις “ὃ δὲ 

εἲς ὑπόνοιαν ἦλὼεν ὡς ἐποφδαλμιῶν 4 
λεία, — ἐπιθυμητικῶς ἔχων». καὶ ]ώ- 
σηπος (Α.Ι.1 19 10) "διὰ τὸ ἐποφθαλμιᾶν 
τῷ πλήδει τῆς κτήσεως, καὶ αὖθις (εξ. ν. 
τεμωροῦντος) '᾿ ἀπέκτεινε δὲ αὐτὸν ὁ πανδο- 
χεὺς ἐποφθδαλμίσας τῷ χρυσίῳ.’ 

ἐποχεῖται ἐπικάθηται. 
ἐποχετεῦσαι ἐπιρρεῦσαι καὶ ποτίσαι, 
ἐποχή. πρῶτος Πύρρων ἀκαταληψέαςα 

καὶ ἐποχῆς εἶδος εἰσήγαγεν. Diog. [.. 8 61. 
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ἐποχή ἐσιν ἡ μυῖρα ἐν ᾗ καταλαμβάνε- 
ται ὃ τε ἦλιος καὶ ( σελήνη καὶ ἕκαςος τῶν 
πλανητῶν. εἶσὶ δὲ οὗτοι κατὰ τάξιν, Φαίνων 

Φαέθων ΗΠυρόεις ἥλιος Φωσφύρος Σείβων 
σελήνη. ἕκαςον δὲ τῶν ζωδίων διαιρεῖεαι εἰς 
λ) µέρη, ἃ καλοῦρται μµοῖραμι" ἡ δὲ μοῖρα 

ρ 

πρῶτα λεπτά, καὶ τὸ ἐν πρῶτον λεπτὺν ὅι- 
αιρεῖται εἲς ὅ πάλιν, ἃ καλοῦνται δεύτερα 
λεπτά, πλέον δὲ τιν δευτέρων λεπτῶν ἐν τῷ 
προχείρῳ κανόνι παραλαβεῖν οὐκ ἀναγκαῖον. 

ἐποψειασκός. 
ἐποψέα, 
1 {.- 2 ἐπράξατο ἀπῄτησεν. 

η) * * 
τίους καί τινας ἄλλους ἐπράξαντο” 

τοὺς δὲ Βυζαν- 

αἰτιῶ» τοὺς «{9ηναίους περὶ τοῦ παιδὸς οὐκ 

ἔτυχεν, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπράξατο. 
ἑπεραξικόπει" 

διαιρεῖται εἷς ξ µέρη, ἃ καλοῦνται — 

| 
| 

| 

ἀντὶ τὸ 
χρήματα ἀπήτησαν. καὶ αὖθις "ὡς δὲ δίχκας | 

"ὃ δὲ ἐπραξικόπει τὴν | 

ἐποχή ὃ ----ἔπ᾽ ὠκεανοῖο 

κεῖραι ἡ κτενίσαι, 
ἑπταπλασίονα ἀντὶ τὸ ο μας μι : 

ὁ γὰρ ἑπτὰ ἐπὶ πλήθους τάττεται. 
ἔπταραν ἠσθόμην ' πταρμὸς γὰρ κεφα. 

λῆς αἴσθησις, ἐπεὶ οἱ Φιγόντες τοῦ — 
λεπτῷ κάρφει πτάρνυνται. 

ἑπτερ οὔτο ἐκουφίετο. . 
ἑπτέτης ὃ ἐτῶν» (Α Ran. 420) "ατέτης 

ὧν ρχέὸ ημος οὐκ ἔφυσε φράτορᾶς,  του- 
τέσι φράςας ὀδόντας. 

ἔπτηξεν ἐφοβήδη, συνεράλη , ἕταπει 
λώθη 

ἐπτηχότες — φοβούμενοι. 
ἐπτοημένο ς δαυμήζων. 
ἐπόθοντο ἤκουσαν, ἠρώεησαν. 
ἐπύλλια ξυλλέγω (Α Λο. 397) τὰ ἔτι 

ὑποκοριςσικῶς. 
ἐπύ 6σευσε πυρκαϊὰν ἐποίησε. 
ἐπωάδειν τὸ ἐπὶ τοῖς φοῖς καὐώέκεσθαι 

πόλιν, ἐκ πολλοῦ κατασκεναζόμενος ἐν αὐτῇ | τὰ ὄρνεα. “ἀρισοφάνης Ὄρνισιν 67) 4N 

προδύτας. 
ο ἔπρασσυν ἀντὶ τοῦ ἐβονλεύοντο" (Ότο- 
ορ. Ῥει». 1 11) "ἀλλήλοις ξυγγινόµενοι ἔπρασ- 
σον ὅπως τά τε ὑιάφορα λόσουσι καὶ τὰ 

ἀμφὶ τὴν εἰρήνην εὖ Φήσονται. 
ἐπραττόμη» ἀπήτουν. 
ἔπραττον ἐπεβούλενον, προεδίδοσαν" 

Polyh. 4 17) ""ἐπεσπῶρτὸ τοὺς «4ἰγωλός, καὶ 

τότοις ἔπραττον τὴν πόλιν. καὶ δις urug 

τις ἔπραττε κακῶς, καὶ πᾶσα ἡ οἰκία αὐτῷ 
ἐνόσει. | 

ἐπρέσβενεν ἑτίμα" "ὁ δὲ Σωκράτης * 
ἠθικὴν φιλοσοφία» ἐπρέσβευεν.'' 

ἔπρηξας (Ηοιη, ὃ 357) ἔπραξας, ἔποη- 
σας δὲ ἔκαυπας. 

ἐπρήσδη ἐκαύθη πυρί" 

κουργῶν, καὶ ζῶν ἐπρήσθηι' εξ. v. μέγα. 
ἐπρίατο ἠγόραζεν. 
ἐπρυτάνενσε παρέσχε, 

᾿"δῶρά τε πέμπει ἐπὶ φιλήᾳ τε κε) συμμαχίο 
ἣν 5ερυγγαῖος ἐπρυτάνευσεν. 

ἔπρωσεν» ἐμοίρασεν. — 
ἑπτά b ἀρίθμός. | 
ἑπταβόειον (Ἠοιη. Η 590) ἑ ἑπτάβυρσόν, 

ἑπτάπτυχον. 
ἑπταικώς σφαλείς" 

τὸν οὐδὸν τῆς αὐλῆς μαμα βιαιύτερὺ» καὶ 
πρὺς γῆν κατηνέχθη, 

ἑπτάπεκτος ἡ βαθεῖαν ἔχουσα κόπιν, 
ἡ ἑπτάκις δυναμµένη καρῆήναι" πέξαι γὰρ τὸ 

eeg 

Muxiuuro- ἦν, ἐπωῤελία οὖν ἡ 

λως ἄρ' οὗποψ, ὡς ἔουεεν τὴν λόχμη» ἐμβὰς 
ἐπφζε,'. τὰ δὲ — ἐν τῷ ἐπιωάζειν λάλε 
εἰσίν. 

ἑνφάζου ανν. ἐπὶ, τοῖς φᾠοῖς ἀδοισε, 
βοῶσιν, 

ἐπωβελία. πολλών * χρήματα σιλεο-» 
φα»τούντων «τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ ἀποάγμονεις 
τῶν πθλιτῶν, καὶ —8 τῶτο πράστειν ὅκα- 
βαλλομένων τῶν περὶ εὺ ἐμπόριον συμβαά- 
λόντων ἐπὶ ναὐτικοῖς τύκοις, “4θηναῖοι ζα- 
µίαν ἔταδαν κατὰ τῶν ἐγκαλούντω» ὁβολὺ» 
ἐκτίνειν, εἰ μὴ καν’ ὧν ἐνεκάλου» τούτους 
ἕλοιε. ταύτην τὴν ζημίαν — ωνό- 
µασα». 

ἐπωβελία. τὸ ἕκτον μέρος τοῦ τεεήκεᾶ-ε 
Ἱἑάλω μέγα κα: | τας, ὃ ἐπράτχοντο οἱ γραψάμενοί ενας οεεκό 

μὴ ἑλόντες αὐτοῖς τοῖς 7θαφεῖσι». ἐκαλεῖτου 
δὲ οὕεως, ὅτι κ΄ ἑκάσην ὁραχμὴν ὑβολὸς 

ἡ ζηκία. ἐπωβελέα ὃ τό- 
χος ὑπὸ Ηλάτωνος κ.» ιά (p. ↄ21 Ὀ». 

ἐπῳδός ἡ ἐπάδουσα τοῖς νοσοῦσι τα εεκετέ. 
καὶ ἐπῳδή ἡ γοητεία". Ηολύβιως (33 3) Ἱ Ἱπεες- 
σης ἐπωδῆς καὶ περιάµιµιατος πεῖραν ελ εέκι- 

βανο». Σοφοκλῆς (ΔΙ. 58648) '"οὗὐ πρὺς ὕεεκ ες 
σοφοῦ Φρηνεῖν ἐπωὺὰς πρὸς τομώῶντα τες- 

δὲ ὑπερβαίνων ματι. 
ἐπ᾽ ὠκεανδῖο ῥοάων Ὅμηρος «35 

ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπ' ὠκεανὸῦ ῥοάς. καὶ ἀλλκελώθι 
(41900) "ἀλλ ἆ Μήινελάου (ᾳ ὐέςευσο» 
ἐπὶ τὸ, ἸΠενέλαον. 

κ 
ο. - 



2 ’ 

ἐπώκειλα — 

πώκειλα ἀπέκλινα, 
ὑώλησε διέπρασεν. 
πωμαδόν τοῖς ὤμοις' 'ὃ δὲ φέρων 

ἰπυμαδόν, λέγεται καὶ ἐπωμάδιος. 
ἐπωμίς εἶδος περιβολαίου. '"ἐπωμίδες δὲ 

καὶ ἀναξνρίδες καὶ τῶν» ὑποδημάτων τὰ 
πλεῖσα ἐς τῶν Οὕννων τό τε ὄνομα καὶ τὸν 
τρόπον ἀποχέκριται σφίσι' Προκόπιός φη- 
συν (Are. 7). 

ἐπώμοτο»' Σοφοκλῆς (Trach. 1190) 
πι ἔωγε, Ζῆν' ἔχων ἐπώμοτον, τουτέστι 
τοῦ ὄρχου ἐγγυητή». 

ἐπώνια τέλος ἐςὶ τὸ ἐπὶ τῇ ὠ»ῃ διδό- 
uiroy. ὁ) ἂν ἴσως ἡ πέμπτη. Harp. 
ἐπώνυμοι. ὀνττοί εἶσιν οἱ ἐπώνυμου οἳ 

μίν { τὸν ἀριδμόν, ἂἀφ' ὧν αἱ φυλαέ, ἕτεροι 
M ἐπὶ τοῖς μ”, ἀφ ὧν. αἱ ἡλικίαι προσα- 
Ἀρέονται τῶν πολιτῶν καθ’ ἕκαςον ἔτοξ, 

iad ᾗ ἔτους µέχρι ξ. Harp. ε{. v. σρατεία. 
ν ἐπώνυμοι. οἱ κατ ὀἀρετὴν διαπρέποντες 
ἐσοὶ καὶ ξένοι χαλκαῖς εἰκόσιν ἐειμῶντο" ἀφ᾽ 
ὧν ἐνίων καὶ ταῖς φυλαῖς ἐεέδη ὀνόματα. 
φασὶ ὁ᾽ ἐκεῖθεν πρῶτον δόξαι τὰς φυλὰς ἐξη- 
Ἰήσασφαι" ἀπορούρτων γὰρ αὐτῶν ὄνομα 
ταῖς φυλαῖς Φέσθαι, ἀπὸ τῶν ἐνδοξοτάτων 
τοῦτο ποιῆσαε, καὶ ἕκαςον» ϱρ' ὀνύματα ἰδίᾳ 
Ἰβαψάμενο» κληρῶσαι. παρὰ ὁ) ἂν τὸς εἰκό- 
-ας τῶν ἐπωνύμων τούτων εἰσηγοῦρτο τοὺς 
ρύκους πρὶν ἢ γενέσθαι κυρίες, ἵν ἐντυγχά- 
ντες αὐτοῖς οἱ βουλόμενοι κατηγοροῖε». 
ἐπώνυμον τὺ μεθ ἱτέρου κυρίου καθ’ 

υὺς λεγόμενον. ᾿ἐπωνυμίαν» Φέµενοι ἹΜάρκῳ 
Λορῥἒον ἐπὶ τοῦ συναγωνιζομένα κατὰ τὴν 
μονομαχία» ζῴου" κόφβους γὰρ τοὺς κύρα- 

κάς φασι Ῥωμαῖοι. ” καὶ αὖθις ριςοφάνης 

Plat. 1165) “ὡς ἀγαθόν ἐς ἐπωνυμίας πολ- 

Ἰὰς ἔχειν, ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, οὐ µαταίως ἄρα 
σπύδησιν οἱ δικάζοντες πολλὰ ὀνόματα ἔχειν. 
Ἐπωπεύς ᾿Επωπέως. 
ἐπωπτευκότων». οἳ μυηνέντες ἐν {λευ- 

εὔιἐν τῇ δευτέρα μυήσει ἐποπτεύειν λέγονται» 
ἐπωρνυόμενος φωνιῶν. 
ἐπωρώθησαν (δά Rom. 14 7) ἐσκληρύν- 

ὕτσαν, 

ἐπωτίδες' Θουκυδίδης 7 36) “καὶ τὰς 
ἐπωτίδας ἐπέθεσων ταῖς πρώραις παχείας, 
ὡς ἐπὶ ἓξ πήχεις ἐντός τε καὶ ἔξωῦεν. ἐπω- 
τίδες εἰσὶ τὰ ἑκατέρωθεν πρώρας ἐξέχοντα 
ξύλα, 

ἐπωτίσιν" 

* τομ 

"ἐκ φορτίδων πολεμιςηρίας 
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τὰς »ῆας κατεσκεύασε, ταῖς ἐπωτίσι καὶ ταῖς 

ςερίφοις ἀποφήνας εὐρώςους.᾽' 
ἐπ᾽ ωὐτόν ἐπ αὐτόν. 
ἐπωφελές. 
ἐπώῴχετο (ἨΠοιη. «4 50) ἐπεπορεύετο. 
ἐρᾷ ἐπιδυμεῖ. ἔρα δὲ ἡ γῆ, παρὰ τὸ 

ἐρίσαν, ὃ ἔξι περὶ ἴσης φιλονεικῆσαι. καὶ ἔρρει 
ἐφφείρετο. ο. Etym. Μ. v. ἔρα, Gud. p. 204 00. 

ἐραῖα ô κλάδος. σημαίνει καὶ τῆς ἐλαίας 
τὸ σκυῤαλῶδες. 

ἔρανα δῶρα τὰ ἐκ συλλογῆς. 
ἐρανεμπύόλοις τοῖς ἐκ τῶν ἐράνων ἐμ- 

πολῶσιν ἀπὸ τῶν. ἀρχῶν. 
ἐρανικαί. ὅτι ἔμιηνοι δίκαι αἅ τε ἐμ- 

πορικαὶ καὶ ἐρανικαί. 
ἐράνιον ἐκ συνεισφορᾶς δῶρον. 
ἐρανισάμενος ἐκ πολλῶν συναγαγών. 

καὶ ἐρανίσας «{ημοσθένης {ρ. θ44 11) ἀντὶ 
τοῦ ἔρανον αἰτήσας. ἐρανιςὴς μέντοι χυ- 
ρίως ἐςὶν ὁ τοῦ ἐράνα µετέχων καὶ τὴν φο- 
ou⸗ ἣν — μηνὸς ἔδει καταβάλλειν εἶσ- 
φέρω». Ηπτρ. 

ἔρανος ἡ ἐκ κοινοῦ ἑςίασις' ἢ ἐντολη, 
εἰσφορά" ἢ συλλογή" ἢ σπουδαιότερο». ο, 
Ἐγιη. Μ. 

Ἠρασινάδης (Α Ran. 1226) ὄνομα κύ- 
ριον. «ρατηγὺς δὲ ἦν. 

Εοασίςρατος Ἰουλιήτης ἀπὸ Ἰουλίδος 
πόλεως Ἱέω τῆς νήσου. χρηµατίζει ἂν Κή- 
(ος, εἱὸς ρητοξένης τῆς ΙΜηδίου τοῦ ἰατρᾷ: 
ἀδελφῆς, καὶ Κλεομβρύτου. οὗτος «άντίοχον 
τὺν βασιλέα νοσᾶντα ὑπὸ τοῦ τῆς μητρυιᾶς 
Στρατονίχης πόθη ἰάσατο, εὑρὼν τὸ πάθος 
ἐκ τοῦ σχεῖν τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὖ- 
τοῦ καὶ τὸν παλμὸν αυνεικάσαι" ὁσάκις γὰρ 
ἔβλεπεν ὁ «ντίοχος τὴν μητρυιὰν αὐτᾶ τυ- 
χὸν διερχοκιένην, ἐπάλλετο τὴν καρδίαν μά- 
λισα τῷ ταύτης ἔρωτι. τέθαπται δὲ πρὸς τῷ 

ὄρει τῇ ἸΜνυκάλῃ, καταντικρὺ αάμου. ἔγρα- 
Ψεν ἰατρικὰ βιῤλία Φ'. 

ἐρατεινός ὁ ἐπέραςος. 

Ερατοσθένης 4γλαοῦ (οἳ δὲ "4μβρο- 
σίου) Κυρηναῖος, μαθητὴς φιλοσόφου ᾿4ρέ 
σωνος Ἁίου, γραμματικοῦ δὲ {υσανίου τοῦ 
Κυρηνωίου καὶ Ἰαλλιμάχου τοῦ ποιητοῦ. 
µετεπέμφὺη δὲ ἐξ «4θηνῶν ὑπὸ τοῦ τρίτου 
Πτολεμαίε, καὶ διώτριψε µέχρι τοῦ πέμπτη. 
διὰ δὲ τὸ δενυτερεύει’ ἐν πανεὶ εἶδει — 
τοῖς ὄκροις ἐγγίσας ῥῆτα ἐπεκλήθη: οἳ 
καὶ δεύτερον ἢ »νέον Πλάτωνα, ἄλλοι πέντα- 

27 
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ὦλον ἐκάλεσαν. ἐτέχθη δὲ οχς΄ ὀλυμπιάδι, 
καὶ ἐτελεύτησεν π΄ ἐτῶν γεγονώς, ἀποσχόμε- 
νος τροφῆς διὰ τὸ ἀμβλυώττειν, μαθητὴν 
ἐπίσημον καταλιπὼν “ριςοφάνη» τὸν Βυ άν- 

τιον, οὗ πάλιν 4ρέσαρχος μαθητής. μαῦη” 
ταὶ δὲ αὐτοῦ ἸΗρασέας καὶ ἸἨένωνδρος καὶ 
“ἄρισις. ἔγραψε δὲ φιλόσοφα καὶ ποιήματα 
καὶ ἱςορίας, ἀςρονομίαν» ἡ καταςερισμούς, 
περὶ τῶν» κατὰ φιλοσοφία» αἱρέσεων, περὶ 
ἀλυπίας, διαλόγας πολλούς, καὶ γραμματικὰ 
συχνά. 

ἐργαλεῖον ἔργον τι. 
ἐργάνη ἡ «49ηνᾶ, παρ ὕσον ἔφορός ἐςι 

της τιῶν γυναικῶν ἐργασίας, ταύτῃ παρὰ 
“φηναίοις καὶ Σαμίοις εἴρηται. σηµαίνει δὲ 
καὶ τὴν ἐργασίαν, 

ἐργαςῆρας ἐργάτας" 'ὃ ὃ᾽ ἐνελύχα τι: 
»ὰς ἐργαςῆρας ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπανιόνεας, καί 

πως λαθὼν» εἲς αὐτὸν ἑρπύσως. 
ἐργαςήριον ἓν ᾧ τινὰ ἐργάζονεαι" Πο- 

λύβιος (10 20) "οὐκ ἔςι, κατὰ τὸν Ἐενοφιῶν- 
τα, ὃς Φεασάμενος τὴν πόλιν ἐκείνην οὐκ ἂν 
εἶπε πολέμου ἐργαςήριον. 

ἐργάςικός' Πολύβιος (19 16) ""δίως δὲ 
τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς τῶν ἐργασικῶν κατιι- 
σκευῆς. 

ἐργάτιδες αἱ ἐργαζόμεναι γυναῖκες τὰ 
τῶν ἀνδρῶ» ἔργα, ἡ εὐδεῖα ἐργάτις. 

Ἐργίσκη τῆς Θράκης ἐςίν, ἀπὸ ᾿Εργί 
σκα τοῦ Ποσειδῶνος καὶ ἄβας νύμφης. Harp. 

Ἐρ]οκλῆς σρατηγὸς “4φηναίων. Harp. 
ἐργολάβος. οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ συνηδείᾳ 

δοκοῦμεν ἐργολάβον καλεῖν τὸν ὑπὲρ τινιῶν 
ἔργων μισφὸν λαμβάνοντα καὶ ἔχοντα τοὺς 
συνεργαζοµένας, οὕτω καὶ οἳ ῥήτορες ἐξεδέ- 
ξαντο τὸν ἐργολάβον, ἀλλ’ ἐπὶ φλαύρων πρα- 
γμάτω» χρῶνται τῷ ὀνόματι, ὡς «{ημοσθέ- 
νης ἐν τῇ πρὸς τὴν ῥουλὴν καὶ τὺν δῆμον 
ἐπιςολῇ (ρ.643 20) "πολὺ γὰρ μᾶλλον εὐνοίας 
καὶ φιλα»δρωπίας τὰ παρόντα πράγματα 
δεῖται ἢ ταραχῆς καὶ δυσµενείας, ὧν ὗπερ' 
βολῇ χρώμενοέ τινες ἐργολαβοῦσι καθ’ ὑμῶν 
εἰς ὑποδοχὴν πραγμάτω», ὧν διαψευσθεῖεν.᾿ 

ἔργο» ἐπὶ τοῦ δυσχεροῦς" —— (8 5) 
ος δὲ Ῥωμαῖοι πολιορκοῦντες τοὺς 3νρα- 
. ἔργου εἴχοντο, οὐ λογισάµενοι τὴν 

“ρχιμήδους δύναμιν. καὶ ἔργον — 
χαλεπὸν εἰπεῖν. καὶ Σοφοκλῆς «Αὶ. 862) aaã 
οὐδὲν ἔργον ταῦτα φρηνεῖσθαι µάτην, . 

ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τιν. ἀντὶ τᾶ 

ἐργαλεῖον -- ἐρεῖτε 

όφελος. 
Ἐργόφιλος ςρατηγὸς 4δηναίων. Harp. 
ἐργῶδες μετὰ πόνε γινόμενο», ὀυσχερές. 
ἔρδειν πράττει». 
ἔρδοι πράττοι, ἐργάζοιτο" (Α Ύεερ. 14232) 

΄ἔρδοι τις ἣν ἕκαςος εἰδείῃ τέχνην. 
ἐρεβεν»νός ὁ σκοτεινός, καὶ ἔρεβος τὸ 

σκότος. 
Ερεβησαίων πόλις (απ Ερβησσίνων). 
ἱἐρεβίνθινος 4ιόνυσος ἐπὶ τῶν µηδε 

νὸς ἀξίω». 

ἐρέβινθος τὸ τοῦ ἀνδρὸς αἰδοῖο». 4ρι: 
σοφάνης Νεφέλαις (1399) ᾿᾿τὸ δέρµα τῶν γε: 
ραιτέρων λάβοιµεν ἄν, ὁ δὲ πρεσβύτης φη: 
σίν "ἀλλ' οὐδ᾽ ἐρεῤίνθου,  τουτέςιν αἰδοίου. 

σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ὄσπριο». 
ἐρεβοδιφῶντες τὰ ὑπὸ σχότας. ψηλα: 

φῶρτες: (Theopliyl. Sim. 2 7) "οἱ δὲ Ῥωμαῖοι 
ἀπεπόνου» ἐρεβοδιφῶντες τὰ ὑποχφόνια,, 
καὶ ἐρεβοδιφῶσι τὰ ὑπὸ ἔρεβος διφῶσι, 
τουτέςι τὰ ὑπὸ. γῆν ζητοῦσι καὶ καταμανφά: 
νουσιν' ριςοφάνης Νεφέλαις (14932) “ἐρεβο- 
διφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρεαρον." 

ἐρεείνω ἐρωτῶ. 
ἐρεθέζει» τὸ τῇ ῥιπίδι τὸ δρ ἀνάπτευ, 

καὶ τὸ παρορμᾶν ἐπί τι καὶ παραθήγειν. 
ἐρέδισμ α ἡ ὕβρις, ππιανάς (ε.1 ρ.40) 
δὲ αὐτὸν εἰς μονομαχίαν προυκαλεῖτο, 

σχώπτων ἐς αὐτόν, ὃ δὲ τέως μὲν αὐτᾶ κα: 

τεῖχε, μετὰ δὲ αὐ φέρω» ἔει τὸ ἐρέθισμα 
ἀντήλασε τὸν ἵππον.) 

ἐρείδει». οὕτω φασὶν οἱ "4ετικοὶ πᾶνν 
ὁτιοῦν συντόνως γινόµενον" “4ριςοφάνης (Ραε. 
31) “έρειδε, μὴ πωαύσαιο μηδέποτ ἐσθίωνι 
ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐρεττόντων καὶ ἔπερει: 
ῥομένων ταῖς κώπαις. 

ἐρείδειν συνουσιάζει». 
ἀκουμβίζω. 

ἐρείκη εἶδος φυτοῦ σχιςοῦ, καὶ ἐρείκω . 
τὸ σχίζω, 

ἐρεικτόν τὸ σχιςό». ἐρεικτά τὰ κέκοµ: 
µένα ὕσπρια, ἢ τὸ σχιζόµενα ὄσπρια" εἰσὶ 
δὲ κύαμοι. “ρισοφάνης (Βαπ. 606) ́ "ήψε κα. 
— xvrous, 

ἔρειξις ἡ σχίσις. 

ἐρείομεν (Hom. «4 62) ἐρωτήσωμε». 
ἐρείπιο» τὸ ἡμίπτωτο» οἴκημα. 

᾿1ἐρείπιος γῆ ἡ χέρσος, οἵ, v. ἐριπίοις. 
ἐρείπω τὸ καταβάλλω καὶ διαφώείρω. 
ἐρεῖτε λέγετε. 

"ο 

ἐρείδω δὲ τὸν 

4 

χαι 



Ἐρέννιος -- ἐριοπωλικῶς 

Ἐρέννιος ὁ Φίλων» ὁ Βύῤλιος, ὁ Ἐρέν- 
»ος χρηµατίσας, ὡς αὐτός φησι». 

ἐρεοῦν κλῶσμα τοῦ μµαλλίου. 
Ἐρέσιον πόλις Βοιωτίας. οἵ. ν. Εἰρέσιον. 
ἐρέσσειν συντόνως ἐσθίειν, ἀπὸ τῶν 

ἐρεσσόντων. εἴ, ν. ἐρείδειν. 
ἐρέσσουσιν» εὐτόνως κινοῦσιν, ἀπὸ τῶν 

ἐρεσσόνχων. ἡ ἐλαύνουσι, κωοῦσι" (8 Αἱ.251) 

"τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλάς." τελῶ». 
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ἐρηρεισμένος ὁ ἠδρασμένος, ἐρηρι- 
σµένος δὲ ὃ πεφιλονεικηµένος, 

ἐρήριπτο ἐπεπτώκει. 
ἐρηροτηκώς ἤδη ἐρωτήσας. 
ἐρήτυῦδεν (Ηοπι. Β 90) κατέσχον.᾽ 
ἐρητύω τὸ κωλύω. | 
ἔρια τὰ μαλλία, 
ἐριῤρεμέτας ὁ μεγάλους κτύπες ἀπο- 

τὸν “Αἰσχύλον λέγει “ρισοφάνης ἐν 
ἐρέ σσω» χωπηλατῶ»" (ΑΡ7 209) ""ἐκέτι Βωτράχοις (895), πρὸς τὸ βροντῶδες τῶν ῥη- 

μ’ ὡς τὸ πάρος πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσ- µάτων καὶ κομπῶδες. οἷά ἐςικάκεῖνα ἐν ἆ ἀρχῇ 

σων ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὀρδριος ἐγρόμενος. 
ἐρεσχελεῖται φλυαρεῖται. 
ἐρεσχελία ἡ φλυαρία. 

τοῦ Προμηθέως ᾽χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν 
ἥκομεν πέὸον», Ὑκύθην ἐς οἶμον, ἄβροτον εἲς 
ἐρημίαν' Ἡφαιςε, σοὶ δὲ χρὴ µέλειν ἐπιςο- 

ἐρεσχελοῦντα σκώπτοντα καὶ χλενά- [λὰς ἃς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 
ντα καὶ οἷον ἐρίζοντα. 

ἐρέτης ὁ κωπηλάτης. 
ἐρετμῶσαι κωπηλατῆσαι. 

ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι ἆδα- 
μανείνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις.” καὶ 
αὖθις (64) “"ἀδαμαντίνα νῦν σφηνὸς αὐθάδη 

Ἐρετριεύς ὄνομα κύριον καὶ ἐθνικόν. |γνάθον σέρνων διαμπὰξ πασσάλεν ἐρρω- 
καὶ Ερέτρια πόλις. 

Ἐρεγθείδης ὁ τοῦ ᾿Ερεχθέως παῖς. 
ἐρέψεις καλύψεις" 

προέφερον.᾽᾿ 
ἐρέψιμον εἶδος πόας. σηµαίνει δὲ καὶ 

τὸ ἄκαρπον φυτό». 

μένως.. 
ἐριβρύχων πολυήχω»"' ἐν ἐπιγράμματι 

"νεῶν τε ἐρέψεις | (ΑΡ 6 169) “ἐριβρύχων πανσαµένη κελάδων."' 
περὶ σάλπιγγος φησί». 

ἐριῤώλαξ ἡ εὔγειος γῆ. 
ἐρίγδουπος (Ἠοι. Η 411) ὁ µεγαλό- 

ἔρημα τὰ θρέμματα. καὶ ἐρῆμα ποιη- | κτυπος. 
τικῶς (Hom. E 140). 

ἐρημαῖος ὁ ἔρημος λόφος. 
µαίην σπήλυγγα ἐρημικὸν σπήλαιον. 

ἐρήμη ὑίκη, ὅταν μὴ ἀπαντήσας ὁ ὑιω- 

ἐρέξει δοτικῇ, φιλονεικεῖ. καὶ ἄντερί- 
καὶ ἐρη- [ζει ὁμοίως. 

ἐρίηρες εὐάρμοςοι. 
ἐρίθακος ὄρνεο» μονῆρες καὶ µονύ- 

αόμενος ἐπὶ τὴν δίκην καταδικασῦῇῃ. ὅμοιον τροπον. 
καὶ τὸ ἐρήμην ἁλώναι" “ἐρήμην, ὡς ἂν εἴποι ἐρινεία (πἀ Βοιο. 2 ϐ) ἡ διὰ λόγων φι- 
τις, τὸν ἄνδρα ἑλόντες ἐξέμηνάν τε αὐτὸν | λονεικία. λέγεται δὲ καὶ ἡ µισθαρνία, 

καὶ πλεονεκτικώτατον ἀπετέλεσαν.᾽' 

ἐρημιία. καὶ ἐρημέίη ὁμοίως. 
ἐρημίτης ὃ ἐν ἐρήμω διάγω». 
ἔρημον ἐμβῤλέπει» ἀκίνητον καὶ νω- 

| 

ἐριθευόμενος' "καὶ ὅσα νοῶ ἐριδεν- 
όμενας. 

ἐριθηλέος πάνυ Φάλλοντος: (ΑΡ 7 213) 
πρὶν μὲν ἐπὶ χλοεροῖς ἐριωηλέος ἔρνεσι 

δρόν, οἷον ὅταν εἲς ἐρημίαν 3 πέλαγος µέγα | πεύκης. 
καὶ ἀχανὲς ῥλέπωμεν" ριςοφάνης Πολυίδῳ. |. 

ἔρημος κυρίως ἡ μονωφθεῖσα τῶν ἐνοι- 
κούντων γή, παρὰ τὴν» ἔραν (9ο. Α Plut. 447). 
καὶ ἐρημονύόμοις (ΑΡ 6 184) τοῖς τὴν ἔρη- 
μον γεμομένοις Φηρσίν. 

ἐριδηλής ὁ µεγάλως άλλων, 
ἔριθδος ἔρια ἐργαζομένη. 
ἐρικώδης ὁ διερρηγµένος τόπος. 
ἐρινεός ἡ ἁγρία συκῆ. εἰ. v. ἀπερίνασος. 
ἐρινύς καταχθόνιος δαίμων κακοποιός" 

ἐρημοσκόπους τοὺς ῥᾳΦύμως φυλάτ- | (ΑΡ 7 188) . ̓ ἀμφὶ ὰ ἐριὺὺς Φοίνιος ἐκ σομά- 
τοντας" “ἀπέκτειναν τοὺς ἐρημοσκύπους." 

ἐρημωτής ἐρημοποιός' ἐν ἐπιγράμματι | τοῦτ ἐχάλκευσεν ξίφος; ̓ 
των ᾿µόρσιμον η κεν ὔπα. ''ἄρ οὐκ ἐριονὺς 

περὶ «4ἴωντός φησι 

(ΑΡ 6115) “Ἱταῦρον τὸν πρὶν ἐρημωτὰν θῆρα | (8 ΔΙ, 1064). 
Πωκηδονίας, ἐρινύων ἀπορρώξ (A Lys. 813) ἐπὶ τῶν 

ἐρηρέδαται (Hom. ψ 284 ειδ29) πονη- | ἀπροσώπω» καὶ δυσειδῶν. 
τικῶς, ἐριοπωλικῶς πρ τας, ὡρμααφ., 
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ἔρια πωλοῦντες βρέχουσιν αὐτά, ἵνα βαρύ-] 
νωσιν ἐν τῷ ςαθιιῷ. “4ριςοφάνης Ran. 1406) 

''ὑγρὸν ποιήσας ποῦπος ὥσπερ τᾶρια. σὺ ὁ) 
εἰσέθηκως τοῦπος ἐπτερωμένον."' 

ἐριοπώλιον. 
ἐριούνιος μεγαλωφελής. ἐπίθετον 'Ε- 

μοῦ. 
ἐριπίοις. (8 ΛΙ. 308) 

κρῶν ἐριφθείς”'. ἀντὶ 
τῶν νεκοῶν καταπεσὼν ἐρριμμένος" 

.. 12 * 

ἐν ὁ' ἐριπίοις νε- 

τοῦ ἐν τοῖς πτώµασι 
πάντα 

3 3 2 J * J 

γὰρ τὰ ἐπὶ τὴν ἔρων πίπτοντα ἐρείπια κα- 
λοῦνται. καὶ αἳ ῥιπαὶ ἐντεῖνεν. οἳ δὲ ἐρει- 

— * 

σθείς γράφουσι» ἀντὶ τοῦ ἐπερεισάμενος, 
΄ ς — 

καὶ ἐρειπίωσις ἡ πτῶσις. 
ἐρίπ ναι οἱ σηραγγώδεις καὶ παρατετα: 

µένοι τόποι, δὲ ὧν αἱ με ἁλια πγοαὶ ἐκδή- 
νουσιν. ἐρίπνη οὖν ὑψηλή, µεγάλη. 

ἐριποῦσα Hom. Εὶ 557) πεσᾶσα" ἐριπῶ 

γὰρ περισπωμένως. 
., ες } J λόν ΄. νο ) ο ’ | 
έρις οἱ οι λογων ἐπιφοῃ ος 10γεικίά 

παρὰ τῷ άπος σόλῳ Rom. 13 3, Philipp. 1 10), 

ἐκ τοῦ εἴθω τὸ λέγ Ωω. 

ἔρις ἔριν τίκτησα προσμνᾶται λόγον, 

ἐπὶ τῶν ἐκ φιλίας (89 ἐπὶ φιλοσοφίιὸ ἀθο- | 

λεσχούντων. 
* - * —X * νε. [ 
Πρισεῖς ὄνομα ἔφνους. καὶ Πρισεὺς. | 

* J — 

ἐρισιιάραγος ἡ βαρεῖα, 
{ * * 3 

ἐρίτιμος ὁ μεγάλως ἕντιμος, καὶ ἐρι- 
τιμότατος. | 

Ἔριφος κωμικός. τῶν ὁραμάτων αὐτὸ 

ἐσὶν «ἴολος Πελταςής ἸΗελίβοια, ὡς — 

᾿4Φήναιος ἐν τῷ τ΄ τῶν «{ειπνοσοφιςῶ». | 

µ ϱ.χὺ γιος. | 

ἐριώλη πνοὴ σφούρώ, 1 } ἀνέμε συςροφή, | 

ἢ πυρός. καὶ ἡ τῆς ἀναθυμιάσεως συςροφή, | 

πρὶν ἐκπυρωδήναι τὸν ἀέρα. καὶ ἡ µεγάλη, 
δὲ πνοὴ οὕτως (ελ. Α Kq. 508). ἐριῶπις 

δὲ ἐριώπιδος. 

ἐρίῳ ςέψαντες ἀντὶ τοῦ ςέµµα περι- 

θέντες" Πλάτων ΗΠολιτείας ί 8 p. 308 4). 

ἑρχεῖος Ζεύς 4 βωμοὶ ἐντὸς ἕρκους ἐν 

τῇ αὐλῇ ἵδρυνται" τὸν γὰρ περίβολο» ς 

ἔλεγον. µετη». δὲ τῆς πολιτείας οἷς εἴη {εὺς 

ἐρχεῖος, ἑρχίον δὲ τὸ περίφραγµα τῆς αὐ- 
λῆς, ἡ ἡ τοῦ δώματος σέγη" ἑρκίον γὰρ τὸ 
δῶμα. Σοφοκλής (Δἱ, 108) ᾽πρὶν ἂν δεθ εἰς 

πρὸς κίον ἐρχίου. σέ) ης µάςιγι πρῶτον νώτα 

φονιχδεὶς θάνῃ. καὶ ἕρκιος ὁ συνοχεύς, 
ο φύλαξ. | 

ἑρκίτης ὁ φύλαξ. 

ἐριοπώλιον -- Ἑρμάδιον 

ἕρκος περίφραγιια, περιτείχισµα. «4]λια- 
νός "βίου παντὸς τὸ τέλος ἀναμιένειν, μηδὲ 
προπηδᾶν, μηδὲ τοῖς εὐδαίμοσιν ἑαυτὸν ἔγκα- 
ταγράφειν' ἄδηλα γὰρ εἶναι τὰ ἀνθρώπινα, 
ἕως ἂν ἑκάσιρ ή ψυχὴ εἴσω τοῦ τῶν» ὁδόν- 
των ἔρκους ᾖ.᾿ 

* ρκούλιας. οὗτος καὶ δίχα παντὸς προ: 
καλύμματος ἄγριός τε ἦν καὶ τυραννικός, τὸ 
τῆς οἰκείας γρώµης τραχὺ τῷ καταπληκτικῷ 
τοῦ προσώπου παραδηλῶ». τῇ γοῦν ἑαυτοῦ 
φύσει παντάπασιν ἐνδιδοὺς καὶ τῷ «{ιοκλη: 
τικνῷ πρὸς ἅπαν ἄτοπόν τε καὶ σκληρὺν 
βούλευμα ἑκούσιος ὑπουργὸς καθίςατο. lo. 
Antioeli. exc. Peir. p. 837. 

"Ερκύνιοι δρυμοί, ὅφεν ὁ Ἴσρος rar- 
σίπορος ἐκ πηγῶν αἴρεται. ζήτει ἐν τῷ χρῆμα. 

ἕριια λίΦος μιέγισος" ᾽παρεκόμιζε ναῦςκ 
φορτηγούς, ἃς ἕρματος γεμέσας ἐπενόει βυ- 

Φίσας κατὰ τὸν τοῦ λιμένος ἔκπλουν ἄπο: 

᾿Σλείεν τοὺς πολεμίους καθύλου τῆς θαλάτ- 
.. 

της. 

τι ἕρμα" “4ρριανός (Aanab. 5 19) ἕρμα τεὺ 
εἷς τὴν πρύμναν ἐνθέντες τᾶ ἐξᾶραι ἐς ὕψος 

τὴν πρῶραν, πιεζοµένης κατὰ πρύμναν τῆς 
νηός.' ἕρμα καὶ ἡ ἀσφάλεια" '"ἀσύλες εἶναι 
τοὺς χώρους διὰ τὸ ἔρια τοῦ ὀγυρώμιατος. 
eſ. v. αὐτοκιατίζουσι». 

ἕρμα". "τοῦ δὲ πίθου ἕρματι περιπεσόν-. 
τος καὶ συ»τριῤέντος,, κωλύματι, ἐρείσματι. 

καὶ “4ρισοφάνης (Αν, 1409) "'ἀνθ ἕρματος 
πολλὰς καταπεπωκὼς δίκας' ἀντὶ τῷ λίΦες, 

ἐπεὶ αἱ γέρανοι πετόµεναι ἐν τῷ δόματι λί- 
ὥσς φέρουσε ςηρίγµατος ἕνεκα, πρὸς τὸ μὴ 
παραφέρεσθαι ἀνέμοις. καὶ ἕρματα". "ὁ δὲ 
“Ἠρακλὴ ῆς ἕρματα μεγάλα ἔβαλεν εἲς τὸ σόμια 
τοῦ ὠκεανοῦ, ὡς ἂν ἐμπόδια εἴη τοῖς ἐπι- 

φοιτῶσε ὑηοίοις,' τουτέςι λίθους μεγάλους. 

Ἑρμαγόρας "ἀμφιπολίτης «φιλόσοφος, κ 
μαθητὴς Περσαία. διάλογοι αὐτᾶ μισοκύων 
ἢ περὶ ἀτυχημάτων, ἔχχυτον (ἔσι δὲ ᾧοσκο- 

πία) , περὶ — πρὸς τοὺς ἀκαδημαῖ 
κούς. 

Ἑρμαγόρας Τήμνου τῆς «4ἰολίδος, ὃν 
ἐπικληνεὶς Ἱαρίων, ῥήτωρ, τέχνας ῥητορι- 
κὰς ἐν βιβλίοις σ, περὶ ἐξεργασίας, περὶ 
πρέποντας, περὶ φράσεως, περὶ σχημάτων». 
ἐπαίδευσε δὲ οὗτος μετὰ Καικιλία ἐν Ῥωμῃ 

ἐπὶ Καίσαρος «4ὐγούςε, καὶ τελευτᾷ πόρρω 
τῆς ἡλικίας. 

Ἑρμάδιον (ΛΑ Ρας. 9963 τὸ τοῦ Ερμῆ. 



ἑρμαῖ -- Ερμῆς ὁ τρισµέγιςος 

ἑρμαῖ, ΠἨΜενεκλῆς η Καλλικράτης ἐν τῷ 
τί Αφηνῶν γράφει ταυτί "ἀπὸ γὰρ τῆς 
ποχΏης καὶ τῆς τοῦ βασιλέως σοᾶς εἰσὶν οἱ 
ἡρμαῖ καλούμενοι... ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ 
Ἱππάρχειοι ἑρμιαῖ, ἀπὸ Ἱππάρχου τοῦ Πει- 
οςράτον. Harp. 

ἱρμαῖο» τὸ ἀπροσδόκητον κέρδος, ἀπὸ 
τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τιΦεµένων ἀπαρχῶ», ἃς 
ἡ ὑδοιπόροι κατεσθίονσι». ἢ ἀπὺ τῶν σω- 
ρῶν τῶν λίθων», αἳ τῷ ᾿Ερμῇ ἀνέκειντο. 8 
κατὰ τοὺς ἄλλες ἀγαπήσας τὺ ἑρμαῖον, ἐδὲ 
εἰηθεὶς ἄρα μιδὲν. ἀδικεῖ» εἰ ἑκὼν παρ ἑκόν- 
τος ὁτιῶν ἑωνήσατο” Damase. Phot. p. 241 4). 

ἑρμαῖον εὕρημα, ἐπειδὴ λίθων σωροὺς 
ἀφέρουν τῷ ᾿Ερμῇ ἐν ταῖς ὁδοῖς ταῖς ἀδή- 
µας, {αμάσκιος (eſ. v. ἀνεπτεροῦτο εἰ Ψεμε- 
σἰν) "καὶ ἐδόκει ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι ἐμοὶ 
πῳανχών,''"ἑρμαϊῖόν ἐςι τῶν κακοήθων ἅπας 
ἵπερηής, καὶ ἡᾗ πρόσοδος τοῖς πονηροῖς ἐκ 

τῖς ἑτέρας µερίδος παραγίνεται. 

ἑρμαῖος ὁ τετράγωνος λίθος. 
ἑρμάν ὕφαλος πέτρα" 4ντιφῶν καὶ «ἄνα- 

χρίων καὶ «ἄριςοφάνης. Harp. 
ἑρματίζω. 
ἱρμαφρόδιτος. ἢ τὸν ἀμφότερα ἔχοντα 

τὰ μύρια ἀρρένων καὶ Φηλειῶν φασίν, ἢ τὸν 
αἰσγρῶς καὶ ποιοῦντα καὶ πάσχοντα. 

. Ἑρμείας ὁ Φεὸὺς τῶν "Ελλήνων. 
, Ἐρμείας «φιλόσοφος, “4μμωνίου καὶ 
Ἡλμοθώρον πιῶν διδασκάλω» «{αμασκίη πα- 
τρ, ἦν δὲ ὁ Ερμείας φίλος. ἐς τὰ µάλιςα 
αἰγύπτῳ ἀδελφῷ Θεοδύτης, μητρὸς Ισιδώ- 
ϱ8 φιλοσόφε” ὁ δὲ “4ἴγυπτος ἦν φιλοµαδής. 

ε Ἑρμείας, οὗτος ὁ φιλόσοφος ἐπιεικὴς 

giou χαὶ ἁπλοῦς τὸ ἠψος. φιλοσοφήσας δὲ 

ππὸ τῷ μεγάλῳ Ἀυριανῷ φιλοπονίᾳ μὲν οὐ- 

ὀνὺς τῶν ἑταίρων ἐλείπετο, οὐδὲ αὐτοῦ γε 
πενιχροωμιένου τοῦ πάνυ Πρόκλη γεγονότος 
ἱπρον, οὐδὲ ἔρωτι µαθημάτω», οἷα παρέχε- 
ται φιλοσοφία τῷ ὄντι ἀξιέραςα" ἀγχίνους 
ἐς καὶ ὀξὺς σφόδρα ἦν», ὧςε ὀμωμοκέναι λέ- 
Ἠται πρὸς τὸν 4ἴγυπτον τελεντιῶντα ἀδά- 
ρατον εἶναι καὶ ἀνώλεθρον τὴν ψυχή», ἐποίει 
δὲ τοῦτο τὸ θάρρος ἡ εὐζωία, ἀναινομένη 
τήν τοῦ σώματος φύσιν καὶ εἰς ἑαυτὴν ἐπι- 
εφφουσα, καὶ συναισθανομµένη τὸ χωρισμᾶ 
καὶ ἄνειχρυς ἤδη τῆς ἀθανασίας. ἦν γὰρ τὰ 
μὲν περὶ λόγας ἐνδεέςερος ἢ κατὰ τὴν ἀκρί- 
Ίεμιν, τὰ δὲ πρὸς ἀρετὴν εὖ ἠσκημένος, ὥςε 

απὸ᾽ ἂν τὸν μῶμο» αὐτὸν ἐπιμωμήσασθαι, 
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μηὸ) αὖ μεσῆσαι τὸν φθόνον" τοσαύτη πρα- 
ότης ἐνῆν τῷ ἀνδρὶ καὶ τοιαύτη δικαιοσύνη. 
τοιγαροῦν εἰ τι πρίαπο τῶν πωλουμένων 
(συχνὸν ὁ) ἐπὶ βιῤλίοις τοῦτο συνέβαινεν), ὁ 
μὲν πωλῶ» ἰδιώτης ὤν, ἂν οὕτω τύχη, τί- 
(ύμια ἁπήτει τῆς ἀξίας ἔλαττον, ὁ δὲ Ἔρ- 

µείας ἐπηνώρθα τε τὴν πλάνην καὶ πλείανος 
εἶναι φήσας ἄξιον τὸ βιῤλίον τοσοῦτον ἂν 
ἐπέδωκεν, οὗ κατὰ τοὺς ἄλλους ἀγαπήσας 
τὸ ἑρμαῖο», οὐδὲ οἰηθεὶς ἄρα μηδὲν ἀδικεῖν 
εἰ ἑκὼν παρὰ ἑκόντος ὁτιοῦν ἑωνήσατο" καὶ 
γὰρ ἐνέδραν τινὰ ἐνεῖνοι τῷ πράγματι καὶ 
ἀπάτην, οὐ λέγουσαν τὸ ψεῦδος ἀλλὰ σιω- 
πῶσαν τὴν ἀλήδειαν, ὡςε καὶ ἀδικίαν ἄσαν 
λανφάνειν τὰς πολλός, οὐ ῥίαιον ἀλλὰ κλο- 
πικαία», οὐδὲ ἐπικίνδυνόν τινα λῃςοῦ δίκην 
κλέπεουσαν, ἀλλ ὑπὸ μὲν τοῦ νόµου ἀφει- 
µένην τὺ δὲ δίκαιο» ἀνατρέπασα». τοιοῦτος 
ἦν ὁ Ερωείας. Damase. Phot. p. 241. 

Eounr. τοῦτον υἱὸν «Πιὺς λέγουσι καὶ 
Muiuc, οἷον τοῦ νοῦ καὶ τῆς φρονήσεως" ἐκ 
νοῦ γὰρ καὶ (Γρονήσεως ὁ λόγος γεννᾶται. 
διὰ τοῦτο καὶ πτερωτὸν αὐτὸν ποιοῦσιν ὡς 
ταχύ». θδὲν γὰρ λόγε ταχύτερον, καὶ Ὅμη- 
ρος ἔπεα πτερόεντα. πάντων δὲ νεώτατον 
αὐτὸν ἐργάζονται διὰ τὸ μὴ γηράσκειν τὸν 
λόγον. ἀλλὰ καὶ τετράγωνον αὐτὸν ποιοῦσι 
διὰ τὴν σερρότητα τοῦ ἀληθοῦς λόγου. λέ- 
γουσι δὲ αὐτὸν καὶ τοῦ κέρδους αἴτιον καὶ 

τῶν ἐμποριῶ» ἔφορον" ὕθεν τὸ ἄγαλμα αὐ- 
τοῦ ἱςιῶσιε βαςάξον µάρσιπον. ἀλλὰ καὶ οἱ 
Φοίνικες τοὺς φΦεοὺς αὑτῶν πλάττουσιν ἐπι- 
φέροντας ῥαλλάντια, ὡς τοῦ χρυσοῦ συμβό- 
λου ὄντος δυναςείας. οἱ δὲ Ἕλληνες σιόηρο- 
φοροῦντας αὐτὰς πλάττεσιν ὡς τοῖς ὅπλοις 
ὑποτωττομένων τῶν ἀνθρώπων. Codin. orig. 

(5 ρ. 10. 
'Ερμῆς ὁ πρὸς τῇ πυλίδι. Φιλόχορος 

λέγει ὡς οἱ ὁ΄ ἄρχοντες ταῖς φνλαῖς ἀνέφε- 
σαν "Ερμῆν παρὰ τὸν πυλῶνα, arp. 

Ερμῆς ὁ τρισµέγισος. οὗτος ἦν «4ῑ- 
γύπτιος σοφός, ἡκμαζε δὲ πρὸ τοῦ Φαραώ. 
ἐκέκλητο δὲ τρισµέγιςος ὁιότε περὶ τριάδος 
ἐφφέγδατο, εἰπὼν ἐν τριάδι μίαν εἶναι «εύ- 
τητα, οὕτως": "ήν φῶς νοερὺν πρὸ φωτὸς 
»οεροῦ, καὶ ἡν ἀεὶ νοῦς νοὺς φωτεινός, καὶ 
οὐδὲν ἕτερον ἦν ἢ ἡ τύτη ἑνύτης καὶ πνεῦμα 
πάντα περιέχον. ἐκτὺς τούτου οὐ θεός, οὐκ 
ἄγγελος, οὐκ οὐσία τις ἄλλη. πάντω» γὰρ 
κύριος καὶ πατὴρ καὶ Φεύς, καὶ πάντα ὑπ' 
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αὐτὸν καὶ ἐν αὐτῷ ἐσίν. ὁ γὰρ λόγος αὐτᾶ 
παντέλειος ὤν καὶ γόνιμος καὶ δημιουργικός, 
ἐν γονίμῳ φύσει πεσὼν καὶ γονίμω ὅδατιν 
ἔγκυον τὸ ὕδωρ ἐποίῃσε. καὶ ταῦτα εἴρη- 
κὼς ηὔξατο λέγων "“ὀρκζω σε, οὐρανέ, Φεᾷ 
μεγάλου σοφὸν ἔργον' ὀρκίω σε φωνὴν πα- 

τρός, ἣν ἐφθέγξατο πρώτη», ἡνίκα τὸν πάντα 

κόσμον ἐςηρίξατο" ὀρκίζω σε κατὰ τοῦ µο- 
»ογενοῦς αὐτοῦ λόγου, καὶ τοῦ πατρὸς τοῦ 
μονογενοῦς λόγου, καὶ τοῦ πατρὸς τᾶ περι- 

έχοντος πάντα, ἴλεως ἵλεως ἔσο.. εξ. Cyrill. 

ΑΙεχ. ο. lulian. 1 p. 35. 
Ἑρμίας ὁ εὐνοῦχος, Αταρνεύς' χώρα ὁέ 

ἐςι ἸΗυσίας τῆς ἐν Ασία τῆς πρὸς τῷ Ελ- 

λησπόντῳ, ἧς καὶ ἦρχε Αασιλέως τᾶ ᾷ Περσῶν 
ὑπήκοος, εὐνοῦχος καὶ δοῦλος γενόμενος Εὐ- 
βούλου Βιθυνοῦ δυνάςου καὶ φιλοσόφου, 
ἀσκηθεὶς παιδεία» παρὰ “ριςοτέλει. ἔγραψε 
περὶ ψυχῆς ὅτι ἀθάνατος. 

οὗτός ἐςιν ὁ εὐνᾶχος ὁ τρίπρατος. οἰκείως 
δὲ διέκειτο πρὸς “ἄριςοτέλην, καὶ τὴν Φετὴν 
αὗτοῦ θυγατέρα ἔδωκε τῷ φιλοσόφῳ. τοῦ- 
τον δὲ τὸν ᾿Ἑρμίαν µόνον γράφεσι διὰ τ ι 
(Ηατρ.). ἐν δὲ τοῖς τοῦ Ἱππώνακτος σίχοις 

ἑαμβικοῖς εὕρηται σίχος οὗτος ''εὐνοῦχος ὧν 
καὶ δοῦλος ἦρχεν ᾿Ερμίας.” ὅτι οὗτος καίτοι 
Θλαδίας ὢν ἔσπειρε τὴν ἑαυτῇ γυναῖκα, καὶ 
ἔτεχεν ἐξ αὐτῆς τὴν Πυψιάδα θυγατέρα αὐτῦ. 

ἑρμῖνες οἱ τῆς κλίνης πόδες. καὶ ἡ ὅδο- 
τικὴ τῶν πληθυντικῶν ἑρμῖσιν «Ηοσι, ὃ 278). 

Ἑρμιονεῖς ὄνομα ἔθνους. 
Ἑρμιόνη ὄνομα κύριο». 
Ἕρμιππος ἄ9ηναῖος, κωμικὸς τῆς ἀρ- 

χαίας κωµῳδίας, ἑτερόφθαλμος, ἀδελφὺς δὲ 

ΠΜυρτίλε τοῦ κωμικᾶ, δράματα διδάξας μ’. 
b Ἕρμιππος Βηρύτιος ἀπὸ κώµης μεσο; 
γαίου, μαθητὴς Φίλωνος τοῦ Βυῤλίου, ὑφ 
οὗ ᾠκειώδη Ἐρεννίῳ Σεῤήρῳ, ἐπὶ δριωνᾶ 
τῷ βασιλέως, ἔκδελος ὦν γένος, λόγιος σφύ- 
ὅρα. καὶ ἔγραψε πολλά. 

Ἑρμογένης Ταρσεύς, ὁ ἐπίκλην ξυςήρ, 
σοφιςής"' οὗ διήκουσε καὶ ἸΜουσώνιος ὁ φι- 
λόσοφος. γέγονε δὲ ἐπὶ ἸΗάρκου τοῦ βασι- 
λέως, εὐφυέσατος, καὶ τῆς ἡλικίας αὐτῦ ἐν- 
δεεσέρας ὑπαρχέσης μᾶλλον ἡ φρόνησις ὑπε- 
ρεῖχεν. ἀλλ ἐκ εἲς μακρὸν ταύτης ἀπήλαυσε" 
γενόμενος γὰρ περὶ τὰ κδ' ἔτη ἐξέση τῶν 
φρενῶν καὶ ἦν ἀλλοῖος αὗτᾶ, μηδεμιᾶς ἀφορ- 
μῆς γενομένης ἢ ἀρρωςίας τᾷ σώματος, ὥςε 
καέ τινας ἀποσκώπτειν εἰς τουτονὶ τὸν τρισ- 
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άθλιον τόδε τὸ λόγιον '"Ἑρμογένης ὁ ἐν παισὶ 
γέρων, ἐν δὲ γέρουσι παῖς.' πλὴν περὶ τὸν 
ή ἢ κ΄ χρόνον γενόμενος — ταῦτα τὰ 
βιβλία τὰ γέµονπα Φαυμάτων, τέχ»νην ῥητο- 
ρικήν, ἣν μετὰ χεῖρας ἔχησιν ἅπαντες, περὶ 
ςάσεων βιῤλίον ἕν, περὶ ἰδεῶν λόγου βιβλία 
4’, περὶ κοίλης Συρίας ῥ'. Φιλόςρατος δὲ 

ὁ Ίήμνιος ἐν ταῖς τῶν σοφιςῶν ἀναγραφαῖς 
(2) ταῦτά φησι περὶ αὐτᾶ" '"Ερμογένης δέ, 
ὃν Ταρσοὶ ἤνεγκα», τε ἔτη γεγονὼς ἐφ᾽ ὅτω 
µέγα πράβη τῆς τῶν σοφιςῶ» δόξης ὡς καὶ 
Πήάρκῳ βασιλεῖ παρασχεῖν ἔρωτα ἀκροάσεως. 
ἐβάδισε γῶν ἐπὶ τὴν αὐτᾶ ἀκρόασιν ὁ Μάρ- 
κος, καὶ ἤσθη μὲν διαλεγομένου ἐθαύμαζε 
δὲ σχεδιάζοντα, καὶ δωρεὰς λαμπρὰς ἔδωκεν. 
ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων ἀφῃρέδη τὴν ἕξιν ὑπ 
οὐδεμιᾶς φανερᾶς νόσου. ὅφεν ἀςεῖσμοσῦ λό- 
γο» παρέδωκε τοῖς ῥασκάνοις' ἔφασαν γὰρ 
τοὺς λόγους ἀτεχρῶς καθ’ Ὅμησον πτερόεν- 
τας εἶναι" ἀποβεβληκέναι γὰρ αὐτοὺς τὸν 
Ἑρμογένην χαθάπερ πτερά. καὶ άντίοχος ὁ 
σοφιςσὴς ἀποσκώπτων ποτὲ ἐς αὐτὸν οὕτως 
ἔφη | Ἑρμογένης ὁ ἐν παισὶ Ὑέρων, ἐν δὲ γη: 
ράσκουσι παῖς. ἡ δὲ ἰδέα ἣν ἐπετήδενε τοι- 
άδε τις. ἐπὶ — τοῦ Μάρκου — 
(ἰδού σοι) ἔφη, ἱβασιλεῦ, ῥήτωρ παιδαγωγᾶ 
δεόµενος, ῥήτωρ ἠλικίαν περιμένων. καὶ 
πλείω ἕτερα Φδιελέχδη καὶ ὧδε ῥωμολόχα. 
ἐτελεύτησε μὲν ἐν ῥαθεῖ γήραι, εἷς δὲ τῶν 
πολλῶν »ομιζόμενος" κατεφρονήθη γὰρ ἀπο- 
λιπούσης αὐτὸν τῆς τέχνης. λέγεται δὲ τᾶτο 
ὑπὸ τινῶν, ὅτι τελευτήσαντος αὐτᾷ ἀνετμήθη 
καὶ εὑρέθη ἡ καρδία αὐτοῦ τετριχωµένη καὶ 
τῷ µεγέθει πολὺ τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 

ὑπερβάλλουσα. καὶ ταῦτα μὲν τὰ περὶ αὐτᾶ 
ἀδόμενα,”, 

ἑρμοκοπίδαι. οὗτοι ἠκρωτηρίασαν τὸς 

ἑρμᾶς, ὅτε ἔμελλον πλεῖν ἐν «Σικελίᾳ. 
Ερμόλαος γραμματικὸς Κωνςαντινεπό- 

λέως, γράψας τὴν ἐπιτομὴν τῶν ᾿Εθνικῶν 
Στεφάνου γραμματικοῦ, προσφωνηώεἴσαν 
Ἰουςινιανῷ τῷ ῥασιλεῖ. 

ἝἜρμος ὁῆμός ἐσι τῆς “άττικῆς, ᾿ἄκα- 
µαντίδος. «4{ιονύσιος δὲ οὐδετέρως λέγει τὸ 

Ἕρμος ὡς ἔρχος. Harp. 
ἑρμῶ». ἑρμαῖ ἦσαν ἐν τῇ «4θηναίων πὀ- 

λει λίθινοι ἐν προθύροις καὶ ἱεροῖς. ἐπειδή 
φασι τὸν Ἑρμῆν λόγε καὶ ἀληθείας ἔφορον 
εἶναι, διὰ τοῦτο καὶ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ τε- 
τραγώνους καὶ κυβοειδεῖς κατεσκεύαζον, αἲ- 
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γπόμενοι τὸ τοιοῦτο» σχῆμα, ἐφ᾽ ἃ κέρη 
πόγ, πωταχόθεν βάσιιο» καὶ ὕρθιον εἶναι. 
ούτω χαὶ ὁ λόγος καὶ ἡ ἀλήθεια ὑμοία ἐςὶ 
πωταχόθεν αὐτὴ ἑαυτῇ, τὺ δὲ ψεὔδος πο- 
λήγουν καὶ πολυσχιδὲς καὶ ἑαυτῷ μάλιστα 
ἀσύμφωνον. 8εΙ. Thue. 6 27. 
Ἑρμώνιος χάρις ἡ κατ ἀνάγκην 9ιδο- 

µένη, οὐκ ἐκ διαθέσεως ψυχῆς, ἀλλ’ ἐπσιλά- 
σως καὶ κατὰ προσποίησιν φιλίας, οὐ κατ 
ἀλήνειαν. ὁ γὰρ Ἕρμων» ὁ Πελασγῶν βασι- 
ές, Auotis ἐπὶ Θράκην ἰόντος καὶ πάντα 
Σερσυµένου, παρεχώρησεν Αθηναίοι τῆς 
ήμνου, τῷ μὲν δοκεῖν χαριζόµενος, τῇ δὲ 

ἑληθείᾳ 4αρεῖον φοβην είς. 
ἔρνος τὸ φυτόν. 

Ἐροιάδαι. οἱ Εροιάδαι δῆμός ἐσι τῆς 
Ἱπποδοωντέδος φυλῆς, Harp. 

ἐρόμενος ἐρωτῶ», διὰ τοῦ ο μικροῦ" 
ἐρώμενος δέ, διὰ τοῦ ὦ μεγάλου, ὁ ὑπὸ 
ὑρασῶν ἀγαπώμενος. καὶ ἐρομένη ἡ ἐρω- 
τῦσα, έρω μένη δὲ ἡ ἐπιθυμοῦσα. 

ἔρον τὸν ἔρωτα. 
Ἔρουλοι ὄνομα ἔθνους. 
ἑρπησμός. ἑρπηςής, ἑρπηςικύς ὁ 

ἔρπων. 
ἕρπυλλος εἶδος ἄνθες, σαμψύχῳ ὅμοιον, 

ὃ µάλισα ἐν τοῖς ὕδασι Φάλλει. φυταρίΏ τι 
είδος. παρὰ τὸ ἔρπειν ταῖς ῥίζαις. ἔςι δὲ καὶ 
τωδέςατον. sch. Α Ρας, 167. 
ἑρπυσμός. 
ἔρραινεν». 
έρρε φθείρου’ (ΑΡ 7 495) “ἐρρε, κακὸν 

σχυλάχευµα, κακὰ µερίς, ἔρρε ποῦ’ ᾷδαν' 
ἔρρε, τὸν οὐ’ Σπάρτας ἄξιον ὃν ἔτεκον.' “"ὦ 
Ξιοφάνεις καὶ «{ιαγόραι καὶ ἵππωνες καὶ 
Ἐπίκονροι καὶ πᾶς ὁ λοιπὸς ὄχλος τῶν κα- 
χοδαιμόνων» τε καὶ Θεοῖς ἐχὺρῶν, ἔρρετε 

ἔρρεε ἔρρει, ἔρεε ὁὲ ἠρώτα. 
.. ἔρρει ἀφθόνως ἐχορηγεῖεο"' 'ἔρρει γάρ 
οἱ ---- οὐδινός"' (εξ. v. ἀμοιβή). 

, ἔρρει κχατέπιπτε. καὶ (Α σαν 356) ''ἔρ 
ῥεν σελέχη φέροντας) ἀντὶ τοῦ ἤκεσα — 
7εσθαι ξύλα φέροντας. » ' 

ἐρρέμβοντο ἀπεπλανῶντο" οἳ δὲ ἐρ- 
ρέμβοντο κατὰ — ἕνεκα τῆς Ἰδέας 
ὠφελείας.' 

ἐρρέτω οἰμωζέτω, φευγέτω" "ο πόλεμος 
ἐρρέτω,, τουτέςι χαιρέτω. ὃ ἔςιν, οὐδεμίαν 
φροντίδα τοῦ πολέμα ποιούµεθα, — 

σης (πε. 129 an Eq. 678). 

ἔρρ εψε ν’ Ἰώσηπος (8.1. 1 19 9) “έρρεψε 
μέντοι καὶ ᾿Ἡρώδῃ τὸ βούλευμα." 

ἐρρήσετε ἀντὶ τοῦ μιετὰ φδορᾶς βαδί- 
σετε, ἐπὶ κατάρας" (A Pac. 499) '"οὐκ ἐς κό- 
θακας ἐρρήσετε; καὶ ἐρήσομαι ἐρωτήσω. 

ἐρρικνωμένον συνεςραµιµένο», κἀμπύ- 
λον γενόμενον, ἐθρυτιδωμένο». 

ἐρριπτασμένον γεγυμνασμµένον, πύρη: 
µένον, ὧςε μεριμνῶντά µε ῥιπτάζεσθαι καὶ 
ςρέφεσδαι" τοιᾶτοι γὰρ οἱ μιεριμινῶντες. βέλ- 
τιον δὲ ἀπὸ τῶν κύβων τὴν μεταφορὰν »οεῖν, 
ἀνερριμμένον ὅπως ἂν εὖ ἔλθῃ"' καὶ γὰρ ἐπὶ 
τοῦ κύβου ἀναβάλλομεν, ἄχρις ἂν εὑρεθῇ 
τὸ προχείµενο» βληθῆναι. 4ριςοφάνης (19. 
21) "ἀλλ ἔςιν ὑπ' ἐμοῦ πρᾶγμ ἀνεζητημένον 
πολλαῖσέ τ΄ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασμένον."' 

ἐρρόντων» φδΦειρέσθωσαν. 
ἐρρύθμισεν ἐκανόνισεν. 
ἐρρυμβόνα τὰ τιµιώτατα εἲς ἀσωτίαν 

ἀφειδεςάτην, ἀπὸ τοῦ ῥυμβονῶ ῥήματος. 
άἰλιανός. 

ἐρρώγασιν ἐσχίσθησα». 
ἐρρωμένως ἰσχυρῶς, εὐσθενῶς. 

ἔρρω» μετὰ φθορᾶς παραγενόµενος ἢ 
πορευόµενος. οξ. ν. ἅπερρε. 

ἐρρώσαντο ἐπερρώσθησα». 
ἐρρῶσδαι φράσας Oewosth. 18 152) 

οἰμωώζειν εἰπών, κατεγνωκώς. 
ἑρσαῖος ὁ δροσώδης. 

ἑρσεφορέία. ζήτει ἐν τῷ ἀρρηφορία. 
ἔρση ἡ ὑὁρόσος. (ΑΡ 6 120) '"Θηλείης ἕρ- 

σης ἱκμάδα γευόμενος"' οἳ γὰρ τέττιγες δρό- 
σον σιτίζονται. 

ἑρσῆεν πρόσφατο», ἔνυγρόν τε καὶ ἆμό- 
λυντον. ε{. Ηοιπ, 49 757. 

ἑρσήεντα (Ποπ. Ἐ 848) ὁροσώδη, ἅπα- 
λό», νεαρό». ἡ εὐθεῖα ἑρσηεις. 

Ἑρσηλία ὄνομα κύριο». 
ἔρσις τὸ πλεξείδιον. 
ἐρυγγάνει» ἐρεύγεσθαι, ἐγκωμιάζειν" 

πκαὶ εἰ περίβλεπτον καὶ δόκιμον ἠρύγγανε 
γένος,  δοῦλος' ἐπιπράσκετο."' 

ἐρυγή πνεύματος ἀναπομπὴ ἐκ' σομάχθ.. 
ἔνφεν καὶ τὸ ἐξηρεύξατο. (99. 44 1) λέγεται. 

ἐρυγή. ἐρυγή ἐσι πνεῦμα κρύφιον, κατὰ 
τὴν ζέσιν τῆς τροφῆς ἀπορρηγνυμένων τῶν 
πομφολύγων ἐπὶ τὸ ἄνω διαπνεόµενον. 

ἐρύγμηλος (Βοιη. Σ 580) ὁ µεγαλόφωνος. 
ἐρυςαίνει πυρρὸν ποιεῖ. ὅψεν καὶ ἐρύ- 

ημα ἡ ῥήα ἡ λεγοµένη ἐρυθρόδανον. 
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ἐρυφθαένεται µελαίνεται. 
᾿Ερύψφεια πόλις. 
ἐρύθημα τὸ χρῶμα" ᾿ἄνθος προσώπῳ 

ἐπιφυόμενον, οἷον οὐδὲ εἷς λειμὼν νοτερός 
τε καὶ ἀθοὺς καὶ εὐθαλὴς τεκεῖν ὑπὸ ὀρύσῳ 
ἑαρινῇ οἶδεν, ἐρύθημά τε ὡραῖον καὶ µει- 
δίαμα ἧδιςον' (Δεϊίκη, . Η. 1918. (Α Κα. 
308) 'ὁ δὲ προσαναιδεύεται, κοὺ µεθίςησι 

τοῦ χρώματος τοῦ παρεςηκύτος. τὸ γὰρ μὴ 
ἐρυθριᾶν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. ἐπεὶ οὐ µετα- 
ῥάλλει τὸ χρῶμα, ἐκ ἐρυθριᾷ. εἴ. ν. ταμός. 

ἐρυθρὰ Φάλασσα ἐκλήθη ὁ Περσικὺς 
κόλπος, οὖκ ἀπὺ τῆς χροιᾶς τοῦ ῥοθίη, κα: 

Φάπερ τινὲς οἴονται, ἀλλ ἔκ τινος ἀνδρὸς 
᾿Ερύθρα τὴν προσηγορίαν, ἐνδυναςεύσαντος 
τοῖσδε τοῖς τόποις. 

Ἐρυθραία ὄνομα τύπου, 
Ἐρυθραῖοι οἱ ἀπὸ πόλεως τῆς ἐν Ἰω- 

νίᾳ ᾿Ερυθραὶ καλουµένης. 
Ερύ9θριος ἔπαρχος γεγονὼς ἐπὶ {ήνω- 

νος, ὃς ἐπεὶ μήτε τὰ κοινὰ διαρκᾶντα ἑώρα, 
µήτε βάρος προσθεῖναι πλεῖον τοῦ τεταγµέ- 
νου τοῖς συντελέσιν ἠνείχετο, μήτε τινὰ ποι- 
εἴν πονηρό», ὡς ὢν φιλάνθρωπος, τῶν ὄὀφει- 
λομένων ἠδύνατο χάριν, αἰτησάμενος παρὰ 
Ζήνωνος ταύτης τῆς ἀρχῆς ἐπαύσατο. λύ- 
πην δὲ τῇ πύλει παρέσχεν, ἡνίκα ταύτην ἀπέ- 
Φετο” μόνος γὰρ τῶν τελόντων τότε εἰς τὴν 

πολιτείαν οὗτος ἐπὶ τῷ πάντων ἀγαδῷ ἐπε- 

φύχει, Φάστους μὲν τὰς χάριτας παρέχων 
τοῖς αἰτουμένοις, οὐκ ἔχων δέ τινα παντά- 

πασι τῶν πρύσῶθε πρθσκεκρουκότων ἀμύνε- 
σθαι. τὸ δὲ κοινὸν πότε εἰς πᾶσαν ἀπορίαν 
χατῆλῶεν ὡς μηθὲν ἔχον ὑπόλοιπον: ἅ τε 
γὰρ ἐν τῷ κοινῷ ταµιείῳ {έων κατέλιπεν 
ἀποθνήσκων, ὑπὸ Ζήνωνος ταχὺ ἐκεκένωτο 
πάντα, πολλὰ μὲν χαριζοµένου τοῖς φίλοις 
ὡς ἔτυχεν, οὐκ ὄντος δὲ ἀκριῤοῦς ὡςε γινώ- 
σκειν αὐτά, εἴ πῃ καὶ ἄλλως κλέπτοιντο. 
AMalchus ρ.275 Nieb 

ἐρυῦθρόν τὸ μέλαν». 
ἐρύκειν καὶ ἀπερύκειν τὺ κωλύειν καὶ 

ἀπείργειν»' Πολύβιος ''τὸ κυριώτατον ἦν τὺ 
τὸν πόλεμο» ἐρύκειν «ἀπὸ τῆς Ἱήακεδονίας. 
ο{. v. κυρία. 

ἔρυμα φύλαγμα.καὶ τεῖχος, ἀσφάλισμα" 
"τὰς μὲν ἁμάξας ὥσπερ ἔρυμα περιεβάλοντο, 
τὴν δὲ διάφεσι» τῆς σρατοπεδείας ἐποιᾶντο 
ᾗ ἐνεχώρει.” 

Ερύμανδος ὄνομα ορους. καὶ Ἔρυ- 

ἐρυθαίνεται -- ἔρως a 

μάνθιος κάπρος. 
ἐρυμνά τὰ ἠσφαλισμέρα χωρία. καὶ 

ἐρυμνᾶσο αι κατησφαλίσθαι" 'οἳ δὲ ῴοντο 
πολεμίων πλήδει ἅ τι εὐάλωτοι τῷ ἐρυμνᾶ- 
σῶαι κατὰ νώτου τῇ ἀκέσσῃ' τὰ δὲ λοιπὰ 
αὐτοὶ διενοοῦντο ἐπαμύνειν. 

ἐρυμνήν ἠσφαλισμένην. 
Ἐρύπειος τόπος. 
ἐρύσαι ἑλκύσωι" "τὸν δὲ ἐρύσαι τὸν 

ἄτρακτον ἐκ τοῦ μυκτῆρος., 
ἐρύσαντας ἀντὶ τὸ ἐκδείραντας" ᾿ ἐρύ- 

σαντας τὸ δέρμα σὺν τῷ χάσµατι φυλάτ. 
τειν. 

ἐρυσίβηῃ Φηρίδιόν τι ἐν τῷ σίτῳ γινό:ν 
µενο», ὃ λυμαίνεται τὸν καρπόν. τινὲς νόσον 
ἐπιγινομένην τοῖς σπέρµασιν. ἢ ἡ κονιορτώ- 
όης φθορὰ τοῦ σίτου. 

ἐρυσίβη ἡ πάχνη. ἵ 
ἐρχθέντα (Ποια, O 283) ἐν ὑδατι ἀπο- 

πνιγέντα. 

Ερχιάδαι (4. Ερχίαδεν). Ερχία δῆμος 
τῆς “Αττικῆς. 

ἐρῳ. δ ιός εἶδος ὀρνέου, ὁ πελαργὸς λεγό- 
µενος, ἡ ὅμοιος αὐτῷ, ἑλωδιός τις ὤν, παρὰ 
τὸ ἐν ἕλεσι διατρίβειν, τουτέςι καθύγροις 
τόποις. 

ἐ ρώεις ὁ ὑποχωρῶν. ἐρφῴης δὲ εὐκτικῶς. 

ἐρωή ἡ ὑποχώρησις. 
ἐρωήσας ἀντὶ τοῦ µειώσας, κατεάξως" 

* ἐρωήσας ὐλοὸν κέρας" Καλλίμωχος r. 249). 
καὶ “ἐρωήσει περὶ δουρί Ὅμηρος (4 308). 

ἔρωμαί σε ἐρωτήσω σε, καὶ ἐρώμεῦα 
ἐρωτήσομεν. 

ἐρωμανής ὁ ἐν τῷ ἔρωτὶ µαινόμενος. 
ἐρῶν ἐφιέμενος, ἐπιθυμῶν. 

ἔρως. ὅτι οὐδεὶς ἔρως ἀςεῖος. τῶτο πρό-. 
ῥλημά ἐςσι καθόλου ἀποφαντικόν. ἀνασκενά- 
ζεται δὲ ὅτι μὴ πᾶς ἔρως φαῦλος. διαιροῦ- 
µεν γὼρ τὸν ἔρωτα εἷς τε σύντονον ὄρεξιν 
ἀφροδισίω», ὡς ᾿Επίκαρος λέγει, ὃν ἐχ οἷόν 

τε ἀσεῖον εἶναι, καὶ εἲς ἐπιῤολὴν φιλοποιίας 
διὰ κάλλος ἐμφαινόμενον, ὡς οἱ ἀπὸ τῆς 
ςσοᾶς, ἢ ἀνάμνησιν τοῦ ποτὲ ὑραθέντος κάλ- 
λες, ὡς Πλάτων" ἀςεῖοι γὰρ τοι οἱ ἔρωτες. 

ΑΙεχ. Aphrod. in Τορ. 2 p. 75. 
χειμένη δὲ τᾶ τὸν σοφὺν ἐρασθήσεσῦαι, 

ἀνασκευάσαι τοῦτο Φέλοντες ὁρισόμεθα τὸ 
ἐρασθῆναι, καὶ ληψύμεθα τὸ ἔρωτά τινος 
λαβεῖν' καὶ ἐπεὶ μηδέπω γνώριµον τὸ προ" 
χείµενον, ἐπὶ τὸ τὸν ἔρωτα ὁρίζεσθαι προε- 



ἔρως b — 

Ἰευσόμεθα. ἂν δὴ ὁριζόμενοι τοῦτον - 
μὲν ἄλογον ἐπιθυμίαν ἡδονῆς τῆς ἀπὸ τοῦ 
σωματικοῦ κάλλους ἡ σύντονον ὄρεξιν ἄφρο- 
ὁισίων, ἀνεσκευακότες ἂν εἴημεν τὸ πρύ- 
Άλημα" ὁῆλον γὰρ ὅτι ἀλλότρια ταῦτα τοῦ 
σοφοῦ, ὁμοίως κἂν ὁρισώμεθα αὐτὸν σφο- 
ὁρὰν ἐπιθυμίαν, ἐπεὶ τὸ σφοδρὸν ἀσαφές, 

πάλιν αὐτὸ τοῦτο εἲς λόγον µεταληφψόμεθα, 
id. p.77. 

ὑτι τὸν ἔρωτά φασιν ἐπιῤολὴν εἶναι J 
ἰαπθείας διὰ κάλλος ἐμφαινόμενον, καὶ μὴ 
εἶναι συ»ουσίας ἀλλὰ φιλίας" τὸν }οῦν Θρα- 
σωνίδην, καίπερ ἐξουσίαν ἔχοντα τῆς έρωμέ- 
νης, διὰ τὸ μισεῖσθαι ἀπέχεσθαι αὐτῆς. εἰ- 
'αι οὖν τὸν ἔρωτα φιλίας, καὶ ιὴ εἶναι «) εό- 
πέμπτο». εἶναι δὲ τὴν ὥραν ἄνθος ἀρετῆς, 
Diog. L. 7 130. 

ἀττικῶς δὲ ἀπὸ τοῦ ὁ ἔρος τοῦ ἔρη κλί- 
πτω" οὕτω γὰρ καὶ αὐτοὶ τοῦτο τὸ ὄνομα 
Ἰράφασι καὶ ἐκφωνᾶσι», ὥσπερ καὶ τὸ ἀμεί- 
;ων καὶ χείρω» ἄμεινος καὶ χεῖρος φασίν. ὁ 
δὲ Πλάτων περὶ ἔρωτος λέγει διξοδικώτερον. 
τέδεπαι δὲ ἐν τῷ περὶ — ἐν τῷ ε 
τοιχείῳ. 

b ἔρως τὺ πρῶτον σοιχείον χαὶ μέγισον — 

τῶν ὄντων πολυθεώµονος ἡ ἱςορίας, καὶ -φέλο- 

πονία καὶ ἀγχίνοια. οὗτος δέ ἐςιν ὁ τῶν 
ἁπάνεων τῶν καλῶ» καὶ προσέτι ἀγαφῶν δει- 
νύτατος ἰχνευτής. ζήτει τὰ λοιπὰ κατὰ ςοι- 
Ἀϊον, τουτέςιν ἀγχίνοιαν καὶ φιλοπονίαν, ἃ 
ὁ/ καλεῖ «{αμάσκιος (Ῥ]οι. p. 337 4) σοιχεῖα 
πρώτα καὶ µέγισα τῆς τῶν ὄνεων πολυνεά- 
μονος ἱσορίας. eſ. vv. ἀγχίνοια, σοιχεῖα, φι- 
Ἰοπονία. 

ἐρώτησις ἔνδοξος πρύτασις διαλεκτι- 
χή. οὐ πᾶσα οὖν πρύτασις ἐρώτησις, ἀλλ’ α 
ὑἠαλεκτική' 6 πᾶσα ἐρώτησις πρότασις δια- 
Ἰκτική. ἔςι γὰρ εἴδη πλείω τῆς ἐρωτήσεως. 
οἱ γὰρ ἐρωτῶντες ἢ περὶ συµμβεβηκότος ἐρω- | ἄ 
τῶσω, ὡς οἱ ἐρωκῶντες τίς τᾷ πυρὺς ἡ κατὰ 
φύσιν χίνησις ἢ τί Σωκράτει συµβέρηκε», ἢ 
ἔμπαλιν τὸ μὲν συμιβεβηκὸς ὁρίζουσί τε καὶ 
Ἰαμβάνουσιν ἐν τῇ ἐρωτήσει, τὸ δὲ ᾧ συµ- 
ῥέβηκεν ἀξιοῦσι μαθεῖν, ὡς ὁ ἐρωτῶν τένι 
τὸ λευκὸν ἢ τὺ μέλαν τῶν ζῴων σὐμβέβηκε, 
καὶ τί τῶν ἀγαθῶν δὲ αὑτὸ αἱρετόν ἐςι, καὶ 

τίς ὁ καθήµενος. ἔσι δὲ καὶ ἄλλο εἶδος ἐρω- 
τήσεως ἐκ περιονσίας, ὅταν προενεγκάµενοι 
τέ ποτέ ἐσι τὸ διὰ τῆς ἐρωτήσεως, εἴπῃ ὁ 
ἐρωτῶν τί ἐσιν ἄνθρωπος; τὴν γὰρ οὐσίων 
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τοῦ πράγματος ἀξιοῖ μαφεῖν, οὐχ ὃ συµβέ- 
βηκεν αὐτῷ. τρίτον εἶδος ἐρωτήσεώς ἐστιν 
οἷον ὅταν περὶ προτάσεώς τις τὴν ἐρώτησιν 
εἴτε ἀπόκρισιν αἰτῶν τὸ ἕτερον µέρος τῆς 
ἀντιφάσεως εἴπῃ, οἷον ἄρά γε ὁ κόσμος σφαι. 
ροειδής; ὑπὸ τοῦτο τὸ εἶδος τῆς ἐρωτήσεώς 
ἐσιν ἡᾗ ὁιαλεκτικὴ πρότασις. Alex. Aphrod. in 
Τορ. 1 ρ.ὅ8. 

ἐρωτικόν ἐπιθυμητικόν, καὶ ἐρωτι- 
κῶς ἐπιθιμιητικῶς. 

ἐρωτῶ σε παρακαλῶ σε, ἱκετεύω σε, 
δέομαι. καὶ αὖθις "ἐλφθεῖν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ 
τὸ Φεῖπνον ἠρώτα”. ἀντὶ τοῦ παρεκάλει. 

ἐσάλευε καὶ ἀπεσάλενε. τοῦτο καὶ 
ἐπὶ νεῶν λέγεται καὶ ἐπ ἀνθρώπων, ἐπὶ μὲν 
πλοίων, ὡς «ίων ἐν 'Ρωααϊκοῖς '"ὀλίγα μὲν 
γὰρ καὶ τὰ κουφότατα τῶν πλοίων πρὸς τῇ 
γῇ ὤρμει, τὰ δὲ δὴ πλείω καὶ µείζω μετέωρα 
διὰ τὰ τενάγη ἀπεσάλενεν.' ἐπὶ δὲ ἀνθρώ- 
πω», ὡς τὸ 'ἐφᾳ᾽ ἑνὶ δὲ τῶν παίδων ἀπεσά- 
λενε. σηκαίνει δὲ ἡ λέξις τὸ τὰς ἐλπίδας 

ἐπὶ τούτοις εἶχεν. καὶ «4ἰλιανός ''ἐπεὶ τοίνυν 
ὑπὲρ τῶν ἐσχάτων. ἐσάλευε» ἤδη, κοµίζασιν 
αὐτὸν οἱ προσήκρντες εἰς «4σκληπιοῦ.) 

ἐς ἀῶ εἲς µίαν ἡμέραν. ἐς ὥρας εἲς 
καιρούς. 

ἔσβη ἐσβέσθη, ἐπαύσατο. 
Ἔσδρας. οὗτος ἐπὶ Ἑέρξα ἦν» τοῦ Περ- 

σῶν βασιλέως, νομομαδὴς ἄριςος γενόμενος" 
ὃς τῶν μὴ εὑρεθέντων ῥιῤλίων τὰς γραφὰς 
ἀναμνημονεύσας παρέδωκε τοῖς τοῦ ἔθνους. 

ἔσεισέ µου τὴν καρδίαν (ΑΛ Δον. 13) ἀντὶ 
τοῦ ἐλύπησεν. ὃ δὲ ἔσεισέ µου τὴν καρδίαν, 
ὅτι τὰ τοῦ «4ἰσχύλου προσδοκῶν — 
εἰσήχὃη τὰ τοῦ Θεόγμιδος. 

ἐσεσήρεσαν ἀνεὶ τοῦ ἐκεχήνεσαν. ἡ µε- 
ταφορὰ ἀπὸ τῶν» ὀργιζομένων κυνῶ», ἐς 
ἀλλήλους τε ἐσεσήρεσων ἡμεμανές τι καὶ 
ἄγριον οἱ Σκύθαι., καὶ αὖθις ἐσεσήρει 
ἐδυσχέραινε», ὠργίζετο" ᾽᾽λίαν γὰρ ἐς αὐτὴν 
ᾗ Θεοδώρα ἠγριαίνετο καὶ ἐσεσήρει (Ότο- 
σορ. Arc. 1). 

ἔσεται ἔςαι. 

ἐσέφῦη ἀντὶ τοῦ ἐσεβάσθη, ἐείμησεν, 
ἐθαύμασεν», ἐξεπλάγη. 

ἐσήλατο εἰσῆλύεν, εἰσέφρησε»' 'ὃ δὲ 
ἀκράτωρ ἑωυτοῦ ὧν ἐσήλατο ἐς τὸν νεών,' 

ἐσήμαινε προσέτασσεν' ᾿ὑρῶν τὸ πρύ- 
ὕνμον τῶν Ρωμαίων ἐσήμαινε τοῖς ἑαυτι 
ἐπομένοις ἐπικουρεῖν. 
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Ἔσηνός ὁ πολίτης. 
ἔσθειν τρώγειν. 
ἔσθενε σθένους καὶ δυνάμεως μετεῖχεν, 

ἠδύνατο. “ἰλιωνός ”' ὁ δὲ ἀλέκτωρ ὄμνει τὸν 
σωτῆρα περ οὖν ἔσδενε φωνῇ, καὶ ἐδεῖτο 
ἀρτίπου» Φεῖναι αὐτόν (ο. ν. ἀσκωλιάζειν). 

ἐσθήματα ἱμάτια. 
Ἐσδήρ. αὕτη συνοῦσα τῷ «άρταξέρξη 

τῷ βασιλεῖ τὴν βασίλειο» τιιὴν ἐκέκτητο, 
γένους Ἰουδαϊκοῦ τυγχάνουσα καὶ ζῆλον τῆς 
δόξης ποιουµένη, τούς τε πρὸς γένους αὐτῇ 
ὁιαφέροντας προσκαλεσαμένη, μάλιστα δὲ 
ΠΜαρδογαῖον μητράδελφον ὄντα, ἐν τοῖς ῥα- 
σιλείοις κατεῖχε». ὡς δὲ τῷ βασιλικῷ προσ- 
τάγµατι Αρταξέρξης διεκήρυξε τὰς 'Εβραίες 
µεθίσασθαι μὲν τῆς δόξης τοῦ Φεοῦ,. προσ- 
χυνεῖν δὲ τὴν ἑαυτοῦ. εἰκόνα, ἕως ἡμερῶν μ’ 
ἀνακωχὴν τῆς τιμωρίας τοῖς ἀπειθοῦσι δια- 
ταξάµενος, οἱ Ἰουδαῖοι ὁιαδόντες ἀλλήλοις 
ὡρισάν τινα τῆς προσευχῆς ἡμέραν, νηςείᾳ 
καὶ προσευχῆ τὸ Φεῖον ἐξιλεούμενοι. καὶ οἱ 
μὲν ἄλλοι, ὡς ἕκαξος εἶχεν, ἐν τῇ ἰδίᾳ σκη»ῇ 
τὰς ἱκεσίας ἐποίουν' ΙΜαρδοχαῖος δὲ εἰς τὴν 

βωασίλειον αὐλὴν ἐν σκότῳ κρυπτόµενος ἤκαησε 
περὶ τῆς ἐπιβουλῆς κατ “ρταξέρξε, καὶ δη- 
λοῖ τῷ “4ρταξέρξη. καὶ οὕτως ἡ κατὰ Ἰου- 
δαίων ἐλύθη ἐπιβουλή.᾽ 

ἐσθὴς ἁλονργής διὰ τοῦ η, κο. 
δὲ ἰδίως διὰ τοῦ ῃ. 

ἐσθίω τρώγω καὶ φάγε δὲ αἰειατικῇ 
συντάὀσονται. ἐσθίω ἄρτον 'τρώγω φωμίον" 
φάγε βοῦν. 

ἐσθλά ἀγαθδά. 
ἐσθλὸς ἑὼν ἄλλου κρείττονος ἆν- 

τέτυχε». εΓ. ν. ἐπιβολή. 
ἐσθόμενος ἐσθίω»"' ἔσθω γὰρ τὸ ῥῆμα. 

χαὶ ἔσθονρτες ἐσθίοντες. 

ἔσθος ἱμάτιον. 
ἔσθ'᾽ ὅτε ἔσιν ὅτε. 
ἐἑσία ἡ πρεσβεία. ον. ἐξεσία. 
ἐσίνοντο ἐβλάπτοντο. 
ἔσκαζεν (απ ἐδίςαζεν) ἐνεδοίαζεν, ἀμφέ- 

βαλλεν" 'ὃ δὲ ἔσκαζεν ὅπως -ἔχει γνώμης τὰ 
τῶν ᾿Ρωμαίων συντάγματα, καὶ εἰ ἀρρενικὰς 
ἔχουσι τὰς ψυχὰς εἲς παράταδιν.᾽' 

ἔσκαλλεν ἐσκάλευεν, ἐσάλευεν, ἠρεύνα, 
ἀνεζήτει" (Ρε. 76 ιὰ ̓καὶ; ἔσκαλλε τὸ πνεῦκά 
μου.) 

ἐσκευώρησεν ἐπεβούλευσεν.. ἐξ οὗ καὶ 
σκενωρία ἡ ἐπιβουλή. 

Ἔσηνός — ἐς κόρακας 

ἐς κεφαλήν σοι (Α Plut. 526) ἐπιφώνη: 
μα κατάρας” προεἰρηκότος γάρ τινος χαλεπὰ 
ἔσεσθαι, ἁμοιβαίως ἀνταποκρένεταί τις ἐς 
κεφαλή» σοι. 

ἐσκήνησαν ἀντὶ τοῦ ὤκησα». κέκλιται 
τὸ ῥῆμα ἀπὸ τῆς πρώτης τῶν περισπωκένων 
(9εἱ. Α Αοἰ. 60). καὶ ἐσκήρηνται ἀντὶ τοῦ 
ἐσχήνωνται, κατοικοῦσυ». 

ἐσκιμάλισεν τῷ µέσῳ δακτύλῳ συναρ- 
µόσας τὸν µέγαν καὶ πλήξας ἐφυβρίει. 
ἀντὶ τοῦ κατεδακτύλισε" σκιµαλίσαι γάρ ἐςι 
κυρήυς τὸ τὺν μέσον τῶν δακτύλων εἲς τὸν 
πρωκτὺ» τοῦ ὀρνέου ἐμβαλεῖν. οὐ µόνον δὲ 
τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ὅταν βουλόμενοι ἐνεβρίσαι 
τινὰ τὺν μέσον Φδάκτυλον ἐντείνοντες καὶ τὸς 

λοιποὺς συράγοντες δείξωσιν αὐτῷ. «4ριςο- 
φάνης (Βπο, 548) “καὶ τὸν δορυξὸν οἷον ἐσκι- 
μάλισεν.' 

ἐσκληκότα προσλιπαρᾶντα, προσεσκλγ- 
κότα. μετῆκται δὲ ἀπὺ τῶν προσξηραινο- 
μένω». 

ἐσνκοπίαζε περιέβλεπεν. 
ἐς κόρακας. Βοιωτοῖς «ἄρνην ποτὲ οἱ- 

κοῦσιν ἐρρήθη ὑπὸ τᾶ Φεξᾷ ἐκπεσεῖσθαι τῆς 
χώρας λευκῶν κοράκων φανέντων. νέοι δὲ 
μεθ υσθέντες ποτὲ συλλαβόμενοι κόρακας ἐγύ- 
ψωσαν κατὰ παίγνιο», καὶ ἀπέςειλαν πωτᾶ- 

σθαι. ἰδόντες δὲ οἱ Βοιωτοὶ ἐταράχθησαν ὡς 
τῆς µαντείας λαβούσης τέλας. καὶ φοβηδέ» 
τες οἱ »εανίσκοι τὸν θόρυβο». ἔφυγον, καὶ 
ᾠκησάν τινα τόπον, ὃν ἐκάλεσαν Κόρακας 
εἲς ὃν μετὰ. ταῦτα οἱ τὴν Βοιωτία» οἰκοῦν- 
τες τοὺς ἁμαρτάνοντας ἔπεμπον (Ζοποδίας ὃ 
87). οἳ δὲ ὡς τοῦ ζῴου ἀναιδοῦς καὶ ὄνσοι- 

ωνισικοῦ τῶν ἀνθρώπων ὄντος. ἀρισοτέλις 
δέ φησι, λοιμοῦ κατἀσχόντος καὶ κοράκων 

πολλῶν γενομένων τοὺς ἀνθρώπους ὃηρεύ- 
οντας «αὐτοὺς καὶ περικαθαίροντας ἐν ζῶν- 

τας, καὶ ἐπιλέγειν τῷ λοιμῷ ''φεῦγ ἐς κόρα- 
κας. ὁ δὲ 4ἴσωπος ({πὶν. 104) μυθικῶς κο- 
λοιὸ». μέγα», »ομµίσαντα τοῖς κόραξιν ἴἔσον 
εἶναι, πρὸς αὐτοὺς πορενθδήῆναι, ἧπτηθέντα 
δὲ πάλιν εἲς τοὺς κολοιοὺς ὑποςρέψαι. τὸς 
δὲ. ἀγανακτήσαντας παίειν αὐτὸν λέγοντας 
᾽φεῦγ ἐς κόρακας.' ριςείδης δὲ ἀποῦ έδωαι, 
διὰ τὸ ἐν τραγέαι τόποις καὶ χρημνώδεσι 
»εοσσοποιεῖσθαι λέγειν ἡμᾶς ᾿φεῦγ ἐς κόρα- 
κας.’ ἐς κόρακας οὖν εἰς τὸ σκότος, εἲς ολε- 

Φρον. 
ἐς κάρακας, καὶ σαυτόν ;ὲ πρός 



ἐσκορόδισας -- Ἔσσαῖοι 

(4 Ῥαε. 19), τετέσιν ἀπόφερε τὸ πρᾶγμα καὶ 
σαυτόν. 

ἐσκορύδισας κλαῦσαι ἐποίησας, ἀπὸ 
τῶν τὰ σκόροδα τριβόντω». ἢ ἀήδισας, ἐπί- 
κρανας. ἢ ἐδρίμυξας. seh. Α Eq. 943. 

ἐσκοροδισμένοις. “ριςεοφάνης (Αε]. 

165) "οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἐσκοροδισμέ- 
νοις. ἀντὶ τοῦ σφοδροῖς οὖσι καὶ πικροῖς 

Ἰενομένοις, µετειληφόσι τῶν σκορόδω», ἀπὺ 
μεταφορᾶς τῶν ἀλεκτρυόνω». 

ἐσκοροδεσμένος σχόροδα φαγώ», ἀλὸ 
τῶν ἀλεκτρνυόνων" ὅταν γὰρ ἐς μάχη» συµ- 
βάλλωσιν αὐτούς, σκόροδα διδύασιν αὐτοῖς, 

ἵνα ὁριμύτεροι ὥσιν ἐν τῇ μάχη. sch. ARq. 499. 
ἐσκουπονδίαι κατὰ ῬΡωμαίης ςρατιω- 

τιχὰ ἐφόδια. 
ἐς Κυνόσαργες. οἱονεὶ Κυνόσαρχες, 

ἀπὸ τοῦ Ουσίας πλησίον γενομένης εἶσελ- 
δύτα κύνα καὶ ἁρπάσαντα κρέας τοῦ δύ- 
µατος ἀγαγεῖν ἐκεῖσε. ἐν ᾧ καὶ ναὸς ἐκτίσθη, 
καὶ οἱ νόθσοι ἐνταῦθα ἐκρίνοντο, εἰ τᾶδε ὄν- 
τως γέγονεν υἱός. ἐκάλουν δὲ "4θηναῖοι καὶ 
τοὺς ἀπελευθέρους νόθους. εἰς τὸ ἸΚυνόσαρ- 
Τις σαφέςερον κεῖται. ε[. ν. εἲς Κυνόσαργες. 

ἐς Ἡασσαλία»ρ πλεύσειας,' ἐπὶ τῶν 
Φηλντέρως καὶ μαλακῶς ζώντων" 

χλαις καὶ ποδήρεσι καὶ μύροις χρώμενοι. 
ἑσμός πλῆθος, ὄχλος, κυρίως τῶν µε: 

Ἰισσῶ», παρὰ τὸ ἅμα πετοµιένας ἵεσθαι. 
ἴσο ἐνδέδυσο. σηµαίνει καὶ τὸ ὕπαργχε. 
ἐς ὅ ἀντὶ τοῦ µέχρι τούτου, ἕως οὗ" 

"ἐπολιόρκει τὴν πόλιν ἐς ὃ ἐξεῖλεν αὐτήν.' 
ἔσοπτρον' τὸ κάτοπτρον. 
ἐς ὅτε ἀντὶ τοῦ λίαν" "υνεσήσατο φά- 

Ίαγγας ἐς ὅτι µάλιςσα καρτεράς."' 
ἐς ὅτι µάλιςα ἀντὶ τοῦ λίαν" Esaih. 

52) | ̓ καλάμους * ότι —— ςερροὺς καὶ 
λολίσους."' 

ἐς ὀψιγόνους τοὺς μετὰ ταῦτα, 
ἐσπάθα κατανήλισκε καὶ κατήσθιε. διὰ 

τοῦτο εἶπεν οὐκ ἀργὸς ἦν. σπαθᾶν δὲ τὺ 
ἀφειδῶς ἀναλίσκειν καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορσιν 
ρηται. οἰκείως δὲ νῦν τῇ λέξει ἐχρήσατο" 
καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ὑφαινοπένω» ἱματίων λέγο- 
μεν σπαθᾶν τὸ ἄγαν κρούειν τὴν κρόκη», 
ὡςε προσκαθίζειν καὶ πολλὴν μὲν ἀναλίσκειν 
χρόκην, ἰσχυροτέραν δὲ ἀπεργάζεσθαι τὴν 
ὑψήν. δύναται ὄν τὸ σπαθᾶν ἐπ) ἀμφοτέρων 
ροεῖσθαι. ὅτι δὲ νῦν ἐπὶ τὸ πολλὰ δαπανᾶν 
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παρείληπται, ὁῆλον ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου" 
"ἐγὼ δ᾽ ἂν αὐτῇ Φοὶμάτιον δεικνὺς τοδὶ πρό- 
φασιν ἔφασκον' ὦ γύναι, λίαν σπαθῇᾷς.' φαν. 
Α Nuhb. 58. 

ἐσπαν το «{ημοσθένης ἐν τῷ κατ «4]- 

σχίνου (438) ἀντὶ τοῦ ἀπώλλυτο, παρὰ τὴν 
σπάθη». ἢ τὸ ἐρρίπτετο, ἢ διεκόπτετο. ἡἤ 
ἀντὶ τοῦ συνετίθετο, ἀπὸ τῆς τῶν ὑφαντῶν 
σπάθης, ἥτις συντίθησι τὰ ὑφαινόμενα. Ηατρ. 

ἐσπαιθηιιένος πεπυχνωµένος, ἀπὸ τῶν 

χατακρουουσῶν σπαθῶν τὴν κρόκη». 
ἔσπαιρεν ἐκινεῖτο. 
ἐσπάρασσε» ἠρέθιζεν" ᾿Ἰώσηπος (8. Ἱ. 

991 1) ""αετεώρους ὄντας ἐπὶ τῷ μέλλοντι 

πολέμῳ ἐσπάρασσεν."' 
ἐσπαρμένηπαράταξες, ὄταν εἰς ὄγκες 

πλείονας διαλύηται τῶν ταγμάτων. 
ἔσπασας ἔπιες, εἑἵλκυσας' «ΑΡΤ 104) 

᾿'4ρκεσίχαε, τί µοι τόσον ἄκρητον ἀφειδῶς 
ἔσπασας, ὧςε φρενῶ» ἐκτὸς ὄλισθες ἑῶν; '' 

ἐσπεικώς τεθυκώς. 

ἐσπείσατο διηλλάγη, 
ἔφνσε». 

ἐσπεῖσνθαι σπονδὰς πεποιῆβσθαι: "ἄν 

τινα ὅ᾽ ἄρα αὐτίαν ἐπὶ ταῖς σπὀνδαϊῖς σγῇ 

καὶ ἔσπεισεν 

οἱ γὰρ | πρὸς τὸ μὴ αὐτὸς ἐσπεῖσθαι δοκεῖν."' 
Μασσαλιῶται Φηλύτερον ἔζω», ςολαῖς ποι- | ἑσπερινός ὃ τῆς ἑσπέρας. 

ἑσπέριος ὁ δυτικός. 
ἑσπερῖτες λέμνη ἡ πρὺς τὴν ὁύσιν ἄσα. 
ἕσπερον χέλευθον» ἑσπέριον, ἐπὶ δυ- 

σιὰς ὁδόν. 

ἕσπερος.' Παρμανίδης πρῶτος πεφώρακε 
(Πἰοᾳ. L. 9 23) τὸν αὐτὸν ἕσπερον εἶναι καὶ 
φωσφόρο» οἳ δὲ Πυθαγόρα». 

ἕσπερος ὃς κάλλιςος (Ησι. Χ 318). 
νῦν τὸν ἕσπερον λέγει κάλλιςον, ἐν ἄλλῳ δὲ 
(ν 98) τὸν ἑωσφόρον φαάντατον. 

ἔσπετε Hom. B 484) εἰπεῖν ποιήσατε. 
ἐσπόδει κάπέτριβεν (Α Nub. 1379) 

κονιορτοῦ ἐπλήρου, συνέεριβε». 
ἑσπόμενος ἐπακολουθῶν. 

(ἐσπέδαζον ἐσεμνολογᾶντο, ἐπεμελᾶντο" 
Πολύβιος (11 8) "ἐσπούδαζον γὰρ τὰς ἀκο- 
λουθίας καὶ τὰς ἐσθῆτας διαφερόντως, καί 
τις ἦν περὶ τοὺς πλείςους καλλωπισμὸς ὑπε- 
ρέχω» τὴν ἐκ τοῦ ῥίου χορηγίαν, ὅπλων δὲ 
ἡμέλουν.͵ 

Ἔσσα ὄνομα πόλεως. 
Ἐσσαῖοι Ἰουδαῖοι ἀσκηταί, Φαρισαίων 

καὶ γραμματέων τὴν ἄσκησιν ἐξ ἐπιμέερου 
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Φιανεςηκότες, ἀπόγονοι Ἰωναδὰρ υἱοῦ ᾿Ριχὰρ 
τοῦ δικαίου, φιλάλληλοι καὶ τῶν ἄλλων εὐ- 
λαβεῖς πλεῖον, οἳ τὴν μὲν ἡδονὴν ὡς κακίαν 
ἀποσρέφονται, τὴν δὲ σωφροσύνην καὶ ἐγκρά- 
τειαν καὶ τὺ μὴ τοῖς πάθεσιν ἑποπίπτειν ἀρε- 
τὴν ὑπολαμβάνουσι. καὶ γάµος μὲν παρ αὐ- 
τοῖς ὑπερορᾶται, ἀλλοτρίους δὲ παϊδας νέες 

ἔτι προσλαμβανόμενοι καὶ διδάσκοντες ὡς συγ- 
γενεῖς ἡγοῦνται καὶ ταῖς ἦψεσιν ἑαυτῶν ἐν- 
τυποῦσι. καὶ πᾶν αἰσχρὸν ἀποβάλλανται, καὶ 
πᾶσαν ἄλλην ἀρετὴν ἐξασκοῦσιν. οἳ ἐπιμε- 
λοῦνται τῆς ἠψικῆς λέξεως, Φεωρίῳᾳ δὲ τὰ 

πολλὰ παραμένουσιν. ἔνδεν καὶ Εσσαῖοι κα: 
λοῦνται, τοῦτο δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος, τὴ- 

τέσι Ψεωρητικοί. Ιοδερῇ. Β. ].2 8 2. Οεάτευ. 
p. 198.. 

ἕσσατο περιεβάλετο" (ΑΡ 6 3266) ΄ἔσσατο 
4αμαρέτου θυγάτηρ. 

ἐσσείσεις τὰ νήπια αὐτῶν (4 Βομρ. 
810). 

ἐσσήν» βασιλεύς, κυρίως τῶν μελισσῶ». 

ἐσσῆνας ἡ γενική. 
ἐςαθευμέναις ἐξ ἐπιπολῆς ὀπτηνεί- 

σαις' σαθεύειν γὰρ τὸ μὴ λίαν ὀπτῆσαι, ἢ 
χλιανθείσαις πυρί. (Α Reck 137) 
τις σηπίαις πώγωνα περιδήσειε» ἐςανθευμέ- 
ναις. 

ἐσάθμησεν ἐμέτρησεν. 
ἔςαι. τετραχῶς χρᾶται τούτω Ὅμηρος, 

ἔσεται ἔσσεται ἐἑασεῖται ἔςαι. 
ἔςαλκεν ἐμείωσεν. 
ἐςαλμένοι ἐσκενασμένοι' (91πθδ. εµ. 103) 

''ρέανίαι χωριτικῶς ἐςαλμένοι. καὶ αὖδις 

"πάντας δὲ ὡς ἁβρύτατά τε καὶ ἅμα ἐς ἔκ- 
πληξιν κατὰ πλῦτο», τῷ γε δὴ πλῆτον ὃαυ- 
µάζονει, ἐςαλιένους. εἴ, ν. ἀῤρός, 

ἐς τάχος γράφει. οὕτω λέγεται ἀττι- 
κῶς, καὶ ἐς κάλλος γράφει, καὶ ἐς τά- 

Χχος παίει. ἀλλ οὐ ος εἰ. v. γρά- 
φειν ἐς τάχος. 

. ἕἔςσε ἀντὶ τοῦ ἕως οὗ: "οἳ δὲ τῆς “4σίως 

ἦρχον ἔςε ὑπὸ τῶν Μακεδόνων τὴν ἀρχὴν 
ἀφῃρένησαν. 

Ρ ἔςε μέχρις. οὗ: ππιωνός (ε[. v. λιδάζω) 

᾿ἐλίδουν αὐτήν ἔςε τιτρωσκοµένη κατεχώ- 
σθη.' καὶ ἐςὲ ὑμεῖς. 

ἔσειλα ἀπέςειλα. 

ἐςερή δη» ἐζημιώφην. 
ἐςεφάνου»ν. οἱ «{φηναῖοι τοὺς εὐαγγελι- 

ζομένες καὶ τοὺς συ»αγορεύοντας αὐτοῖς σε- 

ἕσσατο — 

νο * 
ωσπερ ει 

ἐςορέσνθη 

φάνοις ἐτίμων. seh. Α Eq. 644. 
ἐς τέφραν γράφεις, ἐπὶ τῶν µάτην 

πονούντων καὶ ἀδυνάτω». 
ἑςσήκει ἀντὶ τοῦ ἵςαται. 
ἐςηλιτευμένον ἀναγεγραμμένον, 
ἔςι ὑπάρχει. 
ἑσία δίαιτα, οἴκησις, βωμός, χυχρόπους, 

ἐσχάρα. 
6 ’ ε ε * |. ΄ « ΄ 
ἑσιάδες αἱ ἱέρειαι ἃς Ελένη ἡ µήτηρ 

τοῦ μεγάλου Κωνςαντίνου μετὰ τὸ ἀνευρεῖν 
τὰ ἅγια καὶ τίµια Σύλα, καὶ ναὺν ἀνεγείρασα 
ἐν τῷ τάφῳ τοῦ. κυρίου, τὰς παρθένους ἐν 

τοῖς εὐκτηρίοις ἀναγράψασα σηκοῖς, σιτήσεις 
τε αὐταῖς ἐκ τοῦ. δημοσίου ἐπιχορηγεῖσθαι 
παρεκελεύσατο. ταῦτα διαπραξαµένη καὶ π' 
που ῥμύσασα χρόνους τὸν βίον µεταλλάττει, 
ὁ δὲ υἱὸς αὐτῆς ἐν τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ρώμην 
βασιλείοις τὸ σῶμα αὐτῆς ἐκήδευσεν. (5γ- 

... 7 J * ⸗ ε] ή { 

nes. ρ. 43) ΄"οὐδὲν ἄν φαν ἀπόρρητόν * 

χρύπτειν αὐτάς, ὥσπερ τὰς ἐπιάδας τὸ πῦρ.᾽ 

Ἑτία Φύομεν, ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἀποφέρονται 
. 

ἀπὸ τῆς Φυσίας. ο{, ν. ἱσίαν. 
Π ’ ” ΄ 11 - 

Εςιαιεύς ὄνομα κυριον». καὶ Ἑσιαῖος 
ὄνοια κύριον. 

ἑσιᾶν, αἰτιατικῇ, τρέφει». καὶ ἑςιᾶ: 
4 } — * 3 4 . 

σαι τρέφεσθαι, εὐωχεῖσφαι. οὐχὶ ὁὲ τὸ 

παρά τινι ἔλεγον. ὁοτικῇ δὲ συντάσσεται τὸ 
ἑσιῶ" «4ριςοφάνης (Τμ. 949) "τοῖς κόραξιν 
ἑςιῶν. 

ἑςιατορεῖον τὸ τραπέμον. 
ἑσιατορία ἑςίασις, 

΄ 7 N 
ἑσιατόρια" 'ἠν δὲ ἑςιατόρια πολλὰ καὶ 

. .. 

χΧιτάλυσεις. ' 

ἑςιάτωρ ὁ εἰς εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην 
καλῶν», ῥαιτυμιόνες δὲ οἱ ἀριςηταί. 

Εςιεῖς ὄνομα ἔθνους. 
ἐς τέ ἔτι (Ηοιη. Ε 465) µέχρι τίνος, 
ἐςιμμίσατο τοὺς ὀφδαλικοὺς αὐ- 

- * — 
τῆς (4 Βορρ. 9 30) ἐκαλλωπίσατο. 

ἔςιξαν τῷ µετώπῳ ὑπέγραφαν, 
΄ ι, 

ἑσιώμενος τρώγων. 
ἑσιῶν ἀριςοποιῶν"' "ὃ δὲ ἐςιᾷ εὺν ἄν- 

ὁρα ἡμερῶν ς' ἐς πανθοινίαν.”' 
ἐςεομώθη ἀντὶ τοῦ ἠνοφθη" ο δὲ 

» ΄ * - — , R ὤρυττον, καὶ ταχέως τὸ χῶμα ἐςομώθη. 
ἐςόρεσεν ἔςρωσεν, 

ἐςορέσθη ἐςρώδη, ὠμαλίσθη" οἱ ἄνε- 
µοι παραχρῆμα ἐκόπασαν καὶ τὸ κὔμα ἐςο- 
ρέσθη, πνεῦμα δὲ κεκριµένον κατὰ πρύμναν 
ἐπέρρει καὶ τὰ ἴσία ἐπλήρου.”' εξ. ν. σκληροί. 



ἐςρατήγησε — ἔσχατος 

ἐερατήγησε μετ Ἐρασινάδου, ἐπὶ 
τῶν ὀνσυχῶν, ἐκ τῶν περὶ “4ργίνουσαν «ρα- 
τηγησάντων δυςυχῶς. ἀπέθανε δὲ δημοσία 

οὗτός τε καὶ οἳ ὑπομείναντες, Θράσυλλος 
Περικλῆς καὶ οἱ λοιποί. ἐγένετο δέ τι καὶ 
πἐρπτότερον τῷ Ἐρασινάδγ, τὸ καὶ κλοπῆς 
χατηγορηύ η ναι τῶν περὶ Ελλήσποντον χρή: 
µάτων. seli. Α Ran. 1227. 

ἐσρέβλου ἐκάκα, ἠνάγκαζε" “τοῦτον ἂν 
πλενρῖεις νόσος περιλαβᾶσα ἐξερέβλα δεινῶς."' 

ἔςσυγεν ἐςύγνωσεν, ἀπὺ τῆς τοῦ προσώ- 
που ςυγνότητος" Ὅμηρος (Ρ 694) “κατὰ ὁ᾽ 
ἴσυγε μῦθον ἀκούσας.”' 

ἐσυκώς"' '"'οὐδὲν |έγα φρονεῖ ἐςυκὼς 

ἔςσω ὑπαρχέτω. 
ἐςωμυλάμην ἀντὶ τοῦ ἐφλυάρησα, πε- 

μσσύν τι τοῦ δέοντος ἐλάλησα, ἢ παλούρ- 
ως ἐφθεγξάμην" ριστοφάνης (Λε. 579) 
"συγγνώμην ἔχε εἰ πτωχὺς ὤν εἰπόν τι κά: 
τυμνλάμην. 

ἐς ὕδωρ γράφει», ἐπὶ τῶν µάτην πο- 
ρούντων. ο 

ἐσφαλκέναι" "ὧςε καὶ τὸν ἴδιον οἶκον 
ἐσφαλκέναι τὸ καθ’ αὐτὸν διὰ τὴν πρὸς τῶτο 
τὸ µέρος ὁρμὴν καὶ προςασίαν’' (ΡοἱγΏ, exe. 
Ρείτ, ρ. 21). 

ἐσφήκωντο (Ηοιη. Ρ 09). καὶ ἐσφηκῶ- 
σθαι δεδέσθαι, καὶ ἐσφήκωτο ἐδέδετο. 
ἔσφηλε κατέβαλεν" ' ἄλλον δὲ ἂχ ὥσπερ 

Κράσσον τε καὶ τοὺς Ἐὺν ἐκείνω ἔσφηλεν᾽ 

ὠτὶ τοῦ σᾳαλῆναι ἐποίησεν. 
.. ἐσχάρα. ἐσχάραν φησὶ καλεῖσθαι «1υ- 
κοῦργος καὶ ᾽4μιμώνιος τὴν κιὴ ἔχεσαν ὕψος 
ἀλχ' ἐπὶ γῆς ἱδρυμιένην. ἢ κοίλη», παρ’ ὃ καὶ 
τοὺς ἰατρὺς τὰ ἐν σώματι κοῖλα ἕλκη ἐσχά- 
ῥας καλεῖν. Ηατρ. 

ν ἐσχάρα μαγειρικὺ» ἐργαλεῖον' ἐν ἐἔπι- 
Ἰράμματι (ΑΡ 6 101) ""ἡθμόν τε πουλύτρη- 
τον, ἠδὲ τετράπε» πυρὸς γέφυρα», ἐσχάρην 
αρεγδύκον. 

ἐσχάραι (9οι. Α Ἐα. 1283) τὰ χείλη τοῦ 
Ἰυναικείου αἰδοίου. 

ἐσχάραι πυρός ἐπὶ ἐδάφες ἀνθρακιαί. 
ἐσχαρίον πυρός τοῦ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας" 

(ΑΡΤ 210) '"ἤριπεν ἐσχαρίου λάβρον ἐπ 
ἄσθμα πυρός.” 

ἐσχαρίτη» ψωμίον ἀπὸ κλιβάνου. 
ἔσχατα ἐσχάτων κακὰ διαπέπρα- 

ται. ὁμοία ἐςὶ τῇ δεινύτερα «4Σεινίου καὶ 
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χύντερα ἸΚύντωνος. ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἄκρων κακῶν. ε[.ν. Ναύσων. 

ἔσχατα κακά τὰ μεγάλα" '"παθεῖν τὰ 
ἔσχατα κακὰ ἐκ τῶν ὁμοφύλω», ἢ ἀνδράσιν 
ἀπίςοις σφᾶς ἐπιτρέψαι.". καὶ αὖθις "ὃ δὲ 

οὐ παύεται πολιορκίά τὴν πόλιν ἐς τὸ ἔσχα- 
τον ὑπάγων κινδύνου.” καὶ αὖθις "λσωρᾶν- 
τος οἰκτρῶς καὶ Σὺν ἰκεσία μὴ τὰ ἔσχατα 
αὐτὸν περιιδεῖν παθόντα". ἀντὶ τοῦ τέλεια, 
μεγάλα. 

ἐσχάτη ἀδικία ἄχρα τε καὶ τελεία. 
ἐσχάτη ἁμαθδία. "τὸ δέ ἐςι τῆς ἐσχά- 

τής ἁμαθίας: ὑπὲρ οὗ πολλὰ λέγειν ἔχων νῦν 
ἀφίημι,) 
:ἐσχατιά. τὰ πρὸς τοῖς τέρµασι τῶν χω- 

ρίων ἐσχατιὰς ἔλεγον, οἷς γειτνιᾷ εἴτέ ὄρος 
εἴτε Φάλασσα Harp.). καὶ ἡ εὐτέλεια λέγεται 
ἐσχατιά. καὶ αὖθις "“ὁ «{ιοκλητιανὸς λόγον 
ποιούµενος τῶν πραγμάτων» Φήνθη δεῖν καὶ 
δυράμεσιν ἀρκούσαις ἑκάςην ἐσχατιὰν ὀχυ- 
ρῶσαι καὶ φρούρια ποιῆσαι” GRunapius ). 

ὅτι τὰ ἀφθροίσματος σημαντικὰ καὶ περι- 
ουσίας πάντα ὀξύνεται, ἀχυρμιά φυταλιά 
πυρκαϊά ἀνθρωκιά ἐσχατιά. οὕτω καὶ τρα- 
σιά" ἔςι δὲ τόπος ὅπου ἔτι πλῆθος σύκων 

ξηραινομένων ἢ τυρῶν ἢ ̓ὀταδήποτε. καὶ τὸ 
αἱμασιὰ οὕτως ἔχει ἀπὺ τοῦ συμβεβηκύτος 
τὸ ὄνομα. τὸ ἐξουσία ὑσία οὐκ ἀντίκειται 
ἐπὶ πράγκατος. 

ἐσχατιάν ἔσχατον τόπον γῆς. ἢ τὰ νο- 
μὰς ἔχοντα χωρία, ὡς καὶ "ριςοτέλης ἐν τῷ 

ἡ 79) τῆς πολπείας. 
ἔσχατος Μυσῶ». Ἕλλησι λοιμῷ κρα- 

τουµένοις ὁ Φεὺς ἔχρησεν ἐπὲ τὸν ἔσχατον 
Ἰυσῶν πλεῖν, οἳ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠπόρε», 
αὖθις δὲ τὴν «4ἰολίδα παρὰ τοῖς ἐσχάτοις 
τῆς Ἰνσίας εὗρο». ἔνιοι τὴν παροιµίαν τοῦ 

χρησμοῦ λέγεσι "ηλέφῳ μαντενομιένῳ γεγο- 
νέναι περὶ γονέων, ἐπὶ τίνας τόπους ἐλθωὼν 

εὕροι ᾿τοὺς γονεῖς. τὸν δὲ Φεὸν προστάξαι 

πλεῖν ἐπὶ τὸν ἔσχατον ἸΜυσῶν" ἀφικόμενον 
’ εἲς Τεὐδρανίαρ (νέµεσθαι γὰρ ταῦτα τὰ 
χωρία ἸΜυσούς) ἐπιτυχεῖν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 
τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν δυσχερῆ 
ἐπιξασσομένω». | 

ἔσχατος δὲ παρὰ τὴν σχέσιν καὶ κώλυ- 
σιν ὁ τελευταῖος. καὶ ὕςατος, ὅτι ὑπ αὖ- 
τόν ἐσιν ἡ ςάσις, καὶ οὐκέτι προβῆναι δύ- 

ναται, ἀλλ ὕςερος εἰςήκει τοῦ πρώτου μὴ 
ἐῶντος. καὶ τὸ πύµατος ἀπὺ τοῦ πεπαῦ- 
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σφαι. καὶ τέρμιο» τὸ ἔσχατον ἀπὺ τᾷ τέρ- 
µατος, ὃ ἔςι τέλους. 

ἐσχατόωσαν 
ἐσχάτην». 

(Hom. B 608) κειμένην 

ἐσχάτως ἄκρως" ἸΗένανδρος ᾿φοῤᾶμαί 
σ᾿ ἐσχάτως. 

ἔσχε κατέπαυσε" Θοκοδίδης (4 110) 
δὲ τριήρεις πλέσσαι εἰς «4ἴγυπτον ἔσχον — 

τὸ ἸΜενδήσιον κέρας. καὶ «ἰλιωός ᾿ἐ γὰρ 
ἔσχον ἀνήνασθαι τὸ πρόςαγκια' ἀντὶ τὸ ἡὃν- 
ν/φΦησαν. . 

ἐσχεδίαξον ἠτοίμαζον, η ἐκ τοῦ παρα- 
τηχόντος Σλεγο». Ἰώσηπος (B. J. 5 extr.) "τοῖς 

δὲ τὸν πόλέμον ἐξάψασιν ἐσχεδιάζοντο πρὸς 

ἡδονήν. καὶ Πολύβιος ᾽᾽ἁπλῶς δὲ πάντα 

κατὰ τὸ συ»εχὲς ἐκ τῆς ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
ἐσχεδιάσθαι καὶ ὁιημαρτῆσθαι, 

ἔσχετο (Ηοιως Ε 696) ἐπεσχέδη. 
ἐσχηματισμένος ὃ προσποιητὸν τρό- 

πον ἔχων καὶ ὁακῶν εἶναι κόσµιος, ὡς παρὰ. 

«Πυσίᾳ ἐν τῷ πρὺς Ίἴμωνα αἳ ὃ) ἁλαζονεύ- 
ορται μὲν Ίέμωνι παραπλησίως, καὶ ἐσχη- 
µατισμένοι περιέρχονται ὥσπερ οὗτος. 

ἐσχολάρχησε αχολῆς ἦρξεν, ἐδίδαξεν. 
ἔσω τοπικό». 
ἔσω ἄνθρωπος κατὰ τὸν ἀπόςολον ἡ 

ψυχή (9 Cor. 4 18), ἔξω ἄνθρωπος τὸ σῶ-' 

µα. ἔσθ ὅτε γὰρ ἀπὸ μέρες τὸ σύμπαν ἡμῖν 
δηλοῦται ζῷῴον, ὡς ἐν τῷ (loel 3 28) 
ἀπὺ τοῦ πνεύματός µου ἐπὶ πᾶσαν, ὀάρκα. 
καὶ κατὰ ἸΜωσέα προσδιαλεγόμενον τοῖς ἐξ 
Ἰσραήλ (Ὀεμίενου. 10 93) 
κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Alyunto.“ 

ἔσωνδεν τοπικὀν. 

ἐσώθη». ἀπὸ τοῦ σώω σώσω. σέσωκα 
σέσωμαι ἐσώθη». τὸ δὲ σέσωσµαι ἀπὸ τοῦ 
σῴζω. τὸ ὁὲ σῴζω ἔχει τὸ 1, καὶ πᾶσα κλί. 
σις ἔχουσα τὸ ᾧ, οἷον σῴζομιαι ἐσωςόμην καὶ 

τὰ ὅμοια, | 
ἐσωκράτου» 

μων, ἐρρύπου», ἐπείνων. 

ἐσωμάσκει συνεκρύτει, αὐτρέπιζεν, ὧδι- 
Ὅ δὲ πολλοὺς δεκάζων τῶν ' νε», ἠτοίμαςεν" 

1 / J * J 4 Ὑ 4 .. 

Ἰσαύρων τὰ κατὰ τὸν πύλεμον ἐσιωμάσκει. 
ἐσωματοποίει ἔπλαττε"' Πολύῤιας, ὡσ- 

αγεὶ καὶ τὸ αὐτόματον καὶ τύχη τις ἐσωμια- 

τοποίει τὰς τοῦ Ἀκιπίωνος πράξεις, ὥς ἐπι- 
φανεςέρας καὶ µείζονας ἀεὶ φαίνεσθαι τῆς 

προσδοχίας.' 

ἔται οἱ πολῖκαι πποὶ δὲ οἱ κατ η πια 

ἐκχεω 
ο ἑταιρεῖος «Ηοτοάοί, 1 44) ὁ Ζεὺς παρὰ 

5. ’ . — 

ἐενο και ἕ ψνχαις | 

ν (Α Αν. 1980) ἀντὶ τῷ ἐκό- 

ἐσχατόωσα» - ἐτειχηροῦντο 

μίαν συγγενεῖς. 

ἐταινίωσε περιείλησε, συνέσφιγξεν' "ὃ 
δὲ κατεταινίωσε τὸ τραῦμα τῇ ζώνῃι 

ἑταίρα φίλη, πόρνη" ̓  ὅτι Ἀκιπίων ἑταί: 
ρας καὶ θύτας καὶ μάντεις ἐξήλαυνε τᾷ «ρα. 

᾿Ἱτοπέδου, οἷς διὰ τὰς δνσπραξίας οἱἳ ερατιῶ- 
ται περιδεεῖς γεγονύτες ἐχρῶντο” (Αρρίαη. 
Hisp. 85). 

ἑταῖραι Κορίνθιαι -«4αἲς Κυρήνη 
{έαινα Σινώπη Πυρρύη Σκιώνη. φησὶ δὲ 
ρισοφάνης ἐν Πλούτῳ (149) | ̓καὶ τάς γ 
ἑταίρας φασὶ τὰς Κορινθίας, ὗ ὕταν μὲν αὐ. 
τάς τις πένης πειρῶν τύχῃ, οὐδὲ προσέχευ 

τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος, τὸν πρωκτὸν αὖ- 

τὰς εὐθὺς εἰς τοῦτον τρέπειν. 
ἑταῖρε. ὁ Πλάτων καὶ οἱ ἄλλοι φιλόσο: 

φοι τοὺς γνησίους ἐραςὼς τῶν λόγων ἔταί- 
ρως ἐκάλεν' οὓς ἐμιμεῖτο ᾿Ιουλιανὸς ἑταίρες 
πάντας καλῶ» ἐν ταῖς συ»νβσίαις, οὐκ ἁπαν- 
Ψαδιζόμενος τῇ βασιλεία. 
Γ ἔτα ερεία ᾗ συνήθης ὁ ὑμόνοια. καὶ φιλία" [ 
Ἠάβριος ᾽'Φέντο µετ ἀλλήλοισιν ἑταιρείη» 

| 
Ι 

αύε δοιώ, οὐ καθ’ ὁμὰ ζώοντες" ὃ μὲν κατὰ 
νειὸν ἐρήμην ἐτρέφεῦ', ὃς δὲ δόµοισιν ὃν 
ἀφνειῶν τρέφει ἀνδρῶ». ἑταιρεία καὶ τὸ 
τάγμα, καὶ ἑταιρειάρχης ὁ τῆς ἑταιρείας 
ἄρχων. 

ἑταιρεία ἡ φιλία. ἰδίως ἐπὶ τῆς ἑται.Ἡ 
ρήσεως τοῦὔνομα τέταχεν «4νδοκίδης (1 100). 

ΓΚρησί. σηµαίνει δὲ καὶ τὸν φίλιαν. 
ἑταριζομ ένη ἐρεθιζομένη, προσκνω: 

Ἱκιένῃ; ἑταιρίζω γὰρ τὸ φίλον / προσλαμβώνοµαι. 

ἑταιρισάμενος συνεργήαας. καὶ ἑται- 
ιρήσας πορνεύσας, καὶ ἑταιρήσεις τὰς 
πορνείας. 

ἑταιρίσριαι αἱ καλούμεναι τριῤάδες. 

ἑταῖρος ὁ ἴδιος. 

ἑταιρῶ ἐπὶ τῆς πόρνης. 
ἑταιρῶν ἀνθίνων. νόμος «49 ήνηαι τὰς 

ἑταίρας ἄνθινα φορεῖ». 
ἔτεα ἔτη παρ Ὁμήρῳ. 
ἐτέθησαν ὑπέκυψαν, ἐπείσθησαν"' 

:δὲ τῇ τοῦ βασιλέως μᾶλλον καὶ τοῦ ἐπισκο- 

ποῦντος ἐτέφησαν βουλῇ." 

Γ ἔτειον ο ανν ἐπέτειον δὲ τὸ. μὴ 
μόνιμο» ἀλλὰ πρὸς ἐνιαυτὸν ἀκμάζον. καὶ 
ἔτειος καρπὸς καὶ καιρός. 

Γ ἔτειρεν) (Ποπ, Ε79θ) κατεπόνησεν. 
ἐτειχηροῦντο τοῖς τείχεσι περιεςοιχί- 

.. τν 
οι 



ἐτέκταινον — ἔτισαν 

ζωπο, περιεκλείοντο". "ἐμτὸς δὲ τῆς τάφρου 
καὶ τοῦ ἐρύματας ἐτειχηροῦντο.) 
ἱτέκταινον (Ῥν. 128 8) — 
ἑτέλει ἐεέτακτο. 
ἐτελέσθησα» Es. 105 26) — 

attiqxor τῆς μιαρᾶς. συνουσίας.͵ 
Ἐτεοβουτάδαι γένος -ἀΦηναίοις πάνυ 

Ἰαμπρόν, ἀπὸ Βοήτον" ἀφ οὗ οἱ ἱερεῖς κα: 
ῥίσαντο Ἀδήνησιν. 

Ἐτεοκλῆς ὄνομα κύριον. 
κλείης. 

ἐτεύν ἀληθῶς: (Α Κα. 39) ᾿ἐτεὸν ἡγῇ 
Ἱὰρ Φεάς; ἀληθῶς. πέπέσευχας εἶναι «εώς; 
Ἐτεόνικος ὄνομα κύριον.. 
ἱτεραλκέα ἑτεροκλινῇ. ἑτεραλκὴς μη 

ὑτα οἱ ἠττηθέντες νικήσωσι. ; 
ἱερόγναθος, ἐπὶ ἵππου, ἀπειθής, 

ὤλησος καὶ ἀμφοτέραις ταῖς γνάθοις ἐσθίω». 

ἱτεροῖος ὁ ἀλλοῖος, 
ἱτεροιουμέ»νὴ ἀλλοιουμένη. 
ἱτεροιῶ τὸ µεταβάλλω. 
ἱτεροίως ἀλλοίως. 
νι ἀοό λώμά, χιτών, ἣν ἐξωμίδα 
υσιν. 
μυς, — J ἦν. — εκ 

(φον, 

ἵτερον" Ὅμηρυς 4 19) ο ὃς Χ’ ἕτερον 
μὲ πόθῃ ἐνὶ -φρεσίν, ἄλλα δὲ εἴπῃ. ἐν 
ταύδα ὑοκεῖ συγκεχύσθαι «τὸ ὁνικό»". ἔδει 
Ἱάρ ἵερον δὲ εἴπῃ, ἑτέρου πρὰς ἕτερον ἀἂν- 
Πδιαελλομένου" τὸ γὰρ ἀἄλλο ἐπὶ πλειύνων 
πφετα, ποθανεύονται δὲ ὅτι. ἐπὶ τῶν. ὅμιοει- 
ἑών τὸ ἕτερο». 

ἵτερος ἐπεμεριζάμενο». τετραχῇ δὲ. ἐπι- 
μρζονται, εἷς ἐκ δύο, ὡς ἕτερος τῶ» ὀφθαλ- 
µων' ῥέο καθ’ ἕνα,. ὡς ἑκάτερος" εἷς ἐκπολ- 
Ἰῶψ, ὡς ἄλλος" πολλοί καθ ἕνα, ὡς ἕκασος. 
Ἱτερόσομος φά λάγξ καλεῖεαι ἥτις πο- 

βήτα, τὸ μὲν ἡγούμενο» ἡμιον. ἔχουσα ἐν 
—— παραγωγῇ, τουτέςι τοὺς ἡγεμόνας 
Ἡ εὐωνόμου, τοῦ δὲ λοιποῦ ἡμίσεος τοὺς 
ἠεμόνας ἐν δεξιᾷ παραγωγῇ- Arrian. Taet. 
—* | 
ἱτερόφθαλμος ὁ ἐν “Ἱοκροῖς ομοθε- 

Πίσας. 4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ — 
ἔοες (41). 

ἑτερόχροιος ὁ ἀλλοῖος κἀτὰ τὴ» χροιάν. 
ἑτέρωδ.εν καὶ ἑτέρωῦι καὶ ἑτέρωσε, 

ας ἵτερο» µέρος, ἀλλωαχόσε. 
ἐτετρήχει ἐτετράχυτο. 

καὶ Ἔτεο- 

4δΙ 

ο ἐτεχνίτενε μετὰ τέχνης καὶ δόλα ἠρεύνα" 
| Ἰώσηπος (Α.Ι. 5 8 431) ᾿ἐτεχνίτευε µαθεἴν τίνι 
τρόπῳ ποσοῦτον προέχει κατ ἀρετήν. 

Ἐτεωνεύς ὄνομα κύριον. 
ἐ τήρει ἐταμίευξ" — δὲ νεωτέρας ἑτή- 

θει τῷ Φριάμβῳ.” 
ἔτης ὁ πολίτης, ἀπὸ τού: ἔθους, ὡς ξέ. 

νος ὁ ἔξω τῆς ἑνότητος ὤν, 3 παρὰ τὸ ἔδω 

εἶναι. 
ἐτησίαι οἱ ἄνεμοι οἳ:κατ’ ἔτος αντε. 

πνέουσι δὲ ἐν ἀκμῇ τᾶ Φέρες, διότι ὁ ἕλιος 
µετεωρότερος καὶ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶ» τό- 
πων ἀρκτικώτερος γινόμενος λύει τὰ ὑγρὰ 
τὰ ἐν ταῖς ἄρκτοις' λυόµενα δὲ ταῦτα «ἔξαε- 
ροῦται καὶ π»ευματοῦται, καὶ ἐκ τούτων γί- 

νονται οἱ ἐτησίαι, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρκτώων τό- 
ἢ }πων φέρονται ἐπὶ τοὺς µεσημβφρινούς. ἃ προσ» 

πίπτει τοῖς ὑψηλοτέροις ὄρεσι τῆς «4ἶθιο- 
πίας, καὶ παλλὰ καὶ ἀθρόα γιγνόµιενα ἄπερ- 
γάζονται ὑετούς, καὶ ἐκ τῶν Φετῶν τούτων 
πληθωρεῖται ὁ Νεῖλος τοῦ Ψέρους, ἀπὸ τῶν 

μεσημβρινῶν καὶ ον τόπων — seh. 
Demosth. 

ἐτήσιος ὁ κατ ἔτος. 
ἐπήτωμιος ἆ ὁ ἀληθής, : 
ἔτι ἐπίρρημα. παρέλκει ἀεὶ - — τοῖς 

Αιτικοῖς. παρὰ “4ριςοφάνει (Εοεὶ. 209) ''"ἠν 

οὖν ἐμοὶ πείθησφε, σωφέσεσύ’ ἔτι. 
«ἐτίθετο" ' οὐδὲ τῇ ὄψέι τῶν ὀνείρων ἐτί- 

Φετο" ἀντὶ τοῦ προσέκειτο, προσεῖχεν. οξ.ν, 
ἐτέφησαν. 

ἐτιθηνήσατο ἐγαλούχησε», 

ἔτι μήν χρονικὸν ἐπίρρημα. 
ἐτιμησάμεη»' ὡς ἔγωγ ἐτιμησάμην ἂν 

τοῦ παντὸς «ἄντώνιον ἀποκτείναντα «Κικέ- 
ῥθωνα περιεῖναι,) 

ἐτίμησαν» ἐζημίωσαν, κατεδίκασαν' "οἱ 
δὲ τὸν Σωκράτη» Φανάτου ἐτίμησα». τί: 
µηµα γὰρ ἡ ζημία καὶ ἡ καταδίκη. 

ἐτιμήσασῦε ἀντὶ τοῦ ἠγοράσατε' Θη- 
κυδίδης 4 30) "ἡρ ἡμεῖς πολλῶν χρημάτων 
ἐτιμήσασθε.᾽ 

ἐτιμήσατο ἐξηριθμήσατο" "ὃ δὲ συλ- 
ληφθεὶς ἐκ τῶν βαρβόρω», καὶ τοῦ βασι- 
λέως περὶ ἀφέδεως ᾿ 8 ἀντιπρεσβευσάμενος 
ἐτιμήσατο τὴν ζωὴν αὐτοῦ ὁ βάρβαρος λι- 
τρῶν v.“ 

ἐτισάμην ἐτιμωρησάμην. 
ἔτισαν ἔδωκαν"' «ἰλιανός Ἱ' 

Φωκεῖς ἔτισαν ὁίκας ..... 

ζ 

ἀνθ' ὧν οἱ 
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ἔτισεν ἔδωκεν, ὃ δὲ ἔτισε δίκας ὧν 
ἔπραξεν"' οὐ γάρ τί που ταχεῖ καὶ ὠκυμόρῳ 
τέλει τὸν βίον κατέςρεψεν, «ἀλλ ἐκολάζετο 
χρθόνῳ.” 

ἔτλη ὑπέμεινεν. 
ἔτνος ἀφθάρα μετὰ γάλακτος. καὶ ὀενή- 

θυσις ἡ ζωμάρνερος, ἐν ᾗ τὸ ἔενος ἀρύον- 
ται, ὥσπερ οἰνήρυσις' καὶ πᾶν τὺ ταράσ- 
σον. ἔτνος δὲ ἔλεγον τὴν ἀθάραν καὶ τὸ πί; 
σινον ἀφέψηκια. (ει. Α Ach. 244). 'καὶ κνῆσιν 
καὶ τὸν ἐτροδόνον ταρύναν' (ΑΡ 6 800). 

ἔτνος τὺ ὕσπριον. 
ἑτοιμάζω αἰτιατικῇ. 
ἕτοιμος ὁ εὐχερής. 
ἑτούμως ἐμπαρασκεύως.’ ἐεύμως δὲ 

ἔτισεν --- 

ἀληθῶς, διὰ τοῦ υ ψιλοῦ, καὶ — χαὶ 
ἔτυμος ὁ ἀληδής. 

: ἐκόπασεν ὑπενύησεν, ἐνόμισε», 
ἔτορεν (Hom. A 236) ἔερησεν, ἑερύπησεν. 

ἐτός παρέῤγως. ἔτος δὲ ὁ χρόνος, καὶ 

δοτικὴ τῷ ἔτει, καὶ πληθυντικὸν τὰ ἔτη. 

ἐτραχηλέασε κατιαχυρεύσατο ἢ ἐγαυ 
ρίωσε», ἀπὸ τιν βοῶν τῶν ἀποβαλλόντων 
τοῦ τραχήλα τὸν ζυγό»: Ἰώβ (15 99): ̓ ἔναντι 
δὲ κυρίου παντοκράτορος εερακφλόνοιν."' 

ἔτρησεν ἐτρύπησεν. 
ἐτρίβετο ὑπερετίφετο, ἀνεβάλλετο" "μέ 

χθιπολλᾶ διαφερομένω» ἐτρίβετο ἡ προσβολή. 
ἔτρυχεν ἐδάμαζεν' "ἡ- δὲ γή ἀγονίαις 

κατειληιµένη ἔτρυχεν αὐτοὺς ἀλγευότατα. 
ἐτρύχωσεν ἐξέτριψε». 
ἐτύγχανεν.. 
ἐτύθῃ ἐσφαγιάσδη. 
Ετυμυκλῆς ὄνομα κόρον, 
ἐτυμολογία. 
ἐτυρώύη ἐσκληρύνθη" “αρίὸ (Θα. 1418 

70) “ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία αὐτῶν. 
ἔτυχον γενικῇ. 
ἐτώθαζο» ἔσκωπτο», ἐχλεύαζο», ἐλοιδό» 

ρουν’ (Ῥτοεορ. Pers. 28) ’'οἳ) δὲ ἐς τὸν Ἆο- 
σρόην ὕβριζον ἀπὸ τῶν — καὶ Κὺν 
γέλωτι ἀκόσμῳ ἐτώβδαζον. 
ἐκανχήσαντο. 

ἐτώσιον τὸ μάταιο», 
εὖ καλῶς' “ἐρᾷ αὐτῆς ἀνὴρ ᾿Ρωμαῖος, 

ππιος ὄνομα, τῶν εὖ γεγονότω»., 
Εὔα ἡ πρώτη γυνὴ καὶ πρώτη τοῦ κύ- 

σμου παράβασις, εἰ καὶ ὁ δὴμ ὁ ἀνὴρ αὖ- 
τῆς ζωὴν αὐτὴν κέκληκεν ὡς — πο 
τέρα τῶν» ζώντων. 

{ ἐτώδασαν 
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εὐανδρία 

εὐά τράγου φωνῆς µίµημα”" "ὁ δὲ τρά- 
γος ἐκ τοῦ φθέατος — τὸ αὐτὸ qu 
"ήσας εὐά. 

Εὐαγγελάων ὄνομα κύριο». 
εὐαγγέλιον τὰ κάλλισα ἀπαγγέλλον, 
Εὐάγγελος κωμικός. τῶν ὁραμάτω 

αὐτοῦ ἐσὶν «4νακαλυπτόμενος, ὡς «49θήνωος 
ἐν τοῖς 4ειπνοσοφιςαῖς (ρ. θ44). 

εὖὐαγ ές ἀγνόν, εἰ ’σεβές, ὃ Όσιον, Φειάτατόνι 

”"Ὑένως δὲ ἦν εὐαγοῦς, οὐκ ἐπὶ δυνάμει του 
φώσῃ λαμπρυ»ομένου, οὐδὲ ἐπὶ χρηµάτω 
περιουσέᾳ κολακικῇ.' 

εὐαγές εὐκόλως πεκλαῦμένον. 
εὐαγής καλῶς περιηγκένος, μµεταφορ: 

κῶς κύκλος. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡΊ34 
Ημερικὰν σάλπιχγα, τὸν εὐαγέων βαρύ 

ὄμνων λαλκευτὰν κατέχει ΠΠένδαρον ἄδε χὺ 
νις, 

J 

εὐάγητον καθαρά», λαμπράν" 4ρισιο 
φάνης Νεφέλαι (76) ρμφ» φύου i 
άγητον.) 

εὐάγκαλον —— εὐμαρῆ. 
«ἄἰνείας τὺν πατέρα ἐπιθέμενος τοῖς ὤμοι 
ἐξῆγε, φύρτον ὡς οἱ εἴ φιλοπάτορι καὶ το: 
τον εὐάγκαλον.' οὕτω φῃσὶν .4ἰλιανύς. 

Ηὐαγόρας «4ίνδιος ἱςορικὸς ἔγραψεβίον 
Τιμαγένους καὶ ἑτέρων λογίω», τέχνην ῥηῖς 
ρικὴν ἐν ῥιβλίοις ἐ, τῶν. παρὰ Θουχνδιι 
ξητουμένω». κατὴ λέξιν, ἱςορίαν τε περόέ 

σαν τὰς “Αἰγυπτίω» βασιλείας. 
Εὐάγριος. οὗτος ἔγραψε Φιάφόρα, κ 

ὑπόμνημα εἰς τὰς παροιµίας ολομῶντος. 
εὐάγωγον εὐχερές, καλῶς ἀναγόμενο 

} εὐάγωγον εὐθήρατο», εὔληπτον». 
εὔαδεν (Ηοπι. Ἐ 340) ἠρεσεν. 
ΓΠὐάδλους δέκα {(Α Λείι, 710). Εὐανλος 

ῥήτωρ ἦν πονηρός: Αριστοφάνης ᾿Ολκάου 
ες τις πονηρὸς ἡμῖν τοξύτης συνήγορος, 
ὥσπερ Εὔαθλος παρ ἡμῖν. τοῖς νέοις. ἡν ὑ: 
καὶ εὐρύπρωκτος καὶ λάλος καὶ ἀγεννής' ὑν 
καὶ τοξότην αὐτὸν καλεῖ, οἷον ὑπηρέτην. 

εὖὐαέ τητος. 
Γὐαίων ὄνομα κύριον. Demostli. 217). 

εὐάλωτον εὐχύλως χειρούμιενον. 
εὐανακλήτως συμπαθῶς" (Μ. Απίον, ! 

7) "καὶ πρὺς τοὺς χαλεπήναντας καὶ πλ 
µελήσαντας εὐανακλήτως ἔχειν καὶ εὐαναύ: 
ῥάκτως, ἐπειδὰν αὐτοὶ ἐπανελῶ εἴν θέλωσις. 

εὐανδρία. «4{είαρχος. εὐανδοίας γώ 
ἠγετο. Harp. 

ὁ ὁὲ 



εὐαρθὴς --- Εὐγένιος 

εὐανθὴς γλὠσσα” ἤ ἄκρως ἠττικι- 
σµένη ὁμιλία "καὶ πολλῶν γέµέσα χαρίτω», 
καὶ μουσικῶ» ἀπηχημάτω» ἀπόζουσα." ἔςι 
δὲ καὶ ὄνομα κύριον. 

εὐάντητος εὐαπάντητος. 
εὐάντυγα εὐάξονα. 
εὐάρεςος. 
εὐαρίθμητοι ὀλίγοι" "ἐν εὐαριθμήτοις 

ἡμέραις τῷ Ἰαίσαρι συνόντες ἀνεὶ τοῦ ἐν 
ὑλήως. 

εὐαρμιοςότερος τοῦ συμφέροντος σο- 
χαζόμενος" Eolyb. 21 5) "ὃ δὲ ἐδόκει πρὸς 
πάντας τοὺς καιροὺς εὐαρμοςότερος εἶναι 
Πινσιςράτου διὰ τὸ βαψύτερος τῇ φύσει 
καὶ σασιμώτερος μᾶλλον» ἢ τολμηρότερος 
ἠπάρχειν.) 

εὐαςσήρ ἐπίθετον «ἄιονύσου, παρὰ τὸ 
ποῖ ἐνθυυσιωασικόν' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
14) ᾿ἀγρονόμῳ τάδε Πανὶ καὶ εὐαςῆρι .4υ- 
είῳ πρέσβυς καὶ νύμφαις “4ρκὰς ἔνηκε Βί- 
των,” 

εὐαφές εὐμάλακτον, εὐψηλάφητο». 
εὐάφορα εὔσκοπα, εὐδεώρητα" κολω- 

νὸν ἐπιλεξάμενος ἀφ᾽ οὗ τά τε ἔμπροσὃεν 
καὶ τὰ κατόπιν εὐάφορα ἦν, λόχον ἐπ᾽ αὐτᾶ 
ἰπέσησεν.' 

εὖ βεβηκότα (8 ΕΙ. 962) εὐσαθῇ. 
Εὐβοεῖς ἐθνικόν. 
Εὔβοια ἡ νήσος. 
εὔβοτον καλὰ βοσκήµατα ἔγουσα». 
εὐβουλία ἐπιςήμη τοῦ σκοπεῖσθαι ποῖα 

καὶ πῶς πράττοντες πράξοµεν συμφερόντως. 
Ριος. 1.,.7 93. 

. Εὔβουλος δημαγωγὸς ἦν ἐπιφανέςατος. 
ν Εὔβονλος Κήττιος “4φηναῖος, υἱὸς Εὐ- 
/ράνορος, κωμικός, ἐδίδαξε ὁράματα ϱρὁ’, 

ἷν δὲ κατὰ τὴν ρά ὀλυμπιάδα, µεθόριος τῆς 

μέσης — καὶ τῆς παλαιᾶς. 

Εὐγαίων ὄνομα κύριο». 
εὖγε καλῶς, ὁσίως. λέγεται δὲ καὶ ἐπ᾽ 

Μρωνείας πολλάκις. 
εὔγειος τόπος καλὴν ἔχων γῆν. καὶ οὐ- 

ὑπέρως εὔγειον τὸ πρὺς τὴν δύσι» κείµενον. 
Εὐγενάτορος σοφιςοῦ τινός. εἴ. . Φι- 

λάγριος. εὐγένεια ἡ καλὴ γενεά. Εὐγενία δὲ 
ὄνομα κύριο», διὰ τοῦ κ. 

εὐγενέςερος Ἱόδρου τοῦ υἱοῦ Mée- 
Ἰάνθου τοῦ ]Μεσσηνίου, πατρὸς δὲ ΙΜέδον- 
τος καὶ Νηλέως. οὗτος ὁ ἸΚόδρος «4{ωριέων 
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ἐπιςρατευσάντων "4θηναίοις ἐπεὶ τοὺς ἐκ Πελοποννήσα φυγάδας προσεδέξαντο, ἐν οἷς καὶ Μέλωνδον, χρησμοῦ δὲ αὐτοῖς δοθέντος αἱρήσειν τὴν πόλιν ἐὰν ἀπόσχωνται τᾶ τῶν πολεµίων βασιλέως, νοήσας τὸν χρησµόν, ἀναλαβὼν ὑλοτόμε ἐσδῆτα καὶ ἐντυχὼν τοῖς η ύλαξι τῶν 4ωριέων ἕνα ἐξ αὐτῶν ἀνεῖλε, διοργισυέντες δὲ οἱ λοιποὶ συλλαβόντες αὐ. τὸν ἀνεῖλον, ὡς Εὔδημος (ππ {ήμων). οἳ δὲ περὶ Ἱκόδρου φασὶν ὅτι ῥασιλεύοντος αὐτοῦ 4θηναίων, τοῖς -Πακεδαιμονίοις γενομένης ἀφορίας κατὰ τὴν χώρων πᾶσαν ἔδοξε «ρα- 
τεύει» ἐπὶ τὰς “θήνας, ὁ ὅπως ἐξαναςήσαντες τῆς “ττικῆς τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτοὶ κατα- νείμωνται τὴν χώρα». καὶ πυνθάνονται τῆς Πυδίας εἰ λήψονται τὰς Αθήνας. ἀνελόντος δὲ αὐτοῖς τοῦ Φεοῦ διότι τὴν πόλιν οὐγ αἷ- 
ρήσουσιν ἐὰν τὸν βασιλέα τὸν «4Φηναίων Κύδρον ἀποκτείνωσι, καὶ ἐεράτευσων ἐ ἐπὶ τὰς 4δήνας. Κλεόμαντιν δὲ τὸν {4{ελφὺν πυθέ- σθαι τὸν χρησμὸν καὶ ἀποςεῖλαι 4δηναίοις, τοῦτο μαθὼν ἹΚόδρος πρὸ τῆς πόλεως ἐξελ- θὼν φρύγανα συνέλεγε. δύο δὲ τινῶν ἐλθόν. 
των πρὸς αὐτὸν πυνθάνεσθαι τίς εἴη. ὁ δὲ Κόδρος τῷ ὀρεπάνῳ πλήξας ἀπέκτεινεν αὐ- τόν. ὁ δὲ ἕτερος ἀνεῖλε τὸν Κόδρο». οἱ δὲ ῥήτορες τῷ Κόδρος ἐπὶ τοῦ ἐνείμου ἐχρή- σαντο, ὡς φησιν Εὔδημος ἐν τῷ περὶ λέξεων ῥητορικῶ». 

εὐγενής ἐπὶ γένες ἢ ἐπὶ πατρίδος" (Ώίο- 
4ο. 1.3 ρ. 629) ''ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς ἐπεὶ ἔδει 
τὴν τῶν ὅπλων παράδοσιν ποιῄσασθαι, ὀδυρ- µός τις εὐγενὴς ἦν, καὶ παράσασις ψυχῆς πρὸς ἐλευθερίαν ἐνέπεσε τοῖς πλήφεσι. Σο- φοκλῆς (Αἱ. 479) "ἀλλ ἢ καλῶς ζην ἢ χα- 
λῶς τεὺ»ηκέναι τὸν εὐγενῆ χρή. πάντ ἀκή- χοας λόγον. 

Εὐγένιος Ίροφίμου, «4ὐγουςοπόλεως τῆς ἐν Φρυγία, γραμματικός. οὗτος ἐδίδαξεν ἐν Κωνφωντίνα πόλει καὶ τὰ µάλιςα όιαφα- νὴς ἦν, πρεσβύτης ἤδη ὦν ἐπ ναςωσίου βασιλέως. ἔγραψε κωλομετρίαν τῶν μελικῶν 
«ἰσχύλου Σοφοκλέους καὶ «Βὐριπίδου ἀπὸ ὁραμάτων ιέ. περὶ τοῦ τί τὸ παιωνικὸν πα- λιμβάκχειο». περὶ τῶν τεμενικῶ», ὅπως προ- φέρεται, οἷον «{ιονύσιον σκληπιεῖον. παμ- 
μυῆ λέξιν κατὰ σοιχεῖον ' ἔχει δὲ καὶ τὰ πα- ράδοξα ἡ περὶ τόνον ἢ πνεῦμα ἢ γραφὴ» ἢ μῦθον ἢ παροιμίαν ἑπόμενα αὐτῇ. περὶ τῶν εἰς τα ληγόντων ὀνομάτων», οἷον ἔνδεια ἢ ἐν- 
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ὁία, καὶ πύτε διφορεῖται. καὶ ἄλλα τινὼ τρί- 
µετρα ἰαμβικά. 

εὐγηρότατος καλὺς γέρω», ἀξιότιμος. 
εὐγνωμοσύνη εὔνοια, γρησιύτης, 

* ή 

εὔγνωτος φανερός. 
εὐγράμματον ὄνομα τὸ εὔφημον, ἂκ 

εὐγράμματον δὲ τὸ δύσφημον, ὡς τὸ Νεφέρ- 
σωφρις “ἰγύπτου βασιλεύς. 

εὐδαῖμον" "καὶ γηρῶντι γῆρας εὐδαῖ- 
μόν τε καὶ μακαρισόν.'' καὶ εὐδαιμονέςα- 
τος εὐτυχής, πλουσιώτατος, μακαριςότατος. 

εὐδαιμονία δέ ἐσιν εὗροια βίου, καὶ εὐδαί: 
µω» ὃ κατ ἀρετὴν ἐνεργῶ». 

εὐδαιμονέςερος τῶν Καρκίνα σρο- 
βίλων, ἀντὶ τοῦ κακοδαιµονέςατος, ἐν εἰ- 

ρωνείᾳ. σροβίλους δέ φησιν “Αριστοφάνης 
Eae. 864 τοὺς υἱοὺς Καρκίνου τοῦ ποιητᾶ, 
οὓς ἀνωτέρω. ὕρτυγας καὶ γυλιοτρωχήλους 
εἴρηκε, διὰ τὸ τραχὺ τοῦ σώματος. η πρὺς 

τὸ τοῦ Καρκίνου ὄνομα παίζων᾿ ὀξρακόδερ- 

μοι γὰρ οἱ καρκίνου, καθάπερ καὶ οἱ σρόῤι- 

λοι. ἢ διὰ τὸ ἐν τῇ ὀρχήσει ςροβεῖσθαι, ἐπεὶ 

καὶ οἱ σρόβιλοι κώνων ἔχουσι θίκην. ἂ ὅτι 
σρόβιλός, ἐςιν ἡ συςροφή. εροββους, ὃν εἶπε 

καθὸ καὶ ἀλλαχοῦ γυλιαύχενας. καὶ Ὑοφο- 

κλῆς (00 144) "οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι 

πρώτης" ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀγανῆς ἀλλὰ κακῆς, 

οὐ πάνυ τῆς πρώτης κατ εὐδαιμορίαν µοί 

ρας, τοὐναντίον δὲ κατὰ ὁνυσδαιμονίαν 

ἐσχάτης, 

εὐδαιμονία εὐτυχία, εὐπραγία. 

εὐδαιμονία καὶ εὐδαίμων. εἰσέ τινα 

τῶν ἐναντίων» ἄμεσα, οἷον τῷ ἀνθδρώπῳ νύ- 

σος καὶ ὑγίια, κ καὶ λευκὺ» καὶ μέλαν. εὐδαί- 

ων δὲ καὶ κακοδαίµων τῶν ἐμμιέσων. εἰ γάρ 

τις εὐδαίμων, οὗτος οὐ κακοδαίµων" οὐ μὴν 

εἰ οὐκ εὐδαίμω», κακοδαίµων ἐξ ἀνάγκης. ὁ 

γὰρ ἀμέσως ἀντίκειται εὐδαιμονία τε καὶ κα- 
κοδαιµονία, ἐπεὶ ἐνδέχεταί τινα σπονδαῖον 
ὄντα μὴ εἶναι εὐδαίμονα. καὶ εἰ μὲν οὗ σπε- 
ῥωΐος, οὐκ ἐξ ἀνάγκης κακός" οὐ γὰρ ἄμεσα 

ἀρετὴ καὶ κακία. καὶ ὁ μὲν σώφρων ϐ µαί- 
νεται, οὐ μὴν ὃ μὴ σώφρω» μαίνεται. ὡςε 
οὐχέτι πρὸς κατασκευὴν καὶ ἀνασκευὴν τὰ 
οὕτως ἐναντία χρήσιμα. µεταφέροντες δὲτὸν 

λόγον κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν λέγομεν ὅτι ὁ 
σπουδαῖος εὐδαίμων ἐςί' τὸν γὰρ εὐδαίμονα 
µεταλαμβάνομεν εἲς τὸν κατὰ τὴν ἐτυμολο- 
γίαν λόγο». ὃ γὰρ εὖ τὸν δαίμονα ἔχων ση- 
µαίνεσθαι δοκεῖ τῷ τοῦ εὐδαίμονος ὀνόματι. 

εὐγηρότατος -- εὐδίνητα 

εἰ δὴ δαίμω» ἑκάςου ἡ ψυχή, καθὰ Έενο- 
χράτει δοκεῖ, εἴη ἂν εὐδαίμων ὁ εὖ τὴν ψυ- 
χὴν ἔχων" εὖ δὲ τὴν ψυχὴν ἔχει ὃ σπεδαῖος" 
σπουδαῖος δὲ ἄρα ὁ εὐδαίμων. Alex. Aphrod. 
in Τορ. 1 ρ.04. 

εὐδαίμων" "πολλὰ μὲν οὖν χρήµαται 
εὑρίσκεται καὶ ἄλλα, ὅσα ἐπὶ προσλήψει τῇ 
εὐδαίμονος ὠφελεῖ τοῖς ἔχουσιν. 

εὐδαέμω» ὁ πλόσιος, ὁ ἐνάρετος. ᾽πᾶσαν 
ἀνάγκη τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἐν Adov ἔσεσθαι 
ἄμεινο», τοῖς δὲ κακοῖς κάκιο». οἶμαι δὲ ὅτι 
καὶ ἐνφάδε ἔτι ὁιατρίῤεσι τοῖς μὲν δικαίοις 

ἀκολουδήσειν εὐδαίμονα χάριν, τοῖς δὲ ἀδί- 
κοις κακοδαίµονα τίσιν.) 

εὐδαίμων ὁ Κόρινθος, ἐγὼ ὁ᾽ εἴην 
Τενεάτης. Τενέα κώμη πλησίον Κορινθίων 
χατάφυτος. ὡς τῶν Κορινθίων», ἅτε ἐν µε- 
γάλῃ πόλει, φΦονβκιένων καὶ πράγματα ἐχόν. 
τω», τῶν δὲ Ίενεατῶ» ἀπραγμονέςερο» διὰ 
τὸ εὐτελὲς ζώντω», ἐλέχδη ἡ παροιμία. 

Εὐδαίμων Πηλοισιώτης γραµιματικός, 
σύγχρονος «4{ιβανίου τοῦ σοφιςοῦ, πρὸς ὃν 
καὶ διαφόρως φαίνεται γράφων. ὅτος ἔγραψε 
ποιήματα ὁιάφορα, τέχ»ην γραμματική», ὀνοι 
ματικὴν ὀρθογραφίαν. 

Εὔδαιος ὄνομα κύριο». 
Εὐδαμίδας ὄνομα κύριο». 
εὐδείελον» εὐπεριόριςο». 
Εὔδημος ῥήτωρ ἔγραψε διάφορα, καὶ 

κατὰ ςοιχεῖον περὶ λέξεων αἷς κέχρη»ται ῥή: 
τορές τε καὶ τῶν» συγγραφέω» οἱ λογιώτατου 
πάνυ ὠφέλιμον. 

εὐὸ ία ἡ ἄνευ ἀνέμων ἡμέρα. 
εὖ ὁ τάγει». οὕτως ἐπέγραφεν Ἐπίκαρος, 

εὖ διάγειν" χαίΐρειν δὲ ὁ Κλέων», καὶ εὖ πράτ. 
τειν ὁ Πλάτων. Diog. L. 3 61: εἴ. τ. εὖ πράτ- 
τειν. 

εὐδιαῖος Χειμάρρους, καὶ τρῆµα τῆς 
νεὼς δὲ οὗ ἡ ἀντλία ἐκρεῖ. 
λαού εὐόμιλος. 

εὐδιεινός ὁ καιρὺς καὶ ὁ ἄνεμος. καὶ 
εἰδινός ὁμοίως, 

εὐδικέα δικαιοσύνη" “τὸ δὲ αλέος, ὅπερ 
ἐπὶ ταῖς νίκαις τῶν πολεμίω» καὶ ἐπὶ τῇ κατ’ 

εἰρήνην εὐδικίᾳ ⸗ πεπορισµένος, ἔτι ἀξιο- 
Φεατότερον αὐτὼν πᾶσι»ν ἐποίει. 

Εὔῤικος. εἷς ἐσὶν ὅτος τῶν καταςαθέν- 
των ὑπὸ Φιλίππου κυρίων Θετταλίας ἁπά- 
σης. Demosth. 18 48. 

εὐθίνητα εὔσροφα, εὐκίνητα": “τρύπανά 



εὐδίοδον 

ή εὐδίνητα καὶ ὠκήεντα τέρετρα” ἐν ἔπι» 
Ἰράμμασι (4Ρ 6 200). 

εὐδίούον εὐπόρευτον, βάσιμον" 'ἐσώ- 
ρευον δὲ τὰ τεμνόµενα ξύλα ἐπὶ τῆς μεταξὺ 
χώρας, ὡς εὐδίοδα ᾖ.' 

εὔδμητον καλῶς ᾠκοδομημένον. 
εὐδοκεῖν συγκατατίφεσθαι" "ὃ δὲ ἔί 

εὐδοχεῖν τοῖς λεγομένοις, εἰ λάβοι πίσεις, 
ἀντὶ τοῦ ἀρέσκεσθαι. 

εὐδόκησας τῆς σῆς ἠξίωσας οἰκειότη- 
τος" "ὅτι εὐδέκησας ἐν αὐτοῖς.' Théeodoret. 
η βε, 43 3. 

εὐδοκία τὸ ἀγαθὺν θέλημα τοῦ Φεοῦ" 
(Ρε. 5 19) "ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐςεφάνωσας 

ἡμᾶς. καὶ ὁ ἀπύςολος Ephes. 1 5) “κατὰ 
τὴν εὐδοκίαν τοῦ φελήματος αὐτοῦ. 
εὐδοκεμώτερος ὁ γενναῖος. 
εὐδοκουμένη» καλῶς προσδοκωµένη», 

ἐρίσκουσα»' Πολύβιος ''τοῦ δὲ λέγειν ἆλη- 
δυῶς ταῦτα πίςιν ἔφη ποιήσειν εὐδοκημένη».᾽ 

εὔδον ἐκάδευδον. 
Εὐ ὁ όξιος ἐπίσκοπος Αντιοχείας, ἐξ 4ρα- 

βισσοῦ τῆς μικρᾶς “ἁρμενίας. ὁ δὲ πατὶρ 
αὐτοῦ Καισάριος ἐπὶ Ιαξιμιανοῦ τὸν τοῦ 
µαρτερίου σέφανον ἀνεδήσατο, καίτοι πρύ- 
τερον ἡδονῶν ἧττων φανείς. ἀλλ ἐβουλήθη 
τὰς πρώτας κηλῖδας διὰ τοῦ μαρτυρικᾶ αἵ- 

µατος ἀπορρύψασθαι. ἧἥλους γὰρ μεγάλους 
ἱκατέρου τῶν ποδῶν Ἑξ τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ 
ὀιαπερονήσαντες περὶ παρέδοσαν. καὶ ἐπειδὴ 
αὐτίχα πρὸς τὴν φλόγα χανὼν ἀπέθανεν, 
ἡμίφλεκτον ἔτι καὶ σῷον οἱ προσήκοντες τὸν 
νεχρὸν ἀνελόμενοι ἔν τινι ἀγρῷ Σουβιλ λε- 
Ἱομένῳ κατέύεσα». 
Εὔδοξος «4ἰσχίνου Ἀνίδιος φιλόσοφος, 

Πλάτωνος ἡλικιώτης: ᾧ τρεῖς ἐγένοντο ὃν- 

Ἱατέρες, “Ακτὶς {4{ελφὶς Φιλτίς. καὶ ἔσχε πρὺς 
ἀερολογίαν ὑπερφτῶς, ἔγραψέ τε πλεῖσα τᾶ 
εδοις τούτου, καὶ ὀκταετηρίδα, ἔει δὲ ὁὲ 
ἐπῶν ἀςρονομίαν. 

εὖ ὁρῶσι» καλῶς ποιοῦσι». 

εὔεδρον ἀσφαλῆ, βεβαίαν" "ὃ δὲ ἐπὶ 
τῶν νώτων ἐκάδισε καφέδραν εὔεδρον καὶ 
ὀχυράν.' eſ. ν. εὐάγκαλον. 

εὐειδής ὁ κατὰ Φεωρίαν καλός. 

εὖ εἰδότες καλῶς γινώσκοντες. 
εὔεικτον εὐπειδῆ, καλῶς εἴκοντα. 

εὔειλος τόπος ὁ φερμµός. 

εὐέκτης ὁ ἐν ὑγεία διαζῶν" '"ἐπεμελεῖτο 
καὶ σωµασκίας καὶ ἦν εὐέκτης." 

- εὐεςώ 436 

εὐεκτικῶς σγετικῶς. 
εὐεξία εὐρωςία σώματος. εὐεξία δέ ἐςσιν 

ἐπιτεταμένη ὑγεία. ἀκρότης ὑγείας εὐεξία. 
ὅτι τὸ τῷ µείζονι ἀγαθδῷ ἐναντίον μεῖζόν 

ἐσι κακόν, ἐπ᾽ ὀλίγων ἄν τις εὗροι τοῦτο μὴ 
ἔχον οὕτως" ὡς δοκεῖ ἐπὶ τῆς εὐεξίας ἔχειν 
καὶ τῆς ὑγείας. τὸ γὰρ τῷ µείζονι ἀγαθῷ 
ἐναντίον (τοῦτο δέ ἐσιν ἡ καγχεξία) ἔλαττον 
εἶναι Φοκεῖ κακὸν τῆς νύσου, ἥτις ἐναντία 
ἐςὶ τῇ ὑγείᾳ, τῷ ἐλάττονι ἀγαθῷ, τῷ τοὺς 
μὲν νοσοῦντας πάντας καγχεκτεῖν, οὐ πάντας 
δὲ τοὺς καχεκτοῦντας ᾖδη καὶ νοσεῖν. τὸ δὲ 
αἴτιον τούτα ἐςὶν ὅτι ἡ μὲν εὐεξία περιείλη- 
φεν ἐν αὑτῇ καὶ τὴν ὑγείαν" ἔσι γὰρ ὑγεία 
ἡ εὐεξία. διὸ περιέχουσα ἐν αὑτῇ καὶ τὴν 
ὑγείων, μεῖζον αὐτῆς ἀγωθόν' πρόσεςι γὰρ 
αὐτῇ τὸ εἶναι αὐτὴν τῶν δὲ ἑαυτὰ αἱρετῶν. 
ἡ δὲ καχεξία οὐχέτι ἐν αὑτῇ περιέχει τὴν νό- 
σον, ἀλλ’ ἔσι µόνῳ ἐκείνῳ ἐν ᾧ ἐπῆρχεν ἡ 
εὐεξία τῆς ὑγείας. ἡ δὲ νόσος ἐν αὑτῇ πε- 
ριέχει τὴν καχεξίαν" ἐπὶ γὰρ καχεξίᾳ γίνεται 
νύσος, ὡς καὶ ἡ εὐεξία ἐπὶ τῇ ὑγείᾳ. Alex. 
Aphrod. in Τορ. 1 ρ. 13. 

εὐέπεια (808 935) ἡ καλὴ φράσις. 
εὐεπίβολος ὁ καλῶς ἐπιβάλλων. καὶ 

εὐεπιβόλως σοφῶς καὶ ὀρθῶς. 
εὐερκεῖ καλῶς ἠσφαλισμένῳ" (ΑΡ 7 193) 

'“ὄφρα µοι εὐερκεῖ καναχὰν ὁόμῳ ἔνδοθι 
Φείη.” 

εὐερμία ἐπιτυχία, εὐτυχία, ὡς δυσερµία 
ἡ ἀτυχία. ἐντεῦθεν καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης 
εὑρήματα κοινὸν ᾿Ερμῆν ἔλεγον». «Αἰλιανός 
Μι ριδάτης δὲ τὴν ἀποδημίαν {ουκούλλε 
ἑαυτῷ κατέγραφεν εὐερμίαν εἶναι. καὶ αὖ- 
δις '᾿ἀσπαζόμενος εὐερμίαν καιρᾶ, καὶ ἀνάγ- 
χης Καλούσης μὴ εἴκων κάκη. 

εὐερνής εὐθαλὴς βλαςσός. 
εὕερον (Α Αν. 131) εὐάερον πόλιν, ἢ κια- 

λακήν, ὥσπερ σίσυραν εὐέριο». Πλάτων 
'Ὑπερβύλῳ “καὶ τοσοῦτον τῆς εὐερίως ἀπο- 
λέλαυκεν ὡςε ἀθλιωτάτη ἐςί.' Κρατῖνος Π]υ- 
λαίᾳ 'γλῶσσαν εὐέρων βοτῶν.' λέγει δὲ περὶ 
τῶν προβάτω». 

εὐεςοῖ εὐθηνία, καταςάσει. 
εὐεςώ. ὅτι 4ημόκριτος ὁ ̓ 4ῤδηρίτης τέ- 

λος τὴν εὐθυμίαν εἶναι λέγει, οὐ τὴν αὐτὴν 
οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι παρακούσαντες 
ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ καθ’ ἣν γαληνῶς καὶ εὖσα- 

θῶς ἡ ψυχὴ διάγει ὑπὸ μηδενὺς τυραννου- 
µένη φόβου ἢ δεισιδαικονίας ἢ ἄλλθ τινὸς . 
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πάθους. καλεῖ δὲ αὐτὴν καὶ εὐεσὼ καὶ πολ- 
λοῖς ἄλλοις ὀνόμασι». Diog. L. 9 45. 

εὐετηρία εὐθηνία, εὐνομία, εἰρήνη, τὸ 
καλῶς διακεῖσθαι. 

Εὐετήριος. οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰοβιανοῦ βα- 
σιλέως" ὃς διὰ μὲν παιδείαν καὶ φύσεως ὑπερ: 

βολὴ» οὐδέν τι τῶν ἀρχαίω» ἀποδέων, διὰ 
δὲ μαλακία» ψυχῆς καὶ ἁπλότητα πολλοὺς 
τῶν οὐκ αἰτίων ἐς κρίσιν κατέδησεν. 

εὖ ἔχειν ςόµα τὺ εὐφημεῖν. οὕτως Εὖ- 
πολις. 

Εὐζώιος ὄνομα κύριο». 
εὐζωίτου καλῆς ζωῆς. 
εὔζωνοι ἔνοπλοι, ἢ μὴ ἔχοντες φορτία, 

Αππιανός (t. 1 ρ.509) ᾿"ποιμὴν ὑπέσχετο σρα- 
τὸν εὔζωνον ἄξειν ὁδὺν ἀτριβῆ τρισὶν ἡμέ- 
θαις. 

εὔζωνος ἡ εὔτοκος. ἢ καλή. 
εὔζωρο» εὐκέραςο». ζωρύν ἄκρωτον, καὶ 

εὔζωρον καλὸν ἄκρατο». 
εὐηγορία ἡ καλλιέπεια. 
εὐήδειαν αὐτῶν κατεγνωκώς, καὶ 

εὐηθείας αὐτῶν κατεγν»ωκώς, τὸ αὐτύ. 

εὐηθείας µωρίας, ἀνοίας" "ἔτι τε ἄπο- 

λαύω» τοῦ καιρᾶ καὶ τῆς εὐηθείας τῶν ἐπι- 

Σωρίω»: οὐ γὰρ ἦν πρᾶγμα φενωκίζειν τὰς 
ἐπιχωρίους.᾽ 

εὔηθες ἐπὶ τοῦ βελτίονος καὶ Θουκυόί- 
ὅης ἐν Υ (88) καὶ ὁ φιλόσοφος (Ρ]αιο ΒΡ 4 
p· 425). 

εὐήθης βλάξ, ἀνύητος' [ τὸ 
ἦθος. Πολύβιος "“εὐήθως ἐκλογιζόμενοι τὰ 

παρόντα καὶ παιδικῶς.) 

εὐηθίζω τὺ µωραίνω. 
εὐήκης (Ηοπ. Χ 319) ὁ καλώς ἠκονημέ- 

νος. καὶ εὐήκεος. 
εὐήλατον τὸ καλῶς ἐληλασμένον" "τὸ 

δὲ πεδίον ἦν ὕπτιον καὶ εὐήλατον καὶ ἐπι- 

τήδειο» ἵππῳ ἐμμάχεσθαι, ἀντὶ τοῦ εὖχε- 
ρῶς ἐλαυνύμενον. 

εὐήλιος ὁ καθαρός. 

εὐημερήσαντος "Ὑπερίδης. Ἱτῷ τε 

σφῶν αὐτῶν» βασιλεῖ ἐγκαλεῖν οἷς εὐημέρη- 

σεν ἐν ταῖς ἡλίε δυσμαῖς, καὶ τὰ ἐγκλήματα 

ἐπιφέρειν.' 
εὐημερία, ὡς ἐν τῇ συνηδεία, «ἄλεξις 

Ὀλυνθίᾳ 'εὐημερία δέσποινα καὶ μοῦσαι 

φίλαι.” 
εὐημεροῦσαν ἑκάςῃ ἡμέρᾳ εὖ διάγου- 

σαν” (5 ΕΙ. 652) "“φίλοισί τε ξυνᾶσαν οἷς ξύ- 

εὐετηρία --εὐθηνία 

νειµι νῦν, εὐημεροῦσαν. δὺς πᾶσιν ἡμῖν, 
ὥσπερ ἐξαιτούμεθα.”' 

εὐηνέμους εὐδιενούς, καλούς, ἀγειμά- 
σους. 

Εὐηνίνη Hom. 1 557) ἡ 

γάτηρ. 
εὐήνιον εὐπειθές, καλῶς ἡνιοχούμενον" 

ἡνίαι γὰρ τὰ λῶρα. 
εὐηνιώτατα. εὐήνιος ὃ πρᾶος καὶ µέ- 

τριος καὶ μὴ ταραχώδης. ἡ μιταφορὰ ἀπὸ 
τῶν ἵππων. Ημερ. 

εὐήνορα (Ηοιη. ὁ 629) τὸν ἀνδρίαν ποι- 
οὔντα, ἐπὶ τοῦ οἵ νε. ἐπὶ δὲ τᾶ χαλκᾶ {ν 19) 

τὸν εὖ τὸν ἄνδρα τιθέντα. 
Εὔηνος. δύο ἀναγράφασιν ἐλεγείω» ποι- 

ητάς, καὶ ἀμφοτέρους Παρίους. Harp. 

εὖῆρες εὐάγωγον, ἀπὸ τῆς εἰρεσίας. 
εὐηρέςησα (ζει. 94 40, Ps. 35 3) ἤρεσα. 
εὐήροτον τὺ καλὴν ἔχον γῆν, τὸ κάλλι-ο 

σον τῆς γῆς. 

εὐήροτον καλῶς ἠροεριαμένο». 
εὐήτριον ἱμάτιον εὐυφές. 
εὐθαρσῶς ἔπνει' 4έξαπος "ὃ δἑπάν- 

τα τὸν ἀνδιςάμενον τιθεὶς ἐν δευτέρῳ ἐκ τῆς 
πείρας εὐδαρσῶς ἔπνει.' ο. ν. ἀπὸ δή. 

εὐθεῖαν ἀτρέπτως" ''εὐθεῖαν ἐδόκει ἐλαύ-α 
νειν ὡς ἐπὶ Σελεύκειαν"' (ο[, γ.πρόσω). καὶ 
αὖθις "“ὃ δὲ κτεῖναι μὲν αὐτὸν ἐκ τῆς εὐ- 
Φείας ἔδεισεν. 

εὐθεῖαν"' "τῆς δὲ τριβῆς τὰ αἴτια, οὐ 
ῥυνατὸς γενέσθαι εὐθεῖαν παρὰ βασιλέα ἐλά- 
σαι τῷ δεῖσαι τὰς φυλακὰς τὰς 4ξιδάρου, 

καὶ περιελθεῖν ἐν κύκλῳ, καὶ οὕτω διὰ µεα- 
κροῦ ἀφικέσθαι. εΓ. νν. ἀμφίλογον ει γνῶσις. 

εὐθένεια ἡ εὐθηνία. 
εὐθέος φανεροῦ, εὐθᾶς. καὶ 4αβίὸ (Ρα. 

35 1) "τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις ,”' τουτέςι 
τοῖς τὸν Φ εὖν ἐπεγνωχόσι καὶ πλάνης ἄπηλ- 
λαγµένοις. εὐύέως δὲ τὸ ἐπιρρηματικό». 

εὖ Φέσθαι καλῶς διοικῆσαι. 

εὐθδετῆσαι κοσμῆσαι, συ»θεῖναι. 
ριςοφάνης. 

εὐθημοσύνη τάξις. (Damasc. Phot. 
p. 349 6) “ἱερὸν καὶ πολιτικὸν διήγημα τῆς 
τῶν “4λεξανδρέω» εὐθημοσύνης ἐλέγετο.” Ξε- 
»οφῶν (Cyr. 85 7) "καλὸν μὲν οὖν ἡγεῖτο 
ὁ Κῦρος καὶ ἐν οἰκίᾳ εἶναι ἐπιτήδευμα τὴν 
εὐθημοσύνην" ὅταν γάρ τίς του δέηται, ὁηή- 
λόν ἐςιν ὅπου δεῖ ἐλφθόντα λαβεῖν. 

εὐθηνία εὐθηλία τις οὖσα. 

τοῦ Εὐήνε ὃυ- 

. 

θτως 



εὐθηνούμενοι — εὔθυνα 

ιἐθηνούμενοι ἐπὶ τὸ βέλτιον προκό- 
πως" καὶ κατ ὀλίγον εὐθηνούμενοι 
ὀυπτώτεροι γίνονται τιῶν δεξαµένω» αὐ- 
τούς, 

ιἐθηνῶ πλουτῶ. 
Εὐνθίας ὄνομα κύριο». τῶν ἐπὶ συκο- 

φωτίᾳ ὀιαβεβλημιένων ἦν». Harp. 
εὔφικτον εὐαφές, εὐψηλάφητο». 

εἐφίκτως τὸ ἐπιρρηματικό». 
εὐθιξίᾳ" "ἔχων τὸν νοῦν εὐθιξία πρὸς 

τὴν φεραπεία» εὐθνβολᾶντα," τατέςιν ἄκρι- 
βία, εὐφνῖα. 

εὐφύ κατευθὺ καὶ κατ ἐναντίον, ἐπ εὖ- 
δείας, 

εὐφυῤόλῳ ἐξ εὐθείως βάλλοντι. 
«ἐθύγλωττος" (Ώαπηπες. Phot. ρ. 5909) 
* de καὶ εὐθύγλωττος πέρα τοῦ ὁέοντος” 
μπὶ τοῦ ἀληφής. 
Εὐθύόδημος διδάσκαλος “πολλωνίω τᾶ 

Τνανέως, ἐκ Τωρσῶν τῆς Κιλικίας. ὁ γὰρ 

Απολλώνιος προϊὼν εἲς ἡλικίων, ἐν ᾗ συγ- 
'ράμματα µνήµης τε ἰσχὺν ἐδήλου καὶ µε: 
Ἱέτης κράτος, καὶ ἡ γλῶττα ἀττικῶς εὖχεν" 
υδὲ ἀπήχθη τὴ» φωνὴν ὑπὸ τοῦ ἔθνους. 
ὀφθαλμοί τε πάντες ἐς αὐτὸν ἐφέροντο" καὶ 
Ἱὰβ περίβλεπτος ἦν τὴν ὥραν. γεγονότα δὲ 
αὺν ἔτη τὐ’ παρ Εὐδύδημον ἄγει ἐς Τωρ- 
οὓς τῆς Κιλικίας, ὃς τοῦτο» ἐπαίδευεν. ὃ 
ὁὲ τοῦ μὲν διδασκάλε εἴχετο, τὸ δὲ τῆς πό- 
Ἱως ἦθος ἄτοπόν τε ἡγεῖτο καὶ οὐ χρηςὸν 
ἐμφιλοσοφῆσαι' τρυφῆς τε γὰρ οὐδαμᾶ μᾶλ- 
Ἰον ἄπτονται, σκωπτόλαιτε καὶ ὑβριςαὶ πά»- 
τε, καὶ δεδώκασι τῇ ὀδόνῃ μᾶλλον» ἢ σοφίᾳ 
Ἀφηναῖοι. ποταμός τε αὐτοὺς διαρρεῖ Κύ- 
ἐς, ᾧ παρακάθηνται καφθάπερ τῶν ὀρνί- 
ὃων οἱ ὑγρύτατοι μεθύοντες τῷ ὕδωτι. µε- 
ῥίησ οὖν τὸν διδάσκαλο» δεηθεὶς τὸ πα- 
πρὸς εἰς ἰγὰς τὰς πλησίον, ἐν αἷς ἡσυχία 
π πρόσφορος τῷ φιλοσοφήσοντι καὶ σπου: 
ὁμὶ νεανικώτεραι καὶ ἱερὸν 4σκληπιοῦ ἐπί- 
έτλον τοῖς ἀνδρώποις. ἐνταῦνα ξυ»εφιλοσύ- 
φουν μὲν αὐτῷ πλατώνειοί τε καὶ χρυσίπ- 
πεοι καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου" οὐδὲ τῶν 
Ἐπασέρον λόγων ἀπεσπούδαζε, διδάσκαλος 
δὲ ἦν αὐτῷ τῶν Πυθαγόρα λόγων Εὔξενος. 
Ῥλήομκι, γ. Α.1 2. 

εὐδνδικέω, ὅταν εἰσάγηταί τις κριθη- 
σόμενος περὶ ὦν µηδέπω γνῶσις ἐγένετο ὃν 
Σαςτρίθ, τοῦτο εὐθυδικία καλεῖται" περὶ ὧν 
7ὰρ κεχρίσθαι τίς φησι, περὶ τούτων παρα. 

ῃ 
παι 

4917. 

γράφεσθαι ἐφεῖται, '"οὖκ ἀκούσαντες τῆς εὖ- 
Φυδικίας, καὶ εἰκότως"' οὗ γὰρ ἐπὶ τῷ δικά- 
ζειν ἐκάφηντο, ἀλλ ἐπὶ προσχήµκατι καὶ προσ- 
ώπῳ δικαςῶν."' 

εὐθνεπείαις ὀρθολογίωις. 
Εὐδυκλῆς. τῶν ὁραμµάτων αὐτοῦ ἐςὶν 

σωτοι ἢ Ἐπιςολή, ὡς φησὶν «4θήναιος ἐν 
τοῖς «{ειπνοσοφιςαῖς. 

εὐθυλήπτων» εὐχερῶς κρατθµένω», εὖ- 
κόλων»" τοῦτο γὰρ ὁνρᾶν εἰώθασιν αἱ σφο- 
ὁραὶ ἐπιθυμίαι οὐκ εὐθυλήπτων ὄντων τῶν 
ἐπιφυμουμένων.) 

Εὐδυμένης ὅ όνομα κύριον, ἄρχω» 4θη- 
ναἴος, ἐφ᾽ οὗ κατελύθη τὸ ψήφισμα τὸ περὶ 
τοῦ μὴ κωμῳδεῖν γραφὲν ἐπὶ ἸΜορυχίδου. 
sch. Α Ach. 67. 

Ἐὔθυμος .{οκρὸς τῶν Ἐπιζεφυρίω», ὃς 
ἠγωνίσατο πὺξ πρὸς Θεαγένη» τὸν Θάσιον" 
καὶ ὑπερεβάλετο μὲν ὁ Θεαγένης ἐπηρεάσας 
τὸν Εὔθυμον, οὐ μέντοι ἐν παγκρατίῳ λα- 
βεῖν ἠδυνήφη τὸν κότινον, προκατειργασµέ- 
νος ὑπὸ Εὐθύμου. ἐνίκησε δὲ Εὔθνμος τὰς 
ἐφεξῆς ὀλυμπιάδας τρεῖς καὶ ἐκεφανώθη, τᾶ 
Θωσίου μὴ καταςάντος οἱ ἐς πυγµήν, ἀλλ᾽ 
ἑτέρων. οὗτος ὁ Εὔθυμος ἡ ἠγωνίσατο καὶ πρὸς 
τὸν ἐν Τεμέσῃ ἤρωα «4λύβαντα. ἡ δὲ Τά. 
µεσα τῆς Ἰχαλίας ἐςίν, εἷς ἣν Οδυσσεὺς πλα. 
νώμενος περὶ Σικελίαν ἤλθεν, ἔνθα εἷς τῶν 
ραυτῶν μεθύσας καὶ παρθένο» βιασάµενος 
κατελεύσθη ὑπὸ τῶν ἐγχωρίω». καὶ Ὀδυσ. 
σεὺς μὲν ἐν οὐδενὶ τὴν ἀπώλειαν Φέμενος 
ἔπλει, τούτου δὲ τοῦ τελευτήσαντος ὁ ὅαί- 
µων οὐκ ἀνίε τοὺς ἐν Τεμέσῃ ἀνθρώπους 
ἐπεξερχόμενος καὶ φονεύω», ὧςε καὶ ὥρμη- 
σαν φυγεῖν καταλιπόντες τὴ» πόλιν, εἲ μὴ ἡ 
Πυθία σφᾶς ἐπέσχε, τὸν ἥρωα ἱλάσκεσθαι 
τέμενος ἐργασαμένους καὶ κατ᾿ ἐνιαυτὺν τὴν 
καλλίσην οὖσαν παρθένον ἐς γυναῖκα ἐπιδι- 

ῥόντας. ταῦτα πολλοῖς ἔτεαι τελούμενα πυ- 
Φόμµενος ὃ Εὔθυμος ἐσῆλφεν εἲς τὸ τέμενος, 
καὶ τὴν παρθένον ἰδὼν καὶ οἰκτείρας, πρὸς 
δὲ καὶ ἐς ἔρωτα ἐλθὼν ἐνεσκευάσατο ὡς πο- 

λεμήσων τῷ δαίµονι, καὶ αὐτὺν μὲν νύκτωρ 
ἐπελθόντα ἐνίκησε καὶ ἐξήλασεν ὡς µιηκέτι 
αὐτόθι φανῆναι, τὴν δὲ παρφένον γαμετὴν 
ἠγάγετο. Pausan. 6 6. 

εὔθυνα κυρίως ἣν εἰσάγεσιν οἱ λογιςαὶ 
πρὸς τοὺς δόξαντας μὴ ὀρθῶς ἄρξαι τῆς 
πόλεως ἢ πρεσβεῦσαι κακῶς. καὶ τὰ δικα- 
σήρια μὲν οἱ λογιςσαὶ κληροῦσι, κατηγορεῖ δὲ 
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ὁ βουλόμενος"' καὶ τοῖς δικαςαῖς ἐφεῖται τι- 
μᾶσύθαι τοῖς ἁλοῦσι». 

εὔθυναι ὄνομα ἀρχῆς παρὰ Αθηναίοι. 
δέκα δὲ τὸν ἀριθμὸν ἄνδρες ἦσαν», παρ οἷς 
ἐδίδοσα» οἱ πρεσβεύσαντες ἢ ἄρξαντες ἢ ἢ ὃι- 
οικήσαντές τι τῶν δημοσίων τὰς εὐθύνας, 
Παρ. 

εὐθῦναι ἐξετάσαι, ὀρθῶσαι, 
εὐθύνας δίκας, τιμωρίας. ὅτι τῆς ἐλε- 

φαντίνης «4ὐηνᾶς, ἣν Φειδίας ἐ ἐποίησεν, ἐπὶ 
τοῖς ἀναλώμασι ταχθεὶς ὁ Περικλῆς καὶ νο. 
σφισάµενος ν΄ τάλαντα, ἵνα μὴ δῷ τὰς εὐθύ- 
νας, τὸν πόλεμον ἐκίνησεν. εί, v. Φιιδίας. 

εὐθύνοντας ὁρμῶντας. 

εὔθυνος εὐθυντής, 
εὐθύνουσιν ἐρωτῶσι, δίκας εἰσπράτ- 

τουσι». 
εὖὐθ ύνω αἰτιατικῇ. 
εὐθυρρήμω» ἐπυμολόγος. καὶ ῥῆμα εὖὐ- 

Φυρρημονῶ" ' "ὅτε λέγει “ριςοφάνης τὸ 
δεῖνα, τὸ ῥηδησόμενον ἀηδὲς ἐκφεύγει εὖὐ- 
Ψέως λέγειν, ἵνα μὴ εὐθυρρημονήση” 
Α Ρας. 267). 

εὐθύς ἀντὶ τοῦ ἐν ἀρχῇ» παραυτίκα. 
ρισοφάνης (Ναῦ. 1048) 'ἐπίσχες" εὐθὺς }άρ 

σ᾿ ἔχω µέσο» λαβὼν ἄφυκτον."' τὸ ἑξῆς, λα- 
βών σε ἄφυκτον ἔχω, εὐθὺς μέσον λαβών. 
ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν παλαιςῶν τῶν —8 
βανομένω» εἲς τὺ μέσον καὶ ἡττωμένω». καὶ 
αὖθις Δριςοφάνης Νεφέλαις (087) "σὺ δὲ 
τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἑματίοισι διδάσκεις ἐντε- 
τυλίχθαι. 

εὐθύς καὶ εὐθέως. ἀμφότερα Ελληνι- 
κά. τὸ ὁ᾽ εὐθέ διαφέρει τούτων" οὐ γὰρ 
τὸ παραχρῆμα σηµαίνει, ἀλλὰ τὸ ἕως καὶ 
εἲς, οἷον ... παρὰ Θυκυδίδη (3 5) τὸ παρα- 
χρῆμα καὶ τὸ ἐξ εὐθείας καὶ ἀσκόπως, 

εὐθὺ σκοπῦ ἀχκριβὲς κατ εὐθεῖαν. "καὶ 
οἳ μὲν ἐκ τοῦ λιμένος ἀπῆρα», εὐθδὺ δὲ τοῦ 
Παχύνου ἐφέροντο." 

εὐθυτενής ἴσα καὶ πρὸς τὺ εὐθὲς τε- 
ταµένος. 

εὐθὺ τοῦ {ιός (ΑΡαε, 67) ἀντὶ τοῦ 
πρὸς τὺν 4ία. 

εὐθνυωρία. 
. εὐθυωρόν ἀντὶ τοῦ κατ εὐθεῖων' ὅτως 
Αντιφῶν καὶ Ἐενοφῶν (Απαὴ. 3 90 16). Harp. 

» εὐθνωρόν αὐτῇ τῇ ὧρα" “τὸ δὲ βέλος 
ἀνεῳωγμένο» προφθάσα» τὸ σύµα, ἐκεῖσε ἐμ- 
πεσὺν κατέπαυσε τὴν πτῆσιν. καὶ δὴ ὁ Ικὼχ 

(5ο. 

εὔθυναι -- Εὐκλείδης 

εὐθυωρὸν ἀπεβίω” E. ν. ἄτρακτον). 
εὔιτε Φιονύσῳ ὕμνος ἐνθονσιασικός. 
εὐιλατεύειν εὐμενῆ εἶναι, καὶ εὐίλα- 

τος ὁ εὐμενής. 
εὖ ἴσδι καλῶς γνῶδι. 
εὐκαιρεῖν πλουτεῖν' Polyh. 1) '"ὃ δὲ ἐκά- 

λει τῶν πολιτῶν τοὺς δοκοῦντας εὐκαιρεῖν 

τοῖς βίοις,” 

εὐκαιρία" Polyh. 18 39) "ὅτι "Αντίοχος 
ὁ βασιλεὺς πάνυ ὠρέγετο τῆς Εφέσου διὰ 
τὴν εὐκαιρίαν, τῷ Φοκεῖν μὲν κατὰ τῆς Ἰω- 
νίας καὶ τῶν ἐφ᾽ Ελλησπόντου πόλεω» καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ Φάλατταν ἀκροπόλεως 
ἔχειν Φέσιν, κατὰ δὲ τῆς Εὐρώπης ἁμυντή- 
ϱιον ὑπάρχειν ἀεὶ τοῖς “4σίως βασιλεῦσιν εὖ- 
καιρότατον.᾽ 

εὐκαιρίαν' 'ὃ δὲ Φαυμάσας τὴν τῆς 
πόλεως Φέσιν καὶ τὴν τῆς ἀκροπόλεως εὖκαι 
ρίαν πρός τε τοὺς ἐντὸς Ἰσὺμοῦ καὶ πρὸς 
τοὺς ἐκτὸς ἀπολαμβανομένους τόπους. κα 
αὖθις 'οἳ δὲ ἐθαύμαζον τὴν ἀρετὴν τῆς χώ- 
ρας καὶ τὰς κατὰ τὸν Νεῖλο» εὐκαιρίας” 

MDiodorus exc.leg. 32). 

εὐκαρδίως προαιρετικῶς" ""ἡ δὲ κόρη 
ὑπακούει προθύμως τε καὶ εὐκαρδίως.” 

εὐκατάπρηςος εὐκατάκαυςος. 

εὐκατεργάςου εὐγχειρώτου, εὐδιαλύτε' 
τῆς οἰκοδομίας οὔσης εὐκατεργάςου." 

εὐκέατον τὸ εὔσχιςο». 
εὔκερως βοῦς ὁ καλὼ κέρατα ἔγων, 

εὔκαιρος δὲ ὁ καλὸς καιρύς. καὶ εὖὐκαί- 
ϱως ἐπιρρηματικῶς ἀντὶ τοῦ ἁρμοζόντως, 
εἰς καιρὸν Φέοντα" 'εὐκαίρως δὲ παριόντος 
Κράτητος, ὁ ῥιῤλιοπώλης δείξας αὐτόν φησι, 
τούτῳ παρακολούθησο»."' Diog. L7 8. 

εὐκηλήτειρα GHesiod. Ο. 462) ἡ ἡσυχά- 
σρια. 

εὔκηλος ὁ ἤσυχος. 
εὖὐκλεές ἔνδοξον. 
εὔκλεια ἡ ὀόξα. ᾿ἡγεῖσθαι μὲν ἆγαῦὺν 

οὐδὲν εἶναι τὴν εὔκλειαν, ἀντιποιεῖσθαι μὴν 
αὐτῆς ἱκανῶς ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἄλλων» ἄν- 
θρώπω», ὡς τῶν γε φιλοσόφων δοξάντων 
ἀσχημονεῖν οἴχεσθαι ἐκ τᾶ βίη πᾶσαν αἰδῶ 
καὶ ζήλωσιν τοῦ ἀμείνονος ἦδους. καὶ αὖ- 

δις Ἰώσηπος GB. 1. 1 1 5) ""θέμενος εὐκλείας 
ἐν δευτέρῳ τὸ ζην.” 

Εὐκλείδης ἸΗεγαρεύς, ΙΜεγάρων δὲ τῶν 
ἐν τῷ Ἰσθμῷ, φιλόσοφος, ὃς καὶ τὴν ἐξ αὐ- 
τοῦ κληθεῖσαν Μεγαρικὴν «ἄρεσιν εἰσήγαγεν, 
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τν ὁή καὶ διαλεκτική» καὶ ἐρισικὴν προση- 
Ἰρισαν. γέγονε δὲ μαθητὴς Σωκράτους" 
με ὃν Ἰγθύας, εἶτα Στίλπω» ἔσχον τὴν σχο- 
Ἰ, συνέγραψε διαλόγους, “λκιῤιάδην Al- 
φύην Κρίτωνα Οοίνικας {αμπρίων Ἔρω- 
ταύν, καὶ ἄλλα τινά. 

εὐχλέισον ἀντὶ τοῦ δόξης καὶ εὐκλείας 

ἀξίωσον’ (ΑΡ 6 269) "πρόφρω» ἁμετέραν εὐ- 
αλέισον γενεάν.' 

εὐχληρία εὐτυχία. 
εὐκολίνη ἡ εὔκολος. πόλις. 
εὔκολος ἁπλοϊκὺς τὸν τρόπο» καὶ ἔλευ- 

δέριος (9εἡ. Α Ώπα. 361). καὶ ὁ ἐναντιόμενος 
τῷ ὀνσκόλῳ" ''ὃ δὲ ἁπλοῦς ἦν καὶ µάλα εὖ- 
τος, συμπειθόµιενος καὶ παρελκόµενος άγω- 
na τὸ ἀνδράποδο», καθάπερ Ὀδύσσειόν τινα 
παθιμιςόχλειο» παρεληλυθότα δεινότητα καὶ 

τωεργίαν.' εἴ. ν. Ὀδέσσεια. 
εἐχράς ἀντὶ τοῦ εὔκρατος. 
εὐκρίνεια ἡ κωθαρότης. 
εὐχρινές εὐχερές. 
εὐχρινής συνήθως μὲν ὁ ἐξ ἀρρωςίας 

ὑγιάνας λέγεται, διὰ τὸ εὖ κεκρίσθαι" οὗτοι 
δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ »εκροῦ τιθέασι κατὰ ἀντί- 
φβασι». 

Εὔχριτος ὄνομα κύριον. 
εὐκταῖο» εὐχῆς ἄξιον, πολύτιμο», ὑγιές. 

παρ ἐμοὶ δειπνήσατε πρότερον ἀμφότεροι" 
δίων γὰρ τυγχάνω ἱερὰ εὐκταῖα. καὶ τοὺς 
παῖδας ἄγω» ἴδι, καὶ τῶν φίλων οὓς χρή- 
ας, καὶ εὐκταῖος. 
εὐκτήμονος πλονσίου. 
εὐχτόν ἐπιθυμητικόν' -γαθδίας (1 29) 

"ἆ δὲ Φράγγοι ἀφειδῶς ἐνέκειντο ὡς τὸν 

Δαρσὴν ζωγρήσοντες καὶ πόνῳ ξὺν βραχεῖ 
αέρας εὐκτὸν ἐπιθήσοντες ἅπαντι τῷ πο- 
Ἰέμω. 

ι εἐλάβεια παρὰ δοφοκλεῖ (Ο6 116) ἔν- 

! 

πια καὶ σχέψις' ἐν γὰρ τῷ μαθεῖν ἔνεςιν 
ελάβεια τῶν ποιουµένων.’ οὐ γὰρ τὸν φό- 
ῥον φησὶ νῦ». 

εὐλάβεια ἡ καθαρότης, καὶ ὃ φόβος. 
Εὐλαβία δὲ ὄνομα κύριο». 

εἰλαβηΦείς"' "τῶν Ῥωμαίων τὸ πρύ- 
ὕεμον εὐλαβηθεὶς ὁ Γεζέριχος τοῖς ἑαυτῷ 
ἐπομένοις ἐσήμαινε διὰ τάχους ἐπικουρεῖν. 
καὶ Πισίδης Herael. 1 169) "οὐκ πὐλαβήδης 
τὰς ἐνοχλούσας νόσους. 

εὐλαβής ὁ εὖ τῶν πραγμάτων» ἐπιλαμ- 
βανόμινος, ὁ μὴ προχείρως τι ποιῶν. ἢ καὶ 

ὁ εἷς λαβὴν ἐπιτήδειος, οἷον εὐλαβὴς μάγαιρα. 
ἢ ὁ εὖ προλαμβάνω» τὸ µέλλον». δύσληπτος 
δὲ ὁ ὀυσχερής, ἀπὸ τῶν χειρῶν. 

εὐλαβοῦ φυλάσσον' “εὐλαβοῦ δὲ μὴ 
Ἰκφύγῃ σε" καὶ γὰρ αἶδε τὰς ὁδοὺὶς ἅσπερ 
Εὐκράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν κερηβίω»., ἐπὶ 
τῶν φευγόντων «4ριςοφάνης (Έα. 993). 

εὐλαβῶς"' Polyh. 16 98) '"ὁ δὲ Φίλιπ- 
πος ὁρῶν τοὺς ᾿χαιὲς εὐλαβῶς διακειµένες 
πρὸς τὸν κατὰ ᾿Ῥωμαίων πόλεκμον ἐσπόδαζε 

κατὰ πάντα τρόπον ἐμῤιῤάσαι αὐτοὺς εἰς 
ἀπέχθειαν.' 

εὖλαέ σκώληκες, καὶ εὐλέων τῶν σκω- 

λήκω». (Ηετοάοί. 4 extr. Ὦ) '“ἡ δὲ Φερετίμα 
ἡ Κυρήνης βασίλισσα ἀνῷ' ὧν ἔδρασε δίκας 
ἔτισε' ζῶσα γὰρ ἐξέζεσεν εὐλέω»," ὃ ἔστι 
σκωλήκω»... ὥς φησι Βάβριος ἐν μυθικοῖς, 
ο[, ν. ἀπώνωτο. 

εὔλαχα τὸ ἄροτρον παρὰ Θακυδίδῃ G 
16) ἐν χρησμῶῷ τινί. «{ώριος δὲ ἡ λέξις. 

εὔληπτος ὁ ταχέως καταλαμβανύμενος, 
εὐλογείτω. καὶ εὐλογείτωσαν ἐπαι- 

νείτωσαν. 
εὐλόγηκεν ἐβλασφήκησεν, ἐπὶ τᾶ Ἰώβ. 

(Gen. 15 4) ᾿"εὐλογῶν εὐλογήσει.” 
εὐλόγησα, καὶ οὐκ ηὐλόγησα. ὡς ἀτ- 

τικώτερο» γὰρ τὸ εὐλόγησα" εὐλογημιένος γὰρ 
λέγεις, καὶ οὐκ ηὐλογημένος. 

εὐλογῆσαι ἐπαινέσαι, ὑμνῆσαι, ἐγκω- 
µιάσαι. (59, 48 19) "ᾗ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ 
ζωῇ αὐτοῦ εὐλογηΦήσεται. 

εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ δεός. "'εἰδένω 
προσήκει ὡς εὐλογοῦντες μὲν οἱ ἄνθρωποι 
τὸν Φεὺν λόγους αὐτῷ προσφέρουσι µιόνους, 
ἔργῳ δὲ αὐτὸν εὐεργετῆσαι οὐ δύνανται" ὁ 
δὲ Φεὺς εὐλογῶν βεβαιοῖ τὰς λόγχες τῷ ἔργῳ, 
καὶ πα»τοδαπὴν παρέχει φορὰν ἀγαθῶν τοῖς 
εὐλογουμένοις.' Théodoret. in Ps. 66 8. 

εὐλογιςής. 

εὐλογισίας εὐλογίας, εὐβουλίας. 
εὔλογον ἀξίωμα τὸ πλείονας ἀφορμὰς 

ἔχον εἷς τὸ ἁληφὲς εἶναι, οἷον ''ῥβιώσομαι 
αὔριον.'' Diog. L.7 76. 

λόγου ποτὲ γενομένα πρὺς Κλεάνθη» τὸν 
φιλόσοφον καὶ Πτολεμαῖον τὸν βασιλέα περὶ 
τοῦ δοξάζειν τὸν σοφό», καί τινος εἰπόντος 

ὡς οὐ δοξάσει, ῥουλόμενος ὁ βασιλεὺς ἑἐλέγ- 
ξαι αὐτὺν κηρύας ῥόας ἐκέλευσε παρατεθῆ- 
ναι. τοῦ δὲ σοφοῦ ἀπατηθέντος ἀνεβόησεν 
ὁ βασιλεὺς ψευδεῖ συγκατατεθεῖσθαι αὐτὸν 
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φαντασία. πρὸς ὃν ὁ σοφὸς εὐσόχως ἀπε- 
χρίνατο, εἰπὼν οὕτω συγκατατεθεῖσθαι οὐχ 
ὅτι ῥόαι εἰσίν, ἀλλ’ ὅτι εὐλογόν ἐςι ῥόας αὐὖ- 
τὰς εἶναι, διαφέρειν δὲ τὴν καταληπτικὴν 
φωντασία» τοῦ εὐλόγου. Diog. L7TVNT. 

εὐλόφως γενραίως. 'ὃ δὲ πρὸς τοὺς ἐπα- 
ραςάντας εὐλόφως ἀγωνισάμενος ἐπέδειξεν 

ἁληθῆ ὄντα τὺν λόγον ὃν ἔφη Σωκράτη» εἰ- 
πεῖν ὁ Ἐενοφῶν (Οεςε. 1 19) πρὸς Ἰσχόμαχον, 
ὡς ἔσιν ἄρα τὺν ἀγαθὸν ὠφελεῖσφαι καὶ ὑπὸ 
τῶν βλάπτειν αὐτὸν πειρωµένων." καὶ αὖθις 
MDamasc. Phot. p. 342 4) "εὐλόφῳ αὐχένι τὴν 
ἄσκησιν ὑπομένων ἐφαίνετο, οὔτε τὸ σιόμα 
κεκακωµένος οὔτε τὴν ψυχὴν τεταλαιπωρη: 
μένος. 

εὐμάνψεια τὺ καλῶς μµανθάνειν. 
Εὔμαιος ὄνομα κύριον. 
εὐμαρέη ἁπόπατος παρὰ Ἡροδότῳ 

ϱ 39). 
εὐμάρεια ἡ εὐκολία. λέγεται δὲ καὶ ἡ 

εὐκοσμία παρὰ )Ἡάρκῳ «4ντωνίνῳ (4 8). 
» ἐεὐμάρεια ἡσυχία. Ηρόδοτος (4 113) 
“τοῦτο φυγῆς τῷ “4νρίβᾳ πλείονα εὐκάρειαν 
παρέσχε" διώκειν γὰρ οἱ τετρωµένοι ἧἠσαν 

njxisot.“ 
εὐμάρειαι εὐχέρειαι. 
εὐμαρής εὔκολος, εὐχερής" ''τὸν πλῦτον 

κτήσασθαι μὲν εὐμαρές, φυλάξασθαι δὲ οὐ 
ῥάδιον. εὔμαρις δὲ Φηλυκόν' καὶ ἐν ἐπι- 
γράµµατι (ΑΡΤ 413) ''οὐ βαύπελμος εὔ- 
μαρις.Ὀ 

. Εὐμενὴς βασιλεὺς [Πήακεδόνω»], ὃς τῇ 
μὲν σωματικῇ δυνάμει παραλελυµένος ἡν, 
τῇ δὲ τῆς ψυχῆς λαμπρότητι προσαντεῖχεν, 
ἀνὴρ ἐν μὲν τοῖς πλείςοις οὐδενὺς δεύτερος 
τῶν καθ αὑτὸν βασιλέων γενόμενος, περὶ δὲ 
τὰ σπουδαιότατα καὶ κάλλισα μείζων καὶ 

λαμπρότερος. ὃς γε πρῶτον μὲν παραλαβὼν 
παρὰ τοῦ πατρὺς τὴν βασιλεία» συ»εςαλµέ- 
»η» τελέως εἲς ὀλίγα καὶ λιτὰ πολισμάτια, 

ταῖς µεγίςαις τῶν καθ᾿ αὐτὸν δυ»ναςειῶν ἐφά- 
µιλλο» ἐποίησε τὴν ἰδίαν ἀρχή», οὐ τύχη τὸ 
πλεῖον συνεργῷ χρώμενος, οὐδ' ἐκ περιπε- 
τείας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγχινοίας καὶ φιλοπο- 

γίας, ἔτι δὲ πράξεως τῆς αὐτοῦ. δεύτερον 
φιλοδοξότατος ἐγενήθη, καὶ πλείσας μὲν τῶν 
καθ’ αὐτὸν βασιλέων πόλεις Ελληνίδας εὐ- 
ηργέτησε, πλείςους δὲ κατ ἰδία» ἀνθρώπας 
ἐσωματοποίησεν. τρίτον ἀδελφὺς ἔχων τρεῖς 
καὶ κατὰ τὴν ἡλικία» καὶ πρᾶξιν --- πάν- 

εὐλόφως -- Εὐμολπίδαι 

τας τούτους συνέσχε πειθαρχοῦντας αὐτῷ 
καὶ δορυφορᾶντας καὶ σώζοντας τὸ τῆς βα- 
σιλείας ἀξίωμια. τοῦτο δὲ σπανίως εὗροι τις 

ἄν γεγονός (Ῥο]φὺ. 32 23). 
ὁ δὲ Εὐμενὴς οὗτος (Cardianus) ὑπὸ 4ν-ὺ 

τόνου ἀναιρεῖται, ἀνὴρ σοφώτερος ἢ κατὰ 
τοὺς λοιποὺς τῶν» Ἱήακεδύνων δόξας εἶναι 
καὶ ἀνεπίληπτος ἐν σρατηγίαις, ὡς καὶ τῷ 
ἔπειτα χρόνῳ παρασχεῖν ὄνομα, 

Εὐμενίδες αἱ ἐρινύες, αἵ εἶσι καταχθό-α 

γιοι δαίμονες. μεταβαλεῖν δέ φασιν αὐτὰς τὸ 
ὄνομα ἐπὶ Ὀρέςῃ: τότε γὰρ πρῶτον Εὐμενί- 
δας κληθῆναι, εὐμενεῖς αὐτῷ γενομένας κρι- 
Φέντι νικᾶν παρ “θηναίοις καὶ ὁλοκαυτώ- 
σαντι αὐταῖς ὄιν µέλαιναν. Φιλήμων δὲ ὁ 
χωμικὺς ἑτέρας φησὶ τὰς σεμνὰς «Φεὰς τῶν 
Εὐμενίδων. Σοφοκλῆς (OC 42) ''αἱ γὰρ ἔμ- 
φοβοι Φεαί σφ’ ἔχουσι, γῆς τε καὶ σκότους 
κόραι.. καὶ παροιμία (9. 43) “ἄλλα ὁ᾽ ἆλ- 
λαωχοῦ καλά, παρ’ ὅσον τὰς Εὐμενίδας ἄλ- 
λοι ἄλλως καλοῦσιν. ἄλλα οὖν ὀνόματα παρ 
ἄλλοις καλὰ νομίζονται, παρ ἡμῖν δὲ ταῦτα, 
τὸ ὀνομάζειν αὐτὰς Εὐμενίδας. κατ εὔφη- 
μισμὸν τὰς ἐρινύας. 

Εὐμενίδες. «4ἰσχύλος Εὐμενίσιν εἰπὼνυ 
τὰ περὶ τὴν κρίσιν τὴν Ὀρέσου, φησὶν ὡς ἡ 
“Αθηνᾶ ἐπράυνε τὰς ἐρινύας ὥςε μὴ χαλε- 

πῶς ἔχειν πρὸς τὸν Ὀρέση», καὶ Εὐμενίδας 
αὐτὰς ὠνόμασεν. εἰσὶ δὲ τρεῖς, 4ληκτὼ Μέ- 
γαιρα Τισιφύνη. Harp. 

εὐμεταβολώτερος κοθόρνΒ. κόθορ- 
νος εἶδος ὑποδήματος ἑκατέροις ποσὶν ἆρ- 

μόζο», ὅψθεν καὶ Θηραμένη τὸν ἐπὶ τῶν τρι- 
άκοντα κόφορνο»ν ἐκάλου» οἱ «4θηναῖοι. ἐπὶ 
τῶν ἂν συνεχῶς μεταβαλλομένω» ἡ παροιμία. 

εὐμοιρία εὐκληρία": "εἰς δέαν καὶ νύη” 
σιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ ψευδοῦς εὐμοιρίαν" 

4αμάσκιος (Phot. p. 337 4). καὶ εὐμοιρότε- 
ϱον εὐτυχέςερον" (appiau. Ηαπη. 29) ''οἳ δὲ 
τοὺς ἀγρείους σφῶν ὑπὸ τοῦ λιμοῦ πιεζόµε- 
νοι ἐξέβαλον εἲς τὸ µεσοτείχιον, καὶ ἐκτεί 
νοντο εὐμοιρότερον ὑπὸ τῶν πολεμίων."' 

εὐμοιρῶ σου. 
εὐμολπίᾳ πολλάκις τῆς ἡμέρας 

τερπόµενος. ἡ εὐφωνίᾳ ἢ εὐημερία. 
Εὐμολπίδαι γένος ἀπὸ τοῦ Θρακός, 

ὃς καὶ τὴν μύησιν εὗρεν, ἢ ἀπὸ τοῦ Ἰήου- 
σαίω υἱοῦ, ὃς ἦν ἀπὸ τοῦ δευτέρε πέμπτος. 

Maximus Tyr. 12 p. 13) "“ἐπηράσαντο δὲ αὐ- 
τῷ Εὐμολπίδαι καὶ ἸΚήρυκες.' καὶ αὖθις 



Ἐὔμολπος — Εὔὐξενος 

"εἶτα μέντοι παρ) οὐδὲν Φέμενος τὸ σεμνὰ 
Εὐμολπιδῶν καὶ Ἰηρύκων καὶ τῶν ἄλλων 
Ἰενῶν ἱερῶν τε ὄντων καὶ Φεοφιλῶν, ἐπίρ- 
ρητον δὲ καὶ ὃῆλυ» σοφίαν προελόμενος. 

Εὔμολπος ἘΕλευσίνιος ἤτοι «4Φηναῖος, 
υἱὸς ΠΠουσαίου τοῦ ποιητοῦ, ὡς δέ τινες, 
μαθητὴς Ὀρφέως, ἐποποιὸς τῶν πρὸ Ὁμή- 

ρου. γέγονε δὲ καὶ πυθιονίκης" πρὸς λύρων 
γὰρ ἐπεδείκνυντο οἱ ποιηταί. οὗτος ἔγραψε 
τλετὰς «{ήμητρος καὶ τὴν εἲς Ἰελεὺν ἄφι- 

ἓιν καὶ τὴν τῶν µυςηρίων παράδοσι» τὴν 
«ταῖς Φυγατράσιν αὐτοῦ γενοµένην, ἔπη τὰ 

πάντα τρισχέλια. γειροσκοπικὰ πεζῶς, βι- 
ῥλίον ἕν. 

εὖνάς κοίτας, η ἀγκύρας. καὶ εὐνίων 
τῶν σρωμιάτων" ''οἳ μὲν ἐκ τῶν εὐνίων ἀνε- 
πήδω», οἳ δὲ ὠὡπλίζοντο ἀμελῶς."' 

Εὐνεῖδαι. γένος ἔςι παρ 4θηναίοις οὗ- 
τως ὀνομαζόμενο». ἦσαν δὲ κιδαρῳδοὶ πρὸς 
τὰς ἱερουργίας παρέχοντες τὴν χρεία». 

εὖνηθέντας (Hom. ὃ 209) κατακοιτα- 
σθέντας. 

Εὔνηος ὄνομα κύριο». 
. εὖνις ἡ γαμετή. 
ν΄ εὖνις ἐσερημένη τῶν ἐπιτηδείων. 

εὐνοίας φιλίας" (losephi. Α. I. 6 9) “τὸν 
7ὰρ «ρατόν, ᾧ καταρασόµενον ἐλθεῖν αὐτὸν 
παρακαλοῦσι, δὲ εὐνοίας εἶναι τῷ Φεῷ.” 

εὐνοϊκῶς φιλικῶς, πιςῶς. 

εὐνομία εἰρήνη. , 
Εὐνόμιος. οὗτος εἲς Κύζικον προβάλ- 

λεται ἐπίσκοπος ἐπὶ Βάλεντος τοῦ βασιλέως. 

ὑπογραφεὺς δὲ γέγονεν οὗτος ᾿ἄετίου τοῦ 
ἐπικληθέντος ἀθέη, συνὼν δὲ αὐτῷ τὸν ἐκεί- 

νου σοφισικὸν τρόπον ἐζήλωσε, λεξειδίοις τε 
σχολάζω» καὶ ποιῶ» ἑαυτῷ σοφίσµατα οὐκ 
ἠσθάνετο. ἐκ τούτων τυφωθεὶς εἲς βλασφη- 
µίαν ἐξέπεσε, τὸ “Αρείου δόγμα ζηλῶ», κατὰ 
πολλὰ δὲ τοῖς τῆς ἀληθείας δόγµασι πολε- 
μῶν, ὀλιγομαθῶς μὲν ἔχων πρὸς τὰ ἱερὰ 
Ἰράμματα καὶ μηδὲ συνιέναι αὐτὰ δυνάµε- 
ος, πολύχους δὲ τὴν λέξιν καὶ τὰ αὐτὰ πε- 
ριερέφω» ἀεί, καὶ μὴ δυ»άµενος περιγενέσθαι 
τοῦ προτεθέντος σκοποῦ, ὡς δεικνύουσιν οἱ 

ὔ τόμοι οὓς ἐματαιοπόνησεν εἲς τὴν πρὸς 
Ῥωμαίους ἐπιςολή»' πολλοὺς γὰρ λόγους ἐς 
αὐτοὺς ἀναλώσας τῆς ἐπιςολῆς τὸν σκοπὸν 
ἐλεῖν οὐ δεδύνηται. ἐφάμιλλοι δὲ αὐτοῦ καὶ 
οἱ ἄλλοι λόγοι τυγχάνουσιν, ἐν πολυλεξία 
ἔχοντες νοηµάτω» εὐτέλειαν. Socrates 4 7. 

44] 

εὐνομουμένη εἰρηνεύοσα, εὐθηναμένη, 
καλῶς διακειµένη. 

εὔνους. “4ριςοτέλης λέγει ἐν τοῖς Τόποις 
«πππιο Alex. Aphrod. η Τορ.2Ρ.94 εἰ ὃ p. 137) 
“δεῖξαι θΦέλοντες τὸν φίλον μὴ εἶναι εὔνουν 
ἀεί, εἲ εὔνες μὲν ὁ ὀρθῶς νοῶν καὶ τὰ ἆλη- 
Φῆ καὶ τὰ ἀγαθὰ νοῶν, οὐ πάντως δὲ ὁρ- 
δῶς ὁ φίλος νοεῖ, ὃ δὲ τόπος οὗτος τὸ μὲν 

πιθανὺν καὶ ἔνδοξον καὶ διαλεκτικὸν ἔχει, ὁ 
μὴν ὑγιὲς τὸ λεγόμενον ἐπὶ πάντω»" ὅτε γὰρ 
εὐθάλασσος λέγεται ὁ ἔχων ἀγαθὴν Φάλασ- 
σαν, οὔτε εὔχειρ ὁ καλὰς ἔχων χεῖρας ἀλλ’ 
ὁ πυκτικός, οὔτε μεγαλόψυγος ὁ ἔχων» ψυχὴν 
µεγάλη». διὸ οὐδὲ εὐδαίμων ὁ σπουδαῖος ὡς 
ἦδη καὶ τὸν δαίμονα εὖ ἔχων τὸν ἐν αὐτῷ." 

καὶ τὸ τοῦ φίλου ἔργον αἱρετώτερον ἢ 
τὸ τοῦ εὔνου, καὶ Φιλία εὐνοίας. ἔςι δὲ τοῦ 
μὲν φίλου ἔργον ἡ μετὰ βουλήσεως πρᾶξις 
τῶν ἀγαθῶν εἰς τὸν φίλο», τοῦ δὲ εὔνου ἡ 

βούλησις µόνο». καὶ ἐπεὶ φιλία εὐνοίας αἱρε- 

τώτερον, καὶ τὸ τῆς φιλίως ἔργον τοῦ τῆς 
εὐνοίας αἱρετώτερο», καὶ τὸ εὖ ποιεῖν τοὺς 
φίλους τοῦ κακῶς ποιεῖν τοὺς πολεμίες. καὶ 

ἔσι τὸ μὲν εὖ ποιεῖν τοὺς φίλους ἔργον τοῦ 

ἐλευθερίου, τὸ δὲ κακῶς τοὺς ἐγθροὺς τοῦ 
ἀνδρείου.”) 

εὔνους ὁ σφάκτης. τοῦτο κυρίως δύ- 
ναται λέγεσθαι ἐπὶ τοῦ Ὀρέσου. 

εὐνούςσατα φιλίως, 
εὐνοῦχος. '"ἀνήρ τις ἦν, εἰ δοίηµεν αὐ- 

τὸν ἄνδρα εἶναι, διὰ τῶν ᾿Επικούρου λόγων 
τὴν ψυχὴν ἐκνευρισθεὶς καὶ οἤλυς γενόμε- 
νος ὁ χλούνης τε καὶ γύννις, ὅσπερ ἐπιλα- 
Φόμενος ὤφησεν ἑαυτὸν εἲς τὸ μέγαρο» φέ- 
ρω», ἔνθα — * τῷ ἱεροφάντῃ µόνῳ παρελ- 
Φεῖν θεμιτὸν ἦν (οἱ, vv. γύννις, ἐκνευρίσας, 
κέγαρον). 

Εὔξεινος ὄνομα πελάγους, ὁ Πόντος. 
λέγει Ἡρόδοτος (4 85) “πελαγέω» γὰρ ἁπάν- 
των ἐςὶ Φαυμασιώτατος.” 

Εὔξενος οὐ πάνν σπεδαῖος, ἐδὲ ἐνεργῷ 
τῇ φιλοσοφία χρώµενος. γαςρός τε γὰρ ἥτ- 
των ἦν καὶ ἀφφοδισίων, καὶ κατὰ τὺν Ἐπί. 
κουρον ἐσχημάτισο, τὰς δὲ Πυθωγόρου ὁ6- 
ξας ἐγίωσκεν ὥσπερ οἳ ὄρνιδες ἃ µανθά- 

νουσι παρὰ τῶν ἀνθρώπων" τὸ γὰρ χαῖρε 
καὶ τὸ εὖ πρᾶττε καὶ τὸ Ζεὺς ἴλεως καὶ τὰ 

τοιαῦτα οἱ ὄρνιδες εὔχονται, οὔτε εἰδότες ὃ 
τι λέγουσιν οὔτε διακείµενοι πρὸς τοὺς ἀν- 
θρώπους, ἀλλὰ ἐρρυδμισμένοι τὴν γλῶτταν». 
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ὃ δέ, ὥσπερ οἱ νέοι τῶν ἀετῶν ἐν ἁπαλῷ 
μὲν τῷ πτερῷ παραπέτονται τοῖς γειναμένοις 
αὐτούς, μελετώμενοι ὑπ αὐτῶν τὴν πτῆσιν, 
ἐπειδὰν δὲ αἴρεσθαι δύνωνται, ὑπερπέτονται 

τοὺς γονέας, ἄλλως τε κἂν λίχνους αἴσθων- 
ται καὶ κνίσης ἕνεκα πρὸς τῇ γῇ πετοµένας, 
οὕτω καὶ ὁ πολλώνιος προσεῖχε τῷ Εὐξένῳ 
παῖς ἔτι καὶ ἤγετο ὑπ αὐτοῦ ῥβωΐνων ἐπὶ τᾶ 
λόγου, προελΦὼ» δὲ ἐς ἔτοςις ώρμησεν ἐπὶ 

τὸν Πυθαγύρου βίον, πτερωθεὶς ἐπ αὐτὸν 
ὑπό τινος κρείττονος. οὐ μὴν τὺν Εὔξενον 
ἐπαύσατο ἀγαπῶν, ἀλλ εἷς προάςειον, ἐν ῴᾠ 

κῆποί τε ἁπαλοὶ ἦσαν καὶ πηγωί, τῶτον γα- 
4 ., ... ᾿ * * — ΄ 

}ὠν ἔφη σὺ μὲν ζῆθι τὸν σαυτοῦ τρόπο», ' 
ἐγὼ δὲ τὸν Πυδαγόρα ζήσομαι.. Philostrat. 
Υ.Α. 15. 

Εὐξίθεος (Ὀεππονί]ι, 18 296) προδύτης 
Ηλείων. 

εὔξοον καλῶς ἐξεσμένον. 
εὐοδία ἤ καλὴ ὑδός. σηµαίνει δὲ καὶ 

κύριον ὄνομα, εὐωδία δὲ ἡ εὐοσμία, διὰ 
τοῦ ω μεγάλου. 

Εὐοδιαωνός ὄνομα κύριο». 
Εὐοδίας ὄνοια κύριο». 
Εὔοδος '᾿Ρόδιος ἐποποιός, Ἰεγονὼς ἐπὶ 

Νέρωνος, ὁ δαυμαζόμενος εἰς Ρωμαϊκὴν ποίη- 
σιν. τούτου τὰ ῥιῤλίω οὐ φαίνεται. 

εὖὐοδῶ αἰτιατικῇ. 
εὐοῖ σχετλιαςικόν. 
εὐοῖ σαβοῖ «{ημοσθένης ὑπὲρ Κτησι- 

φώντος (260). Βωκχικόν τι ἐπίφθεγιιά ἐςιν. 
εὐοῖ σαβοῖ,. μυςσικὰ μέν ἐςιν ἐπιφὺέγ- 

µατα, φασὶ δὲ τῇ Φρυγῶν φωνῇ τὸς µύςας 
θηλοῦν" ἀφ᾿ οὗ καὶ ὁ Σαβάζιος «{ιόνυσος, 

εὐοιώνιςον εὔφημον, καλὰ προσηκαί- 
νουσα». "ρίκης ἄγαλμα χρυσοῦν ποιήῄσας 
ἀπέςειλε τῷ δήμῳ, ἅμα μὲν διὰ τὸ λυσιτε- 

λὲς ἅμα δὲ διὰ τὸ εὐοιώνισον εἶναι προσδέ- 

ξασθαι τὴν νίκην᾽ (εΓ. ν. λυσιτελές). 
εὐομιλότατος, 

εὐόργητος πρᾶος. 
εὐοργήτως ἀντὶ τοῦ εὐτρόπως' ὀργὴ 

γὰρ ὃ τρόπος παρὰ Θουκυδίδῃ. δε]. Thue. 
1 122. 

εὐορκία τὸ καλῶς ὀμνύειν. 
εὐόρκου εὐσεβοῦς' "Ησίοδος «Ο. 285) 

'"ἀνδρὸς ὁ᾽ εὐόρκου γενεὴ μµετόπισὺεν ἀμεί- 
ρων, καὶ 4ριςσοφάνης (Β]ατ. 64) "ἀλλ εἴ τι 
χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρκου τρόποις."' 

εὐόφθαλμον τὸ εὔοπτον. καὶ εὐο- 
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Εὐξίθεος — εὐπάρυφα 

φδάλμως ντιφῶν ἀντὶ τοῦ εὐπρεπῶς. 
Harp. 

εὐογεῖται ἐπὶ τοῦ ἐλέφαντος, ἀντὶ τοῦ 

χαλῶς ἠἡνιοχεῖται. εὐωγεῖται δὲ ἀνεὶ τοῦ 
εὐφραίνεται ἐν τραπέζῃη. 

εὐοψίαν ἀντὶ τοῦ εὐπροσωπία». 
εὐπάθεια διάχυσις καὶ ἄνεσις τῆς Ψν- 

χῆς καὶ τρυφή. ἡ εὐπάθεια διαιρεῖται εἲς 
χαρὰν εὐλάβειαν βούλησιν. καὶ τὴν μὲν χα: 
ρὰν ἐναντίαν εἶναι τῇ ἡδονῇ φασίν, οὔσαν 
εὔλογον ἔπαρσι», τὴν δὲ εὐλάβειαν τῷ φόβῳ, 
οὖσαν εὔλογον ἔκκλισιν' φοβηθήσεσθαι μὲν 
γὰρ τὸν σοφὸν οὐδαμῶς, εὐλαβηώήσεσθαι 
δέ. τῇ δὲ ἐπιθυμία ἐναντίαν εἶναι τὴν βού- 
λησιν, οὖσαν εὔλογον ὄρεξιν. καθάπερ οὖν 
ὑπὸ τὰ πρῶτα πάνη πίπτει τινά, τὸν αὐτὸν 
τρόπο» ὑπὸ τὰς πρώτας εὐπαδείας, καὶ ὑπὸ 

[μὲν τὴν βούλησιν εὔνοιαν εὐμένεια» ἆσπα- 
σμὸν ἀγάπησι»ν, ὑπὸ δὲ τὴν εὐλάβειαν αἰδῶ 
ἁγνείαν, ὑπὸ δὲ τὴν χαρὰν τέρψι» εὐφροσύ- 
νην εὐθυμίαν. Diog. L.7 116. 

ε) ⸗ 2 . - ” 3 εὐπαθδεῖσθαι ἀντὶ τᾷ τρυφᾶν καὶ δια- 
χεῖσθαι" '"τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν τοῖς καπηλείοις 

διεκελεύετο εὐπαθεῖσθαι. καὶ εὐπαδοῦν- 
τες ὑγιαίνοντες, τρυφῶντες. 

, -- 2 

εὐπαλάμων» ὕμνων ἀντὶ τοῦ εὖ ὅια- 
κεχειρισµένων ἢ συντεταγμένων" (Α Εα. 577) 
Ἱτέκτονες εὐπαλάμων ὕμνω»." 

J — 2* ή 3 ι, 

εὐπαράγωγος εὐπειθής' “4ριςσοφάνης 
(Κα. 1120) "ἀλλ εὐπαράγωγος εὖ, Φωπευόμε: 
νός τε χαΐρεις κἀξαπατώμενος, πρὸς τόν τε 
λέγοντ ἀεὶ κέχηρας"' ὁ νοῦς δέ σου παρὼν 
3 . 3. μ 1 ρε εν αν , 2 ἀποδημεῖ. καὶ αυδις ο δὲ εὐκολώτερος ἡν 
καὶ διὰ µελέτη» µένδης εὐπαράγωγος”. (εί. ν. 
“Πέων ἀ). 

εὖ παρασχόν ἀντὶ τοῦ παρασχύντος, 
δῆλον ὅτι τοῦ δαέμονος' ὃ ἔςσι δωρησαμένα 
τὴν νίκην. seli. Thue. 1 120. 

* — 2* εὐπάρεδρον καλῶς παραµένον καὶ ὃι- 
ηνεκῶς. 

εὖ παρῆςο. 
εὐπάροιςον εὐπαράγωγο», 
εὐπάρυφα εὐκατέργαςα, ἢ πλούσια. 

... X { , 2 — ή 1 ἰδὼν «Πιαγένης ὁ κύω» εὐπάρυφόν τινα ἐν 
Κορύόθῳ ἔφη τούτῳ µεπώλει. 'ἔπειτα ἐς 

τὰ μάτια ἠξίουν ἅπαντες εὐπάρυφοι εἶναι, 
κομπωδεςέρα» ἤ κατὰ τὴν ἑκάςου ἀξίαν ἓν- 
ὑιδυσκόμενοι τὴν ἐσθῆτα" κτᾶσθαι γὰρ αὐ- 
τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐξ οὐ προσηκόντων παρῇν. 
τοῦ δὲ χιπῶνος τὸ ἀμφὶ τὼ χεῖρε µέρος αὐὖ: 



εὐπατέρεια — εὐπόριςον 

τῇ τὰ μὲν εἲς τὸν καρπὸν ξυνῄει σφίσιν ἐν 
vỹ μάλισα, τὰ δὲ ἐνθένδε ἄχρι ἐς ὦὤμον 

ἐάτερον ἐς ἄφατόν τι εὖρος διεκέχυτο. ὁσά- 
ες τε αὐτοῖς ἡ χεὶρ σείοιτο ἀναβοῶσιν ἐν 
τοῖς θεάτροις τε καὶ ἱπποδρομίαις ἡ ἐγκε- 
ἠτοµένοις ἦπερ εἰώθει, ἐς ὕψος αὐτοῖς τῦτο 

τὸ µέρος ἀτεχνιῶς Ίρετο, αἴσθησιν παρεχό- 
µενον τοῖς ἀνοήτοις ὅτι δὴ αὐτοῖς οὕτω κα- 
Ἰόν τε τὸ σιῦµα καὶ ἀδρὸν ἂν εἴη σε δεῖν 
7ε αὐτοῖς πρὸς τῶν τοιούτω» ἱματίων καλύ- 
πτίσθαι, καὶ οὐκ ἐνενόουν ὅτι δὴ αὐτοῖς τῷ 
τὶς ἐσθῆτος ἠραιωμένω τε καὶ κενῶῷ πολλῷ 
ἴπ μᾶλλον τὸ τὸ σώματος ἐξίτηλον διελεγχ- 
δη” (Ῥτοεορ. Are. 7). 

εὐπατέρεια ἡ καλὸν πατέρα ἔχεσα. καὶ 
Εἰπάτορος ὄνομα κύριον. 
εὐπατρίδαι εὐγενεῖς. 
εὐπείὃεια. 
Εὐπείθιος καὶ 4ρχιάδας δύο υἱοὶ Ἡγία. 

χαὶ ὁ μὲν Εὐπείθιος εὐφυέςερος ἐγένετο, τὰ 
ἐὲήθη ἐπισεσυρμένος ἐς ἰδιωτισμόν, ἤδη δέ 
τι καὶ ἀτοπώτερον ἤ κατὰ ἰδιώτην ἔχων, ὡς 
δὲ συλλήβδην εἰπεῖν, πολλῷ τᾶ πατρὸς ἀἄπο- 
Ἰμπόμενος, ô δὲ "4ρχιάδας τὸ μὲν ὅλον τοῦ 
πατρὸς οὐκ ὀλίγω διαφέρων εἰς ἀρετὴν καὶ 
τῶν πολλῶν, τὰ δὲ ἐς φιλοσοφίων ἄγοντα 

παριµένος ἅτε πρὸς ταῦτα ἀνάγωγος ὧν διὰ 
τὲν οὐκ ἀκολάκευτον πατρῴα» οὐσία», ἱερὰν 
δὲ ζωὴν προβεβλημένος εἴπερ τις ἕτερος, καὶ 
πολυπειρία» ἀσκήσας ἱερῶν ἔργων τε καὶ λό- 
ων οὐδέν τι μιεῖον τοῦ πατρός" ἔγω γὰρ 
τοῖτο καὶ τῷ Ηγία μαρτυρεῖν. ὁ δὲ “4ρχιά- 
ας καὶ τοῦ καδαροῦ συνειδότος ἐπεμελεῖτο 
ἑιαφερόντως, οὐδὲν ἧττον τῶν φιλοσοφούν- 
των. ἦν οὖν αἰσθάνεσθαι πάντων, ᾖσθανό- 
µην δὲ καὶ αὐτὸς ἑκάςοτε τῶν ἆμφ αὐτῷ 
κινοῦ φισήµατος ἄνευ νοῦ ἐμπιπλαμένων. 
παθῶν δὲ παντοίων κατάµεςοι ὄντες οὐδὲ 
ὦ µέσοις αὐτοῖς τοῖς δρωμένοις οἷοί τεήσαν 
ἴδεσι µετρίοις ἐγκαρτερεῖν, ἐπεὶ τά γε ἔξω 
μισγάγκεια κακῶν ἐφαίνετο μηθὲν διαφέρασα 
τῆς τῶν ἀγελαίων ἀνθρώπων». ὁ ὃ᾽ ἐν «4ιο- 

µήδης διέφθαρτο καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῆς συνου- 
σίας, καὶ ἀδὲν ἔχω» ἔξαρμα φύσεως ἔτι τα- 
πεινύτερος ἐγεγόνει πρὺς τὰ ἐπιταττόμενα. 
χαΐτοι ὑπὸ κολάκων διεφθάρη τὴν διάνοια» 
εὐᾳνῆς γεγονὼς ἀνὴρ πρὸς φιλοσοφία», ἢ 
οὐδὲν ἀλλοτρίῳ κακῷ βλάπτεται οὐδὲ φθεί 
θεταε, οἰκεῳ δὲ µόνῳ, ὡς ἔφη Σωκράτης, 
διὸ καὶ φιλοσοφία» ἐλυμήνατο τοῦτο αὐτὸ 
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τὸ οἴκοθεν ὄνειδος" ὃν }ὰρ ἔδει µάλισα δια- 

σώζειν καὶ Φεραπεύειν πρὸς τὸ βέλτιςο», τᾶ- 
τον πρὸς ἡδονὰς ἀνατρέφοντες καὶ µετεωρί- 
ζοντες ἐς αὔγηιια μεῖζον ἢ καθ ἑαυτὸν ἔλα- 
Φον ἑαυτὺς ἐς πᾶσαν ἀτιμίαν καταβαλόντες. 
Damase. Phot. p. ἆ49αᾳ. 

εὐπερίκοπτος"' (Polyh. 1110) *8 δὲ 
πρὸς τὰς ἐντεύξεις εὐπερίκοπτος ἦν καὶ ἄνε- 
πίφώονυς,᾽ 

εὐπερίοπτον εὐκαταφρόνητο»' “ᾖσθά- 
νετο γὰρ τὴν τῶν Μακεδόνων ἀρχὴν εὖπε- 
ρίοπτο» ἐσομένη», εἲ δὴ τῆς πρώτης πείρας 
οἱ ἐπαναςάντες κρατήσειαν.' ᾿ 

εὐπερίςατον μωρό», ταχέως περιτρε- 
πύµενον. καὶ ὁ ἀπόςολος (Ηευτ. 12 1) "καὶ 
τὴν εὐπερίςατον ἁμαρτίαν." 

εὐπέτεια. "οἱ δὲ Ῥωμαῖοι διὰ πολλὴν 
εὐπέτειαν τῆς ὑπαίθρου ἐκράτησαν. "εἴτε 
κατ εὐπέτειαν ἀπανιςαμένες μετὰ τέκνων καὶ 
γυναικῶν, εἴτε ἄλλο τι γινώσκοντας. “ὁ ὃν 

Γανυμήδης κατ εὐπέτειαν ἑαυτὸν ξίφει δι- 
ειργάσατο” (εΓ. ν. Μίνως), τουτέςσι» εὐχερῶς. 
φύσει γὰρ πάντες ἐς τὸ εὐπετὲς τρέπονται.) 

εὐπετής εὐχερής. καὶ εὖπετ ὥς ῥᾳδίως, 
εὐχερῶς, εὐκόλως καὶ εὐςαλῶς. 

εὖ πεφυκώς ἁρμόδιος. (Ρο]γὺ. 10 14) 
— ἐμβωαίνειν τὲς «ρατιώτας' καὶ 

γὰρ ἦν εὖ πεφυκώς, εἰ καὶ πρὸς ἄλλο τι, 
πρὸς τὺ θάρσος ἐμβαλεῖν καὶ συμπαθεῖς 
ποιῆσαι τοὺς παρακαλουμµένους.᾽ 

εὐπήληκος καλὴν περικεφαλαίαν ἐχού- 
σης" (ΑΡ 6 120) '"ἀλλὰ καὶ εὐπήληκος “49η: 
ναίης ἐπὶ δουρὶ τὸν τέττι ὄψει κὖ, ὠνερ, 
ἐφεζόμενον.' 

εὐπῖδαξ χῶρος ὁ καλὴν πηγὴν ἔχω». 
εὐπλοῆσαι τὸ καλῶς πλεῦσαι. 
εὐπλοίην» εὔπλοια». 
εὐπλοκάμιδες καλλιπλόκαμοι. 
Εὐπολείδης ὄνομα κύριον. 
Εὐπολις Σωσιπόλιδος “θηναῖος κωµι- 

κός, ὃς εζ ἐτῶν γεγονὼς ἤρξατο ἐπιδείκνυ- 
σθαι, καὶ ἐδίδαξε δράματα εζ, ἐνίκησε δὲ ζ-. 
καὶ ἀπέθανε ναυαγήσας κατὰ τὸν Ἑλλήσπον- 
τον ἐν τῷ πρὸς Πακεδαιμονίες πολέμῳ' καὶ 
ἐκ τούτα ἐκωλύθη «ρατεύεσθαι ποιητή». τὰ 
δὲ ὁράματα αὐτᾶ «4ὐγες, 4ςράτευτοι ἢ άν- 
ὀρόγυνοι, καὶ ἄλλα. 

εὐπόριςσον εὐχερῶς ποριζόµενον' (Με- 
παπά. ρ. 3880 Nieh.) "λέγεται γὰρ ὡς παρὰ 
Τούρκοις οὐκ εὐπόριςσον χρῆμα ὁ σίδηρος." 
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εὐπορῶ γενικῇ. 
εὐποτμία εὐτυχία. "ζηλῶ τοῦτον τῆς 

εὐποτμίας, καὶ αὖθις “εὐποτμίας δὲ ἄπο- 
λαύοισι πάσης ἐξ οὐρίων φερόμενοι. καὶ 
πάλιν "ἐν εὐποτμίᾳ τε καὶ εὐδωιμονία διῆ- 
γο» πολλῇ' (οΓ.ν. άνθος α). 

εὐπότμως εὐτυχῶς"' "ἡ τοῦ ςρατηγοῦ 
φρόνησις ἔχουσά τι καὶ τύχης εὐπότμου δὲ 
αὐτὴν.) 

εὐπραγότερος εὐτυχέςερος. 
εὐπραξία εὐημερία, εὐτυχία. "ὁ δὲ 

Ὀζίαως ὤλισθεν ὑπ εὐπραξίας καὶ κατη»έχθη 
πρὸς τὰ τοῦ πατρὸς ἁμαρτήματα, πρὸς ἃ 
κάκεῖνον τῶν ἀγαθῶν ἡ λαμπρύτης καὶ τὸ 
μέγεθος τῶν» πραγµάτω», οὐ δενηθέντα προ- 
σῆναι καλῶς αὐτῶν, ἤγαγεν” (Ποδερῃ. A. Ἱ. 
ϱ 10 4). 

εὖ πράττει». οὕτως ἡ ἐπιραφὴ τῶν 
ἐπιςολῶν Πλάτωνος" ἔγραψε δὲ ἐπιςολὰς γ, 
εἰσὶ δὲ τοῦ ἠθικοῦ εἴδους. εὖ διάγει», οὗ- 
τως Επίκουρος ἐπέγραφε. χαίρει» δὲ ἐπέ- 
γθαφε Κλέων». 

εὔπρηςον (Ηομ. ὃ 471) εὐφύσητον. 
εὐπροσιτώτατος ὃ ἥμερος. 
εὐπροσοδώτατος τόπος εὔδρομος. 

 εὐπρόσωπος εὐπροσήγορος' Σοφοκλῆς 

(ΑΙ. 10009) πᾗ πο Τελαμὼν δέξαιτ ἂν εὐπρύ- 

σωπος.᾽ 
η] εὐπρόσωπος εὔμορφος" 'ὃ δὲ ἐπισυρά- 

µενος εὐπρόσωπον λίΦον σήλην ἔςησεν.᾽ 

εὐπτέρων" ρισοφάνης (Nuh. 798) * κάς 

ἐκ γυναικῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας,᾽  ἀντὶ 

τοῦ εὐγενῶν, ] κούφω», ἢ ὧν ὁ λογισμὸς 

ἵπταται. ἡἤ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ὁ ὄρνέων τῶν 

μετεώρων καὶ ὑπερηφάνων. ἢ τιµίων καὶ 

εὐγενῶ». 
εὔπτορθον εὔκλαδον. 
εὐράξ (Πο, 551) ἐκ πλαγίου. 

εὐρεῖα" Ὅμηρος (4 182) ἹἹτότε µοι χάνοι 

εὐρεῖα χθών.'. οὐ καθολικὸν ἐπίφετον ἡ εὐ- 

ρεῖα, ἀλλ ἐν ἴσῳ τῷ εὐρεῖα γενομµένη, οἷον 

εἐρύ µοι χάσμα γένοιτο. 

εὐρείτης ἐπίθετον, ὃ καλῶς ῥέων πο: 

ταµός. 
εὗρες" ρισυφάνης (Έα. 405) είδε φαύ- 

λως, ὥσπερ εὔρες, ἐκβάλοις τὴ» ἔνδεσιν, 

ἐπὶ τῶν παρὰ προσδοκία» εὐδοκιμησάντων. 

τὸ δὲ εὗρες δηλοῖ τὸ καμάτῳ καὶ πόνω πε- 

θιγἐνέσδαι τινός, καὶ ἔσι τῆς τοῦ κάµνοντος 

γνώμης καὶ προαιρέσεως ἔλεγχος, τὸ δὲ εὖ- 

εὐπορῶ -- Εὐριπίδη 

ρεῖν ἁπλῶς τῆς παρασχούσης τύχης καὶ οὐ 
τῆς τοῦ εὑρόντος γνώμης καὶ προαιρέσεως. 

εὑρεσιέπεια εὑρεσιλογία. 
εὑρεσιεπής καινολόγος. 
εὑρεσιλόγος φλύαρος, ἑτοιμολόγος. Πο- 

λύβιος "ἔχων δὲ καὶ πλείω λέγειν ἀγωνιῶ μὴ 
ῥόξω τισὶν ὑμῶν ἐκ ἀναγκαίως εὑρεσιλογεῖ»») ἁ 

εὑρετής' Oamasc. Γιου. Ρ. 338 α) "ήν δὲ 
καὶ εὑρετὴς ἑτοιμόσατος ὧν τε αὐτὸς ἡ ἠπόρει 
πρὺς ἑτέρους καὶ ὧν ἕτεροι πρὺς αὐτόν, οὐ 
πολυμαθείᾳ καὶ ἀλλοτρίων δοξασμάτων ἡ iso 

ρίᾳ κχαταχωννὺς μὲν τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀπο- 
κρύπτω», ἐπιςομίζων δὲ τοὺς ἀποροῦνταρ. 
εὑρέτις δὲ θηλυκὸν διὰ τᾶ ι, ἡ ἐφευρετική. 

εὕρημα ας, βόλευμα. “"ὅηλον δὲ 
ὡς τῷ πολλὰ πεπωδευμένῳρ καὶ πολλὰ εἰδέ- 
ναι γλιχομένῳ καὶ τοῦτο εὕρημά ἐφεν ο τον 

τέςι βούλευμα, ἐπιτήδευμα. καὶ εὑρήματα 

ὑμοίως ἐπιτεύγματα, βουλεύματα. «Ἐενοφῶν 

(Απαυ. 3 3 18) 'ἐπεὶ εἶδον ὑμᾶς εἲς πολλὰ 

κἀμήχανα ἐμπεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησά: 
µη» εἴ πως δυναίµη» παρὰ βασιλέως αἰτή- 
σασθαι δοῦναί µοι ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἷς τὴν 

Ελλάδα. Philostrat. V. A. 1 18) “εὕρημα δὲ 

καὶ τοὺς ΠΜάγως ἐποιεῖτο, οἳ Βαβυλῶνα καὶ 

Σοῦσα οἰκοῦσιν. 
εὕρῃς αὐθυπότακτο». 

εὑρήσεται ἀντὶ τοῦ εὑρεθφήσεται. 
εὑρῆσδαι. 
εὑρησιλογίας. 
εὐρίζῳ: 4αβίὸ (89. 47 9) “εὐρζῳ ἀγαλ- 

λιάµωτι πάσης τῆς γῆς, ἀντὶ τοῦ ἐπιμόνῳ, 

καλῶς ἐρριζωμένῳ. 
εἰ ριξῶ» πλατύνων, ἢ καλὰς ῥέζας χα- 

ροποιοὺς ἔχω», καλῶς Ψεμελιῶν καὶ παγίως, 

ὧςε ἀσάλευτον αὐτὴν καὶ ἀτρεμῆ διαμένει». 

Théodoret. in Ῥ9. 47. 

εὕρινος εὐόσφρητος" Σοφοκλῆς (ΑΙ, 8) 

᾽κυνὸς εὕρινος βάσις, τουτέςιν ἡ βάδισις. 

εὐρινότατος καλόρρινος, ἢ καλῶς 

ὀσφρώμενος. 

Εὐριπίδειον ἔπος τοῦ Εὐριπίδα. καὶ 

Εὐριπίδειος λόγος ὁμοίως. ὔτι ἔφη Εὺ- 

ριπίδης | ̓ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βρύω», 

καὶ αὖθις Uphig. T. 07) "ςὔλοι γὰρ οἴκων 

εἰσὶ παῖδες ἄρσενες.᾽' 

Εὐριπίδη Εὐριπέδιον 4ριστοφάνης 

(ΑςΙι. 403). ἐρωτικὴν μιμεῖται φωνή». οἱ γὰρ 

ἐρῶντες. εἰώθασι τοὺς ἐρωμένους ἐρωτικῶς 

δὲ ὑποκορισμῶν καλεῖν. 



Εὐριπίδης a — Ἐὐρύβατος 

. Εὐριπίδης 4θηναῖος τραγικός, πρεσβύ- 

τέρος τοῦ ἐνδόξου γενομένου. ἐδίδαξε δρά- 
µατα τβ’, εἷλε δὲ νίκας ῥ’. 
 Εὐριπίδης ἸΜνησάρχου ἢ ΙΜνησαρχίδη 
καὶ Κλειτοῦς, οἳ φεύγοντες εἲς Βοιωτίαν µε- 

τῴκησα», εἶτα ἐν τῇ “ἀττικῇ. οὐκ ἀληδὲς δὲ 
ὥς λαχανόπωλις ἦν ἡ µήτηρ αὐτᾶ" καὶ γὰρ 
τῶν σφόδρα εὐγενῶν ἐτύγχανεν, ὡς ἀποδεί- 
ανυσι Φιλόχορος. ἐν δὲ τῇ διαβάσει Ἐέρξου 
ἐχνοφορεῖτο ὑπὸ τῆς µητρός, καὶ ἐτέχθη καθ’ 
ν ἡμέρων Ἕλληνες ἐτρέψαντο τοὺς Πέρσας. 
Ἰέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος, εἶτα µαθη- 
τὶς Προδίχου μὲν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς, Σω- 
κράτους δὲ ἐν τοῖς ἠ9ικοῖς καὶ φιλοσόφοις. 
ὀιήκουσε δὲ καὶ «4ναξωγόρου τοῦ ἸΚλαζομε- 
νου" ἐπὶ τραγῳδίαν δὲ ἐεράπη τὺν “4ναξα- 
Ἱόρων ἰδὼν ὑποσάντα κινδύνες δὲ ἅπερ εἰσ- 
Ἶξε δόγιιατα. σκυθρωπὺς δὲ ἦν τὸ ἦθος καὶ 
ἀμειδὴς καὶ φεύγω» τὰς συνουσίας"' ὅδεν καὶ 
μισογύνης ἐδοξάσῦη. ἔγημε δὲ ὅμως πρώτην 
μὲν λοιρίνην θυγατέρα ἸΜνησιλόχου, ἐξ ἧς 
ἴσχε ή »νησίλοχον καὶ Ἰμνησαρχίδην καὶ Εὐ- 
ριπίδην" ἀπωσάμενος δὲ ταύτην ἔσχε καὶ δευ- 
τέραν, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀκολάςου πειρα- 
δεί. ἀπάρας δὲ ἀπ᾿ 4δηνῶν ἦλθε πρὺς '4ρ- 
χέλαον τὸν βασιλέα τῶν ΠΜακεδόνω», παρ ᾧ 
ὀιήγε τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιῆς. ἐτελεύτησε 
δὲ ὑπὸ ἐπιῤουλῆς “4ρριδαίη τοῦ Ἰήωκεδόνος 
καὶ Κρατεύα τοῦ Θετταλοῦ, ποιητῶν ὄντων 
καὶ φΦονησάντω» αὐτῷ, πεισάντω» τε τὸν 
βασιλέως οἰκέτην τνομια {υσίμαχον, 6 μνῶν 
ἀγορασθέντα, τὲς βασιλέως ἃς αὐτὺς ἔτρεφε 
χκίνας ἐπαφεῖναι αὐτῷ. οἳ δὲ ἱςεόρησαν οὐχ 
ἐπὸ κευνῶν ἀλλ ὑπὸ γυναικῶν νύκτωρ ὅια- 
σπασφῆναι, πορευόκενον ἀωρὶ πρὸς Κρατε- 
ρὸν τὸν ἐρώμενον “4ρχελάου" καὶ γὰρ σχεῖν 
αὐτὸν καὶ περὶ τοὺς τοιούτας ἔρωτας: οὗ δὲ 
πρὸς τὴν γαμετὴν Ἠικοδίχου τοῦ ᾿ἄρεθεσία. 
ἔτη δὲ βιῶνωι αὐτὸν οέ, καὶ τὰ ὀςᾶ αὐτοῦ 

ἐν Πέλλη µετακομίσαι τὸν βασιλέα. δράματα 
δὲ αὐτοῦ κατὰ μέν τινας οέ, κατὰ δὲ ἄλλης 

«ὔ: σώζονται δὲ οἵ. νίκας δὲ ἀνείλετο έ, 
τὰς μὲν ὁ΄ περιών, τὴν δὲ μίαν μετὰ τὴν 
τελευτή», ἐπιδειξαμένου τὸ ὁρᾶμα τοῦ ἆδελ- 
φιόοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου. ἐπεδείξατο δὲ ὅλες 
ὑιαντοὺς κῴβ’. καὶ τελευτᾷ ἐπὶ τῆς ϱγ ὀλυμ- 
πιάδος. 

ε Εὐριπίδης τραγικός, τὸ προτέρε ἀδελ- 
φιδοῦς, ὥς «4ιονύσιος ἐν τοῖς χρονικοῖς. 
ἔγραψε δὲ Ὁμηρικὴν ἔκδοσιν, εἰ μὴ ἄρα ἑτέ- 
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ρου ἐςί. δράματα αὐτᾶ ταῦτα, Ὀρέσης Μή- 
δεια Πολυξένη. 

Εὔριπος πέλαγος σενόν, ἢ τύπος ὑδα. 
τώδης μεταξὺ δύο γαιῶν, τουτέςι Βοιωτίας 
καὶ «ἀττικῆς. ἑπτάκις δὲ τῆς ἡμέρας τὸ ἐκεῖσε 
ὕδωρ τρέπετα,. 

εὕρομεν» παρατατικύς. καὶ εὕροσα», 
εὐροναῖτοις καλῶς ῥέοισι». 
εὐροώτερος ὁ πλατύτερος. 
εὐρνάγυια πλατυάμφοδος. 
εὐρυβωτεύεσθαι πονηρεύεσθαι: τὸν 

γὰρ Εὐρύβατον, τὸν ἕνα τῶν Κερκώπω», γε- 
"έσθαι τοιχωρύχον φασίν. οἳ δὲ προδότην 
περὶ τοὺς χρόνους Κροίσου. 

Εὐρυβάτης ὄνομα κύριο». 
Εὐρύβατον. ἄνδρα φασὶ τοῦτον Ἐφί- 

σιον εἶναι, καὶ λαβόντα χρήματα παρὰ Κροί. 
σου ὧςσε σρατιὰν συναγαγεῖν εἰς τὸν πόλεµον 
τὸν εἲς τοὺς Πέρσας, προδύτην γενόμενον 
ἐγχειρίσαι τῷ ἹΚύρῳ τὰ χρήματα τοῦ Kool. 
σου, καὶ ἐνεεῦθεν τοὺς πονηρὰς Εὐρυβάτες 
καλεῖσθαι. Harp 

Εὐρύβατος πονηρός, ἀπὸ τᾶ πεµφδέν- 
τος ὑπὸ Κροίσου ἐπὶ ξενολογίαν μετὰ χρη- 
µάτω», ὡς φησιν Ἔφορος, εἶτα µεταβαλομέ- 
νου πρὺς Κῦρον" ἦν δὲ Εφέσιος. οἳ δὲ τὸν 
Κέρκωπα τὸν ἕτερον' «4ιότιμος Ηρακλέους 
ἄθλοις "Κέρκωπες, τοὶ πολλὰ κατὰ τριόδες 
πατέοντες Ποιωτῶν σίνοντο. γένος ὃ’ ἔσαν 
Οἰχωλιῆες, Ὠλός τ᾽ Εὐρύβατός τε, δύω βα- 
ρυδαίµονες ἄνδρες." Νίκανδρος 4ἰγιναῖον 
Εὐρύβατο» πανουργότατον, οὗ μνημονεύει 
Αριςοτέλης ἐν ἆ περὶ δικαιοσύνης, «4οῦρις 
δὲ ἐν ὁ΄ τῶν περὶ "4γαθοκλέα ἀπὸ τὸ Ὀδυσ- 
σέως ἑταίρα. καὶ ρισοφάνης {αιδάλῳ ὑπο- 
Φέμενος τὸν {ία εἲς πολλὰ ἑαυτὸν μεταβάλ- 
λοντα καὶ πλοτοῦντα καὶ πανουργοῦντα, "εἰ 
δή τις ὑμῶν εἶδεν Εὐρύβατο» Alu.“ λέγεται 
τὸν Εὐρύῤατον κλέπτην ὄντα, εἰργθέντα καὶ 
παραφυλαττύµενον, ἐπειδὴ συμπίνοντες ἔλυ- 
σαν αὐτὸν οἱ φυλάσσοντες καὶ ἐκέλευσαν ἔπι- 
δείξασδαι τὴν ἐπὶ τοὺς οἴκους ἀναρρίχησιν, 
τὸ μὲν πρῶτον διωθεῖσθαι, δεοµένων δὲ ὡς 
οὐ ῥουλόμενον, ἐπεὶ μόλις ἀνέπεισαν, περι- 
Φέμενον τοὺς σπόγγους καὶ τὰς ἐγκεντρίδας 
ἀναδραμεῖν εἰς τοὺς τοίχους. ἀναβλέποντες 
δὲ ἐκεῖνοι καὶ δαυμάζοντες τὰς τέχνας, λα- 
βεῖν αὐτὸν τὸν ὄροφον, καὶ ὑπερβάλλοντα, 
πρὶν ἐκεῖνοι κύκλῳ περιέλθωσι, διὼ τοῦ τέ. 
γους καταπηὺζσαι. 
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Εὐρυ δίκη ὄνομα κύριο». 
εὕρυδμον εὖ τεταγµένον. 
Εὐρυκλῆς πᾶς ὁ ἐγγαςρίμιθος, ἀπὸ 

Εὐρυκλέους τοιούτου τινὸς µάντεως. sch. Α 
γεερ. 1014. 

εὐρυκρείω» (Ποπ. «4 103) μεγάλως βα- 
σιλεύων. 

Εὐρυμέδων ποταμὸς Παμφυλίας. 
εὐρύνεται πλατύνεται, 

8 εὐρυόδεια ἡ πλατεῖα ὁδός. 
ται εὐρυοδείας. 

ν. εὐρυόδεια ἡ πλατυάμφοδος. 
εὐρύοπα μµεγαλόφθαλμο», ἢ μµεγαλόφω- 

νο». ἡ εὐφθεῖα εὐρύωψ. 
εὐρυπυλής πλατείας πύλης. 
εὐρύς ὁ πλατύς. 

. Εὐρυσάκης ὁ µεγάλη» ἔχων ἀσπίδα. 
Σοφοκλῆς (Ai. 574) "ἀλλ αὐτό µοι σύ, παῖ, 
λαβὼν ἐπώνυμον Εὐρύσακες, ἴσχε διὰ πο- 
λυρράφου σρέφω» πόρπακος ἐπταβύειον ἄρ: 
θήκτον σάκος. 

b  Εὐρυσάκης ὄνομα κύριον. καὶ εὖρυ- 
σάκειον τέµενός ἐςιν Εὐρυσάκους τᾶ «4ἴαν- 

τος ἐν "ἀθήναις οὕτως ὀνομαζόμενο». Hurp. 
εὐρυσδενής μεγαλοδύναμος. 
Εὐρυσθεύς ὄνομα κύριον, καὶ Εὐρυ- 

σθείδης. 
εὐρυχωρία πλάτος. 

καλλίχορος. 
εὐρώεις ὁ σκοτεινός, ἢ ὁ πλατύς, καὶ 

κλίνεται εὐρώεντος. 
εὐρώεντα Hom. Υ65) σκοτεινά, ζοφώδη. 
εὕρωμαι ἀνεὶ τοῦ εὑρήσω, καὶ εὕρω- 

μεν ἀντὶ τοῦ εὑρήσομεν. 
Εὐρώπη ὄνομα κύριον. καὶ ὁ τόπος. καὶ 

Εὐρώπιον κλίμα τὸ τῆς Εὐρώπης. 
. εὐρώς ὑγρότης σεσηπυῖα" Ἰαλλίιαγος 
fr. 313) “πέδιλα τὰ μὴ πύσε νήχυτος εὐρώς.' 

ν εὐρώς ἡ νοτία, παρὰ τὸ αὖρα αὐρώς, 
καὶ τροπῇ εὐρώς. καὶ εὐρωτιῶ. Θεόκριτος 
(4 28) "ἆ σύριγξ εὐρῶτι παλύνεται. 

Εὐρώταν' ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 5 60) 
τὸν ὁ᾽ ὑπεροιδαίνοντα κατέσκεπε πεπταμένη 
χείρ, οὐχ ὅλον Εὐρώταν, ἀλλ’ ὅσον ἠδύνατο. 
περὶ αἰδοίου ἀνδρὺς ὁ λόγος, καὶ αὖθις .«{ά- 

καινα πρὸς τὸν ἴδιον υἱόν (ΑΡ 7 591) “λεῖπε 
τὸν Εὐρώταν, ἴδι Τάρταρο». ἠἡνίκα δειλὴν 
οἶσθα φυγήν, τελέφεις ἔτ ἐμὸς ἔτε {άκων»."' 

Εὐρώτας ποταμὸς «{ακωνικῆς. 
εὐρῶτι σηπεθόνι. 

καὶ κλίνε- 

εὐρύχορος δὲ ἡ 

Εὐρυδίκη -- Εὐσέβιος Ὁ 

εὐρωτιῶν (a Nuh. 44) σαπείς, "ἠφανι-α 
σµένος. ἢ εὐρωτιῶν σκωληκόβρωτος. 

εὐρωτιῶν. τοῦ εὐρωτιῶν ἐξήγησις τὸν 
εἰκῇ κείµενος" τοῖς γὰρ εἰκῇ καὶ ἀμελῶς κει- 

µένοις ἱδρὼς προσίζει καὶ νοτίς. τοιοῦτος δὲ 

ὁ τῶν ἀγροίκων βίος, ὥσπερ αὖ ἐπιμελὴς 
καὶ καθάριως ὁ τῶν ἀςικῶν. διόπερ καὶ εἲς 

πενίαν συνεχώς ὑπὺ τῶν ποιητῶ» τύπτεται 

(an σκώπτεται) καὶ ὀνειδίζεται, ὡς φησι Ιέ- 
νανδρος "εἷς τὰ καθαρὰ λιμὸς εἰσοικίζεται.”' 

ἐύς ὁ ἀγαθύς' (Ηομ. 4 393) ᾿παιδὸς 
ἐΠος᾽ ἀντὶ τοῦ ἀγωφοῦ, καὶ 'Φεοὶ δωτῆρες 
ἐάων'' (ὁ 335) ἀντὶ τοῦ ἀγαφῶν. 

εὐσέβεια ἐπιςήμη Φεᾷ Φεραπείας. σπε- 
δαῖοι τοιγαροῦν Φύειν Ψεῷ ἁρμόδιοι, ἀγνοὶ 
τυγχάνοντες' ἐκνεύειν γὰρ τὰ περὶ Φεὺν ἅμαρ- 
τήµατα, καὶ τὸν Φεὺν ἄγασθαι αὐτός: ὁσίας 
τε γὰρ εἶναι καὶ δικαίους. καὶ μόνους τού- 
τους ἱερέας εἶναι" ἐπεσκέφθδαι γὰρ περὶ ὃν: 
σιῶν ἱὀρύσεων καὶ καθ αρμιῶν καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν πρὺς τὸ δεῖον οἰκείων. Πίος. [,.7 119. 

ὅτι ἡ εὐσέβεια κοῦφόν --- ἀχθεινόν (οἴ. 
v. εὐφημίω. 'ἡᾗ γὰρ εὐσέβεια συνΦνήσκει βρο- 
τοῖς" κἂν ζῶσι, κἂν θάνωσιν, οὐκ ἀπύλλυ- 
ται. εὐσεβεῖν δεῖ τὰ πρὸς Φεύν, ὡς τἆλλα 
πάντα δεύτερ ἡγεῖται πωτὴρ Ζεύς" (5 ΡΜ, 
1436). καὶ αὖθις ἕτερος λέγει "ὑδὸς ἀνθρω- 
ποις εἲς εὐδαιμονίαν ὑπὸ τοῦ Φεοῦ κατεδεί- 
χὺη µία διὰ τῆς ἀρετῆς. τιμµιώτατον δὲ ἐν 
αὐτῇῃ καὶ ὦσπερ κεφάλαιο» ἀρετῆῖς ἁπάσης 
εὐσέβεια" µύνη γὰρ αὗτη τῶν ἀνθρωπίων 
πραγμάτων» ἱκανῶς ἐπιμελεῖται, καὶ πρὸς τὰ 

Ψεῖα γίνεται ἡγεμῶὼν ἀνθρώποις ἀγαθη. 
Εὐσέβιος «ράβιος σοφιςής, ἄντισοφι-α 

σεύσας καὶ αὐτὸς (Οὐλπιωνῷ. 
Εὐσέβριος ὁ Παμφίλου, προσκείμενος» 

τῇ ρειανικῇ αἱρέσει, ἐπίσκοπος Καισαρείας 
τῆς Παλαιςίνης, σπουτδαῖος ἐν ταῖς νείαις 

γθαφαῖς, καὶ τῆς Φείας βιβλιοθήκης ἅμα 
{ΠΠαμφίλῳ τῷ μµάρτυρι ἐπιμελέσατος ἀνιχνευ- 
τής. ἐξέδωκε πολλὰ τεύχη, ὧν εἰσὶ τάδε, εὖ 
αγγελικῆς ἀποδείξεως λόγοι κ’ εὐαγγελικῆς 
προπαρασκενῆς λόγοειέ, δεοφανείας λόγοι ἐν 

ἐκκλησιαςικῆς ἱςορίας λύγοι {, χρονικών κα: 
»όνω»ν παντοὐαπῆς ἱςορίας, καὶ τούτω» ἔπι- 
τομή. καὶ περὶ τῆς τῶν εὐαγγελίων διαφω: 
νίας. εἲς τὸν προφήτην ἨΗσαϊων λόγοι {. κατὰ 
Πορφυρίο τὸ τότε συγγράφοντος ἐν Σικελίᾳ, 
ὡς τινες οἴονται, λόγοι λ’. τοπικῶν λόγος ώ, 

ἀπολογίας ὑπὲρ Ωριγένους λόγοι ς’, περὶ τὸ 



Εὐσέβιος ο — Εὐτόκιος 

βίη Παμφιλθ λόγοι Υ, περὶ μαρτύρων ἕτερα 
συγγράµµατα, καὶ εἲς τοὺς ϱ»΄ ψαλμὲς δε- 
ῥουκιμασμένα ὑπομνήματα, καὶ ἕτερα πολλά. 
{νδησε µάλιςα ἐπὶ Κωνςαντίνου τοῦ βασι- 
έως καὶ Ἰωνσαντίου, καὶ διὰ τὴν φιλίαν 

τὴν πρὸς “Πάμφιλον τὸν μάρτυρα τῆς ἐπω- 
νυµίας αὐτοῦ ἠξιώθη. Sophronius. 

ε Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου. οὗτος ὁ Εὐσέ- 
βιος ἔγραψε καὶ πρὸς Ἰήωρῖνον, ἐν ᾧ λέγει 
ὅτι ἡ Χριςοῦ --- ἐπέκεινα, οἷός ἐσιν ὁ µο- 
ναδικός, τὺν δὲ ὑποβεβηκύτα καὶ ἀνθρωπι- 
»ώτερο», ὃς καὶ γάμοις ὑποτίθεται συγκοι- 
νωνεῖν (eſf. ν. βίος). 

εὔσημος ὁ περιφανής. 

εὐσθένεια ἡ ἰσχύς. 
εὔσκαρθμος εὐκίνητος, ταχύς. 
εὐσκευοῦμεν καλῶς παρεσκευάσµεθα, 

καὶ ἔχομεν πάντα ὧν δεῖ πρὸς Φάνωτον" "ὅτω 
μὲν εὐσκευοῦμεν Σοφοκλης (ΑΙ. 833). 

εὔσοια εὐσθένεια" '"ζῶντά τ) εὐσοίας 
χάριν”. (5 05 300). 

εὐσπειρῇ καλῶς συνεσπειραµένο»" (ΑΡ 
6206) "τὸν εὐσπειρῇ δὲ ὁράκοντα, χρύσειον 
ῥαδινῶν κόσμον ἐπισφυρίω»." 

εὐςσάδεια ἡ καρτερία. 
εὐςσαύής" "αὐτὸς δὲ λαβὼν ἄνεμον» tũ -· 

σαθῆ παρεκοµιίζετο παρὰ τὴν χώρα», ἄκιν- 
ὀύνως πλέων.) 

Εὐςάνθιος ᾿Επιφανεὺς χρονικὴν ἐπιτο- 
μὴν τῶν ἀπὸ «4ἰνείου µέχρι «4ναςασίου βα- 
σιλέως, ἐν τόµοις , καὶ ἄλλα τινά. 

ὅτι Εὐςάύιος Σεβαςιανὺς Ἰηακεδονιακῆς | ̓ 
Φρησχείας ἠἦρξε», ἅμα Βασιλείῳ «4γκυρανῷ, 
ἐπισκόπῳ τῆς αὐτῆς πύλεως. ε{. ν. Βασίλειος. 

εὖςαδῶς' «ἁππιανός: (Ηἱνρ. 5) *8 ὁ 
ἐερατοπέδευσεν εὐςαθῶς, ᾗπερ —8 
ἀντὶ τοῦ ἀσφαλῶς, βεβαίως. 

εὐςαλής καλῶς ἐςολισμένος, ἢ κοῦφος. 
᾿ἀπεδίδρασκο»ν εὐςαλεῖς, ὑποζύγια καὶ σκη- 
νὰς καταλιπόντες.' ""ἠν δὲ τὸ ἑπόμενον σρά- 
τευµα ΠΠαρκελλίνῳ ἐπιφανέςερον τῷ εὐςσαλεῖ 
τῆς ὁπλίσεως.᾽ 

εὐςέφανον εὐτείχιςο». 
Εὐςέφιος “ἀφροδισιεὺς σοφιςής --- ἐπι- 

φανίων τῶν ἐν “4δρόττοις τῷ εὐκτηρίῳ, ὃ 
χεῖται ἐν «4νὺίᾳ. ἔγραψε µελέτας. εἳ. v. Au- 

χάρης. 
εὐςσιῤής τετριµµένη. 
εὔςολον εὔκοσμον' 'Ὁ δὲ προῆγε, ποι- 

ἥσας εὔςολον τὴν ἀκολουθίαν. 
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εὐςομεῖν τὺ εὐφημεῖν. καὶ οἱ Ἴωνες ' εὔ- 
σοµα κείσθω” φασίν. 

εὔςομον εὐπρύσωπο», ἀπὸ µέρους. 
Εὐςύχιος Ἱαππαδύκης σοφιςὴς ἔγραψε 

τὰ κατὰ Κώνςαντα τὸν βασιλέα καὶ ἀρχαιο- 
λογίαν» Καππαδοκίας καὶ λοιπῶν ἐθνῶν. 

εὔςρα τὸ µαδιςήριο», ἢ ἡ φλογίστρα. 
“4ριςοφάνης (Ελ. 1233) "ἐν ταῖσιν εὕσραις 
χονδύλοις ἡρμοττόμην, ἀρτὶ τοῦ ἐπαιδευό- 
µη», ἀπὸ τῆς μουσικῆς. 

εὐσύμβολος ἀντὶ τοῦ ῥᾳδίως καὶ εὖ 
συµβάλλω», τουτέςι ἀγαθὺς συμβάλλειν. 
"ντιφῶ» ἐν τῷ Πολιτικῷ. Harp. 

εὐσυνείδητος καλῷ ζῶ» συνειδότι. 
εὐσυνθετεῖν εὐνοϊκῶς ἔχειν" (Ρτοεορ. 

Υαπά. 2 2) ""ΠΜασσαγέται ἐβουλεύσαντο εὐ- 
συν ετεῖν πρός τε Γελίμερα καὶ Βελισάριον.᾽ 

εὐσύνοπτον» εὐεπίγνωςον, εὐθεώρητο». 
Εύὔσχημιος κωμικός. τῶν ὁραμάτω» αὖ- 

τοῦ ἐςὶν ᾿Εμπολή, ὡς “46 ήναιος λέγει (ϱ. 574). 
εὐσχήμω» οὐχ ὁ πολλὰ κεκτηµένος καὶ 

πλούσιος, ἀλλ’ ὃ κόσµιος καὶ πειθόµενος τοῖς 
νόκοις. καὶ συςέλλει, 

Εὐταίω» ὄνομα κύριον. 
εὖτε. ἔσι καὶ χρονικὸν ἀντὶ τοῦ ἠνίκα, 

καὶ ὑὁμοιωματικὺν ἀναλογοῦν τῷ "“ἠύτε βοῦς 
ἀγέληφι ταῦρος" (Ηοιη. Β480). βοῦς μὲν γε» 
νικῶς ταῦρος δὲ εἰδικῶς. 

εὐτειχεῖ πάγῳ καλῶς τετειχισµένῳ, 
εὐτέλεια. εὐτελία δὲ ἡ εὐδαιμονία, 

παρὰ τὸ εὖ τελεῖν. “Αριστοφάνης Kan. 406) 
'σοὶ γὰρ διδόαµεν ἐπ) εὐτελείᾳ τὸν σανδα- 
λίσκον.᾽᾿ 

εὐτελής, ἐπ) ἀρετῆς, ὁ φειδωλὸς καὶ 
ἐ] ὀλιγοδάπανος. οὕτω ἸΜένανδρος "ἐγὼ ὁ ἀνό- 

τος, εὐτελὴς ὑπερβολῃ.' καὶ 
πολυτελής, δρασὺς σφόδρα." 

εὐτοκία πολύγονος. 
Εὐτόκιος, ἀπὸ Θράκης ἐλθώ», οὔτε. 

γνώµη» ἐπιεικής τις ἦν οὔτε γένης εὖ ἥκω», 
ἀλλὰ σρατιώσης μὲν ὃ τυχώ», πολλὰ δὲ χρή- 
ματα κοινὰ τοῦ ἰδίου τάγµωτος ὑποκλέψας 
ῴχετο φεύγω» εἰς τὴν Παλαισίνη». ἐπεχείρησε 
μὲν οὖν Ἔλευ θεροπολίταις ὁ ἑαυτὸν ἐγκαταλέ- 
ξαι, τῆς βουλῆς μετασχὼν» ἐπὶ χρήµασι µε- 
γάλοις. καὶ γὰρ ἐγλίχετο τὴν τύχην µεταβα: 
λεῖν εἰς τὸ εὐγενέσερο»" χαίτοι ἔδει πρότερον 

µετατίθεσδαι τὴν προαίρεσι» εἰς τὸ αρεῖς. 
το». ἀλλ ὅμως οἱ Ἐλευθεροπολῖκαι, τὸ πλῆ- 
φος ὑπιδόμενοι τῶν χρηµάτω», οὐ προσεδέ: 

ρ.ς ὸ} 4 
ὃ ἀσωτός ἐςι, 
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ξαντο τὸν Εὐτόκιον, ὃ δὲ μετεχγώρησεν ἐς 
τὴν “σκάλωνα, καὶ ὁ τότε πρωτεύων Κρα- 
τερὺς εὐμενῶς αὐτὸν ὑπεδέξατο μετὰ τῶν 

χρηιιάτων», πολιτικῆς τε μετέδωκεν ἐλευθε- 
ρίας. οἱ δὲ Θρᾷκες ὑςέρῳ χρύνῳ κατὰ πύ- 
σιν ἥκοντες ἐπὶ τὸν Εὐτόκιον, ἀπήτουν τὸν 

Κρατερὸὺν αὐτόν τε τὸν Εὐτύκιον καὶ τὰ χρή- 
µατα. Ὁὃ δὲ οὐ µεθίει τὸν ἄνδρα. τῶν δὲ 
σρατιωτῶν ἐπὶ δίκην τὸ πρᾶγμα φερόντω», 
ὁ ἀΚρατερὸς ὑπεραγωνίζεται τοῦ. Εὐτοκίου 
καὶ περιγίνεται τῶν Θρακῶν' ἐφ᾽ ᾧ καὶ χρη- 
σμὸς ἐξέπεσεν ἔχων ὧδε. Ευπαρ. ν. 115 Nich. 

εὐτραπελία µωρολογία, καφότης, ἆπαι- 

δευσία. “ὁ δὲ Πτολεμαῖος --- αὐτόν" (el. 
v. ἀνακροτῆσαν). 

εὐτράπελον" "οὔτε τίν᾿ ἔχων πρόφασιν 
οὔτε λόγον εὐτράπελον, εὔςεροφο», “αὐτὸς 
ἄρχων μόνος. (Α Ὑεερ. 466) “οὕτω ὁ) ἦν 
εὐτράπελος τὴν φύσιν ὧςε παρ’ «4δηναίοις 
ἦν ἄχρος καὶ ««άκων .4ακεδαιμονίοις καὶ 
Θηβαίοις Θηβαϊος.” 

εὐτρεπῆ τὰ ἕτοιμα καὶ τέλος ἔχοντα. 
εὐτρεπισμός ἡ ἑτοιμασία. 
Εὐτρύόπιος ὁ τοῦ «4ρκαδίου τοῦ βασι- 

λέως πρόκοιτος, ὃς οὐδὲν τῶν δεινῶν ἀπε- 
Λίµπανε, τάς τε ἀρχὰς δηµοσίᾳ πιπράσκω», 
καὶ τής τι δυναµένες συκοφαντῶ», ἐξορίαις 
τε τοὺς μεγιςᾶνας ὑποβάλλων, καὶ πᾶσαν 
ὕβριν τοῖς τῆς συγκλήτου ῥουλῆς ἐπάγων. 
ἀλλ’ οὐδὲ τῆς τῶν» βαρβάρων ἀπείχετο συµ:- 
µαχίας, ὡς ἂν αὐτὸς ἐλπίζων ἐς τὴ» τᾶ βα- 
σιλέως µεταβαίνειν ἀξίαν. καί ποτε καὶ τὺς 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πεφευγύτας συλλαμβάνειν 
βουλόμενος νόµο» προύώηκεν ἐπιτρέποντα τή- 
τους ἐκ τῶν Ουσιαςηρίων ἀφέλκεσθαι. καὶ 
ὁ μὲν νόμος ἐγέγραπτο, δίκη δὲ εὐθέως τῆς 
ὠμότητος ἠκολόθει: μετ οὐ πολὺ γὰρ προσ- 
χρήσας τῷ βμσιλεῖ Εὐτρόπιος ἐν τοῖς πρόσ. 

φυξιν ἐγένετο καὶ ὑπὺ τὸ ὃυσιαςήριον ἔκειτο, 
Ἰωάννα ἐπισκοποῦντος τᾶ Ἀρυσοςόμα, ἐκεῖ- 

δέν τε ἀφαιρεθεὶς νυκτὸς τῆς κεφαλῆς ἆπο- 

τέµνεται. οὕτω μὲν ὁ Εὐτρόπιος δίκας τῆς 
ἁμαρτάδος ὑποςὰς καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ κατα- 
λόγου τῶν ὑπάτων ἠλείφθη, μόνου τᾶ συν- 

υπατεύσαντος Θεοδώρου γεγραμμένου. lo. 
Απιϊοει. exc. Peir. ρ. 849. 

ν Εὐτρόπιος ὃ εὐνοῦχος, ἐπίτροπος Θεο- 

ὁοσίου τοῦ βασιλέως. καί φησιν Εὐνάπιος 

Φφ. 103 ΝΙευ,) ὁ μὲν γὰρ ᾿Ρουφῖνος ἀνήρ τε 

ὦν ἢ δοκῶν καὶ ἐν ἀξιώμασι γεγονὼς καὶ 

εὐεραπελία — Εὐτυχής 
{ ϕ 4 ΄ 4 * ποικίλαις ὁμιλήσας τύχαις, οὐ παρὰ λόγον 

Σε - 3 5 * 

οὐδὲ τοῦ πρέποντος ἐκτὸς ἐδόκει κατεξανί- 

ςασῦαι τῆς νεωτεριζούσης ἅπαντα τύχης" ὁ 
δὲ Φαλαμηπόλος εὐνοῦχος παραλαβωὼ» τὸ 
ἐκείνι κράτος ἐς τοσόνδε κατέσεισεν ἅπαντα 

καὶ κατεβρόντησεν ὥςε οὐ µόνον Ῥουφῖνος 
ε) 224 4 ς / τ' ᾽ 
ἦν αὐτὸς ἆλλ ὁ τοῦ μύθου δαλμωνεὺς αι: 

- 1 κρόν τι χρῆμα πρὸς αὐτὸν ἦν, ὃς γε ὢν εὖ- 
νοῦχος ἀνὴρ εἶναι κατεβιάζετο. καὶ οἱ μὲν 
μῦδοί φασι τὴν Γοργόνα φανεῖσαν ἅμα τε 
φαίνεσθαι καὶ τοὺς ἰδόντας μµεταβάλλειν εἲς 

λίΦον: ὁ δὲ καθ’ ἡμᾶς βίος λῆρόν τινα πε- 
ριττὸν καὶ φλήναφον τὸν μῦθο» ἀπέδειξε" 
καὶ πολὺν καταγχέει διαστρμὸ» ὁ ἱςορικὸς τα- 
τουὶ τοῦ εὐνούχου, τοῦ βίου αὐτοῦ ἐπάξιον. 

ὅτι ἐπὶ τούτου τοῦ Εὐτροπίου τὸ τῶν 
ε] ΄ 3 -- / εὐνούχων --- εὐνοῦχοι ῥεληψέντες γενέσθαι, 

σὺν τοῖς ὄρχεσι καὶ τῆς ψυχῆς ἀφηρέθησαν 
(εί, ν, σπάδων οχ!τ.). 

Εὐτρόπιος Ἱταλὺς σοφιςὴς τὴν Ῥωμιαϊ-ο 
κὴν ἱςορίων ἐπιτομικῶς τῇ Ἱταλῶν φωνῇ 
* * 

ἔγρωψε, καὶ ἄλλα. 
εὐτρόγχαλον" "εἶναι δὲ τὴν ἀσπίδα μι: 

κρὰν καὶ εὐτρόχαλο»,"' περιφερῇ. 
* Με . * * — εὔτροχον"' 'οἵ τε ὀφψαλμοὶ τὸ τῆς δια- 

νοίας εὔτροχον ἀποσαφοῦντες'' (εξ. ν. ἀποσα- 
φοῦντες). 

εὔτυκτα παρὰ Ἡροδότῳ 119) ἀντὶ 
τοῦ ῥάδια, ἔτοιμα εἰργασμένα, καλῶς κατε- 
σκευασμένα. 

εὐτυγχεῖ ἐπιτυγχάνεται' (5 ΕΙ. 940) 'πό- 
νου τοι χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ.' 

Εὐτυχής. οὗτος ἡγούμενος γέγονεν ἐν 
Κωνςαντινεπόλει µοναςηρίι, τῆς κατὰ ἸΜά- 

΄ 

νεντα καὶ “πολινάριον ἀντιθέου μοίρας τρί- 
τος ὑπασπισής, ἄλλον εἶναι παρ ἑαυτῷ τὸν 
Ἀριςὸν καὶ ἄλλον τὸν δεὸν λόγον κηρύττων, 

΄ - — 

ιὴ ἀνεχόμενος ὁμοούσιον ἡμῖν καὶ ὁμοφνῆ 
τὴν σάρκα τοῦ κυρίου ὁμολογεῖν' καὶ ἀπηρ: 
νεἴτο σώζεσθαι λέγειν ἐν τῷ Χριςῷ δύο φύ- 
σεις μετὰ τῆς τούτων ἑνώσεώς τε καὶ συµ- 
φυῖας. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τερατώδη τινὰ 

3 3 ΄ δὴ -- ΄ - ⸗ 

καὶ ἀλλύκοτα παρέπλαττεν, ἐξ οὐρανοῦ λέ- 

γω» κατενεχθῆναι τὸ σῶμια τοῦ κυρίου, καὶ 
ὡς διὰ σωλῆνος τῆς παρθένου παραδραμεῖν 
τὸν Φεὺν λόγο», οὐρανόθεν τοῦτο ἐνδεδυμέ- 
ον, ἵνα δύξη γεγεννῆσθαι ἐκ γυναικὸς καί. 
περ μὴ γεγεννηµένος. Ἰήανιχαῖος οὗτος ὁ 
λόγος καὶ πεφαντασµένος πολλῷ μᾶλλον ἐκεί- 
νου. µία» φύσιν καὶ οὗτος διεςραμμένῃ καρ- 



Εὐτυχίδης -- εὐφυῖα 

di τὸν Χριςὸν ἐπρέαβευεν. Theodorus presh. 
de inearn. dom. 

Εὐτυχίδης πατρωνυμικύ». 
εὐτυχῶ γενικῇ. 
εὖ ύφ αντο». 
εὐφιήμεει καλὰ —2 η. ἐπαίνει. “Αριςο: 

φάνης (Thesm. 39) "εὔφημος πᾶς ἔσω λεὼς 
σύµα συγκλείσας" ἐνδημεῖ γὰρ ὠέασος µου: 
σῶν ἔνδον µελάθρω».᾽ εὐφήμει οὖὐν 'σιώπα, 
μὴ ἀκαιρολόγει. 

εὐφημία. ΄ “εὐφημίας χάριν πρατιμᾷ τὴν 
ἀκκεθαίμονα τὸ Φεῖον ἧπερ. τῶν» «4θηναίων 
βωμοὺς σύμπαντας καὶ εως καὶ ὀγάλματα 
καὶ ἑκατόμιβας καὶ τὸν λοιπὸν φλήναφον τῶν 

ῥαθυμούντων τε καὶ «λοινάζειν γλιχοµένω». 
οὐχοῦν διδάσκει ὁ λόγος ὡς ἡ ὄντως εὐσέ- 
δεα κοὔφόν ἐσι καὶ σωφροσύνης ἀνάπλεων 
ταὶ ἥχισα ἀχθεινόν: ᾿εὐφημία γὰρ. εὐκολώ- 
Ίατος πόνω»᾽ ἠκουσάς πον, ὦ παϊ ρίω- 
ος, καὶ Εὐριπίδε — }ὰᾳ “Μα σπον- 
ῥᾳῖσι κάλλιςον.. 

Εὐφηψμιέα. ὅτι Εὐφημίας. τῆς γυναικὸς 
Ἰονςίνου τοῦ Θρᾳκὸς σήλη ἵςατο ἐν τῇ ἁγία 

Εὐφημίᾳ, ὑπ αὐσῆς —“ Codis. orig. 
CP p. 18. 

εὐφημέα ἔςω 4 riem. 0). εὐφημίᾳ 
χθώνται οἱ κωμεκού ἐπειὸ ἂν ιά ῆ — 
σμα εἰσάγωσυ». 

εὐφημισμός. 

εὐφήμο 5ύμα φθοντίδος 8ος 1010) 

ᾗ φωνή" σύµα γὰρ ἡ φωνή. Ὅμηρος (Ν 8) 
— σύμα, καὶ Σοφοκλῆς (. 17) '"χαλ- 
χυςόµου κώθδώνος. ὁ δὲ νοῦς, τὴν φωνὴν 
τῆς εὐφήμου φροντίδος ἱένεες, ὃ ἔσι μετὰ 
φραντίδος πολλῆς εὐφήμως τὴν φωνὴν ἀφιέν» 
τες, εὔφημον οὖν. φὴν σιωπηλή»’ τὸ γὰρ εὖ- 
φημεῦ ἐπὶ τοῦ σιωπᾷν τίθεται. 

Εὐφαίτης ὄνομα χύριον. 
εὐφορία ἡ εὐθηνία. 

.  Εὐφορίων υἱὸς «4ἰσχύλου τοῦ τραγικᾶ, 
ΑΦηναῖος, τραγικὸς παὶ αὐτός, ὃς καὶ τοῖς 
Αἰσχύλου τοῦ πατρός, οἷς μήπω ἦν ἐπιδει- 
ἑάμενος ,. — ἐνίκησεν. ἔγραψε δὲ καὶ 
οἰκεία. 

υ. Εὐφορίων μη λαλκιδεὺς ἀπὺ 
Εὐβοίας, μµαδητὴς ἐν τοῖς φιλοσόφαις «ἴα- 
κύδο καὶ ΗΠρυτάνιδος καὶ ἐν -τοῖς ποιηεικοῖς 

Αρχεβούλου τοῦ Θηραίου ποιητοῦ, οὗ, καὶ 

ἐρώμενος λέγεται γενέσθαι. ἐγεννήδη δὲ ἐν Γληνὲς ὀύνασθαι καλῶς. 
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ὑπὸ 'Ῥωμαίων, καὶ ἐγένετο τὴν ἰδέαν μελί- 
χρους πολύσαρκος κακοσκελής. τῆς “4λεξάν- 
ὁρου τοῦ. βασιλεύσαντος «Εὐῤοίας, υἱοῦ δὲ 

ἠρατεροῦ, γυναικὸς Νικαίας σερξάσης αὐ- 
τὸν εὔπορος σφόδρα γεγονὼς ἦλδε πρὸς «4ν- 
τίοχον τὸν μέγα» ἐν Συρία βασιλεύοντω, καὶ 
προέςη ὑπ αὐτᾷ τῆς ἐκεῖσε δημοσίας βιῤλιο- 
θήκης" καὶ τελευτήσας ἐκεῖ τέναπται ἐν ἅπα- 
µείᾳ, ὡς δέ τινες ἐν «άντιοχείᾳ. βιβλία δὲ αὖ- 
ταῦ ἐπικὰ ταῦτα, Ἡσίούος, Ἰοψοπία 1 

ἄτακτα" ἔχει γὰρ συμμιγεῖς ἱςορίας, Ἰήοψο- 
πία δὲ ὅτι ἡ ἀττικὴ τὸ πρὶν Ἰποψοπία ἐκα- 
λεῖτο ἀπὸ τῆς πδκεακῦ θυγατρὸς ἸΜοψοπίας, 
καὶ ὁ λόγος τοῦ ποίήµατος ἀποτείνεται εἲς 
τὴν ττικήν. χιλιάδες" ἔχει δὲ ὑπόφθεσιν εἰς 
τοὺς. ἀποςερήσαντας αὐτὺν χρήματα ἃ πα- 
ρέΨετο, ὡς δίκην ὁδοῖεν. κἂν εἷρ μακράν" εἶτα 
συνάγει διὰ χιλίων ἐτῶν χφησμοὺς ἀποτελε- 
σθέντας, εἰσὶ δὲ βιῤλία έ.. 
ιεύφαρος κοῦὔφος, ἐλαφρός" 

ρεὺς τῶν Ἰβήρω» εὔφορος, 
εὖ φραδής σαφής. 

Νὐφραῖ ος ὄνομα «αύριο». Ὡρείτης ἦ» 
τὸ γένος, µετέσχε δὲ τῆς τοῦ Πλάτωνος ὅδια- 
τριῤῆης. Ηατρ. 

Εὐφραίων ὄνομα κύριον. 
Εὐφρήτης ὁ Εὐφράτης ποταμός. 
εὐφρόνη ἐπίθετον τῆς νυκτός" (Βογοφοί. 

7 188) ᾿Ἱταύτην μὲν τὴν εὐφρόνην οὕτως 
ἔμειναν.' 

εὐφρόνη ἡ νύξ": "τίς τὸν μεγισόφωνο»ὺ 
ἔνόον τῆς φέγης ἔπεισεν ὄρνιν ὠρολογεῖν τὴν 

εὐφρόνῃν; ' (Βἰνίά, ereat. mundi 1087). 

εὐφρονῶ τὰ σά (8 ai. 494) ἀντὶ τοῦ 
εὔνους σοι εἴιί. 

εὖ θος (8η εὐφρόσυνος) εὔθυμος. 
Εύφρων κωμικός. τῶν ὁραμάτω» αὐτᾶ 

ἐςὶν «4ἰσχρὰ Ηοῦσαι Συνέφηβοι Θεωροί, ὡς 
θήνωιος Ἰράφει ἐν τοῖς «ειπνοσοφιςαῖς. 

εὐφνᾶ χαλην φύσιν ἔχοντα. WDiog. 1.. 4 
30) "ὡς εὐφυὴς καὶ. εὐεπιχείρητος άπεληλυ- 
Φὼς τῆς διαεριῤῆς εἴη νεανίσκος. Πολύβιος 
(439 5) "ὃ ὑπηρετικὸν σκεῦος εὐφυές, 

“ὁ δὲ ὂν- 

ὃ δὲ ἠν 

καὶ πολλὰς ἔχων ἀφορμὰς εἰς πραγμάτων» 
υἰκονομιίαν. ' «Ε, ν. σκεῦος. 

εὐφνῖα, εὐφυοῦς ἐςὶ τὸ οἰκειοῦσθαι μὲν 
πρὸς τὸ ἀληθές, ἀποσρέφεσθαι δὲ τὸ ψεῦ- 
doc. ὁ δὲ τοῦτο ἔχων ἔχει καὶ τὸ κρίνειν τά- 

οἱ δὲ ῥᾳδίως μέν 
τῇ; ας ὀλυμπιάδε, ὅτε καὶ Πύρρος ἡττήνη ἰ τιοι Ἱαρακολουθοῦντες καὶ (ιωνφθάνοντες, 

29 
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ὁμοίως δὲ ἔχοντες πρὸς πάντα τὰ µαθήµατα, 
οὐκ ἂν κυρίως εὐφνεῖς λέγοιντο τῷ μὴ ἔχειν 
τὸ κριτικὸν ἐν αὐτοῖς, ὃ ἐςιν ἡ πρώτη καὶ 
κυρίως εὐφυία. καὶ τῶν προσφεροµένω», εἴτε 
µαθήµατα ταῦτα εἴη εἴτε καὶ ἄλλα τινά, τὰ 

μὲν ἄξια εὐπορεῖσθαι καὶ φιλεῖν αἱρούμενου 
τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα ἀποσρεφόμενοι καὶ μισῶν- 

τες εὖ τε τᾶτο ποιᾶσι καὶ εἰσὶν ἀγαθοὶ κρι- 
ταί. Alex. Aphrod. in Top. 8 p. 278. 

εὔφωνον — ὀνράμενον µέγα βο- 
ῆσαι. 

εὐφώράτον» φανερό». ᾿ 

εὖχαί αἱ ὑποσχέσες. (Ρε. 415 1) τὰς 
εὐχάς µου τῷ κυρίῳ ἀποδώσω." εὐχὴ γὰρ 
ἐπαγγελία Φεῷ τῶν κατ εὐσέβειαν άφιερον: 
µένω», προσευχἡ δὲ δέησις μετὰ ἱκετηρίας 
τῷ Φεῷ προσαγοµένη. 

εὐχαίτης ἵ ἵππος καλόθριξ. 
εὐχαριςῶ δοτικῇ. 

εὖὐχεί μονος (εὐείμονος an — 
τοῦ καλὰ μάτια ἔχοντος. -- 

εὐχειρία ἡ διὰ χειρῶ» οὐκινησία- "οἱ 
δὲ Μακεδόνες ταῖς εὐχειρίαις πολὺ περιῆσα».᾽) 

Εὔχεμος ὄνομα κύριο», ὅ 4ἰγεάτης. eſ. 
v. ἐπιβολή ο. 

εὐχέρεια εὐκολία. 
εὔχεται καυχᾶται. 

. Εὐχίδης καὶ σσαπος καὶ Χρυσόμαζος 
καὶ Ἐγχίων, ὀνόματα κύρια. ὠκύτατοι οὗτοι 
τοῖς ποσὶν ὑπῆρχον. εξ. νν. Ίνδακος ει Εχίω», 

εὐχολόγιον» τὸ βιῤλίδιο». 
εὔχομαιί δέσοι τάδε, ἀντὶ τοῦ κατα: 

ρῶμαι, παρὰ “ἀ4ριςοφάνει (Β4. 935). 
εὖχος καύχημα. 
εὐχρηςία ἡ καλὴ χρῆσις. 
εὐχροεῖς (Α Lys. 580) εὐσωματεῖς, 
εὐχυλότερος ὁ ταχέως πεττόµενος. 
εὐχωλή εὐχή, ἡ καύχηµα. 
εὐψυχία ἀνδρία. Polybius Ὦ '"καθάπερ 

γὰρ ἐπὶ τῆς Ἐπαμινώνδα καὶ Πελοπίδε καὶ 
Βρασίδου καὶ Κλεομβρότου τελευτῆς, καὶ 

διὼ τὴν ἐν τῷ ζην ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν ἓν 
τῷ τελευτᾶν εὐψυχίαν, ἀδυνατοῦσιν οἱ σνγ- 
γθαφεῖς ἀξίους εὑρίακειν λόγους τῆς προκα- 
Φηγουμένης τῶν ἀνδρῶν ἐννοίας.' καὶ αὖ- 
θις (Αρρίαν. Ην, 40) ''μὴ εἶναι φοβερὺν ὅτι 
πλήδει προέχουσιν οἱ πολέμιοι" τὴν γὰρ εὐ- 
ψυχίαν ἀεὶ τοῦ πλείονος ἐπικρατεῖν. 

εὔψυχος, ᾿4ριςοτέλης ἐν τοῖς Τόποις 

λέγει, οὐχ ὁ ἀνδρεῖος µόνος, εἰ µεταληψό- 
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µεθα τὸ εὔψυχος εἲς τὸν λόγον κατὰ τὴν 
ἐτυμολογία». ἔςπι δὲ οὗτος ὁ εὖ τὴν ψυχὴν 
ἔχων. ἀλλὰ μὴν εἳ εὔψυχός ἐςσιν ὁ εὖ τὴν 
ψυχἠν ἔχω», ἀγαθὴν δὲ τὴν ψυχὴν ἔχει καὶ 
ὁ δίκαιος καὶ ὁ σώφρω» καὶ ὃ φρόνιμος, ἔτ 
ἂν ὁ ἀνδρεῖος μόνος εὔψυχος εἴῆ, οὔτ᾽ ἂν ἡ 
εὐψυχία ἀνδρία εὔῃ, ὅτι δὲ εὔψυχος ὁ 4 
τὴν ψυχὴ» ἔχων, δείξοµεν τῇ τῶν ὁμοίων 
παραθέσει καὶ. γὰρ εὔελπις ὁ εὖ ἐλπζων, 
τοντέςιν ὁ ἀγαθὰ ἐλπίων, καὶ εὐδαίμων ὁ 

εὖ τὺν δαίμονα ἔχων (alex. Αρυτοά. in Γορ. 2 
Ρ.94). Αρριανός "τῶν µάλιφα εὐψυχέαν τινὰ 
ἐκ τοῖς δεινοῖς ἐπιδεικνυμιένω»,' ἀντὶ τὸ εἰ- 
τολµίαν. 

εὔψυχος, εὐψοχότερος. 
. εὐψύχους ἀντὶ τοῦ τολμηρούς: ᾿ἐπιλε- 

ξάμινος ἄνδρας εὐψύζους τε καὶ γενναίας.” 
εὐωδία ἡ εὐοσμία. 
εὐωδοῦτο κατευωδᾶτο, καὶ εὐωδώθη 

κατευωδώθη. 
Εὐωείκη ὄνομα κύριον. 
εὔωνον» εὐτελές καὶ Ἐὔωνος ὄνομα 

κύριο». 
εὐώνυμον τὸ ἀρισερό». 
εὔωπος ὁ εὐόφθαλμος. 
εὐωρία, ψιλῶς, τὸ μὴ πάνν φρονείιω 

ἀλλὰ ῥαθυμότερόν πως ἔχει». 
εὐωρῶ τὸ παίζω. 
εὐωχία ἡ τράπεζα. 
ἐφ᾽ ἅ ἐφ᾽ ἅ τινα. 
ἐφάλια παραθαλάσσια. 
᾿ἐφάμιλλον ὅμοιο», ἴσο». 
ἔφαμμα τὺ περίβλημα. Πολύβιος (3 28) 

ol μὲν γὰρ τὰς ἀναξυρίδας καὶ τοὺς εὖπε- 
τεῖς τῶν σάγω» ἔχοντες περὶ αὐτοὺς ἐξέτα- 
ξαν" οἳ δὲ διὰ φιλοδοξίαν ταῦτ ἀπορρίψα»- 
τες γυμνοὶ μετὼ τῶν ὅπλων ἔθησαν, ἔπολα- 
βόντες οὕτως ἔσεσθαι πρακτικώτεροι διὰ τό 
τινας τῶν τόπων βατώδεις ὄννας ἐμπλέκε- 
σθαι τοῖς ἐφάμμασω. 

ἐφαπτίδας"' οἱ δὲ ψιλαὶ — ἔκα- 
σος αὐτῶν εἶχον ἐφαπτίδα καὶ κνημῖδά τε 
καὶ λογχάσθην (an λόγχη» καὶ σπάθην: «. 
v. ζιβύνη) καὶ ἀκόνειον διόλου σιδήρου πε- 
ποιημένο».᾽ 

ἐφαύλιζον. εὐσέλιζον" “οἳ δὲ ἐφαύλέο» 
αὐτὸν οὐδαμῇ σπουφαῖο» ὄντα' μικρὸς γὰφ 
ἦν τὸ σῶμα." 

ἐφάψασθαι ἄρξασθας ψηλαφῆσα,. 
ἐφεδρεία ἡ ἐπίκληρος παραμονή. . 
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ν ἐφεδρεία τὸ πρᾶγμα. (Ροϊγυ,1 47 ἵπα- 
ρὰ 'Βωμαίοις θάνατος πρόςιµο» τῷ λιπόντι 
τὴν ἐφεδρεία»,' τουτέςι τὴν παρατήρησι». 

ἐφεδρεύει ἐπικάθηεαι. ᾿ἐφεδρεύειν δὲ 
ἐκείνοις φίλους καὶ συγγενεῖς τῶν ἀπολωλό- 
των, ἀντὶ τοῦ εἰσί τινες ἐξ ὑςέρου τικωροὶ 
τῶν ἁπολωλότω». 

.. ἔφεδρος ταβλιςὴς τρέεος καὶ ἐνεδρεύω». 

Αριςοφάνης Βατράχοις (808) '"νυνὶ ὁ᾽ ἔμελλε 
λεδημίδης ἔφεδρος καθεδεῖσθαι, κἂν μὲν 
Αἰσχύλος κρατῇ, ἕξειν κατὰ χώρα», εἰ δὲ μή, 
περὶ τῆς τέχνης διαγωνιεῖσφαι.”. ἔφεδρός ἐςιν 
ἐν τοῖς ἀγῶώσιν ὁ μὴ πλανώµενος εἰς τὸ ἀγω- 
ζεσθαι τοῖς νικῶσιν. ἔφεδρον «δὲ λέγει ὁ 

Σοφοκλῆς τὸν {ἴαντα (10), ὅτι ἔσχατος καὶ 
ὡς ἔφεδρος: ἐλείφθη µοι ὁ «ἄἴας εἲς κακόν. 
οἷον πρὸς τοῖς πρώτοις καχοῖς ὥσπερ δεύτε- 
ϱό» ἐςί µσαι κακὺν τὸ τοῦ. 4ἴαντος ὄννεςη- 
αός. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὺ ἔφεδρος" λέγει γάρ 
"καί µοι δυσθεράπευτος «Αίας Σύνεσιν ἔφε- 
ῥρος.) 

νι  ἔφεδρος ἐλπίζω», παραµένων. | ἔφεδροι 
γίνονται τοῖς καιροῖς, καὶ ἑτοίμως διάκεινται 
πρὸς τὸ πάλιν ἀντοφθαλμεῖν τούτοις.’ "με 
σολαβηθεὶς. ὁ᾽ ὁ νέος ἐξ ἐχδρῶν ὀπερχειμέ- 
»ων καὶ ἐφέδρων, εἲς τὸ, ἄντρον —— 
ἐπίπονο» βίον — καὶ ο ὁ αλοῖ 
v. ἐπιπόνως, 

ἐφέζεται —— 
φεδέ» παρασχεθ όν, ὁρισθέν, σογχωρή: 

δέν": "ὁ δὲ βασιλεὺς “ἀντίγονος, ἐφεθέν οἱ 
ὀμκάσαι, προσέταξε κλήρῳ διακριθῆναι. 

ἐφείλιξαν"' ᾿"σχοινίον τε ἐφείλιξαν μίλ- 
τω, ἀντὶ τοῦ ἔφυραν — ε{, 
ν. µεἌτος. a 

ἐφειμένον συγκεχωρημένον.. (Αρα, 
ρ.57) "ὡς δέ, ἐφειμένον αὐτῷ παραγίνεσθαι, 
ἐς ὄψιν ἐλθὼν εἶπεν.) 

ἐφεῖναι συγχωρῆσαι, Ἰκελεῦσαι". "ἡ δὲ 
οὐκ ἐπείσθην, πρὶν ἡ τοὺς προσήκοντας -- 
νου λαβιζα 

ἐφείσδω τούτοις ἐξονυχίζειν (ἷα- 
lian. ος.5 p. 460), ἀντὶ τοῦ συγκεχωρήσθω 

ἀκριῤολογεῖσθαι. 
..  ἐφεῖκο συνεχωρεῖεο" ᾿'καὶ οὐδενὶ — 
μὴ κελευσθὲν ἐξωπέρω προϊένωι. 

ν ἐφεῖερ ἐνετέλλετο" Ἠριροφάνης (Τομ. 
249) χθὲς ἐν Κλέων ἡμῖν ἐφεῖτ' ἐν ὥρᾳ ἥκειν, 

ἐφεκτικοί φιλὀσοφοέτωες, παρὰ τὸ ἐπέ- 
Χειν περὶ τῶν πραγµώτων καὶ δογματίσειν 

τικὺν οὕτω λεγόμενο». (Α Ε4. 548) ''αἴρε 
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αὐτὰ ἀκατάληπτα. Diog. L. prooem. 16. 
ἔφεκτος τόκος ὁ ἐπὶ τὸ ἕκτον τοῦ κε- 

φαλαίου. Ηατρ. 
ἐφελκυςσής βοηθός. 
ἐφενάκιζον ἠπάτων». 
ἐφ᾽ ἔνδεκα κώπαις. κέλευσμά ἐσι ναυ- 

σθ’ 

αὐτῶν πολὺ τὸ ῥόθιον.͵ ἀπὸ τῶν ἐρεσσόν- 
των» µετήνεγχκεν ἐφ᾽ ἔνδεκα κώπαις. 

ἐφέντες ἐνδόντες, ὑποχαλάσαντες' ''οἱ 
δὲ ἄνδρες ἐπειδὴ τὸ σύμμεερο» ἀπ᾿ ἀλλήλων 
διέςησα», ἐφέντες τοῖς ἵπποις τὰς ἡγίας."' 

ἐφέντας σηµαίνει καὶ τὸ ἀπὸ δικαςηρίον 
εἲς δικαςήριον ἐλθόντας. 

ἐφέξει σαὐῃ, ἐφελκύσει. 

ἐφεξῆς ἐπίρρημα, ἐπ ἴσης, κατὰ τάξιν. 
ἔφες (Ηοπι. Ε 174) ἐπέπεμψφον. 
ἐφέσεις ὁρμάς. "ἀπὸ δὲ τῆς τῶν στρα- 

τιωτῶ» γνώμης, λαβὼ» ἔφεσιν παρὰ τῷ σρα- 
τηγοῦ, ξένην καὶ παράδοξο» βοήθεια» ἐπο- 
ῥίσατο πρὸς τὴν ὑποκειμένην κατάσασιν.' 

Ἐφέσια γρόμμανα ἐπωδαί τινες ὅνσ- 
παρακολούθητοι, ἃς ' καὶ Κροῖσον ἐπὶ τῆς 
πυρᾶς εἰπεῖν. καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ Πιλησίῳ καὶ 
Ἐφεσίου παλαιόνεω», τὸν Μιλήσιον μὴ οδύ- 
νασθαι παλαίεω΄ διὰ τὸ τὸν ἕτερον περὶ τῷ 
ἀςραγάλῳ ἔχει τὰ ᾿Εφέσια γράμματα" φα- 
νερᾶ δὲ γενοµένη καὶ λυθέντων αὐτῶν τριά- 
κοντα (Φατρὶς) τὸ ἑξῆς πεσεῖν τὸν ᾿Εφέσιον. 

ἔφεσις ἐπιθυμία, ὁρμή» ἔκκλητος, — 
σις ἄλλου δικαςηρίου καὶ μεταγωγή. 

ἡ ἔφεσις λέγεται καὶ ἔκκλητος παφὰ τὸ 
ἐκκαλεῖσδαι καὶ παραιτεῖσθαι καὶ φεύγειν τὸ 
πρῶτον καὶ ἔλαττο» δωιαςήριο». 

ἔφεσις ἡ ἐξ ἑεέραν δικαςηρίον εἲς - v 
eo⸗ μεταγωγή. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἔκκλητος κα- 
λεῖται. τὸ οὖν ἔφεσις ἀπὸ τὸ — ῥήμα: 
τος. eſ. Harp. 

ἐφεσπερεία ἡ ἡ τῆς ἑσπέρας, eſ. v. — 
µερία. 

ἐφεσπόμενα ἐπακθλονφθοῦντα, 
ἐφ᾽ ἑςίας ἀντὶ τοῦ κατ οἶκον, καὶ ἐφέ- 

σιον ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὴν οἰκίαν γενόµενο», τθ- 
τέςιν ἔποικο». Φοφοκλῆς Εἰ. 419) “εὖτα τόνθ᾽ 
ἐφέφιον πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον."' 

ἐφεςιασάμενος εὐωχηθείς. 
:ἐφέσιοι αὐτόχθονες, σύνοικοι, ἔποικοι. 

ἐφεσρίς ἱμάτιο» “Ῥωμαϊκόν, λέγεται δὲν 
καὶ µανδύης καὶ βίρρον" ἄτινα ἓν ὀνείρῳ 
Αλεπόµενα Ἀλίψεις σηµαίνβσι», Ατιιιίά, 3 3. 
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σρίσι καλυπτόµενοι ῥάλλουσι τοὺς ἐπὶ τῶν 
τειχῶ».'' ὕφασμα ἐξ αἰγείων τριχῶ»" ““ἀρτῶν- 
τες κύκλῳ ἐφεςρίδας καὶ νάκη, ὡς ἂν τὰ 
τοιαῦτα προβλήματα μὴ εὔφλεκτα εἴη." 

ο ἐφεσρίς χλανίς. 4γαδίας (1 19) "'γύναια 

δὲ πολλὰ διαπληκειζόµενα καὶ τὰς ἐφεςρίδας 
περιρρηγ»ύντα ἀνὰ τὴς προιαχεῶνας ἐφοίτα." 
καὶ αὖθις "οὐκ ἐπιφερόμεθα χρημάτων πε- 
ριουσία», πλήν» γε δὴ σρατιωτικὴν ἐφεσρίδα, 
ἦν γε δὴ καὶ περιβεβλήμεθα.”. 

. ἐφέται ἄνδρες οἵσινες π' ὄντες ἐδίκαζο». 

ἐφέται δὲ ἐκλήθησα» ἦτοι ὅτι ἐπὶ αἵματι όι- 
κάζουσι», ἢ ὅτι ἔφεσις παρ αὐτῶν οὐ δύνα- 
ται εἲς ἄλλο δικαςήριο» γενέσθαι, τοντέςσιν 
ἔκκλητος, 

ν  ἐφέται ἄνδρες — ἔτη γἐγονότες καὶ 
ἄρισα βεβιωκέναι ὑπόληψιν ἔχοντες, οἳ καὶ 
τὰς φονικὰς δίχκας ἔκρινο». ἐκαλεῖτο ὁ᾽ αὐ- 
τῶ» τὰ δικαςήρια ἐφεκῶν. 

ο ἐφέται. οἱ δικάζοντες τὰς ἐφ᾽ αἵματι 

κρίσεις ἐπὶ Παλλαδίῳ καὶ ἐπὶ Πρυτανεέῳ καὶ 
ἐπὶ 4{ελφινίῳ καὶ ἐν Φρεατοῖ ἐφέται καλῦν- 
ται (Ηαερ.). καὶ ἐφέτης ὁ δικασής. 

ἐφετικός ἐπιθυμητικός. 
ἐφετόν»' (8γπεν. ρ.54) 'εἶδον ἐγὼ δύκα- 

σὺν ἐφετὸν μετροῦντα τοῖς ἀγορεόουσι τὸν 
χρόνον.) 

ἐφευρετὰς κακῶν (Βοπι. 1 380) τὰς ἐπὶ 

ετοῖς παλαιοῖς κακοῖς ἕτερα καινοτομοῦντας 
χακά. 

ἐφηβεία ρεύτης, ἡ ἀκμὴ τῆς ἡλικίας. 
.΄ ἔφηβος παῖς νέος ἐν αὐτῇ τῇ ἀκμῃ. ὅθεν 
ἐφηβεύω. '"Ἱϊμασίων μειράκιον αἰγύπτιον" 
ἐφήβον δὲ ἄρτι ὑπαπῃει, καὶ τὴν ὥραν ἄρτι 
ἔρρωτο. σωφρονοῦντι δὲ αὐτῷ ἡ μητρυιὰ 
ἐρῶσα ἐπέκειτο, καὶ χαλεπὸν τὸν πατέρα 
ἐποίει' (αἳ, v. Τιμασίω»). 

» ἔφηβος. Κιλίκος λόγος ''ποῖ τρέχεις; ἢ 
ἐπὶ τὸν ἔφηβον; ἐπὶ “Απολλωνίῳ ἐλέγετο, 
καὶ παροιµιώδη τικὴν ἔσχε (Ῥ]η]οσίταί, γ. Α, 
1 8). ᾿μόνοις δὲ ἐλευθέροις ἐφέησιν ὁ »όμος 
ἐφηβεύει». ἐχρῆν δὲ τὸν ἔφηβο»ν ἐν τῇ χλα" 
νίδι τὴν δεξιὰν- ἔχειν ἐνειλημένη» διὰ τὸ ἆρ- 
γὴ» εἶναι εἰς ἔργα καὶ λόγους εἲς ἐνιαντόν, 
καὶ μὴ προϊέναι τὴν χεῖρα. ἔνδημιον δὲ ἐχρῆ» 
εἶναι τὸν ἐφηβεύαντα. ἡ δὲ ἐφηβεία κανὼν 
ἦν ὀρθοῦ βίου καὶ —8 (Artemid. 1 54). 

ἐφήγησές ἐςι δύκῃ εἰσαγομένη ἐπὶ τοὺς 
ὑποδεξαμένους τὸν εἰργόμενον ὑπὸ τῶν νύ- 
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ἐφεσρίς. "ἐξ ὤν οἱ τοξόται ταῖς ἐφε-] µων ἐπιβαίνειν τῆς χώρας, οἷον φυγάδα [ἢ 
ἀνδροφόνον. ἡ ὅταν τῶν Φηµοσίων τι κατέ' 
χειν δοκῇ τις κρύφα. 

ἐφήδεσθαι εὐφραίνεσθαι. 

ἐφήδῃ εὐφραύῃ σύ. 
ἐφήδοιτο σέρποιτο, καὶ ἐφήδοντο ἐπέ 

Χαιρο». «ἰλιανός ''καὶ αὐτῷ τῶν συγγενών 
τινὲς ἐφήδοντο ὥς τὰ αὐτοῦ διαδεξόµενοι" 
ἐκείνῳ γὰρ μὴ εἶναι παῖδας ἅτε ῥάθυμον 
βίον καὶ λόγνον τὸν εἰς ἐραίρας καὶ πότους 

προῃρημένῳ.᾽' καὶ αὖθις ' ὃ δὲ ἔσπενδε δέ 
λων ἐφησφῆναι αὐτοῖς,'' 

ἐφῆκα Hom. Ε 206) ἔπεμψα. 
ἐφήλαντο ἐπεπήδησαν. 
ἔφηλος ἐφηλίδας ἔχων εἲς τὴν ὄψιω. | 
ἔφηλος (4 — ὁ ἀπατηλός,. ἐκ τοῦν 

φηλώ τὸ ἀπατῶ. 

ἔφηλος ὁ ἥλιος. καὶ ἔφηλος ὁήλιωμύνος. e 
ἐφ᾽ ἡμᾶς Σνμβοηφήσειν οἵει (Α Lys. 

247) ἀνεὶ τοῦ καθ’ ἡμῶν». 
ἐφημερία ἡ πατρία. 

τῆς ἡμέρας λεικουργία. 
ἐφημέριοι βροτοὶ καθημερινὰ εἰδότες, 

οὐ προορώµενοι τὸ µέλλον. φοῖι, Α Αγ. 068. 
ἐφημερίς τῶν ἐφ᾽ ἑκάσης ἡμέρας συµ: 

πιπτόντων ἀπογραφη. 
ἐφήμερος πρόσκαιρος. 'ἐφήμερον ὁη- 

λητήριον”' τὸ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἀναιροῦν. 
ἔφηνεν ἔδειδεν. 
ἐφῆπτο (ΒΠοπι. Ζ 241) ἐπεκρέματο, ἐπί 

κειτο. 
ἐφησθέντες ἐπιχαρέντες, καὶ ἐφη: 

σ9εἴῖεν ἐπιχαρεῖεν. 
ἐφήσθη ἐχάρη: ''οἳ δὲ τοῖς τῶν πολε- 

µίων σώμασιἈφήσθησα»."' καὶ αὖθις “έφη: 
σφῆναι δέλω» κά. — — ἐπι- 

γελᾶσαι. 
ἐφθαλέν ἐφφδ, καὶ ἐφθὂῶν — ὀπτᾶν, 

ἢ τὸ δὲ ὕδατος ἕψειν. 
ἐφδοὶ πυροὶ διεγερτικοί εἶσι πρὸς συ: 

ουσίαν. καὶ πυροὺς τῇ “φροδίτῃ ἔφνο». 
sch. Α Αν. 566. 

ἐφιάλτης ὁ λεγόμενος παρὰ πολλοῖς βα: 
βουτζικάριος. 

ἐφιᾶσι συγχωρᾶσι», ἐπιερέποσιν' ' ἐφιᾶ- 
σιν ὅπῃ τις ἐφθέλει ἀπιέναει 

ἐφίει ἐπέερεπεν' “ὁ δὲ Καῖσαρ ὁδηῦν τὰ 
πρὸ τῆς πύλεως ἐφίει.. 

ἐφιεῖ — καὶ ἐφιείς ἐπιπέμπων, 
ἐπιβάλλω». 

λέγεται δὲ καὶ ἡ 



ἐφιέμενοι — ἔφοροι a 

ἐφιέμενοι ἐπιφυμοαῦντες. 
ἰφιέναι. Ehiloatrat. Τ.8. 1 25 8) ""ὗπο- 

εραοῦ τραγῳδίας ἐφιέναι φήσαντος, ἐἔξελα- 
φῆναι γὰρ παρὰ Ἠολέμωνος κατ’ ἀρχὰς τοῦ 
ὀράματος, ὁ δὲ ᾽άντωνῖνος ἤρετο πη»ίκα εἴη 
τε τῆς σκηνῆς ἠλάθη. τοῦ ὃ᾽ εἰπόντος ὡς 
μισημβρία τυγχάνοι οὖσα, µάλα ἀπείως ὅ 
αὐτοχράτωρ ᾿ ἐμὲ δέ᾽ εἶπεν ᾽ἀμφὶ µέσας νύ- 
πας ἐξήλασε τῆς οἰκίας, καὶ οὐκ ἐφῆκα.) 
ἠίτω ταῦτα ὅήλωσιν βασιλέως πράου καὶ 
ἑνδρὸς ὑπέρφρονος. 
ἐφ Ἱερόν «Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ 

τρηραρχήµατος (17). ἑερόν ἐσι τῶν ιβ Φεῶν 
ὔ Βοσπύρῳ. Ηατρ. 

ἐφίεται ἐπιθυμεῖ. 
ἐφιέτω ἀνείτω. 
ἰφιζάνει ἐπικάθηται. 
ἐφίζεται ἐπικαῦέζεται. 
ἐφίῃ ἐπιθυμεῖς" (8 ΕΙ. 144) "τί µοι τῶν 

ὀισφόρω» ἐφέῃ;᾽ γλέχῃ. τέ οι, φησί, τού- 
των λίγη ἅπερ ἔσι οὐκ εὐκόλως φέρειν, 
ὕρήνου καὶ πένφους; 

ἐφίησιν ἐπεαρέπει, ἐπιπέμπει. . 
ἐφικέσθαι καταλαβέσθαι. 
ἐφικνούμενος καταλαμβανόµενος. 
ἐφίκοντο ἐφήψαντο. 
ἰφικτόν δυ»ατὸν καταληφθῆναι. "ὃ δὲ 

πε αὐτῷ παρὰ τῶ» Φεῶν πολλὰ καὶ ὠγαδά, 
τά τὲ ἄλλα καὶ τῆς ἀρχῆς τὸ κράτος ἐς ἡ ὕσον 
μηχιςον ἀνδρώπῳ ἐφικτόν.” 

ἐφίλατο ἠγάπησε"' (ΑΡ7 198) 'διπλοῦς 
ἰς Ἰεκάβαντας ἐφίλατο τὴν καλαμῖσιν.” 
ἐφίππειο». “"ἐκλῦσαι δὲ τὸν ἵππον τοῦ 

Ἰοῦ καὶ τοῦ ἐφωππείου.”' "οἱ δὲ ὙΣκύθαι 
ἴποιν ἀποδοθῆναί σφισι τὸ ἐφέππειον, τὺς 
εἰγμαλώτους 'Ῥωμαίω» ἀντιδωρούμενοι. ἐμοὶ 
μὲν ἔξω λόγου δοκεῖ ὅτι τοσούτους τὸ ἐφίπ- 
πηον ἐτιμήσαντο" οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τῶν αἶχμα- 
πων οὐκ ἠλλάξαντο” Προκόπιός φησιν. 
ἐφίππιον ἀγώνισμα ἐφ ἵππων. τρε- 

—R 
Ἔφιππος ᾿4θηναῖος κωμικὸς τῆς µέσης 

ἐφίππων ὀνόματα. ἴλη ἱππέων ἄνδρες 
ἐδ ἐπιλαρχία δύο Ίλαι ἱππέω», ἀνδρῶν ρκή" 
ταρωντιναρχία δύο ἐπιλάρχίαι ἱππέων, ἄν- 
ὁρῶν σνς’' ἱππαρχία δύο ταριοτιναρχίαι in · 
πέων, ἀνδρῶν φιβ’' ἐφαιπαρχία δύο ἵππαρ- 
χίαι ἱππέω», ἀνδρών ακδ’" τέλος δύο έφιπ- 

παρχίαι ἱππέων, ἀνδρῶν Αµή" ἐπίίαγμα ϱ 
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τέλη ἱππέων», ἀνδρῶν ὃαᾳς’. 
ἐφιςάμενος ἀναμένω», σχολαίως βαδί- 

ζω»" (Χ ΑπαΡ. 2 4 26) ''ὃ δὲ ἐπορεύετο ἄλλοτε 
ἐφισάμενος. ὅσον ὃ᾽ ἂν χρόνον τὸ ἡγούμενον 
τῷ σρατεύµατος ἐπισῃ, τοσᾶτον» ἀνάγκη χρό- 
νον δὲ ὅλου τοῦ «ρατεύµατος γίνεσθαι τὴν 
ἐπίςασιν.᾽ , 

ἐφίση ἔταττεν, ὥριζεν' '᾿ἄρχοντάς τε 
ἐφίςη τούτοις ἅπασι τὲς ἀδωροτάτες, ὅπως 
μὴ- ὁιὰ φιλοπλουτίαν βλακεύοιεν. 

ἔφλα µε ἔτυπτέ µε. Α Nub. 1379. 
ἐφλέ γετο ἐν ἐπιθυμίᾳ ἦν" 4ἰλιανός 'ὁ 

δὲ Ἰάσων ὁ Θετταλὸς ἐπὶ τοῖς ἀναθήμασιν 

ἐν 4ελφοῖς ἐφλέγετο.”' 
ἐφοδεύεται (Α Αγ. 1456) διοδεύεται. 
ἐφοδευσάτωσαν Deuteron. { 29) κα- 

τασκοπησάτωσα». 
. ἐφόδια τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν ἐπιτήδεια ἀνα- 

λώμµατα" 'ἐφόδιον παιδείας ὁ Πλοῦτος.” 
ἐφόὸ ον" rtemid. 4 67) | "εὔχεται τῷ 

Φεῷ τοὺς κακοὺς: μὴ ὀδυναςεύειν καὶ ἔχειν 
τὸν πλοῦτον εἲς ἐφόδιον ἀδικίας. 

ἔφοδος ὁρμή. 
ἐφοινίπτετο ἠρυθραίνεο. (Μεπαπά. 

p. 106 Nieh.) "“αὐτίκα ὄγε τῷ πληκτικῷ τοῦ 
λόγου συγχέας τὸ πρόσωπο» ἐφοινέετετο. ώ, 

ὲ φόλκια καράβια μικρά, παρὰ τὸ ἕλκε- 
σθαι. ὑπὸ τῶν κωπηλατῶν ἢ τῶν μεγάλων 
πλοίων" "τῶν δὲ σειλάντων ἐν ἐφολκίῳ τι» 
νάς, καὶ µαθόντων Ῥωμαϊκὴν εἶναι τὴν πεῦ- 
σι». καὶ τὰ ἔπιπλα τὰ ἀγώγιμα. (ΑΡ 7 67) 
Ἱλπη μοι καὶ πήρη ἐφόλκια."' 

. καὶ Αριστοφάνης Σφηξίν (68) 'οὐ 
μὴν πρὸ τοῦ F ἐφολκὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος 
ἡμῶν ἡγεῖτ' ἄν ἄδων Ορυρίχου») . ἀντὶ τοῦ 
ὕςερος. καὶ αὖθες 'ἐφάρρει γὰρ τὸν χώρα» 
ἐφολκὸν εἶναι τῇ ὄψει καὶ πολλὲς 'Ῥωμαίων 
ἐπάξεσθαι,'' ἀντὶ τοῦ ἐφελκυςικόν. 

ἐφορεία ἡ ἐποψία, ἡ ἐπίσκεψις. ᾽ 
ἐφορεία ἡ ἐπὶ τῶν ὄρων γιγνοµένη προ: 

αγόρευσις, ὡς {ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Αρι- 
σοκράτους (39). Ηατρ. 

ἐφορεύειν ἐποπτεύει». 
ἐφορμεῖν ἀντὶ τοῦ ἐφεδρεύειν' ὅτω An- 

µοσθένης (3 7) ἐν Φιλιππικοῖς, ἐνεδρεύειν δὲ 
ἐν πλοίοις. 

ἐφόρμους' Θουκυδίδης (3 6) οἱ «49η- 
ναἴοι τοὺς ἐφόρμους ἐπ) ἀμφοτέροις 7 λι- 
µέσιν ἐποιοῦντο, τὰς ἐφορμίσεις. 

ἔφοροι": ""Περικλέης τοὺς ἐφάρους τῶνε 
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Σπαρτιατῶν συµπείσας ἐπὶ τῷ τῆς πόλεως 
συμφέροντι χρήµασι τοῦτο μὲν τοῖς λόγοις 
οὐκ ἐνέγραφε» ὡς ἂν ἀπόρρητον ὑπάρχο» καὶ 
πολλὴν αἰσχύνη»ν τοῖς δωροδοκήσασι φέρον, 
ἐς µέντοι τὸ δέον ἐγγέγραφεν αὐτὰ ἀνηλῶ. 
σθαι’ (εί, vr. δέον͵ εἰ εἲς τὸ δέον). καὶ αὖθις 

οἱ δὲ 'Ἡρακλεῶται ἐμπίπτονσιν εἷς ςάσιν 
βαρεῖα». εἶτα ἐπανελθεῖν εἲς φιλίαν καὶ συµ- 

βάσεις βουλόμενοι προαιροῦνται ἔφορον τῆς 
αὖθις ὁμονοίας τὸν Ἰλέαρχον (ef. v. Κλέ: 
αρχος). καὶ αὖθις (Ῥ]ή]οσίται, Ὑ. Α. 4 27: εἴ, ν. 
πίττα) 'ὃ δὲ πρὸς τοὺς ἐφόρους ἔγραψεν, 
ὡς ἐκείνους κήρυγμα ποιήσασθαι δημοσία 
τήν τε πίττα» τῶν ῥαλανείων ἐξαιροῦντας 
καὶ τὰς παρατιλτρίας ἐξελαύνοντας ἐς τὸ ἀρ- 
Χαῖον ἀποκαφθίςασθαι, 

ν ἔφοροι παρὰ {ακεδαιμονίοις τὸν άρι- 
ὑμὸν 6, οὓς ἐφόρας. ἐκάλουν διὰ τὸ ἐφορᾶν 
τὰ τῆς πόλεως πράγματα. ἐν. διαδοχῇ δὲ 
ἦσαν». 

ἔφορος ὦ πάντων ἐπόπτης καὶ Φεωρὸς 
Φεός, καλοῦνται δὲ καὶ οἱ τῶν πόλεων τὰ 
ὤνια ἐπισκοπούμενοι. 
Ἔφορος Κυμαῖος, υἱὸς 4ημοφίλου, οἳ 

δὲ “4ντιόχου, Ἰσοκράτες ἀκουςὴς τοῦ ῥήτα: 
ρος, ἀφορικός" ἔσχε δὲ υἱὸν «{ημόφιλον τὸν 

ἱσορικόν. ἦν δὲ ἐπὶ τῆς ϱΥ ὀλυμπιάδος, ὡς 
καὶ πρὸ τῆς Φιλίππου βασιλείας εἶναι τοῦ 
ΠΜακεδόνος. ἔγραψεν' ἀπὸ τῆς Ἰλίου πορθή- 
σεως καὶ τῶν Τρωικῶν µέχρι τῶν αὑτοῦ 
χρόνων βιβλία λ, περὶ ἀγαδῶν καὶ κακῶν 
βιῤλία κό’, παραδόξων τῶν ἑκαςαγᾶ βιβλία 
κέ, εὑρημάτων ὧν ἕχασος εὗρε βιῤλία β’, καὶ 
λοιπά. 

Ἔφορος «Κυμαῖος καὶ Θεύπομπος Au - 
µασισράτου Χτος, ἄμφω Ἰσοκράτους µαθη- 
ταί, ἀπ ἐναντίων τό τε ἦθος καὶ τὲς λόγες 
ὁρμώμενοι: ὁ μὲν γὰρ Ἔφορος ἦν τὸ ἦθος 
ἁπλᾶς, τὴν δὲ ἑρμηνείαν τῆς ἱςορίας ὕπτιος 
καὶ »ωθρὸς καὶ µηδεµίαν ἔχων ἐπίτασιν, ὁ 
δὲ Θεόπομπος τὸ ἦθος πικρὸς καὶ κακοήθης, 
τῇ δὲ φράσει πολὺς καὶ συνεχὴς καὶ φορᾶς 
µεσός, φιλαλήδης ἐν οἷς ἔγραψε». ὁ γοῦν 
Ἰσοκράτης τὸν μὲν ἔφη χαλινᾶ δεῖσθαι, τὸν 
δὲ Ἔφορον κέντρου. φυγὰς δὲ γενόμενος ὁ 
Θεόπομπος ἱκέτης ἐγένετο τῆς ᾿Εφεσίας «4ρ- 

τέµιδος, ἐπέςελλέ τε πολλὰ κατὰ Χίων «ἄλε- 
Σάνδρῳ. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸν ᾽4λέξανδρον 
ἐγκωμιάσας πολλά, λέγεται καὶ ψόγον αὐτῆ 
(γεγραφέναι, ὃς οὐ φέρεται. 

ἔφοροι ὃ -- ἐφώδενσαν 

Ἔφορος Κυμαῖος ἱορικός, ὁ »εώσερος.ε 
ἔγραψε τὰς Γαλιηνῶ ἱεορίας ἐν βιβλίοις κζ, 
Κορινθιακά, περὶ τῶν λεναδῶ», καὶ ἄλλα. 

ἐφόρου» ἐκόμιζο»' "Θουκυδίδης (3 78) 
'“ἐφόρουν δὲ ὕλην εἰς αὐτὸ καὶ λέθους καὶ 
γῆν, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύτειν —— ἐπιβα]- 
λόμενο».”' 

ἐφ᾽ ὅτῳ ἐφ᾽ ᾧ τινί. 
ἐφούδ. 
Ἐφραϊμ ὄνομα κύριον. 
ἔφριξα τὰς τρίχας ὠρθώθην, ἐπυκνω. 

Φην. Ὅμηρος (Ν 889) “ἔφριξε δὲ μάχη." καὶ 
Σοφοκλῆς (ΑΙ. 698) 'ἔφριξ ἔρωτι, περιχαρὶς 
ὁ) ἀνεπτόμην,  ἀντὶ τᾶ ὠρύώδην» τῇ ἡδονῖ, 
ἀνεπτερώθη». 

ἐφρύαξαν (Ρε, 24) ἐταράχθησα». 
ἔφυ ἐγένετο. 
ἔφυγον κακόν, εὗρον ἄμεινον. τάτ- 

τεται ἐπὶ τῶν ἀπὸ κακᾶ εἲς κρεῖετον ἐλθό». 

τω». ἔθος γὰρ “4θήνησι» ἐν γάμοις σέφεσθαι 
ἀμφιθαλῇ παῖδα ἀκάνθιας μετὰ δρυίνω» καρ- 
πῶ», φέροντα καὶ λίχνον πλῆρες ἄρτων, καὶ 
λέγειν τὸ προχείµενον αἰνισσόμενον τὴν ἐπὶ 
τὸ κρεῖττον µεταβολήν’ τὸ γὰρ ἐκ τῶ» ὁριῶν 
καὶ ἀκανθῶν σέµµα κακὸ» ἔλεγον. οξ. ν, ἀλτ- 
λεσμένο». 

ἔφυδρος «Ποπι.ξάδθ) ὕδωρ ἐπάγων. 
(Thue. 4 26, ubi ὑφ.) “κολυμβηταῖς ἐφύδροις" 
MDio Cass. δ4 ϐ) ''ἐφύδρους δὲ ἀλύσεις ὅα 
τείνας διὼ τοῦ ςόµατος τοῦ λιμένος. 

ἐφ' ὕδωρ ἐν ταῖς πρὸς ὕδωρ δέκαις ἐλά)- 
χανεν ὁ ἐπιμελησόμενος τούτου. 

ἐφυλάξατο ἐξέκλινεν, εἴασεν' "τὰ µα. 
λακὼὸ καὶ γεώδη ἢ ψαμμώδη ἐφνλάξατο διὰ 
τὰς ἐσομένας ὑφιζήσεις” (ε{. ν. ὑφιζήσεις). 

ἐφύμνιον τὸ ἐπὶ τῷ — 
ἔφυντο ἐμέφυσαν, σφόδρα ἐπεβάλλοντο 

ὡςε δοκεῖν συμπεφυκέναι, 

ἐφύπερθεν ὑπεράνω. 
ἔ φυφον ἔβρεχον, ᾗ ἔπλυνο». 
ἐφ᾽ ᾧ ἐπὶ τούτῳ. Πολύβιος "ὁ δὲ παρ: 

κος (9 2 δοὺς πίσεις. ὑπὲρ — ἔπει 
σεν αὐτὲς ἐκχωρεῖν εἲς Ἰταλίαν, ἐφ᾽ ᾧ λαµ- 
βάνοντας µέτρηµα παρὰ τῶν Ῥηγίνων πορ: 
θεῖν τε Βρεττιανή», κυρίους ὄντας ὤν ἂν ὁ 
τῆς πολεμίας ὠφεληθῶσι.".. καὶ αὖθις (Ῥο- 
lyb. 4 29) ''καὶ συνέδετο μεδέξευ τῆς κουτς 
συμμαχίας ἐφ᾽ ᾧ λαμβάνειν κ’ τάλαντα κατ 
ἐνιαντόν. 

ἐφώδενσαν ἐπέερεχον. 



ἐφωδήγει --- ἐχθρῶν 

ἰφωδήγεεν ἐποδήγει δέ, 
ἰ ὦ πάρει. καὶ Ἄρισὺς πρὸς τὸ» Ἰού- 

ὁω (Μα. 26 50) "ἑταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ πάρει 
ὠτὶ τοῦ ἐπὶ τένι παραγέγονας; 

ἐχάτιζε» ἔχρηζεν. 
ἐχέγγυο» ἀσφαλη. (8060 3284) ἀλλ 

ὥσπερ ἔλαβες τὸν ἱκέτην ἐχέγγυο», ῥύου µε 
χαὶ φύλασσε.' 

ἐχέγγυος ὁ ἀσφαλὴς ὑγνητής, ὁ ὁν αὖ- 
τὸν πίσεως ἄξιος. παρὰ δὲ Θεκυδίδη (3 4θ) 
ἰσχυρό», ἐγγνῆσαι δυνάµενο». 

ἔγε δή ἀντὶ τοῦ ἄγε δή, ἢ ὅρα δή, 
πρόσεχε, ἤ τι τοιοῦτο. 
Ῥχέδημ ος ὄνομα κύριον. 
ἔχεεν ἔχωσεν, 
ἔχει ὁ ἀνὴρ γυραῖκα, ἔχεται δὲ ἡ γυνὴ 

ἐπὶ τοῦ ἀνδρός. 

ἴχει αὐτὸν ὁ τοῦ Φανάτου ζόφος 

Ἰαλινώσας ἀντὶ τοῦ τέθνηκε». 
ἰχείδιο» τὸ ὀφείδιον. 
ἐχειρώδη ἐκρατήθη. 
ἔχεις τεῦ 4Α Nub. 791) ἐπὶ τῶν ἀγρευό»- 

των ἦτοι ὄφιν ἢ } ἰχθῦ». λέγεται δὲ τὸ ἔχεις 
τι ἀντὶ τᾶ εἴληφάς τι. συνεβόλενε γὰρ αὐτῷ 
ὁ Σωχράτης ὥσπερ ἀναπτῆναι τὴν διάνοια», 
ἰάσαντι τὴν φροντίδα, τῇ τῶν ἀγρενόντων 
Ἰσησάµενος λέξει. τοῖς γὰρ ἁλιεῦσιν ἢ τοῖς 
ὀρνιδοθήραις οὕτω φασί», ἔχεις τι; ὁ δὲ γέ- 
ϱων φησὶ ᾽μὼ τὸν «4ί’, οὐδὲν ἔγωγε. οὐδὲν 
πών; οὐδὲν πλὴν ἡ τὸ πέος ἐν τῇ δεδιᾷ, 
τουτέσι τὸ αἰδοῖον. καὶ μιμεῖσθαι τὸν δερ- 

μέλλοντα ἑαυτό». 
ἐχεῖτο. ἐξεκέχυτο. 
Ἐχεκρατίόδας καὶ ακενοκης o 

τοῦ Ἐπεκράτου παῖς. 
ἐχεμνθ εἴ ἔχει ἐν ἑαντῷ τὸν λόγο». 
ἐχεμυθία σιωπή, μυφήρια. 
ἐχέωνθον µυςήριον κρυπτό», ἢ φρόνι- 

μον. "ην δὲ ἐχέμνθος ἐς τὰ μάλιςα καὶ κρυ- 
— ἀλλ᾽ εἴς γε συναύξησιν ἀρετῆς καὶ 

κακίας µείωσιν ὅλην ἐξεκέχυτο τὴν ψυχήν᾽ 
(ε{. v. ἰδιώτης). 

ἐχιμνθότατος ὁ φρονιμώτατος. 
ε ἐχενηίς ἡ κρατοῦσα τὴν ναῦν ἄγκνρα" 
ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 27) '' ἄγκυράν τ ἐπὶ 

τοῖς ἐχενηίδα, δεσμὸν ἀέλλης.᾽ 
 ἐχενηίς γένος ἰχθνδία, ὃ ἐσιν ἄβρωτον, 
Μέγεθος ὁ᾽ ἔχει χωβιᾶ καὶ πτέρυγας ὁ’. χρῶν- 
ται δέ τυες αὐτῷ πρὸς φίλτρα καὶ δίχας. 

εἴληφε δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τῶν 
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Φεουσῶν νηῶ»" ὃ καὶ ναυκράτης καλεῖται. ὁ 
ἅγιος Βασίλειος περὶ τούτη φησίν (Ηεχαεπι. 
7 εκίτ.). 

ἐγέπωλος ὁ ἔχων ἵππους. 
ἐχέτλη τοῦ ἀρότρου τὸ κράτημα. 
ἔχετον ἀντὶ τοῦ ἐχέεωσα», δυϊκῶς. "'λέ- 

γετον τοῦτο Τέμαιος καὶ «4ναξιμένης, ἔχετον 
δὲ καὶ Ἰλείταρχο» αὑτοῖς νοοῦντα ἐς µίαν 
καὶ τὴν αὐτήν. καὶ ἐχέτην ὁδυϊκῶς ἀντὶ 
τοῦ εἶχο». 

Ἔχετος τύραννος ἀἁπηνὴς καὶ σκληρός. 
Ὅμηρος {σ 53) ᾿πέκψω σ’ εἲς Ἔχετον βασι- 
λῆα, βροτῶ» δηλήμονα πάντων, ὃς κ᾿ ἀπὸ 
ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὕατα »ηλέι χαλκῷ.;. καὶ 
ἕτερος ᾿ἐκπέμπεται δὲ ὁ (Φῆςος τὸν ποιητι- 
* καὶ μυθώδη Ἔχετον ---πανήγυριν” (eſ. 

γ. Φῆςος). 
ἐχέτω αρατέέσω" “Αριςοφάνης — 43) 

“ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰθήρ, κὔμα δὲ 
πόντου μὴ κελαδείτω γλαυκόν."'' 

ἐχέφρω» (Ηοπι. ] 341) συνετός. 
ἐχηρώθησα» ἀνδρῶν ἐςερήθησα», ἐχή- 

ρευσα». 
ἐχήρωσεν ἐςέρησεν' 'ὃ δὲ τῶν ἀγαφθῶν 

τὴν βασιλείαν ἐχήρωσεν ἁπάντων.' 
ἐχθαίρει μισεῖ 
ἐχδαρτέος. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 679) ''ὁ 

ἐχθρὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχθαρτέος ὡς ο. 
φιλήσων αὖθις' ἔς τε τὸν φίλον τοιαῦθ’ ὑπερ- 
γῶ» ὠφελεῖν ῥᾳλήσομαι ὡς αἰὲν ϐ μενᾶντα. 
δεῖ, φησί, προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς ὡς αὖθις 
φίλοις ἐσομένοις, καὶ τοῖς φίλοις ὡς ἐχθροῖς. 
συµµέτρως ἓν φησὶ χρῆσθαι τοῖς πράγµασι». 

ἔχθημα µίσηµα. 
ἔχδιον ἐχθρότερον' Σοφοκλῆς (ΕΙ. 1047) 

""βουλῆς γὰρ οὐδέν ἐσιν ἔχθιον κακῆς. 
ἔχφισος ἐχθρότατος. 
ἐγχθοδοπόν ἐγθροποιό». 
ἐχθδόμενος (Ηοπη. ὃ 509) ἐχθρός, ἢ µι- 

σούμενος. 
ἔχθος ἔχθρα, μῖσος. 

ἐχνθραίνει ἐχθρὸν ποιεῖ. καὶ ἐχθρεῦ- 
σαι ἐχθροὺς γενέσθαι" "ἐγθρεῦσαί φασιν 
ἀετὸν καὶ κάνθαρον ἐκ τοῦ ἑκάτερον αὐτῶν 
Φατέρου πὰ ᾠὼ διασπᾶν.' seh. Α Ρας. 128. 

ἐχθρὸς καὶ ἐκδικητής παρὰ τῷ «ἆα- 
ῥἱδ (Βν. 8 2) ὁ διάβολος. 

ἐχγθρωδῶς ἀπεχθῶς καὶ κακῶς, 
ἐχθρῶ»ν ἄδωρα δῶρα κούὐκ ὀνήσιε- 

μα” ὁ «άἴας φησίν (654). . 
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ἔχιδνα ὄφις. 
Ἐχινάς ᾿Ἐχινάδος ὄνομα νήσου. 
ἐχῖνοι οἳ μὲν χαλκοῖ οἳ δὲ ἐκ κεράµνου, 

εἲς οὓς καθιᾶσιν οἱ διαιτηταὶ τὰ γραμματεῖα 
τῶν μαρτυριῶν ἅ τινες ἐμαρτύρησα», καὶ 
κατασηµη»άμιενοι μετὰ ταῦτα, εἰ ἐκκληνείη 
ἡ δίαιτα, τοῖς δικαςαῖς ἐπεδίδουν. 4ο]. Α 
γεερ. 1427. 

ἐχῖνος. GPisid. ereat. mundi 1133) "ποῖος 

δὲ Νηρεὺς τῶν ἐχίνων τοῖς σάλοις προβλε- 
πτικὰς δίδωσιν ἐν βυθῷ κόρας, ὅπως φύ- 
γωσι πρὸ ζάλης τὰ τῆς ζάλης;' καὶ παροι- 
µία "πρίν χε δύο ἐχῖνοι ἐς φιλίαν ἔλθοιεν, 

ὃ μὲν ἐκ πελάγους ὃ δὲ ἔκ χέρσου, ἐπὶ τῶν 
ἀνομοίω». 

υ. ἐχῖνος δὲ καὶ τὸ ζῷον καὶ ἡ γαςὴρ τᾶ 
βοός" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 45) ̓ "ὀξέσι λα- 
χνήεντα δέµας κέντροισιν ἐχῖνον,' καὶ αὖθις 
(ΑΡ 6169) ᾿᾿κώμαυλος τὸν ἐγῖνον ἰδων ἐπὶ 
»ῶτα φέροντα ῥᾶγας ἀπέκτεινεν τῷδ) ἐπὶ 
Φειλοπέδῳ.”' 

ἐχῖνος ἄγγος τι εἲς ὃ τὰ γραμματεῖα 
τὰ πρὸς τὰς ὀίκας ἐτίφεντο. μνημονεύει δὲ 
4ημοσθένης 49 65) τοῦ ἄγγας τούτα, ἀλλὰ 
καὶ ριςοτέλης χαὶ ὶ 4ριξοφάνης (Vesp. 1428). 
ἦν δὲ καὶ πόλις, ἧς μνημονεύει Anuood ivng 

(9 34) ἐν έ Φιλιππικῶ»,. ἔσι δέ τι καὶ Wo⸗ 
χερσαῖο», καὶ Φαλάσσιον ὄςρεον, 

ἐχῖνος τὸν τόκο» ἀναβάλλῃ. λέγεται 
ἐφ᾽ ὧν τὸ ἀναβάλλεσθαι πρὸς χεῖρον γίνεται 
καὶ γὰρ οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι δοκοῦσι κεντόµε- 
νοι ἀνέχειν τὸν τόκο», εἰθ) ὕςερον ὑπὸ τρα- 
χυτέρω» τῶν ἐμβρύων κάκιον ἀπαλλάσσειν 
ἐν τῷ τόκω. 

ἐχίνους τὸς Χοιρογρυλλίας. οἳ, v. γωλιός. | 
ἔχις εἶδος ὄφεως, ἀπὸ τᾷ κατέχει», διότι | 

μόνος τῶν ὄφεων οὐκ ᾠφοτοκεῖ ἀλλὰ ἔφοτο-. 
κεῖ, ἡ δοτικὴ, τῷ ἔχει. καὶ ἐχείδιον. λέγε | 
ται καὶ αἱμόρρους γένος ἔχεως ἐν τοῖς πε- 
τρώδεσι χηραμοῖς ἔχον τὰς διατριῤάς. 

Ἐχίων ὄνομα κύριον. καὶ συςέλλει. 
δὲ ὠκύτατοας ποσίν. 

ἔχμα τὸ σήριγµα. 
ἐχολώώθησα»ν ιὐργίσθησαν. 
ἔχομαι γενικῇ. 
ἐχόμενα" "ὁ δὲ Πέρσης —* μὲν καὶ 

ἄλλα ἔδρασεν ἀσεβείας τε καὶ ὕβρεως ἐχό- 
µενα καὶ βάρβαρον ἁμαθίαν τεκαὶ ἀπαιδευ- 
σίαν ὁμολογᾶντα."' καὶ ἀντὶ τᾷ ἀκολεθᾶντα, 
ἀντεχόμενα, 

ο 

Ἶ 
1” 

ἔχιόνα -- ἑψιατέον 

ἐχόμενος ἐγγύς, ἢ κατέχω». 
ἔχοντας σιτί ἡμερῶ» τριῶν ριςυ- 

φάνης (Ρας. 849) ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν µέλλον. 
τας" οἱἳ γὰρ πολεμᾶντες πρὸς γ΄ ἡμέρας ὡρί 
ζοντο παρὰ τῶν ςρατηγῶν ἔχειν σιτία εἷς 
τὸν πόλεμο». ἐχορηγοῦντο δὲ αὐτὰ ἐκ τῶν 
δημοσίων. 

ἔχοντες οἰκοῦντες. 
ἐχόντων ἀντὶ τοῦ ἐχέτωσων" "'ἐχόντων 

μὲν οὖν ὡς ἔχουσιν ἕκασοι, καὶ ὡς πη ἕκά- 
στῳ φίλον κρινέκω. 

ἔχουν ἐχώννυον' “κάκ τούτου οἳ μὲ 
ἔχου», οἳ δὲ τοῖς ῥάλλουσιν ἀντεμάχοντο.” 
καὶ αὖθις (μας. 2 751) “καὶ χώματα δύο 
ἑκατέρωθεν ἔχουν ὡς πρὸς τὸ τεῖχος, ξύνδε- 
σµος δὲ τοῦ χώματος αἲ πλένθοι ἐγένοντο 
αἱ ἐκ τῶν οἰκιῶν.) 

ἔχραον μετὰ βλάβης ἐπῆλθον. 
ἐχρηματίσθη (Λει. 1023) χρησμὸν ἐδέ 

ἕατο. καὶ ἐχρήσ9θη ὁμοίως. | 
ἐχρῆ» ἔπρεπε», ἡρμοζεν. 
ἔχρησεν ἐμαντεύσατο, ἢ ) ἐδανείσατο. 
ἔχριμπτ᾽ αεί (5 ΕΙ. το) ἀεὶ ἐπλησίαίε. 

καὶ ἔχρ ανα 

: ἔχρισεν ἤλειψεν. 

ἐχρωματίσῶη χρῶμα ἐδέξατο. 
ἐχύμισαν ἀντὶ ποῦ ἔγχυμον ἐποίησαν. 

“4ριςοφάνης ᾿Θεσμοφοριωζέσαις (168) ''νο- 
κρέων κάλκαῖος, οἵπερ. ἁρμονίαν ἐχύμισω." 

ἐχύρωμα ἀσφάλεια" 'Ὁ δὲ σκόλοπας 
ὀδεῖς ἐπιφερόμενος ἐνάλλεται τῷ ἐχυρώματι 
καὶ μετεωροπορεῖ” (εξ. ν. Σάπειρ). 

ἐχυρῶς ἰσχυρῶς. ἢ ἀσφαλῶς. 
ἐχύρωσε» ἰσχυροποίησεν. 
ἐχώλανα». 
ἕψεαι (Ηοιη, Q 798) ἀκολουφθήσεις. 
ἕψεται ἀκολουθήσει. ἢ ἀκολουδεῖ, 
ἕψημα, ὅπερ ... οἵ. Φε. Plat. p. 404. 
ἑψήσας καὶ ἑψημένος. 
ἑψητήριον ἡ λοπάς. 
ἑψητόν. καὶ ἑψητός ὁ ἑψημένος. 
ἔψηχο» κατέµασσο», ἔτριβον, ἔξεον' 'οἳ 

μὲν τοὺς ἵ ἵππους ἔψηχον." οἳ, ν. ψήχειν. 

ἑψία ἡ ὁμιλία. 
ἑψία τὰ ἀπὸ λόγων παίγνια, καὶ — ἓ 

ψιος ὁ φιλοπαίγµω». ψιλούμενον δὲ φιλό- 
λογός ἐςιν ὁ φιλέψιος. 

ἐψιαάσθδων (Ποπ. ϱ 580) παιζέτωσα», 
καὶ ἐψιᾶται παίζει. 

ἐψιατέον παικτέο», δεῖ παήει». 



ἐψιάτιμον 

ἐψιάτιμον. γυμνασικὸν παθγνιο». 
ἐψιλωμένοι γεγυμνωμένοι. ’ 
ἔψιμον τὸ παίγνιον. 
ἔψισαν»ν ἐψώμισαν». 
ἑψόμενος ἀκολονθήσω», ἕψων. 
ἕψοντα κνάµους. 
ἔψυρεν ἀπεδίωξεν.; 
ἐψυχαγώγησεν ἐπήλπισε, παρειυθή- 

σατο.  ψυχὰς διὰ µαγγανείας τῶν τελευτη- 
σάντω» ἀνήγαγεν. 

ἐψύχθη ἀπεπαύθη, ἠρέκησεν: (ΑΡ 6 220) 
"άγρια ὁ᾽ αὐτᾶ ἐψύχθη χαλεπῆς πνεύματα 
Φευφορίέης.᾽' 

ἐψώμισεν ἔθρεψεν. Α 11». 19. 
ἑψῶν. τοῦτο καὶ βαρύνεται καὶ περι- 

σπᾶται. ὁ ἐνεςὼς ἑψῶ, ἑψήσω. "ὥσπερ οἱ 
τὴν χρυσῖτιν γῆν ἑψῶντες.'- 

ἐῴη συγχωροή. 
ἕωφεν πρωίθεν. 
ἑωφινός. 

ἑωῦθώς χωρὶς τᾶ « άρχαππος. καὶ “4ρα- 
ρῶς ἔ ωδας, καὶ Θουκνόίδης ἑώφεσαν. 

ἑῴκει ὅμοια ἦν. 
ἕωλα τὰ χΦεσινά. καὶ — —* τὸ 

ψυχρό», μάταιο», ἀνωφελές, ἀνίσχνρο», τὸ 
εἲς τὴν ἕω λειπόμενον. καὶ GBabr. 86 9) 'ἔκειτο 
πήρα ἄρτω». ἑωώλων» καὶ κρεῶν πλήρης” χθι- 
ζῶ», ἐπὶ ὄψω». 

5 ἑωλοκρασία ἡ µαταία πόσις' «(ημο- 
σθένης (18 50) 'αἴτιος ὃ᾽ ὗτος ἑωλοκρασίαν 

τινά µε "τῆς πονηρίας αὗτᾶ κατασκεδάσας."' 
υ ἑωλοκρασία τὺ χθιζὸν βρῶμα κυρίως, 
ἔθος ἦν τοῖς νέοις δειπνᾶσι καὶ νυκτερεύοσι 

καταχεῖ» τῶν κθιµωμένων τῶν ἑώλων δεύπνων 
τοὺς ζωμούς, πρὸς τοιαύτην παιδιὰν κεκρα- 
µένους. ἐγὼ δὲ μᾶλλον νομίζω πεποιῆσθαι 
τὸ ὄνομα ὑπὸ τοῦ ῥήτορος ἀπὸ τῶν ἑώλων, 
ἆ ἐςιν ἀρχαῖα, ὄει πράγματα ἀρχαῖα συγκε- 
ράσας κατηγορεῖ ὁ «4ἰσχίνης. 

ἑωλόνεκρος ὁ πρὸ πολλοῦ τεθ»ηκώς. 

ἐώλπειν ὑπερσυντελικός. 
ἑωνημένοι ἀγοράσαντες, ἢ ἠγορασμέ- 

νοι,. Ἠριςοφάνης Ηλούτῳ (6) “τοῦ σώματος 
γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν κύριον κρατεῖν ὁ δαέμω», 
ἀλλὰ τὸν ἑωνημένο»᾽ ἀντὶ τοῦ τὸν ὠνησά- 
µενο», ἀπὸ τοῦ ὠνοῦμαι. λέγεται γὰρ καὶ ἡ 
ἐφεξῆς τοῦ ῥήματος κλίσις, τᾶ δὲ ὀνόματος 
τὸ πληθυντικὸν ἐκ ἔσιν ὠνησάμενοι" διὸ µε- 
ταβαλόντες οἱ ᾿ττικοὶ πριάµενοι λέγουσιν 

ἑτέρᾳ φων»ῇ. 

457 — ἑώσαντο 

ἐφνοχόει (Ποαι. 4 3) ἔκιρνα. 
ἔωξας ἀνέωξας. 
ἑῴῷος ὁ ἀνατολικός, καὶ 

ἢ ἀνατολικοί. 
ἐώρα ὕψωσις, ἤ µέταρσις. 
ἐἑώργειν ὑπερσυντελικός. 
ἑωρηθήτω κρεμασθήτω. 
ἑώρημα. ὁ Βελλεροφόντης διὰ τοῦ Πη. 

γάσου τοῦ πτερωτοῦ ἐπεθύμησεν εἲς τὸν οὐ- 
ρανὸν ἀνελθεῖν. καί φησιν Εὐριπίδης ''ἄγ ὦ 
φίλο» οι Πηγάσου ταχὺ πτερό».’ µετέωρος 
δὲ αἴρεται ἐπὶ µηχανῆς. τοῦτο δὲ καλεῖται 
ἐώρημα. ἐν αὐτῇ δὲ κατῆγον τοὺς Φεοὺς καὶ 
τοὺς ἐν ἀέρι πολοῦντας. sch. Α Pac. 15. 

ἐώρησις κρέμασις. καὶ ἐἑώρημα ὁμοίως. 
ἑωρίζω τὸ μµετεωρζω. 
ἑωροκοπίαις ὑψηλοφφονάαις. 
ἑώρταζο» ἐτέλου». 

᾿ ἑώρων καὶ ἑωρῶμεν. 
ἕως ἡ πρὸ τῆς τοῦ ἡλία ἀνατολῆς ὥρα.α 
ἕως ἐν τοσούτῳ ἐν ὅσῳω. πρότερον τᾶτου 

τὸ ἕως παρὰ τῇ γραφῇ καὶ ἐπὶ τοῦ δτηνε- 
κοῦς πολλάκις εὑρίσκομέν κείµενο», ὥς. τὸ 
"ἕως ἂν Φῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶ» σου. καὶ ἔθι διηνεκές. καὶ ''οὐκ 
ἀνέερεψε» ἡ περισερὰ πρὸς εὺν Νῶε ἕως τᾶ 
ξηρανθῆναι τὴν γῆν." καὶ εἰς τὸ παντελὲς 
οὐκ ἀνέσρεψε. καὶ "ἕως ἂν καταγηράσητε, 
ἐγώ εἰμι” φησὶν ὁ δεός, καὶ ἔσε διη»εκῶς. 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλὰ σποράδην ἐντῇ δείᾳ 
εὑρίσκεται γραφῇ. οὕτω καὶ τὸ ἐν τοῖς Φείοις 
χρησμοῖς εἰρημένον »οήσεις "ἕως οὗ ἔτεκε 
τὸν υἱὸν αὐτῆς, 

ἑφοι ὀρθρινοὶ 

οὐχ ὡς μετὰ ταῦτα, ὥς 
βλασφημοῦσιν οἱ .ἀχάριςοι Ἰουδαῖοι, συνα- 
φείας τῷ μνηςῆρι πρὸς τὴν παρθένον γεγε- 
»ηκιένης. Ἰπίάου. Pelus. 1 18. 

ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη, ἀντὶ 
τοῦ πάντα τοῦ παρόντος βίου τὸν χρόνο». 

τὸ δὲ "ἕως ἂν Φῶ τοὺς ἐχθρούς σου ἔπο- 
πόδιον τῶ» ποδῶ» σου οὐ Σρονικόν ἐἔσι τὸ 
ἕως, ἀλλ ἰδίωμα τῆς γραφῆς. οὕτω γὰρ. καὶ 
διὰ τοῦ προφήτου φησὶν ö Φεός Ues. 46 4) 
"ἐγώ εἰμι, καὶ ἕως ἂν καταγηράσητε, ἐγά 
εἰμι.'' ὁῆλον δὲ ὅτι ὁ συμπεριορίζεται τὸ εἶναι 
τοῦ Φεοῦ τῷ γήρει τῶν ἀνθρώπων. Theo- 
doret. in Ῥ,. 74 7 et 109 2. 

ἕως τῶν» περάτω» Gs. 71 8) ἕως τοῦ 
τέλους. 

ἑώσαντο βιαίως εἰσῆλοον" οἱ τοίνυν τε- 
λευταῖοι τῶν φίλων ἑώσαντο καὶ εἰσεπήδησα»."' 
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ἔωσεν ἀπώσατο, ἐνέβαλεν: “η ἀὲ ἐγκύ- 
Ψαντα αὐτὸν εἰς πίφθον ἵνα ιο οἶνον, 
ἔωσεν ἐς κεφαλὴν καὶ ἀπέπνιξεν.'' καὶ περὶ 
τοῦ «4ἰσώπα '"οἱ «{ελφοὶ ἔωσαν αὐτὸν κατὰ 
κρημ»οῦ μάλων" 

ἑωσφόρος ἀνατολικὸς ἀςὴρ πρωινός, κα- 
λούμενος φωσφόρος, Ὅμηρος * 228) τᾶτον 
λέγει φέρειν τὴν ἡμέρα», ἀλλ’ οὐχὶ τὸν ἥλιον. 

ἑωυτός ἑαυτός. 
ζαβαρεῖον ἐν ᾧ αἱ ζάβαι, αἵ εἶσιν ὅπλα 

πολεμικά, ἀπόκεινται' ζάβα γὰρ τὸ λωρίκιον, 
Ζαβουλών χώρα, λέγεται δὲ καὶ ὃ πάνυ 

βουλόμενος. 
ζαβρόν πολυφάγον, 
Ζαγρεύς ὦ «ιόνυσος παρὰ ποιηταῖς" 

δοκεῖ γὰρ ὁ Ζεὺς µιχθῆναι τῇ Περσεφόνῃ, 
ἐξ ἧς Χθύνιος 4ιόννσος. 

ζαές μέγα, πολύ, λαμπρό», ἢ ἰσχνρό». 
ζαην ἄνεμον (Ποαι, µὅ13) τὸν σφοὐρῶς 

πνέαντα. 
ζαφέη ἄγαν θεία. καὶ ζαδέων. 

:ζαδερεῖ ἄγω Φερμῷ» ἐν ἐπιράμματι 
(ΑΡ 6 129) 
χαύματι ο αλπόμενος. 

ζάκορος νεωκάρος" Ιήένανδρος «4{ἱς ἑξα- 
πατῶντι ''οὐ Μεγάβνζος ἡ», ὅσις γένοιτο ζά- 
κορος. καὶ ὃ ὑπηρέτης' ««{ευκαδίᾳ ''ἐπίθες 
τὸ πῦρ ἡ ζάκορος οὑτωσὶ καλῶς. ἢ ὁ ἴε- 
ρεὺς ὁ τὸν ναὺν σαρῶν' κορεῖν γὰρ τὸ σαί- 
θειν παρὰ «ττικοῖς. 

ζάκοτον (Ηοπι. 220) ἄγαν ὀργίλον" 
κότος γὰρ ἡ ὀργή. 

Ζακχαῖος ὄνομα κύριον. 
Ζάλευχος “ἄοκρὸς ἐκ Θουρίου, Πυθα. 

γόρειος φιλόσοφος καὶ »οµοθέτης, ὃς τελευτᾷ 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγωνιζόμενος. ἦν δὲ οὗ- 
τος πρότερον δοῦλός τε καὶ ποιµήν, καὶ ἐκπαι- 
δευφεὶς νόμους ἔφετο τοῖς ἑαυτοῦ πολίταις" 
ἐν οἷς καὶ τὸ προϊούσας ἐπ᾽ ἀγορᾶς τὰς γυ- 
ναΐκας τὴν μὲν ἐλευθέραν λευχείκονα μετὰ 
οἰκείω», παιδίσκη» μίαν ἔχισαν, * δὲ ἄλ- 
λας ἐν ἀνθινοῖς. 

ζάλην μεγάλην ἆλα, ἀπὰ τοῦ σφόδρα 
ἀλίεσθαι' καὶ ζάπλουτος ὁ σφόδρα πλά- 
σιος. Πλάτων» πολιτεία (6 ρ.496Ώ) '"οἷον ἐν 
χειμῶνι ὑπὸ κονιορτοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύ- 
µωτος Φερομένου ὑπὸ τειχίον ἀποςάς,' καὶ 
ἐν Τιμαίῳ (ρ.430) ᾿εἴτεζάλη πνεύματος ὑπ' 
ἀέρος. φεροµένη καταληφθείη"' συςροφὴν 
γὰρ καὶ συρμὸν βούλεται δηλοῦν, τωὲς ἄνε- 

Ἱοίδα καθίζων ἀείδειν ζαθερεῖ 

ἕωσεν —- ζείδωρο»ν 

ος λάβρος, π»εῦμα «Φορυῤῶδες. Κλήμης 
(εΓ. v. παλίμβολος). δύναται καὶ ζάλη τις εἷ- 
ναι µεγάλη συςροφὴ ἀνέμα. τινὲς ζάλην τὴν 
χάλαζα». 

Ζαμβρῆς Ζαμβρῇ ὄνομα κύριο». 
ζαμβύκη μουσικὸν ὄργανον. 
ζαμενής' Σοφοκλῆς (Αἱ. 137) ᾿"ἡ ζαμε 

»ὴς λόγος ἐκ «4{αναῶν κακόθρους ἐπιβη, 
ἤγον»' ἀργέλος καὶ λφίδορος καὶ βίαιος. 

Ζάμολξιες Πυδαγόρᾳ δουλεύσας, ὧςι 
“Ηρόδοτος ὁ’, Σκύθης, ὃς ἐπανελθὼν ἐδίδα- 
σκε περὶ τοῦ ἀθάνατον εἶναι τὴν ψυχή». 
Ἰήνασέας δὲ παρὰ Γέταις τὸν Ἀρόνον τιμᾶ. 
σθαι καὶ καλεῖσθαι Ζάμολξιν, ᾿Ελλάνικος δὲ 
ἐν τοῖς Βαρβαρικοῖς νομέμοις φησὶν ὅτι Ελ. 
ληνικάς τε γεγονὼς τελετὰς κατέδειξε Γέταις 
τοῖς ἐν Θράκῃ, καὶ ἔλεγεν ὅτι οὔτ ἂν αὐτὸς 
ἀποθάνοι οὔθ) οἱ μετὰ τούτου, ἀλλ ἔξοισι 
πάντα ἀγαθά. ἅμα δὲ ταὔτω λέγων ᾠκοδύ- 
µει οἴκημα κατάγαιον, ἔπειτα ἀφαμισθεὶς 
αἰφνίδιον ἐκ. θρᾳκῶν ἐν τούτῳ διμτᾶτο" οἱ 
δὲ Γέται ἐπόθδουν αὐτόν. τετάρτῳ δὲ ἔτε 
πάλιν φαίνεται, καὶ οἱ Θρᾶᾷκες αὐτῷ πάντα 
ἐπίρευσα». λέγονσι δέ τινες ὡς ὁ Ζάμολξι 
ἐδούλευσε Πυθαγόρα Ιάνησάρχο Σαμίῳ, καὶ 
ἐλευδερωθεὶς ταῦτα ἐσοφίζετο, ἀλλὰ πολὲ 
πρότερος ὁοκεῖ ὁ Ζάμολξις Πυθαγύρον γε 
νέσθαι. ἀδανατίζεσι δὲ καὶ Τέρώοι καὶ Ἀρό 
βυζοι, καὶ τοὺς. ἀποθανόντας ὡς Ζάμολξύ 
φασιν οἰχεσθαι, ἥξειν δὲ αὖθις, καὶ ταῦτα 

ἀεὶ νοµίζουσι». ἀληθεύειν. «Φύουσι δὲ καὶ 
εὐωχοῦνταί ὡς αὖθις ἤξοντος τοῦ ἀποῦα: 
νόντος. 

Ζάμολξις Φηλυκῶς, ὄνομα Φεᾶς. ν 
ζαπληθές ἄμεερο», ὤπειρον' (ΑΡ 7 15) 

““Στησίχορο» ζαπληθὲς ἀμέτρητον σόµα μιδ- 
σης ἐκτέρισε Κατάνας αἰθαλόεν Φάπεδον." 

ζατρεφής ὁ εὐτραφής, καὶ τὸ πληθο»- 
τικὸν ζατρεφέω» Hom. Η229). 

ζαφελής ὁ πάνυ ἀφελής, καὶ φας 
πάνυ ἀφελῶς. 

Ζαχαρίας ὄνομα κύριον. 

ζαχρειής ὁ ἄγαν νο, ζαχρήεις 
δὲ ζαχρήεντος. 
"Ζεβεδαῖος ὄνομα. κύριο», 

Ζεβεέ ὄνομα κύριον. 
ζεῖ βράζει. καὶ Ὅμηρος (Φ 369) ὡς ὁἱ 

λέβης ζεῖ,''. ἀπὸ τοῦ ζέω ῥήματος. 
ζειά εἶδος κριθῆς, 
ζείδωρον τὴν τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἑωφρθμέ- 



Ζειπύτης -- Ζευξέίθεος 

"ην. ἔθι δὲ yF. καλεῖκαν δὲ καὶ βιοδώρα 
καὶ φερέσβιος. 

Ζειπύτης ὄνομα αύριο». 
ζειρά ἤτοι σειρώ, ὥς τινες, ἢ ἔνδυμά τι 

ὃ ἐπενεδύοντο μετὰ τὰς χιχῶνας ὥσπερ έφα- 
πίδας. 

ξειραί χιτῶνες ὠρακοκολπωμένοι ἡ ἡ ἀνά- 
κωλοι. ἡ µέτρα. Ἡρόδοτος (7 69 ει 75). 

ζεῖζ χύτρα, ζῇ φιλία, ἐπὶ τῶν δείπνῳ 
συνιόντων εἲς φιλίαν. καὶ ζῇ ἀντὶ τὸ ὑπάρ- 
χει, ῥεοζ. 

Ζέλεια ὄνομα πόλεως, καὶ Ζελείτης 
ὁπολίτης. 

Ζέρχκω» Σχύθης ἔτω καλόμενος, Μαν. 

ῥέσιος τὸ γένος. διὼ δὲ κακοφυῖα».σώματος 
τὰ τὸ γέλωτα ἐκ τῆς τραυλότητος τῆς φω- 
γῆς καὶ τῆς ὄψεως παρέχει» (βραχὺς γάρ τις 
ἡν κυρτός, ὁιάςροφος τοῖς ποσί, τὴν ῥῖνα 
τος µυκτῆρσι παραφαίνων διὰ σιμότητος 
ὑπερβολή») “4σπαρι τῷ ᾿4ρδαβουρίη ἐδεδώ- 
Πτο, καθ’ ἂν ἐν «4{1βύῃ διέεριβεχρόνο». ἥλω 
ὁὲ τῶν βαρβάρων ἐς τὴν Θρᾳκῶν ἐμβαλόν- 
των, καὶ παρὰ τοὺς βασιλείους. ἤχθη Σκύ- 
δας. καὶ Απτήλας μὲν οὐδὲ τὴν αὐτὸ ἤνεγ- 
χε ὄψεν, ὁ δὲ Ἠλήδας ἤσθη λίαν αὐτῷ 
φθεγγοµιένῳ οὐ µόνον γέλωτος ἄξια, εἲ μή 
}ε καὶ ϱαδίζοντι καὶ περιετῶς κινοῦντι τὸ 
σῶμα. συνῆν δὲ αὐτῷ εὐωχουμένῳ καὶ ἐκ- 
ερατεύοντι, πεποιηµένην πρὸς τὸ γελοιότερον 
ἀναλαμβάνων ἐν ταῖς ἐξόθοις πανοπλίαν. διὸ 
δὴ περισπούδαςο» αὐτὺν ὁ Βλήδας ποιούµε- 
νος, μετὰ αἰχμαλώτω» ἀποδράντα Ῥωμαίω», 
τῶν μὲν ἄλλων κατωλιγώρησε», αὐτὸν δὲ 
μετὰ πάσης φροντίδος ἀραζητεῖσθαι προσ- 
ταξεν. καὶ ἁλόντα καὶ παρ αὐτὸν ἀχθέντα 
ἐν δεσμοῖς ἰδὼν ἐγέλασε», καὶ καθυφεὶς τῆς 
ὀργῆς ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν τῆς φυγῆς, καὶ 
ὕτου χάριν νομίοι τὰ Ῥωμαίω» τῶν παρὰ 
σφέσιν ἀμείνονα. ὃ δὲ ἀπεκρίνατο ἆ ἁμάρτημα 
μὲν τὴν φυγὴν εἶναι, ἔχειν δὲ τοῦ ἁμαρτή- 
µατος λόγον τὸ μὴ γαμετὴ» αὐτῷ δεδόσδαι. 
τῷ δὲ γέλωτι μᾶλλον ὁ Βλήδας ὑπαχνεὶς 

δίδωσιν αὐτῷ γυναῖκα τῶν εὖ μὲν γεγορύτων 
καὶ τῇ βασιλίδι διακονησαμένω»,  ἀτόπου δέ 
τινος πράξεως ἕνεκα οὐκέτι παρ ἐκείνην φοι- 
τῶσα». καὶ οὕτω διετέλει ἅπαντα τὸν χρόνον 
τῷ Βλήδᾳ συνώ». μετὰ δὲ τὴν αὐτοῦ τελευ- 
εὖν “ἀττήλας 4ετίῳ τῷ ςρατηγῷ τῶν ἐσπε- 
ρίω» ᾿Εωμαίων ὁῶρον τὸν Ζέρκωνα ὀίδωσι», 
ὃς αὐτὸν παρὰ τὸν “σπαρα ἀπέπεμψεν. 

Priseus ρ. 225 Nieh. 
ζέσας Φδυμῷ ἐξαφθεὶς τῇ Ψυχῇ. 
ζέυγήσιο» τὸ τοῦ ζευγίτου τέλος, 
ζεύγλη τὸ ἄκρον τοῦ ζυγοῦ, καθ ὃ ἐν- 

τίθησιε τοὺς τραχήλους τὰ ζῴα, 

᾿ ζεῦγμα, Εὐνάπιος (p. 105 Nieb.), ἡ τοῦ 
ποταμοῦ ὁδιάβασις, ἡ γέφυρα. '"ζεύγνυται δὲ 
Ῥωμαίοις ἀπονώτατα τῶν ποταμῶν τὰ ῥεύ- 
µατα, ἅτε καὶ τοῦτο διὼ. μελέτης ἀεὶ τοῖς 
σρατιώταις ὥσπερ ἄλλο τι τῶν πολεμικῶν 
ἀσκούμενον ἐπί τε Ἴσρῳ καὶ Ρήνῳ καὶ Εὐ- 
φράτῃ. ἔςι δὲ ὁ τρόπος (οὐ γὰρ δὴ πάντας 
εἰδέναι) τοιόσδε. πλατεῖαι μέν εἶσιν αἱ νῆες 
δν ὧν ὃ ποταμὺς ζεύγνυται, ἀνορμίζονται δὲ 
ιὀλίγο». ἄνω τοῦ ῥεύματος ὑπὲρ τὸν μέλλοντα 
ζεύγνυσώαι τόπο», ἐπὰν δὲ τὸ σημεῖον δοθη, 
ὀφιᾶσι πρώτην µίαν ναῦν κατὰ ῥοῦν φέρε 
αθαι πλησίον τῆς οἰκείας ὄχθης. ἐπὰν δὲ 
κατὰ τὸν ζευγνύµενον ἦκῃ τόπο», ἐμβάλλου- 
αι» εἷς τὸ ῥεῦμα᾽ φορμὸν λίθων . ἐμπεπλησμέ- 

ον, καλωδίῳ δήσαντες, ὥσπερ. ἄγκυρων" ἀφ᾽ 
οὗ δεθεῖσα ἡ ναῦς πρὸς τῇ ὄχδῃ ὃ Ίσωται σα- 
νίσι καὶ ζεύγκιασιν, ἅπερ ἄφθονα αὐτοῖς ἡ 

ναῦς φέρει, καὶ παραχρῆμα μέχρι τῆς ἆπο- 
βάσεως καταςρώννυται. εἶτα ἄλλη» ἀφιᾶσιν 
ὀλίγον ἀπ ἐκείνης, καὶ ἄλλην ἀπ ἐκείνης, 

ἔς ἐπὶ τὴν ἀντιπέρα» ὄχφην ἐλάσωσι τὸ 
ζεῦγμα. ἡ δὲ πρὸς τῇ πολεµέᾳ ναὓς καὶ πύρ- 
γους ἐπ) αὐτῇ καὶ πυλίδα καὶ τοξύτας καὶ 
χαταπέλτας φέρει, ῥαλλομένων δὲ τῶν βε- 
λῶν πολλῶν ἐπὶ τοὺς ζευγρύντας, ὁ Κάσσιος 
ἀφιέναι βέλη καὶ καταπέλτας. κελεύει. πε- 
σόνεων δὲ τῶν βαρβάρω» τῶν πρώτων ἐφε- 
ςηκύτω» ἕτεροι ἥκον” Oio Cass. 74 3). 

ζεῦγος ἡμιονικὸ» ἢ βοεικὸ» ζεύξαντες, 
τὴν λεγομένην κλινίδα, ἡ ἐςιν ὁμοία διέδρῳ, 
τὴν τῆς νύμφης μέφοδον ποιοῦνται.. παρα- 
λαβόντες δὲ αὐτὴν ἐκ. τῆς πατρῴας ἑσίας 
ἐπὶ τὴν ἅμξων ἄγουσιν ἐς τὰ τοῦ γαμοῦν-. 
τος ἑσπέρας | ἱκανῆς. κάθηνται δὲ τρεῖς ἐπὶ 

τῆς ἁμάξης, µέση μὲν ἡ "ὀμφη, ἑκατέρωθον 
δὲ ὃ τε νυμφίος καὶ ὁ πάροχος" οὗτος δέ 
ἐσι φίλος ἢ συγγενὴς ὅτι µάλιςσα τιμώμενος 
καὶ ἀγαπώμενος. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἅμαξα ὄχημα 
ἐλέγετο, ὃ ἐκ τρίτου παροχούµενος πάροχος 
ἐκλήθδη. καὶ ἀπὸ τωύτης τῆς συνηθείας, κἄν 
πεζοὶ µετίωσέ τινες χόρη», ὁ τρίτος συµπα- 
ρὼν πάροχος λέγεται. οἳ. ν. πάροχος, 

ζευξιδία ἡ Ἡρα. 
ΖευξίφΦεος ὄνομα κύριον. 
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ζευξέλεως ᾧ ὑπεζευγμένοι εἲσὶν οἱ λαοί. 
Ζεῦξις Ζεύξιδος ὄνομα κύριο», ἄριςος 

κατὰ τὸν Ἰσοκράτος χρόνον ζωγράφος. Harp. 
Ζεύς. τούτου τὸ ἄγαλμα ἱςοροῦσι κα- 

Φήµενον, γυμνὰ ἔχον τὸ ἄνω, τὰ δὲ κάτω 
ἐσκεπασμένα, κρατοῦν τῇ μὲν εὐωνύμῳ σκῆ- 
πτρο», τῇ δεξιᾷ δὲ ἀετὸν προτεῖνο». καὶ τὸ 
μὲν καθῆσθαι τὺ ἑδραῖον τῆς δυνάμεως αἲ- 
νίστεται, τὸ δὲ τὰ ἄνω γυμνὰ ἔχειν ὅτι φα- 
νερὸς τοῖς »οεροῖς καὶ τοῖς οὐρανίοις τᾷ κὀ- 
σµου µέρεσι. τὰ δὲ λοιπὼ σκέπεται, διότι 
τοῖς χαμαιζήλοις ὁ Φεὸς ἄγνωςος. τὸ δὲ τῇ 
λαιᾷ σκῆπτρον κατέχειν σηµαίνει τὸ ἐξεσια- 
σικό», τὸ δὲ τῇ ἑτέρα προτείνειν ἀετὸν δηλοῖ 
ὡς τῶν ἀεροφόρων» πνευμάτων κρατεῖ ὡς ὁ 
ἀετὸς τῶν µεταρσίων ὀρνέων. Codin. orig. 
ΟΡ p. 14. 

καὶ παροιμία "ὁ 2εὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς 
τὰς ὀιφθέρας, ἐπὶ τῶν ποτὲ ἀμειβομένων 
ὑπὲρ ὧν πράττουσι καλῶν ἢ κακῶν, ὅτι ἐκ 
ἀπρονόητά φασι τὰ πάντα, ἀλλὰ τὸν «ἄΐία 
εἲς διφθέρας τινὰς ἀπογράφεσθδαι καὶ ποτὲ 
ἐπεξιέναι. 

Ζεὺς κτήσιος, ὃν καὶ ἐν τοῖς ταµιείοις 
ἱδρύοντο ὡς πλουτοδότη». 

ζεφυρία πνοή τοῦ ζεφύρου. καὶ ζε- 
φύριον πνεῦμα" ζέφυρος γὰρ λεῖος ἄνεμος. 

ζῆ ἀντὶ τοῦ ζῆθι Εὐριπίδης (Ιρρ. T. 
6099). καὶ ἀντὶ τοῦ ζέει. 

Ζήβ ὄνομα κύριον Εβραϊκό». 
Ζήῤυρες ὄνομα ἔθνους. 
Ζήδης καὶ Ζῇῆφος ὀνόματα. 
ζῆ, καῖε πῦρ, ἐπὶ τῶν μόλις γινοµένω». 
ζηλήµω» ὁ ζηλούμενος, 
Ζηλίτης ὄνομα κύριο». 
ζῆλος" Σοφοκλῆς Αἱ. 501) ἴδετε τὴν 

᾽ὁμεωνέειν Αἴώντος, ὃ ὃς µέγισο» ἴσχυσε ορατᾶ, 
οἵας λατρείας ἀνθ οἵου ζήλου τρέφει. 

ζῆλος ἀγαθοῦ τινὸς ἐπιφυμία φθόνου 
τινὸς χωρὶς ἐγγινομιένη τῇ ψυχῇ. οἷον ἔχει 
τις ἀνδρείων"' Ὁ]λῶ τοῦτον τῆς ἀρετῆς, του- 
τέσιν ἐπιθυμῶ κτήσασθαι τὸ καλό», μὴ φΦο- 
νήσας τῷ κεκτηµένῳ, ἀλλὰ κἀγὼ βελόμενος 
ἀνδρεῖος εἶναι. “ἁππιανός (.1 ρ.54) ''4εν- 
τάτω κατὰ ζῆλον ἀρετῆς εἴπετο νέων λογά- 
ὅων πλῆθος ὀκτακοσίω», ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα 
ἕτοιμοι' καὶ ῥαρὺς ἦν τῇ βουλῇ παρὰ τὰς 
ἐκκλησίας. καὶ Πολύβιος λέγει (41 8) "τοῖς 
γὰρ πλείςοις ὑπεγεγόνει τις ζῆλος ἐκ τῆς τῶν 

ἄλλω» ἁλαζονείας καὶ τῆς ἀκαιρίας' ἐσπού- 
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δαζον γὰρ τὰς ἀκολουθίας καὶ τὰς ἐσθῆτας 
διαφερόντως, καίτις ἦν περὶ τὸς πλείσης καλ- 
λωπισμὸς ὑπερέχων τὴν ἐκ τᾶ βίΗ χορηγία», 
ὅπλων δὲ ὀδὲ τὸν ἐλάχμςον ἐποιῶντο λάγον." 

ζηλοτυπία ζῆλος ἐξ ὑπονοίας, τοῦ ἀν- 
δρὸς κατὰ τῆς οἰκείας γυναικὸς εἰς ἕτερον 
ἀσελγῆ ὑπόνοια. Ἰάμβλιχος '"ἢ δὲ µεςὴ μὲν 
ἦν καὶ τῆς ἔμπροσφεν ζηλοτυπίας, προσειλή- 
φει δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς πράξεως εὐτολμίαν. 
ὡς οὖν ἐλάβετο τῆς ὁδοῦ, ᾿ὁ μὲν πρῶτος 
ἀγών᾽ ἔφη ᾿ὀιηγώνισαι, ἐχώμεθα δὲ καὶ τοῦ 
δευτέρον’ καὶ γὰρ ἐν καιρῷ γεγυμμάσμεθα."' 

ζηλοτυποῦν «4ἰσχίνης (3 314) ἀντὶ τοῦ 
μισοῦν' ζηλοῦν γὰρ τὸ µακαρίειν, ζηλοτυ- 
πεῖν δὲ τὸ εἰς ἀπέχθειαν ἐληλυθέναι. Harp. 

ζήλου μιμοῦ. 
ζηλοῦν' Σοφοκλῆς (ΑΙ. 653) ''καίτοι σὲ 

καὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω, ὀφούνεκ ἐδὲν 
τῶνὸ) ἐπαισθάνῃ κακῶν. ἐν τῷ φρο»εῖν γὰρ 
μηδὲν ἥδιςος βίος. τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ κάρτ' 
ἀνώδυνον κακό», ἕως τὸ χαέρειν καὶ τὸ λυ- 
πεῖσθαι μιάθῃς. 

ζηλῶ µακαρίζω" Αρισοφάνης Θεσμοφο- 
ριαζούσαις (175) ''οὐ ζηλῶ σε τῆς παιδεύ- 
σεως.᾽' (Ach. 1008) "ζηλῶ σε τῆς εὐβολίας, 
μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, ἄνθρωπε, τῆς πα- 
ρούσης. καὶ πάλιν (κα. 893) 'ζηλῶ σε τῆς 
εὐγλωττίας, ἀντὶ τοῦ τῆς γραφῆς, τῆς χα- 
τηγορίας. καὶ αὖθις (Υ9ερ. 1490) "ζηλῶ γε 
τῆς εὐωχίας τὸν πρεσβύτην, οἱ µετέςη ξηρῶν 
τρόπων καὶ βιοτῆς, ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαθώ»."' 

ζηλώματα ζηλοτυπίας" (ΑΡΤ 919) “κώ- 
µους καὶ τὰ νέων ζηλώματα καὶ τὰ ποθεύν- 
τω» χνέσµατα καὶ µύςην λύχνον ἀπειπαμένη."' 

ζηλῶσαι µιμήσασθαι' Ἡρόδοτος (πιο 
lulianus: εξ, ν. Ἡρόδοτος) τών εἴ τις παρ 
ἡμῖν ζηλῶσαι τὴν δίαιτα» ἐπιχειρήσει --- 
ἑλλέβορον.") 

ζηλωταί παρὰ Ἰουδαίοις οἱ τοῦ νόμου 
φύλακες" ''Ἄνανος ἀποκλείσας τοὺς ζηλωτὰς 
εἰς τὸ ἱερὸν καὶ φρουρὰν αὐτοῖς ἐπισήσας 
παρεκάθητο. ε{, v. νανος. 

ζηλωτός µακαρισός, ἐπαινετός. 
ζηλωτότατον µακάριον' “ριστοφάνης 

(Nuh. 463) ζηλωτότατον βίον. ἀνθρώπων 
διάξεις. 

ζημία ἡ ςέρησις. 
Ζή» Ζηνός Ζηνί. 
Ζη»όβιος σοφιςής, παιδεύσας ἐν Ῥώμῃ 

ἐπὶ “δριανοῦ Καΐσαρος, ἔγραψεν ἐπιεομὴν 
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τῶν παρομιιῶ» 4ιδύμου καὶ Ταρραίου ἐν 
βιβλίοις Υ, µετάφρασιν ἑλληνιςὶ τῶν ἱςοριῶν 
Σαλουςίου τοῦ “Βωμαϊκοῦ ἱςορικοῦ καὶ τῶν 
καλουµεένων αὐτοῦ ῥβελῶ», γενεθλιακὸν εἲς 
Αδριανὺν Καίσαρα, καὶ ἄλλα. 

.. Ζηνόδοτος ἀλεξανδρεὺς γραμματικός, 
ὁ ἐν ἄςει κληθείς, ἔγραψε πρὸς τὰ ὑπ' “4ρι- 
σάρχου ἀθετούμενα τοῦ ποιητοῦ, πρὸς Πλά- 
τωνα περὶ Φεῶν, περὶ τῆς Ὁμηρικῆς συνη- 
θείας, λύσεις Ὁμηρικῶν ἀπορημάτω», εἰς τὴν 
Ἡσιόδου Φεογονίαν, καὶ ἄλλα συχνά. 

ν΄ Ζηνόδοτος Ἐφέσιος, ἐποποιὸς καὶ γραµ- 

µατικός, μαθητὴς τοῦ Φιλητᾶ, ἐπὶ ΓΠτολε- 
µαίου γεγονὼς τοῦ πρώτου, ὃς καὶ πρῶτος 
τῶν Ὁμήρου διορθωτὴς ἐγένετο, καὶ τῶν ἐν 
Αλεξανδρείᾳ βιβλιοθηκῶν προύςη, καὶ τοὺς 
παῖδας Πτολεμαίου ἐπαίδευσεν. 

Ζη»όθεμις ὄνομα κύριον. 
Ζήνων Αλεξανδρεύς, ἀνὴρ Ἰουδαῖος μὲν 
Ἰεγονώς, ἀπειπάμενος δὲ δηµοσίᾳ πρὸς τὸ 
φῦλον τῶν Ἰουδαίων, ὡς παρὰ σφίσι νενό- 

µισαι, τὸν λευκὸν ὄνον ἐν τῇ ἀργούσῃ ἡμέρᾳ 
διὰ τῆς καλουμένης αὐτῶν συναγωγῆς ἐλα- 
σάµενος.. οὗτος ὁ Ζήνων ἐπιεικὴς μὲν ἦν 
φύσει καὶ ἱερύς, ἀλλὰ νωδέςερος ἐν λόγοις 

καὶ µαθήµασιν, ἐφιέμενος μὲν ἀεί τι µαν- 
Φάνειν καὶ ἐρωτῶν ὃ τι ἂν ἀγνοοῖ, πάντα δὲ 
σχεδὸν ἀγνοῶν"' καὶ γὰρ νοῆσαι βραδύτατος 

» καὶ τῶν νοηθέντω» ὀψέ ποτε προδότης 
εὐπὸ λήθης ἑτοιμότατος. ἦν δὲ καὶ ἕτερος 
Ζήνων», τοῦ Πρόκλου ἑταῖρος, κατὰ τὸν αὐ- 
τὸν χρόνον, τῷ μὲν γένει Περγαμηνός, τῇ δὲ 
φύσει καὶ αὐτὸς ἐνδεέςερος τά γε πρὺς ἐπι- 
ςήµην», ἐπιεικὴς δὲ καὶ τὰ ἤδη κατηρτυµέ- 
ρος. ὁπότερος δὲ αὐτοῖν ἀφορμὴν τῇ διαςά- 
σει παρέσχετο τῷ Σαλουςίῳ πρὸς τὸν Πρό- 
κλον, οὐκ ἔχω φράζειν. 

ε ὅτι Ζήνων βασιλεὺς "Ρωμαίων τὴν μὲν 

ὠμότητα, ᾗ ἐκέχρητο «Πέων, ἐν τῇ φύσει ἐκ 
εἶχεν"' ἐδὲ τὸ θυμόμενο» ἀπαραίτητον αὐτῷ 
χαθειςήχει ἐσάπαξ, οἷον τὸ /{έοντος διέκενε. 
καὶ τήν γε προαίρεσιν ἐν πολλοῖς εἶχε φιλό- 
τίµον” καὶ ἃ ἕπραττε, δόξης ἕνεκεν καὶ τοῦ 

Φαυμάζεσθα, ἔπραττεν ἐπιδεικτικῶς μᾶλλον 
ᾖ ἀληθῶς. οὐ μὴν οὔτε ἔμπειρος τῶν πρα- 

μάτων ἦν, οὔτε εἶχεν ἐπιςήμην δὲ ἧς ἔςιν 
ἀσφαλῶς τὰς βασιλείας ἰΦύνεσθαι. πρὸς δὲ 
κέρδος καὶ λῆμμα ἂχ οὕτω μὲν ἐμμανῶς ὡς 
ὁ 4έων διέκειτο, οὐδὲ ἔπλαττε μὴ ὄντα τοῖς 
κεκτηµένοις ἐγκλήματα, οὐ μὴν οὐδὲ παντε- 
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λῶς κρείττων ὑπῆρχε τοῦ πράγματος. καὶ 
χρηςῆς ἂν βασιλείας ἔευχον Ῥωμαῖοι, εἰ μὴ 
Σεβασιανὺς ὁ τότε παραδυναςεύων ἦγεν αὐ- 
τὸν ὅπῃ ἐθούλετο, καπηλεύων ὥσπερ ἐξ ἆγο- 
ρᾶς ἅπαντα, καὶ μηδὲν ἄπρατον ἐῶν ἐν τῇ 
βασιλέως αὐλῇ διαπράττεσθαι. ἀλλὰ τὰς μὲν 
ἀρχὰς ἀπεδέδοτο πάσας, ἰδίᾳ μὲν ἑαυτῷ ἰδίᾳ 
δὲ λαμβάνω» τῷ βασιλεῖ τὰ τιµήµατα" καὶ 
εἰ προσῆλήόεν ἕεερος βραχύ τι προςιώείς, ἐκεῖ- 
ος ἦν αἱρετώτερος. τῶν δὲ ἐν τοῖς ἀρχείοις 
γινοµιένων ἁπάντων οὐδὲν ἦν ὃ μὴ λαβὼν 
ἀπεπίπρασκε». εἰ δέ τωι ἀρχὴν τῶν περὶ αὐ- 
τὸν ὄντω» ἐχαρίσατο Ζήνων, ὥσπερ πολιτο- 
κάπηλος αὐτὺς ταύτην ὀλίγου παρ ἐκείνου 
λαμβάνω» ἄλλοις ἐδίδου τοῦ πλείονος, Ζή- 
νωνι δὲ τὰ κλέμματα παρέχων. 

ὅτι Ζήνων ὅ βασιλεὺς πυθόµενος τιῶν οἵ- 
κείων τὴν ἧτταν ἐς φράριον καταφεύγει ἐπὶ 
λόφη κείµενο», ὃ Κωνςαντινούπολιν οἱ πρόσ- 
χωροι ἐκάλου». ὅπερ γνοὺς τοῖς συνοῦσι, σε- ν»άξας, ''Φεῦ παίγνιον᾽' εἶπεν '"ἄρα ὁ ἄνθρω- 
πας, εἴγε καὶ ἐμὲ οὕτω παίζειν φιλεῖ τὸ ὅαι- 
µόνιο». ἐμοὶ γὰρ δὴ οἱ μάντεις τὸν Ιούλιον 
µῆνα ἐξ ἀνάγκης ἐν Κωνςαντινουπόλει ὅια- 
τεινόµενοι προύλεγο». κἀγὼ μὲν ἐνόμιζον ἐς 
Κωνςαντινούπολιν ἀναβήσεσθαι". νῦν δὲπάν- 
των ἔρημος καὶ φυγὰς εἲς λόφον ἠλφον, εὖ- 
ρηκὼς ὁ δείλαιος προσηγορίαν ὁμώνυμον.' 
ο. ν. ἐξῆλθεν. 

Ζήνω» βασιλεὺς Ρωμαίων», ὃς Ζήνωνα 
τὸν ἑανυτοῦ υἱὸν διάδοχο» καταλιπάνειν Φέ- 
λων κομιὸδῇ νέον προῆγέ τε δὲ ἀξιῶν καὶ 
σωμασκεῖσθαι ἐκέλευεν εἰς ἐπίδοσιν τῆς ἡλι- 
κίας. οἱ δὲ βασιλικοὶ ἐν ἐξουσίᾳ γενόμενοι 
τοῦ ἄδην τὰ δημόσια καταναλίσκειν συβαρι- 
τικῶς τὸν νέον κραιπαλᾶν ἐνήργου», καὶ µα- 
σροπεύο»τες αὐτῷ τοὺς συνήβους πρὺς τοὺς 

τῶν. ἀρρένων ἔρωτας λυσσᾶν ἐπαίδευσαν ἐκ- 
τόπως. διαίτης οὖν ἐν ἡδοναῖς καὶ τύφῳ τι- 
Βεμένης τὸ καλὸν ἐφὰς γενόμενος, καὶ τὴν 
ὑποτυφομένη» ἁλαζονεία» ἐπὶ τῇ βασιλικῇ 
καραδοκίαᾳ διὰ τῶν» προσώπων ἀπεμφαίνω», 
ἀκροβατεῖν τε ἤρξατο καὶ µετέωρον τὸν αὖὐ- 
χένα αἴρειν καὶ (συλλήβδην φάναι) προσέχειν 
πᾶσιν ὡς αἰκέταις ἀνθρώποις. ἀλλ ὁ πάν» 

των ἔφορος τὴν φυσικὴν καὶ διδακτὴν αὐτῦ 
κακύτητα τεθεαμένος,. ὁιαρρεύσαντα τῇ γα- 
σρὶ καὶ ἀναισθήτως ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐς 
τὴν εὐνὴν ἀποπατοῦντα πρόωρο» τῶν» ἀν- 
Ψρωπείων ἐδικαίωσεν ἐκβῆναι. 

— 



4602 

ϱ ᾖΖήνω» ἄιοσκορίδου Ταρσεύς, ὡς δέτι- 
νες Σιδώνιος, φιλόσοφος, μαθητὴς Ἀρυσίπ- 
που τοῦ Ταρσέως, φιλοσόφου σωικοῦ, καὶ 

διάδοχος. 
(. Ζήνων» Κιτιεύς εἰ δὲ ῥήτωρ τις ἦν ἢ 
φιλόσοφος, ἄδηλον. ἔγραψε περὶ σάσεω», περὶ 
σχημάτων», ὑπόμνημα εἲς Ἐενοφῶντα, εἲς Au- 
σία», εἲς «{ημοσθένη». περὶ ἐπιχερημάτων. 

τα Ζήνων Ἰνασέι ἢ 4ημέη, Νισιεύς (πό- 

λις δέ ἐσι Κύπρου τὸ Κίτιον), φιλόσοφος, 

ὃς ἦρξε τῆς σωικῆς αἱρέσεως. ΄ἐπεκλήθη δὲ 

καὶ αὐτὸς ςωικὸς διὰ τὸ ἐν τῇ σοᾷ τῇ ἐν 

"Αθήναις διδάξαι αὐτόν, ἥτις πρῶτον μὲν Ηει- 

σιανάκτειος, ὕςερο» δὲ ζωγραφηδεῖσα ποικίλη 

ἐκλήδη. μαθητὴς δὲ ἦν Κράτητος τοῦ κυνι- 

κοῦ, εἶτα Πολέμωνος τοῦ Φηναίου. ἐτελεύ- 

τησε δὲ ἐτῶνς, ἀφελὼν' ἑκάοτε τῆς τροφής, 

ἕως ἀτονίᾳ διεφθάρη. ἐχρήσθη δὲ αὐτῷ πυν- 

Φανομένῳ' περὶ βία συγχρωτίζεσθαι τοῖς νε- 

κροῖς, ὅπερ ἦν τοῖς ἀρχαίοις διὰ τῶν βιβλίων 
(σε, γ. συγχρωτίζεσφαν). Φοῖνιξ δ᾽ ἐπεκλήθη, 

ὅτι Φοίνικες ἔποικοι τοῦ πολιχ»ίου .ἐγένοντο. 

ἤκμαζεν ἐπὶ «άντιγόνου τοῦ T ονατᾶ, ἐπὶ τῆς 
ρκέ ὀλυμπιάδος. καὶ παροιμία "Ζήνωνος 

ἐγκρατέφερος" " οὗτος γὰρ ἄκραν εἶχε δίαι- 

ταν καὶ λιτή», ὥσε καὶ ες παροιμέων 2ωρῇῆ- 

.. ""φιλοσοφίαν καινὴν γὰρ ότος ἐριλοσύ- 

* (Ρ]ή]επιο πρ. Diog. L.72) τῷ γὰρ ὅ οντι 

πάντας ὀπερεβάλετο τῷ τε εἴδει καὶ σεµνό- 

τητι καὶ νὴ ία µακαριότητε. κατέσρεψε δὲ 

τὸν βίον ἄνοσος καὶ ὑγιὴς ὁιατελέσας. 

ν΄ Ζήνων ἸΠουσαίου Σιδώνιο, φιλόσοφος 

ζωαός, µαθητὴς 4ιοδώρου τοῦ κληθέντος 

Ἠρόνου, διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς (Ζήνωνος 

τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ἀπολογίαν ὑπὲρ Σω. 

κράτους καὶ Σιδωνιακά. 
' Ζήνων Τελευταγόρου ᾿Ελεάτης, φιλύσο- 
φος τῶν ἐγγιζόντων, Ηνδαγόρᾳ καὶ 4ημο; 

κρίτῳ κατὰ τοὺς χρόνους (ἦν γὰρ ἐπὶ τῆς οή 

ὀλυμπιάδος) μαθητὴς «Ἐενοφάνους ἢ. Παρ: 

µενίδου, ἔγραψεν ἔριδας, ἐξήγησιν τῶν Ἐμ- 

πεδοκλέους, πρὸς τοὺς φιλοσόφους περὶ φύ- 

σεως. τοῦτόν φασι» εὑρετὴν εἶναι τῆς ὀε» 

λεκτικῆς, ὡς Εμπεδοκλέα τῆς ῥητόρικῆς. καὶ 

θελεῖν δὲ δελήσας Νέαρχο» (οἳ δὲ {ιομέδοντα) 

τὸν "Ἑλέως τύρα»»ο» ἑάλω, καὶ ἐρωτώμενος 
ὑπ) αὐτοῦ τὴν γλῶτταν» αὐτοῦ ἐνδακὼν καὶ 
ἀποτεμὼν προσέπτυσε τῷ τυράννῳ, «καὶ ἐν 

ὅλμῳ. ῥληθεὶς συνετρίβη πτισσόμενος. ὅταν 
φέφει δὲ ᾿Ελεάτης καὶ ᾿Ελαϊτης. 

Ζήνων 6 -- ζυγίζω 

Ζηρυνθία ἡ “φροδίτη. καὶ Ζηού»- 
Φιον, καὶ Ζήᾳινθον ἄντρον, ἐν ᾧ τοὺς 
κύνας ἔθνον. eſ. ν. Σαμοθράκη. 

ζητεῖν ἐπὶ τοῦ βούλεσθαι τιθέασιν At- 
τικοί" ᾿'μηδὲ σὺ ζήτει τι πνθέσθοι. 

: Ζήτης ὁ τοῦ Βορέου παῖς, 
ζητήσεται ἀντὶ τοῦ ζητηθήσεται. 
ζητηταί ἀρχή τις ἦν 4θήνησι, κατὰ 

καιροὺς καθιςσαµένη, πρὸς ἣν ἐμηνύοντο οἱ 
ὀφείλοντες χρήματα τῇ πόλει καὶ μὴ ἀποδε- 
ῥωκότες. 

ζητη τηρίω» ὄ ὄργανα τὰ — 
δὲ προσάγουσι πΌρ καὶ τὰ τῶν ζητητη- 

— ὄργανα. ὃ δὲ τὰ πραγθέντα ἐξεῖπεν.) 
ζητρεῖον τὸ τῶ»ρ δούλων κολασήριον 

Εὔπολις, εξ, ν. ζώντειο». 
ζητῶν" "Σηεῶν γὰρ ὄψον Φοἰμάτιον ἁπώ- 

λεσα,' ἐπὶ τῶν ἀτυχεσάτω». | 
ζιβύνη — ἀκόντιον», ὠόγχην 

σπάθη. 
Ζιῤύτης ὄνομα κώριό». 
ζιζάνιον ἡ ἐν τῷ σίτῳ αὖρα. 
Ζιήλας ὄνομα κύριο». 
ζε»ίχιο» τὸ λωρίαν τὸ ὑποδήματος. εξ, 

v. σφαιρωτήρ. 
ῥέρης. καὶ χλίνεται έρη, ὠκυνικὴ φωνή. 

Luciun. Tox. 40. 
Ζολιμίηλος ὄνομα κύριο». 
Ζοροβάβελ ὄνομα κύριον. 
ζοφερά ἡ σκοτεινή, καὶ ζοφερό»ὑμοίως, 
ζοφοδορπίας ὁ σκοτεωὸς δεῖπνος. 
ζοφομηνία ἡ ἔκλειψις τῆς σελήνης. 
ζόφον τὴν ὁύαι», οὕτως γὰρ καλεῖται ἡ 

θύσες. ξόφος. 

ζοφώδης ὁ σκοτεινός, καὶ ζοφοειδήςι 

ζυγάδη» συνιζευγµένως. 
ζύγαινα εἶδος ἰχθύας... 
ζυγάσροις' Ἐενοφῶν (ΟΥτ.7 8 1) “τὰ 

δὲ ἄλλα χρήματα παραδεχοµένους ἐν ζυγά- 
σροις «ήσαντας ἐφ᾽ ἁμάξης κομέζειν, ἕνα ὅτῃ 
καιρὸς εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαςθι τὰ ἄξιαι 
ζύγαςρον γὰρ ἡ ξυλίνη σορός,. 

ζυγεῖν ἐςὶ τὸ ἐπ εὐθείας τῷ. κατὰ μῆ- 

κος σίχῳ κεῖσθαι, ἦτοι παραλλήλως ἔχει». 
σιχεῖν ἐςὶ τὸ ἐπ εὐθείας κεῖσθαι τῷ κατὰ 
βάθος ςίχῳ" τοῦτο γὰρ καὶ κυρίως λέγεται 
σίχος. 

ζυγέα ἡ ρα. 
ζυγκανός ὁ ζυγός. 

«ξυγίω. 

ιά αἳ 



ζύγιοι — ζωγρίη 
ζύγιοι ἵπποι οἱ ὑποβαλλόμενοι τῷ τοῦ 

ἅρματος ζυγῷ, τθτέςιν ὁ µέσος ἀριςερὸς καὶ 
ὁ µέσος δεξιός. καὶ ἁπλῶς ὁ κὴ παράσειρος 
οὕτω λέγεται. 

ζυγόδεσµος (ΗΠοπι. ο 270 ο 
ζυγοῦ. 

ζυγοίπαρὰ Ἡροδότῳ (1 24) αἵ καθέόραι. 
ζυγομαχεῖ ςσασιάζει ὡς οἳ βόες ἐζευγμέ. 

μὰς τοῦ 

νοι. κετῆκται ἡ λέξις ἀπὸ τῆς τῶν» βοιῦν πρὺς. 
ἀλλήλους μάχης": ἐκεῖνοι γὰρ πολλάκις, ὅταν 
ἕκωσι κάµνοντες, ἐπερείδησι τὸ βάρος πρὸς 
ἀλλήλους. κέχρηται Ὑπερίδης. 

ζυγομαχεῖν, ἀπὸ τῶν πωλούντων σα- 
ὑμῷ καὶ διαφεροµένων πρὸς τὸς ὠνεμένες. 
οἳ δὲ ἀπὸ τῶν ὑποζυγίω», ἢ βοῶν ἢ ἵππων 
ἢ τινῶν τοιούτω», μὴ όυμφώνως ἐργαζομέ- 
νων. Ἡσίοδος (Ο. 434) ''βόε ὃ’ ἐνναετήρω 
ἄρσενε κεκτῆσθαι" τῶν γὰρ σθένος ἐκ ἆλα- 
παδνό». οὐκ ἂν τώγ ἐρίσάντε.'' “Ἡρωδιανὸς 
δὲ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς πλοίοις ζυγῶν δύνασθαι 

εἶναι τὴν λέξιν, ὅταν περὶ τὰς καθ έδρας δια: 
φέρωνται οἳ ἐρέται. 

. ζυγός ἐν τοῖς τακτικοῖς τὸ ἐκ παρεςήκό- 
των ἀλλήλοις πλῆψθος. ἐρετικὴ καθέδρα. τὰ 
τοῖς ζῴσις ἐπιειθέμενα. καὶ τὸν ζυγὸν ἐν 

Φαλάµῳ. τῶν μουσικών ὀργάνων ὃ πῆχυς. 
τὸ τὰς ἰσότητάς διακρῖνον σκεῦος. καὶ αἱ 
Σηλαὶ τοῦ ἐν οὐρανῷ σκορπίον. καὶ ἡ ζυγο- 
τρυτάνη' τρυτάνη δὲ τὸ «άσικο». καὶ ὁ πε- 
ρικείµενος ἱμὰς τοῖς δακτύλοις πλαγίοις ή 

τῶν σανδαλίων’ Ἠρισοφάνης ys. 418) Ἱ 
ῥακτυλίδιον πιέζει τὸ ζυγόν." 

ν. ζυγός b νόμος παρὰ τῇ θεία γραφῇ. καὶ 
ὁ Χριςός Matth. 11 29) ''ἄρατε τὸν ζυγόν 
μθ, ὅτι χοηςός ἔσι, καὶ τὸ φορτίον µε ἐλα- 
φρό». καὶ ζυγὸν τὴν τοῦ νόµου βαρύτητά 
φησιν ὁ «4{αβίδ. Theodoret. ἵη Ρε. 2 8. 

ζυγοςάτης. καὶ ζυγοςατῶ. ο. ν. ἐζυ- 
}οςατεῖτο. 

ζυγοφορούμενα ἐν ζυγῷ ςαθμιζόµενα. 
ζυγῷ” "γυμνοὺς ὅπλων τοὺς ἄνδρας ζυγῷ 

καθ’ ἕκαςον ἀποδνομένους ἐπονειδίσως ὑπελ- 
Φεῖν προσαναγκάσαντες. 

ζυγώθρισσ» ἴσωσο», ζυγοςάτησο». ἔα- 

σον τὸ ἀπορσύμενο», ἔπειτα πάλιν ἀνασκό- 

πησυ» καὶ οἷον ἀνοίγειν ἀποπειράθητι"' τὸ 
γὰρ ἀναζυγοῦν ἐπὶ τὸ ἔξωθεν ἀνοίγειν τὴν 
Φύρα». οἳ δὲ ζυγώθρισον συνάρκοσὀ», σύμ- 
πηξο». ρισοφάνης Νεφέλαις (743), 

ζύγωφρο» ὁ συνέχων τὰς δύο θύρας 
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μοχλός. 
ζυγῶσαι τὸ —S ξυγῷ᾽ "ήρως ἴμγώ. 

σας εὐσθενεςάτῳ δράσει ταύροῦς."' 

ζῦθδος οὖνος ἀπὸ αριθῆς }όβενος. 
ζύμη τὸ φύραμα, καὶ ζυμίτης ἄρτος. 
ὅτι λόγος ἔχει ὡς ἀπὸ « ὥρας τῆς ιό’ 

τοῦ μηνὸς ἡμέρας, σάλπιγγος φωνόσης, πᾶς 
ἄρτος ζυμωτός, εἴ τις τοῖς 'Εβραίοις ὑπελεί- 
πέτο, πὺρὶ καιόµενος ἠφαάνίζετο. 

ζῶ" Σοφοκλῆς (08 410) ''οὐ γάρ τι σόὶ 
ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ «4οξία,”' . 

ζφα, ὅτι τὰ ζῷα ἄνω ἔχειν τὴν κεφἀλὴν 
λέγεται οὐ πάντως ὡς πρὸς τὸ πέριξ λαᾷ: 
βανόμενᾶ, ἀλλ ὡς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. 
καὶ τῶν ἀλύγων τοίνυν ζώων πῶν πλείσω», 

σχεδὸν δὲ πάντων ἐπὶ γῆν κεκυφότω», ὣς 
μηδὲ τῶν ὀπισθίῶν ὑψηλοτέραν ἐπὶ τὸ πέρίξ 
ἔχει τὴν κεφαλή», ὅμως λέγεται τὰ ἄνω τῶν 
ζῴων µέρη εἶναι κεφαλή τε καὶ τὰ κατὰ τὴν 
κεφαλήν. καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν τοίνυν ὡς' μὲν 
πρὸς τὸ πέριξ ἄνω λέγοιντ ἂν οἳ κλάδοι καὶ 
τὰ φύλλα, ὡς δὲ πρὸς τὺ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
κινήσεως, καὶ μιᾶλλόν ἐφι συµφυές, ἄνω μὲν 
αἳ ῥίζαι, κάτω δὲ οἱ κλάδοι. διὸ καὶ ἄναλο- 
γοῦσι κεφαλῇ. καὶ μὴν καὶ ςόµατι"' δὲ αὐ- 
τῶν γὰρ ὡς διὰ εόµατος ἡ τροφὴ χορηγεῖ: 
ται καὶ διοχετεύεται τῷ σώµατι. εἴ, ranerou. 
in 3 4 de anima. 

ζωάγρια καὶ ζώγρια, ν λύτρων τὸ 
ζῆν περιγίνεται" ζώάγρια γὰρ τὰ ζωῆς χαρι- 
σήρια. Προκόπιος Pers.2 12) τῷ Χοσρόη 
ζώγρια δόντες τὴν πόλιν καὶ οφᾶς αὐτοὺς 
διεσώσαντο."' 

ζωαρκῇ τὰ πρὸς ζωὴν ἀρκοῦντα. 
ζωαρκές ὁμοίως. 

"ζωάς τὸ πληθυντικό», καὶ τῶν ζωῶν». 
Ζωβέα ὄνόμα κύριον. 

ζωγράφος. 
ζωγρεῖ ζῶντας λαμβάνει, καὶ ζώγρει 

ζῶντα φύλασσε. 
ζωγρεῖον εἶδος σπὐριδίου. 

ζωγρία τὸ ζῷῴα ἀγρεύειν. ι 
ζωγρίᾳ λαβεῖν ἀντὶ τοῦ ζῶντά λαβεῦ 

καὶ κρατήσαι. 'καὶ Πολύβιος 79) "'οἳ δὲ 
γενόμενοι ζωγβίᾳ ἡ ἁύριοι τοῦ σρατηγοῦ τοῦ- 
τον ἀνεςαύρωσαν.) 

ζωγρίη. Ἡρόδοτος (6 28 «ρὸν δὲ᾽Τσιαῖον 
ζωγρήῃ ἔλαβεν. ἐζωγρήδη δὲ ὧδε" ὡς 'φεύ: 
Ίων κατελαμβάνετο' ὑπὸ ἀνδφὸς Πέρσεω,᾽ καὶ 
ώς — ὑπ) αὐτοῦ ἔμελλε συγκεν- 

— 

καὶ 
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τηθήσεσθαι, Περσίδα γλῶσσαν μετεὶς κατα- 
μηνύει ἑαυτὸν ὡς εἴη Ἱσιαῖος Μιλήσιος. καὶ 
αὖθις | "ὑπὲρ δὴ τούτω» τότῳ ζωάγρια ἄπο- 
διδούς, ᾖπερ οὖν δυνατὸν —* 

ζώδιον τὸ μικρὸν ζῴα». 
ζώεσκον ἀντὶ τοῦ ἐπλούτουν" ''ἐγὼν ἔτι 

ζώεσκον.᾽ 
ζῴη εὐκτικῶς. 
ζωή παρατήρησις καὶ μονὴ τῶν ὄντων. 

Artemid. ὃ 61, 
ὅτι ἡ ζωὴ καὶ τὸ ζῆν πολλαχῶς λέγεται, 

τουτέςσι, πλειόνω» οὐσῶν ψυχικῶν δυνάμεων 

καθ’ ἃς τὸ ζην ἐγγίνεται, πλείους καὶ αἱ δι 
αὐτῶν» ζωαὶ καὶ τὸ ζην», οἷον κατὰ νῶν, κατ 
αἴσθησι», κατὰ τὰ λοιπά, διὸ κἂν ἕν τι τά- 
των ὑπάρχῃ τινί, ζῆν λέγεται τὸ µετέχον αὖ- 
τοῦ. ὅφεν καὶ τὰ φυτὰ θρεπτικὴν ἔχοντα δύ- 
ναμι» ζῇ, µηδεµίων τῶν ἄλλων ἔχοντα, μήτε 
τὴν αἰσθητικὴν μήτε τὴν Νατὰ τόπον κινη: 
τικὴν μήτε τῶν ἄλλων µηδεµίαν. Philopon. 
in2 de anima. 
oꝛri ζῆν μὲν λέγεται τὰ φυτά, οὐ ζῴα δὲ 

εἶναι, διότι, ὥσπερ δρομέας. λέγομεν οὐ τοὺς 
ὁπωσοῦ» δρόμου μετέχοντας ἀλλὰ τὰς σφο- 
ὁρῶς καὶ τρανέσερον µετειληφύτας τοῦ τρέ- 
χειν, οὕτω καὶ ζῷα λέγονται οὐ τὰ ὁπωσᾶν 
µετέχοντα τοῦ ην καὶ τῆς ζωῆς, ἀλλ’ ἐν οἷς 
τὸ ζῆν καὶ ἡ ζωὴ τρανέςερο»ν καὶ περιφανέ- 
σερόν ἐσι». id. 

ζωὴ πίθου, ἐπὶ τῶν μετρίως καὶ τα- 
πευῶς ζώντων, ἀπὸ «{ιογένους τοῦ φιλοσό- 

φον, ᾧ πίθος ἦν ἡ ἠδίση καταγωγή. 
ζωή » τὴν κτῆσι», τὴν οὐσίαν. ὁιαφέρει 

δὲ ζωὴ ψυχῆς" ῇ γὰρ καὶ τὰ φυτά. 
ζωηρός ὁ ζῶν καὶ παρέχων ζωήν. 
Ζωίλος Αμϕιπολίτης (πόλις ϱ᾽ ἐςὶ Ἰα- 

κεδονίας άμϕίπολες, τις πρότερον ἐκαλεῖτο 
Ἐννέα ὑὁδοί), ὃς ἐπεκλήθη ὁμηρομάφιξ, ὅτι 
ἐπέσκωπτεν Ὅμηρον: διὸ αὐτὸν διώξαντες οἱ 

ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ κατὰ τῶν Σκιρωνίδων πε- 
τρῶν ἔρριψα». ῥήτωρ δὲ ἦν καὶ φιλόσοφος, 
ἔγραψε μέντοι τινὰ καὶ γραμµατικά, κατὰ 
τῆς Ὁμήρα ποιήσεως λόγους Φ’, ἱςορίαν ἀπὸ 
Φεογορίας ἕως τῆς Φιλίππου τελευτῆς, βι- 

βλία Υ, περὶ ᾽άμφιπόλεως, καὶ κατὰ Ἴσο- 
κράτους τοῦ ῥήταρος. 

ζῶμα ἡ ζώνη" Σοφοκλῆς El. 454) 'δὸς 
αὐτῷ τήνὸ᾽ ἀλιπαρῇ τρίχα καὶ ζῶμα τὰμὸν 
οὐ χλιδαῖς ἠσκημένο», τὴν ζώνην λέγω», ὁ 
τὸ ἔνδυμα. 

ζώδιον — ζωπυρῆσαι Ὁ 

Ζωμάλμη ὄνομα κύριον. ἦν δὲ Θασία. 
«Γ. ν. Θασίαν. 

ζῶμιεν γὰρ οὐχ ὡς Φέλομεν, ἀλλ ὡς ὃν- 
νάµεθα,' ἐπὶ τῶν μὴ κατὰ προαίρεσυ ζών»- 
των. κέχρηται Πλάτων ἐν Ἱππίᾳ. (μα. 
p. 301 0). 

ζωμήθυσις μαγειρικὸν ἐργαλεῖο»' ἐν ἐπι- 
γράμματι (ΑΡ 6101) "ζωμήρυσίν τε τὴν λί- 
πους ἀφρηλάγον. 

ζωμὸς µέλας ἡἤ λεγομένη αἱματία. 
ζῶναι ἐπὶ γῆς πέντε, βόθειος, ὑπὲρ τὸν 

ἀρκτικὸν κύκλο», ἀοίκητος διὰ ψῦχος' εὔκρα- 
τος” ἡ καλουµένη Φδιακεκαυμένη" ἀντεύκρα- 
τος" νύτιος, ἀοίκητος διὰ vũxos Diog. L. 

7 156. 

Ζωναῖος ἔγραψεν ἐρωτικὰς ἐπιςολάς, 
καὶ περὶ τοῦ σφαιρίζει. φέρονται δὲ αὐτοῦ 
καὶ ἕτεραι ἐπιςολαὶ ἀγροικικαί, ἀλλ ἀποπί- 
πτουαι τοῦ χαρακτῆρος. 

ζώνη πορφυροῦν ἱμάτιον, 
Π 69). 

ζώνη τροπικῶς ἡ δύναμις, ἐπειδὴ ὁ ἐζω-» 
αµένος εὐςαλέςερύς ἔφσι πρὸς τὴν πρᾶξιν. 
Theodoret. in Ps. 18 40, 65 9. 

ζώνη τὸ ἀξίωμα" " ἀναζητουμένους τῆςς 
βωσιλίδος ὠδεῖσθαι οὗ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ὑπὸ ζώνην (ε[.ν. αὐθένεης). καὶ 
«ἰλιανός Txul πως τὴν ζώνη» τοῦ χρυσίου, 

ἣν ἐπήγετο ὁ ξένος, 6 πανδοκεὺς ἐφεάσατο, 
καὶ παραχρῆμα ἐποφθαλμις.. οἳ. ντ. κατα- 
γωγῆς, κερµατίζει, τιμιωροῦντός. 

ζώννυσθαι καθοπλίζεσθαι. . 
ζώντειον κολαςήριον οἰκεκῶ». 
ζωοδθότειρα ζωὴν παρέχουσα. 
ζωοδότης ὁ ζωὴν πᾶσι διδοὺς ἀγαθὸς 

Φεός. | 

ζωὸς γενήσῃ κρομμύε λόπον λαβώ»," 
πρὸς τὰς ἀπὸ μικρᾶς αἰτίας μεγάλας ὀόξας 
χαρπουµένους. 

ξώπυρα τοῦ ζῆν ποιητικά, 
ζώπυρα φυσητῆφες, ὅψεν οἱ χαλκεῖς τὸν 

πῦρ φυσῶσι. ! 
ζώπυρα λείψανα. e 

Tonuget ἀναζῆν ποιεῦ ἡ ἐκκαίει. 
ζωπυρῆσαι ἀναφάλψαι, ἐκ μεταφορᾶςὰ 

ἀπὸ τοῦ πυρός, ἐπεὶ τὰς ἐξ ἀρρωςίας άναρ- 
ρω»νυμένους λέγουσιν «ττικοί. 

ζωπυρῆσαι κυρίως ἐπὶ τὸ ἐκ μικροῖ» 
σπινθῆρος φυσῶντα μεγάλην φλόγα ἀνάψαι. 
καὶ ἐπὶ πολέμου ὁὲ λέγεται, 

Ἡρόδοτοςα 
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Ζώσιμος 1 ωζαῖος ἡ «σκαλωνίτης, σο-Ἡ 
43 "εἰ μὴ τὼ Φεὼ ζωπυρήσεις, λύσω τὸν | φιςής, κατὰ τοὺς χρύνους “4ναςασίι τᾶ βα- 
ἐμαυτῆς υἱόν, καὶ ποιήσω τήµερο» τὲς ὅδη- 
μότας βωςρεῖν σ᾿ ἐγὼ πεκτόμενον. 

ζωπύρια φυσητήρια. 
ζώπυφον πεπυρακτωµένο», ἔνφερμον. 
Ζωπύρου τάλαντα. Ζώπνρος ὁ Πέρ- 

σης βασιλεῖ χαριζόμενος, μαςιγώσας ἑαυτὸν | ρακα, ο) δὲ κυρίως τὸ ζῶσμα" 
καὶ τῆς ῥινὸς καὶ τῶν ὤτων ἀφελόμενος, 
ἠσῆλθεν εἰς Βαβυλώνα, καὶ πιςευθεὶς διὰ 

τὰ περὶ τὸ σῶμα περέδωκε τὴν πόλιν. ἐκ 
μεταφορᾶς οὖν εἶπε τάλαντα καὶ ζυγά, οἱο- 
"ὲ ἔργα καὶ πράξεις. 

. Ζωροάςρης Περσόμηδος αοφός, ὃς καὶ 
πρῶτος ἦρξε τῇ παρ αὐτοῖς πολιεευομένου 
ὠύματος τῶν ἹΗάγω». ἐγένετο δὲ πρὸ τῶν 
Ἰμωικῶν ἔτεσι φ’. φέρεται δὲ αὐτᾶ περὶ φύ- 
πως ῥιμλία ὅ’, περὶ λίθων τιµίων ἕν, ἄσε- 
ροσκοπικά, ἀποτελεσματικὰ ῥιῤλία έ. 

' Ζωροάςρης «ἀςρονόμος ἐπὶ Νίνα βασι- 
Ἱέως 4σσυρίω», ὃσις ηῦξατο ὑπὸ πυρὸς οὐ- 
ῥανίη τελευτῆσαι, παρεγγυήσας τοῖς «ἄσσυ- 

ρέοις τὴν τέφρα» αὐτᾶ φυλάττειν' ὅτω γὰρ 
αὐτοῖς ς βασιλεία ἐκ ἐκλείψει διὰ παντός. 

ὑπερ µέχρι νῦν πεφύλακται παρ αὐτοῖς. 

ζΖωρομάσδὃρης «Χαλδαῖος σοφὸς ἔγραψε 
μαδηματικὰ καὶ φυσικά. 

ζωρόν ζωτικό». 
ζωροπόται ἀκρατοπόται. 
ζωρότερο» ἀκρατότερον' ἐν ἐπιγράμ- 

μαι (ΑΡ 6 115) "καὶ ζωρὸν κεράσας ἴσοχει- 
Μαι”. καὶ Όμηρος εἰπιωὼν (1 203) ᾿ζωρύτερο» 
δὲ χέραιε ιαφορὰς κράσεων λέγεε, ὡς μί- 
Ἱματός τινος σερεµνίους ποιοῦντος τοὺς πί- 

πντας, 
ζώς Hom. 1 867) ἀντὶ τᾶ ζῶν. 

ζώσας ἐναργεςξέρας, οὐκ ἀπολλυμένας" 

δοφοκλῆς OR 44) “ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ 
τάς ξυμφορὰς ζώσας ὁρῶ µάλισα τῶν ῥου- 
Ἱπμάτων. τουτέςσι» ἐν τοῖς συνετοῖς τὰς 

συρτυχίας καὶ τὰς ἀποῤάσεις τῶν ῥελευμά- 
των ὁρῶ ζώσας καὶ ὁκ ἀπολλυμένας. ἀντὶ 
τὸ h σφάλλεται, ἀλλὰ τᾷ ἀπαβησομένο σο- 
χάεται καλῶς. 

Ζωσιμᾶς ὄνομα κύριον. 
. Ζώσιμος «4λεξανδρεὺς φίλόσοφος χη: 
μευτικὰ πρὸς Θεοσεβίαν τὴν ἀδελφή»' ἔσι 
δὲ κατὰ ςοιχεῖον ἐν ῥιῤλίοις κή, ἐπιγράφεται 
δὲ ὑπὸ τινῶν χειρόκκητα. καὶ ὁ Πλάτωνος | 
βίος. ἱ διαιρέσεις (4105) ! 

σιλέως, ἔγραψε λέξιν ῥητορικὴν κατὰ σοι- 
χεῖον, καὶ ὑπόμνημα εἲς τὸν 4ημοσθένην 
καὶ εἰς «4νσίαν. 

ζῶσμα φαεινύν (Ηοιη. ὃ 482) τὸν χι- 
τῶνα, ἀπὸ τοῦ ζώνρυσθαι. ἄλλοι δὲ τὸν δώ- 

οἱ Ῥωμαίων 
ψιλοὶ ἐφαπτίδα εἶχεν ἕκαςος αὐτῶν καὶ ζώ- 
σµατα πρὺ τῶν μηρῶν. 

Ζώςειον ὄνομα τόπου. 
ζωςήρ ᾧ ἐπάνω τοῦ θώρακος χρῶνται. 
ζῶςρα ἐνδύματά τινα ἀνδρῶν, οἷον χι- 

τῶνας βαθεῖς, οὓς ζώννυνται τῇ ζώ»ῃ. 
ἑωύφιον.. 
ς ωφυτεῖ ἴσθαι ζρογονεῖσθαι. 
ζώων ζῶν" (ΑΡ 9 391) "ζώων μὲν σέο µα- 

τρὶ διαμπερὲς αἶσχος ἀνάπτεις, καὶ κρατε- 
ρᾶς Σπάρτας πάτρια Φεσμὰ λύεις.' 

ἡ ἢ παρὰ ριςοφάνει ἐν Νεφέλαις 41906) 
ἵῃ ἡ σιώπα” μηδὲν εἴπῃς νήπιον. ανγκατα- 
— μὴ εἴπῃς δὲ εὔηθες. 

περὶ τοῦ ἤ συνδέσμου. ἢ γὰρ διαζευκτι- 
κύς ἐςιν ή διασαφητικὺς ἢ ὑποδιαζευκτικός, 
καὶ διαζευκτικὸς μὲν ὁ τὰ ἐναντία ἐν τῇ συ»- 
τάξει διιςῶν, οἷον ἡμέρα ἢ νύξ, Hom. Ἐ 108) 
'"Ἡ νέος ἠὲ παλαιός. ὑποδιαζευκτικὸς δέ ἐσιν 
ô διάφορα πράγματα τιθεὶς καὶ μηδὲν ἕτε- 
ϱον ἐν τῇ αἰτήσει διαιρῶ», οἷον '"δός μοι 
χρυσὸν ἡ ἄργυρον ἢ λίθους τιµίους.. ὅια- 
σαφητικὸὺς δέ, ὅταν τῶν δύο προτεθέντων τὸ 
ἓν αἱρῆται, οἷον “ἐν γῇ πένεσθαι κρεῖσσον 
ἢ πλουτοῦντα πλεῖν,, καὶ "θέλω τύχης σα- 
λαγιιὸν ἡ φρενῶν πίθον. 

ᾗ ἀντὶ τοῦ ὥς, καθώς. 
ᾗ νομ(ζεται (50Ο 1608) ὡς νενόμισαι 

ἐπὶ τοῖς »εκροῖς. 

ᾗ ὅπου, τοπικόν' ""ᾗ ἅμα μὲν ςερεὺν ἅμα 
δὲ χθαμαλὸν ἠν) (et. ν, χθαμαλά). καὶ αὖ- 
θις (ΑΡ 7 08) "ᾗ σὺ φιληδῶν οὕτως ἀρέσκῃ 
καὶ μένειν ἔγνως. 
ᾗ χωρὶς τοῦ.ν, ἀντὶ τᾶ ἦν. "ἀλλ οἰάπερ 

αὐτὸς ἔμαθον ὅτε παῖς ἡ' ἀντὶ τοῦ ἔα “ἄρι- 
σοφάνης Όρνισι (1963), καὶ ἐν «4{νσιεράτῃ 

(844) '"ἡ δεκέτις. ἀντὶ τοῦ ἴα, κατὰ συνα(- 
ρεσιν ἡ, ἀντὶ τοῦ ἤμην, καὶ χωρὶς τοῦ ν' 
ρισοφάνης Πλούτῳ 7) '"ἃ κρύπτειν ἡ πα- 
θεσκευασµένος. τίθεται καὶ ἐπὶ Υ προσώπε. 
ἔσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἥμην ἐκ τῆς Ὁμηρικῆς 

᾿ὣς ἔον, εἴ ποτ ἔην γε. 
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ᾖά διδολλάβως τὸ ἐπορευόμην. σὺν τῷ ε 
γράφεται" οἱ γοῦν Ἴωνες Πια λέγουσι, καὶ 
ἦισαν τὸ Πεσαν. καὶ παρὰ Θουκυδίδη {4 1) 
οὕτως ἀναγνωσέον, "ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσίων 
ἐς αὐτόν. οἱ Ίωνες Πεσαν καὶ ἤισαν. “ρί 
σοφάνης "Ὀλκάσιν 'ἐπεὶ δ) ἐγενόμην οἶπερ 
ᾖ ἐπὶ ξύλα." 

ἡ ἄγ άπη οὐ περπερεύεται ¶ Corinth. 
13 4) ἀντὶ τοῦ οὐ προπετεῖ. χικὲ ἔσιν ἐν τιῷ 
περπερεία. 

ἠακύτες θρη»ήσαντεές. 

ἡ ἀπὸ Ύκν9 ὤν ῥῆσις. τέτακται ἡ πα- 
ροϊμία ἐπὶ τῶν ἀποτόμως οἰμώζειν τινὰ λε- 
γόντων, παρ ὅσον οἱ Ἀκύθδαι τῷ Πέρση, µη: 
»ύσαντι περὶ τοῦ εἶδωι, ἀπεκρίναντο κλαίειν 
αὐτὸν εἰπόντες, 

ἠάρέζον τὸ τοῦ ἔαρος ἔλεγον. 

“ἠρᾷ ἀκμάζει ὀφριγῇ. 
ἡβωαιαί (Ποιη. Ἐ 141). 

38Ο) αικρό», ὀλέγον. 
| ἡβάσκει ἀκμάζει, 

ἥβη — ἀχκή. σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα 
Φεᾶς. 

. ἡβηδόν ἡῤῶντας, ἡ τὰς σρατιάς, ἢ 
εἀἐθρύον ὅλα καθ’ ἡλικέας" '"“οἳ δὲ ἡβηδὸν ἅπαν- 
τας κατέσφαξα», ὀργὴν ποιούµενοι τῷ μὴ 
τοῖς σφῶν ὑπαχθῆναι λόγοις. 

ν΄ ἡβηδό» σὺν πάσῃ ἡλικία. παρὰ δὲ Ἡρο- 

δότῳ {! 173) ἀντὶ τοῦ μετ ἰσχύος, µετ ἆκυ- 
λασίας. 

ἡβήσαντες ἀλμάσαντες' Εὐνάπιος ᾽'οἱ 
δὲ παῖδες ἡβήσαντες καὶ γενόμενοι Φυμᾶ καὶ 
2ειρῶν κύριοι... καὶ ἐπὶ δίετες ἡῤῆσαι λέγε- 
ται ὅταν οἱ ἐπικλήρων οἱεῖς δοκῶσι γεγενῆ- 
σθαι ἁρμόδιοι τὰ πατρῴα παραλαμβάνει». 
Ἰσαϊῖός φησιν "ἐνηγόμεθα μὲν ἐκείνῃ τὸν ἐγ- 
γυτάτω γένες δεῖν συνοικεῖν, τὰ δὲ χρήματα 
τέως μὲν τῆς ἐπικλήρου εἶναι, ἐπειδὰν δὲ 
παῖδες ἐπὶ ὀίετες ἡβῶσι»ν, ἐκείνους αὐτῶν 

πρατεῖ».' 
ἠβητήρ. καὶ ἡβη ἡ πρώτη ἔχφνσις τῶν 

τριγῶν. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 277) "'ὁκαλὸν 
ἡβητῆρες"' ἀπεχθαίρω γὰρ ἐκείνην τὴν τρίχα 
τὴν ταγὺ φυομένην."' 

. ἠβητήριον τὸ παιδευτήριο». 
ν ἠβητήριο» ἡ κατάλυσις. 

ἠβουλόμην ὡς ἀττικώτερον, ἐβουλύ- 
µην δὲ οἱ πολλοί. 

ᾗ βούλονται καθὺ βούλονται, 
ἡβυλλιῶώσαι ἀκμάζουσαι τὴν ἡλικίαν" 

καὶ ἠβαιόν (Β 

ὀφθῆναι συνελόντα τὴν συναλόιφήν. 

ᾖα — ἡγεμονία a 

ριςοφάνης Βωατράχοις (517) ""ὄρχηςρίδες 
ἡβυλλιῶσαι κάρτι παρατετιλμέναι. λείπει 
τὰς τρίχας" αἱ }ὰρ —— ἔτιλλον τὰς 

τρίχας. 
ἡῤῥῶμαι, καὶ ἡβῷμι (Ἠσιν, H 193) καὶ 

ἠβώοιμι (Η 15 αὐξάνοιμι. 
ἠἡβώωσα αὐξάνονυσα. 
ἠγαθέη ἡ ἄγαν θεία, 
{γαλλεν ἐδεράπευεν' «{ίων ἐν τς λόγω 

Ρωμαϊκῶν "διά τεσῦν ταῦτα καὶ ὅτι τὸ Φεῖον 
ἀκριῤῶς ἤγαλλεν. κέχρήρται δὲ τῇ λέει 
ταύτῃ ἄλλοι τε καὶ Εὐνόμιος ὁ ὑνσσεβύς, 
καὶ αὐτὸς οὗτος πολλάκις. 

— ἡ δεραπευτική. 
ἡ γαμήλιος. 
ᾖ γάρ; ἀντὶ τοῦ οὐχ οὕτως; 
ἠγώσαντο ἐθωύμασαν, καὶ ἠγάσθην 

ἐδαύμασα" "ὁ δὲ Καΐσμρ ὡς ἔπανε πάσας 
τὰς κατ αὐτὸν τύχας, ἠ}άσθη τοῦ ἀνδρὸς 
καὶ ἔσχε σύμμαχον." 

ἡγγέλη ἀπηγγέλη. 
"ἠγγύα ἐβεβαίου. 
ἤγειρα (Ποιη. E 908) παρώξυνα. 
ἡγείσθ'ην (Πο. 794) ἀντὶ τὸ ἡγῶντο. 
ἦγεκαὶ ἔφερεν» ἀντὶ τοῦ ἠγμαλώτιζε 

κατέτρεχεν" (Αττίπηας: eſ. ν. ἁλώσιμαω) 
ἐκεῖθεν ὁρμώμενος ἦγε καὶ ἕφερε τῆς ʒ 

ἐκείνῳ οὐκ ὀλίγην, καὶ αὐτὸς οὐδαμῇ 
αὐτῷ ἁλώσιμος.”' εἰ. ν. ἄγειν καὶ φέρει. 
Ἡγ έλοχος τραγφδίας ẽ ὑποκριτής. "Ἔθεςι 

ὁ’, ὥσπερ Ἠγέλοχος, ἡμῖν λέγειν, ἐκ κυμή- 
των γὰρ αὖθις αὖ γαλήν' ὁρῶ”.. Α Ελα. 404), 
ἐπὶ τῶν «διαφυγόντων τὰ λυπηρά. ὁ γὰρ Ηγέ 
λογος οὗτος καὶ ἐν τῷ Ὀρέςῃ τοῦ Εὐριπίδε 

(279) προςάντος αὐτῷ τᾶ πνεύματος ἐν τῶδ: 
τῷ σίχῳ "ἐκ κυμάτων» γὰρ αὖθις αὖ γαλήν 
ὁρῶ,'' (Υαληνὰ γὰρ τὸ πλῆρες) αἰφνεδέως 

᾿ τὔτου 
δὲ καὶ ὡς ἀτερπῆ τὴν φωρὴν Πλάτων σκώπτει. 

ἡγεμονεύω ὁτοικῶ. καὶ ἡγεμόνι ἕπερ- 
ὀχικῷ ἄρχοντι, καὶ καδηγεμόνι, 

ἡγεμονία δικαςηρίου. τοῖς ἄρχουσιν. 
Ὦ πάσας πᾶσίν ἐφεῖτο δίκας εἰσάγειν, ἀλλὰ 
τῷ μὲν ἄρχοντι τὰς τῶν ὀρφανῶν καὶτὰς τῆς 
παρανοίας καὶ τὰς τῶν ἐπικλήρω» ἐπιδικα: 
σίας, τοῖς δὲ λογιςαῖς τὰς κατὰ τῶν ἀρξάν- 
τω» εὐφύνας, τῷ μέντοι γε βασιλεῖ τάς τι 
φονικὰς καὶ τὰς τῆς ἀσεβείας «καὶ ἄν τες ἐς 
ρωσύνης ἠμφισβήτει, πρότερον δὲ καὶ τὼς 
περὶ τῶν ἱερῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἀμφισῥητήσεις" 

"ο δὲ 

ἦν 
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προηγόρενε δὲ καὶ τῶν νομίµων εἴργεσφαι | (Ἐχεοί. 17 3) εἴαηται. 
τοὺς ἐν αἰτίᾳ. τῷ πολεμάρχῳ δέ, ὅσαι ἄπο- 
σασίου γραφὴν ἔφερον" ἔτι μὴν καὶ ὅσα ὁ 
ἄρχων ἐν τοῖς ἀςοῖς, ὁ πολέμαρχος τοῖς κιε- 
τοίκοις διήτα. τοῖς Φεσμοθδέταις συκοφαντίας 
καὶ ὁώρω». καὶ ὕβρεων καὶ µοιχείας καὶ ῥ8- 
λεύσεως, τοῖς ἔνδεκα ὅσοι ληςὰς καὶ λωπο- 

δύτας καὶ ἀνδραποδιςὰς εἰσάγονσι, τῷ «ρα- 

τηγῷ περὶ τριηραρχίας καὶ ἀρτιδόσεως. οὗ: 
τως οὖν διαιτῶντες ἡγεμονίαν δικασηρῖου ἔχειν 
λέγονται. ἀλλὰ γὰρ ὁ ῥασιλεὺς καὶ τῶν µν- 
εηρίων ἅμα τοῖς ἐπιμεληταῖς προϊΐςαται, ἔχει 
δὲ μόνος καὶ σέφανο», 

ν ἡγεμονία δικαςηρίου" ααἰσχίνης κατὰ 
Ἀτησιφῶντος (44). ἄλλαι πρὺς ἄλλους τῶν 

ἀρχύντων ἐλαγχάνοντο δίκαι, τὰς δὲ ἀπενε- 
χδείσας αἱ ἀρχαὶ κατὰ τὸν αὐτῆς ἑκάςη νό- 
ιο» εἰσῆγον εἰς δικαςήριον ἡγεμένη καὶ προ- 
εσῶσα, οἷον πρὸς μὲν τὸν. ἄρχοντα αἳ τῶν. 
ὀρφ ανῶν καὶ αἱ τῶν ἐπικλήρω», πρὺς δὲ τὸν 
βασιλέα αἱ τῆς ἀσεβείας, πρὸς δὲ τὸν πολέ- 

µαρχον ἀποςασίου τε καὶ ἀπροςασία, πρὺς 
δὲ τοὺς Φεσμοθέτας αἱ τῆς δενίας τε καὶ 
ὁωροξενίας καὶ συκοφαντίας καὶ ψευδεγγρα- 
φῆς καὶ ὕβρεως καὶ µοιχείας καὶ ἐπιῤελεύ- 
σεως καὶ ἄλλων. Ἠπερ. οἳ. ν. παράςασις. 

ἡγεμονικόν ὁ νοῦς. ἢ τὸ κυρεώτατον 
τῆς ψυχῆς, ἐν ᾧ αἱ φαντασία καὶ αἱ ὁρμαὶ 
ένονται, καὶ ὅθεν ὁ λόγος ὀναπέμπεται" 
ὅπερ εἶναι ἐν τῇ χαρδίᾳ. Ριορ. Ι..7 450. 

.. ἡγεμών ἡγεμόνος, καὶ ὦ ἡγεμων. ἡγε- 
μόνας ἐδέονεο τῆς ἀτραποῦ σφίαι ἕνραπο- 
σεῖλαι, ὡς ἂν αὐτοὶ μαι τάτοις ἐπὶ τὸ 
Σήρμιον.' 

. ἡχγεμών ὁ τῆς ὁδᾶ ἡγούμενος" 
(παν. 4 9 1) ''καὶ τὸν ἡγειόνα δήσαντες πα- 
ραδιδύασι» αὐτοῖς. 

ἡγεμὼν συμμορίας, «{ημοσθένης ἓν 
τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (313), ὁ προέχων πλά- 
τῳ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων» ἡγεμονεύει» 
ἐπειλημμένος. Ηκιρ. ο... 

ἤγεν ἐτέλει" ᾿ὁ δὲ Ἰουλκοὸς ἐν Πέρσαις 
ὢν γυμινικοὺς ἀγῶνας ἠγεν.'. οἵ, ν. γυμνικοί. 

ἠγερέεσθαι — Κ 127) συναθροί- 
ζεσθαι. 

Ἠγέριος ὄνομα κύριον. 
ἠγέτης ὁ ἡγειών' (ΑΡ 6 15) 

σαῖν ἀγέτα Φηροσύναν.' ὡς 

ἠγηλάζω ἄγω, φέρω. 
”χημα βυλή, γώ, παρὰ τῷ προφήτη 

Ἰὦ ὅισ- 

Ἔενου ὤν. 

ἡγημαι λελόγισμαι, ἔσχον. 
ἨἩγήμων ὃ Θάσιος, ὁ ἐπικλην εἰς φακῆ. 

τῶν ὑραμάτω» αὐτοῦ ἐςὶ Φίλιννα, ὡς «4δή- 
ραϊτος ἐν «4{ειενοσοφιςαῖς «ρ.5 et 600). 

ἨἩγήμων” «Πημοσθένης ἐντῷ ὑπὲρ ἄτη-ν 
σιᾳ ὤντος Φ85). εἷς ἦν τῶν μακεδονιζόνεων 
καὶ τῶν ἐπὶ δωροδοκίᾳ διαβεβληµένων. Harp. 

Hy ήσαν δφος ὅ ὄνρμα αύριονι᾽ 

᾿Ηγήσιπ πος. οὗτός ἐςιν ᷣ  κρωβύλος ἐπι- 
——— οὗ δοκεῖ τισὶν εἶναι ὁ ζ Φιλιπ- 

* * * 

πικὸς 4ημοσθένους ἐπιγ θαφόμενος (Πρ). 

τῶν ὁραμάτων αὐτοῦ ἐσὶ — ὡς 
Αθήναιος (P. 279). 

ἡγήσοιτο προηγήσοιτο. 
ἡγήτορες ἡγεμόνες, καὶ 

ἡγεμονία. 
« / ζ ῃ — 22 J 
ΠΗγίας. οὗτος ἀχιείνων τῷ πατρὰς ἦν τὰ 

πρὺς ἀρετὴν ἥκοντα καὶ τὰ πρὺς λόγες, ἔτι 
μὴν . μειράκιον γεγονὼς ἐλπίδας ἔσχεν ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ καὶ -πᾶσι παρέσχεν ὥς ἕ πολύ τι ἄπο- 
λειπόμενος τοῦ μεγάλου Ηλουτάργονυ, τοιγα- 

- ε ⸗ 2* 24 * 

ρν ὁ Πρόκλος ἠξίωσεν αὐτὸν ἔτι νέον ὄντα 
τῆς τῶν. λαλδαϊκῶν λογίων ἀκροάσεως" φι- 
λομαθία γάρ τις αὐτῷ καὶ ἐπιείκια πρασῆν 

3 / ΄ . - J * 4 { 
κατὰ (ὐσιν. ἀλλὰ τοῦτο δὴ τὸ εἰωθδός, ὁ 
πλοῦτος μέγα κακὸν ταῖς ψυχαῖς ἔοικεν εἷ- 
ναε, νοιιὸν ἄφύονον τοῖς κόλαξι παρεγόµενος 
οὐ χρυσίου μόνον (οὕπω γὰρ τοῦτο δεινόν) 
ἀλλὰ νέα ψυχῆς ἁπαλῆς καὶ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν 
τοιούτων ὁηοίω» Καταβοσκομένης ὥσπερ ἆτε- 

- * ῃ ζ ἳ χνῶς ἄρτι ἀνθέύσης βοτάνης. οὗτοι διέφθει- 
ραν τὴν Ηγίου ζωὴν πρός γε-τὸ μὴ γνησίως 

” 1. 4 * 2 * 

φιλοσοφεῖν.᾽ ἄλλως «δὲ φιλοµαδης, ὅσα τὴν 
φύσιν ἐἔξη Ἰήσασδαι, ἐπεὶ κατὰ τὴν ἄλλην 
συνήθειων ἔςιν ὅπῃ καὶ διεκπίπτει τῶν ὀρ- 
Φῶν λογισιῶν, ἱερὸς δέ, εἶπερ τις ἄλλος, εἰ- 

— ο. * — - 

γαι ῥουλόμενος τά τε τῶν» κηδεςῶν ἱερὰ λα: 
Φὼν ἐτελειώσατο κωτὰ τὴν Αττική», οὐ πεί- 

σας ἐκείνους, καὶ πολλὰ ἄλλα τῶν κειμένων 
τέως ἐκ πλείσου χρόνε πάλιν ἐκίνησε, παρα- 

, μη. * ο ο J 
βσλωτερο». ; ευσεβεσερὀ» τῇ προθυρίς 20η 

σάµενος. ὅθεν ἐν τῇ πολιτεία περιβύητος ἐγέ- 
. . 2 {ς - * 

νετο, καὶ χαλεποὺς ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοὺς ἐχθροὺς 

ἐπεσπάσατο, τάς τε μεγάλων» χρημάτων ὀρε- 
γομιένους ὧν κύριος ἦν, καὶ ἀπὸ τῶν παῦε- 
σώτων νοµήκω» ἐπιβουλεύοντας, ἑνῆν γάρ τε 
τῷ ΒΗγία καὶ τῆς Οεωγένους μεγαλόφαονο αν ών, γνους µεγάλόφρονος 
φύσεως ἐν ταῖς εὐεργεσίαις, ἀκριβέςερο» δὲ 

ἡγητορία 

: ἐκείνρυ τοσοῦτον ὅσο» ἐς φίλους καὶ δεοωέ- 
3.0” 
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νους ἀναλίσκειν. Damase. Β]ιοί. ρ. 349: eſ. νν. 

Εὐπείθιος εἰ Ὄλυμπος. 

ᾗ γλῶττα τῷ κήρυκι τύτων τέμνεταε) 
Plut. 1111), τουτέςιν ᾗ γλῶττα τῶν Φνο- 

μένω» τῷ ᾿Ερμῆ δίδοται. Ἰαλλίσρατος δέ 
φησι τῶν ὠφνομένων τὰς γλώσσας τοῖς κή- 

ρυξι ἀπονέμεσθαι. 
ἡ γλῶττ ὀμώμοχ, ἡ δὲ φρὶν ἀνώμο- 

τος” (Εως. Hippol. 612). 
a ἠἡγμένος πεπαιδευµένος, καὶ ἀγωγή ἡ 
παίδευσις. 

ν ἠγμένος τεθηρευμένος καὶ πάντα πει: 
Φαρχῶν. Marin. V. Proeli 8: οἴ, ν. Ὀλυμπιό: 
δωρος) 'ὃ δὲ ἠγάσθη τὸ µειράκιον, ὧςε καὶ 
Φυγάεριον ἔχων ἠγμένον καὶ αὐτὸ φιλοσόφως 
αὐτῷ κατεγγνῆσαι." 

ἠγμένους ἀγομένους. 
ἡγνικότες (4 Ρειεὶ { 34) καθάραντες. 
ἠγόμην ἐτρεφόμη», ἐτύγχανον' (908 

715) "ἠγόμην ὃ᾽ ἀνὴρ ἀςῶν µέγιςος τῶν ἐκεῖ, 
πρίν µοι τύχη τοιάδ᾽ ἐπέςηι' 

ἠγοαρόωντο (Ηοι, 4 1) ἐδημηγόρουν. 
ἡγοῦμαίσου ἄρχω σου, γενιχῇ. 
ἡγουμενία διὰ τᾶ ι. εἴ. Herodiaun. epim. 

Ρ. 231. 
ἡ γούμενος προηγούμενος. 
ἤγου» εἴτουν, ἐπίρρημω διασαφητικό». 
ἠγρίωσαι ἀνεὶ τοῦ σκληρύνη” Σοφοκλῆς 

Ehil. 1321) ''σὺ ὁ᾽ ἠγρίωσαι, κοῦτε σύμβη- 
λον δέχῃ, ἑάν τε νουθετῇ τις εὐνοίᾳ λέγω», 
συγεῖς πολέμιον δυσμενῆ ὁ ἡγούμενος. 

ἠγθοικισάμη» κακῶς ἐφθεγξάμη». 
ἣ ὁέ ἀντὶ τοῦ αὐτὴ ὁέ. 
ἦδεε (Ηοαι. Β 409) δει, ἠπίςατο. καὶ 

ἤδεσαν» ὁμοίως. 
ᾗδεῖα γλυκεῖα, 
ἤδεισθα ᾖδεις. 

ἢ δεῖ χελώνης κρέα φαγεῖν ἢ μὴ φα- 
γεἴν. τῆς χελώνης ὀλίγα κρέα βρωθέντα «ρό- 
φους ποιεῖ, πολλὰ δὲ καθαίρει’ ὅθεν τὴν πα- 
θοιµίων εἰρῆσθαι 4{ήμων». ἕτεροι δὲ ἐπὶ τῶν 
ἀποδύνεων μὲν τὸ πρᾶγμα, ςραγγευοµένων 
δέ. φασὶ δὲ αὐτὴν Τερψίωνος εἶναι. eſ. 
Athen. p. 307. 

8 ᾖδη ἀπάρτι. 

Π ᾖδη πρὸ τούτου, λονπόν, τὸ ἐγγὺς τοῦ 

παρόντος νῦν ἀτόμου, µέρος δὲ χρόνε ἡ τὸ 
μέλλοντος ἢ τοῦ παρεληλυθότος" ἤδη τεγὰρ 
βαδιεῖσθαί φαµεν κατὰ τὸ συνάπτον τῷ νῦν, 

ἡγλαϊσμένη — ἡδονὴ Ὦ 

ἤδη τε βεβαδικέναι, οὐ πολὺ ἄφιςάνεες τοῦ 
|»ῦν τὸν χρόνο». 

ἠγλαϊσμένη χαίρουσα, λαμπρυνομένη. | ἤδη ἀντὶ τοῦ λοιπό», ταχέως. 4ριςοφά-ο 

νης Πλούτῳ (96) "φεύγοις ἂν ἤδη τὰς πο- 
»ηρούς,”' καὶ Ἰάμβλιχος "ἤδη γὰρ ἐλεῶ σε, 
ὅτι τὰ αὐτά σοι δυςνυχῶ,'' ἀνεὶ τ ἐγγὺς τᾶ 
παρόντος. καὶ αὖθις "εἰ δὲ ἤδη µεταμέλει 
τούτω» “ἄντωνίῳ, καὶ αὐτὸς ξννομολογῶ οὐκ 
ἀπὸ θυμᾶ εἶναι φιλίαν Συνάψαι Ῥωμαίοις. 
περὶ Πυθαγόρου {δη γὰρ εἶδον πολλάκις 
καὶ τοὺς σοφοὺς λόγω µάτην θνήσκοντας" 
εἰθ) ὅτα» ὁόμους. ἔλθωσιν αὖθις, ἐκτετίμην- 
ται πλέον. (5 ΕΙ. 62), ὡς «Πυθαγόρας κα: 

Φείρδας ἑαυτὸν ἐν ὑπογείῳ λογοπομεῖν ἐκέ- 
λευσε τὴν μητέρα ὡς ἄρα τεῦνηκὼς εἴη, καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐπιφανεὶς περὶ παλιγγενεσίως καὶ 
τῶν καθ ἆδου τινὰ ἑτερατεύετο, δυγγόµενος 

πρὸς τοὺς ζῶντας περὶ τῶν οἰκείων οἷς ἐν 
ἆδου συντετυχηκέναι ἔλεγεν' ἐξ ὧν τοιαύτην 
ἑαυτῷ δόξων περιέθηκεν ὡς πρὸ μὲν τῶν 
Τρωικῶν «4ἰδαλίδης ὧν ὁ Ἑρμοῦ, εἶτα Εὔ- 
φορβος, εἶτα Ερμότιμος «Σάμιος, εἶκα Πύ- 
τος «ήλιος, εἶτα ἐπὶ πᾶσι Πυδαγόρας. 9οἰ. 

ᾖδῃ τέρπῃ σύ. 
ἠδημόνου». 
ἧδιον τὸ γλυκύ. ἡ δίων δὲ ὁ ἡδύτερος 

ἀρσενικῶς διὰ τοῦ ω μεγάλου, ἠδίονος, τὸ 

συγκριτικό». 
ᾗδιςσα ἡδέως, 
ἠδολέσχησα διελάλουν ἐμαυτῷ προσ: 

Φιαλεγόμενος. Theodoret. in Ps. 76 8. 
ἡδομαέσοι, δοτικῇ, εὐφραίνομαί σοι. 

καὶ ἡδομεν εὐφραίνομεν. 
ἠδόμενος ἀρεσκόμενος. 
ἡδονή ἡ ἀκάθαρτος καὶ ἡ φυσικὴ καὶῖ 

τάςασις, η» Επίχουρος ἐδογμάτιζε, τέλος παν: 

τὸς πράγματος τὴν ἡδονὴν εἶναι τιθέµενος. 
τουτέςι τὺ πρώτιςον ἀγαφθύν, ὃ ἐςι Φεός. 

ἡδονὴ ὅέ ἐσι λεία κίνησις, πόνος Φὲτρα Ἡ 

χεῖα κίνησις. καὶ τὴν μὲν εὐδοκητὴν πᾶσι 
ζῴοις, τὸν δὲ ἀποκρουςσικόν. ἡδονὴν μέντοι 
τὴν τοῦ σώματος, ἣν καὶ τέλος εἶναι, ὁ τὴν 
καταςηματικὴν ἡδονὴν τὴν ἐπ᾽ ἀναιρέσει ἄλ' 
γηδύόνω» καὶ οἷον ἀοχλησίαν, τέλος εἶναι φασί. 
διαφέρει δὲ τέλος εὐδαιμονίας" τέλος μὲν γὰρ 
εὖναι τὴν κατὰ µέρος ἡδονήν, εὐδαιμονίω 
δὲ τὸ ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύςημα, αἷς 
συναριῶμοῦνται καὶ αἱ παρῳχηκυῖαι καὶ αἱ 
μέλλουσα, εἶναί τε τὴν μερικὲν ἡδονὴν δὲ 
αὐτὴν αἱρετή», τὴν δὲ εὐδαιμορίων οὐ δὲ 
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αὐτὴν ἀλλὰ διὰ τὰς κατὰ µέρος ἡδονάς, 
Ρίος. 1. 286. 

ε. ἡδονὴ δέ έσιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ᾽ αἱρετῷ 
ῥρκοῦντι ὑπάρχει», ὑφ᾽ ἣν τάττεται κήλησις 
ἱπιχαιρεκαχία τέρψις — χήλησις μὲν 

οὖν ἐςὶν ἡδονὴ δὲ ὤτων κατακηλοῦσα, ἐἔπι- 

χαιρεκαχία δὲ ἡδονὴ ἐπ) ἀλλοτρίοις κακοῖς, 

τέρψις δὲ οἷον τρέψις, προτροπή τις ψυχῆς 
ἐπὶ τὸ ἀνειμένον, διάχυσις δὲ ἀνάλυσις ἀρε- 
της, Diog. L.7 114. 

ἑ ὁριὴδονῆς, ἁλεία κίνησις, β' ἢ γένεσις 
ες φύσιν αἰσθητήν, γ ἢ ἄλογος διάχυσις, 
ὁ η ἐνέργεια τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως ὠνεμπό- 
ὀκος, έ ἤ τὸ παρακολουφοῦν τέλος ταῖς τε- 

Μπταίαις ἐνεργείαις. ἐκ τούτων τῶν ὄρων 
ἰσίει τις ἀνασκευάζειν καὶ κατασκευάζειν 
A ἀγαθὸν ἡ ἡδονὴ καὶ ὅτι μή. Alex. Aphrod. 
ἩΤορ. ϱ.88. 

ἴι δὲ παρὰ ἑκατέρου μέρους τῆς ἀἄντι- 
ἠέσέως συλλογισιιὸς ἔνδοξος. ὅτι μὲν «ἆγα- 

δὲν ἡ ᾗ ἡδονή, δείκνυσιν ὁ συλλογισμὸς ὅτος" 
οὐ πάντα ἐφίεται ἀγαθόν, τῆς ἡδονῆς δὲ 
πώτα ἐφίεται, ἡ ἡδονὴ ἄρα ἀγαθδόν. τὸ δὲ 
μὴ εἶναι αὐτὴν ὠἀγωφθόν ὅ τοιοῦτος"' τὸ ἀγα- 
δὸν ἀγαθοὺς ποιεῖ, ἡ ἡδονὴ ἀγαδὲς καὶ ποιεῖ, 
οἷκ ἄρα ἡ ἡδονὴ ἀγαθδόν. ἡ ἡδονὴ τοίνυν» 
ἐι χίνησις λεία" ἐνέργεια δὲ ἀτελὴὶς πᾶσα 
εῴησις" μηδὲν δὲ ἀγαθὸν ἀτελές' ἡ ἡδονὴ 
αρα οὐκ ἀγαθόν. 

εεἐκ τῶν Πλωτίνε 4 1) '"ἠδοναί λῦπαι, 
ψήρρη φόβοι, ἐπιθυμίαι — καὶ τὸ 
ὠλγεῖν, τίνος ἂν εἶεν; ἢ γὰρ' ψυχῆς, ἢ χρω: 
µένης ψυχῆς σώματι, ῆ τρίτου τυὸς ἐξ ἆμ- 
ποῦν, διχῶς δὲ καὶ τοῦτο" ἤ γὰρ τὸ μῖγμα 
{ ἄλλο τι ἐκ τοῦ μήγµατος.” 

ἡδονῆς ἀκρότης τὸ πρὺς λύπη» ἅμι- 
χτῶν. 

. ἡ ὁ ὃς. οἳ μὲν περὶ Ἐρατοσθένην ἀντὶ 
τοῦ ἔφη δὲ ὃς. διὸ καὶ δασύνασι τὴν ἐσχά- 
την ὑτετάχθαι γὰρ ἄρθρον τὺ ὅς, καὶ ἡ 
ἀρτὶ τοῦ ἔφη᾽ Elat. ΗΡ p. 32) "ἀλλὰ περι- 
μινοῦµιν, à ο ὃς ὁ ὁ Γλαύκω». καὶ "ἠν δ᾽ 
ἐγώ” ἀντὶ τοῦ ἔφην δὲ ἐγώ. παρ ὃ δὴ καὶ 
΄Ἕρμιππος ἐν 4φηνᾶς γοναῖς ἠσίν ἀντὶ τοῦ. 
φησίν' "ὁ Ζεὺς δίδωµι Παλλάς, ἠσί, τοῦ- 
rouu. Αρίσαρχος δὲ τὸ μὲν ᾗ ὁ᾽ ὅς ἀντὶ 
τοῦ ἔφη δὲ ὅς, τὸ δὲ ἦν δὲ ἐγώ ἔφην δὲ 
ἐγώ, τὸ δὲ ἡ τῶν ἀρχαίων ἔφη εἶναι λεξει- 
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λογο», μόνως δ) ὅταν λόγε τελευτὴν σημαίνῃ" 
(4 926) I, καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι” καὶ 
«α ϐ) "ή, καὶ ἐπ) ντινόῳ.' τοὺς δὲ μεθ 
Ὅμηρον ἀδιαφόρως. αὐτὸ τάσσει». 

ἢ ὁ’ ὃς ἀντὶ τοῦ ἔφη δὲ ὃς. τότῳ χρῶν-» 

ται καὶ ἐπὶ πλήθους, καὶ ἐπὶ θηλυκοῦ καὶ 

ἀρσενικοῦ. 
ἦδος ὄφελος. ψιλοῦται. Ὅμηρος (5 80) 

"ἀλλὰ τέ µοι τῶν ᾖδος, ἐπεὶ φίλος ὤλετο; 
ἠδραίωται. 
ἥδρασεν (Ρο, 95 10) ἐσήριξεν. καὶ ἡόδρα- 

σµένος βέβαιος, πάγιος. 
ἠδρυμένος ηὐξημένος. 
ἡδύγαιον τὸ καλὴν ἔχον γῆν. 
ἠδυεπής (Ηοια. «4 348) ἠδυλόγος. 
Ηδύλειον ὄρος, ὅπερ ἐςὶν ἐν Βοιωτία. 

Harp. 
ἠδύνομαι δοτικῇ. 
ἠδύοσμος εἶδος ῥοτάνης. 
ἠδυπαθής φιλήδονος, πάθει χαίρω». 

καὶ ἡδυπάθεια ἡ πορνεία. 
ἡδύς εὐήθης. ἐκάλουν δὲ οὕτω καὶ τὰς 

ὑπομιώρους. 
ἠδύσματα βρώματα, ἢ εὐοσμία. 
ἨΗἨδωνὰ ἱμάτια Θρακικά. 
Ηδωνές Ἡδωνίδος. χώρα οὕτω λέγεται. 

καὶ Ἠ δωνοέ ὄνομα ἔθνους. 
ᾗε ἐπορεύετο. 
ἠέ, ῥαρυτόνως, διαξευκτικὸς σύνδεσμος" 

(Ηοαι, ὦ 507) .''Πὲ διατμῆξαι κοῖλον δόρυ." 
περισπωµένως δὲ ἀπορηματικὸς περισπᾶται" 
ἵᾗ μαχεούμενον ἠὲ καὶ οὐκή., 

ᾗει ἐπορεύετο. 
Πειρεν ἔδησεν. 
ἠέλιος ὁ ἥλιος. καὶ Ἠελιώτης. 
ᾖεμεν (πο ᾖσμεν) ᾖδειμεν. 
ᾗεν ὑπῆρχεν. 
ἢ ἐν ὁδῷ καθελών ἀντὶ τῇ ἐνεχθέντα 

ἑλώ», τουτέςιν ἕν τινι ἐνέδρᾳ καταβαλών. 
4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ “ριςοκράτας (58). 
Harp. 

ἠέρα Hom. Θ 50) ἀορασίαν. 

Περέθονται (Ηοπι, Γ108) ἀπαιωρᾶνται. 
ἠέριαι (Ποπ. {[ 1). καὶ Περίη (4 497) 

ἑωθινή. καὶ ἠερινός ὀρθρινός. 
ἨΗερίβοια (Hom. Ε 389) ὄνομα κύριω». 
ἠερόεις ὁ σκοτεινὺς ἄδης, 
Περόε». καὶ Περοειδές (Ημ. {1 

δίων, Ὅμηρον δ᾽ οὐ κατὰ πάντα χρῆσδαι σκοτεινόν. 
αὐτῷ, οὐδὲ σχηµατίζειν ἀπ) αὐτοῦ τὸ ἀνά- Πέρος ὄγμοι αἱ ὁδοί, οἵ εώμωι. εγω 
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δὲ Φηλυκῶς ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 183) "καὶ 
διὰ µέσσης Πέρος εὔαγρον τοῖσδε ὁίδου κά- 
ματον.᾿ 

Περοφοῖτις «Ποια. 187) δν ερ- 

χοµένη κατὰ τὰ ἔργα. 
Πεσαν ἐπορεύοντο. 
Ἠετίω» ὄνομα κύριον. 
Ἠετιώνεια. οὕτως ἐκαλεῖτο ἡ ἑτέρα τῇ 

Πειραιέως ἄκρα, ἀπὸ τοῦ — 
τὴν γῆν ᾿Ἠετίωνος (Βατρὶ). ὶ Ἠετιώ- 
νειος δίαιτα ἡ τοῦ —— 

ἠδάδων συνήθων" "χειμέριον »ύκτ᾽ ἑτή- 

ϱησών, ἐν ᾗ οὐδ) ἄν τις αὐτῶν τῶν βαρβά» 

ρων τῶν ἠθάδων ἄνευ τινὺς ἐξαισίου νάγ- 
κης ἔξω τῶν σκηνωµάτων ἐγένετο. εϐ. ν. 
σκη»ηκάτων. 

ᾖθαλωμένος ὁ κεκαυµένος. 
Ἡνθαμά ὄνομα τόπου. ἑβραϊσὶ δὲ λέγε- 

ται αἷμα. 
ἦθεα παρὺ 'Ἡροδότῳ (1 156) οἱ τόποι 

ἐν οἷς ἀνασρέφονται. 
ἠδετε. τοῦτο οὔτε ψιλῶς ἐπὶ ἀδελφοῦ 

φέρεται οὔτε πρεσβύτου, ἀλλ’ ἐπὶ σεπτικῇ 
προσηγορία, καθ’ ἣν νέος πρεσβυτέρῳ ἀδελ- 
φῷ προσφωνεῖ. τὸ δὲ πλῆρες ἠδεῖε. καὶ Φη- 
λυκὸν ἠ θεία (Ποπ. ψ 94). 

ᾗ δέµις ὡς νόμος, ὥς προσῆκο». 
ἠὃλοθέτει τοὺς ἀγῶνας διετέθει" "ἕως 

ὁ µέγισος ἑλλανοδίκης {Γαϊνᾶς τὸν ᾿Ρωμαϊκὸν 
ὄλεθρον ἠθλοθέτει, τουτέσι τὸν ἀγῶνα ὅιε- 
τίθει, εξ, v. ἑλλανοδίκαι. 

ἠθμός ὁ δλιςήρ" Artemid. 65) | 
μέντοι καὶ διακριδὲν πρότερον ὑπὸ τοῦ * 
γοµένου ἠδμοῦ." 

ᾖδολόγος δεατρισής. 
ἡφθοποιία µίµησις ἦθους ὑποκειμένου 

προσώπου. 
ζτα ὑπῆρχο», 

 ἠέΦδεος ἄφφαρτος πρὸς γυναῖκας" ἐν ἐπι- 
γθάµµατι «ΑΡ 56 207 '"ἠιδέοις οὐκ ἔςι τόσος 
πόνος ὑῥππόσος ἡμῖν ταῖς ἀταλοψύλοις, καὶ 
ὁ ἲ ἴσος τοῖς Φεοῖς. 

ἠικτο Hom. ὃ 796) ὠμοίωτο. 
ἠιόεις ὁ αἰγιαλώδης. 
ἠιόεντι (Ποπ. Ε 36) καλὺν αἰγιαλὸν 

ἔχοντι. 
ἤ ιον τὸ εἰς ὁδὺν βρῶμα. 
ἠιόνα αἰγιαλόν, ὄχθην. 
Ἠιονεύς (Ποπ. Η 11) ὄνομα κύριο». 

ἠίσκομεν (Που. Φ 332) ἀπεικάζομεν. 

ἠεροφοῖτις — ἥκιςσα 

ἠέςωσας ἠφάνισας' (8 ΛΙ. 515) σὺ γάρ 
μοι πατρίδ᾽ ἠίσωσας δορί. 

ἠίγδη (Ηοιη. Γ368) ὤρθμησεν. 
ἠιών ὁ αἰγιαλός. 
ἠίων» ἀγύρων' Ὅμηρος (εδ68) "ὡς ὁ 

ἄνεμος ζαΐς ἠίων Φημῶνα τινάξει.. καὶ Βά- 
Αριος (446) "ὄπω δὲ καιρός ἐσιν ἥια λύειν.” 

ἥκα ἠσύχως. 
ἠκαιρεῖσθε (ad ΡΙΗΗρρ. 4 10) 

εσθε, καιρὺν οὖκ εἶχετε. 

ἤκαλλον ἐθώπευον, ἀπὸ τοῦ αἰκάλλω 
Φέµατος. 

ἡ κάµηλος ψωριῶσα πολλῶν ὄνων 
ἀνατίθεται φορτία”. (8γπε». ορ. 113) ἐπὶ τῶν 
γηρασάντω» ἀνδρείων, ἢἡ ἐπὶ τῶν δυςυχησάν- 
των μέν, πάλιν δὲ δυναµένων. 

Ίκαχες ἐλύπησας, ἐν ἐπιγράμματι "ώ 
πόσον Πιθέων νόο» ἤκαχες. ἀλλ’ ἴδε, λήθην 
ναΐεις ἀγλαίην ἐν χδονὶ κατθεμένη” (ΑΡΤ 200), 
περὶ Auidoc τῆς ἑταίρας. 

ἤκαχον"' (ΑΡ 71) '"ἠρώων τὸν «οιδὸν 
Ἴῳ ἔνι παῖδες Ὅμηρον ἤκαχον, ἐκ µουσέων 
7ρῖφον ὑφηνάμενοι, ἀντὶ τοῦ ἐλύπησαν. εἰ. 
γ. γρίφος. 

ἥκει ἀντὶ τοῦ ἑῴκει, ὠμοίωτο" 
1287) 

ἐχωλύ- 

(Α Αν. 

“ὄρτυξ καλεῖται: καὶ γὰρ ᾖκει ὄρτυγι. 
πρ Ἰ -- * 2* * 

Ano τοῦ εἴκω τὸ ομοιῶ»., 

«ἥκεις' (Α Thesm. 716) "ἀλλ οὖν ἥκεις} 
ὅφεν ἥκεις, φαύλως τ ἀποδρὰς οὐ λέξεις οἷον 
ὁράσας διέδυς ἔργο», λήψῃ δὲκακόν.” ἦκχεις, 
φησέν, εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, ὅθεν οὐ φεύξη. 

ἦκεν ἐφῆκεν. 
ἠκέσατο (Ποπ. — ἰάσατο, ἐδερά- 

πευσε». 
ἡκέςης lom. 7 94) ὁ ἀδάμαςσος. 
Ἠκεςίδης ὄνομα κύριο». 
Ἠκεςος. 
ἡκή ἡ- ὀξύτης τοῦ σιδήρον. 
ἠκηδίασεν Ps. 149 4. 
ἠκισμένους ἠφανιαμένους, 
ἥκιςσα οὐδαμιῶς, οὐχ ἧττο»ν. καὶ «{ιῤά- 

ιός φησιν "εἰ τινα ἄλλον τρόπον, ὃν ἥκιςα 
ὤφθη μετελθὼν ὁ ἐπὶ τῇ φιλίᾳ ἔμπορος.” 
᾿"ἥκισα ὁ) ἄν τις αὐτὸν ἐφεάσατο παρεκβαί 
νοντα τὸ ἀληδὲς ἕ ἔργῳ ἢ λόγφ ποτέ” (αἱ. v. 
εἴρων). ᾿ ὁ δὲ —— ὕπατον αὐτὸν ἅπο- 
φήνας ὡς ἥκισα ἐπιφάνῇ πιςεύει τὴν «ρα: 
τιὼ» πρὸς Κελτούς.' καὶ αὖθις "τὰ τῆς ἐκ- 
πορίας ἐπεκερδῇ ἥκιςα αὐτῷ ἠν.' Ἐενοφάνης 
ἔφη (Ώιορ. 1.. 9 19) "τοῖς τυράννοις ἐντυγγά- 



ἤκιςος -- Ἠλεκτρυών 

γεν ὡς ἥχισα ἡ) ὡς ἡδιςα. καὶ αὖθις "ηκι- 

στα µελῆσαι αὐτοῖς τῆς ἀληθείας" ἀντὶ τᾶ 
οὐδαμῶς. Ἰάμβλιχος ''ἀνὴρ ἐπιςάμενος ἥκισα 
φεύδεσθαι, φίλος δέ, περ τις ἄλλος, άλη- 
Φείας... καὶ αὖδες | τις δεινὸν ἡησαμένη 
καὶ φορησὰν ἦχιςα ἑαυτὴν διέφθειρε. καὶ 
αὖθις “τὸ δαιμόνιον πάντα ἐφορᾷ, καὶ ἥκι- 
στα ῥούλεται ταῖς τιμωρίαις ἀπαραιτήτους 
καὶ ἀμειλέκτους εἶναι. οὐχ ἥκισα δὲ ἀντεὶ 
τοῦ πάνυ, κάλισα. 

ἤκιςος ἐλάχιςος, παρὰ τὸ ἥκα, ὃ ἔςιν 
συχῃ. καταερέφει δὲ εἰς τὸ ἐλάχισος. καὶ 
ψιλῶς προενεκτίο», οὐχ ὡς παρὰ τοῖς «ἄττι- 
κοῖς δασύνεται. δολ. Ven. 001. 

ἥκμαζεν ἔρρωτο” (Dio (55. 68 ϐ) "ὁ δὲ 
Τραϊανὸς τῇ ψυχῇ ἤκμαζεν, ὥςε μήτε ὑπὸ 
νεύσητος Φρασύνεσθαι μήτε ὑπὸ γήρως ἆμ- 
ῥλύνεσθαι. 

ἥκομεν παρεγενόμεθα. 
ἠκόνα τὴν προθυμία». 
ἡχούσης ἐχούσης, παρὰ Ἡροδότῳ (1 80). 
ἡκουσιάσθησαν ἐκουσίως ἠΦέλησαν 

ποιῆσαέ τε. ᾿ 
ἠκροβολίζοντο. 
ἠκρωτηριασμένος. ἄημοσθένης ἐν τῷ 

ὑπὲρ Ἀτησιφῶντος (296) '"ἠκρωτηριααμένοι 
τὰς αὐτῶν ἔχαςοι πατρίδας” ἀντὶ τοῦ λελν- 

µασμένοι" οἳ γὰρ λυκαινόμενοίτισιν εἰώθασι 
περικόπτειν αὐτῶν τὰ ἄκρα. τὸ μέντοι ἠκρω- 
τηριασμένοι ἀντὶ τᾶ ἠκρωτηριωκότες. Harp. 

ἦκτο ἦγετο, ἐκ τοῦ ἄγω τὸ φέρω. 
ἠκύρον» ἀβέβαια ἐποίου». 
ἡ κύω» ἐν τῇ Φάτνῃ, ἐπὶ τῶν μήτε 

αὐτῶν Σθωμύω» μήτε ἄλλαυς ἐώνεων, παρ 

ὅσον αὕτη κριδὴ» οὐκ ἐαθίει καὶ τὸν ἵππον 
χωλύεε. 

.. ἥκω ἠλδον. 
ν  ἥκω τῇ κατέρχοµαι ὁιαφέρει. ἐλθεἲν μὲν 
γὰρ εἲς τὴν πόλιν ἐπὶν ὅταν μετῇ τινὶ τῆς 
πατρίδος" ὅταν δὲ φυγὰς ἔλθῃ, κατέρχεται. 
4ριςοφάνης Βατράχοις (1193) "ες γῆν μὲν 
ἐλθεῖν ἔσθ᾽ ὅτῳ µετῇ πάτρας" χωρὶς γὰρ 
ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυθε" φεύγω» ὁ) ἀνὴρ 
ἦχει τε καὶ κατέρχεται.” 

5 ἦκω τὸ ἔρχομω διὰ τοῦ ή, ἴχομαι δὲ 
κφθητικὰν διὰ τοῦ κα. 

ἠλαζονεύετο ἀντὶ τοῦ ἐψεύδετο" «4ρι- 
σοφάνης Βωτράχοις 219) ᾿ἠλαζονεύεφ’, ἵνα 
φοβηθείη» ἐγώ, εἰδώς µε μάχιμον ὄντα, φι- 
λοτιμούμενος.” 
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ἠλακάτη ἐργαλεῖον γυναικός" (ΑΡ 6 174) 
΄"ἐργάτιν εὐκλώςου νήµωτος ἠλακάτα». καὶ 
ἠλάκατα (Ηοπι. ζ53, ϱ 97) λεπτὰ νήματα. 

ᾖλαλκον ἀπεσόβου». 
ἦλασεν ἔσκαψεν (Ηομι. 1 948), ἔπληξεν. 

ἠλάσκοντο ἐπλανῶντο. 
ἠλάςρεον (Ηοιι. 0 94 Ὦ ἐδεσοπάφουν. 
ἠλατο ἐπήδησεν, ἠλᾶτα δὲ ἐπλανᾶτο" 

᾿καὶ ὃ μὲν τῶν νόμων» ἠττώμενος ἠλᾶτο. 
Γλαυνεν" (5 ΕΙ. 734) ΄ ἤλαυνε ὁ) ἔσχατος 

ὨὈρέσης τῷ τέλει πίςι» φέρω», οἷον πισεύων 
ὅτι ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ ὀρόμου παρελεύσεται. 

{) λεγχον ἐφανεροποίου». ἢἤ ἀνέκρινον, 
ὡς Ἐενοφῶ» (Δαα). ὅ 5 14) ΄οἳ δὲ τὲς αἶχμα- 
λώτος συναγαγύντες ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶ- 
σαν χώρα», τίς ἑκάση εἰηι 

Ἠλεί ἱερεὺς Ἰσραήλ. υἱαὶ αὐτοῦ Ὀψνεὶ 
καὶ Φινεές, ὃς ἐπὶ τῇ παροινίᾳ καὶ τῇ ἄτα- 
ξίᾳ τῇ ἐπὶ τῶν Φυσιῶν μεχῆλῶεν ἡ δεία 
δίκη. οἳ μὲν γὰρ ἐν πολέμῳ Φεινῶς ὀνῃρέ- 
Φησαν, ὃ δὲ τῆς Θείας ἀκούσας φωνῆς λε- 
γούσης «(1 Regg. 2 30) “εἶπα, ὁ οἰκός σα διε- 
λεύσεται ἐνώπιόν µου ἕως αἰῶνος' καὶ νῦν 
οὐχ οὕτως, ἀλλ ἤ τοὺς δοξάζοντάς µε ὃα- 
ξάσω, καὶ οἱ ἐξεφενοῦντές µε ώτιμασφήσον- 
ται, καὶ ἐξολοθρεύσω τὸ απέρµα σου ἐκ τᾶ 
Φυσιαςηρίου μον, καὶ πάλιν (. ἃ 18) 'ἰδὰ 
ἐγὼ ἐκθικῶ τὸν οἶχον ᾿Ἠλεὶ ἕως αἰῶνος ἐν 
ἀδικίαις υἱῶ» αὐτοῦ.) 

Ἠλεία χώρα. 
᾿ΗἨλεῖος ὁ πολίτης, καὶ τὸ ἐθνικό». 

Ηλέκτρα ὄνομα ve⸗er. καὶ πύλαι Θη- 
ῥῶν. 

ἤλεκτρα. ἰδίως τὰ ταῖς χλίναις ἐπιῤαλ- 

λόμενα ἐλεφάντινα οὕτως ἐκάλουν ἤλεκτρα" 
ριςοφάνης (Έα. 5389) ᾿ἐκπιπτασῶ» τῶν ἡλέ- 
χρω» καὶ τοῦ τόνου οὐκέτ ἐνόντος.͵ ἆἄκα- 
λούθως μετὰ τὴν κλίνην ἐμνημόνενσε καὶ τὸ 
τόνου. τόνος δὲ τῆς κλίνης τὰ σχοινία, ερο- 
πικῶς δὲ δηλοῖ τὴν τῆς φωνῆς τάσι». αἱ γὰρ 
ἀρχαῖωι χλῦαι τοὺς πόδας εἶχο» ὠφθαλμι- 
σμένους ἄνἂραξι καὶ ἠλέκτροις ὡσπερ νῦν 
ἀργύρῳ ἡ καστιτέρῳ. αρμονίας δὲ τὰ συµ- 
πησσύόµενα τῶν κραβῥάτων µέρη. ἐπέμεινε 
δὲ τῇ τροπῇ- 

ἠλεκτρον ἀλλότυπον χρυσίον, µεμιγμέ- 
ο» ὑέλῳ καὶ λιδείᾳ, οἵας ἐςὶ κατασκευῆς ἡ 
τῆς ἁγίως Ἀοφίας τράπεζα. 

Ἠλεκτρυών ὄνομα κύρω». καὶ Ἠλε- 
κτρυώνη ὄνομα κύριο». 
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ἠλέκτωρ ὃ ἥλιος. ἥλιος δέ ἐσιν ἄςρον 
ἡμεροφανές. λέγεται δὲ ἠλέκτωρ ὅτι ἄληκτός 
ἐσι καὶ ἀκάμας. ἀλλ ἡ ἐτυμότης ὅλη σφαι- 
ρική (απ σφαλερά). ἔνιοι δὲ ἀπὸ τῆς λαιι- 
πρότητος τοῦ ἠλέκτρου, Ἰ ὅτι ἐγείρει ἡμᾶς 
ἀπὺ τοῦ ὕπνου. ἀπὺ τοῦ ἀλέκτορος" πολυ- 
όχευτο» γὰρ τὸ ζῷον, ὅτι ἐκ τῶν λέκτρων 
ἡμᾶς ἐγείρει" (Ἠοπι. ᾖ 2) ""μος ὁ᾽ ἠριγένεια 
φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς, ὤρνυτ ἄρ ἐξ εὐ- 
»ηφιν.'' 

ἠλέματος ὁ μµάταιος. 
ἠλεός (Ηοιη. ὅ 464) ὁ µάταιος καὶ µωρός. 
ἠλεύατο (Ηοπι. Ν 184) ἐξέκλινεν. 
ἠλήλατο Hom. Γ 400) ἐνεπάγη. 

ἠληλίμμην ἐχριόμην. 
ἠλέ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανέ (Μαμῖν, 07 

46) Φεέ κου, Φεέ µου. 
ἡλιαία τὸ ιιέγα δικαςήριον ἐν τῇ -4τ- 

τικῇ. καὶ οἱ δικαςαὶ ἡλιαςαὶ ἐκαλοῦντο. 
ἡλιαία καὶ ἡλιάζεσθαι. βουλὴ συνε- 

σῶσα ἐξ. ἀνδρῶν χιλίων. ἐλέγετο δὲ καὶ ὁ 
τόπος οὕτως ἐν ᾧ συνηθροίζοντο,. ἡλιάζε- 
σθαι δὲ καὶ ἡλίασίς ἐστι τὸ ἐν ἡλιαίᾳ 
δικάζειν. 

ἡλεαία καὶ ἡλίασις, ἡλιαία μέν ἐςι τὸ 
µέγισον δικαςήριον ᾿4θήνησιν, ἐν ᾧ τὰ δη- 
µόσια τῶν πραγμάτων ἐκρίνετο, χιλίων ὁι- 
καςῶν ἢ χιλίων καὶ πεντακοσίων συνιόντω». 
συνίασι δὲ οἱ μὲν χίλιοι ἐκ δυοῦν δικαφηρίων, 
οἳ δὲ αφ’ ἐκ τριῶν. Ηατρ. 

Ἠλίας ὁ προφήτης ἐπὶ “χαὰβ βασιλέως 
ἦν, ὁ δὲ υἱὸς "4χαὰβ Ὀχοζίας ἀσεβέσατος 

ἦν' ὃς ἐχρήσατο µυίᾳ εἰδώλῳ τῷ ἐν «4κκά- 
ϱω». ἐντυχὼν ὃ᾽ αὐτοῖς Ηλίας ὁ προφήτης 
ὠνείδισε τὴν εἰδωλολατρίαν. καὶ µεταπεμ- 
φθεὶς διὰ. τοῦ πεντηκοντάρχου διέφφειρεν 
αὐτὸν οὐρανίῳ πυρί, ἅμα ν΄ τοῖς σὺν αὐτῷ" 
καὶ δεύτερον ὁμοίως. ὁ δὲ τρίτος γονυπετῶν 
ἐσώθη, καὶ παρέλαβε τὸν προφήτη». 

ἡλέασις ἡ τοῦ ἡλέου φέρµη. 
ἡλιαςαέί οἱ ἐν ἡλιαία δικαςαί' ἡλιαία 

δὲ τὸ µέγιςον δικαςήριον “4φήνησι». όἵτινες 
ὑπὸ τῶν δηµαγωγῶν ἐερέφοντο, τριώβολον 
λαμβάνο»τες μισῷὸν δικαςικὸν μετὰ τὸ κρῖ- 
ναι. ὡς δημαγωγὺς οὖν ἐπικαλεῖ οὓς ἕερεφε. 
συγγενεῖς δὲ αὐτοὺς εἶπε τᾷ τριωβόλο, οἷον 
προσῳκειωμένοι καὶ προσπεφυκότες τῷ τριω- 
βόλῳ. λέγει γὰρ (4 Eq. 256) ὦ γέροντες ἥλια» 
σαί φράτορες τριωβόλου.᾽ 

ἡλιαςσής δικαςής, ἀπὸ μεγάλου δικαςη- 
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ρίου τῆς ἡλιαίας. οὕτω δὲ ἐκλήδη διὰ τὸ 
ἐν ὑπαίθρω εἶνωι τόπῳ καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
βάλλεσθαι. ρις οφάνης (Αν. 109) ᾽μάλα θά- 

τερο».. πέπονθε δὲ τοῦτο, ἀντὶ τὸ ἐκ ἀλλὰ 
Φατέρου τρόπου, τουτέστι µισόδικος" εἶπε 
7ὰρ ἀπηλιαςής. ἀντὶ τοῦ μισόδικος" οἱ γὰρ 
ἄγ ροικοι οὐ φιλοδικαςαί. καὶ φιληλ ιαςσής 
aͤ φιλόδικος" Mesp. 88)* ̓ φιληλιασής ἐςιν ὡς 

οὐδεὶς ἀνήρ. 
ὅτι πάντες ̓ 4θηναῖοι δηµοσίᾳ ὦμννον τὸ 

παλαιὸν τὸν ὕρκον τὸν ἡλερικόν. 
ἠλέβατα. 

ἡλιθιάζω ἀναισθητῶ, μωραίω, προσ-. 
ποιοῦμαι ἠλίδιος εἶναι" ἀναίσθητοι γὰρ οἱ 
λίθοι, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἠλίδιος, ἀντὶ τοῦ ἆνο- 

ηταίνω. καὶ παροιμία 'ἠλιθιώτερος τᾶ Πρα- 
Ἑίλλης "δώνιδος" ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων. φε]ι. 

ΑΕ. 1121. 
ἠλιθδιάζω ἑκουσίως μωρὸν ὑποκρίνομαι" Ὁ 

(Α Κα. 1126) ""νοῦς ἐκ ἔνι ταῖς κόµαις ὑκιῶ», 
ὕτε φρονεῖν νομίζει’. ἐγὼ δ᾽ ἐκὼν ταῦτ 
ἠλιθιάζων” 

ἡλίφιος ἄφρων, σκληρός, ἡ ἀναίσθητος" 
(Ῥτοεορ. Are. 8) "ΜλίΦθιός τε γὰρ ὑπερφνῶς 
ἦν καὶ νωδής, ὄνῳ ἐαφερὴς µάλιςσα, καὶ οἷος 
τῷ τὺν χαλινὸν ἕλκοντι πείθεσθαι, συχνά οἱ 
σειοµένων τῶν ὤτων. (Χ Απαὶν 2 6 29) "τὸ 
δὲ ἁπλοῦ» καὶ ἀληθὲς ἐνομίζετο αὐτιῷ ἡλέ- 
θιον εἶναι. 

ἠλιθίκεισαν. 
ἦλικες. οὕτως ἐλέγοντο τὸ "4ντιόγε τοῦ 

ἐπιφανοῦς Μακεδόνων «ἴφος, ὑψηλαὶ πάντες, 
ὀλίγον ὑπὲρ ἀντίπαιδας, τὸν ΙΜακεδονικὸν 

τρόπον ὠὡπλισμένοιτε καὶ πεπαιδευμένοι, εν 
καὶ τὴν ἐπίκλησιν εἶχον. loseph. Β. ]. 5 11 3. 

ἡλικία τῆς πύλεως ἀντὶ τᾷ οἱ ἐν ἥλι- 
κίᾳ, οἱ νέοι. οὕτω «4υσίας καὶ 4ημοσθένης 
ἐν Φιλιππικοῖς (1 2813). Harp. 

ἡλικιῶται συμπράκτορες. 
ἡλικιώτης τῆς αὐτῆς μετεσχηκὼς ἡλι- 

χίας. λέγεται δὲ καὶ Φηλυκὸν» διὰ τᾶ ι. ''Ἴσι- 
δώρῳ τῷ φιλοσόφῳ ἠλικιώτης, ἔτη ή γεγο- 
ώς Damas eius). 

ολ. 
ἡλίκον μέγα, πηλίκον’ Polyh. 5 94) "ὅτι 

Φάβιος ἐνετέλλετο μὴ τοιαύτη» ποιεῖσθαι 
σπουδὴν ὑπὲρ τοῦ ῥλάψαι τοὺς πολεμίους 
ἠλίκη» ὑπὲρ τᾶ μηδὲν αὐτὰς παθεῖν δεινόν.' 

ἠλινδημένον ἀντὶ τοῦ ἀνεσραμμένον 
4είναρχος ἐν τῷ κατὰ Φορμισίη. ὅπερ Ἴσο- 
κράτης καλινδεῖσθαι λέγει. 



ἠλινδῆσθαι 

Γλινδῆσθαις κεκυλῖσθαι. 
{λεξ ἦλικα τέρπει. Mamase. Phot. 

p.ass h) oroc ἀνθρώπων ὧν κοῇ — 
τν παλαιὰν παροιµίαν ἔργῳ διήλεγξεν" 
μὲρ ἐκεῖρόν γε ἡλιξ ἔτερπεν ἥλίκα ὄντα, . 
τέος τὸν νέον, ἀλλά τινι λόγῳ ἑτέρῳ κατα- 
πολουθοῦσα ἡ φύσις τοῖς ὁμοίοις αὐτὸν συ” 

— 4 αἱ ε - — * — fart κατὰ τὸ ὅμοιον οὐ τῶν ἐτῶν τῦ σώ- |. 
µατος ἀλλὰ τῶν τρύπω» τῆς ψυχῆς. 
ἠλιομανής (Α Αν. 1092) ὁ τέετιξ"' ἐπι» 

μαίεται γὰρ τῷ ἡλέῳ. 
ἦλιον χρύπτεσθαι, ἄερα δείκνυ- 

σθαι, ταῦτα οἳ μὲν ῥήτορες καλοῦσι γοργά, 
Ἰφαμεματικοὶ δὲ ὁμοιοκατάληκτα, η: 
δὲ πάρεσα. 

:. Ἡλιος, μετὰ τὴν τελευτὴν ἩἨφαίςη τοῦ 
βασιλέως ἰγύπτου Ἡλιος ὃ υἱὸς αὐτᾶ τὴν 
Φγὴν διεδέξατο, ζήσας ἡμέρας. δυοζ, ὡς 
Ἰεσθαι ἔτη τῇ’, μῆνας Υ, ἡμέρας έ. οἳ μὲν 
[ὰρ τὰς ἡμέρας ἐνιαυτοὺς ἐφήφιζον, οἳ δὲ 
τὰς περιόδους τῆς σελήνης, ἕτεροι δὲ τὲς ὁ΄ 

χαιρούς" οἳ γὰρ μετὰ ταῦτα δὺναςεύσαντες 
καὶ ὑποτελεῖς τὰς χώρας παιήσα»τες ἀπὸ τῆς 
αὐξήσεως τῶν καρπῶν τοὺς χρόνους διέκρι- 
ραν, καὶ ἐνιαυτοὺς κυρίως ἐκάλεσαν. ὁ τοί 
ον Ἡλιος τὴν τοῦ πατρὸς φυλάττων »οµο- 
δισίαν, εὑρηκὼς µοιχευοµένην γυναῖκα ταύ- 
την ἐθριάμβευσν». ὕπερ μετέβαλε ποιητικῶς 
Ὄνηρις, ὅτι ὁ Ἡλιος τὴν ᾽Αφροδίτην ἔδειξε 
μηνυμένην τῷ "Άρει, ν φροδίτην μὲν τὴν ἐπι- 
δυµίαν καλέσας, “ρεα δὲ τὸν µετ αὐτῆς 
ααταληφθέντα σρατιώτη». εξ. ehron. Alex. εί 
Malal. p. 26. 

ε ἦλιος, ἡλίους τὰ τέκνα. ὑποκοριζόμενοί 
Ίααιν οἱ γονεῖς. ἥλιον καὶ τὴν ἐλευθερίων 
Ἰαλοῦσιν. Artemid. 2 06. 

ε ἦλιος ἀπὸ τοῦ ἀολλίζεσθαι ἡμᾶς ἐν ταῖς 
ἡμέραις: καὶ ἐν “4φθήναις δὲ δικαςήριον ἦν 
Πλµαία, ἀπὸ τῆς συναγωγῆς τῶν ἀνθρώπων». 
οἳ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀλεαίνειν, ὃ ἔσι Φερμαίνειν 
σαὶ διαχεῖν. τινες δὲ ἀπὸ τῆς γινοµένης δια- 
πνεύσεως ἐκ τοῦ ςόµατος πρὸς τοὺς δακτύ- 
ους, ὃ λέγεται αὖὔειν καὶ ἄζειν κατὰ µίµη- 
σι τῆς φωνῆς τῆς Φάλψεως τοῦ ςύµατος. 
Εμπεδοχλῆς ᾽ ἁλισθεὶς µέγαν οὐρανὸὺν ἆμ- 
φιπολεύει. 

4 ἥλεος ἀπὸ τῆς ἁλός γενικῆς. 
. ἥλιος δασύνεται, Ηλίας δὲ ψιλᾶται καὶ 
κλίνεται ἩἨλιοῦ. 

ἡλιοςερὴς κυνῆ (5060 818) σκιασικὴ 
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πλατύπιλος κυνῆ, καλύπτουσα καὶ ἀἆφαιρου- 
µένη τὴν ἡλίωσιν" Θεσσαλὶς δέ, διότι περισ- 

σοὶ ἦσαν οἱ Θεσσαλικοὶ πῖλοι. 

ἡλιοτρόπιον ὠρολογεῖον, 
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου, γενική. 
Ἡλιούπολις, καὶ Ἡλιουπολίτης. 

Ἠλις Ἠλιδος ὄνοιια πόλεως. 

ἠλισγήθην ἐταράχθην, 
ἠλισγημένος µεμιασμένος, µεμολυσμιέ- 

νος, ἠρτυμιένος. 
ἦλισεν ἅλατι ἤλειψεν, ἥλισε δὲ συνή- 

φροισε. 
ἡλίσκοντο ἐπορθουντο, ἢ ἠλέγχοντο. 
ἤλιτεν (Ηοπη. Γ375) ἥμαρτεν. καὶ ἠλέ- 

τησας, 
ἠλιτενὴς πέτρα ὑψηλή. 
ἠλιτοεργός ὁ τᾷ ἔργα ἀποτυχών' (ΑΡ 

7 910) ““ὣς δάνεν ἠλιτοεργός."' 
ἠλιτόμη»ον (Ἠοπι. Τ 118) τὸ παρὰ μῆνα 

γεννηψέν. 
ἥλκωσαι τέτρωσαι. καὶ ἡλκωμένος. 
ἠλλοιωμένος µεταβληθείς, ταπεινω- 

Φείς' (Ρο]ψὺυ: 3 103) "οὐδὲν ἠλλοιωμένος ὑπὸ 
τῶν συκβεβηκύτω» δυσυχηκάτω», ἔτι δὲ βε- 
βαιύτερον ιιένω» ἐπὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς διαλή- 
ψεως.᾽ 

ἠλλώκισεν ἀλλαχοῦ ᾧκισεν. 
ἠλογήδησαν ἠμελήθησαν, κατεφρονή- 

Φησαν. καὶ αὖθις “πάντων ἠλόγουν,” του- 
τέςι κατεφρόνου». 

ἠλοήθησαν" ''οἳ δὲ ἠλοήθησαν εἰς τὴν 
εἴσοδον καὶ κατεπασήθησα»." 

ἠλόησεν" '"Ἡ µητέρ ἠλόησεν,"' ἀντὶ τοῦ 
ἔτυψεν. ὅτως 4ριςοφάνης ἐν Βατράχοις 9 

Ἰλοκίσατο ἠροτρίασε». 
ἥλος τὸ ἠλάριον. 
ἠλύγη τὸ σκύτος, καὶ {λυγισμένον 

τὸ. ἐσκιασμένον. βαρύνέται δέ" παρὰ γὰρ τὴν 
λύγη». πλεονάζει τὸ η. “4ρισοφάνης "ἄχαρ- 
»εὔσιν (684) "οὐδὲν ὀρῶντες εἰ μὴ τῆς δίκης 
τὴν ἠλύγ ην,  ἀρτὶ τοῦ τῶν ἀνθρώπων». καὶ 
ἐξ αὐτοῦ ἡ λυγαία. 

ἡ ο{ύκε δεκάς παροιμία. {ὐκος 4θή- 
»ησιν πρὸς τῷ δικαςηρίω ἥρως, μορφὴν ἔχων 
Φηρίου. δεκὰς δὲ τὸ δεκάζεσθωι, πρὸς ὃ ἡ 
παροιμία. καὶ οἱ πρῶτοι δικαςαὶ πρὸς τῷ 
λυκοειδεῖ ἥρωι ἐκληρώθησαν. οἳ. νν. δεκάζε- 
σθαι οι {ύκου δεκάς. 

Ἠλύσιον ἱερὸν περὶ τὸν ἁδην' ο) δὲ 
περὶ «4ἴγυπτο», οἳ δὲ περὶ .4έσβον. οἳ δὲ τὸ 

— Ἠλύσιον 
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κεκεραυνωµένον χωρίον ἢ πεδίον’ τὰ δὲ τοι- | διὰ διφδόγγου, καὶ δασύνεται, 
αὔτά ἐσιν ἄβατα. καλεῖται δὲ καὶ ἐνηλύ- 
σια. Πολέμων δὲ «49θηνωίους φησὶ τὸ κατα- 
σκηφώἐν χωρίον καλεῖν. 

Ἠλύσιον πεδίον ἐν ᾧ οἱ παρ Ἕλλησι 
δίκαιοι αὐλίζονται, μετὰ ῳ άνατον ἐκεῖσε ἔλευ- 
σόµενοι" οἱ δὲ κολάσεων ἄξιοι ἓν τῷ Κωκυ- 
τῷ καὶ τῷ Πυριφλεγέθοντε ἀπελεύσονται. 
ποταμοὶ δὲ οὗτοι ὁ μὲν Κωκυτὸς ψυχρότα- 
τος, ὁ δὲ Πυριφλεγέθω» Φερμότατος. 

ἤλυσις (Ηετοᾶοι. 9 123) ἔλενσις, ἄφιξις, 
ἔφοδος, πορεία. 

ἡλυσκάζειν ἐκκλίνειν. 
ἧλω (Ηοια, χ 390) ἐλγφδῃ, ἐφανερώθη, 

ἐπορθήθη. 
ᾗλω γενικῇ" 

πριανόςι 
ἥλῳ τὸν ἦλον ἐκκρούεις. παροιμία 

ἀντὶ τᾶ ἁμαρτήματι τὸ ἁμάρτημα σπεύδεις 
ἐξελάσαι" τὸ δὲ οὐχ οἷόν τε. 

ἤλωκεν ἐκρατίθη. 
ἡλωκότος κρατηθέντος. καὶ ἡλωκόσιν. 
ἠλώμῃν»ν (Ηοι, ὁ 01) ἐπλανώμην. 
ἤλων ᾖλαυνο». 

ἨΗλώνη GHom. 799) πόλις, καὶ Ἠλω- 
»αἴος ὁ πολίτης. 

ἥλωσαν ἐνικήθησαν, ἐλήίφθησαν. 
ἡμα (Ηοιη, ἵΕ 801) ἀκόντισμα. 
Ἠμαθδίέα ἡᾗ τὸ παλαιὸν Πωιονία πρασ- 

αγορευοµένη (Έχε. Peir. ρ.118). καὶ Ἠμα- 
Φίω» Ἡμωφίωνος ὄνομα κύριον. 

ἠμανφόεντος (Ηοπι. 0 77) ἀμμώδους. 
ἦμαι κάνηµα.. 
ἡμέκτεον ἀντὶ τᾶ ἐδυσφόρεν, καὶ ἥμε- 

χτέω» παρὰ ᾿Ηροδότῳ (1 443) ἀντὶ τοῦ 
ὀῥυσφορῶν. 

ἡμάλαψεν (Uycophron 44) ἔβλαψεν. 
ἦμαρ ἡμέρα. τὸ ἡμαρ ψιλοῦται" τὰ γὰρ 

ἀπὸ ὁασέων μµετασχηκατειζόµενα ψιλοῦσαι, 
οἷον ἡδονή ἦδος, ἅμα ἅμυδις' οὕτως ἡμιέρα 
ἦμαρ. ὁ δὲ 'Ηρωδιανός φησιν ὅτι τὰ εἰς ος 
οὐδέτερα, εἰ ἀπὺ φύσει μακρᾶς ἄρχονται, 
ψιλοῦνται, οἷον αἴσχος εὖχος εὖρος ἦδος" 
οὕτω καὶ ἦμος καὶ ἦμαρ. Σοφοκλῆς (Αἱ. 475) 
πτί γὰρ παθ᾽ ἠκαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχει, προσ- 
Φεῖσα κἀναθεῖσα τὸ γε κατ ανεῖν; σχόλια. 
τί γὰρ ἡμέρα µία ἔχει, προσφεῖσα τὸ ζῆν 
καὶ ἀναβαλλομένη τοῦ Φανεῖν, τέρπειν τὸν 
ἄνθρωπον: 

ἥματα ἡμέρας. 

ταύτης ὁ μέγας ᾗλω Ίκυ- 

ϱ J . 6 / 
εἵματα δέ τὰ μάτια 

1ὰρ τὸ ἀπατῆσαι σηµαίνει. 

ἡμβλω παραλόγως εἲς πέρας ἦχδη: 
δὲ σπασάµενοι τὰ ἐγχειρίδια τᾶχον ἀπέσφα- 
ξαν, καὶ ἐξημβλω μὲν ἡ ἔννοια τῆς Φεοσυ- 
λίας τῷ ἀνοσίῳ, ἐπαύσωντο δὲ τοῦ δέες οἱ 

«4Πελφοῦ) (aelianus? οΓ. ν. ἐξήιῤλωσεν). 
ἥμβροτεν Hom. η 999) ἀπέτυχεν. 
ἡμεδαπός ἀντὶ τοῦ ἡμέτερος. “ἄριστο- 

φάνης (ὔο. 330) "ὁ γοῦν χαρακτὴρ ἡμεδα- 
πὺς τῶν ῥημάτων." : καὶ αὖθις (εΓ.ν. Ki. 
σοφος) "καί τι καὶ παίσωµε» παρασίτα µ»η. 
μονεύσαντες ἡμεδαποῦ. καὶ ἡμεδαπῶν 
ἰδίων, ἐγχωρίων, αὐτοχθάνω»" ὁάπεδον γὰρ 
τὸ ἔδαφος. ὄψεν καὶ τὸ ποδαπός ἀντὶ τὸ 
ποῖος λαμβάνεται, ἢ ποίας χώρας, ἤ τίνος 
πατρίδος. 

ἡμείβετο ἀνταπεκρίνετο. 
ἠμείδηκε. καὶ ἡμειδηκώς μὴ γελά- 

σας" ἀμειῥῶ γὰρ τὸ οὐ γελῶ. 
ἠμείφῦ η ἠλλάχη. 
ἥμειψα ἤλλαξα. 

ἦ με» ἐπορευόμεβα, ἀπὺ τοῦ εἴω" διὸ 
καὶ τὸ ι προσγεγραμµένο». ριξοφάνης Ηλά- 
τῷ (659) "έπειτα πρὸς πὸ τέµενος ἦμεν τοῦ 

θιοῦ.” 
ἡμένη πελειάς, ἐπὶ τῶν ἁπλουςάτω», 

κατὰ ἀντιπαρεξέτασιν τῆς παλευτρίας"' 
γὰρ ἐξσιτάμεναι ἁἀπατῶσιν ἑτέρας. παλεῖσω 

seli. Α. Αν. 1080. 
ἡ μὲν κλέος ἠδὲ καὶ ἦσθα, ἐπὶ τῶν 

ὁμοίω» τῇ περὶ αὐτῶν φήμῃ» 
ἡμέν μοι πρόφρω» ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρῆ: 

ξαι' (Ηοιη. 477). ἓν µέρος λόγε ἐςί, τὸ δὲ 
ἐντελέκερο» ἡ μήν. ἔςι δὲ ὁρκικὸν ἐπέφφεγμα. 

ἥμενος ὁ καθήµεένος, ἡμμένος δὲ ὁ 
ἐξημμένος καὶ ἀνηρτημένος. 

ἡκέρα δυνάμεως ἡ δευτέρα τᾷ Ἆριςᾶ 
ἐπιφάνεια' «{αβίὸ "μετὰ σδ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρα 
τῆς δυνάμεώς σου. Théodoreèt. in Ps. 109 3. 

ἡμέρα ἐπαγωγῆς (Ότονεν». 57 10) παρά 
τὸ ἐπάγεσφαι ἡμῖν τὰ ἄξια τῶν ῥεβιωμιένω». 

ἡμέραι πλήρεις τὸ γῆρας. Theodoret. 
ία Ps. 72 10. 

ἡμέραν πονηρὰν ἡ γραφὴ τὴν τῆς τι- 
µωρίας καλεῖ, ὡὦσπερ καὶ ἀγγέλους πονηρᾶς 
τοὺς τῆς τιμωρίας ὑπουργούς. ὀργὴ» δὲ καὶ 
δυμὸν καὶ Φλῖψιν ἐπὶ Φεοῦ τὰς πικρὰς τί 
µωρίας καλεῖ' οὐ }ὰρ φύσιν οὐδὲ προαίρε 
σίν φησι». Théodoret. in Ps. Τ7 49. 

ἡμέρα πονηρά ἡ τῆς κρίσεως ἡμέρα, 



ἡμερήσεον -- ἡμιπέλεκυς 

ᾗ αἰωνία χόλασις.’ 4αῤιδ | τᾶ πρᾶῦναι αὐτῷ 
πῃ ἡμερῶν πὸνηρῶν., ὁ γὰρ πικρὰν παι- 

ῥείω κατὰ τὸν παρόντα δεχόμενος πραύτε- 
ρογτὸ κριτήριον ἕξει. Theodoret. in Ps. 93 13. 

ἡμερήσιον τὸ καθ ἡμέραν Φιδόμµενον. 
ἡμερινὰ ζῷα τὰ παραφαινόµενα μεῦ 

ἡμέραν, υκτερινὰ δὲ γλαῦξ ἐλεύς βύας νυ- 
αιχύραξ ἐπολιός σκώψ. Ναλάσσια δὲ ἀλκυών 
— αἰθνιαι λάρος χαραδριός καταρράκτης 
χέγχλος. 

ἡμερινῶν σιτίῶν (ΛΑ Ραο. 169) ἀντὶ τὸ 
Ὀνητών καὶ ἐπιγείων. 

ἡμερές ἄμπελος, ἀπὸ τοῦ ἡμερᾶν ἡμᾶς. 
ἡ κνίδη. τινὲς δὲ ἀναδενδράδα καὶ ἑλαίων. 

χαὶ 37 ἥμερος ὕλη, λεπτόφυλλος δρῦς, ἡ οἳ- 
* - ᾽"ἡμερὶεανθέλκτειρα µεθυτρόφε, μῆ- 
τρ ὀπώρας οὔλης, M σκολιὸν. πλέγμα φύεις 
ἵμχος' (ΑΡ 7 94). 

ἡμεροδρόμος ὁ ἧλιος, λέγονται δὲ καὶ 
οἱ ταῖς ῥασιλικαῖς διατάξεσι ταχύτατα ὅια- 
κονούµενοι ἡμεροδρόμοι, νέοι ὁ᾽ εἰσίν, ἐφή; 
Την ὀλόρ πρεσβύτερου, πρωτογενείων ἐ ἐγγύ ς, 
ταῖς τοιαύταις ὑπηρετούμενοι χρείαις, τόξων 
σας βελῶμ καὶ ἀκογτίων καὶ πυροβόλων λί- 
ὕων ἐπιφερόμενοι πλέον οὐδέν' ταῦτα γὰφ 
αὐτοῖς πρὸς τὴν ὁδοστορέαν γίνεται χρήσιιτα. 
Nilus ρ.88. 

ἡμεροκαλλές εἶδος ἄνθβους. . 
ἡμερόκοιτος ὁ κλέπτης. 
ἡμερόλεγδο». 
ημερος ὁ πρᾶος. 
ἡμεροσκόποι οἱ ἐν ἡμέρᾳ φρουρᾶντες, 

δεί Α Αν. 1174. 

ἡμερώ αἰτιατικῇ. 
ἡμερωρεῖν ἡμεροφυλανεῖν. 
ἡμετέρειος κτητικόν. 
ή μημ ένον τεδερισµένον. 
ἡ μήμπειρία ἡ κυὴ ἐμπειρία, τοτέοιν ἡ 

— * Αρισοφάνὴς (Εοεὶ. 114) '"δεινόν ἐςιν 

Ἡ μήμπειρία." 
ἳ Ἰ μήν ὄντως δή. καὶ ἀλλ᾽ — καὶ άλλ᾽ 

όμως. " ὄμνυμι τοὺς βασιλείες φεούς, ῆ μὴν 

ἐγὼ ἡμᾶς σώσω. 

ἡμην ὑπήρχον, ἡ ἐκαθήμην. 
μί φηµί, λέγω. 
ἡμιδαής ἡμίκανστος: ἐν ἐπιγράμματι 

(ΑΡ 5183) ᾽"ἡμιδαὲς πέμψαι" χᾶς γὰρ ἔνεισι 
νο." 

χαὶ ᾖ 

ν 

ἡμιδαπής ἡμιτελής. 
ἡμιδιπλοίδιον γυαικεῖον ἱμάτιο», ἄνα- 
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βόλαιον γυναικῶ», ὁ σπέληξ. seh. Α Εεε]. 318. 
ἡμιεκτέον μέτρο», τουτέςε ὁ΄ χοινίκων. 

ὁ γὰρ µέδιμνος η΄ χοινίκων ἐςί" τούτω» ἂν 
τὸ ἕκτον εἰσὶν, ή χωίνικες, τὺ δὲ ἠἡμίεκτο», 
τουτέςι τὸ Φωδέκατον τῶν µη χοινίκω», ὅ'. 
ἡμιεκτέον δὲ διὰ τοῦ ε λεκτέον καὶ οὐχὶ 
ἡμιεκταῖον. seli. ANub. 643. 
:ἡμίεκτον καὶ ἡμιμέδιμνον. τᾶ µεὀίμνε 

ἔχοντος χούικας µη, τὸ ἡμιμέδιμνον δῆλον 
ὅτι τὰς κὐ΄ εἶχεν. ἡμίεκτον δὲ τὸ χωροῦν ὁ΄ 
Χοένικας" τὸ γὰρ ἕκτον χοίνιχες ὀκτώ. Harp. 

ἡμίεργον ἡμιτέλεςον"' '4ντωνίῳ δὲ ῴκο- 
ὀόμει γεὼν µέγαν, ὅσπερ οὖν ἡμίεργος ἀπε- 
λείφδη, τῷ Σεβαςῷ δὲ ἐτελέσθη.' 

ἡμικάδιον τὸ ἡμίμετρον. 
ἡμίκαφτος ἡμίφλεκεος. 
ἡμικ λεῖς" 'ἐξαίφνης ἀνοίξαντες τὰς ἡμι- 

χλεῖς πύλας ἐξελαύνουσι τῆς πύλεως αὐτῶν 

ΗἩαρθναίων κικὶ Ἠήδων, ὃ τι περ ὄφελος ἦν 
τῆς ὑππικῆς δυνάμεως, ἱππεῖς ὡς χ΄. 

ἡμίκραιρα τὸ ἥμιαν τῆς κεφαλῆς' (Α 
Thesm. 234) ''τὴν ἡμίκραιραν τὴν ἑτέραν ψι- 
λὴν ἔχων.) 
᾽ἡμίκρανο» τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς. 
ἡμικύκλιον τὸ ἥμισυ τοῦ κύκλου. 
ἡμεμάλλονες (απ αἱ μιμµαλλόνες) µαινά- 

δες, »ύμφαι, ἤ ῥάκχαι.. «Γ. Υ. µαλλόνας. 
ἡμιμέδιμνο» μέτρο» χοινίκων κ. 
ἡμεῖν, ἀντωνυμία, ἀντὶ τῇ τοῖς ἡμετέροις. 
ἡμίνα µέτρον. 
ἡμιολία τὸ ἥμισν τοῦ κεφαλαία" '"δίδο- 

σθαι δὲ ὀψώνιο» τοῖς σρατεύειν αἱρουμένοις 

παρ αὐτῷ ἡμιόλιον τοῦ νῦν διδοµένου. καὶ 
ἡμιολίας ἡμίσεως. 

ἡμιολίαις πειρατικοῖς πλοίοις"' 'ταχὺ 
δὲ τοὺς κέλητας καὶ τὰς ἡμιολίας ὑπεριαθμί- 
σας ἀνήχδη, απεύδων καταλαβεῖν τὴν τῶν 
᾽4γαιῶ» σύνοδον. καὶ αὖθις "λῃησαί τινες 
εἰς πολυχειρίαν καὶ πειρατικαῖς ἡμιολίαις τῇ 
«ακωνικῇ προσενεχθέντες, εἰς τὰ χωρία ἐσω- 
σάµενοι λείαν ἀπήγαγον. | 

ἡμιαλιασμός -άντιφῶν ἀντὶ τοῦ τὰ 

ἡμιόλια ὀοῦναι. Harp. 
ἡμιόλιός ἐσιν ἀριθμὺς ὁ ἔχων. ἄλλον 

ὅλον καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. 
ἡμιόνειον ζεῦγος. καὶ ἡμιονείη ἡ 

κόπρος τοῦ ἡμιόνου. 
ἡμιπαίδεντος ὁ ἀπαίδευτος. 

ἡμιπέλεκα αἱ µονόςομοι ἀξίναι. 
ἡμιπέλεκυς ἡμιπελέκεως. 
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* 

ἡμίσεια. ἥμισυ παντός. Ἡσίοδος (Ο. 
40: ο{, vv. νήπιος εἰ ὅσῳ πλέον) ""νήπιοι, οὐδὲ 
ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός.) (Αε]ίαρα»: 

/ ΄ 1... | ια. 

οἳ, νν. μελεδωνός ει πολυωρέήσεις) "ἔσι δὲ οὗ- 
} X { * ς ’ .. * 

τως. ἀδελφὼ δύο ἠςη». ὁ τοίνυν ἕτερος πο: 

ὑνήσκω» καὶ παῖδα ὀρφανὸν ἀπολείπω» τὸν 
ἀδελφὺν ἐγγράφει καὶ τοῦ υἱοῦ ἐπίτροπον 

- ζ 
καὶ τῶν χρημάτων, ὧν ἐκείνω κατέλιπε, µε- 
λεδωνύν. ὃ δὲ ἀνόσιος ὧν, τὰ τοῦ παιδὺς 
σφετερίσασθαι γλιχόµενος, εἶτα μέντοι καὶ 

ἡμίσεια - ἠνθισμένον 

δίαν) ἀντὶ τοῦ ἐταράσσετο. 
ἡμωδιῶ ἀντὶ τοῦ αἱμωδιῶ. 
Ἡμωδὸν ὄρας. 
ἥμων (Ποιη. Σ 531) ἐθέριζο». 
ἦν ἀντὶ τᾶ ἑάν' ρισοφάνης Nuh. 1503) 

Ὀτοῦτ αὐτὺ καὶ ῥσύλομαι, η» ἡ σμινύη μὴ 
προθῷ τὰς ἐλπίδας,' ἂν μὴ κλασθῇ. ταῦτ προδῶ τὰς ἐλπίδας, μὴ 5. α 

ν . — 1 ⸗ ” 

δὲ έλεγε» ἐαπιπρῶν τὴν σχολὴν τοῦ Σωκρα- 
τοις. 

—1 — η» ἀντὶ τοῦ ἡμην" ριςοφάνης Πλούτῳ 
28) "ἐγὼ Φεοσεβὴς καὶ δίκαιος ὦν ἀνὴρ κα: 

- 3— Ἶ * J 

| κῶς ἔπραττον καὶ πένης ἦν, καὶ Πισέδης 
.. 1 

τὰ. οἰκεῖα προσαπώλεσε, δεομένω δὲ πολυω- 
ρίας τινὺς καὶ ῥοπῆς τυχεῖν τῆς εἰς τὸ κρεῖτ- 

᾿ ⸗ ε 3 ΄ 4 1. / 

τον ἀπεκρίνατο ᾿γήπιος κ ἐνδησεν υσῳ πλέον 
π ι * ., 

ἡμισυ παντός. παιδεύσεως ταῦτα ἔχεται, 
καὶ ψυχὴν καφαέρει, καὶ βίον κοσμεῖ, καὶ 
σωφροσύνην ἐντίδησι, καὶ δικαιοσύνην νομιο- 
Φετεῖ. 

* ς ..”. 
ἥμισυς ὁ βραγύς' Polyb. 37 5) "ἡμισυς 

3 * * J * * * 

ανὴρ Πρεσίας ὁ βασιλεὺς κατὰ τὴν ἐπιφά- 
νειαν, καὶ πρὺς τὰς πολεμικὰς χρείας ἆγεν- 
νὴς καὶ γυναικώδης.᾽) 

ν΄. ἥμισυς ἡμίσεος, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἡμί 
σεος. 

ἡμιτύβιον δίκροσσον' 4ριςσοφάνης Πλή- 
τω (729) "έπειτα καθ αρὸν ἡμιτύβιον λαβών.” 

΄ 

ἡμιτύμβιον ὁ μικρὸς τάφος, 
ἡμιφάριον», τουτέςιν ἡμισυ ἱματίου. 
ἡμίφωνον. 
ἡμιωβόλιον» τὸ ἤμισυ τοῦ ὀβολοῦ. εξ, 

* 

. πάσης. 
ἡμμιίένοι συνηµµένοι, ἀντὶ τοῦ άνηρτη- 

Γη .”. ὴ ὑ 4 ’ εν / ” 

µένοι. ''οἳ δὲ καταρράκτας, οὓς είχον ὀλίγον 

ἐξωτέρω διὰ µηχανηιιάτω» ἀνημμέναης, αἰφνί- ' 
ὅιον καθῆκαν καὶ ἐπεβάλοντο, καὶ τούτους 
κατασχόντες πρὺ τᾶ τείχες ἀνεσκολόπισαν) 

EPolyhius? eſf. Ταν. 27 28). .. 
ἡμοιρηκώς μὴ µετέχων. 
ἥμονες Hom. ἵΕ 886) οἱ ἀκοντιςαί. 
ἡ ἸΜορσίμε τις ῥῆσιν ἐξεγράψατο 

(Α Βαπ. 151), ἐπὶ τῶν ἀποῤλήτων καὶ ὀταβε- 

. Ν Ν 7 — - α .. 

κάγὼ γὰρ εἰς ἡν τῶν βοᾶν ἠπειμένων. 
| .. - — 

καὶ ἦν ὑπῆρχό», δοτικῇ. 
ἡναιδηκότες. 

⸗ 2 — — 

ἠναίνετο ἀπηρνεῖεο, ἀπεσρέφετο" 
ς ε ζ πα ᾿ * 
ὑπὲρ ὧν ἑδίψα ἀκοῦσαι, ἠναίνετο. 

7 . ’ Β 4 ) 
ἦν» ἄρα καὶ πυρὸς ἕτερα δερµότερα, καὶ 

΄ ή - ΄ — 

λόγων ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέςεροι) 

(Α Κα. 981), ἐπὶ τῶν» καν’ ὑπερβολὴν γινο- 

, 
χαὶ 

Γμένων., 
ἡνάρισε» ἐφόνευσε», ἐσκύλευσεν' (ΑΡΤ 

238) ''οῦ τινα γὰρ τοιόνδε νέων ὁ φιλαίµα- 
τος Aonc ἠνάρισε ςυγερῆς ἐν σροφάλιγγι µά- 

χης. 
ἡνδανεν (Ηοπα. «4 34) ἤρεσκεν. 
ἦν ὁ ἐγώ ἔφην δὲ ἐγώ, παρὰ. Πλάτωνι 

καὶ 4ριςογάνει. 
ἡνδρίσατοα ἀνδρικῶς ἐπάλαισεν. 
ἠνδρώθησα» ἀνδράσιν ὠμίλησαν. οἵ- 

τως «ἄίων ({τ. 87 5) πολλάκις ἐχρήσατο. 
ἡ»ὁρωμένος πὐξημένος. 
ἤνεγκον ἀπὸ τοῦ ἐνεγκών, ἤνεγκα δὲ 

ἀπὸ τοῦ ἐνέγκας. 
ἥνεικα ἐκύμισα. 
ἠνείχοντο ἐβούλοντο, ἤθελον' «{αμά- 

σκιος "οὔτε ἐπεγγελᾶν ἠνείχοντο τοῖς εἰρη- 
᾽μένοις. 

ἠ»εμύεσσαν (Ηοιι. Β 606) ὑψηλήν. καὶ 
ἡνεμῶσθαι τὸ περὶ ἔρωτα ἐπτοησθαι' l- 

βληµένω». ὁ γὰρ ἸΜόρσιμος τραγφῳδὸς ἦν, | λιανός "καὶ ἐδόκει περὶ τὴν ἄνθρωπον ἆκρα- 
ποιητὴς ὑπόψυχρος, Φιλοκλέους, ὀφθαλμιῶν 
ἰατρύς, μικρός" υἱὸν δὲ ἔσχεν 4ςυδάμαντα, 

ἠμπέσχετο περιεβάλετο, καὶ ἡμπί- 
σχετο, δοτικῇ. ἠμπείχετο δέ. 

ἠμπόληκας ἐπώλησας, ἐκέρδανας. λέγε- 

ται δὲ καὶ ἐπὶ φαύλου τροπικῶς, ἀντὶ τοῦ 

Γτῶς ἠνεμῶώσθαι 

ἡν ἐμπνέω (Α Thesm. 938) ἕως οὗ ζῶ, 
ἠνέσαμε» ἠσπασάμεδα, ἠγαπήσαμεν' 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 302) ᾿᾿ἐκπατέρων ταύ- 
την ἠνέσαμεν ῥιοτήν. 

ἠνεσχέθην ὑπέμεινα. καὶ ἐνέσχετο, 
περιεποίησας, 'ἄρ ἠμπόληκας, ὥσπερ ἡ φά- | γενικῆ- 
τις κρατεῖ; GAi. 9768). 

ἡμύω κλίνω. ""ἡμύσσετο" δὲ "'τὴν καρ- 
ἠνήσαμεν ἠνέσαμεν. 
ἠνφισμένον" (5 ΕΙ. 43) 'οὗ γάρ σε χρό: 



ἠνί — ἤπειρος 
- σσ 1 ς ΄ 35* 

νῳ κ1αχρω Ἰνγωσ, ουό υποπτευσουσιν» ω 

ἠ»Φισμένον.' τινὲς τὸ ἠνθισμένον ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς ἤκουσαν, οἷον ταῖς πολιαῖς ἠνθι- 
σµένον. τῆτο δὲ ἀπίθανον" ἐγνώσθη γὰρ ἄν, 
εἰ καὶ τοσοῦτον ἤλλαξε τὴν κεφαλήν. δοκεῖ 
οὖν μοι τὸ ἠνθισμένο» ἀντὶ τοῦ ἠσκημένο»" 
οὐ μὴ ἂν σε ἐπιωνῶσι τοιαῦτα-πλαττόµενον, 
εἰ δὲ τὸ ἠνθισμένον ἐπὶ ἡλικίας δεξαίµεθα, 

ἔσιν οὖκ ἐπὶ τῶν τριχῶν ἀλλ ἐπὶ παντὸς τᾶ 
σώματος. 

ἡνί ἄντὶ τοῦ ἰδού, δωρικῶς" (ΑΡ 6 236) 

'"ἠνὶ δὲ σιμβλεύει κηροτρόφα φῶρα μελισσῶν 
ἑσμφ βομβητῇ χυκλόσε βριθόμενα.” 

ἡνίαι λῶροι χωλινῶν. ' ὁπότερος ἂν σφῶν 
εὖ µε μᾶλλον ἂν ποιῇ, τότῳ παραδώσω τῆς 

Πυκνὸς τὰς. ἡνίας” (Α Eq. 1109), τιτέσι τὴν 

ἐξουσαία», τροπικῶς ἀπὺ τῶν ἁρμάτων" ταῖς 
γὰρ ἡνίαις ἡνιοχοῦνται οἱ ἵάποι, οἱ δὲ δῆμοι 
διὰ τῶν πολιτευοµένω». 

ἠνιγμένος μετὰ αἰνίγματος λελεγµένος, 
2 * ΄ . ελ 2 * οὐκ αὐτόθεν φανερὸν ἔχων τὸν »οῦ», παρ 

ὅσον οἱ χρησμοὶ λοξῶς ἐξεφέροντο, ᾿'καὶ ποι- 
χίλως πως καὶ σοφῶς ἠ»ιγμένος” (Α Kq. 196), 
οἷον ἄλλα μὲν λέγων ἄλλα δε νοῶ». 

ἡνέκα ἁπότε. 
Μιμᾶσθαι —— 
ἠνιξάμην (5 Mi. 1188) αἰνιματωδῶς 

εἶπο». 
ἡνίοχος καὶ ἡνιοχείᾳα. 
Ἡ»ίοχος “ἀθηναῖος, κωμικὸς τῆς μέσης 

χωμῳδίας. 
ΤροχΏος, ᾿Επίκληρος, Γοργόνες, Πολυπρά- 
γμων, Θωρύκιον, Πολύευκτος, Φιλέταιρος, 
4ἱς ἐδαπατώμενος. 

ἡγίπαπεν (llom. B 245) ἐκακολόγησεν. 
ἦνις (Ηοπι. Ζ 94) ὁ ἐνιαύσιος, ὁ ἀκέν- 

τριςος. 
ἡν χατεργάσῃ ἐὰν διαπράξι ἅπερ αὐ- 

τοῖς ἐπιγγείλω. seh. AEq. 930. 
Ἠνοπίδην (Ηοπι. Ἐ 444) ὄνομα κύριον. 
ἡνορέη' ἀνδρία: ''ἄγγελλ ἡμορέη» Κρη- 

τὸς Ἐχεκρωτίδα” ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 23). 
ἦνοψ ὃ λαμπρός" '“οὐρανὸς ἡνοψ (οΓ. 

ν, ἔνδιος) καὶ ""ἤνοπα πυρὸν ἔδουσι, του- 

τέσε πυορὸν ᾿σἴτον, καὶ "ἡ δυτονὴ ἦνοπι 
(Ηοπι, Η 408). 

ἦντετο (Ποπ. 11788) συνήντησεν. 
— ἱκέτευεν, ἐδεῖτο, ἐλιπάρει. 
ἠνύσατε ἐφθείρατε. καὶ Ὅμηρος «1 365) 

"ᾗ δήν σ ἐξωνύω 7ε καὶ ὕσερον ἀντιῤολή- 

ἔσι τῶν ὁραμάτων αὐτοῦ τάδε, 
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σας. καὶ Σοφοκλῆς (08 166) '"ἠνύσατ' ἐκτο- 
πίαν φλύγα πήµατος.' ἐκτοπίαν δὲ ἀντὶ τᾶ 
ξένην καὶ ἀκόλαςον, ἀνεὶ τοῦ ἐκτοπίαν γενέ- 
σθαι, ὃ ἔςιν ἐκτὺς καὶ ἀπὸ τῶν τόπων» τῆς 

πύλεως. 

ἤνυςρο» τὸ παχὺ µέρος τῆς κοιλίας ἐν 
ἐντέρῳ" εἰς τρία γὰρ τέεµηται ἡ γαςήᾳ, ἥνυ- 
σρο» ἐχῖνον κεκρύφαλο». (Α Έα. 355) "ἐγὼ ὁ' 
ἤνυςρο» βοὺς καὶ κοιλίαν ὑείαν καταβροχ- 
Φίσας.) 

Ἰ»ώχλησα ἐβιασάμη». 
ἤξε παρεγένετο. 
ἠξίου διὰ φροντίδος εἶχε' Προκόπιος 

(Ατε. 18) "οὐ γὰρ ἠξίου τοῖς καιροῖς ἐναρ- 
µόζειν τὰς πράξεις, ἀλλ' ἀπὸ καιροῦ παντὸς 
εἰργάζετο.) 

ἠξίωτο ἐπεπίφεντο" ᾿"ἐπεὶ δὲ καὶ συμµα- 
Χικῶν χρημάτων ἠξίωτο, ταῦτα μὲν ἀφῃφέ- 
ὃη, αὐτὸς δὲ ἀνεπέμφθη παρὰ τὸ ἔθνος τῶν 
Ἰαξύγω»."' 

Ποιε» ἐπορεύθημεν" Ὅμηρος « 258) 
"ᾖομεν ὡς ἐκέλενσας.' ἀπὺ τοῦ εἴω τὸ πο- 
ρεύαμαι δωρικῶς, τροπῇ τῆς διφθόγγου ει 
εἲς η. 

ἠοῦς (Ηοιη. Θ 470) ὄρθρου, ἠπέρας" ᾖἢ 
ἀνατολῆς, 

ἡπαλύνθησαν (Ρε, 54 99). 
παρ. καὶ ἠπατοσκοπία ἡ τῶν ἐγκά- 

των ἀνατομή, δὲ ὧν προϊμήνυον τὰ συµβη- 
σόµενα" ἀνατέμνοντες γὰρ σημεῖά τινα ἐ9εώ- 
ρου» ἐν τοῖς ἐγκάτοις, 

ἠπεδανρός ἀσθενήῄς' ἐν — * ̓ἐγύθι 
ὐ) ἔση ἠπεδανοῖο λέοντος.᾽ 

ἠπειρον. τῷ Ἰσοκράτει σύνηθές ἐςιτὴν 
ὑπὸ ῥβασιλεῖ τῶν» Περσῶν γῆν οὕτω «καλεῖν. 
Harp. 

ἤπειρος χέρσος γη, οἷον ἄπειρός τις 
οὖσα. ἤπειρος δὲ λέγεται παρὰ τοῖς πονηταῖς 
ἡ γῆ καταχρηςικῶς, κυρίως δὲ ἡ εἷς ἄπειρον 
ἐκβάλλουσα, ὡς Εὐριπίδης '"ἤπειρον εἲς ἄπει- 
ϱο» ἐκβάλλων πόδα.”' 

“Αππιανός ''“λλόβριες, Γωλατῶν ἔθνος. 
ῥύσμαχοι ὁ) αὐτῶν ἧσαν αἱ πόλεις, ἀπὸ τῆς 
ἁμπώτεως ἐφ᾽ ἡμέραν ἠπειρούμεναί τε καὶ 
»/σούμενάι. οἳ δὲ πλοίοις ἐπολέμου». τοῦ δὲ 
Καίσαρος Γαΐνυ περὶ τὰς πόλεις ςαυροὺς 
πηξαμένε ὑψηλοὺς καὶ τοῖς σαυροῖς ἐπιθέν- 
τος γεφυρώματα, ὑ μὲν κλύδων ἐχώρει διὰ 
τιῶν σαυρωμάτω» ὑπὸὺ τοῖς γεφυρώμασι, Ῥω: 

ααίοις δὲ ἀδεὲς καὶ ἐπίμωνον ἦν νγὺ ἔργο». 
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Ἠπειρώτης. καὶ Ἠπειρωτικὴ Φά- | σοφώνης αλότω (619) περὶ τῆς πενίας ᾿αὔση 
λασσα. 

ζ 3 -”. ο 
α. περ ἀντὶ τοῦ ὥσπερ: "ἀλλ ἧπερ αὐτὰς ͵  | 

μὲν ἡμῖν ἠπίτριπτος αἰχεται. 
ζ 
Ἡ ποδῶν εἶχεν ἕκαςος ἔδεον», ἀντὶ 

τὴν δίκην διωρίσω, Φεὶς δεῦρο τοὐπίξηνον | τοῦ ὡς εἶχον δυνάμεως. 
«4ριςοφάνης (Αε]. 363). 

ζ ’ αν, κ. — . ο» 

Ίπερ καθότι" ᾿ ἐδύκει δὲ τῷ βασιλεῖ ἀρ: 
κεῖσθαι τοῖς παροῦσι καὶ ιἡ σφόδρα ἐπαί- 
ρισθαι, ἧπερ ἐςὶν ἄρισαν πολέμῳ χαὶ τοῖς 

ἐκ τοῦ πολέμου συμβαίνουσιν ὁμιλεῖν, ὡς 
- . — * 

οὐδενὸὺς ἐν αὐτοῖς ῥεβαίη καὶ πιςοῦ πάντως 
ὑπάρχοντος. 

.. / * ΄ Σι 

ἡ Περγαία Άρτεμις. τάσσεται ἐπὶ 
τῶν ἀγυρτῶν καὶ πλανητῶ», “παρ ὅσον ἡ 
θεὸς αὕτη νομίζεται ἀγυρτεύειν ἀεὶ καὶ πελα- 
γάσδαι. 

ἠπεροπεύειν ἐξαπατᾶν, παραλογίε- 
σθαι, καὶ τὰ τούτοις ἐπακολουθοῦντα. «4θι- 

, * X 2 
σοφάνης ασε. 809) ''σὸν ἔργον ἐφὶ τοῦτον 
ὀπτᾶν καὶ ερέφευ κἀξηπιεροπεύειν, καὶ πάνδ’ 

ἐγχείρει λέγει) 
b 

ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ κύλ εξ. περὶ Κι ͵ 

”ηαίου φησίνν ὅτι κατωφερὶς ἦν εἰς συνου- 
σία». πλὴν ὧν συνωμοσάµεθα μὲ ποιεῖν ἐπὶ 

τῆς κύλικας, τουτέσε συνησιάζει». ἔσι δὲ ὅρ- 

κος ὁ ἐπὶ τῆς κύλικος (ih. 393) ""οὐδέποῦ' 
ἑκᾶσα τάνὁρὶ τώὠμῷ πείσσµαι. εἰ δέ μ ἄκα- 
σαν βιάσεται βία, κακῶς ; παρέξω χεϊχὶ προσ- 

κινήσομαι.” 

ἠπεροπευτής Uom. Γ 39) ὁ ἁπατεώ». 

καὶ ἠπεροπῆας (λ 303). 

ἡπῃνημέκων. (αυ ἐπῃνεμένων) ἐπωίνοι' 

τυχύντων" 'ὃ δὲ ἐκέλευε παρὰ τῶν ἠπᾖ]νή- 

μένων πολλιῶ πλείονα μισθὸν χορίεσθαι. 

ἠπήτρια ᾗ ῥάπτρια, καὶ ἠπήτριον τὸ 

σουβλίον μεθ’ οὗ ῥώπτουσι τὰ βυρσάρια. ο 
ο «άετικοὶ Ακέσριω». 

ἠπίαλος ὁ ῥιγοπύρετος. καὶ ἠπιωλ ὤν | 
µετοχή: ριςοφάνης (Ach. 1163) ᾽ηπιαλῶν 
γὰρ οἰκαν) ἐξ ἱππασίας ῥαδίζωνι. ἠπιαλῶν 
ῥιγοπυρέτῳ περιπεσαών' ἠπίαλος γὰρ κυρίως 
ὁ μετὰ φάγους πι ρετύς. ἐξ ἱππασίας δὲ ἀγτὶ 
τοῦ ππικῆς καὶ γὰρ ἕως ἕσπέρας ὁιέεριῤον 

οἱ ἵπποι ἐν τῇ δοκιιασία. 
ἠπιόδωρος, (Ποια, 7 351) ἠπια καὶ προσ- 

ηνῆ δωρουμένη, χρηςή. 
Ἠπιόνη γυνὴὶ «4σκληπιοῦ. καὶ ὑυγάτηρ 

αὐτῆς Υγεία 4ἴγλη Ἰασώ «ἄκεσώ Πανάχεια. 
ὅπιος πρᾶος, ἡ λιπαρός. καὶ ἠπιώτα- 

τος. , 
ἡπέτριπτος ᾗ ἐπίτριπτος, ἡ ἁξία τοῦ 

| Ἱππαρχία Θεόδωρο» τύπτουσα ἀδικεῖ 

| 
Ί 

| 

| 

ᾗ πολλφῦ γε δεῖ ἀντὶ τοῦ. οὐδὲ ὅλως. 
οἱ, Α Ach. 542. 

ἡ πι ἴσως, σχεδόν" 
ωπεῖν.' 
ἦ πού γε πολλῷ πλέον. 
ἠπύει φωνεῖ, καὶ ήπυην, 

ἠπύτης ὁ φωνητικός, ὁ κῆρυξ. 
Ἠπυτέδης (Που. Ε 324). 
Ἠπυτον ὅ σρος Θράκης. 

Ἠρ ὄνομα κύριον Ἑρβραϊκό». 
Ἶρα ἐπεθύμει, ἐγλίχετο, ἐρωτικῶς εὐχεν". 

ο δὲ “4βραὴμ [ρα Ῥωμαϊκῆς παρατάξεως, 
* πως αὐτῷ γελᾶν τὴν. τύχη» σἰόμενος 
(ο, Cedren. Ρ.771). ᾽αἰσχρᾶς τις ἥρα καὶ κα 

κοτρύπου δούλης" ἨΠάβριος 410). καὶ αὖθις 
"ῆρα νεκρὸν ἐδεῖν — καὶ ὑπ' ἄλλου 
πεφονευµιένον.' 
ρα ἐπεθύμει. (Ώίομ. L. θ96) Ἱππαρχέμυ 

ἦρα τῶν λόγω» Κράτητος, ἀδενὸς ἄλλη ἐἔτει- 
σρεΓοµιένη πράγκατος. ἥτις εἲς συμπόσιον 
ἐλφοῦσα σὺν Κράτητι Οεόδωρον τὸν ἀνλεο» 
ἤλεγξεν, σόφισια προτείασα «τοιοῦτο. 
ποιῶν Θεύδωρος εκ ἂν ἀδικεῖν λέγοιτο, ᾖδ᾽ 
Ἱππαρχία ποιοῦσα τοῦτο ἀδικεῖν λέγοιχο ἄν' 
Θεόδωρος τύπτων ἑαυτὸν οὐκ ἀθικεῖ. οὐθ᾽ 

ὃ δὲ 
πρὸς τὸ λεχθὲν οὐκ ἀπήντησεν, ἀνεσύρατο 
δ αὐτῆς τὸ ἑμάτιον. 
Ἡρα ὁ ἄήρ.. καὶ ἐπεὶ ὁ ἀὴρ καθαέρει, 

τὸ εἴδωλον αὐτῆς βαςάξει ψαλίδα χαλκῆν, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς κειρούσης ψαλίδος τὰς 

τρίχας καὶ καδαρὸν ἀποδεικννάσης τὸ σῶμα. 
Codin. ος. ΟΡ ρ.14. 

Ἡραία πόλις. 
ἡραῖον ὁ τῆς Houc ναός. 
Ἡραῖον τεῖχος χωρίον ἐςὶ ἐν Θράκη, 

ὑπὸ Σαμίων» δὲ ὠκίσνη. καὶ Ἡραιον. 
Ἡραΐσκος. ὅτι τὴν μὲν φύσιν Φεοειδέ-ο 

σέρος ἦν Ηραΐσκος, ὃ δὲ τὴν 4ἰγυπτίων σο- 
φία» δαημονίςερος, ὁ «4σκληπιάδης, ἅτε το: 
σῶτο» χφόνον. ὅτος μὲν τῇ «4ἰγυπτείων προσ: 
διατρίβω», ἐκεῖνος δὲ ἀποδημῶν. ὁ ἆ᾽ ἕτερος 
ὅμως τῆς τοῦ ἑταίραυ κατὰ πολὺ ἐλείπετο 
φύσεως ἡ. ἐπιςσήμης. ὁ μὲν δὴ Ηρωϊΐσκος αὖ- 
τοφνής ἐγένετο διαγνώμων τῶν τε ζώντων 

ἵᾗ πα δεόµενοι δν σ- 

εν 
ή) 

ἐπιριῤημαι” η ἡ Μην {9 εγγοµένι. «4ρι-! καὶ τῶν κἡ ζώντων ἱερῶν ἀγαλμάτων: εὖ" 
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δὺς γὰρ ἐᾳβλέπων ἐτιτριώσχετο τὴν καρδίαν 
ὑπὸ τοῦ Φειασμοῦ, καὶ ἀνεπήδα τό τεσῶμα 
καὶ τὴν φυχὴν ὥσπερ ὑπὸ τοῦ φΦεοῦ κατά. 
σχετος. εἰ δὲ κἡ κινοῖτο τοιβτόν τη, ἄψυχον 

ἦν ἐκεῖνο τὸ ἄγαλμα καὶ ἄμοιρον Φείας ἔπι- 
πνοίας. οὕτω ὁιέγνω τὸ ἄρρητον ἄγαλμα τᾶ 
«Πἰῶνος ὑπὸ τοῦ Φεοῦ κατεχόμενο», ὃν «4λε- 
ξα»δρεῖς ἐτίμησαν», Ὅσιριν ὄντα καὶ “ἄδωριν 

ὁμισῦ κατὰ μα ισικὴν ὡς ἆλιδῶς πάναι 6 εη- 

χρασίαν. ἑνῆν δὲ τοῦ Ἡραΐσκου τῇ φύσει 
καέ τι τοὺς μυλνομοῦς τῆς φύσεως ἀναινύ- 

μενόν' εἰ γαῦν αἴσθοιτο φδεγγοµένης ὅπως 
δὴ καὶ ὅθεν γυνωικὸς ἀκαθάρτου τινός, Γλ- 
7ει παραχρῆµα τὴν κεφαλήν, καὶ τοῦτο ση- 
κιεῖον ἐπυιεῖτο τῆς ἀφεδρείας. ἕτω (ιὲν ζῶντι 

συνῆν ἀεί τι θεοειδές' ἀποθανόντι δὲ ἐπειδὴ 
τὸ »ομιζόμενα τοῖς Ἱερεῦσιν ὁ “4σκληπιάδης 
ἀποδιδόναι παρεσκεὐάζετο, τά τε ἄλλα καὶ 

τὰς ᾿Ὀσέριδος ἐπὶ τῷ σώματι περιβολάς, αὖ- 
τέκα φωτὶ κατελάμπετο πανταχῇ τῶν σινδύ- 
νω» ἀπόρρητα διαγράμµμαΐα, καὶ περὶ αὐξὰ 
καθεωρᾶτο φασμάτων εἴδη ὣεοτερεῆη, ἔτι- 
δεικνύντων τὴν ἡ’γὴν ἐναργῶς, ποίοις ἄρα 
Φεδῖς γεγύνει συνέςιος. ἦν δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ 
πρώτη γένεσις τῷ ὕντι μουσική" λέγεται γὰρ 
κατελθεῖν ἀπὺ τῆς μητρὸς τοῖς χείλεσιν ἔχων ! 
τὸν κατασιγάζοντα δάκτύλο», οἷον Ἠἰγύπτιοι 
μυφολογοῦδι γενέσθαι τὸν "ρον καὶ πρὺ τᾶ 

1. J ϱ — * — 

Ὥρου τὸν Ἠλιον. τοι;αροῦν ἐπεί οἱ συγεπε- 
ή * 8 — ⸗ 

φύκει τοῖς γείλεσιν ὁ δάχτυλος, ἐδεήνη το- 
μῆς, καὶ διέκείνεν ἀεὶ τὺχεῖλος ὑποτετάημέ: 
νο» δεῖ, ἅπασι φανεροῦν τὸ σημεῖον τῆς 
ἀπορρήτου γενέσεως. ὅψεν αὐτῷ καὶ ὁ βίος 
ἐς ταῦτα προΓλύεξ, ἐν ἀθύτοις ἑκάςοτε καὶ 

τελεςηρίόις ἐνδιαιτᾶσθαι τὴν ψυχή», ὅτι κατ 

“Αἴγυπτον μόνη» κινοῦντι τὰς πατρίᾶς τελε- 
τάς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰ πού τι κα- 
τελέλειπτο Έῶν τοϊίότων. καὶ ἐγεγόνει ὁ Ἡραί- 
σχος Bdaæxoc, ὥς ὄνείρος αὐτὸν κάτεμήνυσεν. 

“κ. * — — ὁ δὲ 4σκληπιάδης ἐπὶ Λλεῖον ἐν τοῖς «49 ὃ- 
πτίοις βιβλίοις ἀνατραφεὶς ἀκριῤέσερός ἢν 
ἀμφὶ Φεολογίαν τὴν» πάτριο», ἀρχάς τε αὐ- 
της καὶ µέσα διεσκειµένος κιὺ τὴν ἀπειρίαν 
ἀτεχνῶς τῶν ἐόχάτων περάτω» πολυπραγιη- 
»ήσας, ὡς ἔξεςιν εἰδέναι σαφῶς ἀπό τε τῶν 

4 ιά ο , 

ὑμνων ὧν συγγέγραφεν εἰς τοὺς «{ἡγυπτίων 
δεούς, καὶ ἀπὸ τῆς πραγµατείάς ἣν ὥρμησε 

* — — - — I - 

20άφείν περιέχυυσαν τῶν Φεολογιῶν ἁπιασῶν 
τὴν σοιφωνία». καὶ συγγραφὴ» δὲ ἔγρωψεν 
“αἰγυήτίων Ογνγίω», πράγµάτα περιέχουσα»ν 
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οὐκ ἐλαττόνων ἐτῶν ῇ τριῶν μυριάδων, ἀλλὰ 
πλειόνων ὀλίγῳ. ὁ δὲ Ἡραΐσκος οὐ μόνον ἆγα- 
δὺς ὧν καὶ ἧπτος, ἀλλ’ εἰχέ τι καὶ ... πρὸς 

τὴν πονηρίαν θυμούμενος καὶ πρὸς τὰς ἐπι- 

ῥουλὰς τῶν ἀνθρώπων» ἀνδριζόμενος, οὖδα- 
μοῦ δὲ παρεκβαίνων τὸ µέερον τῆς δικαιοσύ- 
νης, ὃ τε }ὰρ "Αμμώνιος καὶ Ερύθριος ὁ 
«ἰγύπτιος διεμάχοντο πρὸς ἀλλήλες ἐν Βυ- 
ζαντίω, καὶ διετέλει προω9θῶν ἀεὶ ὁ ἕτερος 

τὸν ἕεερον εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνες. Da- 
inase. Phot. ρ. 343. 

Ἡραΐσκος ἀνὴρ «4ἰγύπτιος. οὗτος ἦν 
μὲν συνεῖναι δεινότάτος, ἀγωνιςὴς δὲ οὐκ 
ἰσχυρὺς ὑπὲρ τῆς ἀληδείας, οὐδὲ τὰς ἔξω 
φερούσας ἀπὸ ταύτης ὁδοὺς ἀνιχνεῦσαι καὶ 
διεξελθεἴν. οὗτος γὰρ ἐς τούναντίον ἐκεκλή- 

θωτο΄ τὴν εὐμοιρίαν. 
"Πρατωμιένῳ ἀράιῷ ὄντι, 
᾿Ηράκλειι πόλις περὶ Σικελιών, ἡ λεγο- 

µένη Μίνωα. 

ἡράκλεια. πολλῶν ὄντων τῶν κατὰ τὴν 
ττικὴν ἠρακλείων, 4ημοσθόνης ἐν τιῶ αατ᾽ 
άϊοχίνου (195) ἤτοι τῶν ἓν Μαραθῶνι ἢ 
τῶν ἐν Κυνοσάῤγει μνημονεύει" ταῦτα γὰρ 
διὰ Μιμῆς μάλιςα ἦγον Ἀθηναῖοι, Harp. 

Ηράκλεια ήθος κ η. λω }ρῆτις, ἑλκυσικὴ 
τοῦ σιδήρον. ΗΠισίδης πάντας ὁὃ’ ὑφέλκων 
οἷα ἹΜαγνῆτις λίδος, ᾗ μᾶλλον εἰπεῖν Ἡρά- 
| χλεια» τὴν λίδον" φύσιν γὰρ αὐτὸς ἑλκτικω- 
τέραν ἔχει.” 

Ἡράχλεια λουτρά τὰ δερμά: κατὰ 
δωρεὰν γὰρ ὁ Ἡφαιςος ἀνέδωκεν αὐτὰ τῷ 
Ἡρακλεῖ, ἐξ ὧν τὰ Φερμά. 

ΗἩράκλειαι ςζλαι. 
Ἡράκλειαν λί9ον. τινὲς τὴν ΒΤαγνή- 

Γτιν ἄπέδυσαν διὰ τὸ τὴν Ἡράκλειαν τῆς 
Μαγνησίας εἶνω. οἳ δὲ ὅτι ἡ μὲν ἐπισπω- 
μέν τὸν σίδηρο» Ἡρωκλ εῶτις, ᾗ δὲ Μωγνζ- 

τις ἀργύρῳ ὁμοία ἐςίν, ὡς Εὐριπίδης ἐν Οἱ- 
μεῖ “τὰς βροτῶν }ρόμας σκοπῶν ... ὥστε 
ἸΜωγνῆτις λίψος τὴν δόξαν ἕλκεικαὶ µεθίςησιν 
πάλιν. ὁ λέγει νῦν ὑπὸ τῆς ΠΗώγνήτιδος λί- 
Φου τὸν σίδηρον ἀλλὰ τὴὺν τῶν δεωμένων 
Φόκησιν —— πλανωμένων ὡς ἐπὶ ἆρ- 

}ύρῳ. 
Ἡρακλείδης Εὔφρονος φιλόσοφος, 

Ἡρωκλείας τῆς Πόντο, τὸ δὲ γένος ἄνωδεν 
ἀπὸ «{άμιδος, ἑνὸς ἑῶν ἡγησαμένων τῆς εἲς 
Πράκλειων ἐκ Θνῤῶν ἀποικίας, Πλάτωνος 
γριύρίµος" ἐκδημήσαντας δὲ Πλάτωνος εἲς 
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Σικελίαν προεςάναι τῆς σχολῆς κατελείφῦη 
ὑπ' αὐτοῦ. οὗτος καὶ δράκοντα ἔθρεψε καὶ 
ἡμέρωσε, καὶ είχε συνδιαιτώµενον αὐτῷ καὶ 
συγκαθεύδοντα” ὃς καὶ μόνος ἐπὶ τῆς κλί- 

”ης εὑρέφη τοῦ Ηρακλείδου κατακλιθέντος 
μὲν ὑγιοῦς, οὐχ εὑρεθέντος δέ. καὶ ἄλλοι 
μὲν αὐτὸν ἀπηνανατίσθαι ἐνόμισαν, ἄλλοι 
δὲ ἐν φρέατι αὐτὸν ἐμβεῤληκέναι, ὡς ἂν δόξῃ 
τοῖς ἀνθρώποις ἀπηθανατίσθαι. ἔγραψε 
πολλά. 

ν Ἡρακλείδης Ὀδυρυγκίεης φιλόσοφος, 
ὁ τοῦ Φαραπίωνος, ὃς ἐπεκλήνη λέμβος, γε- 
γονὼς ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ ἕκτου: ὃς τὰς 
πρὸς ΑΑντίοχον ἔφετο συνήκας. ἔγραψε φι- 
λόσοφα καὶ ἄλλα. | 

ο Ηρακλείδης Ποντικός, ἀπὸ ρα 
χλείας τῆς Πόντου, Ἰθαμματικός, δεις 441ι- 

ῥύμῳ τῷ πάνυ κατὰ τὴν λεξωνδρέων ἐ ἐφοί- 
τησεν. οὗτος ἐπειδὴ ἤκασεν Ἅπερος τᾶ 4ρ.- 

“Κάρχου μαθητοῦ εὐδοκιμοῦντος κατὰ τὴν 

ἑρώμην πολλά τε τὺν «ίδυμον διασύροντος, 
ἔγραψε µέτρῳ Σαπφικῷ ἥτοι Φαλαικείῳ, βι- 
βλία γ΄ ὀυσερμήκευτα καὶ πολλὴ» τὴν ἀπο- 
ορίων ἔχοντα προβαλλομένων ζητημάτων, ἅτι- 

να .4έσχας ἐκάλεσε», εἲς Ῥώμῃν δὲ καμίσας 

καὶ τοῦ “άπερος καταφανεὶς χατέμεινε σχο- 
λαρχῶν ἐν αὐτῇ ἐπὶ ἸΚλανδίε καὶ Ἀέρωνος. 
ἔγραψε δὲ καὶ ποιήματά ἐπικὰ πολλά. 

Ἡρακλείη βίη τοῦ Ηρακλέους. 
.͵ Ἡράκλειος βασιλεὺς Ῥωμαίω». οὗτος 

ὑπὸ ᾿4θανασίου. πατριάρχου Ιακωβιτῶν καὶ 
Σεργίου τοῦ Ἀύρου Κωνςαντινουπύλεως εἰς 
τὴν αἴρεσιν τῶν μονοῦελιτῶν ἐξεκυλίσθη, 

ὅτι Ηρακλείῳ τῷ βασιλεῖ ὄντι ἐν 1ερ- 
σίδι ἐτελεύτησαν ῥ' υἱοὶ καὶ ῥ' Φυγατέρες, 
αὐτὸς δὲ λαβὼν τὰ ζωοποιὰ ξύλα ἐσφραχι- 
αμένα, καθάπερ ἐλήφΦησαν διαμιείναντα, εἰς 
τὰ ἹἹεροσόλυμα ἀφίκετο καὶ ἹΗοδέςῳ τῷ ἀρ- 

χιερεῖ καὶ τῷ αὐτᾶ κλήρῳ ταῦτα ὑπέδειξεν, 
ο) δὲ τήν τε σφρωγῖδα σώαν ἐπεγίνωσκον καὶ 
ἀνέπαφο», τήν τεκλεῖδα τὴν παρ’ αὐτῷ Ἰγαγε, 
καὶ προσεκύνησαν καὶ ὕψωσανν καὶ ἐς τὸ 
Βυζάντιον ἐξέπεμψεν ὁ ῥασιλεύς' ἃ δὴ Σέρ- 
γιος ἀρχιερεὺς εἰς Βλιαχέρνας —— καὶ 

μετ οὐ πολὺ Ἡρόάκλειος εἰς Ἠυζάντιον ἐχώ- 

θες δεχδεὶς μετὰ πολλῆς εὐφημίας. 
ὅτι ὁ αὐτὸς Ηράκλειος ἐκ Περαῖῦν εἰς τὸ 

Βυζάντιον ὅ- ἦχεν ἐλέφαντας, οὓς δὴ καὶ εἰς 
τοὺς ἰππικοὺς άγ ὤνας ἐθριάμβευσεν ἐπὶ τῇ 

τῆς πύλιως τέρψει, πάσαις δωρεαῖς φιλοτι- 

Ἡρακλείδης Ὁ -- Ἡράκλειτος 

µησάµενος. ἐπεὶ δὲ ἦν ἑλὼν ἐκ τῆς οὐσίας 
τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, ε.. ἐκ τὸ βασιέως 

ταμείου αὐτῇ τε καὶ τῷ κατ αὐτὴν κλήρῳ 
ἐτήσια χρήματα παρέχεσθαι. καὶ Κωνςαντῖ- 
νο» υἱὸν αὖτᾶ παρασκευάζει ὑπατεῦσαι, Ηρά- 
χλειόν τε τὸν ἀπὸ ἩΜαρτίνης Καίσαρα περο- 
χειρίζεται. πευθόµενας δὲ ἀπονθανεῖν ἐν τοῖς 
εἰς τὰ Ἠρία παλατίοις διέτριβε. καὶ συ»α- 
γαγὼν ὁ ὕπαρχας καὶ συὶ — πλοῖα εἲς τὸν 
πορὺμὺν τοῦ καλαμµένα Φτενοῦ, διέβη κατὰ 
τὰς ἀκτὰς τοῦ κάλουμένεα κόλπα Φειδαλίας, 
καὶ διὰ τῆς γεφύρας τοῦ Βαρυῤύσσα ποτα- 
μοῦ εἰς τὴν πόλιν εἰσῇει. ὑδέρῳ δὲ τὸν βίον 

κατωςρέφει. : 

ὅτι ἐπὶ Ηρακλείου ---πατριάρχα. ε[. ν. 

βρύχιος.. 
Ηράκλειος φρατηγὸς γεγονὼς ἐπὶ Ζή-» 

ρωνος οἷος μὲν τολμῆσαι καὶ πρόθυμος ἐγχει- 
ρεῖν ἓς πολέμους ἑτοίμως, ἓ κιέντοι τὸ περο- 
μηφὲς εἶχεν. ἐν τοῖς κινδύνοις, οὐδὲ ῥουλὴ» 
πράτερον ποιηαάµενος ὡὦρμα πρὸς ὃ ἔσπευδε 
πράττειν, ἀλλ ἔξω τοῦ λογισμοῦ πρὺς τὰ 
ἔργα ἐχώρει, καὶ τὸ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἐν ἆν- 
δρὸς µοίρᾳ ἐτίφετο. ὅπερ δὴ καὶ µάλιςα αἲ- 
τὸν ὕσερον ἔσφηλεν. Malehus p. 278 Nieh. 

Ηράκλειος ψώρα ἡ ὀυσθεράπευτας, ἡ 
“Ηρακλείων λοντρῶν δεομιέν; πρὸς Φεραπείαν" 
ἡ γὰρ 4δινᾶ τῷ Ἡρακλεῖ πολλὰ ἁνῆκε λη- 
τρὰ πρὸς ἀνάπανσιν τῶν πόνων. 

Ηράκλεις σχετλιαςικὴ φωνή" ότος ) χάρ. 
ἡ Ἡρωκλῆς εἲς ἐπικυυρίαν ἐκαλεῖτο ὡς ἆλε- 
— τοῖς σχέτλια πάσχονσιν. «οἱ. 4 
Δει. 2 

Ἡράνλεις ἐπίφδεγμα δαυμαςικόν" τὸν 
γὰρ Ἡρακλες, κλητικὴ πτῶσις, ὥσπερ τὸ ὦ 

4άματερ τοῦ 4 ήμητερ διαφέρει. ἐπικαλοῦγ- 
ται δὲ τὰς Ἡρακλείδας ὁ ὑμαίως 1 ἐνανὰρας 

(ἴτ, ine. 319) “ἀλλ ὦ Ἡρωκλεῖδαι καὶ λερί. 
Ἡρακλείτειος λόγος, καὶ Ηρακλεί- 

τει δηλυκῶς, καὶ Ἡρακλείτεια σιγ: 
γράμματα. 

Ἡράκλειτος ὄνομα κύρια». 
Ηράκλειτος Ἡλόσωνος ἢ Βάκτωρος, 

al δὲ Αρακίνου, Ἐφέοιος, φιλόσοφος φυσι' 
κὀς, ὃς ἐπεκλήνη σκοτεινύς, ὗσος ἐμαθήτεν- 

σεν οὐδενὶ τῷ» φιλοσόφων, φύσ σει δὲ καὶ ἑτι- 

μελείᾳ ἠσκήδη. οὗτος ὑδρωπιάσας οὐκ «ἔνε- 

ὁίδου τοῖς ἰατροῖς. ᾖπιερ. (ἐβούλονεο θεραπεύ- 
ειν αὐτόν, ἆλλ' αὐτὸς βολβίῳ χρίσας όλον 

ἑαυτὸν εἶασε φηρώ»ϱἠναι τὔτο ὑπὸ τῇ ἡλίη, 



Ἡρακλειώτης -- ἠρεῖτο Β 

καὶ χείκενον αὐτὸν κύνες προσελθοῦσαι διέ- 
σπασαν, οἳ δὲ ἄμμῳ χωσθέντα φασὶν ἀπο- 

τινὲς δὲ αὐτὸν ἔφασαν διακοῦσαι 

ἘΞινοφάνους καὶ Ἱππάσου τοῦ Πυθαγορείη. 
ἓν δὲ ἐπὶ τῆς Σ΄ ὀλυμπιάδος, ἐπὶ «Παρείου 
τοῦ Ὑςάσπου, καὶ ἔγραψε πολλὰ ποιητικῶς. 
τει ἐν τῷ «4{ηλίου κολυμβητοῦ. 

ὑτι Ηράκλειτος ἔφη ὁλιγωρεῖν πάντη τᾶ 
σώματος καὶ νομίζει» αὐτὸ κοπρίων ἐκβλη- 
τότέρον, ἐκ τοῦ ῥᾷτου δὲ αὐτῷ τὰς Ψερα- 

πείας ἀποπληροῦν, ἕως ἂν ὁ θεὺς ὀργάνῳ 
τῷ σώματι χρῆσδαι ἐπιτάττῃ. lulian. οἨ. 7 
ρ.2286. 

Ἡρακλειώτης ἀπὸ “Ηρακλείας. 
Ἡρακλ εοπολίτης. 
Ἡρακλέος γενική. 
Ἡρακλέους ἄγαλμα βαςάζον ἐν τῇ 

ὀριςερᾷ χειρὶ μῆλα τρία διὰ τὸ τὸ τριμερὲς 
τῆς φυχῆς κεκοσμῆσθαι αὐτόν. ὁ ̓ Ἡρακλῆς 
Πίκου τοῦ καὶ «{ιὸς υἱός, φιλόσοφος ἄριςος. 

Ἡρακλέων «4ἰγύπτιος, ἀπὸ κώµης Τι" 
Ἰώτευς σης ὑπὸ τῇ Ἡρακλέες πόλει, γραμ: 
ματικός, ἐπαίδευσε δὲ ἐν Ρώμῃ. ἔγραψεν ὑπό- 
πνημα εἲς Ὅμηρο» κατὰ ῥαψῳδίαν, καὶ εἲς 
τοὺς λυρικούς" περὶ τῶν» παρ Ὁμήρῳ προσ- 
τακτικῶν ῥημιάτων. 
Ἡρακλεωτικός. 

3: Ἡρωακλῇ ς ὄνοιια κύριον, ἡ ἐευμολυγία 

τῆς κλήσεως ἀπό τινος χρησμου᾿ '"Ἠρακλῆν 
λί σε Φοῖβος ἐπώνυμον ἐξονομάςει᾽. ήρα γὰρ 

ἀνΦρώποισι φέρω» κλέος ἄφδιτον ἕξεις. 
. Ἡρακλῆς "λκμήνης υἱός. τοῦτον φιλό- 

σοφον ἱςοροῦσι, καὶ γράφεσι δορὰν λέοντος 

φοφοῦντα καὶ ῥύπαλον φέροντα καὶ τρία µμῆλα 
κρατοῦντα, ἅπερ τρία μῆλα »ικήσαντα τὸν 
πολυποίκελο» τῆς πονηρᾶς ἐπιδυμίας λογι- 
σμὸν διὰ τοῦ ῥοπάλου τῆς φιλοσοφίας άφε- 
Ἰέαθαι ἐμινθολόγησαν, ἔχοντα περιβόλαιον 
Πρόνημα ὡς δορὰν λέοντος. καὶ οὕτω φο- 
γεέσας τῷ ῥοπάλῳ τὸν δράκοντα τῆς ἐπιθυ" 
αίας ἀηείλετο τὰ τρία μῆλα, ὃ ἔτι τὰς τρεῖς 
ἀρετάς, τὸ μὴ ὀργίεσθαι, τὺ μὴ Φφιλαργυ- 
ρε» καὶ τὺ μὴ φιληδονεῖν' διὰ γὰρ τοῦ ῥο: 
πάλον τῆς καρτερικῆς ψυχῆς καὶ τῆς δορᾶς 

τοῦ Φρασυτάτου καὶ σώφρονος λογισμᾶ ἐνί- 
κησε τὸν ἰὸν τῆς φαύλης ἐπιδυμίας, φιλο- 
σοφήσας ἄχοι θανάτου. lo. Antioch. εχο. Peir. 
Ρ.Τ78. 

Ἡρακλῆς 
. ή 

μέγα καὶ περιβόητον. 

Φαγεῖν, 

*2 * * Τ ἀέριο» Ἀλέος εσχεν, οἱον 
ἀνεάνη δὲ ἐπὶ ΙΗί- 

48Ι 

νωος Ἡρακλῆς Τύριος, ὃς εὗρε τὴν βαφὴν 
τῆς καλουμένης κογχύλης ἀπὺ κυνὸς αἵμα- 
χδέντος τὰς σιαγόνας, καὶ προσήγαγε Φοί- 
νικι τῷ βασιλεῖ, ὃς πρῶτος ἐφόρεσεπορφύρα». 

Ἡρακλῆς ξενίζεται, παροιμία ἐπὶ τῶν ά 
βραδυνόντων. οἳ γὰρ ὑποδεχόμιενοι τὸν Ἠρα- 
κλέα βραδύνουσι" πολυφάγος γὰρ ὅ ἥρως 
(9οἰι. Α Lys. 9327). 

ἤρανος' Παῦλος «Σιλεντιάριος "ἵλαθι 
τολµήεντι μεγασθενὲς ἤρανε γαίης' πρὸς ῥα- 
σιλέα Ἰουςινιανὺν ἐν τῇ ἐκφράσει τῆς ἁγίας 
οφίας (4 44). 

ἤραρεν (Ηοιη. 4 1140) ἤρμοσεν. 
ἠρασάμην (Πο. ξ 317 ἠράσθην. 
ὭἩρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος Πλά- 

των Πολιτείας ῥ' (378Β). οὕτω γραπτέον" 
παρὰ Πω δάρῳ 7ὰρ ὑπὸ 'Ἡφαίςου δεσµεύε- 
ται ἐν τῷ ὑπ' αὐτᾶ καξασχευασθέντι ὑδρόνῳ, 
ὃ τινες ἀγνοήσαντες γράφουσι» ὑπὸ «{ιός, 

καί φασι δεθῆναι αὐτὴν ἐπιβουλεύσασαν 
Ἡρακλεῖ. Κλήμης. ἡ ἱςορία καὶ παρ’ Ἐπι- 
χάρµῳ ἐν Κωμαςαῖς ἢ Ἡφαίσῳ. 

ἤρασσον ἔκρονον, ἔπληττον, ἐβλασφή- 
µουν. (8 Ai. 794) ᾽'μαθόντες ἀμφέσησα», εἰτ᾽ 
ὀνείδεσιν ἤρασσον ἔνωεν κάνθεν ,” ἀντὶ τοῦ 
πάντες ὑμοφρόνως. καὶ αὖθις (ΔΡ 6517) 
“αὐτὰρ ὃ πεπταμµένη μέγα τύμπανον ἔσχετο 
χειρὶ ἤραξεν' καναχῇ ὁ’ ἴαχεν ἄντρον ἅπαν.", 

ἠρῶᾶτο (Ηοιη. «4 35) ηὔξατο. 
ήϱγολαβῤηκώς. 
ἠρδαλωμένος λεπρὸς καὶ µεμιασμένος, 

καὶ ἠρδάλωσεν ἠσβόλωσεν, 
ἥρδιον (ῥήδιον Ὦ) περιφανὲς ἅρμα σκε- 

παςόν. 
ᾗρει ἐλάμβανεν. 
ἤρειδεν Ίφιεν, ἔπεμπεν" 

"ἔπη ἤρειδε κατὰ τῶν ἱππέων. 
Πρεικον ἔσχιζον' (Ηεν, 8ου, 287) '"Πρει- 

κον ἀδύνω δαν, 
ἠρεικώς σὔενώσας καὶ ὑπακουμβίσας, 

καὶ ἤρεισεν ἠκούμρισεν. 
ἡρεῖτο ἐπεθύμει, ἐλάμβανε"' "πολλάκις α 

γὰρ οὐ μύνον τῆς ἡμέρας ἀλλὰ καὶ τῆς νυ- 
κτὸς σἵτον ἠρεῖτο, καὶ ὑπὲρ τὰς τῶν δείπνων 
παρασκευὰς τὰ πολυτελῆ τῶν δημοσίων ἄπε- 
τρύετο” (lo. Antioch. éxe. Peir. ϱ.814. eſ. v. 
Βιτέλλιος). 

ἠρεῖτο ἐξελέγετο, προέκρυνεν᾿ ᾿"Ἄρεϊῖτο δὲν 
ὁπόσον κάχληκος τοῦ ἐμφερομένου τοῖς ἐδά- 
φεσιν (εί. ν. κάχληκες). 
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482 ἠρεῖτος — 

ο ᾖρεῖτο ἐπορθεῖτο. 
ἠρέμα ἀτρέμως. καὶ ἠρεμαίως καὶ 

ἠρεμεί ἠσύχως. 
ἠρεμία ἀτρεμία τις οὖσα, κατὰ σέρη: 

σιν τοῦ τρέµειν, αἷον ἡ ἀκινησία. 

ἠρετισάμην, — ελόμην, ἕξε- 

λεξάµην. Ps. 119 110. 

ἤρετο ἠρώτα, ἔλεγεν, ἠρώτησε. κεῖται δὲ 

καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπαίρεσθαι τῷ Φρονήμιατι. 

Ἡρη ἡ Ἡρα. καὶ κλίνεται Ἓρης. 

ἡρήκασι πεπορθήκασι, καὶ Γρηκύτες 

πεπορῦ κότες. 

Γθημένην κεχειροτονηµένη», καὶ Πρη" 

μένον ἐπικριῦ έν, ἐκλελ εγµένον. "ἐπειδὴ ἐτ ύγ- 

χανον ἐκ πλείςα τὰ Περσῶν ἠρημένου, προ- 

πηλακίζεσφθαί τε ὑπὸ Κόλχων αὐτῶν καὶ Γω- 

μαίων, καὶ ἐν τοῖς ἀτιιοτάτοις τετάχθω. 

ἠρήρειςο (Ποιο. l 358, «4 136) ἤρμοςο" 

πτὸ δὲ δὴ ἴρος εὖ μάλα ἠρήρειςο τῷ συνα” 

σπισµῷ, καὶ ἀκριβῶς ὑπῆρχε σερρύν τε κιαὶ 

ἀπερίσπαςον. 
Ἡρης τῆς Ἡρας. 
ἠρήσαντο (Ηοιη. Γ 318) ηὔξαντο, 

ᾖρδη ηὐξήνθη, ὑψώδη. 

ᾗρι ὄρῦρον, ἕωφεν' { ἔαρι. 

8 ἠθία τὰ ἐν τῇ }ῇ μνήματα” (ΑΡ 7 7 180) 

"ἡνίκα δυσδάκρυτα κατὰ χθονὸς ἠρία τεῦ- 

χον, ὡς ἂν ἀποφθιμένου κεῖθι δέιιας κτε- 

ρίσω... καὶ αὖδις (ΑΡ 7 209) "ἠρίον ἐκ βώ- 

λου διψάδος ἐκτισάμην, ὄφρα σε καὶ φδί- 

µενον Anoũc σαχυητρόφος αὐλαξ Φέλγη, άρο- 

τραίῃ κείµενο». ἐν δαλάμῃ.” 

ἠρία οἱ τάφοι. φασὶ δέ τινες κοινύτερον 

μὲν πάντας τὺς τάφους οὕτως ὀνομάζεσύαι, 

κατ ἐξαίρετον δὲ τοὺς μὴ ἐν ὕψει ᾠκοδομη- 

μένος. ὠνομάσδαι δὲ παρὰ τὴν ἔραν. Ηατρ. 

ἠθιγένειαν τὴν τὸν ὄρθρον γεννῶσαν. 

(ΑΡ 7208) "οὐδ᾽ ὑπὸ μαρμαρυγῇ Φαλερώπι- 

doc ἠριγενείης ἄχρα παραιφύσσεις Φαλπομέ- 

Συν πτερύγων. 

Ἠριγόνειος τάφος. 

Ἠριδανός ποταμός. 

ἠρίδμησεν ἀπεδειλίασε, μεθ) ἠσυχίας 

ἤγαγε" (ΑΕ. 667) τοὺς ἐναντίους Ιδὼν οὐκ 

ἠρίφμησεν, ἀλλ’ εὐθὺς ἦν ἀμυνίας,' ἕτοιμος 

πρὺς ἄμυνα». 

Ἠρικαπαῖος ὄνομα κύριον. 

ἠρικ»ωμένο» ἐρρυτιδωμένον, παλαιόν. 

ἠρικώς ἐξισώσας καὶ φιλονεικήσας. 

Ἠριννα Τεία (an Τηνία) ἤ «4{εσβίω, ὡς 

b 

Ἡρόδοτος 

δὲ ἄλλοι, α πλία (Τῆλος δέ ἐςι νησίδιον ἔγ- 

γὺς Κνίδου)" τινὲς δὲ καὶ Ῥοδίαν αὐτὴν ἐδό- 

ξασω». ἦν δὲ ἐποποιός. ἔγραψεν Ἠλακάτην" 

ποίημα δέ ἐσιν αἴολικῇ καὶ ὶ δωρίδι ἁιαλέκτῳ, 

ἐπῶν τ’. ἐποίησε δὲ καὶ ἔπιγ θάµματα. τε- 

λευτᾷ παρθένος ἐννεακαιθεκέτις. οἱ δὲ είχοι 

αὐτῆς ἐκρίθησαν ἴσοι Ὁμήρῳ. ἦν δὲ ἑταίρα 

Σαπφοῦς καὶ ὀμόχρονος. 
ἠρινὸν ἄνδος ἑαρινόν. 
ἡρινὸς καιρός ὁ τοῦ ἔαρος. 
Ἠριον ὄνομα τόπβ, ἠρίον δὲ ὁ τάφος. 

ἤριπεν εἰς τὴν ἔραν κατέπεσεν" (ΑΡΤ 

910) | Ἡριπεν ἐσχαρίου λάβρον ἐπ ἄαθμα 

πυρός. 
ἠριπόλη ἡ ἡμέρα" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 

5 998) οὐδὲ φαεινῆς φέγγος Ἰδεῖν ἐφέλω 

χρύσεον ἠριπύλης. 
ἠριπώθδη ἔπεσεν. 
ἤρισεν ἐφιλονείκησεν. 
ἤρκεσεν ἐβοήθησεν' 'Ὁ δὲ τὸν Φωρακα 

αὐτοῦ διέρρηδεν, ὃς ἠρκεσέν οἱ ἀμῦναι λυ- 

γρὸν ὄλεθρον." 
ἠρματισμένον ἠασφαλισμένο». 
ἠἡρμόσαντο εὐφυῶς διετέθησα»"' "οἳ δὲ 

ἠρμόσαντο πρὸς τὴν βούλησιν, καὶ συνέθεντο 
δέκα τάλαντα δώσει». Πολύβιος οἱ δὲ «ρα- 

τιῶται πάντα ἠρμόζοντο πρὺς τὴν εἷς οἶκον 

ἐπάνοῦο»,  ἀντὶ τᾷ ἐγίνοντο, παρεσκενάξοντο. 
ἠρμόσθησαν» φιλικῶς διετέφησων" ̓  λύ- 

γους οὖν προσοίσώντας καὶ ὔδισα προσεµέ- 

νου, ἡρμόσθησαν ἄμφω."' 

ἠἡρμοττόμην ἐπωιδευόμην" ριςοφάνης 

(Εα. 1225) "ἐν ταῖσιν εὔςραις κονδύλαις {ρ- 

μοττόμη». '' ἀπὸ τῆς μασικῆς τὸ ἡρμοττόμην. 

Ἡρόδικος ὄνομα κύριον. 
Ἡρόδοτος “4ύξε καὶ 4ρνοῦς, ἄλικαρ- 

νασσεὺς τῶν ἐπιφανῶν, καὶ ἀδελφὸν ἐ ἐσχηκὼς 

Θεόδωρο». μετέση ὁ) ἐν Σάμῳ διὰ «{ύγδα- 

μυ τὸν ἀπὸ Αρτεμισίας τρίτο» τύραννον γε: 

νόμενον 4λικαρνασσοῦ" Πισίνδηλις γὰρ ἦν 

υἱὸς ᾿άρτεμισίας, τοῦ δὲ Πισινδήλιδος «4{ύγ- 

δαμις, ἐν οὖν τῇ Σάμῳ καὶ τὴν ἰάδα ἠσκήθη 
διάλεκτο», καὶ ἔγραψεν ἱςορία» ἐν βιῤλίοις 

δ΄, ἀρξάμενος ἀπὺ Κύρου τοῦ Πέρσου καὶ 
Κωνδαύλου τοῦ «{υδῶν βασιλέως. ἐλθὼν δὲ 
εἰς «4λικαρνασσὸν καὶ τὺν τύραννο» ἐξελάσας, 
ἐπειδὴ ὅςερον εἶδεν ἑαυτὸν φθονάμενον ὑπὸ 
τῶν πολιτῶ», ες τὸ Θούριο» ἀποικιζόμενον 
ὑπὸ ᾿4θηναίων ἐθελοντὴς ἦλφΦε, κἀκεῖτελευ- 
τήσας ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τέθαπται. τινὲς δὲ ἐν 



Ἠρομένης -- Ἡρώδης Ὁ 

Πέλλαις αὐτὸν τελευτῆσαίφασιν. ἐπιγράφον- 
ται δὲ οἱ λόγοι αὐτοῦ μοῦσαι. 

περὶ ᾿Ηροδύτεο λέγει ὃ παραβάτης ἐν ἔπι- 
ςολῇ "τίς οὖν ἀγνοεῖ τὺν «4ἰθιόπων ὑπὲρ τᾶ 
παρ ἡμῖν τροφικωτάτεα σιτίου λόγον; ἁφά- 
µενοι γὰρ τῆς µάζης Φαυμάζειν ἔφασαν ὅπως 
κύπρια σιτούµενοι ζῶμεν, εἴ τῷ πιςὺς ὁ Θ6- 
ριος εἶναι λογοποιὸς δοκεῖ. ἰχθυοφάγων δὲ 
καὶ σαρκοφάγων ἀνθρώπων γένη, μηδ’ ὄναρ 
ἰδόντα τὴν παρ ἡμῶν δίαιτα», οἱ τὴν οἶκε- 
µένην περιηγούµενοι γῆν ἱςοροῦσιν' ὧν εἴ 
τις παρ ἡμῖν ζηλῶσαι τὴν δίαιταν ἐπιχειρή- 
σει, οὐδὲν ἄμεινον διακείσεται τῶν τὸ κιώ- 
νειον προσενεγκαμιένων ἡ τὴν ἀκύνιτον ἢ τὴν 
ἑλλέβορον. 

Ἠρομένης ὄνομα κύριον. 
ἥροσα ἠροτρίασα. 
Ἡρόςρατος ὄνομα κύριον. 
ἠροῦντο ἐλάμβανον"' 'οἳ δὲ ὡς εἶχον 

χαμαὶ δεῖπνον ἠροῦντο.” 
Ἡροφίλα ἡ καὶ Σίβυλλα Ερυθραία, 

Θεοδώρου Φυγάτηρ, ἔγραψε ῥιῤλία γ΄ µαν- 
τικὰ ἐπικῶς, καὶ ἠλθεν εἲς 'Ρώμην ἐν τοῖς 
χρύνοις τῶν ὑπάτων, ἄλλοι δὲ Ίαρκυνίου, 
δοκᾶσα χοηµατίσεσθαι ὃν αὐτῶν. ὡς δὲ κα- 
τεφρονήθη, τὰς ῥ κατέκαυσε ῥίβλης, ἃς καὶ 
ἔτυχεν ἐπιφερομένη. περιεσώθη δὲ ἡ λοιπὴ 
µία, ἧτις καὶ παρὰ τῶν 'Ῥωμαίων ἐξωνήθη 
πολλοῦ τιμήματος. 

ἤρρησεν ἐφδάρη, ἠλθεν. ὄδεν καὶ τὸ 
εἰσήρρησεν. 

ἤρτηται, γενικῇ, κρέµαται" "ὃ δὲ τὰ 
μὲν πρῶτα ἐδεῖτο τῆς τῶν ἀνιρώπων ἰατρι- 
κῆς, καὶ ἐκείνων ἠρτητο." 

Ἴρτο ὑψοῦτο, ἠγείρετο" ""τὺ δὲ χῶμα ἐπὶ 
τοσοῦτον Ίρτο ὧςε ἐπὶ ἰσοπέδου ἐπὶ τὰς 
ὀφρύας τοῦ ὄρους τὰ ῥλήματα ἐξικνεῖτο.” 

ἠρτύνετο Hom. B 56) παρεσκεύαζεν. 
ἠρύγγανεν ἐμεγαλαύχει, ἐνηβρύνετο" 

πεί καὶ περίῤλεπτον καὶ ἁόκιμον» ἠρύγγανε 
’ . * — 1 

γένος, ἠρύγγανεν οὖν κυρίως. 

ἠρεύγετο. 
ἠρυγγίτης εἶδας βοτάνης 1ου) ή (1 
* * πα 

Ίρυγεν (Ποιι. 404) ἐθόα. 
2 — * 

Ἠρύγιον ὄνομα τόπου, 
Γρυθρούανωμένον ἐρνῦθρῷ ῥάμματι 

βεβαμμένον. | 
Ἡρνλλος ὁ ̓ Ηρακλῆς. 

⸗ J — * 

ἔρυον ἠντλαν, καὶ ἠρύσατο ἠντλησεν. 
ε * / — 

ζρωας τὰς ὑπολελειμμένας τῶν σπον- 
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ὁαίω» ψυχάς. 
'Ηρώδειον τύπος. loseph. B. Ι. 1 13 8 εἰ 

2: 40. 

Ἡρώδης ὁ πρῶτος, βασιλεὺς Ιουδαίων, α 
ἔσχεν υἱὲς ὑμωνύμεης αὐτῷ καὶ διωνύµες Υ, 
Ηρώδη» “ἀντίπαν τὸν καὶ τὸν πρόδροµον ἆπο- 
τεμόντα, ἐφ᾽ οὗ καὶ ὁ κύριος ἐξαυρώθη, καὶ 
Ἡρώδην Φίλιππον, ᾧ πρῶτον ᾿Ηρωδιὰς συ- 
»αφθεῖσα Φυγατέρα Σαλώμην ἔσχε τὴν καὶ 
ὀρχησαμένην" καὶ Ηρώδην γρίππαν τὸν καὶ 
᾿Ιάκωβον ἀνελόντα τοῦ /{εβεδαίου (Cedren. 
p. 183 Α). πρὸς ὃν τοῦ δήμου ἐπιφωνοῦντος 
τότε ''Φεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπα,'' δίκην 
ἔδωκεν αὐτίκα. ςολὴν γὰρ ἐξ ἀργύρα πεποι- 
ημένην περιθέµενος καὶ εἲς τὸ Φέατρον ἑλ- 
Ψὼν καὶ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βήματος καθίσας ἐδη- 
(ιηγόρει" τῆς δὲ ἡλιακῆς ἀκτῖνος προσπεσή- 
σης τῷ ἐνδύματι, ἡ λαμπηδὼν τῇ αὐγῇ τῆς 
ἐσφῆτος ἀνακραθεῖσα τὰς ὄψεις τῶν περιε- 
τώτων» κατήςσραψε, καὶ αἰωρηθέντων ἐπὶ τότῳ 
καὶ ὡς Φεὺν αὐτὸν εὐφημησάντων ἐπαίρεται 
πλέον ὁ δείλαιος, ὃν εὐδὺς ἄγγελος κυρίου 
ἑπάταξεν ἀθρόως, καὶ ἀνεπήδησε τῆς καθέ- 
ὑρας ἐκ τοῦ σπαράττεσθαι δεινῶς τὴν γα- 
εέρα αὐτοῦ. τὸν δὲ Ἰάκωβον ἰδὼν ἀπαγύμε- 
ον τὴν ἐπὶ δάνατον ὃ κατήγορος αὐτᾶ καὶ 
πεταμεληθεἰς προσέπεσε τοῖς ποσὶ τοῦ ἀπο- 
σύλου, λέγων ''συγχώρησό» µοι, ἄνθρωπε τᾶ 
Φεοῦ, ὅτι µεταμεμέλημαι ἐφ᾽ οἷς ἐλάλησα 
κατὰ σοῦ."' ὁ δὲ μακάριος παραντίχα τῦτον 
καταφιλήσας εἶπεν αὐτῷ "“εἰρήνη σοι, τέκνο», 
εἰρήνη σοι καὶ συγχώρησις τῇ πταίσµατος."' 
ὃ δὲ μετὰ φωνῆς μεγάλης εὐθέως Ἀριςιανὸν 
ἑαυτὸν ἐπὶ πάντων ἀνηγύρευσεν, ὡς καὶ τὺ 

τοῦ καρτυρίου βραβεῖον ἀπενέγκασθαι. ὁ δὲ 
ἄθλιος Ηρώδης ἐπὶ ἡμέρας φθειρόμενος καὶ 
σκώληκας ἐκβράζων ἐλεεινῶς τὸν βίον κατέ- 
λυσε», ὡς καὶ ὁ ὁυσσεβέςατος αὐτῦ πατήρ 
κάκεῖνος γὰρ τἀπίχειρα τῆς κατὰ Ἆριςῦ καὶ 
τῶν ὁμηλίκων αὐτοῦ τύλμης ἔτι περιὼν τῷ 
βίῳ κομισάµενος αἰσχίσῳ µόρῳ τὸν βίον 
χατέςρεψεν. 

Ηρώδης Ἰούλιος χρηµατίσας, υἱὸς ᾿ἄτ-υ 
τικοῦ τοῦ Πλουτάρχου (απ Ἱππάρχου), γένος 
«άἰακίδης, «4φηναῖος, τῶν δήμων Ἰαρανθώ- 
γιος, σοφιςής, πλούσιος ἐκ Φησανροῦ γενό- 

µενος σφόδρα, ὧςε καὶ ςάδιον κατεσκευάσατο 

4θηνωίοις καὶ Φέατρον ὑπωρύφιον. ἠρξετῆς 
“σίας ὁ αὐτοῦ πατήρ, καὶ τοῖς δισυπάτοις 

συγκατελέχόη. ἦν δὲ ἐπί τε Τραϊανοῦ καὶ 
31* 
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4δριωνοῦ καὶ ἸΜάρκου "ἀντωνίνου τῶν αὖ- 
τοκρατύρω», διδαχφεὶς ὑπὸ Φαβωρίνω καὶ 

Πολέμωνι, καὶ ἔγραψεν ἐφημερίδας, σύγ- 

γθαμμα πολυµαθδές, καὶ ἐπιςολάς, καὶ λόγας 

αὐτοσχεδίους, ὧν μέμνηται Φιλόςρατος ἐν 

τοῖς βίοις τῶν σοφιςῶν. ὁιεδέξωτο δὲ αὐτᾶ 

τὴν σχολὴν δριανὺς ὁ σοφισής. σύγχρονος 

δὲ ἦν 'Ἠρώδης “ριςείδῃ τῷ σοφιςῇ. φέρον” 

ται δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλα πλεῖςα, ἐν οἷς τὸ µε- 

γαλοφυὲς καὶ ὑψίνου» τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς κα 

τωνοεῖται καὶ διαδείκνυται. τελευτᾷ δὲ ἀμφὶ 

τὰ ς' καὶ ο ἔτη, ξυντακὴς γενόμενος. 

Ἡρωδιανός ἀλεξωνδρεὺς γραμματικός, 

υἱὸς “πολλωνίου τοῦ γθαμματικοῦ τοῦ ἐπι- 

χληνέντος δυσκύλου, γέγονε κατὰ τὸν Καί: 

σαρα «4ντωνῖνον τὸν καὶ Μάρκο», ὡς νεώ- 

τερον εἶναι καὶ «4ιονυσίου τοῦ τὴν μεσικὴν 

ἱσορίων γράψαντος καὶ Φίλωνος τᾶ Ηιῤλία, 

ἔγραψε πολλά. 

Ἡρωδιάς ὄνομα κύριον. 

Ηρωδίωνος. 
ἠρωελεγεῖο» µέτρον τι, 
ἠρώησεν ἰ ἔπαυσεν. 
Ἡρωίνη ὄνομα κύριο». 

Ἡρω» Κότυος θηναῖος, ῥήτωρ τὰς ἐν 

Αθήναις δίκας γεγραφώς, εἶτα ἐξήγησιν » 4ει. 

νάρχου, ὑπομνήματα εἰς “Ἡρόδοτον Ἐενο- 

φῶντα Θουκυδίδη», χεκριμένων ὀνομάτων 

βιβλία , ἐπιτομὴν τῶν Ηρωχλείδη ἱςοριῶν, 

περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητύρω» καὶ τῶν λόγων 

οἷς ἐνίκησων πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζόμενοι, 

ὅτι Ἡρωνι ἐπέτρεψεν ἑαυτὸν ὁ Ηρόχλος, 

ἀνδρὶ Ψεοσεβεῖ καϊτελείαν παρασκευὴν ἐσχη- 

χότι τῶν κατὰ τὴν παίδευσιν ὁδῶ», «ἄλεξων- 

δρεῖ. Marin. V. Proeli 9. 
ἠρῴναι" Αριστοφώνης Νεφέλαις (314) 

"ἡρῴναί τινές εἶσι τρισυλλάβως τὸ ἠρῷναι 

προή»έγκα», ὡς ἠέΦεοι ᾖδεοι, «Αἰλιανός " γεν- 

ναΐον ἔργον καὶ τολμηρὸν ἠρωίνης ἄντικρυς 

τοῦτο ὁράσασα.᾽ 

Ἡρ. ὤναξ ὄνομα κύριον. 
ἡρῷο» μινημεῖον. 

ἥρως ἡμέδεος, δυνατός, γενναῖος. ὀισυλ- 

λάβως δὲ κέχρηται Ὅμηρος ἤρῳ, ἅπας ἐν 

Ἰλιάδι 1 453) καὶ ἅπαξ ἐν Ὀδυσσείᾳ ( 483). 

ἠρώτα παρεκάλει, ἔθυεν, ηὔχετο, ἰκέ- 

τενεν. 

ἧς ὑπῆρχες. 
Ἠσαΐας ὄνομα κύριον. 

ἨἩσαΐνον ὄρος. 

'Ἠρωδιανός — Ἡσίοδος 

ἦσάν ποτ ἦσαν ἄλκιμοι ΠΜιλήσιοι 
(Α Plut. 1003), παροιμία ἀπὺ χρησμοῦ, ἐπὶ 
τῶν ποτὲ εὖ εἶτα ἑτέρως γεγονότων. 

ᾖσαν ἀντὶ τοῦ ὕμνησαν, ἐδόξασα». 
ἦσαν ἤδεισων, ἐ ἐγίνωσκον' Eur. Rhes. 854) 

ποὐδ' ἀφιγμένον τὸ πάμπαν ᾖσαν.”' 
ἧσας χάριν ἐποίησας, ἐδόξασας. 

ἧσατο Hom. 563) εὐφράνῦη. 
᾿Ἠσαῦ ὄνομα κύριον. 
ἧσειν lom. 20) πέμψειν. 
ἦσδα ἧς, ὑπῆρχες" (ΑΡ 6199) “ἦσθα 

γὰρ εὐχωλῇσι κατήκους, ἔνδα —— 

ἵλαος.”' 

ἧσθαι χαθησθαι. 
ἡσθείη χαρήσεται" (Α Lys. 201) “σαύτην 

μὲν ἄν τις εὐθὺς ἡσδείη λαβών."' τὴν κύλικά 
φησιν, ἐπεὶ µεγάλη ἦν καὶ πλέα. καὶ ἡσὺ είς 
χαρείς. 

ἧσθη» ἐχάρη». 
ᾖσθηνται ἔγνωσαν" ριςοφάνης (Υεερ. 

671) ''οἱ δὲ σύμμαχοι ὡς ᾖσφηνται τὸν σύρ- 
φακα ἐκ κηθαρίου λαγαριζόµενον.. καὶ 
ἤσφετο ὁμοίως. 

ἠσθῆσθαι περιβεβλῆσθαι" “θριακβίδα 
τε ἠσθῆσθαι σολὴν αὐτόν.” 

ἠσθητο ἀντὶ τοῦ περιεβέβλητο" "καὶ 
ἤσφητο κροκωτὺν χιπῶνα ὑπὲρ τὸ πλείονας 
ἐς αὑτὸν ἐπισρέφειν.' 

ἠσφθιον ἔερωγο». 
ἠσέ φησίν, 
Ἡσίοδος Κυμαῖος, νέος δὲ κομισθεὶς 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς «4ίου καὶ μητρὸς Πυκιμή- 
ὅης ἐν “4σκρῃ τῆς Βοιωτίας. γενεαλογεῖται 
δὲ εἶναι τοῦ .«4{ίου τοῦ “4πέλλιδος τοῦ Πήελα- 
»ώπου, ὃν φασί τινες τοῦ 'Ὁμήρα προπάτο- 
ρος εἶναι πάππο», ὡς ἀνεψιαδοῦν εἶναι Ἡσιό- 
ὅου τὸν Ὅμηρο», ἑκάτερον δὲ ἀπὸ τῦ ἄτλαν- 
τος κατάγεσθαι. ποιήματα δὲ αὐτοῦ ταῦτα, 
Φεογονία, ἔργα καὶ ἡμέραι, ἀσπίς, γυναικών 
ἡρωινῶ» κατάλογος ἐν ῥιῤλίοις ε’, ἐπικήδειον 
εἰς Βάτρωχόν τινα ἐρώμενον αὐτᾶ, περὶ τῶν 
δαίων «{ακτύλω», καὶ ἄλλα πολλά, ἐτελεύ- 
τησε δὲ ἐπιξενωθεὶς παρ “ντίφω καὶ ἕτι- 
µένῳ, οἳ νύκτωρ δόξαντες ἀναιρεῖν φθορέα 
ἀδελφῆς αὑτῶν ἀνεῖλον τὸν Ἡσίοδον ἄκον- 
τες. ἦν δὲ Ὁμήρου κατά τινας πρεσβύτερος, 
κατὰ δὲ ἄλλους σύγχρονος. Πορφύριος καὶ 
ἄλλοι πλεῖοι νειύτερον ϱ' ἐνιαυτοῖς ὁρίζου- 
σι, ὡς λβ’ µόνους ἐνιαυτοὺς συμιπροτερεῖν 
τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος. 



Ἡσιόνη — ἧττη δεὶς 

Ἡσιόνη ὄνομα κύριο». 
ήσις τέρψις. 
ἤσκει ἔκαμεν. 
ἠσκημένονκατεσκευασμιένον"' ἀσκήματα 

γὰρ τὰ κατασκευάσματα. (8 ΕΙ. 917). ἀλλ’ 
οὐκ Ὀρέσου, πλὴν λόγω Υ ἠσκημένον. 

ἠσμένισας ἐχάρης. Ἡ 
ἦσο κεῖσο" «ΑΡ 6 52) “οὕτω τοι, µελία 

ταγαά, ποτὶ κίονα μακρὸν ᾖσο, πανομφαίῳ |} 
Ζηνὶ μένουσ’ ἱερά."'. καὶ αὖθις (Ρ6 128) 
“ησο κατ’ ἠγάθεον τόδ) ἀνάκτορο», ἀσπὶ 
φαεννά. 

ἤσπαιρεν' Ἡρόδοτος (8 5) “ὁ Κορίνθιος 
σοατηγὸς τῶν λοιπῶ» ἤσπαιρε μοῦνος, φά- 
µενος ἀποπλεύσεσθαι ἀπὸ “4ρτεμισίου.” 

ἠσπικότες συνελθύντες. 

— ῆναι ἠττηθῆναι. 
ἠσσηκότες ἠττήσαντες. 
ἤσσηντο ἥττηντο. 
ἡσσῆσθαι, παρακείµενος, ἀντὶ τᾷ ἡττῆ- 

σδαι. 
ἧσσον ἑτοίμως χατέχει», ἀντὶ τοῦ 

οὐδὲ ὁμοίως. καὶ αἶδις (Ῥνοεορ. Are. ) o. 

σον δὲ ταῦτα τοὺς παραπεπτωκότας ἡνία ἢ 

τὰ πρὺς Ἰουσινιανὸν ἐς τὴν πόλιν.” 
Ἱσσῶνται ἠττῶνται. 
ἦσαι καθέζεται. ᾖσαι δὲ ὠνόμαςαι, 

ἤςσην ἐκαθέζοντο, δυϊκῶς" “Αριστοφάνης 
Ὄρνισι (19): “τὼ ὁ᾽ οὐκ ἄρ ἧςη»." τινὲς δὲ 
διὰ τοῦ ε ἴσην, ἀντὶ τοῦ ᾖδεσαν, οὐδὲν ἄλλο 

ῄδεσαν ἢ δάκνει». 
ἤσην ἀνσὶ τᾶ ὑπῆρχο», δυϊκῶς" '"ἀδελφὼ 

καὶ αὖδις 'ἐπῃρμένω τε ἤςην δύο ἥσην. 
ἠπατημένω. ε[. ν. ἡμίσεια. ἀμφω ταῖς ἐλπίσιν, 

{ 4 4 * 

ἡσόν ηδυ. 
ἠσυνθέτηκας (9. 72 19) ἃ συνέθα καὶ 

ς , ὠμολύγησας, παρέρης. 
΄ ε 

ἡ συκάµινος συκαμένῳ ῥύπτεται, 
* J « — . . * 

πρὸς τοὺς ἑαυτοῖς τὰ ὠφέλιμα λαμβάνοντας 

ἐξ ἑαυτῶν». 
ς ντ 2 * μμ...) - ό 

ἡ Συρακουσῶν δεκάτῃη, ἐπὶ τῶν σφό- 
ὅρα πλουσίων». 

ι. αγ ᾗ] — 

ἠσυχάζω δοτικῇ. 
Ἡσύχιος Μιλήσιος, υἱὸς 'Ησυχίου ὅι- 
4 ν . 4 X * . ο 

χηγόρου χαὶ Φιλοσοφίας, γεγονῶς ἐπὶ να: 

ςασίου βασιλέως, ἔγραψεν ὀνοματολόγον 3 
πίνακα τῶν ἐν παιδεία ὁ ὀνομαςῶν, οὗ ἐπιτομή 

ἐςι τοῦτο τὸ βιβλίον, καὶ χρονικὴν ἱςορίαν, 
ο. 5 

ὄντινα διεῖλεν εἲς ἓξ διαςσήµατα (οὕτω γὰρ 
καλεῖ ἕκαςον βιβλίον), ἐν οἷς ἐμφέρονται αἱ 
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κατὰ καιροὺς πράξεις τῶν Γωμαίω» βασι- 
λέων καὶ αἲ δυναςεῖαι τῶν κατὰ ἔθνος κρα- 
τησάντων τυράννων καὶ τὰ κατὰ τὺ Βυζάν- 
τιον πραχθέντα ἕως τῆς βασιλείας “ἄναςα- 
σίου τοῦ ἐπονομαζομένα δικόρου. εἲς δὲ τὸν 
πίνακα τῶν ἐν παιδείᾳ λαμψάντω» ἐκκλησια- 
σικῶν διδασκάλων οὐδενὸς μνημονεύει, ὡς 
ἐκ τούτα ὑπόνοιαν παρέχει» μὴ εἶναι αὐτὸν 
Χρισιανό», ἀλλὰ τῆς Ἕλλη ηνικῆς ματαιότητος 
ἀνάπλεω». καὶ ἡσυχῇ ἠσύχως. 

ἤσχαλλον ἐλυποῦντο. 
* 

ἠσχάτισεν ὑςέρησεν. 
1 * ἧτα τὸ ςσοιχεῖο», τὸ γράμμα. 

ἧττησις. 
6 4 ΄ ’ ες * J ἧταίρηκεν ἠτάκτησεν. "ἧταιρηκέναι δὲ 

τοῖς ἄνω µέρεσι τοῦ σώματος, οὐκ εἶναι ὁ᾽ 
ες ὁ ἱερὸν πῦρ φιυσᾶν ἳ (8, v. 4 { ὅριον τὸ (ερ 5ρ φυσᾶν (ef. v. 4{πιοχάρης). 

13 * 5 ἧταιρηκώς ἐπὶ τῆς πορνείας, ἧταιρι- 
κὼς δὲ ἐπὶ τοῦ ἑταίρου. 

Μ * 2 22 28* * 2 ἡ τὰν η ἐπὶ τά» η ταύτην ἡ ἐπὶ ταύτῃ. 
3 ͵ — 9 — 8 ΄ “8. 

γυνὴ ««{άκαινα τῷ παιδὶ δοῦσα τὴν ἀσπίδα 
τοῦτο εἶπεν. 

* — . ἠτημένην ἀντὶ τὸ κεχρηµένη»" καὶ γὰρ 
μμ. 2 * η 

αἰτεῖσθαι έἔλεγον τὸ κίχρασθαι. Harp. 
* 2* 

ἤτησεν ἐξήτησεν. | 
, * 

ἠτίμησεν om. «4 11) ἠτίμασεν, υβρισεν. 
7— ) 

ἤτορ ψυχή’ Ὅμηρος («{ 115) ""ἁπαλόν 
» ο J 

τέ σφ’ ἧτορ ἀπηύρα." ὅπερ ἐκίνησε τὰς σωι- 
ιά J — 

κοὺς λέγειν ὅτι συναύξεται τῷ σώµατι ἡ ψυχὴ 
καὶ συμμειοῦται πάλι». 

ἠτρέμιζεν» ἑκαρτέρει, ἡσύχαζξεν. 
τρια οἱ ςήµονες" (ΑΡ 6 288) τόν τε 

πρύσεργον ἄτρακτο»ν, καὶ τὰν ἄτρια κρινα- 
έναν κερκίδα, τὰν ἰςσῶν µολπάτιδα.᾽' 

ἠτριαῖα καὶ ἠτριαῖον. 
ἤτριον ἔνδυμα ὑμενῶδες" '"μετεωρίζον 

τὸ ποικίλον Πτριον πάσας ἑλίσσει τροπάς” 
(ο[. νν. ]»δοί οἳ χιλιοςύς). λέγει περὶ τᾶ ὅρα- 
κοντοειδοῦς σηκείου τοῦ ἐν πολέμῳ. ἴτριον 
δὲ τὸν ἄρτο». 

δε F a* — * 4 ᾿ 

ή τρὶς ἐξ η τρεῖς κύβοι. τὸ μὲν τρὶς 
ἐξ τὴν παντελῆ νίκη» δηλοῖ, τὸ δὲ τρεῖς κύ- 
βοι τὴν ηττα». 

Ὕ 22 * * / —3* 
ἠτρον τὸ ὑπὸ τὺν ὀμφαλόν ιέρος. καὶ 

τὸ κάλυµµα τῆς μήτρας, ὃ καλᾶσι» ἔλυτρον" 
᾽ 7 - “ρισοφάνης (ΤΙ, 516) “tòà γὰρ ἧτρον τῆς 

χύτρας ἐλάκτισεν.'' ἐν χύτραις γὰρ τὰ παι- 
δία ἐξετίφεσαν, 

” * 
ἧττην εἰς ἀντὶ τὸ ürrν ἔχων ""ἀπέλ- 

Φος 

Ζ « 
πττι 1 
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ἠττήθης τῆς ἆληθείας. καὶ ἡττή- 
ης τινος ἀλεκτρυύνος (Α Αν. 70), ἐπὶ 
δούλων ἢ Φεραπόντων ἑπομένων «οῖς δεσπύ- 
ταις. φυσικό» ἐςι τοῦτο, ἐπεὶ ἐν ταῖς συµ: 

ῥολαῖς τῶν ἀλεκτρυόνων οἱ ἠπτηθέντες ἔπον- 

ται τοῖς »ενικηκόσι, καὶ Θεόκριτος (55 75) 
“ὀρνίδων φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί. 

ἧττημαί σου, γενικῇ. 
ἠττημένος ὁ ὁ ενικηµένος. 
ἧττον" (Α Flut. 1119)" τῶν ἄλλων ἁπάν- 

των ἧττόν μοι µέλει ἀντὶ τῇ οὐδαμῶς. 
ἠττώμιενος, γενικῇ, νικώμενος. 
ἥττων» ἐἑλάστω», ὑποχείριος: "οὕτω δὲ ἠν 

᾿Επίκουρος ἡδονῆς ἧττων --- προτιμῶν" 
(ε[. ν. Επίκουρος). 

ἤτω ὑπαρχέτω" τω ἡ δόξα κυρίου εἷς 
τοὺς αἰῶνας.'' τρίτο» πρόσωπόν ἐςι προςα- 
κτικύν, ἀπὸ τοῦ εἰμὶ τὸ ὑπάρχω"' ἡ μετοχὴ 
εἲς ἔντος, τὸ προςακτικὺν ἔθι ἔτω, ἐπεκτά- 

σει ἤτω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ σ ἔςω. ἡ ἀπὺ 
τοῦ ἕω τὸ ὑπάρχω ἦεν ες Τε, καὶ τὺ προσ- 
τακτικὸν ἔε ἐέτω, καὶ κράσει τῶν δύο ε εἰς 
η ἤτω. 

ἠυγένειος (1]οιῃ. 

ἔχων. 
ηὔγισεν». 
ηὔδα ἔλεγεν, εἶπεν, 
ηὐδάξαντο ἐφήμισαν. 
ηὔύδησα ἐφώνησα. 
ηὐδόκησα ἐφέλησα. 
ηὔλησα ὠργάνισα. 
ηὐλήσαντο ἐταράχθησαν, 

0 315) ὁ καλὸν γένειον 

* ΄ 

ἑςράφησαν, 
΄ 2 4 ᾿ ΄. 

πεφύσηνται. Πὐλίσαντο δὲ κατέλυσαν, 
ἠπλήκευσαν. 

2 / 28* * .. / 
ηὐλόγησα πύὐξάμην. καὶ εὐλόγησα 

ὡς ἀττικώτερον. 

ηὐμοίρησα ἐπέτυχον. 
ηὐπόρησα ἐν εὐπορία εἰμέ. 
ἠὑρῆσθαι καὶ εὑρῆσνθαι. 
ἠύς ὁ ἀγαθός. 
ἤνσεν (Ηοιι. Ε784) ἐφώνησεν. 
ἠὐτομύλησε» ἀφ ἑαυτοῦ παρεγένετο. 
Ἰὐτρέπισα ἠτοίμασα. 
ηὺ χέν ͵  ζεν τὸν τράχηλον ἀπέκοπτεν, ἐλαι- 

µοτόµει. ὅπερ Ὅμηρος αὐερύειν φησί. sch. 
5 ΑΙ, 298. 

Μφαιςε πρόμολ ὧδε (Ποπ, 5 309) 
οὕτως ὡς ἔχεις παρελθών, μηδὲν ὑπερώέ- 
µενος. 

Ἡφαίςειος δεσμός, ἐπὶ τῶν ἀφύκτων"' 

1. 4 

ο δὲ 
ια — J - * * ΄ ΄ 8 ⸗ 

Ηφαιςείοις δεσμιοῖς ἀρρήκτοις ἀλύτοις, ἔμενέ 

ἠττήθης -- Ἡφαιςος 

συγκατειληµµένος πάθεσι» ὥσπερ 

3 ᾿ ». * 2142 
yt ἐν αὐτοῖς ἔμπεδον" τὰ δὲ ἡν ἐρωτομανία 

᾿ . .. — * * 

καὶ μέθη καὶ πλεονεξία) ζε[. v. 4ρῤαζάκιος). 
4: 7 — 

Ἡφαιςία. δύο πόλεις ἠσαν τῆς «1ήμνθ, 
ΠΗύρινά τε καὶ ᾿Ηφαιςία. Harp. 

Ἡφαικίων "λεξανδρεὺς }γραμματικὸς 
9— J — 

ἔγραψεν ἐγχειρίδιον µέτρων», καὶ μετρικὰ διά- 
φορα, περὶ τῶν ἐν ποιήµασιταραχῶν, κωμει- 

— - 2 

κῶν ἀπορημάτωνλύσεις, τραγικῶν λύσεων», καὶ 
* - ΄ 

ἄλλα πλεῖσα, καὶ τῶν µέτρων» τὺς ποδισµάς. 

Ἡφαιςίων Μακεδών, ἑταῖρος τᾷ 4λε-Ὀ 
ξάρδρου. "λόγος δὲ ἔχει άλέξανδρον ἐλὼεἲν 

ἐπὶ τὴν σκηνἠν τῶν» γυναικῶν «Ίαρείου τοῦ 
Πέρσου, καὶ παρελθεῖν εἴσω ξὺν ᾿Ηφωιςίωνι 
µόνῳ τῶν ἑτωίρων": καὶ τὴν μητέρα τὴν -Ία- 
ρείου ἀγνοήσασαν ὃςις ὁ βασιλεὺς εἴη αὐ- 
τοῖν (ἐςάλθαι γὰρ ἄμφω τῷ αὐτῷ κόσμῳ) 

* τε / Γι — J 

τὴν δὲ Ἡφαιςίωνι προσελφεῖν καὶ προσκυ- 
νῆσαι, ὅτι μείζων αὐτῇ ἐφάνη ἐκεῖνς. ὡς 

. } ΄ . — ⸗ 

δὲ ὁ ᾿Ηφαιςίων τε ὑπίσω ὑπεχώρησε καί τις 
-” J ι * 4 8 2* * U . * — 

τῶν ἆμφ αὐτὴν τὸν «ἀλέξωνδρον δείξας ἐκεῖ- 

ον ἔφη εἶναι «{λέξανδρον, τὴν μὲν καταιδε- 
σθεἴσαν τῇ διαµαρτία ἀπαχωρεῖν, «ἀλέξαν- 

" * ⸗ — * F { ΄ ϱ « 1 * 

ὁρον δὲ οὐ φάναι αὐτὴν ἁμαρτεῖν, καὶ γὰρ 
ν.- ἀ J * 3* - πο 7 
ἐκεῖνον είναι «{λέξανδρον. καὶ ταῦτα ἐγω ἅτε 

.. - 3, 
ὡς ἀληθῆ οὔτε ὡς πάντῃη ἄπισα ἀνέγραφα” 
λ} 3 * 35 ᾿ 4 4 5 ἀλλὰ εἶτε οὕτως ἐπράχθη, ἐπαινῶ -ἀλέξαν- 
ὁρον τῆς τε ἐς τὰς γυναῖκας κατοικτίσεως 

καὶ τῆς ἐς τὸν ἑταῖρον πίςεως καὶ τιμῆς, 
εἴτε πιφανὸς δοκεῖ τοῖς Συγγράψασιν «4λέ- 
ἕανδρος ὡς καὶ ταῦτα ἂν πράξας καὶ εἰπών, 
καὶ ἐπὶ τῷδε ἐπαινῶ «4λέξανδρον. οὕτως 
φησὶν ᾿{ρριανύς (Απαὺ. 24 .. 

ὅτι Ἡφαισος ὁ Φεὸς καὶ τὸ πῦρ. 

ὑτι Ερμοῦ ῥασιλεύσαντος εἲς 4ὔνυπτον 
καὶ Φανόντος Ἡφαιςος παραλαμβάνει τὴν 

4 ς ΄ * { ⸗ ”. . 

βασιλεία» ἡμέρας ολα, ὡς γίνεσθαι ἔτη ὁ 

μῆνας , ἡμέρας α/' οὐκ Πδεισαν γὰρ τότε 
ἰγύπτιοι ἐνιαντοὺς μετρῆσαι, ἀλλὰ τὴν πε- 

— * 1 4 

ρίοδον τῆς ἡμέρας ἐνιαυτὸὺν ἔλεέγον. ἡν δὲ 
μυςικὺς καὶ πολεμικός, διὸ καὶ Φεὸὺν αὐτὸν 

* - — “κ . 

ἐκάλου»" ὅσις πολεμῶν ἐπλήγη τὸν πόδα καὶ 
Π * 4 * * — 

γέγονε χωλός. ἔνθηκε δὲ καὶ νόµο» τοῖς «4ἱ- 
2*4 

γυπτίοις σωφροσύνης: οὐκ ᾖδεισαν γὰρ µο- 
»ανδρεῖν. αἳ τούτων γυναἴκες. ὑπὸ δὲ µυςι- 
χῆς εὐχῆς τὴν ὀξυλάβην ἀπὸ τοῦ άέρος ἐδέ- 

ἕατο, δἱ ἧς κατεσκεύασεν ἀπὸ σιδήρο. ὅπλα 
πολεμικὰ καὶ γεωργικὰ ἐργαλεῖα". πρὸ γὰρ 

3 * 4 * 3 ⸗ Ὕ * 

αὐτοῦ μετὰ ϱοπάλων καὶ λίθων ἐπολέμοιν. 



ἡ Φάνου -- ἠώρουν 

ἡ Φάνον Φύρα. τὸν Φᾶνόν φησι 4{ή- 
µων ὀβολοςάτην εἶναι, ἄλλοι δὲ τυφλό», 
ὑπανοιγομένης δὲ αὐτῷ τῆς τοῦ ταµιείη δύ- 
ρας κατασχευάσαι τοιαύτην ἣν οὐκ ἄν τις 
ἴνοιξε μἱ ψόφον ποιήσας. ἐνίους δὲ λέγειν 
ὡς µοιχευοµένης αὐτῷ τῆς γυ»αικὸς τὴν αὖ- 
Ίεον Φύραν εἰργάσατο ὡς μὴ ἄνευ ψόφου 
ὠοέγεσθαι. τῆς δὲ κατὰ τοῦ ςέγους δεχοµιέ- 
γης τὸν µοιχόν, χλευάζοντας τοὺς γείτονας 
ἐπὶ τῶν μηδὲν ἀννόντων ἐν τῷ φυλάττει» 
τὴν (Φάνου Φύραν εἶναι λέγει». 

ἠφειδήκεισαν. καὶ ἠφειδηκότες κα- 
ταπαύσαντες, μὴ φεισάμευοι. 

ἠφείθηῃ εἰάθη, συνεχωρήδη. 
Ἰφηνιακόσι». 
ἠφίεσαν ἔπεμψα». 
ἠφλυσμός ἀφρός. 
ἠφρόνησε» κακῶς ἐφρόύνησε». 
ἡ φῦσα. καὶ ὁ φύς ὁ γεννήσας. 
ἤφυσεν» (Ηοι. Ν 608) ἤντλησεν. 
ἠφώρισε»ν ἐχώρισεν. 
ἠφωρίσδαι διακεχωρίσύαι. 
Ἰ χάραξ τὴν ἄμπελον (Α Vesp. 1285) 

— τῶν ὑπὸ χεῖρα. οἱ. ν, χάραξ. 
ἠχεν ἐγεγωμήκει, 
Ίχε» ἐπὶ τὸν οἶκον ἀντὶ τᾷ ἐκόμισεν. 
ἠχέτης ὁ ἄρρην τέετιξ' (ΑΡΤ 301) "ἀλλά 

σε γηρύοντα χατήναρε», ἠχέτα τέττιξ, παι- 
ὁὸς ἀπ᾿ ἠιδέου χειρέ µε πεπταμένα.”. 

ἠχήεις ὁ ἤχον ἀποτελῶ». 

ἠχήν ἦχον, ἢ φήμη». 
ἠχήσας ῥοήσας. 
ἠχητικόν Φορυβητικόν. 
ἠχφαιρεν ἐμίσει. 
ἤχθοντο ἠγανάκτουν' '"ἠχθοντο τὸ «ρα- 

τιωτικόν, κατηγόρου» τε αὐτόν. 
χι (Ποια. 4 607) ὅπου. 
ἤχλυσε (Ποια. µ 406) συνεσκότασεν. 
ἦχος κραυγή. 
ἠχρειώδησαν (Ps. 19 4, 524) ἀχρεῖοι 

ἐγένοντο καὶ ἄχρηςοι. 
ἤ χρὴ τραγῳδεῖν ἢ μελαγχολᾶν, 

ἐπὶ τοῦ μήτε λυπεῖσθαι μήτε χαίρει». 
.. ἠχώ. ὅτι γίνεται ἡ ἠχὼ κατὰ ἀνάκλασιν 
τὴν ἀπὸ τῶν ἀντιτύπων καὶ λείων σωμάτων», 
µάλισα δὲ κοίλων, τοῦ πληγέντος ὑπὸ τῆς 
φωνῆς ἀέρος. ὁ γὰρ διαλεγόµενος ὠψεῖ μὲν 
σχεδὸν πάντα τὸν πέριξ ἀέρα, µάλιςα δὲ τὸν 
ἔμπροσθε»"' διὸ μᾶλλον ἀκούομεν πρὸς ἡμᾶς 
ὑρῶντος τοῦ διαλεγοµένου ἢ ἀπεσραμμένου. 

457 

οὗτος δὴ ὁ ἔμπροσθεν ἀὴρ ὠθούμενος ὅταν 
ἐνεχθῇ ἐπί τι ἀντίτυπον ἔχον κοιλότητα, οἷά 
ἐςι τὰ ἄντρα, συνεχὴς ὢν καὶ ἀδιασκέδαςος 
µείνας ὑιὰ τὸ περιέχεσθαι ὑπὺ τοῦ κοιλώ- 
µιατος, προσπεσὼν αὐτι ἀνειτύπῳ ὄντι σώ- 
ματι ὠψεῖται εἰς τὸ ἔμπαλιν ὥσπερ ἡ ῥι- 
πτοµιένη κατὰ τοῦ τοίχου σφαἴρα, καὶ οὕτω 
χωρεῖ ἐπὶ τὸν πλήξαντα, ἐνεργοῦντος ὀηλο- 
νότι τᾷ ἀέρος ὃι' ἀμφότερα κατὰ τὴν διηχῆ 
αὐτοῦ ὀύναμιν. οὐ µόνον γὰρ διὰ τὸ μὴ 
συγχωρεῖσθαι ὑπὺ τοῦ κοίλου τύπου ὅτασκε- 
ῥασφῇναι, οἷος ἠνέχθη, ὑπὺ τῆς ἀντιτυπίας 
τοῦ σκληροῦ σώματος εἰς τοὐναντίον ἁἄπω- 
Φεῖται, ἀλλ ὅτι καὶ τῷ κοίλῳ τούτῳ, ῴ προσ- 

πίπτει, οὐ κενῷ ὄντι προσπίπτει ἀλλ ἀέρος 
πλήρει, ὅσπερ ἀὴρ συνεχής ἐςι καὶ ἡνωμιένος 
διὰ τὸ περιέχον. τοῦτον οὐ» ὁ ὑπὸ τοῦ φω- 
νήσαντος πληγεὶς ἀἡρ καὶ ψοφῶν διελὼν τῇ 
φορᾶ, καὶ κωλυνδεὶς ὑπ αὐτοῦ συνεχοῦς ὄν- 
τος καὶ ἡνιομένου ὁκασκεδασθῆναι, προσ: 
πταίει τῷ σκληρῷ σώματι, καὶ μὴ δυνάμε- 
ος πρύσω χωρῆσαι ἀντανακλᾶται εἲς τού- 
πίσω μετὰ τῆς οἰκείας ἐνεργείας, λέγω δὴ 
τοῦ ψόφου. καὶ οὕτω συμβαίνει παλινὸρο- 
μεῖν τὸν ψόφον. 4λέξανδρος δὲ ἑτέρως φη- 
σίν. Philopon. in 3 de anima. 

ἠχώ" "καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἶχεν, ὥσπερν 
ἀπὸ σκήπτρα Φεμιςευόμενα (οΓ. νν, Φεμιςεύ- 
σαντος et κατεγλωττισμιένον). 

ἠχὼ λόγων ἀντῳωδὸς ἐπικοκκάσρια 
(A Th. 1065) ἀντὶ τᾷ εἰωθυῖα γελᾶν, γελάςρια. 

ᾗψατο Hom. «4 519) ἐκράτησεν. 
ἡ ψελλὴ οὐ πιττεύω, παροιμία ἐπὶ 

τῶν τὰ οἰκεῖα ἐλαττώματα πειρωιένων ἁπο- 
κρύπτειν». 

ἡψεν ἀνῆψεν. 
ἨΗώη (πα ᾿Ηών) ὄνομα πόλεως, 
ηζφεν ἕωδεν, ὄρθρου. 
ἠώκοιτος (Ηεν. O. 0739) ὁ πρωινὸς ὕπνος. 
Ἠών»ν «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ΤΓιμοκρά- 

τους (28 199) πόλις ἐςί, ἸἨενόαίων ἀποικία. 

Ηπερ. 

Ἠωρείμ ὄνομα κύριον. 
ἠωρημένω κρεµαµένω, καὶ /ώρησεν 

ἐκρέμασε», ἀνῆψεν' ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 172) 
“ταῦτά σοι, ὦ «4ιόνυσε, πρὸ παςάδος ἠώ- 

ρησε τὰ κάλλευς κόσµια καὶ µανίης. 
ἠώρουν ἐβάςαζον, ἀνεῖχον' Menand. 

p. 383 Nieh.) τὴν δὲ κλίνη» ταῶνες τέσσαρες 
χρυσοῖ ᾖΠώρου».; αἰωρῶ τὸ ῥῆμα. 
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ἠώς ὁ πρὸ ἡμέρας ὄρθρος. ἐπὶ μὲν τῆς 

Φεᾶς (Ποπ. 44, εἰ) "'"Ηὼς ὁ) ἐκ λεχέων, 

ἐπὶ δὲ ὅλης ἡμέρας (Φ 155) "δε δέ (οι νῦν 
ἠὼς ἑνδεκάτη, ἐπὶ δὲ τῆς πρωίας ἕως ἕκτης 
ὥρας (Φ 111) 'ἔσσεται ἡ ἠὼς ἢ δείλη ἢ έ- 

σον ἡμαρ., λέγεται δὲ ἡμέρα κοινῶς ἠώς, 
Ἰωνικῶς ἕως, δωρικῶς ἀώς, αἰολικῶς ἐκ τέ- 
του αὐώς. 

Θαβώρ ὄνομα ὄρους, λέγεται δὲ καὶ 
Θαῤώριον. 

Θµαιμανίτης ὁ ἀπὸ Θαιμάν, ὃ ἔσιι... 
Φαιρούς τοὺς «ροφεῖς τῆς Φύρας. 
Φἄκοι φρύνοι, καθδέδραι. 
Φᾶκος τόπος ἔνθα πολλοὶ συ»ήρχοντο 

σκεψόμενοι. 
Φαλά" (3 Βορρ. 18 35) καὶ τὴν Φδαλὰ 

ἐπλήρωσεν ὕδατος. 
Φαλάμακες. καὶ δαλάμακι τῷ κωπη- 

λατοῦντι ἐν τῷ κάτω μέρει τῆς τριήρες. αἱ 
δὲ Φαλάμακες ὀλίγον ἐλάμβανον μισθὸν διὰ 
τὸ κολοβαϊς χρῆσθαι κώπαις πρὸς τὰς ἆλ- 
λας τάξεις τῶν ἐρετῶν, ὅτι μᾶλλόν εἶσιν ἐγ- 
γὺς τοῦ ὕδατος: ἦσαν δὲ τρεῖς τάξεις τῶν 
ἐρετῶ», ἡ μὲν κάτω φαλαμῖται, ἡ δὲ μέση 
ζυγῖται, ἡ δὲ ἄνω ρανῖται. ἢ ὑρωνίτης ὁ 
πρὸς τὴν πρύμνα». δαλαμία δὲ ἡ ὀπὴ δὲ 
ἧς ἐξέρχεται ᾗ κώπη. νε]. ARan. 1106. 

Φδαλάμη. καὶ Φάλαμιος οἶκος ἡ κοιτών. 
«ΑΡ 6 220) "Πρήν σοι Φαλάμη» ζωάγρια καὶ 
λαλάγηµα τᾶτο τὸ Φηρὶ φυγῆς αἴτιον ἀντί- 
Φεμαι, καὶ αὖθις (63939) "ἐκ δὲ μελιχροῦ 
νέκταρος ἐμπλήσαις κηροπαγεῖς Φαλάμας. 

Φαλαμηπόλος ἡ περὶ τὸν Φάλαμον ἄνα- 
σρεφομένη καὶ φυλάττεσα, ἡ νεωκόρος" (ΑΡ 
6173) ''χρυλὶς ἡ Φρυγίη Φαλαμηπόλος, ἡ 
περὶ πεύκας πολλάκι τοὺς ἱεροὺς χευαμένη 
πλοκάμους. 

Φαλαμίδιοι κῶπαι αἳ ἠρέμα ἐλαύνα- 
σαι. Ἡρόδοτος (6 33) “τοῦτον δῆσαι ὃαλα- 
µίης ὁιελόνταως τῆς νηὺς κατὰ τοῦτο, ἔξω 
μὲν κεφαλὴν ποιεῦντας, ἔσω δὲ τὺ σῶμα.” 

Φαλάττῃ ἐκ χαράδρας ὕδωρ, ἐπὶ 
τῶν» τοῖς µεγάλοις τὰ μικρὰ προσφιλοτιµε- 
µένω». ὁμοίως τῷ βῶλος ἄρουρα. 

Φαλάττιον κὔμα. 
Φαλαττοκοπεῖς ματαιολογεῖς, ταράτ- 

τῃ, ορυῤῇ, ἀπὸ τῆς Φαλάττης, ἡ ὅταν ὑπὸ 
ἀνέμων ταραχθῇ, ἀλλήλοις συγκρούει τὰ κύ- 
µατα. νε. AEq. 827. 

Φαλέεσσι τρυφαῖς Φάλλειν ποιούσαις" 

ἠώς — Φάλλω 

τὴν μὲν ἐγὼ Φαλέεσσιν ἀνέτρεφον. (ΑΡ 6 
292) "ήν γὰρ ἐρώτων καὶ χαρίτων ἡ παῖς 
ἀμβρόσιόν τι Φάλος, τουτέςι ῥλάςημα. 

Φαλέθοντες (Ηοιη. 33) Φάλλοντες, 
Φάλεια εὐωχίω, ἀπὸ τοῦ Φάλλειν" "τὴν 

μὲν δὴ νύκτα ἐκείνην ἐν δαλείαις καὶ εὐπα- 
Ψείαις διετέλεσαν. καὶ Φάλεια δα ές (Ἠοι, 

Η 475) ἡ Φάλλουσα. σημαίνει καὶ ὄνομα 
μούσης. 

Θαλέλαιος ὄνομα κύριον. 
Φαλεροί ὀέωγροι, νέοι, ἀκμαῖοι, ἡ τα 

χεῖς: οὗ δὲ ἐπιλεξάμενοι τοὺς Φαλεροὺς τῶν 
Ἰσαύρων ὥρμησαν ἐπὶ παράλογον πρᾶξιν." 
καὶ (ΑΡ 7 204) ""Φαλερώπιδος ἠριγενείης" τῆς 
εὐπροσώπου ἡμέρας. 

Θαλῆς Εξαμύου καὶ Κλεοῤολίνης, Πε 
λήσιος, ὡς δὲ 'Ἡρόδοτος (4 170), Φοῖνιξ, γε- 

γονὼς πρὸ Ἀροίσου ἐπὶ τῆς λε ὀλυμπιάδος, 
κατὰ δὲ Φλέγοντα γνωριζόμενος ἤδη ἐπὶ τῆς 
. ἔγραψε περὶ μετεώρων» ἐν ἔπεσι, περὶ ἰση: 
µερίας, καὶ ἄλλα πολλά, ἐτελεύτησε δὲ γη: 
ραιὸς Φεώμενος γυμνικὺν ἀγῶνα, πιληθεῖς 
δὲ ὑπὸ τοῦ ὄχλου καὶ ἐκλυθεὶς ὑπὸ τᾷ καί- 
µατος. πρῶτος δὲ Θωλῆς τὸ τᾶ σοφᾶ ἔσχο 
ὄνομα, καὶ πρῶτος τὴν ψυχὴν εἶπεν ἀθάνα. 
το», ἐκλείψεις τε καὶ ἰσημερίας κωτείληφε». 

ἀποφιέγματα δὲ αὐτοῦ πλεῖςα, καὶ τὸ ὃρι- 
λούµενον γνῶδι σαντόν" τὸ γὰρ'' ἐγγύα, πάρα 
ὁ) ἄτα" λίλωνός ἐσι μᾶλλον, ἰδιοποιησαμί 

νου αὐτὸ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν. Cedren. ρ. 127. 
Θαλῆς ὁ φισικὺς φιλόσοφος, ἐπὶ {9 

ρείου προειπὼν τὴν τοῦ ἡλίου ἔκλειψιν' χαὶ 
“4ριςοφάνης φησὶν (Αν. 1010) "ἄνθρωπος Θε- 
λῆς᾽' ἀντὶ τοῦ ἄκρος τὴν ἀερονομίαν. κλίι- 
ται δὲ Θαλοῦ, Θάλης δὲ Θάλητος. παρατι: 
ρητέον δὲ ὡς ὅτι ἀπ᾿ εὐθείας τῆς Θωλῆς, 
ὡς Ερμῆς Ερμῆν, Θαλῆν ἔκλινεν ριςοφά- 
ης. καὶ Ερμέας ὡς Θαλέας. διχῶς δὲ τοῖ- 
νοµα ἐκφωνητέο», ῥαρυτόνως μὲν Θάλης ὡς 
Ἀρέμης, οὗ ἡ γενικὴ Θάλητος, Θαλῆς ὁὶ 
Θαλοῦ. ο, Α Nub. 180. 

Θαλήτας Ἰνώσσιος ῥαψωδὸς ποιμαϊτά, 
τινα μυφικά. 

Θαλήτας Κρὴς Ελύριος λυρικός, γε. 
»ὼς πρὸ 'Ὀμήρου, µέλη. 

Φαλίαις ἑορταῖς. 

Φαλλός κλάδος ἐλαίως, ἢ πᾶν τὸ δέ: 
λον" "ἔχοντας ϱαλλοὺς ὡσεὶ « τὸν ἀριθμὸ 

ἔπεμψαν ἄνδρας.”' 
Ψ άλλω δοτικῇ. 



Φαλπνότερον — Θαρρελείδης 

Φαλπνότερον λαμπρότερο», δερμότε: 
ϱο»" Πίνδαρος (Οἱ. 1 5) ̓ 'μηκέθ’ ἁλία σκόπει 
ἄλλο Φαλπνότερον ἐν ἁμέρα φαεννὸν ἄςρον 
ἐρήμιας δὲ αἰθέρος.' 

Φαλπόμενοι ἐξαπατώμενοι. Ἰώσηπος 
(5. 1. 4 ὃ είν.) "τοὺς δὲ ὑποφαλπομένας ἑλ- 
πίδι συγγνώµης, εἰ παρακρατηθεῖεν, ἐπιλε- 
λῆησύῦαι τῶν ἰδίων τολμηιάτων.”' 

Φαλπτήρια Φάλλειν ποιοῦντα, περισκέ- 
ποντα”" (ΑΡ 6 306) ᾿σάνδαλα μὲν τὰ ποδῶν 
Φαλπτήρια ταῦτα.” 

Φάλπω αἰτιατικῇ. 
Φαλπωρή (Ηοιη. 7 419) παραμυθία. 
Φδαλυκρό» ὁιάπυρον' ἐν ἐπιγράμματι 

(ΑΡ 5 220) καὶ τὸ Φαλυκρὸν κεῖνο κατηµ.- 
βλύνῶη κέντρο» ἐρωμανίῃς. 

δαλύσιον τὸ ὑπὲρ εὐθαλίας διδόµενον. 
Φαλφῦ ῇ ἐξαπατηθῇ τῇ τῶν λόγων πε- 

οιὁρομῇ, ἢ δελεασθῇ" 4ριςοφάνης (Εα. 910) 
“δη κρατήσει», αἲ κε μὴ Φαλφθῇ λόγοις.) 
καὶ Φαλπύμενοι ἐξαπατώμενοι. 

δαμά συνεχῶς, πυκνῶς, διηνεκῶς. 
Φαμέες Hom. Κ 264) πυκνοί. καὶ δα- 

µειαί («4 53) καὶ Φαμειός, 
Φδαμίζεις (Ηοι. ὃ 386) πυκράζεις, συ- 

χράζεις. 
Φαμινά καὶ δαμινῶς συνεχῶς, πυ- 

κνῶς. 

Φαμινός ὁ πυχνύς, καὶ Φ αμινώτατος 
ὁ πυκνότατος. 

Φάμνοις συμφύτοις τύποις. 
Φδάµμνος ἡ ῥία, ἀπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ δέ- 

σεως. Ὅμηρος δὲ (Ρ 6177) τὰ πολυπληθῆ φησὶ 
τῶν φύλλων" "Φάμνῳ ὑπ ἀμφικόμῳ κατα- 
χείµενος.' ἀρσενικῶς Ἰώσηπος (ΑΛ. Ι. 3 9 5) 
ἐν 4 καὶ τὰ περὶ τὸν Φάμνον καὶ τὰ ἄλλα 
φαντάσματα συντυχεῖν προειρήκαµεν."' 

Θάμυρις ἢ Θαμύρας, Θρᾷξ ἐξ Ἠδω- 
»ῶν τῆς ἐν Ἠρίγοις πόλεως, εἱὸς Φιλάμμω- 
νος καὶ "4ρσινόης, ἐποποιὸς ὄγδοος πρὺ Ὅιή- 

ρου, κατὰ δὲ ἄλλους πέμπτος" οἳ δὲ ἀπὺ 
Ὠδρέσης. οὗτος ὃ Θάμυρις ἐπειδὴ εἰς τὰς 
µούσαφ ὕβρισεν, ἐπηρώθη. φέρεται δὲ αὐτᾶ 
Φεολογία εἲς ἔπη }. καὶ πρῶτος ἠράσθη παι- 
δὸς 'Ὑμεναίου τοὔνομα, υἱοῦ Καλλιόπης καὶ 
ΠΜάγνητος. οἳ δὲ Κρῆτά φασί τινα Τάλωνα 
Ῥαδαμάνθνος ἐρασθῆναι. οἳ δὲ «{άιόν φα- 

σι» ἐρασθῆναι πρώτου Ἀρυσίππου τοῦ Πέ- 
λοπος υἱοῦ, οἳ δὲ Ἰπαλιώτας πρώτους κατ 
ἀνάγκη» σρατείας εὑρέσθαι τοῦτο. κατὰ δὲ 
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ἀλήθειαν αὐτὸς ὃ Ζεὺς πρῶτος ἠράσθη Γα- 
νυμήδους. 

Θάμυύρις μαίνεται, ἐπὶ τῶν κατὰ σύ- 
νεσιν παράλογα Φοκούντω» πράττει». εἴ, v. 
άμυρις μαίνεται. 

Φανατᾶν καὶ θανατιᾶν" ""ὅτως ἄγαν 
αὐτοῖς συµβεβήκει τὸν μὲν φονᾶν τὸν δὲ 
Φανατιᾶν.) 

Φάνατος κακῶν ἀπόδρασις καὶ ὥσπερ 
ἔκ τινος χειμῶνος ἀναγκαῖος ὅρμος" τὸ γὰρ 
ὑγιαίνειν ἐν τῷ τεθνάνωι ἔσι μᾶλλον ἢ ἐν 
τῷ ζῆν. 

Φανατῶν θανάτου ἐπιθδυμῶν. (Ιοφερ]. 
B. 1.3 7 18) ''᾿Δεσπασιανὸς ἐκέλευε μὴ συµ- 
πλέκεσθαι Φανατῶσιν ἀνθρωποις"' δὲν γὰρ 
ἀλκιμώτερον ἀπογρώσεως.'' «4ἰσχύλος (apud 
Α Ran. 1439) "μόνος Φεῶν γὰρ Φάνατος οὐ 
δώρων ἐρᾷ.'' λέγεται δὲ δανατῶν καὶ ὁ ἀπο- 
κτείνω». 

Φάπτω αἰτιατικῇ. 
δαργήλια ἑορτὴ "πόλλωνος καὶ 4ρτέ-ο 

μιδος. καὶ μὴν δαργηλιών. καὶ Ψδάργη: 
λος ὁ τῶν σπερμάτων μεςὺς Χύτρυς ἱερᾶ ἑψή- 
µκατος. ἥψουν ὁ’ ἐν αὐτῇ ἀπαρχὰς τῷ δεῷ 
πεφηνότων καρπῶν ... ὀνομαζόμενον ἀπὸ 
τᾶ Φέρειν τὴν γῆν, τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ ἡλίῳ. 
ἵςσαντο δὲ ἐν αὐτῇ καὶ χοροί. καὶ ἀγὼν Φαρ- 
γήλια. 

Φαργήλια. ἑορτὴ τὰ Φαργήλια, ἄγεταιν 
δὲ Φαργηλιῶνι µηνί, ὃς ἐσιν ἱερὸς “πόλ- 

λωνος. 

Θαργηλία -4γησαγύρου δυγάτηρ, βα- 
σιλεύσασα Θεσσαλῶν λ΄ ἔτη, ἸΜιλησία τὸ γέ- 
τος, ἀνωαιρεθεῖσα δὲ ὑπό τινος “4ργείου δε- 

Φέντος ὑπ αὐτῆς. 

Φαρραλέον Φάρσος. Φρασὺς Φαρραλέε 
διαφέρει, ὅτι ὃ μὲν θρασὺς διαβολὴν ἔχει 
κακὺς ὤν», ὁ δὲ Φαρραλέος ὡς ἀγαθὺς ἐπαι- 
νεῖται. "Ὑπερίδης φησὶν ἐν τῷ Κυδνιακῷ 
''οἳ μὲν Φρασεῖς ἄνευ λογισμοῦ πάντα πράτ- 
τουσι», οἱ δὲ Φαρραλέοι μετὰ λογισμοῦ τὲς 
προσπεσόντας κινδύνους ἀνέκπληκτοι ὑπομέ- 
νουσι.᾽ 

Φαρραλέος ὁ εὔτολμος, καὶ Φαρρα- 
λεώτερος εὐτολμότερος. Φδαρσαλέως δὲ 
ἐπιρρηματικὺν διὰ τοῦ ω μεγάλου, ἀντὶ τοῦ 
εὐθαρσῶς καὶ ἀνδρείως. 

Θαρρελείδης. Σύμμαχος σωπόδωρον, 
4ίδυμος ... αχίας ὁ ἀδελφὸς αὐτᾷ ἐπὶ σµι- 

χρότητι διεβέβλητο σώματος, εεἡ, Α Αν, 17. 

δα 
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Φαρρώ σοι. 
8. Θαρσεῖς τὴν Καρχηδόνα τὴν τῆς At- 
βύης προκαθηµένην ᾿Ησαίΐως καὶ Ιεζεκιὴλ 
ὀνομάξησι. 2αβὰ δὲ 4ἰθιοπικὸν ἔθνος. ἀλλὰ | 

Φαρρῶ -- θαψίνῃ 
'ὸ τὸ ἔργον.' καὶ αὖθις 'ὃ δὲ Φἄττον η φρο- 

μώτερον ἐγχειρεῖν * τοῖς λόγοις.. καὶ 
αὖδις (εί. v. περιέπτυξω») :'Φᾶστον ἀναπνοῆς 

| αὐτοὺς περιέπτυξαν καὶ συγκλείσαντες κατη- 
ἄίβυες μὲν οἱ καὶ “Ίφροι προσαγορευόμιενοι { κόντισαν, .”” καὶ αὖθις (δγηςν. p. 43 ὧν θᾷτ- 

τὰ ἑσπέρια τῆς οἰκουμένης κατέχοισι τµή- τον ἂν ἴδοις τὴν καρδίαν» ἢ τὰ ἐν τῇ καρ- 
µατα, «4ἰθίοπες δὲ τὰ ἑῷα καὶ νότια, ἄρα- 
βες δὲ τὴν µέσην ἤπειρον, οἱ δὲ νησιῶται 
τῆς θαλάσσης τὰ µέσα. τούτους ἔφη προ- 
πεσεῖσθαι ἐνώπιον τοῦ Φεοῦ. ᾿ἐνώπιον τοῦ 
Φεοῦ προπεσοῦρται «4ἰθίοπες"' «Παβίὸ, Theo- 
doret. in Ὦν. 1 9. 

υ.  Θαρσεῖς χώρα τῆς Ἰνδικῆς, ὅφεν ἤρ- 
χετο τῷ Σολομώνει τὸ χρυσίο». 

Φάρσυνος (Πο. Ν 823) τεθαρρηκώς. 

Θασίαν κυκῶσι λιπαράμπυκα ου 
σοφάνης (ΑΕΙ. 671), οἷον φιάλη» Θασία οἵνε 

πεπληρωμένην. ἄμπυξ δὲ λέγετωι τὸ περιέ: 
χον’ νῦν οὖν τὸ πῶμα τοῦ ἀγγεία λέγει. λι- 

παρὸν μὲν διὰ τὸ ἡδὺ τοῦ οἵνε, ἄμπυκα δὲ 
παρὰ τὺ πυκάζειν καὶ καλύπτειν τὸν οἶνον 
καταχρηςικῶς. λείπει τὸ λάγηνο». ἐπεὶ κατα- 
χρίονται πίσση τὸ ςόµα. οὐ πιΦανῶς' οὐ- 
δέπω γὰρ τότε Θάσιος οἶνος εὐδοκίμει παρ 
“4θηναίοις. οἳ δὲ ὅτι Θάσιοί τινες ῥαφανῖ: 

δες λέγονται" λέγει δὲ τὴν ἠρτυμένην καὶ 
βρασσομένην. οἳ δὲ Θάσιο» ῥάμμα φασὶ λέ- 
γεσδαι. οἳ δὲ τὴν λεγομένη» Φερκοπότιδα ἢ 
Θασίαν ζωμάλμη», εἲς ἣν ἀπέβωπτον τὰ ἦν- 
Φρακωμένα τῶν ἰχθύω». 

Φάσιος οὖνος. καὶ παροιμία (Α Plut. 
1033) εἰ Θάσιον ἐνέχεις.”' ἐπειδὴ ἐν Θάσῳ 
ὧκει Στάφυλος ό ἐρώμενος «Σιονύσου, δια. 

φέρει ὁ Θάσιος οἶνος. ἐνέχεις δὲ ἀντὶ τοῦ 

ἐκίρνας. 
Θάσος ἆγανῶν, ἐπὶ τῶν εὐδαίμονα 

καὶ λαμπρὸν ἀποδεῖξαίτινα ἐπαγγελλομένων. 
Φδᾶσσον γὰρ ἄν τις τὴν πᾶσαν ψάμμον 

ἐξαριθμήσειεν ἢ ὅσους οὗτος ἀνῄρηκε. τὴν 
δὲ χώρα» διαριθμούµενος ἔρημον οὖσαν τῶν 
ἐνοικάντω», µυριάδας μυριάδω» µυρίας φημὶ 
ἀπολωλέναι. Ῥτουορ. Are. 18. 

Φάτερα ἑτέρως" "ὡς πάντα δεινά, κάπι- 
κιρδύνως βροτοῖς κεῖται παθεῖν μὲν εὖ πα. 
Φεῖν δὲ Φάτερα”. «8 Phil. 502). 

Φάτερο» ἕτερον µέρος, 
Φᾶττον ἀναπνοῆς τάχιον. ἢ ἀντὶ τοῦ 

μᾶλλον" (Α Εεεῖ. 935) "“εἶτα σιτία τίς τῆς τε- 
κούσης Φᾶττον ἐπιπέμψειεν ἄν "“ὑπάτου 
δὲ παρόντος Φᾶττον ἤ κᾳτὰ δόξαν ἐτελέσθη 

ὁίκ, ἀδυνατούσης τῆς γλώττης ἐξερμη»νεῦσαι 
τὴν γνώμµην. 

ὑ ἄττον ἢ ΒΗούτης, ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως γι- 
»ομένω»" τούτη γὰρ µόνον ἐφαίνετο τὸ κρά- 
νος καὶ ὁ ὀφθαλμός, τὰ δὲ λοιπὰ ὑπὸ τοῦ 
ὄρους ἐκρύπτετο, 

Φἄττον ὁ τόκος Ηρακλείτω ΠΠερι- 
νέω τρέχει. οὗτος ἐθαυμάσθη ἐπὶ τάχει. 
εἴρηται οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν δανειζοµέ- 
νω»ν διὰ τὸν τόκο». 

Θαύλω» Θωύλωνος, ὃς τῷ ἰδίῳ πελέκει 
ἀπέκτεινε τὸν ῥᾷν τὸν φαγόντα τὸ πόπανο», 
ὅπερ ἦν παρεσκευασµένον εἰς τὴν Φυσίαν ἐν 
τοῖς διπολίοις (5εµ. ANuh. 98Η). καὶ ζήτει 
ἐν τι ῥουφόνια. 

Φ αυμάζω. ὅτε πρὸς γενικὴν συντάσσο- 
«ξ», τὸ καταγινώσκω σηµαίνει, πρὸς δὲ αἰ- 
τιατικὴν τὸ ἐπαωῶ. σημαίνει δὲ καὶ τὸ 
ἐφεώντο" (Ποια. Σ 496) "Ἱσάμενοι δαύμαζον. 
΄'ωυμάζω δὲ ἔγωγε πῶς τοσούτων εἴρημέ- 
νων, ἐκείνω» μὲν ὄντων πολλῶν καὶ καλῶν 
ἐπελάθου. τὸ γὰρ οὐκ ἐνόησας οὔποτ) ἂν εἴ- 
ποιµι περὶ σοῦ, πλὴν εἰ μὴ πρότερον ἐμαυ- 
τὸν πολλάκις ἀγνοήσαιμι. 

δαυμάλωψ (40 Φυμάλωφψ) ὁ ἡμέφλε- 
κτος ἡ ὃ διακεκαυµένος ἄνθραξ. 

Φαυμάσας ἔχω ἀντὶ τοῦ ἐθαύμασα 
ἀττικῶς: 'οὔτ εἴ τι µῆκος τῶν λύγων ἔδε 
πλέον θαυμάσας ἔχω᾽ (5 060 1139). 

Φαυμάσια ἐν γῇ Χάμ (Βε. 105 27). 
Φαυμάσια ἐπὶ Φεοῦ τὰ ἐπ᾽ εὐεργεσίαις τῶν 
γινόμενα. θύναμις δὲ φοβερῶν ἡ ἐπὶ τιµω- 
ρίᾳ ἑτέρων δειχθεῖσα µεγάλουργια. Theodo- 
ret. in Ps. 144 5. 

δαυμαςαί" ""ἐκπλαγεῖς ἠκολούθουν, οἳ 
μὲν σοφίας, οἳ δὲ εἴδους, οἳ δὲ διαίτης, οἳ 

δὲ σχήματος, οἳ δὲ πάντων» ὁμοῦ θαυμαςαὶ 
ὄντες' hilostr. V. A. 4 1). 

Φαυμαςούς' ᾽'μεγάλας ἔχων ἐλπίδας 
Φαυμαςούς τινας ἐξοίσεσθαι μισθοὺς τῆς 
προδυσίας.Ὀ 

Θαψακηνός ἀπὸ τύπου. 
Νναψίνῃ" ᾿'γυναικὶ κλητεύειν ἐοικὼς ὃα- 

ψίνῃ” (Α Vesp. 1404). 



Θεαγένης α -- Φεατρίζω 

. Θεαγένης θηναῖος ἄρχω», φιλότιμος 
ἀνὴρ καὶ µεγαλοφυής, Ἑλλήνων τε ὅτι µά- 
}ιςα χρήµασι λαμπρυνόμενος, οἷς εἰς δέον 

ἐχρῆτο τὰ πολλά, πόλεών τε ἐνίων τὰ πταί- 
σµατα ἐπανορθούμενος καὶ τοῖς δεοµένοις 
τῶν ἀνθρώπων ἐπικουρῶν, οὐ μιᾷ χειρὶ δω- 
ρούμενος ἀλλ ἀμφοῖν κατὰ τὴν παροιµίαν" 
ἦν» γὰρ φιλόδωρός τε καὶ μεγαλόδωρος εἰς 
ὑπερβολήν, ἀναλοῦτο δὲ αὐτῷ πολλὰ τῶν 
χρημάτων» εἲς τε ὁιδασκάλους καὶ ἰατροὺς 
καὶ τὴν ἄλλην τῆς πατρίδος εὐθημοσύνην. 
ταῦτα μὲν ἀξιέπαινα τῶν Θεαγένους' ὢν δὲ 
ΨΦυμοειδὴς καὶ οὐδαμᾶ καταφρονεῖσθαι άνε- 
χόμενος, ἀλλὰ καὶ Φεραπεύεσθαι σποι δάζων 
ὑπὸ πάντων καὶ οὐχ ἥκισα τῶν φιλοσοφάν- 

τω», ὑπερορῶν δὲ καὶ διαπτύων τοὺς ἄλλες 

καὶ µάλιςα τοὺς ἐν δυνάμει δοκοῦντας εἶναι 
καὶ προθυμουμένους ἐν τῇ Ῥωμαίων πολι- 
τείᾳ λαμπρύνεσθαι, καὶ τὰ νέα ἀξιώματα 

προτιιῶν τῶν ἀρχαίων ἠδῶν τῆς εὐσεβείας, 
ἔλαδε μὲν ἑαυτὸν ἐμπεσὼν εἰς τὸν τῶν πολ- 
λῶν βίον, ἀποσπασθεὶς τῶν "Ελλήνων καὶ 

τῶν ἔτι ἄνω προγόνων, ἔλαθε δὲτοὺς πέλας 

οὐκέτι φίλους ἀληθινοὺς ἀλλὰ κόλακας ἅπα- 
τηλοὺς κεκτηµένος. οὔκουν ἔτι διέσωζε τὴν 
πάλαι αἰδῶ πρὸς φιλοσοφία», ἀλλὰ τῷ μὲν 
λόγῳ τοὺς φιλοσόφους ἐπεποίητο περὶ ἑάν- 
τόν, τῷ δὲ ἔργῳ τοὺς δεραπεύοντας. αὖτη 
πρώτη ἀρχὴ ἐγεγόνει τῆς πρὸς Ἠαρῖνον ὑπο- 
ψίας. ὃ γὰρ ἸΜαρῖνος ἐμμένων τῇ παραδο- 
Ψείσῃ σεμνότητι τῶν φιλοσύφων ἐδεράπευε 
μὲν τὰ εἰκύτα τὸν Θεαγένη, καὶ οὐκ ἦν τις 
ἄρα πρὸς αὐτὸ» ἁλαζὼν οὐδὲ σκαιὸς οὐδὲ 
σοβαρὸς τὴν ἔντευξιν οὐδὲ δυσόµιλος, οὐδὲ 
ἄλλως ὑπὲρ τὺν ἰδιώτην εἶναι ῥουλόμενος, 
ἀλλὰ προσδεχόµενός τε καὶ προπέµπων ἐγέ- 
νετο ὁῆλος καὶ τὰς ὀφειλομένας αὐτῷ τιμὰς 
ἀπονέμω», οἵας ὠφείλετο πρωτεύων ἀνὴρ ἐν 
τῇ πόλει, τάχα δὲ καὶ ἐν τῇ Ρωμαίων πολι- 

τείᾳ συµπάσῃ. καὶ γὰρ ἡν τιῶν Ῥωμαϊκῶν 

πατέρων εἷς, καὶ πρῶτος τῆς περὶ τὰ βασί- 

λεια συγκλήτη βουλῆς τῇ τε ἐξ ἀρχῆς εὖγε- 
νείᾳ καὶ τῇ μεγαλειύτητι τῶν τρόπων» καὶ τῇ 
περὶ τοὺς λόγους διαφανεῖ σπουὸῇ τε καὶ 
ἐπιμελεία,᾽ ὧςε καὶ ὃ ἨἩαρῖνος ἐσπούδαζεν 

αὐτῷ συ»αύξειν τὸ μέγεθος τῆς κατὰ πάντα 
περιφανείας. Damase. Phot. p. 3464. 

ν΄  Θεαγένης. ζήτει ἐν τῷ 4ρχιάδας. 
ο Θεαγένης ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία 
"Θεαγένους ἑκάτειον. οὗτος δειλὸς ἦν, εἶχε 
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δὲ “Εκάτης ἄγαλμα, οὗ ἐπυνθάνετο πανταχᾶ 
ἀπιών. ὃς καὶ καπνὺς ἐκαλεῖτο. 

Θεαγένους χρήματα τά τ 4ἰσχί- 
νου (4 Αν. 899), ἐπὶ τῶν πενήτων, ἆλαζο- 
νευομένων δέ; οὗτος γὰρ πένης ὦν ἔλεγεν 
ἑαυτὸν πλούσιον εἶναι. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι δύο 
Θεαγένεις, εἷς μὲν ὁ περὶ Ὁμήρου γράψας, 
ἕτερος δὲ ἐπὶ µαλακίε σκωπτύµενος. οὗτος 
δὲ πένης ὧν μεγαλέμπορος ἐβούλετο εἶναι, 
ἁλαζών, ψευδόπλουτος. ἐκαλεῖτο δὲ καπνός, 
ὅτι πολλὰ ὑπισχνούμενος οὐδὲν ἐτέλει. καὶ 
ὁ “ἰσχίνης δὲ πένης, ὑρυπτόμενος καὶ αὐ- 
τὸς ἐπὶ πλούτῳ καὶ λέγων ἑαυτὸν πλέσιο». 
ἦν ὁ) αἰσχίνης Σέλλου, ἔλεγον δὲ ἐκ µετα- 
φορᾶς τοὺς τοιούτους Σέλλους καὶ τὸ ἆλα- 
ζονεύεσθαι σελλίζειν. ε[.νν. σελλίζειν εἰ ὑήνεια. 

Φεαιδέςατος Φεοῦ ἰδέαν ἔχων. εἶπε δὲ 
“άντιφῶν ἐν τῷ περὶ ὑμονοίας οὕτως ''"ἄν- 
ὕρωπος ὃς φησὶ μὲν πάντων» Φηρίων Όεαι- 
δέσατος γενέσθαι. 

Φδέαινα θεά. 
Θεαίτητος «Ίφηναῖος ἀςρολόγος, φιλό-α 

σοφος, μµαθητὴς Σωκράτας, ἐδίδαξεν ἐν Ἡρα- 
λεία. πρῶτος δὲ τὰ πέντε καλούμενα ςερεὰ 
ἔγραψε. γέγονε δὲ μετὰ τὰ Πελοποννησιακά. 

Θεαίτητος ΠΗρακλείας Πόντου, φιλό-ὺ 
σοφος, ἀκροατὴς Πλάτωνος. 

Φεάμονας φΦεατάς, «εωρητικούς. 
Θεανώ ἸΚρῇσσα φιλόσοφος, Φυγάτηρα 

μὲν ΗΠυψώνακτος, 7αμετὴ δὲ τοῦ μεγάλου 
119 αγόρο, ἐξ οὗ ἔσχε Τηλαύγη» καὶ Ἠνή- 
σαρχον καὶ Ἠυῖαν καὶ “4ρινώτην. τινὲς δὲ 
Βρωτίνου γυναῖκα γράφουσι καὶ τὸ γένος 
Κροτωνιᾶτι». ὑπομνήματα φιλύσοφα, καὶ 
ἀποφθέγματα, καὶ ποίημά τι δὲ ἐπῶν. 

Θεανώ ««Ποκρὶς λυρικὴ ἄσματα «{οκρικὰν 
καὶ µέλη. 

Θεανώ Ἠειαποντίνη ἤ Θουρία, Πυβα-ο 
γορεία, Ψυγάτηρ «{εώφρονος, γαμετὴ δὲ Κα 
ρύςου ἤ Ἱρότωνος ἤ Βρωτίνου τοῦ Πυθα- 
όρου, περὶ άρετης Ἱπποδάμῳ Θουρίῳ, πα- 
ραινέσεις γυναικείας, καὶ ἀποφφέγματα Πυ- 
Φαγορείων. 

Θεαρίων ὄνομα κύριον. 
Φεατρεῖον Φέατρο». 
Φεατρίζω αἰτιατικῃ. καὶ ἐκθεατρί- 

ζουσι τὸ ἐξελέγχουσι” Πολύβιος (εἴ, ν. ἐκ- 
—— οἱ δὲ πολλοὶ --- ἀκρισίαν." 
καὶ αὖθις οὐ µόνον ἑαυτοὺς ἐξεδιάτρισαν, 
ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλλάδα κατέσρεψαν.’'. 
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Φεατροκρασία (Ρ]αϊο Legg. ἃ Ρ.701 Α) 
ὀχλοκρασία. 

Θεγλαφαλασάρ. ζήτει ἐν τῷ ἀχαζ. 
Φδέειν καὶ ὃ εἴν τρέχειν. 
Φέειο»ν (ΗοιΠ. ϐ 135) Φεῖον. 
Φεείω δαυμάζω. 
Φεηγόροι Φεολόγοι. 
Φεήλατος ὑπὸ Φεοῦ πεμφδείς' Πέναν- 

ὄρος {ρ. 443 Nieh.) "ὁ δὲ Ναρσῆς, ὃς εἰώθει 
τῶν πολεμίων ἀεὶ κρατεῖν, κατά τινα δεή- 
λατον ὀργὴν ἔφυγε προτροπάδην."' 

δεηπολεῖν δεῶν εἰκόνας ἔχοντα περι" 
πολεῖν, ἀργύριον εἰσπρασσόμενο». 

Φεἴ εὐκόλως ῥεῖ' ριςοφάνης Reel. 109) 
''νῦν μὲν γὰρ οὔτε θέοµεν οὔτ ἐλαύνομεν, 
κατὰ τὴν παροιµίαν '"ἆλλ' ὅταν ἀργύριον ᾖ, 
πάντα δεῖ κἀλαύνεται. οὔτ ἀνέμοις οὔτε 
χώπαις πλέομεν. 

δεῖα εὐθδέα καὶ ὀρθὰ καὶ Φαυμαςά. 
Φειαζόντων µαινοµένων, ὁτὲ δὲ θαυ- 

 µαζόντων, 
Φειάζουσα ἐνδουσιῶσα, µμαινομµένη" 

“"ΠΜαίσνος ὁ Σεμνύνων βασιλεὺς καὶ Γάνρα 
(παρθένος ἦν μετὰ τὴν Ἠελήδα ἐν τῇ Κελ- 
τικῇ Φειάζησα) ἦλθον πρὸς τὸν «Ίομετιανόν, 
καὶ τιμῆς παρ αὐτοῦ τυχόντες ἀνεκομίσθη- 
σαν’ (Βἱο Cass. 67 5). 

Θείας ἀμνάμων ὁ βορέας ὁ ἄνεμος, 
ἀμνάμων δὲ ὃ ἀπόγονος' ὡς γὰρ Ἡσίοδος 
λέγει, τῆς Θείας ἀπόγονοι οἱ ἄνεμοι. 

Φειάσαντες (Της, 8 1) Φεόληπτοι γε- 
γονότες. 

Ψειασ(ιοί" Ἰώσηπος (8. Ι. 5 95) "θεια- 
σµοί τε τοῖς εἰρήνην ἀγαωπῶσι δύσφημιοιι”' 

Ψειασμός" “4ρριανός "κρότος τε ἀδρύος 

καὶ ἐπιθειασμοὶ ὡρμήθησαν ὑπέρ τε τᾷ βα- 
σιλέως καὶ τῆς σρατιᾶς, ἐπιτυχῆ ἀμιφοῖν γε- 

νέσδαι τὴν ὁριιήν.” 
Φεἴεν (Ηοπι. 4 363) ποιήσειαν. 
Φειλόπεδον (Ηοιη. η 123) ὁ τόπος ἐν ᾧ 

αἱ ςσαφυλαὶ ἐξηραίνοντο" ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 
ϱ 43) ''ἐχῖνον ῥαγολόγον, γλυκερῶν σίντορα 
Φειλοπέδων. 

Φεῖναι (Ηοιη, «7 26) ποιῆσαι. 
Φείνω τύπτω. 
Φειοδάµη ἡ Φεοὺς δαμάζουσα. 
Φειοειδεςάτη Φεοειδής. 
Φείομεν (Ηοιῃ. «4 149) ἐμβαλοῦμεν. 
Φεῖον Φαυμαςόν. 
Φείους τε εἶναι τοὺς σπουδαίους" ἔχειν 

Φεατροκρασία -- Θεμίςσιος 

γὰρ ἐν ἑαυτοῖς οἱονεὶ Φεόν' τὸν δὲ φαῦλον 
ἄφεον. διττὸν δὲ εἶναι τὸν ἄθεον, τόν τι 
ἐναντίον τῷ Φεῷ λεγόμενον καὶ τὸν ἐξουθι- 
»ητικὸν τᾷ Φείου" ὅπερ ἐκ εἶναι περὶ πάντα 
φαῦλον. Φεοσεβεῖς τε τοὺς σπουδαίους" ἐπ. 

πείρους γὰρ εἶναι τῶν περὶ Φεοῦ νομίμων. 
Ριος. 1,.7 110. 

Θέκλα Θέκλας. 

Φεκῶοσς, 

Φέλγει ἀπατᾷ ἡ κακοῖ, ἀμανροῖ, σκο- 
τοῖ. ἢ Φάλπει. Φέλγειν δὲ κυρίως ἐςὶ τὸ εἰς 
ὃ Ψέλει τις ἄγειν τινά" ὅθεν καὶ Φελκτήρια 
(Ηοιῃ. α 337) τὰ ἄσματα, ἀπὸ τᾶ τῶν ᾠδῶν 
τοὺς ἀκούοντας Φέλγειν καὶ ἄγειν εἷς τέρψιν 
τὸν ἀοιδόν. καὶ Γελχῖνες θελγϊνές τινες εἰσί' 
τὰ γὰρ Φάλλοντα, φασί, καταρραίνοντες τοῖς 
ὕδασι τῆς Στυγὸς αὖα ἐποίουν, ἕως φυτῶν 

ῥασκαίνοντες. 
Φέλειν ἀντὶ τοῦ ὀύνασθαι. 

λήσει εἰ οὐ Φελήση. 
Φελητή εὔκαρπος καὶ γονιμωτάτη. 
Φελκτήριον Φέλγητρον, τὸ εἰς ἡδονὴν 

ὁ 
ἄγον. 

Φελκτώ κολακευτική. 
Θελξίνοια Φυγάτηρ Ὠγύγε. «Γ. ν. Πρα- 

ξιδίκη. 
Φελξιγόοις τοῖς τὸν νοῦν ἑξαπατῶσιν' 

ἐν ἐπιγράμμιατι (ΑΡ 6 88) "ὡς ἂν Φελξινόο: 
σιν ἀεὶ φίλτροισι ὁαμάζης ἀνέρας.' 

Φέμεθλα τὰ ἐσώτερα µέρη, τὰ ἐν ῥάδει. 
Β εμείλια (Ηοπι, M 28) Θεμέλια. 
Φέμενος τὰ ὅπλα, ἀνεὶ τοῦ περιθέµε 

νος καὶ ὁπλισάμενος, «{ημοσθένης καὶ Ὅμῃ: 
ϱος καὶ «4ἰσχίνης. Harp. 

δέμιν δικαιοσύνη». Βούχετα ... κατά: 
χλυσκό». ε[. ν. Βούχετα, 

Φέµις τὸ δίκαιο». καὶ «{ἰλιανός "εἰ δέ. 
µις καὶ τῷ Ἱμεραίῳ πρὸς Ὅιηρον τὸ ὄμμα 
ἀνατείνειν. 

Φέμιςα (Ποπ. ΕΤδΙ) νόµο», ἢ δίκην. 
Φεμµίςεια. 
Φεμιςεύειν ὀντὶ τοῦ χρησμῳδεῖν Ar- 

σίας. γέγονε δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ «τοῦ Θέμν 
ἐσχηκέναι ποτὲ τὸ μαντεῖον πρὸ τοῦ "πό]- 
λωνος. Harp. 

Φεμιςεύσαντος ἄρξαντος, δικάσαντος. 
περὶ «πολλωνίου τοῦ Τυανέως «Ρ]η]οφιτοί. ! 
19) "καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἶχεν ὥσπερ ἀπὸ 
σκήπτρου Φεμισευόμενα." 

Θεμίσιος φιλόσοφος, γεγονὼς ἐπὶ τῶ 

εΓ. vr. ἐδε- 



Θέμιςσις — Θέογνις Ὁ 

Ἰθόνων Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, τη’ οὗ 
καὶ ὕπαρχος προεβλήθη Κωνςαντιναπόλεως, 
Ἰέγραφε τῆς 4ριςοτέλης φυσικῆς ἀκροάσεως 
παράφρασιν ἐν βιῤλίοις η”, παράφρασιν τῶν 
ἀναλυτικῶν ἐν βιῤλίοις ῥ’, τῶν ἀποδεικτικῶν 
ἐν ῥιῤλίοις β’, τοῦ περὶ ψυχῆς ἐν βιῤλίοις 
(ἐν δὲ τούτῳ καὶ ἴδια παρεισήγαγε περὶ τῇ 
σκοπᾶ καὶ τῆς ἐπιγραφῆς), τιῶν κατηγοριῶν 
ἐν ῥιῤλίῳ αἲ, καὶ ὁιαλέξεις. 

Θέμισις. 
Θεμιςογένης Συρακάσιος ἱςορικὸς Κύ- 

ρου «4νάβασι», ἥτις ἐν τοῖς Ἐενοφῶντος φέ- 
ρεται, καὶ ἄλλα τινὰ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πα- 
τρίδος. 

Θεμιςοκλέους παῖδες Νεοκλῆς καὶ 
άημόπυλις ἀγωνισάμενοι τὸν ἐπιτάφιον ἀγῶ- 
να ἐν “4θήναις καὶ νικήσαντες ἐσεφανώθησαν 
ἀγνοούμενοι, καὶ Νεοκλῆς μὲν δόλιχον ἐνί 
κησε, «Ίημόπολις δὲ σάδιον. γρωρισθέντες δὲ 

μετὰ τὸν ἀγῶνα καταλευσθῆναι ἐκινδύνευσαν 
ὑπὸ τῶν Θεμιςοχλέους ἐχθρῶν», ὑπομνησάν- 
των τοὺς "4θηναίους τοὺς νόμους τοὺς περὶ 

τῶν φυγάδω». 
. Θεκιςοκλῆς-{θηναῖος δηµαγωγός, Νεο- 
χλέους υἱός, ἄσωτος τὴν πρώτη» ἡλικίαν γε: 
όμενος, μετὰ δὲ ταῦτα ςρατηγὸς αἱρεθείς, 

καὶ κτίσας τὸν Πειραιᾶ, καὶ ναυμαχία νική: 
σας τοὺς Πέρσας κατὰ Σαλαμῖνα, καὶ φῷο- 

— εύγει πρὸς «4ρταξέρξην τὸν τῶν Περ- 
σῶν βασιλέα, καὶ σφύδρα τιμηθεὶς ὑπ' αὖ- 
τοῦ ἠναγκάζετο μετὰ ταῦτα τοῖς ἛἝλλησι πο- 
λεμεῖν, καὶ μὴ ῥηληθεὶς προδοῦναι τὴν πα- 
τρίδα καὶ τὸ ἑαυτοῦ κλέος ταύρειον αἷμα 
πιὼν ἀπώλετο, ἔγραψεν ἐπιςολὰς φρονήμια- 
τος γεούσας. 

υ Θεμιςοκλῆς ςρατηγὺς “ἄφηναίω», ὁ κα- 
ταναυµαχήσας ἐν τῇ περὶ Σαλαμῖνα ναυμα- 
χία τὴς βαρβάρας, εἰθ) ὕςερον φυγαδευὺ εἰς 

ὑπὸ τῶν “4δηναίων ἐπὶ προδοσίας αἰτία ψευ» 
δεῖ, καταφυγὼν πρὸς Αρταξέρξη» τὸν Ἐέρξα 
τοῦ Γέρσου παῖδα, καὶ τιμηώεὶς τὰ µέγιςα 
παρ αὐτοῦ, ὡς τρεῖς πόλεις εἷς ὄψον καὶ 
ἄρτον καὶ ποτὸν λαβεῖ», Ιωγνησίαν Ἰυδντα 
«{άμψιακον. ἐπηγγείλατο οὖν καταδουλώσα- 
σθαι τὴν Ἑλλάδα, δύναμιν εἰ λάβοι. παρα: 
γενόμενος δὲ ἅμα τῷ ςρατεύµατι εἰς ἸΠαγνη- 
σίαν, καταγνοὺς ἑαυτοῦ εἰ δύ αὐτὸν σωνέν- 
τες Ἕλληνες δὲ αὐτᾷ δουλεύσασι βαρβάροις, 
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"ρτέμιδι, τῷ ταύρῳ ὑποθεὶς τὴν φιάλην 
καὶ ὑποδεξάμενος τὸ αἷμα, χανδὸν πιὼν ἐἔτε- 
λεύτησεν., seli. AEq. 84. 

θέμιςος δικαιοσύνης. 

Θεμίσω»ν τυράννου ὄνομα" «Πημοσθένης 
ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (99). (Ηετοάοί, 4 
154) 'Ὁ δὲ ἀναγνωσθεὶς ὑπὺ τῆς γυναικὸς 
ἔργον οὐχ ὅσιον ἐμηχανᾶτο ἐπὶ τῇ Φυγατρί: 
ἦν γὰρ δὴ Θεμίσων ἀνὴρ Θηραῖος. ζήτει 
ἐν τῷ Βάττος. 

Φεμιτή" "πολλὰ γὰρ τῶν κειμηλίων ἐν 
ταῖς διώρυξιν πὑρίσκετο, καὶ πᾶσαν δεμιτὴν 
ὁδὸν ἐποίει τὰ κέρδος" τοὺς »εκρὰς γὰρ ἐνε- 

πάτουν” Uoseph. Β. 1.6 9 4). 
Φεμιτόν' «4ἱλιωνός "Φεοὺς γὰρ οὐδαμῇ 

ϱΦεμιτὸν ὁρᾶν ἔτι νεκρούς, καὶ ἐὰν σι πάνυ 

φίλοι, οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν Φανασίμοισιν ἐκ- 
πνοαῖς. 

Φεμιτῶς νομίμως, 

Φέναρ τὸ κοῖλον τῆς χειρός" Ὅμηρος (Ε 
3509) "“πρυμνὸν ὑπὲρ Φέναρος.͵ 

Θεογείτων «{ημοσθένης ἐν τῷ αὐτῷ 
(18 905). «{είναρχος δὲ καὶ ἄλλοι Θεογένην 
ὀνομάζουσι». Harp. 

Φεογενεσίαν. 
Θεογένης Θάσιος. οὗτος ἔτι παῖς ὢν 

ἄγαλμα χαλκοῦν ἐν τῇ ἀγορᾷ κείµενον ἆνα- 
Φέμενος ἐπὶ τοὺς ὤμες ἤνεγκεν ἐς τὸν οἴκον, 
ὀργιζομένων δὲ τῶν πολιτῶν πάλιν ἀράμενος 
ἐκόμισεν ἐς τὴν ἀγορά», καὶ ἀπὺ τάτα μέγα 
κλέος ἔσχεν ἀνὰ τὴν “Ἑλλάδα. 

Θεόγνητος κωμικύς. τῶν ὁραμάτων αὐ- 
τοῦ ἐςὶ Φάσμα ἢ Φιλάργυρος, Φιλοδέποτος, 
Κένταυρος, ὡς «4θήνωιος ἐν «{ειπνοσοφιςαῖς 

«.104, 616, 671). 
Θέογνις ΙΗεγαρεὺς τῶν ἐν Σικελία Mt- a 

Ἰάρων, γεγονὼς ἐν τῇ ν9΄ ὀλυμπιάδι, ἔγρα- 
ψεν ἐλεγείαν εἰς τοὺς σωθέντας τῶν Συρα- 
κουσίων ἐν τῇ πολιορκία, γνώμας δὲ ἐλεγείας 
εἲς ἔπη ῥώ, καὶ πρὸς Κύρνον τὸν αὐτᾶ ἐρώ- 
µενον γνωμολογίαν δι ἐλεγείων, καὶ ἑτέρας 
ὑποθήκας παραινετικάς, τὰ πάντα ἐπικῶς. 

ὅτι μὲν παραινέσεις ἔγραψε Θέογνις, ἀλλ’ 
ἐν µέσῳ τούτων παρεσπαρµέναι µιαρίαι καὶ 
παιδικοὶ ἔρωτες καὶ ἄλλα ὅσα ὁ ἐνάρετος 
ἀποςρέφεται βίος, 

Θέογνις τραγῳδίας ποιηεὴς πάνυ ψυ-Ἡ 
χρός, ἐκ τῶν X, ὃς καὶ χιὼν ἐλέγετο. ἔςι δὲ 

προφάσει χρησάµενος ὡς Φυσίαν ἐπιτελέσαι | καὶ ποιητὴς Θέογνις' ὅτος ὃ᾽ ἦν ]Ηεγαρεύς. 
βούλεται καὶ ἱερουργῆσαι τῇ «Ίευκοφρνηνῇ | sch. AAech. 11. 

α΄ 
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Θεοδ έκτης ριςάνδρου, Φασηλίτης ἐκ 
«{υκίας, ῥήτωρ, τραπεὶς δὲ ἐπὶ τραγῳδίας, 
μαθητὴς Πλάτωνος καὶ Ἰσοκράτους καὶ 4ρι- 
σοτέλους. οὗτος καὶ ὁ Ερυθραῖος Νανκρά- 

της καὶ Ἰσοκράτης ὁ ῥήτωρ ὁ ἀπολλωνιάτης 
καὶ Θεόπομπος ἐπὶ τῆς ϱΥ΄ (πα ϱὉ ὀλυμπιά- 
όος εἶπον ἐπιτάφιον ἐπὶ ἸΜαυνσώλῳ, «4ρτεμι- 
σίας τῆς γυναικὺς αὐτᾷ προτρεψαμένης, καὶ 
ἐνίχησε µάλιςα εὐδοκιμήσας ἐν ῇ εἶπε τρα: 
Ἰωδίω: ἄλλοι δέ φωασι Θεύπομπον ἔχειν τὰ 
πρωτεῖα. αράιατα δὲ ἐθίδαξε ν΄. τελευτᾷ δὲ 
ἐν θήναις ἐτῶν α΄ καὶ µ”, ἔτι τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ περιύντος. ἔγραψε δὲ καὶ τέχνην ῥη: 
τορικὴν' ἐν µέτρῳ καὶ ἄλλα τινὰ καταλογάδην. 

ν Θεοδέκτης Φασηλίτης ῥήτωρ, υἱὸς τοῦ 
προτέρου, ἔγραψεν ἐγκώμιον «λεζάνὺρε τοῦ 
᾿Ἠπειρώτου, ἱςορικὰ ὑπομνήματα, νόμιμα 
βαρβαρικά, τέχνη» ῥητορικὴν ἐν ῥιῤλίοις Ὁ, 
καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπομνήματα. 

Φεόόμητος (Ηοπι. ϐ 519) ὑπὸ Φεοῦ κα: 
τεσκευασμένος. 

9  Οεοδόσιος βασιλεὺς Ῥωμαίων, μετὰ 
τὴν Μαξίμου τοῦ τυράννου ἀναίρεαιν καὶ 
τὴν ἧτεων καὶ σφαγ ἣν τῶν ἐν τοῖς ἕλεσι xor· 
πτοµένων Σκυθῶν καὶ σφαγὴν “Ρωμαίων ἐς 
τὴν Κωνςαντίνα πόλιν ἐλθών, πολέκοις μὲν 
ἀπειπεῖν ἐγνώκει καὶ μάχαις, ἐπιτρέψας τὰ 
περὶ ταῦτα Προμώτῳ, αὐτὸς δὲ τῆς προτέ- 
ρας ἀνεμιμνήσκετο διαίτης, πολυτελῆ δεἴπνα 
δειινῶν καὶ πολυπραγμονῶν, ταῖς ἡδοναῖς 
καὶ τοῖς Φεάτροις καὶ ἱπποδρομίαις ἐναβρυ- 

νόμενος. Φαυμάζω δὲ τούτα τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα 
τοῦ βίου ῥοπήν" φύσει γὰρ ὦν ἐκμελὴς ὁᾳ- 
δυμίᾳ τε πάσῃ ἐκκείμενος, λυπηροῦ κιὲν αὐ- 
τὸν οὐδενὺς εἰς δέος ἀπάγοντος καὶ ἐνοχλᾶ»- 

τος ἐνεδίδου τῇ φύσει, καθιςάµενος δὲ ἐς 
ἀνάγκην σαλεύειν κατά τι τὰ καφεςῶτα προσ- 
δοκωμένην ἀπετίθετο μὲν τὴν ῥᾳδυμίων καὶ 
τῇ τρυφῇ χαίρειν εἰπὼν ἐς τὸ ἀνδρωδέςερο» 
καὶ ἐπίπονον καὶ τληπαθὲς ἀνεχώρει. τοιοῦ- 

τος ἐν αὐτῆς ἀποδεδειγμένος τῆς πείρας, 
ἐπειδὴ πάσης ἦν ἀπηλλαγμένος φροντίδος, 
ταῖς αὐτῷ φύσει προσοέσαις ἐκμελείαις ἐδό- 
λευε. τῶν οὲ τὰς ἀρχὰς µετιύντων καὶ᾿ ἐξαί. 
ρετον ἐν τιμῇ ἤγετο “Ῥουφῖνος Ἰκελτὸς τὸ 
γένος, ιάγισρος τῶν ἐν τῇ βουλῇ τάξεων» κα: 
ταςάς. Zosimus 4 50, 

ν ὁ αὐτὸς μετὰ τὸ ἀναγορεῦσαι τὸν υἱὸν 
αὐτᾶ Ὀνώριο» ἐν τῇ Γωμαίων ῥασιλείᾳ συ- 
νεκάλεσε τὴν γερουσίαν τοῖς πατρίοις ἐμμέ- 

πολιτεία. 

Θεοδέκτης ἃ — Θεοδάσιος ο 

νουσαν ἔφεσι καὶ ϐχ ἑλομένην συνενεχθῆναι 
τοῖς ἐπὶ τὴν τῶν» θεῶν ἀποκλίνασε καταφρύ- 
νησι», λόγες τε προσῆγε παρακαλῶν ἀφιέναι 
μὲν ἣν πρότερον ἕἵλοντο πλάνην, ἑλέσθαι δὲ 
τὴν τῶν χρισιανῶν πίσιν, ἧς ἐπαγγελία πων- 
τὸς ἁμαρτήματος καὶ πάσης ἀσεβείας ἁπα]- 
λαγή. μηδενὸς δὲ τῇ παρακλήσει πεισθέντος, 
μιηδὲ ἑλομένου τῶν ἀφ᾽ οὗπερ ἡ πύλις ὠκί- 
σῦη παραδεδοµένων αὐτοῖς πατρίων ὤναχω- 
ρἥσαι καὶ προτιμῆσαι τούτων τὰ χριςιανῶν 
(ἐκεῖνα μὲν γὰρ φυλάξαντας διακοσίοις κιὶ 
χιλίοις σχεδὸν ἔτεσιν ἀπόρθητον τὴν πύλυ 
οἰκεῖν, ἕτερα δὲ ἀντὶ τούτων ἀλλαξαμένους 

τὸ ἐκβησόμενο» ἀγνοεῖ), ὃ δὲ βαρύνεσδαι 
ἔλεγε τὸ δηµόσιον τῇ περὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰς 
Φυσίας δαπάνη, βούλεσφαί τε ταῦτα περι 
λεῖν, οὔτε τὸ πρωαττάµενον ἐπαινοῦντα, χαὶ 
ἄλλως τῆς σρατιωτικῆς χρείας πλειόνων ὅευ- 
µένης χρημάτων. τῶν δὲ ἀπὸ τῆς Υερᾶσίας 
μὴ κατὰ δεσμὸν εἰπόντων πράετεσθαι τὰ 
τελούμενα, μήτε δημοσίου ὁαπανήματος ὄν- 
τος, διὰ τοῦτο τοῦ Φυηπολικοῦ Φεσμοῦ ή: 
ἔαντος ἡ “Ρωμαίων ἐπικράτεια κατὰ µέρος 
ἠλαττώύη. id. 50. 

Θεοδόσιος βασιλεὺς Ῥωμαίων, ὁ µι-ε 
κρός. οὗτος διαδεξάµενος παρὰ πατρὺς τὴν 
ἀρχήν, ἀπύλέμος ὦν καὶ δειλία συζῶν, καὶ 
τὴν εἰρήνην χθήµασιν οὐχ ὅπλοις κτησάαε- 
ροςν πολλὰ προεξένησε χακὰ τῇ “Ῥωμαίων 

ὑπὸ γὰρ τοῖς εὐνούχοις τραφεὶς 
πρὸς πᾶν σφίσι» ἐπίταγμα εὐπειθὴς ἡ {ν, ώςι 

καὶ τοὺς λογάδας τῆς ἐκείνων δεῖσθαι ἐπι- 

κουρίας, καὶ πολλὰ νεοχιεῖσφαι ἐν τοῖς πο- 

λιτικοῖς καὶ σρατιωτικοῖς τάγµασι, μὴ πι 
ριόντω» εἲς τὰς ἀρχὰς ἀνδρῶν τῶν διίπευ 
ταύτας δυναμένων» ἀλλὰ τῶν χορηγούντιω» 
χρυσίον, διὰ δὲ τὴν τῶν εὐνούχων πλέων 
ξίαν καὶ τῶν Φεβαςιιωνοῦ δορυφύρω» περα: 
τικὺν συςὰν τόν τε Ἑλλήσποντον καὶ τὴ; 

Ηροποντίδα ὁιατοράξαι. ἐς τοῦτο τὰ πρά 
γµατα ἀτοπίας φέρεσθαι οἱ εὐνοῦχοι παρε 
σκεύασα». καὶ ἀποβουκολοῦντες τὺν Θεοδύ: 
σιον» ὥσπερ τοὺς παῖδας ἀθύρμασιν, οἰδὺ 
ὃ τι καὶ ἄξιον µνήµης διαπράξασθαι σεν 
χώρησαν, ἀλλ’ εἲς ν΄ ἐτῶν ἡλικίαν ἐληλυδὼς 
ὑιετέλεσε ῥαναύσους τέ τινας μετιὼν τέχνας 
καὶ Φήρῳ προακαρτερῶν, ὥςε τοὺς εἰνύχος 
καὶ τὸν Ἀρυσάφιον ἔχειν τὸ τῆς ῥασιλείες 
κράτος" ὄνπερ ἡἤ Πουλχερία μετῆλὼε τοί 
ἀδελφοῦ τελευτήσαντος. Priscus p. 226 Nieb. 



Θεοδόσιος ἆ — Θεόδωρος { 

ἑ ὅτι Θεοδόσιος ὃ μικρὸς καταλύσας -«4ν- 

τίοχον τὸν πραιπύσιτον ἐν τοῖς πρεσβυτέροις 
χατέταξεν (εἳ, ν. ὕπατοι εχίν͵). ὁ αὐτὸς Ἰῦ- 
ϱον τὸν τούτη ὁιαδεξάµενον τὴν δυναςείαν, 
καὶ τὰς δύο µεγίσας τῶν ἐπάρχων ἀρχὰς 
χατὰ τὸν αὐτὸν διανύοντα χρόνον, ὃς τὴν 
τοσαύτην εὐπραγίαν Φαυμάσας ἀπεφθέγξατο 
τόδε "Εκ ἀρέσκεις µοι τύχη πολλὰ γελῶσα. 
χαθαιρεῖεαι γοῦν καὶ αὐτὸς ὡς Ἕλλην καὶ 
ῥασιλείαν ἐλπίζων, καὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ 
ὀηκιενθείσης }έγονεν ἐπίσκοπος ἐν Κοτυαείῳ 
τῆς Φρυγίας. μετὰ δὲ τοῦτον ἐδυνάςεισε µύ- 
νος Χρυσάφιος ὁ ἐπίκλην Ζούμμας. εἲι v. 
Νῦρος h. 

6 ὅτι ἐν τῷ μιλίῳ Θεοδοσίου ἵσατο σήλη 
ἐφ᾽ ἵππου χαλκῆ, ἣν ἀνεγείρας πολλὰ σιτη: 
ρέσια τῇ πύλει ἐχαρίσατο, ζητητέον δὲ ὁποίι 
Θεοδοσίου. eſ. v. µίλιον h. 
GõGre ὁ ἅγιος Θεοδόσιος, ὁ κοινοβιάρχης, 

ἐπὶ ναςασίου βασιλέως ἦν τοῦ δικόρα τοῦ 

αἱρετικοῦ. 

κ Θεοδόσιος φιλόσοφος ἔγραψε σφ αιρικὰ 
ἐν βιῤλίοις γ΄, ὑπόμνημα εἷς τὰ Θευδᾶ κε: 
φάλαια, περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν ῥ', ὑπό- 
µνηκια εἰς τὸ ρχιμήδους ἐφόδιον, διάγρα- 
φὰς οἰκιῶν ἐν ῥιῤλίοις Υ, σκεπτικὰ κεφά- 

λαια, ἀςρολογικά, περὶ οἰκήσεω». 
ν Θεοδόσιος ἔγραψε ὃν ἐπῶν εἰς τὸ αρ, 

καὶ ἕτερα διάφορα. ἡ» δὲ Τριπολίτης. 

Θεόδοτος. οὗτος ἐπὶ Ἰησινιανοῦ ὕπαρ- 

γος ἦν τῶν σθατευµάτων, ὃν παραλύσας τῆς 
ἀρχῆς Πέτρο» ἐπέςησε Βαρσυάμην καλύµε- 
νο», ὃς πάλαι μὲν ἐπὶ τῆς τοῦ χαλκοῦ τρα- 
πέζης καθήµενος κέρδη αἰσχρύτατα ἐκ ταύ- 
της δὴ ἐποαρίζετο τῆς ἐργασίας, τὴν περὶ τὰς 
ὀβολοὺς χλοπὴν εὖ μάλα τεχνάζω»ν καὶ τοὺς 

αὐτῷ ξυμβάλλοντας ἀεὶ τῷ τῶν δακτύλων 

τάχει ἐκκρούων (δεξιὸς γὰρ ἦν κλέψαι μὲν 

τὰ τῶν αὐτῷ περιπεπεωκύτων ἀνέδη», ἁλὲὺς 

δὲ ὀμόσαι καὶ τῶν» χειρῶν τὸ ἁμάρτημα τῷ 
τῆς γλώττης περικαλύψαι δράσει), ἐν δὲ τοῖς 
τῶν ὑπάρχων ςρατηγοῖς καταλεχδεὶς ἐς το" 
σοῦτον ἀτοπίας ἐλήλακεν ὥςε τῷ ῥασιλεῖ ἀρέ- 
σκειν ἐς τὰ µάλιςσα καὶ ἐς τῶν ἀθίκων αὐτῷ 

βουλευμάτων ῥᾷςα ὑπουργεῖν τὰ ἀμήχανα, 
τούς τε ςρατευοµένες ἀποςερῶν τὰς αυ»τά- 
ξεις ἁπάσας, καὶ ὠνίους τὰς ἀρχὰς ἔτι μᾶλ- 
λον ἢ πρότερον» προφήσας, Ετοεορ. Arc. 22. 

Οεόδουλος. ἐμαρτύρησεν οὗτος ἐπὶ Ἰη- 
λιανοῦ τοῦ παραβάτου. καὶ ζήτει ἐν τῷ 

496 

“4μάχιος. 
Φεοδρομῶν κατὰ Φεὸν πορευόµενος. 
Θεοδώριτος ὄνομα κύριον. Θεοδώ- 

ρητος δὲ διὰ τοῦ η, ἡ δωρεὰ τοῦ Φεοῦ, 
Θεοὸ ώριχος ὄνομα κύριον. 
Θεύδωρος ὁ ἐπίκλην ἄφεος, ὃς ἠκροά-α 

σατο Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως, ὀιήκησε δὲ καὶ 
Βρύσωνος καὶ Πόρρωνος τῦ ἐφεχτικᾶ. ἀδια- 
φορίαν δοξάσων καϊπαραδιδάς, ἀἴρεσιν )δέαν 

εὗρεν, ἥτις Θιοδώρειος ἐκλήδη. ὗτος ἔγραψε 
πολλὰ συντείνοντα εἰς τὴν οἰκείαν αἴρεσιν, 
καὶ ἄλλα τινά. οὗτος εἶπε πρὸς Ἱππιαρχίαν 
τὴν γυναῖκα Κράτητος '᾽αὗτη ἐςὶν ἡᾗ τὰς 
πρὸς ἱςοὺς ἐκλιποῦσα κερκίδας (Εν. Bacch. 

13234) καὶ τρίβωνα φοροῦσα." 
Θεόδωρος ἀπὺ ἀναγνωςῶν τῆς μεγάλης Ὁ 

ἐκκλησίας Κωνςαντινουπόλεως, ἔγραψεν ἴςο- 
ρίαν ἐκκλησιασικὴν ἀπὸ τῶν χρόνων ζΚων- 
σωντίνου ἕως τῆς βασιλείας Ἰουςινιανοῦ. 

Θεύδωρος Βυζάντιος αοφιςής, ὃς ὑπὸο 
Πλάτωνος λογοδαίδαλος ἐκλήθη, ἔγρωψε κατὰ 
Θρασυῤούλου, κατὰ «4νδοκίδου, καὶ ἄλλα 
τινά, 

Θεόδωρος 1 αδαρεὺς σοφιςής, ἀπὸ δή- 4 

λω», ὁιδάσκαλος γεγονὼς Ίιβερία ΙΚαίσαρος, 
ἐπεὶ ἂὲ συνεκρίθη περὶ σοφιςικῆς ἀγωνισά- 
μένος Ποτάµωνι καὶ “Αντιπάτρῳ, ἐν αὐτῇ τῇ 
Ῥώμῃ. ἐπὶ “4δριανοῦ Καίσαρος ὁ ὁ υἱὸς αὐτᾶ 
άντώνιος συγκλητικὺς ἐγένετο. βιβλία δὲ 
ἔγραψε περὶ τῶν» ἐν φωναῖς ζητουµένων Υ’, 
περὶ ἱςορίας α΄, περὶ Φέσεως α’, περὶ ὅια- 
λέκτω» ὁμοιότητος καὶ ἀποδείξεως ᾖ, περὶ 
πολιτείας ϱ, περὶ κοίλης Συρίας α-, περὶ 
ῥήτορος δυνάμεως α, καὶ ἄλλα. 

Θεύδω ρος ποιητής, ὃς ἔγ ραψε διάφορα ο 
ὃν ἐπῶν», καὶ εἷς Κλεοπάτρα», δὲ ἐπῶν. 

Θεόδωρος. οὗτος — μετὰ Ano-t 

λιράριο» τῆς ««Ίαοδικείας τῆς Φυρίας, τὴν 
ἡγεμονίαν λαγὼν ἸΜοψουεςίως τῆς Νιλικίας, 

ἐκ διαμέτρου τῷ “ἀπολιναρίῳ φερόμενος, 
ὕβρεις οὐ τὰς τυχούσας τολμηρᾷ ψυχῇ καὶ 
ἀφόβῳ καρδία καταχέων τοῦ δεσπότα Ἂρυ 
ςοῦ, ἄνθρωπον ἕνα τῶν καθ ἡμᾶς καὶ κοι- 

νὸν ἀποκαλῶ», καὶ ἐκ προκοπῆς λαβόντα τὴν 
χάριν τοῦ Φεοῦ Φεὸν ὀνομάζεσθαι, καὶ ἐκ 
τοῦ ἐν. Ἱορδάνῃ ῥωπτίσματος ἀξιων ἤναι τῆς 
τοῦ ἁγίου πρεύματος φωρεᾶς, ἐν πρώτοις εἰς 
ὄνομα πατρὺς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίᾳ πνεύματος 
Ααπτισέντα. τὸν δὲ Φεὺν λόγον διὰ τὴν 

— — 

ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετὴν κατ’ εὐδοχίαν 
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ἓν αὐτῷ κατοικήσαντα µεταδοῦναι τῆς 9εἲ. 

χῆς ἀξίας αὐτῷ καὶ προσκυνήσεως εἲς ὕςερον 
μετὰ τὴν τελείωσιν. ταῦτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα 
δυσφηήσας δύο φύσεις ἰδιοπεριορίςες ἐδο- 

γμάτισεν ἐπὶ Ἀριςοῦ, σχέσει τινὶ καὶ μόνον 
ἀλλήλαις ὠκειωμένας. δευτέρα καὶ αὕτη βλα- 
σφημία, τὸ μίαν φύσιν ἐν Ἀριςῷ καὶ δύο 
φύσεις μὴ κατὰ τὺν ὀρθὺν λόγον ὁμολογεῖ- 
σαι. Theéodorus presb. 4 incarn. 

Φεοειδεςάτη. 

Φεοειδής Φεοῖς τὸ εἶδος ὄμοιος. 
Φεοειδῶς Φείως. 

Φεοείκελος (Ποπ. 4 191) φΦεοῖς τὸ εἶδος 
ὅμοιος. 

Φεόνεν ἀπὸ Φεοῦ. 
Φεοί οἳ κατ’ εἰκόνα «δείαν γεγενημένοι καὶ 

ἀκήρατον τὴν εἰκόνα φυλάξαντες. ὁ τούτω» 

Φεὺς συνάγει τὴν οἰκημένην εἰς τὸ κριτήριο». 
καὶ «{αῤίὸ "ΨΦεὺς Φεῶν κύριος ἐλάλησε, καὶ 

ἐκάλεσε τὴν γῆν) καὶ τὰ ἑξῆς, Théodoret. 
in Ps. 49. 

Φεοίνιο». τὰ κατὰ ὀήμοιυς διονύσια 
Φεοίνια ἐλέγοντο, ἐν οἷς οἱ γενρῆται ἀπέφνον" 
τὸν γὰρ «{ιόνυσον Φέοινον ἔλεγον. Harp. 

Φεοῖς τέθνηκε» οὗτος, ὁ κείνοισι, 

Φεῶν βουλομένων' οὐ γὰρ οἱ Ἕλληνες τὴν 
τοιαύτην αὐτῷ αἰτίαν παρέσχον. δοφοκλῆς 
περὶ «4ἴαντος (870). 

Φεύκλεια ὄνομα κύριον. 
δεοκλυτήσαντες ὑεᾷ ἀκάσαντες, Φεὺν 

ἐπικαλεσάμενοι. (Polyh. 24 8) "ἐξ ὧν κατᾶραι 

καὶ Φεοκλυτήσεις ἐγίνοντο και αὐτοῦ. καὶ 
αὖθις Menand. ρ. 303 Nich.) μήτε μὴν κα: 

ταναγκάζεσθαι τοὺς ἐν Περσίδι χριςιανοὺς 
εἲς μαγικὴν μετιέναι Φρησκείαν», μήτε μὴν 
θεοκλυτεῖν ἀκουσίως τοὺς παρὰ Πῆήδοις νε- 
νομισμένους Φεούς.. καὶ αὖθις "καὶ Κυζι 

χηνῶν θυγατέρας τὴν ὥραν διαπρεπεῖς τῇ 

«4αρείου νυγατρὶ ρσάμη ξένια ἀποςεῖλαι 
ἐγλίχετο. αἳ δὲ καταφεύγουσιν ἐπὶ τὴν «4ρ. 
τεµιν Φεοκλυτᾶσαι καὶ τᾶ ἀγάλματος ἐκκρε- 
µάμεναι... καὶ «4ἰλιανός '"οὐδαμῆ φορητὸ» 
εἶναι τὺν βίον ἑαυτῇ μετὰ τὴν εὐνὴν τὴν 
ἄθεσιον πεπιςευκουῖα, Φδεοκλυτοῦσα καὶ µυ- 
ρίως ἀρὰς ᾿Γφεσίοις ἐπαρωμένη, εἶἲ μὴ πρά- 
Ἑαιντο τιμωρίαν τοῦ ἄγους παρὰ τῶν τυ: 
ράννω», ἑαυτὴν ὁιέφῦειρε.”' 

Φεόκλυτος Φεύτιμος. 
θΦεοκλυτοῦντες φεοὺς ἐπικαλεσάμενοι" 

"καὶ ἐν ἑαυτοῖς Φεοκλυτοῦντες ἅμα καὶ τῶν 

Φεοειδεςάτη -- Θεύπομπος ἃ 

ὀργίων ἐμέμνηντο, τουτέςι τῶν µυςηρίων. 
Θεοκρίνης «{ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ 

- 1 
Κτησιφῶντος (319). ἦν δὲ συκοφάντης. Harp. 

Θεόκριτος Ἁἴος ῥήτωρ, κιαδητὴς Ἠη- 
τροδώρου τοῦ Ἰσοκρατικοῦ, ἔγραψε χρείας, 
ἀντεπολιτεύσατο δὲ Θευπόμπῳ τῷ ἱςορικῷ. 
φέρεται αὐτοῦ ἱςορία Τιῤύης καὶ ἐπιςολαὶ 

4 * 8 ) ή 

δαυμάσιαι, ἔσι καὶ ἕτερος Θεόκριτος, Πρα- 
.. * 3 ξαγόρου καὶ Φιλίννης (οἳ δὲ διμύχη), δυ- 
ρακούσιος" οἳ δὲ φασι Κῴον, µετώκησε σὲ 

ζ 
ἐν Συρακούσαις. οὗτος ἔγραψε τὰ καλόµενα 
ῥουκολικὰ ἔπη δωρίδι διαλέκτω. τινὲς δὲ 
} 1J1 3 - 
ἀναφέρεσιν εἲς αὐτὸν καὶ ταῦτα, Προιτίδας, 

ἐλπίδας, ὕμνους, ἠρωίνας, ἐπικήὸ έλ ς, Ὄμνους, ἠρωίΐνας, ἐπικήδεια (έλη, 
⸗ { ’ - {. 

ἐλεγείας, ἰάμβες, ἐπιγράμματα. ἰςέον δὲ ὅτι 
τρεῖς γεγόνασι ῥεκολικῶν ἐπιῶν ποιηταί, Οεύ- 

ς / ΄ τ { * J 
χριτος οὗτοσί, Mooxog Σικελιώτης καὶ Βίω»ν 
. - * 

Zuuvoruoç, ἔκ τινος χωριδίου καλουμένου 
Φλώσσης,. 

* — 

Φεόληπτος ὑπὸ Φεᾷ συσχεδείς, ἔνφεος" 
.ς — 7 - 

ἵο δὲ Φιλιππικὺς Φέραψ ἡν καὶ κολακικός, 
3 4 * 12 — * 

καὶ μέντοι καὶ τῷ περὶ “άντώνιον Φιάσῳ κα- 

τείλεκτο.. eſ. v. Βάρβιος. 
Μεολογῶ δοτικῇ. 
Φεομήτι Φεύφρο»ι, Φεοβούλω. 
Φεομισής ὑπὸ Φεοῦ µισούµενος, Φεο- 

µίσης δὲ ὁ μισῶν τὸν Ψεόν. seh. Α Αν. 1547. 
Οεύπομπος ΘΟιοδέκτου ἤ Θιοδώρου, 

ᾳ - ᾿ Μν 
«4φηναῖος κωμικός, ἐδίδαξε δράματα κό’, ἔςι 
δἑτης ἀρχαίας κωμῳδίας κατὰ "4ριστοφάνην. 
ὁράματα δὲ αὐτοῦ εἰσὶ καὶ ἄλλα πολλά. 

* J J — 2327 
οτι «4σκληπιὸς καὶ τῶν ἐν παιδεία ν προ- 
ο. 4 — ΄ 4 —* * 

µηθής. φδόῃ γοῦν Θεόπομπον ῥινώμενόν τε 
ε Ὑ καὶ λειῤόμενο» ἰάσατο καὶ κωμῳδίαν αὖδις 

ῥιδάσκειν ἐπῆρεν, ὑλόκληρόν τε καὶ σῶν καὶ 
ἀρτεμῆ ἐργασάμενος. καὶ δείκνυται καὶ νῦν 
ὑπὸ λέΦῳ Οεοπόμπου, πατρόθεν ὁμολογᾶν- 
τος αὐτὸν τὸ ἐπιγράμματος (1 ισαμενᾶ γὰρ 
1 ε” *4 ΄ ΄ . ν * 
ἦν ττός), εἴδωλον Παρίας λίθου. καὶ ἔςι τὸ 
”ε. -” ΄ ͵ ὼ { 4 ἴνδαλμα τῇ πάδους μµάλα ἐναργές, κλίνη καὶ 
αὐτὴ λί9ο. ἐπ᾽ αὐτῆς κεῖται νοσοῦν τὸ ἐκεί- 
νου φάσμα χειρουργία φιλοτέχνῳ"' παρέςηκε 
δὲ ὁ Φεὺς καὶ ὀρέγει οἳ τὴν παιώνιον χεῖρα, 

* J 242 
καὶ παῖς νεαρὸς ὑπομειδιῶν καὶ οὗτος. τί δὲ 
* 2* — 3 ’ - ΄ αρα νοεῖ ὁ παῖς; ἐγὼ συνίηµι τοῦ φιλοπαί- 

{ ἃ - — — 

σην ποιητὴν ὑποδηλοῦν" γελᾷ γὰρ καὶ τῆς 
κωμωδίας τὸ ἴδιον διὰ συμβόλων αἰνίστεται. 

“ν. Ἡ 2 - εἰ δὲ ἄλλος νοεῖ ἑτέρως, κρατείτω τῆς ἑαυ- 
— * J 

τοῦ γνώμης, ἐμὲ δὲ μὴ ἐνοχλείτω. ο, νν, 
ΠΠαρίας λίθου εἰ φΦόη. 



Θεόπομπος Ὁ -- Θεόφιλος ϱ 

υ. Θεόπομπος Χῖος ῥήτωρ, υἱὸς ο. 
σιεράτου, γεγονὼς τοῖς χρύνοις κατὰ τὴν 
ὑναρχίαν ΑΦηναίων, ἐπὶ τῆς «γ΄ ὀλυμπιά» 
ὑος, ὁ ὅτε καὶ Ἔφορος, Ἰσοκράτους ἀκοιςὴς 
ἁμα Ἐφόρῳ. ἐ έγραψε» ἐπιτοιὴν τῶν “Ἡροδύ- 
του ἱςοριῶν ἐν ῥιῤλίοις 7, Φιλιππικὰ ἐν ῥι- 
ῥλίοις οῦ, “Ελληνικὰς ἱςορίας: ἔπονται δὲ 
ταῖς Θουκνδίδου καὶ Ἐενοφῶντος, καὶ εἰσὶν 
ἐν ῥιῤλίοις τα, ἔχεσαι τὰ ἀπὸ τὸ Πελοπον- 
"ησιακᾶ πολέμο καὶ λοιπά. ἔγραψε καὶ ἕεερα 
πλεῖσα. 

δεοπροπία μαντεία, καὶ δεοπρόπιον 
τὸ ἐκ Φεοῦ µάντευµα ἡ προφήτευμα. καὶ 
δεοπροπίη σι». 

κο ίτος µάντις, ἡ Φεοῦ προφήτης. 
δεοπτία ἡ Φεία ὁπτασία. ῥπτεία δὲ 

χα: ἐποπτεία. 

Ψεορρημιοσύνη» τὴν Φείαν διδασκα- 
- ' , 
Ἱίων, τὴ» κατήχησι». 

Ψδεύρρυτον ἐκ Φεοῦ προϊὸν ἡ προχεύ- 
Η1ΗΕΕΡΟΡ. 

. δεός. ὅτι Φίλων τᾶ Φεὺς καὶ κύριος τὴν 
σημασία» ἑρμηνεῦσαι πειρώµενος τῆς βασι» 
λαωτάτης. τριάδος ἔννοιαν ἔσχεν, φάσκω» 
:ὰρ ὅτι εἷς ἐσὶν ὁ Θεός, οὐ πρὸς τὸν ἀρι: 
ὑμὸν κατέδραμε τῆς µονάδος, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
µεςήριο» τῆς ἁγίας τριάδος τὸ τῶν μὲν πάντῃ 
ὁιαιρετῶ» ἑνικώτερον, τῶν δὲ ὄντως μονα" 
ων ἀφδονώτερον. καὶ οὕτω κατὰ κράτος 
εἷλεν αὐτοῦ τὴν ψυχὴ» ὡς εἰπεῖν δύο μὲν 
αι τὰς τὸ ὄντος δυνάμεις, ὧν ἡ μὲν που: 
τιχὴ καὶ ἐνεργητική, φησί, καλεῖτωι φΦεύς, ἡ 
δὲ ῥασιλικὴ καὶ τιμωρητικὴ κύριος. 

δεὸν δὲ εἶναι δοξάζουσιν Ἕλληνες ζῷον 
ἀφάνατο» λογικὸν τέλειον νοερόν, ἐν εὖδαι- 
ubri, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, προνοητι- 

J ⸗ * 2* * * J κὺν κόσμου τὲ καὶ τῶν» ἐν κόσµῳ, μιὴ εἶναι 
μέντοι ἄνδρωπόμορφον. εἶναι δὲ τὸν μὲν δη- 
μιηργὸν τῶν ὅλω» καὶ ὥσπερ πατέρα πάν- 
Των, χοινῶς δὲ καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ τὸ διζ- 
κον διὰ πάντων, ὃ πολλαῖς προσηγορίαις 
προσογομιάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις. Diog. 
L.7147. 

.. δεός. «4αῤίὸ φησι (Ῥ». 41 9) "πρὸς τὸν 
Φεὸν τὸν ἰσχυρό», τὸν ζῶντα.' ἔνψεν καὶ τὸ 
τρισάγιον ἡμῖν ἐξύμνηται. 

ψδεός Σοφοκλῆς (ΕΙ. 606) "ὅταν τις δεῶν 
λάατῃ, ὀύναιτ ἂν οὐὺ᾽ ἂν ἰσχύων φυγεῖν. 
υμοιον τούτῳ τὸ 1υδαρικόν αι, 901) 

497 

σαῖον παραμείβεται δελφῖνα.' καὶ παροιμία 
"εὺς ἡ ἀναίδεια.. λέγεται κατὰ τῶν ὃν 
ἀναισχυντίων τινὰ ὠφελούντων. ἐτιμᾶτο δὲ 
καὶ «49ήνησιν ἡ ἀναίδεια, καὶ ἱερὸν ἦν αὐ- 
τῆς, ως Ἴερος ἐν τὸ’. 

Φεὺς ἀπὸ μηχανῆς. ζήτει ἐν τῷ ἀπὸ 
μαχανῆς. 

Φεοσέπτον. βροντῆς Φεοσέπτου, ὑπὸ 
θεών» καταπεμφδείσης, Ψείας τινὺς καὶ τετι- 
ἑημένης' "βροντῆς µιυχησαμένης Φεοσέπτα” 
4ριςοφάνης εφέλαις (3ν)). Φοφοκλῆς δὲ] λέ- 
ει (Αἱ. 180) ΄ ήχοι γὰρ ἂν Φεία νόσος, ̓  τη- 
τέςιν ἡ ἐκ εδ χατασκήψασα εἲς τινα. περὶ 
τῆς μανίας «ἄίαντος, 

Φεοσέπ τωρ Φεοσεβής, Εαν. Ηἱρρ. 1964, 
Φεοσημία ἡ τοῦ Φεοῦ μαντεία. 
Ψεορνγεξς Φεομίσητοι. οἱ ὑπὸ Φεῦ µι- 

σούμενοι, καὶ αἱ Φεὺν μισᾶντες, παρὰ ὑἐτῷ 
ἀποςύλῳ Rom. 1 30) Ψεοσυγεῖς οὐχὶ οἱ ὑπὸ 
Φεοῦ μισούμενοι ἀλλ’ οἱ μισοῦντες τὸν Φεό», 

δεοσυλής ὁ ὁ τὰ ἱερὰ συλῶ»" "ὁ δὲ Φεο. 
συλὴς γενόμενος, καὶ τὰ ἔδη τῶν Φεῶν αὐτὰ 
ἐξ η Φδῶν ἀναςήσας, καὶ φόνους ἐργασάμενος 
ἐναγεῖς.' εξ, ν. ἀλώμενος. 

Φεοῦ παρόντος ἅπαν ἄπορον πύ- 
θιμο». 

Φεούς τὸς τῶν Ἰηδαίων ἄρχοντας" ΄ ἄρ- 
χοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς, καὶ 
Φεοὺς οὐ κακολογή σεις. ἐπειδὴ ὁ Φεὸς ἆλη- 
ὑῶς κριτής ἔσινν ἐνέχειρίσθησαν δὲ καὶ οἱ 
ἄνόρωποι κρίνει», προσηγορεύθησαν Φεοὶ οἱ 
ἐνδίκως δικάζοντες. Theodoret. in Ps. 81. 

ψεοφε άνεια ἡ τοῦ Φεᾷ φανέρωσις, ὅη- 
λυκόν. οὐδετέρως δὲ πληθυντικὺν τὰ Φεο- 
φάνια" ἡ εὐθεῖα τὸ Φεοφάνιο». 
—— ὄναμα κύριον. καὶ κλίνεται 

εἰς ους. 

Θεόφιλος κωμικός. τῶν ὁραμιάτων αὐ-α 
τοῦ ἐςὶν Ἰατρός, Επίδαυρος, Παγκράτεια, 
Βοιωτία, Προιτίδες, Νεοπτόλεμος. 

Θεόφιλος βασιλεὺς “Ῥωμαίων, υἱὸς M. b 
uM. τοῦ ἁμωραίου, πατήρ Μιχαήλ, ὃς ἐς 
τοσαύτην ἀφιλοῦ εἴων καὶ ἀπόνοιαν ἐξώκει- 
λεν, καὶ τὴν τοῦ Ικοπρωνύμου χαλεπὴν καὶ 
μυσαρωτάτη» άἄρεσιν διαδεξάµενος καὶ άνα- 
καινίσας, ὡς ἐν μηδενὲ ἡ ἧττων ὀφθῆναι τῆς 
ἐκείνο ὁυσσεβείας καὶ παροινίας τυραν»ίδος 
τε καὶ ἐμβροντησίας ὁ ὁ πεφενακισμένος καὶ 
ματαιόφρω». ἐπεὶ ἐν τῇ αὐτῇ συσχεδεὶς τῶν 

"Φεὺς καὶ πτερόενι ἀετὺν ἔχιχε, καὶ αλασ- ! ἀσεβῶν ἐκείνων καὶ παλαμναίων ἀπάτῃ καὶ 
32 
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παραπληξία, τῶν ἐκ Πανιγαϊκῆς μανίας κιαὶ 

ρειανικῆς λύσσης ὁρμωμένων πάλαι, διω- 

γιιὸν καὶ αὐτὸς κἀτὰ τῆς ἐκκλησίας ᾠσαύτως | 

ἐπανετείνετο, συμμύς σην καὶ σύμμαχον καὶ συ- 

νίσοοα τῆς αἱρέσεως ἔχω» ὁ δεύτερος Νεκτα- 

ναβὼ τὸν πατριάρχη» Ἰωάννη», μᾶλλον δὲ 

μαντιάρχη» 3. δωιμονιάρχη», τὸν νέον ὄντως 

λ{πολλώνιον ἦ Βαλαάμ, ἐν τοῖς »α9΄ ἡμιᾶς 

χρόνοις ἀναφανέντα λεκανόμαντιν καὶ πάσης 

δεοσυγᾶς πράξεως καὶ τερατείας δεινὸν ὑπο- 

φήτην, ὑφ ὃ καὶ τὰ γθάμματα παιδευῦ εἰς 

ὁ εὐρίπιςος καὶ δείλαιος ὑπηρέτης δόκιμος 

ἐχδίσων πραγμάτων καὶ τᾶ διαβόλεη ἐπιτή- 

δειον ὄρ) ανον γέγονεν. ἃς ἂν ἐνδίκως ὁ ὁ Φεἴος 

λόγος ἐπαράσαιτο, σχετλικσικῶς φάσκων (ερ. 

ludae 11) '"εαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τᾷ Κάιν 

ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνη τᾶ Βαλαὰμ μι» 

σὺᾶ ἐξεχύδησα», καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τῇ Ἰορὲ: 

ἀπώλοντο”' καὶ τὰ ἑ ξῆς. 

Θεόφιλος. ὧτος ἀπὺ Ἰνδῶν ἐπανελὼὼν 

ἐν ἀντιοχείᾳ ὀιηγεν, ἐκκλησίαν μὲν άφωρι- 

σμένως ἀδεμίαν ἔχων αὐτός, κοινὺὸς ὁέ τις 

ὢν καὶ πάσαις αὐτῷ μετ ἀδείας ἐπιφοιτᾶν 

ὡς ἰδίωις ἐξόν, βασιλέως τε αὐτὺν ἐς τὰ µά- 

λισα διὰ τιμῆς τε πάσης καὶ αἰδᾶς ἄγοντος, 

καὶ τῶ» ἄλλων ἁπάντων, ὁπόσοις ἐπισαίη, 

μετὰ πάσης προδυµίας αὐτὸν ὑποδεχομένων 

καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς αὐτᾶ μέγεθος καταπλητ- 

τοµένων. ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ κρείσσων ἢ ὡς ἄν 

τις δηλώσειε λόγῳ, ὥς ἄν τις τῶν ἀποςύλων 

εἰκών». λέγεταί γέ τοί ποτε καὶ »εκρὸν ἄνα- 
σῆσαι ἐν "ἄντιοχείᾳ Ἰδδαίας τινύς, Θαλάσ- 
σιος δὲ τᾶτό φησι, τῶν ἐπ) ἂκ ὀλίγ ον τἀνδρὶ 

συγγενοµένων Χθόνον, καὶ ἧκισα δὲ εἰς τὰ 

τοιαῦτα ψεύδεσδαι ὕποπτος ὧν, ἄλλως τε 

καὶ ἔχων ἔκ ὀλίγες τῶν κατὰ τιῶν αὐτὸν 

αὐτῷ γενοµένων χρόνον τὺς ἐπιμαρτυρᾶντας. 
Philostorgius? 

Φεοφορία ἐνθησιασμύς' (ΔΡ ϐ 220) 
'ἄγρια ὁ) αὐτᾶ ἐψύχθη χαλεπῆς πνεύματα 
Φευφορίης. 

Θεόφραςος ΙΜελάντα γγαφέως, οἳ δὲ 

Ἀέοντος, ἀπὸ ᾿Ερεσσᾶ, ἀκεςὴς “4ριευτέλους 

καὶ διάδοχος τῆς σγολῆς τῆς ἐν τῷ περιπάτῳ 

ὑπ) αὐτῦ καταλειφθείσης εἲς Χαλκίδα ἐκδη- | 

µήσαντος. οὗτος πρότερον, ἐκαλεῖτο Τόρτα- | 

µος, διὰ δὲ τὸ Φείως φράζειν ὑπ' «4ριςοτέ. | 

λους ἐκλήθη Εὔφραςος, εἶτα Θεύφραςος, 
ὥσπερ Πλάτων διὰ τὸ ἐν τοῖς λόγοις πλά- 

τος τοῦτο ἐπωνομάσθη, πρότερον καλάμενος 

Θεόφιλος σ — Φεραπευταί 

αριςοκλῆς. μαδητὰς δὲ ἔσχε πλεῖον ἢ δισχι- 

λίους, ἐρώμενον δὲ τὸν “ἀριςοτέλους υἱὸν τᾶ 

φιλοσόφε Νικόμαγχον. ἐτιμήδη δὲ παρὰ Κα: 

σάνδρῳ τῷ Αντιπάτρᾶ, καὶ τελευτᾷ κατάπο- 

νος ὑπὸ τοῦ ἀεὶ γράφειν γενόμενος, εἶτα ἓν- 

δοὺς ἐπὶ ῥραλείας ἡμέρας διὰ μαθητοῦ Τά: 

ἴμους. βιβλία δὲ αὐτοῦ πάμπλεισα, ὦν καὶ 

ταῦτα, ἀναλυτικῶν προτέρων Υ, ἀναλυτικῶν 
4 7* 2 / — 9 

ὑςέρων &, ἀναλύσεως συλλογισμῶ», ἀναλυτι- 

κῶν ἐπιτομή», ἀνηγμένων τόπω», περὶ λίθων, 

περὶ φυτῶν, περὶ μετάλλων», περὶ ὀδμῶ», καὶ 
| ἄλλα, 

'"“Θεόφραςος ἕως ἐπόνει μὲν, ἄπηρος ”ν 
δέµας, εἰτ ἀνεθεὶς κάτθανε πηρομµελής' (ΑΡ 
7 110). 

Θεοφύλακτος σοφιςής, 
Σιμοκάτης. 

Φεράπαινα δούλη" (Μεπαπά, exe. p. 129) 
"καὶ δεραπαίνῃ ἐτίμησεν αὐτὸν δοριαλώτῳ.”' 
καὶ Φεραπαινές Φηλυκόν' ᾿"“φόβῳ σοι ὥς 
Φεραπαινές. 

Φεραπευταί. Φίλων (ι.2 ρ.474) περὶ 
τῶν ἐξ Εβραίων» ἀσκητῶν ἔγραψε ... περὶ 
θεωρητικοῦ βίου, οὓς Φεραπευτὰς καὶ τὴς 

ἐπώνυμον 

« / ς Π * 
Γὁμοιοσχήμους καὶ ὁμοτρόπους γυναῖκας ε- 
Γραπευτίδας ὠνόμασε. καὶ Φεραπευταὶ μέν, 

φησί, κέκληνται Ἠ παρὰ τὸ τὰς ψυχὰς τῶν 

προσιόντων αὐτοῖς ἀπὸ κακίας παθῶν ἴὰ- 

τρῶν δίκην ἁπαλλάττοντας Φεραπεύειν, ἢ 

τῆς πρὸς τὸ φΦεἴον καθαρᾶς καὶ εἰλικρινοῦς 

θεραπείας καὶ θρησκείας ἕνεκα. οὗτοι πρῶ- 

τον μὲν ἀρξάκιενοι φιλοσοφεῖν ἐξίσανται τῶν 
προσηκόντω»ν καὶ τῶν ὑπαρχόντων, ἔπειτα 
δὲ πάσαις ἀποταξάμιενοι ταῖς τοῦ ῥίΗ φρον- 

τίσι καὶ ἔξω τειχῶν προελφόντες ἐν µονα- 

γρίοις ἢ κήποις ἢ ὄφεσι τὰς διατριβὰς ποι- 
Γοὔνται, τὰς ἐκ τῶν ἀνομοίων ἐπιμιξίας ἆλυ- 
σιτελεῖς τε καὶ ῥλαβερὰς εἰδύτες. τὸν προ- 

φητικὸν ζηλοῦσι καὶ ἀσκοῦσι βίον. καὶ ἐν 
ἑχάςῃ συμμορία οἴκημα ἔςιν ἱερόν, ὃ καλᾶσι 
σεμνεῖον καὶ µοναςήριο», ἐν ᾧ μανάμενοι τὰ 
τοῦ σεμνοῦ βίου µυςήρια τελοῦνται, μὴδεὶς 
μηδὲν κοµίζοντες, μὴ ποτύ», μὴ σιτίον, μηδέ 
τι τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τὰς τοῦ σώματος 
᾿χρείας ἀναγκαῖα, ἀλλὰ »όμες καὶ λόγια δε- 
σπισθέντα διὰ προφητῶν καὶ ὕμνους καὶ 
τἆλλα οἷς ἐπιςήμη καὶ εὐσέβεια συναύξονταί 

ἵτε καὶ τελειοῦνται. καὶ συ»'ελόντι φάναι, σι 

τίον ἢ ποτὸν οὐδεὶς αὐτῶν πιοσενέγκοιτο πρὸ 

ἡλίε δύσεως, ἐπειδὴ τὸ μὲν «ριλοσοφεῖν ἄξιον 
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/ωτὸς εἶναι κρίνουσι, σκύτους δὲ τὰς τοῦ | ναΐίους φασὶν ἀθρύους εἲς ἐκκλησίαν συνα-΄ 
σώματος ἀνάγχας. αἱ δὲ ἐξηγήσεις τῶν ἱερῶν ; Φροισθέντας ἐπὶ τῶν διαδόχων, ἐπειδὴ εἲς 

Φεραπευτῆρες — Φέρὸς b 

Ἱοίων Γίνορται αὐτοῖς δύ ὑπονοιῶν ἐν ἄλλη- 
Ἱορίαις" πᾶσα γὰρ νομοθεσία δοκεῖ τοῖς ἂν- 
ὁράσι τούτοις ζῴῳ ἐοικέναι, καὶ σῶμα μὲν 
ἔχειν τὰς ῥητὰς διαλέξεις, ψυχὴν δὲ τὸν ἐνα- 
ποκείµενον ταῖς λέξεσιν ἀόρατον» νᾶν. ὡσαύ- 
ως δέ εἶσι τῆς αὐτῆς καταςάσεως καὶ αἱ 
Ἰεναῖχες. Eusehius h. écel. 2 17. 

Φδεραπευτῆρες οἳ τῶν ἱερῶν προϊςάριε- 
"οἱ Φεραπευταὶ Ἴσιδος παρ «4ἰγυπτίοις. 
Φεραπεύω αἰτιατικῇ. 
Θεράπναι τόπος ἐςὶν ἐν “{ακεδαιμονία, 

οὗ μνημονεύει καὶ Ἰσοκράτης (10 63) καὶ -4λ- 
καΐος, Harp. 

δεράποντες δῆλοι, ὑπηρέτωι, θεράπον- 
τες ἐπὶ κλητικῆς, 

δέραψ δοῦλος, ὑπηρέτης: ''έρωψ δὲ ἦν 
τὸν τρόπον καὶ κολακικός. ζήτει ἐν τῷ 
Βάρβιος. 

δέρεια τοῦ Ψέρους ὁ καιρός" Πολύβιος 
135) "οἱ δὲ Καρχηδόνιοι εἲς τὴν ἔπιφερο- 
µένην Φέρειαν ἀνήχθησαν τριακοσίαις ναυσί.”' 
καὶ Φέρειος ὥρα. 

Φερείβοτον πεδίον τὸ ἐν Φέρει ἔχον 
ἄρωσιν. 

δέρεσθαι (Ηοπ. τ 64) δερμαίνεσθαι. 
Φέρεται καίεται. 
δερήγανον ἡ ἅμαξα. 
ψερέζειν ἀντὶ τοῦ 

φάνης (ΑΙ. 946) ᾽μέλλω γέ τοι θΦερίζειν" 
ἀντὶ τοῦ καταβάλλει», ἀπὸ μιεταφορᾶς τῶν 
δεριζόντων, ὅτι τὰ δράγματα τιθέασιν. ἢ ὅτι 
πολλοῦ ἐθέριζον διὰ τὸν πόλεμον. 

θερινός. 
Φέριςρο» καὶ Φερίςριον Φερινὸν ἱμά- 

[ιον" (ΑΡ 6 254) Ἱτάκ κόκκου ῥαφθέντα καὶ 
εσχίνοιο δέρισρα, καὶ τοὺς ἀνδρολιπεῖς ἆλ- 
Ἰοτρίους πλοκάμονς. 

Φδεριῶ καὶ κομιῶ καὶ ποριῶ καὶ ὁριῶ 
καὶ πάντα τὰ εἷς ζω βαρύτονα καὶ ὑπὲρ δύο 
συλλαβὰς, βραχυνύμενον τὸ α. ἔχοντα, ἐν τιῷ 
μέλλοντι ἄνευ τοῦ σ ἐκφέρασιν ᾿ττικοί, τὰ 
Ἰοῦν ὁρισικὰ καὶ ἀπαρέμφατα. τὰ δ᾽ ὑπο- 
ταχτικὰ οὐδαμῶς: σολοικισμὺς γὰρ τὺ ἐὰν 
δεριῶ καὶ ἐὰν κομιῶ. ἐφ᾽ ὧν δὲ τὸ ει ἐατεί. 
νεαι, καὶ σὺν τῷ σ ὁ μµέλλων λέγεται χρό- 
ος, καὶ ἐκτεινομένης τῆς παρεσχάτης συλ- 
Ἰαβής, οἷον δανείζω ὑανείσω, οὐκέτι δὲ τὸ 
ὀανειό, βάρβαρον οὕτως ὧςε καὶ τὸς «θη- 

ἀπορίαν καθεςήκεσαν χρημάτων», ἔπειτά τις 
αὐτοῖς τῶν πλουσίων ὑπισχνεῖεο ἀργύριον, 

[οὕτω πως λέγων ὅτι ἐγὼ ὑμῖν δανειῶ, Φορν- 
Φεῖν καὶ κ ἀνέχεσθαι λέγοντος διὰ τὸν βαρ- 
ῥαρισμόν, καὶ οὐδὲ λαβεῖν τὸ ἀργύριον ἐδέ. 

Ίλειν, ἕως αἰσθύμενος ὁ µέτοικος ἡ) καὶ ὑπο- 
| βαλύντος αὐτῷ τινὸς ἔφη “"δανείσω ὑμῖν τᾶτο 
το ἄργυριον" τότε ὃ ἐπαινέσαι καὶ λαβεῖν. 

Γδιὰ τοῦτο βαδίσω καὶ βαδιῶ ἀμφότερα ὁδό- 
Γκιμα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ ἐνεςηκὸς ἑκατέρως 
λέγεται, καὶ  ἐκτεινομένου καὶ συστελλοµέ- 
ου τοῦ ἐν τῇ µέσῃ συλλαβῇ ι. οὐχέτι δὲ 
ἀγορῶ οὐδὲ καλῶ": οὐδὲ γὰρ ὅλως τῷ ι. πα- 

| ραλήγει, 

Φερμά τὰ χλιαρὰ ὕδατα, 
Ε)έρμα». Θράκιόν ἐςι πόλισμα,. Ηαιρ. 

Γ δερμέλη (41 δερμωλή) ἡ θέρμη. 
Φερμόν παράδοξον" 4ριςοφάνης αᾳλάτῳ 

(415) '"ὦ Φερμὸν ἔργον κἀνόσιον καὶ παρά- 
"μον τολμῶντε ὁρᾶν ἀνθρωπαρίω κακοδαί- 

Γμονε.Ὀ καὶ Σοφοκλῆς (ai. 477) “"εἰκ ἂν πρια(- 
ἵμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν ὅσις κεναῖσιν ἑλ- 
᾿πίσιν Ψερμαίνεται. 

Φερμοπότιδα. 
Θερμοπύλαι τόπος οὕτω καλούμενοςα 

᾿ὑπὸ τῶν πλειόνων Ἑλλήνων: ὑπὸ γὰρ τῶν 
ἐπιχωρίων καὶ περιοίκων Πύλαι. 

Θερμοπύλαι, ἔνιοι μὲν τὴν πόλιν ταύ-ὺ 
τη» Πύλας καλοῦσι, Φιλέας δὲ Θερμιοπύλας 
λέγει καλεῖσθαι, ἐπεὶ ἐκεῖ ἡ '4θηνᾶ θερμὰ 

Γλουτρὰ Ἡρακλεῖ ἐποίησεν. Harp. 
.. δερμός δρασύς, καὶ δερμουργός ὁ 
προπετής, ''οἱ δὲ Πέρσαι κατωρρώδησαν, πυ- 
Φόμενοι νέον αὐτὸν εἶναι καὶ Φερμουργόν.” 
(Α Ran. 866) ""παῦο 4ἰσχύλε, καὶ ιιὴ πρὸς 
ὀργὴ» σπλάγχνα Φερμήνῃς κότῳ.” 

Φερμύταται μµέφυσοι" (Α Ῥῃ, 744) ""ὦ 
Φερμόταται γυναῖκες, μέγα καπήλθις καλό», 

"ἡμῖν δὲ κακόν. 
ὅτι ἡ Φυγάτηρ Φαραὺ ἡ τὸν ἹΜωνσῆν 

υἱοποιήσασα Θερμοῦφις ὠνομάζετο, 
Φερμώδων ὄνομα ποταμοῦ. 

Γ.. δερόµενος Φερμαινόμενος. | 
. δέρος ἐσίν ὃ ὑπὲρ γῆς ἀὴρ καταθαλπό-ω 
'μενος τῇ τᾷ ἡλία πρὸς ἄρκτον πορείᾳ. Diog. 
1195 

Ψέρος οὐ τὸν καιρὸν οἱ ῥήτορες ἐκάλθ», b 
οἷον χειμιῶνα καὶ ἔαρ καὶ Φέρος, ἀλλὰ τοὺς 

32* 
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συγκοµιζοµένες καρπὺς τῶν σπερμάτων ὅτω 

προσηγόρευσα». 
Φέρσης. 
Θερσίτης ὄνομα κύριον. 

τειον βλέμμα. 

Θέσανδρος. τος εἲς παιδεραςίαν ὅδει- 

νῶς διεβάλλετο, ὡς Ἰκηδωνίδης καὶ 4ὖτο- 

χλείδης. Ηπερ. 
Φέσεις αἱ καταβολαὶ τῶν πρυτανείων, 

ὕπερ μισθὸς ἦν τῆς εἰσαγωγῆς τῆς δίκης. 

ριςοφάνης (Nub. 1193). 'ἵν' αἱ Ψέσεις γί: 

νοιντο τῇ νουμηνία. Εὐνάπιος "τῶν δὲ Ῥω- 

µαίων ἐπ᾽ αὐτὸ τῶτο βιαζοµένω», ἄπορον αὐ- 

τοῖς ἀποδεῖξαι καὶ πλῆθος καὶ Φέσιν καὶ ῥέλη 

καὶ μηχωνὰς καὶ μεγέθη ποταμῶν, πρὺς τὸ 

μὴ πάντως ἠττᾶσθαί σφων καὶ ὁμολογεῖν 

εἶναι χείροσιν.. "ἔλεγε Κράντωρ ὁ φιλόσο- 

φος τὰς Θεοφράςν Φέσεις ὀερέῳ εγράφθαι’) 

(Βἱομ. Ι.. 4 27). 

Φέσθαι ἀνιὶ μὲν τῷ ὑποθήκην λαβεῖν 

Ὑπερίδης, ἀντὶ δὲ τᾶ προσέσθαι καὶ κυρῶ: 

σαι νόμο» 4ημοσθένης ἐν τῷ περὶ ἀτελειῶν. 

ἐν μέντοι τῷ κατὰ Στεφάνα (3 35) φησὶν 

“ἑαυτῷ νόµας ἰδίης Φέμενον”' ἀντὶ τᾶ Φέντα. 

Harp. 

καὶ Θερσί- 

δέσις κατὰ ριςοτέλη» ὑπύληψις παρά-. 

ὅοξος τῶν γνωρίµων τινὸς κατὰ φιλοσοφίαν, ͵ 

τθτέςι πρόβλημα. ἓ πᾶν δὲ πρόβλημα Φέσις ' 

ἐςίν, ἀλλ' ἡ παρὰ τὰς κοιὰς ὀύξας ὑπόλη- 

ψίς τινος τῶν ἐνδόξων κατὰ φιλοσοφία». διὺ 

δεῖ καὶ τὸν προςάτη» τῆς δόξης, τὸν σενι- 

σάντα τὴν Φέσιν, προσκεῖσθαι τῷ τοιούτῳ 
1 4 ιό / ΄ — ς , 

προβλήματι. οἷον ποτερον πάντα συνεχως φει 

καὶ ἀεὶ γίνεται, ὁδέποτε δὲ ἀδὲν ἔςσι, καώ᾿ 
ε 7 α. — ⁊ ., 3 12 

Ἡράκλειτον, às καὶ πύτερον ἓν έσι καὶ ἀκί- 
"” ν ς 7 — Ὁ Ὑ . 

νητον τὸ ὄ», ὡς Παρμενίδῃ δοκεῖ at καὶ 
π, ”.. Π . 

πότερον κίνησις ἔςιν ἡ ὄ, ὡς δοκεῖ Ζήνωνι" 
J ε «ς 3 — * ε - 

καὶ πότερον ἡ ὑγεία ἀγαθὸν η οὗ, ὡς Χρύ- 

σιππος λέγει" καὶ πότερον ἔσιν ἀντιλέγειν ἡ 

οὔ, ὡς ᾿ἄντισθένει δοκεῖ. Alex. Aphrod. in 

Τορ. p. 40. 
τη 2 - Π — — 

ὅτι ἀντιδιαιρεῖται τὸ «Φέσει τῷ φύσει, 

ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ὀνομάτων Φέσεως" 
3 3 — ΄ .ν 2 

καὶ γὰρ ἐκεῖ Φέσει λέγομεν τὰ ὀνόματα, ση: 

µαίνοντες ὅτι μὴ φύσει. ἤδη δέτινες καὶ τὰ 
J J — 3. 3 

ῥητορικὰ προβλήματα Φέσεις καλοῦσιν' ἐφ 
[4 » 
ὦν τὸ τῆς ὑποθέσεως ὄνομα συνηὔθέςερον, 

τῷ δοκεῖν τὰ τοιαῦτα ἐπὶ ὑποκειμένοις τισὶ 

καὶ ὡρισμένοις συνίσασθαι. τὰς δὲ Φέσεις 

καὶ ὑποθέσεις λέγει “ριςοτέλης. id. ρ. 45. 

Θέρσης — Θέσπις 8 

τς Νδέσµιον νόμιμο». 
| Φεσμοθέται ἀρχή τίς ἐφιν «49ήνησυ, 

Γἓξ δὲ ὄντων τὸν ἀριθμόν, καίτοι ἐκ τῶν κα: 

Γλουμένων δ΄ ἀρχύντων. καλοῦνται δὲ οὕτως 

υὅτι τῶν νόμων τὴν ἐπιμέλειαν εἶχο». ὅτι δὲ 

᾿τοὺς νόμους οὗτοι διώρθου» κατ΄ ἐνιαυτὸν 

ΓΈκαςον, εἴρηκεν «ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Ἀτη" 

:σιφῶντος (8). Παρ. 

Φεσμοθέτης νομοθέτης ἡ νομοφύλαξ 
Γ(Α Υεερ. 779) '"οὐδεὶς ἀποκλείσει Φεσμοθέτης 
τῇ κιγκλίδιι 
ο ΨΦεσµός. ἐκαλεῖτο μὲν πάλαι καὶ εἷς χα; 

Soc τῶν νόμων» δεσμός, καὶ τὸ ὅλον δὲ τῆς 

πολιτείας σύνταγμα {ημοσφθένης ἐν τῷ κατὰ 

| ριςοκράτους (69) εἶπεν. Harp. 

Ἱ Φεσμοτύκον τὰς µελίσσας φησὶ διὰ τὸ 

᾿εὔτακτον' (ΑΡ 6239) ""Φείης Φεσμοτόκον χο: 
Γρὸν ἄπλετον.” 

Φεσμοφόρια ὄνομα ἑορτῆς. ὥσπερ ἐν 
Φεσμοφορίοισι »ηςεύομεν ἄνευ θυηλῶν"' 4ρ: 
ξοφάνης (Αν. 1506). 

Φεσμοφύρος ὁ τοὺς »νόµες ἐπιφερύμε- 
ἴνος. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 150) ὠμολό" 

γησ ἦδειν εἲς νύκτα µοι ἠπιῤόητος, καὶ σε 
μνὴν ὤμοσε Φεσμοφόρον. 

Φεσμοφύρος. "ὅτι άττος ὁ Κυρήνι»ὶ 
κτίσας τῆς Φεσμοφόρε τὰ µευςήρια ἐγλίχετο 
μαθεῖν, καὶ προσῆγε βίαν λίχνοις ὀφφαλμοῖς 

| χαριζόμενος” (aelianus )). 
.. Θέσπεια ὄνομα πόλεως. 
| Φεσπέσιος Ψεῖος, Φαυμαςός, πρᾶος. 

Θεσπιαί. 
Ἱ.. Θεσπιάσι' (ΑΡ 6 260) ᾿"Φρύνη τὸν πτε: 
Γρύεντα ἔρωτα μισθὸν ὑπὲρ τέκνων» ἄνδετο 
: Θεσπιάσι. 
ο Φδεσπιδαὲς πῦΌρ (Ηοια, 34 471) τὸ 11; 
| δικό». 

Ἱο Θεσπιεύς ποταμός (40 ὁ πολίτης). καὶ 
Φεσπιέω», καὶ Θεσπιεῖς. 

Φεσπίζει νομοῦετεῖ. 
Θέσπις Ἰκαρίου πόλεως «ἄττικῆς, τρα: 

γικὸς ἑκκαιδέκατος ἀπὸ τοῦ πρώτου γενυμέε 
τραγῳδιοποιοῦ ᾿Επιγένους τοῦ Σ Δικνωνίς τι" 

Φέμενος, ὡς ὁέ τινες, δεύτερος μετὰ ᾿Επηέ 
νην' ἄλλοι δὲ αὐτὸν πρῶτον τραγικὸν γωέ 
σαι φασί. καὶ πρῶτον μὲν χρίσας τὸ πρὀσ- 
ωπο» ψιμυθίῳ ἐτραγῴδησεν, εἶτα ἀνδρώρι 
ἐσκέπασεν ἐν τῷ ἐπιδείκννσθαι, καὶ μιτὰ 
ταῦτα εἰσήνεγχε καὶ τὴν τῶν» προσωπέω» 

᾿χρῇσιν ἐν µόνῃ ὀδόνῃ κατασκευάσας. ἐὐί 



Θέσπις Ὁ — Θευδέριχος Ὁ 

ὅαξε δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ ἕ’ ὀλυμπιάδος. | εἶτα καφείρξὰιμ) ὥσπερ κάτοπτρον.". 
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ὁ γὰρ 
μνημονεύεται δὲ τῶν ὁραµάτων αὐτᾶ 4θλα | τῆς σελήνης κύκλος σθογγυλοειδὴς ὡς ἔσ- 
Πελίου ἢ Φόρβας, Ἱερεῖς, Ἔδεοι, Πενθεύς. 

Θέσπις ὄ ὄνομα κιδαρῳδοῦ" 4ριςοφάνης 
(Ψεερ. 1489) 'Ἱὀρχούμενος τῆς νυκτὸς οὐδὲν 
παύεται τἀάρχαῖ ἐκεῖν, οἷς Θέσπις ἠγωνί- 
ζετο.. 

Φεσπίσκατα Φεῖα δόγματα. 
δεσπιῳδεῖ χρησιιολογεῖ " “ριστοφάνης 

Πλούτῳ ο) / ὃς Φεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐκ χον- 
σηλάτο.” ἠτυμολόγηται δὲ ἡ λέξις παρὰ τὸ 

Φεοπεδωδεῖ», ἢ παρὰ τὸ τὴν Θέμιν ἐχεῖ τὰς 
µαρτείας ἄγειν. ἐτραγικεύσατο δὲ τῇ φράσει. 
ἡ δὲ Πυδία ἐπὶ τρέποδος καθημένη — 
δει, ἐκαλεῖτο δὲ τὸ κιέρος ἐν 4 ἐκάθητο ὄλμος. 

Θεσπρωτεύς. Θεσπρωτία χώρα. Θε- 
σπρώτιος λέβης. 

Θεσσαλὺν σόφισµα, ἐπὶ τῶν μὴ εὖ- 
Φδυμαχούντων ἐν ταῖς παρατάξεσιν ἀλλὰ κα- 
κουρ]γούνεω». 

Θεσσαλός Κῴῷος ἰατρός, οἷὸς Ἱπποκρά- 
τους τοῦ διασήµου, οὗ πάλιν υἱοὶ Γοργίας 
καὶ Ἱπποκράτης, ἰατρικῶν βιβλία Υ.. 

Θεσσαλῶ»ν νόμισμα. παροιμιῶδες τᾶ- 
το, τασσόκενο» ἐπὶ ἀπάτης. 

τῆς δὲ ἸΜακεδονίας βασιλεύοντος Φιλίπ- 

που ἔτη κ΄ καὶ τὴν Θεσσαλίαν ὑποτάξωντος, 
ἐν ἕ { πόλιν πως ἐκάλεσε Θεσσαλονίκη». οἳ 

δὲ ἐπ) ὀνόματι Θεσσαλονίκης —— ἐκτί- 
σθαι τὴν πόλιν. 

Θεςιάδες Θεςίου ἐκ πολλῶν γυναικῶν 

ἦσαν ν΄ θυγατέρες, αἷς Ἡρακλῆς ἐμίγη. 
Φέσφατος τελετή ἡ Φεσπισθεῖσα. 
Φέτης, µήποτε θέτην λέγουσι τὸν ὕπο- 

θήκη» τεφεικότα, ἄχ ὡς ὁ «4{ίδυμος τὸν εἰσ- 
ποιησάµενον" δετοὺς }ὰρ ἔλεγον τοὺς ποιη- 
τούς. Harp. 

Ὀ 

ΘΟέτις Θέτιδος ὄνομα κύριον. καὶ ὃε- 

τέδειον. 
Φετόν εἰσποιητόν, οὐ γνήσιον. ''Θαλῆν 

τὸν φιλόσοφο», μὴ γήκαντα, τῆς ἀδελφῆς 
τὸν υἱὸν Φέσθαι.” 

Θετταλὴ γυνή, ἐπὶ τῶν φαρμακίδων" 
διαβάλλονται γὰρ οἱ Θετταλοὶ ὡς γόητες, 
καὶ μέχρι νῦν φαρμακίδες αἳ Θετταλαὶ κα: 
λοῦνται. φασὶ δὲ ὅτι ἡ Μήδεια φεύγασα κί- 
ση» ἐξέβαλε φαρμάκων ἐκεῖ, καὶ ἀνέφνσαν. 
βαρυτόνως δὲ οἱ Αττικοὶ ἀναγινώσκουσι». 
᾿4ριςσοφάνης (Νας. 1747) ''γυναῖκα πριάµενος 

Θειταλὴν καθέλοιµι νύκτωρ τὴν σελήνη»ν' 

| 

οπτρο», καὶ φασὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα δει- 

νοὺς τούτῳ κατάγει» τὴν σελήνην. ἔςι δὲ καὶ 
Πυθαγόρου παίγνιον διὰ κατόπτρε τοιᾶτον, 
π)γοοσελήνου τῆς σελήνης οὔσης εἰ τις ἔσ- παης νου της ης 5 
οπτρον ἐπιγράψειεν αἵματι ὅσα βέλεται, καὶ 
προειπὼν ἑτέρω ςἤναι κατόπιν αὐτᾶ δείκνυσι 
ποὺς τὴν σελήνην τὰ γοάμματα, κἀκεῖνος 

΄ — 

ἀτεγίσας πλησίον εἲς τὸν τῆς σελήνης κύκλον 
ἀναγνοίη πάντα τὰ ἐν τῷ κατόπτρῳ γεγραμ- 

ε * — ή ϕ μένα ὡς ἐν τῇ σελήνη γεγραμιιένα. 
Θετταλικαὶ πτέρυγες. τοῦτο εἴρηται 

. », * 4 διὸ τὺ πτερύγιο» ἔχειν τὰς Θετταλικὰς . 
“ν ο) -- ε ε ΄ μύδας, ὤὥπερ εἰσὶν αἱ ἑκατέρωθεν γωνίαι, 

διὰ τὸ ἐοικέναι πτέρυξι. 
Θετταλός. εἷς τῶν ἸΚίμωνος παίδων 

ἐκαλεῖτο οὕτως. Harp. 
Θετταλῶν σόφισµα καὶ ἐπὶ μάχης 

καὶ ἐπὶ σχήµατος καὶ ἐπὶ παρακρούσέως καὶ 
ἄλλων µυρίω» τάσσουσι», ἀπὸ αἰτίας τοιαύ- 
της. ρατίῳ 7ὰρ χατιόντι ὁ Φεὸς ἔφη φυ" 
.. ο... 1 4 

λάξασθαι τὴ λάφωσιν αὐτὸν οἳ ἐξ ἐναντίας 

εὐχῇ µείζονι καὶ λαμπροτέρᾳ κατ αὐτᾶ χρη: 
σάµενοι. ὃ δὲ ἑκατόμβην ἀνδρῶν εὔξατο δύ- 

- ΄ ’ σειν τῷ "πόλλωνι. κατορθώσας δὲ ἃ ἐβού- 
λετο τὴν Φυσίαν διὰ τὸ μὴ ἱεροπρεπῆ εἶναι 

* * 

ἀεὶ ἀνεβάλλετο. 
ὅτι ὁιαβάλλονται οἱ Θετταλοὶ ὡς ἀνδρα- 

ποδιςαὶ καὶ ἄπιςοι. sch. Α Plut. 531. 
Θευδέριχος, ῥὴξ Γότθων καὶ Ἱταλιω-α 

τῶν, τῶν κατηκύων αὐτοῦ προύςη περιβαλ- 
λόµενος ὅσα τῷ φύσει βασιλεῖ ἤρμοςαι. ὅι- 

ς — 2 4 καιοσύνης τεγὰρ ὑπερφυῶς ἐπεμελήσατο, καὶ 
τοὺς νόμους ἐν τῷ βεβαίῳ διεσώσατο, ἕκτε 
ῥαρῥάρων τῶν περιοικούρτων τὴν χώραν 

’ - ΄ ΄ 4 . 

ἀσφαλῶς διεφύλαξε' Ἑυνέσεώς τε }ὰρ καὶ 

ἀνδρείας εἲς ἄκρον ἐλήλυθεν ὡς µάλιςσα, καὶ 

ἀδίκηιια σχεδόν τι οὐδὲν οὔτε αὐτὸς ες τὴς 
* 

ἀρχομένους εἰργάζετο οὔτε τῷ ἄλλῳ τὰ τοι- 
— * * . ΄ 

αὔτα ἐγκεχειρηκύτι ἐπέτρεπε. καὶ ἠν λόγῳ µιὲν 
΄ ” κ] 4 2 ΄ — 

τύραννος ἔργῳ δὲ βασιλεὺς ἀληθής, τῶν ἐν 
ταύτῃ τῇ τιμῇ ἐξ ἀρχῆς ηὐδοκιιηκότων οὐ- 
δενὸς ἤσσω». ἔρως τε αὐτοῦ ἔν τε Γότθοις 

καὶ Ἰταλιώταις πολὺς ἤκμασε». Ῥτοεορ. 
Goth. { 1. 

ὅτι Θευδέριχος ὁ ἄφρος διάκο»όν ὃ 
τινα εἶχεν ὀρθόδοξον, ὃν πάνυ ἠγάπα καὶ 
ἔθαλπεν. οὗτος δὲ ὁ διάκογος. νομίζω» Θευ- 

δερίχῳ χαρίζεσθαι, τῆς ὁμοθσία πίσεως ἀπο- 
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σὰς τὰ ρείου ἐφρόνησε. γνοὺς δὲ τοῦτο | τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως, εἷς τὸν ΓΠτολε- 
Θευδέριχος τὸν οὕτως ἀγωπώμενον εὐθέως μπίου πρόχειρο» κανόνα, καὶ εἰς τὸν μικρὸν 
ἀπεκεφάλισεν, εἰπών, εἰ τῷ δεφ πίσιν αὖκ | 

ἐφύλαξας, πῶς ἀνΦρώπῳ φυλ άξεις συνείδη- 

σιν ὑγιαίνουσαν; Théodorus Lector h. εοε]. 
Ρ. 61. 

Θεύδερτος ὁ βασιλεὺς τῶν Φράγκων. | 
Οευδίβαλδος ὄνομα κύριον. (Ῥτοεορ. 

Goth. 4 94) '{εόντιος μὲν τοσαῦτα εἶπε, Όει- 

δίβαλδος δὲ ἀμείβεται ὧδε,' ἀντὶ τοῦ ἆντα- 
ποκρίνεται. 

Θευδίβερτος υἱὸς Θευδερίχου. καὶ ζή-' 
τει ἐν τῷ τολµητίας. 

Θευδόσιος ὁ Θεοδόσιος. καὶ Θειυδε- 
σία χώρα κειιένη ἐντὸς Σκυθῶν, ἣν πολιορ- 
χῶν Φάτυρος ἐτελεύτησεν. Harp. 

Φεὺς ρης, τθτέςι φεὸς “4ρης, ἐν 1Η έ- 
τρᾳ τῆς 4ραβίας. σέβεται δὲ Φεὸς “άρης 
παρ αὐτοῖς' τόνδε γὰρ µάλιςα τιμῶσι. τὺ 
δὲ ἄγαλμα λίφος ἐςὶ µέλας τετράγωνος ἀτύ- 
πωτος, ὕψος ποδῶν ὁ’, εὖρος ῥ'' ἀνάκειται 
δὲ ἐπὶ βάσεως χρυσηλάτου. τούτῳ Φύουσι, 
καὶ τὸ αἷμα τῶν ἱερείων προχέασι" καὶ τΏτό 
ἐςι» αὐτοῖς ἡ σπονδή. ὁ δὲ οἶκος ἅπας ἐςὶ 

πολύχρυσος, καὶ ἀναθήματα πολλά. 

Φευσούμενος ὁραμούμενος" ''οἳ δὲ ἀφί- 
κοντο, ὃ μὲν ἀγωνιάμενος πυγµήν, ὃ δὲ θευ- 
σούμενος σάδιον. 

Φέω, δοτικῇ, τὸ τρέχω. 

. ΟΘέων 4λεξανδρεύς, φιλόσοφος σωικός, 

γεγονὼς ἐπὶ «4ὐγούςη μετὰ “άρειον, ἔγραψε 
τῆς «πολλοδώρου φυσιολογικῆς εἰσαγωγῆς 
ὑπόμνημα, περὶ τεχνῶν ῥητορικῶ» ῥιῤλία γ'. 

» Θέω» λεξανδρεὺς σοφιςσής, ὃς ἐχρημά- 
τισεν 4ιλιος, ἔγραψε τέχνη», περὶ προγυ- 
µνασμάτων, ὑπόμνημα εἰς ἘΞενοφῶντα, εἰς 
Ἰσοκράτη», εἰς «{ημοσθένην, ῥητορικὰς ὑπο- 
Ψέσεις, καὶ ζητήματα περὶ συντάξεως λόγου, 
καὶ ἄλλα πλείονα. 

ο Θέω» Γυμνασίου τοῦ σοφιςοῦ παῖς, -Σι- 
δώνιος σοφιςής, παιδεύσας κατὰ τὴν πα- 
τρίδα, γενόμενος ὁὲ ἐπὶ τοῦ βασιλέως ζΚων- 
σαντίνου καὶ ἀπὸ ὑπάτων καὶ ὕπαρχος. 

4 Θέω» ὁ ἐκ τοῦ μουσείου, «ἰγύπτιος φι- 
λόσοφυς, σύγχρονος δὲ Πάππῳ τῷ φιλοσύφῳ, 
καὶ αὐτῷ “λεξανδρεῖ, ἐτύγχανον δὲ ἀμφότε- 
ϱοι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τᾶ πρεσβυτέρα. 
ἔγραψε μαθηματικά, ἀριθμητικά, περὶ ση- 
µέίων καὶ σκοπῆς ὀρνέων καὶ τῆς κοράκω» 
φωνῆς, περὶ τῆς τοῦ κυνὺὸς ἐππολῆς, περὶ 

| ἀπὸ τῆς ἱερᾶς 

| ἀςρόλαβον ὑπόμνημα. 
Θέω» ὁ Δαλέριος χρηµατίσας, σοφιςής,ο 

ὑπόμνημα εἲς 4νδοκίδην. 
Θέων «Σμυρναῖος φιλόσοφος. καὶ Θέωνί 

"4ντιοχείας τῆς ἐν «1{άφ»ῃ, φιλόσοφος σωι- 
— ἔγραψεν ἀπολογίαν Σωκράτους. 

Θέω» σοφιςὴς λόγων ῥητορικῶ», γεγονὼςε 
Μαρκέλλης τό γε ἀνέκαῦθε», 

ιτὸ δὲ ἐξ ὑπογύου πατρόθεν ἀπὸ Ἐκδικίου, 

διδασκάλου καὶ τούτη τέχνης ῥητορικῇς. ἦν 

δὲ οὗτος ὁ Θέων οὐ µάλα ἀγχίνας ἐδὲ ὀξύς, 

φιλομαδὴς δὲ καὶ φιλόπονος εἰς ὑπερβολήν. 
ταῦτά τοι καὶ ἐγεγόνει πολυµαδέςατος ἐν 
ὀλίγῳ χρόνῳ, πολλὴν μὲν ἀρχαίων ἱξορίαν 
πολλὴν δὲ νέαν περιῤαλλόμενος, Damascius 
Phot. p. 339 b. 

Φεῶν ἀγορά, ἐπὶ τῶν τολμώντων τι λέ- 
γειν ἐν τοῖς ὑπερέχουσι. 

Θεώνειοι οἳ τοῦ Θέωνος. 
Φεωρεῖα τὰ μαςροπεῖα, 
θεώρημα διαλεκτικόν, τουτέσει ζή- 

τηµια καὶ πρόβλημα τὸ συντεῖνον ἢ πρὸς αἵ- 
ρεσιν καὶ φυγὴν ἡ πρὴὺς ἀλήθειαν καὶ γνῶ- 
σιν, ἢ) αὐτὸ ἢ ὡς συνεργὺν πρός τι ἕεερον 
τῶν τοιύτων. ἔθος γὰρ “4ριςοτέλει τὸ ζητεῖν 
Φεωρεῖν λέγειν. εἴη ὃ ἂν τὸ Φεώρημα λόγος 
γ»ώσεως ἡμῖν τινὸς τῶν τῆς διαλεκτικῆς αἲ- 

τιος, ἀπὺ τοῦ φεωρίας καὶ γνώσεως αἴξιον 
ἡμῖν εἶναι ὠνομασμένον. Φεώρηµα ἠδικὸν ἡ 
φυσικὸν 1 λογικόν, οὐ μὴν πᾶν θεώρημα 
ἠφικὸν ἢ φυσικὸν ἡ λογικὸὺν πρόβλημα ἤδη 
διαλεκτικό», ἀλλ ὅσα τῶν ΨΦεωρημάτων ἔχει 
τῶν προκειµένων τινὰ ἀφορισμό». οὗτοι δέ 
εἰσι περὶ ὧν ἢ µηδετέρως δοξάζεσιν ἢ ἑναν- 
τίως οἱ σοφοὶ τοῖς πολλοῖς ἡ οἱ πολλοὶ τοῖς 
σοφοῖς ἢ ἑκάτεροι αὐτοὶ ἑαυτοῖς. ὅσα μὲν 
οὖν τῶν ζητεµμένων εἲς αἴρεσιν ἢ φυγὴν τὴν 
ἀναφορὰν ἔχει, ἠνικὰ τὰ τοιαῦτα προβλή- 
µατα. ἡ γὰρ περὶ τὸ ἀγαθόν τε καὶ κακὸν 
αἱρετόν τε καὶ φευκτὸν ζήτησις, οὖσα ἠθική, 
εἰς «ἄρεσιν καὶ φυγὴν τὴν ἀναφορὰν ἔχει, 
οὐκ εἲς ψιλὴν γνῶσιν, ὁ γὰρ ζητῶν πότερον 
ἡ ἡδονὴ ἀγαθόν ἐσιν ἤ οὗ, ἢ ὅλως περί τι- 

ος τῶν ἐπικτήτων ἀγαφῶν, ὑπὲρ τᾶ αἱρεῖ- 
σθαι ἢ φεύγειν τὴν ζήτησιν ποιεῖσαι. πάλιν 
ὁ ζητῶ» πότερον ὁ κόσμος σφαιροειδής ἐσιν 
ἢ οὔ, ἡ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος ἢ οὔ, ἡ τι ἄλλο 
τῶν φύσει γινομένω» τε καὶ ὄντων, τέλος 



Φεωρία ἃ 

ποιεῖται τὴν τὸ ἁληθᾶς γνῶσιν, ὃ τῆς Φεω- 
ρητικῆς ἐσὶν ἴδιον' ἡ γὰρ γνῶσις τῆς ἐν τοῖς 
ἀρίςοις πολιτείας τῆς Φεωρίως τέλος. ὅσα δὲ 
µήτε ὡς πρακτικὰ ζητεῖται μήτε τέλος ἔχει 
τὴ» γνῶσιν τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας, ἀλλ ὡς 

συνεργὰ ἡ πρὸς τὴν τῶν αἱρετῶν τε καὶ μὴ 
γ»ῶσιν ἢ πρὸς τὴν τῶν ἀληθῶν τε καὶ ψευ- 
δώ» αἴρεσυν ζητεῖται, ταῦτα προβλήματα λο- 

γικά. ἡ γὰρ λογικὴ πραγματεία ὀργάνα χω. 
ραν ἔχει ἐν φιλοσοφίᾳ. ὅσα δὴ κατὰ ταύτην 
ζητεῖται, τοῦ πρὸς ἐκείνην χρησίµε ζητεῖται 
χάριν" ὁ γὰρ ζητῶν περὶ ἀντιςροφῆς, φέρε 
εἰπεῖν, προτάσεως, 1 περὶ συλλοχιςικῆς ἢ 
ἀσυλλογίση συζυγίας, ὡς συ»εργὰ ταῦτα καὶ 
ὡς συντελοῦντα πρὸς τὴν τῶν προειρηµένων 
εὗρεσίν τε καὶ γνῶσιν ζητεῖ. Alex. Aphrod. in 
Τορ. ρ.41. 

καὶ τεδεωφηµένη ξητητικὴ τῆς ἆλη- 
Φοῦς γνώσεως. "ὁ μὲν οὖν ρκεσίλαος ] φι' 
λόσοφος νωΒρὺς ἦν τὴν φύσιν καὶ χασμώ- 
όης, ἐν δὲ τῇ τέχνη τεθεωρημένος, εἰπὼν τὴν 
γεωμετρία» αὐτοῦ χάσκοντος εἲς τὸ ςόµα 
ἐμπτῆναι. ε[. Ώίορ. Ι.. 4 92. 

᾿ Βεωρία αἱρετωτέρα πράξεως τῷ εἶναι 
περὶ τὰ τιμιώτερα τὴν ἐνέργεμων αὐτῆς: ἡ 
μὲν γὰρ πρᾶξις περὶ τὰ πρακτέα τε καὶ ἐφ᾽ 
ἡμῖν, ἡ δὲ Φεωρία περὶ τὰ Φεῖα. καὶ ἐπειδὴ 
τῷ τιμιωτάτῳ τῆς ψυχῆς γίνεται" τιμιώτα- 
τον γὰρ ὁ νους τῶν» τῆς ψυχῆς δυάµεωνι 

οὗ ὗ ἐνέργεια καὶ Φεωρία. Αἱεχ. Aphrod.  Τορ. 

Ρ. 124. 
ν «Φεωρία τέλος ἐςὶν ἱερωσύνης μὴ ψευδο- 
µένῃης τὸ ὄνομα. φεωρία δὲ καὶ πρᾶξις οὐκ 

ἀξιοῦσι συγγύεσθαι: ὁρμὺ μὲν γὰρ ἀρχὴ 
πράξεω», οὐδεμία δὲ ἀπαθής. Synes. ep. 57 

Ρ. 195. 
δεωρία καὶ πρᾶξις. ὅτι τοῦ νοῦ τὸ 

μέν ἐςι Φεωρητικὸν τὸ δὲ πρακτικά». τὸ μὲν 
οὖν πρακτικὺν ἐκ τῆς σχέσεως αὐτῆς λογίζε- 
ται τῆς πρὸς τὸ σώμα" διὸ μετὰ τὸ ἀπολυ- 
Φῆναι τοῦ σώματος οὐχέτι ἐσὶ πρακτικός, 
µόνον δὲ Φεωρητικός. διαφέρει δὲ ὁπρακτς 
κὸς νοῦς τοῦ φΦεωρητικῦ τῷ τέλει, μηδὲν τῷ 
ὑποκειμένῳ ὁδιαφέρω», ὡς οὐδὲ τὸ σπέρµα 
καὶ ὁ καρπός. τῷ μὲν γὰρ Φεωρητικῷ τέλος 
ἐςὶν ἡ τῆς ἀληθείας κατάληψις, τῷ δὲπρα- 
κτικῷ ἡ τοῦ ἀγαφοῦ. ὁ μὲν οὖν νοῦς, φησί, 
γένος ἕτερον εἶναι Φοκεῖ ψυχῆς, καὶ μόνος 
χωριςὴν ἔχει τὴν οὐσία», ἡ δὲ λοιπὴ πᾶσα 

ψυχὴ ἀχώριςος. 
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δεωρίαι. οὕτω καλοῦνεαι πᾶδαι αξπα- 
»γύρεις. καὶ Θεωρία ὄνομα πόρνης (Α 
Ραο, 529). 

ΨΦεωρικά. ἐν ταῖς λεγομιέναις «Πιονυσίαις α 

Μ)εωρίαις ἀγώνων τελουμένω» φιλοτίμκων συ- 
νέβαινέ τινας τῶν πολιτῶν εἰς ὕβρεις καὶ 
τραύματα διαφέρεσθαι. ἔδοξεν ἐν τῷ δήμῳ 
µηκέτι προῖκα Φδεωρεῖν, ἐκμισθοῦν δὲ ταῖς 
δέαις τοὺς τόπους. πλεονεχτουμένων δὲ τῶν 
πενήτω» διὰ τὸ ῥᾳόίως τοῖς πλουαίοις πλεί- 

υνος τιμῆς τοῦτο γένεσθαι, ἐψηφίσαντο ἐπὶ 
ὁρωχμῇ καὶ μόνον εἶνιι τὸ τίµηµα, Ψεωρε 
κὺν αὐτῇ ι)έντες ὄνομα" καὶ τὸν ἐπὶ τούτῳ 
ἐφεςηκότω δεωρικὴν ἀρχὴ» ἔλεγον ἄρχειν. 
ἀπὸ δὲ τούτου καὶ τὰ λριπά, ὅσα «4θηναῖοι 
ἐλάμβανο», δεωρικὰ ρητω 

δεωρικά. χθήματά τινα ἦν ἐν καινῷ ἀπὸ 
τῶν τῆς πόλεως προσόδων συρἀγόµιενα, ἃ 
πρότερον μὲν εἰς τὰς τὸ πολέμα Χθείας ἐφυ. 
λάττετο καὶ ἐκαλεῖτο σρατιωτικά, ὕςεραον δὲ 
χατετίΦετο εἰς τὰς Φημοσίας κατασκευὰς καὶ 
διανομὰς τῶν πολιτῶ». ἦν δὲ τὸ μὲν πρότε" 
ϱο» νομισδὲν ὁραχμὴ τῆς δέας, ὅθεν καὶ 
Φεωρικὰ ἐκλήθη. Φιλῖνος δέ φῃσιν ὅτι διὰ 
τοῦτο ἐκλήθη Φεωρικά, διότι τῶν διοννσίω» 
ὑπογύων ὄντων διένειµεν Εὔβανλος εἰς τὴν 
Φυσίαν, ἵνα πάντες ἑορτάζωσι καὶ μηδεὶς 
ἀπολείπηται δὲ ἔνδειων ἀναλωμάτων. ἄλλοτε 
δὲ ἄλλως ὠὡρίζετο τὸ διδόμενον εἴς τε τὰς 
δέας καὶ τὰς Φυσίας καὶ τὰς ἑορτάς. οὐκ 
έξην δὲ τοῖς ἀποδημαῦσι δεωρικὸν λαμβά- 
νειν. ἦν δὲ καὶ ἀρχή τις ἐπὶ τοῦ φΦεωρικοῦ, 
ὡς .4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶνεος (25) 
Φηλοῖ, Ηατρ. 

δεωρικὸν καὶ δεωρική. «4φήνησιν ἦν 
χθήµατα κοινὰ ἃ δεωρικὰ ἐκαλεῖτο, διδό- 
μια τοῖς “θηναίοις εἰς διανομή». προήχθη 
δὲ οὕτως" τὸ παλαιὸν ὄχλο γενομένε ἐν τοῖς 
Φεάτροις καὶ τῶν ξένων τὰς Φέας προκατα- 
λαμβανόντω», διεδέδοτο τοῖς πολίσαις τὸ Φεω- 
ρικόν, ὅπερ ἦσαν ῥ ὀβολοί, ἵνα τοῦτο λαµ- 
ῥάνοντες οἱ πολῖται ὁιδῶσι» αὐτὸ τῇ πόλει 
μισδὸν τῆς Ψέας. ὁ τοίνυν ἐπιμιελούμενος 
τῶν χρημάτων τούτων ἄρχῳω» ἐλέγετο τῶν 
δεωρικῶν. ἦν δὲ καὶ ἄλλα Φεωρικά, ἃ ὁιε- 
έμετο ἐν ταῖς ἑορταῖς ἡ πόλις. 

Φεωρίς πλοῖον «φήνησιν, ἢ κατ ἔτος 
εἰς 4{ἤλον ἐπέμπιτο, ἣν εὐξαμένον Θησέως, 
ὅτε εἰς Κρήτη» ἀπῄει, καθ’ ἕκαςον ἔτος 4θη- 
ναἴοι ἔπεμπον. καὶ οὐκ ἐξῆν ἀνοχφείσης, 

— Φεωρίς 

— 
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πρὶν ἢ ἐπανελθεῖν, ἀναιρεῖσθαέ τινα κατὰ 
δίκη». διὰ τοῦτο καὶ Σωκράτης ἐδέδετο ἐν 
τῷ Φδεσμωτηρίῳ ἐπὶ πολὺν χρόνον, ἕως οὗ 
ἐπανῆκεν ἡ Φεωρίς. 

Θεωρίές «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 4ρ. 
σογείτονος (79), εἰ γνήσιος. µάντις ἦν ἡ Θεω- 
ρίς, καὶ ἀσεβείας κριεῖσα ἀπέθανε. Harp. 

ΨΦεωροδόκος ὁ τῶν «Φεωρικῶν χρηµιά- 

των ἐπιμελούμενος. 
Φεωροί οἳ εἰς «Φυσίαν πεμπόµενοι καὶ 

εἰς τὰς ἑορτάς. καὶ δεωρὶς ναῦς, δὲ ἧς 
πεμπύμενοι ἐπὶ τὰς Φυσίας τὰς ἀποδήμους 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἢ καὶ ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς 
ἀγῶνας καὶ ἄλλας πανηγύρεις οἱ Φεωροὶ ἐςέλ- 
λοντο, καὶ εἲς χρηςήρια. Σοφοκλῆς (08 1134) 
''Φεωρὺς ὡς ἔφασκεν ἐκδημῶν. δεωροὶ μέν- 
τοι λέγονται οὐ μόνο» οἱ «}εαταὶ ἀλλὰ καὶ 
οἱ εἲς Φεὸν πεμπόµενοι, καὶ ὅλως τοὺς τὰ 
Φεῖα φυλάττοντας ἢ φροντίζοντας ὕτως ὠνό- 
µαζον’ ὥρην γὰρ ἔλεγον τὴν φροντίδα. Harp. 

Θέωρος ὄνομα κύριον, ἦν δὲ ἐπίορκος 
καὶ κόλαξ. ἐκωμωδεῖτο δὲ ὃ Θέωρος καὶ ὡς 
μοιχὸς καὶ ἰχθυοφάγος καὶ πονηρός. περὶ 
Κόρινθο» οὖν διέτριβε διὰ τὰς ἐκεῖ πόρνας. 
sch. Α Εα. 605. 

Θήῆβαι πόλις, καὶ Θηβαῖος, Θηῤαίη 
πόλις, 

Θηβαϊς χώρα. 
Φηγάνη ἡ ἀκόνη" '"σιδηροβρῶτι Φηγάνῃ 

νεηκονής Σοφοκλῆς {Αὶ, 830). 
Φήγοντες, αἰτιατικῇ, ἀκονῶντες. 

Φηεῖσδαι θαυμάζεσθαι, Φηῆσίθαι δὲ 
Φεᾶσναι. 

Φδηεῦντο (Ηοπι, Η 444) ἐθαύμαζον. 
Φηήσαντο (Ποπ, 0685, ὁ 17) ἐθαύ- 

µασα». 
Φῆκαι αἲ σοροί διὰ δὲ ξύλων ἀπορίαν 

τὰς Φήκας τῶν πέριξ τεδαμμµένων ἀνορύσ- 
σοντες ἐκείνοις ἐς τάναγκαῖα ἐχρῶντο."' 

Φηκτόν» ἠκονημένον" (ΑΡ 7 433) ''Φηκτὺν 
ὁ) ἐν προβόλῳ «Φεμένα Ἐέφος εἶπεν, ὀδόντα 

ὀξὺν ἐπιβρύκουσα.” 
Φηλάζειν. ἐνεργητικῶς ἡμεῖς ἀντιλαμ- 

βανόμεθα τὸ ῥήματος ἐπὶ τῶν παιδίων τῶν 
Φηλαζόντων, -4υσίας δὲ (1 9) παθητικῶς κέ- 
χρηται ἐπὶ γυναικὸς παρεχούσης γάλα. 

Φηλαμόνος τῆς οἰκίας, 
Φηλάσαι. 
θηλή μαςὺς ὁ γαλουχῶν. 
δηλνδρίας τεθηλυμμένος"' (8γπεν. p. 86) 

Θεωρίς — θηριῶ 

διὰ τὴν ἐξάγιςον ἡδονὴν οἱ Φηλυδρίαι τρι- 
χοπλάςαι εἰσί. 

Φηλυμίτρης ὃ πόρνος. 
Φήλυνοι ἥσυχοι. 
δῆλυς παρ Ὁμήρῳ ἐσχημάτιςαι ὡς πῆ- 

χυς": (1.97) ''"Ἠρη ο ῆλυς ἐῆσα”" καὶ (Ε 969) 
"Φήλεας ἵππους") οἷονεὶ Ῥηλείας. οὐδετέρως 
δὲ δῆλυ. 

Φηλυτεράων (Hom. λ 886, Ψ 166) τῶν 
δηλειῶ». 

Θημακεύς, ὁῆμός ἐςι φυλῆς τῆς Ἔρε- 

χΦηίδος Θήμακος. Harp. 
Φημῶνες (Ποπ. ε368) οἱ σωροὶ τῶν ὅρα- 

γμάτων. καὶ Φηµμω»ία ὁ σωρός. 
Φηραμένης “θηναῖος ῥήτωρ, μαθητὴς 

Ηροδίκου τοῦ Κείου, ὃς ἐπεκαλεῖτο κόθορ- 
νος, µελέτας ῥητορικὰς καὶ ἄλλα τινά. ο. ν. 
δεξιός. 

Θηραμένης σοφὸς ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐςυ 
τὰ πάντα”. (ἡ Βαπ. 968), ὃς οὐδέποτε ἐκακο- 
βύλησεν ὡς ἐν ἀςραγάλοις, ἀλλ ἐπετύγχανε. 
Θηραμένης δὲ οὐ Ἀτος ἀλλὰ Κεῖός φησι, 
παρ ὅσον ποικίλος τις ἦν καὶ ἀγχίσροφος, 
καθωμίλει τε τοῖς καιροῖς πρὸς τὸ κρεῖττον 

µέρος ἀεὶ διδοὺς ἑαυτόν. Κῴος δὲ ἐλέγετο. 
οὗτος ἀνηρέδη κατηγορήσαντος αὐτοῦ 

Κριτίου ἐπὶ τῶν λ’. κλίνεται δὲ εἲς ου. 
Θηραμένης Κεῖος σοφιςὴς μελετῶν βι-ο 

Αλία Υ, περὶ ὁμοιώσεως λόγου, περὶ εἰκόνων 
τοι παραβολῶ», περὶ σχηµάτω». 

Φηρατεύεσθαι (4η ςραγγεύεσθαὺ ἆνα- 
βάλλεσθαι, 

Φηρατὴς λέξεων». καὶ Φηρατὴς λόγων 
ἀντὶ τοῦ ἐπιθυμητής. “Φηρευτής ἐςιζῴων 
χερσαίων καὶ ἐναλίων. 

Φηρείων" «4ἱλιανός ''τὰ γεννώµενα βρέ- 
φη κράσει Φηρείων τε καὶ ἀνθρωπείων σω- 
µάτων τεράσια ἐδόκει.' 

Φηρεύω αἰτιατικῇ. 
Φηρήτορας (Ποπ. { 544) κυνηγούς. 
Ψδηρία οἱ ἐλέφαντες. Φηρία καὶ τὰ ὅδά- 

χετα, ἔχιες φαλάγγια ὄφεις: '"ἐγίνοντο δὲ οἱ 

περὶ τὸν Πρεσίαν περὶ τὴν τῶν δηρίων σι- 
ναγωγήν. 

Θηρίκλειον ποτήριον ὑῥάλινον, 
Θηρικλέους τέκνον (Theopomp. αρ. 

Athen. ρ.470) κύλιδ, ἣν λέγεται πρῶτος κερα- 
μεῦσαι Θηρικλῆς. 

Φηριῶ αἰτιατικῃ. καὶ Φηριωδία ἀπή- 
γεια, ὀργιλότης. 



— 

J 

Φηρώμενοι — Φιασώτης 

Φηρώμενοι ἀντὶ τοῦ ζητοῦντες' “καὶ 
τμιὴν ἐκ τότε παρὰ τῶν ἄλλων Φηρώμενοι." 

Φηρῶντες ἐπιτηροῦντες. 
Φής θητός ὁ µισθωτός. 
Φησαὐρέζω αἰτιατικῇ. 
Φησαυροὶ ἀνέμων οὐκ ἀποθῆκαί τι- 

"ες, ἀλλ ἡ ῥᾳδία κίνησις, ἀπηνέμε τὸ ἀέρος 
0ρτος. Theéodoreèt. in Ps. 134 7. 

Φησανυρούς"' Αππιανύς "ὅπλα τε πολλὰ 
καὶ σῖτον ἧτοιμάζετο, καὶ Φησαυροὺς ἐποίει. 
καὶ θησαυροφυλάκιο». 

Θησείδας. ζήτει ἐν τῷ ἔγκοτον. 
Φησείοισιν. ἑορτή τις τελουμένη παρ 

“4ὐηναίοις. μετὰ γὰρ τὺ χαρίσασθαι τὴν δη: 
µοκρατία» τοῖς “4φηναίοις τὸν Θησέα, «{ύ- 

κος τις συκοφαντήσας ἐποίησεν ἐξοςρακισθῆ- 
ναι τὸν ἥρωα. ὃ δὲ παραγενόµενος ἐς Σκῦ- 
ϱρον διῆγε παρὰ «{υκομήδει δυνάςη τῆς νή- 
σου, ὃς ζηλοτυπήσας ἀναιρεῖ αὐτὸν δόλῳ. 
4θηναῖοι δὲ λικώξαντες καὶ κελευσθέντες 
ἐκδικῆσαι τῷ Θησεῖ τὸν μὲν «{υκομήδην ἀνεῖ- 
λον, τὰ δὲ ὁςᾶ μεταςειλάμενοι καὶ τὸ θη- 
σεῖον οἰκοδομήσαντες ἰσοθέους αὐτῷ τιμὰς 
νέμουσι. καὶ ἐγίνοντο διανομαὶ καὶ εὐωχίαι 
τοῖς Φησείοις. ἑορτὴ δὲ αὐτῷ ἐτελεῖτο, ἐπειδὴ 
αὐτὸς συνήγαγε τὴν άττικὴν πρότερον κατὰ 
χώµας οἰκουμένην. ο]. APlut. 627. 

Φησεῖον' (Α Εµ. 1308) ᾿"καθῆσθαί µοι 
δυκῶ ἐπὶ τὸ «ησεῖον ἢ ἐπὶ τῶν σεμινῶν Φεῶν, ̓  
τουτέςι τιῶν ἐρινύων' εἲς γὰρ ταῦτα τὰ ἱερὰ 
οἱ οἰκέται καθήµενοι ἀσυλίαν εἶχον. ἔςι δὲ 
τὸ «Φησεῖον τέµενος ἀνειμένον τῷ Θησεῖ, 

Φησειότριψ ὁ ἐν τοῖς δησείοις ὅδια- 
τρίφας. 

. Θησεύς ὁ «4ἰγέως υἱός, ὁ βασιλεὺς Κρη- 
τῶν. καὶ ζήτει ἐν τῷ Aly αἴον πέλαγος. 

οὗτος δὲ ὁ ὁ Θησεὺς ὁ ὁ υἱὸς “4ϊγέως, 4φτ- 
παῖος, πολλὰ ἔργα ἐπεδείξατο. καὶ γὰρ τὸν 

ἀπὸ 1ροιςῇ ἥνος χῶρον ἅπαντα, ἄχρις 4ὐη- 
νῶν ἡμέρωσε ληςσῶν ———* ὄντα, ἀνλὼ» 
Κερκύονα καὶ Σκίρωνα καὶ Σίννιν τὸν πιτυο; 
κάµπτη» καὶ Περίφαντον τὸν κορυνήτη», οὗ 

Δ 4 . } κ — ἐ * * Π | 
την κορυ»η» αυτος υςερον έφορει, καὶ 11ρο- 

κρήςην τὸν ξενοφόνο», καὶ “ἁμαζονίδων «ρα- 
τὸν ἑλθόντα ἐπ᾽ 4θήνας ἐχειρώσατο, καὶ τὴν 
βασιλίδα γήµας ἔσχεν Ἱππόλυτον" εἶτα ἔγημε 
Φωίδραν. ἐπολεμήθη δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς Κεν- 
ταίρους πύλεμος ὑπὲρ .{απιθῶν καὶ Πειρί- 
ου τοῦ βασιλέως, καὶ ἄλλα ἄττα. 

ζήτει περὶ Θησέως ἐν τῷ ἀρχὴ Σκυρία. | 
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Θησεύς ἱςορικὸς βίοὺς ἐνδόξων ἐν βι-Ὀ 
- ζ βλίοις ε’, Κορινθιακῶν ἐν ῥιβλίοις Υ, ἐν ᾧ 

δηλοῖ τὴν κατάςασιν τοῦ Ἰσθμιακᾶ ἀγῶνος. 
Φῆσδαι (Ποπ. ὁ 89) ἀμέλγειν. 
Φήσομιαι ὁρίσω, ποιήσω, ἀναδείξω. 

— 

Φῆσσαν μεσθωτικήν, ἢ εὐτελῆ, ἡ δου- 
* ⸗ 

λικὴν τροφή» (Βατ. ale. 3). 
Φητεία παραμονή, ἡ δουλεία. 
Φῆτες οἱ τροφῆς ἕνεκα δουλεύοντες. 
Φῆτες καὶ δητικόν. εἲς ὐ΄ διαιρουµέ- 

η ᾿4θηναί 7 Arei —1 νης παρ ηναίοις τῆς πολιτείας, οἳ ἄπο- 

ρώτατοι θῆτες ἐλέγοντο καὶ Φητικὸν τελεῖν. 
ζ 3 - .. - 

οὗτοι δὲ οὐδεμιᾶς μετεῖχον ἀρχῆς, ἐδὲ ἐςρα- 
τεύοντο. καὶ Φῆσσαν δὲ ὠνόμαζον οἱ «ἄττι- 
κοὶ τὴν πενιχρὰν κόρην, ἣν ἐπάναγκες ἦν 
τοὺς ἔγγισα γένους ἤ λαμβάνειν πρὸς γάμο» 
ἢ πέντε μινᾶς διδόνα. Harp. 

Φητεύειν μισθῷ ἐργάζεσθαι. 
Φητικόν πληθος τὸ ἐπὶ μισδῷ δελεῦον" 

.. * 1X ) ΄ 2 9 * * 
καὶ ὑ)ητικὸν ἐπήγοντο αὐτοὶ ἐς τὸν πύλειιον 

οἳ Πέρσαι πλεῖςον ὅσον καὶ παιδία καὶ γν- 
»αἴκας, οὓς κατά τινα δὴ πάτριον νόμον ἐς 

J ο J J 2 2122 * 
τοὺς κινδύνους Φεατὰς οἰκείας ἀλκῆς ἤγο». 

Φῆττα ἐπίκληρος οὐκ ἔχουσα φερνή», 
πενιχρὰ καταλειφθεῖσα ὑπὸ τᾷ πατρός, ὑπὸ 
δὲ τῶν ἀγχιςέων προικιζοµένη κατὰ »νόμον 
πεγτακοσίων ὁραλμκῶν. 

Φητώνιον τὸ τοῖς τιισθωτοῖς διδόκιενο». / υ |. 

Φίασος χορός, καὶ Ψιασώτης. “ἄριςο-α 

φάνης (Th. 40) ἐπιδημεῖ γὰρ δίασος μεσῶν 
ἔνδον µελάθρων τῶν δεσποσύνων μελοποιῶν.' 
''Φίασόν τε πιίµων καὶ κοοδακιςῶν περὶ αὖ- 

τὸν µάλα πλῆθος εἶχε., 
Φίασος ἱερὸς χορός, καὶ Φιασώτης ὁν 

΄ 2 ο) - - ο. Ὁν * 4 

χορευτής, ἀπὺ τοῦ Φεῖν, ὃ ἔσι Φέειν. ὁ δὲ 

χορὸς ἀπὸ τῆς συνελεύσεως' Φέειν γὰρ τὸ 
τρέχειν. ἢ ἀπὺ τοῦ ἐνθουσιᾶν, ὅδεν Φιασῶ- 
ται κυρίως οἱ περὶ τὸν «4{ιόνυσο». (A Βαπ. 
326) ᾿"ἐλφὲ χορεύσων ὁσίους ἐς Φιασώτας." 

οὕτω λέγουσιν, à συνθιασώτας. ἐν ἐπιγράμ- 
µιατι (ΑΡ 6 165) “Ἱερεπτὺν Βασσαρικοῦ ῥόμ- 
βον Φιάσοιο μύωπα.". 

θίασος τὸ ἀφροιζόμενον πλήθος ἐπὶ τέ-ο 
λει καὶ τιμῇ Φεοῦ" οὕτω 4ημοσθένης (19 
199) καὶ Ἐενοφῶν Mem. 2 1 81). Ίων δὲ ἐπὶ 
παντὸς ἀφροίσματος τάττει τοὔνομα. ὃια- 
σῶται δὲ ἐκαλοῦντο οἱ κοινωνοῦντες τῶν 

, ο * * 
Φιάσω»" οὕτως Ἰσαΐος. Ηατρ. 

Φιάσῳ μαινόλῃ ολ — * 
θιασώτης τῆς Κύτνος. — δαί- 
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µων παρὰ Κορινθίοις τιώµενος, ἔφορος τῶν 
αἰσχρῶ». ᾿ὅφεν οἱ Κλεισθέναι καὶ Τέμαρχοι 
καὶ πάντες οἱ πρὸς ἀργύριον τὴν ὧραν ὅια- 
τιθέµενοι, καὶ εἰ μὴ πρὸς ἀργύριον δέ, ἀλλὰ 
πρὸς ἄλλο τι, καὶ εἰ μὴ πρὺς μηδὲν ὀτιοῦν, 
ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξάγιςον ἡδονήν, κωθδάπαξ οἱ 
Φηλυδρίαι τριχοπλάςαι πάντες εἰσίν. ἀλλ οἱ 
μὲν ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἄντικρυς οὗτοι. καί: 

τοι νικᾶν νοµίζουσιν ὡς ταύτῃ µάλισα τὸ 
Φῆλυ τᾷ γένες ἐκμιμησόμενοι”' (8γηεν. p. 85: 
eſ.v. ἐξομόσαιτο). 

θίβις Exod. 5 3) κιβώτιον ἐκ ῥύῤλου 
πλεκτόν, ὡς κοφινῶδες. 

Φιγγάνει ἅπτετωι, 
Φιγεῖν, γενικῇ, ψαῦσαι, ἐγγίσαι. (ΑΡ 7 

232) "πολλὰ σιδηρείης χερσὶ Φιγόντα μάχης. 
(S OR 1413) , ἀξιώσατ ἀνδρὺς ἀφλίου 
Φιγεῖν. πείΦεσῦε, μὴ δείσητε" τἀμὰ γὰρ κακὰ 
οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρει βροτῶν." 

Θίμβρω» «{ακεδαιμύνιος. ὅτος ἦν πεµ- 
φθεὶς εἰς τὴν “ἀσίαν ἁρμοςὴς μετὰ τὰ {Πε 
λοπονρησιακά. Harp. 

ϱ ἵνα αἰγιαλό», σωρόν' ριςοφάνης(Ύ ερ. 
604) τὸν θϊνά µου ταράττεις, καὶ τὸν νᾶν 
µου προσάγεις μᾶλλον, κοὐκ οἱδ᾽ ὅ τιχρῆμά 
µε ποιεῖς.. ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 632) "κα 
τὴν παρὰ Ὀῖνα κίσηρι», αὐχμηρὺν πόντου 
τρηµατόεντα λίΦον.”. 

δές (Ηοπι, 45) ὁ αἰγιαλός, καὶ ὁ σωρὸς 
τῷ» χρημάτων». 

Οἐσβη ὄνομα κύριον. καὶ ἡ σορός. 
θλαδίας εὐνοῦχος. ᾿ ὑποβάλλει τοίνυν ὁ 

Φλαδίας τοὺς Βάλεντος μυςσικούς, τὴν γυναι- 
κωνῖει» λέγω φάλαγγα, οἵπερ εἰσὶν ἀεὶ τῶν 
φαύλων πράξεων ἐμπύρευμα, κατηγορῆσαι 
τοῦ Attis κατὰ βασιλέως ἐμμελετᾶν, ὡς ἂν 
ἐπιβατεύσι; τῆς ἐξεσίας ... ἀγωνίζονται πεῖ- 
σαι τὸν βασιλέα" ἦν γὰρ βαρὺς ὁ 5αθμὸς 
τοῦ ὑποσχεθέντος χρυσίου ὁ ὑποσμήχων αὐ- 
τῶν τὸ ἔντοσφεν. δεινοὶ γὰρ εἰς τὸ συρρά- 
ψαι ῥλάβας, προκειµένης χρυσίου ὑποσχέ- 
σεως' ἄπληςον γὰρ τὸ γένος καὶ πρὺς πλεο- 

νεξίαν ἀεὶ κέχηνε, καὶ οὐκ ἔσι τι τῶν φαύ- 
λων ἄνεν τῆς αὐτῶν δυςροπίας ἐν τοῖς βα- 
σιλείοις τελούμενον. πείθεται ταῖς συκοφαν- 
τίαις ὁ βασιλεύς, καὶ λόγου ταχύτερο» πρὸς 
τὸν φόνον “ἄετίου κινηθεὶς τοῦτον ἀναιρεῖ. 
καὶ ὡς ἕρμαιον αὐτῷ τὸ πραχὺ ἐν λογισάμε- 
νος φησὶ πρός τινα τῶν «οχάζεσθαι τὰ ἀπόρ- 
ρητα ὀνναμένων ᾽οὐ καλῶς µοι πέπρακται 

Φίβις -- Φόλος Ὁ 

ᾗ τοῦ 4ετίου, ὦ οντος, ἀναίρεσις: ὃ δέφη- 
σιν' εἰ καλῶς ἡ μή, οὐκ οἶδα" γίνωσκε δὲ 
ὅτι τῇ λαιᾷ χειρὶ τὴν δεξιάν σε ἀπέκοψας. 
Priscus? 

Ψλέβει ἐκπιέζει ζήτει ἐν τῷ βλιμάζει. 
ἀλίψις. τύτῳ τῷ ὀνάματι πολλὰ Φηλᾶ- 

ται, φυλακαὶ ἀλύσεις ἐξορίαι, καὶ ὅσα τοι- 
αὔτα. ᾿"δυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ Ὁλῖψιν ἐπὶ Φεξ 
τὰς πικρὰς τιμωρίας καλεῖ' οὐ γὰρ φύσιν, 
οὐδὲ προαίρεσιν.' Théodoret,. in ὃν. 77 49. 

Θμοῦις ὄνομα δηλυκό». 
Ψνησιμαῖον τὸ νενεκρωμένον, καὶ ἃνη - 

σείδιον τὸ νεκρό». καὶ θγῆσαις ἡ φορά. 
Φνήσκω. ὃ νητός, 
Ψοάζετε, κατὰ διάλυσιν, ἀντὶ τᾷ Φάσ- 

σετε. ἡ Φοῶς προκάθησφΦε. Σδοφοκλῆς (08 9) 
᾿τένας πό’ ἕδρας τάσδε μοι ὡΦοάζετε; 

Θόας Θύόαωντος ὄνομα κύρια». 

Φοάς ταχείας ἁρμάς, σηµαίνει δὲ καὶ 
ὀξείας' καὶ Ὅμηρος (ο 299) ᾿ἔνθεν ὁ) αὖ 
»ήσοισιν ἐπιπροέηκα φοῇσι. 

Φοηρός τεταραγµένος. 

Φοία ζεῦγος ἡμιόνων. 
ϱοἱμάτιον τὸ ἱμάτιον': "Φοίματίς λα- 

ῥόμενος χαϊῖρ εἶπε, τὸ ὄναμα προσθείς (ος. 
ν. Βάρβιος). «4ριςοφάνης (1.9. 1004) "εἰ σω- 
φρονεῖτε, Φοἱμάτιον λήψεσθ’, ὅπως τῶν ἑρ- 
μοκοπιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται,' τουτέστιν 
εἰ μὴ περιῤαλεῖσθε ἀλλὰ φανερὰ ἕξετε αἲ- 
δοῖα, ἀκρωτηριάσει τις ὑμᾶς τῶν ἑρμοκοπι- 
δῶ», 

Φοινάω Φοινῶ, καὶ Φοινᾶται εὐωχεῖται. 
Φοένη τροφή, εὐωχία, κατάβρωµα. (ΑΡ 

6218) “ὡς ἐπὶ Φοίναν χάσμα φέρων χαλε- 
πὸὺν πειναλέου φάρυγος. «{αμάσκιος "τοὺς 
πλουσίους οὐκ ἐν Φοίνῃ ποιούµενος, οὐδὲ τὰ 
τούτων» δώρα προσιέµενος.. 

Φοινήτωρ ὃ κατεσθίω»' (ΑΡ 7 241) 
᾿"ὦλεο γὰρ διὰ λοιμόν, ὅλης Φοιμήτορα χέρ- 
σα, πρὶν πατέρων νεαρᾷ σκῆπτρον ἑλεῖν πα- 
λάμα. περὶ Πτολεμαίου ὁ λόγος. 

Θοίένωνος φρούραρχος «Συρακούσιος. 
Φολερῶς προβαίνεις, ἐπὶ τῶν ἆςά- 

τως καὶ τεταραγµένως προϊόντων», καὶ μὴ 
καθεςαμένην καὶ ἀσφαλῆ πορεία» ἐχόντω». 

Φόλος οἶκος περιφερής, ἐν ᾧ οἱ πρυτά-ν 
νεις εἰσιῶντο. πρυτανεῖον δέ τι ἰδίως ὠνό- 
µαςαι, ἐπεὶ πυρῶν ἦν ταμιεῖον. 

Φόλος ὁ τόπος ἔνθα ἐθείπνου»ν οἱ πρν-0 
τάνεις, διὰ τὸ οἰκοδομεῖσθαι αὐτὸν «θογγύ- 



Φοός -- Θρακία 

1ον (Βατρ.),. Φολὸς δὲ τὸ τῆς σηπίας μέλαν», 
Φοόύς ταχύς. 

Θοραέ ὅημος τῆς 4νειοχίδος. Harp. 
Φδορεῖν πηδᾶν, καὶ Φορόντες ὁρμῶν- 

τες, πηδῶν»τες. 
Φδορή Φορῆς ἡ γονή, τὸ σπέρμα (Ηετο- 

4οι. 3 101). 

Θορικός ὁῆμος τῆς «4καμαντίδος. 

Φόρνυσθαι. 
ψορός τὸ σπέρμα τοῦ σώματος" ᾿ὁ δὲ 

Ἀέσσος λέγει τῇ «Πηιανείρᾳ τὸ αἷμα ἀπὸ τῶν 
Μιλῶ», οἷς ἐῤλήφη, ἀποξύσαι, καὶ τῷ δορῷ, 
Ίνπερ αὐτὸς ἀφῆκε, συμμίξασα» ἀλεῖψαι τὸν 
Ἡρακλέα ἡ χρῖσαι τὰ ἱμάτια. 

δορυῤούντων ταραττομένων' δορυ- 
Ἰούντων δὲ τῶν Γετῶν καὶ αὐτίκα τικωρεῖ- 
σθαι δεομένων, ἐπικρατῆσαι 4{ουρὰν ὄνομα, 
ὑποθέμενο» τῷ ῥασιλεῖ τῦτον» φυλαχόῆναι.” 
καὶ αὖθις ᾽'μετενήνεκτο δὲ ἅπας ἐπὶ τὴν 
Αρμενία» ὁ Φόρυῤος, ἄλλων ἄλλα αὐτοῖς 
διακληρωσαμένων.) 

Θουκυδίδης Ὀλόρου «4θηναῖος, παῖδα 
δὲ ἔσχε Τιμόθεον, ἦν δὲ ἀπὺ μὲν πατρὺς 
Ἠιτιάδε τὸ «ρατηγοῦ τὸ γένος ἕλκων, ἀπὸ 
δὲ μητρὸς Ὀλόρου τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως, 
μαθητὴς «4ντιφῶντος. ἥκμαζε κατὰ τὴν πζ 
ὀλυμπιάδα, ἔγραψε δὲ τὸν πύλεμον τῶν ΠΠε- 
λαποννησίω» καὶ 4θηναίων. οὗτος ἤκουσεν 
ἔε παῖς τυγχάνω» Ηροδότε ἐπὶ τῆς Όλυμ- 
πίας τὰς ἱςορίας διερχοµένε ἃς συνεγράψατο, 
καὶ κινη(εὶς ὑπό τινος ἐνθασιασμοῦ πλήρης 
ῥαχρύω» ἐγένετο. καὶ ὁ Ηρόδοτος κατανοή- 
σας τὴν αὐτοῦ φύσιν πρὸς τὸν πατέρα Θη- 
κτδίδε Ὅλορον ἔφη ᾽ µακαρίζω σε τῆς εὖτε- 
ανίας, Ὅλορε” ὁ γὰρ σὸς υἱὸς ὀργῶσαν ἔχει 
τν ψυχὴν πρὸς τὰ μαθήματα. καὶ οὐκ 
ἐψεύσθη γε τῆς ἀποφάσεως. 

οὗτος ὁ Θυκυδίδης ἀνὴρ ἦν πολὺς ταῖς 
τέχναις, κάλλει λόγων καὶ ἀκριβείᾳ πραγµά- 
των καὶ ςρατηγικαῖς συμβουλίαις καὶ πανη- 
Ἱερικαῖς ὑπον έσεσιν. 

ὁ συγγραφεὺς οὗτος μεταβαίνει ἀπὸ τῶν 
δηλυκῶν εἲς οὐδέτερα, οἷον (1 59) "τρέπον- 
ται εἰς Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ πρότερον. 
καὶ Θουκυδίδειος γραφή. 

Θοὔλις. οὗτος ἐβασίλευσε πάσης «4ἰγύ- 
πτου καὶ ἕως τοῦ ὠκεανᾶ, καὶ µίαν τῶν ἐν 
αὐτῷ νήσων ἀπὸ τὸ ἰδίᾳ ὀνόματος ἐκάλεσε 
θοέλην. ἐπαρθεὶς δὲ τοῖς κατορθώμασι πα- 
ραγέγονεν εἰς τὸ μαντεῖον τᾶ Σαράπιδος, καὶ 
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Φνυσιάσας ἐρωτᾷ ταῦτα ᾿φράσον ἡμῖν, πι- 
ρισθενὲς ἀφευδὲς µάκαρ, ὁ τὸν αἰθέριον µε- 
τεγκλίνω» δρόµο», τίς πρὸ τῆς ἐμῆς βασι- 
λείας ἐδυνήώη τοσαῦτα; ἢ τίς ἔσαι µετ ἐμέν 
καὶ ἐδόδη αὐτῷ χρησμὸς ἔχων ὅτως" "πρῶτα 
Φεός, μετέπειτα λόγος, καὶ πνεῦμα σὺν αὐ- 
τοῖς, σύμφυτα δὲ πάντα καὶ εἰς ἓν ἰόντα, ὅ 

κράτος αἰώνιον. Ὠὠκέσι ποσὶ βάδιζε, νητέ, 

ἄδηλον διανύων βίον.” καὶ ἐξελθωὼν ἐκ τοῦ 
μαντεία ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐσφάγη ἐν τῇ Ίφρων 
χώρα. εξ. «τοι. Αἱοχ., Malelas, Cedrenus. 

Θούμαντις ὄνομα χύριον. εξ. ν. ἀνέσιος. 
Φούρας. οὗτος ἐβασίλευσε μετὰ Νίνον 

«4σσυρίω», ὄντινα µετεκάλεσαν εἰς ὄνομα τῷ 
πλανήτα ἀςέρος “ἄρεα" ὃς ἦν δεινὸς σφόδρα, 
καὶ πολεμήσας Ἰκαυκάσῳ τυράννῳω ἐκ τῆς 
φυλῆς Ἰάφεῦ καταγοµένῳ ἀνεῖλεν αὐτόν. 
τούτῳ προσεκύνησαν “4σσύριοι ὡς Φεῷ, καὶ 
ὠνόμασα» αὐτὸν Βάαλ, ὃ ἔσι κατὰ τὴν αὐ- 
τῶν γλῶσσαν “ἄρης, πολέμων ἔφορος"' ἃ µνη- 
μονεύει καὶ ὁ προφήτης «Ίανιήλ. εξ. Cedrenus 
εἰ Malelas. 

Φουριομάντεις. ἀπὸ τοῦ γενικοῦ ἐχώ- 
ρήσεν ἐπὶ τὸ κατ εἶδος" εἰπὼν γὰρ ὅτι πάν- 
τας αἱ νεφέλαι τρέφουσι τοὺς σοφιςάς, ἐπή- 
γαγε τίνας. Νονριομάντεις δὲ οὐ τοὺς ἀπὺ 
Osois μάντεις, ἀλλὰ τοὺς εἰς Θούριο» πεµ- 

φφέντας' ἁλούσης γὰρ Συῤάρεως Θούριοι 
ἐκλήθησαν ἀπὸ κρήνης Θουρίας. ἐξέπεμψαν 
δὲ εἰς τὴν κτίσιν αὐτῶν «4θηναῖοι δέκα ἄν- 
ὅρας, ὧν καὶ {άμπων ἦν ὁ µάντις, ἔξηγη- 
τὴς ἐσόμενος τῆς κτίσεως τῆς πόλεως, Φε], 
Α Nub. 3991. 

Θούριον ὄνομα ἔθνους,. καὶ Φούριος 
«ἄἴας ἀντὶ τοῦ πηθδητικός, ταχύς, πολεµι- 
κώτωτος. 

Φοῦρο» καὶ Φούριον πηδητικόν, τα- 
χύν, πολεμικώτατον». ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
126) ''ἄλλος ἀπὸ Κρήτας Φοῦρος ἀνὴρ ἔφε- 
το. (7 244) "Φάριος Άρης ἔσπασεν “4ργείων 
καὶ «{ακεδαιμονίων.) 

Φόωκοι GHom. µ 318) φρόνοι. 
Θόω» Οόωνος ὄνομα κύριο», 
Θρᾷκες ὄρκια οὐκ ἐπίσανται. ταύ: 

της κέμνηται ἸΗένανδρος ἐν τῇ πρώτη" λέ- 
γει γὰρ ὅτι ἐν ταύτη τῇ γῇ ὁ πρεσβευτὴς 
ἀκοντισθεὶς διὰ τοῦ ςήφους ἀπώλετο, καὶ 
ἐντεῦθεν Ίωσι καὶ «4ἰολεῦσιν αἴνιγμα ἐγένετο 
""Θρᾶκες ὄρκια οὐκ ἐπίσανται. 

Θρακία παρεύρεσις. φασὶ τοὺς Θρᾷ- 
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κας ἡττηθέντας ὑπὺ Βοιωτῶν παρὰ Κορώ- |ὁ ἐξοχώτατος' ἴσωσαν οἱ τῆς παροιµίας εἰ 
νειαν καὶ σπεισαµένες σπονδὰς πενθηµέρες 
ἐπιθέσθαι νυκτὸς τοῖς Βοιωτοῖς, καὶ τὰς μὲν 
ἀποκτεῖναι τὰς δὲ ζι ζωγρῆσαι. ἀγανακτόντων 
δὲ τῶν Βοιωτῶν εἰπεῖν τὴς Θρᾷκας ἃ ὅτι τὰς 

ἡμέρας, οὐ τὰς »ύκτας ἐσπείσαντο. 
Φρανεύσεται ἐκταθήσεται" δρᾶνον γὰρ 

τὸ ὑποπόδιο» ὅπου τὰ δέρματα ἐκτείνεται. 
ᾗ βύρσα σου Φρανεύσεται 4ριστοφάνης 

ππεῦσι (399). 
Φρα»έδιον εἶδος δίφρου. 
Φρανίον. δρᾶνος καὶ Φρανία ταπεινά 

τινα διφρίδια καὶ ὑποπόδια λέγονται (καὶ. ἡ 
παρὰ τῷ ποιητῇ (5 550) Φρή»υς), ἐφ᾽ ὧν 
ἱςάιενοι οἱ ἀπαγχόμενοι ἀρτῶσιν ἑαυτὲς λα: 
κτίοντες αὐτά" “4ριςοφάνης Βατράχοις (191) 

μία μέν ἐςιν ἀπὸ κάλω καὶ θρανία... καὶ 
Φράνιος δίφρος. 

Φρανίτης ὁ πρὸς τὴν πρύμιναν, ζυγίτης 
ὁ µέσος, Φαλάμιος ὁ πρὸς τῇ πρῴρα. 

Φρανίτης λεώς (Α Ach. 161) ἀντὶ τῦ ὁ 
ναυτικός. ἐκ µέρους δὲ τὸ πᾶν εἶπε' τῶν 

γὰρ ἐρεττόντων οἱ μὲν ἄνω φρανῖται λέγον- 
ται, οἱ δὲ µέσοι ζυγῖται, οἳ δὲ κάτω 9α- 

λάμιοι. 
Φρᾶνος ὑποπόδιον' ἔνθεν καὶ δρανίτης. 

“ρισοφάνης Ηλούτῳ (545) “"ἀντὶ δὲ θράνε 
σάμνου κεφαλὴν κατεαγότος, Ἀτουτέστι κε- 
ραμίου. 

Θρασέας ὄνομα κύριο». 
Φρασέως τολμηρῶς. 
Φράσιον (ππ Θριάσιο») τόπος. 
Φρασκίας ὁ ἄνεμος. 

Θρασύμαχος Χαλκηδύνιος σοφιςὴς τῆς 
ἐν Βιθυνία Χαλκηδόνος, ὃς πρῶτος περίο- 

ὅον καὶ κῶλον κατέδειξ ξε, καὶ τὸν νῦν τῆς 
ῥητορικῆς τρόπο» εἰσηγήσατο, μαθητὴς Ηλά- 
τωνος τοῦ φιλοσόφου καὶ Ἰσοκράτους τοῦ 
ῥήτορος. ἔγραψε συμβελευτικούς, τέχνην ῥη- 
τορική», παίγνια, ἀφορμὰς ῥητορικάς. Ιι- 
χαὴλ μοναχοῦ τοῦ Νοσσαϊΐτα ""ἠνεγχε καὶ ἡ 
καθ ἡμᾶς πόλις φύσιν δεξιὰν εἲς µάθησιν 
ἀλλ ὡς ἔοικεν, οὐχ ὁ τόπος αἴτιος, ἀλλ ὁ 
χρόνος καθ’ ὃν ἤκμασαν οἱἳ μεγαλοφιέςατοι 
ἄνδρες. τὰ νῦν δὲ Φυννοσκοποῦσιν οἱ τῇδε, 
καὶ λίνοις καὶ ὁρμιαῖς προσανέχουσι, τὸν δὲ 
βίον ὄντες χειρογάςορες ... πολλὰ τῆς γνά- 
Φου χωρία ἐφημέριά τε φρονέουσιν, ὀλίγα ἢ 
οὐδὲν τῶν λόγων φροντίζοντες. ὧν ἄρχιερα- 
τεύει» ἔλαχε τῶν εἲς Τροιζήνα βαδισάντω» 

δήµονες.' εἴ, ν, εἲς Τροιζῆνα. 
Φρασύχειρ τολμηρός": (ΑΡ 7 334) Al. 

λιος ὁ Φρασύχειρ “ἄργους πρόµος τηξιμελεῖ 
νούσιῳ κεκολουμένος.᾽. 

Θρᾷττα Θρακικὴ δούλη, ἐκ Θράχης. 
Σρισοφάνης (Αο). 279) ''Στρυμνοδώρεα Θρᾷτ 
τα», τουτέςει Θρακικὴν δούλη». λέγεται καὶ 
κοινῶς δούλη. 

Φράττειν ταράσσει», ἐνοχλεῖ», νύσσευ, 
κινεῖν. δυσωπεῖσθαι καὶ ὑφορᾶσθαι" (ε[.ν. 
ΗΠρύκλος ""“ώσε μὴ θράττεσθαι τὴν ἀκοὴν 
ἐκ τῶν ἀπεμφαινόντω» δρήνων." 

Φρανλοτέρας"' ᾿πῦρ ἐνέντες ταῖς πέ 
τραις ὄξος ἐπεξέχεον, Φραυλοτέρας ἐκ τότε 
ποιήσοντες. 

Φραυσάντυγες" “"ώ σκληρὲ δαῖμον, ὦ 
τύχαι δραυσάντυγες ἵππων ἐμῶν, ὦ Παλλάς, 
ὡς ’ ἀπώλεσας' Αριστοφάνης Νεφέλαις 
(1266). 

Φραυσθδῇῆς ἐκπέσῃς. 
δραῦσις φδορά, ἧττα ἐν πολέμῳ, 4. 

νατος, ἀρρωςσία, συντριβή, πληγή. «{αβίὸ 
(Ρε, 105 30) “καὶ ἑκόπασεν ἡ δραῦσις., 

Φραύω αἰτιατικῇ. 
Φρέμματα. καὶ πολυθρέµματος ὁ 

πολλὰ πρόβατα ἔχων». «ἄἰλιανός ''α γὰρ δεῖρο 
ἀφῖγμαι ἐς τράπεζαν κεκυφέναι, καὶ δρέν: 
µατος ἀλόγου δίκην πιαίνεσθαι, καὶ ἀρχῶν 
τε καὶ τιιῶν κρέμασθαι, καὶ Φαυμιάζειν αἲ 
λὰς καὶ τραπέζας καὶ σατράπας. οὐδέ (ο 
κάλλος ἀνθρώπινον δέλεάρ ἐςιν, οὐδὲ χοπ: 
µατίζοιαι)' ζεΓ. τ. χρηµατ/ζεσθα)). 

Φρέπτρα (Ποπ, 4 478) τροφεἴα. 

ὕρεστανε λό ἦχος κιθάρας. Φιλόξενον 

γὰρ τὸν διδυραμβοποιὸν Ἶ τραγωδιοδιόσ. 
σκαλόν φασι γράψαι τὸν ἔρωτα τᾶ Κύκλο: 
πος τὸν ἐπὶ τῇ Γαλωτείᾳ, εἶτα κιθάρας Ίχον 
μιμούμενον ἐν τῷ ἐπιγράμματι τοῦτο εἰπεῖν 

τὸ ῥῆμα, θρεττανελὀ. ἐκεῖ γὰρ εἰσάγει τὸν 

Κύκλωπα κιβαρίζοντα καὶ ἐρεθίζοντα τὴν 
Γαλάτειαν. ἐπεὶ οὖν ἔφη ὅ χορὸς ᾿"ὡς ἡδο- 

μαι, ἔφη καὶ ὃ οἰκέτης ''κάγὼ βουλήσομαι 

χορεύειν,' καὶ ἅμα ἀναφωνεῖ τὸ µέλος ἐκεῖνν. 
ᾗ γὰρ κιδάρα κρουοµένη τοιῶτὸ µιέλος ποιῖῖι 

Φρεττανελὸ Φρεττανελό. εἰ. A Plut. 990, 
Φρέττε" (Α Eq. 17) "οὐκ ἔνι µοι τὸ 

Φρέττε,' ἀντὶ τᾷ τὸ Φαρραλέον καὶ ἀνδρεῖον 
καὶ ὃρασύ. οὐκ ἔσιν εἰπεῖν ὃ σὺ ὁτανοβ. 

θΦρέψας πήξας, ἐπὶ γάλακτος" Ὅμερος 
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(246) ᾽"ἥμισυ μὲν Φρέψας λευκοῖο γάλακτος. 
καὶ τροφή ἡ πηγνύουσα τὸ σῶμα. 

Θρήικες οἱ Θρᾷκε. καὶ Θρηικίης 
(Ποια. 13). 

Φρηνεῖν ἐπῳδάς ἐπιφωνεῖν καὶ ἐπά- 
δειν' Σοφοκλῆς (Αἱ. 581) ''οὐ πρὸς ἰατρᾶ σο- 
φοῦ φΦρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντιπήματι.” 
τουτέςιν οὐκ ἔσιν ἰατρᾷ σοφᾶ ἐπῳδαῖς χρῆ- 
σῦαι, τοῦ τραύματος ἤδη τομῆς δεοµένου. 
καὶ ἐν Ποιμέσι "'λόγῳ γὰρ οὐδὲν ἕλκος οἶδά 
πω χανόν.͵ 

Φρήνους τὲς παρ ἡμῖν λεγομένες Όρη: 
»ῳδούς. διαλύσας Ὅμηρος (49 120) τὴν σύν- 
Ψεσιν θρήνων ἀοιδοὺς καλεῖ. βαρβαρικὸν δὲ 
τὸ θρηνεῖν' ἐπὶ Πατρόκλω γοῦν οὐ γίνεται. 

Φρῆνυς ὑποπόδιον. 
Φρη»νῶ σε κλαίω σε. 
Θρήξονος ὄνομα κύριον. 
θρησκεία ἡ λατρεία. 
θΦρησκεύει, αἰτιατικῇ, Φεοσεβεῖ, ὑπη- 

ρετεῖ τοῖς φεοῖς' λέγεται γὰρ ὡς Ὀρφεὺς 
Θρᾷξ πρῶτος ἐτεχνολύγησε τὰ Ελλήνων µυ- 
σήρια, καὶ τὸ τιμᾶν Φεὺν θρησκεύειν ἐκάλε- 
σαν ὡς Θρωκίως ἄσης τῆς εὑρέσεως. { ἀπὺ 
τοῦ Φεὸν δερκεύει», ὃ ἔσιν ὁρᾶν. 

Φρῇσκος ἑτερόδοξος. 
Θρῇσσα ἡ Θρακικὴ γυνή. 
δρῖα τὰ φύλλα τῆς συκῆς. "Ὁρῖον τα- 

ῥίχους οἶσε δεῦρο παῖ σαπροῦ” 4ριςοφάνης 
(Ach. 1100), ἐπεὶ ἐπὶ φύλλων τὰ τεµάχη βαλ- 
λόμενα βαςάζονται. σαπροῦ δὲ ἀντὶ τῦ πα- 
λαιοῦ καὶ μὴ γέου. ὃρῖόν ἐσι σκεύασιιά τι 

παρ 4φηναίοις, ὃ περιλαμβάνει ὕειον στέαρ 
καὶ ἐρίφειον καὶ σεμίδαλιν καὶ γάλα καὶ τὸ 
λεκιθῶδες τοῦ ᾠοῦ πρὸς τὸ πήγ»υσθαι" καὶ 
οὕτως εἰς φύλλα συκῆς ἐμβαλλόμενον ἡδι- 
σον» ἀπετέλει ῥρῶμα. οὕτω «ΐδυμος. ἐκα- 
λεῖτο δὲ καὶ ἄλλη τις σκευασία ὡρῖον, ἐγκέ- 
φαλος μετὰ γάρου καὶ τυροῦ σκευαζόµενος, 
καὶ ἑλιττόμενος ἐν φύλλοις συκῆς καὶ ὀπτώ- 
µενος. 86]. 

καὶ ριςοφάνης Gan. 134) ἀλλ ἀπολέ- 
σαιμ ἂν ἐγκεφάλου Φρίω δύο. πρὸς τὸ 
σχῆμά φησι τοῦ ἐγκεφάλου" ἔςι γὰρ ὥσπερ 
δρῖα συγκείµενο», τουτέςι φύλλα συκῆς. 

οὐ ὰρ ορῖα καὶ κάνδυλον καὶ ἅμητας 
µελίπηκτά τε τοῖς βασιλεῦσιν ἐξαίρετα πα- 
ρατίθησιν Ὅμηρος" (Athen. ρ. ϐ). 

θριαί αἱ μαντικαὶ ψῆφοι. ''πολλοὶ Φριο» 
βύλοι, παῦροι δέ τε µάντιες ἄνδρες.”' 
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Φριαμβεύσας (Coloss. 2 15), αἰτιατικῇ, 
δημοσιεύσας. 

Φριαμβευτοῦ κατὰ Ρωμαίους τᾶ τυ- 
ρα»»οκτόνου Ἰνδοῦ. 

δριαμβίδα στολὴ»ν ἠσδῆσθαι αὐ- 
τό». 

θρίαμβος ἐπίδειξις νίκης, πομπή, καὶ 

τὸ σεμνύνεσθαι' καὶ ἐπιθρίαμβος. ὠνο- 
µάσθη δὲ ἀπὸ τῶν ἐπῶν τῶν πρώτων εἲς 
4ιόνυσαον γεγραμμένων ἐξ Ἰνδίως ἐπὶ ἅρμα- 
τος τίγρεων ἐπανερχόμενον" λέγασι γὰρ Φρία- 
σιν τὴν τῶν ποιητῶν μανία». ἡ ἀπὸ tã δρῖα 
τὰ φύλλα, τῆς συκῆς ἀνακειμένης τῷ «4ιο- 
»ύσῳ. καὶ ὅτι πρῶτον», πρὶν ἐπινοηθῆναι τὰ 
προσωπεῖα, συκῆς φύλλοις ἐκάλυπτον πάντες 
τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα καὶ ὃν ἰάμβων ἔσκω- 
πτον. ἀλλὰ καὶ οἱ «ερατιώτα, µιμήμενοι τὺς 
ἐπὶ σκηνῆς, τὰ ἑαυτῶν πρόσωπα φύλλοις συ- 
κῆς ἐν τῷ σκώπτειν καλύπτοντες σκώµµατα 
εἲς τοὺς Φριαμβεύοντας ἔλεγον. 

ἄλλως. ἔν τισι πόλεσιν, ὅτε ἤνδησαν αἱ 
συκαῖ, παῖδες περιαιροῦντες σὺν αὐτοῖς τοῖς 
Φρίοις ἔπαιζον, προφερόµενοι ἰάμβες τετρά- 
µετρα. λέγεται δὲ καὶ «Πιόνυσος Θρίαμβος, 
διότι ἐπὶ Φηρῶ», τουτέςιν ἐπὶ λεόντω», βέ- 
βηκεν, οἷον Φηρίάμβος, ἢ ὅτι καὶ συκῆς ἐςὶν 
εὑρετής. ἡ ἀπὸ τοῦ Φορεῖν' πηδητικὸς γάρ. 
λέγεται γὰρ καὶ Ψυσήριος ἀπὸ τοῦ Φύει», ὃ 
ἔσιν ορμᾶ»" ἄφ ου καὶ τὸ αἰωρούμενον Φύ- 

σανος. 
Θριάσιον πεδίο». 
Φριγκός τὸ περίφραγµια τοῦ οἴκου, σε- 

φάνη, μικρὸν τειχίον, περίβολος, ἡ τῶν οἳ- 
κιῶν τὰ ἀνωτάτω. μεταφορικῶς ἀφ᾽ ἡμιῶ», 
διότι τὰ ἀνωτάτω σώματα ἡμῶν θριξὶ πε- 
ριπέφρακται. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 103) "τίς 
τάδε µοι Ὀνητῶν Φριγκοῖσιν ἀνῆψεσκῦλω, 
ὑτι τῶν δριδάκων τὰ φύλλα φυλλεῖα λέ. 
γέται. δε], AAch. 468. 

Φριδακίνη τὸ παρ ἡμῖν μµαϊούλιον. λέ- 
γεται καὶ Φρῖδαξ. 

Θρινακία ἡ Σικελία. 
Ψρίναξ τὺ πτύον, ὄργανον γεωργικὸν 

ὀδοντικόν' (ΑΡ 6 95) "καὶ παλιαροφόρον χεῖρα 
Φέρευς φρίνακα.” 

Θρίναξ ἡ Σικελία. 
Φρέξ. καὶ κλίνεται τριχός. 
Φριοῤόλος ὁ ἀπὸ ψήφου µάντις, 
Φρῖο». ὅτι δημὸς τὸ λίπος. ''δημᾶ βοείο 

ὁρῖον ἐξωπτημένον” {ΑΛ Εα. 900) ' σχεύασμά,» 

--- 
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τι μετὰ ἐγκεφάλου γινόμενον ἐν τοῖς Φρέοις, 
τουτέςιν ἐν τοῖς φύλλοις τῆς συκῆς. 

Φριπήδεςο»ν ἀντὶ τοῦ βεβρωμένον καὶ 
διεφθαρμένο». ἢ ξύλα ὑπὸ Φριπῶν βεβρω- 
μένα, οἷς ἐσφράγιζον" θρῖπες δὲ εἶδος σκω- 
λήκω». Ὀρὶψ γὰρ ζῷῶόν ἐσι κατεσθίον ξύλα 
καὶ κέρατα. µέμνηται ᾿Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ 
ἁπιάδου. 

δριπήδεσον Ὑπερίδης τὴν “Ελλάδα εἰ 
πεν, ἀντὶ τοῦ διεφδαρµένη», ἀπὸ τῶν ὑπο 

δριπῶν κατεδηδεσµένων ξύλων. Harp. 
δρίσσα ὁ ἰχθῖῦς. Athen. ρ. 312B, 3288. 
θρόμ βος᾽ εἰς τοσαύτη» ἀγωνίαν συνε- 

χώρησιν ᾗ δεία φύσις τὴν ἀνθρωπεία» λα- 
βεῖν ὡς ἱδρῶσαι αἵματος φρόμβους." καὶ 

θρόμβοι ἁλῶν παχεῖς ἅλες. 
Θρόνιον πόλις ἐςὶ τῆς .«{οκρίδος. Ηατρ. 

θρόνος, φησὶν ἡ γραφή (ετειι. 8θ 30) 
᾿κεκάθικεν ἐπὶ Ὀρόνου 4 αβὶὸδ τὸ σπέρμα 

Ἰεχονίου,,. Ὀρόνον Φδηλονότι τὸ βασιλικὸν 
ἀξίωμα λέγω». καὶ θρόνος ἀνομίας (Ρ9. 
ϱ3 30) οἱ ἄδικοι κριταί. 

Φρόος ἡ φήμη" "δρᾶς δὲ ἐφοίτησε ΠΗέρ- 
σαις ὡς διώλοντο τῷ πνιγηρῷ αὐχμῷ᾽ (Με- 
nand. p. 297 Nich.). 

δροῦς ἦχος, φωνή, ἄσημος λαλιά, Φό- 

ρυβος. ᾿ὁ δὲ ὄχλος εἲς Φροῦν καθίςσατο καὶ 

ἐθρήνου». Ὅμηρος δέ φησιν (4 457) ''οὐ 
γὰρ πάντων εν ὁμὸς θρόος." καὶ αὖθις 
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Φροῦν τινὰ ἠχονσαν τῶν» πολεµίων, ὁποῖος 
ἂν γένοιτο ἄρτι κινουµένης σρατιᾶς.' ""δρᾶς 

χ 2 2 18 — .. 

οὖν κἀνταῦθα ὃ ἐξάπτεται. 

Φρυαλλές ἐσχάρα, λύχνος, ἀκτίς, ὁ σπιν" 

Φὴρ ὁ ἀπὸ τοῦ πυρός, καὶ βοτάνη πρὺς λύ- 
χνον ἁρμόζουσα. µέμνηται 4ρισοφάνης Νε: 

τῶν παχειῶν ἐνετίδεις ὃρυαλ- 
{ ὅτι ἀπὺ 

φέλαις (68): 
λίδων,  τουτέςι τῶν ἐλλυχνίω»,. 

Φρύου τὸ παλαιὸν τὰ ἑλλύχνια. 
Φρυαλλίς. ᾿᾿ἐκ τῶν πολεµίων εἰσάγεις 

θρυαλλίδα”. (a Ach. 916), διὰ τὰ ἑλλύχνια, 
ἀπορρήτου ὄντος καὶ δεινοῦ εἰσφέρειν δρν. 
αλλίδα εἰς τὰς “Φήνας, ᾗ δὲ αἰτία" "τίνι 
τρόπῳ:. αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ »εώριον. 

ἐνθεὶς ἂν ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος, ἄψας ἂν 

ἐσπέμψειεν ἐς τὸ νεώριον δὲ ὑδρορρόας, βο- 
ρέαν ἐπιηρήσας µέγαν.' τίφη ἡ καλουµένη 
σίλφη" ἔσι δὲ ζῴον κανδαρῶδες. ὑδρορρόα 
δὲ δὲ οὗ τὸ ἀπὸ τοῦ ὄμβρου ὕδωρ συναγύ- 
µενον κατέρχεται. 

θρυΐνῃ ψιάθῳ; 

Ῥ 

"καὶ διὰ τὔτο γυµνω» 

θριπήδεςὀν α — Φύελλα 

Φέντα αὐτὸν καὶ θρυΐνῃ περιβληθέντα ψιά- 
Φῳ.' ef. v. Φεβρουάριος. 

θρυλίζω καὶ θρυλῶ καὶ ἐδρυλίχθη. 
θΦρυλλεῖ λαλεῖ, κυκᾷ. 

Φουλλίζω ψιδυρίζω. 
ψθρῦλος ψιθυρισµός, ὁμιλία μὴ φανε- 

ρῶς γινοµένη. ᾿ἡ γὰρ τῶν βαρβάρων ἐγχεί- 
ρησις δρῦλον οὐκ ἐνεποίησεν ἡμῖν" διμοκά- 
της φησί. καὶ 'πολὺς ἐγένετο τῶν ἁλισκομέ- 
ρω» ὁ θρῦλος. καὶ Φρυλούμιενον. 

Φρύπτεται, δοτικῇ, µαλακίζεται, ἡ ῥλα- 
κεύεται, χαηνδται, ἢ ἀνακλᾶται, καὶ ἄθρυ" 
πτος Ἰυνὴ ἡ μὴ μετέχουσα τῶν τοιούτων" 
'Ἡ δὲ ἦν ἀνδρόβιος καὶ ἄδρυπτος ἐς συμ- 
βίωσιν." καὶ αὖθις (ΑΡ 7 318) ́  ̓τὴν καὶ ἅμα 

χρυσῷ καὶ ἁλουργίδι καὶ σὺν ἔρωτι Φρυπτο- 

µένην, ἁπαλῆς Ἰύπριδος ἁβροτέρην, «{αἲθ᾽ 
έχω.” 

δρύψις ἡ βλακεία. "ἵνα καλλωπίσηται 
καὶ ὀρύψει χρήσηται βαρβάρων.” "ἤσην δὲ 
καλὼ καὶ µεγάλω, ὡραῖος δὲ ὁ νέος, οὐ τε: 

ὑρυμμένος μήν, ἀλλὰ γεννικὺν ὁρῶν'' (εξ. ν. 
πρόκωπο»). καὶ «4ριςοφάνης (Εεε]. 964) 5 
χθυσοδαίδαλτον ἐμὸν μέλημα, Κύπριδος ἔρ- 
ος, μέλατα κόσης, Δαρίτων ὑρύμμα, τρυ- 

φῆς πρόσωπο», ἄνοιδον."' 
Φδρύψομαι σφόδρα τρυφήσω, σεμνυνᾶ- 

κιαι, ἢ ἀντὶ τοῦ συντριῤήσομαι. Ἠριςοφάνης 
(Κα. 1166) ᾿"σήμερον ὑπὸ τῶν ἐραςσῶν ἐγὼ 
θρύψομαι, 

ὑΨδρώσκει πηδᾷ. καὶ δρωσμός ὑψτλὸς 

τόπος βουνοειδής, ἀφ᾽ οὗ * καταβαίνοντα 

Φεωρεῖρ, ὃ ἔει Φεᾶσθαι, ἢἡ φορεῖν καὶ πτ. 
Γδῆσαι. 

θυάδες ὀρμητικαί, 

Φύαμις (Chue. 1 46) ὄνομα κύριον. 

Θυάτειρα ὄνομα τόπου, καὶ Θνατει- 
ρη»ός ὁ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τύπου. 

δυγατριδῆ ἐγγόνη, ἡ τῆς θυγατρὸς 
δυγάτηρ. καὶ δυγατριδοῦς ὁ τῆς ὃνγα- 
τρὸς παῖς, 

Φνέεσσι (Ποπ. Ζ 270) ΨΦυμιάκασιν. 
Φυεία ἀγγεῖον εἲς ὃ ἐμβάλλοντές τινα 

ἀρτύμωατα τρίβοµιεν καὶ λειοῦμεν, “άριςοφά- 
νης (Ρας, 328) "καὶ θνείαν ἑσπέρας ὑπερφυᾶ 
τὸ μέγεθος εἰσηρέγκατο, καὶ “τρίβει ἐν 
αὐτῇ τὰς πόλεις βουλεύεται.) 

Φύει». τὸ Φύειν Φεοῖς Χαλδαῖοι. ἔθνος 
Περσικὸν πρῶτοι ἐξεῦρο», ἢ Κύπριοι, 

Φύελλα συςροφὴ ἀνέμου. “καὶ πνεῦμα. 
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θυηλαί — δυμὸν 

κατελθὸν εἲς τὸ πεδίον πολὺ Φὑελλάν τε καὶ 
εροβίλους ἤγειρε», ὥςε τὸ καθεςηκὸς νυκτὸς 
ὑναφέρειν οὐδέν.'' καὶ αὖθις Σοφοκλῆς (00 
1600) ᾿"οὔτε ποντία δύελλα κινηθεῖσα τῷ 
τότε χρόνω."' 

θυηλαί κυρίως οἱ Φύλακοι εἷἲς οὓς τὰ 
ὀυμιάματα ἐκβάλλέται. λέγονται δὲ θυηλαὶ 
αἱ ἀπαρχαί. 

Φυηπόλος ὁ Φύω», ὁ ἱερεύς. καὶ Φυή- 
πολίαι. 

Φυηπολοῦσι περιπολοῦσι, διὰ Φυσιῶν 
ὑπισχνούμενοι Φεοὺς ἐξιλάσκεσθαι. 

θυΐα ἡ ἴγδις' (ΑΡ 6 306) ''σὺν δὲ δυΐαν 
εὔπετρον καὶ τὰν κρειοδόκον σκαφίδα.” 

θυΐδιον» ἡ τριβαία. 
θύτνα. ἐπὶ Ζήνωνος βασιλέως εὑρέθδη 

ὃν Κύπρῳ τὸ λείψανον Βαρνάβα τὸ ἀποσύ- 
Ίου τοῦ συ»εκδήπου Παύλω. ἔκειτο δὲ ἐπὶ 
τὸ ςἴθυς Ἡαρνάβα τὸ κατὰ ἸΜατῷαῖον εὐ- 
αγγέλιον, ἔχον πτυχία Φύινα.. ο. Cedren. 
p. 353. 

θυῖσκη. 
θύλακοι καὶ σφῆνες καὶ ὑπεράλματα 

Ἰυμνασίω»ν εἴδη. Artemid. 1 55. 
Φύέλακος ἡ ἀρτοθήκη' ριστοφάνης 

Πλούτῳ (63) "ὡς ἄλφιτ οὐκ ἔνεσιν ἐν τῷ 
ὑνλάκῳ.' 

Φυλήματα πέµµατα, ἀπαρχάς, ἄλφιτα 
ἃ ἔμισγον οἴἵνῳ καὶ ἐλαίῳ, εἲς Φυσία» ἆνα- 

Πέροντες. 
Θυμαιτάδαι ὅΠιος Ἱπποθοωντίδος, 
ὁ Θυμαίτο τοῦ ἥρωος. seh. Α Vesp. 1133. | 
θυμαλγέα λυπηρά. 
θυμάλωπες ἢ καέντα ξύλα, ἢ σπινθή- 

πες, Ἠἢ διακεκαυμένοι ἄνθρακες. sch. Α 
Ach. 320. 

θυμάλωπες οἱ ἀπολελειμμένοι τῆς Φύ- 
ψεως ἄνθρακες, οἱ ἡμίκαυτοι. sel. AAMAeh. 320. 

Φυμαρέα (Βοπ. Τ 336) τὴν τῇ ψυχῇ ἀρέ- 
σχουσα». καὶ Φυμάρεια ἡ ἀρέσκεια. | 

θδυμάρμενον τὸ τῇ ψυχῖ ἀρέσκον. 
Φύματα Φυµιάµατα, ἀπαρχαί, θυσία" | 

— —— — — — ——— — — 

— — — — — — —— — 
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βρας ὀυναμένης δειπνεῖν' ἔσι δὲ βοτάνης εἰ- 
δος. ἆφ᾽ οὗ δηλοῖ ὅτι λάχανα µύνα τρωγού- 
σης εὐτελῆ (φεῖν. ANub. 420). Φυμβροφάγον 
δὲ ἤτοι ἀγροικικὸν καὶ ἐλευθέριο», παρ ὅσον 
οἱ ἐν ἀγρῷ διατρίβοντες ἀφελέςεροι καὶ ἐπι- 
εικέσεροι" τὸ δὲ Φύμβρον ἐν ἀγρῷ γίνεται, 
ἔσι δὲ τοῦτο ἄγριον φυτὺν καὶ δριµύ. ὃυμ- 
βροφάγον οὖν ἀντὶ τοῦ πικρὸν καὶ δριμὺν 
κατὰ τῶν ἐχθρῶ». οἳ δὲ ἀντὶ τᾶ δριμὺν καὶ 
ἱλαρόν. τινὲς δέ φασι τῷ θύμῳ εἶναι παρα- 
πλήσιον. sch. Α Αεἰν. 358. 

Θύμβρις ὄνομα ποταμῆ, καὶ πεδίο» τι. 
Φδυκέλη ἡ αὐλητική: (ΑΡ 6 46) *8 δε 

4θάνᾳ λήξας καὶ πολέμη καὶ δυμέλας ἔφετο." 
δυμµέλη ὁ βωμός, ἀπὺ τοῦ Φύειν' (ΑΡΗ 

721) "πολλάκις ἐν δυμέλῃσι καὶ ἐν σκη»ῇσι 
τεθηλὼς βλαισὺς «4χαρνείτης κισοὸς ἔρεψε 
Χόμα». Προκόπιος (Ατοι 1) 'μητρὸς δὲ τῶν 
τινὸς ἐν Ψδυμέλῃ πεπορνευμένων."' 

Φδυμελικοί οἱ ἐν ὑποκρίσει τὴν τέχνη» 
ἐπιδεικνύμενοι. 

δυμηδία τέρψις, τρυφή, εὐφρασία. καὶ 
δυμηδούμενοι" 'οἳ δὲ ὑπὸ συρίγγων καὶ 
αὐλῶν Φυμηδούμενοι μετὰ παίδων καὶ γυραι- 
κῶν πρὺς θυμηδίαις ἦσαν. 

Φδυμήνας χολωθείς. 
Φυμῆρες (Ηοπι, κ 362) καταθύκιον. 
Φυμηρέςερον ἡδύτερον. 
Θύμητις. 
δυμικόν ὀργίλον. 
Φυμιτίδω»ν ἁἅλῶν, οἷον μετὰ θύμα τε- 

τριμμένων" ριςοφάνης (Λεἰι. 738) '“περίδου 
μοι περὶ Φυμιτίδων ἁλῶν.'' 

δυμιώμενος ἀρωματιζόμενος. 
δυµοβαρής τὴν ψυχὴν ἀλγυνομένη" 

(ΑΡ 7 146) "'σῆμα παρ «4ἰάντειον ἐπὶ 'Ῥοι- 
τηίσιν ἀκταῖς Φυμοβαρὴς ἀρετὰ μύρομαι 
ἐζομένα.' 

Φυμοβόρος ἡ τὴν ψυχὴν διαφθείρεσα. 
Θυμοίτης ὁ τῶν “4θηναίων βασιλεύς. 

καὶ Θυμοιτάδαι. οὕτως ἐκωμωδοῦντο οἱ 
“4γαρνεῖς ὡς ἄγριοι καὶ σκληροί. καὶ ζήτει 

Αριςοφάνης (Αν. 902) "τὰ Φύματ οὐδέν ἐσι | ἐν τῷ «4{ραχαρνεῦ. 
πλὴν γένεια καὶ κέρατα, ἐπὶ τῶν ἱερείων Φυμολέων (ἨΠοπι. Ε 63 δυµώδης τὴν 
τῶν μὴ ἐχόντων σάρκας. τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ | ψυχή». 
τῇ Θυμιᾶσαι τὸ Φύειν' ἐπὶ μὲν γὰρ τᾶ ῥοὺς | Φυμομαχοῦντες ὄλγυνόμενοι τὴν ψυ- 
σφάξειεν, ἐπὶ δὲ τοῦ ψαιςοῦ Φύσειεν. sch. χήν" Πολύβιος (9 40) ''οἳ δὲ τὰ μὲν ἆπαλ- 
Α Ρίυι, 137. γοῦντες ταῖς ἐλπίσι, τὰ δὲ Φυμομαχᾶντες ἐπί 

Φυμάτιον τὸ μικρὸν θῦμα καὶ εὐτελές. τινα παράςασιν κατή»τησα»." 
θυμβρεπιδείπνου γαςρός τῆς δύµ.- θυιὸν ὀξίνην πεπωκότες"' (Α Τεερ. 
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1076) ""Σὺν δορὶ ξὺν ἀσπίδι ἐμαχόμεσθο᾽ αὐ- 
τοῖσι, Φυμὸν ὀξίνην πεπωκύτες.͵ 

δύμος εὐτελὴς βοτάνη, Αριστοφάνης 
Πλότῳ (255) “"ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταύ- 

τὸν θύμον φαγόντες, ἀντὶ τοῦ τῆς αὐτῆς 

πενίας μετασχόντες" θύµος γὰρ εὐτελὴς ῥο- 

τάνη. οὐδετέρως τὸ Φύμον, βραχυπαραλή- 
κτως. παρῴδηται δὲ ἐκ τῶν Ἡσιόδε (Ο. 41) 

oðdꝰ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ." 

ἀνεὶ τοῦ δίκαιοι, τὰ εὐτελῆ νέλοντες ἐσθίειν 

διὰ τὸ μὴ ἐδέλειν ἀδικεῖ. ἅμα δὲ καὶ τὸ 

τραχὺ τῆς γῆς διαβάλλει, 

θυμός. ἐπιθυμία καὶ θυμός εἰσιν ὀρε- 

χτικαὶ δυνάµεις τῆς ψυχῖς. διαφέρει δὲ θυ- 

μὸς καὶ ἐπιδυμία. ζητήσειε ὁ’ ἄν τις τὸ πῶς. 

τί γάρ; οὐχὶ καὶ ὁ θυμούμενος ἐπιδυμεῖ τό 

ἀντιλυπῆσαι τὸν προλυπήσαντα) τί δέ; ὀχὶ 

καὶ ὁ λόγος ἐπιδυμεῖ τῶν μαθημάτων καὶ 

τῶν Φεωρημάτων) καὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο 

ὅτι ἴσιν ἐπιθυμία καὶ κοινύτερον λεγομένη 

καὶ εἰδικώτερον, ὥσπερ ἡ διάθεσις λέγεται 

καὶ κοινῶς ἐπὶ τῆς ἕξεως, λέγεται καὶ εἰδε" 

κῶς ἡ ἀντιδιαςελλομένη πρὸς τὴν ἔδιν. ὕτω 

καὶ ἡ ἐπιδυμίω λέγεται καὶ κουῶς ἐπὶ πα- 

σῶν τιῶν δυνάμεων» τῆς ψυχῆς, λέγεται καὶ 

εἰδικώτερο» ᾗ ιἀντιδιαςελλομένη πρὸς τὸν ὃυ- 

μόν. Γμήοροπιν i in 1de anima, — 2. 

ὁ δὲ ὁριζόμενος τὸν θυμὸν ὄρεξιν ἀντι- 

λυπήσεως ά φυσικῶς ἀλλὰ διαλεκτικῶς ὡρί- 

σατο. οὐ γὰρ τὴ» οὐσίαν τοῦ υμοῦ ἐδήλω- 

σεν, ἀλλ’ ὃ τι ἐν τῇ οὐσίᾳ τοῦ δυμοῦ ἔχει 

τὸ εἶναι ἀποτεμὼν ὡρίσατο, ἐξ οὗ οὐδὲ τὰ 

παρακολθδοῦντα τῷ δυμῷ γ»ωρίσαιμεν ἄν 

ὥσπερ ἐκ τοῦ λέγοντος τὴν ὀργὴ ν ζέσιν εἶναι 

τοῦ περικαρδίου ἁἵματος ὁὲ ὄρεξυν ἀντιλη- 

πήσεως. ούτος γὰρ καὶ τὰ παρακολουν ὄντα 

γνώριµα ποιεῖ, ὅτι παλμός τις της χαρδίας 

παρακολθὸεἴ τοῖς ὀρ] ζομένοις, καὶ ὅτι φερ: 

µότης γίνεται περὶ ἐκεῖνα τὰ µέρη, ὅτι ἐρυ- 

ὑραίνονται οἱ ὀργιζόμενοι. τοῦτο δὲ διὰ τὴν 

τοῦ αἵματος χίνησι». 14. Η 3. 

ὅτι τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ὅσα τᾶ συναµ- 

φοτέρου, οὐδὲ ἐπινοίᾳ δύναται χωρισῦ ἤναι, 

ἐπειδὴ 0 θυμός ἐσιν ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἐν τῷ 

πνεύματι καὶ ἐν τῷ ἐφωμένῳ. σώματυ οἷον 

τοῦ μὲν λόγε ἐπιτρέποντος τῷ πνεύματι τὴν 

ὄρεξι», τοῦ δὲ πνεύματος τῇ ὀρέξει κυὂντος 

τὸ περικάρδιον αἷμα τοῦ ἔῴου, ὥσπερ ἔχει 

ἐπὶ βασιλέως καὶ σρατηγοῦ καὶ ερατοῦ" ὁ 

μὲν γὰρ βασιλεὺς ἐπιτρέπει τῷ σρατηγῷ ἁμύ- 

Φύµμος — Φυννοσκόπος 

»ασθαι τούσδε τινάς, ὁ δὲ σρατηγὸς χινεῖ 
τοὺς σρατιώτας, οἳ δὲ ἀμύνονται. ὁ μὺ ὂν 

ἐν τῷ λόγῳ οὐκ ἔςιν ἀχώριςος τᾶ ζῴα᾽ οἳ- 
τος γὰρ χωριςὺς παντὸς σώματος" ὁ ὁὲ ἐν 

τῷ πνεύµατι εἰ μὴ παντὺς Χωριός, ἀλλ ἂν 

[τοῦ γεώδους χωριςὸς σώματος. ὁ δὲ y, τα: 
Γτέσιν ἡ ζέσις τοῦ περικαρδία αἵματος, ἀχω- 

Γριςσύς ἐςι τούτου τοῦ ἐξωωμένου σώματος. 

id. Ε 6. 

Φυμὸς ἑπταβόειος ὁ μέγας, ἀπὸ µε 
ταφορᾶς τῆς ἀσπίδος τοῦ «4ἴαντος (δει. Α 

Ran. 1049). Κρέων, Οἰδίποὺι (Ο6 954) "δν. 

μοῦ γὰρ ἀδὲν γῆ ηράς ἐσιν ἄλλο πλὴν Φανεῖν. 

Θανόντων ὁ) οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. οἷον ὃκ 

ἔσι τοῦ θυμοῦ κρατῆσαι ἄνθρωπον ὄντα. ἑ 
καταγηράσκει τὸ ὠμὸν τοῦ Φυμοῦ, εἰ μὴ 

ἐξέλδοι τοῦ ῥί8 ὁ ἄνθρωπος" ἀδύνατον γάρ 

ἐςσον ὄντα ἄνδρωπον μὴ δυμφ χρήσασθαι. 

[τοῦτο καὶ παροιμιακῶς λέγεται, ὅτι ὁ δυμὸς 

ἔσχατον γηράσκει. λέγεται δὲ διὰ τοὺς πρε 

σβυτέρους" ὅσον γὰρ γηράσκουσι, τὸν Ότ- 
μὸν ἐρρωμενέςερον ἔχουσι. καὶ «ἄ«λκαῖος ὡς 
λεγοµένο κατὰ τὸ κοινὺν αὐτᾶ µιμνήσκεται.. 

ο δυμὸς ὀργῆς. ὁ μὲ γὰρ δυμὸς ὀξὲς 
Γκαὶ ὀλιγοχρόνιος, ἡ δὲ ὀργὴ βραδυτέρα μὲν 
μονιμωτέρα δέ. Θυμὸν τοίνυν ὀργῆς τὴν ἐπί 
πιΟνο» ἐκάλεσε τιμωρία». Théodoret. in Ps. 
08 25. 

Φυμοσοφικώτατος 4ρισοφάνης (Υ9ρ. 
1330) εὴ ριφράδην πολύ τι Φυμοσοφικώ: 

τατο», ὄντινά πυτ ὦμοσε μαθόντα παρὰ μι: 

δενός, ἀλλ ἀπὸ σοφῆς φύσεος αὐτόματον 

ἐκμαδεῖν γλωττοποιεῖν, εἰς τὰ πορνεῖ εἰσ: 

(όνς ἑκάςοτε. 

δυµόσοφος εὐκαθὴς φύσει, εὐφνής, ἐκ 

τᾷ ἰδί Φυμᾶ σοφὸς καὶ οὐκ ἐκ µαθήσεως. 
τοὺς αὖν ἐκ φύσεως ὀξυμαθεῖς οὕτως ἐκή- 
λουν. «4ριστοφάνης ἈΝεφέλαις (815) ""ἀμθε, 
ὀέδασκε" Φυμόσοφός ἐςιν φύσει. 

Φυμοφθόρα (Ηοω, Ζ 169, ῥ 459) τὰ 

τὴν ψυχὴν φῷείροντα. 
Φυννάζοντες (Α Vesp. 1085) ἀντὶ τοῦ 

κατακεντοῦντες"' τοὺς γὰρ μεγάλους ὃ ύνρᾶς 
τριόδουσιν ἐλάμβανον. 

δυννεῖα" (Δ Ἐα. 904) ᾿Φυννεῖα θερμά 

Γκαταφαγών, κῴτ' ἐπιπιὼν ἄκρατον οἴνὸ χού, 
κασαλβάσω τοὺς ἐν Πύλῳ ςρατηγούς., 

Φυννίζω καὶ ἀποθυνρίζω τὸ ἀποπέμ' 
ποµιαι καὶ παραλογέοµαι. 

Φυννοσκύπος. καθάπερ τὸν Φυνοσεν' 



θυννοδκοπῶν -- δύσκη 

πον εἰσιόντες εἷἲς τὸ ὀίκτυον οὐ λανθάνεσι» 
οἱ Φύννοι, οὕτως οὐ λανθάνεασι τὸν Κλέωνα 
τῆς πόλεως ἐπιβαίνοντες οἱ τοὺς φόρους φί- 
ροντες, προαρπάζει οὖν τούτους, δέον τὴν 
πόλιν λαμβάνει» τούτους. ὀνειδίζει ἂν αὐτῷ 
ὄτι τὰ ὀημόσια »οσφίζεται χρήματα. ἅμα δὲ 
καὶ εἰς ὀψοφαγίαν αὐτὸν διαβάλλει 4ριστο- 
φάνης Eq. 913). 

Φυννοσκοπῶ»ν “Αριστοφάνης (8α. 315), 
ἐπεὶ οἱ Φυννοσκόποι ἐφ᾽ ὕψους ἱςάμιενοι τὴ» 

κατασχοπὴν τῶν εἰσιόντων Φύννων εἲς τὰ 
ὀίτνα ποιοῦνται. καὶ αὖθις (8γηεν. ϱρ.57 
Ρ. 197) "ἄνθρωπος οὐκ ἔχων εἰπεῖν ὄνομα 
πάππου, ἀλλ οὐδὲ πατρός, φασί, πλὴν ὅσον 
Ηκάσαι, ἀπὸ ΨΦυρνοσκοπείου ἐπὶ τὴν ἡγέμο- 
χὶν ἀπήνην ἁλάμενος., 

θυνοί ὄνομα ἔθνους. 
Φύνω» ὁρμῶ». 
θνύεις ὁ τεθυμιαμένος. 
δυόεν εὐῶδες' (ΑΡ 7 218) ''καὶ λιπαραὶ 

ὑνόεν ἆσθμα π»έουσι κόμαι. 
δύο». ἐφορολόγου» οἱ Ῥόδιοι τὰς au- 

σὐεῖς. Ἱασσανάσσης μὲν γὰρ ἀπέσειλεν αὖ- 
τοῖς ἐλέφαντος. λ' τάλαντα δύα δὲ ν, πρὸς 

χιτασχενὴν τῶν ἀγαλμάτων ὧν ἦσαν ἕψη- 
Φισμένοι κατασκευάζειν’' (Polyhius). 
Φυοσκόος (Ηοιη. φ 145) ἱερεύς. 

Φδυοσκύπος ὁ διὰ τῶν Φυσιῶν µαν- 
τενόµενος. 

Φδύραζε ἔξω τῆς Φύρας' "“φύραζε Κἄ- 
ρε, οὐχέτ ἀνθδεςήρια. οἳ μὲν διὰ πλῆθος 
οἰχετῶν Καρικῶ» εἰρῆσθαί φασι», ὡς ἐν τοῖς 
ἀνφεςηρίοις εὐωχεμένων αὐτῶν καὶ ἐκ ἔργα. 
ωμένων. τῆς οὖν ἑορτῆς τελεσθείσης λέγειν 
ἐπὶ τὰ ἔργα ἐκπέμποντας αὐτούς 'Φύραζε 
Κάρες, οὐκέτ ἀνθεςήρια." τινὲς δὲ ἅτω τὴν 
παροιµίαν φασί ""Φύραζε κῆρες, οὐκ ἔνι ἂν- 
Φιςήρια, ὡς κατὰ τὴν πόλιν τοῖς ἀνδεςη- 
ρίις τῶν ψυχών περιερχοµένω». 

θύραθε» ἔξωθεν, ἐγγύς' "ἦν δὲ ἡ μα" 
Ῥία οὐ φύραῦεν, ἀλλ ἔνδοφεν ἐλύσσα καὶ 

ἐμαίνετο ἀνὴρ φύσει πονηρὸς καὶ ἐξουσίαν 
ἔχων” (εἴ, ν. Φῆσος). 

Φυραῖος Σένος καὶ ἔξω τῆς Φύρας. θυ- 

ρεὸς δὲ τὸ ὅπλον. 
θύραι οὐρανοῦ ἡ ἄνωθε» χορηγία, µε- 

ταφορικῶς ἀπὸ τῶν ταµιείω». «4αβῤίὸ (Ρε. 
77 23) "καὶ θύρας οὐρανοῦ ἠνέῳξε.” 

Φδύρασιε»' 4ριςσοφάνης (Ρας. 993) ᾿ὁ γὰρ 
βωμὸς Φύρασι καὶ δή, ἀντὶ τοῦ ἐξ ἑτοίμε 

ες 
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ἐςὶ παρεσκευασµένος. 
Φυραυλεῖν πλανᾶσδαι κατὰ τὴν χώρα», 

ἢ παρὰ ταῖς δύραις αὐλίζεσθαι, ὅπερ ἐστὶ 
καθέζεσθαι καὶ προσεδρεύειν. '"ὡς ἂν δηρώ. 
σης κόρης καὶ θυραυλούσης τρεφοµένη μὲν 
ὄμβροις, τι»ασσοµένη δὲ ἀνέμοις κόμη πολλὴ 
ἦν καὶ βαθεῖα”. (εἴ. v. βανεἴα). 

Θυργω»ίέδαι ὁῆμος Πτολεμαΐδος φυ- 
λῆς. Harp. 

Ψυρεός ὅπλο», τὸ παρ ἡμῖν σκητάριον. 
καὶ Φφυρεοφόροι οἱ θνρεοὺς ἔχοντες" οἳ δὲ 
ἁπλῶς δορατοφόροι. ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ 
6129) "ὀκτώ τοι δυρεός, ὀκτὼ κράνη, ὀκτῳ 
ὑφαντοὺς θώρηκας. 

δυρεπανοίκτης Κράτης ὁ Θηβαῖος, 
ἐκλήδη ὁ’ οὕτω διὰ τὺ ἐπεισιέναι ἐς παντὸς 
οὗπερ ἐβούλετο οἶκον. εξ. ν. Κράτης ο. 

Ψδύρετρα Φυρώματα, ἡ ἀραιόθυρα. 
Φυρηβόλος ὁ τέκτων. 
Φύρηφιν ἔξωθεν, ἔξω. 
Ψυρίς Φυρίδος. καὶ Φυριώτης ὁ ἔξω 

τῆς Φύρας. καὶ Φ ύριο» ἡ θύρα. 
Φυροκοπεῖται Gynes. p. 138). καὶ ὃν- 

ροκόπος ὁ τὴν θύραν κύπτω». 
ὅτι Αριςομένης ὁ φηναῖος θυροποιὺς 

ἐπεκλήθη. εἴ. ν.4ριςομένης. 
Φύρσος βακχικὴ ῥάῤὂδος. ἢ λαμπάς, ἣν 

ἐβάςαζον εἲς τιμὴν τῷ «4{ιονύσῳ. ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 6 158) ''Πανὶ Βίτων χίµαρο», νύμ- 
φαις ῥόδα, Φύρσα .4ναίῳ, τρισσὸν ὑπ εὖ- 
πετάλοις ὁῶρο»ν ἔθηκε φόβαις.'' καὶ αὖθις 
(6 165) "καὶ Φύρσου χλοερὺν κωνοφόρα κά- 
μακα.” 

δυρωρός ὁ φύλαξ τῆς Φύρας. λέγεται 
δὲ καὶ Φηλυκῶς. 

ψῦσαι τὸ σφάξαι. καὶ τὸ Φυμιᾶσαι παρ᾽ 
Ὁμήρῳ (1919), 

Φυσάνοις κορύμβοις, κροσσοῖς' (ΑΡ 6 
202) ""εὐθύσανον ζώνη» τοι ὁμοῦ καὶ τόνδε 
κύπασσιν τδὶς παρθενίων Φῆκεν ὕπερθε 
δυρῶν. 

Φύσθλα (Ηοπι. 2194) αἱ ̓ χράδαι αἱ βακ- 
χικαί, ἤτοι συκῆς φύλλα. ἔνιοι δὲ τὰ ἐπι- 
φερόμενα τοῖς βωμοῖς. οἳ δὲ τὰ φύλλα τῆς 
ἀμπέλου, ἢ κισσούς, ἢ κλάδους, ῥάβδους, 
»άρῦηκας, Φύματα, ςεφανώµατα, χοάς. 

Φυσία. τῶν Φνσιῶν αἳ μὲν δωροφορικαί, 
αἳ δὲ ἀπολυτρωτικαί, αἳ δὲ διαλλακτικαί, αἳ 
δὲ ἀποπληςικαί (απ ἀποτελεςικαῦ. 

νύσκη ἡ σκάφη. 
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Φῦσον». ὅτι ἓξ Φυσίαι ἐξ ἐμφύχων ἐδύ- 
οντο, προβάτου οὺς βοὺς αἰγὸς ὄρνιφος χη- 
νός" ἐφύετο ἕβδομος ὁ ἐξ ἀλεύρου. καὶ ζή- 
τει ἐν τῷ βοῦς ἕβδομος. 

Φυσσανύεσσα (Πομ. E7äs) κροσσοὺς 
ἔχουσα. 

Φυςήριον τὺ ὁρμητήριο». 
Θύσιον πόλις τῆς «4ἰτωλίας. τινὲς Θ ὐὑ- 

τιον» ἄνευ τοῦ σ. 
Φυτηρίοις θυμιατηρίοις. 

θύψιες. καὶ  ύψαι ἐπικαῦσαι. καὶ θυ- 
µάλωπες οἱ ἀπολελειιμένοι τῆς θδύψεως 
ἄνθρακες, οἱ ἠμίκαντοι. 

δύω δοτικῇ. αἰτιατικῇ δέ '"Φύσατε ὃν- 
σίαν δικαιοσύνης”, (Ρε, 4 5). 

θνυώδες τεθυμιαμένον" (ΑΡ 6 965) '"Ἡρη 
τικήεσσα, «{ακίνιον ἣ τὸ δυῶδες πολλάκις 
οὐρωνόθεν νισοµένη καθορᾷς. καὶ θνώ- 
ὅης ὁ τεθυμιαμένος. 

Ψδυωμάτω». θύματα µύρω», ἀρώματα 
θυμιαμάτων. 

Θυ ώνη ἡ Σεµέλη, παρὰ τὸ Φύειν, ὃ ἔςιν 
ὀρμᾶν, 

θνυωρός κυρίως ἡ ἱερὰ τράπεζα" "ἔλεγε 
Φερεκύδης ὅτι οἱ Φεοὶ τὴν τράπεζαν Φνωρὺὸν 
καλοῦσι.” 

θῶες Φώων. Φηρία ἐξ ναίνης καὶ λύχε 
γεννώμενα. 

Φδωή ἡ ζημία, καὶ ἆν ὥος ὁ ἀζήμιος, 
Φωὴ δὲ ὃ κατατίθεται ὃ ζημιούμενος. 

Φώ8δ' ὁ "Ερμῆς. 
Θώκνειον ὄνομα τόπου. 
Φὤκος ὀρόνος, καφέδρα. 

Θωμᾶς ὄνομά κύριον. 
Φὤμιγξ τὸ σχοινίον. 
Φωμίζω δεσμῶ σχοινίοις. 
Φωμούς σωροὺς ξύλω». δωμιοὶ δὲ λέ- 

γονται καὶ οἱ τῶν πυρῶν σωροί. τυφὼς δὲ 
ἡ ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς γῆς συςροφή, πρὶν 
ἐκπυρωθῆναι. ριςοφάνης (1.9. 979) '"'εἴθ 
αὐτὴν ὥσπερ τοὺς Φωμὰς μεγάλῳ τύφῳ καὶ 
πρηςῆρι δυσρέψας καὶ Συγγογγολίσας οἴχοιο 
φέρων.' . καὶ αὖθις ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
209) “άκτά τε Κρηταιὶς ἐυτριβέος τε ῥύεια 
θωμιοῦ. 

Θώ» ὄνομα κύριο». καὶ κλίνεται Θῶνος 
(Ηοπι. ὁ 228). 

Φώπα κόλακα” 'Ἱόρτιόν τε καὶ τοῦτον 
Φώπα ἰσχυρὸν ὑμνοῦσι.'' ef. ν. Ἱόρτιος. 

Φωπεία κολακεία. ἡ περισσὴ πρός τι- 

᾿Φῦσον --- Φώραξ 

νας κολακεία, καὶ τὸ μὴ ἐλευφέρως προσφέ- 

ρεσῷαι τοῖς ὑπερέχουσιν. Αντιφῶν ἐν τῷ 
περὶ ὁμονοίας ' πολλοὶ ὃ᾽ ἔχοντες φίλους οὐ 
γινώσκουσιν, ἀλλ ἑταίρες ποιοῦνται Φῶπας 
πλούτου καὶ τύχης κόλακας." 

Φῶπες οἱ μετὰ ψεύδους καὶ Φαυμασιιξ 
προσιόντες ἐπὶ κολακείᾳ λόγοι" '"θώπάς τε 
καὶ ἀπατηλοὺς προτείνοντες λόγους. ἡ εὖ- 
Φεῖα θώψ θδωπόύς, "καὶ ὅτως μὲν ἐθεράπευε 
τὰ ὁίκαια καὶ φιλοσοφία πρέποντα, ἀλλ οὐ 
τὸν Φῶπα {ρόπον καὶ βάναυσον" (Βαπιαςε. 
Phot. ρ. 551 9). 

Φωπεύει, αἰτιατικῇ, ἁπατᾶ. ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (ΑΡ 5265) "ὗττι χαλέπτων ΚΝύπριδα 
Φωπεύεις δεσποτικὴ» ὀδύνην. καὶ 4ριςοφά- 
νης (aeh. 639) "εἰ δέτις ὑμᾶς ὑποῦωπεύσας 

λιπαρὰς καλέσειεν θήνας, εὕρετο πᾶν ἂν 

διὰ τὰς λιπαράς, ἀφύων τιμὴν περιάψας. 
λιπαρὰς ἀφύας. ἀντὶ τοῦ εὐτελῆ τιµή». λέ- 
γεται δὲ καὶ ἑνικῶς ἀφύη” “ριςοφάνης ἐν 
Τωηνιςαῖς 'ἅλις ἀφύης μοι" παρατέταµαι 
γὰρ ἐσθίων") (ε[. ν. ἀφύα ἐς πῦρ). 

Φωπικαέ κολακευτικαί' (Α Lys. 1036) 

«ἐξὲ Φωπικαὶ φύσει. καὶ Φωπικῶς κολα- 

χευτικῶς. 

Φωρακείοις προμαχῶσι, ὀρυφάκτοις, 
λωρικίοις" "μέχρι μέν τινος ὑποπεπτηχότες 
τοῖς Φωρακείοις ἠρέκεν᾽ (Πονερίν, Β. 1. 5 7 4). 

θωρακεῖον τὸ τεῖχος. 
Φωράκιον τὸ τοῦ ἐλέφαντος. "ὅτι 4ν- 

νίβας ὁ Καρχηδονίων «ρατηγός, φέρω» τῶν 
ἐλεφάντων τὰ κια καὶ τοῖς τῶν δηρίων 
οἰκιδίοις ἐπὶ πλεῖςον ὕψος τὺς κλάδες ἀπο- 

κόπτω», ἀσφαλῆ καὶ ῥᾳδίαν τὴν ὁδοιπορίων 
κατεσκεύαζε”' (Polyhius Ὦ). 

δώραξ πύργος, χιτώ», «ἴθδος, παρὰ τὸ 
τὸ Φεῖον ὠρεῖν, τουτέςι φυλάττειν τὸ δια- 
νοητικύ», ὃ ἐςσιν ἐν ἡμῖν θεῖον. seli. Α Vesp. 
11090. 

Φώραξ δὲ ἱππέως Πάρου τοιόσδε ἐςί. 

τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ πρύσω σέρνον τε καὶ µη- 
οὓς καὶ χεῖρας ἄκρας καὶ κνήµας καλύπτει, 
τὸ δὲ ὄπισῷεν νῶτά τε καὶ τὸν αὐχένα καὶ 
τὴν κεφαλὴν ἅπασα». περόναι δέ εσι πρὸς 
ταῖς πλευραῖς πεποιηµέναι, αἷς ἑκάτερον τῶν 
κερῶ» συµπορπηθ ἐν ὅλον σιδηροῦ» ποιεῖ φαί- 
νεσθαι τὸν ἱππέα. κωλύει δὲ οὐδὲν ὁ σίδη- 
ϱος οὔτε τὰς ἐκτάσεις τῶν μελῶν οὔτε τὼς 
συςολάς' οὕτως ἀκριβῶς πρὸς τὴν τῶν µε- 
λῶν φύσιν πεποίηται. ὁπλίζουσι δὲ καὶ τὸν 



Φώρηκος — Ἰάνωβος Ὁ 

ἵππον ὁμοίως σιδήρῳ πάντα µέχρι τῶν ὀνύ- 
ων, διότι οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος ἂν εἴη τῶν 
ἰδίων ὅπλων, εἰ ὁ ἵππος αὐτοῖς προαπόλοιτο. 
Ευραρίας Ἡ 
θώρηκος (Ηοπι. 4 136) τοῦ Φώρακος. 
δωρήξασθαί ἐσι τὸ καθοπλισθηναι, 

καὶ τὸ πίνειν. καὶ τὸ μεθυσθῆναι, ἐπειδὴ 
veet καὶ τὸ ςηθος. διὰ τὸ Φερμαίνειν ὂν 

τὸ ςἦθος Φωρήσσειν λέγεσι τὸ µεθύειν, καὶ 

ἀκροθώρηκας τοὺς ἀκρομεῦθύσες ἐκάλε». 
χέχρηται δὲ τῇ λέξει καὶ “4νακρέω». ἔξαιρε, 
πτσὶ, κἀμοὶ τὸν χοᾶ, ὃν καλεῖ θώρακα, ὧςε 
θωρακισθῆναι, οἷον τὸν θώρακα πληρῶσαι 
ch.A Αεὶν. 1153, Υενρ. 1196). θωρήξομαι ὃν 
ὠτὶ τοῦ µεθυσφήσομαι, καὶ Φώρηξις ἡ 
μέθη η ἡ ἀπὸ οἴνου γινοµένη βλάβη. 
Φωρήσσετο GHom. ΕΤδΤ) καθωπλίετο. 
δωρηχθό είς ὁπλισφείς. 
θωρυκίων. οὗτος ταξιάρχης ἦν ἐν τοῖς 

Πιλοπονρησιακοῖς τῶν “4θηναίων" ὃς πίσσαν 
ἔπεμψε τοῖς ἀντιπάλοις εἰς τὸ ἀνάψαι τὴν 
ἑαυτᾶ πόλιν, ὅφεν γνωσθεὶς ἐκωμωδεῖτο ἐπὶ 

προὀοσία. οἳ δὲ ἀντὶ τοῦ τὸν Θωρυκίωνα 
μιμούμενος, ὃς : ην «ἰγινήτης ταξίαρχος 
πραδύτης, ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν 
πέµπων εἲς ᾿Επίδαυρον, ἢ χρήματα ταῖς 
τῶν. ἀντιπάλων ναυσὶ παρέχων. κε. Α 
Καπ. 365. 

Φώς δωός. 
Θωύ8 καὶ Θώ9 ὁ 'Βομῆς. 
δωσκάζω καὶ ἐθωύμαζον. 
Φωύσσοντες ὑλακτῶντὲς' Ὅμηρος "βα- 

ρύθρομα Φωύσσοντες. καὶ θωυκτὴρκύω»ν 
ὁ ἑλαχτικός. καὶ δώυξε» ἀνεβόησε' Ἀοψο- 
αλῆς «(Αἴ. 307) “καὶ πλῖρες ἄτης ὡς διοπτεύει 
σέγος, παίσας κάρα θώνξεν. καὶ Φώνξεν 
ἐκάλεσεν, ἐβόησεν. «εἰ. Ὦ OC 1624. 

ἴα µία. ἢ φωνή. ἡ βία. 
Ἰαβώκ ὄνομα κύριο». 
Ἰαβίν, ὡς τὸ ' Ἰαβὶν ἐν τῷ χειμάρρῳ 

Κεισῶν" (Θα, 83 19). 
Ἰάδμω» Ἰάδμονος. ἦν δὲ Σάμιος" οὗ 

τοὺς καὶ ἡ “Ροδῶπις δούλη ἦν, ἣν ἑταίραν 
Ἰενομένην, Θρᾷσσαν τὸ γένος, Χάραξος ὁ 
ἀδελφὸς Σαπφοῦς ἔλαβε γυναῖκα καὶ ἐξ αὐ- 
τῆς γεννᾷ. καὶ ἔσεν ἐν τῷ “4ἴσωπος Σάμιος. 

Ἰάειρος (μις. 8 41) ὄνομα κύριον. 
Ἰαζάρτης ὁ Τάνωίς ποταιιός. 
Ἰάζυγες ὄνομα ἔθνους. 
Ἰάθωνος ὄνομα κύριο». 
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Ἰαήΐγεσθαι εὐφραίνεσθαι. καὶ ἰαινό- 
μενοι. 

Ἴαιρα (ΒΠονη. Σ 49) ὄνομα κύριο». 
ἰακχάζουσιν λέγεσι, φυλάττασιν. ᾿Ηρό- 

ὅοτος (8 65). 

Ἴακχος ὁ «4ιόνυσος, ἢ ὕμνος εἲς τὸν 
Φιόνυσο». 

ἴαχχος ὄμνος εἲς «{ιόνυσον" (Α Ran. —* 
᾿"ἄδεσι τὸν ἴακχον ὥσπερ «4ιωγόρας.. τοῦ- 
τόν φασι» ἄφεον κεκλῆσθαι. γέγονε δε καὶ 
ἕτερος, κωμωδούμενος ἐπὶ µεγέφει' Ἔριωπ- 
πος ἐν ἸΜοίραις μείζων γὰρ ἢ νῦν δή ἐσι, 
καὶ δοκεῖ δέ µοι, ἐὰν τοσοῦτον ἐπιδιδῷ τῆς 
ἡμέρας, μείζων ἔσεσθαι «{ιωγόρου τοῦ τερ- 
Φρέως.” 

ἴακχος «4ιόνυσος ἐπὶ τῷ µαςῷ. καὶ ἥρως 
τις, καὶ ἡ ἐπ αὐτῷ ᾠδή, καὶ ἡ ἡμέρα καθ’ 
ἣν εἲς αὐτὸν ἡ πανήγυρις. ἔνιοι δὲ καὶ ὃό- 
ρυβος" "ὃ τε μυςσικὺς ἴακχος ἠκούσθη κατὰ 
τὴν ναυμάγίαν Περσῶν καὶ "Ελλήνων. ἴακ- 
Χος οὖν παρὰ τὸ Ἰάκγω. “καὶ μέντοι καὶ ὁ 
ἴακχος ἠκούσθη ἐκ τᾶ Θριασίε πεδίη ὑμνό- 
ενός τε καὶ ἀδόμενος., 

Ἰακώβ ὄνομα κύριο». 
Ἰάκωβος Ἡσυχίου υἱὸς ἰατροῦ, ὁ ἐπι-α 

χληθεὶς ψύχριςσος, ἐκ τοῦ ἐξάρχε «αμασκη: 
νοῦ. εἰς 'Ρόδον δὲ γενομένου τοῦ πατρός, 

εἶτα εἲς «{ρέπανον τὸ ἐν “ἄργει ἐλφύντος, 
κἀκεῖ γήµαντος τὴν ἐξ αὐτοῦ τεκοῦσα» τὸν 

Ἰάκωβον, καταλιπόντος δὲ τήν τε γαμετὴν 
καὶ τὸν παῖδα, καὶ ἐκδημήσαντος ἐπὶ ἔτη ι9' 
εἲς τε ἄλεξάνδρεια» καὶ Ἱταλίων, καὶ οὐδὲ 
περιεῖναι ὑοκοῦντος' ὅθεν γαμεῖται μὲν ἡ 
Ιακώβου µήτηρ δευτέρῳ ἀνδρί, καὶ παίδων 
αὐτῇ γενοµένων ἀρρένων δύο καὶ Φηλείας 
τελευτᾷ τὸν βίον ὁ γαμµήσας αὐτή», ἐπάνεισι 
δὲ “Ἠσύχιος εἲς Κωνςαντινόπολιν’ ὅπερ γνὺς 
Ἰάκωβος ἦλδε πρὸς αὐτόν, καὶ τότε παιδείας 
ἤρξατο, καὶ ἰάτρευσεν ἐν Κωνςωντινουπύλει 
ἐπὶ .{έοντος βασιλέως. 

Ιάκωβος ἰωτρός. ἀπὸ «{αμασκᾶ εἷλκευ 
τὸ γένος, καὶ ἐς τὸ ἀκριβέςατον ἀναβὰς τῆς 

ἐπιςήμης τέλειος ἦν, οὐ διαγινώσκων µόνον 
τὰς νόσους ἀλλὰ καὶ ἰώμενος ὑμᾶ μὲν κατὰ 

τὸν λόγον ὁμοῦ δὲ κατὰ τὴν πεῖραν ἔπιμε- 
λῶς τε καὶ ἱκανῶς, ὥςε τὰ πρωτεῖα τῆς ἰα- 
τρικῆς εὐκλείας ἀπενέγκασθαι τῶν καθ’ ἕαυ- 
τὸν ἰατρῶ», παραβάλλεσδαι δὲ ἤδη πρὸς τὰς 
ἀρχαίους, ὑπερβάλλειν δὲ αὐτῶν τούς γε 
πλείως, οἷα δὲ ἔχοντα δύναμιν ἰσόφεον ἄγα- 

, 
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πᾶσθαι καὶ προσκυνεῖσθαι ὑπὸ τῶν δεοµέ- 
»ω», οὕτω δὲ δαρρεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῷ καὶ ἐπὶ τῇ 
κρίσει τῶν οἰκείων μεθόδων ὡςε, εἰ ἀπελο ὼν 
πρὸς τὸν ἄρρωςον καὶ τοῖς σηµείοις τὸ »ό- 
σηµα διαγνοὺς ἀπεφήνατο ῥιώσιμον εἶναι τὸν 
ἄνφρωπο», εὐέλπιδας γίγνεσθαι πάντας ὡς 

ὑγείας ἐσομένης, εἰ δὲ μή, ὡς τελευτῆς, καὶ 
µηδένα πώποτε τῶν» ἐλπίδων διαψευσθήῆναι. 
ἔλεγε δὲ ὁ αὐτὸς χρῆναι τὸν ἄριςον ἰατρὸν 
ἦτοι ἀπογνῶναι τῆς νόσου, ἡ ἀψάμενον εὖὐ- 
Φὺς εἲς ῥᾷο» μεταβαλεῖν τὸν νοσοῦντα καὶ 
ἔχοντα μετριώτερον ἀπολείπει», ἄλλως δὲ μὴ 
ἀποςῆναι πρότερο». πάντας δὲ ὡς εἰπεῖν 
ἀπήλλωττε τῶν ἐνοχλούντω» παθῶ» παραυ: 
τίκα ἢ μικρὺν ὕςερον. διύπερ οἳ μὲν ἄλλοι 
σωτῆρα τὸν Ἰάκωβον ἀπεκάλουν, οἷά ποτε 
καὶ τὸν «4σκληπιόν, οἱ δὲ ἰατροὶ διέβαλλον 
ἀεὶ καὶ ἐλοιδόρουν ὡς οἷόν τινα οὐκ ἰατρὺν 
ἀλλὰ ΨΦεοφιλῆ τινὰ καὶ ἱερύν. καὶ οὐκ ἐψεύ- 
ὀοντο" ἦν γὰρ ἐπιεικὴς ὁ ἀνὴρ καὶ Φεῷ τῷ 
ὄντι κεχαρισµιένος. εἰ δὲ δεῖ τὸ τοῦ φιλοσό- 
φου εἰπεῖν, ἀσκληπιαδικὴν ᾧετο τὴν τὸ ἾΊα. 
κώβου ψυχὶν καὶ κατὰ φύσιν παιώνειο», 
προσεῖναι δὲ καὶ τὴν ἐρωτικὴν τᾶ ἐπιτηδεύ- 
µατος ἐπιμέλειαν, ἡ µάλιςα φιλεῖ τὴς τεχνί- 
τας ἑκάςους οἰκειῶν καὶ προσάγειν τοῖς ἐφό- 
θοις τῆς τέχνης. οὕτω καὶ Φειδίων ἐνδου- 

σιῶντα δημιουργεῖν' οὕτω καὶ Ζεῦξιν εἰκά- 
ζειν τὰ ἀγάλματα. Damase. Phot. p. 344 a. 

ο Ἰάκωβος. οὗτος πιὼν φάρμακο» ἐπὶ 
Ἀάλεντος ἐτελεύτησε». ἦν δὲ ὁ συμβελεύσας 
αὐτῷ πιεῖν τὸ —— “Ιιβάνιος ὁ σοφι- 
σής, διὰ τὸ ἐπιζητῆσαι τίς ὁ διαδεξόμενος 

τὴν βασιλείων Βάλεντος. 
ἰάλεμος ὁ ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσιν ἀνίαν 

φέρω». καὶ παροιμία "Ἰαλέμηα ψυχρύτερος. 
ἰάλεμον τὸν Φρῆνόν φασι. λέγουσι δὲ αὐτὸν 
υἱὸν Καλλιόπης κακοδαίµονα καὶ ὑςερούμε- 
νον καὶ ὀρφανό». 

ἰαλεμώδη τὰ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια. 
Ἰαληψός (an Γαληψός) χώρα. 
ἴαλλος ὁ σκωπτύλης, καὶ αλλοι τὰ 

σκώμματα. 
ἰάλλω ἐκτείνω. 
ἴαμα. 

ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, Ἰζμαι δέ. 

ἰαμβεῖος λόγος, καὶ τὸ ἐδέτερον ἰαμ- 
βεῖο»' ἰάμβιον δέ, καὶ Ἰάμβιος ὄνομα 
κύριο». 

Ἰάμβη ὄνομα κύριον. 

Ἰάκωβος ο -- Ἰάπυξ 

ἰαμβίζω τὸ ὑβρίω" ὡς γὰρ ὁ ἴαμβος 
ἐκ ῥραχείας καὶ μακρᾶς, οὕτω καὶ ἡ ὄβρις 
ἐξ ὀλίγου ἀρχομένη πρόεισιν ἐπὶ μεῖζον. καὶ 
Ὅμωηρος (4 449) η τ ὀλέγη μὲν πρῶτα." 

Ἰάμβλιχος, οὗτος, ὡς φασι», ἀπὺ δού-ε 

λων ἦν ἔγραψε δὲ τὰ καλούμενα Βαβυλω" 
νιακά' ἔςι δὲ 'Ροδάνου καὶ Σινωνίδος ἔρως 

ἐν βιῤλίοις λΨ’. οὗτος λέγει περὶ Ζωβαρᾶ 
τοῦ εὐνούχε τοῦ ἐραςοῦ τῆς ἸΜεσοποταμίας 

τῆς εὐειδεςάτης. 
Ἰάμβλιχος ἕτερος, λαλκίδος τῆς Zu- b 

ρίας, φιλόσοφος, μαθητὴς Π]ορφυρίου τοῦ 
φιλοσόφου τοῦ Πλωτίνα, γεγονὼς κατὰ τὰς 
χρόνους Ἰωνςαντίνου τοῦ βασιλέως, ἔγραψε 
Αιῤλία φιλόσοφα ὁιάφορα. 

Ἰαμβρῆς ὄνομα κύριον. καὶ κλίνεται 
Ἰαμβροῦ. 

Ἰαμβῦκαι ὄργανα μουσικὰ τρίγωνα, ἐν 
οἷς τοὺς ἰάμβους ᾖὸδον. οἳ δὲ σαμβῦκαι. 

Ἰαμενής ὄνομα κύριο». καὶ Ἰαμενός 
(Hom. M 139). 

Ἰάμνια πόλις, 
Ἰάνειρα ὄνομα κύριο». 
Ἰάνδη ἤσθη, ἐχάρη, διεχύθτ. 

.Ἱαννῆς Ἰ]ωννοῦ ὄνομα ἑβραϊκόν. 
ἰωνοχρήδεμνος ὁ σέµµα ἐξ ἴων φορῶ». 
ἰωνόκροκο» τὸ λεπτό». 
Ἴανος" "τὰς πύλας τοῦ Ἰάνου — 

σας ὁ βασιλεύς, ἁἵπερ ἐπὶ τῶν µεγίσων πο: 

λέμων ὀιηνοίγοντο, ὤχετο πρὸς τὴν ἕω. 
Ἰωνουάριος ἄγαλμα τετράµορφο» διὰ 

τὰς τέσσαρας τροπάς. οἳ δὲ πλάττασι» αὐ- 
τὸν ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ κλεῖδα κατέχοντα ὡς 
ἀρχὴν τοῦ χρόνου καὶ ἄνοιξιν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
καὶ φνραῖον, ἕτεροι δὲ τῇ δεξιᾷ τ΄ τῇ δὲ 
ἀριςερᾷ Σε κατέχοντα, ὥσπερ τὸν ἐνιαυτόν. 
ὄψεν καὶ ὁ «{ογγῖνος αἰωνάριον αὐτὸν ἑρμη- 
νεῦσαι βιάζεται, ὡσανεὶ αἰῶνος πατέρα. εἴ. 
Ιο. Lyd. de mens. 4 1. 

Ἰωολκός. 

Ἰαπετός ὄνομα κύριο». λῆρος, µωρός, 
ἀρχαῖος. εἷς τῶν Γιγάντων». (Α Nub. ψ06) 
"μηδ) Ἰαπετὸν καλέσαντα μνησικακῆσαι τὴν 
ἡλικία», ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήθης,) Ἰ οἷον ἑερά- 
φήης. τουτέσι λῆρο», μωρό». 

ἰάπτων βλάπτω», ὑβρίζων. «Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 501) ᾿"λόγοις ἰάπτων»" ἴδετε τὴν ὁμευνέ- 
τιν «4ἴαντος, ὃς μέγιςο» ἴσχυσε «ρατοῦ. 

Ἰαπυγία ὄνομα τόπον. 
Ἰάπυξ ἄνεμος ἐλαφρός. 



Ἰάρδανος — Ἰβύκειον 

Ἰάρδανος ὄνομα ποταμοῦ. 
Ἰάρχας ὄνομα κύριο». 
ἷᾶσι πέµπουσι», ἴασι δὲ πορεύονται, 
ἴασις καὶ ἄρηξες διαφέρει" τῶν γὰρ 

νοσημάτων τὰ μὲν Φεραπεύεται προσκαίροις 
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Ἰατταταττατατταταττατατταταϊ 
(Α Βαπ. 664) σχετλιασικόν. τοῦτο ἀλγήσας 
φησί». 

Ἰατταταιὰξ τῶν κακῶν, ἰατατταιάξ” 
φησὶν Αριστοφάνης (Α Eq. 1). ἐςὶ δὲ Όρηνη- 

δεραπείαις, ὅπερ ἐσὶν ἄρηξις, τὰ δὲ Φερα- | τικὺν ἐπέρρημα. 
πεύεται παντελῶς, ὅπερ ἐςὶν ἴασις. φησὶν ἂν 

Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ἠλέκτρα (875) "πόθεν ὅ ἂν 
εὗροις τῶν» ἐμῶν σὺ πηµάτων ἄρηξι», 
ἰασιν οὐκ ἔνες ἰδεῖν; τουτέςσι κατ οὐδένα 

τρόπον προκύπτει τὰ ἡμέτερα ἐπὶ τὸ βέλτιον. 
Ἰάσονος ὄνομα κύριον. 
Ἴασος ὄνομα τόπου. καὶ Ἰασέίτης ἀπὸ 

τούτου. 
ἴασπιες λίθος πολυτελής. 

ἰαςέ ἑλληνιςί. 
Ἰωσώ ὄνομα γαμετῆς ἢ δυγατρὸς -4μ- 

Πιαράου. 
. Ἰάσων “Αργεῖος ἱςορικός, νεώτερος Πλη- 
τάρχη τῇ «Ἀαιρωνέως, γραμματικός, ἔγραψε 
περὶ τῆς Ἑλλάδος βιβλία ὁ’. ἔχει δὲ ἀρχαι- 
ολογίαν “Ελλάδος, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΠΜηδικῶν, 
τά τε κατ «4λέξανδρο» ἕως τελευτῆς αὐτοῦ, 
καὶ τὰ µέχρι “4Φηναίων ἁλώσεως τῆς γενο- 
µένης ὑπὸ “4ντιπάτρα τῦ πατρὸς Κασάνύρα. 

ν Ἰάσω» Ἰήενεκράτους, Νυσαεὺς ἐκ πα. 

τρός, ἀπὸ δὲ μεητρὸς Ρόδιος, φιλόσοφος, µια- 
θετὴς καὶ Φυγατριδοῦς καὶ διάδοχος τῆς ἐν 
Ῥόδῳ διατριβῆς Ποσειδωνία τοῦ φιλοσόφα, 
ἔγραψε ῥίους ἐνδόξων, καὶ φιλοσόφων ὅια- 
ὀοχάς, καὶ βίον "Ελλάδος ἐν ῥιῤλίοις ὁ' κατά 
τνας, οὗτος ἔγραψε καὶ περὶ 'Ρόδου. 

ἰατρεία μίξεως. ζήτει ἐν τῷ «άρμάτος. 
ἰατρίνη δηλυκόν. περὶ ἰατρείας ὑείων 

αφεῶν ζήτει ἐν τῷ «4ομνῖνος. 
ἰατρός. βρωχὺ παρὰ “ριστοφύνει ἐν 

Πλούτῳ (407) τίς δῇτ Ἱατρός ὁ ἐςι νῦν ἐν τῇ 
πόλει; » παρὰ δὲ Ὁμήρῳ («4 514) "Ἱητρὸς 

Ἱὰρ ἀνήρ."' 
ἰατρὸς ὅ᾽ ὁ ἐπιςήμων», ἐχ ὁ ἰώμενος κιό- 

ror, ἀλλὰ ὁ καὶ τὴν αἰτίαν, καθ’ ἣν Ἰᾶται, 
ρωρίζω». ἰατροτέχναι δέ (Α Nub. 331). 
καὶ Ἰατροὶ περὶ ἀέρων ὀρέων καὶ ὑδάτων 
ὤραψα». συντάγματα δέ εἶσιν Ἱπποκράτας 
οὕτως ἐπιγραφόμενα, περὶ Μέρων τόπων καὶ 
ἑδάτων, 

ὅτι εἰώδασιν οἱ ατροὶ ὑπ' ἀλαζονείας πα- 
τρίδας ὀνομάζειν τῶν ῥοτανῶν, οἷον Κυρη- 
ραἰκὸν ὁὀπό», τιθύµαλλος.,{ακωνικός' καὶ οἱ 
νῦν ῥέον Ποντικὸν καὶ ῥέον βάρβαρο». 

οἷς | 

Ἰα5ὔ. καὶ τοῦτο σχετλιασικὺν ἐπίρρημα. 
ἰαύειν κοιμᾶσθαι καὶ ἐνδιατρίβει». 
Ἰαυθμοί αἱ κοιμῆθραι, παρὰ τὸ Ἰαύειν. 

λέγεται καὶ ἐπιαύειν' (ΑΡ 6 199) "δ ἐπιαύει 
ἠιόσιν μογερῷ γήραϊ πειρόµενος.” 

Ἰαχείμ ὄνομα κύριο». 
ἴαχεν ἐβόησε». 
ἰαχή κραυγή, βοή, ἦχος, ἢ ρῆνος, ἀπὸ 

τοῦ ἰάχω. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ ἴα, ὃ σηµαίνει 
τὴν φωνή». 

Ἰαχήματα ᾠδαὶ «ιονυσιακαί' (ΑΡ 6 
165) "'καὶ Κορυβαντείων ἰαχήματα χάλκεα 
ῥόπτρων.” 

Ἰαχή». οὗτος ἐγένετο «4ἰγύπτιος, ἀνὴρ 
Φεοφιλὴς καὶ εἲς πολλὰ λυσιτελής. ἦν δὲ ἐπὶ 
Σενύου βασιλέως 4ἰγυπτίω», περιάπτων καὶ 

ἐπαοιδῶν ἔμπειρος καὶ ἐν ταῖς ὀδύναις καὶ 
ρόσοις σοφιςὴς ἄκρος, ὃς λοιμῶν ἐπιδημίας 
ἔσβεσεν καὶ τὴν ἀμφὶ τὸν κύνα τὸν Φείριον 
πρωτίςην ἐπιτολὴν καὶ ὁρμὴν τὴν ἔμπυρον 
ἡμέρωσε τοῦ ἀςέρος. διὸ καὶ πολυτελῶς 
ἐτάφη. καὶ εἴ ποτε δημοσία νόσος ἐπεπόλα- 
σε», ἐπὶ τὸν σηκὸν τοῦδε φοιτῶντες οἱ ἵερο- 
θαμιιατεῖς καὶ τὰς δεούσας ἱερουργίας ἐπι- 
τελοῦντες ἐκ τοῦ βωμοῦ πῦρ ἐναύονται, καὶ 
ἐξάπτοντες πυρὰς κατὰ πόλεις καὶ τοῦ δυσ- 

ώδους ἀέρος τὴν φῷοροποιὸὺν ἐκείνην νόσον 
µαράναντες καὶ λεπτύναντες, τοῦτο δὴ τὸ 
καινότατον, τὴν νόσον —— τῷ πυρί. eſ. 

vv. ἐναύειν, ἱερογραμματεῖς, Σείριος. 
ἰάψαι ἐπιῤαλεῖν. καὶ ἰάψῃς ἐπιβάλης, 

ἢ συλλάβοις ἡμῖν: '“"ὀρχήματ αὐτοδαῆ ἕυ- 
»ὼν ἰάψης'' δοφοκλῆς (ΑΙ. 700). 

Ἴβηρες ὄνομα ἔθνες, καὶ Ἰβηρία χώρα. 
ἔσι δὲ καὶ ἄλλη Ἰβηρία ἡ ἑσπερία, ἡ καὶ 

.) Ἱσπανία λεγομένη. εἰ. ν. Ελένη. 
Ίβις ὄρνεον ὀφιοφάγορ" καὶ κλίνεται ἴρι- 

δος, τὰς ἴβεις. 

Ἰβύκειον ῥησείδιον. "ἀλλὰ τὸ Ἰβύκε 
ἔπος αὐτὸν ἐπῄει, µή τι παρὰ Φεοῖς ἆμπλα- 
κὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψειεν. ἔσι 
δὲ πρὸς ἱερωσύνην συνᾷδον τὸ Ἰβύκειον τετὶ 
ῥησείδιον (Damascius: ο{, γΥ. ἀμπλάκημα εἰ 
µή του. 
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ἰβύκινον μουσικὸν ὄργανον, ἀπὸ Ἰβύ- 
κου. ὅτι κατὰ τὴν συμπλοκὴν Κελτῶν πρὸς 
Ῥωμαίους ἀναρίθμητον ἦν τὸ τῶν Ίβυκανη- 
τῶν καὶ σαλπιγκτῶν πλῆθος, οἷς ἅμα τοῦ 
πα»τὸς «ρατοπέδου παιανίζοντος κραυγὴ ἦν 
συµµιγής, ὡς καὶ τοὺς παρακειµένους τόπες 

ἠχεῖν καὶ δοκεῖν προϊεσφαι φωνὴν ἐκπληκτι- 
κή»' (Ῥο]γὴ. 2 34). 

ἽἼβυκος Φντίου (οἳ δὲ Πολυζήλου τοῦ 
ἸΗεσσηνίου ἱςοριογράφε, οἳ δὲ Κέρδαντος), 
γένει Ἑηγῖνος, ἐνώ ένδε εἰς Σ' Σάμον ᾖλθιν, ὅτε 
αὐτῆς ἴρχεν ὁ Πολυκράτης ὁ ὁ τοῦ τυράννου 
πατήρ" χρόνος δὲ ἡν τος ἐπὶ Κροίσεα όλυμ. 

πιὸς νο’. γέγονε δὲ ἐρωτομωνέρατος περὶ µει- 
ράκια, καὶ πρῶτος εὗρε τὴν καλθμένην σαμ- 
βύκην" εἶδος δέ ἐσι κιΦάρας τριγώνον. ἔςι 

δὲ αὐτοῦ τὰ ῥιῤλία ζ τῇ δωρίδι διαλέκτῳ. 
συλληφθεὶς δὲ ὑπὸ ληςῶν ἐπ ἐρημίας ἔφη 
κάν τὰς γεράνους, ἃς ἔσυχεν ὑπερίπτασθαι, 
ἐκδίκους 1 γενέσθαι. καὶ αὐτὸς μὲν ἀνῃρέδη, 
μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ληςῶν εἷς ἐν τῇ πόλει 
Φεασάμενος γεράνους ἔφη "δε, αἱ Ἰῤύκου 
ἔκδικοι.' ἀκέσαντος δέ τινος καὶ ἐπεξελῷόν- 
τος τῷ εἰρημένῳ, τό τε γεγονὺς ὡμολογήθη 
καὶ δίκας ἔδωκαν οἱ λῃςσαί, ὡς ἐκ τήτα καὶ 

 παροιμίαν γενέσθαι "αἱ Ἰῤύκε γέρανοι. 
ἴβυξ εἶδος ὀρνέου. 
Ἴγγωρ ἐθνικόν. 
ἴγδη ἡ τριῤαία, 
ἴγδισμα λύγισμα. 
Ἰγνάτιος διάκονος καὶ σκευοφύλαξ τῆς 

μεγάλης ἐκκλησίας Κωνςαντινουπόλεως, καὶ 
γεγονὼς μητροπολίτης ικαίας, γραμιιατικός, 
ἔγραψε ῥίους Ί αρασίου καὶ Νικηφόρο τῶν 
ἁγίων καὶ µακαρίω» πατριαρχῶ», ἐπιτυμβίης 
ἐλέγους, ἐπιςολάς, ἰάμβους εἰς Θωμᾶν τὸν 
ἀντάρτη», ἅπερ ὀνομάζασι τὰ κατὰ Θωμᾶ», 
καὶ ἄλλα πολλά. 

ἰγνύη ὁ ὑπὸ τὸ γόνυ τόπος ὀπίσω τοῦ. 
γόνατος. καὶ τὸ πληθυντικὸὺν ἰγνύες. 

Ἰδαἴον ἄντρον ἐν Κρήτῃ. 
Ἰδαῖος 4{άκτυλος. Ιδαῖος δὲ ἀπὸ τῆς 

Ιδης. 
Ἰδαῖος ᾿Βόδιος, υἱὸς .«{ισσοῦ, ἐποποιός, 

παρεμβαλὼν» σίχον σίχῳ ἐδίπλασε τὴν ποίη- 
σι» Ὄμήρου, ἔγραψε καὶ ἄλλα" Ῥόδια εἰς 
ἔπη γ. 

ἰδαίους ψυχρούς" ἐγὼ δὲ πρὸς τὰ 
Φερμὰ ταῦώ’ ὑπερβολῇ τοὺς δακτύλους δή 
πουθεν Ἰδαίες ἔχω" (Οτουγ]. Αρ. Athen. p. 5: 

«ἀβύκινον — ἴδιον Ὁ 

ef. ν. ὀψοφαγία). 
ἰδάλεμον εὐειδέ. καὶ Ἰδάλιμος ο 

ἱδρώς, καὶ ἰδάλιμον» τὸ καυςικό». 

Ἴδας ὄνομα κύριον. καὶ ὁ μέγας. 
ἴδ ἀφύη πῦρ, παροιμία ἐπὶ τάχας: ἁμ 

ἔπος, ἅμ' ἔργο». 
ἴδε βλέψο». ἰδέ σύνδεσμος. 
ἰδέα": "τότε δὲ πολλαὶ ἰδέαι κακῶν συ- 

»έσχον τὴν πόλιν, τουτέςιν ὑποδέσεις. 

Ἰδέας τὰς Φεωρίας, διὰ τᾶ ι. καὶ ἴδέιωι 

(Βιορ. L. 3 64) "τὴν ἰδέαν ὁ Πλάτων καὶ εἰ- 
doc ὀνομάζει καὶ γένος καὶ παράδειγµα καὶ 
ἀρχὴν καὶ αἴτιον.͵ ἰδέα δὲ λόγε ὃ χαρακτήρ. 

ἴδει τῷ ἱδρῶτι. ἡ εὐθεῖα τὸ ἴδος" καὶ 

ἴδει τῷ θέρει παρ Ἡσιόδῳ (δει. 397). 
δεν σκέψαι. 
ἰδέρως ὁ ἅμα τῷ ἰδεῖν ἐρῶ». 
ἴδη πᾶν σύμφυτον ὄρος. 
ἰδίᾳ χωρίς. 
ἰδιαίτατον καταµόνας, καὶ ἰδιαίτα- 

τος ὁ μοναχός. 
ἰδιαίτερο» ἰδικώτερο». 
ἰδίαν ἀντὶ τοῦ ἰδιωτικήν «4{ημοσθένης i 

τῷ κατὰ Κόνωνος (1). καὶ ἔδιον τὸ ἴδιωτι- 
κό». Harp. 

ἰδίει»ν ἱδροῦν, κοπιᾶν. καὶ ἴδεος καί: 

µατος, ἱδρῶτος. Ἰδίω τὸ ἱδρῶ" 'ἴδιον, ὡς 

ἐνόησα”. Ὅμηρος (υ 204). 
ἰδέῃς ἱδρώσῃς' Αριστοφάνης (Ρας. 83) 

᾽μή µοι σοβαρῶς χώρει, πρὶν ἂν ἰδίῃς” το” 
τέςιν ἱδρώσῃς ᾽'καὶ διαλίσης ἄρθρων ἴνας 
πτερύγων ῥύμῃ, ἐπὶ τοῦ κανθάρου. 

ἰδικῶς καταµόνας. 
ἴδιον ἰδιωτικόν' (Ρο]γὺ. ἃ 55) "τὸ γάρι 

συμβαῖνον ἴδιον ἦν καὶ παρηλλαγμένον,, τ- 
τέςι σπανίως συμβὰν γενέσθαι. 

ἴδιο». τοῦτο διττόν ἐςιν, εἴτε ὡς μέρας» 
ἴδιον, ὡς λέγομεν ἴδιον τοῦ ποδὸς τὸ βαδύ 
ζειν' οὐ γὰρ ὡς μὴ δεόμενον τοῦ ὅλου λέγυ- 
μεν ἴδιον εἶναι τὸ ῥαόΐζειν, δεῖται γάρ, ἀλλ 
ὡς τοῦ μορίου τούτον παρὰ τὰ ἄλλα μόρια 
ἴδιον ὂν' ἢ τὸ μὴ δεόµενον τοῦ ὅλου πρὸς 
ὕπαρξιν, ὡς εἰ τις εἴποι ὅτι ἡ γλισχρότης ἡ 
ἐν τῷ ὑδρελαίῳ ἰδίω ἐςὶ τοῦ ἐλαίου, ἡ ἡ 
γλυκύτης ἡ ἐν τῷ οἰνομέλιτι ἰδία ἐςὶ τὸ μέ 
λιτος. λέγει ἂν ὁ τυιᾶτος τὸ ἴδιον αχ ἁπλῶς 
ὡς μέρες, ἀλλ ὡς μὴ δεύµενον τ8 ὅλα πρὸς 
ὕπαρξιν. οὐ γὰρ δεῖται τοῦ οἰνομέλιτος ἵνα 
συσῇ ἡ γλυκύτης, ἀλλ’ ἔςι τοῦ ὅλου χωρις 

ἔςσι γὰρ ἐν µόνῳ τῷ µέλιτι (Ῥήορου. iuꝰ 



ἰδιοξενέα .--- τείς ἃ 

de anima). καὶ ἴδιο» ἔχουσιν οἱ Κελτίβηρες 
κατὰ τὸν πόλεμον" θεωρᾶντες γὰρ τὲς παρ 
αὐτῶν πεζοὺς πιεζοµένους, παρακαταβάντες 

ἀπολείπουσι τοὺς ἵππους ἑςῶτας ἐν τάδει, 
ἄαροις γὰρ τοῖς ἀγωγεῦσι τῶν ἵππων πασ. 
σαλίσκους μικροὺς ἀπηρτηκότες, ἐπιμελῶς 
πήξαντές, πειθαρχεῖν διδάσκουσι τοὺς ἵππες 
ἱκῶτας ἐν τάξει, μέχρις ἀνακάμψαντες ἆνα- 
σπάσωσι τοὺς παττάλους᾽ Polyhius). 

ἰδιοξενία" ᾿δεδιὼς μὴ διὰ τὴν ἴδιοξε- 

νίαν, ἣν ἔχει πρὸς ρχίδαμον.᾿ εἴ. Thue. 3 18. 
ἰδιόξενος ὃ ἰδίᾳ καθ ἑαυτὸν ξένος ὦν. 

πρόξενος δὲ ὁ ὅλης πόλεως ξένος, παρ ᾠ 
καὶ οἱ πρέσβεις κατάγονται’ καὶ προσάγει 
τὰς πρεσβείας οὗτος πρὸς τὸ ὁημόσιο», καὶ 

τὰ ἄλλα διοιχεῖ καὶ διαπράττει ἐν τῇ πα- 
τρίδι τῇ ἑαυτοῦ τὰ τῇ πύλει ἐκείνῃ διαφέ- 
ροντα ἧς προξενεῖ. δορύξενος δὲ ὁ ἐκ πο- 
ἨἩμίου ξένος γεγογώς τινι. ἀςόξενος δὲ ὁ 
ἐκ προγόνων» μὲν ἀςῶ», αὐτὸς δὲ ξένος καὶ 

ὠανεώσεως δεύμενος, οἷον “4γαμέμνω» ἐν 
«νδίᾳ Pausan. αρ. Eustath. Υ p. 409). Annau · 
»ός (t. 1 ρ.27) “ὁ δὲ «ρατηγὸς αἰσθόμενος 
παρ Ἰὁιοξένων ἐξήγγειλεν Ὁςιλίῳ." 

ἰδιοπραγεῖ τὰ ἴδια πράσσει, ἡσυχάζει. 
ἰδιότης ἡ συγγένεια" καὶ κλίνεται ἰδιό- 

πητος. ο) δὲ ἐπολυπραγμόνησαν ἀκριῤῶς τά 
τὲ ἄλλα καὶ τὰς περὶ τὸν Φάρον ἰδιότητας” 
(Βιοάοι. 1.2 ρ. 690). 

ἰδίω κοπιῶ, ἱδρῶ. 
ἰδίωμα" “τὸ δὲ τῆς χώρας ἐδίωμα συ- 

»ήργει αὐτῷ: σύνδενόρος γὰρ ἦν." 
ἰδίως καταμόνας, χωρίς. 
ἰδιώσασθαι ἰδιοποιήσασθαι. 
ἰδιῶταε ἀντὶ τοῦ πολῖται" οὕτως Όου- 

χυδίδης (1 134. ρισοφάνης δὲ ἐν Βατρά- 
χως (469) ἰδιώτας τοὺς ἰδίους λέγει' ᾿ περὶ 
τοὺς ξένους καὶ τοὺς ἰδιώτας. κατὰ παρα- 
λωγὴν ἔδιος ἰδιώτης. ἰδιώτης δὲ λέγεται ὁ 
πρὸς γένος ἴδιος καὶ ὁ ἁμαθής, καὶ ἐν ἠ]λόάτῳ 
09) ἴδιον τὸ ἰδιωτικόν φησι». 

ἰδιώτης ὁ ἀγράμματος. «4 αμάσκιος περὶ 
Ἰσιδώρε φησέ πάντων τῶν καθ’ αὐτὸν ἴδιω- 
τῶν ἁμοίως καὶ φιλοσόφων» ἐχέμυθος ἐς τὰ 
µάλισα καὶ κρυψίνες ἡν' ἀλλ εἲς γε συναύ- 

ἔπσιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας µείωσι» 
ὅλην ἐξεκέχυτο τὴν ψυχήν.” καὶ ἰδιωτεία. 

ἴόμεν (Ηοπι. «4 124) οἴδαμεν. 
ἵόμονα ἔμπειρο». καὶ ἐπιίδμονα" (ΑΡ 

64115) "τὸν κύνα τὸν πάσης κρατερῆς ἐπι- 
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ίδµονα «ήρης. 
Ἰδνωδείς (Ηοιπ. Π 305) καμφδείς. 
Ἰδομενεύς ἱςορικὸς ἔγραψεν ἱςορίαν τῶν 

κατὰ Σαμοθράκη». 
ἴδοσά» σε ὕδατα (Ών, 77 16). δευτέρη 

άορίςου. 

ἰδο ύ ἀντὶ τὂ λάβε, κράτει. εεἡ, Α Kq. 120. 
ἰδού, Φέασαι (Α Ἐα. 1003). 

ἔδριας ἐμπείρες" ᾿πολέκων τεγὰρ ἡμᾶς 
ἴδριας ὄντας ἁμωσγέπως εὑρήσοιτ ἄν.''' καὶ 
ἐν ἐπιγράμματι ἱδρίτης" (ΑΡ 6 1839) "ἱδρέτα 
καὶ γαίης, ἱδρίτα καὶ πελάγευς.͵ Φοφοκλῆς 

«ΕΙ. 608) "εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν λόγων 
ἴδρις, σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ καταισχύνω φύ- 
σι», τουτέςσι ζηλῶ σε. 

Ἰδριεύς. δυνάςης ἦν οὗτος ἐν ἸΚαρίᾳ, 
υἱὸς ᾿Εκατόμνου, ἀθελφὸς δὲ Ἠανσώλε καὶ 

“4ρτεμισίας. Harp. 
ἴδρις ἔμπειρος, ἀπὸ τοῦ ἴδω ἴσω. καὶ 

ἴδιος ὁ ἐν γνώσει ἡμῖν ὧν. παρὰ τὸν µέλ- 
λοντα αὐτοῦ ἔςωρ. καὶ εἰδήμων ἀπὸ τὸῦ 

εἰδῶ εἰδήσω. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ εἴδω 
εἴσω εἶσος καὶ ἴσος' κυρίως γὰρ ἴσος ἐςὶν 
ὁ ὁμοιός τινι, 

ἱδρίω ἱδρῶ. 
ἱδρυμένος τεθεμελιωμένος. 
ἱδρύσαντο ἐκάθισαν. 
ἱδρύσας" “ὃ δὲ ἐπὶ κολώνης τινὸς ἱὁρύ- 

σας τοὺς περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ἐσκόπει τὴν θέ: 

σι» τοῦ σρατοπέδου, ἀντὶ τοῦ σήσας. 
ἵδρυσις ἑδραία ἀσφάλεια. 
ἵόρυται,. 
ἱδρύω αἰτιατικῇ. καὶ ἱδρυνθέντι.' 
ἱδρώοντας GHom. ϐ 549) ἱδροῦντας. 
ἱδρῶτι. ᾿λελείψεται ἡμῖν ἱδρῶτι πολλῷ 

λούεσθαι.' "Ἱἱδρῶτι περιρρεόµενοι ώρα Ψέ- 
ρους, ὑπὸ τροφῆς ὄντες ῥαρεῖς καὶ δυσκί- 
νητοι. 

Ἰεβοῦς ὄνομα πόλεως. καὶ ἐξ αὐτὸ {ε- 
βουσαῖος, 

τει πέµπει, ἀφίησιν. ᾿ὃ δὲ ἵει ἑαυτὸν εἷς 

ὕόωρ ψυχρό», φάσκω» γῆρας ἀνθρώπων εἰ- 
ναι τὰ βαλανεῖα”. Philostrat. V. Α. 1). 

ῑείη κατὰ λαιμόν (Ηοια. 1209). 
είς ἀφιείς, τοξεύω»"' Σοφοκλῆς (ΑΙ, 154).. 

ἀπὸ κοινοῦ τὸ τίς" κατὰ μὲν τῶν μεγάλων 
ψυχῶν είς τις οὐκ ἂν ἁμάρτοι, κατ εὐτελᾶς 
δὲ Τείς εις οὐκ ἂν πείθοι τὸν ἀκούοντα, ' πρὸς 
γὰρ τὸν ἔχονο' ὁ φφύνος ἔρπει. τροπικῶς 
ἀπὸ τῶν ταξευόντων κατὰ µεγάλη σώματος, 
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οἳ οὐχ ἁμαρτάνουσι. πισὰ οὖν τοῖς ἀκούεσι 
τὰ κατὰ τῶν μεγάλων διὰ τὸν φθόνον. 

υ. {είς ἀφιες' “πάσας ὁ) ὑμῖν φωνὰς Πείς" 

ριςοφάνης φησίν (Εα. 525). 
. Ἰεζάβελ γυνὴ τῇ 4χαὰβ βασιλέως, γύ- 
ναιον ὁραςήριο» καὶ τολμηρόν, εἲς τοσαύτην 
ἀσέβειαν καὶ µανίαν πρόπεσεν ὧςε καὶ ναὸν 
τῷ Τυρίων καὶ Σιδωνίων Φεῷ κατασκευάσαι. 
καὶ αὐτὸς δὲ ὁ “4χαὰβ ἀνοίᾳ καὶ πονηρίᾳ 
πάντας τοὺς πρὸ αὑτοῦ ὑπερβέβηκεν. ἐπὶ 
τούτων ἦν Ἠλίας ὁ προφήτης. loseph. Δ. l. 
8 12. 

ρ Ἰεζάβελ ᾗ τοῦ 4χαὰῤβ βασιλέως γυνή, 

ὑφ᾽ ἧς διωκόμενος Ἠλίας ἐν ἅρματι πυρὸς 
µετετέθη: ἣν Ἰηοῦς ὃ βασιλεὺς ῥίπτει ἀπὸ 
τοῦ τείχους καὶ κυσὶ παραδίδωσι βρῶσιν. 

Ἰεζεκιήλ ὄνομα κύριο». 
Ἰεμενείας ὄνομα κύριον. 
ἱέμενοι ἐπιδυμοῦντες, προθυμούμενοι. 
ἱέμην ἐπορευόμην: (Α Eq. 621) "εὐθὺς 

γὰρ αὐτοῦ κατόπιν ἐνῷένδ᾽ ἱέμην. 
ἰέναι πορεύεσδαι, ἢ πορευθῆναι. 
ἵενται ὁρμῶσιν' ''οἳ δὲ γευσάµενοι τῆς 

νίκης τέλεον ἵεντο κρατῆσαι." 
ἑέντες ἀφιέντες. ΑΑππιωνὸς περὶ τῶν Κελ- 

τῶν φησί» {ι. :1 ρ.83) | "οὓς γυμνὰς ἐπεδείκνυε 
Ῥωμαίοις. οὗτοί εἶσιν οἱ τὴ» βοὴν τὴν βα- 
ρεῖαν ἱέντες ὑμῖν ἐν ταῖς μάχαις καὶ τὰ ὅπλα 
παταγᾶντες καὶ ξίφη μακρὰ καὶ κόµας αἴω- 
ροῦντες, ὧν τὸ ἄτολμον ὁρῶντες καὶ τὸ σῶμα 
μµαλακὸν καὶ ἄτονον προσίεσθε τῷ ἔργῳ. 

ἵεντο (Ποπ. Ν 501) προεθυμοῦντο, προ- 
ηθοῦντο. 

ἱερὰ νόσος. αὗτη τῇ σελήνῃ ἀνάκειτωι" 
ὑπὸ γὰρ ταύτη» γίνεσθαίφασι. Artemid. 2 19. 

ἱέραξ εἶδος ὄρνιθος. 

Ἱέραξ εἷς ἦν τῶν ὑπ᾿ “άμφιπολιτῶν πεµ- 
φΨέντων πρέσβεων “θήναζε, ῥελομένων αὐ- 
τῶν ᾽4θηναίοις παραδοῦναι τὴν πόλιν καὶ 
τὴν χώρα». Harp. 

ἱερὰ ὁδός ἣν οἱ μύςαι πορεύονται ἀπὸ 
τοῦ ἄςεος ἐπ᾽ ᾿Ελευσῖνα. Harp. 

ἱερᾶσδαι ἱερουργεῖ». ἢ ἱερᾶσθαι τὸ ἔε- 
ροὺς »ενομίσθαι. 

ἱερατικὴ καὶ φιλοσοφία οὐκ ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν ἄρχονται ἀρχῶ», ἀλλ ᾗ μὲν φιλοσο- 
φία ἀπὸ τῆς μιᾶς τῶν πάντων αἰτίας εἲς 
τὴν ὑποςάθμην τῶν ὄντων καθήκουσα, διὰ 
µέσων τῶν ὅλων γενῶν, Φείων τε καὶ τῶν 
μιτὰ Φεοὺς κρειττόνων καὶ ἐν τρίτῳ φασὶ 

b --Ἱεροβοάμ ἃ 

βήµατι φαινομένων" ἓν γὰρ οὐδέν ἐσι τῶν 
καθόλου προειρηµένων τοῖς ἑκατέρωθι φιλο- 
σόφοις, ὧςε καὶ ῥᾳδίαν εἶναι τὴν ἐφαρμογὴν 
τῷ βελομένῳ προσαρκόττειν τοῖς 4ἰγυπτίοις 
τὰ τῶν ᾿Ελλήνω». τὴν δὲ ἱερατική», ij ἐστι 
Φεῶν Θεραπεία, ἐντεῦθέν ποῦεν ἀπὸ τῶν πε- 
ρικοαµίων αἰτιῶν ἄρχεσθαι, καὶ περὶ ταῦτα 
πραγµατεύεσθαι, ψυχῶν περὶ ἀθανασίας, ὅτι 
κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ “4ἰγυπτίοις φιλοσοφεῖται, 

ἔτι τῶν ἐν ᾷδου µυρίων λήξεω» παντοίω» 
πρὸς ἀρετὴν καὶ κακίαν ἀφωρισμένω» τῶν 
τε περὶ τὸν βίον µυρίων κεταβολῶ», ὥς ἄλ- 
λοτε ἐν ἄλλοις σώµασι» ἢ γένεσι ζῴων καὶ 
φυτῶν διατριβουσῶ». «4ἰγύπτιοι δὲ ταῦτά εἰ- 
σιν οἱ πρῶτοι φιλοσοφοῦντες' ἀπὸ γὰρ τῶν 
«Αἰγυπτίων ἕκαςα τάτων» οἱ Πυθαγόρειοι ἐξή- 
νεγκαν εἲς τοὺς Ἓλληνας, 

ἱέρατο ὑπερσυντελικὺς διὰ τοῦ ο μικρᾶ. 
ἱεράτω δέ, κατὰ νόμον ὀργιαζέτω καὶ ὃν- 
έτω": ὀργεῶνες γὰρ οἱ Φύται. 

ἱερὰ τριήρης λέγοι ἂν ἡ ΠΠάραλος. 
Harp. 

ἱέρεια θύτρια. 
ἱερείας ἐνύπνιον. ἄλλοι δέ φασι δεῖν 

μᾶλλον μεραίας ἐνύπνιον λέγεσδω. Ἱμεραία 
δὲ γραῦς τις, ὡς φασίν, ὁρᾶν ἑαυτὴν ἐδόκει 
ἀναγομένην εἲς οὐρανούς, καὶ θῆτα ἐλθᾶσαν 
εἲς τὰ τοῦ 4ιὸς οἰκήματα Φεάσασδαι ἄνδρα 
πυρρόν, δεδεμένον ἁλύσει σιδηρᾷ ὑπὸ τὸν 
ῥασιλέως Ὀρόνο», πυφοµένη» δὲ τίς εἴη 'ὁ 
ἁλάςωρ᾽' ἀκοῦσαι "τῆς Σικελίας. τὸ μὲν 
ἐνύπνιον ἐν τούτῳ, ὕςερο» δὲ χρύνοις ἰδᾶσα 
τυραν»νοῦντα τὸν «4{ιονύσιον τό τε ὄναρ πολ- 
λοῖς διηγήσατο καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν τεθεαµέ- 
νον ἀπήγγειλεν" ἣν ὀργισθεὶς ἀπέκτεινε «11ο: 
νύσιος, 

ἱερεῖον Φῦμα, πᾶν τὸ Φυόμενον Φεῷ. 
ἱερείτης ὁ ἱερεύς. 
Ἱερεμίας ὄνομα κύριον. ζήτει περὶ τῶν 

ἁγίω» ὀςῶ» τοῦ προφήτου ἐν τῷ “4ργόλαι. 
ἱέρευσεν (Ησπι. Β 409) ἔθυσεν. 
ἱερή θαυμαςή. 

Ἱεριχώ ὄνομα πόλεως. καὶ Ἱεριχούν- 
τια τείχη, διὰ τοῦ ι. Σεμιράµεια ὁέ. 

Ἱεροβάαλ., οὕτως ἐκαλεῖτο ὁ Γεόεὼν διὼ 
τὸ καταβαλεῖν τὸ ἱερὸν τοῦ Βάαλ, 

Ἱεροβοά —J— ἀδελφὸς Γεδεών πλείςως εἶχει 
γυναῖκας, ἐξ ὧν υἱοὺς ο πεποίητο, καὶ ἕνα 

ἐκ παλλακῆς. ludie. 8. 
ὅτι Ἰωάθαμ εἲς Γαριζν ἀνελφώ», ὅπερ 



Ἱεροβοάμ ὃ — Ἱερομνήμονες b 

ἅγιον ὄρος ἑρμηνεύεται, μῦθόν τινα διηγη: 
σάµενος προεδήλωσε τᾶ τε 4βιμέλεχ καὶ τῶν 
ὑπηκόων αὐτοῦ μέλλουσαν ἔχθραν ἀποβήσε- 
σαι. ludie. 9. 

ν΄ ὅτι Ἱεροβοὰμ ῥπονοήσας, εἰ ἀνέρχοιτο ὁ 
λαὺς εἲς Ἱερουσαλὴμ προσκυνήσω», ἐπιςρέ- 
ψειν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἀποςασίας ἐπὶ τὸ «{α- 
βἱδ γένος, δαμάλεις δύο χρυσᾶς τὴν μὲν ἐν 
Βεθὴλ τὴν δὲ ἐν φυλῇ «{ὰν ἀναθείς, ἐκέλευε 

τούτες ἡγεῖσθαι Φεοὺς οἳ ἐξήγαγον τὰς πα- 
τέρας ἐκ γῆς «4ἰγύπτου, κἀνταῦθα προσκυ- 
νεῖν ἐδικαίου παραιτουµένους Ἱερουσαλήμι, 
προφάσει πορείας τῆς πολλῆς. ἱερεῖς τε ὡς 
ἔτυχεν ἐπέςησε' τοὺς γὰρ {ευίτας ἐξέωσεν 

εἲς Ἱερουσαλήμ. ἑορτὰς δὲ τὰς αὐτὰς ἔταξε 

ταῖς ἐν τῷ ναῷ. καὶ ὁ λαὸς εὐδιάφῶορος ὢν 
ἐξηκολούθησεν οὐκ ἄκων. 3 Regg. 132. 

ς “Ἱεροβοάμ. οὗτος κατασκευάσας βασί- 
λειον ἐν Σικίμῷ πόλει ἐν ταύτῃ τὴν δίωιταν 
ἔσχε, κατεσκεύασε δὲ καὶ ἐν Φανουὴλ πόλει 
λεγοµένῃ. µετ οὐ πολὺ δὲ τῆς σκηνοπηγίας 
ἑορτῆς ἐνίςασθαι μελλούσης, λογισάμενος ὡς 
ἐὰν ἐπιτρέψῃ τῷ πλήὔθει προσκυνῆσαι τὸν 
Φεὸν εἰς Ἱεροσόλυμα πορευθέντι καὶ ἐκεῖ τὴν 
ἑορτὴν διαγαγεῖν, µετανοῆσαν ἴσως καὶ ὃε- 
λεασθὲν ὑπὸ τοῦ ναοῦ καὶ τῆς φΦρησκείας 
τῆς ἐν αὐτῷ τοῦ Φεῦ καταλείψει μὲν αὐτόν, 
προσχωρήσει δὲ τῷ πρώτῳ βασιλεῖ, καὶ κιν- 
δυνεύσει τούτου γενομένου τὴν ψυχὴν ἀπο- 
βαλεῖν, ἐπιτεχνᾶταί τι τοιῦτον. δύο ποιήσας 
δαμάλεις χρυσᾶς καὶ οἰκοδομήσας »αΐσκους 
τοσούτους, ἕνα μὲν ἐν Βεύὴλ πόλει τὸν δὲ 
ἕεερον ἐν «{άνῃ, ἡ ἐσι πρὸς ταῖς πηγαῖς τᾷ 
μεκροῦ Ἰορδάνου, τίΦησι τὰς δαμάλεις ἐν 
ἑκατέρῳ τῶν ἐν ταῖς πόλεσι ναἴσκων, καὶ 
παραινεῖ αὐτοὺς Φῦσαι ταύταις. Ιονερί. A. 
Ι. 88 4. 

ὁ “Ἱεροβοάμ βασιλεὺς ἕτερος τῶν Ίσραη- 
λιτῶν ἔτη μ΄, ὃς τὰ μὲν εἲς Ψεὺν ὑβριςὴς ἦν 
καὶ παράνομος δεινῶς ἐγένετο, εἴδωλά τε σε- 
βόµενος καὶ πολλοῖς ἀτόποις καὶ ξένοις ἐγχει- 
ρῶ» ἔργοις" ὃς τῷ λαῷ τῶν Ἰσραηλιτῶν µυ- 
ρίων κακῶν αἴτιος ὑπῆρχεν. 

ἵε θογθαμματεῖς. οὗτοι παρ’ “ἴγνπτί- 
οις ἦσαν δεινοὶ περὶ τῶν μελλόντω» τὴν ἁλή. 
Φειαν εἰπεῖν. καὶ τύτων τις ἀγγέλλει τῷ ῥα- 
σιλεῖ τεχθήσεσθαί τινα κατ ἐκεῖνον τὸν και- 
ρὸν τοῖς Ἰσραηλίαις, ὃς ταπεινώσει μὲν τὴν 
αἰγυπτίων ἡγεμονίαν, αὐξήσει δὲ τὰς Ίσραη- 

λίτας τραφείς, ἀρετῇ τε πάντας ὑπερβαλεῖ 
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καὶ δόξαν ἀείμνηςον κτήσεται, περὶ Ἱήωυ- 
σέως λέγω». καὶ αὖθις' Σενύης «4ἰγυπτίων 

βασιλεὺς ὀίκαιος πάνυ. ἔπεται δὲ τῷ τρόπῳ 
τοῦ ἀνδρὸς τούτη ἄλλα μὲν ἐκ Φεῦ ἀγαφά, 
καὶ μέντοι καὶ ἱερογραμματέα ἄδουσιν οἱ 
«ἰγύπτιοι λόγοι κατ αὐτὸν γενέσθαι «Φεο- 
φιλῆ τε καὶ ἐς πολλὰ λυσιτελῆ, ὄνομα αὐτῷ 
Ἰαχίμ, ὃν φασι περιάπτων καὶ ἐπαοιδῶν ἔμ- 
πειρον γενέσθαι. ο. ν. Ἰαχή». 

ἱεροκῆρυξ. 
Ἱεροκλῆς φιλόσοφος Ἀλεξανδρεύς. οὗ- 

τος μετὰ τοῦ ἀτρέπτου καὶ μεγαλοπρεποῦς 
εὕρους τε τὴν διάνοιαν εἰς ὑπερβολὴν καὶ 
διαφέρων εὐγλωττίᾳ καὶ εὐπορίᾳ τῶν καλλί- 
σων ὀνομάτων καὶ ῥημάτων» κατέπληττε παν- 
ταγοῦ τοὺς ἀκροωμένους. νν δὲ αὐτῷ καὶ 

μαθητὴς Θεοσέβιος, ἀνήρ, εἴπερ τις ἕεερος 
ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, εἰωθὼς ἀποβλέπειν ἐς τὰς 
τῶν ἀνθρώπων ψυχάς. ἔλεγε δὲ ὁ αὐτὸς Θεο- 

σέβιος ἐξηγόμενον φάναι ποτὲ τὸν Ἱεροκλέα, 
κύῤοις ἐοικέναι τὲς Σωκράτως λόγος" ἁπτῶ- 

τας γὰρ εἶναι πανταχοῦ, ὅπῃ ἂν πέσωσι. τᾷ 
δὲ “Ἱεροκλέσυς τὸ ἀνδρεῖο» καὶ μεγαλόθυμιον 
ἦθος ἀπέδειξεν ἡ συμβᾶσα τύχη περὶ αὐτόν. 
εἰς γὰρ τὸ Βυζάνειον ἀνελΦὼν προσέκρουσε 
τοῖς κρατᾶσι, καὶ εἲς δικαςήριο» ἀχδεὶς ἐτύ- 
πτετο τὰς ἐξ ἀνθρώπων πληγάς' ῥεόμενος 
δὲ τῷ αἵματι, βάψας κοίλην τὴν χεῖρα, προσ- 
ραίνει τὸν κριτὴν ἅμα λέγων " Κύκλωψ, τῆ, 
πίε ο/νον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα.'. φυ- 
7ὴ» δὲ κατακριφεὶς καὶ ἐπανελθών χρόνῳ 
ὕςερον» εἰς ᾿4λεξάνδρειαν συνεφιλοσόφει τὰ 
εἰωθδότα τοῖς πλησιάζουσιν, ἔξεςι δὲ μαῦ εἲν 

τὴν Ἱεροκλέες μεγαλογνώµονα φρόνησιν ἀπὸ 
τῶν συγγραμμµάτω» ὧν γέγραφεν εἰς τὰ χρυσᾶ 
ἔπη τῶν ΠΠυαγορείων, καὶ ἑτέρω» βιβλίων 
περὶ προνοίας συχνῶ», ἐν οἷς φαίνεται ὁ ἀνὴρ 
τὴν μὲν ζωὴν ὑψηλόφρων», τὴν δὲ γνῶσιν ἐκ 
ἀκριῤής. Damase. Ρ]ιοι. p. 3388 h. 

ἱερολογία ἡ Φεία λειτουργία. 
ἱερομηνία ἱερὰ ἑορτὴ κατὰ µῆνα. 
ἱερομηνίαι. αἱ ἑορτώδεις ἡμέραι ἱερο- 

µηνίαι κάλοῦνται"' «Πημοσθένης κατὰ Ίιμο- 
κράτους (29). Harp. 

ἱερομνήμονες οἱ εἰς Πυλαία» ἐκπεμ-α 
πύµενοι γραμματεῖς. 

ἱερομνήμονες, οἱ πεμπόμενοι εἰς τὸ τῶν 
᾽Αμφικευόνων συνέδριο» ἐξ ἑκάξης πόλεως 
τῶν τοῦ συνεδρίου μετεχουσῶν οὕτω καλᾶν- 
ται. Harp. — * 



ο ἱερομύςης ἱερὰ µυςήρια εἰσηγούμενος, 
ἅγιος. 
:ἑερόν ἅγιον, τῷ δεῷ ἀνατεθειμένον" ἵε- 

ϱὸν γὰρ λέγουσι πᾶν τὸ ἀνατιθέμενο» τοῖς 
Φεοῖς (seh. Α Plut. 938). καὶ παροιμία ᾿ἱερὸν 
ἡ συμβουλή, ἐπὶ τῶν» δεινῶν συμβελεύειν. 

ἱερὸν ἰχθῦ» Ὅμηρος «1 407) τὸν ἄνε- 
τον καὶ αὐτεξήσιον λέγει, οὐ τὸν κάλλιχθυν 
ἤ τὸν πομπίλο», ὥς τινες. 

ἱερόν τι νεωκορήσας «Ρ]αϊο ΒΡ 9 
Ρ. 574 Ρ) εὐφημότερον ἀνεὶ τᾶ ἱεροσυλήσας. 

Ἱερόντιον ὃ ὄνομια πόλεως. 

ἱεροποιός. 
ἱερὸς λέγεται καὶ ὁ εὐσεβής. 
Ἱεροσόλυμα ὄνομα πόλεως, 
ἱερὸς πόλεμος, δύο ἐγένοντο ἱεροὶ πό- 

λεµοι, «4φηναίοις πρὸς Βοιωτοὺς ῥηλομένες 
ἀφελέσθαι Φωκέων τὸ μαντεῖον, νικήσαντες 
δὲ Φωκεῦσι πάλι» ἀπέδωκαν' ὁ δὲ ἕτερος 
“Φηναίοις πρὸς .{ακεδαιμονίους ὑπὲρ Φω- 
κέων διὰ τὸ ἐν «4{ελφοῖς ἱερόν. φοἡ. Α Αν. 507. 

ἑερουργῶ αἴτιατικῇ. 
Ἱερουσ αλήμ ὄνομα πόλεως. 

. ἱεροφάντης µυςαγωγός, ἱερεύς. ''καὶ 

ὡς οὐ µέλει τῶν ἀνθρωπείων τῷ θεῷ δεῖδαι 
φλεγόµενος, ὤθησεν ἑαυτὸν Φέρων ἐς τὸ μέ 
γαρο»ν, ἔνθα ὁήπου τῷ μὲν ἱεροφάντῃ μιόνω 
παρελὺεῖν Φεμιτὸν ἡ ἦν κατὰ τὸν τῆς τελετῆς 
νόμο», ἐκείνῳ δὲ ἂκ ἐξῆν. ἐπεὶ δὲ ἐτολμήθη 
οἱ τὸ τόλµηµια, φρίκη τις αὐτὺν περιέρχεται, 
καὶ »οσεῖ νόσῳ μακροτάτη” (ε[. εν. εὐνθχος, 

μέγαρο», τηκεδόνι, φρίκη). 
ν  ἱεροφάντης. οὕτως ὠνομάσθαι φασὶ 
τὸν πρῶτον ἱεροφάντην τὸν ἀποφήναντα ἐκ 
τοῦ πολέμου ἀπιόντα τὰ ἱερά. Harp. 

ἱεροφώνω» (απ Περοφ. Hom. 3 605) µε- 
7αλοφώνων. 

ἱερῷ Φείῳ, ἤτοι μεγάλῳ. 
Ἱέρω». —— τύραννος ἦν, ὃς πρῶτον 

μὲν δὲ ἑαυτοῦ κατεκτήσατο τὴν τῶν Συρα- 
χουσίων βασιλεία» καὶ τὴν τῶν συμμάχων 
ἀρχή», οὐ πλοῦτον», οὐ δόξα», ὃχ ἕτερο» οὐ- 
δὲν ἐκ τῆς τύχης ἕτοιμο» παραλαβώ», καὶ 
μὴν οὐκ ἀποκτείνας, οὐ φυγαδεύσας, οὐ λυ- 
πήσας οὐδένα τῶν πολιτῶν. καὶ διεφύλαξε 
τὸν αὐτὸν τρόπο» ἔτη γὰρ ν΄ καὶ ὁ' βασι- 
λεύσως διεεήρησε μὲν τῇ πατρίδι τὴν εἰρή- 
»η», διεφύλαξε ὁ᾽ αὐτῷ τὴν ἀρχὴν ἀνεπιβά- 
λευτο», ὀνέφυγε δὲ τὸν ταῖς ὑπεροχαῖς παρε- 
πόµενον φῷόνον' ὃς γε πολλάκις ἐπιβαλλό- 

ἱερομύσηςξ -- ἱέσθην 

µενος ἀποθέσθαι τὴν δυναςείαν ἐκωλύθη 
χωτὰ κοινὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν. εὐεργετικώ- 
τατος δὲ καὶ φιλοδοξότατος ὤν, ἐν περιβσίᾳ 
δὲ καὶ τρυφῇ καὶ δαψιλείᾳ πολλῇ διαγενό- 
µενος ἐβίωσε πλείω τῶν ς' ἐτῶν, διεφύλαξε 
δὲ τὰς αἰσθήσεις πάσας καὶ τὰ µέρη τοῦ 
σιόµατος ἀβλαβη. τᾶτο δέ µοι δοκεῖ σημεῖον 
οὐ μικρὸν ἀλλὰ παμµέγεθες εἶναι βίου σώ- 
φρονος. Ῥουὺ. 78. 

1 ερώνυµος. τύραννος γέγανεν οὗτος. τι-α 
νὲς δὲ τῶν λογογράφω» τῶν ὑπὲρ τῆς κατα- 
σροφῆς αὐτοῦ γεγραφότων πολύν τινα πε- 
ποίηνται λόγον καὶ τῶν» δεινῶν τῶν περὶ τὴν 
καταςροφὴν αὐτοῦ συμβάντω», ὥςε μήτε 

Φάλαριν µήτ Απολλόδωρο» µήτ ἄλλον µη- 
Φένα γεγονέναι τύραννο» ἐκείνου πικρότερο». 
καὶ παῖς παραλαβὼν τὴ» ἀρχήν, εἶτα µῆνας 
οὐ πλείω τριῶ» καὶ Φέκα ζήσας μετήλλαξε 
τὸ» βίον. κατὰ δὲ τὸν χρόνον τῶτον» ἕνα µέν 
τινα καὶ δεύτερον ἐςρεβλῶσήθαι καέτινας τῶν 

φίλων καὶ τῶν ἄλλων Συρωκεσίων ἀπεκτάν- 
Φαι δυνατό», ὑπερβολὴν δὲ γεγονέναι παρα- 
νομίας καὶ παρηλλαγμένην ἀσέβειαν οὐκ εἲ- 
κός. καὶ τῷ μὲν πρόπῳ διαφερόντως εἰκαῖον 
αὐτὸν γεγονέναι καὶ παράνομο» φατέο», οὐ 
μὴν εἲς γε σύγκρισιν ἀκτέον ἐδενὶ τῶν προ- 
ειρηµένων τυράννω». ἀλλά µοι δοκοῦσι» οἱ 
τὰς ἐπὶ µέρους γράφοντες πράξεις, ἐπειδὰν 

ὑποθέσεις εὐπεριλήπτους ὑποςήσωνται καὶ 
σενάς, πτωχεύοντες πραγμάτων ἀναγκάζεσθαι 
τὰ μικρὰ μεγάλα ποιεῖν καὶ περὶ τῶν μηδὲ 
µνήµης ἀξίων πολλούς τινας διατίΦεσθαι λύ- 
γους, ἔνιοι δὲ καὶ δὲ ἀκρισία» εἰς τὸ παρα: 
πλήσιον τούτοις ἐμπίπτουσι». ὅσω γὰρ ἄν 
τις εὐλογώτερον καὶ περὶ ταῦτα τὸν ἄναπλη- 
ροῦντα τὰς ῥίβλες καὶ τὸν ἐπιμετρᾶντα λό- 
γον τῆς διηγήσεως εἷς ἹἹέρωνα καὶ Γέλωνα 
ὐιάγοιτο, παρεὶς Ἱερώνυμον; καὶ γὰρ τοῖς 
φιληκόοις ἡδίων οὗτος καὶ τοῖς φιλομαθέσι 
τῷ παντὶ χρησιμώτερος, Polyb. 7 7. 

Ἱερώνυμος Ἰαρδιανός, ὃς τὰ ἐπ) «4λε-ν 
ξάνδρῳ πραχώέντα συνέγραψε. Καρδία δὲ 
ὄνομα πύλεως. 

ἱερῶς µεγάλως. 
ἱερῶσθ αι, φησὶ Θυκυῤίδης ( 1) | νομό. 

σαντες κατὰ δή τινα παλαιὰν αἰτίων ὁ κα- 
Φαροὺς ὄντας ἱερώσφαι.' σηµαίνει γὰρ τὸ 
ἱεροὺς »ενομίσφαι καὶ οἷον καθιερώσθαι. 

ἱέσθην (Ποια, ὃ 504) προεθνμᾶντο, ἐπο- 
ρεύοντο. 



Ἰεσσαί -- Ἰησοῦς 

Ἰεσσαί ὄνομα κύριο». 
ἵεται προθυμεῖται, πορεύεται. καὶ Τετ ο. 
Ἰεφθάε κριτὴς Ἰουδαίας ὁ ῥυσάμενος 

τὸν Ἰσραὴλ. ἐκ χειρὺς Φιλιςιείμ, ὃς ηὔξατο 
τῷ Φεῷ τὸ πρῶτον ὑπ' αὐτοῦ ὑπαντώμενον 
καταθύειν. ἐπεὶ οὖν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα 
ἐπὶ τοῖς νικητηρίοις ὀρχουμένη» ἐ9εάσατο, 
ταύτην εὐθέως ἀνεῖλε. διὸ δὴ αἲ τῶν Ἰου- 
ὁᾳίων παρθένοι τετραήμερο» αὐτῆς κατ ἔτος 
ἐπετέλεσαν (ινήµην. 

Ἰεχονίας ὄνομα κύριον. 
ἵζάνω καθέζομαι. 
ἕζει καθίζει, ἢ κάφηται. 
ή. τοῦτο ψιλοῦται, ὅτων μὴ ᾖ ἐν ὕμνῳ" 

ἐκεῖ γὰρ ὅασύ ἐςιν. ὡς ἐφυμνίῳ δὲ κέχρηται 
Εὐριπίδης (Α Ran. 1307) τῷ ᾿'Ἱήκοπο» ὁ πε- 
λάδεις ἐπ ἀρωγάν." 

τὴ θἡὴ ή (Α Ρας. 194) πρὀσφθεγμά ἐστι 
χαταφρονοῦντος. σηµαίνει δὲ µῆκος τᾶτο λε- 
όμενο». φησὶ γάρ ''ὅτ οὐδὲ µέλλεις ἐγγὺς 
εἶναι τῶν Φεῶν.' 

ῇ μιᾷ μιᾷ φωνῇ. 
ἴῃ ἐπὶ μέλλοντος, ἀνεὶ τοῦ ἔλθῃ. 

Ἰήτος ὁ τοξότης, ὁ “πόλλων. καὶ ἰήεε 
Φοῖβε (Ποπ. 0 3653. 

ζηίω» τῶν µετ εὐχῆς γινοµένω», ἢ τῶν 
λοιμικῶ»' ἰήιος γὰρ ὁ ἀπόλλω», εἲς ὃν ἡ 
ἁγνεία τῶν λοιμιῶ» ἀναφέρεται. ἢ ὅτι ἐπί- 
φθεγµα κοινόν ἐςι καὶ ρτέμιδος"' αἱ δὲ γυ- 
αῖΐκες ἐν ταῖς ἀνάγκαις τὰς τοιαύτας ἀφιᾶσι 

φωνάς. οἳ δὲ ἀκούεσι τῶν Φρηνητικῶν. Σο- 
φοκλῆς (Ο8 174) ''οὐδὲ ἰηίων καµάτω» ἀνέ- 
χουσι γυναῖκες, τετέςιν οὐ περιγίνονται τῶν 
πόνων. 

ἔηλα ἐδέσμευσα, καὶ ἑῆλαι (Ηοιπ, ᾳ 341) 
ἐπικάμψαι. 

ἰηλεμίσαι φρηνῆσαι, καὶ ἰηλεμίσθαι 
τεθρηνήῆσόαι. 

Ἰηοῦ βασιλεὺς Σαμαρείας, ὃς ἀνεῖλεν Ἰε- 
ζάῤελ καὶ τοὺς υἱοὺς ᾿4χαὰβ κατὰ τὺ ῥῆμα 
Ἠλιοῦ τοῦ προφήτου. ὃς συναθροίσας πᾶν 
τὸ πλῆώφος τοῦ ς«ρατοῦ ἔφη μετὰ πανεαργίας 

''4χαὰβ μὲν ἐδάλευσε τῷ Βάαλ ὀλίγα, Ἰηδ 
δὲ πολλὰ δουλεύσει αὐτῷ. καὶ νῦν πάντας 

χαλέσατε πρός µε τοὺς προφήτας καὶ ἱερεῖς 
τοῦ Βάαλ, ὅτι µεγάλη µοι Φυσία τῷ Βάαλ. 
πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἀπολείψῃ, οὐ ζήσεεαι.' οστ- 
»αθροισθέντων οὖν ἁπάντων καὶ τοῦ εἶδω- 
λεία πλησθέντος ςόµα πρὸς ςόµα ἔφη ᾿έρευ- 
νήσατε εἰ ἔσι τῶν ὀούλων κυρίου τις. καὶ 

μὴ εὑρεθέντος ἀπέκτεινε πάντας, καὶ τὸν 

Βάαλ ἐνέπρησε. πλὴν ἐκ ἐφύλαξεν εἰς τέλος 
πορεύεσθαι ἐν »όμῳ κυρίου. 

ἴησι» ἀφίησιν' ""σχίζων τις ξύλα, ὡς 
εἶδε τὸν Κλέαρχο» προσιόντα, ἴησι τῇ ἀξίνῃ”' 
Ἐενοφῶν (Απεὺ. 15 19). 

ἴησιν (Πο, 1704) ἀπέλθῃ. 
Ἰησο»ίδης Ἰάσονος παῖς. 

| Ἰησοῦς ὁ Χριςὸς καὶ Φεὺς ἡμῶν». ότι 

ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ εὐσεβεςάτου βασιλέως 

Ἰουςινιανοῦ γέγονεν ἄνθρωπός τις, ἀρχηγὸς 
τῶν Ἰουδαίων, Θεοδόσιος ὄνομα αὐτῷ, ὃς 
πλείσοις τῶν χρισιανῶν γνωςὸς ὑπῆρχε καὶ 
αὐτῷ τῷ μνημονευθέντι πισῷ βασιλεῖ, κατὰ 
δὲ τοὺς χρόνους ἐκείνους ἦν τις ἄνθρωπος 
Χρισιανός, Φίλιππος ὄνομα αὐτῷ, τὴν μέθο- 
ῥον ἀργυροπράτης. οὗτος γνωςῶς ἔχων τὰ 
πρὸς τὸν Θεοδύσιον, καὶ πολλὴ» πρὸς αὐτὸν 

σώζω» τὴν γνησιότητα, προετρέπετο αὐτὸν 
καὶ ἐνουθέτει ενέσδαι χρισιανύν. ἐν μιᾷ ὄν 
τῶν ἡμερῶν ὁ προλεχθεὶς Φάιππος πρὸς τὸν 

λεχθέντα Θεοδόσιον τοιαῦτά τινα ἔλεγε. "τί 
δή ποτε σοφὸς ἀνὴρ ὁ ὑπάρχων καὶ ἀκριβῶς 
ἐπισάμενος τὰ τοῦ vᷣus καὶ τῶν προφητῶ» 
προκεκηρυγµένα περὶ τοῦ δεσπότου Ἄριςοῦ 
οὐ πιςεύεις αὐτῷ καὶ yivn Χρισιανός; πέπει» 
σµαι γὰρ περὶ σοῦ ὅτι οὐκ ἀγνοῶν τὰ τῶν 
Φεοπνεύσων γραφῶν προλεχθέντα περὶ τῆς 
τοῦ κοινοῦ ἡμῶν δεσπότα Χριςοῦ παρθσίας 
παραιτῇ τοῦ γενέσδαι χριςσιανός. σπεῦσον ἂν 
σῶσαι τὴν σεαυτοῦ ψυχή», πισεύω» εἲς τὸν 
σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 
ἵνα μὴ ἐπιμένων τῇ ἀπισίᾳ κρίσεως αἰωνίβ 
ὑπεύθυνον σεαυτὸν κατασήσῃς.᾽ Ἱ ταῦτα ἀκέ- 
σας ὁ Ἰουδαῖος παρὰ τῷ χρισιανῦ λεγόμενα 
πρὸς αὐτὸν ἀπεδέξατο αὐτόν», εὐχαριςίας τὲ 

αὐτῷ τὰς διὰ λόγων προσήγαγε, καὶ τοιαῦτα 
πρὸς αὐτὸν ἀπεκρίνατο. '"ἀποδέχομαι τὴ» 
κατὰ Φεόν σε ἀγάπη», ὅτι τὰ ὑπὲρ τῆς σω- 
τηρίας τῆς ἐμῆς ψυχῆς σπουδάζω» ἀγωνίζῃ, 
Χρισιανόν µε γενέσθαι προτρεπόµενος. διὸ 
ὡς ἐπὶ τοῦ Φεοῦ τοῦ τὰ κρυπτὰ τῶν καρ: 
διῶν ἐπιςαμένο καὶ Ψεωροῦντος, ἀδόλως καὶ 

ἀνυποκρίτως καὶ μετὰ πάσης ἀληθείας τοὺς 

πρὸς σὲ λόγους ποιήσοµαι. ὅτι μὲν οὖν πα- 
ραγέγονεν ὃ ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφη: 
τῶν προκεκηρυ/ μένος, ὁ ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν χρι- 
σιανῶν προσκυνόµενος, πεπληροφόρηµαι καὶ 
ὁμολογῷ. τεθαρρηκὼς ὡς πρὸς γνήσιόν µου 
φίλον καὶ τὰ πρὺς εὐεργεσίαν µοι ἀεὶ σπὀ- 
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δάζοντα" ἀλλ ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ κρατού- 
1 3 1 

µενος οὗ γίνομαι χριςιανός, καὶ ἐν τούτοις 
Γ 3 - 

πετά Ωσχκίω ἑιαντου, 

τιμῆς πολλης καὶ ὁώριων πολλῶν καὶ πάντων 

τῶν πρὸς τὴν ζωὴν ταύτην ἐπιτηδείων ἐν ἄπο- 
λαύσει τυγχάνω. ὑπολαμβόνω δὲ ὅτι οὐδὲ ὃν 

πατριάρχης τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας γένωµαι 

ἡ ἀρχὰς µείζονας καὶ ὑπεροχὰς λάβω παρ 
{ ο . ⸗ }.. — ο.) J 

υκῶώ», τοσαύτης ΨΦεραπείας ἀξιωθήσοιιαι. ἵνα 

οὖν, μὴ τῶν δοκούντων τερπνῶν εἶναι ἐν τῷ 

ῥίῳ τούτῳ ἐκπέσω, καταφρονῶ τῆς μελλού- 
σης ζωῆς, κακῶς τοῦτο ποιῶν. ἵνα δὲ τοὺς 

λόγους µια ἀληθεῖς τῇ σῇ ἀγάπῃη παραςήσω, 
Φαρρῶ σοι µυςήριον, ὃ ἐςσι παρ ἡμῖν τοῖς 
Εβραίοις ἀποκεκρυμμένον, ἐξ οὗ ἀκριῤῶς 

ἐπισάμεθα ὅτι ὁ ὑφ' ὑμῶν τῶν χριςσιανῶν 
, . . δ .» 

προσκυνΒµενος Ἀριςὸς αὐτός ἐςσιν ὁ ὑπὸ τᾶ 
ή ᾿ — — 

σοι(ου χα των πο τίς προκεκηρι γένος, | 

οὗ µόνον ἐξ αὐτῶν τῶν προγεγραμένῶν, 

ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ παρ ἡμῖν ἐναπογράφε καὶ 
ἀποκεκρυμμένε µυςηρίου, ἔσι δὲ ὁ λόγος τὸ 
μυςηρίου τοιοῦτος. κατὰ τοὺς ἀρχαίης χρό- 
νους, ἡγίκα ὁ ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼς ἐκτίετο, 

α, Ἶ - ͵ /ι 
συνήθεια ἡν παρὰ τοῖς Γεδαίοις ἱπαρέδιης 

τῶν παρ ἡμῖν γραμμάτων, κῷ τυγχανόντω», 
ἱερεῖς ἐν τιῷ ναῷ καφθίςασθαι" ὅφεν καὶ τὰ 

Φεόπνευσα ῥιῤλία κῷ ἀπαριδμούμεβα. κιῶζ- 

διξ οὖν ἀπέκειτο ἐν τῷ ναῷ, ἐν ᾧ ἀπεγρά- 

φετο ἑκάςου ἱερέως τιῶν κῷ ἡ προσηγορία, 
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὺς καὶ τῆς μητρός. 
ἑνὸς οὖν τελευτήσαντος τῶν ἱερέω» οἱ λοιποὶ 
συνήρχοντο ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἐκ κοινοῦ ψηφί- 
σµατος καθίσων ἀντὶ τῷ τελενυτήσαντος ἔτε- 

ϱον ἱερέα, πληροῦντες τὸν ἀριθμὸν τῶν κ 
ἱερέων": καὶ ἀπεγράφετο ἐν τῷ κώδικι ὅτι τῇδε 
τῇ ἡμέρα ἐτελεύτησεν ὁ δεῖνα ἱερεύς, ὁ οἱὺς 
τοῦδε καὶ τῆσδε, καὶ ἀντ αὐτοῦ προεχειρί- 

ο » } — * ⸗ 

ση ὁ δεῖνα. τούτου οὐ» τοῦ ον Σρατεν- | 
3 -. ᾗἩν — J 

τος ἐν τι έφνει τῶν Πηδαίων, συνέβη κατὰ 
* ει ε * 1 

τοὺς χρόνους ἐκείνοις καθ οὓς ὁ Ιησοῦς ἓν 
-- 3 » — ΄ « - — — *— 

τῇ Ιουδαίῳᾳ ὁιέεριβε, τελευτῆσαι ἕνα ἐκ τῶν 
κβ’΄ ἱερέ — ος κώ ερέω», πρὶν αρξηται ἐμφανίζειν ἑαυτὸν 
{ 3 - * ΄ —* 

ὁ Ιησοῦς καὶ ὀιδάσκειν πιςεύειν τὴς ἀνο ρώ- 
, , 24 7 J 

πους εἰς αὐτόν, συ»ζλθον οὖν οἱ λοιποὶ {ε- 
ρεῖς ἐπὶ τῷ ποιῆσαι ἀντὶ τοῦ τελευτήσαντος 
ἡ κ. . « 4 , 
ἱερέως ἕτερον ἱερέα. καὶ ἑκάςη προβαλλομέ- 

2* — — — 

νου τὸν νοιιζόμενον αὐτῷ ἄξιον τῇ γενέσθαι, 
{ ” c "κ Αα — » 

οἱ λοιποὶ τὔτον ὡς ἑλλιπῶς ἔχοντα πρὸς ἀρε- 
ῃ 1 [4 » * * J J 

τη», ἐξ ης ὀφείλει καταςῆναι ἱερεύς, ἀπεδο- 

νην 4 7 
1 αρ όσιος 

ς , 1 4 * 3 / 3* ὑπαάρχων ἀρχηγός εἰμι τῶν Ιουδαίων, καὶ 

Ἰησοῦς 
Β J 7 7 —* σ * 1 39 τε . βίω 
χέµαζον"' εἶἰ γάρ σοφὀὸς ἦν ηθει καὶ βίς 

} 4 1 2 3 -” { : - 

| χφηςός, ἐν ἀγνοίᾳ δὲ τὸ νόµε καὶ τῶν προ- 
— 2 [ή 3 * 4 4 ϕ 

η την — απροσφορος ——— 
ο * — αἱ ⸗ ⸗— 

νετο. ὕτως οὖν πολλῶν ἱερέων ψηφιαθέγτων 
4 ’ α 7 

καὶ πάντων ἀποδοκμιασθέντων, εἷς τις ἵε- 
* Σα - 

ρεὺς ἐγερφεὶς ἔςη εἲς τὸ μέσον, καὶ λέγει τοῖς 
. A , .« : 2 ε - 

λοιποῖς ᾿ἰδού, πολλοί ὑπ ὑμῶν ὀνομασὸ ἐν- 
/ 5 4 

τες ἀνεπιτήδειοι εὑρέφησαν πρὸς Ἱερωσύνην" 
{έν ἴ ε͵ » / Σε 4 J 

1 ἐέξασύε ουν πις λέγοντα περι ενος ἀνώρώ- 

που ὀφείλαντος προχειρισθήναι ἀντὶ τοῦ τε- 
- 4 6 ε 4 αἱ ., 

λευτήσαντος Ἱἱερέως, υπολαμβάνω γὰρ οτι 
Σε ἢ —8 x — J — 1 3Ἡ — 

οὐδεὶς ἐς ὑμῶν ἀπαρεσιλήσεται τῷ παρ ἐμδ 
, 3 - 

γενομένῳ φηίσκατι.' ἐπιτρεμάντων δὲ τῶν 
- 1 J , 

λοιπῶν ἱερέω» εἶπεν ὅτι βούλομαι ἐγὼ }ενέ- 
* — * 2 - 

σθαι ἀντὶ τοῦ τελευτήσαντος ἱερέως Ιησοῦν 
J * 2 * * 4 

τὸν τἷὸν ]ωσὴφ τοῦ τέκτονος, ὃςσις νέος μὲν 
* 424 ΄ 2 * —* 3 ε ’ * 59 

τῇ Πλικία ἐςί, λόγῳ δὲ καὶ βίῳ καὶ ηὔεσι 
-- { τε ϕ ΄ 

2θηςοῖς κεκόσιεηται, καὶ ὑπολαμβάνω μηδένα 
4 — 1 * Γι * * 

ποτε τῶν ἀνρώωπων ὀφθηναι ἐν λογῳ η ἐν 
X 3 ». - 7, τ ᾿ 

ῥίῳ η ἐν ἠψεσι τοιᾶτον οἷός ἐσιν οὗτος. καὶ 
1 4 - - “ * 

οἶμαι καὶ υμῖν πᾶσι τοῖς οἰκοῦσιν ἐν Ἱερου- 
. Ἡ - ;4 ΄ 

σαλημ τοῦτο γνωςὸν καὶ ἀναντίρρητον ὑπάρ- 
3: J ’ ᾽ ΄ — c 

χει’. ἀκήσαντες δὲ τὸν λόγον τοῦτον οἳ λοι- 
3 { - * κ. * J 

ποὶ ἱερεῖς ἀπεδέξαντο τὸν» ἄνδρα καὶ ἐβε- 
, . ’ . 1 « 

ῥαιώσαντοτὸ ήφισμα, ἐπιτήδειον είναι ὑπὲρ 
’ 1, ΄ * — 

Γπάντα ἄνθρωπον εἰς Ἱερωσύνη» τὸν Τησοῦν 
| 5 κ θα * J 2— J 1 

| εἰρηκύτες. ελεγον δέ τινες περὶ αὐτᾶ μὴ εἶναι 
ή 2— ⸗ Σ.- 3 — * 4 

ἐκ φυλῆς «{ευή, ἀλλ’ ἐκ φυλῆς Ἰούδα τεγχά- 
- 3 / ει μα. ύ ειν, τοῦ Ιωσήφ τε οἷὸν αὐτὸν ὑπολαμβά- 
1 ι υ ν 2 / 1 ροντες είναι (ούτω γὰρ παρὰ Πεηδαίοις έχρη- 

”- * . 2 3 * - - } ΄ 

µατίςετο)}, τὸν δὲ Ἰωσὴῳφ ἐκ φολῆς Ιούδα, 
» - * ΄ J 

οὐκ ἐκ Ae ἐκαρτύόρουν πάντες" καὶ 
΄ .ι { -- ο . * ΝΑ 

τούτου ἕνεκα, ὡς τῷ δοκεῖν μὴ οντα αὐτὸν 
3 3 - * * 54 ⸗ J 

ἐκ φυλῆς {ευιτικῆς, ἐκώλυον γενέσθαι ἱερέα. 
5 * { 4 1 3 J 

Γὁ δὲ τῆτον ὀνομάσας ἱερεὺς ἀποκριθεὶς πρὸς 
24 1 * 1 ’ 3. -- , 

| αὐτῆς εἶπε μικτὸν είναι τὸ γένας αὐτᾶ" πά- 

λαι γὰρ ἐ 
- ΄ » |] — 4 

Ίονε τῶν δύθ φυλών, κάκεῖδεν κατάγεσθαι 
’ - / * 7 

τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ. τοῦτο οὖν ἀκούσαντες 

- } “ * κ. ⸗ 

” 1 ἐνσεαις ϱογαιπις ἑπις ές τις κ. 

οἱ λοιποὶ Ἱερεῖς συνήνεσαν τῷ ψηφίσπατι, 

καὶ κοιν βουλῇ πᾶσι τοῖς συνελθοῦσιν {ε- 
ρεῦσιν ἔδοξεν ἀντὶ τοῦ τελευτήσαντος ἱερέως 

” — — - 

τὸν Ἰησοῦ» καταςῆσαι. τῆς δὲ συρηδείας 
η — J * J * — 4 

ἐχούσης μὴ µόνον τὸ ὄνομα τοῦ γινομένου 
5 Σ - 3 — — J * 

ἱερέως ἀπογραφῆναι ἐν τῷ κώδιει, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὺς αὐτοῦ, εἰπόν τι 
νες αὐτῶν ὀφείλειν αὐτοὺς πρῶτον καλέσαι 

- 4 — - } ϕ 

τοὺς γονεῖς καὶ παρ’ αὐτῶν μαφεῖν τὰ ' ὀνό- 
λ *— « 4 6 ᾿ 

µατα αὐτῶν, λαῤεῖιν δὲ καὶ κατάθεσἰιν αὐ- 
-- 4 * — J 6 “ 

τῶν εἰ υἱὸς αὐτῶν ἐςὶν ὁ πρὺς ἱεοωσύνην 



Ἰησοῦς 

προχειριζόµενος" καὶ ἤρεσε τοῦτο. πᾶσιν. 6 
οὖν προυνοµάσας τὸν Ἰησοῦν γενέσθαι ἱερέα 
ἔλεγε τετελευτηκέναι Ἰωσὴφ τὸν πατέρα Ἱη- 
σοῦ, μόνην δὲ τὴν τούτου ζην μητέρα. σν- 
ν»ῆκαν οὖν. ἅπαντες ἀγαγεῖν τὴν μητέρα αὐ- 
τοῦ εἲς τὸ συ»νέδριον, καὶ κιαθεῖν παρ αὐτῆς 
εἴ μήτηρ τυγχάνει τοῦ Ιησοῦ, 

ἔτεκεν αὐτόν, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρὺς αὐ- 

τῆς ἀκᾶσαι, ἐξ οὗ ἔτεκε τὸν Ἰησοῦν. καὶ δὴ 

τούτον πᾶσιν ἀρέσαντος ἐκάλεσαν τὴν κη- 
τέρα ποῦ ἸΙησᾶ, καὶ εἶπο» πρὺς αὐτήν ᾿ἐπει» 
δήπερ ὁ δεῖνα ὁ ἱερεὺς ἐτελεύτησεν, ὁ υἱὸς 
τοῦδε καὶ τῆσδε, καὶ ῥουλόμεδα ἀντ ἐκείνα 
ποιῆσαε τὸν υἱόν σου Ἰησοῦν, ἔδος δέ ἐςιν 

ἀπογράφεσθαι τὸ ὄνομα τᾷ πατρὸς καὶ τῆς 
μητρός, εἰπὲ ἡμῖν εἰ ὁ Ιησοῦς υἱός σού ἔσι, 

καὶ εἰ σὺ ἔτεκες αὐτόν. ἡ δὲ Μαρία ἀκού- 

σασα ταῦτα ἀπεκρίνατο λέγουσα πρὺς τοὺς 

ε 2 33 
και ει αυτη 

ἱερεῖς ὅτι μὲν νυἱός ιού ἐςιν ὁ Ιησοῦς ὁμο- 
λογῶ" ἐγὼ γὰρ ἐγένρησα αὐτόν, καὶ µαρτυ- 
ροῦσί. µοι οἱ εὑρεθέντες καὶ αἱ εὗρεθεῖσαι 
γυναῖκες τικτούσης µὸ αὐτόν": ὅτι δὲ ἐκ ἔχει 
ἐπὶ τῆς γῆς πατέρα, πληροφορίαν λάβετε παρ 
ἐμοῦ, ὡς ῥούλεσθε. παρθένου γὰρ τυγχανή- 

σης µου καὶ ἐν τῇ Γαλιλαία διατριβούσης 

µου, ἄγγελος Φεοῦ ἐγρηγορώσης µου, οὐ κα: 
Φευδούσης, εἰσελδὼν ἐν ᾧ ἥμην οἰκήματι 
εὐηγγελίσατό µοι ἐκ πνεύματος ἁγίου τεκεῖν 
υἱόν, ἅ τὸ ὄνομα ἐνετείλατο καλέσωι Ἰησὸν. 
παρθένος τοίνυν ὑπάρχουσα, ταύτην ἰδᾷσα 
τὴν ὀρετασίαν συνέλαβο», καὶ ἐγέννησα τὸν 

Ἰησοῦν µείνασα παρθένος µέχρι τῆς σήµε: 
ρον, καὶ μετὰ τὸ τεκεῖν µε. ταῦτα ἀκύσαν- 
τες οἱ ἱερεῖς ἐκέλευσαν ἐλνεῖν µαίας πιςάς, 

καὶ ἐπέτρεψαν αὐταῖς πολυπραγµονῆσαι εἰ 
ἔτι ἁλπηό ὥς παρθένος ἐςὶν ἡ ἹΠαρία. αἱ δὲ 
ἐκ. τῶν πραγμάτων λαῤοῦσαι πληροφορίαν 

ὁμβεβαιώσαντο παρθένον αὐτὴν ὑπάρχειν. 
παρεγένοντο δὲ καὶ αἱ παρευρεῶεῖσαι καὶ Φεα- 
σάµεναι αὐτὴν τίκτουσαν, μαρτυροῦσαι ὅτι 

υἱὸς αὐτῆς ἐςὶν ὁ Ιησοῦς. ἔκθαμβοι δὲ γε- 

νὐμενοι οἳ ἱερεῖς ἐπὶ τοῖς λεγομένοις παρὰ 

τῆς ἸΜαρίας καὶ τῶν μαρτυρησάντων περὶ 
τοῦ τόκου αὐτῆς, ἀποκριθέντες εἰπον τῇ 
ΠΜαρίᾳ εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ, ἵνα ἐκ τοῦ φό- 
µατός- σον ἀκούσωμεν, τίνος ἐςσὶ καὶ τίνος 

υἱός, ἵνα οὕτως ἀπογραψώμεθα αὐτόν" οὓς 

γὰρ εἶπῃς ἡμῖν γονέας, τούτες ἡμεῖς καὶ ὁχ 
ἐεέρους ἀπογραψόμενα,. ἡ δὲ ἀποκριθεῖσα 
εἶπεν ὅτι ἐν ἀληθεία ἐγὼ αὐτὸν ἐγέννησαι 

5ο 

πατέρα αὐτοῦ ἐπὶ γῆς μὴ ἐπιςάπένη, ἀλλὰ 
παρὰ τοῦ ἀγγέλον ἤκουσα υἱὸν Φεοῦ εἶναι 
αὐτόν. υἱὸς οὖν ἐμῶ τῆς καλθμένῃς Μαρίας 
ἐσὶ καὶ υἱὸς τὸ Φε, καὶ μὴ γημάμένη παρ. 
Ψένος ὑπάρχω») ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἱερεῖς 
ἤγαγον τὸν κώδικα, καὶ ἀπέγραφαν οὕτως 
rñ̃de τῇ ἡμέρα ἐτελεύτησεν 4 Ἱερεὺς ὗ δεῖνα, 
ὁ υἱὸς τῶδε καὶ τῆσθε" καὶ Υέγονεν ἀνι᾽ αὖ- 
τοῦ κοινῇ ψήφῳ πάντων ἡμῶν ἱερεὺς Ἰησδξ 
ὁ υἱὸς τοῦ Φεοῦ τᾶ ξῶντος καὶ Μαρίας τῆς 
παρύφένου.. καὶ οὗτος ὁ κῶδιὰ ἐσώδηῃ ἀπὸ 
τοῦ ναοῦ σπουὐῇ τῶν τὰ πρῶτα φερόντω» 
παρὰ τοῖς —— κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 
ἁλώσεως τᾶ ναᾶ καὶ τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ 
ἀπόκειται ἐν Τιβεριάδι" καὶ τὸ µυςήριοΡ 
τοῦτο ὀλίγοις πάνυ καὶ πισοῖς τοῦ ἕφνους 
ἡμῶν ἔγνωςαι. διὸ καὶ ἐμοὶ ὡς ἄρχοντι καὶ 
διδασκάλῳ τοῦ ἕώφνεης τῶν Ἰουδαίων ἄπεκα. 
λύφθη. οὐ µύνον γὰρ ἐκ τοῦ νόμο καὶ τῶν 
προφητῶν πεπληροφορήµεθα ὅτι ὁ ὑφ' ὑμῶν 
τῶν χθισιανῶν προσκυνούµενος Χρισὸς αὖ- 
τός ἐςιν ὁ υἱὸς τοῦ Φεοῦ τοῦ ἑῶντος, ὁ ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τοῦ κόσμου ἐλθὼν ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῆς ἀπογραφῆς, ἥτις καὶ σέσωςαι μέ. 
Χρι τῆς σήµερο» καὶ ἀπόκειται ἐν Τχβεριάδι."' 
ταῦτα ἀκούσας ὁ χοισιανὸς παρὰ τοῦ Ἰου. 
ὁαίου πρὸς αὐτὸν λελεγµένα, τῷ Φείῳ ζήλῳ 
κινηώεἰς ἔλεγε τῷ Ἰωδαίῳ ὁ ότι εὐθὺς σαΐ πα- 
θαχρῆμα ἀναφέρω τῷ πισᾳ κα εὐσεβεῖ βα- 
σιλεῖ τὰ ὑπὺ σοῦ λεγόμενα, ἵνα πέμψῃ ἐν 
Τπβεριάδι καὶ Φανερώσῃ τὸν κώδικα ὃν λέ. 
γεις εἰς ἔλεγχον τῆς ἀπισίας τιὸν Ἰουδαίων, 
ὁ δὲ Ιουδαῖος πρὺς τὸν Χθισιανὺν ἔλεγε "τί 
δέλεις χρήια τῇ σεαυτῦ ψυχῇ προσαγαγεῖν, 
καὶ «ναγαγεῖν τῷ βασιλεῖ, καὶ εἡ συχεῖν τᾶ 
ας. εἰ γάρ τι τοιοῦτον γένη ταν, 
πόλεμος μέγας μέλλει συνίσασθαι καὶ φόνοι 
περακολουθήσασι" καὶ τότε, ἐὰν ἔδωσιν αυ: 
τοὺς καταπονουµένους, ἐμπρήσουσι τὸν τύ- 
πον ἐν ᾧ ἀπύκειται ὁ κῶδιξ, καὶ µάτην κο: 
πιῶμεν, τοῦ σπουδαζομένου ἡμῖν μὴ κάτορ- 
σου μένει, μόνον ἐκχύσεως αἰμάτων πρόξενοι 

γενόμενοι. ταῦτα γάρ ὡς γ»ἠδίρ ιν Πα» 

νερὰ πεποέηχα τῇ σῇ ἀγάπῃ, τα πιςύσω σὲ 

ὅτι οὐκ ἐξ ἀγνοίας παραιτοῦμαι τὸν χρισιὰ- 
νισμὸν ἀλλ' ἐκ κενῆς δόξης.”' ταῦτα ἀκήσας 
παρὰ τοῦ Ἰουδαίου ὁ ἀρισιωνόρ, καὶ ἀληδῆ 
εἶναι πιςεύσας τὰ λεγόμενα παρ αὐτοῦ, τῷ 
μὲν πισῷ βασιλεῖ Ἰουφινιανῷ τὸν τοιοῦτον 
λόγον οὐκ ἐγνώρισέν, ἵνα μὴ τῷ δεί δήλῳ 

«ὤὰ«.:.... 
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ὁ πιςὸς ἐκεῖνος καὶ ιιέγας βασιλεὺς κινόµε- 

νος ἔκχυσι» αἱμάτων παρασκευάσῃ γενέσθαι, 
καὶ ταῦτα μηδὲ τοῦ σπονυδαζοµένου κατορ- 
Φωνέντος" πολλοῖς δὲ τῶν γνωρίμων καὶ φί- 
λων τὸν λόγον τᾶτον ἐποίησε ὀῆλον. ὃ» ἡμεῖς 
παρὰ τῶν ἀκθσάντω» ἀπὸ τοῦ προεξονοµα- 
σώέντος Φιλίππου τοῦ ἀργυροπράτα µεµα- 
Φηκότες φροντίδα οὐ μικρὰν ἐθέμεθα, γνῶ- 
ναι βουλόμεναι εἰ ἄρα ἀληθιωῶς τοὺς λόγους 
τούτους ὁ Ἰωδαῖος εἴρηκε περὶ τῆς τοιαύτης 
ἀπογραφῆς, εὕρομεν οὖν Ἰώσηπον τὸν συγ. 
γραφέα τῆς ἁλώσεως ἹἹεροσολύμων, οὗ µνή- 
µην πολλὴν Εὐσέβιος ὁ Παμφίλι ἐν τῇ ἐκ- 
κλησιασικῇ αὐτοῦ ἱςορία ποιεῖται, φανερῶς 
λέγοντα ἐν τοῖς τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῷ ὑπο- 
μνήμασιν ὅτι Ἰησοῦς ἐν τῷ ὑερῷ μετὰ τῶν 
ἱερέων ἡγίαζε. τοῦτο οὖν εὑρόντες λέγοντα 
τὸν Ἰώσηπο», ἄνδρα ἀρχαῖον ὕντα καὶ οὐ 
μετὰ πολυ» χρόνον τῶν ἀποςόλων γενόμενον, 
ἐζητήσαμεν εὑρεῖν καὶ ἐκ τῶν Φεοπγεύςων 
γθαφῶν τὸν τοιοῦτον λόγον βεβαιούμενον. 
εὕρομεν οὖν ἐν τῷ κατὰ 4ουκᾶν εὐωγγελίῳ 
ότι εἰσῆλδεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν 
Ἰωδαίω», καὶ ἐδόθη αὐτῷ βιβλίον, καὶ ἀνέ- 

γρω Ησαΐα» τὸν προφήτη» λέγοντα | ̓ Ἄνεῦμα 
κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ: οὗ ἕἵνεκεν ἔχρισέ µε, εύαγγε- 
λίσασθωι πτωχοῖς ἀπέςαλκέ µε. ἀνελογισά- 
µεθα δὲ ὅτι, εἰ μὴ τάξιν τινὰ λειτουργικὴν 
παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις εἶχεν ὁ Ἄριςὸς Ἰησοῦς, 
οὐκ ἂν ἐν τῇ συναγωγῇ ἐδόφΦη αὐτῷ βιῤλίον 
ἀναγνῶναι εἰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ" οὐδὲ γὰρ 
παρ ἡμῖ» τοῖς χριςιανοῖς ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἔξεςί 
τινα ἀναγνῶναι τῷ λαῷ ῥίῤλους τῶν» Φεο- 
πνεύςω» γραφῶ», εἰ µή τις ἐν κλήρῳ κατα- 
λέγηται. καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ Ἰωσήπου οὖν γρα- 
φέντων καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ τᾶ εὐαγγελιςᾶ «4{εκᾶ 
ἱςορηθέντω» ἔγνωμεν ὅτι Θεοδόσιος ὁ Ἰου- 
ῥαῖος, τὸ προλιχθὲν διήγημα εἰπὼν τῷ µνη- 
µονευθέντι Φιλίππῳ τῷ ἀργυροπράτῃ, οὐκ 
ἐπλάσατο τῦτο, ἆλλ' ἀληθῶς ὡς γνησίῳ φίλω 

τῷ Φιλίππῳ τὸ παρὰ Ἰουδαίοις ἀποκεκρυμ- 
µένον µυςήριο» ἐ9άρρησεν. 

Ἰησήρ ὁ ἰατρός, καὶ ἰητρός. 
Ιδαγενής αὐτόχθων, γνήσιος παῖς, ὁ 

ἰθὺ καὶ ἀδιάσροφον ἔχων τὸ γένος. «4γαθίας 
{1 20) "τοὺς γοῦν ἐκ παλαιοῦ οἰκήτορας καὶ 
ἸΦαγενεῖς ἀνέκανεν ἠγεμόνας τὴν γῆν ἆνα- 
κομίσασθαι. 

ἰθαιγενής ἀνεὶ τοῦ ἐνταῦθα γεννηῦείς. 
Ἰδαιμένεος (Ποια. 11 586). 

Ἰκαριεύς 

Ἰψάκη πόλις, καὶ Ἰθακήσιος ὁ πο- 
λίτης. 

Ἴδακος (Ηοπι. ϱ 207) ὄνομα κύριο». 
ἰῷ εἴα εὐθεῖα, ὀρθή" (ΑΡ 6267 à γὰρ 

ἀφαυρῶς ἐκ 4ιὸς ἰθείης οἶδετάλαντα δίκης. 
ἰδέως ὀρθῶς. 
ἴφι ἔρχου, ἤ πορεύον. ρισοφάνης Νε- 

φέλαις (410) «ο ἀντιβολῶ σε. πορεύου. 
νῦν δὲ πείσθητί µοι. ἀντιῤολῶ σε, παρα- 
καλῶ σε, ἀττικῶς. ὁ αὐτὺς ἐν Βατράγοις 

ὠ06) "νι νῦ», ἐπειδὴ ληµατιᾷς, ἀντὶ τοῦ 
ἄγε" συνωνυμεῖ γὰρ τῷ Φεῦρο. σηµαίνει καὶ 
τὸ ἄγε. 

ἑφματα (Ποιο. ὃ 778) ἴχνη, βήματα, ὃι- 
χαιώµατα, ὁρμάς, τὸ δὲ σένηπι διεκρέθτ 
ὑπὸ τοῦ λεγομένου ἠὐμοῦ.' εξ. v. ἠθμός. 

ἐΦ᾽ ὄρος. παροιμιῶδες ἐπὶ τῶν παρακε- 
λευομένων. 

ἰδ καὶ ἐθύς καὶ Ἰθεῖα, ἐπ εὐθείας. 
“Ηρόδοτος (3 127) "ἐκ μὲν δὴ τῆς ἰθείας σρα- 
τὸν ἐπ αὐτὸν ὧκ ἐδόχεε πέµπειν ἅτε οἰδεόν- 
των ἔτι τῶν πραγμάτων, ἀντὶ τοῦ ἐκ τοῦ 
προφανοῦς, παρευὺύ, 

)Φύνει (Ηοαι. Ε 6839), αἰτιατικῇ, διοικεῖ, 

χατευώύνει, ὀρφοἳ, 
Ἰώυντήρ ὁδηγός, κυβερνήτης, χαλινός, 

πηδάλιο». 
ἴφυσεν (Ηοιι. 0 693) ἐπ' εὐθείας ὤρ- 

µησεν. 
Ἰθυτενές εἰς εὐφεῖαν τεταµένο». 
ἰδύφαλλοι οἱ ἔφοροι 4ιονύσε καὶ ἄκο-α 

λε ᾶντες τῷ φαλλῷ, γυναικεία» σολὴν ἔχον- 
τες. λέγεται δὲ φαλλὸς ὁτὲ μὲν τὸ ἐντεταμέ- 
νον αἰδοῖον' καὶ ποιήματα δὲ καλεῖσθαι, ἃ 
ἐπὶ τῷ ἱςαμένῳ φαλλῷ ἄδεται µετ ὀρχήσεως. 
ε[.ν. σῆμος. 

ἰΦύφαλλοι οἱ εἰς τοὺς μηροὺς µόνον, b 
οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς τραχήλοις ἐπ εὐδείας 

δεσμούμενοι, ἐξ ἐρυθρῶ» — εἴίρηται 
ἐν τῷ περὶ φαλλοῦ. 

Ἰθώμη ὅ ὄνομα πόλεως. 
Ἰψωμήτης ὄνομα κύριον. 
ἵκανε (Ηοπι. Β 17) παρεγένετο. 
ἵκανός ὁ ἀρκῶν"' ὁ γὰρ ἱκάνων, ὃ ἔςι 

παραγινόµενος, ἤρκεσε πρὺς τὴν ὁδόν, α4ρι- 
σοφάνης Πλούτω (488) '"Ἰκανοὺς νομίζεις 
δῆτα Φανάτους εἴχοσι; ' καὶ ἑκανὸς ὁ δεός. 

ἵκανῶς ἔχω γενιχῇ. 
Ἰκαριεύς δῆμος φυλῆς 

Harp. 
τῆς Alynidoc. 



Ἰκάριος — ἑκεῖνος ἃ 

Ἰκάριος ὄνομα κύριον. 
Ἴκαρος ὄνομα κύριον. 
ἱκέσθη» (Βοιι. «4 328) παρεγένοντο. 
ἱκεσία ἡ ἱκέτευσις. 
ἱκέσιος ὁ ἱκέτης. 
Ἱκετάονος (Ηοπι. V 147) ὄνομα κύριο». 
ἱκέτευμα (Τὴμς, 1 137) τὸ δελοπρεπῶς 

παρακαλεῖν καὶ ἱκετεύειν. (Dio Cass. 66 21) 
πό δὲ «4ὔγαρος ἀπήντησε Τραϊανῶ προσ- 
ιόντι, καὶ συγγνµης ἔτυχεν' ὁ γὰρ παῖς 
λαμπρόν οἱ ἱκέτευμα ἦν." 

ἱκετεύω αἰτιατικῇῃ. ἵκετεία ἡ ἰκεσία. 
ἱκετεία δὲ ἱκετηρίας διαφέρει. ἱκετεία μὲν γάρ 
ἐσιν ἣν ποιεῖκαέ τις διὰ τῶν λόγων, ὅταν 
δέηται δυγγγώµης τυχεῖν ἡ ἐλέης' ᾽4ντιφῶν 
περὶ τοῦ μὴ ἐλεεῖν ὑμᾶς ἐμὲ ἐδείδη, δεί: 
σας μὴ ἐγὼ δάκρυσι καὶ ἴχετείαις πειρῶμαι 
ὑμᾶς ἀναπείθειν. ἱκετηρία δέ ἐςιν ἣν οἱ 
δεόμενοι κατατίΦενταί που Ἠ μετὰ χεῖρας 
ἔχουσι». 

ἱνετηρία ὁ Φαλλὸς τῆς ἐλαίας. ὁ δὲ 

Aloxivnc ἐν τῇ ἀπολογίᾳ (15). ἱκετηρία καλεῖ. 
ται ἐλαίως κλάδος σέµµατι ἐστεμμένος. Harp. 

ἱκέτης ὁ δουλοπρεπῶς παρακαλῶν καὶ 
δεόµενος περί τινος ὁτονοῦν. 

ἱκέτω παραγενέσθω. 
ἱκμάζω ὑγραίνω, καὶ ἱκμάς ἡ ὑγρασία. 
ἵχμενον Hom. 4479) πορευτικὸν ἄνεμο». 
ἱκνοῦμαι ἔρχομαι, ἱκετεύω. καὶ ἵκνά- 

µενος παρακαλῶ». 

Ἰκόνιον ὄνομα πόλεως. καὶ Ἰκονιαῖος. 
ἔκοντο παρεγένοντο. 
ἵκου ἐλδέ. (8 0Ο 749) "ἀλλ ὦ ταλαί- 

πωρ Οἰδίπες, κλύων ἐμοῦ ἴκε πρὸς οἴκες. 
Ἰκρία ὀρθὰ ξύλα, ἢ σανιδώματα τῆς 

νηός. καὶ τὰ τῶν Φεάτρω», ἃ ἦσαν καὶ ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις"' ἐπὶ ξύλω» γὰρ ἐκάθηντο. 
πρὶν γένηται τὸ Φέατρο», ξύλα ἐδέσμευον 
καὶ οὕτως ἐθεώρου». ριςοφάνης Θεσμοφο- 
ριαζούσαις (403) “ὡς εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ 
τῶν ἰκρίω»ν ὑποβλέπεσ᾽ ἡμᾶς. "προβλήματα 
δὲ ξύλων κατὼ τῶν ἡμιτελέσων ἐφίςασαν», 

καὶ ἴκρια προσπήξαντες διαβάσεις παρὰ σφᾶς 
ἐμηχανῶντο."' εἵ. ν. ἑδωλιάσαι. 

ἴκριο». "Ικρίῳ Ἰεδαῖοι τὸν σωτῆρα προσ- 
ήλωσα»."' “ἴκριο» γὰρ ἐπὶ τᾷ τάφε κεῖσθαι 
τοῦ Θουκυδέδου" κενοταφίου δὲ γνώρισμα 
ἐπιχώριον καὶ νόμιμο» ἄττικὸν τῶν» ἐπὶ δυ- 
συχίᾳ τετελευτηκότων καὶ μὴ ἐν “4δήναις 
ταφέντων” (Ματοελία, vit. Thuec.). 

ἴχταρ πλησίο», ἐγγύς' εἴρηται δὲ παρὰ 
τὸ ἐφικνεῖόθαι. καὶ παροιμία ''οὐδ᾽ ἴἵκταρ 
βάλλειι εἴρηται δὲ κατὰ γλῶτταν, ὥσπερ 
τὸ διωλύγιον. 

Ἰκτεριᾶν. ὑτι τοῖς ἰκτεριῶσι πᾶς χυμὸς 
δοκεῖ πικρὸς εἶναι διὰ τὸ τὴν ὑγρότητα τὴν 
περὶ τὴν γλῶτταν τοῦτον ἔχειν τὸν χυμό», 
οὗ πρῶτον γευοµένη ἂκ ἀντιλακβάνεται τῶν 
προσφεροµένων. ζητήσειε ὃ᾽ ἄν τις. εἰ πικρὸς 
ὁ περὶ τὴν γλῶτταν χυμός, ἔδει, ὁπηνίκα 
προσφέρεται τὸ μέλι, ἧττον Φοκεῖν πικρὸν 
εἶναι, ἐμμεμιγμένε τοῦ γλυκέος καὶ κολάζον- 
τος τὴν ἀμετρίαν τοῦ πικροῦ. νῦν δὲ ὅταν , 
προσφέρηται τὸ γλυκύ, τότε τῆς πικρίας μᾶλ- 
λον ἀντιλαμβάνεται. ἀλλὰ διὰ τὸ ἠρεμεῖν 
πρὸ τούτου τὴν αἴσφθησιν, οὐκ ἀντιλαμβάνε- 
ται τοῦ περὶ αὐτὴν χυμοῦ, ἐπεὶ ἐὰν μιηδενὸς 
προσενεχφ έντος κινηδῇ, μᾶλλον αἰσθήσεται 
τῆς πικρότητος. ὥσπερ οὖν ὁ ὑγρὰν ἔχων 
τὴν γλῶτταν ἧττον αἰσθάνεται, οὕτω καὶ ὁ 
ἄγαν ξηράν' δεῖ γὰρ παθεῖν τι τὸ αἰσθητή- 
ϱριον ὑπὸ τοῦ γευςοῦ ὑγρᾷ ὄντος. τὸ δὲ ἄγαν 
ξηρὸν ἧττον πάσχει ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ καὶ διὰ 
πλείονος χρόνου, δηλοῦσι δὲ αἱ κατεξηραµ- 
µέναι τῶν βυρσῶν, ἐπὶ πολὺν χρόνο» μὴ 
πάσχουσαι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ. Philopon. in 2 de 
anima. 

ἵκτερος νόσος ἐκ χολῆς συνισταμένη" 
“τοὺς ἰκτέρῳ χρωσθέντας ὥσπερ χρυσίῳ. 
λέγουσι δὲ εἶναι πόνο» ὠχροειδῆ ἀπὸ θυμᾶ 
ἐγειρόμενο», ὡςε τοὺς ὀφδαλμὲς τῶν κεκρα- 
τηµένων ὠχροὺς καὶ µέλανας ποιεῖν ὡς καὶ 
τῶν ἰκτίνω», ἀφ᾽ οὗ καὶ καλεῖται. 

ὅτι οἱ Ἰκτεριῶντες ῥᾷον ἁπαλλάστονται 
πρὸς ὄρνιν τὸν χαραδριὸν ἀποβλέψαντες. καὶ 
ἔσιν ἐν τῷ χαραδριός. 

ἱκτῆρας ἱκετευτικούς' "ἴσασφθε τούσδ’ 

ἄραντες ἱκτῆρας κλάδους (5 OR 143). 
Ἰκτῖνος ὄνομα κύριον. 
Ἰκτῖνος εἶδος ὄρνιδος ἁρπακτικοῦ, ἕνα 

ἔαρι φαινοµένθ. καὶ παροιμία “προκνλινδεῖ- 
σθαι ἰκτίνοις.' ἔαρος γὰρ ἀρχομένα ἴκτινος 
φαίνεται, ἐφ᾽ ᾧ ἠδόμενοι ἐκυλινδοῦρτο ὡς 
ἐπὶ γόνυ πίπτοντες εἲς βασιλέα" ἴδιον γὰρ 

βασιλέων τὸ ἐξ ἀνθρώπων γονυπετεῖσθαωι. 
ὅτι τὸ διὰ μεταβολῆς καιροῦ γινόμενον εἲς 
βασιλικὴν ἐπέτρεψε τιμήν’ οἱ γὰρ ἰκτῖνοι τὸ 
ἔαρ σηµαίνουσιν. οἳ πένητες οὖν ἁπαλλαγέν- 
τες χειμιῶνος προεκυλινδοῦντο καὶ προσεκύ- 
νου» αὐτούς, sch. Α Αγ. 501. 
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Ἰκτῖνος εἶδος ὀρνέε. ''οὐ γὰρ οἶμαι ῥά- 

διο» ἐν γήραι µετατιδεμένῳ διαφυγεῖν τὸν 

λεγόμενον ὑπὲρ τοῦ ἰκτίνου μῦθον, ὃς ὄρνις 
ὢν ἐπιθέμενος τῷ χρεμετίζειν ἀμφοῖν ἅμαρ- 

τεῖν, ἀγροικίας τε ἅμα καὶ δεξιότητος᾽, (ἴα- 
lian. Ρ.366). 

ἴκτις ἴκτιδος εἶδος ζῴου, ὡς οἱ κάςορες. 

ἢ ἔνυδρόν ἐσι», ἰχθνοφάγον (seh. Α Ach. 880). 

καὶ ἰκτιδέα τὸ τοῦ αἰλούρου δέρµα. 
ἕκω καταλαμβάνω. 
ἱλαδόν ἐν ἀθροίσει, κατὰ ἴλας, ὁδηλοῖ 

δὲ καὶ τὸ ὁασύ. 
ἕλαδι τλεως ἔσο. 

ἕλαος (Που. «4 583) ὁ ἴλεως καὶ εὐμενής. 
ἱλαπινάζω εὐωχοῦμαι, 
ἱλαωπίνας Φυσίας, ἑορτάς, εὐωχίας. 

Ἱλάριος ᾿ἀντιοχεὺς τῆς ἐν Συρίᾳ πύ- 

λεως, ἐν τῷ βελεντηρίῳ τὰ πρωτεῖα φέρω», 

ἐπιεικὴὺς δὲ τὴν φύσιν ὢν καὶ φιλομαθὴς καὶ 

προσέτι ὀξὺς ἐν τοῖς λόγοις καὶ βιβλίων πα»- 

τοδαπῶν εὐπορώτατος, ὅμως ὀψιμαθὴς ἐγε- 

γόνει λόγω» φιλοσόφων" πολιτεύεσθαι γὰρ 

ἀναγκαζύμενος τὰ κοινὰ πολιτεύματα τῆς πα- 

τρίδος οὐδεμίαν εἶχε σχολὴν πρὸς φιλοσο: 

φίαν. ἑνῆν δὲ αὐτῷ δυσάγωγον ἦθος ἐν τῇ 

νεύτητι πρὸς σωφροσύνη», ὡςε καὶ τοῦτο 

πολλὴν ἀσχολίων παρείχετό οἱ πρὸς καλλίω 

βίον. ἀλλὰ γὰρ ἡ τύχη σοφώτερον τότῳ κά: 

τέση καὶ ὁ καιρὺς ἅμα, παρηκάσης ἤδη τῆς 

ἀκρωατοῦς ἡλικίας' ἀτύχημα γάρ τι συνέβη 

κατὰ τὸν οἶκο», ὅπερ εὐτύχημα ἀπέβη κατὰ 

τὸ ἀληθέσερο». ἡ γὰρ γυνὴ αὐτοῦ τῶν οἳν 

χείων τινὶ συμφδειρομένη κατείληπτο. ο ουν 

οἰκοφθόρος τὸ ἐπιτήδευμα ῥήτωρ ἐγεγόνει, 

Ἰύσχος δὲ ὄνομα, τυγχάνω» δὲ τᾶ Ἱλαρίου 

τινὸς εὐνοίας καὶ οἰκειότητος ἄδικος ἐφάνη 

περὶ τὸν εὐεργέτην' ἑάλω γὰρ συνὼν τῇ γν" 

ναικί. καὶ ὃς οὐδὲν ταραχθεὶς ἐπὶ τῇ συµ- 

φορᾷ πρᾶγμα ἐποίησεν ἀνδρίας τε καὶ φρο- 

νήσεως ἐχόμενο»' τὸν γὰρ ἄνδρα παραλαβω» 

ἐξέση μὲν αὐτῷ τῆς γυναικός, ἐξέση δὲ τοῦ 

σφετέρου κλήρον ἐφ᾽ ᾧτε κατὰ τὸν νόµον 

ἐκεῖνον βουλεύει», αὐτὸς δέ (καὶ γὰρ ἄπαιδα 

βίον τῇ γυναικὶ συμβεβίωκεν) ἀπολιπὼν τὴν 

πατρίδα µετεσκευάσατο τὸν βίον πρὸς τοὺς 

φιλοσόφους, εἲς Καρίαν τε καὶ «4νδίαν µε: 

ταναςάς. «4θήναζε δὲ ἀφικόμενος ἠβούλετο 

τὸ Πρόκλα ἀκροάσασθαι λόγων φιλοσόφω». 

ὡς δὲ οὐκ ἤνεγκεν αὐτᾶ τὴν τρυφὴν ὁ Ηρό- 

κλος, ἀκηκοὼς αὐτὸν ἐληλνδέναι μετὰ τῶν 

ἰκεῖνος b — Ἰλιάς 

παλλακίδων καὶ τῆς συνήθους ἔτι ἐκδιαιτή- 
σεως, ἀναχωρήσας '4θήνηθεν ὁ Ἱλάριος ἅλ- 

λον µετεδίωκε τρόπον ὠφελείας τὸν συµµε: 
τρύτερο» ἢ κατὰ τὸν Πρόκλειον. Damase. 
Phot. ρ. 351 4. 

Ἱλάριος ὁ ἐκ Φρυγίας, ἐπὶ Ιοβιανᾶ βα-ἳ 
σιλέως 'Ῥωμαίω», κατὰ παιδείαν μὲν ἦν ἀνὴρ 
οὐ γνώριµος, κοινωνεῖν δὲ αὐτῷ θεὸς ἐδόκει 
τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντος, ὥςε ἦν µάντις 
ἄριςος. Eunap. p. 109 Nieb. 

Ἱλαρίων Ἱλαρίωνος. 
ἱλαροῖς" ᾿'ἀφορῶντες τὴν πόλιν ἑλαροῖς 

τοῖς προσώποις εὔθυμοι τὴν τελευτὴν προσ: 
δέχεσθαι ἔλεγον."' loseph. Β. 1. 67 2. 

ἱλαρός εὐχαρις, ἀςεῖος, ἠδύς. Αππιανός 
σὺν βοῇ ἱλαρᾶ καὶ δορύβῳ χρηςῷ παρέ- 
πέμπον αὐτὸν καὶ ὁ αρρεῖν ἐκέλενον.' 'ἐπέ 
πρεπε δὲ αὐτῷ µάλιςα τὸ τῆς ψυχῆς ἱλαρό». 

ἱλαρώτερος εὐπροσιτώτερος. 
ἴλας ἀγέλας, ἢ τάξεις. καὶ ἱλάρχας τα- 

ξιάρχας" ἴλη γὰρ συςροφή, τάξις ὄχλον ἵπ' 
πικοῦ. 

ἱλάσφθητι, δοτικῇ, ἵλεώς µοι γένοιο. 
ἱλάσκεσθαι (Ηοια. A 380) ἐξιλεοῦσθαι. 
ἱλάσκονται (8Η ἠλάσκονται Hom. Β 470) 

περὶ τὸν αὐτὸν εἰλοῦρται τόπο», ἢ ἐν κύχλῳ 
πλανῶνται. 

ἱλασμός εὐμένεα, πραότης, συγχώρη: 
σις, εἴτε διαλλαγή. 

ἱλαςήριο» Φυσιαςήριο». 
ἰλεδανοί οἱ δεσμοί. εξ. ν. ἐλεδανός. 
λεός ἡ κατάδυσις τῇ ὄφεως, ὁ φωλεός. 

σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα νόσε περὶ τὰς ἴππες 
γινοµένης. 

ἱλεοῦμαι αἰτιατικῇ. 
Ἰλεύς ὄνομα κύριο». 
ἕλεω πρᾶο», καὶ ἴλεως, τὸ ἀττικόν, εὐ- 

µενής. 
ἑλεωτήριον ἱλαςήριο». 
ἴλη σύςημα, συςροφή, τάξις ὄχλα ἵππι- 

κοῦ, κυρίως δὲ φρατρία. (5 Αἱ. 1406) ᾽᾽μία δ᾽ 
ἐκκλησίας ἀνδρῶ» ἴλη.”' καὶ Εὐνάπιος {ρ.101 
Nieh.) “τότε δὲ ἴλη τῶν καταφράκτω» ἱππέων 
ὑπὲρ τοὺς ν΄ ἐς τοὺς ὀπισθοφύλακας κατερ- 
ράγη.᾽ 

ἱλήκοις ἴλεως καὶ εὐμενὴς γενδ. ἐν ἐπι- 
γράµµατι (ΑΡ 6 74) "ἱλήκοις, 4{ιώνυσε" τεῖς 
ἀμέλησα χορείης."' 

Ἰλιάς τὸ πλῆνθος. Ἰλιὰς κακῶν παρος 

µία ἐπὶ τῶν μεγάλων κακῶ». 



Ἰλιβηνοί -- Ἱμέριος 

Ἰλιβηνοί ὄνομα ἔθνους. 
ἰλιγγτᾷ. ὅταν περὶ τὴν καρδίαν ςρόφος 

Ἰέηται, ἐπακολουθεῖ σκύτος" καὶ τοῦτο κα- 
λοῦσι τὸ πάώος ἴλιγγο». ἰςέον ὅτι εἰλιγγιῶ 
ὁιὰ ὀιφθόγγου, ἴλιγγος δὲ διὰ τοῦ ῃ. seh. Α 
6, 581. 

Ἰλίεια 4Φηνᾶ ἡ παρ Ἰλιεῦσι τικμωµένη. 
Ἰλιεύς ὃ ἀπὸ τῆς Ἰλίου πόλεως, καὶ 

λέων. 

Ἴλιον ἡ τῆς Φρυγίας πόλις. 
ὕτε τὰ κατὰ τοὺς «4ργοναύτας ἐπράχθη, 

τηπκαῦτα παρ Ἓλλησιν ἐχρημάτιζεν ἡ Ἔρυ- 
ὁραία Σίβυλλα, κατὰ δὲ τὴν Φρυγῶν χώραν 
Ίρὼς ὃ πατὴρ Ἴλου καὶ Γανυμήδες ἐβασί- 
Ίεσε, κτίσας τὴν μὲν 1 ροίαν εἲς ἴδιον ὄνομα, 
τὸ δὲ Ίλιον εἲς ὄνοιια τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ 
αληρώσας τὰς πόλεις πάντας τὲς τοπάρχας 
ὃ τοῖς ἐγκαινίοις προετρέψατο, δίγα Ταντά- 
Ίου τῇ βασιλέως τῆς Θράκης. καὶ µετά τινα 
Ἰρόνον ἀπέςειλε τὸν υἱὸν αὑτοῦ Γανυμήδη» 
τὸν ἀγαπώμενον ὑπ' αὐτοῦ σφόδρα, φΦυσίαν 
ἀπάγειν καὶ ὅῶρα τῷ Εὐρωπαίῳ 4ιἱ ὑπὲρ 
εἰχαρισίας, δεδωκὼς αὐτῷ ἄνδρας ν.. νοµί- 
σας οὖν ὁ Ίάνταλος ὅτι κατάσκοπος ἐπέμ" 

Ίδη τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἐκράτησεν αὐτὸν 

πρὶν ἡ καταλαβεῖν τὸ Ἱερό», καὶ μαδὼν τὴν 
απίαν ἐφεράπευσεν. ὃ δὲ μικρὸν διωτρίψας 
χαὶ γόσῳ πιεσώεὶς ἐτελεύτα. λυπηθεὶς δὲ ὁ 
Ἰώταλος αὐτὸν μὲν ἔθηκεν ἐν σορῷ, τοὺς 
δὲ σὺν αὐτῷ ἀπέςειλεν ἀπαγγελοῦντας τῷ 
πατρὶ τὸν ἐκείνου «άνατον. οἱ δὲ ποιηταὶ 
ἁρπαγῆναι τὺν Γωνυμµήδην ὑπὺ τοῦ «4ιὸς 
ἤφαψα», τὸ ὀξὺ τοῦ δανάτι μυθολογήσαν- 
τες, eſ. Cedren. p. 120. 

Ἰλισσός ὄνομα ποταμοῦ. 
λλάδες οἱ δεσμοί. 
λλάς τὸ σχοινίο», καὶ Ἰλλάσι τοῖς δε- 

σνοῖς, 

Ίλλειν συνέχειν. 
λλίζω διανεύω. 
ἱλλόμενος δεσμευόµενος. 
ἰλλόν «ρεβλό», «ραβόν, ἢ τυφλόν' «4ρι- 

στοφάνης (ΤΗ. 852) "Ιλλὺς γεγένηµαι, ὃ ὁ᾽ 
οἰδέπω.' καὶ τὸ πληθυντικὸν λλοι. 
Ἴλλος ὄνομα κύριο», ὃς ἦν μάγιστρος 

Ζήνωνος, | 
Ἰλλυριοί βάρβαροι Θρᾳκικοί" οἳ δὲ ΠΠερ- 

σίδος αὐτούς φασι». καί φησιν Αριξοφάνης 
Άν. 1920) ''Ἰλλυριοὶ κεκοιγότες, ἀντὶ τοῦ 
ποιὰν φωνὴν ἀποτελοῦντες. κεκριγότες οὖν 

ηπῳ.”' 
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διὰ τὴν ἀσάφειαν τῆς φωνῆς αὐτῶν" κρίγη 
γὰρ ὁ τῶν ἀποθνησκόντων τρισμὺς τοῖς ὀδᾶσι 
γινόμενος. 

λλώπτειν' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 900) 
τῷ γλυκερὸν καὶ Φῆλυ κατιλλώπτοντι ΠΠΤρι- 

λυοῖσι ταῖς καταδύσεσιν' ""ἑρπετὰ ὁ) 
ἰλυοῖσιν ἐνέκρυφεν.”' 

ἰλύς ῥόρβορος. καὶ ἱλύσι τὸ πληθυν- 
τικόν. 

λυσπῶντες σονειλοόμενοι. | "ες τέλμα 
βοῦν ἐμπεσύντα, καὶ ἰλυσπώμενο» ἕως τε- 
Φράνωιι 

ἑμαῖον ῴσμα τὸ ἐπὶ τῇ ἀντλήσει λεγό- 
μενον, παρὰ τὺ ἱμᾶ». οἳ δὲ τὸ µυλωθρικύ». 
᾿ἀείδει καί πού τις ἀνὴρ ὑδατηγὸς ἐμαῖον" 
Κωλλίμαχος “Εκάλῃ. seli. Α Ran. 1930. 

ἐμαῖος ἡ ἐπιμύλιος ὠδή. Φδηλοῖ δὲ καὶ 
ὄνομα κύριο». 

ἱμᾶν καὶ ἡμῆν ἀντλεῖν, ἀνέλκειν, ἆνα. 
απᾶν». 

ἱμάντες λῶροι, δεσμοί: "Ἠμάνει τε πολ- 
λῷ Συνδεδ ναι ἐντειλάμενος ἑκάςῳ ἀνδρί." 

ἱμάντωσις δέσις ξύλων ἐμβαλλομένων 
ἐν τοῖς οἰκοδομήμασι. 

μάς ὁ λῶρος. 

ἵμασεν (Ποι. 1580) ἐμάσιξε». 
ἐμ άσθλην μάσιγα" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 

6 38) ' κώπη» Φ’ ἅμα νπὸς ἱμάσύλην."' 
Ἱμάσω πλήξω, πατάξω. 
ἱματίδιον τὸ μικρὺν ἱμάτιον. 
Ἱματισμ ένος ἐνδεδυμένος" | ματισμέ- 

νο» καὶ σωφρονοῦντα” (μας, 8 35), διὰ τᾶ α. 
ἱματισμός ἡ ἐσθής, 
Ἴμβρασος ὄνομα κύριον. 
ἱμείρω γενικῇ, καὶ ἱμείρομαι, γενικῇ, 

ἐπιδυμῶ" τὸ ἑμείρειν τοῦ βίου καὶ φιλοζω- 
εἴν τῆς µεγίςης ἀγεννείας ἐσὶ σημεῖον καὶ 
κακίας. 

μέρα ὄνομα πύλεως. 
Ἱμεραία γραῦς τις. καὶ πόλις" ἐκ δὴ 

τούτων νόσοι καὶ τροφῶν ἀπορίαι τὴν Ἱμε- 
ραία» κατέσχον᾽' elianus . 

Ἱμεραῖος ὁ ἀπὸ τῆς πόλεως Ἱμέρας. 
Ἱμέρας ποταµός. 
Ἱμέριος ᾽μεινίου ῥήτορος, Πρεσιάδος 

τῆς Βιθυνίας, σοφιςἠς τῶν ἐπὶ Ἰουλιανᾶ τᾷ 
βασιλέως, ἀντιπαιδεύσας Προαιρεσέῳ ἐν 4θή- 
ναις, πιοὺς τὰς ὄψεις ἐν γήραι, ἔγραψε ut · 

λέτας. 
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ἑκερόεντα ἐράσμιον, λάμποντα" ἐν ἔπι- 
γράµµασι (ΑΡ 6 88) '“αὐτή σοι Κυθέρεια τὸν 
ἱκερόεντ ἀπὸ μαςῶν κεςὸν ἔδωκεν ἔχειν.' καὶ 
ἑμερόεις ὁ ἐπιδυμητικός. 

ἵμερος ᾗ ἐπιθυμία" "μερος αὐτὸν εἶσ- 
ἦλθε διάπυρος ἰδεῖν ΠΗάρκελλον νεκρόν. 

ἱμερτής ὁ ἐπιδυμητής. 
ἵμερτός καλός, ἐπέραςος, ποθεινός. 

ἑμητόν τὸ ἄνεληεόν' ἐμονιὰ γὰρ τὸ τῦ 
ἀντλήματος σχοινίον. Menander?) οἱ δὲ 
4βαροι ἐχώρουν ἵνα ὁ «άναπρις ἔρρει πο- 
ταµός. τὸ δὲ φρέαρ, ἅτε ὀρεινὸν ὄν, κοῖλον 
ἦν καὶ βαθύ, ὡςε δεῖν ἱμονιᾶς μακρᾶς. οἳ 

δὲ αὐτὸ τὸ ἀντλητήριον, παρὰ τὸν ἱμάντα. 
ἱμονιὰν ἀποπατεῖν ἀντὶ τοῦ μακρὰ 

... 1 ο ’ 2 ζ . ο. 
χέζειν, ἀπὸ τοῦ σχοινίου δὲ οὗ τὰ ὕδωτα. 
ἀρύονται, ὃ καλῦσιν ἱμονιάν. seli. AEcel. 354. 

ἱμονιοςρόφου µέλη. ἱμονιὰ καλεῖται 
τὸ ἀντλητήριον τῶν φρεάτων, ἐμαῖον δὲ τὸ 
ἄσμα. ἱμονιοσρόφε δὲ τοῦ εὐτελοῦς. «4ριςο- 
φάνης (Βαπ. 12539) '"πόθεν συ»έλεξας ἵμονιο: 
σρόφου µέλη; ᾖδον δὲ ἆσμα οἱ ἀντληταὶ 
ἱμαῖον. 

ἁμῶσα γεµίζουσα, ἀντλοῦσα. 
να πόλις. 
ἵνα ὅπου" Αντιφῶν ἐν τῷ περὶ τῆς ὑμο- 

νοίας '"ὀκνεῖ», ἵνα οὐδὲν ἔργον ὀχνεῖν. καὶ 
Μρριανὸς (Anab. 4 38 extr.) ἀντὶ τοῦ ὅπου" 
"ἵνα ἐπεμαχώτατον τᾶ τείχες ἐφαίνετο, ἐσρα" 
τοπεδεύσατο."' ἵνα δὲ (Ποπ. Ε 345) τὴν δύ- 
ναμιν αἰτιατική, καὶ ψιλοῦται καὶ περισπᾶ- 

ται, ἀπὺ τῆς ἴς εὐθείας. 
ἵνα. τούτῳ χρῶνται ἀντὶ τοῦ ἄν' Ὅμη 

ρος (Η 358) "ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε.᾽' 
ἵνα µή σε βάψω βάμμα Σαρδιανι- 

κὀν (Α Ach. 1132), τυτέςιν ἵνα μή σε --- ἐν 

τρίψω" ἐν Σαρδοῖ γὰρ τῆς Ἱταλίως ῥάμματα 
πυρρὰ γίνονται. εἴ.ν. βάμμα Κυζικηνόν, 

ἵνα μὴ φάγῃ σκόροδα μηδὲ κυάµους 
(Α Lys. 690), τουτέσιν ἵνα μὴ δικάσῃη μηδὲ 
πολεμήσῃ" εἲς γὰρ τὸν πόλεμον ἔφερον σκύ- 
ροδα, οἱ δὲ δικαςαὶ ἔερωγο» κνάµους, ἵνα 
μὴ κοιμηθώσι. 

Ἰνάρως. 
ἰνάσσω ἰσχὺν παρέχω. 
Ἰνάχειο» ἄςυ τὸ τοῦ Ἰνάχου, 
ἰνγρουσία παρὰ Ῥωμαίοις τὸ τοῖς ἀσθε- 

νέσι διδόµενον σιτίον, ὃ οὔτε ζῆν οὔτε ἀπο- 
Φνήσκειν ποιεῖ, 

Ἴνδακος ὄνομα κύριον. ἥμαζε δὲ ἐπὶ 

ἱμερόεντα --- ἵν εἰδῆς 

“Πέοντος τᾷ μετὰ ΠΜαρκιανὺ»ν ῥασιλέως, λαμ- 
πρὸς τὴν τόλμαν καὶ τοῖς ποσὶ χρήσασθαι 
ὀυνατώτατος, τῶν γειρῶ» τὴν ἀριςερὰν ἁμεί- 
ρω», ταχυτῆτι ποδῶν διαφέρων"' Εὐχίδε γὰρ 
καὶ “Ισσάπου καὶ Χρυσομάζου καὶ ᾿Ἐχίονος, 
καὶ εἴ τις ἕτερος ἐπὶ ποδῶν ὠκύτητι διεβο- 
ήθη, ὀξύτατος ἡ». οὗτος γὰρ ἐξεφωίνετο 
ὀδεύων καὶ ἠφανίζετο αὖθις οἷά τις ἀςραπή, 
κατὼ κρημ»ῶν οὗ τρέχοντι μᾶλλον ἀλλὰ πε- 
τοµένῳ ἐοικώς. Ἡν γὰρ κέλευθον ἀνὴρ δὲ 
ἵππων ἁμοιῤῆς αὐφθημερὺν οὐκ ἔσθενε ὁρᾶᾷ- 
σαι, τοῖς ἰδίοις αὐτὸν ποσὶν ἰσχυρίζονευ ἂν- 
αλγήτως διατρέχει». ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐρύματος 
Ἀέρεως διὰ μιᾶς ἐφοίτα ἐς τὴν «άντιόχου, 
καὶ πάλιν τῇ ἑξῆς ἐς τὸ ῥηθὲν εὑρίσκετο 
φρούριο»" ἐκ δὲ τούτου αὖθις, μὴ ἀναπαή- 
λης δεόµενος, διὰ μιᾶς ἡμέρας εἰς Ὑεάπολιν 
ἐγίνετο ἸἹσανρίας. εἰ, Cramer. Απεοι. Par. 2 
p. 7. 

Ἰνδάλλετ αι (Ποιο. 460) καταφαίνεται, 
ὑμοιοῦται. 

ἰνδάλ[εατα φαντάσματα, ὀνεέρατα, ἅπερ 
μὴ παρόντα ὑπονοεῖ τις, ὁμοκόματα, ἄπει- 

κονίσµατα". «ἄϊλιανός "ὄψις οὖν ἰνδάλματος 
ἱεροῦ ὄναρ ἐπιςᾶσα λέγει ποιήσασθαι µετα. 
βολὴν βίου. 

ἰνδικτιών καὶ ἴνδικτος λέγεται. 

Ἰνδοί ἔθνος βάρβαρον. κατὰ δὲ τὸν πό-κ 
λεμον ἦσαν αὐτοῖς σηµαῖαι τῶν ἱππέων καθ᾽ 
ἑκάσην χιλιοςύν, ὁράκων ἐπὶ κάµακος ενα 

τεταµένος, οὗ ἀργυρᾶ μὲν ἡ κεφαλὴ πεποίη- 
ται, σεσηρότων τῶν ὀδύντων καὶ τᾶ χάσµα- 
τος ἀπειλὴν ἔχοντος, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ση- 
ρικύυφον ἦν, ἔς τε μῆκος καὶ βάθος, καὶ τὸ 
ποικίλο» τῆς γρόας ὡς ἐς ἀληθινὸν ἁράκοντα. 

τοῦτον φέρω» ἱππεύς, µετεωρίσας ἐς τὸν ἀέρα 

τὴν κάµακα, ῥύμῃ διώκει τὸν ἵππον, καὶ ἐμ- 
πίπτει μὲν ὥσπερ εἰκὺς ἐλαυ»όμενον βίᾳ χὺ 
πνεῦμα, εἰλούμενον δὲ ἐν τοῖς κόλποις τοῦ 

χοίλου ὕφους καὶ διέξοδο» εὑρεῖν διὰ τὸ ςε- 
γανὸν ἃ δυνάμενον κιµαίνει τε εἰς τὸν ἀέρα, 
καὶ μετεωρίζον τὸ ποικίλον Πτριον πάσας 
ἑλίσσει τροπάς, ὥσπερ ὑλκὸὺν ὁράκοντος άλη- 
Φινοῦ. 

"Ίνδοὶ οὔτε σώµασιν οὔτε χρήµασι συ-υ 
νεμάχησαν κατὰ Ρωμαίων τῷ βασιλεῖ: οὐ 
γὰρ ὅσιον αὐτοῖς πολεμεῖν πρὸς ἄνδρας ἀδι- 
κουµένους.' 

ἵν εἰδ ᾗς ἵνα μάθῃς. εἰδῶ περισπωµένως. 
ἓν εἰδῆτε ὅπως µάθητε" (Α Vesp. 4541) ' ἀλλὰ 



ἵνες — Ἰοβιανός 

χούτων μὲν τά ἡμῖν δώσεις δίκην οὐκέτ ἐς 
μακράν, ἵν εἰδῆθ) οἷός ἐς ἀνδρῶν τρόπος 
ὀξυθύμων καὶ δικαίων καὶ ῥλεπόντων κάρ: 
όαμα. 

Ίνες νεὔρα. καὶ ἡ δοτικὴ ἰσίν, 
ἑνίον (Ποπ. 73) ἀπὸ τῆς τοῦ ἐγκεφά- 

λου βάσεως ἐπὶ τὰ πλατέα νεὕρα, ἃ δὴ τὴν 
ἰσχὺν ἡμῶν ἔχειν δοκεῖ. 

ζνις ὁ νέος υἱός. 

ἴνες τοὺς ἑτέρος (Απ γεωτέρες). καὶ Ίνις 
χώρα. 

ἰννοί οἱ κολοβοὶ τῶν ἵππων, »άννοι δὲ 
οἳ κολοβοὶ τῶν ἀνθρώπων (Δε. Α Ρας, 790). 

καὶ να»»οφο εἲς. 

Ἰνοῦς ἄχη. αὗτη δύο παῖδας ἔσχε, .4έ- 
αρχον καὶ ]Ηελικέρτη», οἳ κατετοξεύθησαν 
ὑπὸ Φάµαντος. ὕςερον δὲ ἐκλήθη «4{ευκοθέα. 

Ἰνώ ὄνομα θεᾶς' ''Ἰνοἳ κρεμαμένῃη πρὺς 
ποδῶν Εὐριπίδου” (Α Ὑεερ. 1454). 

Ἰνωπός ὄνομα ποταμᾶ" «ΑΡ 6 975) ''λᾶ- 
σαι ὁ᾽ Ἰνωπφ καθαρὺν χρύα, ῥᾶνι ή ἐς 

οἴκους. 
Ἵνωψ ὄνομα κύριον. 
ἴξαλος πηδητικός' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 

6 32) "ἴξαλον εὐσκάρθμῳ, λόχμιο» ὑλοβάτα 
Ηανὶ φιλοσκοπέλῳ λάσιον παρὰ πρῶνα λα. 
ρικλῆς κνακὺν ὑπηνήχαν τόνὸ’ ἀνέθηκε τρά- 
γον.’' καὶ αὖδις (6118) "πρόσθε μὲν ἀγραύ- 
λοιο διάτριχος ἴξάλου αἰγὸς δοιὸν ἐπὶ χλω- 
ροῖς ἐκεφόμην πετάλοις. 

ἵξεκαὶ ἔξον' (Ηοιι. ὁ 1) ο) ὁ) ἕξον κοί- 
λη» «{«ακεδαίμονα. 

Ἰξευτής ἴξευτικός. 

ἐξιόε». Nieand. Alex. 274. 

Ἰξιονίδης Ἰξίονος. 
ἰξιῶδες. 

Ἰξίων. οὗτος ἠράσθη τῆς Ἡρας. Ἡ δὲ 
προσαγγέλλει τῷ «4μί, ὃς βουληθεὶς τοῦτο 
γνῶναι ἐξομοιοῖ νεφέλην τῇ Ἡρι, καὶ ἔςη- 

σεν. ὁ δὲ Ἰξίων µίγνυται αὐτῇ, καὶ ὀργισῦ εἲς 
ὁ Ζεὺς κολάζει αὐτὸν τροχῷ διατείνων ἀεὶ 
φεροµένω καὶ ἀνακυκλουμένῳ. 

Ἴξιρος ποταμός. 
ξός, ᾧ χρῶνται εἰς ἄγρευσιν πεηρῶν. 
Ἰξύν τὴν ὀσφύν' (ΑΡ 6255) ''ἐπ᾽ ἠιόνι 

φυχύµενον χηλάς τε καὶ ἰξύας, τωτέςι τὴν 
ῥάχιν. καὶ αὖθις (ΑΡ 7318) "ἔκρεκες εὐτάρ- 
αοιο ὃν ἴξύος ἀχέτα μολπὰν τέττιξ, οἰορόμοις 
τερπνότερον χέλνος." 

Ἰόβακγος ὄνομα κύριο». 

531 

Ἰόβας Mipinc καὶ ἸΜαυρονσίας βασι- 
λεύς, ὃν λαβόντες καὶ µασιγώσαντες ἐπόμ- 
πευσαν οἱ Ῥωμαῖοι, οὐ μὴν ἀνεῖλον διὰ τὴν 
παίδευσιν. ἦν δὲ ἐπὶ «4ὐγούςον Καίσαρος, 
καὶ τὴν ——— Φυγατέρα Σελήνη», ἣν 
ἐκ τοῦ Καίσαρος ] αἴη γενομένην » ἐπεποίητο, 
γυναῖκα εἰλή — συνήχμαζε δὲ αὐτῷ 2ίδυμος 
4 Χαλκέντερος ὅ 6 καὶ πολλὰ γράψας κατ᾽ αὐ- 
τοῦ. ἔγραψε πολλὰ πάνυ. 

Ἰοβάτης ὄνομα κύριον, ὁ πατὴρ Σ9ε- 
νεβοίαᾳ, ὃς ἐπετράπη γράµµασι Προίτε ἀνε- 
λεῖν τὸν Ἠελλεροφόντη». 

Ἰόβειοι καὶ Ἀρκούλειοι ὀνόματα τά. 
ξέεων. τάγματα γάρ τινα δαίµονος ἐπώννμα” 
Ἰόβις 7ὰρ παρὰ Ἰταλοῖς ὁ Ζεύς, "Ερκούλιος 
δὲ ὁ Ἡρακλῆς. 

Ἰοβιωνός βασιλεὺς Ῥωμαίων ὀρθόδο- 
ος, ὃς ἐπιμέλειαν καὶ Φροντίδα πολλὴν ἔποι- 
εἴτο τῶν ἐκκλησιῶ», καὶ τὰς ἐν ἐξορίαις ἔπι- 
σχύπους πάντας ἀνεκαλέσατο, τῷ τε ἁγίῳ 
4δανασίῳ ἐπέςειλε τῆς ἀμωμήτου πίςεως 
νγράφως. αὐτῷ σημᾶναι τὴν ἀκρίβειαν, ὃ 
δὲ ἀπέσειλεν ἐπισολὴν πλήρη ὀρδοδοξίας. 

οὗτος μετὰ Ἰουλιανὺν ἤρδεν: ὃς ἠνίκα 
Ἰουλιανὸς αἴρεσιν τοῖς σρατευοµένοις ἐτίνει 
Φύειν ἢ ἀποςρατεύεσθαι, μᾶλλον τὴν ζώνη» ᾿ 
ἀποθέσθαι ἐβούλετο. ἐλθὼν δὲ ἐς Νίσιβω, 
πύλιν πολυάνθρωπο», δύο μόνον ἡμερῶν ἐν- 
ὁιατρήφας αὐτῇ, ὅσα περ εἶχε χρήματα κα. 
τανάλωσε, τοῖς ἐνοικοῦσι μηδενὸς μεταδοὺς 
ᾗ λόγου φιλανθρώπου ἤ πράξεως ἀγαθῆς, 
ἄνθρωπος οὐ δὲ ἀρετὴν οἰκείαν ἀλλὰ διὰ 
τὴ» τοῦ πατρὸς δόξαν ἐς τοσοῦτον ἀρχῆς 
προελ Φώ». ἦν μὲν γὰρ οὐδὲ παντάπασι» ἀσθε- 
νὴς τὸ σῶμα, οὔτε πολεμικοῖς ἔργοις ἁγύ- 
μναςος" ἀμελέτητος δὲ ὤν καὶ ἄγευςος παι- 
δεύσεως, καὶ ἣν είχε φύσιν διὰ ῥᾳθυμίαν 
ή μαύρου καὶ ἠφάνιζεν. οὗτος μετὰ Ίουλια- 
νόν, ὡς εἴρητα, τῆς Ῥωμαίων βασιλείας 
ἐγκρατὴς γενόμενος, πάντων -καταφρονήσας 
ἐσπούδαζε τοῦ συμβάντος αὐτῷ ἀξιώματος 
ἀπολαῦσαι, καὶ φεύγων ἐκ Περσίδος ἔσπευδε 
γενέσθαι τῶν 'Ρωμαϊκῶν ἠδῶν ἐντὸς εἷς ἐπί- 
δειξιν τῆς τύχης, καὶ τὴν Νίσιβιν πόλιν τοῖς 

” Ηέρσαις, πάλαι Ῥωμαίοις οὔσων κατήκοο», 
3” “ν . 1 μα 2 
ἐκδίδωσι». ἀπέσκωπτον οὖν αὐτὸν ᾠδαῖς καὶ 
παρῳδίαις καὶ τοῖς καλεμένοις φαμώσοις διὰ 

J — γ J 4 « “2 J την τῆς Ὑισίθεως προδοσίαν. ὃ δὲ Ἰοβιανὸς 
ἐκτῆς γυγαικὸς αὐτῷ κινηθεὶς τὸν ὑπὺ “ἄδρια- 

Ἰνοῦ τοῦ βασιλέως Φέντα ναὸν χαριέςα- 
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τον ἐς ἀποθέωσιν τῇ πατρὺς Τραϊανᾶ, παρὰ 
δὲ τοῦ Ἰουλιανοῦ καταςαθέντα βιῤλιοῦ ήκη» 
εὐνούχῳ τινὶ Θεοφίλῳ, κατέφλεξε σὺν πᾶσιν 

οἷς εἶχε βιβλίοις, αὐτῶν τῶν παλλακίδων 

ὑφαπτονσῶ» μετὰ γέλωτος τὴν πυρά». οἱ δὲ 
᾽άντιοχεῖς ἡγανάκτησαν κατὰ τοῦ βασιλέως, 
καὶ τὰ μὲν ἀπέρριπτον τῶν» βιῤλίων ἐς τὸ 
ἔδαφας, ὧςε ἀναίρεσθαι τὸν ῥαλόμενον καὶ 
ἀναγινώσκειν, τὰ δὲ τοῖς τοίχοις προσεκύλ- 
λησαν. ἦν δὲ τοιαῦτα" (Ηοιπ. Γ 408) ΄Πλυθες 
ἐκ πολέμε" ὡς ὤφελες αὐτόθ' ὀλέσθαι, καὶ 
(39) ''{ύσπαρι εἶδος ἄριςε” καὶ τὰ ἑξῆς, 
καὶ (8 961) "εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὺ μὲν 
φίλα εἕἵματα δύσω, χλαϊνάν τ ηδὲ χιτώνα, 
τά τ᾿ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, αὐτὸν δὲ κλαίοντα 

Φοῶς ἐπὶ Πέρσας ἀφήσω.” γραῦς δέ τις µιέ- 

γα» καὶ καλὺν» αὐτὸν Φεασαμένην μαν οὔσά 
τε ἀνύητον εἶναι, ἐφθέγδατο ᾿ σον μῆκος 

καὶ βάθος ἡ µωρία.;. καὶ ἄλλος δὲ ἰδιώτης 
ἀποτολμήσας µεγάλη τῇ φωνῇ ῥβοήσαι ἐν τῷ 

ἱπποδρομίω γέλωτα παρέσχε πᾶσιν, εἰπὼν 

κενὰ καὶ ψυχρὰ τῇ ἡλικίᾳ αὐτοῦ. καὶ ἐπρά- 
χὺη ἂν ἄτοπιω εἰ μὴ Σαλούςιός τις ἔπωυσε 

τὴν σάσιν. ὁ δὲ Ἰοβιωνὸς Σέμιῶνος ὄντος 

ὡδοιπόρει ἐπὶ Νιλικίαν καὶ Γαλατίων, καὶ ἐν 

«Φαδασάνοις ἀπέθανε μύκητα πεφαρμαγμένο» 
αγών. κατὰ δὲ τὴν ἡγεμονίαν κοινὸς καὶ 

ἐλευθέριος ἔδοξεν εἶναι. eſ. [ο. Antioch. exe. 

Peir. p. 845. 

ὅτι ἐπὶ Ἰοβιανοῦ ἦν "κάκιος ἐπίσκοπος 

Καισαρείας Παλαιςίνης, ὃς λίῤελλον ἔλραψε 

περὶ ὀρθοδόξα πίσεως, ἀποδεχόμενος τὴν ἐν 

Νικαίᾳ σύνοδο». 

Ἰοβόλος 4 όφις. 

Ἰόόδδας (ππ Ἰόλλας) ὄνομα κύριον. 

ἰοδόκη ῥελοθήκη. 
Ἰοειδ ές τὸ μέλαν. καὶ ἰοειδής. 
ἰόεντα σίδηρο» (Ηοι. Ὢ866) σὺν μέ. 

λανα, ὡς (ή 998, λ 107) ᾿ἰοειδέα πόντον τὸν 

µέλανα. ῥέλτιον δὲ εἲς ἰοὺς εὐθετοῦντα. 

Ἰο89όρ ὁ πενθερὺς Πωυσέως. 
Ἰοκάςη ὄνομα κύριον. καὶ ἔςσιν ἐν τῷ 

Οἰδίπους. 

. Ἰόλαος ὄνομα κύριον. 
ν  Ἰόλαος ἤρως τις τιμώμµεένος παρὰ 

βαίοις. Ἰόλεως δὲ ἀττικῶς. 

Τόλεια. 
Ἰόλη ὄνομα κύριον. 

ἰόμωρος. 
ἴον τὸ ἄνθος, 

θη- 

ἰοβόλος -- Ἰουδή9 a 

ἴονφδος ἡ πρώτη ἔκφυσις τῶν τριχῶ», 
ἀπὸ τοῦ ἰέναι καὶ ἀνδεῖν. 

Ἰόνιον πέλαγος ὁ νῦν “δρίας. 
Ἰόνιος κόλπος. 

ἰόντες πορευύμενοι. 
Ἰόπη ὄνομα κύριον. 

τόπου. 
Ἰορδάνεια ῥεῖθρα. 
Ἰορδάνης ὁ ποταμὸς ἐκλήθη ὁδιὰ τὸ 

συμμέγνυσθαι δύο ἅμα ποταμούς, Ίορ καὶ 
4άνην. 

Ἱόρειος ὅ ὄνομα κύριον’ ὁ τοίνυν Ιόρ- 
τιος οὐκ ἔχων ὃ --- γέλως κατερράγη" ἐγ- 
γώνιος γὰρ ἦν καὶ οὗ «ρογγύλη ἡ τοῦ η]αι- 
κήρα τράπεζα. Πλούταρχος. εΓ. νν. ἐγγώνιος 
εἰ φώπα. 

ἰοςέφανοι" Πήδαρος (1γ, 46) ΄"αἱ λιπα- 

ραὶ καὶ ἰοσέφανοι 49ῆναι." 

ἑότητι ῥαλήσει, γνώμµῃ" (ΑΡ 6 276) 4ρ- 
τεµι, σῇ ὁ ἰότητι γάμος Ὁ᾽ ἅμα καὶ γένος 
tin τῇ ««Πυκομηδείου παιδὶ φιλαςραγάλῃ. 

ἰού, σχετλιασικὺν ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ 
οἶμοι, καὶ ἰοῦ ἰού, σχετλιασικὺν ὑὁμοίως 

ἐπίρρημα. 
ἰοῦ ἐοῦ. τὺ ἰοῦ ἐπὶ χαρᾶς περισπᾶται. 

sch. Α Ρας, 216. 

Ἰουβενάλιος ποιητὶς Ῥωμαῖος. οὗτος 
ἦν ἐπὶ «{ομετιανοῦ ῥασιλέως Ρωμαίων. ὁ δὲ 
«{ομετιανὸς ἐφίλει τὸν ὀρχηςὴν τοῦ πρασίνε 
µέρους, τὸν λεγόµενον Πάριν, περὶ οὗ καὶ 
ἐλοιδορεῖτο ὑπὺ τῆς συγκλήτου καὶ Ἰεβενα- 
λίου τοῦ ποιητοῦ. ὅςις βασιλεὺς ἐξώρισε τὸ» 
Ἰουβενάλιον ἐν Πενταπόλει ἐπὶ τὴν 4ιῤύην, 
τὸν δὲ ὀρχηςὴν πλουτίσας ἔπεμψεν ἐν «ν- 
τιοχείᾳ, ὃς κτίσας οἶκον καὶ λετρὸν ἔξω τῆς 
πόλεως ἐκεῖ τελευτᾷ. εί, Malalas. 

Ἰουδαῖος. εἴ. {αμόκριτος. 
Ἰουδήν. ὅτι ἐπὶ Ἐέρξου βασιλέως ΓΠερ-ν 

σῶν οἱ τῶν «4ἰθιόπων ῥασιλεῖς ἐπανίσανται 
Πέρσαις, καὶ τᾶ ῥασιλέως κατ ἐκείνων «ρα- 
τεύσαντος οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἀπόςασιν εἶδον, 

καὶ καταφρονήσαντες αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Ἱερου- 
σαλὴμ ἀνῆλδον. οὗτος δὲ περιγενόµενος τῶν 
«ἰφιόπων» ἐπὶ τοὺς Ἰηδαίες «ρατεύει, Ὅλο- 

φέρνῃ τὸν κατ αὐτῶν πόλεμο» ἐπιτρέψας. 
πολιορκοῦντος τοίνυν Ὀλοφέρνου τὴν Ἱερου.- 
σαλήμ, γυνή τις ὄνομα Ἰουδὴθ προσποιη- 
σαµένη τὴν φιλοῦσα» αὐτόν, ὡς ἐκάθευδε 
νυκτεὺς ἀπέτέμεν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν, καὶ 
ἀνασκολοπίσασα ταύτην» ἐπὶ τοῦ τείχους φυ- 

. 
χι 

Ιόππη δὲ ὄνοιια 1 



Ἰουδή» b — 
΄ ο — 

γεν παρεσκεύασε τοὺς Πέρσας" οὕτω τε τῆς 
* ⸗ 4 | * 9 2 

πολιθρχίας λυείσης ἀπηλλάγησαν οἳ Ίου: 
ῥᾳῖοι τοῦ φύβον. ὁ δὲ τῶν Ιουδαίων» ἱερεὺς 

* * * 4 * 

μίας, παρρησία»ν ἔχων πρὺς αὐτόν, ἔπει- 
συ αὐτὸν εἰρήνην σπείσασθαι πρὸς αὐτούς, 
καὶ σιγχωρῆσαι αὐτοῖς ἀνακτήσασθαι τὴν 

{ 1 Ἶ — 

[ωουσαλήμ, Ἔσδρα προηγαµένο αὐτῶν». ή: 
Ἶως δὲ φρικανὸς λέγει ὅτι Ναβουχοδονό- 
σορ, ὁ καὶ Καμῤύσης, ἀναιρεῖτας ὑπ αὐτῆς. 

. Ἰονδήό Εβραία ἡ τὸν Ὁλοφέρνην τὸν 
4 ⸗ * . - ’ 

ἀρχιςράτηγο» Καμβύσου τοῦ υἱοῦ Ἰύρου 
ὠελοῖσα, τὰ τοῦ ᾿Ολοφέρνε πάντα λαβᾶσα 
.) -τσς - Σπ * ⸗ V ὠέδηκε τῷ Φεῷ" καὶ ὑποςρέψασα ἐν τῷ οἵκῳ 
αὐτῆς, ἀρετὴν καὶ ἄσκησι»ν ἔχασα ἐτελεύτησε 
ῥέ ἔτη βιώσασα. 
Ἰουδοὔγγοι ὄνομα ἔθνους"' 'οἳ δὲ --- 

“ ’ ο Ὕ 

Ρωμαίους... «ἳ, v. ἑκόντων εἶναι. 
— — — 

Ἰουλία «4 ὑγοῦςα τοῦ Σεῤηήρα γαμετὴ 
- εν * J * 

το βασιλέως, ἣν ὁ Πλαυτιανὸς πολλὰ καὶ 
. * 4 . 4 * 22* 

ῥενὰ κακὰ εἰργάσατο" πάνυ γάρ αὐτῇ ηχΦετο 
Β ν ⸗ 1 ΔΝ ἀ ᾿ τ * / 

και σφόδρα αὐτὴ» πρὸς τὺν Σεῤηρον διέ- 

βα1λεν, ἐξετάσεις τε κατ αὐτῆς καὶ ῥασά- 
νους κατ εὐγενῶν γυναικῶν ποιούµενος. καὶ 
{ μὲν αὐτή τε φιλοσοφεῖν διὰ ταῦτα {ρξατο 
καὶ σοφιςαῖς συ»ηµέρευεν. Dio Cass. 76 106. 

. Ἱουλιανός «4λικαρνασσεὺς ἀναρρῶσαι 
΄ . —— * * * 

μουλήθη τὴν Σεβήρου κακοδοξία», ἀφώθαρ- 

[ον εἶναι φάσκων τὸ σῶμα τοῦ Ἀριςοῦ καὶ 
ὑεοῦ ἐξ αὐτῆς γε δήπου τῆς ἐν τῇ νηδύι 
τῖς Φεύτητος ἑνώσεως καὶ τᾷᾶ σώματος, καὶ 

πρό γε τῆς ἐκ τῶν κατοιχοµένων τῇ Ἆριςᾶ 
΄ ΄ — 2 ή 

ὠναςάσεως. λοιπὺν ἐκ τᾶ τοιᾶδε εἰσάγεσθαι 
σοκ ἐνεργεία τινὶ τοὺς ]ουδαίης αἰκίσασιλαί 

J — * ⸗ ⸗ — 

τε καὶ Φανατῶσαι τὸν Ἀρισόν. ἅτε οὖν σκά- 
Ἄσά τε καὶ οὖκ ἐρρωμένη ἡ ὀόξα πρὸς τῶν 

(κ 1... { — μας, 
πάλαι Φεσπεσίων πατέρων ἐξωθισθεῖσα ἐτύγ- 

΄ — ’ Ίαγε. τότε δὴ Ἰωλιωνός, εἴτε ὑπὸ τοῦ γήρως 
4 J — 1 « — τὰ καιριώτατα ὁ φρονῶν, εἰτ οὖν ὑπερβολῇ 
J * , * 43532 

τς πρὺς Ἀοιςὺν ἐπιμελείας τῆς άληοῦς τε 
ἀπταίςου δόξης ἐπέκεινα ἐκπεσών, εἰτε 

καὶ ἑτέρον τινὸς ἀναδιδάξαντος (ὑποψιώυ- 

ρίεται γὰρ καὶ τοῦτο, ὡς πύλεώς τινος ἵε- 

ρεὲς ταύτη» δήπου τὴν κακίςην φόξαν Ίου- 
: - , * ε] 442 
Ἡανῷ εἶἰσηγήσατοὶ, ἔμελλεν οὖν τὴν ὀρθογνώ: αμ Μελ ο), — νι — 
μόνα τοῦ Ἀριςᾶ δόξα» διακυκήσειν, καὶ δὴ 

- 5 ᾿ 4 4 — 3 τ' { ΄ 

Ἡαρῖνον τὸν ἀπὸ Γάρρων τῆς ἐν Συρία πό- 
— * * R 8 5 — 4 * 

έως ἔςειλεν ἀνὰ τὴν ἕω βεβαιώσαι τὸ ὀύγμα, 
' * 2* 

εἰ μὴ μετὰ βραχὺν χρόνον ὤχετο ἐξ ἀν- 
Φρώπω». ἳ 

ο ζ — 4 

ὅτι ὁ Ἰονυλιανὸς οὗτος τῆς Σεβήρου κα 

χα 

5558 
J 22 * 4 ΄ / .ν κοδοξίας προςάτης ἐγένετο εὐθυμότατος, 3ε- 

ῥήρου μὲν μίαν φύσιν λέγοντος τὸν Ἀριςὺν 
καὶ τὴν ἐν τῷ Ἀριςῷ ὁδιαφαρὰν δεχοµένου, 

. . -- [ 

Ἰουλιανοῦ δὲ μίαν μὲν κατὰ Φεβῆρον φά- 
σκοντος φύσιν, ἀναιρᾶντος δὲ τὴν διαφορά». 

Ἰουλιανός «Ίόμνου, ἀπὸ Ἰαισαρείαςὺ 
* * 

Καππαδοκίας, σοφιςής, σύγχρονος Καλλινί- 
κου τοῦ σοφιςοῦ, γεγονὼς ἐπὶ Κωνςαντίνου 

τοῦ βασιλέως, 
70 υλ / { ά 12 4 ρυλιανός ὁ παραβάτης καὶ ἀποζάτης,ο 

ς 

Γωμιαίων βασιλεύς, ἸΚωνςαντίνου βασιλέως 
τοῦ μεγάλου ἀνεψιὸς ἀπὸ «Παλμάτου ἆδελ- 
φοῦ αὐτοῦ καὶ μητρὺς {άλλως τοὔνομα, 
* . ΄ ἔγραψε τοὺς καλουμένες Καίσαρας (περιέχει 

ια) 4 — 

δὲ τοὺς ἀπὸ «{ὐγούςου Ponmuν βασιλεῖς), 
{ 3 — — ἑτέραν ῥίῤλον περὶ τῶν τριῶν σχηµάτων, 
καὶ τὰ καλόµενα ρόνια, καὶ τὸν ἸἨισοπώ- 
Ίωνα ἤ «4ντιοχικόν" περὶ τᾷ πόφεν τὰ κακά, 

. 

καὶ πρὺς τοὺς ἀπωιδεύτους κύνας"' πρὸς τὸν 
* * — 

χύνα Ηράκλειο», πῶς κινιςέον" ἐπιστολὰς 

παντοδαπάς, καὶ ἄλλα. 
{η . * 

δει ἐπὶ τὸν Ιουλιανὸν πολλαὶ ὁίκαι ἐγώ- 
ρου» χανδὸν ἐμφορουμέκων τῶν ἀνδρώπων 

τῆς ὑικαιοσύνης τοῦ κρίνοντος" ἀναβολαίτε 
1 J ” -- 

οὐκ ἧσαν ἐπ) αὐταῖς, ὅσαι νόμιμο» ἐκ τῶν 
* — 4. J 

συνήθων 7θαμμιάτων τὸ ἄδικον ἴσχουσιν εἰς 
- ” * . βοήειαν τῶν ἀθικόνεων καὶ προειληφότω», 

ἀλλ η παραχρῆµα ἔδει τὸ ἴσον ἐλέγχεσθαι 
κατὰ φύσιν, ἢ τὸ μέλλον καὶ διωθούμενον 

* / η 7 η Ν α 
εἲς τὸν χρόνον ὕποπτον ἡν. βαρὺς μὲν οὖν 

—* * [ή 3 - ἡ 1 

καὶ λυπηρὺς ἐτύγχανε, καὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ τὸ 

τῶν πονηρῶν ἔφνος καὶ ἀθικούντων διηγεί- 
» . 3 * * λε) / 

ρετο" οὐ γάρ ἀδικεῖν ἐξῆν, οὐδὲ λανθάνειν 
3 * 4 3 ; * } * ἀδικᾶσι. ῥαρύτερον δὲ αὐτὸν ἀπεδείκνυε τοῖς 
μοχδηροῖς καὶ τὸ εὐπρόσοδον": οἷα γὰρ προϊ- 
όντος μὲν πολλάκις διὰ τὰς ἱερομηνίας καὶ 

’ { ΄ — ** 

Φυσίας, ἡμέρα δὲ φύσει πρὺς πᾶσαν εντευ- 
.. ’ * γα 3 

ξιν τυγχάνοντος, ἀκώλυτον ἠν τὰς δεομένας 
. * J 1 λόγου τυχεῖν. Ὁ μὲν οὖν ἐλάχιςον τῆς ὑπὸ 
τῶν» πονηρῶν ταύτης βλασφημίας τε καὶ ὁρ- 

⸗ 9 — 3 * * * 

γῆς Ισύάνετο καὶ ἐφρόντιζε. Eunap. p. 107 
Nich. 

περὶ τῆς τελειυτῆς Ιουλιανοῦ τοῦ παρα- 
ῥάτου τοῦ ἀ9έου. (id. ϱ.79) "ἀλλ ὁπότων 
σκήπτροισι τεοῖς ΠΠερσήιον αἷμα ἄχρι Σελευ- 

* * 

κείης κλογέων Σιφέεσσι ὁαμάσσῃς, δὴ τότε 
. J * 

σε πρὺς Ὄλυμπον ἄγει πυριλαμπὲς ὄχηαα, 
ἁμφὶ Φυελλείῃσι κυκώµενον ἐν «ροφάλιγξι, 
ῥίψαντα βροτέων ῥεθέων πολύτλητον ἀνίην. 
—7 ι 4 { ’ 2 ⸗ ηξεις ὁ) αἰθερίου φάεος πατρώὠιον αὐλήν, 

Ἰουλιανός ο 
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ἔνθεν ἀποπλαγχθεὶς µεροπήιον ἐς δέµας ᾖλ- | 
θες. ἔςι δὲ καὶ ὁ χρησμὸς ὁ δοψεὶς αὐτῷ 
ὕτε περὶ Ντησιφῶντα διῆγε. (ΑΡ 14 148) '"γη- 
γενέων ποτὲ φῦλον ἐνήρατο μητίετα Ζεύς, 
ἔχθιςσον µακάρεσσι» Ὀλύμπια δώματ ἔχεσι. 
"Ρωμαίων βασιλεὺς Ἰουλιανὸς Φεοειδὴς κιαρ- 
»άμενος Ἰ]ερσῶν πόλιας καὶ τείχεα μακρὰ 
ἀγχεμάχων διέπερσε πυρὶ κρατερῷ τεσιδήρῳ, 
ρωλεμέως ὁ᾽ ἐδάμασσε καὶ ἔθνεα πολλὰ καὶ 
ἄλλα, ὃς ῥα καὶ ἑσπερίων ἀνδρῶν «4λαμανι- 
κὸν οὖδας ὑσμίναις πυκιναῖσιν ἑλὼν ἁλά- 
παξεν ἀρούρας.᾽ 

4 Ἰουλιανὸς ὁ ὕπατος ὠνησάμενος τὴν 
βασιλείων ἐπεὶ παρῆλήεν εἷς τὴν ἀρχή», εὖ- 
Φέως τρυφαῖς καὶ κραιπάλαις ἐσχόλαζε, τῇ 
μὲν τῶν δημοσίων ἐπιμελείᾳ ῥᾳδύμως προσ: 
φερόµενος, ἐς δὲ τὸ ἁβρούδίαιτον ἐπιδιδοὺς 
ἑαυτόν. εὑρίσκετο δὲ καὶ τοὺς ςσρατιώτας 
ψευσάµενος"' οὔτε γὰρ οἴκοθεν ἦν αὐτῷ το- 
σαῦτα χρήματα, καὶ οἱ δημόσιοι Φησαυροὶ 
ἐκεκένωντο ὑπὸ Ἰομόδε. ἐκ ταύτης τῆς αἲ- 
τίας οἵ τε «ρατιῶται ἠγανάκτουν, καὶ ὁ δῆ- 
µιος ἐν τῷ Φεάτρῳ ἐν καταφρονήσει αὐτὸν 
ἐποίει. Io. Antioch. θχς. Peir. p. 822. 

ο Ιουλιανός Χαλδαῖος φιλόσοφος, πατὴρ 
τοῦ κληθέντος Ψεουργοῦ Ἰουλιανοῦ, ἔγραψε 
περὶ δαιμόνων βιῤλία ὃ’. ἀνθρώπων δέ ἐςι 
φυλακτήριον πρὸς ἕκαςον όριο», ὁποῖα τὰ 
τελεσιουργικὰ «λαλδαϊκά. 

: Ἰουλιανός ὁ τᾶ προλεχθέντος υἱός, γε- 
γονὼς ἐπὶ Ἰήάρκεα "ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως. 
ἔγραψε καὶ αὐτὸς Φεουργικά, τελεςικά, λό- 
για δὲ ἐπῶν, καὶ ἄλλα ὅσα τῆς τοιαύτης ἐπι- 
σήµης κρύφια τυγχάνουσι. 

ἰούλιος ήν. καὶ ὄνομα κύριο», 
Ἰουλόπεζα ἡ ναῦς. 

 ἴουλος ὁ ἐν ταῖς ἀμπέλοις σκώληξ’ πο- 
λύπουν δέ τι ζῷον. καὶ τὸ ἐξάνθημα τὸ ἐπὶ 
τῶν γενείω», καὶ τὸ ἐπὶ ταῖς καρύαις ἄνθος. 
καὶ ᾠδῆς τι γένος ἴουλος, καὶ ὁ προσφιλὴς 
τῇ “4ρτέμιδι. ἔνιοι δὲ καὶ τὸν ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις 
γινόµενον πολύποδα καὶ συςρεφύμενον ἴηλον 
καλοῦσι». 

ν ἴουλος, ἀπὺ τοῦ ὅλον εἶναι πυκνὸν καὶ 
συνεςράφθαι καὶ ἰέναι, λέγεται ἡ πρώτη ἐξάν- 
Φησις τοῦ γενείου,. ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ ϐ 
198) ΄"ώριον ἀνθήσαντας ὑπὸ κροτάφοισιν 
ἰούλες κειράµενος, γενύων ἄρσενας ἀγγελίας, 
Φοίβῳ Φῆκε «{ύκων πρῶτον γέρας.' 

Ἰούνιος ὄνομα, εἲς τὴν ἱππάδα τελῶν, 

Ἰουλιανὸς ἆ — Ἰουςινιανὸς Ὁ 

διὰ τὸ καὶ φαγεῖ ζῶν, συνήθης ἦν τρισὶ 
πλουσέοις, κοιλιοδαίµων τε καὶ ταγηνοκρισο- 

Φήρας" ῥούλοιιαι γὰρ τὰ τῆς κωμῳδίας εἰς 
τοὺς τοιούτους εἰπεῖν, οὐδεμιᾷ μὰ τὸν ἄπει- 
ροκαλία" ὃς ἔνειμε τὴν γαςέρα ταῖς τρισὶ 
τραπέζαις, καὶ τοσαύταις ἐπιπηδῶν τραπέ- 
ζαις λύκου τινὸς δίκην ἢ κτίνη ἢ ἁρπυίας, 
ἵνατι καὶ παίσω. Aelianus? ef. v. φαγεῖν ζῶν, 

ἰοῦσαν (Ποπ. Γ154) πορενοµένη». 
Ἰουσινιανός. οὗτος κτίσας τὴν ἁγίανε 

Σοφίαν ἐκάθηρε τὴν αὐλὴν καὶ ἐμαρμάρω- 
σεν αὐτήν, τὸ πρὶν οἴσαν «4ὐγεςεῖον, Ὁ ἑἐρ- 
μηνεύεται ὀψοπώλιον, καὶ ἔςησε τὴν ἑαυτὸ 
εἰκόνα ἐπὶ κίονος ἔφιππον' καὶ τῇ μὲν ἀρι- 
σερᾷ χειρὶ φέρει σφαῖραν, ἐμπεπηγότος ςαν- 
ροῦ ἐν αὐτῇ, ὑποσημαίνοντος ὡς διὰ τῆς εἰς 
τὸν ςαυρὸν πίςεως τῆς γῆς ἐγκρατὴς γέγονε 
(σφαῖρα μὲν γὰρ ἡ γῆ διὰ τὸ σφαεροειδὲς 
τοῦ αὐτῆς σχήματος, πίςις δὲ ὃ ςαυρὸς διὰ 

τὸν αὐτῷ ἐν σαρκὶ προσηλωθέντα θεό»), τὴν 
δὲ δεξιὰν χεῖρα ἀνατεταμένη» ἔχει κατὰ ἆἄνα- 
τολάς, ςάσιν τῶν Περσῶν σηµαίνω» καὶ μὴ 
µεταβαίνειν ἐπὶ τῆς “Ῥωμιαϊκῆς γῆς, διὰ τῆς 
ἀνατάσεως καὶ ἀπώσεως τῶν χειρῶν οἱονεὶ 
βοῶν "“σῆτε καὶ μὴ πρόσω χωρεῖτε" οὐ γὰρ 
συνοίσει ὑμῖν. Codin. οτίᾳ. ΟΡ p. 16. 

Ἰουςσινιανὸς ὁ ῥινότμητος, βασιλεὺς» 
Ῥωμαίων, υἱὺς Κωνςαντίνου" ὃς πρὸς τοῖς 
ἄλλοις κακοῖς καὶ ἐς τὰς πολιτικὰς ἀρχὸς 
καθίςη ἄνδρας ἀπηνεῖς καὶ ὠμοτάτους, ὧν 
ἦν Στέφανος ὁ εὐνοῦχος, Πέρσης, ταμίας 
τῶν βασιλικῶν χρημάτων». καὶ πολλὰ τοὺς 
ὑπὸ Σεῖρα αἰκιζόμενος ἄχρι καὶ εἲς τὴν µη: 
τέρα Ἰσυσινιανοῦ τὴν τόλμην ἐξήνεγκε, μιά» 
σιγας αὐτῇ, ἐν σχήµατι ὡς οἳ γραμματιςαὶ 
τοὺς παῖδας, ἐπιθέμενος. καὶ Θεόδοτόν τα 
ἔγκλειςσον γεγονύτω κατὰ τὰ Θραᾳκῷα τοῦ σε- 
νοῦ, τιῶν δημοσίων λογιςή», ὃν τὸ δηκεῶδες 
γενικὸ» λογοδέτην ... ἐποίησεν" ὃς ὑπερβολῇ 
ὠμότητος τὰ χρήματα ἔπραττε, μετεώροις 
σχοινίοις ἀναρτῶν καὶ περικαπ»ίζων ἀχύροις 
τοὺς περιφανεςάτους ἀπέκτεινε. καὶ «{εόν- 
τιο», σρατηγὸν τῶν ἀνατολικῶ» καὶ πατρί- 
κιο», Ἴσαυρον, τρισὶν ἔτεσιν ὑπόφροτρο, 
ἐποίησεν Ἰουσινιανός, ὕςερον δὲ ςρατηγὸ, 
“Ἑλλάδος ἀπέδειξεν' ὃν Παῦλος τῆς Καλὶι 
«ράτου μιονῆς μοναχός, ἀςρονόμος, καὶ Τρη- 

γόριος Καππαδοκίας, ἠγόμενος τῆς τὰ Φλώ- 
ρου µονης, προεμαντεύσαντο. καὶ ἐγκρατὶς 
τῆς βασιλείας ἐγένετο. Nicephorus p. 42. 



Ἰουςῖνος a — ἵππαρχος 

. Ἰουςῖνος ὁ βασιλεὺς Ῥωμαίω», ὀρθο- 
Φοξότατος: ἦν δὲ ἀμάθητος γραμμάτων ἁπάν- 
των καὶ τὸ δὴ λεγόμενο» ἀναλφάβητος. Pro- 
εορ. Δτο. 6. 

οὗτος χτίζει καὶ τὸν ἐν τῷ ΠΗαλατίῳ xov 

σοῦν τρίκλινον, καὶ τὸν ἅγιον Παῦλον τὸ 
ὀρφανοτροφεῖον»' καὶ αὔξει τὴ» περὶ βασι- 
λέως Ἰουςίνου κρατήσασαν ἀόξαν, ὡς ἔςι 
µάλα ἐμβριθής τε καὶ κατηκριβωμένος. 

ν Ἰουςῖνος φιλόσοφος καὶ τῷ σχήµατι 

τιῶ» φιλοσόφων χρώμµενος, ἀπὸ τῆς Νεαπο- 
λιτῶν ἐπαρχίας τῆς Παλαισίνης, ἐκ πατρὸς 
Ηρίσκο τοῦ Βακχείου. οὗτος ὑπὲρ τῆς Όρη: 
σκείας τῶν χρισιανῶν πάνυ ἐκοπίασεν, ὧὥσε 
καὶ «4ντωνίνῳ τῷ ἐπίχλην Πίῳ καὶ τοῖς τύ- 
του υἶέσι καὶ τῇ συγκλήτῳ Ρωμαίων ῥίβλον 
κατὰ τῶν ἐθνῶν συνταγεῖσαν ἐπιδοῦναι, τὸν 
ὀνειδισμὸν τοῦ ςαυροῦ μὴ αἰσγννόμενος. 
ἔγραψε καὶ ἑτέραν ῥίῤλον, ἣν καὶ ἐπέδωκε 
τοῖς “Αντωνίνου ὁιαδύχοις, τουτέςι ἸΜάρκῳ 

"4ντωνίνῳ καὶ «{ουκίῳ 4ὐρηλίῳ Κομόδῳ. 
ἔσι καὶ ἄλλη αὐτοῦ βίβλος κατὰ τῶν ἐθνῶν, 

ἐν ᾗ περὶ τῆς φύσεως τῶν δαιμόνων διαλέ. 

γεται. καὶ τετάρτη βίβλος ὁμοίως κατὰ τῶν 
ἐθνῶ», ἣν ἐπέγραψεν ἔλεγχος. καὶ ἄλλη περὶ 
τῆς τοῦ νεοῦ μοναρχίας. καὶ ἄλλην ἡ ην ὠνό- 

µασε ψάλτην, καὶ ἑτέραν περὶ ψυχῆς' διά» 
λογόν τε κατὰ τῶν Ἰουδαίων, ὃν ἐσχεδίασε 
κατὰ Τρύφωνος ἀρχηγοῦ τῶν ἐν Εφέσῳ Ἰε- 
ὁωίων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ ἸΜωαρκίωνος 
ἐπίσημα τεύχη ἐξέδωκε" καὶ ἄλλη» ῥίβλον 
κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσέων, ἧς µέµνηται ἐν 
τῷ ἀπολογητικῷ, ὃν ἐπέδωκεν Αντωνίῳ τῷ 
Πέῳ. οὗτος ἐν τῇ 'Ρώμῃ ἴἔχων τὰς ὁιατρι: 
βάς, εὐθύνω» Κρίσκην τὸν κυνικὸν τὸν κατὰ 
τῶν χρισιανῶν βλασφημοῦντα, καὶ καλῶν 
αὐτὸν λαίμαργον ἀσωτόν τε καὶ ἀκόλαςον 
καὶ τὸν Φάνατον φοβούμενον, τέλος τῇ τού» 
του ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιβουλῇ ὡς χρισιανὺς ὑπὲρ 
Ἀριςοῦ ἔπαψε». Sophronius. 

ἸΙοῦςος Τιβεριεὺς ἐπαρχίας [αλιλαίας, 
ἐπεχείρησε μὲν καὶ αὐτὸς Ἰουδαϊκὴν ἱςορίαν 
σοντάξαε, καίέ τινα ὑπομνήματα περὶ γρα- 
φῶν" ἀλλὰ τοῦτον Ἰώσηπος ἐλέγχει ψενσά- 
µενο». καὶ γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ συνέγρα: 
φεν ὅτε καὶ Ἰώσηπος. Sophrouius. 

Ἰοφῶν 4δηναῖος τραγικός, υἱὸς 3οφο- 

κλέους τοῦ τραγικοῦ γνήσιος ἀπὺ Ἀικοςρά- 
της" γέγονε δὲ αὐτῷ καὶ νόθος υἱὸς «4{ρίσων 
ἀπὸ Θεωρίδος Σικυωνίας. ὀράματα δὲ Ἰο. 
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φῶν ἐδίδαξε ν΄, ὤν ἐςὶν Αχιλλεύς, Τήλεφος, 

κταίω», Ἰλίου πέρσις, «{εξαμενός, Βάκχαι, 
Πενθεύς, καὶ ἄλλα τινὰ μετὰ τοῦ παερὸὺς 
Σοφοκλέους. 

ἰοχέαερα (Ποπ. Ε 48) ἡ τοῖς ἰοῖς χαί- 
ρέσα, ὑποδεχομένη: ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 9) 
'"σοὶ μὲν καμπύλα τόξα καὶ ἰοχέαιρα φαρέ: 
τρα ὑὁῶρα παρὰ Προμάχου, Φοῖβε, τάδε 
κρέμαται, 

ἶπες (Ηοιπ. φ 386) Φηρίδια λυμαντικὰ ξύ- 
λων καὶ τῶν καρπῶ». 

ἐπέ σκώληκι. ἴψ ἡ εὐθεῖα, ἰπός ἰπί. 
ἵπνια τὰ ἀποκαφθάρματα τοῦ ἰπνοῦ τοῦ 

λεγοµένου φούρνου, ἢ τὰ πρὸς τὴν κάµινο» 
ἐπιτήδεια καύσιμα. λέγει τὴν κύπρον τῶν 
ζώων Καλλίμαχος ''σὺν ὅ᾽ ἄμυδις φορυτόν τε 
καὶ ἴπνια λύµατ ἄειρεν (οι. Α Vesp. 892). 
ἢ ἰπνὸς τὸ μαγειρεῖον, ἡ καπνοδόκη, ἢ . 
φανός" “ριστοφάνης Ηλούτῳ (816) "ὁ 
ἰπνὸς γέγον ἐξαπίνης ἐλεφάνεινος.͵ καὶ - 

οἱ λαμπτῆρες, οἱ φανού, οἱ λύχνοι. 

ἱπνοπλάνθαι. 
ἰπνός ὁ φοῦρνος, ἡ κάµινος" ἢ ὁ φανός 

(οε),. Α Αν. 406). καταχρηςσικῶς δὲ ἡ ἐσχάρα” 
(ΑΡ ϱ 248) ᾿ἰπνεύτα πιαλέε φφΦύιος,' τθτέσι 
πλακοῦντος. ἢ µέρος τι τῆς οἰκίας τὸ λεγό- 
µενον παρ’ ἡμῖν µαγειρεῖον. λέγεται δὲ κυ- 
ρίως ἰπνὸς ἡ κάµινος, 

ἱπούμενος πιεζόµενος, ἀναγκαζόμενος" 
“ριςοφάνης Ἱππεῦσιν (990) "“Ιπούμενος ταῖς 
συιιφοραῖς. 

ἱππαγωγούς τὰς ἵππους καὶ ἄνδρας 
ἀγούσας ναὔς. 

Ἱππάζεται. οὐχ ἁπλῶς τὸ περὶ ἱππικὴν 
ἔχειν, ἆλλ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς ἵππου ὀχεῖσθαι' ὃ νῦν 
κέλητα καλοῦσιν. εἰ. ANuh. 15. 

ἱππαλεκτρυόνος εἶδος ζώου. 
Ἱππαρχία ἀδελᾳφὴ ΠΠητροκλέες τοῦ κυ- 

μικοῦ, ΙΜαρωνεῖεις, φιλόσοφος κυνική, γυνὴ 
Κράτητος τοῦ κυνικῶ, ὃς ἦν Θηβαῖος, Βρύ- 
σωνος μαθητὴς ποῦ Axuiũ, ἡ ὡς τινες Aid- 
γένους, ἔγραψε φλοσύφους ὑποθέσεις, καί 
τινα ἐπιχειρήματα καὶ προτάσεις πρὸς Θεό- 
ὅωρον τὸν ἐπικληθέντα ἄθεον. ἤκμαζεν ἐπὶ 
τῆς ϱια. ος 

Ἱππαρχίων» ἄφωνος. δύο ἐγένοντο κι- 
δαρωάδού, Ἱππαρχίων καὶ ᾿Ραφῖνος, καὶ ἀγῶ- 

νος ἐνςάντος ὁ Ἱππαρχίων ἄφωνος ἔςη. 
ἵππαρχος ὃ τῶν ἱππέων ἄρχων" ᾿πρῶ- 

τος αἱρεθεὶς δικτάτωρ ««4άρκιος προσαιρεῖται 
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ἵππαρχον «πόριο», πρῶτον κατὰ τοῦτον καὶ 
τῆς ἱππαρχικῆς ἐπινοηθείσης ἡγεμονίας, δει - 
τερευούσης κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ δικτά- 
τωρος.”) 

ἵππαρχος τύραννος Ερετρίας. ἕτερος 
δὲ ἵππαρχος ὁ Πεισιεράτου. ἄλλος δὲ Ἱπ- 
παρχος ὁ λάρμε, ὃς συγγενὴς ἦν Πεισιςερά- 
του τοῦ τυράννου, καὶ πρῶτος ὑπέςτι τὸν 
ἐξοςρακισμὺν διὰ τὴν ὑποιψίαν τοῦ ΠΠεισι- 
εράτε, ὅτι δηιιαγωγὸς ὦν καὶ «ερατηγὺς ἐτυ- 
ράννησεν. ἄλλος δέ ἐςιν Ἱππαρχος ὕποκρι- 
τής, οὗ μνημονεύει «Πημοσθένης (58 28). λέ- 
γεται δὲ ἴππαρχος παρ “4{θηναίοις καὶ ὁ τῶν 
ἱππέων ἄρχων" δύο δὲ ἦσαν οὗτοι. Ηπερ. 

Ἴππαρχος Νικαεὺς φιλόσοφος, γεγονὼς 
ἐπὶ τῶν ὑπάτω», ἔγραψε περὶ τῶν ράτου 
φαινομένων, περὶ τῆς τῶν ἁπλανῶν συντά- 
εως καὶ τοῦ καταςερισιιοῦ, περὶ τῆς κατὰ 
πλάτος µηνιαίας τῆς σελήνης κινήσεως, καὶ 
εἷς τοὺς ἀςερισμούς. 

ἵππαρχος κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωµω- 
δίας. δράματα αὐτοῦ περὶ γάµω». 

Ἴππαρχος Σταγειρίτης φιλόσοφος, "4ρι- 
σοτέλους γνώριµος καὶ συγγενής, τί τὸ ἄρ- 
ϱεν καὶ Φῆλυ παρὰ Φεοῖς καὶ τίς ὁ γάμος, 
καὶ ἄλλα τινά. 

ἱππάρχον πίναξ, ἐπεὶ παρὰ Συρακη- 
σίοις οἱ ἵππαρχοι ἐν πίναξι τὰ ὀνόματα γρά- 
φοντες τιῶν ἀτακτούντων» παρεαημειοῦντο. 

ἵππάς. ὁ Σύλων» τοὺς νόμους «4φηναίοις 
γράψας εἲς ὁ΄ τέλη τὸ πᾶν πλῆθος αὐτῶν 

ὀιέταξε τῶν κατὰ τὰς οὐσίας τμημάτων, 

καὶ τῷ α΄ ὄνομα ἦν πεντακοσιοµεδίµνων, τῷ 
β' ἱππέων, τῷ Υ ζευγιτῶν, τῷ ὁ' θητῶν. 

ἱππαφέσεων τῆς ἀφετηρίας' Πολύβιος 
παραπλήσιόν τι πάθος ἔφασκε τοῖς ἐπὶ τῶν 
ἱππαφέσεων" οἷον εἰκὺς ἐφιςάμενοι ἐκ τῶν 
αἰρομένων πυρσῶν. 

ἱππέας εἲς πεδίο» προκαλῇ , (Plato 
Τ]ραεί, p. 1834), ὀηλονότι ἔνθα ἂν εὐημερῇ 
τις" τὰ γὰρ ἱππικὰ ἐν πεδίῳ κρατεῖ. 

ἱππεία ἡ ἵππευσις. καὶ ἱππεία φάτνη 
3 2 ΄ καὶ οὐρά. 
ἵππειον κράτος ἡ τοῦ ἵππε ἰσχύς. καὶ 

ἵππειον ὃράσος, καὶ ἴἵππειος ζυγός, 

καὶ ἴππειος λύφος (Ηοπι, (0) 537). 
ἱππεῖς. εἲς δ΄ µέρη διῄρητο ὁ ὁῆμος τῶν 

᾿{φηναίων, εἰς πεντακοσιοµεδίµνους, εἲς ἵπ- 
πέας, εἲς ζυγίτας, εἲς Φῆτας. καὶ τοὺς μὲν 
πεντακοσιοµεδίµνες διὰ τὸ γεωργεῖν τοσαῦτα 

Ἴππαρχος a — Ἱππίας ἃ 
ή Γ... . τ * ιέτρα οὕτως ὠνόμαζον, καὶ ἦσαν οὗτοι εὖ- 

ποροι" οἱ δὲ Ιππεῖς ἧττους μὲν τῶν πεντα- 
κοσιοµεδίµνων, µέχρι δὲ τῶν τριακοσίων 
ἐγεώργουν µέτρω». ἰππεῖς δὲ αὐτοὺς ὠνόμα- 
* 4 ’ * / ϕ 

ζο» διὰ τὸ δυνασθαι, εἴ ποτε χρεία γένοιτο, 
ΐ ᾿ 3 

ἵππον ἕκαςον αὐτῶν τρέφειν. σαν δὲ τὸ 
μὲν πρῶτον χ΄ τὸν ἀριδμόν' οὗτοι δὲ μετὰ 
ταῦτα, τῆς πόλεως πληυνούσης, ἐγέναντο σ΄ 

Ν — ’ 1. * 4 * πρὸς τοῖς χιλίοις. ὅψεν καὶ τὰς φνσίας, ἃς 
αὐτοὶ πέµποιεν ἐν ταῖς πομπαῖς, ἐκάλεν ἵπ- 
πάδας. ἑἐξην δὲ αὐτοῖς ἐπιτιμᾶν καὶ κομᾶν. 
α - - - 7 ήσαν δὲ οἱ δῆτες — παρ) αὐτοῖς, οἷς οὐκ 

— —VV — .. 3 — 

εἴτο ἄρχειν, ἆλλ᾽ ἡ δικάζειν V ἐκκλησιάζειν ἐφεἴτο ἄρχε λλ) η δικάζ λησιάζε 
µόνον, ἵν ἔκ τε τοῦ δικαςικοῦ καὶ τοῦ ἐκ- 
κλησιαςικοῦ τρέφοιντο. 86]. AEq. 624. 

ἱππεῖς λευκού ώρακες. καὶ παροιμία” 
τες — — 2* * J * — ἱππεῖς μὲν ἐν Θετταλίᾳ καὶ Θράκῃ, τοξύ- 
ται δὲ καὶ τὰ κουφότερα τῶν ὅπλων ἐν Ἰν- 

νο Ν —— 3* * 
ὁέᾳ καὶ Κρήτῃ καὶ Kudig. 

ἱππείω» ὑπλέων GHom. A 536) τῶν ὀνύ- 
χων τῶν ἵππων. 

ἵππερος, ὡς ἴκτερος, ὁ περὶ τὸς ἵππες 

τὸν ἔρωτα ἔχων' ριςοφάνης Νεφέλωις 74) 
ἀλλ’ ἵππερόν µου κατέχεε τῶν χρημάτων." 
ἔπαιξε παρὰ τὸν ἵκτερος, ὃς περιχεῖται ταῖς 
ὄψεσι τῶν νοσούντων. οὕτως ἐπιῤεβλῆσθαι 
τοῖς χρήµασιν αὐτοῦ τὸν ἵππερον. 

ἵππευε ἵππων φρόντιζε (Α Nub. 1410). 
ἵππευμι πορείαν. ριστοφάνης «Τ]. 

1073) ᾿ ὡς μιακρὸν ἵππευμα διώχκεις ἀςεροει- 
δέα νῶτα διφρεύουσ᾽ αἰθέρος."' 

ἱππεύς. 
« [ή ΄ —* 

ἱππήλατον εὐρύχωρον, 

ἐψιλωμένο». 
ε , Π νε ». 
ἱππημολγός ὁ τοὺς ἵππους ἀμέλγων. 
ἱππία 49 ηνᾶ. ταύτην Ποσειδῶνος εἲ- 

ναί φασι δυγατέρα καὶ Πολύφης (Δα Koou- 
φῆς) τῆς Qutuvroũ, ἅρμα δὲ πρώτην κατα- 
σκευάσασαν διὰ τᾶτο ἱππίαν κληὺῆ Ἴναι. Harp. 

Ἱππίας νηναίων τύρωννος. οὗτος «{α-. 
ρεῖον παροξύνας ἐπὶ τοὺς "4θηναίους «ρα- 

τεῦσαι καὶ τὴν Ελλάδα διὰ “4ρταφέρνους 
καὶ «άτιδος σατραπῶν καὶ λ΄ μυριάδων ςρα- 

τοῦ, καὶ αὐτὸς σὺν αὐτοῖς κατῄει γηραιὸς 
* ή J * 

ηδη ὤν. καὶ ἐλθόντες ἐσωγήνευσαν μὲν Ἔρέ- 
τρια», καὶ τοὺς ληφθέντας τῷ βασιλεῖ ἔςει- 

" 4 . - 

λαν"' ὃ δὲ αὐτοὺς περὶ τὰ Σοῦσα κατοικίζεε. 
ἐφ᾽ οἷς καὶ Πλάτωνος ἔςιν ἐπίγραμμα (ΔΡ 7 
— "Εὐβοέων γένος ἐσμὲν ᾿Βρετρικόν, ὄγχι 
δὲ Φούσω» κείµεθα, φεῦ γαίης ὅσσον ἄφ᾽ 

πλατύ, λεῖον, 
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ἡμετέρης. ἐντεῦθεν ἐπὶ ἸἨΠαραθῶνα ἠλθον, 
’ — . ς 4 / * 

ΑΦηναῖοι δὲ ὑπὸ Ἠιλτιάδῃ δρατηγούµενοι 
τῷ Λίμωνος τοῖς βαρῥάροις ἐπολέμησάν. 

ἐχάλου»ν δὲ ἐπὶ συμμαχία καὶ «{ακεδαιμονίως 
ιά Φιλιππίδου τοῦ ἡμεροδρόμου, ὃς τοὺς 
χιλίους καὶ πεντακοσίους σαδίους ἤνυσε διὰ 
μιᾶς νυκτός. καὶ ὅτι ὁ νόμος οὐκ εἴα ςρα- 

— , . ’ 

τείειν αὐτοὺς πρὸ πανσελήνου, καὶ παρητή- 
σώτο. τῷ Φιλιππίόη δὲ ἐπανιόντι κατὰ τὸ 
Παρθένιον ὄρος τῆς "4ρκαδίας ὁ Πὰν ἐντυ- ης «ο ς 

᾿ * 4 J ΄ ⸗ { [ή * 70» ἐμέμψατο μὲν «4φηναίοις ὥς μιόνος Φεῶν 

ἁμελούμενος, καὶ συμμαχήσειν ὑπέσχετο. οἱ 
δὲ 4{θηναῖο λεύ ἑνός (ἡ / : συμβουλεύσαντος ενος (ήσαν 

Ἱ4ρ δέκα) περιμεῖναι τοὺς .{ακεδαιμονίους, 
Ἠμλτιάδα δὲ παραινοῦντος ἐξιέναι καὶ ΓΚαλ- 
ἨἩμάχου, ἐξηλφθον αὐτοὶ μὲν ὄντες 9, Π]λα- 
Ταέας ἔχοντες α. καὶ ἐν αὐτῇ, φασί, τῇ 
ἡμέρα ἐνίκησαν. ἐν τούτοις Καλλίμαχος ἐπὶ 
| ’ { 4 / αν. Ν ὑοράτω» εἴςῆκει νεκρός, Πολύζηλος δὲ πη- 

ρωθεὶς ὡς «φάσμα «φεασάμενος τῷ πώγωνι 
αρύπτο» τὴν ἀσπίδα σύμμαχο» (τὸν Πᾶνα 
ἡ) εἰκάζουσιν εἶναι), ἐμάχετο ὡς ὁρῶν, καὶ 

* — 4 . ν . 4 

ὀιέχρινε τῇ φωνῇ τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς πο- 

λεµίους. 
ζ - - 

ν Ἱππίας, οὗτος τῆς εἷς 49φηναίες ὀργῆς 
4 — ⸗ J ΄ καὶ τῆς ὕςερον ὠμότητος προΐσχετο αἰτίαν 

τὸν Ἱππιάρχου, φασί, θάνατον, καὶ πικρὺς 
ἐκ τούτω» δεσπότης κάτω τοῦ χρύνου γενύ- 
Νένος ὅμως οὐκ ἀπώνητο" ἤλασαν γοῦν οἱ 

. ΄ ε) ΄ εν 3 3 - / Λεχροπίόαι αὐτόν. ὃ δὲ ἐκπεσῶν τῆς πατρί- 
doc ἐπήγεσο τοὺς Πέρσας συμμάχους, ὁρῶν 
εν * - — — —4 ο είχε» έρωτα «{αρεῖος τῆς Arrixijc διὰ τὴν 
ατοπον ἐκείνην σπουδἠήν, ἵνα τὰ σῦκα τὰ 
Αττικὰ μὴ ἐν ἐλευθέρᾳ γῇ ἔτι ἀλλὰ δούλῃ 

⸗ - 17 J 

Ἱένηται τῇ ἐκείνου. Ἰὼν μὲν οὐ» ὅδε ἱππίας 
ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα σὺν τοῖς Πέρσαις 
χαὶ ἐκτάττων τοὺς βαρβάρους μέγα ἔπταρε, 
καὶ ἅτε γέρων ἤδη εἶχε τοὺς ὀδόντας κρα- 
ὐωνομένους. ἐκ τοίνυν» τῆς βίας εἷς ὀδοὺς 
ἐξεκρήσῶη, καὶ κατώλισθεν εἰς τὴν ψάµμµο», 

4 « - λε, Ἶ 4 .: ς ⸗ 

χα ευρεθ ηναι ἀδύνατος ἡ». ἐπειδὴ δὲ ἡπτή- 
Ε) - Φησαν οἱ βάρβαροι, φεύγω» αὖδις εἷς «{ῆ- 

— — * (σον ἀφικνεῖται, καὶ κάµνει νύσῳ, καὶ τὴν 
ὄψιν τυφλοῦται αἵματος ἐπιρρεύσαντός οἱ 
ὐιὰ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀλγεινῶς ἀπέθανε, 

ῥίας ταύτας ὁδοὺς τῇ πατρίδι, ἐπεὶ τοὺς. 

Δαρβάρους ἤγεν ἐπὶ καταδουλώσει αὐτῆς, 
μηνῖσαί τε τοὺς πατρίους φεούς. MAelianus? 

ε Ἱππίας «ιοπείθας Ηλεῖος σοφιςὴς καὶ 

Τιλύσοφος, μαθητὴς ᾿Ηγησιδάµου, ὃς τέλος 
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ὠρίζετο τὴν αὐτάρκειαν. «ἔγραψε πολλά. 
ἱππική. ὅτι εἰσὶ καὶ τῆς ὀχηματικῆς δν. 

»άμεως τρεῖς ὁιαφοραί" 3 μὲν γάρ ἐσιν ἱπ- 
πική, Ἡ δὲ δὲ ἁρμάτω», ἢ δὲ δι ἐλεφάντων. 
τοῦ δὲ ἱππικῇ τὺ μὲν ἁπλῶς οὕτω καλεῖται 
ἱππεῖς καὶ ἱππικόν, τὺ δὲ ἅμιπποι. καὶ ἅμιπ- 
ποι μὲν οἱ ἐπὶ δυοῖν ἀςσρώτοιν συνδεδεµιένοιν 
ὀχούμενοι: οἳ καὶ μεταπηδῶσιν ἀπ ἄλλη ἐπ 
ἄλλον, ὅταν ἡ χρεία καλῃ. τοῦ δὲ κυρίως 
ἱππικοῦ τὸ μέν ἐσι κατάφρακτο», ὃ καὶ τὰς 

ἵππους καὶ τοὺς ἱππέας πεφραγµένους παρέ- 
χετωι, τὸ δὲ ἀκατάφρακτο», οἱ μὲν ὁορατο- 
φόροι ἢ κοντοφόροι ἢ ξυςοφόροι (καλοῦνται 
γὰρ τοῖς τρισὶν ὀνόμασιν). οὗτοι δέ εἶσιν οἱ 
ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ πλησίον τοῖς πολεµίοις 
ὁόρασι μαχόμενοι. τούτω» δὲ οἳ μὲν δορα- 
τίοις χρῶνται, οἳ καλοῦνται Γαραντῖνοι, ol 
δὲ τόξοις, οἳ καλοῦνται ἱπποτοξόται, οἳ δὲ 

ἀκροβολιςαέ, οἷον οἱ πόρρωθεν ῥάλλοντες. 
οὗ μὲν µόνον ἀκαντίζουσιν, εἰς δὲ χεῖρας τοῖς 
πολεμίοις οὐκ ἔρχονται, καὶ καλᾶνται ἵππα- 
κοντιςαὶ καὶ ἰδίως Ἱ αρανεῖνοι" οἳ δὲ τὰ μὲν 
πρῶτα ἐλαφροῖς ἀκοντίοις ἀκοντίζουσι πύρ- 
ρωύε», ἔπειτα δὲ καὶ πλησιάζοντες συμπλέ- 
χονται τοῖς πολεμίοις, ἡ σπάθαις ἢ πελέκε- 
σι» ἀπομαχόμενοι' οὓς φασιν ἐλαφρούς, 

Ἱππιόδων ὄνομα κύριον. 
ἵππιος []οσειδῶν. 

ἱππόβοτος µεγάλη» γῆν ἔχων», δυνάµε- 
ος ἵππους τρέφειν. 

Ἱππόβοτος φιλόσοφος, ὃς ἔφησεν θ΄ αἷ- 
θέσεις εἶναι τῶν φιλοσόφων. καὶ ἔςιν ἐν τῷ 
αἄρεσις. 

Ἱπποδάμεια ἀγορὰ ἐν Πειραιεῖ, οὕτω 
καλουµένη ἀπὸ ἹἹπποδάμου /Ηιλησίου άρχι- 
τέκτονος τῇ οἰκοδομησαμένε τοῖς «4φηναίοις 
τὸν Πειραιᾶ. Harp. 

ἱππόδαμοι ἐφ᾽ ἵπποις ἀναςρεφόμενοι. 
ἱπποδασείης (Ηοπ. 1369) ἐξ ἐππείων 

τριχῶ» λόφον ἐχούσης"' ὃ δὴ δασύ ἐσιν. 
Ἱπποθόων τῆς Ἱπποθοωντίδος φυλῆς 

ἐπώνυμος, 
Γππόδωνος ὄνομα κύριον. 
ἵπποι ποτάµιοι ζῷα ἀδικώτατα. καὶ 

ζήτει ἐν τῷ ἀντιπελαργεῖν. εἴ. Damase. Phot. 
p. 342. 

ἱπποκόμος ὁ τῶν ἵππων ἐπικελάμενος. 
Ἱπποκύωντος, 

Ἱπποκράτης Ἰῴῷος ἰατρός, Ηρακλείδες 
υἱός (προτετάχθω γὰρ καὶ τοῦ πάππου τοῦ 
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Ἡρακλείδου πατρός, εἰ καὶ ὑμώννυμος ἦν, 
διὰ τὸ ἀξέρα καὶ φῶς τῆς βιωφελεςάτης ἰα- 

τρικῆς γενέσῷαι), ἀπόγονος δὲ Χρύσου τοῦ- 
νομα καὶ ᾿Ελάφου τοῦ ἐκείνου παιδός, ἴα- 
τρῶν καὶ αὐτῶν, οὗτος ιιαῦητὴς γέγονε τὸ 

μὲν πρῶτον τὸ πατρός, μετὰ δὲ ταῦτα ἩἨρο- 
Φίκου τοῦ Σηλυῤριανοῦ καὶ Γοργία τῇ At- 
οντίνη ῥήτορος καὶ φιλοσύφου, ὡς δέ τινες, 
«Φημοκρίτου τοῦ 4ῤόηρίου (ἐπιῤαλεῖν γὰρ 
αὐτὸν νέον πρεσβύτῃ), ὡς δέτινες, καὶ Π1ρο- 

ῥίκου. ὁιέτριψε δὲ ἐν Μακεδονία, φίλος ὦν 
σφόδρα τῷ βασιλεῖ Περδίκκα, παῖδας δὲ 
σχὼν» δύο, Θεσσαλὸν καὶ {ράκοντα, κατέ- 
ερεψε τὸν βίον ἐνιαυτῶν γεγονὼς ὁ' καὶ ϱ), 
καὶ τέθαπται ἐν Παρίσση τῆς Θετταλίας. 
ἐν δὲ ταῖς εἰκύσιν ἱςορεῖται τὸ ἱμάτιον ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν ἀναβεβλημένος καὶ σκεπύµενος, 
ἢ ὅτι τοῦτο ἔθος ἦν αὐτῷ, ἢἡ διὰ τὸ φιλα- 

πόδηµον, ἢ τὸ ἴδιον ἐν ταῖς χειρουργίαις. 
οὗτος ἔγραψε πολλά, καὶ πᾶσιν ἐγένετο διά- 
ῥηλος, ὥςε καὶ τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα, 

τὺν καλούμενον «4ρταξέρξη», γράψαι πρὺς 
'Ὑσάνην τῆς τοῦ ἀνδρὺὸς σοφίας δεόμενον. 
"βασιλεὺς βασιλέων μέγας “4ρταξέρξης Ὑςά- 
νει Ελλησπόντου ὑπάρχῳ χαΐρειν. Ἱπποκρά- 
τους ἰητροῦ Ἰῴου, ἀπὺ “4σκληπιοῦ γεγονό- 
τος, εἲς ἐμὲ κλέος ἀφῖκτωι τέχνης. ὁδὺς οὖν 
αὐτῷ χρυσὺν ὑπόσον ἂν ῥήληται, καὶ τἆλλα 
χύδην ὧν σπανίζει, καὶ πέμπε πρὸς ἡμέας" 
ἔςαι γὰρ ἰσότιμος Περσέων τοῖσι ἀρίςοισι. 
καὶ εἰ τις ἄλλος ἐσεὶν ἀνὴρ κατ Εὐρώπην 
ἀγωθός, φίλον οἴκῳ βασιλέως τίΦεσο μὴ φει- 
ὁόμενος ὄλβου" ἄνδρας γὰρ εὑρεῖν δυναμέ- 
νς τι κατὰ συμβελίην οὐ ῥάδιο». ἔρρωσο.” 
αἱ μὲν οὖν γραφεῖσαι παρ Ιπποκράτους βί- 
βλοι πᾶσι τοῖς µετερχομένοις τὴν ἰατρικὴν 
ἐπισήμην ἔκδηλοι, καὶ οὕτως αὐτὰς κατα- 
σπάζονται ὡς Φεοῦ φωνὰς καὶ οὐκ άνβρω- 
πίνη προελφούσας ἐκ ςόµατος" πλὴν τῶν ἐν 

πρώτοις καὶ ἡμεῖς ἀπομνημονεύσωμεν. πρώτη 
μὲν οὖν ῥίβλος ἡ τὸν ὄρκον περιέχασα, ὅευ- 
τέρα δὲ ἡ τὰς προγνώσεις ἐμφαίνησα, τρίτη 
ἡ τῶν ἀφορισμῶ», ἀνθρωπίνην ὑπερβαίνησα 
σύνεσιν. τετάρτη» τάξιν ἐχέτω ἡ πολυθρή- 
λητος καὶ πολυ αύμαςος ἑξηκοντάβιβλος, ἡ 
πᾶσαν ἰατρικὴν ἐπιςήμην τε καὶ σοφίαν ἐμ- 
περιέχουσα. 

ν Ἱπποκράτης ΙΓ νωσιδίκου υἱός, ἸΚῴος, 
πατὴρ ΠΗρακλείδα τοῦ πατρὸς Ἱπποκράτας, 
Ἰατρὸς καὶ αὐτός, τοῦ γένους τῶν “σκλη- 

Ἠπποκράτης b — Ἱππομένης 

πιαδῶν, ἰατρική». 
Ἱπποκράτης Θεσσαλοῦ Κῷος ἰατρός,ο 

ἔγγονος δὲ Ἱπποκράτους τοῦ δευτέρου τοῦ 
νἱοῦ Ηρακλείδα, ἔγραψε καὶ αὐτὸς ἰατρικά. 

Ἱπποκράτης τέταρτος, ὁ «4ράκοντος,ἁ 
ἰατρός, Κῷος καὶ αὐτός, τοῦ αὐτοῦ γένους, 

ὃς ἰάτρευσε μὲν 'Ρωξάνην, ὑπὸ δὲ Κασάνδρε 
τελευτᾷ τοῦ οἱοῦ «ντιπάτρου, ἔχραψε καὶ 
αὐτὸς ἰατρικά. 

Ἱπποκράται δύο, πέμπτος καὶ ἕκτος,ο 

ἰατροί, Θυμβραίου παῖδες, Κῷοι καὶ αὐτοί, 

τοῦ γένους τοῦ αὐτοῦ, ἔγραψαν ἀμφότεροι 
εἲς τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην. 

Ἱπποκράτης ἕβόομος, Κῴος καὶ αὐτύς,ί 

ἰωτρός, ΠΙοωαξιάνακτος παῖς, καὶ αὐτὸς ἐκ τᾶ 
γένους τοῦ αὐτοῦ, ἔγραψε καὶ αὐτὸς εἰς τὸν 
αὐτὸν τρόπο». 

Ἱππόλυτον µιμήσομαι, ἐπὶ τῶν σω” 
φροσύνην ἐπαγγελλομένων. 

ππύλυτος. οὗτος ἔγραψεν εἲς τὰς ὁρά- 
σεις τοῦ «{ανιὴλ ὑπόμνημα, καὶ εἲς τὰς πα- 
ροιµίας Σολομῶντος. 

ἱππομανές. οὕτω λέγεται τὸ ἐπιπεφυκὸς 

ἐπὶ τοῦ µετώπε τοῦ πωλαρίη, ὅπερ εὐθέως 
ἡ µήτηρ κατέδεται" ἔςι δὲ τῦτο τῷ μµεγέὃει 
ἔλαττον ἰσχάδος, μέλαν πλατὺ περιφερές. 
ἔςι δὲ εἰς πολλὰ δόκιμον. 

ἱππομανῆῇ µεγάλως µαινόμενον, ἡ τὸν 
ἐπὶ ἵπποις μαινόμενον καὶ ἱππικόν" ἢ πρὸς 
τὸν λειμῶνα ἐκληπτέον. τὸ δὲ ἵππος ἐπὶ τοῦ 
μεγάλου τάσσεται, ὡς ἱπποσέλινον, καὶ ἵπ- 

πογνώµω» ὁ μεγαλογρώµω». εἰ δὲ ἐπὶ τοῦ 
λειμῶνος, τὸν ἄγαν ἀνφοῦντα καὶ ἐξυβρί- 
ζοντα τῇ Χλόη διὰ τὸ πλῆδος. ἢ ὁ εὐανθής, 
ἐφ᾽ ᾧ οἱ ἵπποι µαίνοντω. Σοφοκλῆς (Αἱ. 145) 
''σὲ τὸν ἱππομανῆ λειμῶν ἐπιῤάντα.' 

Ἱππόμαχος ἨΗλεῖος κατεμµαχέσατο τρεῖς 
ἀνταγωνιςάς, οὐδὲ πληγὴν Φεξάμενος. καὶ 

Πολίτης τις ἐκ Ktodus τῆς ἐν Θράκη Κα- 
ρίας, τὴν ἀρετὴν ἀναφαίνων τῶν ποδῶ», ἀπὸ 
µηκίςου καὶ ὁιαρκεςάτου δὲ ὀλιγίςα δὴ και- 
ροῦ µεθηρμόσατο ἐπὶ τὺ βραχύτατον ὑμοῦ 
καὶ ὤκιςον. Pausun. 6 13 εἰ 13. 

Ἱππομένης «4θηναίων ἄρχων, ὃς ἐξέ- 
πεσε τῆς ἀρχῆς ὁὲ αἰτίαν τοιάνδε. ἦν αὐτῷ 

Φυγάτηρ, ἥνεινα τῶν ἀςιῶν τινὸς αἰσχύναν- 
τος λάθρα ὑπ) ὀργῆς καδεῖρξεν εἰς οἴκημα 
φήσας σὺν ἵππω, καὶ τροφὴν οὐδετέρῳ εἰσ- 
έπεμπεν. πιεσθεὶς οὖν λιμῷ ὁ ἵππος ἐφορ- 
µήσας τῇ παιδί, ἀναλώσας τε αὐτήν, καὶ 



ἵππον — ἴσα βαίνων 

αὐτὸς ὕςερον ἀπέφανε. μετὰ ταῦτα ἐπισκα- 
φείσης αὐτοῖς τῆς οἰκήσεως, ἀπ) ἐκείνου ὁ 
χῶρος ἐκαλεῖτο ἵππε καὶ κόρης. Nicol. Dam. 

p. 446: εξ. ν. παρ ἵππον. 
ἕππον εἲς πεδίο» ἄξεις, ἀντὶ τὸ ὅπε 

γιοί ἐσι λυσιτελές, 

ἱππόπορνε ἀντὶ τοῦ μεγαλόπορνε, σπα- 
ρίως. “4ριςοφάνης Ran. 430) “καὶ Καλλία» 
7έ φασι τὸν Ππποβίνου κύσθε λεοντῆν ναυ- 
μαχεῖν ἐνημμένον.'' παρεγραμμάτισε διὰ τὴν 
ἀσέλγειαν παρὰ τὸ Ἱππονίκα εἲς πορνομανῆ" 
τὸ δὲ ἵππος πολλαχοῦ ἐπὶ τοῦ μεγάλε λαμ- 
ῥάνουσιν"' ἱππόπορνε. κωμῳδεῖται δὲ ὃ Καλ- 
λίας πανταχοῦ ὡς σπαθῶν τὴν πατρικὴν οὐ- 

σίαν καὶ µάλισα ἐπὶ γυναιξὶ µεµη»ώς. ὀνο- 
ματοποιεῖ δὲ πάντα πρὸς μαλακία» αὐτοῦ. 

ἵππος. «έξιππος 'ὁ δὲ ἵππος αὐτῷ 
ἤσκητο ἄρα καὶ ἄνευ ἡνίας ἐλαυνόμενός τε 
ὠκύτατα φέρεσθαι, καὶ βάδην προϊόντος 
εραότατα ἵσασθαι, καὶ ἐκκλίνορτος, ὅπως 

περιοίσεται καὶ κυκλώσεται, εὐκαμπέστατα 
ἐπιςρέφειν.”' 

ἵππος Νισαῖος. μεταξὺ τῆς Σεσιανῆς 

καὶ τῆς Βακτριανῆς τύπος ἔςι Καταςιγώνα, 
ὅπερ “Ελλάδι γλώσση Νῖσος καλεῖται: ἐν- 
ταῦθα ἵπποι διάφοροι γίνονται. οἳ δὲ ἀπὺ 
᾿Ερυθρᾶς Φαλάσσης' εἶναι δὲ ξανθὰς πά- 
σας. ὁ δὲ 'Ἡρόδοτος (3 106, 7 40) τῆς Mn- 
ὁίας εἶναι τὸν τόπον ἨΝίσαιον. ὁ δὲ Πολέ- 
µων»ν κακῶς φησὶ λευκὺν ἵππον Νισαῖον. ἐν 
δὲ «{ίκευῖ (πα δικτύῳ) ᾿Ὀρφεὺς λέγει.... ὅτι 
ἡ Νῖσα τόπος ἐσὶν ἐν Ἐρυθρᾷ κείµενος. 

ἱπποσύνη ἡ περὶ τοὺς ἵππες ἐμπειρία. 
ἱπποςράτηγος (8η ὑποςράτηγος) ἄλε. 

Ἑάνδρου ᾿λκέτας ἦν. εἲ. v. ἀλκέτας. 
ἱππότης ἱππεύς, ἔφιππος" '"εἶδε νεκρὸν 

κείµενον ἱππότην ἄριςον καὶ κατὰ χεῖρα πλῆ- 
ξαε δᾳανάμενο», κείµενο» αὐτῷ ἵππῳ. 

ἵππουριν» τὴν ἐξ ἱππείων τριχῶν κατε- 
σκενασµένον λόφον ἔχουσαν». 

ἱπποφορβός ἱπποτρόφος' φορβὴ γὰρ 
ἡ τροφή. καὶ ἱπποφύρβιον ἔνθα οἱ ἵπποι 
τρέφονται. 

ἵππυς 'Ρηγῖνος ἱστορικός, γεγονὼς ἐπὶ 
τῶν Περσικῶ», καὶ πρῶτος ἔγραψε τὰς -Σι- 
κελικὰς πράξεις, ἃς ὕςερον Ιύης ἐπετέμετο" 
χτίσιν Ιταλίας, Σικελικῶν βιῤλία ε’, χρονικὰ 
ἐνβιβλίοις ἕ’, 4ργολικῶν (ππ ἀρχαιολογικῶ»)Υ. 

ἵππῳ γηράσκοντι τὰ µείονα κύκλ 
ἐπίβαλλε", ἐπὶ τῶν διὰ γῆρας δεοµένων ῥᾳ- 
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σώνης τινὺς καὶ ἀναπαύλης. 
ἵππων ππωνος (ef. v. ἔρρε). σηµαίνει 

δὲ καὶ τὸν τόπο» ἐν ᾧ οἱ ἵπποι ἵςσανται, 
ἰπῶν δὲ περισπωµένως. 

Ἱππῶώναξ Πύθεω καὶ μητρὸς ΠΗρωτί- 
δος, Εφέσιος ἰαμβογράφος. ὤκησε δὲ Κλα- 
ζομενὰς ὑπὸ τῶν τυράννων «4ὐτηναγύρα καὶ 
Κωμᾶ ἐξελαθείς, γράφει δὲ πρὸς Βούπαλον 
καὶ “ἄθηνιν ἀγαλματοποιούς, ὅτι αὐτοῦ εἰ- 
κύνας πρὸς ὕβριν εἰργάσωντο. οὗτος πρῶτος 
ἔγραψε παρῳδίαν καὶ χωλίαμβον καὶ ἄλλα, 

ἵπταται πέτεται. 
ἵπτω βλάπτω, αἰτιατικῇ. 8 
ἵπτιο βλάπτω" (Ποια. «4 454) μέγα ὃν 

ἴψαο λαὸν «4γαιῶ».' πῶ δὲ περισπωµένως 
ἀντὶ τοῦ ολίβω" καὶ «4ρισοφάνης (Βᾳ. 9320) 
“"Ιπούμενος ταῖς συμφοραῖς.' 

ἵρά ἐκκλησία. καὶ πληθυντικὺν ἑραέ" 
“Ἱράων προπάροιώεν’' Ὅμηρος (ὁ 531). 

ἱρεῖο» διυσία. 
ἱρεῖς (πα Ἰρασεῖς) ἐθνικό». 
ἱρέων ἐθνικόν. 
Ἱρή πόλις, 

Ἶρις νέφους ὑγρότης κατ ἔμπτωσιν ἡλέ 

πεποικιλµένου, οἷον τὸ τόξον. ἢ αὐγαὶ ἀφ' 
ὑγρῶν »εφῶν ἀνακεκλασμένω. ἢ ἔμφασις 
ἡλίου τμήματος ἢ σελήνης ἐν »έφει δεδρο- 
σισµένῳ, κοίλῳ καὶ συ»εχεῖ πρὸς φαντασίαν, 
ὡς ἐν κατόπτρῳ φανταζομένην, κατὰ κύκλε 
περιφέρεια». Diog. L.7 153. 

τῆς ἴριδος τὸ χλωρὺν ἀέρος σηµαντικό», 
τὸ πυρρὸν πνευμάτων, τὸ δὲ µελανίζον 
ὑδάτω». 

ἾἼρις, ἀρσενικόν, ὄνομα ποταμοῦ. θηλυ- 
κὸὺν δὲ σηµαίνει τὴν ἄγγελον τῶν φΦεῶν. 

Ἴρος ὁ πτωχός, διὰ μακροῦ τῇ ι. Ἶρὺς 
δὲ ὁ ἱερός, κατὰ κρᾶσιν' (5060 16) ”χῶρος 
ὅδ᾽ ἐρὸς ὡς ἀπεικάσαι, βρύων δάφνης ἐλαίας 
ἀμπέλου" πυκνόπτεροι ὁ εἴσω και αὐτὸν 
εὐςομοῦσ) ἀηδόνες, 

Ἴρτιος ὄνομα κύριον. 
ἱρῶν µη»νίσας παρὰ Ὁμήρῳ (Ε 178). 
ἴς δύναμις, νεὔρα. 
Ἴσα (απ Ἴσσα) πόλις. ἶσα δὲ τὰ ὅμοια, 
Ἰσαάκ ὄνομα κύριο». 
ἴσα βαίνω» Πυῦοκλεῖ, «{ημοσθένης 

ἐν τῷ κατ «4ἰσχίνου (814), ἀντὶ τοῦ συνὼν 
ἀεὶ καὶ μὴ βραχὺ ἀφιςάμενος. καὶ ἸΗέναν- 

ὄρος "παρ αὐτὸν ἴσα ῥαΐνθσ’ ἑταίρα πολν- 
τελής.΄ Ηατρ. 
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ἴσα γὰρ ἀληθῶς φιωίνεταί μοι ψεύδεσι», 
ἐπὶ τῶν ἀμφιῤόλων πραγμάτων καὶ ὀ0σελ- 
πίςων, Αριςοφάνης Ὄρνισι 1163). 

ἰσάγ γελος ἴσος ἀγγέλῳ. 

ἴσαι ψῆφοι, ἐπὶ τῶν παρ ὀλήον ἐν 
τοῖς δικαςηρίοις ἁλισκομένων" ἀπολύονται 

γὰρ οἱ διωκόμενοι ἀπὸ τῶν ὁικαζομένω», ἂν 
ἴσαι γένωνται ψῆφοι, ἐν αἷς ἀπολύεται ὁ 
ἐγκαλούμενος. 

ἴσαι ψῆφοι. ἰσχίνης κατὰ Κτησιῶν- 
τος (253) "ἕτερος δὲ πλεύσας ἰδιώτις εἰς Ρό- 
dor, ὅτι τὸν φόβο» ἀνάνδρως ἤνεγκε, πρώην 

υ 

α ο, 1 — J— 

μὲν ποτε εἰσηγγέλθη καὶ ἴσαι αἱ ψήφοι αὐτῷ 

ἐγένοντο, εἰ δὲ µία ψῆφος µετέπεσεν, ὑπερ- 
, κ δν ** 

ώριςυο ἂν καὶ ἀπέδανεν. Harp. 

ἴσαι ψῆφοι' (Α Rau. 696) 
το, κάν ἴσαι ψῆφοι γένωνται.. ὑπερῤολικῶς 
εἴθηται" ὅταν γὰρ ἴσαι αἱ ψζφοι γένωνται, 

— 6 

ἀπολύεται ὁ κατηγορούμενος. 
* 7 ΄ 

Ἰσαΐος εἷς μέν ἐςι τιν ἕ ῥητόρων, µια: 

θητὴς δὲ Ἰσοκράτους, ὑιὸάσκαλος δὲ «{ημιο- 

σθένους, «19η ναῖος τὸ γένος" «Σημήτριος δὲ 

Χαλκιδέα φησὶν αὐτὸν εἶναι. οὗτος ἐπαινεῖ. 

ται καὶ ὡς ῥήτωρ καὶ ὡς «{ημοσθένην ἁμι- 
. ΄ 

σὲ προαγαγῶ». 

.. τι * * 

ο ως ἀπόλοι- 

σαίου τοῦ ῥήτορος γεωτέρου ἀσω- 
τευοµένου, ὕςερον δὲ σωφρονήσαντος, ἤθετο 
αὐτόν τις "τίς ἄρισος τῶν ἰχδίων καὶ τῶν 

ὀρνέων εἰς ῥρῶσιν; ᾿πέπαυμω ἔφη ὁ 

Ἰσαῖος "ταῦτα σπουδάζω»: Ἑυνῆκα γὰρ τὴς 
Ταντάλου κήπους τρυγῶν, ἐνδεικρύμενος 
Φήπου τῷ ἐρομένῳ ταῦτα ὅτι σκιὰ καὶ ὀνεί- 
θατα αἲἱ ἡδογαὶ πᾶσαι. 

Ἰσαιών Ἰσαιῶνος ὄνομα κύριον. 
Ἰσακίῳ ἀνδρείῳ, 
Ἴσακος ἑλληνιςὶ εἴρηται ὁ Ἰσκάκ, 
ἴσαμεν. καὶ ἴσασι γιρώσκουσι. 
ἴσαν ἐπορεύθησαν», παρ Ὅμήρῳ καὶ µύ- 

ον’ σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ἔγνωσαν. 
Ἴσανδρος ὄνομα κύριον. 
ἴσας ὁ) ὑσμίνῃ κεφαλὰς ἔχον (Ἠοιη. 

473). ἡ τε τῶν Ελλήνων, φησί, καὶ ἡ τῶν 
βαρβάρων» μάχη ἰσοκέφαλος ἡν. 

ἴσασι γινώσκουσιν" (8 ΑΙ. 964) "οἱ γὰρ 
κακοὶ γνώµαισι, τάγαθὸ» χεροῖν ἔχοντες, ἐκ 
ἴσασι πρίν τις ἐκβάλῃ. 

ἵσατο καθίδρυσεν. 
Ἰσδιγέρδης ὄνομα κύριον. Agath. 97. 
ἰσηγορεῖ ἐπ ἴσης λέγει ἰσολογεῖ. IIo- 

λύβιος (7 10) '"οὔσης δημοκρατίας παρὰ τοῖς 

.. 

΄ 

3 

’ 

* 

0 

— 

. 

ἴσα γὰρ — Ἴσις Ὁ 

ἸΜεσσηνίοις, καὶ τῶν» μὲν ἀξιολόγων ἀνδρῶν 
πεφυγαδευμένων, τῶν δὲ κατακεκλησαχηµέ. 
νων τὰς τούτω» οὐσίας ἐπιχρατούντων τῆς 

πολιτείας, δυσχερῶς ὑπέφερον τὴν τούτων 
ἰσηγορίαν οἱ µένοντες τῶν ἀργαίων πολιτῶν.” 

ἰσηλίκων τῆς αὐτῆς ἡλικίας" 

κών Ἰσηλίκων χορὸν ἑαυτῇ περιχέασα 
J ΄ 3 - ραιαὶ δὲ αὗται, χορὺς δευφιλής) καὶ καὺεἲ- 

σαι τὰς παλαιὰς ἐκείνας κόµας ἐφδεοκλύταν. 

εΓ, v. καθεῖσαι. 

ἴσημι γινώσκω. 
* ⁊ { 

σι) γίνιωσχε. 
ἴσθμια περιςσύμία, περιδέραια, περιτρα- 

΄ * J 1 4 τε . * 

χήλια. λέγονται δὲ καὶ ἑορταὶ Ελλήνων». καὶ 
παροιμία ἰσθμιάζειν ἐπὶ τῶν κακῶς βιάν- 
των" ἐπίνοσος γὰρ ὁ τῶν Ἰσθμίων καιρός. 

— * — 

ἴσθμιον ἀμφιφορῇος ὁ τράχηλος τᾶ κε- 
, Ν 7 

ράμα διὰ τὸ ςενὺς είναι, 
14 

TObMEIMNIMiBUS BROV ἐπινίκιον, 
* ⸗ * ... ο — 

ἰσθμός }ῆ μεταξὺ δύο Φαλασσῶ»" παρ- 
.. / — 

òosg γὰρ θάλασσα μεταξὺ δύο γαιῶν. «ᾱρι- 
’ .ε. ” ΄ ή * * 

ςοιάνης «Γ] 653) ᾿ἰσθμόν τιν ἔχεις, ἄν- 
* * 

δρωπ' ἄνω τε καὶ κάτω τὸ πέος ὀιέλκεις, 

πυκρύτερο» Ικοριγθίων, ἐπεὶ τὰς ναῦς διὰ 
ν W 

τᾷ Tobuũ εἶλκον οἱ Κορίθιοι, ὧςε μὴ πε- 
’ η) — ὐ 3 ἡ] * * 4 

ριέρχεσίαι. tato d διισθµονίσαι ἐκάλαν, 

Ισίδωρος πρεσβύτερος ὁ Πηλασιώτης, 
ἀνὴρ ἐλλογιαώτατος, «ιλύσοφός τε καὶ ῥή- 
τωρ, ἐπιςολὰς ἑρμηνευάσας τὴν δΦείαν γρα- 
φὴν } έγραφε, καὶ ἄλλα τινά. 

΄ ⸗ 4 .. 

Ἰσέδωρος φιλόσοφος, ος ἐφᾳιλοσόφησεν 
« - Ἱ - * * 

μὲν ὑπὸ τοῖς ἀθελφοῖς, εἴπερ τις ἄλλος, ἐν 
τοῖς μαδήμµασιν ἐπιμελής τε... ἐν Ἱεροῖς, 
καὶ τὰ πρὸς ταῦτα κατασκευάζειν ἅπαντα 
t * ΄ 

ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἱκανώτατος εἰς ὑπερβολή», 
- — J 3 . J * 

ἐμοί τε δοκεῖν τὴν ζωὴν μὲν 1’ φιλόσοφος, 
J 4 J 3 , ΄ .. , ;» , 

τὰ δὲ πρὸς ἐπισημην ϐ ὀμεξητασμένος, ἀγύ- 
* 2 πι ο} * η ’ 

µναςος ὤ» μᾶλλον ἡ ἀφυῆς τὰ διαλεκτικα. 

νέῳ δὲ ὄντι Φαυμαςόν τι συμβέβηκεν" ἀδελ- 
φῆς γὰρ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἡλικιώτης, ἔτη 
γεγονώς, ἐπιδειξάμενος εὐθὺς ἐκ νέων φύσεώς 

τινα ῥώμῃη» δαιμονίαν, ἀπὸ τοῦ τέγους πε- 
σών ἐτελεύτα παραχρῆμα τὸν ῥίον, καὶ πέν- 
θες ἐπ) αὐτῷ μεγάλα συνεςῶτος ἐπιφοιτῶν 

ἐνύπνιος τῷ Ἰσιδώρῳ τοῦτον παρεμυθεῖτο. 
Damascius: οἱ, ν. Συριανός. 

7 * ⸗ 

Ίσις Ἴσιδος, ὄνομα δωίμονος. καὶ ἡ κλη-α 
* } Ἰ » —X | , - 

τικὴ ὦ Ίσι' '᾿'σὺ δὲ ὦ Ἶσι τάλαινα μενεῖς 
. / τι, * 

περὶ χεύµατα Νείλου. 
Ι {/ ΄ τα, . κι { 
Ίσις. αύτη λέγεται Ἰω, ην Παπασεν ὃν 

* 
yura- 

αλ 



Ἰσκαριώτης -- ἰσοφωνία 

Ζεὺς ἐξ ργος, καὶ τὴν Ἡρωαν φοβούμενος 
μετέβαλε» αὐτὴν ποτὲ μὲν εἰς λευκὴν ῥοῦν 
ποτὲ δὲ εἷς μέλωινα» ποτὲ δὲ ἰάζησαν" μεθ’ 
ές πλανώμενος ἦλδεν εἰς 4ὔυπτον. τιῶ- 
σιν ἂν Αἰγύπτιοι τὴν Ἴσιν' διὸ ἐπὶ κεφαλῆς 
τὸ ἀγ άλματος αὐτῆς κέρατα βοὺς γλύφασι, 
ῥηλᾶντες τὴν εἲς ῥῶν τῆς κόρης µεταβολή». 
Ἰσκαριώτης 'σκηνὴ Φανάτου. 
ἴσκεν, ὡς τὸ 'ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων 

Hom. τ 203). καὶ ἴσκειν εἰκάζειν. 
ἵσμα Ἵδρυμα Lyeophr. 791). 
Ἰσμαήλ ὁ μεθ’ ἡδονῆς γέλως ἑβραϊστί 

(ε.ν. “βραάμ). καὶ Ἰσμαηλίτης ὁ ἀπὺ 
Ἰσμαήλ. 
Ἰσμαρικὸς οὖνος" '4ρχίλοχος (athen. 

p. ao: ε{. ν. ὑπνομαχῶ) 'ἐν δορὶ ὃ᾽ οὖνοςΊσμα- 
ραός" πίνω ὁ᾽ ἐν δορὶ κεκλικένος.'' Ἴσμαρος 
δὲ πύλις ἡ νῦν Μαρώνεια λεγομένη. 

ἴσμεν οἴδαμεν. 
Ἰσμηνέας εἷς παρὰ Θηῤωίοις ἦν πολέ- 

µαρχος ἐπιφανής. Harp. 
Ἰσοδαίτης ξενικός τις δαίμων, 4 τὰ 
Αν 7ύναια καὶ μὴ πάνυ σπουδαῖα ἐτέ- 
τε Harp. 

ἰσοκλεής ἰσόδοξος, 
 Ἰσοκράτης Θεοδώρα αὐλοποιᾶ, 4δη- 
μαος ῥήτως, γενόμενος ἐπὶ τῆς πς' ὀλυμπιά- 
doc, ὃ ἔσι κατὰ τὰ ΠΠελοποννησιακά. καὶ διὰ 
μὲν τῆς φωνῆς τὴ» ἀτονίαν καὶ τὸ ἀπαρρη- 
σίαςον δίκας οὐκ εἶπεν, ἐδίδαξε δὲ πλείσες, 
καὶ λόγους έγραφε λῤ’. βιώσας δὲ ἐ ἔτη 5 
πρὸς τοῖς ϱ' ἐτελεύτησεν. ἀδελφοὶ δὲ αὐτῷ 
ἐγένοντο Γέσιππος καὶ Θιόμινηςσος καὶ Θεό. 
ῥωρος, διδάσκαλος δὲ Γοργίας" οἳ δὲ Τι. 
σίαν φασίν, οἳ δὲ ᾿Εργῖνον, οἳ δὲ Πρόδικον 
ἴφασαν, οἳ δὲ Θηραμένην. οἱ δὲ λόγοι αὐτῶ 
πλεῖσοι, 
 Ἰσοκράτης εἶπεν (1 35) "ὁ γὰρ φαύλως 
ὑμινοηθεὶς περὶ τιῶν ἰδίων οὐδέποτε καλῶς 
ῥελεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων.” 

ε Ἰσοκράτης “Αμύχλα τοῦ φιλοσόφου, 
Απολλωνίας τῆς ἐν τῷ Πόντῳ 7 Ηρακλείας, 

ὡς Ναλλίςρατος, ῥήτωρ, μαθητὴς καὶ ὁιά- 
ὀοχος τᾷ μεγάλε Ἰσοκράτας, Φιακόσας δὲ 
χαὶ Πλάτωνος τὸ φιλοσόφα. ὅτος δὲ ὁ Ἴσο- 
αράτης καὶ Θεοδέκτῃ τῷ ῥήτορι καὶ τραγω- 
ὁοποιῷ καὶ Θεοπόμπῳ τῷ Χίῳ ἅμα τῷ Ἔρυ- 
ὃραίῳ Ναυκράτει δτηγωνίσατο περὶ λόγων 
εἰς τὸν ἐ ἐπιτάφιον ΙΜαυσώλου τοῦ βασιλέως 
Ἀλικαρνασσᾶ. καὶ λόγοι αὐτᾶ ε’, “μφικτυο- 

541 

νικός, προτρεπτικός, περὶ τᾷ τάφον μὴ ποιῆ- 
σαι Φιλίππῳ, περὶ τοῦ μετοικισθῆναι, περὶ 
τῆς ἑαυτοῦ πολιτείας. 

ἰσόκωλον τὸ ἴσα µέρη ἔχον. λέγει δὲ 
4ριςοτέλης ὅτι, ἐὰν συνθέτου τινὸς λόγος 
ἀποδοῦῇ τοσαῦτα μέρη ἔχων ὕσα καὶ τὸ 
σύνθετο» ἔχει οὗ ὁ ὁρισμὸς ἀποόίδοται, ἐκ 
έσαι ὅτος ὁ λόγος ὁρισμὸς ιἐκείνι" ἐν γὰρ 
τοῖς ὕτως ἀποδιδομένοις λόγοις ἀναγκάῖον 
τά εἰς ὄνομα τὴν µετάληψιν γεγονί- 

. Malex. Αργος, in Top. p. 230. 
σολογία ἰσοτιμία": '"διαψευσθεὶς δὲ τῆς 

κρίσεως ἐν οὐδενὶ τῶν ἀμφισβητεμένω» ἰσο- 
λογίαν ἕξειν ἠδέποτε πρὸς τὸ συνέδριο». 

Ἴσοξ ὃ ὄνομα ἕθνες (απ ἰχΦύος). 
ἰσοπαλῇ ἴσα ἐν κλήρῳ" πάλος γὰρ ὁ 

κλῆρος, 
ἰσόπεδον εἰς ὁμαλὺν τόπον. 
ἰσόρροπον ἰσοβαρές, ἰσοσάσιον. 
Ἴσός ὄνομα ποταμᾶ. 
ἰσοσθενής ἰσοδύναμος. 

ἰσοςσάσιον ἰσόςαθμον. 
ἶσο σελεἴς. οἱ ἀπὺ τῦ μετοικεῖν κατά κ 

τινά τιμὴν παρὰ τᾶ δήμο γενομένην κατὰ 
ψήφισμα Πιεταβαίνοντες εἰς τὸ τῶν ὅημο- 
ποιήτων ὀίκαιον ἰσοτελεῖς ὠνομάξοντο. ἐγί- 
νετο δὲ τᾶτο τοῖς ιετοίκοις ὑπὸ τῆς πόλεως, 
ὅτε ἔδοξαν εὖ πεποιηκέναι τὸ κοινόν. 

ἰσοτελεῖς ἴσω τελῶντες, ἴσα τοῖς ἀςοῖς, b 
ὃ ἔςι τοῖς πολίταις, τέλη διδόντες, 

ἰσοτελής καὶ ἰσοτέλεια. πολλάκις τιµή 
τις ἐδίδοτο τοῖς ἀξίοις φανεῖσι τῶν µετοί- 
χω», καν’ ἣν τῇ µετοικίη ἄφεσις αὐτῶν ἐγέ- 
γνετο. ὅτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὧν ἔπραττον οἱ 
μέτοικοι ἄφεσιν εἶχον οἱ ἰσοτελεῖς, Θεόφρα- 
5ος λέγει. καὶ πόλεσι δὲ ὅλαις ἐψηφίζοντο 
τὴν ἀτέλειαν Φηναῖοι, ὥσπερ Ὀλυνθδίοις 
καὶ Οηβαίοις. ὃ δὲ ἰσοτελὴς ὠρισμένον τι 
τέλος ἐδίδα, Harp. 

ἰσότης φιλότης Elato Πιερρ.6 p. 757 4). 
αὕτη γνωμικὴ δηλᾶσα ὡς ἰσότης τὴν φιλίαν 
συνέχει. 

ἰσεαργός ἴσα ἐργαξόμενος. 
νοψης οἰκίαι καὶ παράλληλοι τῷ 

τείχει ἐν Σιφνῷ, σαι καταλύματα τοῖς ἐρ- 
γαξομένοις τὰ χρύσεια μέταλλα. ἰσούψής 
οὖν ἰσοῦψοῦς κλίνεται. 

ἰσοφαρέζειν (Ηοιη, Ζ 101) ἐξισᾶσθαι. 
ἰσοφυᾶ ἴσα. 
ἰσοφωνία. 
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ἰσοχειλεῖς μέχρι χείλες πεπληρωμένοι" 

(Χ Απαὺῦ. 45 263) "ἦσαν δὲ κρατῆρες οἵνε 

ἰσοχειλεῖς.' 
Ἱσπανέα χώρα, Ἡ κα 

ρίαᾳ καλεῖται. 
Ἰσραηλίτης Εβραϊος. 
ἴσσα ἐπίφθεγμα ἐπὶ τῶν ἀπολαχόντων 

καὶ ὅλως δυσπραγάντω». ἔσι καὶ ἐν Ἰήεσση- 

νίᾳ ]Μενάνδρε καὶ ἑτέρωῦι. 
Ἰσσαῖος ὁ πολίτης. 

]σσικὸς κόλπος. 

Ἰσσινίας ὄνομα κύριο». 
Ἰσσός ὄνομα πόλεως. σος δὲ ὁ ὅμοιος, 

κιὶ προπερισπᾶται: ἐξ ἆ καὶ ἰσότερος. 

ἵσαμαι γενιχῇ. 
ἴςσε γινώσκετε. 

Ἰςέον δεῖ γινώσκει». 
ἕςη ἵςσανε, ςἴσον, προςακτικῶς. 

ἵσημι αἰτιατικῇ. 
ἱσία ἡ καθέδρα. καὶ παροιμία '"Φύειν 

Ἱσίμ.”. εἴρηται ἡ παροιμία κατὰ τῶν μηδενὶ 

ῥαδίως µεταδιδόντων' δἡ ἔθας γὰρ ἦν τοῖς 

παλαιοῖς, ὁπότε ἔθνον Ἱσία, μηδενὶ µεταὺι- 

ὁόναι τῆς φυσίας. 

Ἱσίαια πόλις. καὶ Ἱσιαῖος ὄνομα κύ- 

ριο». 
Ἱςσέαιτον ὄνομα τόπα. 

ἱσιατορίαν δειπνητορίαν. eſ. v. ἔστια- 

τορία. 
ἱσίοις τοῖς τῇ πλοία λωίφεσιν' 4ριστο- 

φάνης Ran. 998) "μὴ πρὺς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 

ἀλλὰ συσείλας, ἄκροισι χρώµενος τοῖς ἱςίοις.' 

ἵσίον ἄρμενον. hilostrat. V. S. 1 30) 

“πλήρεσιν ἰσίοις ἐς τὴν αὐτᾶ σοφίαν κανῆ- 

χεν ἀντὶ τῦ παντὶ σθένει, πάση δυμράμει, 

ὕλῃ ψυχῇ. καὶ αὖθις (Άσπεν. p. 37) "ώσπερ 

— ὀψὲ τῆς φύσεως αὐτᾶ τὸ οἰκεῖον 

ἔργο», εν κατὰ μικρὸν ἀλλ’ ὅλοις ἱξίοις ἄπη- 

»έχθη τῆς σοφισικῆς προαιρέσεως, ἐπειδὴ τὸ 

πρῶτον ἐφιλοσόφησεν.᾽' 
ἱσίον σαπρὀν ἄρμενον παλαιό», τρίβα: 

χο», ἢὶ μὴ ἁρμόζον, ριςοφάνης (Εᾳ: 914). 

ἱσιορράφος πανὤργος, ἀπὸ μεταφαρᾶς 

τῶν τὰ ἄρμενα ῥαπτόντων. καὶ οἱ «Αἰγύπτιοι 

δὲ λινοποιοί εἶσιν. ᾿άριστοφάνης (Τε. 942) 

“ὀλίγα ταύτην ἱσιορράφος."' 

ἱσιοφόρος ἁρμενοφόρος. 

ἱςοδόκη ἡ ὑποδεχομένη τὸν ἰσόν (Ηοιη. 

4 454). 

ἱσοπέδη Σύλον ὀρθὸν ἀπὸ τῆς τρόπεδος, 

* 

' Ἰβηρία καὶ Ἔσπε- 

ἰσογειλεῖς —- ἰσχάς 

ᾧ προσδέδεται ὁ ἱσός, 
ἱςορημέναι πρὸς Φέων ἱςάμεναι" i- 

εἰάεν Herael. 3 46) οὕτω γὰρ ἦσαν ἱςορημί- 
ναι Γιόνο» ὡς ζωγραφοῦσιν οἱ γθαφεῖς τὰς 
εἰκόνας, 

ἱςορῆσαι Φεάσασθαι. 
ἴςορι (Ηοιη. Σ 501) µάρτυρι, ἡ κραῇ. 
ἱςορία ἡ δέα" οὐ γάρ τίπεη παρωπλή- 

σιο» ἢ µυςηρίω» ἑςορίαν ἡ τὴν Περσεφόνη» 
ἐθελῆσαι ἁρπάσαι αὐτήν. 

ἵςορος ἐπιςήμονος, 
ἱςός τὸ κατάρειο». 
Ἴσρος ἸΜενά»δρε ἢ Ἴσρου, Κωυρηναῖος 1 

ΠΜακεδώ», συγγραφεύς, Καλλιμάχου ὅδλος 
καὶ γνώριµος. Ἕρμιππος δὲ αὐτόν φησι Πά- 
φιον ἐν τῷ β τῶν διαπρεψάντων ἐν παιδες 
ῥούλων., ἔγραψε δὲ πολλὰ καὶ καταλογάδη» 
καὶ ποιητικῶς. 

ἴσω γινωσκέτω. καὶ ἔσω ἀντὶ τὸ ἔσασο" 
(Α Εεαὶ, 765) 'ἴσω παρ αὐτήν, δεῦρ 9, ἡ 
χομμώτρια." 

ςῶκος καὶ ἑςῶνος, ἐν ᾧ αἲ ἐσοί. 

ἵσωρ (απ ἔσωρ: ε[. Hom. 2 272) ὁ ἐ 
ἄκρῳ τῷ ῥυμῷ ἐμπεπηγμένος πάτχαλος. 

ἴςωρ ὑπερίςωρ πανσύρτῳ παμµήνω ποὶ» 
λῶν δεινῶν συγνῶν τ᾿ ἀχέων” Σοφοκλῆς (Εἰ. 
850). “κάγὼ τοῦ) ἠζωρ” ἀντὶ τοῦ κἀγω τὸ. 
του ἐπιςήμων εἶρί, ὅτι ταλαίπωρός εἶμι. οἶδα 
ὅτι δειλαία εἰμὶ αὐτῷ τούτῳ πῷ παναύριω 
τῶν πολλῶν» ἀχέω», τουτέςι πάντα σύροντι 

τὰ κακά. ἢ πανσύρτῳ τῷ μετὰ πάσης ἁρμῆς 
τῶν κακῶν ὠρμημένῳ. παμµμήνω δὲ τῷ πο 
λυχρονίῳ καὶ διηνεκεῖ. δειλαία οὖν εἰμί, ὅτι 
πάντα τὰ ἄχη εἰς ἡμᾶς συνεσύρη καὶ ὅτῃ 
νεκῆ παρέµεινεν. 

ἴσχανα (απ ἴσχνανα) ἔξυσα, ἐλέπτενα. 
ριςοφάνης (Βαα. 951) ''ἴσχανα τὴν τέχνρ 

ἐπολλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοιαι 111" 

κοῖς, ἀντὶ τοῦ διατριβαῖς ὡς ἐπὶ ἀσθενοῦν' 

τος" "χυλὸν διδοὺς σωμυλμάτω» ἀπὸ βιῤλίων 

ἀπ ἠθῶν, οὐκ ἀπὸ πτισάνης ἀλλ ἀπὸ ἠνῶ; 

ἀνδρῶ» καὶ βιῤλίω». 
Ἴσχανδρος τραγικὸς ὑποκριτής. 
ἰσχάνει (Ηοι. ἆ 387) κωλύει. 
Ἰσγανόωσα κωλύεσα, καὶ Ίσχα»όωσι 

(Ποπ. Ἐ 89) κωλύᾶσι, κατέχβαιν. ἰσχανόν 

δὲ τὸ ἐπιδυμῶ, γενικῇ. 
Ἰσχάς ἰσχνάς τις αὖσα, ἐπειδὴ πρὶν { 

δοῦῆναι τὴν κρεωφαγίαν τοῖς «4δηναίοις 35 

ἀθληταῖς, ἐχρῶντο τῇ ἰσχάδι. ἢ ἐπειδὴ μὲ 

J 



ἴσχε -- 

Ίρι τούτου προβαίνει’ πρῶτον γὰρ ὄλυνθος, 
ενα φήληξ, εἶτα σῦκα, εἶτα ἰσχάς, ἴσχειν 
ποοῦσα τὴν αὔξησιν. πάντα δὲ τὰ τραγή: 
µατα ἰσχάδας ἐκάλου»' 4ρισοφάνης Πλέτω 
(901) "ἀνίσαδ ὡς ἁρπασόμενος τῶν ἰσχά- 
ὀων. (ΑΡ 6 308) "οὗ καὶ πίονα τυρὸν ἁπο- 
ὀρίψεσθε καὶ αὔην ἰσχάδα. καὶ ἄριςοφά- 
ης (Εα. 763) "κέχηνεν ὥσπερ ἐμποδίζων 
laydduc.“ ὡσπερ, φησίν, οἱ τὰς ἰσχάδας 

ἐσθίοντες ἀνεμπούίσως καὶ λάβρως αὐτὰς 
ἰσφίουσι, τὸν αὐτὺν τρόπον καὶ ὁ ὀῆμος, 
ἐπειδὰν ἐν τῇ Πυκνὶ καθεσδῇ, κατακρίνει 

καὶ ὁημεύει. 
ἴσχε κάτεχε, 

ἴσχειν τὸ ἔχειν. 
ἴσχειν τὸ ἔχειν" "οὐκ ἑξῆν κιχλίζειν, 0) 

ἴσχειν τὼ πόὀδ᾽ ἐναλλάξ” “4ρισοφάνης φησί 
Δοή, 983). τοὺς δὲ ξενίζειν οὐδέποτ) ἔσχει 
7 ἡ θέρα”. (A Aeh. 197) ἀντὶ τοῦ κωλύει καὶ 
ή ἐπὶ τῶν πολλοὺς ξένους ἄποδεχο- 

µένων. 

Ἴσγενος. Lycophr. 43. 
ἴσχεο Hom. Β 247) πέπωυσο. 
ἴσγεσθαι (Ηοιη. σ 347) παύσασθαωι. 
ἰσχέτω κατεχέτω"' (Α γενρ. 1356) ''"ἴω 

με ήδη, μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω." 
ἰσχιάζειν (Ῥτοσορ. Απο, 9) τὸ ἐν τῷ ῥα- 

ὀζειν ἐπὶ πολὺ ἑκατέρωσε ἑαυτὸν μεταφέρει». 
ἰσχίον τὸ κοῖλον τὸ Ἰλητᾶ, ἐν ᾧ ἡ κο: 

τέλη σρέφεται, παρὰ τὸ ἴσχειν τοὺς καθη- 

μυς 
ἰσχνομυνθίας λεπτολογίας. 
ἴσγνομυο  ἄντες ἀκριβολογᾶντες" ἰσχνὸς 

Ἱὰρ ὁ ξηρός. 
ἰσχυρὰν θέρμην εἶχεν ὁ βασιλεύς" διὸ 

καὶ πλειόνω» ἡμερῶν ἐν τῇ πόλει διέτριψεν.”' 
ἰσχυρίζετο ἀντὶ τᾶ διεβεβαιῦτο" (Βτο- 

εορ. Pers. 3 7) 8 δὲ πρηνὴς κείκενος ἴσχυ- 
ρίζετο οὐδὲν τοῖς Βεροιαίοις ὑπολελεῖφθαι 
τῶν πάντων χρημάτων. καὶ αὖθις (Ατο. 132) 
“ταῦτα γράφω οὐκ αὐτὸς Ψεασάμενος, ἀλλὰ 
τῶν Φεάσασθδαι ἰσχυριζομένων ἀκούσας. 

ἰσχυρικός ἀντὶ τοῦ ἰσχυρός, οὕτως 
λεξις. 

ἰσχυρογνώμω»" ὃ δὲ ἐπὶ τοῖς ἅμαρ- 
τανοµένοις ἰσχυρογνώμων»,  ἔξαρνος, σκλη- 
ρός. Miog. 1.. 2 24) "ὁ δὲ Σωκράτης ἴσχυρο- 
Ἰνώμων ἦν καὶ δημοκρατικός.” 

ἰσχιρόν» μέγα, βαθύ. ἀλλ’ οὐκ οἶμαι 
ζην αὐτὴν ἔτι, ἐσχυρὸὺν πραῦμα λαβοῦσαν 

τε 3 1, . 

καὶ "ἴσχε τέκος. καὶ 
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ὑπ) ἐμοῦ. καὶ αὖθις “πνευμάτων δὲ ἔπιγε- 
νοµιένω» Ἰσχυρῶν ἔνιοι σὺ» τοῖς ὑποζυγίοις εἲς 
τὴν ὑποκειμένην θάλασσαν κατη»έχθησαν.' 

ἰσχυρός ἰσχύος καὶ δυνάμεως εὖ ἔχων" 
Ἰώσηπος (Α. [.5 8644) “ὁ δὲ Σαμψώ», ἔτι γὰρ 
φρονεῖν ἰσχυρὺς ἦν», ἀντηπάτα τὴν γυναῖκα. 
καὶ «4ἰλιανός φησιν "οὕτως ἄρα αἱ ἰσχυραὶ 
τιμωρίαι πολλάκις εἲς τοὺς εὑρόντας αὐτὰς 
περιτρέπονται, καὶ ὅσα προσέταξαν παθεῖν 
ἕτερο», αὐτοὶ πεπόνδασι. “τὰ χωρία ἴσχυ- 
ρῶς ὕρθια ἦν καὶ λίθων περιβολαῖς ὠχύ- 
ρωτο."). καὶ αὖδις ''Ἰσχυρῶς εἴχετο τοῦ ἀν- 
δρός, ἐρωτικῶς. 

ἰσχυρότερος. 
ἰσχύς ἐςσι συμμετρία τῶν ὁμοιομερῶ», 

νεύρων τε καὶ ὀςῶν καὶ πνεύματος. 
ἰσχύων αἰτιατικῇ" (8 ΕΙ. 696) "ὅταν τις 

Φεῶν ῥλάπτῃ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἰσχύων φυ- 
γεῖν' (οί, v. ὁ εός). 

ἴσχω, αἰειατικῇ, κρατώ. 

ἴσῳ ζυγῷ ἀνεὶ τῷ ἐξ ίσης, (μίας, ου. 8 
p. 249 'ὃ δὲ ἀγαπήσας αὐτὸν καὶ φιληδεὶς 
τὸ λεγόμένον ἴσῳ ξυγῷ παρ ἐκείνου ἱδέως 
μὲν αὐτῷ συνῆν, ἔπραττε δὲ οὐδὲν ὧν μὴ 
πρότερον ἐκεῖνος πύθοιτο καὶ φήσειεν * 
— 
ἰσωνία (A Ραο, 1226) ἰσοτιμία, ἢ ἡ ἴση 

ἀγορά. 
ἴσωτο. 
Ἰταβύριον» ὄρος οὕτω καλούμενον. 
ἰταλιώδης ὁ ἁλαζών, ἀπὸ τῶν Πνδα- 

γορικῶν. ἢ διὰ τὴν Σύβαριν ὁ λάγνος. 
ἰταμός ἀναιδής, σκληρός, ὠμός, παρὰ 

τὸ ἵεσθαι, ὃ ἔςσιν ὁρμᾶν" τοιοῦτοι γὰρ καὶ 
οἳ ἀναιδεῖς. "Ἡ δὲ νῦν μὲν ἐγέλα ἰκαμόν τε 
καὶ ἀκόλαςον γέλωτα, »ῦν δὲ ἐφθέγγετο ῥή- 
µατα αὐθάδη” (οΕ. ν. ἀκόλαςος). καὶ αὖθις 

τὸ γὰρ μὴ ἐρυθριᾶν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις 
πάσης ἱξαμότη τος καὶ ἀνοισχυντίας. . ὁ αὐ- 
τὸς µένων ἐπὶ τὸ χρῶμα οὐκ ἐρυθριᾷ Κε[. ν. 
ἐρύδημω). καὶ ἱταμώτατα. 

τε δεῦτε, ἡ ἀπέλθετε" Σοφοκλῆς (Αἱ. 
843) *N ὦ ταχεῖαι ποίνιµοί τ᾽ ἐρινύες.' 

Ἰτέα δῆμος τῆς “4καμαντίδος, ἀφ' ἧς ὁ 
δημότης Ἱτεαῖος. Harp. 

ἰτέον πορευτέο», 
ἴτη» ἐπορεύθησαν. 
της ἰταμός, σκληρός, τολμηρός, καὶ ὃν 4 

αὐτῶν χωρῶν τῶν πραγµάτω», παρὰ ρι- 
ςοφάνει ἐν Νεφέλαις (444). 
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b  ἴτης ὁ ὀρμητικός. 
ἱτητέον. παρ “4ριςοφάνει ἐν Νεφέλαις 

(131) "ἰτητέον" τί ταῦτ᾽ ἔχων σραγγεύοµαι κ, 
Ἱτρία καπυρώδη πλάσματα, "τὰ ὁ' ἄλλ' 

ἐστὶ παρεσκενασµένα, τράπεζαι προσκεφά- 
λαιά στρώματα στέχος µύρον τραγήμαῦ”, 
αἱ πόρναι πάρα, ἄμυλοι πλακοῦντες ἱτρία 
ὀρχηςρίδες. ἀλλ ὡς τάχιςα σπεῦδε (Α Λε], 

1057). 
ἱερόγαλα, 
ἔτρον (απ ἤτρον) τὸ ὑποκάτω τᾶ ὀμφα- 

λοῦ μέρος. ἐξ οὗ καὶ ἱτρία. καὶ µίρα ἡ 
περὶ αὐτὴν ζώνη. 

Ἰτυκαῖος χώρα τῶν Ἱτυκαίων. 
Ἴτυλος ὀρφανός, 
Ἰτυμονῆα (Ηοιη..{ 679) τὸν Ἱτυμονέα. 
ἴτυξ ὄρνεον, 

a ἴτυς περιφέρεια ὅπλου" Ἐενοφῶν (Απαῦ, 
4719) “ὁ δὲ Καλλίιωχος ὡς ὁρᾷ αὐτὸν πα- 
οιόντα, ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος. ἐν 
δὲ τούτῳ παραθεῖ 4ρις ώνυμος. καὶ ἐν ἐπι- 
γράμματι (ΑΡ 6 28) "γυρῶν τ ἀγκίσρων καμ- 

πνλόεσσαν ἴτυν.) 
υ  ἴτυς. (ΑΡ 6 294) '"ἀσπὶς γηραλέα μὲν ἴτυν 
πολέμων ὗπο, γηθαλέω δὲ ὀμφαλόν' ἀλλ᾽ 
ἀρετᾷ λάμπομαυ ς ἔκιχον.) καὶ αὖδις 
23 * ἀλλ ὄλει ἆμφ) ἑτάρω σχιωὼν κυκλόεσ- 
σαν ἴτυν.) 

ἰτύς ἰτέα, 
ἴτω ἱέσφθω, ἐρχέσφω" 

γῆν πρὺ γῆς, ὅποι βούλοιτο” 
ρ.214 Α). 

Ἰτώνη. 
4θηνῶ. 

Ἰτωνίς Ἰτωνίδος χώρα. 

ἴυγγες λεπτοὶ πόροι, καὶ αἱ τέρψεις. 
Ἰυγμός βοή, φωνή. 

Ἴυγξ ̓ Ηχοῦς ἡ Πειθοῦς δυγάτηρ, ἱερο: 

νύκης καὶ φροδίτης" καταφαρμάττασα δὲ 
τὸν Alu ἐπὶ τοῖς τοιάτοις (an ἐπ ]οῦ) ἄπωρ- 
νιθώθη ὑπὸ Μρας. καλεῖίαι δὲ ὑπ' ἐνίων 
χιναίδιον. ἔςι δὲ καὶ ὀργάνιόν τι ἴυγξ καλά- 
μενον, περ εἰώθασιν αἱ φαρμακίδες ερέφειν 

ὡς κατακηλούμεναι τὸς ἀγαπωμένας. ἔσι δὲ 

καὶ ὄρνεόν τν 4 πρόσκειται τὴν αὐτὴν δύ- 

ναμιν ἔχειν ὅθεν δεσμεύασι τοῖς τροχίσκοις. 

. ἴυγξ τὸ ὄρνεον τὺ λεγόμενον σεισοπυγίς. 

ν ἔυγξ τὸ ἐφέλκον τὴν ὑμάνοιαν εἰς ἐπιθυ- 

µίαν καὶ ἔρωτα. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 205) 

ή Νικοῦς, ἡ καὶ διωπόνειον ἕλκειν ἴυγξ ἡ 

Πάλλ ἵτω, χαιρέτω, 

(lulian. or.7 

καὶ Ἱτωνία ἡ “ἄρτεμις (an 

ἵτης Ὁ — ἐφίη 

ἄνδρα καὶ ἐκ θαλάμων παῖδας ἐπιςαμένη. 
(Α Lys. 1111) ᾿Ιδεῖ δὴ νυνί σε γενέσθαι δει- 
νὴν ἀγαδὴν φαύλην σεμνὴν ἀγανὴν πολύ- 
πειρο», ὡς οἱ πρῶτοι τῶν Ελλήνων τῇ σῇ 
ληφθδέντες ἴυγγι κοινῇ πάντ ἐπέτρεψαν,  ἀντὶ 
τοῦ τῷ σῷ πόόῳ, τῇ σῇ φέλξει. οἳ δὲ ὅτι 
ὄρνεόν ἐσιν ἐπιτήδειον πρὸς τὰς τῶν φίλτρων 
κακίας, ἦν φασιν ᾿Ηχοῦς εἶναι ουγατέρα, 
ἔνιοι δὲ Πειθοῦς. καὶ ἔυγξιν' Ἱᾗ δὲ Κλεο: 
πάτρα ῴετο ταῖς αὐταῖς ἴυγξιν, αἶσπερ οὖν 
Καΐσαρος καὶ «4ντωνίου, καὶ μέντοι καὶ τῇ 
Σεβαςᾷ κρατήσειν τρίτα. καὶ αὖθις «Ὀΐομ. 
L. 676) ᾿τοιαύτη τις προσῆν ἴυγξ «4{ιογένες 
τοῖς λόγοις τοῦ κυνός. 

Ἰύζει βοᾷ, κράζει. 

ἰφ9έμη (Ποπι. Ε: 415) ἰσχυρά, καὶ ἴφψι- 
µος ἰσχυρός, καὶ ἰφθιμότατος. 

ἵφι ἰσχυρῶς. ἡ εἲς φι συλλαβὴ κατὰ πᾶ- 
σαν πτῶσιν φυλάττεται, εὐθείᾳ Hes. O. 514) 
᾿"οδὺς ὁ) ἑτέρηφι, γενικῇ (Ηοιη. 4 351) "ἀπὸ ἀπὸ 

/ .”. . ρου * .. 

χαλκύφι, 
τικῇ (Ηοιη. Ν 308) "ἐπὶ δεξιόφιν,. κλητικῇ 
(Aleman αρ. 5ο. Ven. Ν 586) ᾿᾿Οὐρανίαφι λί- 
γαινε.'' τὸ δὲ νόσφι καὶ ἴφι μόνα μετέπεσον 
εἰς ἐπιρρημιατικὴν σύνταξιν. 

Ἰφιάλου τοῦ ἐφιάλτου. 
ἴφια µῆλα (Ποπ. Ε 556) ἰσχυρῶς ῥαδί- 

ζοντα" ἴφιον γὰρ τὸ λιπαρύν. 
Ἰφιγένεια ὄνομα κύριον. 
Ἰφικλῆς ὄνομα κύριον. 
Ἴφικλος ὄνομα κύριον, ἰφίκωλός τις ὦν" 

ἱςορεῖται γὰρ ταχύτωτος εἶναι. 
Ἰφικράτης σκυτέως πατρός, 4θηναῖος 

ῥήτωρ καὶ ςρατηγός, ὃς πρῶτος ἐν τοῖς λα- 
φύροις τὸ ἐπίγραμμα ἐποίησε µεμνημένον τᾶ 
ςρατηγοῦ, πρότερον µόνης τῆς πόλεως ἐπι- 
γθαφομένης. 

ἰφικρατίδες εἶδος ὑποδήματος, ἀπὸ 
Ἰφικράτες. «Ίωμάσκιος ἐν φιλοσύφῳ ἱςορίᾳ 
Phot. p. 345 4) ̓ εἴ ποτε δὲ τὰς «ἀττικὰς ἰφι- 

κρατίδας ἡ τὰ συνήθη σάνδαλα ὑποδεδεμέ- 
νος περιενόςει. 

Ἰφικρατίδης ὄνομα κύριον. 
Ἰᾳένους Hom. Η 14) ὄνομα κύριο». 
Ἶφις Ἴφιδος ὄνομα κύριον. ἢ ὁ ταχύς. 
Ἰφίσιος (απ ΗἩφαίςιος) ὄνομα κύριο». 
Ἴφιτος ὄνομα κύριο». 
ἰφύ η (π ἴφυον) εἶδος ἀγρίου λαχάνου" 

«ρις σοφάνης (Th. 916) "ἐγὼ δὲ Ηενέλεω» 
ὗσον ἐκ τῶν ἰφύων."' 
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᾿ ἰφές ὀφρύς. | ἐτ᾽ ἄξιος ῥλέπειν τίν᾿ εἷς ὄνησιν ἀνθρώπων᾽ 
ἰγθυνάα (Βοι. µ 99) ἰχθῦς ἀγρεύει. καὶ | (5 ΑΙ, 304). τετέςιν, οὔτε Φεῶν οὔὐτ ἀνθρώ- 

παροιµία ᾿ἰχθῦν νήχεσθαι διδάσκεις,͵ ἐπὶ; πων γένος ὁρᾶν ἄξιός εἰμι ες ὠφέλειαν" 
τῶν διδασκόντων ἃ ἐπίσανται. | ἄξιον τοίνυν ἐδιέναι τοῦ βίου. ἢ οὕτως" ες 

ἰχφνοβολεύς καὶ ἰχθυαλκός ὁ ἁλιεύς. | ὠφέλειαν οὐκ εἰσί µοι οὔτε ἄνθρωποι οὔτε 
ἰχθυόκεντρον ἡ τρίαινα. Φεοί τί οὖν ζῶ; ὡς ἂν εἴ τις Φάνατον σω- 
ἰχδῦς. περισπᾶτα!, τηρίαν νομίσειεν.᾽ 

ἴχλα ἡ κίχλα. Ἰωάρ ὄνομα κύριο». 
Ἰχναίη ἡ Μακεδονία. Ἰωάδαμ ὄνομα κύριον. ζήτει ἓν τῷ 4βι. 
ἰγνᾶται ἰχγνοσκοπεῖ. μέλεχ. 

ἰχνεύει ἐρευνᾷ, ζητεῖ. Ἰωακείμ ὄνομα κύριο». 
ἰχνεύμονος εἶδος ζῴου καὶ ἰχδύος, Ἰωάννης ὄνομα κύριον. J 
ἴχνη. ὅτι τοὺς κατὰ σάρκα προγύνας τᾶ ὅτι ὁ Φεολόγος καὶ εὐαγγελιςὴς ἀπὸ τῆς 

Ἀριςοῦ ἀντάλλαγμα καὶ ἴχνη ἐκάλεσαν οἱ ο | ἐν Πάτμῳ ἑξορίας ἐπανελθὼν συντάττει τὸ 
ἑρμηνευταί, Theodoret. in Ps. 88. εὐαγγέλιον ὦν ἐτῶν ϱ’, διαρκέσας ἕως ἄλλων 

ἰχνηλατῆσαι κατ ἴχνος ἀναζητῆσω, | ἐτῶν ρκ’. ἐκεῖσε διάγων καὶ συγγράφεται τὴν 
ἴχνια σημεῖα ποδύς. Φεολογία». δέχεται δὲ ὁ Ἀρυσόςομος καὶ τὰς 
ἴχνος ὁδό», πορεία», ῥῆρια. ἐπιςολὰς αὐτοῦ τὰς τρεῖς καὶ τὴν ἀποκά- 
χωρ ἰχῶρος τὸ πεπηγὸς αἷμα. λυψιν. 
ἴψ ὁ σκώληξ: καὶ κλίνεται ἰπός. καὶ τὸ Ἰωάννης ὁ «{αμασκηνός, ὁ ἐπικληὸεὶςυ 

πμ θυντικὸν ivi. ἸΜανσούρ, ἀνὴρ καὶ αὐτὺς ἐλλογιμώτατος, 
ἵψω ἔβλαψας"' (Ποιη. «4 454) μέγα ὁ) | οὐδενὸὺς δεύτερος τῶν κατ αὐτὸν ἐν παιδείᾳ 

ἵψαο λαὺν γαιών. λαμψάντων. συγγράμματα αὐτᾷ πάνυ πολλὰ. 
Ἰώ ὄνομα. Ἴναχος ργείων βασιλεὺς κτί- | καὶ µάλιςα φιλόσοφα, εἲς τε τὴν Φείαν γρα- 

οι πόλιν εἲς ὄνομα τῆς σελήνης Ἰοῦς" ὅτω | φὴν παράλληλοι καν ἐκλογήν, καὶ οἱ ἆσμα- 
Ἱκρ τὴν σελήνη» ἐκάλου» ᾿4ργεῖοι. ἔσχε δὲ | τικοὶ κανόνες, ἐαμβικοί τε καὶ καταλογάδην, 
καὶ Φυγατέρα Ιώ, ἡντινα Π]ῖκος ὁ καὶ Ζεὺς | συνήκµαζε ὁ αὐτῷ καὶ Κοσμᾶς ὁ ἐξ Ἱερο- 
Ίρπασε καὶ ἔσχε Φυγατέρα ἐξ αὐτῆς «4ιῤόην, | σολύμων, ἀνὴρ εὐφυέςατος καὶ πγέων µου- 
Ἰ ὐὲ Ἰῳ λυπηθεἴσα ἐπὶ τῇ διαφδορᾷ ἔφυ- | σικὴν ὅλως τὴν ἐναρμύνιον. οἱ γοῦν άσμα. 
εν εἰς τὸ Σέλειον ὄρος, κἀκεῖ τελευτᾷ. ὁ δὲ | τικοὶ κανόνες Ιωάννα τε καὶ Ιοσμᾶ σύγκρι- 
παπὴρ καὶ οἱ ἀθελφοὶ τοῦτο µαθόντες κεί: σιν οὐκ ἐδέξαντο, οὐδὲ ὀέξαινιο ἂν μέχρις 
«νοιν αὐτῇ ἱερόν, καὶ ἐκάλεσαν τὸν τόπον | ὁ καθ᾽ ἡμᾶς ῥίος περαιωνήσεται, 
Ἰωπολιν, καὶ ἔμειναν ἐκεῖ µέχρι τελευτῆς,, Ἰωάννης ὁ ἐκ ἹΚαππαδυκίας ἔπαρχοςο 
ἑππελοῦντες τὴν μνήμη», καὶ κρούοντες εἰς , Ἰουσινιανοῦ λόγων μὲν τῶν ἐλευθερίων καὶ 
τὰς ἀλλήλων θύρας κατ ἔτος ἔλεγον ]ὼ Ἰώ. παιδείας ἀνήκους ἦν (οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν ἐς 
eſ. Malala p. 31. rounuurisoũ φοιτῶν ἔμαῦεν ατι μὴ γράµ- 

. ἰώ σχετλιαςικόν. (ης. Phoen. 189) Ἰ λὼ] µατα, καὶ ταῦτα κακὰ κακῶς, γράψωι), φύ- 
Ἠέμεσι, βαρύῤρομοί τε βρονταί.' καὶ αὖδις ' σεως δὲ ἰσχύι πάντων γέγονε δυναχώτατος 
AAch. 1203) ἱὼ ἰώ, τραυμάτων ἐπωδύ- ὧν ἡμεῖς ἴσμεν' }νῶναί τε γὰρ τὰ δέοντα 

ἱκανώτατος ἦν καὶ λύσιν τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν. 
πονηρότατος δὲ πάντων ἀνθρώπων γεγονὼς 

"αι µαχάριαι τοῦ δέρματος καὶ τρισµακά- | τῇ τε τῆς φύσεως ὑε»άμει ἐς τοῦτο ἐχρῆτο, 
ριαιτούπὶ ταῖς πλευραῖς, ὡς εὖ κατηρέψασθε; καὶ οὔτε Φεοῦ λόγος οὔτε ἀνθρώπων αὐτὸν 
καὶ νουῤυσικῶς.. (Ρας. 943) "Ιὼ Πρασιαὶ  αἰδώς τις εἰσίει, ἀλλὰ βῥίους πε αὐτῷ ἀν- 
τρὶς ἄθλιαι καὶ πεντάκις καὶ πολλῷ Φεκά:; Νρώπων πολλῶν ἀπολλύνωι χέρδους ἕνεκα 
χι, ἀπολεῖσθε τήµερον.. ἔςι δὲ πόλις .{α- ) καὶ πύλεις ὅλας καθελεῖν ἐπιμελὲς ἦν». χρό- 
χωνική. νου γοῦν ὀλίγου χρήματα μεγάλα περιῤαλό- 

ἰὠ σκότος, ἐμὸν φάος, ἔρεβος ὦ φαεν- | µενος ἐς κραιπάλην τινὰ ἐκλελάκτικεν ὕρον 
γύτατον ἐμοί, ἕλεσθ' ἔλεσθέ κ οἰκήτορα, ἔλε-' οὐκ ἔχουσαν», ἄχρι μὲν ἐς τὸν τοῦ ἀρίστου 
σέ μ' οὔτε γὰρ Φεῶν γένος οὔθ' ἁμερίω» ! καιρὺν ληιζόµενος τὰς τῶν ὑπηκόων οὐσίας, 
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ν τώ, 4ριςσοφάνης (Ὑεερ. 1302) "ὼ χελῷ- 
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µέδῃ δὲ τὸ λοιπὸν καὶ σώματος ἔργοις ἀσελ- 
γέσιν ἠσχολημένος. κατέχειν δὲ αὐτὸν οὐ: 
δαμῇ ἴσχνυεν, ἀλλὰ τά τε βρώματα Γιέχρι ἐς 
τὸν ἔμετον ἤσθιε, καὶ τὰ χρήματα κλέπτει» 
μὲν ἦν ἐσαεὶ ἔτοιμος, προΐεσθαι δὲ καὶ ὅα- 
πανᾶν ἑτοιμότερος. Procop. Pers. 1 24. 

οὗτος δὲ ὁ Ἰωάννης πᾶσιν ἀνθρώποις 
βαρὺς ἦν» ὁμοίως καὶ χαλεπός, πληγάς τε τοῖς 
πρησπίπτουσιν ἐντεινόμενος καὶ τὰ χρήματα 
ἁπαξάπαντα λόγω οὐδενὶ ληιζόµενος τὴν δἵ- 
κη» ὀρθῶς καὶ δικαίως τῆς ἐς τὴν δίαιταν 

παρανοµίας ἐξέτισεν. id. 1 35. 

Ἰωάννης Φιλαδελφεὺς «{νδός. οὗτος 

ἔγραψε περὶ μηνῶν βιῤλίον α΄, καὶ περὶ ὅιο- 

σημιῶν ἕτερον, καὶ ἄλλων τινῶν ὑποθέσεων 
κιιθηματικῶ»ν. προσομιλεῖ δὲ ταῦτα Γωβριη: 

λίῷ τινὶ ὑπάρχῳ. 
Ἰωάννης ὁ ἐπονομαζύμενος «Φτοβεὺς 

ἀνθολόγιον περιέχον τὰς παρὰ πᾶσι πολλῶν 
ὀόξας ἐν βιβλίαις δ’, ἐνάρετα πάνυ καὶ γέ- 
µοντα πάσης παιδεύσεως, γράφει δὲ ταῦτα 
πρὸς δεπτίμιον υἱὸν αὐτοῦ. 

Ἰωάννης ὃ τυραννήσας εἲς ΡΕώμην ἐπὶ 
Θιοδοσίου πρᾶος ἦν καὶ ξυνέσεως εὖ ἕκων 
καὶ ἀρετῆς μεταποιεῖσθαι ἐξεπιςάμενος" ὓὺς 

τὴν τυραννίδα μετρίως ἐξηγήσατο, οὐδὲ τοῖς 
διαβάλλουσι τὴν ἀκοὴν. ὑπέσχε», οὐδὲ φόνον 
ἄθικο» εἰργάσατο ἑκών γε εἶναι, οὐδὲ χρη: 
µάτων ἀφαιρέσει ἐπέθετο. Ῥτοεορ. Vand. 1 3. 

Ἰωάννης 
ἐπικληθεὶς φιλόπονος. τούτου συγγοάµ- 
µατα πάμµπολλα, }ραμματικὰ φιλόσοφα ἀρι- 
Φμητικὰ ῥητορικά, τῆς τε Ψείας γραφῆς, καὶ 
κατὰ τιν ή Προκλείων ἐπιγειρηκιάτων, και 
κατὰ Σεβήρυυ, πλὴν ὅτι παρὰ τῶν τῆς ἐκ- 
κλησίως ὁιδασκάλων ὡς τριδείτης ἐκμάλλε- 
ται καὶ τοῦ καταλόγου τῶν ὀρφοδόξων ἀπο- 
διώκεται. 

Ἰωάννης “ἀντιοχεύς, ὁ ἐπικληθεὶς χρυ” 
σόςοµος, πρεσβύτερος μὲν ἐν πρώτσις «ἄν- 
τιυχείας, Εὐσεβίου δὲ τοῦ ᾿Εμεσηνοῦ φιλο- 
σόφου καὶ «4ιοὐώρα ἀκόληθος. οὗτος πολλὰ 
συγγράψαι λέγετωι, ἀφ᾿ ὧν οἱ περὶ ἱερωσύ- 
νης ὑπερβάλλουσι λόγοι τῷ τε ὄψει καὶ τῇ 
φράσει καὶ τῇ λειύτητι καὶ τῷ κάλλει τῶν 
ὀνομάτων. τούτοις ἐφάμιλλοι καὶ οἱ εἲς τοὺς 
φαλμοὺς τοῦ «4{αῤὶὸ λόγοι, καὶ ἡ τοῦ κατὰ 
Ἰωάννην εὐαγγελίη σημασία, καὶ τὰ εἲς τὸν 
ΠΜωτψιῖον καὶ ἸΜάρκον καὶ «Πυκᾶν ὑπομνή- 
µατα. τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῦ συγγράµµατα κρείτ- 

Ἰωάννη 
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τονα ἀριθμοῦ τυγχάνει ἅπασαν γὰρ Ἴου- 
δαϊκὴν Ἰθαφὴν καὶ Χριςιανικὴν ὑπεμνημά. 
τισεν ὡς ἄλλος οὐδείς. τὰς τῶν μαρτύρων 
δὲ πανηγύρεις ἐπηύξησεν ἐν τῷ σχεδιάζευ 
ἀνεμποδίσως καὶ τὴν γλὠσσαν αὐτᾶ καταρ: 
ρεῖν ὑπὲρ τοὺς Νειλώους καταρράκτας. οὐ: 

Γδεὶς οὖν τῶν ἀπ αἰῶνος τοιαύτην λόγου 
Γπὐπόρησεν εὕροιαν, ἣν μόνος αὐτὸς ἐπλού- 
ἵπησε, καὶ µύνος ἀκιῤῥήλως τὸ χρεσοῦν τε 
| καὶ Φεῖον παρὰ πάντας ἐκληρονόιτησεν ὄνομα. 
Γπῶν δὲ συγγραμμάτων» αὐτοῦ καταλέγειν τὸν 
Γἀριθμὸν οὐκ ἀνθρώπου, Φεοῦ δὲ μᾶλλον τᾶ 
τὰ πάντα γιρώσκοντος. 

οὗτος ὃ ἅγιος Ἰωάννης ὁ χρυσύςομµος 
ἀσκητὴς ἡν ἄκρως, καὶ πολυάγρυπνος καὶ 
φιλήσυχος λίαν καὶ διὰ ζῆλον σωφροσύντς 
εὐπαρρησίαςος καὶ ἀκρόχολος' Ότμῷ γὰρ 
μᾶλλον ἡ αἰδοῖ ἐχαρίζετο, καὶ ἐλευδεροςομία 
πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας ἁμέτρως ἐκέχρητο. 
καὶ ἐν μὲν τῷ διδάσκειν πολὺς ἦν πρὸς ὠφίέ- 

λειαν, ἐν δὲ ταῖς συντυχίαις ἁλαζονικός τις 

καὶ ὑπερύπτης ἐνομίζετο τοῖς αὐτὸν ἀγνο- 
οὔσι. διὸ καὶ ἐπὶ τὴν ἐπισκοπὴν προβληθεὶς 
μείζονι ὀφρύι κατὰ τῶν ὑπηκόων ἐκέχρητο, 
πρὸς ὑιόρθωσιν ἑκάςου καὶ σωτηρίαν καὶ 
τοὺς τρόπους καὶ τοὺς λόγους μιεταλλάττων. 
οὐ τοίνυν εἰ μή τις εἴη κόλαξ, τοῦτον ἆλα: 
ζόνα εἶναι νομιςέον' οὐδ᾽ αὖ πάλιν, εἰ κό 
λαξ εἴη καὶ ἁγεννής, τοῦτον (ετριόφρονα 
λεκτέον, ἀλλὰ τὸν ἐν τῇ προσηκούσῃ τάξει 
τῇ ἐλευθέροις πρεπούσῃ ἑαυτὸν φυλάττοντα. 
μεγαλόψυχον μὲν εἶναι προσήκει, ὁχ ὑπερή 
φανον" ἀνδρεῖον, ἃ δρασύν' ἐπιεικῇ, ὁ ὁε- 

λοπρεπῆ' µετριόφρονα, ϐ ταπεινοφροσύνρ, 
ὑποκρινόμενον" ἐλευδέριον, ἐκ ἀνδραποδώός. 
ὡς καὶ αὐτὸς λέγει ''διὰ τᾶτο ποικέλον εἶναι 

δεῖ τὺν ποιμένα καὶ διδάσκαλο». ποικίλον ὁὲ 

λέγω ἐχ ὕπαλον, ἀδὲ κύόλακα καὶ ὑβρισήτ, 
ἀλλὰ πολλῆς ἐλευθερίας καὶ παρρησίας ἀνά- 

µεςο», εἰδότα καὶ συγκατιέναι χρησέµως, ὅταν 
ἀπαιτῇ τῶτο ἡ τῶν πραγμάτων ὑπόδεσις, 
καὶ χρησὸν εἶναι ὁμᾶ καὶ αὐςηρό». κα γὰρ ἐὶ 
τρόπῳ χρῆσθαι τοῖς ἀρχομιένοις ἅπασι δέο, 

ἐπεὶ μηδὲ ἰατριῶν παισὶν ἑνὶ μιόνῳ φαρμώη 
πᾶσι τοῖς κάμ»ασι προσφέρεσθαι καλό», μιδὲ 
κυβερνήτῃ μίαν ὁδὸν εἰδέναι τῆς πρὸς τὸ 
πνεύματα μάχης. ἐννόησον ἂν ὁποῖόν τα 
εἶναι χρὴ τὸν μέλλοντα πρὺς χειμιῶνα τουῦ- 
τον ἀνθέξειν καὶ τοιαύτην» ζάλην καὶ τοσοῖτα 
χύµατα, πρὸς τὸ γερέσφαι τοῖς πᾶσι τὰ πώτα, ως — ——— — — — — — — — — — — — — — — 
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ἵνα πάντας κερδήση. καὶ γὰρ σενὸν εἶναι 
δεῖ τὸν τοιοῦτον καὶ ἄτυφον καὶ φοβερὸ» 
καὶ προσηνῆ καὶ ἀρχοντικὸν καὶ κοινω»ικὺν 
καὶ ἀδέκαςον καὶ Φδεραπευτικὺν καὶ ταπεινὸν 
καὶ ἀδούλωτον καὶ φαιδρὺν καὶ ἥμερον, ἵνα 
πρὸς ταῦτα εὐκόλως δύνηται µάχεσθαι. οὐ- 
κοῦν δεῖ τὸν ἐνάρετον καὶ ἐχέφρονα φεύγειν 
τὸ κολακεύειν καὶ κολακεύεσθαι, κήτε ἆλα- 
ζονικὼν εἶναι μήτε κόλακα, ἀλλ ἀμφοτέρων 
τῶν κακῶν τούτων" κολάζειν τὴν ἀμετρίαν, 
καὶ ἐλεύθερον εἶναι, μήτε εἰς αὐθάδειαν ἆπο- 
κλίνοντα μήτε εἰς δηλοπρέπειαν καταπίπτον- 
τα. πρὺς μὲν γὰρ χρηςὰς ταπεινὺν ὑπάρχειν 
δεῖ, πρὸς δὲ Φοασεῖς ὑψηλόν, ἐπείπερ οἱ εν 
ἀρετὴν εἶναι τὴν ἐπιείκειαν ἡγοῦνται, οἳ δὲ 
ἀνδρίαν τὴν ορασύτητα. ἐκείνοις ἐν τὴν 
ταπεινοφροσύνην προσφέοειν, τούτοις δὲ τὴν 
ἀνδρίαν, σβεννύουσαν αὐτῶν τὴν ἀπὸ τῆς 
Φρασύτητος δόξα», ἵνα τοὺς μὲν ὠφελήσης, 
τῶν δὲ ταπεινώσῃς τὸ φρόνηµια. καιρὺς γὰρ 
τῷ παντὶ πράγατι, φησὶ Σολομῶν, τητέςι 
ταπεινότητος ἐξουσίας, ἐλέγχη παρακλήσεως, 

φειδοῦς παρρησίας, χρηςύτητος ἀποτομίας, 
χαὶ ἁπαξαπλῶς παντὺς πράγματος, ὧςε ποτὲ 
μὲν τὸ τῆς ταπεινότητος δεικνύειν καὶ μιμιεῖ- 
αθαι ἐν ταπειγώσει τὰ παιδία κατὰ τὴν χυ- 

ριακὴν φωνή», ποτὲ δὲ τῇ ἐξουσίᾳ κεχρῆ- 
σθαι, ἣν ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ 
οὐκ εἲς καθαέρεσι», ὅταν ἡ χρεία ἐπιζητῇ 
τὴν παρρησίαν, καὶ ἐν καιρῷ μὲν παρακλή- 
πεως τὸ χρηςὸν ἐνδείκνυσθαι, ἐν καιρῷ δὲ 
ἀποτομίας τὸν ζῆλον ἐμφαίνειν, καὶ ἐφ᾽ ἑμά. 
του τῶν ἄλλων ὁμοίως τὸν ἔγκριτον καὶ δί- 
χιιο» λογιαμὸν ἀποφέρεσθαι" λογισμοὶ γὰρ 
ὁυιαίων κρίµατα. καὶ Ισίδωρος Pelus. 6 168) 
τὸν ἄρχοντα θίκαιον είναι δεῖ καὶ φυβερόν, 
ὧν οἱ μὲν εὖ βιοῦντες Φαρροῖεν, οἱ ὁ) ἅμαρ- 

τάνοντες ὀκνοῖεν. «Φάτερον γὰρ Φατέρη χω- 
ος ἀραρλία μᾶλλόν ἐςι» ἡ ἀρχζή. εἰ μὲν γὰρ 
πάντες ἠσων εὐπειθεῖς καὶ φιλάρετοι, ἆγα- 
Φότητος ἔδει µόνης, εἰ δὲ φιλαµαρτήμονες, 
φόβου". ἐπειδὴ δὲ καὶ ἀγαθδοί εἰσι καὶ κα: 
κοΐ, ἀμιφύτερα καταχειριςέον τῷ ἄρχοντι καὶ 
προϊςσαμένῳ.".. Cedrétus. 

Ἰωαννίκιος ὄνομα κύριο», 
ομάωάς βασιλεὺς Ἱεροσολύμων μετὰ «ὡά- 

γατον. Ἰωδαὲἑ τοῦ ἀρχιερέως προέδωκε τὴν 
ἐπιμέλειαν τὴν πρὸς τὸν Φεόν. συνδιεφθα- 
ϱησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ τοῦ πλήθους πρω- 
τεέοντες, ὥστε πλημμελεῖν εἲς τὰ δίκωα 
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καὶ νεγοκισμένά παρ αὐτοῖς ἄρισα εἶναι 
ὀνσχεράνας δὲ ὁ Φεὺς ἐπὶ τῇ μεταβολῇ τοῦ 
βασιλέως καὶ τῶν» ἄλλων πέαπει τοὺς πρυ- 

φήτας ὁιαμαρτυρησομένους τε τὰ πραττύ- 
µενα καὶ παύσοντας τῆς πονηρίας αὐτούς, 
ο) δὲ ἰσχυρὸν ἔρωτα καὶ δεινἠν ἐπαδυμίων 
ἄρα ταύτης εἶχον. ἀλλὰ καὶ Ζαγαρίω οἷὸν 
τοῦ ἀρχιερέως Ἰωδαὲ κατέλευσαν λίθοις ἐν 
τῷ ἱερῷ, διότι προεφήτευσεν αὐτοὺς τικω- 
ρίαν μεγάλην ὑφέξειν κὺ πειθοµένους. lo- 
ερ], Α. 1. 9 8, 

7 ώβ ὁ μέγας ὄντως ἐκεῖνος καὶ γενναῖος 
τῆς ἀληθείας ὀγωνιςής, ὁ πρῶτος ἀνοίξας 
τὸ γυμνικὸν. ἐκεῖνο καὶ παγκόσµιον σάδιον, 
ὁ τὸν ἀντίπα]ον πάσαις ταῖς πάλαις κατα- 

ῥαλών, ὁ µέχρι καὶ τῶν ὀσέων τὰς πληγὰς 
καὶ τοὺς µώλωπας εἰσδεξάμενος καὶ πείνας 

ἀήπτητος, ὁ 'σκιολήκω» πλήρης καὶ σεφανί: 
της, ὃ» οὐδὲ Φάρατος ἴσχυσε καταφρῶσαι 
καὶ κονῖσαι τὰ ὄπιδθεν, ἀλλ’ ἔτι ἔσηκεν ὥσπερ 
τις ἀνδριὰς ἀπερίερεπτος ἡ καὶ ἄκμων ἀνή- 
λατος, δὲ ὅλου τοῦ βίου καταπαλαίων καὶ 
καταράσσων τὸν ἀντιχείμενον. οὗτος πρῶτος 
κατεπάτησε τὸν ὑιάβολον, οὗτος {ρατο κατὰ 

τοῦ πονηροῦ νίκης τρόπαια, οὐ Ἀέμεα καὶ 
Ὠλύμπια Ἰσθιιά τε καὶ Πύθδια καὶ ὅσα 
Ελληνικοὶ διακομπάζησε λόγοι ἀγωνιζύμενος, 
ἀλλὰ πρὸ παίδων καὶ κτήσεως κιὶ βοσκημά- 
των καὶ θεραπείας καὶ πάσης τῆς τοῦ βίου 
διαγωγῆς καὶ πτωμάτων οἰκίας, τάφους τὰς 

αὐτὰς καὶ πολυάνδρια τῶν ἑαυτοῦ παίδων 
εγενηµένας ὁ καρτερόφψυχος Φεακσάµενος, ἃς 
ἐν µιᾷ ἡμέρα καὶ ὡρᾳ ἐπὶ πῆς τραπέζης 
εὐωγουμένους καὶ συνεσφίοντας κατέςρωσε 
σωρηδὺν ὁ παμµµίαρας, ἐπισείσας αὐτοῖς τὺ 
ῥωμάτιον, οὐ ὁύο καὶ ερεῖς ἡ τέτταρας, ἀλλὰ 
δέκα τὴς πάντας καὶ πάσως καταβαλών. κιεὶ 

οὐδὲ µέχρι τούτων ἡ λύσσα καὶ βασκανία 
ἠρκέσθη τὸ ἀντιπάλε, ἕως αὐτὸν τὺν ἀθλη- 

τὴν γυμνὸν ἐπὶ τῆς κοπρίας ἐκκαλεσάμενος, 
καὶ κατάςικτον ὅλον τοῖς ἕλκεσι καὶ πλήρη 

σκωλήκων ἀπεργασάμενος, Φέαμα φρικτύντε 
καὶ Ξένον ὅλη τῇ ὑφ' ἡλίῳ. κατέςησεν, ἔτεσεν 
ἑπτὰ τοῖς ὀδᾶσι ὁαρδόπτων καὶ τῇ γλώσση 
λιυμώµενος ὅλον τὸ σῶμα τοῦ µάκαρος, µέ- 
χρις ὅτη τὴν ἧτταν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ὃ παμµίαρος 
ἐπεσπάσατο καὶ τὴν αἰσχένην τέλεον ἐκλη- 
ρώσατο. ἔχεις τὺ λοιπὺν καὶ τούτη τᾶ φιλο- 
σύόφου τὰ ἔπαθλα” ἔχεις καὶ τούτου τὴν ῥί- 
βλον πολὺ τῆς Ὁμήρο καὶ Πλάτωνος ἀηδό- 35 * 
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νος λιγνρώτερον ἄδεσα», οὗ μύθων καὶ πα- 
Φῶν ἀλλοτρίων ὑφηγήσεις διαγορεύοισαν, ἢ 
τὸν Φρασύτατον “Αχιλλέα ἢ τὺν Ὀδυσσέα 
τὸν πολυµήχανον, ὧν αἱ σφαγαὶ τυγχάνασι 
τρόπαια καὶ γυναικῶν φΦοραὶ κατορθώματα, 

ἀλλὰ τὸν Σατανᾶν ὑπὸ γυμνοῦ τινὺς καὶ 
ἁόπλεα καὶ μόνεβ καταρασσόµενον», καὶ φίλων 
συμπαθῶν ὁημηγορίας καὶ δάκρυα, καὶ φυ- 
σιολογίαν ὅλης τῆς κτίσεως, καὶ ζώων καὶ 
ὀρνέων φύσεις, καὶ λαμπρά τινα διηγήματα, 
καὶ αὐτᾶ δὲ τᾶ ὁράκοντος τὴν εἰκόρα τοῦ 

σκολιοῦ καὶ πολλὰς ἔχοντος τὰς ἑλίξεις καὶ 

τοὺς ὀᾳθαλμοὺς ὡς πῦρ ἀποςίλβοντας, καὶ 

τὴν εἲς δε καὶ τῶν καταχύυνίων τᾶ µονο- 
γενᾶς υἱᾶ tũ Φεᾶ συγκατάβασι», καὶ τὴν ἐξ 
ἆδου καὶ τῶν νεκρῶ»ν ἀναβίωσιν' καὶ πάλιν 
τὸν ὑίκαιον σεφανίτην ἀναγορεύησαν καὶ παῖ- 
δας καὶ κτῆσιν ὅλην πολυπλασίω λαμβάνοντα, 
καὶ χρόνο» ζωῆς διπλασιαζόµενο», καὶ Ψ γα. 
τέρω» ὀνόματα ἐξαλλάσσοντα" οὐ {ήδας η 
Εὐρώπης καὶ "ντιόπης, ἃς ὁ τῶν Φεῶν ὕπα: 
τος Ζεὺς διεκόρησεν, ἀλλ Ἡμέρας τε καὶ 
Κασίως καὶ “ἁμαλθείας προσωνυµίας λαμ- 

βάνασαι, καὶ τὸ κριθῆναι πασῶν γυναικών 
τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἐκπρεπέςεραι, καὶ τὸ 

δὴ µέγιςον τᾶ νικηφόρε καὶ σεφανίτη Ιὼῤ 
τὴν εὐγένειαν ὥσπερ τι γνώρισμα καὶ κλῆρον 
λαχούσας ἐξαίρετον. μόνος γὰρ οὗτος εὖγε- 
νὶς τῶν ἀφ ἡλίη ἀνατολῶν, ὁ κλεινὸς καὶ 
τριπόθητος, ὁ τοῦτο κερδάνας τῶν ἑαυτοῦ 
ἄθλων τὸ τελευταῖον καὶ ἔσχατον, τὸ μετὰ 
Ἀριςοῦ συναναςῆναι καὶ τὸν τῇδε κόσμον 
θεάσασθαι πάλιν μετὰ τᾶ σώματος, ὁ κατὰ 
τὸν Ηρακλέως μῦθον καὶ τὴν «4δμήτα 4λ- 
κησιν, ἣν ὁ καλλίνικός τε καὶ τριέσπερος ὑπὲρ 
τοῦ ἀνδρὸς τελευτήσασαν ἤγειρε, κἄν ἔσχα- 
τον πυρός τε καὶ γυναικὸς γέγονε παρανά- 
λωµα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἄρρητον τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν δύναμιν, τᾷ τὸν ἅδην σκυλεύσαντος 
καὶ τὺς »εκρὰς ἐκ τῶν καταχθονίων ἁρπά- 
σαντος, ὃς καὶ ἐκάφισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ γεν- 
νήτορος μετὰ τοῦ προσλήκµατος, καὶ βα- 
σιλεύει πάσης ἀοράτου τε καὶ ὁρατῆς κτί- 
σεως. 

ωβελαῖος μὴν παρὰ Ἰονδαίοις τιμώ- 
µενος. ἰςέο» δὲ ὅτι τὸ ἀργὸν ἔτος κατὰ ἑπτα- 
ετίαν ἠργεῖτο παρὰ Ἰουδαίοις, ὁμοίως ταῖς 
ἑβδομάσιν ἡμέραις. 

ωγή (Ποπ. ἕ 533) σκέπη. 
Ἰωδαέ. οὗτος ἱερεὺς ἦν, ὃς διὼ τὴν πολ- 

ἑωβιλαῖος -- Ἰωνία 

λὴν αὐτῆῇ εὐσέβειαν ἐβίωσεν ἔτη ϱλ' «3 Pa- 
ralip. 10). 

Ἰώεσδρος ὄνομα κύριο». 
Ἰωή πνοή. 
Ἰωήλ ὄνομα κύριο». 
Ἰω9άμ ὄνομα κύριον. 
Ἰώ9ηῇ ἐχολώθη. 
Ἰώνθων ὄνομα κύριον. 
ἰωκάς Hom. Ε 531) ὁρμάς, διώξεις. 
Ἰώκά τε δακρυύεσσα» (Ηοπη, A 6090). 

Ὅμηρος Ἰῶκα λέγει τὴν Ἰωκή», ὡς Ησίοδος 
(0. 536) κρόκω τὴν κρύκη», καὶ αὐτὸς Ὅμη- 

Ἶρος (Ε 209) τὴν ἁλκῇ ἀλκί, 'ἀλκὶ πεποιθώς." 
λέγει δὲ ἰωκὴν ἀπὸ μέρες τὴν µάχην, ἐπεὶ 
ὐιώξεως αἰτία γίνεται" ὅθεν καὶ βοὴν τὸν 
πόλεμο» ἀπὸ τοῦ ἀλαλαγμοῦ. 

Ἰώ, κλάετ᾽ ὦ᾽ ῥολοςάται, αὐτοί τε καὶ 

τάρχαῖα καὶ τόκοι τόκων. οὐδὲν γὰρ ἄν µε 
φλαῦρο» ἐργάσαισῦ ἔτι. οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσὸ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, ἀμφήκει γλώετῃ λάµ- 
πω», πρύβολος ἐμός, σωτὴρ ὁόμοις, ἐχθροῖς 
ῥλάβη, λυσανίας πατρῴων µεγάλω» κακών 
(Α Nub. 1158). 

Ἰῶλκα αὔλακα. 

Ἰώμαι αἰτιατικῇ. ἰώμενος Φεραπεύω». 
Ἴων Ἆῖοως τραγικὸς καὶ λυρικὸς καὶ φι-α 

λόσοφος, υἱὸς Ὀρδομιένες, ἐπίκλησιν δὲ Ἐέ- 
ὕου. ἤρξατο δὲ τὰς τραγωδίας διδάσκειν ἐπὶ 
τῆς πβ’ ὀλυμπιάδος. ὁράματα δὲ αὐτᾶ τῇ" 
οἳ δὲ λ΄, ἄλλοι δὲ μ΄ φασίν. οὗτος ἔγραψε 
περὶ μετεώρων καὶ συνθέτες λόγες: ὃν παί- 
ζω» 4ρισοφάνης ὃ κωμικὸς 'οϊόν φησι. eſ. 
ντ. 4νήναιος εἰ διθυραμβοδιδάσκαλοι. 
ων τραγῳδίας ποιητής, Χἴος τὸ γένος.υ 
ἰῶν βελῶν. ἰώ»ν δὲ ὀξυτόνως ἀντὶ τοῦ 

πορευδείς. 

Ἰωνάθδης ὄνομα κύριον. 
Ἰωνᾶς ὄνομα κύριον. 
Ἴωνες 'σιῶται καὶ "ττικοὶ 49ηναῖοε, 

διὰ τοῦ ω μεγάλα" (ΑΡ 7 97) "εἴης ἐν µα- 
κάρεσσιν, '4νάκρεο», εὖχος Ἰώνω»."' 

τούτοις «{αρεῖος ἐπὶ Ὑκύθας ἴὼν φύλα- 

ξιν ἐπὶ τοῦ Ἴςρυ ἐχρήσατο" ἐκτομίας δὲ αὐ- 
τῶν τοὺς εὐγενεςάτες ἐποίε, καὶ παλλακὰς 
τὰς Φυγατέρας. 

ἰωνιά ὁ λειμὼν τῶν ἴω», ὥσπερ ῥοδω- 
νιά ὁ τῶν ῥόδων καὶ κρινωνιά ὁ τῶν κρίνων. 

Ἰωνία χώρα. καὶ Ἰωνίας πόλεις ιβ, ἃς 
ἐνοικίζει Νηλεὺς ὁ Κύδρου. εἰσὶ δὲ Ἔφεσος 
“νδρόκλου, ἸΜίλητος Ἰνοῦς Πριήνη Ἀολο- 



Ἰωνικός — Ἰώσηπος b 

φῶν Τέως «4{έβεδος ᾿Ερυθραὶ Φώκαια Κλα: 
ζομεναὶ Χίος Σάμος. 
Ἰωνικός "Ελληνικός, “4φηναῖος, ἀρχαῖος. 

καὶ ἰωνικῶς ἀντὶ τοῦ ἀβρῶς" '"ἐμιτροῃό- 
ρου» τε καὶ διεκλῶντ Ἰωνικῶς”. 4ριςοφάνης 
ἐν Θισμοφοφιαζούσαις (169). 

Ἰωνίές χώρα. 
ἴωξες ἡ δίωξις, 
Ἰωράμ Ὀγοζίου υἱὸς βασιλέως Ἰσραήλ, 

πάσης κακίας καὶ πονηρίας ἀνάπλεως καὶ 

ἀσιῤής. ἦν δὲ τὰ ἄλλα ὁραςήριος. 
Ἰώραμος ὄνομα κύριον. 
ἰωρός Φυρωρός, φύλαξ. καὶ παροιμία 

"οὐδ᾽ ἐντὸς Ἰωροῦ... καὶ ὁ νόμος ὃ παρ 
Ἀθηνωίοις ἐκτὸς Ἰωροῦ ἐκέλειεν εἶναι τοὺς 
ἀνδροφόνους. ἐπὶ τοίνυν τῶν ἀπειλούντων 
καὶ σοβαρενομένων τῇ παρηιµία ἐκέχρητο. 
Ἰωσαφάτ βασιλεὺς Ἰωυδαίων. οὗτος 

εὐηρίησε τῷ δεῷ" διὰ δὲ τὴν πρὸς 4χαὰβ 
φιλοςηργία» ἔφη πρὸς αὐτὸν Tnoũ ὁ προφή- 

της ὁ τοῦ "4νανῆ "ῥασιλεῦ Ἰωσαφάς, εἰ 
ἁμαρτωλῷ σὺ βοηφθεῖς ἤ µισοιµιένῳ ὑπὸ κυ- 
ρίᾳ φιλιάζεις, διὰ τοῦτο ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ 
κυρίου, εἰ μὴ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρένησαν ἐν 
σο καὶ ὅτι ἐξῆρας τὰ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς 
Ἰοθδα, καὶ κατηύθννας τὴν καρδίαν που 
ἐκζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ εὑρέδη ἡ καρδία 
σου τελεία πρὺς κύριο», διὰ τῶτο ἐφείσατό 
συν ὁ κύριος, πλὴν ὅτι διεκόπη τὰ ἔργα σε 
καὶ συνετρίβησα» τὰ πλοῖά συ.’ κἀρτεῦνεν 
ὑιασκόμεθα ὡς ἐλωττοῖ τὰς ἐπὶ τοῖς ἁμαρ- 
τήµασι τιμωρίας τὰ προγεγενηµένα κατορ- 
δώματα": ὁ γὰρ Φεὺς ταῦτα ἐκείνοις ἀντι- 
μιτρῶν οὕτως ἐκφέρει τὴν ψῖῆφον. 

Ἰωσεςέκ ὄνομα κύριο». 
. Ἰώσηπος Ἰουδαῖος φιλαλήθης λέγων 
περὶ τοῦ προὺρύμε καὶ περὶ τᾷ κυρίη ἡμῶν 
καὶ Φεοῦ καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριςοῦ, Mur- 
δίη παῖς ἱερέως ἐξ Ἱεροσολύμων», ὃ γράψας 
τὴν Ἰουδαϊκὴν ἀρχαιολογία» ἐν βιῤλίοις κ’. 
οὕτος ἁλοὺς παρὰ Θεσπασιανοῦ μετὰ Τίτο 
τοῦ τἱοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ τῶν ᾿Ἱεροσολύμων 
ἁλώσει κατελείφθη, καὶ σὺν αὐτῷ εἲς 'Ρώ- 
µην ἐλδὼν ζ λόγους τῆς Ἱεροσολύμων ἁλώ- 

σίως τοῖς ῥβασιλεῦσι προσή»εγκε», οἵτινες τῇ 
ῥημοσίαᾳ βιῤλιοθήκῃ παρεὀόθησαν, καὶ διὰ 
τὴν ὀόξαν τῆς συγγραφῆς ἀνδριάντος ἠξιώθη. 
ἔγραψε δὲ καὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας 
λόγους κ’, ἀπὸ τῆς τᾷ κόσμε ἀρχῆς ἕως ιό’ 
ἔτους «4{ομετιανοῦ Καίσαρος" καὶ ῥ' ῥίῤλες 
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ἑτέρας ἀρχαιότητος κατὰ “Απίωνος γραμμα- 
τικοῦ “4λεξανδρέως, ὃς ἐπὶ Καλλιγύλα πρεσ: 
βευτὴς ἀπεςάλη παρὰ τοῦ µέρους τῶν “Ελ: 
)ήνων κατηγορήσων» Φίλωνος διὰ λόγε τινὺς 
κατάγρωσι» περιέχοντος τοῦ Ἰθδαίων ἔθνεςι 
ἔσι καὶ ἄλλος αὐτοῦ λόγος, περὶ αὐτοκράτο- 
ρος λογισμοῦ, ἐνάρετυς πάνυ, ἐν ᾧ καὶ τοῦ 
πάθους τῶν ἸΜακκαβωίων ἐμνήσθη. οὗτος 
ἐν τῇ η΄ τῆς ἀρχαιολογίας βίβλῳ φανερῶς 
ὁμολογεῖ διὰ τὸν ὄγκον τῶν σηκιείων τὸν Ἆρι- 
σὺ» ἐσφάχθαι παρὰ Ἰουδαίω», καὶ Ἰωάννην 
τὸν βωπτιςὴν ἆληνῶς γεγενῆσθαι προφήτη», 
καὶ διὰ τὴν σφαγὴν Ἰωκώβου τοῦ ἀποςόλε 
τὰ Ἱεροσόλυμα πεπορθῆσὺδαι. γράφει δὲ περὶ 
τοῦ κερίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ἄριςοῦ οὕτως ΄΄'γί- 
νέται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησᾶς, σα- 
φὸς ἀνήρ, εἴ γε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή: ἦν 
γὰρ παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος 
ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ τάληθῆ δεχοµένω», καὶ 
πολλοὺς μὲν τῶν Ἰονδαίων πολλοὺς δὲ καὶ 

τοῦ Ελληνικοῦ ἐπηγάγετο. ὁ Ἄριςὺς οὗτος 
ἦν. καὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πριότων» ἀνδριῶν 
παρ ἡμῖν ςαυρῷ ἐπιετιμηκύτος Πιλάτου, 
οὐκ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον αὐτὸν ἀγαπή- 
σαντες' ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτη» ἔχων ἡμέ- 
ραν πάλι» ζῶ», τῶν Φείων προφητιῶν ταῦτα 
καὶ ἄλλα µνυρία Φαυμαςὰ περὶ αὐτοῦ εἴρη» 
χύτων. εἷς τε »ῦν τὸ τῶν χρισιανῶν ἀπὸ τᾶδε 
ὠρομασμένον οὐκ ἀπέλιπε φῦλον.' τοσαῦτα 
ώσηπος περὶ Χριςᾶ ἐν τῷ τή’ λόγῳ φησίν. 
Sophronius. 

Ἰώσηπος Ἰουδαῖος ἱςοριογράφος. τᾶτονΏ 
φρουρεῖσθαι κελεύει Βεσπασιανὺς ὡς ἀνα- 
πέµψω»ν αὐτίκα Νέρωνι. τοῦτο ἀκούσας Ἰώ- 
σηπος µόνῳ τι διαλεχθηναι δέλειν ἔλεγεν 
αὐτῷ, µεταςησαμένα δὲ ἐκείνα πάντας πλὴν 
τοῦ παιδὺς τε καὶ δυεῖν φίλων ''σὺ μέν 
ἔφη, '' Βεσπασιανέ, νομίζεις οἰχμάλωτον εἲ- 
ληφέναι Ἰώσηπον" ἐγὼ δὲ ἄγγελος ἧκω σοι 
μεγάλων». μὴ γὰρ ὑπὸ Φεοῦ προπεμπόμενος 
οὐκ ᾖδειν τὸν ]εηδαίων νόµο». Νέρωνί µε 
πέμπεις; τί γάρ; οἱ μετὰ Νέρωνα µέχρι σᾶ 
ὁιάδοχοι μενοῦσι; σὺ δὲ Καΐσαρ καὶ ὁ αὺς 
παῖς οὗτος. δέσµει δέ µε ἀσφαλέσωτα, καὶ 

τήρει σεαυτῷ. δεσπότης σὺ καὶ γῆς καὶ Φα- 
λάττης καὶ παντὸς ἀνθρωπων γένες. ἐγὼ δὲ 
φρερῦς μείζονος Φέομαι, εἰ κατασχεδιάσω 
καὶ Φεοῦ.. ὁ δὲ δεσπασιανὺς παραχρῆµα 
μὲν ἀπιςεῖν ἐδόκει, καὶ τὸν Ἰώσηπον ἐδόκει 
πανθργεῖν' ἀτρεκῆ δὲ τὸν ]ώσηπον εὑρηκὼς 
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ἐδωρεῖτο ἐσθῆτι καὶ τοῖς ἄλλοις κειμηλίοις. 
Ιουερη;: Β. 1.38 8. 

Ἰωσήφ ὁ 0 πάγκαλος. ὅτος ἐτῶν τ΄ φθὀ- 

Ἰωσήφ -- 

νηθεὶς ὑπὺ τιῶν ἀθελφῶν καὶ πραθείς, γε: 
ύμενος ἐτῶν λ’ ἄρχων τῆς «4ἰγύπτου καθί- 

ζ J σαται, ἐν ἡ γενρήσας ῥ' υἱούς, Εφραὶμ κιαὶ 
— - ΄ } — 

ἸΠανασσῆ, ἀπέφανεν ἐτῶν οἱ. τὰ δὲ ὀςᾷ 
4 * — τα, 1 { — * 
Ἰωσήηφ Ἠωσῆς ἐξήγαγε μεν’ ἑαυτοῦ" ορκῳ 
7ὰρ ὥρκωσε» Ἰωσὴφ τὴς εἰοὺς Ἰσραίλ, λέ- 
ον (ἄεη. 50 25) ᾿ἐπισκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμᾶς 
κύριος, καὶ συρανοίσετέ μον τὰ ὀςᾷ ἐντεῦ- 

δεν κεθ’ ὑμῶν. 
» 4 .. 3 { . , 3 ’ 

Ἰωσίας Πασιλεὺς Ἱερουσαλήμ. ἐπὶ τότη 
κ. ζ 3 — — * 

«Κελκίας ὁ ἱερεὺς εὗρεν ἐν τῷ γαῶ ῥήῆλον 
4 3 / — -- νόμου, καὶ κοιωνησάµενος τῷ γραμιματεῖ 

ἐπέδειδε τῷ ῥασιλεῖ, ὃ δὲ εὐλαβὴς ὢὦν καὶ ' 

— — — — — — 

« η η ω — 
δίκαιος, ὡς ἀνεγνώσθη αὐτῶ, περιέρρηξετὴν 

ἐσθῆτα, τόν τε ναὸν ἐκάθησε τοῦ Φδεοῦ ἀπὺ 
τῶν βδελυγµάτων, καὶ τὰ εἰδωλεῖα ἐκπορ- 
ὑήσας ταῦτα καὶ τὰ ἐν Σαπαρείᾳ ἀγέζευξεν 
εἰς Ἱερουσαλήμ, ὅτε καὶ πάσχα ἠχύη πολλιῷ 
ἐπιλεῖψαν χρόνω. 

Ἰωσίας βασιλεὺς Ἰσραήλ, ὑικαιότατος 

ὑπὲρ τοὺς ἔμπροσύφεν αὐτοῦ ῥασιλεῖς γενύ- 
µενος, ὃς τὸν γόμον κυρία ἀναγιγιωσκόμενον 
ἀχριῤῶς ἀκούσας καὶ λίαν ἀθομήσας, εἰδὼς 

τοῦτον ἐν τοσούτοις ἔτεσι καταπατούμένο», 
τὰ ἱμάτια διαρρήξας καὶ ἔμφοβος γενόμενος 
ἀπέςειλε πρὺς Ὀλδὰν τὴν προφῆτι», πυνθα. 
»όμενος τί βούλεται κύριος περὶ αὐτοῦ καὶ 
παντὸς τοῦ λαοῦ. ᾗ δέ φησι "τάδε λέγει κύ- 

ἴριος.. ἀνδ ὧν ἠπαλύνθη ᾗ καρύία σου καὶ 
ἐνετράπης ἀπὺ προσώπα κα, ὡς ἤκεσας ὅτι 

ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπο» τοῦτον» καὶ τὸς ἐνοι- 
κοῦντας αὐτὸν τοῦ εἶναι ες ἀθβανισμὸν καὶ 
ες κατάραν, καὶ ὑιέρρηξες τὴ Ἱμάτιά σου 
καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιόν µου, δού, πφοςίηµέ 
σε πρὸς τοὺς πατέρας σε ἐν εἰρήνῃ, καὶ ἐκ 
ὕψει πᾶσι τοῖς κακοῖς οἷς ἐπάξω ἐπὶ τὺν τό- 

πον τοῦτον." ὃ δὲ ζήλῳ Φείῳ κφούµενος οὐ 
µόνο» τὰ πανταχοῦ εἴδωλα καὶ σεβάσματα 
κατέςρεψεν ἐκ ῥάθρω», ἀλλὰ καὶ τοὺς εἶδω- 

λολάτρας µαςίζων ἐξωλόθρευσε, τὸς δὲ ἤδη 
τεθρηκύτας ἐν τοῖς τάφοις κατέκαυσε. καὶ 

ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τά- 

φον τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Φεοῦ εὖπε "τί τὸ 
σκόπελον ἐκεῖνο ὃ ἐγὼ ῥλέπως᾽ καί φασιν 
οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ᾽ὁ ἄνθρωπος τᾶ Φεξ 
ἐςὶν ὁ προφητεύσας τοὺς λόγους τούτες ἐπὶ 
τὸ δυσιαςήριο» Βαιθήλ. καὶ εἶπεν ''ἄφετε 

b 

καγχάζει 

αὐτόν» ηδεὶς κινήση τὰ ὐςᾷ αὐτοῦ.” καὶ 
κέντοι καὶ τοὺς ἐγγαςρῳιύθᾶς καὶ τὰς ψει- 
ὑοπροφήτας καὶ πᾶν ῥδέλυγμα καὶ προσ: 
όγφισια ἐν Ἱερησαλὴμι ἐξῆρε. καὶ ἐπέσρεψε 
πρὺς κύριον ἐν ὅλη καρδία καὶ ἰσχύι καὶ 
ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὸν »όμον Ἠωσέως, καὶ 
τὸ πάσχα ἐποίησεν οἷον οὐ γέγονεν ἀπὺ τῶν 
χρόνων Ἰησοῦ τοῦ Νανηῇ καὶ Σαμουήλ" 
ᾧ βύας ἔδυσε χιλιάδας «ῇ), πρόβατα χιλιά- 
δὅως λη. καὶ κατωρθώθη τὰ ἔργα Ιωσίους 
ἐνώπιον κυρίου ἐν καρδία πλήρει εὐσεβείας, 
πλὴν οὐκ ἀπεςράφη κύριας ἀπὸ Φυμοῦ τῆς 
ὀργῆς αὐτοῦ, οὗ ἐθυκώδη ἐν τῷ Ιούδα ἐπὶ 

τοὺς παροργισιοὺὶς οὓς παρώργισε» αὐτὸν 
/ΠΗανασσῆς. Cedrenus. 

στα τὸ ςοιγεῖον, τὸ γράμμα. 
Ἰωτάπατα τόπος τκ. καὶ Γωταπα- 

τηνός. 

Ἰωτύμης. 
ἀπαλλάξας). 

Ἰώυμος, 
Ἰωχμός δόρυβος. 
ἵωνψ ἰχθῦς ποιός. 

Καβάδης (Agath. 4 27) ονομα κύριο». 

——— ἄπληςσος' κάβος γὰρ κέτρον 
σιτικόν. καὶ τὺν μἐῶυσον ἡμεῖς πίφον. 

χάβαξ πανοῦργος. 

Γκαβῥαλές ὁ καταβάλλων. οἷον ἀπὸ κε- 
πης ἅλις ἐσθίων. κλίνεται δὲ καββαλῖνος, 
ἔγκειται δὲ ἡ κάπη καὶ τὸ ἅλις. περέτ- 
τωµα γάρ ἐςι τῶν ᾿ἀπὸ κάπης ἐσθιόρτων 
ἁλόγων. 

καῤῥαλών καταβαλών»" “ἄμειφίας /Ηοι- 
χοῖς "καὶ σὺ ἐν ἦλθες, καβῥαλὼ» τοιώβα- 
λον. (εξ. ν. ἀναφψυχηραὺ. 

Καβειρώ» πόλις. καὶ Κάβῤεεροι όνομα 
έθνους. σημαίνει δὲ καὶ δαίμονας. 

Καβησός πόλις, καὶ Καῤησόδεν 
Ποπ. Ν 863) ἀπὸ Καβησοῦ πόλεως. 

χάῤβος εἶδος μέτρου. καὶ παροιμέά κά- 
βου κάβος. 

Καβύλη χώρα τῆς Οράκης, ἱδρυμένη 
πρὺς τῷ ΊΤάξῳ ποταµῷ, κατὰ μέσον τῆς 
Θράκης. Ηπτρ. 

κάγκακον (Ηοιη. O 864) Σηρόν. 
χαγχάζει ἀθρόως } 7ελᾷ. Εὐνάπιος «ρ. 105 

Nieh.) οἱ: δὲ Οὗνοι πλατὺ χαγχάσαντες 
ὦχοντο.. καὶ Σοφοκλῆης (Αἱ. 199)’ | Ἱπάντων 

καγχαζόντων γλὠσσαις,' τοτέει ῥλασφημέ»- 
των. “ὃ δὲ κατὰ θυιιὸν μὲν ἐκάγχαζε, ἠγα- 

᾿"ἐδεῖτο --- ἔνδημος) ζεἴιν. 



κάγχρυς -- καθ αὗτό 

πίχτει δὲ πρὸς τὸν ἀἄέρα καὶ συνεχῶς ἐβρυ: 
1το. καὶ καγχασμός ὁ ἔχχυτος γέλως. 

χάγχρυς τὰς κριθάς. καὶ καγχρυδίας 
ἄρτος. κάγχρυς αὖν τὰς ἀληλεσιιένας κρι- 
dic. 

κάδης ἁγιασμός' ''καὶ συσσείσει κύριος 
τὴν ἔρημον Κάδης.᾽ 

καδίσκος. ἀγγεῖόν τι, εἰς ὃ ἐψηφοφόρεν 
οἱ ὁμαςαί, οὕτως ἐκαλεῖτο. Φρύνιχος Μού- 
σας Ιδού, δέχα τὴν ψῆφον" ὁ καδίσκος δέ 
σοι ὁ μὲν ἀπολύων ὅτος, ὁ ὁ ἀπολλὺς ἁθέ. 

Καδμεία ἡ τῶν Θηβαίων ἀκρόπολις, 
χα Καῤμεία γυ»ὴ καὶ Καδμεία νίκη 
ὁιὰ ὑιφῷόγγε, Καδμία δὲ χώρα διὰ τᾶ κ. 
οἳ δὲ καὶ τοῦτο διὰ διφῷόγγου γράφουσι. 

. Καμεία νίκη λέγεται ἐπὶ τῶν ἐπὶ κακῷ 
πικώντω». οἳ μὲν λέγουσιν ὅτι Θιῤαῖοι νι- 
κήσαντες ὕςερον ὑπὸ τῶν ᾿Ἐπιγόνω» ἡττή- 
Φήσαν, οἳ δὲ ὅτι Οἰδίπες τὸ αἴνιγμα λύσας 
ἔπαθλον τὴν μητέρα ἔγημε. τίθεται κιὶ ἐπὶ 
τῶν ἀλεσιτελῶν. ὡς δὲ αὐτὸς ὁ τὰ περὶ Θη- 
βῶν συντάξας, ὅτι Κάδμος ἀνελὼν τὸν τὴν 
Μρείαν κρήνη» τηροῦντα δράκοντα ἐθήτευ- 
σιν άρει ὀκτὼ ἔτη. 

ν Καζμεία νίκη. ἀποδιδόασι τὴν ἐπὶ τῆς 
ἀλεσιτελοῦς νίκης, ἐπεὶ ᾿Ειεοκλῆς καὶ Πυλυ- 
γέχης μονομαχήσαντες ἀμφότεροι ἀπώλοντυ. 
ἵεεροι ὁέ φασι» αὐτὴν λέγεσθωι ἐπὶ τῶν νι- 
κώντων μὲν τοὺς πολεμίας, πλείονας δὲ τῶν 
οἰκείων ἀποβαλλόντων, 

Καῤμεῖος ὁ Θηβῤαῖος. 
Καὐμείωνος. 

. Κάὺμος [ὸ (ήιλήσιος] εὑρετὴς τῶν γραμ 
µάτων, ἐν ἐπιγράμματι Ζήνωνος (ΑΡΤ 117) 
"η δὲ πάτρα Φυίνισσα, τίς ὁ φθύνος; ὃν 
καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, ἀφ' οὐ γραπτὼν 'Ελ- 
λὰς ἔχει σελίδα. 

ὅτι τὸν Κάδμον φασὶ πρῶτον ἐς τὴν Ἑλ- 
Ἰάδα κοµίσαι τὰ γράμματα, ἅπερ πρῶγοι 
Φαίνικες ἐφεῦρο». 

ν Κάδμος Πανῥίνος ἸΗιλήσιος ἱςορικός, 
ὃς πρῶτος κατά τινας συγγραφὴν ἔγραψε 
καταλογάδη», μικρῶ νεώτερος Ὀρφέως. συ- 
νέταξε δὲ κτίσιν Μιλήτου καὶ τῆς ὅλης Ἰω- 
γίας ἐν βιῤλίοις ὁ’. 

ς Κάδμος ᾿ρχελάου Ἰιλήσιος, ἱςορικὸς 
νεώτερος. τινὲς δὲ καὶ «{υκῖνον Κάδμον ἀνέ- 

Ίθαψα»" ἴσως οὖν ἐσὶν ἕτερος. ἔγρωψε δὲ 
ταῦτα, λύσιν ἐρωτικῶν ὁ', καὶ ττικὰς ἴςο- 

βίας τς’. 
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κάδος µέτρον οἰνηρό». 'τρισσῶν οἰνοπέ- 
ὅων τρισσὺς ἱερώσατο τέσδε ἐμπλήσας οἱνθ 
πρωτοχύτοιο κάδους" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 44). 

Καδουίας βασιλεὺς Φκυθῶ». 

Κάειρα (Ηοπι, 4 142) πόλις, καὶ ὄνομα 
κύριον. 

καθαγιάζεται ἀφιεροῦται. 
χαθαγίσω καύσω, καθιερώσω. 
χαθαιρήσετε καθελεῖτε. καὶ Θουκνὸδέ- 

όης (3 13) καὶ τῶν ἄλλων οἱ πλείους. 
χαφθαιρήσονται καταλήψονται. 
καθαίρω αἰτιατικῇ. 
χαναλάµενος καταπηδήσας" ''ὃ δὲ κα- 

Φαλάμενος ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ τὸ ξίφος ἑλ- 
κύσας παίει αὐτόν. 

χάθαµµα λύεις, ἐπὶ τῶν δύσλυτόν τι 
λύειν ἐπιγειρούντων, ἀπὸ τῆς ἁμάξης Πίδα. 
λόγιον γὰρ τοῖς Φρυιξὶν ἐκπεπτώκει, τῆς κο- 
µισάσης τὸν Μίδα» ἁμάξης εἴ τις ἐπιλύσειε 
τὸν δεσµόν, τοῦτον τῆς “σίως ἄρξει». -ἁλέ- 
ξα»δρος δὲ ἔλυσε. seh. Εαν. Hipp. 671. 

καθάπαξ παντελῶς, συλλήβδη». λέγε- 
ται καὶ καδάπαν"' “καθάπαν γε μὴν αὐ- 

τοὺς ἐκπολεμιεῖν οὐκ ἔδοξεν. 
κχαφθαπτός ἐνδεδεμένος" “ρισεράνης 

Βατράχοις (19343) 'νεβριῶν δυραῖς καδαπτύς.”" 
ὡς Ἑαρακτός. τὸ δὲ ἑιέρως λεγόμενον δηλοῖ 
τὸ οἷων καθάπτεσθαι. 

καθᾶραι. 
καθαρίζω αἰτιατικῇ. 
κάθαρια" “οὐ φδείφη κάθαρµα, εἶπεν 

καὶ ἐκπαδὼν ἡμῖν ἄπει;' ρισογάνης Ran. 

7468 Ν. ὑπὲρ δὲ καθαρμοῦ πόλεης ἆνήρουν 
ἐολισιιένον τινά, ὃν ἐκάλοιν κάνΦαρµα. 

καδάρσιον. ἔθος ἦν 49ήνησι καβαίζ 

ρε» τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ Φδέωτρα καὶ ὅλως 

τὰς τοῦ ὁήμου συνόδους μικροῖς πάνυ χοι- 

ριδίοις, ἅπερ ὠνόμαζον» καθάρσια. τοῦτο δὲ 
ἐποίην οἱ λεγόμενοι περιςίαρχοι, ὀνομασθέν- 
τες οὕτως ἢ ἀπὸ τοῦ περιςείχειν ἡ ἀπὺ τῆς 
ἑξέως. Harp. 

καθαρσιώτερα λαμπρότερα" "κκθαρ: 
σιώτερα ταῦώ’ ὑπάρχει καὶ πολυτελέστερα” 
Wolyh. 11 ο 6). 

κιδαρῶς ἀκριῤῶς, σαφῶς. (Ῥτοεορ. 
Pers. 3 8) '"εἴ τι ἐν Πέρσωις καθαρὺν ἦν 

ξυγκαλέσας, ἐς πάντας ἐξήνεγκεπερὶ τότωκ. 
καν αὑτό, ὃν αὑτό---  ἑτέρι ἕνεκεν, δὲ 

ἄλλο. καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀντίθεσις λαμβάνε- 



ται αὐτῷ ἐκ τῶν ποιητικῶν αἰτίων, ἡ δὲ 
δευτέρα ἐκ τῶν τελικῶ», οἶον. καν αὐτὸ μὲν 
* 244 3 J - 3 ΩΣ -- 
ἔχομεν τὺ υρᾶν», τὸν δὲ πλᾶτον ε καν’ αὐτὸ 
ἀλλὰ δὲ ἄλλο. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης 
ἀντιθέσεως" τὴν ;ὰρ ἀρετὴ» ὁὲἡ αὐτὸ ἐπιτη- 
δεύομεν καὶ οὐκ ἄλλα τινὺς ἕνεκα (κάν γὰρ 

χ ’ - μὴ ᾗ ἀμοιβή, αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν ἐπιτηδευτέα 
ἐςί), τὴν ιιέντοι ἰσγὺν οὐ ὑ αὐτὴν ἔχομεν 

* * J 8 * 1 — 

ἀλλ’ ἑτέρου ἕνεκα. μὲν οὖν δι αὗτό, 
τοῦτο πάντως καὶ καθ ἑαυτύ: οὐκ εἰ τι δὲ 

καθ’ αὑτό, τοῦτο πάντως καὶ ὃ αὑτό. οἷον 

δὲ αὐτὸ τῇ ψυχῇ ἡ ἀρετή, καὶ ἔτι καν’ αὑτό. 
. * — * — * — 

τὸ γὰρ ποιμτικὸν «ἶτιον τῆς ἀρετῆς ἐν αὐτῇ 
. . — * . - . . 1... 

ἐσὶ τῇ ψυχῇ" οὐ δεῖται ;ἀρ ἑτέρου ἔξωνδεν 
΄ -” , * 1 J * 

εἰς κατόρθώσι» τῆς αρετῆς. ὁμοίως καὶ τῷ 
— 4 { ’ 3 ε ε ’ J * * σώματι ὃγ αὑτό ἐςιν ἡ ὑγεία ἀγαθόν, διὸ 
* { { 2 ) 3 * J / 

καὶ καῦθ αὐτὸ. οὗ Ἡν καὶ εἰ καθ αυτό, 

πάντως καὶ ὃν αὑτό: καθ’ αὑτὸ μὲν γὰρ τῇ 
φυχῇ τὸ ὁρᾶν, οἱ μὴν ὃ αὐτὸ ἀλλὰ δὲ 

ἀρετὴν ἢ διὰ τὸ σώζεσθαι, ὑμοίως δὲ καὶ 
εἴ τι μὲν δὲ ἄλλο, τοῦτο πάντως καὶ ἑτέρυ 
”, * .”, * 4 — 

ἕνεκεν, οὐκ ἔμπαλιν δέ. ὁ γὰρ πλοῦτος διὰ 
τὴν ἐμπορία» μὲν ἡ διά τι τοιῦτο», καὶ ἑτέ- 
ρου δὲ ἔνεκέν ἐςι (τῆς ἀρετῆς ;/ὰρ πολλάκις 

χάριν), τὸ αέντοι ὁρᾶν ἡ τὸ ὑγιαίνειν ἑτέρι 
μὲν ἕνεχεν, οὐκέει δὲ δὲ ἄλλο ἀλλὰ καν’ 

. ΐ — J 

αὗτό. ἀντίκειται ιιὲν οὐ» τῷ μὲν καθ’ αὑτὸ 
* 2242 — J — * * ση 

τὸ ὃν ἄλλο, τῷ δὲ δὲ αὐτὰ τὸ ἑτέρη ἕνεκεν, 

ἐνδέχεται μέντοι τὸ καθ’ αὑτὸ ὃν ἄλλο εἶναι 
. η * * . ε ΄ 2 

κατὰ συμβεβηκός. τὸ γάρ ὑγιαίνειν καθ 
* 4 3 4 ’ — ’ ⸗ v 

ἑαυτὸ μὲν ὑπάρχει τῷ σώµατι, γένοιτο ὁ᾽ ἂν 
* » 

ὁ ἄλλο καὶ κατὰ συκβεῥηκός, οἷον διὰ τὸν 
ἑατρὸν τὸν ὑφελόμενον τοῦ σώκατος τὸ λυ- 
μαῖνο»" ὃ μὲν γὰρ τὰ ῥβλάπτοντα κωλύει, ἡ 
δὲ φύσις τοῦ ὀχλοῦντος ἁπαλλαγεῖσα τὴν 
κατὰ φύσιν ὑγείαν ἐργάζετωι. καὶ ἡ ἀρετή, 
αἱρετὸν οὖσα ὃν αὑτό, γένοιτ ἂν κατὰ συµ:- 
βεβῥηκὸς τῆς εὐχκλείας ἕνεκεν, καὶ εἶποι ἄν 

. 3 ᾿ * J ᾿ * Ὑ 2 ” 

τις διὰ τὴν ευκλειαν τὴν ἀρετὴν είναι, ἆλλ 
* * ς * J ⸗ 4 { / 

οὐ καύ αυτό, κατὰ συµβεβηκός δέ. ὁμοίως 
J 7 

καὶ τὴν ὑγείαν, ὁ αὑτὴν οὖσαν τῷ σώματι 
αἱρετόν, εἴποι ἄν τις ἑτέρῳ ἕνεκεν κατὰ συµ- 

7 * J σ' 

ῥεβηκὸς εἶναι, τοῦ πράττειν τάδε ἢ τάδε. 
Alex. Aphrod. in Top.? 

καν αὗτοῦ Βελλεροφόντης, ἐπὶ τῶν 

ἑαυτοῖς κακὰ ἐπιφερόντω». 
καύθεδεῖσθαι. καὶ καθεδοῦνται κα- 

Φεσφήσονται. 
1 ε * ⸗ . * M 

καθέδρα ἡ ἐπίσχεσις παρὰ Θουκιδίδῃ 
ὢ 18). 

καν αὑτοῦ -- καφηδυπαθῶ 

χαθδεικέναι. καὶ καθεικιές πέµψας. 
χαθεῖλον κατέβαλο». 
καθ ειμένην κεχαλασμµένην. 
καθεῖναι ἐπὶ τὸ κάτω ἀπολῦσαι" «ἄντι- 

σθένης ᾿ φασὶ πρῶτον πώγωνα καθεῖναι καὶ 
Γβάκτρῳ καὶ πήρα χρήσασθια”' (Ὀἱορ. L. 6 13). 

καθεῖντο ἐκρέμαντο. 
χαῦ εἰρμόν. 
χανείς ἐμβαλών, χαλάσας"' ᾿καθείς τε 

τὴ» χεῖρα ἐς τὴν πήραν ἀναιρεῖεαι τὴν ἐπι- 
ςολήν. ο. v. σέατα. 

καθεῖσαι τὰς κόµμας ἐδεοκλύτουν 
ἀντὶ τοῦ καταβαλοῦσαι, ἐξαπλώσασαι" ""κα- 
Φεῖσαι τὰς κόµας τὰς παλαιὰς ἐκείνας ἔκά- 

λουν ἡλιόν τε καὶ ὀίκην (ο, ν. ἰσηλίκων). 
κανεῖτο" Ιώσηπος (9.1. 5 2 38) "ἔνδα 

καθεῖτό τις ὁπλιτικὴ μοῖρα φρουροῦσα τὴν 
ἐμῤολήν. 

καθ ἱκάςην. καθέκαςα δὲ ἐπίρρημα. 
καθελών «ημοσθένης (23 53) ἀντὶ τοῦ 

ἀνελών ἤτοι ἀποκτείνας. καὶ Στησίχορος δὲ 
καὶ Σοφοκλῆς οὕτως ἐχρήσαντο τῷ ὀνόματι. 

χανελῶ σε αἰτιατικῇ. 
καθέντες καταγαγόντες. 
καδέξει κρατήσει. 
κάθες χάλασον. 
κανεςσαµένος ἐπιτετραμμένος"' '"καδε- 

σαμένος ἐπὶ τῆς γάζηςι' τεταγκένος. καὶ αὖ- 

δις καὶ φυλάσσειν μὲν τῶν καθεςαμένων 
οὐδὲν ἠξίου,” τυτέςι τῶν ἤδη τελεσθέντω». 

καθεςάναι. 
καθεςηκός' "τὸ πᾶν Φύελλα ἐγεγόνει, 

ὡςε τὸ καφεςηκὸς νυκτὸς διαφέρει οὐδέν,' 

ο{, νν, Φύελλα εἵ σρόῤιλος. 

κανεςώς. 

χανεςῶτα ἠρεμᾶντα" (Ρο]γὸ. 5 19) ηρ- 
ἕαντο τὰ καφεςώτα κινεῖν. 

χανεςῶτι ἡσύχῳ, ἀταράχῳ"; ᾿ ἐπηρμένω 
δὲ ἤςην ἄμφω ταῖς ἐλπίσι, καὶ οἵω οὐκέτι 

ἐν τῷ καθεςῶτι βιοτεύει» τρόπῳ.” 
κανθεςώτω» νόμων τῶν ὠρισμένων" 

(Αραϊι, 1 5) ᾿"ᾗδονται γὰρ τῇ τῶν καθεςώτων 
κινήσει, φυλαττομένω». 

κχάφετος ὁ καφειµένος εἰς τὸ πέλαγος 
ἀμνός. οὕτω «{νσίας καὶ ΠἨελίτων. Harp. 

κάν η καθέζη. 
καθήγνισμαι κεκάφαρµαι. 
καθηγοῦμαι δοτικῇ. ᾿καθηγᾶμαι ταί: 

ταις εἰς τὸν λιμένα, 

καὐηδυπαθῶ γενικῇ" ᾿καθηδυπαθῶν 



καθῆκαν -- καθιεές ἃ 

τοῦ βίου. αἰτιατικῇ ὁέ "τὸν τῆς ἐξουσίας 
χαιρὸν καθηδυπαθοῦντα ἱκανῶς.' 

καθῆκαν»ν προεβάλοντο" ''οἳ δὲ ἐπ᾽ ἑξα- 
πάτη “Ρωμαίων καθῆκαν τὸν λόγον.” 

χαθῆκαν ἐχάλασα». 
χαθῆκόν φασι πρῶτον ὠνομιακέναι Ζή- 

νωνα τὸν Κιτιέα, καὶ λόγον περὶ αὐτοῦ πε- 
ποιηκέναι (Β]ορ. Ι.. 7 35). Πολύβιος” τολμῶσι 
πέρα τοῦ Φέοντος καὶ ποιοῦσι παρὰ τὸ κα 
Φηκο». 

κανηῆκον. ὅτι καθῆκύν φασιν εἶναι, ὃ 
πραχθὲν εὔλογόν τε ἴσχει ἀπολογισμόν" οἶον 
τὸ ἀκόλεθον ἐν ζωῇ, ὅπερ καὶ ἐπὶ τὰ φυτὰ 

καὶ ζῷα διατείνει' ὁρᾶσθαι γὰρ κἀπὶ τύτων 
καθήκοντα... κατά τινας εἴκειν τῆς προσ- 
ονομασίας εἰλημμένης. ἐνέργηιια ὁ αὐτὸ εὖ- 
ναι ταῖς κατὰ φύσιν κατασκεναῖς οἰκεῖον. 
τῶν γὰρ καθ’ ὁρμὴν ἐνεργουμένων τὰ μὲν 
καθήκοντα εἶναι, τὰ δὲ παρὰ τὸ καθήκον. 
καθήκοντα μὲν οὖν εἶναι ὅσα λόγῳ πρέπει 
ποιεῖν, ὡς ἔχει γονεῖς τιμᾶν, ἀδελφούς, πα: 
τρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις' παρὰ τὸ κα- 
Φῆκον δὲ ὅσα μὴ αἱρεῖ λύγος, ὡς ἔχει τὰ 
τοιαῦτα, γονέων ἀμελεῖν, ἄδελφῶν ἀφροντι- 
σεῖν, «ίλοις μὴ συνδιατίθεσθαι, πατρίδος 
ὑπερορᾶ», καὶ τὰ παραπλήσια" οὔτε δὲ κα- 
Φήκοντα οὔτε παρὰ τὸ καθῆκον ὅσα οὔτε 
αἱρεῖ λόγος πράτετειν οὔτε ἀπαγορεύει, οἷον 
χάρφος ἀνελέσθαι, γραφεῖον κρατεῖν, «λεγ- 

γέδα καὶ τὰ ὅμοια τότοις. καὶ τὰ μὲν εἶναι 
καθήκοντα ἄνευ περιςάσεως, ὡς τάδε, ὑγι- 
είας ἐπιμελεῖσθαι καὶ αἰσθητηρίων καὶ τὰ 
ὑμοια" κατὰ περίςασιν δὲ τὸ πηροῦν ἑαυτὸν 
καὶ τὴν κτῆσιν διαρριπτεῖν, ἀνάλογον δὲ καὶ 
τῶν παρὰ τὸ καθῆκο». ἔτι τῶν καθηκόντων 
τὰ μὲν ἀεὶ καθήκει, τὰ δὲ οὐκ ἀεί. καὶ ἀεὶ 
μὲν καθήκει ... τὸ ἐρωτᾶν καὶ πυνθάνεσθαι 
καὶ περιπατεῖν καὶ τὰ ὅμοια, ὁ δὲ αὐτὸς λύ- 
Ίος καὶ ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ καθῆκο». ἔςι δὲ 
καὶ ἐν τοῖς µέσοις τι καθήκον, ὡς τὸ πεί- 
Φεσόαι τὸς παῖδας τοῖς παιδαγωγοῖς, Diog. 
1..7 107. 

καθήκοντα. «{ημοσθένης ἐν ἑνδεκάτῳ 
Φιλιππικῶν (10 837) φησὶν 'ὅσις οὐκ ἠξίη τὰ 
καθήκοντα ἐφ᾽ ἑαυτὸν ποιεῖν, ἀντὶ τοῦ τὰ 
ἥκοντα. 

χαθηκόντως δεόντως, πρεπόντως. 
χανηκούσαις διεκτρεχάσαις' Ἐενοφῶν 

(Απαὺ. 4 311) "ἐν πέτραις καθηκούσαις ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὸν τόπον. 

κχαθήκω γενικῇ. 
κάθημαι. 
καθηιαξευμένος τετριµµένος, ἐγγε- 

γυμνασμένος. «4ἰλιανός ''γύναιον ἐκ ανρίας, 
καθημαξευμένον ὑπὸ παντὸς τᾷ προσιόντος" 
ἑταίρα γὰρ ἦν ἐμφανὴς καὶ τῶν ἐν τοῖς μέ: 
µοις ὃν ἀκολασίαν περιπαθεςέρα, τοῖς τε 

φαινομιένοις ἐς τὴν κοινὴν ὄψιν σχήµασιν 
ἐκκαλουμένη τοὺς ὁρῶντας ἐς τὰ πάθη τοῦ 
σώματος, καὶ κατατείνουσα τὺν ὁῆμον καὶ 

ὅσον μετὰ τοῦ δήμου πρὸς συώδη τινὰ καὶ 
μανικὴν ἀσέλγειαν. 

καθήμενο»πεδίον τὸ ὁμαλόν' (ΓΊνευ- 
phyl. Sim. ὅ 10) "οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἐς καθήμε- 
»Ο» πεδίο» ἐερατοπεδεύοντο. 

καθ ἡμέραν. 
καθᾖρει τοῦ ἀξιώματος κατέσπα" Dio 

Cass. 68 ϐ) ôò δὲ Τραϊανὸς ὅτε ἐφθόνει ἔτε 
καθ ῄρει τινά, ἀλλὰ πάνυ πάντας τοὺς ἆγα- 

δοὺς ἐτίια. διὰ τοῦτο οὔτε ἐφοβεῖτό τινα 
οὔτε ἐμίσει. 

καθῄρηντο τὰς γ»ώµας ἀντὶ τοῦ εἰς 
δειλία» ἐνέπιπτον" οἱ δὲ πλέονες καθῄρηντο 
τὰς γνώμας ἐπὶ τοσοῦτον ὧςε τῆς πίςεως 
τῆς πρὸς βασιλέας ὑπὸ τοῦ περιδεοῦς ἀφί- 
ζσαντο. 

κχαθῆσνδαι. καὶ καθῆςο ἐκαθέζετο. 
χαθιγκένος καθελώ», φθάσας' "ὁ δὲ 

βασιλεὺς καθιγμένος καὶ ταύτης τῆς ἐπιῤο- 
λῆς ἐγίνετο πρὸς ἀναζυγήν' (Ρο]γυίαν Ὦ). 

χαθιγνέσαι (89 καθαγνίσαι) »εκροῖς 
φῦσαι. 

κάθιδρος κεχµηκώς. 
καφιδρυνθέντες, 
χαθίδρυσα» ἀσφαλῶς κατώκισαν' "καὶ 

Φύσαντες καθίδρυσαν τὰς πόλεις, Τραϊαναὶ 
μὲν δὴ ἐπώνυμος ἑκατέρα ἦν. 

χαθιδρύσασθαι βεβαιῶσαι' ' ἐκπέμπει 
οῦν τοὺς περὶ συμβάσεως λόγους, δυνατὺς 

καθιδρύσασθαι κεχειροτονηκὼς πρεσβευτάς” 
(Théophyl. Sim. 3 10). 

χαθδίει ἐνέβαλεν, ἐπεχείρει λέγειν" 'ὃ δὲ 
χαθίει πεῖραν εἲς τὸν ἄνδρα, οἰόμενος αὐτὸν 

ἕξειν κοινωνὸν ὧν ὥρμηται.) 
κανίει ἀντὶ τοῦ κατάφερε, ἢ ἐπίθες τῷ ὃ 

τρυβλίῳ. ἀντὶ τοῦ χάλα αὐτά (Α Αν. 387). 
καθιείς ἀντὶ τοῦ καταβαλώ», ἐναρξά-α 

μένος" 'ὃ δὲ πεῖραν καφιεὶς καὶ ἐπιῤθλεύων 
ἐλέγξαι πανταχόθεν, τὰ τοῦ λέβητος καὶ τῆς 
χελωώνης καὶ τὸ ἀρνοῦ ἐν «4υδοῖς ἐπαλαμᾶτο."' 
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» καθιείς ἐπιπέμπων" 'ὃ δὲ ψενδεῖς ἄγγε- 
λίας διὰ τῶν προσκόπω» ἀεὶ καφιεὶς εἴθιζεν 

αὐτοὺς ἐν χόσμῳ πορεύεσθαι. εἲ. v. προ: 
σκόπω». 

χαθιεροῖ Φεῷ ἀνατίθησι. 
χαθίεσαν κατῆλθο». 
καθιζάνει ἐγκάθηται. 
καθίζεσὃδε καταπήξδατε. 
καθίζω αἰτιατικῇ. 
χαθίκετο καθήψατο. 
καθικνεῖται, γενικῇ, ἅπτεται" ὃ δὲ 

µίαν τῶν σχιζῶ» ἀνελόμενος καθικνεῖται τά" 
δελφοῦ, καὶ ὃ μὲν νεκρὸς ἔχειτοι” 

χαθικόμένοι καθαψάµενοι" Πολύβιος 
''πάντες μὲν γὰρ οἱ ῥασιλεῖς καὶ φίλες προσ- 
αγορεύουσι καὶ συμμιάχης τοὺς κοινωνήσαν- 
τας τῶν αὐτῶν ἐλπίδω», καθικύµενοι δὲ τῶν 
πράξεων» παρὰ πόδας οὐ συμμαχικῶς ἀλλὰ 
δεσποτικῶς χρῶνται τοῖς πιςεύσασι. 

καθίκωμαι αὐθυπότακτον. 
κχαθιλαρεύομαι γενικῇ. 
καθίµησε κατήντλησε. 
καθιμῶσι }χαλῶσι, καὶ καθιμῆσαι 

χαλάσαι σχοινίον ἢ τι τοιοῦτον. 
καθιππάζεσθαι συνελαύνειν, ἐρίζει», 

συντρέχειν"' ᾿ὁ δὲ Βίων ὁ σοφιςὴς ποικίλος 
ἦν, πλείσας ἀφορμὰς δεδωκὼς τοῖς βουλο- 
µένοις καθιππάζεσθαι φιλοσοφίας (Οίομ. 
.. 4 41). 

καθέσα Hom. Ἰ 202) ἑτοίμαζε, 
καθιςάµενος πρὸς τὸ βέλτιον µετά- 

γω»: “ὁ δὲ Καῖσαρ εἲς τὴν 'ἀσίαν ἦλθε, τὰ 
τῶν ὑπηκόων καὶ τῶν Πάρθων ἅμα καὺι- 
σάµενος.. καὶ αὖδις 'πολεμοῦντί τε αὐτῷ 
καὶ τὰ περὶ τὴν ἀρχὴν καθιςαµένω συγγε- 
ρόμενος" φησὶ Πκρίτων ἐν 1 ετικοῖς. 

κανθίςσατο ἐπεμελεῖεο, ἐφρόντιζεν" "ὁ δὲ 
βασιλεὺς ἀκούσας τὰ ξυνενεχθέντα εὖὐθὺς 
κωθίςατα ἐς τὸν πόλεμον. 

καδόδοις ἀγωγαῖς, περιόδοις. 
καν οἶμον καθ’ ὁδόν. 
καθολικῶς καφύλου. 

καφόρμµια περιθέματα, 
χαφοσιούμένος ἀντὶ τᾶ πληροφορῶν" | 

καφθιεείς Ὁ -- καιάδας 

᾿κακὸ» τοὺς Φεοὺς ἐγγυητὰς ἔσεσθαι, οἷς χα- 
«Φοσιωθεῖσαι τὰς ἰκεσίας ποιήσανται πρὸς 
τὸν ὕπωατον. 

καδοσίωσις δικαίωσις, χατάκριαις, πι. 
ρὰ τὸ κατὰ τοῦ ὁσίου γίνεσθαι, Πποι τοῦ 
βασιλέως. 

ὅτι ἐπὶ Θεοδοσία τᾶ βασιλέως ᾿Ῥωμιαίων 
Σύμμαχος ἀπὸ ὑπάτων εἷἲς τὸν τύραννον 
ΙΗάξιμο» βασιλικὸν λόγον διεξῆλδε, καὶ ὃς 
διὼς τὸ τῆς καθοσιώσεως ἔγκλημα τοῖς τῶν 

ἐκκλησιῶν σηκοῖς προσκαταφεύγει' ὃν ὁ Θε0- 
ῥόσιος πάσης φιλανθρωπίας ἠξίωσε᾽ (ε[. δο- 

erat. 5 14). καὶ αὖθις περὶ Ἀριςοῦ (εί. Νέ 

ρω» ) "τοῖς γὰρ νόμοις αὐτὸν παρεδώκαμµο, 
καὶ εἲς καθοσίωσιν οὐγ ἡμιάρτομεν. 

κανόσον ἐπίαρημα. 
καθυβρίζω αἰτιατικῇ. 
καν ἕδατος γράφειν, ἐπὶ τῶν µάτην 

πονούρτων. 
χαθυλακτῶ σου. 
καν) ὕπαρ. 
καθυπερηκόντισαν (Α Αν, 829) περ: 

ἐβάλοντο, ἐνίκησαν. 
καθύπερῦε» ὑπεράνωῦεν. 
καθυπέρτερον μεῖζο». 
καθ ὕπνους. λύσις ὀνείρᾳ. 'ὄναρ κα 

ύπνους »ητρεκὲς λαλεῖν τόὀδε. Ὁ ανὼν καθ 
ὕπνες Προντίδων ἔσῃ δίγα. γελῶ» καθ’ ὕπνες 
ὑνσφόρες ἕξεις τρύπους. κλαίων καθ’ ὕπρες 
παγχαρὴς πάντως ἔσῃ. Astrampsyelius. 

καθυπουλεύω αἰτιατικῇ. 
καθυφεῖντο ἀντὶ τοῦ ἑαυτοὺς ἐδίδοσων 

εἲς ὄλεθρον" (Ροἱψὴ. ἃ 60) "πολλοί δὲ καὶ κα: 
Φυφεῖντο ἑαυτὸς ὁλασχερῶς διὰ τὴν ἔνδειαν 
καὶ αυνέχειαν τῶν» πύργων». 

καθυφῆκεν ἐνδέδωκε», ὑποκατίβη- 
χανὐυφίεντο ἀντηλλάττοντα, καταπροϊ- 

ὀίδοσαν" (1ονθρὶ. ΔΑ. 1.6 ἃ 3) ''οἱ δὲ τοῦ Σα: 

μουἡλ τοῦ προφήτο υἱοὶ ὁώρων καὶ ληειµά: 
τω» αἰσχρῶν καθυφίεντο τὸ ὁίέκαιον.” 

καθωραΐζεται σεμνύνεκαι. 
κχαθωσιωμιένος ἀνακείμενος, ἔγγεγρα-» 

μένος, 
χαφωσιωμένος ἔννομος, κόσµιος, τἩ 

(Πετοάίαυ. 79) '"Ὁὃ δὲ ἀγανακτήσας ἐπὶ τῇ | µιος' ''Οὐράνιος ὁ καθωσιωιιένος µαγεςριο" 

τῆς ἀρχῆς παραλύσει, τῷ τε Ἰαξιμύῳ κα: | νὸς εὐσεβῆ γράμματα ἀποδέδωκε τῷ ὁσιω- 
Φοσιούμενος, ἀθροίσας «ρατὸν ἦκεν ἐπὶ τὴν | τάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ ἸΚαλανδίωνι.. καὶ καὶ 

Καρχηδόνα, 
κχαδοσιωῦὺδεῖσαι ἀνατενδεῖσαι' (Dionys. 

Hal. 8 48) "ὑπὲρ δὲ τὸ μηδὲν παφεῖν αὐτὰς 

Φωσιώσθδαι. 
κας σύνδεσμος συμπλεκτικός. 
χαιάδας παρὰ .{άκωσι βασιλιἡ φρερ” 



καὶ δή -- Κάιν 

καὶ Σικελιώταις, παρὰ δὲ Πέρσαις οἴκήμιά 
αεςὺν τέφρας. παρὰ δὲ «4ἱδίοιιν οἱ κακῶρ- 
γοι χρυσαῖς ἁλύσεσιν ἐδέδεντο. εἰς δὲ τὸν 
καιάδαν εἰώθασιν οἱ “άκωνες τοὺς κακάρ- 
νους ῥίπτειν. 

καὶ ὁή ηδη. 
καὶ ἐν Φεῶν ἆγορῇ. ἐπὶ τῶν καθ’ ὑπερ: 

Φυλὴν κακηγορούνέων εἴρηται ἡ παροιμία" 
Φεωών γὰρ ἀγορὰ τόπος ἐςὶν ἐν ᾿Ελευσῖνε, 

χαικίας ὁ ἄνεμος. 
Καικίλιος Σικελιώτης Καλακτῖνος (Κα 

λάκτη δὲ πόλις Σικελίας), ῥήτωρ σοφιςεύσας 
ἐν “Ρώμῃ ἐπὶ τὸ Σεβισᾶ Καέσαρος καὶ ἕως 
᾽4δᾳιωνοῦ, καὶ ἀπὺ ὀούλω», ὡς τινες ἱςορή» 
κασι, καὶ πρότερο» μὲν καλάμενος “4ρχάγα- 
ὧος, τὴν δὲ δόξαν ἸΙουδαῖος. βι ῤλία δὲ αὐ- 
τοῦ πολλά, κατὰ Φρυγῶ» ῥ': ἔξι δὲ κατὰ 

ςοιχεῖον ἀπόδειξις τοῦ εἰρῆσθαι πᾶσαν λέξιν 

καλλιρρημοσύνης" ἔςσι δὲ ἐκλογὴ λέξεων κατὰ 
ςοιχεῖον' σύγκρισις «{ημοσφθένους καὶ Κικέ- 

ϱωνος" τίνι διαφέρει ὁ “ττικὸς ζῆλος τοῦ 
σιανοῦ’ περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν « ῥη- 
τόρων" σύγκρισις «{ημοσθένες καὶ «4ἰσχίνε" 
περὶ «Ιημοσθένους, ποῖοι αὐτοῦ γνήσιοι λό- 
οι καὶ ποῖοι »όφοι" περὶ τῶν καθ’ ἱσορίαν 
ἤ παρ ἱςορίαν εἰρημένω» τοῖς ῥήτορσι, καὶ 
ἄλλα πλεῖςα. 

Κάικος ὄνομα ποταμοῦ. 
καὶ μήν ἀλλὰ μήν. 
Κάιν ὁ τοῦ 4βελ ἀδελφός, ὃς πλεονέ- 

κεης ἦν' ὁ δὲ 4βελ δικαιοσύνης ἐπεμελεῖτο. 
καὶ ὁ Κάῑν κτείνας τὸ», '4βελ ἔχρυψε τὸν 
»εχρὺ» αὐτοῦ, λαθεῖν ἐντεῦθε» οἰόμενος. καὶ 
μετὰ τὴν καταδίκη» χειρόνως ἐβίω, καὶ ἅρ- 
παξ καὶ πλεονέκτης γενόμενος µέτρα καὶ σά- 
Όμια καὶ ὄρος γῆς ἐπενόησε, καὶ πόλιν κτί- 
σας εἰς ἓν συνελφεῖν τοὺς οἰκείης ἡ»άγκασε. 
καὶ οἳ ἐκ γένους αὐτοῦ εἰς πολέμους ἑαυτὲς 
ἀπησχόλουν. 

ὅτι εἴρηταί τισιν ὡς ὁ Ἰκάιν ἐκ τῆς τοῦ 
ὑκαβόλου σπορᾶς ἐγένετο, καὶ µισήσας τὸν 
ἴδιον ἀδελφὸν τὸν “Αβελ τοῦτον ἀνεῖλεν, εἰ. 
ρηται δὲ περὶ τούτου καὶ χρῆσις τοῦ κυρίε 
ἐν τοῖς εὐαγγελίοις πρὸς τοὺς Ἰουδαίες «ἴο. 

8 44)" ᾽ἡμεῖς τέκνα ἐσὲ τοῦ ὁιαβόλη, ὁ πα. 
τὴρ ὑμῶν ἀπ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος ἐςίν, 
ὡς καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

τί δηλοῖ τὸ ᾽ πᾶς ὁ ἀποκτείνας Λάιν 
επτὰ ἐκδικόκεένα παραλήσει, Gen. 4 15) του 

αύτη» ἔχει τὴν λύσιν. ἕκαςος τπ. 
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ἁμαρτήκματι ἀποθανεῖται, ὁ δὲ φόνου κα: 
τάρξας καὶ τοῖς ἄλλοις τοῦ ἁμαρτήματος 
ὑφηγητὴῆς γενόμενος ἑπταπλασίως τιμωρηθή- 
σετωι, τουτέςι πολλαπλασίως" σύνηδες γὰρ 
τῇ γραφῇ τῷ ἀριδμιῦ τότῳω ἀπροσδιορίςως 

κεχρῆσθαι, καὶ ἔειν ἀδιαρίςου πλήθους ση- 
μαντικός, ὡς τὸ '"ἀπόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν 

ἑπταπλασίονα, καὶ (Ἠ Sam. 3 5) "ὅτι ςσεῖρα 
ἔτεκεν ἑπτά καὶ (Μαν. 18 99) “οὐ λέγω σοι 
ἕως ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά."' 
τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι τιῶν ἐν ῥίω πονηρῶν 
ἐπάγει τὴν ἀνάπαυσιν, τὸ δὲ ζῆν ἐν Πόβῳ 
καὶ λύπῃ µυρίους ἐπάγει τοὺς ἐν συρα δή» 
σει δανώτης, τοέµω» οὖν καὶ ςένω» ὁ Κάῑν, 
ὥσπερ ὁαέμονι κάτοχος, ἐν ἐπιληψία πάντα 
τὺν ῥίον uotũ ὀιῆγε, toto πορὺς τὺ μὴ ἄναι- 
ρεΦῆναι ὑπύ τινος λαβὼ» τὺ σγμεῖόν. ἐκδι- 
κούήενα δὲ εἴτε τὰ παρὰ τῷ Κάῑν ἡμαρτη- 
µένα λέγοις, εὐρήσεις ἑπτάν εἴτε τὰ παρὰ τᾶ 
Φεοῦ ἐπ αὐτῦ ῥηδέντα, θέ οὕτως ἄπο: 
τεύξη τῆς ἐννοίας. ἐν μὲν γὰρ τοῖς παρὰ τὸ 
Κάῑν τετολμημένοις 'πρῶτον ἁμάρτημα φδό- 
νος ἐπὶ τῇ προτιμήσει 4βελ, δεύτερον δύ- 
λος, μεθ’ οὗ διελέχθη τῷ ἀδελφῷ εἰπὼν "διέλ- 
Φωμεν εἲς τὸ πεδίο» '' τρίτον φόνος, ποοσ- 
Φήκη τοῦ κακοῦ" τέταρτον ὅτι καὶ ἀδελφᾳοῦ 
φόνος” πέμπτον ὃτι καὶ πρῶτος φονεὺς πο. 
»ηρὺν ὑπόδειγμα τῷ ῥίω καταλιπών” ἕκτον 
ότι γονεῦσι πένθος ἐνεποίησεν' ἕβδομον ὁ ὅτι 
Φεὸν ἐψεύσωτο εἰπὼν ὅτι ἐκ οἶδα τὸν ἀδελ- 

φόν.”' αἱ δὲ εἲς κόλασιν. αὐτῷ παρὰ τῆς Φείας 

δίκης τιμωρίαι εἰσὶν αὗτω. πρώτη κύόλασις 
“ἐπικατάρωτος ἥ y ἀπὸ σᾶ, * δευτέρα '"ἐργῷ 
την γην, τρίτη 'καὶ οὗ προσφήσει ὀδναί 
σοι τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, τετάρτη μετὰ τῆς 
πέμπτης συνεζευγµένη μάς "᾿ςένων καὶτρέ- 
µων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς" ' ἕκτη, ἣν αὐτὺς άπε- 
κάλυψεν ὁ Κάῑν εἰπὼν "εἰ ἐκβαλεῖς µε νῦν 
ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τοῦ προὀόώπα σα αρο: 
βήσομαι,  ἡ βαρντάτη κόλασις ὁ ἀπὸ τοῦ 
δεοῦ Χωρισιιὸς ποῖς σωφρονοῦσι»' ἑβδόμη 
τὸ μὴ κρύπτεσθαι τὴν τιμωρία», ἀλλὰ ση- 
µείῳ προδήλῳ πᾶσι προκεκηρῦχθαι διὰ τοῦ 
σεναγμοῦ καὶ τοῦ τρόμου. πᾶς οὖν, φησί, 
ὁ νῦν τὸν κατὰ σοῦ «φόνον ἀποτολμήσας, 
χακῶν σε τῶν κατὰ τὸν παρόντα βίον ἁπαλ- 
λάξας, τὴν κατὰ σοῦ παραλύσει τικωρίαν. 
ὁιό φησι "καὶ ἔθετο Κύριος σημεῖυ» τῷ Κάῑν 
τοῦ μἡ ἀνελεῖν αὐτὸν οεάντα τὸ» εὑρίσκοντα 

αὐτόν.) cat. in Gen. 4 10. 
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Καιναί πόλις, 
Καινεύς ὄνομα κύριον. 
καινίζεται. καὶ καινίζω σε, αἶτια» 

τικῇ. 
Καινινήτης ἀπὸ τόπου. 
κχαινό» τὸ νεωςὶ κατεσκενασιιένο». κε- 

νόν δὲ τὸ µάταιον διὰ τοῦ ε ψιλοῦ. 
καινοπρεπές.  μηχάνηκά τι καινοπρε: 

πὲς ἐτεκτήνατο λαθραίως. λύψας δοκῶν µε- 
γάλω» τὸ µιῆκος, καὶ ταύτας καθ ενώσας, ἐνείς 

τε µίαν ἄλνυσιν ταῖς γλυφαῖς διήκοεσαν ἐς 
πάσας, μολίβόῳ τὸ τούτων κένωμα ἔπλησε, 
καὶ ταχυεργῶς λίαν ἀποχλείει τὰς ὄχθας διὰ 
τοῦ ποταμοῦ ἑκατέρωῦεν σκευάσας δαρείες 
(αη πύργους), ἐν οἷς βοήθειαν ἀποχρῶσαν | 
βαλὼν ἐςέρει τὴν πόλιν τῶν ἐκ τῆς Φαλάτ' 
της ἀγωγίμων. 

. Χαινός ὁ νέος. ἳ 
ν Χαινός ]σοκράτης (4 8) ἀνεὶ τοῦ ὃς τοῖς 
νεωτέροις ἁριιόττει πράγµασι». οὕτως δὲ καὶ 
Ἔφορος. Ηατρ. 

καινὸς γνώµη» ἀντὶ τοῦ νέαν γρώµην 
εἰσηγούμενος: ᾽᾿καινὸς γ»ώμη», καινῶν ἔργων 
ἐγχειρητής”) (Α Αν. 259). 

καινοτομεῖν αἰειατικῇ, καινουργεῖ. ὅτι 
τὸ καινοτομεῖν ἐπὶ τοῦ ἄρχειν' “4ρισοφάνης 
(Εεε]. 980) '᾿τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἀντ ἄλλης ἀρ- 
χῆς ἐςί,' καινοτομία. 

καινοῦ»ν παρὰ Ηροδύτῳ (5 100) τὸ λόγῳ 
τῷ καινῷ χρήσασψαι. 

καινουργισμός ἡ ἀνακαίνισις καὶ πρὸς 
τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμόρφωσις. 

και»όφιλον λέγεσι τὸν ιὴ τοῖς αὐτοῖς 
φίλοις χρώμενον ἀεί. 

χαίνυτο (Ηοι. Υ 283) ἐνίκα. 
χαινῶς ἀντὶ τοῦ παραδόξως. 
καιόμενος ἀπὸ τοῦ καίω τὸ φλέγω. 
καίρια τὰ συμφέροντα" "τίνι γάρ ποτ’, 

ὦ φίλα γενέθλα, πρόσφορο» ἀκούσαιμ' ἔπος; 
τίνι φρονοῦντι καίρια; ἀντὶ τοῦ παρὰ τί- 
νος ἀκούσαιμι τὰ συμφέροντα; οὕτω Σοφο- 
κλῆς (ΕΙ. 236). καὶ πάλιν (ΑΙ. 120) *ij ὁρᾶν 

ἀμείνων εὑρέθη τὰ καίρια; ' καὶ αὖδις (ΑΙ. 
34) "καιρὸν ὁ᾽ ἐφήκεις'' ἀνεὶ τοῦ ἐπικαίρως 
ἥκεις. ᾿ἐπελθεῖν εὔςοχος, ἀναχωρῆσαι καί- 
ριος, ἐνεδρεῦσαι τεχνίτης, µιάχης ἐργάτης. 
οΓ. v. δεινός. 

καιριώτατα ἐπικινδυνότατα, θανάσιμα, 
.΄ Χαιρός' Σοφοκλῆς (ΕΙ. 75) "καιρὸς γὰρ 
ὅσπερ ἀνδράσι µέγιςος ἔργη παντός ἐς ἐπι- 

Καιναί -- Καΐσαρ 

σάτης,, ἀντὶ τοῦ, ἐφ᾽ ἑκάςου πράγματος τὸ 
καίριον καὶ 2ρησιμώεατο» ὁ καιρός ἐςι», ὅπε 
καὶ τὰ σπεδαῖα παρὰ καιρὸν γινόμενα οὐκ 
ἀποδέγχονται, ὡς ἰατρὸν τῷ κάμνοντε περὶ 
φύσεως τοῦ νοσήματος διαλεγόµενον, ὡς εἴ 
τις τοῖς μεθύουσι περὶ σωφροσύνης διαλέ- 
γοιτο" τὸ γὰρ καλὸν μὴ καλῶς γινόμενον οὗ 
καλό», καὶ αὖδις ὁ δὲ Ἰεασινιανός, εἴτε ἐπὸ 
}ήρως τὰ καίρια οὐ φρορῶν εἴτε ἄλλως, ἔμελλε 
τὴν ὀρδογνώμονα περὶ Ἀριςοῦ δόξαν διακυ- 
κήσει», εἰ μὴ ῴχετο ἐξ ἀνθρώπων." 

καιρός. καιροὺς ἡ γραφὴ καλεῖ τὰς συιι-Ὀ 
φοράς. (Théodoret. ĩn Ps. 80 16) “καὶ ἔςαι ὁ 
καιρὸς αὐτῶν εἷς τὸν αἰώνα. (Gen. 6 13) 

᾽"καιρὸς παντὸς ἀνθρώπε ἦκει ἐναντίον μα. 
ἀρτὶ τοῦ... 

χαιρὸς λέγεται ὃ ἐκ τοῦ πλήθους τῶνε 

ἀδικηκιάτων συ»ναγόµενος ἀριδμὸς παρὰ Φε, 
καὶ προκαλούµενος ἕως καιροῦ. 

καιροσέων ὃὁ ὀθανέων ἀπολείβεται 
ὑγρόν') (Ηοιη. η 107) εὖ κεκαιρωµένων. καί: 

θωμα δέ ἐσι τὸ διαπλεκόμενο» ἐν τῷ ςή- 
µονι παρὰ τὸν µίτον ὑπὲρ τοῦ μὴ συγχεῖ 
σθωι τοὺς ςήµονας. 

καιροφυλακῆσαι καιρὸν ἐπιτηρῆσαι" 
“ὁ δὲ ἐκέλευεν αὐτὸν ἀναζευγρύναι καὶ μὴ 
πολυπραγμονεῖν μηδὲ καιροφυλακεῖν. 

καιροφυλάκιον. 
χαιρωςρίδες αἳ ὑφάντριαι' καέρωσις 

γὰρ ἡ πλοκὴ τοῦ µίτου. 
χαιρωτή µιτωτή. 
Καϊσαρ. οὕτως ὀνομάζονται οἱ Ρωμαίων 

βασιλεῖς ἀπὸ Ἰουλίου Καίσαρος τοῦ μὴ γεν- 
»ηθέντος. τῆς γὰρ μητρὸς αὐτοῦ Φωνούσης 
ἐν τῷ ὁ' µην, ταύτην ἀνατεμόντες ἐξέβαλον 
αὐτόν, καὶ οὕτως ἐκάλεσαν' κατὰ γὰρ τὴν 
Ῥωμαίω» γλῶσσαν καῖσαρ ἡ ἀνατομὴ λέ 
γέται. 

ὅτι ἐπὶ 'Ρωμαίων τῶν πάλαι ὁ δῆμος ἡρ- 
χεν, αὖδθις οἱ ὀλίγοι, καὶ τὰ τελευταῖα ἐς 

μοναρχίαν κατέςη Ρωμαίοις τὰ πράγματα 
ἐξέτι Καίσαρος τοῦ πρώτου μοναρχήσαντος 
καὶ ῥασιλεύσαντος. καὶ ἀςασίαςα ὁμετέλει τὰ 

κοινὰ ἄχρι ἐς ΙΜάρκον «4ντωνῖνον ᾿Ῥωμιαίων 
ἄρχοντα": ἐπεὶ δὲ ὁ τούτου παῖς ὁ Κόμοδος, 
τὴν φύσιν ἃ πάνυ φρενήρης καὶ φιληδονίας 
ἧττων γενόμενος καὶ οὐ µάλα τι ἀγαθὺς τὰ 
πολέμια καὶ φιλόψυχος, δολοφονηθεὶς ὑπὸ 
τινῶν κατελύθη, ἐπαναςάσεις τε συ»εχέςαται 

ἐγένοντο... 



Καΐσαρ Τιβέριος --- κακοῖς 

Καΐῖσαρ Τιβέριος ἔγραψεν ἐπιράμ- 
µατα καὶ τέχνη» ῥητορική». 

Καισάρεια ἡ µητρόπολις ἀπὸ Καΐσα- 
ρος Τιβερίου Ὀκταβίου: ἣν ἀφείλετο ᾿4ρχέ- 
λαο», πρότερον ΙΜάζακα ἐπονομαζομένην, 
ἔπειτα Ναισάρειαν κληθεῖσαν τῇ ἰδίᾳ προσ- 
ηγορίᾳ. Lutropius? ef. v. Ίιβέριος Ὀκταβίου. 

Μαισάρειος ὁ ῤ Γρηγορίου τοῦ Φεολόγα 
ἀδελφὸς ἕ έγραψε διάφορα, καὶ κατὰ Ελλήνω». 

Καισαρεύς. 

Καίςσωνος ὄνομα κύριον. 
Καίσωνος ὄνομα κύριον. 
καὶ τάχα ἴμεν καὶ ταχέως πορενόκεθα. 
καὶ τὸ τοῦ λύκου. φασὶ λύκον ἰδόντα 

τὸ» πομµιένα ἢ καὶ κύνα τῶν ποιμενικῶν προ- 
βάτων ἐσθίοντα, εἰπεῖρ ''ἐγὼ τοῦτο εἰ ἐποί- 
ου», πόση κραυγὴ ἐγίγνετο ἄν; 

καίτοι σ᾿ οὐκ ἐρῶ γ᾿ ὡς οὐ φιλῶ (Α 
Lys. 902), τοτέςιν οὐ κρύπτω τὸν ἐμὸν πόθο». 

καὶ χερσί καὶ ἔργοις. 
κχαίω σε αἰτιατιχῇ. 
κακὰ κακῶν' 4ιοκλῆς Βάκχῃ. 

τε τὰ κακὰ τῶν κακῶν ὑμᾶς."' 
κακανδρία δειλία" Φοφοκλῆς (ΑΙ. 1014) 

"τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ κακανδρίᾳ σέ, φίλ- 
τατ αν.” Τεὔκρύς φησι περὶ τῆς τοῦ 
«4ἴαντος τελευτῆς. 

χακεντρέχεια ἡ πονηρία, 
κακεργέτῃσι κακοεργοῖς, 
κάχερουτίας" Αρισοφάνης (Βα. 1349) 

'“ἀνωρτάλιξες κἀκερουτίας,' ἀντὶ τοῦ µετεω- 
ρζου, μέγα ἐφρόνεις. ἀπὸ δὲ τῶν κερωτοφο- 
ρούντων ἡ λέξις. 

κάκη κακία" οὕτως Πλάτων». «4ἰλιανός 
"ὅσις τάξιν ἔλιπε, Φανατοῖ ἄρα ὁ νομοθέτης 
αὐτόν, κάκῃ τὴν σάσιν ἣν ἐτάχθη προδύντα. 
«4ἰλιανὺς ποικίλῃ ἑορίᾳ '"ἀδεὶς οἰκέτης µνη- 

μονεύεται κάκῃ εἶξας προδοῦναι τὸν δεσπό- 
τη». καὶ αὖθις '"ἀνάγκης καλούσης μὴ εἴ- 
χει» κάκῃ. οί, v. εὐερμία. 

κακηγορῶ αἰτιατικῇ. 
αἰτιατικῇ. 

κακὴ μὲν ὄψις. κόμμα παροιµίας" 
“κακὴ μὲν ὄψις, ἐν δὲ δειλαῖαι φρένες"' Πέ. 
νανδρος Φικυωνίῳ. 

. κακία. ἀνάλογον ταῖς ἀρεταῖς αἱ κακίαι" 

αἱ μὲν γάρ εἰσι πρῶται, αἱ δὲ ὑπὸ ταύτας, 
οἷον ἀφροσύνη δειλία ἀδικία ἀκολασία ἆκρα- 
σία βρωδύνοια κακοβουλία, εἰσὶ δὲ ἀγνοίως 
αἱ καχίαι. τὰ δὲ µετέχοντα τῶν κακιῶ» αἵ 

""πλυνεῖ 

καὶ κατηγορῶ 
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τε πράξεις αἱ κατὰ κακίαν καὶ οἱ φαῦλοι. 
ἐπιγεννήματα δὲ δυσθυμία δυσφροσύνη καὶ 
τὰ ὅμοια. Diog. L.7 98. 

χακία δέ ἐςιν ἡ τοῦ κακῶσαι τὸν πέλαςυ 
σπουδὴ παρὰ τῷ ἀποςόλῳ Gom. 1 29). 

κακία, διώνυμός ἐσιν ἡ λέξις. ἡ ὄντωςο 
κακία, οἷον πορνεία μοιχεία πλεονεξία ἐπιορ- 
χία καταλαλιά. λιμὸς δὲ καὶ λοιμός, Φάνα- 
τοι καὶ νόσοι καὶ τἆλλα οὐκ ἔπι κακά, διότι 
πολλάκις ἡμῖν ἀγαθῶν αἴτια γίνεται. καὶ 
περὶ ταύτης φησὶν o προφήτης (Απιος ὃ ϐ) 
"οκ ἔσι κακία ἐν πόλει, ἣν κύριος ὄκ ἐποίησει' 
Ιο. Chrysost.t.5 ρ.708 B. 

κχακιζόμενοι ταπεινούμενοι, 
χακέζω αἰτιατικῇ. 
κάκιος (απ κακηθός) ὁ κακιζόµενος, 
χακίονος τοῦ χείρονος, 
χακκείοντες (Ηοια. «4 606) χατακοικη- 

Φησόμενοι. 
χάκκη. έχει δὲ καὶ τὸ κακέμφατον. ᾗ 

ἀκαδαρσίω, καὶ µάλισα τὸ δύσοσμον ἀπο- 
πάτηµα᾽ ἀρισοφάνης (Βας, 161) ''ἀπὸ μὲν 
χάκκης τὴν ῥῖν' ἀπέχω». 4 

κακοδαέµω» ὁ ὁ Φεῷ ἐπαχθής, καὶ ὁ τὴν 
ψυχὴν ἔχων ἐμπαθῇ" ]λιωνός "ἀνὴρ Εὐ- 
Φθόνιος, κακοδαίµων ἀνήρ, καὶ ἔχαιρεν ἐπὶ 
ταῖς ̓ Επικούρου φλυαρίαις καὶ ἐξ ἐκείνων 
χακὰ εἰρύσατο δύο, ἄθεύς τε καὶ ἀκόλαςος 
εἶναι. 

καχοέπεια βλασφημία. 
κακοζηλία, Καλλήνικος ἔγραψεν ὁ «Σύ. 

ρος περὶ κακοζηλίας ῥητορικῆς. 
κακοήθεια ἡ κακοτροπία παρὰ τῷ ἀπο- 

σύλῳ (Βομι. 1 29). 
κακοηδέςατα ἐπὶ κλειδίων — 

Αρισοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις 651): "ο 
γὰρ ἄνύρες ἤδη κλειδία φοροῦσι κρυπτά, κα 
κοηθέςατα, {ακωνίκ ἄντα, τρεῖς ἔχοντα 
Ἰομφίους. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἦν ἀλλ’ ὑποῖξαι 
τὴν Φύραν ποιησαµέναισι σαν τριωβό- 
λου" νῦν ὁ᾽ οὗτος αὐτοὺς ἐδίδαξε Ὀριπή- 
δεςα. 

κακοήδης κακύτροπος: "ἢ 
κακοήθως αὐτὸς Φδιαβληθείη. 

χακύθρους διάβολος" (8 Αἰ. 137) '"ῃ ζα- 
μενὴς λόγος ἐκ «4 αναῶν καχόθρους ἐπιῤῃ.”' 

χακοὶ τῆς πονηρίας πένουσι τὴν 
ὁμίχλη», ἐπὶ τῶν κατὰ ἀξίων τιµωρου- 
μένων. 

χακοῖς ἐπισωρεύων κακά" Ἔλχος ὁ 

καὶ ἄλλως 
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Πέρσης «4ἴγυπτον ἠνδραπούδίσατο, καὶ ἀπέ- 
ατεινε τὸν Απιν, καὶ κατέκοψε τὸν ἸΗνεῦιν, 
κακοῖς ἐπισωρεύων κακά. 

χακόνοι ἐχθροὶ καὶ κακὸν νοῦν ἔχοντες 
πρὺς τὸ πρᾶγμα": ριςοφάνης (Ρας. 500) ὡς 
καχύνοι τινές εἶσιν ἐν ἡμῖν. καὶ αὖθις "κας 
κόνου» φωραθέντα σὺν γυναικὶ καὶ τέκνοις 
τοῦτον ἐλαθῆναι. 

κακοπάφεια ἡᾗ ταλαιπωρία. 
κακοπιγέςατο». τὸ πίνος ποτὲ μὲν ἐπὶ 

τῆς ἰδέας ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ ἤθους λαμβάνε- 
ἀ J Σ * / , . —2 ται. ἐνταῦθα οὐ» τὸν κακοήθη σηµαίνει, ἀντὶ ͵ 

τοῦ κολάκευκα, τρῖαμα. κακοπινέσατον ὁν- | 
παρόν" πινῶδες γάρ, ἀδόκιμον τῇ γρώκη καὶ 
οὐ καθαρό», ἄλλοτε ἄλλα νοῶν. seh. 5 Ai. 381. 

κακορραφίαι κακοσυνὔεσίαι. 
κακορρήμω». καὶ οὐδετέρως τὸ κα: 

κορρῆκον. 

χακορρονεἴ κακῶς ἀγορεύει" “ριστο- 
φάνης (Λοι. 676) '"ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν 
κακορροῦεῖι 

κακὸς κακῶς ἀπόλοιτο οὗτος, εἰ μὴ 
καὶ προαπόλωλε τῆς ἀρᾶς, ὡς ἄξιός γε ἦν 
ἔργον }εγονέναι τοῦ πρώην» χειῶνος. Synes. 
ερ.120 p. 1654. 

κακύσχολος ὁ πονηρός. 
κακοτεχ»ιῶν. δίκης ὄναμα, ἣν οἱ ἑλό»- 

τες τυὰ ψευδομαρτεριῶν κατὰ τοῦ παρα- 
σχοιιένου ἐδίδοσα». Ἠπερ. 

κχακοῦ κύρακος κακὸν ᾠόν. ταύτην 
τὴν παροιμία» οἳ μὲν ἀπὸ τοῦ πτη»οῦ ζῴου 
φασὶν εἰρῆσθδαι, ὅτι οὔτε αὐτὸ βρωτόν ἐσιν 
οὔτε τὺ ᾠὸν ὃ ἔχει, οἳ δὲ ἀπὸ τοῦ Κόρακος 

τοῦ Συρακονσίου ῥήτορος, πρῶτον διδάξων- 
τος τέχνη» «ῥητορική». ὑπὸ γὰρ τούτου, ὡς 

φασί, μαθητὴς Ίπσίας ὄνομα μισθὸν ἅπαι- 
τούµενος εἰς τὸ δικαςήριο» εἶπεν "εἰ μέ» µε 
νικήσειας, ἀδὲν µεμάῦθηκα" εἰ δὲ ἠττηθήση, 
οὐ κοµίσῃ τοὺς (ασθούς.͵ Φανμάσαντες ἓν 
οἱ ἀικαςαὶ τὸ σύφισµα τοῦ γεανίου ἐπεφώ- 
αυ» ᾿᾿κακοῦ χύρακος κακὸν ὠόν. 

χακοῦργοι οἱ ληςαί, οἱ ἐνεδρευτω" ὁ 
δὲ λαθὼν ἑαυτὸν παρῆλὼε σὺν τῷ «ξέφει, 

ὕπερ ἐπήγετο ὁνὰ τοὺς κακούργες τὴς κατὰ 
τὴν ὁδόν.' 

κακονργῶώ αἰτιατικῇ. 
κακόγαρτον κακοῖς χαΐροντα. 
καχῶν. ὅτι ἀναίτιος τῶν κακῶν ὁ θεός. 

κακὰ δὲ κυρίως ὀνομάζομεν οὐχ ἃ τῶν πολ- 

χακόνοι --- Κἄλανοας | 

ἀκολασίαν καὶ τὰς ἄλλας παρανοµίας ὑφ 
6 - .. - ἡμῶν αὐτεξουσίως τολμωμένας. ἡπεῖς γὰρ 
τούτων αἰἴτιοι, οὐχ ὁ τἀναντία νομοῦετήσας 

ελεός. 

χακῶν πανήγυρες, ἐπὶ µεγίσων" Πι- 
σέδης "καὶ πάντες ὥσπερ ἐν κακῶν πανηγύ- 

* 2 2 4 1 / .. 

βει, ἄλλος κατ ἄλλην συμφορὰν ἐδυςύχει. 

κακῶς εἰδότες ἀνεὶ τοῦ ἀγνοοῦντες 
| Ἰσοκράτης ἐν τῷ περὶ εἰρήνης (33). Ηπερ. 

χακώσεως. ὀίκης ἐσὶν ὄνομα ταῖς τε 
ἐπικλήροις κατὰ τῶν γεγαµηκότων καὶ κατὰ 
τῶν παίδων» τοῖς γονεῦσι καὶ κατὰ τῶν ἐπι- 
τρόπων τοῖς ὑπὲρ τῶν ὀρφωανῶ». οὕτω «4π- 
µοσθένης (24 103) καὶ «4{υσίας (19 94) καὶ 
Ὑπερίδης, Harp. 

κάκτανε (Ηοιῃ. Ζ 164) καταφόνευσον. 
χακύνειν τὸν πηλό», τατέςι τὸν ἄξιον 

ψβρεως ὑβρίζειν. 
βακχεῦσαι καταβαλεῖ». 
κἄᾶλα τὰ ξύλα, 
καλὰ δὴ παταγεῖς ἀντὶ τοῦ λέγεις 

(πάντ ἄγεις Plat. Kuthyd. p. 298). 
Κάλαῖς ὄνομα κύριο». καὶ καλάινον 

χρώμα. 
κχαλαμᾶται τρυγᾷ τὰ ἀνωτέρω τῶν 

ἐλαιῶν { κατεσθέει. 
καλάμη ὁ σάχυς τοῦ σίτου. 2 
χαλάμη ἀπὸ τοῦ κάλο ταῦ ξύλα" αὐτὺ ο 

δὲ ἀπὺ τῆς καύσεως. 
χαλαμητομιίης" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 

36) "ἀλλὰ καὶ αὖθις ἐκ καλαμητομέης ἀμβλὺ 
φέροι ὁρέπανον. 

καλαμίνθη εἶδος βοτάνης, ἥτις καὶ 
ὄφεις ἐλωύνει καιοµένη" ἀρισοφάνης (ΕεεΙ. 

θ44) '᾿σὺ ὁέ γ΄ ὄξοις καλαμίνθης. ὄφεως 
ἐλατική. 

καλαμίτης ἡ ἐπὶ τῆς καλάµης τῇ σίεε, 
ᾗ κύριον ὄνομα" καὶ {ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ 
τοῦ σεφάνου (199) "ἐν τῷ κλισίῳ τῷ πρὸς 
τῷ Καλαμίτη ἥρωι.'' καὶ δηλυκὺν ἡ καλα- 
αῖτις' (ΑΡΤ 198) ᾿Ιδισσοὺς ἐς λυκάβαντας 
ἐφίλατο τὴν καλαμῖτιν, ἀντὶ τῇ ἐφίλησε». 

κχαλαμώμενος ςαχυολογῶν"' καλάμη γὰρ 
ὁ ςάχυς τοῦ σίτα. καὶ καλαμκῶνται πλεο- 
»εκτοῦσι. 

χαλαμῶνος. 

καλαμώνται αἰτιατικῇ. 

Κάλανος Ἰνδὸς ἐκ τῶν Πρωμάρων" 
οὕτω δὲ πάνεα σοφὺν οἱ Ἰνδοὶ προσαγορεύ- 

λῶν ὑνομάζει φίλον τισίν, ἀλλὰ κακίαν καὶ ' ουσιν. ἐπὶ τάτῳ δὲ 4λέξανᾶρος ὁ Ἠωκεδώ», 



κἄλα παλαίθετα -- καλλιερά 

ἐπειδὴ ἐτελεύτησε παρόντος αὐτοῦ ἐν Ἰνδίε, 
ἐππάφιον ἀγῶνα συντελέσας καὶ ἀκρατοπό- 
τας ἁμιλληθῆναι παρεσχεύασε διὰ τὴν παρ 
᾿]νδοῖς φιλοινίαν. οὗτος ἀπόκρισιν ἔδωκεν 
“4λεξάνδρω πρὸς πᾶσων ἐρώτησιν εὔςοχον. 

χᾶλα παλαίθετα (Οα] μι, fr. 459) ξηρὰ 
Ἐδλα, ἐκ πολλοῦ ἀποτεθέντα χρόνου" κἄλον 
γὰρ τὸ Σύλο», ἐξ οὗ καὶ καλόπους ὁ ξύλινος 
πούς. 

καλάσιρις χιτὼν πλατύσημος" οὕτως 
αὐγύπτιοι (seh. Α Αν. 13294). καὶ ὄνομα κύριον. 

Καλαυρία νῆσος πλησίον» Τροιζήνος. 
ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Ε]ρήνη. Harp. 

καλαῦροψ βουκολικὴ ῥάῤόος, ῥαρυτέρα 
οὖσα τῇ κεφαλῇ, ἀπὸ τοῦ κάτω ῥέπειν. Φι- 
λόσρατυς (Υ.Α. 211) 'εὐθύνει τὸ ὃΦηρίον 
καλαύροπι, ἣν ὁρᾷς αὐτὸν ἐμβάλλοντα τῷ 

Φδηρίω ὡς ἄγκνραν." 
καλήμεναι Hom. 195) καλεῖν. 
Καλήσιος (Ποπ. Ζ 18) ὄνομα κύριο». 
Καλητορίδης (Ποπ. Ν 541). 
παλιά νοσσιώ, ἢ οἶκος ύλινος, κυρίως" 

κἄλα γὰρ τὰ ξύλα, ἐξ ὦ» σύγκειται. ἐν ἐπι- 

γράµκατι (ΔΡ 6 343) "Πανός τ' ἠχήεσσα πι- 
τεσέπτοιο καλιή. μακρὸν τὸ α. 

καλινδούμενοι κυλιόµενοι. 
κάλλατια οἱ πώγωνες τῶν ἀλεκτρυόνων" 

""χώπως τὰ κάλλα) ἀποφαγὼν ἵξεις πάλιν'' 
(Αα Eq. 500). 

Κάλλαισχρος ὄνομα κύριον. 
Καλλάτιες πύλις. ’ 

κχάλλη τὰ πορφυρᾷ ἱμάτια. καὶ κέραµος 
καλάινος. 

κάλλεσι.᾽ 
καλλιάνειρα (ἨΠοπι. 44). 

.  ἸΚαλλίας θηναῖος κωμηκύς, υἱὸς «Τυ- 

σιµάχου: ὃς ἐπεκλήθη Σχοινίω» διὰ τὸ σχοι- 
φοπελόκου εἶναι πατρός. οὗ δράματα «4ἳγύ- 
πτιος, ταλάντη, Κύκλωπες, Πεδῆται, Βά- 

τραχοι, Σχολάζ οντες. 

ν  Καλλίας ὁ λακκόπλοντος ἐπικληθεὶς 
ςρατηγῶν» πρὺς “4ρταξέρξην τοὺς ἐπὶ Κίμω: 
νος τῶν σπονδῶν ἐβεβαίωσεν ὕρους' καθ’ 
ὃν εἰασβαλόντες .Πακεδαιμόνιοι, Πλειςοάνα- 

χτος τᾶ Παυσανία βασιλεύοντος, ἐδγώσαντο 
τὴν Ἐλευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον, ἔτι 
τῆς πεντηκονταετίας ὥσης, ἧτις ἤρχετο μετὰ 
τὴν ἐν Πλαταιαῖς μάχη», ἔληγε δὲ εἲς ἅλω- 
σιν Σάμου καὶ ἀρχὴν τῶν Κερκυραϊκῶν. ᾿ 

ο ὅτι Καλλίας ὃ Συρακούσιος δικαίως ἂν 

“ἰσχύλος (ΑΡ. 932) "ἐν ποικίλοις 
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καὶ προσηκόντως κατηγαρίας ἀξιωθδείη: ἆνα- 
ληφθεὶς γὰρ ὑπὸ “ἄγαθοκλέους, καὶ δώρων 
μεγάλων ἀποδόμενος τὴν προφῆτιν τῆς άλη- 
Φείας ἱσορίαν, οὐ διαλέλουπεν ἀδίκως ἔγχω" 
µιάζων τὸν µισθοδότη». ἐκ ὀλίγων γὰρ αὐτῷ 
πεπρω) ̓ μένων πρὸς ἀσεβείας Φεῶν καὶ παρα. 
»ομίας ἀνθρώπων, φησὶν ὁ συγγραφεὺς αὐ- 
τὸν εὐσεβείᾳ καὶ φιλανθρωπία πολὺ τοὺς 
ἄλλους ὑπερβεβηκέναι, καθύλη ὁέ, καθάπερ 
“4γαθοκλῆς -ἀφαιρούμενος τὰ τῶ» πολιτῶν 
ἐδωρεῖτο τιῷ συγγραφεῖ μηδὲν προσήκοντα 
παρὰ τὸ δέφαιο», οὕτως ὁ Φαυμαςὸς ἵ τςοριὸ- 
γράφος ἐχαρίετο διὰ τῆς Ἰραφῆς ἅπαντα 
τὰ ἀγαδὰ τῷ δυνάςῃ. ῥάδιον ὁ’ ἦν, οἶμαι, 
πρὸς ἄμειψιν χάριτος τιῷ 7θαφεῖ τῶν ἔγκω- 
µίων μὴ λειφθῆναι τῆς ἐκ τοῦ βασιλικᾶ γέ- 
νους δωροδοκίας. Ὠἱοάογ. {.9 Ρ:561. 

Καλλίας πτερορρυεἴ (Α Αν. 786). κω- 
μωδεῖται Καλλίας ὡς ἀπολέσας πάντα τὰ 
Σρήματα. ἅτε γὰρ ὢν γενναῖος ἑπὸ τῶν 
συκοφαντιῶν Ῥίλλεται, αἵ τε Φήλειαι προσ. 
ἐεκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά." πένης γὰρ 
ἐγένετο τὰ πατρῷα καταναλώσας εἲς πόρνας. 
καὶ καλλίου πιθήκου" τὰ δυσχερῇ 7ὰρ τῶν 
ὀνομάτων εὐφημότερον εἰώθασιν οἱ “4ττικοὶ 
προφέρεσθαι. καὶ τὸν πίΦηκο» οὖν καλλίαν᾽ 
προσηγόρευσω». ΑΣείναρχος ἐν τῷ κατὰ Πν- 
Φέου ' ἀλλ οἶκαι, ὥσπερ οἱ τοὺς καλλίας ἓν 
τοῖς οἴκοις τρέφοντες,” τουτέςι πιθήκους. 
οὕτω δὲ καὶ τὰς ἐρινύας εὐμενίδας λέγουσι, 

Καλλιγόλας, οὕτως ἐκαλεῖτο Γάιος ὁ 
βασιλεὺς Ῥωμαίων, ἐπειδὴ ἐκ μικρᾶς ἡλικίας 
τὰ πολλὰ ἐν τῷ σρατοπέδῳ ἐτρέφετο καὶ τοῖς 
σρατιωτικοῖς ἐχρῆτο ὑποδήμασιν. ἐκ τῶν 
καλλίγω» οὖν Καλλιγόλαν αὐτὸν ὠνύμασαν. 
ἢ Καλλιγόλας ὃ ö Γάιος διὰ τὺ ἐν σρατοπέδῳ 
γεννηθῆναι, ὡς φησὶν «4ἰλιανὸς ἐν τιῷ περὶ 
Φείω» ἐναργειῶν. 

καλλιγύναικα (Ηοιι. Η 685) τὴν καλὰς 
ἔχουσαν γυναῖκας. 

καλλιερεῖσθαι ἐπὶ τοῦ Φύειν ἕντομα 
"Ηρόδοτος (7 194 εἰ 167). καὶ καλλιέρημα 
φυσία- εὐπράσδεκτος. 

καλλιερῶ ῥῆια" τὸ δεύτερον καλλιερεῖς. 
τὸ δὲ ὄνομα καλλιέρημ α. ἔςι δὲ ἕκαστον 
θύμα δεῶ φίλον. καὶ χρισιανοὶ μὲν τότε 
καλλιεροῦσιν ταν ἑαυτοὺς τῷ δεῷ προσ- 
αγάγωσι; πνεῦμα }εγενηµένοι συντετριμµιένον 
καὶ καρδία τεταπεινωμένη" Ἕλληνες δὲ τότε 
καλλιερεῖν νομίζοὺσιν ὅταν Φωίμονέ τινι δύ- 
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σαντες αἰσίων ἐπιτύχωσι σημείων ἐν τῷ ἥπατι 
τοῦ ἱερείου, καὶ τοῦτο καλοῦσι καλλιέρηµα, 
ὕταν τῷ δαΐμονι τὸ θύμα ᾖᾗ φίλον διὰ τῶν 
ἐπιφαινομένων ἀπατηλῶν σημείων. 

καλλικέλαδος εὔφωνος, εὐόμιλος. 

Καλλικολώνη τόπος τῆς Ἴδης' Hom. 
Υ 53) "θεῶν ἐπὶ Καλλικολώνῃ.” 

Καλλικρατέδης ὄνομα κύριο». ἔσχε δὲ 
ἀδελφὸν ᾿Εμπεδοκλέα. 

καλλικύριοι οἱ ἀντὶ τῶν γεωμόρων ἐν 
Συρακούσαις γενόμένοι, πολλοέ τινες τὸ πλῆ- 

Θος. δοῦλοι ὁ᾿ ἦσαν οὗτοι τῶν φυγάδων», ὡς 
Τίμαιος ἐν ς᾽' ὅθεν τοὺς ὑπερβολῇ πολλὰς 

χαλλικυρίους ἔλεγο». ὠνομάσθησαν δὲ ἀπὸ 
τοῦ εἰς ταὐτὸ συνελθεῖν παντοδαποὶ ὄντες, 
ὡς “Αριςοτέλης ἐν Φυρακουσίων πολιτεία, 
ὅμοιοι τοῖς «{ακεδαιμονίων εἕἵλωσι καὶ παρὰ 
Θιεσσαλοῖς πενέςαις καὶ παρὰ Ἀρησὶ κλαρό- 
ταις. καὶ παροιμία ᾿καλλικυρίων πλεί- 
ους. τοῦτο ἐλέγετο, εἴ ποτε πλῆθος ἠψελον 
ἐμφῆναι' οἱ γὰρ καλλικύριοι Φδοῦλοι ἧσαν 
πλείους τιῶ, κυρίω» αὐτῶν, ὧςε καὶ αὐτοὺς 

ἐξέβαλο». 
Καλλικῶ»ν ὄνομα κύριον, Μιλήσιος τὸ 

γένος" διεβεβόητο δὲ ἐπὶ πονῃρίᾳ. 
Καλλίμαχος 9θηναῖος οὗτος εἰς τὸν 

κατὰ Περσῶν πόλεμον εὑρέθη ἐπὶ δοράτω»ν 
ἱςάμενος νεκρός. eſ. ν. Ἱππίαςα. 

Καλλίμαχος υἱὸς Πάττου καὶ /Μεσά- 
τας (an ΠΜεγατίμας), Δυρηναῖος Ίραμματι- 
χός, μαθητὴς Ηρμοκράτες τᾷ Ἰασέως γραµ- 
ματικοῦ, γαμετὴν ἐσχηκὼς τὴν Εὐφράτα τῇ 
Σνυρακουσίου θυγατέρα. ἀδελφῆς δὲ αὐτοῦ 
παῖς ἦν ὁ νέος Καλλίμωγος ὁ γράψας περὶ 
νήσων ὁὲ ἐπῶ». οὕτω δὲ γέγονεν ἐπιμελέςα- 

τος ὡς γράψαι μὲν ποιήματα εἰς πᾶν µέ- 
τρο», συντάξωι δὲ καὶ καταλογάδην πλεῖσα" 
καὶ ἔσιν αὐτῷ τὰ }εγραμμένα ῥιῤλία ὑπὲρ 
τὰ ω'. ἐπὶ δὲ τῶν χρόνων ἡν Πτολεμαίου 
τοῦ φιλαδέλφου" πρὶν δὲ συςαῦῇ τῷ βασι- 
λεῖ, γράμματα ἐθίδασκεν ἐν Γλευσῖνι κωμυ- 
δρίῳ τῆς Αλεξωύρείας. καὶ παρέτεινε µέχρι 
τοῦ εὐεργέτου αληδέντος Πτολεμαίου, —8 
πιάδος ρκζ, ἧς κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος ὁ 

εὐεργέτης Πτολεμαῖος ἤρξατο τῆς βασιλείας. 

τῶν δὲ αὐτοῦ βιβλίων ἐςὶ καὶ ταῦτα, ἸΙοῦς 
ἄφιξις, Σεµέλη, “ργους οἰκισμιοί, «4ρκαδία, 
Γλαῦκος, ἐλπίδες, σατυρικὰ δράματα, τρα- 
ψῳδίαι, κωµῳδίαι, µέλη, Ίρις (ἔσι δὲποίηµα 
ἐπιτετηδευμένον εἲς ἀσάφειαν καὶ λοιδορία», 

καλλικέλαδος -- Καλλισθένης 

εἰς τινα Ἴβιν γενόμενο» ἐχδρὸν Καλλιμώχα' 
ἦν δὲ οὗτος Απολλώνιος ὁ γράψας τὰ 40 
γοναυτικά), μουσεῖον, πίνακες τῶν ἐν πάσι 

παιδεία διαλαμψάντων καὶ ὧν συ»έγραψω 
ἐν ῥιῤλίοις κ΄ καὶ ϱ), πύαξ καὶ ἀναγραφὴ 
τῶν κατὰ χρόνους καὶ ἀπ' ἀρχῆς γενομένων 
ὀιδασκάλων, πίναξ τῶν «{ημοκρίτς γλωσσῶν 
καὶ συνταγκάτων, μηνῶν προσηγορίαι κατὰ 
ἔφνος καὶ πόλεις, χτίσεις νήσων καὶ πόλεων 

καὶ μετονοµασίαι, περὶ τῶν ἐν Εὐρώπη πο- 
ταμῶν, περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳω καὺ Ttu- 
λία Φαυμασίω» καὶ παραδόξω», περὶ µετο- 
»ομασίας ἰχδύων, περὶ ἀνέμω», περὶ ὀρνέων, 

περὶ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ ποταμῶ», Φανμά- 
τω» τῶν εἲς ἅπασαν τὴν γῆν κατὰ τόπους 
ὕντων συναγωγή. 

Καλλίμαχος Λυρηναῖος ἐποποιός, άδελ-ε 
φιδοῦς τοῦ προτέρου, υἱὸς Φτασήνορος χαὶ 
ΠΜεγατίµας τῆς ἀδελφῆς Καλλιμάχοι.. 

Καλλιμένης, 
κάλλιμος ὁ καλός. 
Καλλίνικος 1 αΐου, ὃ καὶ Σουητώριος 

ἐπικληδείς, σοφιςὴς 3ύὐρος, ὡς δέ τινες 4ρά- 

βιος, τὸ δὲ ἀληθὲς Πεεραῖος, αοφιςεύσας ἐν 
“θήναις, ἔγραψε πρὺς «Ίοῦπον περὶ χακυ- 
ζηλίας ῥητορικῆς, προσφωνητικὸν { αλιην, 
πρὸς ἸΚλεοπάτράν, περὶ τῶν και «4λεξάν. 
ὄρειαν ἱςοριῶν ῥιῤλία , πρὸς τὰς φιλοσό- 
φους αἱρέσεις, περὶ τῆς ᾿Ρωμαίων «ἀναγεω- 

σέως, καὶ ἄλλα τινὰ ἐγκώμια καὶ λόγας. «ἴ. 
ν. [ ενέθλιος ει Ἰουλιανὸς «{όμνου.. 

χαλλίνικος ὁ ̓ Ηρακλῆς. 
Καλλιόπη ὄνομα δεᾶς. 
Καλλιόπιος ὄνομα κύριον. 
καλλιπάρηος ἡ καλὰς παρειὰς ἔχυσα. 

Κάλλιππος «4δηναῖος φιλόσοφος, Πλά- 
τωνος µαθητής, ὃς ἐν Συρακόσαις ἀνγρέθι 
τυραννεῖν ἐπιχειρήσας, πονηρὸς οὗτος ἱςόρη; 
ται παρὰ τῷ Πλουτάρχῳ, καὶ «Ίίωνος το 
Συρακουσίου προδότης. 

Καλλιρόην κρήνη». 
χαλλέροον καλῶς ῥέοντα. 
Ναλλισδένης {4ημοτίμου (οἱ δὲ λα- 

λισθένους) ᾿Ολύνθιος, μαθητὴς ριςοτέλους 
καὶ ἀνεψιαδοῦς, ὃν ἔδωκεν ἔπεσθαι «4λεξάν. 
ὅρω τῷ ΠΗακεδόνι. ὃ ὁ) ἐν γαλεάγρα σιδηρᾷ 
βαλὼν ἀνεῖλεν ἅμια Νεάρχῳ (an Νεόφρονὸ τῷ 

τραγικῷ, διότι συνεβόλενε μὴ ἐπιζητεῖν ὑπὸ 
᾽4δηναίων καλεῖσθαι δεσπότης. τινὲς δὲ αν’ 

τὸν ὡς ἐπιβουλεύοντα Αλεξάνδρῳ ἀνηρ[σθαι 



καλλιςεία -- Καλώνδας 

φισω ἅμα Νεάρχω (Νεόφρονι). εὐφυὴς πρὸς 
τὸ αὐτοσχέδιάζειν καὶ ῥύμῃ πολλῇ φέρεσθαι. 
ταὶ φέρεται λόγος ὡς ὁ Ἰκαλλισθένης ὑπὸ 
φὐειρῶν ὑπερβλύσεως καὶ ἐκβράσεως τὸν 
Αν καταςρέφει. καὶ μαρευρεῖ ὁ ἴαμβος οὗ- 
τος ᾿χαὶ φφειριῶσαν ὡς ὁ πρὶν Καλλισὺέ- 

ης, περὶ τῆς ἰατρικῆς τέχνης λέγων, ὡς 
Γμέλητο πάνν. 

καλλιεςεῖα" (ΑΡ 6 2939) "“τοιγὰρ τῷ κρί- 
ντι τὰ καλλιςεῖα Πριάπῳ νεβρίδα καὶ χρυ- 
σίην τήν ἔφετο προχόην.᾽' 
καλλίσφυρος (Βοιῃ. ε39ῦ) ἡ καλὺς πὀ- 

ὑας ἔγουσα. 
Καλλιφάνης ὁ Παραῤρύκοντος, ἐπὶ 

τῶν προσποιΏιένων πολυμάψεια». ἅτος γὰρ 
ἀρχὰς ποιημάτων πολλῶν καὶ λόγων συγγε- 
Ἱραμμένων ἄχρι τριῶν ἡ τεσσάρων στίχων 
ἁπαγγέλλων πολυκαθείας δόξαν προσεποιεῖτο. 

Athen. ρ.4 0. 

κάλλος συμμετρία τῶν» ἀνομοιομερῶ» ἐν 
ἐμῖν μερῶν, προσώπΒ τραχήλε χειρῶν», τῶν 
ἑλλων μερῶ», ἃ ὕςερά ἐσι τῶν πρώτων» ὃν- 
ράµεων. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ δεικνύοιτο ἂν ἡ 
ἰαχὺς αἱρετωτέρα τοῦ κάλλους. πρῶτα γὰρ 
τὰ ὁμοιομερῆ ἐν ἡμῖν, ἐν οἷς ἡ ἰσχύς, τῶν 
ἀνομαιομερῶ», ἐν οἷς τὸ κάλλος. ἕκαςον γὰρ 

τῶν ἀνομοιομερῶν ἐκ τῶν ὁμοιομερῶ» σύγκει- 
ἴαι, οἷον τὸ πρόσωπο» ἐξ ὀςῶν καὶ νεύρων 
καὶ σαρχκῶν. διὸ καὶ συ»αναιρεῖται μὲν ἀναι- 
ρουµένων, οὐ συναναιρεῖ δὲ ἀναιρούμενο», 
Aex. Aphrod. in Top. p. 124. 
κάλλυντρα κὀσμητρα" "ἀντὶ δὲ τοῦ 

ῥόρατος κάλλυντρον φέρω», καὶ κόσκινον ἀντὶ 
τῆς ἀσπίδος καὶ κόφινον ἀντὶ κράνους, ἐπὶ 
ὧν καθήµενος."' 

καλλύνων": ᾿χθὲς μὲν καὶ πρώη» δε- 
ὑρακύτες τοῦ καπηλείου καὶ τοῦ τὰ βάθρα 

σαλλύγειν καὶ τοὔδαφος κορεῖν (οΓ. v. Γου- 

(ίνος). 
Καλλωπίζομαι ὁοτικῇ. 
χαλλώπισμα. 
καλοί" 4ριςοφάνης (Λεὶι. 144) 'ἐν τοῖσι 

[οίχοις ἔγραφο» “4φηναἴῖοι καλοί.) ἴδιον ἐρα- 
τῶν ἦν τὸ τὰ τῶν ἐρωμιένων ὀνόματα γρά- 
[ειν ἐν τοῖς τοίγοις ἢ δένδροις ἡ φύλλοις 
Ἱέδρων, οὕτως ᾿ὁ δεῖνα καλός.” 

χαλοκαγαφθία ἀγαδότης. 
καλόν τὸ τελέως σύμμετρο». 

10ο, 

καλὸ» πρᾶγμα καλεῖ, ὅτι πρὸς τὴν ἕαν» 

Ῥιορ. L. 
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τοῦ χρείαν συµµέτρως ἔχει . Diog. L. 7 99). 
εἴδη δὲ τοῦ καλοῦ ὅ’, δίκαιον ἀνδρεῖον κύ- 
σµιο» ἐπιςημονικόν' ἐν γὰρ τοῖσδε τὰς κα- 

λὰς πράξεις συντελεῖσθαι. ἀνάλογον δὲ καὶ 

τοῦ αἰσχροῦ εἴδη ὁ', ἄδικον δειλὸν ἄκοσμον 
ἄφρον. λέγεται καλὺν τὸ ἐπαινετοὺς παρεχύ- 
µενον τοὺς ἔχοντας ἀγαθὸν ἐπαίνου ἄξιον" 

ἑτέρως τὸ εὖ πεφυκέναι πρὸς τὸ ἴδιον ἔργον», 
καὶ τὸ ἐπικοσμοῦν, ὅταν λέγωμεν μόνον τὸν 
σοφὸν ἀγαθὸν καὶ καλὸν εἶναι. λέγουσι δὲ 
μιόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν εἶναι, εἶναι δὲ τᾶτο 
ἀρετὴν καὶ τὸ µετέχον ἀρετῆς. ὅπερ ἐστὶν 
ἴσον τῷ πᾶν ὠἀγαθὸν καλὸν εἶναι, καὶ τῷ 

ἰσοδυναμεῖν τὸ καλὺν τῷ ἀγαῦῷ. Φδοκεῖ ὁὲ 
πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσα εἶναι, καὶ πᾶν ἀγαθὸν 
ἐπ᾽ ἄκρον αἱρετόν, καὶ μήτε ἄνεσιν μήτε ἐπ {- 
τασιν ἐπιδέχεσθαι Diog. Τ.. 7 100). καλὸν δέ 
ἐσι καὶ τὸ δι ὄψεως ἢ ὃι ἀκοῆς ἡδύ. 

κἄλο» τὸ ξύλο». τὸν κάλω δὲ ἀττικῶς, 
κχαλοπόδιο» σκυτικὸν ἐργαλεῖο». 
καλόπους ἀπὸ μέρους καλη. 
καλὸς κἀγαθός λέγεται κατὰ συναλοι- 

φήν, οὐχὶ καλὺς καὶ ἀγαθύς. καὶ καλὸς ὁ 
ἐρώμενος" (εἴ, ἸΜέλητος ϱ) “καὶ ἦν τῷ μὲν 
ἐραςῇ Ἠέλητος ὄνομαν τῷ καλῷ δὲ Έ.μα- 
ύρας. τὸ μὲν καλύς ἐπὶ τῆς ἐν σιόµατι 
ώρας, τὸ δὲ ἀγαθός ἐπὶ τῆς ἐν ψυχῇ. 

χαλούμεν’ αὐτάς (a Εεε], 899) ἀντὶ τᾷ 
εἰς δικαςήριο» ἄξομεν. 

καλούμενύς τε καὶ ἄκλητος ὁ Φεὺς πα- 
ρέςαι, χρησμὺς δοθεὶς {ακεδαιμονίοις. ε{. 
ν, ἄχλητος. 

καλπάζειν τὸ ἁβρῶς ῥαδήειν. 
κχάλπις ὑδρία. 
Καλυδών Καλυδῶνος πόλις. καὶ Ἰα- 

λυδώνιος πορθµός. 
κάλυκας (Ηοιη. 3 401) σύριγγας, ῥόδα 

κεκαλυμμένα. 
κάλυµνος ὁ ἐν «4ἰγύπτῳ σῖτος, ἀντὶ τῇ 

Παλύμνιος" ὁ γὰρ Φιλάδελφος ἐκ Καλυδνῶν 
μετήγαγε τὸ σπέρμα. ὁ “πολλόδωρός φησι 
λέγεαθαι Καλύὑνως ὡς καλύῤας. 

κάλυξ ἄνθος ῥύδου μµεµκυκύς. 
καλύπτω αἰτιατικῇ. 
Καλυψώ ὄνομα κύριον, ἡ μὴ ἁπλῆ, κα. 

λύπτασα δὲ τὸ διανοήµενον' δολύεσσαν γὰρ 
λέγει αὐτὴν Ὅμηρος (η 945). 

καλώδιο» σχοινίον, 
Καλώνδας ὄνομα κύριον, eſ. νν. 4ρα- 

τος 3ολ. οἳ «4ρχίλοχος. 
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κάλως σχοινίον. καὶ παροιμία "πάντα 
χάλων κινεῖν. τροπικῶς ἀπὸ τοῦ ἰςᾶ λέγει. 
ἁπλοῦν σε δεῖ τὰ ἄρμενα, τετέςι πάντα κι’ 
νεῖν ὑπὲρ τοῦ περιγενέσθαι αὐτοῦ. καὶ κά: 
λως κάλω ἀττικῶς"' “4ρισοφάνης Βατράχοις 
(431) μία µέν ἐσιν ἀπὸ κάλω καὶ δρανία, 
ἀπὸ εὐθείας τῆς κάλως. 

5. καλῶς ἀντὶ τᾷ εὐσεβῶς καὶ φιλανθρώ- 
πως παρὰ Θουκυδίδῃ ϐ 5): 'οἷς κόσμος 
καλώς τοῦτο ὁρᾶᾷν,᾽ τθτέσι τὸ λ[ςεύειν. ὅτε 
γὰρ βοῦν ἀροτῆρα ἐλεηλάτουν ἢ ἔχλεπτον 
νυκτός, οὔτε μετὰ φόνω» ἐποίουν τὴν Λῃ: 
ςσείαν. 

ν΄. καλῶς. τοῦτο ἐπὶ παραιτήσει καὶ ἀρνή- 
σει χρῶνται" εἰρηκότος γὰρ ταῦ «{ιονύσου 
πρὸς Βὐριπίδην (Βαπ. 914) ᾿ἐπίθες καὶ σὺ 
ὁὴ λιῤανωτό»,”' 
εἶσιν οἷσιν εὔχομαι Φεοῖς. διὸ λέγει ὁ «1ιό- 
νυσος, 'ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν,) εἰ 
καὶ τὰ λοιπὰ προσέσχε καλῶς τε καὶ εὐ. 

καλῶ σε αἰτιατικῇ. 
κχάµμαξ χάραξ, ὀρθὸν ξύλον. λέγεται Φη: 

λυκῶς": οἱ δὲ Πάρδοι «ρέφεσιν» ὀπίσω τὰς 
ἵππους, περὶ τοῖς αὐτῶν αὐχέασι τὰς κάµα- 
κας ἑλίξαντες.' καὶ αὖδις (ΑΡ 6 125) ''μυ- 
ρία, καὶ δολιχὰς δεξαµένη κάµακας.͵ οἱ δὲ 
ῥάρβαροι ὁρεπανηφόρῳ κάµακι τὺ σχοινίο», 
ᾧ εἴχετο ἡ ναῦς, διακόπτονσι."' ζήτει καὶ ἐν 
τῷ χιλιοσύς. . 

Καμάρινα καὶ Γέλα πόλεις «Σικελίας. 

καὶ Καμαριναῖος ὁ πολίτης. 
Καμαρίνοι ὄνομα ἔθνους. 
αμασσηνός ἐφνικό». 
χαματηρούς κεκοπιακότας' (arrian. 

Anab. ὅ 16 2) μή πως καματηρὺς καὶ πνευ- 
σιῶντας ἀκμῆσι παραδῷ τοῖς βαρβάροις.” 

Κάμεια ὄνομα πόλεως. 
Καμειραία ἰσχάς' Βάβριος (1086 24) 

᾽μικρὺν ὁ ἐπισχών, εἰτ ἔσωνψεν ἐκκύψας 
ψαύειν ἔμελλεν ἰσχάδος Καμειραίας. ὅτι 
"4ναξανδρίδης ὁ Ῥόδιος ἐκ Καμείρου ἦν». 

κχαμηλαύκιον. Ῥωμαίων ἡ λέξις, ῥη- 
είη ὁ ἂν καὶ ἑλληνισὶ παρὰ τὺ τὸ καῦμα 
ἐλαύνειν. | 

κάµηλος τὸ ζῷον' «4ριςοφάνης (Αν. 380) |᾿ 
.. πῶς ἄνευ καµήλου Ἰήῆδος ὢν ἐσέπτατο; 

ἐπεὶ διὰ καµήλω» ἦλδον οἱ Ιήῆδοι εἲς τὴν 
Ελλάδα. καὶ καμµηλέτης βοῦς οὕτω καλό- 
μένος. κάμµιλος δὲ τὸ παχὺ σχοινίο». φε]ν, 
Α Ύενρ. 1030. 

κάλως -- νάνης 

Κάμιλλος ὄνομα κύριο», ὅ “Ῥωμαίων 
«ρατηγός. ζήτει ἐν τῷ «4χίλλειος εὐχή. 

κάµινος. 
Κάμιρος ὄνομα κύριο». καὶ ὄνομα πύ- 

λεως. 

καμμονίη (Ηοπ. Χ 257) ἡᾗ ἐκ µονοµε- 
ροῦς νίκη. 

κάµµορος ὁ ταλαίπωρος. 
κάµνειν ἐπὶ τοῦ ποιεῖν καὶ ἐργάζεσθαι, 

καὶ ἐπὶ τοῦ »οσεῖν. λέγεται καὶ ἐπὶ τῶν ἄπο- 
Βανόντων" (Ηοπι. λ 476) ᾿εἴδωλα καμόντων. 
προσλαβὸν» «δὲ τὴν ἀπό πρόθεσι»ν σημαίνει τὸ 
ἀπειπεῖν καὶ ἀπαγορεῦσαι καὶ ἀπογνῶναι, 
οἷον '"ἀπέκαμον νουθετῶν, κάµνω παραινῶ».' 

χαμόντων τῶν νεκρῶν"' (ΑΡ7 08) "εἰ 
καί σοι βέβριθεν ὑπ εἰδώλοισι καμόντων 
ὑλκάς. 

Καμπανία χώρα. 
χάμπη. 
καμπιδήκτωρ. 
χάµπιος δρόμος. ὀρύμοι τινὲς ἧσαν 

κάµπιοι, οὐκ εὐθεῖς καὶ ἁπλοῖ ἀλλὰ καμπὰς 
ἔχοντες. Sch. A Pac. 904. 

κάµπτω" ""Ωδὰς ἔκαμπτε», ὁπόσας ὁ Δέ- 
ρων ἐλύγιζέ τε καὶ ἔςρεφε”' Ehilostrat. V. Α. 
4 39). 

χάµπτω σε αὐτιατικῇ, ἀντὶ τοῦ µαλα- 
κίζω τὴν ψυχή» σου. 

καμπύλα τόξα Ὅμηρος (Φ 500). συνέ- 
µιξε τὸν κατὰ τᾷ τόξου λόγον τῷ κατὰ τῶ; 
βελῶν' καμπύλα μὲν γὰρ τὰ τόξα, τουτέςυ 
ἐπικαμπῆ, πεπτεώτα δὲ ἄλλνδις ἄλλῃ τὰ βέλι, 
ὡς χοῖνιξ τὸ µέερον καὶ τὸ µετράµενο», καὶ 
κοτύλη ὁμοίως. 

καμπυλιάζειν κάµπτειν καὶ «ρέφειν. 
καναςραῖα κοῖλά τινα ἀγγεῖα. 
καναχζηδόὀν μετὰ κτύπον. 
Κανδάκη ἡ τῶν «4ἰφιόπων ῥασθισσα. 

καὶ ζήτει ἐν τῇ ἀλεξάνδρου ἑςορίᾳ. 
κανδήλα παρὰ τὸ καίει» ὅῆλα. 
κάνδυλος ῥρῶμα διὰ μέλιτος καὶ τα. 

λακτος σκευαζόµενο», ὡς καὶ ἀῤυρτάκη ἐρι- 
χω» (απ Περσικὺν) βρώμα. καὶ ζήτει ἐν τὸ 
ἀκρόδρυα. 

κάνδυς χιχὼν Περσικός' '"ἀποδύσαντες 
δὲ τὸν κάνδυ», καὶ τὰς ἀναξυρίδας ἐξελκι- 
σαντες, καὶ τὸν πῖλον ἀφελόντες.' 

κάνεον τὸ καρίσκιο». καὶ 
ὁμοίως. 

κάνης ὁ ψίαῦθος. καὶ κλίεται κάνητος. 

χάνειον 



κανηφόροι -- Κάνωπος 
κανηφύροι, Φιλόχορός φησιν ὡς Ἔρι- 

Χθονίον βασιλεύοντος πρῶτον κατέσησαν αἱ 
ἐν ἀξιώματι παρθένοι φέρειν τὰ κανᾶ τῇ 
Ψεῷ, ἐφ᾽ οἷς ἐπέκειτο τὰ πρὸς τὴν δυσία», 
τοῖς τεπαναδηναίοις καὶ ταῖς ἄλλαις πομπαῖς. 

ΚάνΦαρος Φθηναῖος κωμικός. µνηµο- 
νεύεται τούτου ὀράματα ἸΜήδεια, Τπρεύς, 
υμμαγίαι, Ἰύρμηκες, «4πόόνες, 

κάνδαρος παρὰ τὸν κάνθωνα, τουτέςι 
τὸν ὄνον, καὶ παρὰ τὸν ὀρόν, τουτέςι τὺ 
σπέρµα. φασὶ γὰρ ὅτι ὁ κάνβαρος οὕτω τί- 
κτεται" ἐπὰν εὗρῃ ὄνου κόπρον σρογγύλη», 
Κένει κυλίων τοῖς πασὶ καὶ ἐν τῷ κυλίειν 
ἀποσπερμιαίνει, καὶ ἐκ τούτα ὁ κάνφαρος τὸ 
ζῷον γίνεται. ὅδεν καὶ τὴν ὀνομασίων ἔχει 
παρὰ τὸν κάνφωνα καὶ τὸν ὀρόν, τεητέςι τὸ 
απέρµα, κάνθωρός τις ὤν. ἡ παρὰ τὸν 9ο- 
ού», ὃ δηλοῖ τὸ σπέρμα. ἢ ὁ δορὼν περὶ τὸν 
κάνθωνα, ἀντὶ τοῦ περὶ τὴν κόπρον τῇ ὄνη, 
ἢ ἐκ τοῦ κάνθωνος ὀρούων" κάνδων δὲ κυ- 
ρίως ὁ ὄνος. κάνθαρος δὲ τὸ ζῷον, καὶ ὄνομα 
λιμένος ἐν «4φήναις, καὶ εἶδος ποτηρίο. selh. 
Α Ρας, 8Η. 

ὅτι κάνθαρος Ὁῆλυς οὐ γίνεται, ἀλλὰ 
πάντες ἄρσενες γεννῶνται. ih. 7. 

κανθάρου μελάντερος, παροιμία" 
Μένανδρος Θησαυρῷ. καὶ κανθάρου σο- 
φώτερος, ἐπὶ τῶν πονηρῶ» καὶ κακοήφω», 

Κανφήλη πόλις. 
κανθήλιος βραδὺς νοῆσαι, ἡ ἀφνής, 

{ ὄνος μέγας, Ἐενοφῶν λέγει (Όγε,7 5 11) 
ὅτι ἐν Βαῤυλῶνι οἱ φοίνικες οὐ μεῖον ἢ πλε- 
Φριαῖοι τὸ μέγεθος γίνονται" οἳ δὴ πιεζόµε- 
νοε ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦνται ὥσπερ ὄνοι 
κανθήλιοι. καὶ Πολύβιος 'ἐν γὰρ τοῖς ἐπι- 
δεδεμένοις φορτίοις τὰ κανθήλια λαβόντας 
ἐκ τῶν ὄπισφεν, προθέσθαι πρὸ αὐτῶν ἐκέ- 
λευσε τοὺς πεζός" οὗ γενομένε συνέβη παρὰ 
πάντας χάρακας ἀσφαλέςατον γενήσεσθαι τὸ 
πρόβλημα.” 

κάνω» ὄνος. 

καννάβη. 
κάνναις καὶ καλάµοις χρῶνται οἱ No- 

µάδες εἰς τὴν σκηνοποιίαν. 
κανόνιο», οὕτω καλεῖται ἡ οἴαδήποτε 

πραγματεία, κἂν πλειόνων τυγχάνῃ πτυχίων 
ἡ σίγω» ἡ παγινῶν. σίχον δὲ τὸν κατὰ τὸ 
κοινὸν ἔθος ὀνομαζόμενο», ἀπὺ ἀρισερῶν ἐπὶ 
δεξιὰ ἀναγινωσκόμενο». σελίδιον δὲ τὸ ἀπὸ 
τῶν ἄνωθεν ἀναγινωσκόμενον ἐπὶ τὼ κάτω. 
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χανονές ἐργαλεῖον καλλιγραφικόν" ἓν ἔπι- 
θάμμασι (ΑΡ 6 609) "καὶ κανονῖδ” ὑπάτην. 

κανοῦν κανίσκιον. παρὰ τὴν τῶν «41ο. 
»υσίων ἑορτὴν 4θήνησιν αἱ εὐγενίδες ἐκανη- 
φόρεν. ἦν δὲ ἐκ χρυσῦ πεποιημένα τὸ κανᾶ, 
ἐφ' ὧν τὰς ἀπαρχὰς πάντων ἐτίθεσαν Ech. 
A Ach. 241). κανοῦν δὲ ἀπὺ τοῦ καίνειν- ἓν 
τῷ χανῷ γὰρ ἐκρύπτετο ἡ µάχαιρα καὶ ταῖς 
ὁλαῖς καὶ τοῖς σέµµασι (46ἱ. Α Ρας, 948). 

πανοῦν ὁ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μερ- 
ρίνας πλανώμεθα ζητοῦντες τόπον ἀπράγμο- 
να”) (Α Αν. 43). τὰ πρὺς Φυσίων χομίζουσιν, 
ἵνα οἰκήσαντες ἐπὶ τῇ ἱδρύσει Φύσωσι: χύ- 
τραις γὰρ ἵδρυον. οἳ δέ φασιν ὅτι άμυντη- 
θια τῶν ὀρνέων ἐβάςαζο», ἀντὶ ὅπλου μὲν 
κανοῦν, ἀντὶ δὲ περικεφαλαίας χύτρα», ἵνα 
(.ὴ ἐφιπτάμενα τὰ ὄρνεα τύπτῃ αὐτούς, τὸς 
δὲ µυρρίνας πρὺς τὸ ἀποσοβεῖ», 

κάν τι σφαλῆτ) ἓξ ἀξίου }οῦν”' 4ριςσο- 
(Γάνης Ran. 744). ζήτει ἐν τῷ ἀπὸ καλοῦ 
ξύλου, 

Μάνωβος ὄνομα κύριο». καὶ ὄνομια πύ- 
λεως, 

ὅτι ὁ ἑκατὸν σαδίους ἀπέχων ἸΚανώβου 
καὶ ὁ ἕνα ἐπ' ἴσης οὐκ εἰσὶν ἓν Κανώβῳ" 
οὕτω καὶ πλέον καὶ ἔλαττον ἁμάρτημα ἐπ᾽ 
ἴσης οὐκ εἰσὶν ἐν τῷ κατορφοῦν. ζήτει σα- 
φέςερον ἐν τῷ ἀμπλάκημα. 

Κάνωπος ὁ ἐν 4ἰγύπτῳ, "ποτέ, ὡς λό- 
γος, «λαλδαῖοι τὸν ἴδιον Ψεόν, ὅπερ ἐςὶ τὸ 
πῦΌρ, ἀποσεμνύνοντες πανταχοῦ περιέφερο», 
ὧςε τοῖς Θεοῖς πασῶ» τῶν ἐπαρχιῶν συµβε- 
βληκέναε, καὶ τὸν νικῶντα ἐκεῖνον παρὰ πάν- 
των νομίζεσθαι Φεόν. τῶν μὲν οὖν ἄλλων 
ἐπαρχιῶν οἱ δεοὶ ἀπὸ χαλκοῦ ἢ ἀργύρου ἢ 
ξύλου ἡ λέθου ἢ ἄλλης τοιαύτης ὅλης ἐτύγ- 
χανον ἱδρυμένοι, ἡ δὲ τοιαύτη ὕλη εὐχερῶς 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς διεφθείρετο, ὧςε πανταχοῦ 
τὸ πῦρ ἀναγκαίως νικᾶ», τοῦτο ἀκούσας ὁ 
ἱερεὺς τοῦ Κανώπου πανοῦργόν τι τοιοῦτον 
ἐνεθυμήθη. ὑδρίαι ἐν τοῖς µέρεσι τῆς «4ἰγύ- 
πτου εἰώφασι γίνεσθαι ὀσράκιναι, τρήσεις 
ἔχουσαι λεπτὰς συνεχεῖς, ὡὧςε διὰ τῶν τρή- 
σεων ἐκείνων τὸ τεθολωμένον ὕδωρ διυλιζό- 
µενον ἀποδίδοσθαι καθαρώτατον. ἐκ τύότων 
τῶν ὑδριῶν μίαν λαβὼν ὁ τοῦ Κανώπου {ε- 
ρεὺς καὶ τὰς τρήσεις ἐκείνας ἀποφράξας κη- 
ϱῷ, καὶ διαφόροις ζωγραφήσας χρώµασι, 
πληρώσας ὕδατος ἔςησεν ὡς «εύν. καὶ ἄπο- 
τειὼν παλαιοῦ ἀγάλματος τὴν κεη αλή», περ 
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ἐλέγετο Ἰηενελάου τινὸς κυβερνήτου. γεγενῆ: 
σθαι, ἐπιμελῶς ἐπιθεὶς ἧρθμοσεν αὐτὴν τῷ 

ἀγάλματι. παρεγένοντο μετὰ ταῦτα οἱ Χαλ: 
δαῖοι, ἀνήφδη τὸ πῦρ, καὶ ὃ κηρὺς δὲ οὗ 
αἳ τρήσεις ἐτύγχανον πεφρωγµέναι διελύετο, 
τῆς δὲ ὑδρίας ἱδρώσης καὶ τὸ ὕδωρ διὰ τῶν 
τρήσεων ἐκβαλλούσης ἐσβέννυτο τὸ πῦρ. ὅτω 
τε τῇ πανουργίᾳ τοῦ ἱερέως ὁ Κάνωπος τῶν 
Ἁλαλδαίων νικητὴς ἀνεδείχθη, καὶ ἀπότύτελοι- 
πὸν ὡς δεὺς ἐ ἐτιμᾶτο) KGußnus α. ecel. 11 26). 

κάξ αὐτοῦ. 
καπανῆται. 
Καπετωλεῖον τὸ 

λιο» δέ. 
κχάπηῦώε» καὶ καπίςριον. 
χαπηλείας ἐμπορίας. καὶ καπηλεῖον. 
καπηλεύω αἰτιατικῇ. 
καπηλικῶς ἀντὶ τοῦ πανουργικῶς, ἐπεὶ 

οἱ κάπηλοι ὀνθυλεύουσι τὸν οὐνον, συµµι- 
γνύντες αὐτῷ σαπρόν. 9ο], Α Plut. 1064. 

χαπηλές παρὰ τὸ κακύνειν τὸν πηλό»' 
πηλὸς δὲ ὃ οὖνος, ὅψεν καὶ ἄμπελος, οἱονεἰ 

ἔμπελος οὖσα, ἡ ἐν αὑτῇ ἔχουσα τὸν πηλό». 
seli. APlut. 405. 

a κάπηλος µεταβολεύς, πραγµατευτής" 

(Α Ρας. 4541) ““κάπηλος ἀσπίδων. ὁ µετάβο- 
λος παντὸς πράγματος. 

ν κάπηλος. (τὸν πηλὸν) ἓν ἀνθ᾽ ἑνός τι- 
νες οἴονται εἶναι οἶνον, ἐκ τοῦ παρὰ Σοφο- 
χλεῖ... εὐεπίφορος ἐς τὺν πηλόν" ὁ μέντοι 
οἶνος οὐκ ἔσι πηλός. πύθεν δὲ ἐν τῷ καπήλῳ 
ὁ οἶνος ἐγγίνεται; καὶ γὰρ ἕτερόν ἐσιν οἶνο- 
πώλης καὶ ἕεερον κάπηλος"' καθόλε γὰρ τὴς 
πωλοῦντάς τι καπήλους ἔλεγον. ἔςι δὲ καὶ 
παρὰ Σώφρονι ἐν ταῖς «κεσρίαις. ὁ δὲ Al.- 
σχύλος τὰ δόλια πάντα κάπηλα καλεῖ" ““κά- 
πηλα προφέρων τεχνήματα." εξ. Etym. Μ. 

καπήρια εἶδος πλακοῦντος, τὰ παρ 
ἡμῖν καπύρια. 

κάπιδώσειν µοι δοκεῖ τὸ χρῆμα μᾶλ- 
λον”. (Α 1». 660), ἀντὶ τοῦ προσθήκη» σχή- 
σει». 

χαπίσριον ἡ τοῦ ἵππου φορβειά" κά- 
πουτ γὰρ ῥωμαϊκῶς ἡ κεφαλή, καὶ ἐξ αὐτᾶ 
καπίςριο». 

Καπιτώλιο». ὁ Ῥωμύλος μετὰ τὸ κτί- 
σαι τὸ Παλάτιον ἔκτισε καὶ τὸ Καπιτώλιο», 
ὃ ἔσι κεφαλὴ τῆς πόλεως" ἐν ᾧ καὶ τὸ παλ- 
λάδιο» ἀπέθετο λαβὼν ἀπὸ τῆς πόλεως Σίλ- 
βης. Σατούρνιον δὲ πρότερον» ἐκαλεῖτο, ὕςε- 

ἱερό, Καπιτώ- 

κἀξ αὐτοῦ — καραδοκεῖ 

ϱο» δὲ Καπιτώλιον ἐκ τῆς φανείσης ὀρυττο- 
μένω» τῶν Φεμελίων» ἐν τῇ γῇ κεφαλῆς σώ- 
µατος νεοσφαγοῦς. 

Καπίτων ««4ύκιος ἱςορικός. οὗτος ἔγρα- 

ψεν Ἰσαυρικά, βιῤλία η’, µετάφρασιν τῆς 
ἐπιτομῆς Εὐτροπίη ῥωμαῖςὶ ἐπιτεμόντος «4{- 
βιον τὸν ᾿Ρωμαῖον, καὶ περὶ .4υκίας καὶ 

Παμφυλίας. 
κάπνη ἡ καπνοδόκη" ριςοφάνης (Ὑεερ. 

143) "τί ποτ’ ἄρ ἡ κάπνη ψοφεῖ; 
καπγνίας οἶνος ὃς γίνεται ἐν Βενεβεντῷ 

τῆς Ἰταλίας. καὶ καπνία ἄμπελος ἡ µιέ- 
λαινα. 9εµ. Α Vesp. 151, 

καπνίας ποιητής ὃ μηδὲ λαμπρὸν 
γράφω». 

καπνοῦ σκιά ἐπὶ τῶν λίαν ἰσχνῶν" 
xouvx οἱ) ἐναίρων νεκρὸν ἢ καπνοῦ σκιά», 
εἴδωλον ἄλλως" οὐ γὰρ ἂν σθένοντά γε εἷ- 
λέν με” (8 Phil. 946). λέγεται ὁ καπνὸς καὶ 
ἁμενηνός, καὶ παροιμία ""καπνὸν εἶναι ἡγού- 
μην) ἐπὶ τῶν οὐδαμινῶν καὶ οὐδενὺς ἀξίων. 

κάππα διπλοῦν ἀντὶ τοῦ κακά. τρία 
κάππα κάκισα, Καππαδοκία Κρήτη καὶ Κι- 
λικία. 

Καππάδοξ. µόνον τῶν εἷς ωξ διὰ τᾷο 
μικροῦ. λέγεται δὲ καὶ Καππαδόκης ἡ εὖὐ- 
Ψεῖα. καὶ Καππαδόκιον τέρας. 

κάππαρις εἶδος βοτάνης, ἧς ὁ καρπὸς 
ἰατροῖς δοκεῖ εἶναι ὀνήσιμος, ὁ δὲ Ζήνων ὁ 
Νιτιεὺς ὤμνυε κάππαριν, καθάπερ Σωκρά- 
της τὸν κύνα (Βίορ. 1.. 7 439). κάππαρις 
παρὰ τὸ ἐκ τοῦ κάμπου αἴρεσθαι. 

καπρίαι αἳ ἐντὸς τῶν πτερυγωµάτων 
τῆς φύσεως τῶν καµήλων ἐπανεςῶσαι σάρ- 
χες, ἃς τέµνουσιν ὁπόταν εἰς πόλεμον ἐξέω- 
σιν' οὐκέτι γὰρ συ»ουσιάζουσι. 

κάπρος τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρός. 
κάπρος Ἐρυμάνθιος. ο. v. 4ρύοπες. 
καπρῶντας ὁρμητικῶς ἔχοντας πρὸς 

συνουσία». 
Καπύη ὄνομα πόλεως μεγίσης" δὲ 

Καπύη μεταθεμένη πρὸς τοὺς Καρχηδονίως 
τῷ βάρει συνεπεσπάσατο καὶ τὰς ἄλλας πό- 

λεις. 

Κάρ"' “4ρισοφάνης (Αν. 769) "εἰ δὲ δοῦ- 
λός ἐσι καὶ Ιὰρ ὥσπερ Εξηκεςίδης, φυσάτω 
πάππες παρ ἡμῖν, καὶ φανᾶνται φράτορες."' 

χαραδοκεῖ προσδοκᾳ, κατασκοπεῖ, παρὺ 
τὸ τῇ κάρᾳ δοκεύειν η; Ίγ8ν ἐμβλέπειν καὶ ἐπι- 
τηρεῖν καὶ ἐλπίζειν, ἢ τὸ τῇ κεφαλῇ προβλε- 

F 



χκαραδοκήσοντα --- καρδιουλκἰα 

πι’ ἐκδεχόμενον. (ιήποτε δὲ τὸ κέαρ ἔγκει- 
τα, τὸ γὰρ καρηβαρεῖν ἤτοι καταβαρεῖσθαι 
τν κεφαλὴν η παραβάλλειν αὐτὴν ἀπὸ µέ- 
ῥης, τινὲς δὲ ὅτι σύνῳετόν ἐσιτὸ κάτω κάρα 
ἐπιφέρειν τὸ καραδοκεῖν, παρατίθενται «4ΐ- 
φον λέγοντα "τὴν νύκτ ἐκείνην. διεκαραδο- 
αήσαμεν. 

χαραδοκήσοντα" ΠΗρόδοτος «ϱἸ 163) 
"ὸ δὲ πέµπει εἰς 4ελφοὺς Κάδμον καραδο- 
χῄσοντα τὴν µάχην ᾗ πεσεῖεαι. 
Κάραμβις τόπος τις. 
Κάρανος εἷς τῶν "Ηρακλειδῶν σρωτο- 

Ἰογήσας ἐκ τῆς “Ελλάδος. ἠλθεν εἰς Ἡακεδο- 

καν ἄδοξον οὖσαν τότε, καὶ ἐβασίλευσε, καὶ 

ὑαδοχῇ κέχρηται µέχρι Φιλίππου. “άμύντας 
ῥὲ ὁ Φιλίπου πατὴρ Εὐρυδίχκην Ἰλλορίδα 
Ἱμας ἔσχε παῖδας «4λέξανδρον Περδίκκαν 
Φῶμππον, οὓς ἔνιοι καὶ ὑποβεβλῆσθαι τὴν 
Εἰρυδίχην φασί, πολεμήσας δὲ Θηβαίοις ὅμη- 
ϱον ἔδωχε νέον ὄντα τὸν ΘΦέλιππον" οὗ γε- 
νέσθαι Θηῤαϊῖόν τινα Παμμένην ὄνομα ἐρα- 
ςήν, ὡς φασίν. ἀμύντου δὲ τελευτήσαντος 
Πωσανίας, φυγαδευδεὶς ὑπ αὐτοῦ πρότερο», 

χατελθών ἐβιάσατο τὰς παῖδας καὶ κατέσχε 
τὲν ἀρχήν". Εὐρυδίκη δὲ “4θηναίων «ρατηγῷ 
ὀῥατρίῤοντι περὶ τὴν ἸΜακεδονίαν χρησαμένη 
σεμμάχῳ τὸν Παυσανίαν ἐκβάλλει. ἕως μὲν 
σεν ἦρχο» οἱ πρεσβύτεροι, οὐδὲν ἐνεωτερί- 
πο" Φίλιππος δέ, ἄρξας ῥ' καὶ κ΄ ἔτη γεγο- 
γώς, πολλοὺς κατεςρέφετο βαρβάρους τε καὶ 

Ἓλληνας, ἔλαβε δὲ καὶ «4Φηναίων ᾿ἄιιφίπο- 
Ἰσ, καὶ Θετταλίαν ὑφ ἑαυτῷ ἐποιήσατο καὶ 
τὶς Χαλκιδικὰς πόλεις β’ καὶ λ΄, ὧν ἐπρώ- 

τον Ὀλύνθιοι, οἷς Ποτίδαιαν ἀφελόμενος 
Αθηναίων ἐδωρήσατο, ἀπατῶν» αὐτύς, ὅμως 
ἑὲ βοηθοὺς ἔπεμψαν “θηναῖοι ναῦς μ΄ καὶ 
λάρητα σρατηγόν' οὗ χειμῶνι ἀποληφθέν- 
τος, προδύντω» δὲ τὴν Ὅλυνθον Εὐθυκρά- 
τος καὶ «{ασδένες, τὴν μὲν ἀνάςατον ἐποίησε, 

τὰς δὲ ἄλλας πόλεις εἶλεν' “4φθηναῖοι δὲ τὴς 
περισωφθέντας πολίτας ἐποιήσαντο. ἸΠεθω- 
γαΐοις δὲ τοῖς ἐπὶ Θράκης πολεμῶ» τὸν ὀφθαλ- 
μὸν ἐπηρώδη, ᾿ἄςέρος τινὸς ὄνομα βαλόντος 
αὐτὸν ῥίέλει, ἐπιγράψαντός τετῷ βῥέλει''4ςὴρ 
Φιλίππῳ «Φανάσιμον πέμπει βέλος. πρὸς 
ὃν ἀντιγράψας ἔπέεμψε βέλος ὁ Φίλιππος 
“"τέρα Φήιππος ἣν λάβη, κρεµήσεται."' 
καὶ ὑποσχόμενος εἰρήνην ἐξήτησε καὶ λαβὼν 
ἐκρέμασεν. εἷλε δὲ καὶ Κερσοβλέπτην Θρᾳα- 
κῶν βασιλέα καὶ φίλον «4δηναίω», καὶ «4λό- 
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»ησο» ἔλαβε καὶ ἄλλας πόλεις, μεθ ἃς ὁ 
πόλεμος ὁ Φωκικὺς συ»έςη. 

καρανούσθω τελειούσθω. 
χαρατομεῖται ἀποκεφαλίζεται. 
καρβάσιναι εἶδος ὑποδήματος' (XAnah. 

45 14) ἐπειδὴ ἐπέλειπε τὸ ἀρχαῖα ὑποδή- 
µατα, καρβάσινα εἶχον ἐκ τῶν »εοδάρτων 
βοῶν.') 

χάρβω» κάρβωνος, 
κάρδαμµα. ἐπισγετικὰ οὔρων τὰ κάρ- 

όὅαμα καὶ πτύσματος, καὶ διὰ τοῦτό φασι 
τοὺς Πέρσας χρῆσθαι' φυλάττονται γὰρ 
πολλὰ πτύειν καὶ οὐρεῖν καὶ ἀπομύττεσθαι. 
8ος, Α Thésm. 616. 

καρδαμµίς εἶδος λαχάνου. 
Καρδία πύλις Θράκης, καὶ Καρδια- 

»οἑ οἳ πολῖται. καὶ ὄνομα πελάγους. 
καρδία. ὅτε τὰ ἔνυδρα καρδίαν οὐκ 

ἔχει, οὐδὲ πνεύμονα. ὅσα δὲ πνεύμονα ἔχει, 
τῇ τραχείᾳ ἀρτηρία καταψύχεται τὸ ἐντὸς 
Φερμόν, δὲ αὐτῆς εἰσιόντος τοῦ ἀέρος. οἵ δὲ 
ἰχθύες διὰ τῶν βραγχίων καταψύχουσι τὸ 
ἐντὸς Φερμόν, συςέλλοντες αὐτὰ καὶ εἶἴσδε- 
χόµενοι τὸ ὕδωρ, ὥςε ἃ δέονται πνεύµονος. 
καὶ ἄλλως οὐδὲ πάνυ δέονται τὰ ἔνυδρα τᾶ 
εἰσιέναι ἔξωθεν τὸ ὑγρὸν ἵνα ἐμψύξη" τὸ 
γὰρ ὕδωρ αὐτοῖς περικείµενον αὐτῇ τῇ ἀφῇ 
τὴν ἔμψυξιν ἐργάζεται. ἡ καρδία δὲ πρώτως 
τῆς ἐμψύξεως δεῖται" πηγὴ γάρ ἐςι τοῦ ἐμ- 
φύτου Φερμοῦ τοῖς ζῴοις ἡ καρδία" διὰ δὲ 
αὐτὴν καὶ ὃ πνεύµων. διὰ μὲν οὖν τῆς εἶσ- 
πνοῆς ἐμψύγεται ἡ καρδία, διὰ δὲ τῆς ἐκ- 
πνοῆς τὰ λινυώδη περατώµατα ἀποκρίνε- 
ται. ἐπὶ πολὺ δὲ ἀπνευςὶ οὐ δυνάµεθα ὅια- 
λέγεσθαι διὰ τὸ δαπανᾶσθαι τὸ πνεῦμα τὸ 
ἐν τῷ δώρακι. δεόµεθα οὖν πρότερον εἰσ- 
πνεῦσαι ἄλλο εἷς χορηγία» τῆς φωνῆς. ἅμα 
δὲ εἰσπνεῖν τε καὶ διαλέγεσθαι ἀθύνατον, 
ἐπεὶ μηδὲ εἰσπνεῖν τε καὶ ἐκπνεῖν' ἐναντία 
γάρ. διὰ τῦτο καὶ οἱ τραγῳδοὶ ἐκτείνειν µέλ- 
λοντες τὰ µέλη, πολὺ πρότερον εἰσπνέουσι 
πνεῦμα, καὶ ἅτως ἄρχονται φωνεῖν, ἵνα ἐξαρ- 
χέσῃ αὐτοῖς πρὸς τὴν ἐκπνοήν. 

ὅτι οἱ παλαιοὶ τὸν ςόµαχον καρδίαν ἐκά- 
λου», ἔνφεν καὶ καρδιωγµός. φοἡ. Thuc. 2 40: 
ο. ν. ςόµαχος. 

ὅτι καρδία τῆς ἀρετῆς ἐςὶν ἡ ἐλεημοσύνη. 
καρδιαλγίαι λῦπαι καρδίας. 
καρδιουλκία τὸ τὰς καρδίας ἕλκειν τῶν 

Φυµάτω». 
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καρδιοφύλαξ παρὰ Ρωμαίοις χάλκωµα | 
σπιΦαμιαῖον πάντῃ πάντως, ὃ προσετί9εντο 

πρὸ τῶν ςέρνω». οἳ δὲ ἀντὶ τούτου ἆλυσει- ' 
ὁωτοὺς Φώρακας περιετίῶεντο περὶ τοὺς χι- 
τῶνας. Polyh. ϐ 23. 

καρθιωσάμµενος. τῶν «υομένων τοῖς 
Φεοῖς ἱερείων ἀφηροῦντο τὰς καρδίας, κἂν 
ύλα τὰ Ἱερεῖα ἔμελλον ὁλοκαυτοῦν, καὶ τῇ 
καλουιιένῃ πιμελῇ καλύψαντες οὕτως ἐπετί- 
Ψεσαν τῷ πυρί. καὶ τοῦτό ἐςι τὸ καρδιω: 
σάµενος. 

καρδιώττειν τὴν καρδίαν ἀλγεῖν, δι. 
κελιῶται" ὃ ἡμεῖς ῥουλιμιᾶν, "πολλόδωρος 
ἐν ἕκτῳ περὶ ᾿Επιχάρμου τοὺς Σικελιώτος 
φησὶ τὸ τὸν ςόμαχον ἐπιδάκνεσθαι ὑπὸ λι- 
μοῦ καρδιώττειν λέγειν, ὅπερ βουλιμιᾶν λέ- 
γει Ἐενοφῶν (Απαὺῦ. 4 ὅ 7). καὶ εὐκάρδια 
πολλοὶ τὰ — λέγησι. οἳ. ν. ῥαλιμιᾶν. 

κάρδοπος ἡ μάκτρα τοῦ ἀλεύρον. μα 
γὶς ἐν ᾗ τοὺς ἄρτους ἔματτον, Ἶ σχαφίδιον 

ἐν ᾧ ἀναμάττειν καὶ ἀναφυρᾶν ἔθος τὰ ἄλ- 
φια. θηλυκῶς ἡ κάρδοπος" Αριστοφάνης 
τὴν κάρδοπο» ἀρσενικῶς καλεῖς,' ὥσπερ 
Πλεώνυμον ἀρσενικῶς καλοῦσέ τινες" γυναι- 
κώδης γὰρ ἦν. seli. Α Nub. 669. 

“μον (Χ Απαῦ, 4 3) σφενδονῆται 
ἄριςοι. 

Κᾶρες ὄνομα ἔθνους, 
Λάρεψ. 
χαρήατος (Ποιο, Ψ 44) τῆς κεφαλῆς. 
κχαρηβαρία ἡ μέθη. 
καρηβαρῶ» τὴν — 

ἀπὸ μέδης οἴνου. 
κάρηνα Mom. Β 1417) ——— 
κάρης κάρητος. 
Ναρθάγεννα. 
Κάρήθαια τόπος τις. 

Καρία τόπος τις. 
Καριαθιαρείμ (οδερμ. Λ. [. 6 1 4) τό- 

πος. ἑθραϊκὴ δὲ ἡ λέξεις, 
Καρικῇ µούσῃ τῇ ορηνώδει" δοκοῦσι 

7ὰρ οἱ Νᾶρες Φρηνῳδοί τινες εἶναι καὶ ἆλ- 
λοτρίους νεκροὺς ἐπὶ μισθῷ θρηνεῖν. τινὲς 
δὲ ἐξήκασαν τῇ ῥωρβάρῳ καὶ ἀσαφεῖ, ἐπειδὴ 
οἳ Ἰκᾶρες ῥαρβαρόφωνοι (Ηοπη. 767). καὶ 
παροιμία ''Καρικὸς αἶνος. 

Καρικὸν θδῦμα ἐπὶ τῶν ἄσαρκα ἢ 
ἄβρωτα µέλη θνόντων" οἱ γὰρ Κᾶρες κύνα 
Φύουσιν. 

Καρίνη γυνή. 

βαρούμιενος 

καρδιοφύλαξ -- Καρκίνος α 

Καρῖνος Κάρου τοῦ ῥασιλέως νἱἷός, γε- 
νόμενος ἐν ἐξουσίαᾳ καὶ ῥβουλήσεως κύριος, 
ἀνέδραμε τηλικοῦτον χακὺν ἐς τυραννίδα ὡςε 
ἀπέδειξε Χρυσὸν τὴ» τραγφδουμένην τυραν- 
νίδα" οὕτω καὶ τοὔνομα τοῖς ἔργοις μακρῷ 
παρῆλθε. παίδων μὲν γὰρ εὖ γεγονότων ὕβρεις 
διὰ τὸ σύνηθες οὐδὲ βρεις ἐνομίσθησα», 
ἀλλ’ ἡν ἐγκύκλιον αὐτῷ καὶ πρόχειρο» τοι- 
αὔτα ἁμαρτάνειν. ὃ δὲ ἐγκλήματά τε ἀνέ- 
πλαττε καὶ ἐδίκαζε τοῖς ἀδικουμένοις, καὶ 
τῶν δικαζομένων οὐδεὶς ἐαώζετο, ὅπου γε 
πολλῆς οὖσης καὶ ἀδιηγήτου τῆς φθορᾶς 
παρανηλίσκο»τό τινες τῶν εὐδαιμόνων, ὥσπερ 
ἐν κοινοῖς δείπνοις ἀλεκτορίδες, ἐς τὴν Κα- 

ρίνη τρυφήν. μεμνῆσθαι δὲ τῶν κατακοπτο- 
µιένων ἔφασκε τῶν μὲν ὡς οὐκ ἐπῄνεσαν αὖ- 
τοῦ τὸ κάλλος, τῶν δὲ ὅτι λέγοντα, ὅτε ἦν» 

µειράκιον, ἐκ ἐφαύμασαν ὡς ἐβόλετο" ἀπώλ- 
λυντο δέ τινες καὶ γελάσαντες ἐναντίον αὖ- 
τοῦ ποτέ. καὶ πάντα ἦν αὐτᾶ βαρύτερα ὅιο- 
σηµίας, καὶ ἐλύττα ἐν µέσοις τοῖς ὑπηκόοις. 

Eunap. p. 99 Nieb. 
οὗτος ὁ Καρῖνος βασιλεύσας πρᾶγμα μὲν 

ἐς κοινὸν ὄφελος φέρον οὐδὲν εἰργάσατο, 
τρυφῇ δὲ καὶ ἐκδεδιτημένῳ ῥβίῳ τὰ καθ’ 
ἑαυτὸν παραδοὺς παρανάλωµμα τῆς τρυφῆς 
ἐποιεῖτο φόνες δὲν ἠδικηκότων ἀνθρώπων, 
κατά τι προσκεκρουκέναι νομισῶέντων αὐτῷ. 
βαρυνομένων δὲ πάντων» ἐπὶ τῇ πικρᾷ τυ- 
ραννίδι συναναμιχδείσῃ »νεύτητι, καὶ πάντα 
ἐκμελῶς καὶ δίχα λογισμᾶ πραττούσῃ... lo. 
ΑπίίοςΙι, εχο. Peir. p. 864. 

καρκάδονα. τᾶτο λέγεται Χάρωνος δά- 
νειον, συ»ναγόμιενο» ἐκ τοῦ ὀβολᾶ τοῦ συγκη 
δευομένε τοῖς τελευτῶσιν' οὐχ ὡς ἔνιοι πλα- 
»ώμενοι βοτάνης ὄνομά φασιν εἶναι. 

χαρκαίρω ἠχῶ. ζήτει ἐν τῷ Ψαµµοκο- 
σιογάργαρα. 

«4νσίας ᾿ἐλυμαίνοντο γάρ µου τὸν καρ- 
χίνον εἰσφοιτῶσαι) φησίν "αἱ κύνες. καὶ 
ὗταν ὁ σῖτος ῥιζωθῇ κατὰ τῆς γῆς, κεκαρ- 
κινῶσθαι φασί' Φερεκράτης ᾽ὑπόταν σχυ- 
λάζης, »ῖψον, ἵνα τὰ λήια συγκαρκιωύῃ.” 
λέγεται καρκίνος καὶ πάθος τι συμβαῖρον ἐν 
τοῖς σώµασι», ὃ νῦν καρκίνωμα λέγεται. εὖ- 
ρίσκεται δὲ πολλάκις καὶ κύριο» ὄνομα. Harp. 

Καρκίνος κραγαντῖνος τραγικός. καὶν 

Καρκίνος Οεοδέκτε ἢ Ἐενοκλέες '4δηναῖος 
τραγικός. ὀράµατα ἐδίδαξεν ϱξ”, ἐνέκησε δὲ 
α. ἤκμαζε κατὰ τὴν ϱ) ὀλυμπιάδα, πρὸ τῆς 



Καρκίνος b — καρσέως 

Φιλέππου βασιλείας τοῦ ΙΜακεδόνος. τῶν 
ὁραμάτων αὐτοῦ ἐςὶν 4χιλλεύς, Σεμέλη ἡ 
ἀρχή, ὡς “4θήναιός φησιν ἐν «{ειπνοσοφι- 
ςαῖς (ρ.559). 

5... Καρκίνος ποιητὴς «ττικός. σκώπτει δέ 
* Καρκίνου παῖδας οὕτως" (Α Pae. 765) 

'"ὄρτυγας οἰκογενεῖς, γυλιαύχενας ὀρχησάς, 

»αννοφυεῖς, σφυράδω» ἀποχνίσματα, µηχα: 
»οδίφας. καὶ γὰρ ἔφασχ ὁ πατὴρ γαλῆν τῆς 
ἑσπέρας ἀπάγξαι. λέγει δὲ ὄρτυγας μὲν διὰ 
τὸ ἐριςικόν' τοιοῦτοι γὰρ οἱ ὄρτυγες. οἶκο- 
γενεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσκιατραφημένους, ὡς ἂν 

εἶποις ὄρνιδας οἰκογενεῖς. γυλιαύχενας δέ, 
τοτέςι μακροτραχήλους: γύλιος γὰρ 5ερατιω- 
τικὀν ἐςι πλέγμα ἐπίμηκες, εἲς ὀξὺ ληγο»" 

κολοβὺν οὖν εἰκὺς εἶναι τὸ ὅλον σῶμα, τὸν 
δὲ τράχηλο» μακρό». ἢ αὐχένας ἐκ ἔχοντας, 
καθάπερ ὁ γύλιος" ὡς μικροὺς οὖν καὶ γογ- 

γυλώδεις σκώπτει. ἐχόρενον͵ δὲ οὗτοι τῷ πα- 
τρί. ναννοφνεῖς δέ, ὅτι νάννοι λέγονται οἱ 
κολοβοὶ τῶν ἀνθρώπων», οἳ δὲ κολοβοὶ 
τῶν ἵππων ἴννο. ὀρχηστὰς δέ, εἰσέφερε 
γὰρ αὐτοὺς ὁ πατὴρ ἐν τοῖς ὁράμασιν 
ὀρχουμένους. σφυράδων δὲ ἀποκνίσματα 
ἀντὶ τοῦ ταπεινοὺς καὶ μικρούς" σφυράδες 
δέ εἶσι τὰ τῶν. αἰγῶν καὶ προβάτων ἀποπα- 
τήµατα. ἡ δὲ σφνρὰς κυάµου ἔχει τὸ µιέγε- 
Θος. ταύτωις οὐ» ἀπεικάζει αὐτούς" μᾶλλον 

δὲ οὐδὲ ταύταις, ἀλλὰ τοῖς ἀποκνίσμασιν 
αὐτῶν καὶ ἀποτμήμασι». εὐτελίζει οὖν αὖ- 
τοὺς διὰ τὸ βραχύ: ἡ γὰρ τοῦ μικροῦ μερὶς 
μικρὰ ἢ οὐδὲν ἂν εἰη. µηχανοδίφας δὲ ἀπὸ 

μέρους” Ἐενοκλῆς γὰρ ὁ Kuoniru δοκεῖ µη- 
λανὰς καὶ τερατείας εἰσάγειν» ἐν τοῖς δράμα- 

σιν' ὃν Πλάτων δωδεκαμήχανό ” φησιν. ᾗ 
ἐπειδὴ πολλάκις ὡς τραγῳὸοὶ μηγανικὰ εἰσ- 

έφέρον, ἡνίκα Φεοὺς ἐμιμοῦντο ἀνερχομένες 
ἦ κατερχομένους ἐκ τοῦ οὐρωνοῦ. ὁ πατὴρ 

δὲ ὀρᾶμα ἐποίησε ἸἨύας. παρὰ προσδοκία», 
τουτέςι μετὰ — γαλην δὲ εἶπεν ἁπάγ- 
αι, διότι αἱ γαλαῖ νυκεὺς π»ίγασι τὴς µύας. 

καρκίνος λαγὼν αἱρεῖ, ἐπὶ τῶν ἀλν- 
»άτω». 

Καρκίνου ποιήματα ἸἨένανδρος ἵδευ- 
ὁηρακλεῖ ἀντὶ τᾶ αἰνιγματώδη" ὁ γὰρ Καρ- 
κίνος ᾿Ορέςη» ὑπὸ Ἰλίου (απ «πύλλωνος) 
ἀναγκαζόμενον ὁμολογῆσαι ὅτι ἐμητροκτόνη- 
σε», ἐποίησε δὲ αἰνιγμάτων ἀποκρινόμενον. 

Κάρμηλος τὸ ὄρος. καὶ Καρμήλιον 
ὄρος. 
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Καρμητὲς πόλις οὕτω καλουμένη. 
Καρνεάδης .4ΐβυς ἀπὸ Κυρήνης, υἱὸςα 

Φιλοκώμου, φιλόσοφος, ἀφ οὗπερ ἡ νέα 
καδήμεια ἤρξατο. φασὶ δὲ τελευτήσαντος 
αὐτοῦ τὴν σελήνην ἐκλιπεῖν καὶ τὸν ἥλιον 
ἁμυδρὸν γενέσθαι. 

Καρνεάδης ἕτερος, ᾿4θηναῖος φιλόσο-» 
φος, μαθητὴς «4ναξαγόρου. 

κ αρνείωνος. 
Κάρνια “Απόλλωνος ἑορτὴ παρὰ «{αχε- 

δαιµονίοις. 
Κάρνιος “πόλλωνος. 
κάρος ἡ ἐξ οἰνοποσίας ἐγγινομένη μέθη 

καὶ παραφορά. 
καρπαία εἶδος ὀρχήσεως' οὕτω «Έενο- 

φῶν ἐν τῇ “4ναῤάσει (614 7). λέγει δὲ καὶ τὸ 
εἶδος ταύτης. 

καρπαλίμως ταχέως. 
χαρπασινοί κορτῖναι, 
κχαρπίζουσι»ν ποτίζουσιν, εὔκαρπα ποι- 

οὔσι. 
χάρπιµος τόπος. 
καρπός ἡ ἐπικαρπία, καὶ τὸ µέρος τῶν 

χειρῶν" δύο γὰρ σηµαίνει. 
καρπὺὸς καὶ περικάρπιο» διαφέρει. 

καρπὸς μέν ἐςι κυρίως αἱ κεγχραμίδες τοῦ 
σύχου καὶ τῶν ἐλαιῶν οἳ πυρῆνες, περικάρ: 
πιον δὲ τὸ περικεχυµένον τότοις ὑγρὸν μετὰ 
τοῦ περιέχοντος αὐτὸ δέρματος. 

καρποῦ δίκη, οἱ γῆς ἀμφισβητοῦντες 
ὡς προσηκούσης αὐτοῖς λαγχάνασι τοῖς δια- 

κρατοῦσιν" εἶτα ἑλόντες λαγχάνουσι καὶ περὶ 
ἐπικαρπίας. τοῦτο καρπᾶ δίκη καλεῖται. καὶ 
“{υσίαως ἐν τῷ κατὰ «{ημοσθένες ἐπιτροπῆς 
"εἰ γάρ τι ἐγκαλεῖς τῷδε τῷ μειρακίῳ καὶ 
τῶν σῶν τι ἔχει, δίκασαι αὐτῷ κατὰ τοὺς 

νόμους, εἰ μὲν χωρίου ἀμφισβητεῖς, καρπᾶ, 
εἰ δὲ οἰκίας, ἐνοικίου, ὥσπερ νῦν οὗτός σοι 

ἐπιτροπῆς δικάζεται. Harp. 
καρποῦμαι αἰτιατικῇ. 
καρποφορῶ ὁοτικῇ. 
χάρπωµα Φυσία, προσφορά. 
Καρρηνός ἐθνικύν. 
καρρύόον (Ηοπι. 35) κατὰ τὸ ῥεῦμα. 
κχάρρω» δωριςὶ ὃ κρείτω», καὶ καρ: 

ρό8εν ἀπὸ τᾷ κρείτονος. «Φαμάσκιος γὰρ 
λέγει περὶ Ἰσιδώρου ᾽ὤμην αὐτὸν κεκραγέ- 
ναι καταβάντα εἲς γένεσι», ἐγὼ δὲ καρρόύεν 
ἐνθάδε ἀφικόμην.' 

χαρσίως πλαγίως, καὶ ἐγκαρσίως. 
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5608 κάρτα α — κασίγνητος 

κάρτα λίαν, ἢ µεγάλως" ""ληίεται γὰρ | Ύον καὶ συνέσπων τὰς διφθέρας, ὡς μὴ ἅπτε- 
ἡ Νολχὶς κάρτα κομιδῇ, καὶ ἄσχετον ἦν τὸ ᾿ σθαι τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ. λέγεται δὲ Όη: 
κιεκόν' ἐχήρευε γὰρ τοῦ ςρατηγήσοντος.". | 

κάρτα ἐκ τῶν Σοφοκλέους. Aluc φησὶ 

(9534) πρὸς τὸ ἴδιων τέκνον τὸ μὴ φρονεῖν 
7ὰρ κάρτ ἀνώδυνο» κακόν, ἕως τὸ χαίρειν 
καὶ τὸ λυπεῖσθαι μάθῃς. 

κάρτα ἐπαφρόδιτος. 
κάρταλλος" '᾿ἀρχὰς ἅλωνός µου καὶ 

λη»οῦ προσφέρω Χρισῷ, κάρταλλον. δὲ ῥο- 
τρύων τῷ παρακλήτῳ. κόφινος ὀξὺς τὰ 

, 
κάτω. 

χαρτερία ἡ ἐπισήμη ἡ ἕξις ὧν ἐμμενε- 
τέον καὶ μή, καὶ οὐδετέρω». Diog. L.7 98. 

καρτερός ὁ δυράμενός τινος κρατεῖν' 
ὃ δὲ ἐδύνατο καρτερὸς εἶναι τῆς πόλεως, 
ἀλλ ἐνέδωκε ταύτην τῷ βασιλεῖ, καὶ αὖθις 

τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώρα», ης τινὺς οἱ 
Νισιβηνοὶ καρτεροέ εἶσιν, ἐνδώσοντες. καὶ 
αὖθις '"καὶ αὐτὸς ἐγώ, ἐν ᾧ ἔει ᾽ἁρμενίας 
καρτερὸς ἦν. "καὶ μάχης καρτερᾶς γενοµέ- 
"ης διαφθείρέται πᾶσα ἡ ςρατιὰ τῷ -4ν- 
τιοχίϱ, 

καρτερός ὁ ἐγκρατής' "ὅπερ οὐκ ἦν 
νόμιμο» ὁρᾶσθαι ἐν γῇ ἧς τινὸς “Ρωμαῖοι ἐκ 
παλαιοῦ καρτεροί εἶσιν, ἀντὶ τοῦ κύριοι, 
ἐγκρατεῖς. 

καρτερῶ ὁοτικῇ. 

καρτερώνυχας (Ηοια. Ε 929) ἰσχυρὲς 
ανυχας ἔχοντας. 

καρτερώτατος. 

καρύα τὸ δένδρο», κάρυα δὲ ὁ καρπός. 
Καρύανδα πόλις Καρίας. 
χαρυκεία ἡ ἡδύτης τῶν ζωμῶ». 
καρυκεύω» ἀρτύων, ἠδύνων, 
καρύκη ἔδεσμα ἐκ πολλῶν συγκείµενο», 

βρῶμα «{ύδιον ἐξ αἵματος καὶ ἄλλων ἐδε- 
σµάτω», ἀφ' οὗ καὶ τὸ συνταράττειν τι καὶ 
ἀ»αδεύειν καρυκεύειν φασί. καὶ καρυκο- 
ποιεῖν τὸ κοσμεῖν ποικιλία τινὶ ῥημάτων 
τὸν λόγον" καρυκεύµματα γὰρ τὰ ἡἠδύσματα 
καὶ ἀρτύματα. καὶ καρύκη ἡ κοιλία, ἣν νῦν 
μονθυλευτὴν καλοῦσι (5εΝ. ARq. 343), καὶ 
παροιμία μήτε µοι «{υδῶν καρύκας μήτε 
µαςίγων» ψόφους.”' εἰ. Aesch. Pers. 41. 

καρφαλέον ξηρόν. καὶ καρχαλέον 
χατάξηρον (Ηοπι. Φ 541). 

κάρφη ὁ ξηρὸς καὶ κοῦφος χόρτος. «Χ 
Auab. 15 10) ΄διφθέρας ἃς εἶχον σκεπάσµα-. 
τα, ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου" εἶτα συνῆ- 

| 
λυκῶς" 4ρριανός (Anab. ὁ 9 5) καὶ αἱ ὃν. 

φθέραι τῆς κάρφης ἐμπιπλάμεναι καὶ ἡ ὄχδη 
πᾶσα πλήρης φαινοµένη οὐκ εἴα ἠρεμεῖν τὸν 
Ηῶρον.”. λέγεται καὶ οὐδετέρως τὸ κάρφος 
τῷ κάρφει. 

καρχαλέος ὁ ξηρός. 
χαρχαρόδοντα, ὅσα ςρογγύλοις καὶ 

ἐναλλάσσοντας τοὺς ὀδόντας ἔχοναι, λέων 

κύων πάρδαλις, ἔει δὲ καὶ ἰχθύων γένη ὅσα 
σαρκοφάγα εἰσέ, seli. AEq. 1014. 

καρχαρόδους τραχεῖς ὀδόντας ἔχων. 
καὶ κάρχαρον τὸ τραχύ" “καὶ κάρχαρόν τι 
µειδήσας, σοὶ μισθὸς ἀρκεῖ, φησί, τῶν ἴα- 
τρειῶν κεφαλὴν λυκείη φάρυγος ἐξελεῖν σώαν’ 
ἐν ἸΗνψικοῖς GBabr. 94 ϐ). 

κ4ρχέδημος ὁ γλάµμων. ριςοφάνης 
λέγει περὶ αὐτοῦ (Ran. 505), 

Καρχηδών πόλις «ἄιβύης, µεγίςη τῶνε 
κατὰ τὴν οἰκουμένην πόλεων καὶ ὀυναμικω- 
τάτη ἐτύγχανεν οὖσα, ἥτις καὶ Βύρσα ἐκα- 
λεῖεο ἀπὸ ἱςορίας. καὶ ζήτει ἐν τῷ “4φρικανός. 

Καρχηδών ἡ φρική, ἐξ ἧς ὠρμᾶτο ὃν 
μέγας Ἰκυπριανός. ταύτην Σκηπίων καθ εἴλεν 

εἲς ἔδαφυς. ἡ μετὰ τὺν πρῶεον συνοικισμὸν 
ἑπτακόσια ἔτη κρατήσασα τῶν περιοίκω», 

χαρωθείς ῥαρηψεὶς τῇ κεφαλῇ" (Ἱοεερ!.. 
Α. I. 9 5) ᾿ὁ δὲ 4{αβιὸ ῥάλλει ἐπὶ τὸν Γο- 
λιὰὃ εἲς τὸ μέτωπο», καὶ διῆλθεν ἕως τοῦ 

ἐγκεφάλου, ὡς εὐθὺς καρωθέντα πεσεῖν ἐπὶ 
τὴν ὄψιν. καὶ κεκαρωµένος" "ὃ δὲ τὴν 
καρδίαν ταῖς τιμαῖς ἠδη κεκαρωμένος παρέ- 
ζωκεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ὁδόν. 

κχασαλβῥάδες ἑταῖραι, τουτέσιν ἀεὶ ἐπὶ 

τέγους καὶ οἰκήματος ἑςῶσαι γυναῖκες, [ἐπὶ 
μισὺῷ παρέχουσαι τοῖς ῥουλομένοις ἑαυτάς. 

secli. ALq. 364. 

χασαλβάς πύρνη. κασαλβάδες εἴρηνται 
ἀφ᾽ οὗ ποιοῦσι' καλοῖσι μὲν οὐκ ἔχθσαι τὰς 
ἐραςάς, σοβοῦσι δὲ τοὺς ὄντας, ἵνα ἄλλους 
λάβωσι. παρὰ τὸ καλεῖν ἂν καὶ τὸ σοβεῖ». ih. 

κασαλβάσω λοιδορήσω" «4ριστοφάνης 
Eq. 354) ᾿κασαλβάσω τοὺς ἐν Πύλῳ στρα- 
τηγούς.”) 

Κασάνδρα. 
χασαυρίοις ἢ κασαλβίοις, τουτέςι τοῖς 

πορνείοις' ριστοφάνης (Εα. 1290) "ἐν κα- 
σαυρίοισι λείχων τὴν ἀπόπτυςον ὁρόσον."' 

κασίγνητος ἀδελφὸς γνήσιος, κμσίγνη- 



Κάσιον -- καταβολή ο 

τοι δὲ κοινότερον οἱ συγγενεῖς. ὁ δὲ Ὅμηρος 
ποὺς ἀνεψιοὺς εἶπε κασιγνήτους" (Ηοιπ. Ζ 
430) "Έκτωρ δὲ κασίγνητος.᾽ 

Κάσιον ὄρος πρὸς τῷ Εὐφράτῃ (an 
Ὠρόντῃ), καὶ Κάσιος Ζεύς. ἔνθα Τραϊα- 

νὸὺς ἀνέφηκε κρατῆρας ἀργυροῦς καὶ κέρας 
βοὺς παμμέγεθες κεχρυσωμένο», ἀκροῦθίνια 
τῆς κατὰ Γετῶν νίκης. καὶ ἐπιγράμματα ἐν 
τοῖς ἀναθήμασιν «4δριανῷ πεποιηµένα (ΑΡ 
6332) ''Ζηνὶ τόδ᾽ «4ἰνεάδης Κασίῳ Τραϊα- 
νὺς ἄγαλμα, κοίρανος ἀνθρώπων κοιράνῳ 
ἀθανάτω», ἄνφετο."' εἰ. ν. ἅμματα: 

κχάσις ἀδελφός. 
Κάσος" ''"Ῥωμαίω» γοῦν ὁ νικήσας τὴν 

πουρὰξ μάχη» ἀνεδεῖτο σεφάνῳ ἀγρώςεως, 
τα ἦν Κάσος ἄμαχος” φησὶν «4ἰλιανός. 
Κάσπια ὄρη καὶ Κάσπιαι πύλαι, 

ὑτι ἔσιν ἐκεῖ Φάλασσα ἀπὸ τῆς ἐμβολῆς τοῦ 
ὠχεανοῦ, καὶ τὸ μὲν σενώτατον αὐτῆς Κά. 
σπιαι πύλαι καλοῦνται, τὸ δὲ λοιπὸν Ύρκα- 

ρίκ Θάλασσα. περιοικεῖται δὲ βαῤῥάροις 
ἔθνεσεν. 
Κασπίῳ λίδῳ"' "οἱ Κάσπιοι εἶχον ἀγχέ- 

µαχα ὁόρατα, τεθηγµένα λίθῳ Κασπίῳ, ὃν 
ὀξύτατό» τέ φασι τρῶσαι καί τινα ἐὸν ἐμ- 
ποεῖν τῷ τραύματι ὀλέθριο»." 

Κασσία ὄνομα πόλεως. σηµαίνει δὲ καὶ 
χέριον ὄνομα θυγατρὸς τοῦ Ἰώβ. ἔςι δὲ καὶ 
οἶδος ἀρωματικᾶ" καὶ {αβίδ (Βν. 44) ''"σμόρ- 
να καὶ ςσακτὴ καὶ κασσία""' 

κασσιέπεια ἡ καλλονή. καὶ ὄνομα κύ- 
ριον. 

χασσίτερος. 
Κασσιώπη ὄνομα κύριο». 
κασσωρίς πόρνη, ἑταίρα, 
Καςαλία πηγὴ ἦν ἐν τῇ καλθιένῃ «4{ά- 

4νη, ἐν ᾗ ἐλέγετο παρεδρέύειν τὸν "πόλλωνα 
καὶ χρησμολογεῖν, αὔρας καὶ πνοῆς ἐκ τοῦ 
ἵόατος ἀναδιδομένης, ἐξ ὧν οἱ περὶ τὴν πη- 

7ὴ» ἔλεγον ἅπερ οἱ δαίμονες ἤθελον. 
Καςαναία πόλις. 

Καςάνειον. 

καςύρειο» µέλος. καςόριον δὲ τὸ τοῦ 
κάςορος τοῦ ζῴου. 

Καςορίδων κυνῶν" (ΑΡ 6 167) ''σοὶ γὰρ 
Καςορίδων ὑλακὰ εὔαδε."' 

χαςόριον εἶδος βαφῆς ἀπὸ τῆς κογχύλης. 
κχαςρεύσαντες' “κασρεύσαντες δὲ ἑαυ- 

τοὺς περὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο», διὰ παρακλή- 
σεως πείψειν ἐνόμιζον. 
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κάςρον κατὰ Ῥωμαίες παρεμβολὴ άαφα- 
λής. 

Καςωλός ὄνομα κύριον. 
Κάςωρ Ῥόδιος, ἢ ὡς τινες Γαλάτης, 

ὡς δὲ ἄλλοι ἐπλανήθησαν ἸἩΜασσαλιώτης, 
ῥήτωρ, ὃς ἐκλήθη Φιλορώμαιος. γήµας δὲ 
οὗτος «4{πιοτάρε τοῦ συγχλητικοῦ Φυγατέρα 
ἀνηρέθη ὑπ αὐτοῦ ἅμα τῇ γαμετῇ, διότι 
αὐτὸν Καΐσαρι διέβαλε». ἔγραψε δὲ ἆναγρα- 
φὴν Βαβυλῶνος καὶ τῶν Φαλασσοκρατησάν- 
των ἐν βιβλίοις β’, χρονικὰ ἀγνοήματα, καὶπερὶ 
ἐπιχειρημάτων ἐν βιβλίοις ἕ, περὶ πειδᾶς ῥ, 
περὶ τᾶ ΝείλΕ, τέχνην ῥητορική», καὶ ἕτερα. 

ζήτει περὶ ἀγαλμάτων» Ἱκάσςορος καὶ ΠΠο- 
λυδεύκους ἐν τῷ «4ιόσκουροι. 

κατά κυρίως ἐξ, ἐπί, ἐν, ἀπό. ij ἀντὶ τᾶ 
εἶτα" "κάτ ἐπειδὰν ὑπεκβάντες ποιήσωνται 
τὴν ὁρμή», σοὶ δῆτα µελήσει." “κάτα ἐσκή- 
ψατο μεθύειν ἀντὶ τοῦ ὑπεκρίθη. 

χατάβα ἀντὶ τοῦ κατάβηδι" «4ρισοφά- 
νης Βατράχοις (36) “Ἱκατάβα πανοῦργε. µό- 
νως γὰρ λέγεσθαι ἀξιᾶσί τινες τὸ κατάβηδι. 
καὶ καταβαίνειν τὸ εἷἲς ἀγῶνα χωρεῖν" 
ἐνταῦθα καταβαίνει παραβαλλόμενος" (εΓ. 
v. ἄναλκις). 

κχατάβαλε, οἷον ῥίψο», ἄφες, κατάθον. 
κχαταβάλλω αἰτιατικῇ.' 
κχαταβελεῖς πολλῶν βελῶν βολὰς δεξά- 

μενοι. 
καταβλακεύω αἰτιατικῇ. 
χαταβοή µέμψις, κατηγορία" (Μεπαπά. 

Ρ.369ΝΙευ.) 'ὃ δὲ οὐχ ἥκισα ἐπιμέμφεται 
αὐτῷ, καὶ καταβοὴ» πεποίηται τἀνὸρὺς οὐκ 
ἐλαχίση». 

χαταβολή περιοδικὴ λῆψις πυρετοῦ. α 
καταβολή. «4ημοσθένης ὃ'΄ Φιλιπικῷν 

(ϱ 99) ""ὥσπερ περίοδος ἢ καταβολὴ πυρε- 
τοῦ. ἐν ταῖς περιοδικαῖς νόσοις λέγεταέ τις 

καταβολὴ διὰ τὸ ἐν ἀποδεδειγμένῳ προϊέναι 
χρόνῳ, καθάπερ οἱ ἐρανιςαὶ τὰς καταβολὰς 
ποιοῦνται τῶν χρηµάτω». Harp. 

χαταβολή καινόργησις" "ἐκ καταβολῆςο 
ν ναὕς ναυπηγήσασθαι, ν΄ δὲ ὑπαρχουσῶν 
κατελθεῖν ἐκ τῶν» νεωρίω») Πολύβιος. ''οἱ 
δὲ πειραταὶ Φεασάμενοι τὸν ἐπίπλουν τῶν 
“Ρωμαϊκῶν πλοίων, ἐκ καταβολῆς ἐποιοῦντο 
τὴν ἀναχώρησιν.. "τῶν δὲ ΙΜακεδόνων ἐκ 
καταβολῆς συνερεισάντω»ν τοῖς ῥαρβάροις, 
εὐθέως ἐγκλίναντες ἔφευγον., λέγεται δὲ καὶ 
Φνυσία, περίοδος, τελετή. 
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καταβόςρυχος ταῖς θριξὶ κεκαλυμ- 

μένος. 

καταβοῶ τὸ κατακραυγάζω, γενική. 
καταβραβευέτω (ad Coloss. 32 18) κα: 

ταλογιζέσθω, κατακρινέτω, καταγωνιζέσθω. 
τὸ ἄλλου ἀγωνιζομένου ἄλλον ςεφανοῦσθαι 
λέγει ὁ ἀπόςολος καταβραβεύεσθαι. 

καταβροντῶ γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ. 
χαταβροχθέσας ἐκροφήσας, καταπιών. 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀθρόως ῥοφουμένων καὶ ἁπλή- 
σως λέγεται τὸ καταβῥοχθίσας. (Α Eq. 356) 
"ἐγὼ ὁὃ᾽ ἤννςσρον ῥοὺς καὶ κοιλίαν ὑείαν κα: 
ταβροχθίσας λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας., 

καταγγέλλω γενικῇ" ' μή ποτέ σε κα- 
ταγγείλη ἐπὶ τοῦ νομοθέτη. δοτικῇ δέ "'εὖ- 
φροσύνης καὶ χαρᾶς ἡμέρα καταγγέλλει τοῖς 
ἰδίοις ἐκ τῶν νηςειῶν." 

καταγγέλτους" '"οἳ δὲ ἔλεγον ἁπαλλα» 
γῆναι αὐτοὺς πρὶν ον κά τισὶν ὅτι 
πάρεισε γενέσθαι. 

κατάγειν' 'ἄνδρας ἐπιφανεῖς σεφηφο- 
ρεῖν καὶ σεφάνους κατάγειν, τέκνω» αὐτοῖς 

ἀπολωλότωνι” κατάγειν καὶ τὸ τοὺς πεφευ- 
γύτας εἰς τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ἀποκαθιςᾶν" 

(ΧΑπαῦ. 117) "Ὁ δὲ ἐπειρᾶτο κατάγειν τὸς 
ἐκπεπτωκότας. 

κατάγειν τὰ πλοῖα «{ημοσθένης ἐν η 
Φιλιππικῷ (8 9) ἀντὶ κοῦ ληίζεσθαι καὶ κα- 
κοῦ», καὶ μὴ ἐν τοὺς πλέοντας ὅποι βού. 
λοιντο πλεῖν, ἀλλ εἰς τὰ. οἰκεῖα χωρία τοῖς 
λησεύουσι κατάγειν. Harp. 

κατάγειον οἴκημα. καὶ κατάγειοι 
ὑπὸ γῆν" «Χ auub. 45 39) "αἱ ὃ) οἰκίαι ἦσαν 
κατάγειοι. 

κατάγελως' (Α Ach. 1125) 'ταῦτ ὁ κ 
τάγελώς ἐςιν ἀνδρώποις πλατύς!,᾽' καὶ ἡ ο 

τικὴ τῷ καταγέλωτι. καὶ καταγελῶ σου, 
γενικῇ. 

καταγέµω»ν δαψιλῶς ἔχων' 'ὃ δὲ λείας 
καταγέκων ἐπανῆλῶεν εἲς τὴν πόλιν." 

χαταγευσφείς τῇ γεύσει ρικηψείς, 
καταγηράσαις Τιθωνῦ ῥαφύτερον καὶ 

Κινύραυ πλουσιώτερο» καὶ Σαρδαναπάλλου 
τρυφηλότερο», ὅπως τὸ τῆς παροιµίας ἐπὶ 
σοὶ πληρωὺῇ, ὁὶς παῖδες αἱ γέροντες (μία, 
ερ.ὀ9 εχίτ,). ἐπὶ τῶν πολυχρονίων λεγόμενο». 
ὁ γὰρ Τιδωνὺς ὑπεργήρως γενόμενος κατ 
εὐχὴν τὸ γῆρας ἀποθέμενος εἲς τέττιγα µε- 
τέβαλε, Κινύρας δὲ ἀπόγονος Φαρνάκης, βα- 
σιλεὺς Κυπρίων πλούτῳ ὁιαφέρω». Φαρδα- 

καταβόςρυχος -- καταδακτυλικός 

νάπαλλος δὲ "{σσυρίων» βασιλεὺς ἐπ᾽ ἀκολα- 

σίᾳ καὶ τρυφῇ διαβιοὺς κατέλυσε τὴν ἰδίαν» 

ἀρχή». 
καταγιγαρτίσαι συνουσιάσαι, ἢ ἀντὶ 

τοῦ κατὰ τῶν 'γεωργικῶν γιγάρτω» βαλεῖν 
καὶ ἁιαμηρίσαι. τὰ δὲ ῥῆμα πρόσκαιρον, ἵνα 
ἀπὸ τῶν γιγάρτω» τὸ µόριον ᾖ πεπλασμέ- 
νον" οὐ γὰρ διὰ παντὸς συνονσιάσαι δηλοῖ 
τὸ καταγιγωρτίσαι. ἢἡ καταφλῖψαι. γίγαρτα 
δὲ τὰ τῆς σωφυλῆς ὀσπριώδη. ᾿4ριςοφάνης 
(Αεὴ, 214) ᾿εὑρόνθ' ὡρικὴν ὑληφόρον µέσην 
λαβόντ ἄραντα καταβαλόντα καταγιγαρ- 
τίσαι. 

κχαταγινέωνκαταλύω», Ἡρόδοτος(6 75). 
καταγινώσκω γενικῇ" “καταγιυώσκω 

σου ῥᾳδυμίαν πολλὴν καὶ νωθδρότητα,” 
χαταγλωττίζειν τὸ ῥλασφημεῖν, ὡς ἐν 

“4χαρνεῦσι (379) ''ψευδῆ κατεγλώττιζέ µε.” 

χαταγλωττίσµαταά περίεργα φιλήµα- 
τα, καταπάσµατα, παντοῖαι µυραλοιφίαι, ἧ 
περιλαλήµατα. ἢ } εἶδος φιλήµατος περιεργύ- 
τερον τὸ κώλο, ἤ κολάκευµα. elſ. 
εοὺι Α Nub. 52. | 

κάταγμα ἐρίη κατάσπασµα, ἢ µήρυμα. 
καταγνῶναι καὶ γνῶναι ταύτῃ ὃιενηνο- 

χέναι φωασίν, ὅτι τὸ μὲν καταγνῶναι ἰδέως 
ἐπὶ ὁιαβολῇ καὶ πονηρίαᾳ λέγασιν 4δηναῖοι, 
γ»ῶναι δέ, χωρὶς τῆς κατά προθέσεως, τὸ 
μαθεῖν. καταγνοὺς οὖν οἱονεὶ κπαταμαθὼν καὶ 

αἰσθόμενος. εἰ. AEq. 46. 
καταγοητεύων, αἰτιατικῇ, ἀπατῶν. 

κατάγονται ξενοδοχᾶνται' "καὶ ἐν αὐτῷ 
κατάγονται, καὶ ενίων τυχόντες ἐπανῆλθον.” 

καταγορεύω σου, γενικῇ. 
κατάγραπτος ποικίλος. 
καταγράφων προμηθούµενος, προξε- 

ῶν. «ἰλιαωνός (eſ. γ, κούφη) “ὁ τοίνυν «1ιο- 
νύσιος καταγράφων ἑαυτῷ λύτρα πλεῖσα ὑπὲρ 
τῆς κόρης, ἡ χρυσίον πάµπολο, ἦν ἀπόδοιτο 
αὐτήν. οἱ, νν. κατέγραφο», λύκος χανών», τολ- 
κήεντι, τοσούτῳ Φε. 

καταγωγή παρὰ Ἡροδόεῳ (1 181) παν- 
δοκεῖον. 

καταγωγῆς ἀναπαύλης, δεξιώσεως" 'ὃ 
ῥὲ εἷς τινος πανδοκέως ἐλδὼν ἠξίου τυχεῖν 
καταγωγῆς. ὃ δὲ ἐδέξατο καὶ πῦρ ἐξέκαυσε.” 
eſ. v. ζώνη. 

καταγωνίζεσδαι, αἰτιατικῇ, νικᾶν. 
χαταδακρύω σου, γενικῇ. 
κχαταδακτυλικός ἀντὶ τοῦ συνουσια- 



κατὰ δάκτυλον -- καταδέω b 

σικὺς κατὰ τοῦ δακτυλίη τοῦ πρωκτοῦ. δεἰι, 

Α Ε4. 1378. 
κατὰ δάκτυλον εἶδος ἀριθμητικὸν ἢ 

}εωμετρικόν. ἢ ῥυθμοῦ καὶ κρούµατος τὺ 
κατὰ δάκτυλο», ᾧ ἐχρῶντο οἱ αὐλᾶντες πρὸ 
τοῦ νόµου. seh. Α Νας. 651. 

χαταδαρφθάνει» κατακοιµίζεσθαι. κυ: 
ρίως δὲ καταδαρθεῖν ἐςὶ τὸ ἐν δέρµασι κα 
τακοικηθῆνα. Αριστοφάνης Πλούτῳ (537) 
"ἔτι ὁ) οὐγ ἕξεις ὃτ᾽ ἐν κλίνη καταδαρῦ εἴν.' 
βαρυτόνως δὲ οἱ «ἀττικοὶ καταδάρύειν. καὶ 
«ἰλιανός "καὶ καταδαρθόνει οἵ τῶν τις ἵε- 

ρέω» ἐδόκει λέγειν μίαν εἶνωι σωτηρίας ὁδὸν 
τῷ ἀνδρὶ καὶ ἐν τῶν ” ἐφεσώτων κακῶν» φάρ- 
µακον. 

καταδεδέσθαε ἀντὶ τοῦ πεφαρκακεῦ: 
σθαι καὶ δεδέσθαι φαρμάκω «4{είναρχος ἐν 
τῇ κατὰ Πνθέὀυν εἰσαγγελίᾳ. Ηατρ. 

καταδείσας φοβηθείς. καὶ κατα δεί- 

δει φοβεῖται. 
καταδεύσει φυράσει, μαλάξω. «4ἶλια- 

νός 'εἴπερ οὖν τὸ --- ταιρίαις"' (οΕ. ν. ἄνα- 
δεύειν). 

κατὰ δὲ φρόνι» ἤγαγεν ἐμίσησε, κα 
τεφρόνησεν' Ὅμηρος (ὁ 258) “κατὰ δὲ φρό- 
νιν ἤγαγε πολλήν.' 

χαταδηµαγωγῶ αἰτιατικῇ. 
καταδημοβορῆσαε (Ηοπι, 901). κα 

ταφαγεῖν. 
κατὰ δήμους δικαςαί. οὗτοι πρότε- 

ϱον μὲν ἦσαν 1. καὶ κατὰ "δήμους περιιόν- 
τες ἐδίκαζον, ὕςερον δὲ γεγόνασι μ΄. Harp. 

καταδῃοῦν κατακόπτειν, καταπραι- 
δεύειν. . 

χαταδιαιτήσω καταδικάσω, κατακρι- 
νῶ" (Μοπαπά. ρ.293 Nieb.) "εἰ δέ Υ ἐς τοῦ: 
ναντίον ὀφθήσεται ἀδίκως ἐπογκαλών, αὐτὸς 

ἐγὼ καταδιαπήσω τοῦ Σαρακηνοῦ.” 
κχαταδιέλεσθε (Ρο, 47 14) µερίσατε. 
καταδιιςᾶσι καταχωρίζουσι. 
καταδικάζω. σε αἰτιατικῇῃ. γενικῇ δέ 

''αἱ γυναῖκες κατεδίκαζον ἡμῶν.” 
καταδικασάµενος ἀντὶ τοῦ »ικήσας 

καὶ καταδικασύηναί τινα ποιήσας, Ἰ]σαΐος ἐν 
τῷ κατὰ «4ιοκλέους ὕβρεως. Ηατρ. 

καταδιώκω αἰτιατικῇ. 
καταδολεσχῶ γενικῃ. 
κατάδουπος καταρράκτης ἤ ψόφος. 
καταδύεται, ὁοτικῇ, καταβυθίζεται, 

κρύπτεται. "Συγκαλύπτειν µέντοι τὸ ἔργον 
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τοῦτο ἐν σπουδῇ εἶχε, καταδυοµένη τοῖς οὐ- 
χείοις ἐπιτηδεύμασι.” 

καταδυναςεύω γενικῇ" ᾿ οὐκ ἄξιον τῶν 
πτωχῶ» καὶ ἀσθενῶν καταδυνασεύειν.' αἲ- 
τιατικῇ δέ “Ἱκαταδυναςεύειν τὸν πένητα” ὁ 
ἅγιος Βασίλειός φησιν». 

καταδύνοντα κρύπτοντα. 
καταδύς κατακρυῤείς, κατακαλυφύ είς" 

'ὃ δὲ καταδὺς ἐς πᾶσαν Ὀδύσσειον καὶ πο: 
λύπλοκον μηχανὴν διεπέµπετο πρὺς Γαϊα- 
νά». Eunapius? 

κχαταδύσάντες τὰς ναῦς παρὰ Θου- 
κυδίδῃ (1 54) καὶ ἐπὶ τοῦ τρώσαντες, οὐχὶ 

δὲ ἐπὶ τοῦ βαπτίσωντες. 
καταδύσεις φωλεούς, ὑπονόμους, ο, 

λαια. 
καταείννον (Ηοπι. ἵΡ 135) ἐκάλυπτον». 
καταείσατο (Ηοπ. «{ 358) κατηνέχδη. 
κατὰ ζυγόν' (Ραγὺ, 1 40) “ὡς ἂν ἐκ 

τοσούτου πλήθους κατ’ ἄνδρα καὶ κατὰ ζν- 
γὺν οἱονεὶ μονομαχικῆς τινὺς συ»εςώσης φι- 
λοτιµίας.͵. ζυγὸς γὰρ τὸ ἐκ παρεςηκότω» 

:Γ ἀλλήλοις πλῆψος. 
καταναρρῶ σου, γενικῇ. 
καταθέειν κατατρέχειν’ "οἱ δὲ Γήπαι- 

δες, ἐπεὶ οὕπω ὁ τῆς μάχης ἐνεισήκει και- 
ρός, πείθουσιν αὐτοὺς καταθεῖν μεταξὺ τὴ» 
Ῥωμαίων χώρα», πάρεργον τῆς σφετέρας 
ἀκαιρίας πεποιηµένοι τὴν ἐς Ἑωμαίους ἐπι- 

βουλήν) Aenander?). 

χαταῦεἴ κατατρέχει. 
κατὰ Φεῖον. τοὺς ἐξαίφνης φαιρομένεης 

οὕτως ἔλεγον κατὰ Φεῖον ὠφθαι, καὶ ἐπὶ 
Ἱτῶν ἐξαίφνης γινοµένων, τουτέςιν εὐκαίρως 

ἐπιφαινομένω», κατὰ «Φεῖον ἔλεγον. ἐπεὶ οὖν 

καὶ ὁ ἀλλαντοπώλης αἰφνίδιον βουλομένοις 
μὲν μὴ προσδοκήσασι δὲ ἐπεφάνη, εἶπεν ὁδὶ 
προσέρχεται ὥσπερ κατὰ Φεῖον — uyoouv. 
sch. AEq. 147. 

καταθέλξας ἐξαπατήσας" “καταθέλξας 

γὰρ αὐτοὺς δειρότητι τρόπω», ὡς δυνάµενος 
τὸν ἄνδρα πρὸς σφᾶς µετατιδέναι."' 

καταθεµένες ἀποβαλόντας" "μὴ πρό: 
τερον τῆς εἷς αὐτὸν εἰσόδού τυχεῖν ἢἤ κατα- 

Φειιένους τὰ ὅπλα.") 
καταθέσει καταπαύσει, καταλήξει" "ἢ 

λήψονται αὐτὸν ἐπὶ κατφέσει τᾶ πολέμα.᾽) 
χαταθέω σε, αἰτιατικῇ" | ̓οὗτος δὲ κα-α 

τέθεε τὸν οἰκεῖον χώρον.᾽ 
χαταθέω σου, γενικῇ. ν 
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χαταφεῴῷτο ῥλέποι, 

καταθλήσαντες καταγωνισάµενοι. 
καταθλῶ αἰτιατικῇ. 
κατάνου. 
καταδρασύνω γενικῇ. 
χαταὺρηνῶ αἰτιατικῇ. 
καταθρήσομµε» κατασκοπήσοµεν. 
χαταφρώσκοντα καταπηδῶντα" Ἡρό- 

ὅοτος (6 134) 'Ἱκαταθρώσκοντα δὲ τὴν αἷμια- 
σιὴν τὸν μηρὸν σπασὺηναι.” 

καταθύμιον κατὰ ψυχή», εὐάρεστον. 
καταθύμιος θάνατος παρ Ὅμήρῳ ( 385) 
οὐχ ὁ ἐπιθυμητικὸς ἀλλ ἐνθύμιος. 

καταιβάτης Ζεὺς (Α Ρας, 49) παρ 
“4δηναίοις, παρὰ τὸ καταβιβάζειν τοὺς κε- 
ραυνούς, ἢ ἀπὸ τοῦ καταβαίνειν δι ἔρωτα 
τῶν γυναικῶ», 

κατ αἶγας ἀγρίας, παροιμία λεγομένη 
ἐπὶ κατάρας" κατ αἶγας ἀγρίας τρέπειν τὰ 
κακά. 

καταιγίζω αὐτιατικὴ, τὸ βρέχω. 
καταιγές ἐπιφορὰ ἀνέμου σφοδροῦ. λέ: 

γεται δὲ καὶ ἡ ζάλη ἢ τὰ σφοδρὰ πνεύματα 
καταιγίδες. 

καταιγέσας κατασχίσας' οἱ γὰρ ἆνα- 
τιθέντες τοῖς Φεοῖς κατασχίζουσι», ἵνα μή 
τις ἄρῃ. 

καταιδεῖ καταισχύνει. 
καταιθαλώσω καταπρήσω, κατακαύ. 

σω" “καταιδαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς (Α 
Αν. 13240). 

χαταινέσαντος συγκαταθεµένου" ''τοῦ 

δὲ καταινέσαντος τὸ νῦν εἶναι κατίασιν ὑπό» 
σπονδοι."' καὶ Πολύβιος (οΓ. v. ἀλογιςία) '"ὀλί- 
γοι- δέ τινες ἦσων οἱ καταινέσαντες, οἱ δὲ 

πλείονες ἀντέπιπτον. λέγεται δὲ καταινοῦν- 
τες ἀντὶ τοῦ συγκατατιθέµενοι. καὶ 5οφο- 
χλῆς (OC 1633) ''καὶ καταίνεσον µήποτεπρο- 
ῥώσειν τάσδ᾽ ἑκών.' 

κατᾶιξ καταιγίς' "ἠνὁ᾽. ἀπὸ ἸἨηρισοῖο 
δοὴ βορέαο κατᾶιξ, ἥτοι ἀπὸ τῆς Θράκης. 

καταιονῶσι βρέχεασι», ἀντλοῦσιν, ἀλεί- 

φουσιν. (Athen. ρ. 24) "ἔσι δὲ καὶ ἄλλος τρό- 
πος καμάτων λύσεως ἐκ τῶν κατὰ κεφαλῆς 
καταιονήσεων», ὃ ἔςι καταντλήσεων, ''αἱ γὰρ 
ἐμβάσεις, περικἐχυµένου πάντοθεν τοῖς πό- 
ροις τοῦ ὕδατος, φράττουσι τὴν τῶν ἱδρώ- 
των ἔκκρισιν, καθάπερ ἂν εἴ τις ἠθμὸς εἰς 
ὕδωρ ῥληνείς. 

καταιρεόµενος" (Ηετοὰοι, 6 29) "ὡς δὲ 

καταθεῷτο — κατακεχρηµένης 

φεύγω» κατελαμβάνετο ὑπὸ ἀνδρὸς Πέρσεω, 
καὶ ὡς καταιρεόµενος ὑπ' αὐτοῦ ἔμελλε συγ- 
κεντηθήσεσθαι. 

χαταίροντες καταπλέοντες. 

κατ αἶσαν (Ηοιη. Γ 59) κατὰ τὸ προσ- 
ἥκον. | 

καταισχύνω αἰτιατικῇ. καὶ καται- 
σχῦναι. 

χαταιτιώμαι αἰτιατιχῇ. 
κχαταῖτυξ (Hom. Κ 258) εἶδος περικεφα- 

λαίας μὴ ἐχούσης λόφο», κατωφερής. 
κατὰ κάδετο» τὰ ἀπὸ ὕψους εἰς βά- 

φος ὁιαςήμµατα. “λάκκος ἦν χειροποίητος 
πρὺς ὕδατος συναγωγή», ἔχω» τὴν μὲν κά- 

Φετον οὐκ ἐλάττω πλέθρου, τὴν δὲ διάµε- 
τρον πλεῖον ἢ δυεῖν πλέθρων. 

κατακαίνειν ἀναιρεῖν, φονεύειν. 'ὁ δὲ 
τοξότης ἠφίει βέλος, εὔςοχος ὦν τοσούτους 
κατακαίνειν ὅσα ἠφίει βέλη”. Εὐνάπιος φησί 
(ρ. 100 Nieb.). 

κατακαίνω» ἀναιρῶν, πλήττων" "τοὺς 
μὲν κατακαίνων ἐν χεραύ, τοὺς δὲ πλήττω», 
τοὺς δὲ φοβήσας."' καὶ Ἐενοφῶν (anah. 4 5 5) 
᾿τοὺς μὲν κατακαίνοντες, τοὺς δὲ καταδιώ- 
ξαντες. | 

κατακαλῶν ἐπιμελῶς ἐκζητῶν. Πολήύ- 
βιος 6 5) "ὁ δὲ ΙΠερσεὺς ἀνανεωσάμενος 
ε.. ἔφυγε ζεί, v. Περσεύς). 

κατακᾶσα (Callim. fr. 184) κατωφερής, 

ἢ ἀξία τοῦ κατακαυθῆναι. ἢ ὅτι κάσον τὰ 
σπέρµα τοῦ ἀνδρός, ὅψεν καὶ κασίγνητος. 

κατακαυχῶμας γενικῇ. 
κατακαχρῦσαι ῥῆξαι, ψοφῆσαι ποιῆ- 

σαι, ἀπὸ τῶν φρυγοµένων κριθῶν. 
χατακεκλέσναι καὶ κατακεῖσθαι ἐπὶ 

τραπέζης, ἀνακεῖσθαι δὲ ἐπὶ ἀνδριάντω». 
ο{. ν. ἀνακεῖσθαι, 

χατακέλευσον ἀντὶ τοῦ σιωπὴν κήρυ. 
ξο»" οἱ γὰρ κελευςαὶ πολλάκις σιωπᾶν πα- 
ραγγέλλει» εἰώθασι, σιώπα λέγοντες καὶ ἄκοε 
καὶ τὰ ὅμοια, “4ρισοφάνης Ὄρνισιν (1973) 
᾿"ώ τρισµάκαρ, ὢ κλεινότατ, ὦ σοφώτατ’, 

ὦ γλαφυρώεατε.". ἐπεὶ οὐκ ἤκουε, φησὶν ''ὦ 
κατακέλευσον,᾽' ὥσπερ τοῖς ἐρέσσουσι" καὶ 
ὦ λέγει παύσασθαι παρακέλευσαί μοι. 

χατακερτομεῖν καταχλευάζειν, αἴτια- 
τικῇ. 

χατακεχρηµένης παραλόγως γαὶ ἄφει- 
ὁῶς ἀπολαυούσης' "τῇ τε κουφύτητι τοῦ 
ἀνδρὸς κατακεχρηµένης.") 



κατακηλοῦσαν 

καταχηλοῦσα», αἰτιατικῇ, Φέλγονσαν, 

πραὔνουσαν. 
κατακλείς κατακλεῖδος ἡ τᾶ τραχήλου. 
χατακληρουχῶ αἰτιατικῇ. 
καταχκλινής ἐπὶ χλίνης ἀνακείμενος" 

δὲ ἔτυχε τότε κατακλινὴς ὢν καὶ µαλακιζό- 
μένος. 

κατάκλιτα κλίνας, Ψρόνους εἰς ἀνάκλι- 

σιν ἐπιτηδείους. 
κατάκλυζε κατακλύζεσθαι ποίησο»ν, ὃ 

ἔσι γέµισον ὕδατος" ριστοφάνης (Ρο. 828) 
"καὶ τὴν πύελον κατάκλυζε, καὶ Φέρμαιν 
ύδωρ. 

χατακλῶώθέςτεβαρεῖαι (Ηοπι, η 197) 
αἱ κατακλώώθεσαι καὶ καταμοιροῦσαι ἑκάςῳ 
τὸ εἱμαρμένο». καὶ κατακλώνθη ἡ εἵμαρ- 
μένη. 

χατακολουῦῶ δοτικῇ. 
κατακοντίζω σε ἐπὶ πολέμου ιετὰ αἰ- 

τιατικῆς. 
χατακορής ἄχρι κόρον ἐσθίων" (Ῥτο- 

εορ. Ατο. 13) ''σιτίοις καὶ ποτῷ κατακορὴς 

οὐδαμῇ γέγονεν, ἀλλὰ σχεδὸρ ἄκρῳ δακτύλῳ 
γευσάµενος ἀπηλλάττετο.” 

χατακορὴς Συνουσία ἐπιπλεονάζεσα. 
"ἐν τῷ διάπλῳ τούτω κατακορὴς γενομένη 
τῷ πάθει (Ῥτοεορ. το. 1). 
κατακόρου ἁπλήςα" 'ἅτε τοῦ τῶν γυ- 

»αικῶν γένους καὶ λάλου καὶ κατακύρου ὄν- 
τος” EPolyhius). 

χατὰ κόρρης παίει αὐτόν. 
κατακούω γενικῇ. 

.. κατάκρας ἐπίρρημα" Θουκυδίδης (4 112) 
"ὁ δὲ Βρασίδας ἐπὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 
ἐτράπετο, βηλόμενος κατάκρας καὶ βεβαίως 
ἐλεῖν αὐτήν. καὶ αὖθις '"ἐλπίσαντες τὴν πύ- 
Ἰψ ἔχεσθαι κατάκρας παραδιδόασι σφᾶς αὐ- 
τούς,” ἀντὶ τοῦ ἐξ ὁλοκλήρου. 

ν κατάκρας ἐπίρρημα, διόλου, παντελῶς" 

'ὃ δὲ ἔλεγε μηδὲν ἔτιλείπεσθαι φυλακτήριο», 
τὸ μὴ οὐ κατάκρας ἁλῶναι τὴν πόλιν. εἰ 
µήποτε εἴη κατ ἄκρας πόλεως, ἀντὶ τῦ κατ 
ἀκροπόλεως. 

κατὰ κράτος, 
χατακρατῶ σου, γενικῇ. 
κατακραυγάζω σου, γενικῇ. 
χατάκρηὀεν Hom. Π 548) κατὰ κε- 

φαλῆς. 
κατακρίνω αἰτιατικῇ. 
κατακροτεῖ ἄγαν ἐπαινεῖ. 

ρε 

0 
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χατακροῶμαι γενικῇ. 
χατακωκῦσαι Φρηνῆσαι. 
κατὰ κῶλον κατὰ λέξεις. 

κατακωμῳ δῶ αἰτιατικῇ. 
κατακωχή ἡ κατάσχεσις' "καὶ αὐτὸ τὸν 

χωρίον ἐπιτείχισμα ἦν πρὸς κατακωχὴν» τῆς 
χώρας... καὶ αὖθις Damase. Phot. ρ. 337 a) 
τὴν δὲ εἶναι Φείαν κατακωχὴν ἠθέμα ὅια- 
»οίουσαν καὶ ἀποκαθαίρουσαν τὰ τῆς ψν- 

χῆς ὄμματα. 
κατακωχή. ἔνιοι ἀντὶ τοῦ κατοχή" (εί, 

ν. Πρόκλος) "τὴν ῥίβλον Πρόκλου τὴν µη- 
τρῳωακὴν εἴ τις μετὼ. --- περὶ Φεοῦ.. "εἷς 
ἀνήρ, ὄνπερ ἀνῆκεν ἡ ἐξ “ρεως κατακωχή, 
ἐμονοιιάχει.") 

κχατακώχιµοι" GSynes. p. 62 158) "'μένασι 
2ρόνο» ὑπύσυχνον τοῖς αὐλήμασι κατακώχι- 
μοι, τουτέςι» ἁλωτοί. 

καταλαβεἵν, εἴρηται καὶ ἐπὶ τάχες πο: 
Φῶν τὸ καταλαβεῖ», ὅταν λέγωμεν 'ὃ δὲ τὸν 
φεύγοντα διώξας κατέλαβε». οἱ δὲ ῥήτορες 
καὶ ἐπὶ τοῦ κολάξειν' ἀντιφῶν "μὴ ἀναίτιον 
καταλαβόντες τὸν αἴτιον.' 

καταλαλιά ἡ εἷς τινας ὑπὸ τινῶν βλα- 
σφημία παρὰ τῷ ἀποςόλῳ ϱ Όος, 19320). 

καταλαλῶ γενιωῇ ἐπὶ ἐμψύχων" (99. 49) 
“καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελά- 

λεις, καὶ (Ρο. 77 19) “Ἱκατελάλησα» τᾶ 9εᾶ, 
καὶ εἶπο». ἐπὶ δὲ ἀφύχων αἰτιατικῇ" ᾽'μὴ 
καταλάλει τὸν γειτνιῶντα, ἀλλὰ μᾶλλον τίκωα.. 

καταλαμβάνω αἰτιατικῇ. 
καταλάμπω αἰτιατικῇ. 
χαταλεγέσφω καταταττέσθω. 
καταλέγω γενικῇ. 
καταλείβει κατασάζει, 
καταλεύσιμον τὸν ἄξιον τοῦ καταλει- 

σθῆναι εἶπε 4είναρχος ἐν τῷ κατὰ «{υκούρ- 
γου. ε[. v. λευςήρ. 

κωταλήζεται διαρπάζει. 
καταληπτικός προκαταλαμιβανόμενος 

τοὺς ἀκούοντας, ὧςε Φόρυβον μὴ κιῆσαι, 
νο). AEq. 1377). 

καταληρῶ γενικῇ. 
κατάληψις γνῶσις' ριςσυφάνης Νεφέ-ε 

λαις (317) "καὶ περίλεξιν καὶ κροῦσιν καὶ 
χατάληψιν.'' μεσικῶς δὲ ταῦτα εἶπε' λέγασι 
γὰρ κατάληψι», ἐπειδὰν καταλάβωσι τῷ πλή» 
κτρῳ ἢ τοῖς δακτύλοις τὰς χορδὰς πλήξα»- 
τες, ὡς καὶ ἀποτείνεσθαι τὸν φθόγγο», 

κατάληψις τὸ εὑρίσκειν τέχνη». b 
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καταλιμπάνω σε ἀφίημέ σε. 
καταλίπωμεν αὐθυπότακτον. 
χαταλλάττω αἰτιατικῇ. 
κατάλληλον ἁρμόδιον. 
καταλλήλως ἀκολούθως, ——— 
καταλογάδη» τὰ πεζῷ λόγῳ γθαφό- 

μενα. 
καταλογεύς, «4Φηναίων συνεψηφισαµέ- 

νων ἑπτακισχιλίοις τῶν ἀςῶν» ἐγχειρίσασθαι 

τὰ πράγματα τῆς πύλεως, ἠσάν τινες οἱ τὸς 

εἲς τοῦτο ἐπιτηδείες καταλέξοντες' καὶ τῦτο΄ 

εἰκὺς κληνῆναι καταλογίσασθαι. καὶ κατα- 

λογεὺς ὁ εἲς τῶτο τεταγµένος. εἵ. Thue. 8 98. 

καταλογιεῖται καταριθµήσει. 
καταλογίέζοµαι αἰτιατικῇ. 
κατάλογος ἡ ἀπογραφὴ τῶν ὀφειλόν- 

τω». ορατεύεσθαι, καὶ ἡ ἐξαρίθμησις. ὁ πί- 

ναξ ἐφ οὗ ἐνέγραφον τῶν» ἐκερατενομένων 

τὰ ὀνόματα, Αριςοφάνης (Έα. 1366) ’'ἔπειθ' 

ὁ πολίτης ἐντεθεὶς ἐν καταλόγῳ, οὐδεὶς κατὰ 

σπονδὰς μετεγγραφήσετωι,' ἀντὶ τοῦ κατὰ 

ἄλλον σποδήν. ὁ δὲ Τρωαϊανὸς δύο σρατεύ- 

ματα, καὶ τοῦ μεγάλου καταλόγου καὶ ξε- 

νικά. τὴ» γάρ του πληθὺν καὶ τὲς ἐκ κα- 

ταλόγου ἐἑῶ νῦν" οὕτω φησὶν «ἰλιανός. 

χαταλογῶ σου, γένικῇ. 

καταλού ῃ καταναλίσκεις" ριςοφάνης 

(Nub. 836) ''σὺ δὲ ὥσπερ τεῦνεῶτος κατα- 

λούη µου τὸν βίον.’ ἔθος γὰρ ἦν μετὰ τὸ 

ἐκκομισθῆναι τὺ σῶμα καν αρμᾶ χάριν άπο- 

λούεσθαι τοὺς οἰκείους τοῦ τεθ»εῶτος, ἢ εἲς 

τρυφὴν καταναλίσκεις" βίον δὲ τὴν περιου- 

σίαν λέγει νῦν. ἢ εἰς τὰ λουτρὰ καταναλί- 

σχεις, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑδάτων. τὴν δὲ 

κατά πρόθεσιν ἐπιτατικῶς λαμβάνουσι», ὡς 

ἐπὲ τοῦ καταφαγεῖν. 

καταλοφάδια (Ηοιπ. κ169) κατὰ τοῦ 
τραχήλου. 

καταλοχί. σαι εἷἲς λόχους καταµερίσαι 

τὸ πλῆνος τοῦ «ρατοῦ. 

καταλύει» τὸν δῆμον ἀντὶ τοῦ βλά- 

πτειν. 
καταλῦσαι παρὰ Θακυδίδη 4 136) ἐπὶ 

τιῶν ὀχουμόνων ἐπὶ ἅρματος, κατάγειν δὲ 

ἐπὶ νηός. 
καταλύσας κατασρέψας, ἀφανίσας, ἢ 

εὐωχηθείς, τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἄπαγ- 

ξαμένου κατενέξεως" οὗ }ὰρ δεῖ λέγειν κν- 

ρίως κατενεγκεῖν ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ καταλῦσαι. 

κατάλυσις ἡ οἰκία" Πολύβιος (8 26) 

καταλιμπάνω — καταναςάς 

τῷ δὲ ἐπὶ τὴν Ρωμαϊκὴν κατάλυσιν ἐπι- 

Ἰράψαντι τοῦτο Φάνατον ὥρισεν Αννίβας 

τὴν ζημία». 
χαταλυττῶώ γενικῇ. 
καταλύω αἰἴτιατικῃ. 
καταμαίνομµαίσου. 
καταμαλάττω αἰτιατικῇ. 
χαταμαννά»ω αἰτιατικῇ. 
καταμαρτυρῶ σου, γενικῇ. 

καταμάχομάι αἰτιατικῇ. 
καταμειδιῶν, γενικῇ,καταφρονῶν' (1ο- 

seph. B. l. 3 7 39) "ὃ δὲ μηδὲν εἰπὼν τοῖς 
ἐρευνῶσιν νο. τοῦ θανάτου κατα. 
μειδιῶν, 

καταμέμφομαι ὑοτικῇ" — — 

Φεοῦ ὅροις καταμεμφόμενοι. αἰτιατικῇ δέ 
᾿πολλὰ τὸν βασιλέα Εὐμενῇ καταµεμψά 
μενοι. 
Ἱκαταμηλῶσαι λέγεται τὸ µήλην κα 

Φίεσθαι ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ εἰς τὸν λαιμόν, ὡς 

ποιοῦσι καὶ οἱ ἐμοῦντες, τὸν δάκτυλον καὶ 
Φιέντες εἰς τὰν λαιμό». κει, AEq. 1141: εί... 
κημὸν καταμηλῶν. 

καταμηλῶσαι καλοῦσι» οἱ ἰατροὶ τὸν 

μήλην καθεῖναί που. ἦν δὲ καὶ παροιμία τις 

ἐπὶ τῶ» τὰ ἄδηλα τεχμαιρομένω». λέγεται 

δὲ καταμηλοῦν καὶ τὸ ῥάπτειν ἔρια, ύτω 
πιέζηται αινούµενα.. 

κατὼ μῆρ) ἑκάῃ (Ποπ. A 464) κατεκάι 
τὰ μηριαῖα ὁὀςᾶ. 

καταμησάμενος ἐπιῤαλών, ἔπικατα" 

χέας" Ἰώσηπος (Β. [. 5 51 3) ᾿ὃ δὲ περιρρήξας 
τὴ» ἐσθῆτα καὶ καταμησάµενος τῆς κεφαλής 
κόνιν. 

καταμνημονεύω αἰτιατικῇ. 
καταµόνας ἐπίρρημα. καὶ καταµο;: 

ναχῶ αἰτιατικῇ. 
καταμυνεύω αἰτιατικῇ. 
καταμύουσι κλείονεαι, 
καταμωκώμενός µου χλεναζόμνος. 

καταμωλωπίξω. 
καταναγκάζω αἰτιατικῇ. 
κχατανάγκη. 
Καταναῖος ὁ ἀπὸ Κατάνης. 
Χχαταναισχυντῶ γενικῇ. 
καταναλίσκω αἰτιατικῇ. 
κατανάλωσε καὶ κατηνάλωσε Τὸ 

αὐτύ. 
καταναρκῶ γενικῇ. 
καταναςάς"' (Ροἰγὺ. 1 46) ᾿ὃ δὲ διὰ τὸ 



καταναυμαχῶ -- καταπέλτης 

τάχος τῆς εἰρεσίας ἀπέπλευσε, κατανασὰς μιᾷ 
νηὶ παντὸς τοῦ τῶν ἐναντίων σύλου, ἀντὶ 

τοῦ ὑπερβαλώ», ὑπερνικήσας. 
καταναυμαχῶ αἰτιατικῇ. 
κατὰ ναῦν κατὰ τάξιν. εἴρηται δὲ ἀπὸ 

τῆς παροιµίας “κατὰ ναῦν τὰ ἄρμενα.' 
κατανδρίζεσθαι, ήΎένικῃ, καταπα- 

λαέειν. 
κατανεανιεύεται κατισχύει, ἢ καυ: 

χᾶται. 
κχατανομιςεύσας »όμισμα ἐργασάμε- 

ος" (Ίομερι. Β. Γ. 118 4) "ὃ δὲ κατὰ σπάνιν 
ήδη χρημάτων» ὅσον εἶχε κόσμον κατανοµι- 
ςεύσας, Αντωνίῳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν ἔπεμψε.”' 

κατὰ νοῦν, ττέςσι θυμῆρες' "οἰόμενος, 
ὑπότερο» γένοιτο, κατὰ νοῦν αὐτῷ ἔσεσθαι. 

κάταντα (Ηοπη. ἵρ 146) κατωφερῇ. 
καταντήσωσε παραγένωνται' (Πἱοάος. 

ι.9ρΡ.693) "τότε ποιήσεται πρὸς αὐτοὺς τὰς 

ὑπὲρ τῆς εἰρήνης συνθήκας, ὅταν οἳ βασι- 
λεῖς αὐτῶν καταντήσωσι πρὸς αὐτόν.” 

καταντλοῦμαι τοῖσδε. καταντλῶ σε 

δὲ τάδε. 
κατανυγείς λυπηθείς, µεταγνούς. καὶ 

κατανυγῶ ἀντὶ τοῦ σιωπῶ" «{αβίὸ (Ρε. 29 
19) "ὅπως ἂν ψάλλη σοι ἡ ὀόξα µον, καὶ 
οὐ μὴ κατανυγῶ, ἀντὶ τοῦ σιωπήσω. 

κατανυγῇς αὐθυπότακτο». 
κατανυγῶ. ὁ μὲν γὰρ Χρυσύςομος ἀντὶ 

τοῦ οὐ μὴ μεταβληθῶ, οὐ μὴ μεταςῶ. καὶ 
ὁ ἀπόςολος Rom. 11 8) 'ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
Φεὸς π»εῦμα κατανύξεως., ἐκ ἐνέργειαν δη- 
λοῖ, ἀλλ’ ἀντὶ τοῦ συνεχώρησε. τὴν γὰρ ἐπὶ 
τὸ χεῖρον ἕξιν τῆς ψυχῆς φησί, τὴν ἀνιάτως 

ἔχουσαν καὶ ἀμεταθέτως" ὥσπερ γὰρ ὁ ἐν 
εὐλαβείῳ κατανενυγµένος ἐκ ἂν εὐκύλως µε- 
ταςῇ, οὕτω καὶ ὁ ἐν πονηρίᾳ κατανυγεὶς ἐκ 
ἂν ῥᾳδίως μεταβάλοιτο. ὁ δὲ Ἰσίδωρος (4 
101) ἀνιὶ τοῦ οὐ μὴ καταπλαγῶ, οὐ μὴ 3 

ταστῶ. . 
κατανωτίσασθαι ἀντὶ τοῦ κατὼ νώτα 

φέρειν. Damase. Phot. p. 346 8) ᾿ μηδὲ τὴν τᾶ 
ΓΙλουτάρχου κατανωτίσασθαι κρίσιν, μηδὲ 
αὖ μεῖζον φρονεῖν τῆς κοιμωφελοῦς προαι- 
ρέσεως,, ἀντὶ τοῦ καταφρονεῖν, ὀπίσω ῥί- 
πτει». 

χαταξαίνειν εἲς φοινικίδα. “4ριςο- 

φάνης 'τί.--- ἄνθραξ” (α[. ν. φοινικίδα). 
καταξαινόµενοι μαςσιζόμενοι" πλη- 

γαῖς καταξαινόµενοι ὑπὸ τῶν ἀρχύντων οἱ 
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ἄνθρωποι, καὶ ἔξωθεν ὑπὸ τῶν πολεμίων 
ἀναιρούμενοι, τὴν ἐτοιμοτάτη» τῶν βαρβά- 
θω» ἠροῦντο τελευτὴν πρὺ τῆς ἐκθέσμου τε 
καὶ ἀσελγεςάτης παρατεινούσης τε καὶ τὸν 
ὀδυνηρὸν ἐχούσης χρόνον. 

καταξαίνων. κατατρίβω»" “καὶ ἐν τού- 
τοις τὸν ἅπαντα αὐτοῦ καταξαίνων βίον.” 

κατάξηροι ὄνειροι μὴ ἔχοντες λαῤάς. 
Artemid. 1 11. 

χαταξιοπιςεύεσθαι"' (Ρο. 12 17) 
να δὲ μὴ δόξωμεν τῶν τηλικόεω» ἀνδρῶν 
καταξιοπιςεύεσθαι, μνησθησόμεθα μιᾶς πα- 
θατάξεως. 

καταξιοῦντες τιμῆς ἀξιοῦντες: ''οἳ δὲ 
οὐ καταξιοῦντες τὸν Τίμαρχον, διὰ τὺ συ- 

νειδέναι τίς ἦν, οὐ προσεδέξαντα."' 
κατὰ ξυμφορά»ν κατὰ συντυχίαν. 
καταπαίζω σου, γενικῇ, 
καταπαλαίω σε, καὶ καταπανουρ- 

γεύω αἰτιατικῥ. 
κατάπαςος κατάµεςος, πλήρης, κατα- 

πεποικιλµένος. (Α Eq. 505) ᾿"πράξειας κατὰ 
»οῦν τὸν ἐμόν' πάλι ὡς ἡμᾶς ἥξεις ςεφά- 
νοις κατάπαςος. 

καταπάσω καταποικιλῶ,πληρωσω" 4ρ:- 
σοφάνης (Εα. 99) ην γὰρ μεθνσθῶ, πάντα 
ταυτὶ καταπάσω.") 

κατὰ πατέρα καὶ μητέρα" ᾿ ὁ δὲ Ὀνό- 
ουλφος ἔφυ ἐξ ἐθνῶν κατὰ πατέρα μὲν Θε- 
ρίγγω», τῶν δὲ Ἀκίρων κατὰ τὴ» μητέρα.” 
οἱ, ν.4ρμάτιος. 

κχαταπατῶ αἰσιατικῇ. 
κατάπαυσις ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας" ά4α-. 

βίδ (8. 94 12) "εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατά- 
παυσίν µου. 

κατάπαυσις ἡ τοῦ σαββάτου, ἐν ᾗ ὃν 
Φεὺς κατέπαυσε» ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων» αὐ- 
τοῦ, καὶ καθ’ ἣν Ἰαυδαῖοι εἰσῆλφον εἰς τὴν 
71» τῆς ἐπαγγελίας. καὶ ἡ τῶν οὐρανῶ» βα- 
σιλεία. Chrysostom. 6 in Hebr. 3 14. 

κχαταπαύω αἰτιατικῇ. 
καταπειδές πειΦήνιον" ' ἄλλως τε ἀτά- 

σθαλον εἶναι καὶ οὐδαμῇ καταπειθὲς τοῖς 
ἐξηγουμένοις.. 

καταπειράζω γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ. 
καταπέλτης εἶδος κολαςηρία. καὶ κα- 

ταπελτάσουσιν ἀντὶ τοῦ ἀκοντίσθσι, κα- 
ταπολεμήσουσι" πέλτη γὰρ εἶδος μηχωῆς, 
ἀφ᾽ ἧς ἀκόντια καὶ ἄλλα τινὰ ἀφιᾶσιν. ἢ 
καταδραμοῦνται' πέλτη γὰρ ἀσπὶς µικρά, μὴ 



676 

ἔχουσα ἱμάντια (seh. Α Aeh. 199), καὶ κατα- 
πελταφέται οἳ ταῦτα πέµποντες (eſ. v. 
ἀφάπτευ). 
ἁγίου Θύρσου μαρτυρίῳ '"δεσμοῖς χειρῶν, 
καταπέλταις ποδῶν.) 

καταπέπτωκε» ἐπτώθη. 
καταπέρπερος. 
καταπεσώ» (Α Αν. 69) ἀντὶ τοῦ φοβού- 

µενος. 
καταπέττει καταράττει, καταβάλλει. 
καταπεφρόντικα εἲς τοὺς φροντιςσὰς 

ἀνάλωσα, εἲς τὴν παίδευσιν καταδεδαπάνηκα”" 
ριςοφάνης Νεφέλαις (856) ''Φοϊἱμάτιον ἀπώ- 
λεσας; ἀλλ ἐκ ἀπολώλεκ) ἀλλὰ καταπεφρόν- 
τικα.'' πρὸς τὸν υἱὸν λέγει ὁ πρεσβύτης, 

καταπῆγας τὰ πηγρύμενα ξύλα ἐν τοῖς 
ὕδασιν: "ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα οὐχ οἷά τε ἦν 
καταπῆγας δέχεσθαι, ὑφ᾽ ὧν ἔδει συνέχεσθαι 

τὰ ἐπὶ τοῦ ῥεύματος καθιέµενα.᾽ 
καταπηὸ ὦ αἰτιατικῇ. 
καταπηιήνειε καταβλάψειε, 
κατὰ πῆχυν ἐπεδίδου, ἐπὶ τῶν ἐπὶ 

τὰ κρείττω προκοπτόντων" "ὁ δὲ φιλόσοφος 
ἀνεμπόδιςος εἲς ἐπίδοσι» διετέλει, καὶ ἐπε- 
δίδου κατὰ πῆχυν ὡς φάναι ἀτεχνῶς, ἄχρι 
τοῦ πανικοῦ (Λη πανοιχίου) δυςυχήµατος.᾽ 

χαταπίονα (Ηοπι. «4 40) λιπαρά. 
καταπλῆγες κατεπτηχότες" “τούτων δὲ 

γενομένων οἱ ἐναντίοι καταπλῆγες ἦσαν." 
καταπλήξ ὁ συνεχῶς πεπληγµένος" Θ)εύ- 

ποµπος "ἀλλ ἡ μὲν Εἰλείθυια συγγνώµην 
ἔχει, ὑπὸ τῶν γυναικῶν οὖσα καταπλὴξ τὴν 

τέχνη». Ηατρ. 
καταπληςεύω γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ. 

καταπλήττω αἰτιατικῇ. 
κατὰ πύδα παραυτά, κατὰ τάξιν. 
κατὰ ποδὸς ῥάσιν παροιμία ἐπὶ τῶν 

κατὰ μικρόν τι πραττύντων» καὶ κατὰ τέχνην 
καὶ μὴ ἀθρόως. 

καταπολαύω γενικῇ. 
καταπολεμῶ σε. 
καταπολιτεύομαί σε, 

τεύω σοι δὲ δοτικῇ. 
χαταποντωύθῆναι κινδυνεῦσαι. 

καταπορευθέντων ἐπανόδα τυχύντων 
τῶν φυγάδων' Πολύβιος "ἣν οὐχ οἷόν τε 
ἀναλαβεῖν μὴ οὐχὶ καταπορευθέντων τῶν πε- 
φυγαδευµένω».᾽) 

καταπορνεύω γενικῇ. 
κατὰ ποσόν πλεονάκις. 

κχαταπολι- 

καταπέπτωκεν -- καταπύγων 

κχαταπότης λάρυγξ. 
καταπραγματεύω καὶ καταπραγ- 

ὁ δὲ λογοθέτης λέγει ἐν τῷ τοῦ / ματεύομαι γενικῇ. 
χαταπρησ υπ μενα ᾿κελεύσω» 

τος Κύρου ἵνα καταπρησὀῇῃ ζῶ».' 
χαταπροήσεται καταπροδώσει" "ώμο. 

σάτη» ὅσοι δεινότατοι χριςιανοῖς ὅὄρχοι ὀνο- 
µάζονται, µή ποτε ἀλλήλων καταπροήσεσθα 
ἄχρι τῶν ἐς ὄλεθρον φερόντων κινδύνων." 
οί, γ. δεινοί. 

καταπροθδυμοῦμαι αἰτιατικῇ. 
χαταπροΐεμαι αἰτιατικῇ. 
καταπροίξεται καταφρονήσει, κατα: 

προδώσει. οἷον προῖκα ἐκφύγοι. '"οὔτοι κατα- 
προίξῃ, μὰ τὸν «ἀπόλλω, τοῦτο ὁρῶν'' 4ρ: 
σοφάνης (Vesp. 1357). οὗτοι, μὰ τὼ Φεώ, 
σὺ κατωπροίξῃ λέγουσα ταυτό) (Th. 512), 

ἀντὶ τοῦ καταγελάση µου χωρὶς ζημίας 
προῖκα γὰρ ἔλεγον τὴν ζημίαν. Ηρόδοτος 
(3 166) ''"οὐ γὰρ δὴ ἐμέ γε ὧώδε λωβησάμενος 
καταπροΐδεται.) 

χαταπροΐξεται. ἡ πρό ἀντὶ τῆς παρά. 
προϊκνεῖσθαι. τινὲς δὲ ἀπὸ τοῦ εξεσδαι, ὃ 
ἔσι δωρεάν τινα λαβεῖρ' ρχίλοχος ""ἐμεῦ ὁ' 
ἐκεῖνος οὐ καταπροΐξεται. ᾿Ηρωδιανὸς δὲ 
ἐν ἐπιμερισμοῖς παρὰ τὸ ἴσσω φησί. καὶ 
:“ρχίλοχος "προτείνω χεῖρα καὶ προΐσσοµαι. ν 

χαταπροίξῃ, τουτέςιν οὐ μὴ καταφρο: 
νήσεις. πέποίηται δὲ παρὰ τὴν προῖκα, οἷο 
οὐ δωρεάν µοι ἐγχανῇ. 

κατὰ πρόσκλισι» ( Tim. 5 21) καῶὶ 
ἑτεροβάρειαν ἢ ἑτερομέρειαν. 

Χατάπτυςο» εὐτελές, μισητόν. "τὸ δὲ 
ταραντινίδιον λεπτόν τε ὂν καὶ ἀσθενές, ἐπεὶ 
μόνον ἐτάθη, κάτα ἀπορρήγνντωι. ἣ ἡ δὲ πε- 
ριαλγεῖ, καί φησιν 'ὦ Ὃ ας. τε και 
ἐπίρρητον ῥάκος, οὐδὲ εἰς ταύτην μοι τὴν 
χρείαν ἐπιτήδειον ἐγένου. καὶ — αὐτὸ 
ξίφει ἑαυτὴν διεχρήσατο." ο{. ν. ταραντινίδιον 
εἰ Plutarch. Lucull. 18. 
-καταπτύω σου, γενικῇῃ. 
χαταπύγους κιναίδους, 
χαταπυγ ὤν κατασελγαίνω». 
καταπύγω» ὁ λάγνης. ἡ δὲ κεταφορὰ 

ἀπὸ τῶν ἀλφησῶν. οὕτως λεγομένων ἰχθύων, 
ὅτι ἔπονται κατ οὐράν. ἡ γενικὴ δὲ καταπέ- 
ονος, καὶ καταπύγονα ἡ αἰτιατικὴ καὶ ὦ 
ἄλλαι πτώσεις εὕρηνται. εὕρηται καὶ τὸ ὃτ- 
λυκὺν καταπύγων. καὶ ἡ πρᾶξις καταπι- 
γοσύνη, τουτέςιν ἡ μαλακία. 



καταπυγωνέςερων 

καταπυγωγ»έςερον» μιαλακώτερο», πορ- 
νικώτερον" (Α 1.9. 777) '"οὐκέτι δόξει τι ἄλλο 
χαταπυγωνέςερον εἶναι. 

καταπυνθάνοµαι γενικῇ. 
κατὰ πύςσιν"' ᾿"ναῦται δέ τινες κατὰ πύ- 

σιν ἐγχώριοι ἥκοντες οὐκ ἐδύναντο κεκρυμ- 
µένον ἀνιχνεῦσαι" ἀπεκέκρυπτο γάρ. κατὰ 
πύσιν οὖν κατὰ φήμη». 

κατὰ ῥάῤδον ἔφρασε κατερραψῴδη- 
σεν, ἢ κατὰ σίχον διῆλθεν. 

καταράκτης εἶδος ὀρνέου Φαλασσίου. 
κατάρατος κατάρας ἄξιος" "οὕτω μὲν 

οὖν ὁ κατάρατος συνήθως τὸν ἄνθρωπον 
ἐκήλει. 

καταργῶ αἰτιατικῇ. 
κατάρδω» χέων ὑποσχέσεις, καὶ κατα- 

βρέχω» ὑμᾶς τοῖς ἐπαίνοις ὡς φυτά, “ἄριςο- 
φάνης (Λο. 656). οὐκ ἀπατῶν, οὐδέτισι µι- 
σφοὺς διδούς, ἵνα αὐτὸν ἐπαινέσωσιν. "ὅτε 
κατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλτιςα διδάσκων.᾽' 

χαταρητορεύω. 
καταριπύω. ef. ν. κατερείπω. 
κατὰ ῥοῦν κατὰ τρύπον, κατ εὐθεῖαν" 

“πλήρης τε γὰρ ἡ σελήνη ἐτύγχανεν οὖσα, 
καὶ οὐ χαλεπὸὺν ἦν διὰ πάσης τῆς νυκτὸς 
κατιέναι κατὰ ῥοῦν. 

καταρραῦθυμῶ γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ. ΄ - — χαταρράκται πέτραι ἐν τῷ Ἴσρῳ πο- 
ταμῷ», οοους τροπο» τιν Όπυ τῷ ρευματι 

ἐπὶ παντὸς τοῦ πλάτους ὑποπεφυκύτος, οἷς 
ἅπασιν ὃ ποταμὸς ἐαπίπτων μετὰ μεγίστου 
πατάγου ἀνακόπτεται, καὶ καχλάζων περὶ 
ταῖς πέτραις, ἔπειτα ὑπερφερόμενος ἑλιγμές 
τε καὶ παλιρροίας καὶ χαρύῤόεις κυκλεµένεα 
τοῦ ῥεύματος ἀποτελεῖ. καὶ τὸ σύμπαν ὁ 

ποταμὺς κατὰ ταῦτα τὰ χωρία οὐ πολὺ 
ἀπέοικε τοῦ κατὰ Σικελίαν πορῦιοῦ. 

καταρραψῳδήσει φλυαρήσει. . . κατάρρησις κατάγνωσις. 
κατάρτίζω, αἰτιατικῇ, τελειῶ. 

καταρτύσω» παρασκευάσων, εὐτρεπί- 
σων" Σοφοκλῆς (0071) “ώς πρός τι λέξων 
ἢ καταρτύσων μολεῖν;' καὶ Ὅμηρος (λ 439) 
""Κλνυταιμνήςρα δύλον ἠρτνε. 

χατα ρχά ς. 

κατάρχω σου, γενικῇ. 
καταρῶμαι αἰτιατικῇ:. (Numer. 94 9) 

οἱ καταρώκενοί σε κεκατήρανται. δοτικῇ 
δέ ''οὐ γὰρ τοῖς πρώτως ἐπωινέσασιν ἡμᾶς 
καταράσομαι."' 

— κατασπεύσανγτα 577 

χατασείει, αἰτιατικῇ, καταράττει, κα- 
ταβάλλει. 

χατασίνεσθαι καταβλάπτειν. 
κατασκαφεῖ δοτική. 
κατασκεδάζειν γενικῇ. ἔθος ἦν Θρά- 

χιον ἐν τοῖς συµποσίοις, ἵνα, ὅταν πίωαι τᾷ 
οἴνη οἱ συμπόται ὅσον δύνωνται, τὸ λοιπὸν 
τοῦ οἴνου καταχέωσι κατὰ τῶν ἱματίων τῶν 
συμποτῶν' ὅπερ ἔλεγον κατασκεδάζειν. ὅτω 
Ἔενοφῶν ἐν τῷ ὅ τῆς Κύρου ἀναβάσεως. 
µέμνηται τούτη καὶ ὃ μέγας Πλάτων ἐν τοῖς 
Νόμοις (ρ.637Ε). καὶ ὁ μὲν Ἐενοφῶν λέγει 
(Anah. 7 3 30) ''"ἀναςὰς ὁ Σεύθης συνέπιε, καὶ 
συγκατεσκέδασε τῶν μετ αὐτοῦ τὸ χέρας." 

κατασκευάζει» παρὰ ριςοτέλει τὸ κα- 
Φόλου δεικνύναι ἀλλὰ μὴ ἀναιρεῖν τὺ τιδέ- 
µιενον" µάλιςα γὰρ κατασκευάζειν ἐπὶ τοῦ 

καταφατικῶς τιθεµένου λέγεται. '᾿ἀδικώτα- 

τον δὲ καὶ κακοπραγµονέςατον περὶ τὰς τῶν 
φίλων κατασκευάς.' 

κχατασκηνῶ αἰτιατικῇ. 
χατασκήψαντος ἐμπεσόντος. 
κατασκιδναμένη κατασκορπιζοµένη. 
χατασκιρτῶ γενικῇ. 
κατὰ σκοπόὀν κατὰ τὺ προκείµενον, 

δέον. 
χατασκυνθρωπῶ γενικῇ. 
χατασοβαρεύομαι γενικῇῃ. 
χατασοβεῖται καταδιώκεται, καὶ κα 

τασοβήσονται καταδιωχθήσονται. 
χατασοφισνεῖσα χλευασὺεῖσα. 
κατασοφισόμεθα (Εχοά. 1140), αἴτια- 

τικῆ, τεχρασόμεθα, µηχανῇ τινὶ κακώσοµεν. 
κατασοφιςεύω δὲ γενικῇ. 

χατασπάζοµαι αἰτιατικῇ. 
χατασπᾶ»ν. ἰδίως ἐπὶ τῶν Φηλαζόντων 

βρεφῶν τοῦτο λέγεται, παρὰ τὺ ἐπισπᾶν καὶ 
ἐφέλκειων τὸ λάλα. seh. Α Eq. Τ15. 

κατασπαταλῶ (Amos 4) αἰτιατικῇ. 
χατασπείρας ἀρχὴν κακῶν παρασχών" 

τὸ γὰρ σπείρας ἐπὶ πλήθες κακῶν τακτέον. 
"ὅσας ἀνίας µοι κατασπείρας φθίνεις' Σο- 
φοκλῆς «Αἱ. 1005). 

κατασπείρω τὸ φυτεύω, γενικῇ. 
χατασπέρχων (Α Λε]. 1187) σπεδάζων. 
χατασπεύσαντα κακῶς βουλευθέντα, 

ἐχθρὰ βελευσάμενον" 'αἴτιον δὲ τούτων Εὐ- 
φήµιον οἷα εἲς πολιτεία» καὶ εἲς βασιλείων 
κατασπεύσαντα καὶ τοῖς τυρα»νοῦσι συµφρα- 
ξάµενον.᾽' 
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κατὰ σπουδή» μετὰ συντεταµένης προ- 
θυμίας" "εἰποῦσα ταῦτα ἐδόκει κατὰ σπου- 
δὴν εὐθὺ ««Πιβάνου τοῦ ὄρους ἀναδραμεῖρ” 
(ε[, ν. ῥβρύει). 

χατασπώμµενος καφελκόκενος. 
καταςάζω γενικῇ. 
καταςάς προβληψείς, προχειρισθείς. 'ὁ 

δὲ ᾿Εσδρίαυγος ὑπὲρ πάντων» καταςὰς ἔλεξεν 

ὧδε᾽ (οί, ν. Εσδρίωβος). 
καταςασιάζεσθαι, αἰτιατικῇ, παρα- 

ῥλάπτεσθαι" “καταςασιάζεσθαι γὰρ ἑαυτὸν 
ἀπεφαίνετο παρὰ πᾶν τὸ ὀίκαιο» ὑπὸ τῆς 
συγκλήτου” MDiodor. 1.2 ρ.631). 

κατάςσασις. ἔοικεν ἡ κατάσασις ἀργύ- 
ριον εἶναε, ὅπερ οἱ καταςαθέντες ἰππεῖς ἐλάμ- 
βανον ἐκ τοῦ δηµοσίου ἐπὶ τῇ καταςάσει. 
οὕτω 4υσίας (16 6). ἀλλὰ καὶ Εὐπολίς φη- 

’ 3 ΄ 2 * * σιν "οὐκ ἐσωφρύνησας, ὦ πρεσβῦτα, τὴν 
Ἶ * . 

χατάςασιν τήνδε λαμβάνω» ἄφνω, πρὶν καὶ 
* { “η. ο, ο] 22 

μαθεῖν τὴν ἱππικήν. ἀπεδίδοτο δὲ τὸ ἄρ- 
γύριον ὑπὸ τῶν ἱππευσάντων, ὅτε νι αὐ- 
τῶν ἕτεροι καφίςαντο. ἀπῄτουν δὲ αὐτὸ οἱ 
φύλαρχοι. Harp. 

κατασάτης' Σοφοκλῆς (ΕΙ.Τ9) '""ἀλλ' 
ἀρχέπλουτον καὶ καταςάτην ὁόμων” ἀντὶ τᾶ 
εὐτρεπισήν. 

2 3 αν / νο 

καταςείλας ἀντὶ τοῦ κατασιγάσας" "ο 

δὲ τῇ χειρὶ καταςείλας τὸν Φόρυβον αὐτῶν 
ἔφη. 
— —— αἰτιατικῇ, καταπραῦνω. 

καταςενάζω γενικῇ. 
κατάςεψον πέδον ἀντὶ τοῦ με ἴκε- 

τηριῶν ἀφηγοῦ: "τὸ πρῶτον ἴκου καὶ κατέ- 
σεψας πέδον’ (5060 467). ςέµµατα ἔλεγον 

καὶ τὰ ἔρια" “ᾧ ςέµµατα Ἑήνασ ἐπέκλωσεν 
θεά) (Εας. Ο5. 12). 

καταςήσονται ἀποδείξβσιν' "ὅπως φύ- 
λαρχο» τοῖς Ὁμηρίταις καταςήσονται τοῦ- 
τον. 

χαταςοιχειῶ γενικῇ. 

καταςολή ἡ ςολή. 
κατὼ ςόµα (Ηοπι, 0 389) κατὰ τὴν ἀρ- 

χήν, μεταφορικῶς. 
χαταςοχάζεται, γενικῇ, κατὰ σκοποῦ 

βλέπει, κατὰ σκοποῦ βάλλει. 
καταςράπτω γενικῇ. 
καταςρατεύω γενικῇ. 
καταςρατηγῶ αἰτιατικῇ. 
καταςρατοπεδεύω γενικῇ. 
καταςρέφω αἰτιατικῇ. καὶ καταςρέ- 

4 — * J 2 4 
κατὰ σπουδην -- κατὰ τὴν ἀγορὰν 

Ψαντες τελευτήσαντες. 

καταςρηνιῶ (1 Tim. ὅ 11) γενικῇ. 
χαταςροφή τέλος. 
κατὰ σφέας (Ηοιη. B 366) καθ’ ἑαυτός. 
κατασχεδιάσω, γενικῇ, καταφλυαρή: 

σω, Ψψεύσομαι' "ἐγὼ δὲ φρουρᾶς μείζονος 
Φέομαι, εἰ κατασχεδιάσω τοῦ Φεοῦ" Ἰώσν- 
πος (eſ. ν. Ιώσηπος). 

χατάσχῃ αἰτιατικῇ, αὐθυπότακτον" καὶ 
οὐ κατασχὼ» τῆς χαρᾶς παρελύθην τοὺς τό- 
νους ἀφρόον τοῦ σώματος” Nilus ρ.106). 

κατὰ σχολή» ἀντὶ τοῦ μόλις, ἢ ἀψι- 
φητί" "κατὰ σχολὴν παρὰ τάνδρὺς ἐξελῶεῖν 
μόνη”. (Α Εοε]. 48). 

χατάτασις ἡᾗ ἔπειξις, ἡ σφοδρύτης: "ὁ 

δὲ τούτους συλλαβὼ» αἰκίζεται λύμη πάσι 
καὶ κατατάσει (ο. ν. λύμη). 

χαταταχῆσαι προφθάσαι" ᾽μήτε καὶ 
ταταχῆσαι ὑυναμένην.' 

καταταχήσω»ν τῷ τάχει ὑπερβαλῶν' 
Πολύβιος (1 47) "τὸ μὲν οὖν πρῶτον ρω: 
σεν ὡς καταταχήσω»ν, καταπροτερούμενος δὲ 

τῶν ἐπιβατικῶν' ἀντὶ τοῦ νικώμενος "ἐγέ 
νετο ὑποχείριος.' 

χατατάγος. 
καταταχούµενοι κατεπειγόµενοι" κα 

ταταχούμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ καιρᾶ ἡναγκάσὺτ- 
σαν ὑπομένει» τὸν ἐπίπλουν. 

κατατεθήπεσαν κατεφαύμασαν, ἐξε 
πλάγησα». 

κατατείνας ἐρῶ ἀντὶ τοῦ μιακρὸν λόγο, 
διεξελεύσομαι" Πολιτείας δευτέρῳ (ρ.3580) 
“Φδιὸ κατατείνας ἐρῶ.' ''Ὁὁ δὲ «ρεβλούμενος 
καὶ κατατεινόµενος τάληθῆ λέγει (εξ. ν. «ρε 
Αλούμενος). καὶ αὖθις καὶ κατατεινοµένω 
ταῖς σρέῤλαις ὑπὲρ τοῦ κατειπεῖν τοὺς ον: 
νεγρωκότας, οἳ δὲ ἐμπρίσαντες τοὺς ὀδόντας 
τοῦ εἶξαι τῷ τυράννῳ γεγόνασι κρείττους. 

κατατείνουσαν μακρύτητα παρέχον- 
σαν’ '"χαλεπὸν ἔδοξεν εἶναι χώραν ἀμειψα: 
µένοις ἔρημιόν τε καὶ χρόνου πολλοῦ ὁδὸν 
κατατείνουσαν ἰέναι' (Ῥτοεορ. Pers. 1 20). 

κατατέλεα παρὰ ΠΗροδύτῳ ( 1037) 
τὰ ἀναλώματα, καὶ τὰ συνέδρια τῶν ἐν ἀφ- 

χαῖς, καὶ τὸ συ»τελεῖν εἰς τάγμα. 

κατὰ τὴ» ἀγορὰν ἀψευδεῖν». 
νόμος περὶ ὠνίων κεῖσθαι, ὃς κελεύει ἀψει- 
δεῖν ἐν τῇ ἀγορᾷ. Θεόφραςος γοῦν ἐν τοῖς 
περὶ νόμων» φησὶ δυοῖν τούτων ἐπιμελεῖσθιι 
ὁεῖν τοὺς ἀγορανόμους, τῆς τε ἐν τε]; ἀγορῷ 

* 
— 



κατατίθηµι -- κατὰ χειρὸς 

εὐκοσμίας καὶ τοῦ ἀψευδεῖν μὴ μόνον τοὺς 
πιπράσκοντας ἀλλὰ καὶ τὲς ὠναμένους, Harp. 

κατατίδηµιε δοτικῇ. 
κατατιλᾷ" (Α Ran. 359) ) κατατιλᾷ 

τῶν ἑκαταίω», κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπάδων.) 

κατετίλησε γὰρ τῶν τῆς Εκάτης µυςηρίω». 
τοῦτο δὲ εἰς ινησίαων τὸν διυραμβοποιὸν 
ἀποσκώπτει" οὗτος γὰρ ἄδων κατετίλησε τῆς 
“Εκάτης. ἢ ὅτι εἰσήνεγκε ὁρᾶμα, καὶ κατετί- 
λησεν αὐτῆς. ἢ ἐπειδὴ ἠρυφίασε (απ ἐγεφυ- 
ρίασε) ποίημα γράψας εἰς ᾿Εκάτην. 

.. κατὰ τὸ καρτερὀ» ἀνεὶ τοῦ ἰσχυρῶς" 
ριςοφάνης (Λε]. 623) ''καὶ ναυσὶ καὶ πε- 
ζοῖσι, κατὰ τὺ καρτερό». 

ν΄ κατὰ τὸ καρτερόν ἀνεὶ τοῦ καρτερῶς" 
"καὶ δὴ συμµίξας ἐμάχετο κατὰ τὸ καρτε- 
όν, οὐχ ἡττόν τε ἔσχε τῷ πολέμῳ."' 

κατατολμῶ γενικῇ. 
κατατοµή: "Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ «4η- 

µοσφένους "καὶ καθήµενος ὑποκάτω ὑπὸ τῇ 
χατατοµῇῃ, καὶ Φιλόχορος "καὶ ἐπέγραψεν 
ἐπὶ τὴν κατατομὴν τῆς πέτρας. Ηαιρ. 

κατατοξεύω αἰτιατικῇ. 
κατὰ τὸ πρὸς Ῥωμαίους ἔχθος «4{ιβύων 

καὶ Ι αλατῶν συνιςαμένων. 

κατατραυματίζω σε. 

κατατρεχόντων ληιζοµένω», πορθούν- 
των" "τῶν δὲ Οὕννων τὰς ᾿Ρωμαϊκὰς πόλεις 

χατατρεχόντω», πολλὰς παραςήσασθαι πό- 
λεις.'. “καὶ πᾶσαν τὴν πόλιν πυρπολοῦντας 
χαταδραμεῖν, 
.πατατρέχω ἐπὶ μὲν ἐμψύχων γενικῇ, 

“κατατρέχω νεβρῶ»,", ἐπὶ δὲ ἀφύχων αἰτιατι- 
κῇ, 'κατατρέχει 4ἴγυπτο», ληίζεται Συρίαν.) 

κατατρίψειν καταδαπανήσει», χρονιεῖν' 
"οὐ γὰρ ἐδόκει αὐτῷ τὸν ἐν Γυρρηνίᾳ πό- 
λεμον ἀτελῇ καταλείποντι περὶ τῶν ἐκείνῃ 
πύλεων πραγματεύεσθαι, δεδοικότι μὴ κα: 
τατρέψειεν ἅπαντα τὸν τῆς ἀρχῆς χρόνον ϐ 
πολὺν ὄντα περὶ τὰς ἐλάττους ἀσχολάμενος 
πράξεις. 

κατατροποῦμαι αἰτιατικῇ. 

κατατρυφή καταφυγή. ἀλλ ἐρῶ" οὐ 
7ὰρ ἔχω κατατρυφή», ἀντὶ τοῦ ἀποφυγὴν 
τοῦ μὴ εἰπεῖν. 

κατατρυφῶ γενικῇ. 

κατατρύχειν ἐλαττοῦν, πιέζειν' "οὐκ 
ἔσιν ἀνδρῶν κατατρύχειν ἑαυτοὺς µερίμναις 
ταῖς κινδύνους οὐκ ἐχούσαις. 

κατατωθάζω αἰτιατικῇ. 

.. 

5το 

καταυγάζω. 
καταυθαδίζω γενικῇ. 
καταυλούμενοι χλευαζόμενοι" '"ἀφῃρέ- 

Ψησαν δὲ οἱ «{ακεδαιμόνιοι τῶν τειχῶν γε- 
λώμενοί τε καὶ καταυλούµενοι.͵ 

κάταυχµον" C(Théophyl. Βία. ὅ 4) "ἦν 
δὲ τὸ φρούριο» τῷ καταύχμῳ τῆς ὑδρεύσεως 
ἁλωτὸν τοῖς πολεµίοις.᾽ 

καταφαγεῖν, καταπιεῖν. φαγεῖν δια- 
φέρει τοῦ καταφαγεῖν' φαγεῖν μὲν τὸ τάξει, 
χαταιΓαγεῖν δὲ τὸ ἀθρόως, καταπιεῖν δὲ τὸ 
μηδὲ μασώμενον ἐσθίειν. εἰ. Α Ῥαο, 5. 

καταφάναι κατειπεῖν. 
χατάφασις πρόρρησις διὰ συγκατα- 

Φέσεως. 

καταφάσκει προλέγει, ἐπινεύει, 
καταφιλονεικῶ αἰτιατικῇ. 
χαταφιλοσοφῶν, γενικῇ, διὰ τῆς σι- 

γῆς νικῶν. 
χαταφλυαρῶ γενικῇ. 
καταφορικῶς σφοδρῶς. 
χαταφρύνησι» ὁ Θουκυδίδης (1 199) 

τὴν ὑπερφρόνησίν φησιν: ἐπίτασιν γὰρ ἡ 
κατά πρόθεσις σηµαίνει. οἷον, οὐ δύνασθε 
εἰπεῖν ὅτι διὰ τὸ ἔχειν τὰ τρία ταῦτα, οἷον 
ἀξυνεσίαν µαλακίαν ἀμέλειαν, οὐ πολεμᾶμεν, 
ἀλλὰ διὰ τὴν καταφρόνησιν, ὃ ἔςι διὰ τὸ 
ἄγαν φρονεῖν καὶ οἷον ὑπερφρονεῖν. κατα- 
φρύνησιν γὰρ τὴν ἀφροσύνην λέγει. 

καταφρονῶ γενικῇ. 
καταφρυάττομαι γενικῇ, 
χαταφωρᾶν ἐλέγχειν. 
κατάφωρος φανερός. 
καταφωτίζω αἰτιατικῇ. 
καταχαίρω»" Ἡρύδοτος ϱ 9959) 'πά- 

ρὲςι ὁ) εἰκάζειν εἴτε εὐνοίῃ ταῦτα ἐποίησας 
εἶτε καταχαίρω»,' περὶ {ημαρήτου. 

καταχαλῶ σου γενικῇ. 
«κατὰ χεῖρας εὐκόλως. 
κατὰ χειρὺς ὕδωρ λέγονσιν, οὐ κατὰ 

χειρῶν, οὐδ᾽ ἐπὶ χεῖρας, οὐδὲ ἄλλως πως, 
καὶ τὸ ῥᾷςον πάντων καὶ εὐχερέσατον κατὰ 
Χειρὺς ὕδωρ καλοῦσιν. οὕτω Τηλεκλείδης ἐν 
Αμφικτύοσιν. "εἰρήνη μὲν πρῶτον ἁπάντων 
ἦν ὥσπερ ὕδωρ κατὰ χειρός. (Α Αν. 463) 
"φέρε παῖ ςέφανο». κατὰ χειρὸς ὕδωρ φε- 
ρέτω τις. ὃ δὲ λέγει 'δειπνήσειν µέλλομεν, 
ἡ τί; τὸ γὰρ παλωιὸν τοῖς εὐωχουμένοις 
περιέκειντο ςέφανοι, καταψύχοντες τὸ κρα- 

Γνίον ἀπὸ τῆς τοῦ οἴνου μέδης καὶ Φέρµης. 
27” 

Ὀιαιίσ ς,οοἳ 
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καταχειροτονία». ἔδος ἦν '4θήνησι 
κατὰ τῶν ἀρχόντων καὶ κατὰ τῶν συκοφαν- 
τῶν προβολὰς ἐν τῷ δήμῳ γίνεσθαι" εἰ δέ 
τις καταχειροτονηδείη, οὗτος εἰσήγετο εἲς δι- 
καςήριον. οὕτω «ήημοσθένης καὶ Ὑπερίδης 
καὶ Θεόφραςος. Harp. 

χαταχειροτονῶ γενικῇ. 
καταγεϊταίμου ἀήρ. 
κατάχει τοῦὔλαιον ἐν τῷ χαλκίῳ 

"ριςσοφάνης (Λοὶν. 1137) ἀντὶ τῷ εἷς τὸν ὁμ- 
φαλὸν τῆς ἀσπίδος, ἵνα λαμπρότερος γένη- 
ται. εἰσὶ γάρ τινες οἳ ἐν ἐλαίῳ ὁρῶντες µα»- 
τεύονται. σµήχει οὖν τὴν ἀσπίδα, καταχέων 
τὸ ἔλαιο» ἐπὶ τῆς χαλκῆς πτυχός' εἶτα φαι- 
ὀρυνθείσης αὐτῆς ἐνοπτριζόμενος εἲς αὐτὴν 

λέγει ᾿ὁρῶ ἐν αὐτῇ γέροντα ὑπὸ δειλίας φεύ- 
γοντα, καὶ οἷον μὴ δυνάµενο» ὁρᾶν τὴν ἀσπίδα 
ὁιὰ τὴν ἔκλαμψιν.. καὶ Ὅμηρος (Ν 340) 
᾿ὅσσε ὁ ἄμερδεν αὐγὴ χαλκείης γόρυδος 
ἀπολαμπομένης. εἶπες ἂν τὸν Βάκχον ὅτως 
ἰδεῖν διακείμενο», τοῦ µάςιξι μᾶλλον ἢ ἄν- 
Φεσι» ἐαριωοῖς καταχέεσθαι. 

καταχέω σου, γενικῇῃ. 
καταχήνη κατάγελως" “ριστοφάνης 

(Εεε]. 608) “δημοτική Υ ἡ γνώµη, καὶ κατα- 
χήνη τῶν σἐμνοτέρων ἔςαι καὶ τῶν σφραγῖ: 
όας ἐχόντων. 

καταχλευάζω σε. γενικῇ δέ “κατα- 
χλευάζοντες δὲ τῶν παρακλητικῶν λόγων οἱ 
σασιώδεις 

καταχορὸῶ. 
χαταχορεύω γενικῇ. 
καταχρεμψαμένη (ΑΛ Ρας, 815) κατα- 

πτύσασα. 
κχαταγχρῶμαι ὁοτικῇ. 
καταχρωννῦσα. 
κατάχυσµα (Α Αν. 595) ζωμός, παρὰ 

τὸ χέεσθαι, οἷον κατάχυµα. 
ο Χαταχύσματα. ἔθος ἦν "4θήνησιν, ὅτε 
νεώνητος οἰκέτης εἰσάγοιτο εἰς τὴ» οἰκίαν, 
τὸν δεσπότη» ἢ τὴν δέσποινα» ἰσχάδων καὶ 
καρύων πλήθος καταχεῖν αὐτοῦ” ἃ καταχύ- 
σµατα ἐκάλουν. φασὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πρῶ- 
τον πρεσβευόντων καὶ ἐπὶ τῶν Φεωρῶν τᾶτο 
γίνεσθαι, ὅτε πρῶτον τοῦτο ἐποίουν. 

ν καταχύσματα. ἔθος ἦν παρ 4θηναί- 
οις τῶν νεωνήτων δούλων» τῶν πρῶτον εἶσ- 
ιόντων εἰς τὴν οἰκίαν, ἡ ἁπλῶς τῶν ἐφ᾽ ὧν 
οἰωνίσασθδαί τι ἀγαθὸν ἐβούλοντο, καὶ τοῦ 
νυμφίου παρὰ τὴν ἑςίαν τραγήµατα κατα- 

καταχειροτονίαν — κατεγήρασαν 

χέειν εἲς σημεῖον εὐετηρίας, ὡς καὶ Θεόπομ- 
πὸς φησιν ἐν ᾿Ηδυχάρει "φέρε σὺ τὰ κατα- 
χύσματα ταχέως κατάχει τοῦ νυµφίου καὶ 
τῆς κόρης. εὖ πάνυ λέγεις.’. σύγκειται δὲτὰ 
καταχύσματα ἀπὸ φοινίκων κολλύβων τρω- 
γαλίω» καὶ ἰσχάδων καὶ καρύω», ἅπερ ἡρ- 
παζον οἱ σύνδουλοι. ριςοφάνης Πλούτῳ 
(768) '"Ἰοῦσ εἴσω κοµίσω καταχύσµατα ὥσπερ 
νεωνήτοισιν ὀφθαλμοῖς ἐγώ." 

κχαταχωνεύω αἰτιατικῇ. 
κχαταψαίρουσι κιοῦνται. 
καταψεύδομαι γενικῇ. 
χαταψευδομαρτυρησάμµενος ἀντὶ τᾶ 

παρασχὼν τοὺς τὰ ψευδῆ µαρτυρήσοντας, 
4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Στεφάνου (α 1). 
Harp. 

καταψήσας τῇ χειρὶ ὁμαλίσας' Πολύ- 
βιος 40 18) ᾿ τοὺς δὲ παῖδας καθ ἕνα προσ- 
αγόµενος καὶ καταφήσας Φαρρεῖρ ἐκέλευε. 
καὶ Φιλόςρατος (Υ.Α. 5 119) “καὶ τὸ κατα- 
ψῆσαι τοῦ ἵππου τὰ ὠτα καὶ τὴν χαίτην. 

καταψηφίζεται, γενικῇ, κατακρίνει. 
καταψήχω τρίθω καὶ ὁμαλίζω, 
κχαταψφ ύχω αἰτιατικῇ. 
χαταψῶν καταπραῦὔνω»"' Αριστοφάνης 

(Ρας, 74) "“καὐτὸς καταψῶν αὐτὸν ὥσπερ πω- 
λίον, ὥσπερ πῶλον καταψῶντες ταῖς χερ- 
σὶν ὁμαλίζομεν, 

κατείγη (Α γοεερ. 1419). καὶ κατεα- 
γότα κεκλασμένα. 

κατεαγότων" ᾿αὗτη τοίνυν» ἡ προῦν- 
µία ἑνίοις τῶν τὰ ὧτα κατεαγότω» καὶ ἅμα 
διεφαρµένων τὰς διανοίας ἐπὶ κωμωδία» 
ἐτράπη καὶ γέλωτα πολύν'' (εξ. v. ὦτα κατε- 
αγότων). 

κατεβαυκάλησε κατεκοίµισε. 
κατεβλακευμένως βραδέως καὶ τρυ- 

φερῶς" βλὰξ γάρ ἐσιν ὁ μαλθακευύµενος ἐν 
ὑποκρίσει τὸ σώμα, καὶ βλακεία ἡ μεὺ’ ὑπε- 
ροψίας ὁμιλία. seh. Α Plut. 525. 

χατεβόα κατηγόρει, ἐμέμφετο". "πολλὰ 
δὲ τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν αὐτο- 
κχρατύρων κατεβόα.᾽ 

κατεβρόχύθισε κατέπιε (Α Αν. 503). 
χατεγγυᾶν παραδιδόναι. "καὶ τὴν αὐ- 

τοῦ μητέρα γυναῖκα αὐτῷ κατεγγυᾶν' αἱρεῖ. 
σθαι οὖν ὃ ῥούλεται, συγγενείας τε καὶ ὅν- 
λείας, καὶ ῥᾳδίως τεύξεσθαι τοῦ νομισθέν- 
τος ἀμείνονος. 

κατεγήρασαν ἐχρονοτρίβησαν" καὶ αν 
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7ε πεμφώεῖσαι κατεγήρασα»ν ἐν τῇ Τροίᾳ, | χιλίους."' 
τῶν διαδόχων μὴ ἀφικνουμένων.'' 

χατεγκαλῶ γενικῇ. 
κχατεγκρατεύοµαι αἰτιατικῇ. 
κατεγλώττιζε κατεφλυάρει, κατηγόρει, 

ἐλοιδόρει (a Aeh. 379). 
κατεγλωττισμένον"' ριςοφάνης (GTh. 

198) "Φηλυδριώῶδες καὶ κατεγλωττισκιένο», 
ἀντὶ τὸ πολλαῖς γλώτταις μιεμιγμιένον. γλὠττα 
δέ ἐςι καὶ ἡ λέξις. κυρίως δὲ κατεγλωττι- 
σµένον ἐςὶ τὸ ἔγγλωττον φίληµα. καὶ (Φιλό- 
ερατος (Υ.Α.1 17) “ὁ δὲ “ἀπολλώνιος λόγων 
ἰδέαν ἐπήσκησεν οὐ τὴν διΦυραμβώδη καὶ 
φλεγκαίνισαν ποιητικοῖς ὀνόμασιν, οὐδ᾽ αὖ 
κατεγλωττισµένην καὶ ὑπεραττικίζασαν": ἀη- 
ὁὲς γὰρ τὸ ὑπὲρ τὴν µετρία» “Ατθίδα ἡγεῖτο. 
οὐδὲ λεπτολογίᾳ ἐφίδου, οὐδὲ διῆγε τοὺς λό- 
Ίους, οὐδὲ εἰρωνευομένου τις ἤκουσεν οὔτε 
περιπατοῦντος ἐς τοὺς ἀκροωμένους' ἀλλ 

ὥσπερ ἐκ τρίποδος, ὅτε διαλέγοιτο, οἶδα ἔλεγε, 
καὶ δοκεῖ µοι, καὶ ποῖ φέρεσθε; καὶ χρὴ εἰ- 
δέναι, καὶ δόξαι βραχεῖαι καὶ ἀθδαμάντιναι, 
χέριά τε ὀνόματα καὶ προσπεφυκότα τοῖς 
πράγµασι. καὶ τὰ λεγόμενα ἠχὼ εἶχεν ὥσπερ 
ἀπὸ σκήπτρου Φεμιςευόμενα. 

χατεγοήτευσε. 
χατέγραφο»"' "πυθόμενοι δὲ ταῦτα οἱ 

Συβαρῖται κατέγραφο»ν ἑαυτοῖς εὐδαιμονίαν 
δὲ αἰῶνος" μὴ γὰρ ἂν ἐκπλεύσειν τῶν φρε- 
νῶν ἐς τοσοῦτον ὡς ἀνθρώπους προτιμῆσαί 
ποτε Φεῶν.'' «Γ. εν. καταγράφω» εἰ Ἅμυρις. 

κάτ ἔγωγ ἐξηγρόμη» (Α Ran. 61) ἀντὶ 
τοῦ ἔπειτα μετὰ ταῦτα ἐγὼ ἐξηγέρύφην. ἐπὶ 
τῶν ψευδοµένων. εἴ. v. ἐξηγρόμην. 

χατέδαρῦε κατεκοιµήώη. 
κχατεδαφέζω αἰτιατικῃ. 
χατέδει ἐδέσμει' Ἰώσηπος (Α. [.5 8 11) 

"καὶ κατέδει τοῦτον τοῖς κλήμασι κατὰ τὺ 
ἰσχυρότατον.” 

κατεδηδεσμένος καταβεβρωμιένος, 
κατεδηδοκώς (Α Ρας. 386) καταβεβρω- 

κώς. 

κατεδημαγώγησε κατεερατήγησε καὶ 
ἦρξε τοῦ δήμου" “4ρριανός ''τῷ τε ςρατηγή- 
µατι τῷδε µάλισα φιλανθρώπῳ φανέντι κα: 
τεδημαγώγησεν οὐκ ἀπιςεῖν αὐτῷ καὶ πολε- 
μοῦντι τοὺς περιοίκους.᾽ 

κατεδιήτησε κατεδίκασε. 
κατεδόξαζον ἀπείκαζο», ἐνόμιζον" "τὲς 

δὲ περισωθέντας κατεδόξαζον εἶναι περὶ δισ- 

κατέδραθε κατεκοιμήδθη. 
κατέδραµον αἰτιατικῇ. 
χατέδυ" 'ὃ δὲ ἐν Καργηδόνι τὸν βίον 

κατέερεψε καὶ ἐνταῦθα κατέδυ. 

χατέδω»ν (Ηοιπι. 7 909) κατεσθίων. 
κατέθει κατέτρεχε. 
χατέφεον ἐξεπόρώε», ἐληίζοντο" οἱ δὲ 

Κελτοὶ κατέθεον τὴν γῆν τῶν “4λβανῶν." 
eſ. ν. Κελτοί. 

χατέΦορε κατεπήδησε. 
κατειλημμένο» κατεχόκενον, κυκλω- 

Φέντα" “ὡς ἑώρα ἑαυτὸν τοῖς κιρδύνοις κα: 
τειληµιμένον, γράφει ᾠδάς.᾽' 

κατειλωτισμένος καταδεδονλωμµένος, 

ἐκ τοῦ εἴλως εἴλωτος, ὃ σηιιαίνει τὸν 
δοῦλον. 

κατεῖπε, γενικῇ, κατηγύρησεν" “ ou ὃι- 
καίως ὀργίζη τῇ γυναικί' οὐ γὰρ σοῦ κατεῖ- 
πεν ἀλλὰ τοῦ ὑεσμοφύλακος. καὶ αὖθις 

᾽μαθόντα ὅτι κατείποι αὐτοῦ Ὀψέλλιος, καὶ 

Βασίλειος πεισθείη τοῖς λόγοις.᾿ 
κατείπῃ, γενικῇ, κατηγορήση" "ἐδεδίει 

γὰρ ἡ γυνὴ μὴ κατείπῃ αὐτῆς." 
κατειργάσατο κατηγωνίσατο. 
κατειρωνεύεται, γενικῇ, μεγαλοφρο- 

νεῖ, ὑποκρίνεται"' "τὰ οἰκεῖα ἐξαίρων καὶ κα- 
τειρωνευόμενος τῆς τῶν ἀπείρων ἀγνοίας.' 

καὶ αὖθις 'ἐδόκει γὰρ κατειρωνευόμενος ὁ 
Χοσρύης ἀντέχεσθαι Μαυρικίου”. (Theéophyl. 
Sim. exc. leg. Ρ. 54). 

κατεκάλει" "ὃ δὲ πανταχόθεν κατεκά- 
λει τοὺς περισωζοκιένους τῶν Αθηναίων, 
1} 3 22 — ἀντὶ τοῦ ἐφώνει. 

χατέκανεν ἀνεῖλεν, ἐφόνευσε" Ἐενοφ ῶν 

(Απαῦ. 1 0 ϐ) 6 δὲ Κῦρος ἄρκτον ποτὲ ἐπι- 
φερομιένη» οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κα- 
τεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπα- 
Φεν, ὦ» καὶ τὰς ὠτειλὰς ἔτι εἶχε, τέλος δὲ 
κατέκανε. 

κατ ἐκεῖνο δὴ καιροῦ ἐν ᾧ ὁ βασι- 
λεὺς ἐτεθνήκει. 

κατεκήλησαν κατεπράυνα». 
κατεκλίνομεν» ἀντὶ τοῦ ἀνεκλίνομεν. 

οὕτως «ἄττικοί. ριστοφάνης Πλούτῳ (660) 
᾿"ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καδωσιώῦδη, κατε- 
κλίνομεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰκὸς ἦν. ἡ 
κατά ἀντὶ τῆς ἀνά. 

κατέλαβε» προέλαβεν, ἐπέσχε τῆς ὁρ- 
μῆς' (Ηειοάοι. 6 241) "“καίσφεας «4λέξανδρος 
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κατέλαβε σοφίῃ, χρήματα δοὺς πολλὰ καὶ 
τὴν αὐτοῦ ἀδελφεήν.” 

κατελάσας συνουσιάσας, ἀπὺ τῶν ἁλό- 
γω» ζῴω». 

κατέλεκτο (Ηοι. Ι 663) κατεκοιµήθη. 
χατέλευσαν ἑλίφασα». 
κατέληξε κατέπανυσε. 
κατέλυεν ἔμενεν" "εἰς τὸ δωμάτιο», οὗ 

δὴ κατέλυε, γεγονότα. 
κατεμελίτωσε» ἠδύτητος ἐπλήρωσεν" 

Αριςοφάνης Ὄρνισιν (335) '"οἷον κατεμελί- 
τωσε τὴν λόγμην ὅλην. 

κατ ἐμοῦ ὤμνυον. (Ρε, 101 8) “6 ποτε 
ζηλωτὸς καὶ περίβλεπτος νῦν ὕρκος γέγονα 
τοῖς πάλαι Φαυμάζουσι: κατὰ γὰρ τῶν ἐμῶν 
ὀμνύουσι συμφορῶν.” 

κχατεμπορεύομαι γενικῇ. 
κχατεμωκῶντο ἐχλεύαζον" ''οἳ δὲ τὴν 

µαταίαν αὐτῶν κατεμωκῶντο πολιορκίαν.' 
κχατέναντι. 
κχατενεμήσατο (Ρο. 79 14) κατέφαγε. 
κατενήνεκται. 
κατ ἐνόπλιον εἶδος ῥυθμοῦ, πρὸς ὃν 

ιὐρχοῦντο σείοντες τὰ ὅπλα. ἢ ἐνόπλιος ὁ 
ἀμφίμακρος, ὃς καὶ καρητικὸς καλεῖται ἀπὸ 
τοῦ ἀεὶ τὰ εἰς τοὺς Κούρητας γινόμενα κιέλη 
τούτῳ τῷ ῥυὸμῷ γίνεσθαι. εἰ. Α Nub. 651. 

κατεντευκτή» κατεντυγχάνουσαν, καὶ 

χατεντευκτής κατήγορος. ἐπὶ δὲ τοῦ Ἰώβ 
(7 20) "ἵνα τέ µε ἔθου κατεντευκτήν σου; 
οὐκ αὐτὸς κατὰ Φεοῦ ἐτύγχανε' μὴ γένοιτο" 
τίνι γὰρ εἶχεν ἐντυγχάνειν; ἀλλὰ λέγει "ἵνα 
τέ δι ἐμὲ τὸ ὄνομά σε βλασφημεῖται . ἐδε- 
ὁίει γὰρ τὴν παρὰ φΦεοῦ ἐγκατάλειψιν». 

κατεντευχθέντα κατεντυχηθέντα, 
κατεντυγχάνω δοτικῇ. 
κχατενῶπα (Ηοιη. O 330) εἰς πρόσωπο». 
κατεξαναςάντες τοῦ μέλλοντος 

προμηθῶς ῥηλευσάμενοι" 'διὸ κατεξαναςάν- 
τες τοῦ μέλλοντος παρητήσαντο τὴς πρυτά- 
νεις ἐκπέμψαι πρεσβευτὰς εἰς τὴν 'Ρόδο», 
συρεπιλαβέσθαι τῆς ἐλευθερίας.' 

κατεξανιςάμενος" “τούτους δὲ δωρο- 
φαρῶν καὶ κατεξανιςάµενος τοῖς χορηγίοις 
ἑτοίμες παρεσκεύασε συναγωνιςάς. καὶ κα: 
τεξανίσαµιαι γενικῇ. 

χατεπαγγέλλω δοτικῇ. 
χατεπῴδουσα πρὺς αὐτὸν αἱμύλως ὅιο- 

μιλοῦσα" '"Ἡ δὲ κατεπάδουσα συνεχῶς τοῦ 
βασιλέως τὴν τοῦ Καίσαρος ἐς αὐτὸν εὔ- 

χατελάσας -- κατερρι»ηµένοις 

νοιαν, ταχὺ µάλα διαθέλγονσα τὸν βασιλέα 
τοῖς λόγοις πατρὸς ἐς τὸν Ἰούλιον διάθεσιν 
ἐνέφυσε τῷ ῥβασιλεῖ,’' καὶ μετὰ δοτικῆς. 

κατεπαίρομαι γενικῇ. 
χατεπάλαεσε (Α Αε]ν 710) κατηγωνίσα- 

το, κατεπολέμησε. 

κατεπάλμενος ἐφορμήσας. δύο προ: 
Φέσεις παρείληφεν Ὅμηρος («4 94), κατά 
καὶ ἐπί. 

κατεπαμύνω αἰτιατικῇ. 
κατεπανίςαμαι γενικῃ. 
κατεπερπερεύετο ἐχαριεντίζετο" πέρ. 

περος }ὰρ ὁ μετὰ βλακείας ἐπηρμένος, ὁ 
λάλος καὶ προπετὴς καὶ μηδὲν μετὰ λογισμᾶ 
ποιῶν. 

κατεπίµμπρατο. 
κατεπίττωσαν πίσσῃ ἔχρισα»" 'καὶ τὰ 

τέκνα αὐτῶν κατεπίττωσαν καὶ ἀπέκτευναν 
χαταπρησθέντα.᾽' 

χατεπιγειρῶ γενικῇ. 
κατεπλάγη αἰτιατικῇ. 
κατεπόθη διὰ τοῦ ο μικροῦ. 
κχατεπτήχασι συνεςάλησα». 
κατεργάζεται ἀναιρεῖ, φονεύει" "ὃ δὲ 

τῇ αἰχιῇ διαπείρων τὸ µετάφρενον κατερ- 
γάζεται.' ε[. ν. ἀναπήλας. 

κατεργάσασῦθαι ἀντὶ τοῦ καταπονῖῆσαι 
Θουκυδίδης (6 11 οἱ 38). 

κατερεῖν ὁιαλοιδορήσασθαι" μὴν 
συγκρύψειν τὸ πρῶτον καὶ μὴ κατερεῖν, τν 
μὴ ἀρέσκη."' 

χΧατερείπω αἰτιατικῇ. καταριπόω δὲ, 
χατερεύγομαι γενικῇ. 
κατέρεψε» ἐςέγασεν, ἢ ἐςεφάνωσε. 

κχατεριθευοµένου" τὸ ὁ ἐναντίον 
κατεριΦευομένου τοῦ βασιλέως καὶ τῆς χώ: 

ϱας ἀπεχομιένου καὶ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν 
ἐξακριῤοῦντος ἐπιμελῶς, ἔλαθον ἐκλυθέντες 
ταῖς ὁιανοίαις καὶ κατολιγωρήσαντες τῆς 
ἑαυτῶν» ἀσφαλείας, 

χατεριπώσει δοτική. ἡ εὐθεῖα κατερί 
πωσις. 

χατέρραξας κατὰ τοῦ ἐδάφους ἔβαλες. 
ιεταφορικὸς ὁ λόγος. ἅαβῤίὸ (ο. 101 11) 
᾿ἐπάρας κατέρραξάς µε. 

κατερρικ»ωμένον συνεςραμµένο», καμ' 
πύλον γενόμενο», ἐρρυτιδωμένο». 

κατερρινηµιένοις εὐτελέσι», ἡ κατεξ 
σµένοις' ῥίνη γὰρ ἐργαλεῖον τεκτονικόν, ὃ 
ῥινοῦσιν. ἢ εὐτελέσιν, ὅτι ἐξευτελίζομεν τ; 

.. 
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κατερρύηκεν -- κατέχει 589 

ῥῃ. ρισοφάνης (Βαπ. 931) περὶ Εὐριπίδε | ἄρα τις ἐοικὼς κατεσχηµένῳ εἰσεπήδησε, καὶ 
"ἀπεῖόν τι λέξαι καὶ κατερριρηµένον.”' 

χατερρύηκεν ἐσάπη, ἠφάνισαι. 
κατέσβη ἐσβέσθη, ἐπαύσατο. 
χατέσειε. λέγουσιν ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πύ- 

τοις προπινόντω»" ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
τοὺς καρπὰς κατασειόντων (οΓ. Atlen. p. 491). 
χαὶ κατεσεέσςη ἀντὶ τοῦ κατέπεσε». Al- 
Ἰιανός ''καὶ παραχρῆμα ἡ οἰκία κατεσείσθη 

πρηνής.”' 
κατεσήµαινεν ἔλεγεν' 'ὃ δὲ τοῖς προσ- 

πλέουσι βαρβάροις κατεσήµαινεν ἐς λόγους 
αὐτῶν ἐθέλειν ἰέναι. "καί πού τις αὐτῷ 

κατεσηµή»ατο δωμµάτιον τὰ τεµιώτατα ἔχον. 
κατεσικέλιζε (Α Ύεερ. 906) κατήσθιε 

Σικελικὸν τυρό». 
κατεσκειρωμένη πεπαλαιωμένη. 
χατεσκελετευμιένα λελεπτυσμένα, ἐξη- 

σθενηκύτα. κατασκελετούμενα δὲ ὁ ἐἔνε- 
στώς, 

κατεσκελετευμένος ἐξίτηλος, τεταλαι- 

πωφηµένος. 
κατέσκηψε κατέσχε. 
κατεσκληκώς κατεξηραμµένος" "τῷ γε 

μὴν κατεσκληκύτι τοῦ βίου καὶ τῇ εἲς µε- 
τφότητα πλάσει τῶν ἠθῶν --- συςησάµε- 
νο (οξ, v. Ελεύσιος). 

χατεσπάσθδαι κατενηνέχθαι"' 'ὃ δὲ εἰς 
τοῦτο ἔφη ὑπὺ τῶν συμφορῶν κἀτεσπάσθαι 
ὡς μὴ ἂν αὐτοῦ ἕνεκα Ρωμαίους καταλύσα- 

σθαι τόνδε τὸν πόλεμον.᾽' 
κατέσπερχε προετρέπετο, παρεκελεύετο, 

σνεβούλευε, συνώθει" "λογισμὸς δὲ αὐτὸν 

ἐχεῖνος κατέσπερχεν, ἀνθρώπους ἀκολάςους 
φύσιν τοὺς Τερρηνής, πολεµίω»ν ἔφοδον µη- 
ὁαμῇ μηδαμιῶς ὑφορωμένουις, ὑβρίζειν καὶ 
ῥοφωνεύειν. 

κατεσπέλασεν ἀπροσδοκήτως ἐπεφάνη" 
"ὃ δὲ ἀδοκήτως τοῖς βαρβάροις ἑωθινὸς κα 
τσπίλασε, καὶ εὐδοκέμει τῷ ὁόρατι.'' εἴ. v. 
σπιλάδες. 

κατεσπύδησε χατέχκοψεν' “ἑτέρα τὸν 
ἄνδρα τῷ πελέκει κατεσπόδησε” (Α ΤΗ. 667). 
καὶ κατεσπόδωσε» ὁμοίως. 

κατεςιγιιένον πεποικιλιένον. 
κατεςύόρεσε κατέςσρωσε. 
χατεςρατοπέδευσε κχατέδραµε πολε- 

ακῶς. 
κατεςυγηµένος µεµισηκένος. 
χατεσχηµένος κάτοχος" “ερατιώτης δὲ 

ἀνιχνεύσας ἀπέτεμεν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν.” 
χατέσχο» προσωρµίσθησαων' Πολύβιος 

(1 25) "οἱ δὲ ᾿Ρωμαῖοι ἀνήχδησαν τριακο- 
σίαις ναυσί, καὶ κατέσχον εἰς ἸἨεσσήνη», 

ὅψθεν ἀναγθέντες ἔπλεον. λέγεται δὲ καὶ 
προσέσχον" '"προσέσχον τῷ 4ιλυῤαίῳ” ὁ 
αὐτὸς Πολύβιος. καὶ αὖθις 'ὁ δὲ Πόπλιος 
κατέσχε τῆς «4ἰτωλίας εἷἲς Ναύπακτον." 

χατετάχησε (Ρο]γὺ. ἃ 16) κατέσπευσε. 
κατέτεινε πλεῖσον ἠνία: "καὶ οὐδὲν ἦνα 

εἲς τινα ἔμβραχυ ἀγαθό», ὃ μὴ ἐκείνε κατέ- 
τεινε τὴν ψυχήν. 

κατέτεινε σφοδρῶς ἔτυπτε, διήγειρεὈ 
πρὸς πόνον' "καὶ τοὺς μὲν ἐπήνει, σφόδρα, 

τοὺς δὲ κατέτεινε ταῖς κολάσεσι. 

κατέτρεχεν ἐπόρθει, ἐληίζετο, ἐδῄου 
"ο δὲ κατέτρεγχε τὴν τῶν Ἰλλυριῶν καὶ Όρα- 
κών χώρα». 

χάτευγµα κατάρα. 
κατευδοκήσας": "ὃ δὲ κατευδοκήσας 

τῷ νεανίσκῳ κατὰ τὴν ἀπάντησιν, τοῦτον 
ἀπέλυσε παραχρῆμα ἐς τὺ Πέργαμο». 

χατευθικτήσας (3 Μαες, 14 45) ἐπι- 
τυχώ». 

κατεύθυνεν ἐπέτυχε' 4αῤίὸ Ps. 100 7) 
᾽λαλῶν ἄδικα οὐ κατεύθυνεν ἐνώπιον τῶν 
ὀφδαλιῶν μου. καὶ κατευὐ ύνθη. 

κατευμαρέζων κατευχερίζων. 
κατευμεγεθεῖν, γενικῆ, καταδυνα- 

σεύειν. 
κατευνάζεται κατακοιµίζεται. 
κατεύχεσθαι τὸ καταρᾶσθαι' οὕτω 

Πλότων Legg. 114 Ρ. 994 Ε). καὶ Φδοφοκλῆς 
(OR 246) ““κατεύχοιαι δὲ τὸν δεδρακότα 
τάδε, ἀντὶ τοῦ καταρῶμαι. καὶ «]λιανός 
'"αἳ δὲ κατευξάµεναι τὸν χῶρον πάντα ἐκεῖ- 
νον {ακωνικῷ αἵματι ἐπικλυσθῆναι, ἑαυτὰς 
ἀπέσφαξαν'' (ο. Plutareh. Ρεἱορίά. 20). κατεύ- 
χομιαι δὲ τὸ ὑπερεύχομαι γενικῇ. 

κατ εὐχὴν αὐτῷ γενέσθαι" "ὁ δὲ 
ςρατηγὸς »ομίζων αὐτῷ κατ εὐχὴν γενέσθαι 
τὴν τῶν ᾿γαιῶν ὁρμήν», προσῆγεν ὡς ἐπὶ 
τὸν πόλεμον”. (Ροΐγῃ. 11 11). 

κατευωχοῦμαι αἰτιατικῇ. 
κατεφοίνιξας κατέβαψας. 

κατεφύγγανον κατέφευγον" ''οἳ δὲ εἲς 
τὰς Θρᾳκίας πόλεις κατεφύγγανον.' 

κατεφύο»το κατέτρεχο». 
κατέχει κατέχεεν, ᾿ἐπέρρει" "ὃ δὲ πολ- 
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λὴν κατέχει τούτου κουφολογίαν, 
ἐλοιδόρει. 

κατεχειροτόνησαν 

ἀντὶ τοῦ 
᾿ χ .ε. — — 2 4 

καὶ αυὐθις ᾿δήσαντες ὀπίσω τὰς 

χεῖρας, κατέχεον πολλοῦ τᾷ γάλακτος. πρὸς 

γενικὴν ἡ σύνταξις, 
* — — 

κατεχειροτόνησαν αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ 
χατεψηφίσαντο αὐτοῦ. καταχειροτονία δὲ καὶ 
ἀποχειροτονία διαφέρει. καταχειροτονία μὲν 
ὰρ ἐγίνετο ὅτως" ἔλεγεν ὁ κῆρυξ ὅτῳ ἸΗει- 
δίας δοκεῖ ἀδικεῖν, ἀράτω τὴν χεῖρα,, εἶτα 
οἳ Φέλοντες ἐξέτεινο» τὰς χεῖρας, καὶ κα: 

λεῖτο τοῦτο καταχειροτορία. ἀποχειροτονία 
δὲ οὕτως" ᾿ὕτῳ μὴ δοκεῖ ἀδικεῖν Ηειδίας, 

ἀράτω τὴν χεῖρα,” καὶ ἐξέτεινόν τινες, καὶ 
ἐκαλεῖτο ἀποχειροτονία. λοιπὸν πάσας ἡρί- 
Όμουν τὰς χεῖρας, καὶ ἑώρα ὁ κῆρυξ ποῖαι 
πλείους εἰσί, πότερο» τῶν φασκόντων αὐτὸν 
ἀδικεῖν ἢ μή: καὶ ὅσαι ἂν ἦσαν πλείες εὖ- 
ρεθεῖσαι, ἐκεῖ καὶ ἡ γνώµη ἐκράτει. ἔτι 
τοίνυν παρατείνοντος τοῦ λόγα τᾷ πρέσβεως 
ἱῬωμαῖοι κατεχειροτόνου».' 'ὃ δὲ οὔτε ἐπε- 
ψήφιζεν οὔτε κατεχειροτόνει, καίπερ ἐπιςά- 
της ὤν.) 

χατεχλαίνωσε χλαίναις ἐςόλισεν: ᾿ὁ 

δὲ Μηνᾶς ἠμιφίασέ τε καὶ κατεχλαίνωσε τὸ 
σρατιωτικό»' ἡ γὰρ χρονία τριβὴ καὶ τὸ 
τραχὺ τῶν χώρων κατεδαπάνησεν αὐτοῖς τὰ 
ἱμάτια.”' 

κατεχλεύαζεν ὕβριζε διὰ λόγω», κατε- 
γέλα" ' ἄλλα τε πολλὰ κατεχλεύαζε καὶ κατε- 
κερτόµει τοὺς ἐν τῷ σρατοπέὀῳ, μάλιστα 
ἅπασιν ὀνειδίζων µαλακίαν καὶ δειλίαν. 

κατεχόρδησεν ἀνεῖλεν, ἐξηνάριξεν" ' εἰ- 
τα τῶν φρενῶν ἐξέπλευσε, καὶ μανεὶς ἑἕαυ- 
τὸν µαχαίρα κατεχόρδησε.” εἴ. ν. ἐξέπλευσεν 
εἰ Ηετοάοί. 6 75. 

κατεχόρευεν ἐπέχαιρεν' 'ὃ δὲ κατεχό- 
θευε τῶν Γωμαϊκῶν συμφορῶ», καὶ τοσοῦ- 
τον ἐφυςέριζε τῶν διώξεων σον πεισθῆναι 
καὶ καταμαὺεῖν ὅτι μηδεὶς ἐν τῇ πόλει λέ- 
λειπται. 

κατέχουσι ὁ’ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως 

(Α Αγ. 1916), λείπει ἀνθρώπους. ἀντὶ τοῦ 
ἐρῶσιν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐμῆς πόλεως. 

κατέχρωζεν' ᾿ὃ δὲ ἐν µέσῳ τὰς δια. 
τριῤὰς ποιούµενος οὐ µόνον τὸ καλὸν τοῦ 
πράγματος χατέχρωζε καὶ τοῖς τυχοῦσι λίαν 

κατεδήµενε», ἀλλὰ καὶ πικρῶς ἐπέπληττεν.” 
κατεχρῶντο ἀνῇῄρα», ἐφόνευον" '"ἄλλοι 

ἑαυτοὺς κατεχρῶντο, αὐθένται ἐγίνοντο. 
Ρίο Cass. 

--κατηθληµένων 

κατέχω σε, αἰσιατικῇ. 
κατέψα τῇ χειρὶ ὠμάλιζε. 
κατεψηφίσατο κατέκρινε, κατεδίκα: 

σεν" "ὁ γὰρ Ψδεὺς τοῦ -4δὰμ τοὺς ἱδρῶτας 
καὶ τοὺς πόνους κατεψηφίσατο" ἐν ἱδριστι 
τοῦ προσώπου σου φάγη. 

κατηγορευκότα κατειπόντα. 
χατηγόρηµα. κατηγόρηµά ἔσι τὸ κατά 

τινος ἀγορενόμενον, ῆ πρᾶγμα συντακτὸν περί 
τινος ἡ τινῶν. ἐν γὰρ τῷ περὶ πραγμάτων 
καὶ σηκαινοµένω»ν τόπῳ τέτακται ὁ περὶ }ε- 
κτῶν καὶ αὐτοτελῶ» καὶ ἀξιωμάτων καὶ σν]- 
λογισιιῶ» λόγος, καὶ ὃ περὶ ἑλλιπῶν κατηγι- 
ρημάτων καὶ ὀρθῶν καὶ ὑπτίων. λεκτὸν δὲ 
φασι τὸ κατὰ φαντασίαν λογικὴν ὑφιςάμι- 
νον. τῶν δὲ λεκτῶν τὰ μέν εἶσιν ἑλλιπῆ, οἷον 
γράφει (ἐπιζητοῦμεν γὰρ τίς), τὰ δὲ αὖτο- 
τελῆ καὶ ἀπηρτισμένην ἔχοντα τὴν διάνοια, 
οἷον γράφει ὁ Σωκράτης. ἐν μὲν οὖν τοῖς 
ἐλλιπέσι λεκτοῖς τέτακται τὰ κατηγορήµατα, 
ἐν δὲ τοῖς αὐτοτελέσι τὰ ἀξιώματα καὶ ο 
συλλογισμοὶ καὶ τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ πέ. 
σματα. Diog. Ι.. 7 63. 
ἡ κατ ηγορία παρὰ φιλοσόφοις ἡ ἐπὶ 

πλέον λέγεται καὶ γύνεται { ἐπ ίσης, ἐπ᾽ 
ἔλαττον δὲ οὐδέποτε. καὶ ἐπὶ πλέον μέν, ὅτι 
τὰ καθολικώτερα κατηγοροῦνται τῶν µερ. 
κωτέρων. καθολικώτερα οὖν εἰσὶ τὰ ἐπάνα, 
μερικώτερα δὲ τὰ ὑποκάτω. κατηγορία ὁἱ 
ἐσιν οἷον προσηγορία τις ἁπλῶς λεγομέντ' 
εἰσὶ δὲ αἱ πᾶσαι δέκα, ἤγεν γενικώτατα γέντ, 
ὑφ ἃς ἀναφέρεται πᾶσα φωνή, οὐσία, πο: 
σόν, ποιόν, πρὸς τι, ποῦ, πότε, ποιεῖν, πά: 
σχειν, κεῖσθαι, ἔχειν. τούτων ἡ μὲν οὐσία 

ἐςσὶν ὑποκειμένη, αἱ δὲ λοιπαὶ ἐννέα ἐν ὑπο 
κειένῳ. 

ος. Ἡ πε. . 
κατηγορίας ἔχω ἀντὶ τοῦ κατηγοροῦ- 

µαι «{ημοσθένης περὶ τοῦ σεφάνου. "κατι: 

γορεῖ δὲ αὐτῶν Καλλίδενος δημαγωγὸς καὶ 
συκοφάντης. 

κατηγορῶ σε, γενικῇ. κατηγορώ δὲ τὸ 
δεικνύω αἰτιατικῇ' ᾽᾿λαγὼς κατηγορεῖ τὸν 
αὑτοῦ φωλεόν. 

κατήδεσαν κατῄσχυνα». 
χατηδολέσχησά σου ἀντὶ τοῦ κατὰ 

σοῦ ἐμακρολόγησα, ἐφλυάρησα. 
κατηθληµένων ἐγγεγυμνασμένων" 

γοντες ἐκ τῶν ἐπιλέκτων καὶ κατηθληκέων 
ἐν τοῖς πολέμοις «ρατιωτῶν τέσσαρα τάγματα 
ἐντελῆ”. (Ὀϊουγν, Hal. 13). 

·* 
Μ- 



κατήκοε --- 

κατήκοε ἀκροατά" ""ὦ µεγίση Φεῶν καὶ 
τῶν σῶν κατήκοε Φεραπόντων. καὶ αὖθις 
οἳ δὲ μετὰ ταῦτα ἐγένοντο κατήκοοι. 

κατηκόντισε" τῆς .4{υσίου ψυχῆς κα- 
τηκόντισε.᾽ 

κατήλιφα μεσόδμην"' ἀριςοφάνης Ran. 
074) ἐπὶ τὴν κατήλιφ εὐθὺς ἀνεπηδήσα- 
μεν. 

κχατηλοημένη συτετριµµένη. 
κατήλυσιν ἐπέλευσιν, κάθοδον. (ΔΡ 6 

517) ᾿᾿χειμερίην νιφετοῖο κατήλυσιν ἐρημαίην 
ἦλθεν ὑπὸ σπιλάδα.". 

κατήλυσις ἡ πόρνη. 
κατηλωκυῖα κρατηώεῖσα. 
κατηναρισµένας. ἐπὶ τῆς λείας ἐχρή- 

σατο Φοφοχλῆς (Αἱ. 26).' καὶ ἔσιν ἄκυρον" 
τὸ γὰρ σκυλεύειν ἐναρίζειν, ὅτι τὰ ἔναρα 
σκῦλα, παρὰ τὸ ἀρηρέναι καὶ ἐντὸς αὐτῶν 
εἶναι ἡμιᾶς. καὶ τὺ παρ Ὁμήρῳ (Φ 485) τοι- 
οὕτον" '"ῆτοι ῥέλτερόν ἐςι κατ οὔρεα Ψῆρας 
ἐναίρειν. πῶς γὰρ οἷόν τέ ἐςι σκυλεύειν τὰς 
λέοντας, εἰ (ιὴ εἴη καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων 
τὸ σκυλεύειν; Ἰαλλίμαχος Ar. 143) ἐπὶ τῆς 
λεοντείου φορᾶς τὸ δὲ σκύλος ἀνδρὶ καλύ- 
πτρη γιγνόμενο» νιφετοῦ καὶ βελέων ἔρυμα.", 

κατῃονᾶτο ἐλούετο. 
κατηράχθη ἔπεσε, περιεεράπη" ''ἐπιρ- 

ρήγνυται βροντὴ βιαιοτάτη, καὶ τὺὸ πανδο- 
χεῖον κατηράγθη”' (εξ. ν. καταγωγή). 

κατηργηκέναι ἀνενέργητον εἶναι" τὸν 
δὲ καθήµενο»ν περὶ τὰ Τύανα κατηργηκέναι 
καὶ καταπροίΐεσθαι τοὺς καιρούς. 

κατῆρε κατέπλευσε. 
κατήρεε κατελάµβανε. 
κατηρεφέα κατεςεγασµένα". (8 ΕΙ. 709) 

᾿᾽μέλλουσι γὰρ ἐνταῦδά σε πέµψειν ἔνδα 
μήποῦ' ἠλίου φέγγος προσόψει, ζῶσα ὁ’ ἐν 
κατηρεφεῖ σέγη χΦονὺς τῆσν) ἐκτὸς ὑμνή- 
σεις κακά. 

κχατηρέψασθε' «4ριστοφάνης Vesp. 
1334) "ὡς εὖ κατηρέψασθε καὶ ναβυςσικῶς, ̓  
τουτέςσι νουνεχῶς ἐσκεπάσθητε. 

χατηρτίσω (Μαι, 21 16) ἐτελείωσας. 

κατηρτυκότα. ὅτι γνώμονα ἔλεγον τὸν 
ῥαλλόμενον ὀδόντα τῷ ὄνῳ, δὲ οὗ τὰς ἡλι- 
χίας ἐξήταζον, τὸν δὲ αὐτὺν καὶ κατηρτυ- 
κότα ἔλεγον. εἴ. v. ἀβολήτωρ. 

κατῄσατο τῶν λόγω», ἐκ τοῦ ἄδω. 
χατησφαλέσθαι, 
κατησχυμμένος (Ρ». 15 241). 
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κατηύχοντο κατηρῶντο" “κατηύχοντό 
τε τοὺς ταῦτα ὁρῶντας ἀχώρες τε καὶ ἀτά- 
φους κυσὶ καὶ ὄρνισιν ἐκριφῆναι, καὶ τὰς 
ψυχὰς αὐτῶν μὴ ὑποδέξασθαι σὺν εὐμενείᾳ.”' 
ef. v. ἐπαρτήσας. 

κατήφεια σκυθρωπότης. καὶ κατηφής. 
κατηφύνες (Ηοιη. Q 258) συγνοὶ ἡ ἀναί- 

σχυντοι. 
κατήχύη ἐς τὴν πατρίδα ἐπανῆκε" "'κα- 

τήχύη τε γὰρ ὁ "4ντίπατρος καὶ ἔτυχε γάµε 
περιφανοῦς καὶ πλούτου, καὶ παῖδας ἔσχε, 

καὶ ἐς γῆρας ἀφίκετο εὔποτμόν τε καὶ ἀξιό- 
ζηλον. 

κατηχύημένος βεβαρημένος. 
κατηχῶν, αἰτιατικῇ, προτρεπόμενος, 

παραινῶν"' Πισίδης ''κρακῶν ἐνὶ μάχαις καὶ 
κατηχῶν ἐν µάχαις. κατηχῶ δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἠχῶ γενικῇ" “κατηχεῖ τῶν πόρων" καὶ ΄'κα- 
τήχησε τῆς οἰκίας. 

κατ ἰδία». 
κάτιµεν κατερχύµεφα. 
κατ ἴσον αὐτῷ µεμηνώς. 
κατισχ»οῖ καταλεπτύνει. 
κατισχνώδη ἐξηράνθη, ἐλεπτύνθη. 
κατισχυµένος κεκρατηµένος. 
κατισχύω γενικῇ. 
κατ ἴχνος. 
κατοδύρομαε αἰτιατικῇ. 
χατοικιδίους τοὺς ἐπ οἴκου ὄντας" 

“κατοικιδίους δὲ καὶ σχολαίους καὶ ἧττον 
ὠμιληκότας πολέμοις Dionys. Hal.). 

κατοικτείρω αἰτιατικῇ. 
κατοικτίζετο οἴἶκτα τυχεῖν ἠξίμ, ἑλέης 

κυρῆσαι" (Ηετοάοι. 3 128) “5 δὲ ἐπὶ τὰ κοφὰ 

κάτοισδα 

τῶν Βαβυλωρίων καταςὰς κατοικτίζετο.. καὶ 

αὖθις 'ὃ δὲ τῇ φωνῇ κατοικτιζόµενος ἑλεῆ- 
σαΐ σφας παρεκάλει. 

κατοιμώξας καταμεμιψάμενος" {Πολύ- 

βίος καὶ πολλὰ μὲν αὐτὸν κατοιμώξας, ὅτι 

παρὰ μικρὺν ἔλδοι τοῦ λαβεῖν τὸν ἄτταλον 

ὑποχείριον.") ἡ κατατιασάµενος, οἴμοι λέγων, 

κατοιόµενος (Παὔπεις 3 8) ὀνομάζων 

ἑαυτὸν µέγαν καὶ φυσῶν ὑπερηφάνως, 
κχάτοισθα γινώσκεις, ἐπίσασαι:' «Ἓοφο- 

κλῆς (Ai. 680) "οὐ κάτοισθ’ ἐγὼ Φεοῖς ὡς 
οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ' ὀφειλέτης ἔτι; τουτέςιν, 
οὐκ ἐν τούτῳ. εἰμὶ ὧςσε ὀφείλειν τοὺς Φεοὺς 
ἐπαρκεῖν κο διὰ τὸ μὴ περιέχεσθαι τὸ ζῆν. 
ἡ οὐκέτι τοῖς, Ψεοῖς ὀφείλω ἐγὼ ἐπαρκεῖν, 

ειν τῶν Φεώ»., 
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κατοιχομµένου »εκροῦ, τεθνεώτος. 
κατολιγωρῶ γενικῇ. 

χατολισθανόντων κινουμένων, ἕμπι- 
πτόντων" ᾿τῶν δὲ Ρωμαίων κατολισανόν- 
των ἐς δάκρυα καὶ περιαλγούντω»ν ἐπὶ τῷ 
πάθει.” καὶ αὖθις "Κλεοπάτρα εἰς ἣν κατο- 
λισθάνει τῶν Πτολεμαίων ἡ διαδοχή. 

κατομνύς ἐμπεδῶν, ῥεβαιῶν" προσετί- 
Φει δὲ καὶ ὄρκον, τῆς ἐμῆς κατομνὺς κεφα- 

λῆς, ἣν πολλὰ ἐφίλει."' 
κατομόσαι" ' ἀπὸ µιόνου γε τοῦ τὸν 

Φεὺν ἀπομόσαι ἢ κατοκόσω.. εἰ. ν. οἶσθα. 
κατ ὄναρ οὐ χρὴ λέγειν" ῥάρβαρο» γὰρ 

παντελῶς"' ἀλλὰ ὄναρ, καὶ κατὰ τοὺς ὕπνας, 

καὶ ἐνύπνιον. 
κατόπιν μετὰ ταῦτα, ἀπὸ τοῦ ὄπισθεν 

εἶναι. "ἀλλὰ κατόπιν ἦκε τοῦ καιροῦ: ὁ γὰρ 
οἷός τε ἐγένετο τοῦτο διανύσαι ἐς τέλεον. 
"γίνεται κατόπιν τὺ ᾿Ρωμωϊκὸν τῆς προτέρας 
εὐκλείας (Théophyl. Sim. ἃ 19) διαγωνίε- 
σθαι. καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς κατό- 
πιν τίΦεσθαι πάντα. 

χατύπτης ἐπιτηρητής" ἀλλά τις ἴτω 
χατόπτης ἀπαγγελίαν ἡμῖν σαφῆ τῶν ἐἔνεςη- 
χότων ποιησόμενος᾽' (Ιοδερῃ. Α.Ι.189 9). 

κατοργᾶν ὑπερακμάζειν. 
κατ ὄρεσφιν (lom. A 403) ἐν τοῖς 

ὄρεσι. 
κατορῦ ῶ αἰτιατικῇ. 
χατορυκτός τόπος. 

κατορύττω αἰτιατικῇ. 
κατ ὀρφναίαν τὴν σκοτεινήν. 
κατορχοῦμαι γενικῇ. 

κατορώρυκται κατακέχωςαι. 
κατοσφραίνοµεαι γενικῇ, 
κατουδαίους. ζήτει ἐν τῷ ὑπὸ γῆν οἳ- 

χοῦντες. 
κατ οὐράν κατόπισθεν, ἐκ τῶν ὀπίσω. 

κατουρῶσαν οὐρίω ἀνέμῳ χρησάµενον" 
«Ροἱγίν, { 61) "τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος ἐπαρά- 
µενο» τοὺς ἱςοὺς καὶ κατερῶώσαν ἀπεχάρει.) 

κατοφρυῶ γενικῇ. 
κάτοχος κεκρατηκένος' (Ῥτοεορ. Are. 1) 

“κάτοχος ἤδη τῷ πόθῳ τούτῳ γεγενηµένη, 
καὶ διαφανῶς ἐρωτόληπτος οὖσα, οὐδὲν ἔτι 

κώλυμα ἔβλεπε.” 
κάττης κάττου ὁ κατοικίδιος αἴλουρος. 

eſ. v. σπατάλη. 
Καττίδιος καὶ Καττιδιανός ὀνόματα 

κύρια. 

4 ⸗ 
κατοιχοµένου -- Κάτων 

χαττύει εὐτρεπίζει, συρράπτει, κασσύει' 
(Théophyl. Sim. 59 "τὸν δὲ Βαρὰμ μ΄ χι- 
λιάσι καττύειν τὸν πόλεμο» ἔλεγον.' καττύω 
γὰρ τὸ δόλους ῥάπτω. 

χαττύεται ἀντὶ τοῦ συντίθεται, συρ- 
ράπτεται" ριστοφάνης (Έα. 914) 070' ἐγὼ 
τὸ πρᾶγμα τοῦ’ ὕθεν πάλαι καττύετοι. ἡ 
εταφορὰ ἀπὸ τῶν ὑποδημάτων. 

* — 4 ] * 

κάττυµµα ἁπάτη, Φόλος" “4ριστοφάνης 
(Aeh. 301). ''Ὃν ἐγὼ κατατεμῶ τοῖς ἱππεῦσιν 
εἷς καττύµατα.. καττύµατα δέ ἐςσι δέρµατά 
τινα ἰσχυρὰ καὶ σκληρά, ἅπερ τοῖς σανδα- 
λίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποδήμασιν ὑποβάλ- 
λεται. 

ἆ μα) ΄ χάτω ἐπίρρημα τοπικόν. 
κατώγειον. ἐπὶ Φηλυκοῦ καὶ ἀρσενικοῦ 

διὰ τοῦ ε ψιλοῦ καὶ ω μεγάλου, ὁ ἄνωγεως 
καὶ ἡ ἀνώγεως, καὶ τὸ ἀνώγεων, καὶ κατώ- 
γεω». κατώγειον δέ. ef. v. ἀνώγεων. 

κάτωνφε χωρὶς τοῦ » παρὰ «{ωριεῦσι. 
καὶ Πένδαρος (Βγιὶν, 4 180) ὁμοίως '"ἀγρόδε 
γὰρ »έομαι παρὰ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας.” 

κατωδούμενος ἀνατρεπόμενος. 
* 12 ια... λέει 2 — χατωκάρα. οἱ Arrixot ὑφ᾽ ἐν ἀναγινώ- 

σκησιν' ριςυφάνης (Αεὶν. 944) "εἴπερ ἐκπο- 
δῶν κατωκάρα κρέµαιτο,͵ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ κε- 
φαλῆς. τὸ ἐπὶ κεφαλῆς πεσεῖν κατωκάρα λέ- 

.. — 3 Σς ι 

γεται παρ ττικοῖς, οὐ θιησηκένως ἀλλ ὑφ 
ἕν. Πίνδαρος Ar. ine. 119) ᾿"οἳ μὲν κατωκάρα 
δεσμοῖσι δέδενται.' «ἄγαθίαως (ὁ 3) ᾿οἳ δὲ ἐκ 
τοῦ πρανοῦς ὑποφερόμενοι καὶ ἐς τὴν δά- 
λαττα» κατωκάρα ἐμπίπτοντες ἀπώλλυντο.” 

καὶ αὖθις 4ριςοφάνης (Βλο. 123) "κατωκάρα 
ῥίψας µε βουκολήσεται, περὶ κανδθάρου 
λέγω». 

κατῳκοδόμησε» Ἰσαῖος ἀντὶ τοῦ κα 
τέκλεισεν εἷς οἴκημα καὶ ἀπέκτεινε. Ἠπερ. ε{. 
v. “4ναγυράσιος. 

κατώλισῦον κατέπεσον. 
κατωμµαδόν κατὰ τῶν ὤμω»"' Ἰώσηπος 

1... 1. ν . } ’ 

(Α.1.5 8 10) * δὲ Σαμψών ἀράμενος τὰς 
/ 3 ΔΝ * 22 

πύλας καὶ τὰς φλιὰς κατωμαδὸν εἲς τὸ ὄρος 

φέρων κατατίθησι. 
Κάτω» ςρατηγὸς Ρωμαίων, ὃς νέος μὲν 

ἦν ἔτι πάµπαν, αὐςηρὸς δὲ καὶ φιλόπονος, 
συνέσει τε γνώμης καὶ δεινότητι λόγων ἀρι- 
πρεπής, ὥςε αὐτὸν ἐπὶ τοῖς λόγοις ἐκάλουν 
τς — / ΄ . 

οἳ Ῥωμαῖοι «Γημοσθένην», πυνανόενοι τὺν 

ἄριςον ἐν τοῖς Ἕλλησι ῥήτορα γενέσθαι 4{η- 
µοσθένη»ν (Αρρίαη. Hisp. 98). λέγετοι Κάτωνα 
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κατωνακη — χαψα 

τὸν πρεσβύτη», ἐρομένου τινὺς ἣν ἔχοι γνώ- 
µην» περὶ τῶν ἐν Καρχηδόνι πραγμάτων καὶ 
περὶ τοῦ Ἀκηπίωνος, εἰπεῖν ᾿"οἷος πέπνυται, 

τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι”' (εξ. ν. ἀίσσουσὺὴ. 
κατωνάκη ἱμάτιόν ἐσιν ἐκ τῶν κάτω 

μερῶν νάκος, τουτέςι διφθέραν, περιερραµ.- 
µένον (εε]ι. Α Εεε]. 719). δοκοῦσι δὲ ἀμφιέ- 
σασθαι τοῦτο τῶν τυράννω» ἐπαναγκασάν- 
των τοὺς «4Φηναίους, ἵνα ὑπὸ εὐτελείας μὴ 
κατίωσιν εἰς ἄςυ οἵ πολῖται" µέχρι γὰρ τῶν 
γονάτων ἦν διῆκον. «4ρισοφάνης (119. 1153) 
ποῦκ ἴσδ' ὅθ' ἡμᾶς οἱ {άκωνες αὖθις αὖ 
χατωνάκας φοροῦντας ἐλθόντες δορὶ πολλὺς 
μὲν ἄνδρας Θετταλῶν ἀπώλεσαν, πολλοὺς ὁ᾿ 
ἑταίρους “Ἱππία καὶ Συμμάχους. καὶ γὰρ 
καὶ τῶν Θετταλῶν οἱ πλεῖςοι ἐβοή δεν Ἱππία, 

κατωνάκης δουλικὺς καὶ ἀνελεύθερος 

χιών' “κατωνάκῃ τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένας” 
(Α Εοε]. 752) τὰς δούλας φησί. 

Κατώρης ὄνομα κύριον. 
κατωρχήσαντο κατεχάρησαν, ἔπωξαν. 
κατωφαγᾶς (Αλ Αν, 289) ὁ καταφαγᾶς. 

κωμῴδεῖται γοῦν ὡς πολυφάγος ὁ Κλεώνυ- 
µος, ὅτι κάτω νεύω» ἔτρωγε. κατωφαγᾶς δὲ 
ὄρνεόν ἐσιν οὕτω καλούμενο», ὀρύσσων τὰ 
σπέρματα. καὶ ὅτε μὲν βαρύνεται, ἐςὶν ἐπί- 
Φετο», ὅτε δὲ περισπᾶται, κύριον. ἴσως δὲ 
ἀπὸ τοῦ καταφαγεῖν. 

κχατωφρυῶσναι γενικῇ. 
Καυδώ νῆσος πλησίον» Κρήτης, ἔνθα 

µέγιςσοι ὄναγροι γίνονται. al. Γαῦδος, 
καύνωνος τοῦ μαλακοῦ, 
καυκίον παρ ἡμῖν, κύλιξ δὲ παρὰ τοῖς 

σοφοῖς. 

Καύκωνες ὄνομα ἔθνης. 'ἐγγὺς δὲ τὰς 
ἐπιῤουλεύοντας εἶναι Καύκωνάς τε καὶ «4{έ- 

λεγας Ὀμηρικούς, ΠΠελασγὲς δὲ οὐδαμᾶ ἐδὲ 
ῥίους" εἰρήσθω γὰρ ἐν καιρῷ ἐμοὶ τόδε." 

καυλός τὸ ἄκρον τοῦ ὁόρατος. 
χαυλῶ καυλήσω. ἐκκεκαυληκότα: 

τῶν λαχάνων πάντα ἐκκεκαυληκότα., 
Κανλωγνία χώρα. 
καυνάκης ὁ ἀγών" ἢ εἶδος ἱματίη, ὅπερ 

καὶ Περσίδα καλοῦσιν. οἳ δὲ σίσυραν Θυ- 
µαπίδα, ὅπερ ἔοικε ἸΠορύχη σάγµατι. σάγµα 
δὲ ἡ θήκη τοῦ ὅπλου. seh. Α Ὑδερ. 1117. 

Καύνιος ἔρως, ἐπὶ τῶν μὴ κατορθου- 
μένω» ἐπιθυμιῶν" Καῦνος γὰρ καὶ Βυβλὶς 
ἀδελφοὶ ἐδυςύχησα». 

χανσία εἶδος πίλου βαρβαρικοῦ ἐπὶ τῆς 
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κεφαλῆς"' (ΑΡ 6 335) “καυσίη ἡ τὸ πάροιδε 
Πήακηδόσιν εὔκολον ὅπλον, καὶ σκέπας ἐν 
νιφετῷ καὶ κόρυς ἐν πολέμῳ." 

Χαυςειρύς, καυτηρός δέ. 

Κάνσρος ποταμός. 
χαύσωνος δέρµης. 

καὐτήν" ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 57) ''ἄν- 
Ψετο δέρµα λέοντος Τεῦκρος ραψ, καὐτὴν 
ἀγρότιν αἰγανέαν. 

κανχᾷ. οἱ λοιποὶ ῥήτορες ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
ἐνροίας αὐχεῖν λέγουσι, «{υκοῦργος ὁ’ ἐν τῷ 
περὶ ἸΜΗαντειῶν ἐχρήσατο τῇ λέξει "δεῖ δὲ 
τἆλλα ἐν δημοκρατία σοι εἰπεῖν, ἑνὸς ὃ ἂκ 

ἔσι σοι’ κακῶς γὰρ αὐτοῦ προέςης" ἐφ᾽ οἷς 

κανχᾷ, οἱ ἄλλοι αἰσχύνοντιι, 

κχαυχώμενος μεγαληγορῶ». 
κάφος τὸ πνεῦμα, κατὰ διάλεκτον. καὶ 

Ὅμιηρος (Ε 608) “κακῶς κεκαφηότα θυμόν.” 
Καφύη ὄνομα πόλεως. 
καφώρης' "τὺ τῆς καφώρης µίσησον 

δολερὸν καὶ κερὀφο». λέγουσι δὲ τὴν ἁλώ- 
πεκα. οΓ. Aelian. Ν. A. 7 47. 

κἄχεζεν “4ριςσοφάνης ch. 82) ἀντὶ τοῦ 
καὶ ἀπεπάτει. 

χαχέκται" "ταῖς δὲ ἀληθείαις ὑπῆρχον 
ἐν αὐτοῖς καχέκται μεταβολῆς οἰκεῖοι. 

χαχεξία. καὶ καχεκτᾶντες κακῶς τὴν 

ἕξιν διατεθειμένοι, ἀσθενοῦντες' Πολύβιος 

(0 ϐ) ""ὁ δὲ Περσεὺς προσαγόµενος τὺν χρό- 
0» καὶ τὸν πύνον ἐξελύετο τῇ ψυχῇ καθά- 
περ οἱ καχεκτοῦντες τῶν ἀθλητῶν. ὅτε γὰρ 
τὸ δεινὸν ἐγγίζοι καὶ δέοι κρίνεσθαι περὶ τῶν 
ὕλων, οὐχ ὑπέμεινε τῇ ψυχῇ." 

κχαχλάζει ταράττεται, φλεγμαίνει, βράτ- 
τει. 

κάχληκες λίφακες ἐν τοῖς ὑδασιν' "ᾗ- 

ρεῖτο δὲ ὑπόσον κάχληκος τοῦ ἐμφερομένου 
τοῖς ἐδάφεσι. καὶ κάχληξ εἶδος ζωυφίου 
τινός. 

κάχρυς τὰς κριθάς' ριςσοφάνης Nub. 
1362) ᾿πίνον’, ὡσπερεὶ κάχρυς γυναϊκ' ἀλδ- 
σα», τουτέςι καθάπερ τινὰ γυναῖκα ἁλοῦ- 
σαν κριθάς. 

καχρύων" '"ἐσκίρτα, πεπόρδει, ὥσπερ 
χαχρύων ὀνίδιον εὐωγημένον'' (Α Vesp. 1355). 

καχυποτοπεῖσθαι. τὸ τέλειον κακὰ 
ὑπονοεῖ». παρ’ ριςοφάνει (Βαη. 9868). 

καχυπότοπος καχύποπτος' τοπάσαι 

γὰρ τὸ ὑπονοῆσαι. 
κάψα κίση, ἢ θήκη. 
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Κάωνος. 

κέαρ τὴν καρδίαν φησὶν ριστοφάνης 
(Δείι, 5) '"ἐφ᾽ ᾧγε τὸ κέαρ εὐφράνθην. 

κέαται κεῖνται, 
Κέβρης Θηῤαῖος φιλόσοφος, Σωκράτους 

μαθητής. διάλογοι δὲ αὐτοῦ φέρονται Υ, 
'Ἐβδύμη Φρύνιχος Ilivus (ἔτι δὲ τῶν ἐν 
“ἆδου διήγησις), καὶ ἄλλα τινά. 

Κέβρηνα Demosth. 23 154) πύλις Τρῳ- 

άδος, ἸΚυμαίων ἄποικος. Harp. 
χέγκλος εἶδος ὀρνέου Φαλασσίου. 
κεγχραμµίδες. τοῦ σύκα καὶ τῶν ἑλαῶν 

οἱ πυρῆνες λέγονται κεγχραμίδες. 
κεγχρέα. 

Κεγχρεα { ὄνομα τόπου, 
κεγχρεώ». 4ημοσθένης ἐν τῇ πρὸς Πων- 

ταίνετον ] 7θαφῇ (7) "κάπειτ ἔπεισε τοὺς οὐ: 
χέτας τὲς ἐμοὺς καθέζεσθαι εἰς τὸν κε; 7χρεώ- 

να ἀντὶ τοῦ εἲς τὸ καθαριςήριον, ὅπα τὴν 
ἐκ τῶν μετάλλων Φιέψυχον κέγχοον. 

χεγχοίνης (8η κεγχρίς) εἶδος ὀρνέου, ὃ 
λέγετωι μην) ὅλως. διψᾶν. ἢ εἶδος ὄφεως. 

κεγχρίτισι" καὶ —— ψαφαρῇ, κεγ" 
χρίτισιν ἰσχάσιν ἀμφί (ΑΡ 6251). 

κεδάζω σκορπίζω, 
Κεδίκιος ὄνομα κύριον, 
κεδνός συνετός, σώφρω», ἢ φρόνιμος. 

Aluc (661) '"'κάγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ ἐδε- 
ξάμη» παρ Έκτορος δώρημα ὀυσιενεςάτου, 
οὕπω τι κεὼνὸν ἔσχον «4ργείων πάρα." 

χέδροι δένδρα ὑψίκομα καὶ ἄκαρπα, αἷς 

ἀπειχάζει «{αῤὶὸ (Ρε. 38 5) τὴν εἰδωλολα. 
τρία». 

Κεδρωσία ὄνομα πόλεως, 
Κένὺη ὄνομα κύριον. 
Κέθηγος ὄνομα κύριο». 
κεῖθε». καὶ κεῖθι ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳω. 

καὶ κεῖσε εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον, 
κεῖμαι. 

κειµένους κολαζοµένους' ριστοφάνης 
Βατράγοις (146) "ἐν δὲ τούτῳ κειµένους. 

κειμήλια κτήματα, ἡ ἀποκείμενα χρή- 
ματα. 

κεῖο εὐκτικῶς. κείω δὲ τὸ κοιμῶμαι. 

Κεῖος ἀνήρ ἀπὸ τῆς Κέω πολίτης. 
Κίος δὲ παραθαλάσσιος τύπος, καὶ Κιώ- 
της ὁ πολίτης. 

κείρει ἐσθίει κατεσθίει. 
. κειρία εἶδος ζώνης ἐκ σχοινίω», παρεοι- 
κὸς ἱμάντι, ᾗ δεσμοῦσι τὰς κλίνας: ριςο- 

Κάωνος — κεκολουµένος 

φάνης Ὄρνισιν (817) '"οὐδ᾽ ἂν Χαμεύνῃ πάνυ 
γε κειρίων * ἔχων.) κειρί ον δὲ τὸ σχοινίον. 

χειρία ἡ σπαργάνωσις. 
Κειριά δα : (δῆμος τῆς) Ιπποφοωντίδος. 

Harp. 
Κειτούκειτος (ὐλπιανός, εἷς τῶν δει- 

π»οσοφιςῶ». ἐκλήθη δὲ οὕτως διὰ τὸ συνε- 
χῶς προβάλλειν εἰ κεῖται ὥρα ἐπὶ τοῦ τῆς 
ἡμέρας µορίᾳ, καὶ εἰ ὁ µέθυσος ἐπὶ ἀνδρός, 

καὶ εἰ μήτρα ἐπὶ τοῦ ἐδωδίμου Αρώματος, 
σύαγ ρός τε εἰ κεῖται ἐπὶ τοῦ συός. καὶ νό» 
μον εἶχεν ἴδιον αηδενὸς ἀποτρώγειν πρὶν εἲ- 
πεῖν κεῖται ἡ οὐ κεῖται. 

χεκαδησόμεῦθα (Ηοι. ϐ 958) φροντί- 
σομεν. 

χεκαθίσιλαι ἐκ τοῦ χαδίω. 

κεκαινοπεποιηµένοι" "ἵνα μὴ ὧσιν 
ἔκδιψοι καὶ προεκλελυµμένοι, ἀλλ ἐκπαν εἲς 
καὶ κεκαινοπεποιηλένοι, τουτέςιν ὑἡγιεῖς. 

κεκασμµένον (Ηοιη, ὁ 729) κεκοσµημένον. 
χεκαυτηριακσµένος μὴ ἔχων ὑγιῆ τὴν 

συ»είδησιν. 
κεκαφηότα (ἨΠοιι. Ε θ08) ἐκπνεύσαντα. 
χεκιῤθήλευτας διαβέβληται, κατέγνω- 

σαι, ἀποδεδοκίμαςαι, νενόδευται. 

χεκινέαται κεκίνηνται. 
κεκλάγξω καὶ κεκλάγξομαι ἀντὶ τοῦ 

ἠλακτήσω, ἐπὶ τῶν κυνῶν. 
χέκλεικα ἠσφάλισα. 
κεκλήατο (Ηοιη, Κ 195) ἐκ τοῦ καλῶ 

χαλέσω. 
κεκληγότες χράζοντες. 

ολλ νὰ ἐκάλεσα. 
κεκλίαται (Ηοιπ. 11 68) ἐκ τοῦ κλίνω. 

καὶ κέκλικα ὁμοίως. 
χεκλιμένος (Ηοπι. 0 740) περιεχόµενος. 
κεκλόμενος (Ηοι. 11525) παρακελευύ- 

µενος. 
κεκλοφέναι χλέψαι, ὑφελέσθω. 
χεκλωσμένα ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης 

ἀμεταποίητα. 
χεχμηκώς κάµνων. καὶ χωρὶς τοῦ κ. 

ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 66) ᾿"ἐνθάδε αλλιμέ 
νης φιλομήδεσιν ἄνθετο µούσαις, γήραϊ κε- 
χμηκὼς ὄμματα καὶ παλάµας.᾽' 

κχεκοισυρώσόθαι πεποικίλθαι. 

κεκολουμένος ἀθυνάτως ἔχω», ἆμηχα- 

Γνῶν" (ΑΡ 7 234) ""τηξιμελεῖ νούσῳ γεκολθµέ- 
νος ἔδραμε Φυμῷ ἐς προτέρην ἔργω» ἄρσενα 
µαρτυρίην.) ἤ κεκολιµένος ἐκτετηγ/ένος. 

Ὀ 



κεκομψευμένος -- κεκωδωνεσµένος 

χεκομψευμένος σεµνός, ἢ ἀςεῖος, ἢ 
εὐκαλλώπισος. 

κεκονιαµ ένοις ἀσβέστῳ κεχρισμένοις" 
"οὖνος δὲ ἦν, ὃν ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον" 
Ἔενοφῶν φησέ (anab. 4 5 99). 

κεκονιµένος σπεδάζων πάνυ, καὶ σχε- 
δὸν κόνεως πεπληρωμένος" (Α Εεε]. 9389) "ὃς 
ἂν μὴ πρῶτα πάνυ τοῦ κνέφους ἤκῃ κεκο: 
νιιένος᾽' ἀντὶ τοῦ ἔτι τοῦ κνέφας ὄντος, καὶ 
αὖθις (ΑΡ 6124) "ἀλλὰ σιδηρείς κεκονιμένη 
ἐκ πολέμοιο.''. "πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην δί- 
αιτα» ἔλεγον οἱ ἅγιοι τρεῖς παῖδες κεκονῖ: 
σθαι, τὴν τῶν ὀσπρίω», ἀντὶ τοῦ ἐνεθίζε- 
σθαι. σηµαίνει δὲ τὸ κεκονῖσφαι καὶ τὸ κυ- 
λίεσία.. 

χεκονιμένω» σπευδόντων, ἔτι τὴν κό- 
νι τοῖς ποσὶ περιφερόντων" "δύο νεανίσκων 
κεκονιιένω» καὶ ἀγγελίαν ἀπωαωγγειλάντων. 

κεκύτητο ὤργιςο. καὶ κεκοτηότες. 
κεκραγμόν τὴν βοὴν ἀττικοί. ''χοῖρον 

αὐτίκα ἐκ τοῦ πύργου ἐπικρεμάσαντες, τὸν 
κίνδυνο» τὸν ἐκ τοῦ ἐλ ἔφαντος διέφυγον” κε- 
χραγμὸν γάρ τινα σκαιὸν ὁ χοῖρος ἠρτημένος 
ἠφίε, ὥπερ ὁ ἐλέφας ἀχθόμενος ἀνεχωίτιζε.' 

χεκραιπαληκώς (Ρ..7Τ 65) εὐφραμ- 
μένος. 

κεκράκτης μεγαλόφωνος. ριςσοφάνης 
Eq. 137) '"Κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων.”' ποτα- 
μὸς δὲ ᾿4ττικὸς ὁ Κυκλοβόρος, γειμάρρους. 
τὴν κακοφωνίαν οὖν εἴκασε τοῦ ποταμᾷ τῷ 
χω. καὶ ἀλλαχοῦ “"ἅρπαξ, κεκράκτης, Ίκυ- 
χλοβόρου φωνὴν ἔχων. 

κχεκραμένη σπονδή, ἣν ἔθυον µόνῳ 
τῷ Ἑρμῃ, διότι, ὡς φασί, καὶ ζώντων καὶ 

τετελευτηκύτων ἄρχει καὶ παρ ἀμφοτέρων 
τὰς τιιιὰς δέχεται. sch. APlut. 1133. 

κεκραμένον τρία καὶ δύο τρία µέρη 
ὑόατος ἐπιδεχόμενον, οἴνου δὲ δύο. ἀρίστη 
χρᾶσις. “4ρισοφάνης (Έα. 1199) '"ἔχε καὶ πιεῖν 
χεκραμένον τρία καὶ δύο" ἡ Τριτογενὴς γὰρ 
αὐτὸν ἐνετριτώνισε.'' ῥούλεται δηλοῦν ὅτι ἡ 
4Φηνᾶ τοιοῦτον ἐποίησεν ὡς δύνασθαι τρία 
µέτρα φέρειν ὕδατος. «Γ. ν.πόµα. 

κεκράξοµαι οὐκ ἐπὶ φωνῆς, ἀλλ ἐπὶ 
προθυµίας καὶ συντόνου καὶ σπουδαίας εὖ- 

χῆς' 4αβίὸ Ps. 27 1) "πρὸς σὲ κύριε κεκρά- 
ξομαι. 

χέκραγῶι κρᾶξο». 
κεκυηγέναι ἤ κεκραγέναι. 
κεκριγότες Ἰλλυριοί ριςοφάνης (Αν. 
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1090) ἀντὶ τοῦ ποιὰν φωνὴν ἀποτελοῦντες. 
κεκριγ ύτες οὖν διὰ τὴν ἀσάφειαν τῆς φωνῆς 
αὐτῶν" κρίγη γὰρ ὁ τῶν ἀποθνησκόντων 
τρισμὺς τοῖς ὀδοῦσι γιγνόμενος. 

χεκριμένον» ἀντὶ τοῦ ἐγνωσμένον. 
Κεκροπίδης ὁ τοῦ Κέκροπος υἱός. 
Κεκροπίς µία τῶν ἐν “4φήνησι δέκαα 

φυλῶ». 

Κεκροπίς «49ῆναι, ἀπὺ ἸΚέκροπος. καὶν 
Κεκροπίδαι οἱ θηναῖοι. 

Κέκροψ “Αἰγύπειος ὢν τὸ γένος ὧκισε 
τὰς θήνας' ὅφεν καὶ Κεκροπίδαι, τινὲς δέ 
φασι τοῦτον καὶ διφνῆ γεγενῆσθαι, τὰ μὲν 

ἄνω ἀνδρὺς τὰ δὲ κάτω γυναικός, οἳ δὲ ὃη- 
ρίου.. ἕτεροι δὲ ὅτι νόμους ἐξεῦρε τοῖς ἂν- 
Φρώποις, καὶ ἀπὸ ἀγριότητος εἰς ἡμερύτητα 
ἤγαγεν. ἄλλοι δὲ ὅτι τῶν ἀνδρῶν ὡς ἔτυχε 
μµισγομένω» ταῖς γυναιξί, καὶ ἐκ τούτου μὴ 
γινωσκομένη ἡ τοῦ παιδὸς παρὰ τῷ πατρὸς 
ἢ τοῦ πατρὺς παρὰ τοῦ παιδός, αὐτὺς νύ- 
µους Φέμενος ὥςε φανερῶς συγγίνεσθαι αὐ- 
ταῖς καὶ μιᾷ ςοιχεῖν, καὶ σχεδὸν εὑρὼν τὰς 
δύο φύσεις τοῦ τε πατρὸς καὶ τῆς μητρός, 
εἰκότως διφυὴς ἐκλήθη (εᾗ, A Plut. 778). καὶ 
ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡΤ 21) "Ἱτὸν — μή- 
σης ἀςέρα Νεκρόπιον.”' 

κεκρύφαλον κεκρύφατον (8η κροκύφαν- 
τον), σαβακάψιο», σθδάριο». ἐν ἐπιγράμματι 

(ΑΡ 5 960) “κεκρύφαλοι ̓ σφίγγωσι τεὴν τρίχα 
τήκοµαι οἴσρῳ. καὶ αὖθις (ΑΡ 6 208) «τόν 
τε φιλοπλέκτοιο χόμας σφιγκτῆρα Φιλαινὶς 
βωπτὸν ἁλὸς πολιῆς ἄνβεσι χεκρύφαλο»." 

καὶ αὖθις (ΑΡ 6 307) “πορφύρεον χαίτας ῥύ- 
τορα κεκρύφαλον. καὶ κοιλία τις τῶν µη- 
ρυκιζόντων ζῴων. 

κεκτηµένης τῆς δεσποίνης"' ἀριστοφά- 
νης Ecel. 1118) ''τὸν ἄνὸρ ὅπε ᾿ςὶ τῆς ἐμῆς 
χεκτηµένης. 

χεκυφότες καὶ κύψας. Αριστοφάνης 
περὶ κανΦάρου φησὶν (Ῥαο, 33) '"οἷον δὲ κύ- 
ψας ὁ κατάρατος ἐσφίει.' διὰ τᾶ σχήματος 
τὴν ἀδδηφαγίαν αὐτοῦ δηλοῖ. καὶ γὰρ τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τῶν θρεμμάτω» οἱ μάλιστα 
τοῖς ἐδέσμασιν ἐγκεκυφότες καὶ προσκείμενοι 
δοκᾶσιν ἁπλήςως καὶ περισπεδάςως ἐσθίειν. 

χεκωδωνεσμένος ἐξητασμένος, ἀπὸ τῶν 
τοὺς φύλακας διὰ τῇ κώδωνος ἐξεταζόντω». 

καὶ ὁδιακωδωνίσαι τὺ ἐξετάσαι. 4ριςοφά- 
νης «4{υσιςράτη 486) "ὡς αἰσχρὸν ἀκωδώνι- 
σον ἐν. 
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κεκωφῆσνδαι κωφὸν γεγονέναι. 
χελαδεινή GHom. Υ 70) κυνηγός, Φόρυ- 

βον κατὰ τὰς ἄγρως ποιᾶσα. καὶ κελαδει- 
νός ὁ ἠχητικός, 

κελαδείτω (Α Thesm. 44). 
κελαδήματα ἠχήματα (Α Nub. 2989). 

κελάδησα» (Ηοπι. 0) 549) ἐβόησαν». 
χκελαδοῦσιν ἡχοῦσι. (ΑΡ 6 1599) ᾿'σάλ- 

πιγξ ἄγκειμαι Τριτωνίδι κούρᾳ «δῶρον, ἐρι- 
ῥρύχων παυσαμένη κελάδω», τουτέςι 9ο- 
ρύῤω». 

Κελωαιναί (απ ΠΗελαιναῦ τύπος, κεθύ- 
ιο» Αθηναίων καὶ Βοιωτῶ». eſ. v. Anu- 

τούρια. 
χελαινεφές µελανονεφές. 
κελαινόν μέλαν" ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 

63) '"καὶ γραφικοῖο δοχεῖα κελαινοτάτοιο ῥε- 
έφρου.” 

χελαινός µέλας. 
κελαινοφαής ἀντὶ τοῦ µέλαννα”" «ἄριςο- 

φάνης Βωτράχοις (15508) νυκτὸς κέλαι- 
»οφαὴς ὄρφνη." 

κελαινώπαν οἷον οὐκ ἐν φανερῷ ἀλλ 
ἐν σκύτῳ ἤδη βλεπόμενον, καὶ µέλανα, καὶ 
οἷον κεκρυμµένον καὶ δόλιον. (8 ΔΙ. 954) “καὶ 
κελαινὸν Φυμὸν ἐφυβρίζει ὁ πολύτλας ἀνήρ 
ἤτοι ὁ Aluc. 

κελαρύζει (Ηοιι. Φ 2641) μετὰ ἦχα ῥεῖ 
”ἡ μὲν κάµηλος ἐγεύετο τῇ χιλοῦ, ὃ δὲ ἔπινε 
ποτὺν τοῦ ποτοῦ ἀκούσιον, καὶ ἅτε κάτωθεν 

τοῦ πνεύματος ὠφουμένου, ἄνωνθεν δὲ τοῦ 
ὕδατος ἐπιφερομένα, ἡ φάρυγξ ἐκελάρυζεν” 
(οί, ν. ῥορβορυγμός). 

χέλεαι (Ηοι», «4 74) χελεύεις. 

κελέβη κύγχη, ἢ λεκάνη, ἢ τοιοῦτον 

σκεῦος ἐν 4 ῥυνατὸν »ψασθαι πόδας. ἐκ 

ὁ’ ἔχεεν κελέβῃ, μετὰ ὁ αὖ κερὰς ἠφύσατ' 

ἄλλο.. εἴ. ν. κεράς. 
Κελεζηνή χώρα τῶν «άρμενίων, πλησίον 

ΠΜελιτηνῆς, Ἡ παρ ἡμῖν Κελτζηνὴ ὀνομάζεται. 
κελέοντες. κυρίως μὲν κελέοντες καλδᾶν- 

ται οἱ ἱςόποδες, «ἀντιφῶν δὲ ἐν τῇ πρὸς τὸν 

«{ημοσθένη» γθαφῇ τὰ ὀρδὰ ξύλα οὕτως 
ὠνόμασε. Harp. 

Κελεός (Α Aeli. 48) ὄνομα κύριον. 

Κελεςικός ὄνομα κύριο». 

κελευΦήτῃσι, τουτέστιν ὑδοιπόροις" 

Ππροίκιος ἄνθρώποισι κελευν ήτῃσιν ἀοιδός' 

ἐν ἐπιγράμματι ΑΡ 6120). 
κελευςής τριήραρχος, πρῳρεύς. καὶ ὁ 

κεχωφῆσθαι -- Κελτοί 

μὲν τριήραρχος ἄρχει τῆς νηὸς καὶ τᾷ πλη- 
ρήματος, ἔσι δὲ κατ ἐκλογὴν τῶν πολιτικῶν 
ἀνδρῶ»" ἄρχει δὲ ὃ πρωρεὺς τῶν κωπηλα- 
τῶν, οἳ δὲ κελευςαὶ τούτων αὐτῶν καὶ τῶν 
ἐπιῤατῶν. μµεγίςην δὲ παρέχονται χρείαν οἱ 

3 * ια χελέυςσαί' καὶ γὰρ ἵνα τοὺς ἄρτους δεόντως 
πέττωσι καὶ συντελῶσι τὸ µέερον ἐν τῷ δει- 
πνεῖν οἱ κωπηλάται, τούτοις ἐςὶν ἐπιμελές, 
οἴνου κρέως ἐλαίου, πάντω» τῶν τοιούτων, 
c — - »Σ τε 4 Ὑ ’ ἵνα ταῦτα τηρᾶντες καθ’ ἡμέραν τὸ ἐπιβάλ- 
λο» ἔχωσι τοῦ διδοµένου πρὸς τὴν χρείαν. 
3 * . ες * 2 ⸗ - . 
«ἄρριανός 'οἱ κελευςαὶ καθ ἑκάςην ναῦν τὸ 

ἐνδόσιμον τοῖς ἐρέταις ἐνέδοσαν. 
ϕ ας * 

κελευτιόων (Ποι, NI25) παρακελευό- 
µενος. 

’ * J — 224* 

χελεύω δοτικῇ καὶ αἰτιατικῃ. οὐκ ἐπὶ 
* * - ο ο” * * 

µειζόνων µόνον κεῖται παρὰ Θυκυδίδῃ, ἀλλὰ 

καὶ ἐπ) ἐλαττόνων. seli. Thue. 1 49. 
- 1... 3 ., « - - 

χελῆρες"' ο μὲν ἐφφηῃ ὑπερβῥῆναι ταῖς 
μακραῖς ναυσίν, οἱ δὲ κελῆρες τοῦ Φεοῦ συ- 
σκοτάζοντος ἐπεζήτουν τὸ φῶς.' 

κέλης ὁ μόνος ἵππος, ὁ γυμνός, 3) καὶν 
4 * .. 

ὁ σελλάριος. συνωρὶς δὲ δύο ἵπποι συνεζευ- 
γκιένοι, 

1 - κέλης είδος πλοιαρίου μικρᾶ" “4ριςοφά-ν 
γης (119, 59) "ἀλλ ἐκεῖναί Υ οἱθ’ ὅτι ἐπὶ τῶν 

κελήτων διαβεβήκασ ὄρθριαι.' καὶ ἵππος δὲ 
- Ἶ * . J 

κέλης ὁ γυμνός. λέγει οὖν ὅτι ἓν πλοίῳ εἰσὶν 
ἐρχόμεναι, καὶ οὐχ ἁπλοῦν' ἐν ἐπιγράκιματι 
(ΑΡ 5 304) ᾿οὐκέει Τιμάριον τὺ πρὶν γλαφυ- 
ϱοἵο κέλητος πῆγμα φέρει πλωτὸν Κύπριος 
εἰρεσίην.' ἔσι δὲ εἶδος πλοίου. 

1. /. Χ 4 9 
κελητίέζειν κέλητα ἐλαύνειν' Όμηρος 
— μή - ΄ (06789) “ὡς ὁ οτ' ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν 

1 ο. 

εὐ εἰδώς, 
ο, . ρα — -έ ’ 
οτι τὸ κελητίζειν πρὸ τοῦ Όμηρου. 

κελήτιον μικρὸν πλοιάριον, ἀπὺ μετα. 
φορᾶς τοῦ κέλητος ἵππου, ᾧ εἷς ἀνὴρ ἐπι- 
κάθηται. δεἰι, Thue. 1 56. 

Πελσῖνος Εὐδώρου Ἰκαςαβαλεὺς φιλό- 

σοφος ἔγραψε συναγωγὴν δογμάτων πάσης 
αἱρέσεως φιλοσόφου, καὶ ἕτερα. 

Κελτίβηρες ἴδιον ἔχουσι κατὰ τὸν πό- 
λεμον' πιεζομένων γὰρ τῶν πεζῶν παρακα- 
ταβάντες καὶ ἐν τοῖς ἀγωγεῦσι τῶν ἵππων 
πασσαλίσκους ἔχοντες προσηρτηµένους, τού- 
τους πήξαντες πειθαρχεῖν ποιοῦσι τοὺς ἵπ- 

πους. εἴ. ν. ἴδιον. 

Κελτοί ὄνομα ἔθνης, οἱ λεγόμενοι Γερ- 
κανοί, οἳ ἀμφὶ τὸν 'Ρῆνον ποταµιόν εἶσιν' 



κελύφει -- κέντριο» 

ol κατέθεον τὴν γῆν τῶν 4λβανῶν. οὓς καὶ 
Σήνωνας καλοῦσιν. 

ὅτι «Κελτοὶ κατὰ “Ῥωμωαίων ἐςράτευσα», 
ἀνὴρ δέ τις τῶν Κελτῶν ἡγεμονικός, τό τε 
σῶμα ἐκπρεπὴς καὶ τὸν Φυμιὸν ἀλκιμώτατος, 
προελΦὼν τοῦ οἰκείου πλήθους ἐς µονοµα- 
χίαν προυκαλεῖτο τῶν ἐναντίων τὸν ἄριςον. 
Βαλέριος δέ τις ἡγεμὼν φάλαγγος ὑπέςη τὺ 

ἀγώνισμα, καὶ Φείᾳ δέ τινι µοίρᾳ κατὰ γνώ- 
µην ἀποβάντος ἔτυχε τοῦ ῥηλεύμωτος. ἐπεὶ 
7ὰρ προήλθε τοῦ οἰκείου τάγματος ὑπλισά- 
µενος, κόραξ προσιζάνει τῷ δεξιᾷ τοῦ ἀν- 
ὑρὸς βραχίονι, ἀντιπρόσωπος δὲ τῷ Κελιῷ 
κατὰ τὸν ἀγῶνα φερόµενος καὶ τοῖς τε ὄνν- 
ἔων ἁμύττων» τὸ πρύσωπον καὶ ταῖς πτέρυ- 
ξω ἐπικαλύπτων» τοὺς ὀφφαλμὰς ἀφύλακτον 
τῷ Βαλερίῳ τὸν πολέμιον παρέδωκεν, ὑὁμοῦ 
τήν τε »ίχην τῷ ἀνδρὶ καὶ τὴν ἀπὺ τᾷ συµ- 
βεβηκότυς ἐπωνυμίαν χαρισάµενος" ἸΚορβῖ. 
νος γὰρ δὴ τοὐντεῦθεν ἐπεκλήνη, τῆς τε 
µαρτυρηθείσης ἀρετῆς ἕνεκα παρὰ τὰ καθε- 
σηχότα “Ῥωμιαίοις νόμιμα τῆς ὑπατικῆς ἀρ- 
χῆς ἔτι µειράκιο» ὢὤν τυγχάνει. Dio Cass. 
{γ. 84: eſ. ν. ἀμύσσειν. 

κελύφει τῇ περικεφαλαία" ἡ εὐθεῖα τὺ 
χέλυφος. κελύφη δὲ Φηλιυκόν. 

κέλυφος τὸ λέπυρον τοῦ ᾠοῦ. ὅτι τὰς 
βαλάνους ἐσθίοντες τὰ κελύφη ἔκαιον. 

Κέλωρ Κέλωρος ὄνομα κύριο». 
χεµμάς κεμάδος ἔλαφος, ὁ κοιμώκενος ἐν 

σπηλαίῳ, κοιµάς τις ὤν. (ΑΡ 6 931) "εἰ ὁ) 

ὡς ἐκ πελάγους ἐρρύσαο «4{ᾶἄμιν, ἄνασσα, 
χήκ πενίης, θύσει χρυσύκέρων κεκάδα."' 

Κέμυρος ὄνομα κύριων. 
χένανδρον κενὸν ἀνδρῶν. 
Κενὺεβαῖος ὄνομα κύριον. 
κενεβρίων ὑνησιμαίων" κενέβρια γὰρ 

τὰ νεκριμαῖα, κατὰ ἐναλλαγὴν τῶν ςοιχείων. 
seh. Α Αν. 538. 

κενεμβατεῖν εἰς κενὰ ῥαΐνειν, κενὰ ἐπι- 
χειρεῖν. 

κενεύν καὶ κενόν µάταιον. (8 Αἰ, 971) 
"πρὸς ταῦτ Ὀδυσσεὺς ἐν κενοῖς ὑβριζέτω."' 
καὶ αὖθις El. 403) "οὐ δᾷτα" µήπω νᾷ το- 
σύνδ᾽ εἴην κενή ἀντὶ τοῦ συνέσεως κούφη. 
καὶ κενεὸς ὁμοίως. 

κενεώ» ὁ περὶ τὸν λαγόνα τύπος" κενὸς 
Ὑάρ ἐςιν ὀςέων. 

χενῆς ἐςερημένης, χεκενωµένης; (8 ΑΙ. 
486) ᾽μή τις ὡς κενῆς σκύμνον λεαίνης ὀνσ- 
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3 μενῶν ἀναρπάσῃ"' οἱ γὰρ κυ»ηγοὶ τηροῦσι 

τὸν καιρὸν ὑπότε ἔρημοι τῶν µητέρων γίνον- 
ται οἱ σκύμ»οι. 

Κενθίππη. 
κενοδοξία µαταίατις περὶ ἑαυτᾶ οἴησις. 
κενοὶ κενὰ λογίζονται, παροιμία. 

᾿᾿άρχίας γὰρ Κύπρον ῥουλόμενος προδᾶναι 
..: προσαωπώλεσε᾽ (ο[. ν.4ρχίας). καὶ αὖθις 
“ριςοφάνης (Έα. 281) ''ἐσδρωμῶν ἐς τὸ πρυ- 
τανεῖον κενῇ κοιλία, ἐκθεῖ πλέα” τουτέστιν 
ἐκ τῆς πόλεως. 

κενό» ἀνθρώπων ἔρημον" Σοφοκλῆς πρὸς 
Οἰδίπουν (ΟΗ8 54) "ἀλλ εἴπερ ἄρξεις τῆσδε 
}ῆς ὥσπερ κρατεῖς, ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ 
κενὸν κρατεῖν, ὡς οὐδέν ἐσιν οὔτε πύργος 
οὔτε ναῦς ἔρημιος, ἀνὑρῶν μὴ ξυνοικούντων 
ἔσω.' 

χενοσπουδία µαταία σπουδή, καὶ κε- 
»ύσπουδος ὁ ἐπὶ µωταίοις σπουδαῖος. 

κενοτάφιά τινά εἰσιν ἑλισσόμενα ὡς τύ- 
πος »εκροῦ, μὴ ἔχοντα ἔνδον νεκρό» (1 Βερρ. 
19 13 ει 16). 

κενοῦμαι γενικῇ. 
χενοφωνίας µαταιοφωνίας, ἀσεβείας, 

ἤγουν αἱρετικάς. καὶ κενοφωνῶ. 
κένσαι (Ηοιη. β 837) ἐπιπλῆξαι. 
κενταυρικῶς ἀγροίκως, ἀκόσμως, ὑβρι- 

σικῶς, ὅτι καὶ οἱ Κένταυροι ὑβριςαί. οἳ δὲ. 
ἀντὶ τοῦ μαλακῶς" εἰρωνεύετωι γὰρ ὁ Ηρα- 
κλῆης' ὁ γὰρ «ιόνυσος μαλακὸς καὶ τρυφη- 
λός. “άριςοφάνης Βατράχοις (38) "τίς τὴν 
Φύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυρικῶς ἐνήλατο." 
καὶ αὖθις '"οἵους οὔτε τοὺς Κενταύρες τοὺς 
τὸ Πήλιον ἔχοντας, οὔτε τοὺς .«{ωισρυγόνας 
τοὺς τὸ .4εονεῖνον πεδίον οἰκήσαντας" 
(Ροἱγὺ.). 

κέντει τὸν πῶλον περὶ τὴν νύσσα». 
κεντήματα. 
χεντηνάριο». 
Μεντιλέων (πιο ΓΓεντ) σχολῆς εἶδος 

ἀξιώματος, 
χέντορος τοῦ τοὺς ἵππους κεντοῦντος. 
κέντρα τὰ τῶν ἵππων πλῆκτρα" (ΛΡβα 

27 1) "κέντρα διωξικέλευθα.. 
κέντρα καὶ τὰ τῶν ἵππων πλήκτρα.» 

“διελάσας τὸν ἵππον, καὶ τὰ κέντρα προσ- 
βαλώ», παρεῖναι διὰ ταχέω»." 

χεντρη»εκέες (Ἠοπι. Ε759, Θ 396). καὶ κεντρηνεκής ὁ κέντρῳ πλησσόμενος. κέντριο» τὸ ῥουκένε 
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κεντρίσας τὸν ἵππον. 
κεντρύότυπος ὁ μµοχθηρός, ἡ ὁ ἡνίοχος 

παρὰ τὸ κεντεῖν τὺς ἵππας. seh. Α Nub. 449. 
κέντρων, τοντέσι χαλεπὸς καὶ φρικτός, 

καθὺ καὶ τοὺς ἠνιόχους κεντροτύπους καλῦ- 
µε», τοὺς τοῖς κέντροις τοὺς ἵππους τύπτον- 

τας. ἢ κέντρων ὁ ἐκ πολλῶν συνερραμιένος, 
ἐπεὶ τοιαῦτα τοῖς ὑποζυγίοις συρράπτοντες 
καλοῦσι κέντρωνας. ὡσαύτως καὶ λόγους ἐκ 

διαφόρων συνειλεγμένους καὶ ἕνα σκοπὸν 
ἀπαρτίζοντας, οἷά εἰσι τὰ ὁμηρόκενερα. οἳ 
δὲ τὸν λοίδορον ἀκούουσιν, οἷον κεντροτύ- 
πο», ἢ κέντρων ὃ κλέπτης, διὰ τὸ ῥασανιζο- 
µένοις τοῖς κλέπταις καὶ κέντρα προσφέρε- 
σθαι. 

χεντυρίων ἑκατόνταρχος. 
κεντῶ αἰτιατικῇ. 
κεντιών κεντῶνος ῥωμαῖςί. καὶ κεντώ- 

νι0». 
χενῶν» φάους τυφλῶν. 
κενώτερος ἐλαφρότερος, κουφότερος. 

τὸ κενώσιμον τῆς ἰατρείας καὶ τὸ Φεραπευ- 
τικό».' 

ὦ κέπφε ἀντὶ τοῦ ὦ εὐτελέσατε καὶ 
λάλε' φασὶ γὰρ τὸν κέπφον τοιοῦτον εἶναι. 
τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλογίσων 
ἀνδρῶν. ὁ γὰρ κέπφος ἀφρὸν ἐσθίει Φαλάσ- 
σιο», οἳ δὲ παῖδες τῶν ἁλιέων ῥίπτουσι τὸ 

πρῶτον πόρρωθεν, εἶτα ἐγγυτάτω, εἶτα εἲς 
τὴν χεῖρα τὸν ἀφρὺν καὶ εὐχερῶς ἀγρεύεσι. 
seli. Α Plut. 913. 

χέπφος εἶδος ὀρνέου ὀξυτάτα. ὅτι κοῦ- 
φόν ἐσι καὶ ἐπιπλέον τοῖς κύμασιν. 

κεπφωνείς (Ῥτονειὺ,7239) ἐπαρθείς, 

ἐρεθισθείς, ὀξέως ἐλαυνόμενος. 
χέρα ἀγλαέ (Ηοιη. «4 385). οὐ τὴν τρίχα 

ψιλῶς, ἀλλ ἐμπλοκῆς τι γένος εἲς κέρατος 

τρόπον ἐμπλεκόμενος. ἔπλεκον δὲ καὶ “4ὔη- 
ναἴοι τέττιγας. καὶ παρ Ομήρωῳ (Ρ 533) πλο- 
χμοί ὃ) οἳ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο." 
καλλωπιζόμενος τῇ τοξικῇ ἢἤ τῇ τριχώσει" 
χέρας γὰρ οἱ παλαιοὶ τὴν τρίχωσιν ἐκάλην. 

κεραβάτης ὁ ἐπὶ τῶν κεράτων βαίνων. 
κεραία τὸ πλάγιον τοῦ ἱςοῦ: «Πολύβιος 

(14 10) “"Ἱκαθελόμενος τοὺς ἰςοὺς καὶ τὰς κε- 
ραίας ἔζευξε τούτοις βιαίως πρὸς ἀλλήλας.᾽ 

κεραῖζει πορθεῖ, ἀναιρεῖ, διαρπάζει. 
χέραιρε (Ηοπι. 1205) κίρνα. 
Κεραμεικοί. δύο ἦσαν Κεραμεικοί, ὃ 

μὲν ἔνδον τῆς πόλεως, ὃ δὲ ἔξω, ἔνθα καὶ 

κθντρίσας -- κέρας ἆ 

τοὺς ἐν πολέμω τελευτήσαντας ἔφθαπτον ὅη- 
µοσίᾳ καὶ τοὺς ἐπιταφίους ἔλεγον. ἐν δὲ τῷ 
ἑτέρῳ προειςήκεισαν αἲ πόρναι. κε]. A Ἐα. 760. 

Κεραμεικός τόπος 4φήνησιν, ἔνθα οἷι 
ἐν πολέμω ἀναιρούμενοι ἐθάπτοντο, ὡς Me- 
νεκλης καὶ Παλλίςρατος ἐν τοῖς περὶ «4ὐπ. 

νῶ» συγγράµμµασί φασιν οὕτως 'ἔςι δὲ καὶ 
ὁῆμος Κεραμεικός, εἰσὶ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνοεν 
ςῆλαι ἐπὶ τοῖς δημοσία τεΦαμµένοις, ἔχεσαι 
ἐπιγραφάς, ποῦ ἕκαςος ἀπέφανεν. sch. Α 
Αν. 305. 

Κεραμεικός τύπος τῆς «ττικῆς ἕνψτ-ὺ 
λός, ὅπου ἐπετέλουν οἱ '4θηναῖοι κατ ἔτος 
λαμπαδοῦχον ἀγῶνα. ὑπάρχειν δὲ ἐκεῖσε πύο- 
7ον ὑψηλόν, ἐφ᾽ ὃν συμβουλεύει αὐτὸν ἄνα- 
βάντα Φεωρεῖν τὴν λαμπάδα, καὶ ὅταν ἀφῶ- 
σιν, ἀφεῖναι αὐτὸν κάτω. seli. ARan. 131. 

κεράµειον ἀγγεῖον. τὸ δὲ κύριον κε: 
ράµιο», διὰ τοῦ τι, εἲ μὴ πρόσκειται τὺ ἆγ- 
γεῖον. καὶ κεραμµεία ἡ τέχνη. 

χεραμεύειν (A Εεε]. 353) κοινῶς ἀντί 
τοῦ κατεργάζεσθαι. ἦν δὲ καὶ κεραµέως πα: 
τρὸς ὁ Πέφαλος. ἔλεγον δὲ κεραμεύειν καὶ 

τὺ κακῶς ποιεῖν τὰ κοινά. 
κεραμέως πλοῦτος ὃὁ σαθρὺς καὶ ὐ 

βέβαιος. 

κεραμικὴ μιάςιξ ὀςρακισμός. 
Κεραμίς. ὅῆμός ἐσι φυλῆς τῆς ἄκαμαν- 

τέδος ἡ Κεραµίς, εἴληφε δὲ τοὔνομα ἀπὸ 
τῆς κεραμικῆς τέχνης καὶ τᾶ Φύει» Κεράκω 
τινὶ ἥρωι. 

κεραμωτύν»ν τακτικὴ ὁδιάταξις" 
ἐποίουν ᾿Ρωμαῖοι ἐν παιδιᾶς κιέρει. 

κερα»ννύουσι κιρνῶσι», Υπερίδης. 
κχεραόν (Ηοπι. 1 94) τέλειον. 
κεραοξύος ὃ τὰ κέβωτα ἐργαζόμενος" 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6113) "νῦν δέ µε Λεκο- 
(ιάχῳ κεραοξόος ἥρμοσε τέκεων.”' 

χέραρε (Ηοπι. 1 203). 
χέρας τὸ τοῦ πολέμου μέρος καὶ τοῦν 

τόξου. 

χέρας κέρως χέρια. ἐπὶ τῆς παρατάξεωςν 

Θουκυδίδης η΄ (439) "τοῦ εὐωνύμου χέρως. 
ἐν τῇ αὐτῃ (5) "καὶ οἱ μὲν "ἀργεῖοι τῷ σφε- 
τέρῳ αὐτῶν κξράι.' καὶ ἐν πᾶσιν οὕτως. 

κέρας ἡ ἰσχὺς παρὰ τῇ Φεία γραφῇ, ἑκε 
μεταφορᾶς τῶν ζῴων τῶν καθωπλισμένεν 
τοῖς κέρασι καὶ τούτοις ἀμυνομένων. ΤἩεο- 
doret. in Ps. 111 ο. 

κέρας ἰσχυρύν τι δηλοῖ καὶ μύνακον" ἃ 

.: 
οπεῦ 

⁊ 



έρας τοῦ δικαίου -- Κέερκυών 

4αβίὸ Ps. 191 17) 'ἐκεῖ 
τῷ «{αῤίὸ, 

χέρας τοῦ δικαίου (Ρ.,74 11). οὕτως 
ἐκάλεσε τὸ εὐσεβὲς φρόνημα. τουτέςι περί- 
ὄλεπτος ἔςαι. 

χεράς, ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ κεραστικῶς" 
μετὰ ὁ αὖ χερὰς ἠφύσατ ἄλλο." ὁ δὲ νᾶς" 
ἀπὸ τοῦ κεράσµατος ἄλλο ἤντλησεν ἀπὺ τὸ 
ἄγγους ἐν ᾧ ἦν. εἴ. v. κελέβη. 

κεράσας. κεράσαι δέ, 
κερασβόλα τὰ σκληρὰ καὶ ἐν τοῖς πυ- 

ροῖς καὶ ἐν τοῖς ὀσπρίοις συµφυόμενα, τῇ 
μὲν χροιᾷ µέλανα, σρογγύλα δὲ καὶ ἴσομε- 
“έφη κέγχροις' ἃ συνεψόµεένα τοῖς ὀσπρίοις 
οὐ τήκεται. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν 
σπορὰν καὶ τὸ ἄροτρον τοῖς κέρασι τῶν ῥοῶν 
βιῤλήσθαι καὶ ἀντιτύπτειν. ὅταν. οὖν λέγη 

(Ρ]αϊο Legg. p. 853) κερασῤβόλους, τοὺς ἁπαι- 

δεύτους καὶ σκληροὺς καὶ μὴ πειθομένους 
τοῖς νόµοις φησί. 

Κερασοῦς (Χ Anab. ὃ 3 2) πόλις Ελλη- 
»ὶς ἐπὶ τῇ Φαλάττῃ, Φινωπέων ἄποικος. 

χερασφόρους κερατοφύρους. 
Κεραύνια ὄρη. 
χεραυ»οί ἀσραπαί. (8 ΕΙ. 823) πᾶ ποτὲ 

χεραυνοὶ «ιός, ἡ ποῦ φαέθων ἥλιος, εἰ ταῦτ' 

ἐφορῶντες κρύπτουσιν ἔκηλοι; ' οἷον ἐκ ἄγα- 
σι εἲς φῶς τὴν τούτων παρανομία». 

κεραυ»ός ἔξαψις σφοδρὰ μετὰ πολλῆς 

βίας πίπτουσα ἐπὶ γῆς, »εφῶ» παρατριῤομέ- 
γω» ἡ ῥηγνυμένω». οἳ δὲ συςροφὴν πυρώδες 
ἀέρος βιαίως καταφεροµένην Diog. L.7 1594). 
οὐκ ἀναιρεῖ δὲ ὁ κεραυνός, ἀλλὰ περιφλέγει. 
selh. Α Νας. 395. 

κεραυγός ἡ ἀςραπή. παροιμία. «ριςο- 
φάνης (Nub. 308) /εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρ- 
xuc, πιῶς οὐχὶ Σίμων» ἐνέπρησεν, οὐδὲ ΙΚλεώ- 
ντμον, οὐδὲ Θέωρον; καίτοι σφόδρα Υ' εἴσ᾽ 
ἐπίορκοι. τῶν δὲ κεραυνῶν» οἳ μὲν καταιβά- | 
ται, οἳ δὲ ψολόεντες, οἱ τῇ ψαύσει ὀλλύντες, 

ὁ δὲ άργῆτες καλοῦνται. sch. AEq. 6639. 
Νέρβρερος. 

χερδαλέος ποικίλος, πανοῦργος" κερὺα- 
Ἱέη γὰρ ἡ ἀλώπηξ, καὶ κερδώ. καὶ κερδα- 
λεώτερος διὰ τοῦ ω μεγάλου. 

κερὐαλεύφρων» δολιόῤελος, σχολιὰ ῥᾳ-' 
λευόμενος. — 

{ 

| 

ἐξανατελῶ κέρας 

b 

— — — 
κχερδάνῃ αἰτιατικῇ, αὐθυπύτακτον. κερ- 

όανεῖ δέ. 
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κέρδτον κρεῖττον, ὠφελιμώτερο». 
Κερδισός ὄνομα πόλεως, 

κέρδιςος (Ηοπι. 7 199) πανουργύτατος. 
κέρδος αἰσχύνης ἄμεινο»ν. (5 ΟΒ 

8809) ' εἰ μὴ τὺ κέρδος κερδανεῖ δικαίως, καὶ 
τῶν ἀσέπτων ἔρδεται, καὶ τῶν ἀθίκτων ἆ ἕξε- 
τω µωταίων δὲ τίς ἔτι ποι ἐν τοῖσδ) ἀνὴρ 
Φυμῷ ῥέλη ἔρξεται ψυχᾶς ἀμύνειν;  τατέςι 
τίς ἂν ἀπελάσειεν αὐτοῦ τὴν τιµωρίαν τοι- 

αὔτα πράττοντος; 
κερδοσύνη πανουργία. 
κερδώ ὑποκοριςικῶς ἡ ἁλώπηξ, ὡς Εἰ- 

ῥούψέα Εἰδώ, Υψιπύλη Ὕψω. ει. Α Εα. 1065. 
χερδῷος Φεός ὁ Ερμῆς ὡς κέρδος πε- 

ριποιητικός. καὶ ἄγγελον δὲ αὐτὸν καλοῦσι 
καὶ κλώπα" διὸ καὶ μάρσιππο» αὐτὺν ποι- 
οὔσι ῥαςάζειν. καὶ ἔφορον» αὐτὸν τοῦ λόγου 
καὶ τῆς κλοπῆς, καὶ ἐμπολαῖον ἤγεν κέρύες 
ἔφορο». 

Κερεάλιος ὄνομα κύριον. 
ερήννης ὄνομα κύριον. 
Μερκάσωρος (GHerodot. 2 15) 

πόλεως. 

Κερκιδᾶς εἷς ἦν τῶν τὰ ΙΜωκεδονικὰ 
φρονούντω». Harp. 

κερκίδες, 
χερχκές ἱςουργικὸν ἐργαλεῖον, καὶ εἶδος 

κυρίως φυτοῦ εὐαυξοῦς. (ΑΡ 6 174) "κερκίδα 
ὁ εὐποίητο», ἀηθόνα., 

Μερκόλυρα ὄνομα τόπου. 
Χέρκος ἡ τῶν ἑρπετῶν οὐρὰ καὶ παν-α 

τὸς ζῴ8, παρὰ τὸ σκαέρειν καὶ ἔρπειν. 4ρι- 
ςοφάνης (Έα. 905) ᾿'Ιδοὺ δέχα κέρκο» λαγώ, 
τὴν οὐρὰν τοῦ λαγωοῦ. ἔςσι δὲ ἁπαλὸν καὶ 
τρυφερὸν τὸ ἔριον τοῦ λαγωοῦ, ὥςε ἀντὶ 
σπόγγου χρήσασθαι, ὡςε τὰς λήµας περι- 
ψη», τουτέςι καταμάσσει», ἀποσπογγίτειν. 

κέρκος ἡ οὐρά" ᾿διεβίβαζε δὲ τοὺς ἵπ-ν 
πεῖς, ἑκάςου τῶν ἱππέων ἐκ τῆς κέρκου πε- 
ζὸν προσηρτημένου."' 

χέρκουρος »πὸς εἶδος (Ηετοάοί. 7 97). 
χέρκουροι καὶ µυοπάρωνες καὶ λέμβοι εἶἴδη 
πλοίω». καὶ παροιμία “κέρκουρος ἐν λαχά- 
νοις. ἐ ἔξι δὲ λάχωνόν τι ἄγριον καὶ εὐτελές, 

ἀφ᾽ οὗ ἡ παροιμία. εἴ, v. κόρχορος. 

ὅτι ἡ τὰ νῦν λεγοµιένη Κέρκυρα Φθαια- 
χία τὺ πρότερον ἐκαλεῖτο, χώρα τῶν Φαι- 

* 

όνομα 

ο. ἄρομα. ληςοῦ, ὑσις δ1ῇγε περὶ 
5 
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τὴν ἘΕλευσῖνα καὶ τοὺς παρερχοµένυς ἠ»άγ- 
χαζε παλαίειν αὐτῷ. 

. Κέρκωπες. δύο ἀδελφοὶ ἦσαν ἑ ἐπὶ γῆς 
πᾶσαν ἀδικίαν ἐπιδεικνύμενοι, καὶ ἐλέγοντο 
Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν ἔργων δεινότητος οὗ- 
τως ἐπονοκαζόμενοι. ὃ μὲν γὰρ αὐτῶν Πάσ- 
σαλος ἐλέγετο, ὃ δὲ “ἄκμων. ἡ δὲ µήτηρ 
ΠΜεμινονὶς ταῦτα ὁρῶσα ἔλεγε μὴ περιτυχεῖν 
μελαμπύγω, τουτέςι τῷ Ἡρακλεῖ φησὶ δὲ 
αὐτοὺς ὁ Ἐεναγόρας εἲς πιθήκους µετα(ιορ- 
φωῦῆναι διὰ τὴν κακοήθειων, καὶ τὰς Πι- 
Φηκούσας ἀπ' αὐτῶν ὀνομασθῆναι νήσους. 

τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν Κάνδελος καὶ ἄτλας. 

οὗτοι οἱ Κέρκωπες Θείας καὶ Ὠκεανοῦ" οὓς 

Φασιν ἀπολιθωφθῆναι διὰ τὸ ἐγχειρεῖ ἅπα- 

τῆσαι τὸν Alu. ἡ δὲ παροιμία κερκωπίζειν' 
ἣν ὁ Ἀρύσιππος ἀπὸ τῶν» σαινόντων τῇ κέρκῳ 
ζώων φησὶ µετενηνέχφαε, οἳ, γγ. Εὐρόῤατος 

εί μελαμπύγου τύχοις. 
ν  Κέρκωπες πα»οῦργοε, δόλιοι, ἁπατεῦ- 

νέες, κύλακες, οἵ, κπφθάπερ ἡ ἀἁλώπηξ τοὺς 

Φηρατικοὺς κύνας ἀπατᾷ, τοὺς ἁπλουσέρες 
φενακίζουσι τῇ κέρκῳ τῶν λόγω». φασὶ δὲ 
τοὺς Κέρχκωπας γερέσθαι "ψεύσας, Ίπερο- 

πῆας, ἀμήχανά τ ἔργ ἑάσαντας, ἐδαπατη- 
τῆρας" πολλὴν ὃ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἰόντες ἀνθρώπες 
ἁπάτασκο», ἀλώμενοι ἥματα πάντα. 

κερκωπίζειν, ἡ παροιμία ἀπὸ τῶν προσ- 
σαινόντω» τῇ κέρκῳ. ζῴω» μετενήνεκται. 

ἄμεινον δὲ λέγειν αὐτὴ» ἀπὸ Κερκώπω», ὃς 
περὶ τὴν 4νδίαν ἱςοροῦσιν ἀπατηλοὺς σφᾳό- 
ὁρα καὶ ἀηδεῖς γενέσθαι. 

χερκωπίζοντες χλευάζονεες, μµωκίον- 

τες ὡς οἱ πίθηκοι. 

κέρκωψ κέρκωπος ἀπατεώ», ἢ γένος πι- 
Φήκου. Κέκροψ δὲ Κέκροπος. 

κέρματα τὰ λεπτύτατα, (Ῥγοςορ. Δες, 25) 
"ἐπὶ γὰρ Ἰεσινιανοῦ τοῦ βασιλέως, τῶν» ἀρ- 
γυραμοιβῶ» πρότερον» ἕ καὶ σ’ ὀβολούς, ἃς 
φύλλεις καλοῦσι», ὑπὲρ ἑνὸς ςατῆρος χρυσᾶ 

προῄεσθαι τοῖς ξυμβάλλουσιν εἰωφότων, αὐ- 
τὸς ἐπιτεχνώμενος κέρδη οἰκεῖα π᾿ καὶ ϱ’ µό- 
νους ὑπὲρ τοῦ 5ατῆρος δίδοσθαι τοὺς ὀβο- 
λοὺς ὁδιετάξατο, χρυσοῦ ἕκτην ἀποτεμόμενος 
μοῖραν. 

κερματέζει εἷς λεπτὰ διαιρεῖ, καὶ κε- 
κερματισμένω» εἷς λεπτὰ διακεκοµμένων" 
"καὶ μέγα κεφάλαιον ἠδροίσδη τῶν λεπτῶν 
χερματίων. (εξ. ν. κεφάλαιον). χαὶ κατα- 
χερματίσαι" ᾿ἐξήγωγεν ἐκ τῆς ζώνης τοὺς 

Κόρκωπες ἃ --χεςσός 

χουσοῦς δαρεῖχκούς, κατακερματίσαι Φέλων 
καὶ διαλύσασθαι τῷ πανδοκεῖ. ςΕ. τ. ζώνγ. 

κεροβάτης ὁ Πάν, ἐπειδὴ χηλὰς ἔχειν 

δοχεῖ τράγου" διὸ καὶ αἰγιβάτης καὶ τραγο- 
βάµων καλεῖται. ἢ ὅτι κέρατα ἔχει. ἢ τὴν 
βάσιν ἔχει κερατίνην’ ἱςορεῖται γὰρ τὰ κάτω 
τράγου ἔχων, ὧςε ἀπὸ τιῶν ποδῶ» κερατο- 
ῥάτης. ἢ ὁ εἲς τὰ κέρατα τῶν ὀρῶν βαίνω». 
ἢ ὁ ἐπὶ κέρατα βαίνων. καλαμό φ Θογγα 
δὲ παίζων, διότι οἱ ἀρχαῖοι καλάµιω ἀντὶ 
χερατίι ἐγρῶντο" ᾖδεσαν μὲν γὰρ τὸ κέρας, 
ἀνέφερον δὲ τῷ ὀνόπατι ἐπὶ τὴν ἀρχαίω 
χρῆσι», ὡς καὶ χορδὰς λέγοκιεν ἔτι καὶ »ῶν 
τὰς ἐκ τῶ» νεύρων», ὅτε τὸ παλαιὸν ἐντέρι 
ναι ἦσαν. ει. Α Ran. 232. 

χερόεσσα ἡ συπλεκτική, καὶ κερύεις 
ὁ συµπλεκτικύς. «ἳ. v. κέρα ἀγλαέ. 

κεροίαξ. 
χερουλκός ὁ "πόλλω». παρ Εὐρεπίὸι 

(Ο5, 268) ""δὸς τόξα κερουλκά.”' 
χερρίς ὄνομα ἰγδύος. 
κέρσει κόψει. 
Κερσοβλέπτης παῖς ἦν Κότνος, καὶ 

νεώτατος ὦν βασιλεὺς κατεςάῦη; Θράκης ὑπὸ 

τοῦ πατρός. Harp. 
κερτόμιος ἐρεθεσικός. (ΑΡ 7 191) πο. 

λάκι δὲ κρέξασα πολύθροον, οἷά τις ἠχιὸ, 
κέρτοµον ἀντωδοῖς χείλεσιν ἁρκονίαν.' "ἐκ 
λευο» ἐκκομισῶῆναι μετὰ χορείας γαμηλίου 
τε καὶ κερτόµου, καὶ τὸν ὑμιέναιον ἀδονσον 
7υναικῶν”' (ef. v. δᾳς). 

χερτομῶ τὸ χλευάζω. πρὸς αἰτιατιχίν 
τὴν σύνταξιν" ''πολλοὶ δὲ τοῦτον ἐκερτόμεν 
ὡς γαςρίμαργον. 

κχερτομῶν χλευάζω», ἐρεθίζων, σκο: 
πτων. 

χερωφόρος. 

Κέσκος οὐκ ἦν. πόλις ἐν Κιλικία, και 

παρ αὐτὴν ποταμὸς Νοῦς ὄνομα, διόπερ οἱ 

χωμικοὶ παίζοντες τοὺς νοῦν οὐκ ἔχοντας 
Κέσκον Φφασὶν οὐκ ἔχειν. 

κεςὺ» ἱμάντα Hom. Ἐ 214) ποικίλο 
ἱμάντα, ᾧ πάντα ἐμυθεύετο ἐνυπάρχειν τὸ 
πρὸς ἀπάτην Φελκτήρια. 

χεςός ὁ διακεκεντηµκένος καὶ διαπεπο- 
κιλµένος ἱμάς" ἢ ἔνδυμα “ἀφροδίτης. χατα- 
χρηςσικῶς δὲ καὶ πάντα τὰ τῶν γεναικῦ; 

φαντασιώδη ἐνδύματα,. καὶ ἐν ἐποράμπατι 
(ΑΡ 5121) "καὶ κεςοῦ φωνεῦσα μαγώτερα 
ἀντὶ τοῦ Φελκτικώτερα. καὶ αὖδις (ΑΡ 5 3; 



κεςρᾶν — κεφαλισμός 

“χείλεα δὲ ὁροσόεντα καὶ ἡ κελίφυρτος ἐκείνη 
Ίψιος ἁρμονίη κεςὺς ἔφυ Παφύης. 

χεςρᾶν» τεμάχη ριςοφάνης Νεφέλαις 
338). οὐγ οἳ αὐτοὶ τοῖς κεςρεῦσιν ἰχθύσιν 
αἱ κεσρέαι. ἀλλ ο) μὲν τὰς µυραίνας.κέςρας 
ἀξιᾶσι καλεῖ», οἳ δὲ οὐ ταύτας ἀλλά τι διά- 

Φορο» ἄλλο γένος ἰχθύων». νῦν ιιέντοι κε- 
σρεῖς καλοῦμιεν τοὺς κεφάλους. τὸ λεγόμενον 
τέκαχος μεγάλων κεςρῶν, τετέςι τιµίων καὶ 
Ἰαμπρῶν ἰχθύων,. τὸ δὲ τέκαγχος καὶ ἐπὶ 
πλεκοῦντος" ἐπὶ τυρῶν οὐκέτι. καὶ παροιμία 
"χεερεὺς »ησεύει ἐπὶ τῶν δικαιοπραγούντιων 
μέν, ἧττον δὲ φερομένων διὰ τοῦτο αὐτὸ 
καὶ μηδὲν πλέον ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης ἆπο- 
φεροµένων, ἐπεὶ καὶ ὁ ἰχθῦς καθαρός ἐστι. 

el. γ. τεμάχη. 
χεςρέαι. εἶδος Ἰχθύων» αἲ κεσρέαι. τὺ 

δὲ ἀρσενικὺν κεςρεύς κεςρέως. ἔςι δὲ καὶ εἰ- 

ος ἀφόων. καὶ ζήτει ἐν τῷ ἀφύα. 
χεςρεῖς. νήςεις ἐκάλουν καὶ κεχηνύτας 

καὶ πεινῶντας" λαίμαργοι γὰρ οὗτοι οἱ ἰχδύες. 
οὕτος γὰρ πάντων τῶν ἰχθύων ἀλληλοφαγάν- 
τω» μόνος ἀπέχεται, νέμεται δὲ ἱλύν, ὡς 
Αρισοτέλης ἐν τοῖς περὶ ζώων (8 4), καὶ δῆ- 
1ον ὅτε ταλαιπωρεῖ τε καταδυόµενος εἰς τὴν 
ἴὸν καὶ ηττόν τι φέρεται. 

χεςρεύς ὁ νῦν λεγόμενος κέφωλος. 
χεσρῖνος εἶδος ἰχδύος. σκεπτέον δὲ εἰ 

διαφέρει κεςρέως. 

κέςρος. ξένον ἦν τοῦτο τὸ εὕρημα κατὰ 
τὸν Περσικὸν πόλεμο». τὸ δὲ βέλος τὸ τοι- 
οὔὕτον θιπάλαιςον ἦν, ἴσον ἔχον τὸν αὐλίσκον 
τῇ προβολῇ. τούτῳ ξύλο» ἐνήρμοςο, τῷ μὲν 
µήκει σπιθαμιαῖον, τῷ δὲπάχει δακτυλιαίαν 
ἔχον τὴν ὁιάμετρον. εἷς δὲ τούτου τὸ μέσον 
ἐσφήνωτο πτερύγια τρία ξύλινα, βραχέα παν- 
τελῶς. τοῦτο δυεῖν κάλω» ἀνίσων ὑπαρχόν- 
τω» τῆς σφενδόνης, εἲς τὸ μέσον ἐνηγκυλί- 

ἔρτο τῶν κάλων εὐλύτως. λοιπὸν ἐν μὲν τῇ 
περιαγωγῇ τεταµένων τούτων» ἔμενεν' ὅτε δὲ 
παραλυψδείη Φάτερον τῶν κάλω», κατὰ τὴν 
άφεσεν ἐκπῖπτον ἐκ τῆς ἀγκύλης καθαπερεὶ 
μολτῤδὶς ἐκτῆς σφενδόνης φέρεται, καὶ προσ- 
πῖπτο» μετὰ ῥιαίας πληγῆς κακῶς διετίδει 
τοὺς συγκυρήσαντας Polyh. 27 9). 

χεύθδειν κρύπτειν. 
κευθδήµω» φωλεῶν, ἀποκρύφων τόπων. 

κευφῆνες οἱ καταχὺόνιοι Φαΐμονες, 
κευθιιώνωνκρυπτῶντόπω», ἐνδοτάτων. 
Κευθωνύμουν κλέος ἡ αἴσχος, ἐπὶ τῶν 
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» / ψ ς ν 2 / αἴσχιον χλέος ἐχύντω». ἢ οὗ ἄν τις ἐπικρύ- 

Ψειε τὺ ὄνομα. ἡ δυσωνύμου. 

κεφάλαια τὰ χρήµστα: (Αειοιμῖᾶ, 1. 18). 
’ ς 3 ή — * χεφάλαιον». ὁ ἀπύόςολος ΕΙαῦλύς φησια 

(Ηεὺν. 8 1) '“κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγοµέ- 
νοις.. κεφάλαιον ἀεὶ τὸ µέγιςον λέγεται. καὶ 

τι . / 2 μι - αὖθις ᾽ μέγα κεφάλαιον ροίσθη πικρῶν 
χερματίων.. ο[, ν. τίτλος, 

κεφάλαιο». ἔνιοι τῶν ῥᾳ8ύμως ἐντετυ-) 
Χηκύτων τοῖς ὑπὸ τῶν ἕ ῥηπόρων γραφεῖσι 
λόγοις τὸ κεφάλαιον οἴονται παρεικῆφ αι ἐπὶ 
πράγµατος καὶ λόγου µόνον, ὡς παρὸ Al- 
σχίνη ἐν τῷ κατὰ Ἰτησιφῶντος (240) ''δὲ 
* J J — 

ἔνδειαν μὲν χρημάτων οἱ Ξένοι Θηῤαίοις τὴν 
* 9— 44— . J / ⸗ } ἀκραν οὗ παρέδοσα», διὰ δὲ Φ' τάλαντα ἀῃ- 
γὐρίου πάντων ᾿4ρκάδων  ἐξέληλυθύτων ἡ 

-... » λ] — 

πρᾶξις οὐ γεγένηται. σὺ δὲ πλουτεῖς, καὶ 
ταῖς ἡδοναῖς ταῖς σαυτοῦ χορηγεῖς, καὶ τὸ 

’ 

χεφάλαιον, τὸ μὲν ῥασιλικὺν» χουσίον παρὰ 
/ . Σο / 

τούτῳ. παρείληπται δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρίη τὺ 
κεφάλαιον, ὡς ὁ «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Ίκτη- 
σιφῶντος (104) "καὶ τόκον ἤνεγκαν «Ίημο- 

— ο - 
σθένει τοῦ ῥωροδοκήματος ὁραχιὴν τὸ µη- 

-” - ΄ 2 ϕ 

νὺς τῆς μινᾶς, ἕως τὸ κεφάλωιον ἀπέδοσαν. 
; 4 χεφάλατον. παραλαμβάνεται ἐπὶ γράµ-ο 

µατος καὶ λόγου καὶ ἀργυρίου. οὕτως «41- 
{ * — . σχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος καὶ «Ίήμο- 
/ 3 — 3 1 ; 

σθένης ἐν τῷ πρὸς “φοβον (αΤ). 
Π κ. -”-. ) [ή 

χεφαλαίῳ ἄδρῷ"' 4ριςοφάνης Ran. 862) 
τε 5 ⸗* J να μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταφύν σε ῥήματι 

η) ο νά ΄ 9— J Φενῶν υπ΄ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον, ἀντὶ 
— εν — ⸗ 

τοῦ ἁδρῷ. ο. v. ῥαφανίς. 
9 ο. ΄ κεφαλαίωσο»ν (Βίτας, δύ 8) συντύµισο», 

συνάγαγε, 
΄ * * * * 

κεφαλή παρὰ τὸ κεκυφῶσθαι ἠγην χε: 
” ΄ 

κάμφύαι. καὶ οἱ ἰατροὶ τὸ σκάφιον αὐτὸ κα- 
λοῦσι. καὶ Ἱπποκράτης δὲ κύῤητον, Mant- 
* πω « 

δόνες δὲ κέβλην», τὺ { ἀντὶ τοῦ  λαμβά- 
νοντες, ὡς ἐπὶ Φερενίκης Βερενίκης, 

Κεφαλῆώεν. »ῆμος “καμαντίδος ἡ Κε: 
’ 

φαλή. Ἠπερ. 

Κεφαλήν Κεφαλῆνος κλίνεται. καὶ Ίε- 
φαλληνίέα χώρα. 

ε , J ή 
κεφαλὶς ῥιῤλίου, ὅπερ τινὲς εἰλημά 

φασιν' (Ρ». 39 7) "ἐν κεφαλίδι ῥιῤλίου γέ- 

γραπται περὶ ἐμοῦ. 
χεφαλισμµιός. κεφαλισμοὺς λέγει «Ἔριςο: 

τέλης τοὺς τῶ των ἀριθμῶν μέχρι ὃ 760 ς των πρίυτω» ν µιεχοι εν 
αν — * — κάδος πολλαπλασιασμούς. διὰ γὰρ τῆς περὶ 

τούτων γυμνασίας καὶ οἳ τῶν ὑςέρων καὶ 
9855 
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µειζόνω» καὶ ὅμοίων αὐτοῖς πολλωπλασια- 
σμοὶ κατὰ µετάβασιν γνωρίζονται. ἀπὸ γὰρ 
τοῦ ᾿δὶς δύο τέσσαρα” γνωρίζεται ὁ ὁἱς κ’ 
κ”, καὶ ὃ εἰκοσάκις κ΄ υ’, καὶ ὃ διακοσιοντά- 

χις κ΄ τετρακισχίλια, καὶ ἑξῆς ὁμοίως. ΑΙεχ. 
Aphrod. in Τορ. ρ. 379. 

Κεφαλίων ἢ Κεφάλων Γεργίθιος ῥή- 
τωρ καὶ ἱςορικός, γεγονὼς ἐπὶ “4δριανοῦ. 
ἔφνγε δὲ τὴν πατρίδα ὃὲ ἀπέχθειαν ὄννα- 
σῶ», καὶ ἐβίω ἐν Σικελία. ἔγραψε παντοδα- 
πὰς ἐςορίας ἐν βιῤλίοις Ὁ', ἅτινα ἐπιγράφει 
μούσας, ἰάδι διαλέκτῳ, µελέτας τε ῥητορι- 

κάς, καὶ ἄλλα τινά. 
Κέφαλος “4φηναῖος ῥήτωρ καὶ δημα- 

γωγός, ὃς πρῶτος προοίµια καὶ ἐπιλόγους 
προσέφηκε. γέγονε δὲ ἐπὶ τῆς ἀναρχίας. Κέ- 
άαλος οὗτος ἔσχε θυγατέρα τὴν Οἶην. εἴ. v. 
Οὐηψεν. 

Κεφρήν (Άγπεν. ep. 58 p. 201) ὄνομα κύ- 
ριον. 

κεχανδότα (Ηοπι. ἵρ 208) χωροῦντα, 
χἐχαρηότα (Ποπ. Η 513) χαίροντα. 
κεχαρισµένε (Ηοιι. Ε 343) πεφιληµένε. 

"'ὸ δὲ καὶ μᾶλλον µέγα ἐφρόνει, κεχαρισµέ: 
νου τοῦ δώρου τῷ Φδεῷ γεγενημένου.' 

κεχαρισµένως εἲς χάριν αὐτῷ πάντα 
ποιεῖν. 

κεχαροίατο (Ηοιη. «4 3256) χαρεῖεν. 
κεχειρωμένοι ἠττημένοι. 
κέχηνα ἐν ἴσῳ τῷ προσδέχοµαι, ἡ δέο- 

μαι. sel. AAeh. 30 
Κεχηναίων πόλις ἡ τῶν «4φηναίω», 

ὥς ληρούντων αὐτῶ». ἀπὸ τοῦ κεχηνέναι 
ἔλαβε τὸ ὄνομα ὡς μετέωρα τῶν “4φΦη»ναίων 
φρονούντων». δελ. Α Έα. 1260. 

κεχήνατε ἐξαπατᾶσθε, ἐννεοί ἐστε. 96µ. 

Α Δε]. 193. 
κέχη»εν ὥσπερ ἐμποδίζω» ἰσχάδας 

ριξοφάνης (Βα. 763). ἐμποδίζων ἀντὶ τοῦ 
μασώμενος. ἢ ἀπὸ τᾶ τὸν σῦκα λαμβάνοντα 
χάσκειν. 

κεχήνη. ἤ συναίρεσις τοῦ κεχήνη «άττι- 
κή: τὸ γὰρ ε καὶ α εἲς η συναιροῦσι. καὶ 
ἔσι συναλοιφὴ ἀπὸ τοῦ κεχήνεα, οἱ δὲ σφό- 
ὃρα προσέχοντές τινι κεχή»νασι. ὀΦύναται δὲ 
εἶναι κατὰ μεταφορὰν τῶν» ὀρνίθων τῶν ἔτι 
νεοττιῶ», τὴν τροφὴν προσδεχοµένω» καὶ κε- 
χηνύτων, οἷον οὖν τροφή µοι ἦν τὸ ἀκοῦσαί 
τι τῶν «4ἰσχύλου. seh. Α Ach. 10. 

κεχηνότες χαύνως ὁρῶντες. 

Κεφαλίων — κηκάς 

κεχηνότες µωροί. —— 
οί" τὺ γὰρ κεχηνέναι ἐπὶ τῶν ἀνοήτων πα 
ραλαμῤάνεται. “Αριστοφάνης (Αν. 166) "ο 
περιπέτεσθε πανταχῇ κεχηνότες. 

χεχολώσεται (Ποια. 4 139) ὀργισῦτ: 
σεται. 

κέχρηµαι δοτικῇ. 
χεχρησιιῳδημένων μεμαντευμένων. 
κεχωσμένος. 

Κηδάρ δεύτερος τοῦ Ἰσμαὴλ υἱός. οἱ δἱ 
τούτου ἀπόγονοι µέχρι τήµερον οὐ πύρρω 
τῆς Βαβυλώνος ἐσκήνωντα. Théodoret. ἰο 

Ρ.. 110 5. 
κχήδεα κακά, 
κηδεία ταφή, ἐκφορά. 
κχήδειν (Ηοιι. 4) 309) κακοῦ», λυπεῖν. 
κηδείους (Ηοι. 1 994) οἰκείους, προς. 

φιλεῖς. 

κηδεμονία πρόνοια. καὶ κηδειών 
φροντιςής, ἐπιμελητής, προνοητής. 

χηδεός (Ηοιη, 160) ὁ νεκρός. 
κηδεςής ὁ κατ ἐπιγαμβρίαν οἰκεῖως ! 

πενδερός. οὐ µόνον δὲ ὁ διδοὺς ἀλλὰ καὶ ὁ 
λαμβάνων. (ATh. 80) "οὐ χρῆν σε κρύπτευ 
ὄντα κηδεςὴν ἐμόν.' 

κήδεται, γενικῇ, φροντίζει, βοηψεῖ, ἐπι- 
μελεῖται. 

κηδεύειν φροντίζειν, ἡ θάπτειν. «4ἴλι 
νός "καὶ ἄλλως αὐτοῦ παλλακέδι ἐπιμανεῖς 

ὡς ἤδη Φεραπαύῃ, τὸν ἄθλιον ἐν νεκροῖ 

ἠρίὃμουν. καὶ οἵ γε κηδόµενοι τοῦ ἀνδρὸς 
ὠδύρορτό τε αὐτὺν καὶ Φεοὺς ἐκάλουν σε- 
µάχους, καὶ πρὸ πάντων Σάραπιν.͵ 

κηδήσαντες Φεραπεύσωτες, ἡ λτπς: 
σαντες. 

κήδομαίσου φρονείζω, κήδω δὲ οἱ 
λυπῶ. 

κῆδος ἡ συναλλαγὴ τοῦ γάμου η τοῦ 
πένθους": καὶ ἡ λύπη, ὅτι καίεσθαι ποιεῖ. 
(Ώτοςορ. Are. 4) "ἐς κῆδος γὰρ ἀλλήλοις εν- 
νηλθέτην εὐθύς. καὶ αὖθις '' Γισσαφέρντς 
δὲ κηδεύσας «4ρταξέρξη, καὶ τὴν σατραπεία» 
λαβὼν τὴν ἐπὶ Φαλάσσῃ., 

κηδωλός ὁφροντίζων καὶ ἱκηδόμενοςὅλων. 

Κηὸ ω νίδης Κηδωνίδαυ. οὗτος τεῦον- 

ληµένος ἦν ἐπὶ παιδεραςίᾳ ἀνυπερβλήτῳ, ὥς 
“ὐτοκλείδης καὶ Θέρσανδρος. ο. Aesch. 1 33- 

κᾗεν ἔχαιε». 
κηκάς (Nicand. ΑΙ. 180). ὁ 

κηκασμός (1εορίκου, 699). 
λοίδορος. καὶ 



Κηκείδης — Κήρινθος 

Κηκείδης διθυράµβω»ρ ποιητὴς πάνυ 
ἀρχαῖας. µέανηται αὐτοῦ Κρατῖνος ἐν Ilu- 
ρόπταις, καὶ 4ριςοφάνης (Να. 984) ᾿"ἀρχαῖά 
Ίε καὶ διπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεςα καὶ 
Κηκείδου.” 

κηκές ὀξύτης, ἡ κηκίς βάµµμα τι καὶ 
τύμμα, ἢ χαρπὺς τῆς ὁρυὸς ἐπιτήδειος εἲς 

βαφήν. καὶ οὐδετέρως κηκέδτον. 
χῆλα (Ηοιη, 4 53) βέλη, ὁτὲ δὲ σημεῖα, 
κχηλέῳ (Ποιη. ϐ 917) καυςσικῷ πυρί. 
χηλέςης ὁ ἁπατεών. 
κηληθδμός ἀπάτη, ἀπὸ τοῦ χαλῶ χαλη- 

θμός, καὶ τροπῇῃ κηληθµός. καὶ κήλημα 
ὑμοίως. 

χήλησις πειθὼ μετὰ τέρψεως, ἡ διὰ 
λόγων ἡδονὴ κατακηλοῦσα, καὶ ἠσυχία σὺν 
ἡδονῇ, ἀπὸ τοῦ χαλῶ. 

κηλητήρια ἄσματα Φελκτικὰ µέλη" 
Ὑράψωντας ἐς τοὺς τῷ’ Φεὰς χρῆναι ταῦτα 
ἄδεσθ κι οἱονεὶ τῶν παρόντω» κακῶν κηλη- 
τήρια. 

χηλήτης. 
κηλῖδα. 
κηλιδωτόν ἐρρυπωμένον. 
κχηλές κηλῖδος ῥύπας, μῶμος, χρῶμα, 

αορφή, Ἓλκος, οὐλή. “ὥσπερ οὖν τὰ ἐκ τῶν 
Τιανικῶ» σπεριάτων φύντα τῷ βίῳ τῶν 
ἀνθρώπων κηλῖδα προσετρίψατο”. (εξ v. ti- 

τανώδες). 

χζλον τὸ ξύλινο» βέλος. 
κηλούμενος τερπόµενος, «Φελγόμενος, 

οἷον αὐλοῖς καὶ ἡδυφωνίαις" κηλοῦμαι γὰρ 
τὸ ὑπ) αὐλὸν {δοιιαι, 

κηλῶ βλάπτω, ἁπατῶ. 

κχήλων ὁ Φεριὸς εἲς συνουσίι». 

κηλώνειο» τὸ γεράνιο». 
κηλώνιον ὁ ἵππος. 
χγμὸν καταμιηλῶν. Αριςοφάνης (δη. 

1141). Menꝰ ἀναγκάζω πάλιν ἐξεμεῖν ἅττ 
ἂν κεκλύφωσέ µου. καταμηλοῦν λέγουσι τὸ 
τὴν κ{λην καφίεσθαι ὑπὸ τοῦ ἰατρᾶ εἰς τὸν 
λαό», ὡς ποιοῦσιν οἳ ἐμοῦντες. τὸ δὲ ὅλον 
ἠούλεται ὅτι καταψηφιζόµενος αὐτῶν καὶ 
καταδικάζω» ἀναγκάζω ἐμεῖν τὰς κλοπάς. 

. κημκός εἶδος χαλινοῦ, ἢ φιµός. (ΑΡ 6 346) 
"χέντρα διωξικέλευθα φιλορρώθωνά τε κη- 
μόν. 

ν. κηιός πλέγια κωνοειδές, δὲ οὗ καθιᾶ- 

σιν οἱ δικασταὶ τὴν ψῆφο» εἲς τὸν κάδο». 
Αριςοφάνης Vesp. 786) "'κάπιςαίην ἐπὶ τοῖς 
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κηιιοῖς.' καὶ τὸ τοῖς ἵπποις ἐπιτιθέμενον, 

καὶ }υναικεῖον προκόσµηµα, καὶ αἳ αὐλῃτι- 
καὶ φορβειαί, καὶ κρίκου τι γένος, καὶ πόα 

τις, καὶ ὄσπριόν τι παρὰ Θραξίν. ἐν ἐἔπι- 
γράμματι (ΑΡ 6 933) "καὶ ἀμφίτρητον ὗπει- 
κτὰν κημόν. καὶ µηχανικόν τι πυρφόρον 
μηχάνημα. seli. AEq. 1147. 

Κηναῖος ὁ Ζεύς. 
κῆνσος τὸ νόμισμα, ἐτήσιον τέλος, παρὰ 8 

τὸ καίνω τὸ κόπτω, 
κῆ "σος. οὕτω τῇ ἐπιχωρίῳ γλώττη Ῥω-» 

µαῖοι τὴν ̓ ἐξέτασιν τοῦ ᾿Ρωμαϊκοῦ πλήθους 
προσαγορεύονσι. 

κήνσωρ τικητὴς παρὰ Ῥωμαίοις ὀνομα- 
ζόμενος, ἐξεταςής --- βίον (εξ ν.τιμητής). 

χηπαία ἡ ἐν τῷ κήπῳ παγίς (πυλίς τ). 
χηπεύω, κηπεία. κηπίον» δὲ ἐδετέρως. 
Κῆποι πόλις κατὰ Βόσπορο» οὕτω κα: 

λουμένη. Harp. 
κῆπος εἶδος κουρᾶς' δύο γάρ εἰσι κου- 

ρα, σκάφιον καὶ κῆπος. τὸ μὲν οὖν σκά- 
φιον τὸ ἐν χρῷ, ὁ δὲ κῆπος τὸ προµετώπῳ 
χεκοσμῆσθαι. ριςοφάνης (Αν. 807) '"οἶσθ᾽ 

4 µάλις' ἔοικας ἑπτερωμιένος; εἲς εὐτέλειαν 

χη»ὶ συγγεγραμμένῳ. σὺ δὲ κοψίχῳ γε σκά- 
φιον ἀποτετιλμένῳ. 

κῆρ ἡ ψυχή, καὶ ἡ θανατηφόρος μοῖρα. 
καὶ κῆρες Φανατηφύροι μοῖραι, τοι αἱ κα: 
ἥναι ἐπιφέρουσαι. καὶ ἐν Ἅδου ποταμῷ Πν- 
ριφλεγέφοντι καὶ “4χέρονει καὶ Κωκυτῷ. ὃ 
μὲν ἀπὸ τοῦ φλέγειν, ὃ δὲ ἀπὺ τοῦ τὰ ἄχη 
εἲς αὐτὸν ῥεῖν, Ὁ δὲ ἀπὸ τῶν Ὀρήνων καὶ 
χωκυτῶν' κωκυτὸς δέ ἐσι φωνῆς µίµησις 
Φρηνούντω». λέγουσι δὲ καὶ «ἀλίῤαντά τινα 
εἶναι ποταμό», ἀπὺ τοῦ ἅπαντα κάταξηραί- 
ει» καὶ μηδὲ λιβάδα ὑπάρχειν ἤγαν ἱκμάδα, 
καὶ τὸ ὄξος δὲ ἀλίβαντά φασιν, ὅτι νενεκρω- 

μένος οἰνός ἐσι. κηρ δὲ ἦ ψυχή, διότι ὁιά- 

πυρός ἐσι' τὸ γὰρ ἔμφυτον ὑερμὺν τοῦτο 
ψυχή. (ΑΡ 7 194) "εἰμὶ δὲ κὴρ τυμβοῦχος" 
ὁ δὲ κτείνας µε ἹΚόροιῤος. 

κὔρας Φανάτου καὶ φδορᾶς αὐτίους. 
᾿"ἀξιῶν αὐτοὺς πάσης ἐλωύνεσθφαι γῆς καὶ 
Φαλάττης ὡς ὄντας κῆρας πόλεών τε καὶ 
πολιτείας, νῦν δὲ ςεφανῶν αὐτοὺς καὶ παρά- 

δειγµα τιθέµενος γενναίου βίου καὶ σώφρο" 
ef. ν. ῥάλλων δωκρότη. 
κηρεσιφόρητος (Ηοι. Θ 007) ὁ τὸν 

Φάνατον φέρω». 
Κήρινθος πόλις, καὶ ὄνομα κύριο». 

γος. 
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, κήρινον ἐκμαγεῖον «Ρα. Theaet. 
p. 1910) ἡ φαντασία τοῦ νούς. καὶ κῄήρι- 
νος. καὶ ἐκηριώνην ἀντὶ τοῦ ἐσκοτώθη», 
ἢ διὰ τὸ δέος κήρινος ἐγενόμην. 

κηρόινι ἐκ ψυχῆς. 
κηροῦ εὐπλαςύτερος, ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως 

τι ποιούντων. τῷ δὲ “σκληπιοδότῳ σπεδὴ 
ἦν εἲς τὸ χρωματικὺν καὶ διατονικὸν εἶδος 
τῆς μουσικῆς, ὧςε τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν καὶ 
Ἱτὰ περὶ αὐτὴν ὄργανα τῆς φύσεως εὐπλα- 
σύτερα κηροῦ διετίθετο, καὶ μετερρύθμιζεν 
εἷς ὃ τι ἐβούλετο καὶ ἡ χρεία παρῆν, ώστε 
καὶ ζώων ἁπάντων μιμεῖσθαι καὶ τῶν ἄλ- 
λω» κτύπων τὰς ἀπηχήσεις (ο. ν. 4σκλη- 
πιόδοτος). 

κηροφορεῖν κηρία φέρει». 
κηρύκαινα (Α Reel. 718) «ήλεια. καὶ 

κηρυκαίνας ἐκάλου» “λεξανδρεῖς γυναῖκας 
αἵτινες εἲς τὰς αὐλὰς παριᾶσαι καὶ τὰς συ: 

νοικίας ἐφ᾽ ᾧτε συναγείρεν τὰ µιάσµατα 
καὶ ἀποφέρειν εἲς Φάλασσαν, ἅπερ ἐκάλουν 

φυλάκια. 
χηρυκεία ὁ ὀιδόμενος ισθὺς κήρυξιν 

ἐπὶ ταῖς γινοµέναις πράσεσιν’ οὕτως Ἰσαϊος 
Harp.). σηµαίνει δὲ καὶ τὴν κηρύκευσι». λέ- 
γεται καὶ οὐδετέρως κηρύκειον ὁ ἐπὶ τῇ 
κηρύξει μισθός, ὃ παρ ἡμῖν µήνυτρον λέγε- 
ται. καὶ Κηρύκειον ὄρος Εφέσου. 

. κηρύκειον. “σύνθημα φιλίας ἦν τοῖς 
βαρβάροις συναντᾶν σεφάνους ἔχοντας καὶ 
Φαλλούς, ὥσπερ τὸ κηρύκειον τοῖς Ἕλλησι, 
διασαφοῦντας ὅτι πάρεισι διὰ ταῦτα ῥελό- 
µενοι µέτε ποίῆσαι μήτε παθεῖν τι δυσχερὲς 
μηδέν) PFolyb. 352). 

b κηρύκειον πο 
κηρύσσει. 

ς  κηρύκειον Σύλον ἔχον ἑκατέρωῦεν δύο 
ὄφεις περιπεπλεγιένους καὶ ἀντιπροσώπους 
ἀλλήλοις κειμένους" ὅπερ εἰώθασι φέρειν οἱ 

χήρυκες µετ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐξῆν αὐτοὺς 
ἀδικεῖν παρ οὓς ἀπέρχονται. σύμβολον δὲ 
ἦν τὸ μὲν ὀρθὸν Ἐύλον τοῦ ὀρθοῦ λόγ8, τὸ 
δὲ παρ ἑκάτερον εἶδος τῶν ὄφεων τὰ ἀντι- 
τασσόµενα «ρατόπεδα" ὁ γὰρ ὀρθὸς λόγος 

ὃν ἀμφοτέρων χωρεῖ. seh. Thue. 1 53. 
κηρύκειος γραφή. 
Νήρυκες γένος ἐν «4φήναις, ὠνομασμέ- 

νο» ἀπὸ Ἰήρυκος τοῦ Ερμοῦ. Ηαερ. 
κηρυκεύω ὁοτικῇ. 
κηρυκίνη ῥάῤδος ἡ τοῦ ᾿Ερμοῦ, 

3 ἡ ἐφ᾽ ὃ ἀναβὰς 

κήρινον — Κηφισόδωρος ϱ 

κηρύλος ὁ ἄρρην ἀλκυών, ὃς ἐν ταῖς 
συνουσίαις ἀποθγήσνει. Εὐφρόνιός φησι τὸς 
4ωριεῖς λέγειν "βάλε δή, βάλε, κηρύλος εἴῃεν 
τοὺς δὲ ττικοὺς κειρύλον. τοὺς δὲ ἄρρυας 
γηράσκοντας αἱ Φήλειαι ῥαςάζησι τοῖς πτε 
ροῖς. καὶ µήποτε παρὰ τὸ κείρει ἐσχημάτι- 
σαι. ὁ δὲ Ὑποργίλος ἦν κουρεύς. μνημονεέει 
αὐτοῦ Πλάτων ἐν Σοφιςαῖς' "τὸ Σποργῆοτ 

κουρεῖον, ἔχθιςον τέγος.' sch. Α Αν. 300, 
κῆρυξ ἐν πολέκω, πρέσβυς ἐν εἰρήνη. 3 
κῆρυξ ὁ ἀλεκτρυών. τρίτον δὲ ἄδει. ὃ 
κηρύττω αἰτιατικῇ. 
κχηρωτή. 
Κῆσος ὄνομα ποταμοῦ. 
κχῆτος Φαλάσσιον Φηρίον πολυειδές. ᾿ ἔτι 

γὰρ λέω», ζύγαινα, πάρδαλις, φύσαλος, πρή: 

σις, ἡ λεγομένη µάλθη, ὃ καὶ δυσανταγώνι 
σόν ἐςσι, καὶ κριός, ἰδεν ἐχὼρὺν ζῷον 

(Δε]ίαυ. Η. Α. 9 49). 
Κηττοί ὁῆμος τῆς .«4{εοντίδος. 
κῆυξ εἶδος ἱέρακος. σηµαίνει δὲ καὶ 

ὄνομα κύριο». 
Κηφάς ὄνομα κύριον. 
Κηφεύς ὄνομα κύριον. 
Κηφηὶς γῇ ἡ τοῦ Κηφέως. 
κηφήν» ἡ ἀγρία μέλισσα. ἀργός, ἄπρι- 

χτος, µετέωρος. 

ὅτι Βελισάριος ξὺν γέλωτι εἶπεν (Ῥτοεορ. 
Goth. 7) "οὐ δίκαιον τοὺς κηφῆνας μὲ 
ὑφ᾽ ἑτέρων πόνῳ μεγάλῳ ἀπόλλεσθαι, ἄλλες 
δὲ τοῦ µέλος οὐδεμιά ταλωπωρία ὀνίνα- 
σθαι. τοῦτο δὲ εἶπε φυλάσσω» τὴν λείαν, 
ὅπως ἀξίως διανέµοιτο. καὶ κηφήνεσσι 
χονθούροις (Ηε9. Ο. 304) τοῖς καθ εζομένοις 
καὶ φυλάττουσι τὴν τῶν μελισσῶν ἔξοδον. 
οὔροι γὰρ οἳ φύλακες" κόθουροι οὖν οἱ τὰς 
θύρας φυλάσσοντες. λέγεται δὲ ἐκ τάτα καὶ 
ἄνθρωπος ὁ μηδὲν ὁρᾶν δυνάµενος. 

Κηφισίς Κηφισίδος (Hom. Ε 708) 
λίμνη. 

Κηφισόδημος 4φηναῖος, λάλος ῥήτωρ, 
δεινὸς περὶ τὰς δίκας, ἀνειπολιτευόμενος Πκ- 
Οικλεῖ, νεὺ. Α Ach. 707. 

Κηφισόδοτος. οὗτος λωπεκόννησον 
πολιορκῶν ἀπεχειροτονήδη, καὶ κριθεὶς ἑάλω, 
καὶ ἀπέτισε ε τάλαντα. Harp. 

Κηφισόδωρος Φηναῖος, τραγικὸς εἴςν 
ἀρχαίας τραγῳδίας. ἔσιν αὐτοῦ τῶν ὁραμᾶ- 
τω» «ἄντιλαϊς Αμαζόνες Τροφώνιος ἵς, 

Κηφισόδωρος ἄλλος μὲν ὃς κεκωρ-ὸ 
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καὶ κιγκάλου. 
κιγκλ,δάριοε, ἀπὸ τῆς κιγκλίδος, οἷς 

ὑὴ τὰ ἀρχεῖα πεφρόντιςο, τῆς τε ἄλλης εὐ- 
κοσίας πέρε, καὶ ὅπως μῆ ὴ χύδην ἅπασι τοῖς 
βουλομένοις εἰσιτητέα εἴη (Αρα. 1 19). 

κιγκλίδας δίως τὰς διπλᾶς δύρας, ἃς 

τινας δικλέδας φασίν. ἢ κιγκλὶς ἡ ὑπὴ δὲ 
ἧς ᾗ κλεὶς πέμπεται. selh. AEq. 638. 

κεγκλίδες αἱ τῶν ὁικαςηρίω» φύραι, ὁ 
κάγκελος, ἢ τοῦ ἑεροῦ οἴκου. 

κιγκλίζει σαλεύει, μοχλεύει, ἦχον ποιεῖ, 
κινεῖ, 

κίγκλος ὁ πτωχός, ἀπὸ ὀρνέε τινὸς Φα- 8 
λασσίω οὕτω καλουμένε. ἔςι δὲ ζῷον άσθε- 
νές, ὡςε μηδὲ ἰδίαν καλιὰν ποιεῖν, ἐν ταῖς 
ἑτέρων δὲ εύκτεω. κινεῖ δὲ καὶ τὰ οὐραῖα 
πτερά. eſ. Aelian. Η. Α. 12 9. 

χίγχλος ὄρνεον τὴν ὀσφῦν πολλὰ κινᾶν,Ὀ 
ὃ τινες σεισορυγέδα καλᾶσι». ἔςι δὲ σφόδρα 
λεπτό». καί ''πχωχότερος κίγκλον᾽ παροιμία, 
ᾗ κέχρηται ἸΜένωνδρος Θαΐδι. 

χιγχάνειν τὸ ἐπεξιέναι οἱ περὶ Σύλωνα. 
οΚαδαλίη νήσος. 
κίδαρις περίθεµμα κεφαλῆς, ἢ ἐκ τῆς 

τριχὸς ὕφασμα" ἤτοι εἶδος καμηλαυκίου, ὃ 
καὶ τιάρα καλεῖτμ. τινὲς δὲ κίδαριν λέγοαι 
περικράνιο» πιλίο», ἢ ςέφανο», ἢ φακιόλιον, 
ἢ πῖλον βασιλικὸὺν ΠΠερσῶ», ἢ τὸ σρόφιον ὃ 
οἱ ἱερεῖ φοροῦσι, 

κίὺναται σκορπίζεται. 
κε αιρώ» ὄρος ἐν Ποιωτίᾳ. 
κιθάρα ἡ λύρα. 
κιαραοιδότωτος. 'πᾶϊῖδας ἐφύτευ- 

σας ὅτι Χειροτέχνικωτάτθς, πρῶτα μὲν ἅπασι 
φίλον ἄνδρα τε σοφώτωτον, τ τὸν κιδαραοιὸύ- 
— ᾧ χάρις ἐφέσπετο" 4ριςοφάνης φησί 
Vesp. 1316). 

χίΦαρος ἰχθῦς ποιός. λέγεται καὶ τὸ 

σῆνος. 

Κικέρω» ὁ ῥήτωρ, περὶ οὗ λέγραπιω 
ἐν τῷ ꝙ σοιχείῳ περὶ Φολείας τῆς “ἀντωνίη 
γυναικός. 

χίκι εἶδος ἐλαίου. '"ἐλαίῳ κικίνω ἀναμί- 
ξαντες. 

Κικέλιος ᾽4ργεῖος ἐποποιὸς ἁλιευτικὰ 
γε ραφώς, καὶ Νεαμήνιος ΠΗρακλεώτης, Πἱαγ- 
αράτης ἀρκάς, ἸΙοσειδώνιος Κορίνδιος, Ὃν- 

πιανὸς Κίλιξ. καταλογάδη» δὲ ἔγραψαν ὅτοι, 
Σέλευκος Ταρσεύς,.4εωνίδης Βυζάντιος, 4γα- 

Φοκλῆς «ἄτράκιος. eſ. Athen. p. 10. 

ηχαι ὡς ὀνώδης, ἕτερος δὲ ὁ ἵππαρχος ὃς 
ἐν ἨἩωντινείᾳ μετὰ Γρύλλου τοῦ Ἐενοφῶν- 
τος ἀπέφανε. Harp. 

Κηφισός ποταμός. 
ἐ Κηφισοφῶ» ὃ ὄναμα κύριο». “4ριςοφάνης 
αι, 1479) ] εὐ } ὦ ΗΠαλάμηδες, ὠ σοφω- 
τάτη φύσις. ταυτὶ δέ ποτ αὐτὸς εὗρες ἡ 
Νηφισοφῶ»ν; ἐγὼ μόνος, πὰς ὁ᾽ ὀξίδας Ίκη- 

φισοφῶν.'. 

, Κηφισοφῶ». δοῦλος ἦν οὗτος. 9ο] A 
Rau. 975. 

χηφόν ἀργύριον (πα κῆφι «4ἰγυπτιακόν). 
χῆχος. 

χηώδης ὁ τἐθυμιαμένος. καὶ χηώεντι 
εώδει τε υμικαιένῳ' (ΑΙ 7 918) '"α)εὶ κηώ- 
ἑντι μύρῳ τὸ διάβροχο» ὐςεῦ», κι λικαραὶ 

δνύεν ἀσθμια πνέουσι κόµαι. καὶ κηώεις. 
Κιανούί οἱ τῆς Νίου, οὓς Προυσίας πα- 

ρασπονὐῆσαι ᾖῶχζλησε διά τινας αἰείας (Ρο- 
lyb. 1591). 

χίβαλος ὁ λῃςσής. 
χιῤῥηλέία ὁ ἐκ τοῦ ἀργύρον ῥύπος. τὰ- 

τέει μοχθηρία καὶ ζηλοτυπία, ἅμα δὲ ὅτι 
τά νομίσμασα κιῤδηλεύεται, παρὰ τὸ ὑπὸ 
Λίως δεδομιένον {πα Χίω» δεδηλῆσθαὺ. "4ρι- 
τοᾳάνης Ὄρνισι (158) "πολλὴν ἀφεῖλες τοῦ 
αν χιῤθηλέαν. 
ειῤῥηλιῶντες ὠχροί. 

ε: κίῤόηλον». οὕτως ἐκάλον» τὸ »ώθων ῇ 
ἀθύκιμον »όμισμα καὶ παρακοπέν. Νόμων κά 
ρ.ΜΤΟ "ὁ μὲν δοῦλος φερέσθω τὸ κιβὂη- 
µειθέν.. καὶ ἠλισίδης “πραγμάτων πάντως 
ὁὑέο κέῤδηλός ἐσιν ἐργάτης εἷς, ὡς λόγος. 

, κίῤόηλον μέν ἐσω, ὅκαν ἔχη ἐπιφάνειων. 
ὡς ἀςεῖον, ῃ δὲ μοχθηρὸν τῷ τρύπω, παρὰ 
τὐ κεύθειν πὸ ὀῆλον, ἢ παρὰ τὸ Χίος καὶ 
τὸ ῥῥελυκτό», ἀπὸ ἱςορίας. "ὁ Κροῖσος κι- 
ῥύήλοις ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἀκοαῖς κιένων, καὶ 
τὴν ῥασιλείαν τὴν πατρῴαν δάλπων τε καὶ 
περισκέπων καὶ περιςέλλων. 'Ἱκίῤὂῥηλαν δὲ 
ἄρα κακὸν ὁοῦλοι ὡς εἰσίν, ἐν τῇ ἸΚλεοπά. 

ies ἀνεφάνη, 
χίῤεσες ἡ κιβωτός. 
κέβος κιβώτιο, 

κιβωτός λάρναξ, χίςη. 
ὃν κιβωτός καὶ κίςη διαφέρει, ὅτι ἡ μὲν 
είςη εἰς ὑποδοχήν ἐςιν ἐδεσμάτων, ἡ δὲ κι: 
ῥωτὸς ἱματέων καὶ χοηµάτω». κοὶν, Α Ενα. 13208. 

χίγκαλος εἶδος ὀρνέη λεπτοῦ καὶ ἀσάρ- 
κου. καὶ παροιµίω ᾿πτωχόχερος λεβηρίἁος 
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κίκιννος" (ΑΡ 5 197) "“ναὶ μὰ τὸν εὖ- 

κίκιννος -- κιναβρώντων 
[ή 2 — 3 * — .. / 

πάντα άγαθα. καὶ εστι παροιμία πάντα 
πλύκαμον Τιμοῦς φιλέρωτα κίκιννον.. καὶ | ἀγαθδά, ὡς ἔφη Κιλλικών.' ὕστερον μέν. 
ριςοφάνης (Vesp. 1069) "ὡς ἐγὼ τούμὸν 
ρομίζω γῆρας εἶναι κρεῖετον ἡ πολλῶν κικίν- 

νους νεανιῶν καὶ σχῆαα κεὐρυπρωκτίαν. 
Κίκις ὄνομα κύριο», ὁ ἀδελφὸς "4λκαία. 
χικλήσκουσι (Ηοιη, Β 813) καλοῦσι. 
χικόνεον ὄρνεον. 
Κικονία χώρα, καὶ Κικόνιος οἶνος, 
κῖκυς ἀρσενικὸὺν ὃὁ εὐσθενής, κῖκυς δὲ 

Φηλυκὸν ἡ ἰσχύς, 
ὅτι οἱ Κίλικες ἐπὶ πονηρίᾳ διεβέβλην»το. 

ὅδεν καὶ τὸ ἐγκιλικεύεται ἀντὶ τοῦ κα- 
κοηθεύεται" ἐγκιλικίζειν γὰρ τὸ κακοηθίζε- 
σθαι, 

χιλέκια τὰ ἐκ τριχῶν συ»τιθέµενα ὑφά- 
σματα. 

Κιλίκιος ὄλεθρος" οἱ γὰρ Κίλικες λη- 
σείαις χρώμενοι ἐπ ὠκότητι διεβέβληντο. 

Κιλίκιος τράγος ὁ δασύς' τοιοῦτοι 
γὰρ ἐν Κιλικίᾳ γίνονται τράγοι. ὅφεν καὶ τὰ 
ἐκ τριχῶν συντιθέµενα κιλίκια λέγονται. 

κιλικισμόν ὁ Θεόπομπος ὁ ἱςορικὸς τὸν 

ἐκ παροινίας φόνον λέγει. 
Μιλίκων ἐπώνυμον “4γαιοῦ τοῦ ἸΗέρο- 

πος, ἀπὸ τροφοῦ Κιλίσσης" ὃς τὴν πατρίδα 
ΠΗέλητον προδέδωκε τοῖς Πριηνεῦσι, καὶ τὺν 

βασιλέως «ρατηγὀν. παρ ὅσον Κίλικες διε- 

ῥέβληντο ἐπὶ πονηρίᾳ καὶ ὠμότητι, διὰ τῶτο 
ἐκλήθη Κιλίκων. Φερεκράτης ᾿'ἀεί πο’ 
ἡμῖν ἐγκιλικίζουσ᾽ οἱ θεοί... ὧςε καὶ παροι- 
µία» ἐπ᾽ αὐτῷ εἰρῆσθαι ' ἀγαθὰ Κιλίκων.” 
λείπει τὸ ἔχεῖ. εἴ, ν. ἀγαφά. 

Κέλιξ ὄνομα κύριο». 

Κίλιος ὄνομα κύριον. 
Κιλίσσης τῆς τροφοῦ «χαιοῦ τοῦ Πέ- 

ροπος. ef. ν. Κιλίκων. 
Κίλλης ὄνομα χύριον. 
κιλλίβαντες τρισκελῆ ἐςί τινα ξύλα, 

ἐφ᾽ ὧν τιδέασι τὰς ἀσπίδας διαναπαυύόμενοι, 

ἐπειδὰν κάµωσι πολεμοῦντες. ριςοφάνης 
(Δε. 11241) “τοὺς κιλλίῤαντας οἷσε, παῖ, τῆς 
ἀσπίδος. 

Κιλλικών»"' '"οὐδὲν πονηρόν, ἀλλ ὅπερ 
καὶ Κιλλικών. (Α Ρας, 362). οὗτος προύδωκε 

τὴν Σάμο», οἳ δὲ ἸΜίλητον. ὡς εἰ εἶπεν ''οὐ- 
δὲν κακὸν ποιῶ, ἀλλ' ἱεροσνλῶ.'' ἐπὶ πονη- 

ρίᾳ γὰρ ἐτεθρύλητο ὁ Ἰιλλικών, ὃς πρού- 
ὅωκε Ἰίλητον ΠΗριήνεῦσι, πυνθανομένων δὲ 
πυλλάκις ἀὐτοῦ τινῶν τί μέλλει ποιεῖν, ἔλεγε 

Γτοι παρὰ Οεαένους τινὸς εἰσῆλῷεν ὤὠνη- 
Γσύμενος κρέα, κἀκεῖνος ὑποδεῖξαι ἐκέλευσε 
πόθεν κόψαι Φέλει, προτείναντος δὲ τὴν χεῖρα 
ἀπέκοψε, καὶ εἶπε ''ταύτη τῇ χειρὶ οὐ προ- 
ῥώσεις πόλιν ἑτέραν.' εἴ. ν. πονηροῖς. 

χιμβέρινο» εἶδος ἱματίου, ἀπὸ τόπε" 
ριστοφάνης (9. 53) ᾿κιμβέρινο» ἐνδύσο- 
μαι, 

κέµμβικα σφηκία, ἢ µελίσσια, ἢ µικρο- 
λογία, ἢ δικςροφή. 

Κίμβρος ὁ ληςής, καὶ Κίμβρων». ᾿ὃ δὲ 
τοῖς σώµασι τῶν Νίμβρων ἀψαυςεῖν ἐκέ- 
λευεν, ἕως ἡμέρα γένηται, πολύχρυσα εἶναι 
ῥοκῶν᾽ (α[,ν. ἀψαύςως). 

| Κιμμέριοι οἳ Βοσπορηνοί. ζήτει ἐν τῷ 
Γύγης. 

Κιμωλία λευκὴ γή. εἴ. ν. Κλειγένης. 
Κίμωλος ὄνομα νήσου. 
Κίμων ΠἨιλτιάδου ἐπὶ τοὺς σὺν Θεμι-ε 

ςοκλεῖ κατελθ όντας βαρβάρους ἐςρατήγησε, 
καὶ πλεύσας εἰς Νύπρον καὶ Παμφυλίαν ἔπο- 
λέμησε, καὶ ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ναυσὶ 
καὶ πεζῷ νικᾷ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας. ὗτος 

ἔταξε καὶ τοὺς ὄρους τοῖς ῥαρβάροις: ἐκτός 
τε γὰρ Κυανέων καὶ Χελιδονέων καὶ Φασή- 
λιδος (πόλις δὲ αὕτη τῆς Παμφυλίας) »αὖῦν 

Π{ηδικὴν μὴ πλεῖν ν»όμῳ πολέμου, μηδὲ ἵπ- 
που ὑὀρόμον ἡμέρας ἐντὸς ἐπὶ Φάλατταν κα: 
ταβαίνειν βασιλέα, αὐτονόμους τε εἶναι τὰς 
Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ «Ασία. ἐν Κιτίῳ δὲ τῆς 
Κύπρου τελευτᾷ. 

Κέμων «4θηναῖος. οὗτος τῇ ἀδελφῇ Ἐλ-ν 
πινίκη συγκοιμηθεὶς διεβλήθη πρὸς τοὺς πο- 
λίας, καὶ διὰ τοῦτο ἐξωςρακίσθη πρὸς τῶν 

“4θηναίων. eſ. ν. ψυρτος, 
Κιμώνεια λείψανα καὶ Κιμώνειον 

ἱερόν τοῦ Νίμωνος, 
κιναβευμάτω». ζήτει ἐν τῷ ἀπ᾿ ἀκρο- 

φυσίω» λόγους. 
κίναβος τὸ εἴδωλον πρὸς ὃ οἳ πλάςαι 

καὶ οἱ ζωγράφοι ῥλέποντες διατίΦενται πλάτ- 
τοντες καὶ γράφοντες. 4ριστοφάνης καὶ ἄλ- 
λοι πολλοί, 

κι)άβρα κυρίως ἡ τῶν κυνῶν βρῶσις, 
κυνοβόρα τις οὖσα. καὶ ἡ ὀνσωδία τῶν'μα- 
σχαλῶν ἢἤ τῶν αἰγῶν. 8οµ, Α Plut. 294, 

κι»αβρώντω»ν αἰγῶν τῶν ὀνυσοσμίαν 
ποιούντων ἐκ τῶν μιασχαλῶν. 



κέναδος a — κίνησιες 
.”.Τ } / / 
ἡ τοὐπίτριπτον κχί- 

Aluc φησὶ περὶ 

. κχίναδος η ἀλώπηξ' 
ναδος ἐξήρου μ ὅπου; 
Ὠδυσσέως (108). 

ν. κίναδος εἰδός τι Φηοσίου, ὡς καὶ «ημο- 
, 1 — ᾿ — 2 4 

ofatunc ἐν τῷ περί τοῦ ςεφάνα räüro 

δὲ φύσει κίναδύς ἐςι τἀνθρώπιο».' πᾶν μὲν 

Φηρίον κίναδος ἀξιοῦσι καλεῖσθαι, ἰδίως δὲ 
8 3 / ., * « : ’ * 1 1* 

την άλωπεκα" 'πανοῦργος ὡς ἁλώπηξ.'' ἠδίως 
δέ φασι Δικελιώτας τὴν ἀλώπεκα κινάδιον 
καλεῖν. ευ. Α Νας, 447. 

χίναιδα, καὶ κιναιδία ἡ ἀναισχυντία. 
"οτι ὁ τῆς Κλεοπάτρας κίναιδος Ἀελιδὼν» 
ἐκαλεῖτο. 

* 2 ⸗ * 12 

κίναιδος ἀσελγής, µαλακός"' καὶ ἐν ἐπι- 

Ἰράμματι (ΑΡ 5 181) “ὡς μεγάλου κιναίδα. 
Κιναῖος ὄνομα τύπου. 

4 * 

κινδαψός ὄρνις τις. 
κινδυνεύει ἀντὶ τοῦ ἐγγίζει. ἡ κινδυ- 

νεύει» τὸ πολέμε µετέχειν' “ἀλλ ἐν ἁπόρῳ 
τὸ κινδυνεύειν ἔχησιν, ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις οὐ- 

ώ ’ . ' ». η σης τῆς ἐπιχειρήσεως.' "οὐκ ἀξιοῦντες ἐν 
ἀνδρὸς εὐγενοῦς ψυχῇ κινδυνεύειν τὸ κοινόν.' 

κίνδυνο» ἀναρρῖψαι λέγχουσι, µετα- 
φέροντες ἀπὸ τῶν κύῤων. 

1 μα F 
Κινέας εἷς ἦν τῶν προϊεμένων Φιλίαπῳ 

τὰ Θετταλῶν πράγματα. Harp. 
χκινεῖς τὸν ἀνάγυρον ἐπὶ τῶν ἐπισπω- 

µένων ἑαυτοῖς τὰ κακά. ἔςι δὲ τὸ φυτὸν ὁ 
ἀνάγυρος δυσῶδες τριβόμενο», ἀλλὰ καὶ ἆλε- 
ξίκακον. ἄλλοι δὲ ὀνύγυρον τὸ τοιοῦτον φυ- 
τὸν ὀνομάζουσι. eſ. ν. ἀνάγυρος. 

ζ 
Κινησίας ὄνομα κύριον. οὗτος ἐπ ἀσε- 

J —2 
Λεία καὶ παρανομία διετεθρύλητο. ην δὲ δι: 
ὑνραμβοποιός. εἴ. Harp. 

χίνησις, ὅτι τῆς κατὰ τόπον» κινήσεως 
ἐν μὲν ἀνθρώποις ὃ νοῦς αἴτιος (αὐτὸς γὰρ 

- 3 -”-- * 3 ΄ ΄ * * 

κινεῖ τὸ ζφον), ἐν δὲ ἀλύγοις η αἴσθησις. 
ἵτερον δέ ἐςι παρὰ ταῦτα τὸ κατὰ τόπον 
χινητικόν’ τὸ γὰρ ὀρεκτικὸν τῆς κατὰ τόπον 

’ — 4 ⸗* J 

αινήσεως αἴτιον, τοῦτο δὲ διάφορόν ἐςι" καὶ 
γὰρ ἐν ταῖς λογικαῖς δυνάµεσίν ἐσιν ἡ ὄρε- 
ἒις καὶ ἐν ταῖς ἀλόγοις. ὅτι κινεῖσθαί ἐστι 

. 4 * * * * { χαὶ τὸ μεταβάλλειν τόπον ἐκ τόπου. ὅτι τὰ 
κύκλῳ κινούμενα ἄφθαρτα. 

καὶ ἄλλως περὶ κινήσεως, οὖκ ἔςσι, φησί, 
- ’ λ - ’ η 4 

τῇ βώλῳ τὺ κινεῖσθαι κατὰ φύσιν ἐπὶ τὰ 
4 δν 3 - * J Σάτω, οὐδὲ τῷ πυρὶ tö φέρεσδαι πρὸς τὰ 

ἄνω" οὐδὲ γὰρ τὴ» ἀρχὴν τῆς τοιαύτης κι- 
΄ 3 αἱ — * 22 —5 

»ῄήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσιν, ἀλλ εξωῦδεν ὑπ 
πα -” ἄλλου κινούμενα. ἕκαςον γὰρ τῶν «οφείων 
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ἐν τῇ ὁλότητι τῇ ἑαυτῇ ἔςηχεν" αἱ γὰρ ὁλό- 
τητες ἑςάναι ῥούλονται ἡ κύκλω κινεῖσθαι, 
διότι καὶ ἡ κύκλῳ κίνησις ςάσις τις ἐςί. καὶ 

κατὰ φύσιν μὲν ἡ ῥῶλος κινουκένη τῇ οἵ- 
κεία ὁλότητι ἀκίνητος, καὶ τύδε τὸ πῦρ τῇ 
οἰκείαᾳ σφαίρα. ἐπειδὰν δὲ ἐν τῷ παρὰ φύ- 
σιν ἡ βῶλος ἢ τὸ ὕδωρ ἢ ὅδε ὁ ἀὴρ γένη- 
ται, πρὺς τὴν ἑκάςου ὁλότητα αὐτοῦ ἐπείγε- 
ται, τὴν προσήκοτσαν ςάσιν ἀπολαβεῖν ζη- 
τοῦντα" ὑπὸ γάρ τινος ἔξωθεν βίας ἐκςάντα 
τοῦ κατὰ φύσιν πάλιν κινεῖται τὴν ἐπὶ τὸ 

4 ΄ { 4 ἀ { — N — 9 κατὰ φύσιν ὁδόν. ἐν ὁδῷ δὲ κινεῖται, ἅτε ἐν 
ἀλλοτρίῳ ὑπάρχοντα τόπῳ καὶ τῆς ἰδίας ὑλύ- 

4 , Αν } ΄ 
τητος παρὰ φύσιν» ἐςερημένα, οὐκοῦν οὐ φύ- 
σει ἡ ἐπὶ τὸν κατὰ Ρόσι» τόπον κίνησις" 
ἐκινοῦντο γὰρ ἄν ταύτας τὰς κινήσεις καὶ αἱ 
ὁλότητες, οὕτω μιὲν οὖν αἱ τοιαῦται τῶν µιε- 
ρῶν κινήσεις οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλ’ ὁδοὶ ἐπὶ 

᾿ 4 ΄ κκ Ἡν , 

τὸ κατὰ φύσιν. δύναται δὲ ἄλλως κατὰ φύ- 
σιν λέγεσθαι, ὥσπερ λέγομεν καὶ τὴν ὑγίων- 
σιν κατὰ φύσι», παρὰ φύσιν δὲ τὴν οἷον νό- 
σανσιν, ὅτι ἣ μὲν ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἄγει, 
|) κ }. 3 * — * 4 

JOde ἐπὶ τὸ παρὰ φύσι». τὸ γὰρ πρώτως κι- 
»οῦν, εἰ μὲν σῶμα εἴη, καὶ αὐτὸ κινεῖται" 
κινεῖ γὰρ καὶ ἡ βακτηρία τὴν φύραν, καὶ 
τὴν βακτηρίαν xtio, οὐδ᾽ αὐτὴ µένουσα 
ἀκίνητος ἀλλὰ κινουµιένη. ἂν δὲ τὸ πρώτως 

πω ή ε 

χινοῦν ἀσώματον ἤ, οὐδεμία ἀνάγκη καὶ 
αὐτὸ κινεῖσθαι ἐν τῷ ἕτερον κινεῖν, ἐπεὶ καὶ 
τὸ Φεῖον κινοῦν τὸ πᾶν ἀκίνητόν ἐσιν, ἑςῶ- 
σαν ἔχον καὶ οὐσίαν καὶ δύναμιν καὶ ἐνέρ- 
γειαν. ἄλλως τε δὲ οὐδὲν τῶν ὀρεκτῶν κι- 

— * — λε * , 
νοῦν κινεῖται, ὥσπερ ουδὲ τὸ κάλλος πολλά- 
κις τὸν ἐραςὴν κινοῦν οὐ κινεῖται, οὐδὲ ἡ 
εἰκὼν κινοῦσα τὸν εἰς αὐτὴν ἀφορῶντα, καὶ 
ἕτερα τοιαῦτα (Philopon. in 1 4ε anima Η 7), 

{/ ή 1 * 4 

ὅτι Πλάτων αὐτοκίνητον λέγων τὴν ψν- 
χή», οὐ τὴν κατὰ τόπον κίνησιν λέγει. ὅτι ἡ 
φυχὴ μεταβάλλει πολλάκις ἐκ τοῦ δυνάμει 

4 * { * - 4 σε 4 

εἲς τὸ ἐνεργεία, ὡς ἐκ τοῦ. μὴ εἰδέναι τόδε 
εἰς τὸ εἰδέναι. εἰ δὲ μεταβάλλει, καὶ κινεῖ- 
ται. ἔςι δὲ ἡ τοιαύτη χίνησις καὶ μεταβολὴ 

1 * 3 ε - } 

γένεσίς τις, ἀλλ οὐχ ἁπλῶς οὐσίας γένεσις. 

διαφέρει δὲ κίνησις ἐνεργείας" ἡ μὲν γὰρ 
΄ ε . 

χίνησις ἀτελής ἐςσιν ἐνέργεια, ἡ δὲ ἐνέργεια 
ἀθρόα ἐςί, διὸ καὶ τὰ Ψεῖα ἄνευ δυνάμεως 
ἐνέργειαί εἰσι. ζητεῖται δὲ πότερον δύο εἰσὶν 
αἱ κινήσεις ἐν τῷ κινοῦντι καὶ κινουµένῳ 
µία. καὶ τίνος ἂν εἴη ἡ κίνησις, τοῦ κινῶν- 

Ἡ - . ο — 

τος ἡ τοῦ κυουμένου; καὶ φασὶν ὅτι τᾶ κι- 
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νουμένου. ἐκεῖνος γάρ ἐςιν ὁ ἐκ τοῦ ἀτελῆς 
εἲς τὸ τέλειον προβαίνων», οὐχ ὁ κινῶν, ὡς 

ἐπὶ τοῦ μαθητοῦ ἔχει καὶ διδασκάλου" µία 
γὰρ ἡ κίνησις ἐπ᾽ ἀμφοῖν, ἀρχομένη μὲν ἀπὺ 
τοῦ διδασκάλου, τελεντῶσα δὲ εἲς τὺν μα 

Φητήν. ὧςε καὶ ἡ ψυχὴ κινεῖται: μεταβάλλει 
}ὰρ ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειο», καὶ ἐκ 
ἔχει τὴν ἐνέργειαν ἀθρόαν, οὐδέ ἐσιν ἄνευ 
δυνάμεως. ἄλλως τε ἐν οἷς τὸ πρότερον» καὶ 

ὕςερο», ἐν τούτοις. καὶ χρόνος, ἐν οἷς δὲ χρό- 
ος, ἐν τούτοις καὶ κίνησις" καὶ γὰρ ἐπαλ- 

λάττουσι ταῦτα. διὸ καὶ ἐν οἷς κίνησις, ἐν 
τούτοις καὶ χρόνος. ἔςσι δὲ ἐν ψυγῇ τὸ πρό- 
τερον καὶ ὕςερον' κίνησις ἄρα. ὅτι δὲ ἐν τῇ 
φυχῆ τὸ πρότερον καὶ ὕφέρο», προφανές. αέ- 
τεισι γὰν ἀπὺ προτάσεως ἐπὶσυ μπέρασμω, καὶ 
οὐ πάντα ἅμα γινῴσχει, ἀλλ’ ἄλλο πρὺ ἄλλη" 
οὐδὲ πάνεων ἅμα ὧν οἶδε τὴν προχείρισιν 
ποιεῖται, ἀλλὰ τοῦ μὲν πρότερον τοῦ δὲ ὕςε- 
ῥον’ καὶ καθόλου µέτεισιν ἀπὸ ἀρετῆς εἰς 
χακίων καὶ ἀπὸ ἀγνωσίας εἰς γνῶσιν. καλῶς 

οὖν ὁ Πλάτων ἀπένειμεν αὐτῇ τὸ αὐτοχίνη- 
το». καὶ ριςοτέλης δὲ ἀκίνητον ταύτην εἰ- 
πὼν οὐ ταύτην» εἶπε τὴν κίνησιν μὴ πρυσεῖ: 

. - ΄ ἡ 4 - — 4 

ναι αὐτῇ, ἀλλὰ µηδεµία» τῶν φισικῶν καὶ 

συνεγ»ωσµένων ἡμῖν κινήσεων" καὶ γὰρ οὔτε 
αὔξετωι οὔτε μειοῦται οὔτε κατὰ ποιότητα 
} ποσότητα μεταβάλλει, ἀλλὰ κατ ἄλλας τι- 
νὰς κινήσεις, τὰς νοητικὰς καὶ µάλιςσα ζωτι- 

χάς, κιγεῖται δὲ ἡ φψυγὴ κατὰ ἀλλοίωσιν, ὡς 
* * * τρ. ’ 

ἀπὸ τῆς ὅιαθέσεως εἰς ἔξιν μεταβάλλουσα, 

ἐξ ἀνεπιςημοσύνης εἷς ἐπιςσήμην. ὁ δὲ "4ρι- 
ςοτέλης μὴ κινεῖσθαι ταύτην ἔφησεν ὡς πρὺς 

ο) Ν ’ } ΄ ΐἍ 3 

τὰς σωματικάς κινήσεις ἀποῤλέπων, εἰ γὰρ | 

χιεῖται ἡ ψυχὴ μὴ κατὰ συμβεῤηκός, ὑπάρ- 
χοι ἂν καὶ τόπος αὐτῇῃ' πᾶσαι γὰρ αἱ κινή- 
σεις ἐν τόπῳ. ὁῆλον ὅτι αἱ σωµατικαί" πᾶν 
γὰρ τὸ ἐν τόπῳ σῶμά ἐςι. 14. C 8. 

κίνησον τὸν ὀνόγυρον. ὁ ὀνόγυρος εἴ- 
δος λυγώδους φυτοῦ, ὅψεν δηλοῖ ὅτι τὰς 
κάςιγας κίνησον. eſ. ν. κιγεῖς. 

κινήσω τὸν ἀφ' ἱερᾶς. τοῦτο ἐπὶ τῶν 
τὴν ἐσχάτη» ῥοήθειαν κινούντων τέτακται, 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν ναυτῶ», οἳ τὴν ῥοήδειαν 
εἰς τὴν ἱερὰν ἄγκυραν ἔχουσιν. ἡἢ ἀπὸ τῶν 
πεττευόντω»" παρ αὐτοῖς γὰρ κεῖεαι ψῆφος 
ἱερά. ο[. vv. ἀφ᾽ ἱερᾶς et τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. 

κίνιφος ὁ ποικίλος. 
κι»ν»άβαρι κιυ»αβάρεως, 

χι»»άµωμµο». Ηρόδοτος (ϐ 111) λέγει 

κίνησον — κίσηριν 

ὄρνιθας φέρει ταῦτα τὰ κάρφη" ἡμεῖς δὲ 
παρὰ (οινίκων μαθόντες καλοῦμεν οὕτω. 

, , 
κινύμενος κινούμενος. 
κινύρα ὄργανον μεσικό», ἡ κιθάρα, ἀπὸ 

τοῦ κινεῖν τὰ »εὔρα. 
Κι "ύρας ὕνομα κύριο». 
κινυρή οἰκτρά, ορηνητική. 

κινυρόμεθδα (Α Eq. 141) Φρηνοῦμε». 

χινυρομένηή ὀδυρομένη, ὀρηνοῦσα” (ΑΡ 
7 510) "καί σε κινυρομέραν ὁπύε ἀθρύος 
ἠλθε ὁαΐζων, ἠριπεν ἐσχωρίου λάβρον ἐπ 
άσθμα πυρός." 

Κινύφειος ὄνομα ποταμοῦ. 
κιν(ῦ αἰτιατικῇ. 
κινώπετα τὰ ἐν τῷ πέὸῳφ κινούμενα ἐφ- 

πετά. ο. Nicandri Th. 97. 
Κινωπή. 

οι Kioc νῆσος μὲν µία τῶν ᾖακλά- 
ῥω», παρακειµένη τῇ «ετεκῇ" πόλιν δὲ τὴν 
»ῆσον «4{νσίας ἐκάλεσεν. ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολ- 
λάκις τῶν ῥητύρων» τὰς νήσους πόλεις ὠνο- 
µάζουσι. Harp. εἰ, ν. Κεῖαι. 

κιονές μικρὰ κίων. 
κιονύκρανον τὸ ἄκρον τοῦ κίονος. 
Κίας ἐμπόριόν τι. 
Κιρκαῖον πεδίο» τῆς Κίρκης. 

Κιρκαῖος τόπος. 

Λέρκη ἡᾗ κιργῶσα τὰ φάρμακα. ἤ παρὰ 
τὴν κερκίδα" κερκὶς δὲ παρὰ τὸ αρόκω. τὰς 
δὲ πωπαλώσας γυναΐκας Νίρκας φαμόν. 

κέρκον ἱέρακα, ἡ οὐράν, ἡ κωπηλάτην" 
“κίρκον t εὐόλπαν ———— ἐν ἐπιχράμ- 
ματι (ΑΡ 6 9904). 

κιρνῶ δοτικῇ. 
Νιρραῖον πενίον. Ἰίρρα πόλις ἀπέ- 

χουσα «{ελφῶν λ΄ σαδίους. ἔοικεν οὖν Ai- 
σχύης ϱ 107). Κιρραῖο» πεδίον καλεῖν τὸ 
παρακείμενο» ταύτῃ τῇ πύόλε. καὶ ἄιρ 
ραῖος ὁ πολίτης, Harp. 

Κίρρις ὄνομα ποταμοῦ, καὶ ὄνομα κύ- 
ριο», καὶ ἰχθῦς ποιός. 

κιρρόν πυρρόν" "καὶ ὁ κιρρὺς οἶνος πέτ- 
τει ῥᾷο», ξηραντικὸς ὧν.” εἴ, Athen. p. 32 1). 

Κίρρος ὄνομα κύριο». 
Κίς ὄνομα κύριον», ὃ πατὴρ τοῦ Φαοὺλ 

τοῦ πρώτου βασιλέως ᾿Εβραίων, 
κές κιός ὁ σκώληξ. 

κέσηρι» (ΔΡ 6 09) ᾿᾽αὐχμηρὸν πύνεὮ χρη- 
µιατόεντα λίθον, καὶ αὖθις (6 63) τρηχα- 
λέην τε λίνον, ὑονράκων εὐθηγέα κήσμον. 

καὶ 



Κισθήνη -- Κλαύδιος 

Κισθήνη ὄρος τῆς Θράκης. 
Κισστηίές (Που. 7 299) ἡ τοῦ Κισσέως 

δυγάτηρ. 
κισσηρεφής. 
κισσηροειδές. 
Κισσία χώρα. 
χέσσιρις εἶδος ὀρνέου. 
χισσύβιον ἐκ κισσίνου ξύλου ποτήριον 

κυρίως. ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 154) ᾿κισσοῦ 
δὲ Βρομίῳ κλῶνα πολυπλανέος.᾽' 

χισσῶ τὸ μεθ’ ἡδονῆς συλλαμβάνω" 
4αβῤίὸ (Ps. 50 5) "ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ- 
νελήφύη»ν, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ 

µήτηρ μου. 
χίςη ἡ θήκη" “καὶ κίση» πολύωπα µε- 

λανδόκο»᾽ ἐν ἐπιγράκμασι (ΑΡ 6 65). καὶ 
πληθυντικὸν κίσαι. 

χέςη καὶ κίσις ἀγγεῖον ἐν 4 τὰ βρώ- 

µατα χεῖται, ἢ ἱμάτιά τινα. τὸ τ ἀντὶ τοῦ 
* κίσθη γάρ. 'οἳ δὲ τετραγώνους κίστας 
ἐτεκτήναντο πρὸς ἀνδρῶν ὑποδοχήν." 

χίςες τῇ κίςει. κιςίς δὲ ὀξυτόνως, κιςί- 
doc, παρὰ “4ρισοφάνει (Δεἰ., 1105). 

Κιτιεύς ἀπὸ τόπου" Κίτιον γὰρ πόλις 
Κύπρου, ἔνθεν καὶ Ζήνων ὁ — seh. 
Thuc. 1 112. 

χίτρο» ὁ καρπός. 
χίττα ἡ κίσσα. ef. ν. γλῶττα d. 
χεττός ὁ κισσός. 

χιττοφόύρος. ἐνίοτε μετὰ τοῦ σ γρά- 
ουσι, κιςοφ όρος. ἔοικε δὲ τὰς κίσας ἱε- 
ρὰς εἶναι «4{ιονύσου καὶ ταῖν ΨΦεαῖν. Ηατρ. 

κειττῶντες ἐπιθυμοῦντες. ἡ μεταφορὰ 

δὲ ἀπὸ τῶν κυουσῶν γυναικῶν, καὶ ἐπειδὴ 
ἀδδηφάγον τὸ ὄρνεον ἡ κίττα καὶ περίεργο» 
εἲς ἐπιθυμίαν (ελ. Α Ρας, 496). "οὕτω κιττῶ 
ὁιὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελώεἴν 
(4 Vesp. 368). 

κιχείω (Ποιι. 44 26) καταλάβω. 
κίχλη εἶδος ὀρνέου. 
κιχλέζειν τὸ λιπαροὺς ὄρτυγας ἐσθίειν, 

ἡ τὸ γελᾶν ἀτάκτως (9ελ. Α Nub. 978). ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 245) κιχλίδεις, χρεµέτι- 
σµα γάμου προκέλευ Φον ἴεῖσα,) 

κιχλισμός ὁ λεπτὺς καὶ ἀκόλαςος γέλως. 

κιχρᾷ δανείζει. 
κλαγγή (Ποπ. Γ9) ποιά τις φωνὴ ὁρ- 

νέου. καὶ ἐνοπή" ἤχων ὀνόματα,. 
κλαγγηδόν (Ἠοιῃ. Β 463) μετὰ κραυγῆς. 
χλάδεσι κλάδοις, ἀπ εὐθείας τῆς κλά- 

) 
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ὅος ὡς τέκος' '4ριστοφάνης Ὄρνισιν (943) 
"ἐπὶ κισσᾶ κλάδεσι νομὸν ἔχει. καὶ κλαδέ 
δοτική. 

κλάει» συγράζειν, ὀδύρεσθαι": 'ὃ δὲ θύ. 
σας ᾿Επικούρω καὶ δόξαις ταῖς ἐκείνα κλάειν 
ἔλεγε᾽ (ε[.ν. Επίκουρος). 

χλάειν» ἐῶσι καταφρονοῦσι, παρ ἐδὲν 
λογίζονται. 

Κλαζομενάς τ ἐσέβαλεν (Ηετοάοι. 
1 16). 

χλαίει» Ὀρηνεῖν. 
κλαρῶται µέτοικοι, ὡς μαριανδυνοὶ ἐν 

Ηρακλείᾳ, καὶ εἵλωτες ἐν “{ακεδαίμονι, καὶ 
ἐν Θετταλίᾳ πενέσαι, καὶ καλλικύριοι ἐν Συ- 
ρακούσαις. 

κλασιβώλακα τὸν τὰς βώλους λεαί- 
νοντα" (ΑΡ 6 41) " χαλκὸν ἀροτρητὴν κλασι- 
ῥώλακα »ειοτομῆα."' 

κλαςάσεις ὑποτάξεις, κλονήσεις, δια- 

σείσεις' οἳ δὲ κραυγάσεις. βέλτιον δὲ κλά- 
σεις, ἀπὺ μεταφορᾶς τῶν περιτεμνοµένων 
κλημάτω» ἐν ταῖς ἀμπέλοις. ᾿4ριστοφάνης 
Eq. 166) ""βονυλὴν πατήσεις χαὶ σρατηγοὺς 
κλαςόσεις. 

Κλαυδιανὸς 4λεξανδρεὺς ἐποποιὸς νεώ- 
τερος γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων «4ρκαδίη καὶ 
“Ονωρίου τῶν βασιλέω». 

Κλαύδιος ἐξ ἰδιώτου αὐτοκράτωρ ἐγέ- 
νετο, τὴν μὲν ψυχὴν οὐ φαῦλος, ἀλλὰ καὶ 
ἐν παιδείᾳ ἤσκητο ὡςε καὶ συγγράψαι τινά, 
τὸ δὲ δὴ σῶμα νοσώδης ὥςε καὶ τῇ κεφαλῇ 
καὶ ταῖς χερσὶ τρέμει». καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
τῷ φωνήµατι ἐσφάλλετο, καὶ οὐ πάντα ὅσα 
εἲς τὸ συνέδριον εἰσέφερεν αὐτὸς ἀνεγίνω- 2* J - / / 2 σκεν, ἀλλὰ τῷ ταµίᾳ ὡς γε πλήθει ἀναλέγε- 
σθαι ἐδίδου" ὅσα ὁ) αὐτὸς ἀνεγίνωσκε, κα- / ς Ἀ ἀ /΄ 8 δήµενος ὡς τὸ πολὺ ἐπελέγετο. καὶ μέντοι 
καὶ δίφρῳ κατασέγρ πρῶτος Ῥωμαίων ἐ ἐχρή: 
σατο, οὐ μέντοι καὶ διὰ ταῦτα οὕτως, ὅσον 

ὑπὸ τῶν ἐξελευθέρων καὶ ὑπὸ τῶν γυναικῶν 
αἷς συνῆν, ἐκακύνετο. περιφανέςατα γὰρ ἐγυ- 
»αικοκρατήθη ἅτε ἐκ παίδων ἐν νοσηλεία 
καὶ ἐν φόβῳ τραφείς' καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ 
πλέον τῆς ἀληδείας εὐήθειαν προσεποιεῖτο, κ’ —* 22 — —3 ὕπερ που καὶ αὐτὸς ὡμολόγησε. καὶ πολὺν 
μὲν χρόνον τῇ τηθῇ καὶ τῇ μητρὶ συνδιαι- 
τηθεὶς καὶ ἐν συνουσίαις γυναικῶν πλείοσι 
γενόμενος οὐδὲν ἐλευθεροπρεπὲς ἐκέκτητο. 
ἐπετίθεντο δὲ αὐτῷ ἔν τε τοῖς συµποσίοις η - - ΄ 3 2 ΄ καὶ ἐν ταῖς συμµίξεσι"' πάνυ γὰρ ἁπληστως 
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ἐν ἀμφοτέροις διέκετο, καὶ ἦν ἐν τῷ καιρῷ 
τούτω εὐάλωτος. πρὸς δὲ καὶ δειλίαν εἶχεν, 
ὑφ᾽ ἧς πολλάκις ἐκπληττύμενος οὐδὲν τῶν 
προσηκόντω» ἐξελογίζετο" ἐκεῖνόν τε γὰρ ἐκ- 
φοβοῦντες ἐξεκαρποῦντο καὶ τοῖς ἄλλοις δέος 
ἐνέβαλλο». οὗτος οὖν τοιοῦτος ὢν οὐκ ὀλίγα 
δεόντως ἔπραττε», ὁσάκις ἔξω τῶν» εἰρημιένων 

πανῶν ἐγίνετο. Dio Cass. 60 3. 
ὅτι Κλωύδιος ὃ βασιλεὺς “Ρωμαίων νό- 

μον προύθηκε, μὴ δύνασθαι ῥευλευτὴν ὑπὲρ 
ἑπτὰ σημείων τῆς πύλεως ὑδεύειν χωρὶς τῆς 
τοῦ ῥασιλέως κελεύσεως. ἐπειδὴ δὲ καέ τι- 

νες τοὺς δέλες ἀρρωςοῦντας οὐδεμιᾶς ἠξίην 

Φεραπείας, ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν οἰκιῶν ἐδίω» 

κο», ἐνομοφέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τοιού- 

του περιγενοµένους ἐλευφέρους εἶναι. ἀπηγύ- 
ρευσε δὲ καὶ τὸ καθήµενό» τινα ἐπὶ ἅρμα- 
τος διὰ τῆς πόλεως ἐλαύνει». 

ὅτι ἐπὶ αὐτοῦ ςασιασάντων τῶν Γεδαίων 
κατὰ χρισιανῶν» ἄρχοντα ἐπέςησιν αὐτοῖς 
Κλαύδιος Φήλικα, κελεύσας αὐτι τιμωρεῖ: 
σθωι τούτους. τῶν δὲ εἲς τὰ ἱερὰ ἀθροιζο- 
μένω», φωνῆς ἤκουσαν ἐκ τῶν ἀθύτων λε- 
γούσης ᾽ μεδιςάμεθα τῶν ἐντεῦθεν. καὶ 
τοῦτο γέγονε τρίτον" ἐξ οὗ πανωλεθρία ὅιε- 
φΦάρησαν. 

κλαυσιᾷ κυρίως τὸ ἠχεῖν αὐτοματὶ τὺ 
Φύριον" ἀριςοφάνης Πλούτῳ (9009) "ἀλλὰ 
ὁῆτα τὸ Φύριον φθεγγόµενον ἄλλως κλαυσιᾷ.' 

Κλεαίνετος. 

Κλεάνθης [ὁ Κάσσιος χρηματίσας] Φα. 
ρίαυ, «ἄσσιος, (ιαδητὴς ράτητος, είτα ζή- 

Ῥωνος, οὗ καὶ διάδοχος γέγονε, διδάσκαλος 
δὲ τοῦ φιλοσόφου Ἀρυσίππου τοῦ Σρλέως 
καὶ "Αντιγόνη τοῦ ῥασιλέως, οὗτος πρύτερο» 

ἦν πύκτης, ἐλθὼν δὲ εἷἲς “4θήνας ἠράσθη 

φιλοσοφίας, καὶ τοσοῦτον» γέγονε φιλόπονος 
ὡς καὶ δεύτερος Ηρακλῆς κληθῆναι. εἰ ἔχων 
γὰρ ὅθεν τραφείη, τὰς μὲν νύκτας ἤνελει 
ὕδωρ μισθδοῦ καὶ με’ ἡμέραν τοῖς μαδή- 
µασι καὶ τοῖς ῥιῤλίοις ἐσχόλαζεν. ὅνεν ἐπωνο- 
κάσθη κα φρεάρτλης. ἔγραψε δὲ πάνυ πολλά. 

Κλεανθές ὄνομα θηλυκό». 
Κλεαρίς φυλή. 
Κλέαρχος Σολεὺς ἔγραψε διάφορα. καὶ 

Κλέαρχος ὁ Ποντικὸς νέος ὢὤν εἰς «49 ήνας 
ἀφίχετο ἀκοῦσαι Πλάτωνος. καὶ λέγων φι- 
λοσοφίας διψῆ», ὀλίγα οἳ συγγενόµένος (ήν 
γὰρ Φεοῖς ἐγθρός) ὄναρ ὁρᾷ ὅδε ὁ Κλέαρ: 
χος γυραϊκά τινα λέγθσαν πρὸς αὐτόν ''ἄπιδι 

κλαυσιᾶ — κλεῖε 

τῆς καδημείας, καὶ φεῦγε φιλοσοφίαν" οὐ 
γάρ σοι Φέμις ἐπαυρέσθαι αὐτῆς": ὁρᾷ γὰρ 
πρὸς σὲ ἔχθιςον. ὦν ἀκούσις ἐπάνεισιν εἷς 

τὴν ερατεία». φδόνῳ δὲ ἐπικλυσφεὶς ἐκπλεῖ 
τῆς οἰκοῦεν, καὶ φυγὰς ἁλώμενος ἔρχεται 

πρὸς ΠΗιθριδάτην, καὶ στερατοπεδετόµενος 
παρ αὐτῷ ἐπηνεῖο. οὐ μὴν μετὰ μακρὸν 
ἐκπίπτοισι» οἳ ᾿Ηρακλεῶται εἰς σάσιν βα- 
ρεῖαν" εἶτα ἐπανελνεῖν εἲς φιλία» καὶ συµ- 
ῥάσεις βουλόμενοι προαιροῦνται ἔφορο» τῆς 
αὖθις ὁμονοίας τὸν Κλέαρχο». ἐπειδὴ δὲ κλη- 
τὸς παρεγένετο, καταλύσας ἔν τινι τῶν ςα- 

ὁμιῶν τῶν διὰ τῆς ὁδοῦ ὄναρ ὁρᾷ παλαιὸν 
Ηρακλεωτῶν τύραννο», Εὐώπιον ὄνοιια, λέ: 
Ίοντα αὐτιῷ ὅτι δεῖ τυρω»»ῆσαί σε τῆς πα. 
τρίδος. προσέτωττε δὲ καὶ οὗτος φιλοσοφίαν 
φυλάττεσθαι αὐτόν. ὑπεμνήσὃδη καὶ τούτων 
τοίνυν ἐκ τῆς προρρήσεως τῆς «49ήνησυν, 
ἐγκρατὴς ὁ᾽ οὖν τῶν κοινῶν γενόμενος ὠμό: 
ταιός τε ἦν, καὶ εἲς ὑπεροψίαν ἐξαφθεὶς 
ἅμαχον τοῦ μὲν ἔτι ἄνθρωπος εἶναι κατε: 
ἠρόνει, προσκυνεῖσθδαι δὲ καὶ ταῖς τῶν Όλυμ- 
πίων γεραίρεσθαι τιμαῖς ἠξίου, καὶ ςολὰς 
ἤσῶητο ψεοῖς συνήθεις καὶ τοῖς ἀγάλμασι 
τοῖς ἐκείνων ἐπιπρεπούσας, τόν τε υἱὸν τὸν 

ἑαυτοῦ Περωυνὸν ἐκάλεσεν. ἀπέκτεινε δὲ αὐ- 
τὸν πρῶτον μὲν ἡ δίκη, εἴτα δὲ ἡ χεὶρ ἡ 
Χιόνιδος, ὅσπερ οὖν ἦν ἑταῖρος Πλάτωνος 
καὶ χρόνον διήκουσεν αὐτοῦ, καὶ τὸ µισοτή- 
θωγνον ἐκ τῆς ἐκείνα ἑςίας σπασάµενος ἠλει- 
ΨΦέρωσε τὴν πατρίδα. κοινωνὼ δέ οἱ τῆς κα; 
λῆς πράξεως γενέσθαι λέγονται .«Πεωνίδης τε 
καὶ «άντίψεος, φιλοσόφω καὶ τώδε ἄνδρε. 

ὕπως δὲ ἔδωκε Φίκην ἀνῷ᾽ ὧν ἐτόλμησεν, 
εἴρηται. 

Κλειγένης ὁ μικρός, ὁ πονηρότατος βα- 

λανεύς, ὁπύσοι κρατοῦσι κυκησιτέφρου ψευ" 
ῥονίτρου τε κονίας καὶ Κιμωλίας γῆς”. {Δ 

Καπ. 719). κυκησιτέφρου κυκώσης τέφρα» 
μεμιγμένην τῷ γίτρῳ. Κιμιωλία δὲ λευκὴ ΥΠ. 

λέγει οὖν ὅτι πονηρύτατός ἐξι πάσης }ῆς 
ὅσης οἱ ῥαλανεῖς κρατοῦσι, Πιμωλίας καὶ 
τέφρας καὶ λοιπῆς τοιαύτης. ὡς ῥαλανέα δὲ 
αὐτὸν εἰσάγει, κεκρὸν τὸ σῶμα. 

Κλειδημίδης ὄνομα κύριον. καὶ Κλεἴ- 

ὅημος ὁμοίως. 
κλειδίο». 
χλεῖε πηγτὰ ὑδωμάτων (Α λεὶι, 478) 

ἀντὶ τοῦ κλεῖε τὰς Φύρας. Ὅμηρος (1 415) 
"Φύρας πυκινῶς ἀραρυίας. 



κλείθροες --- Κλεόκριτος 

χλείθροις κλειδώμασι. 
Νλειμήδης ὄνομα κύριον. 
Κλεινίας ὄνομα κύριο». 

παῖς ὁ «4λκιῤιάδης., 
κλεινός ἔνδοξος, ἀπὸ τοῦ χλέους. 

χλεές κλειδός. καὶ τὸ πληθυντικὸν τὰς 
χλεῖς. 

Κλεισδέ νην ὁρῶ ρισοφάνης (νεα. 
113). οὗτος ἀεὶ ἐξυρᾶτο. λέγεται οὖν ἐπὶ τῶν 

ἀεὶ ξνρωμένων. ἦν δὲ Σιβυρτίου, χαὶ τοῦτο 
ἔπραττε διὰ τὸ νέος φαίνεσθαι ἀεί. τοῦτο 
ἔπραττε καὶ Στράτω». “"'ὦ Φερμόβελον πρω- 
χτὸν ἐξυρημένε, τοιόνὺε δὴ πίθηκε τὸν πιώ- 
γων ἔχων εὐνοῦχος ἡμῖν ἠλῶες ἐσκευασμέ- 
νος; ὁδὶ δὲ τίς ποτ ἐςίν: οὐ δήπον Σερά- 

των; Α ΑΕΛ. 119. 

Κλεισθένης. ριςοφάνης (Αν. 833) καὶ 
πῶς ἄν ἔτι γένοιτ ἂν εὔτακτος πόλις, ύπου 

Φεὸς γενἡ γεγονυῖα πανοπλία» ἔςηκ' ἔχουσα, 

Κλεισθένης δἐκερκίδα;' ὡς γυνωικώδης γὰρ 
ὑμεβέβλητο Κλεισθένης. 

Κλεισφένες ἀκρατέςερος. οὗτος ἐπὶ 
χιναιδία ὑκεβέβλητο καὶ ἐγυναικίζετο. καὶ 
Κρωτῖνος ''ληρεῖς ἔχων᾽' γράφω» αὐτὸν ἐν 
ἐπεισοδίῳ" ''γελοῖος ἔσται Κλεισθένης κυ- 
βεέων.. νεἩ. Α Να. 354. 

κλείσιον τύπος ἐν ᾧ ἵςανται οἱ βόες, 
κλεῖσον κατάκλεισο». 
χκλεισοῦραι. οὕτω καλοῦνται τὰ ὀχυ- 

ρώματα τῶν διαβάσεων τῇ πατρίω τῶν ΄Ῥω- 

µαίων φωΩ»νῃ. Theophyl. Sim. 7 14. 

Νλείσποφος. ᾿ἐπεὶ οἱ Ἕλληνες Ἰκλεισύ- 
ήους τε ἄδουσι καὶ Θήρωνας καὶ Σερθθίας 
καὶ Χαιρεφῶντας, ἀνθρώπους ἐσθίειν εἰδό- 

τας εἲς κόρο» καὶ δεινοὺς γαςέρα δέ, φέρε 
καὶ ἡμεῖς τι καὶ παίσωµεν, παρασίτου µνη- 
μονεύσαντες ἡμεδαποῦ."' εἰ. Υν, δεινός α, διώ- 
ρυµον, ἡμεδαποῖς. 

Κλειταγόρα ποιήτρια ζακωνική. 
µνηται δὲ ριςοφάνης ἐν «{αναΐσι. 

Κλείταρχος. 
κλειτή ἔνδοξος. σηµαίνει καὶ ὄνομα γυ- 

ναικὸς “ἀμαζόνος. 

Κλειτόμαχος Θηῤαῖος ἐν Ἰσθμῷ τοὺς 
παλαιςὰς καὶ πύκτας καὶ παγκρατιαςὰς ἐπὶ 

ἡμέρας τῆς αὐτῆς ἐνίκησε, καὶ ἐν Πυθοῖ τὰς 
παγκρατιαςάς. ἐν δὲ Ὀλυμπίῳ δεύτερος ὧν 
μετὰ Θάσιον ἐπὶ παγκρατίω τε ἀνηγορεύθη 
καὶ πυγµ.ῇ, ἐπάλαισε δὲ καὶ ᾿Ἠλείῳ Κάπρῳ, 
καὶ ἐπαγκρατίασεν ἐπὶ ἡμέρας τῆς αὐτῆς. 

ὅτι Ἰλεινίου 

μέ- 
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»ικήσαντος δὲ τοῦ Κάπρου ἔλεγεν ὁ Κλειτό- 
µαχος ὡς δίκαιον ἦν, εἰ εἰσεκαλέσαντο εἷς 
τὸ παγκράτιον πρὶν ἢ λαβεῖν αὐτὸν ἐν τῇ 
πυγμῇ τραύματα. ἐσκληθέντος οὖν τοῦ παγ- 
χρατίου κρατηθεὶς ὑπὸ Κάπρου, ὅμως ἐχρή- 
σατο πρὸς τὺς πύκτας ἐρρωμένω καὶ ἀκμῆτι 
τῷ σώματι. Pausan. 6 15. 

χλ ειτοριάξειν τὸ ἀκολάςως ἅπτεσθαι 

τοῦ γυναικείου αἰδοίου. eſ. ν. μύρτον. 

Κλεῖτος ὃ «Ἐενοφάντου. οὗτος ἐπὶ κόμη 
ἐσκώπτετο. οἳ δὲ ᾿Ἱερώνυμόν φασι τὺν διθυ- 
θαμβοποιόν, ὃς Ἐενοφάντου μὲν ἦν υἱός, 
περὶ παῖδας δὲ ἄγων ἐπτόητο. λάσιον δὲ εἶχε 
τὸ σῶμα, ὡσπερ οἱ Κένταυροι τὸ τῶν ἵπ- 
πων µέρος. κλειτὸς δὲ ὁ ἔνδοξος, κε]. Α 
Nuhb. 347. 

κλείω, αἰτιατικῇ, τὸ δοξάζω, καὶ τὸ ἄπο- 
κλείω καὶ ἀσφαλζω. 

Κλειώ ὄνομα κύριον θηλυκό». 
κλέ μματα᾽ καῦ” ἡμέραν χλέμματα ποι- 

ούμενος” ἀντὶ τοῦ φωράµατα προτιθέµενος 
τοῖς ἑαυτοῦ Ψρέμμασι. 

Κλεόβιος ὄνομα ἱερέως τῶν εἰδώλων. 
Κλεοβουλίνη “ἀινδία, δυγάτηρ Κλεο- 

βούλου τοῦ σοφοῦ, ἔγραψεν ἔπη καὶ γρίφος 
καὶ τὸ ἀδόμενον εἰς τὸν — αἴνιγμα 
(ΑΡ 141048), οὗ ἡ ἀρχή “εἷς ὁ ὁ πατήρ, παῖδες 
δὲ δυώδεκα, τῶν δὲ ἑκάστῳ παίδες τριά- 
κοντα.) 

Κλεόβουλος Εὐαγόρα Alvdioc, τς τῶν 
ύ ὀνομαζομένων σοφῶν, ῥώμῃ καὶ κάλλει 
διαφέρων τῶν κατ αὐτόν, µετέσχε τε τῆς ἐν 
«4ἰγύπτῳ φιλοσοφίας. ἐγένετο δὲ αὐτῷ δυ- 
γάτηρ Κλεοβουλένη ἐξαμέτρων αἰνιγμάτων 
ποιήτρια. οὗτος ἔγραψεν ἄσματα καὶ γθέφας 
εἰς ἔπη τρισχίλια. τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ 
εὐδοκίμησε τάδε. "᾽ἀμουσία τὸ πλέον μέρος 
ἐν βροτοῖσιν.  ἔλεγέ τε τὸν φίλον δεῖν. εὖερ- 
γετεῖν, ὅπως μᾶλλον ᾖ φίλος, τὸν δὲ ἐχθρὸν 
φίλο». ποιεῖν. 'εὐτυχῶν μὴ ἔσο ὑπερήφανος, 
ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. τὰς μιεταβολὰς τῆς 
τύχης γενναίως ἐπίσασο͵ φέρει.” ἐτελεύτησε 
δὲ γηραιός, ἔτη βιοὺς ο’. ἀπεφήνατο “πάν- 
των μέτρον ἄρισον." καὶ Σόλωνι ἐπέςσειλεν 
οὕτω” 'πολλοὶ μέν τιν εἰσὶν ἑ ἑσαῖροι καὶ οἶκος 
πάντῃη, φαμὶ ᾿ ἐγὼ ποτανεςάταν ἔσεσθαι 
Σόλωνι τὰν «4ίνδον δαμοκρατευμέναν, καὶ 
ἆ νᾶσος πελαγία.” 

Ἀλεοδαῖος ὄνομα κύριο». 
Κλεύκριτος. οὗτος ἐκωμῳδεῖτο ὡς γυ- 
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ναικίας καὶ κέναιδος καὶ ξένος καὶ δυσγενῆς 

καὶ Κυβέλης υἱός, ἐπεὶ ἐν τοῖς μυςηρίοις τῆς 
“Ρέας µαλακοὶ παρῆσαν. ἦν δὲ καὶ τὴν ὄψιν 
ὀρνιθώδης. εἴρηται οὖν ἐπὶ τῶν κιναίδω» ἡ 
παροιμία. seh. Α Αν. 877, Ran. 1485. 

Κλεύμβροτος ὄνομα κύριον. 
- ζ 

Κλεομένης. οὗτός ἐστιν ὁ Πτολεμαίῳ 

τῷ φιλοπάτορι ἐπιῤουλὴν τεκτηνάµενος" ὃς 
.. * ..- 4 ” * 

κακῶς μµετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ γενόμενος 
καὶ πρὸς τὰς ὁμιλίας ἐπιδέξιος καὶ πρὸς πραγ- 

/ ’ 2 4 ’ - ια. 

µάτων οἰκονομίαν εὐφυῆς καὶ συλληῤόην ἤγε- 
μονικὸς καὶ ῥασιλικὸς τῇ φύσει. Polyh. 5 39. 

Κλεομιήδης «ἀςυπαλαιεὺς Ἰίκιον τὸν 
” / 2 — - : 

Ἐπιδαύριον ἀπέκτεινεν ἐν τῇ πυγµῇ, καὶ 
ἀφῃρημένος τὴν γίκην ἔκφρων ἐγένετο ὑπὸ 

- / 3 } * ” 7 ΄ 

τῆς λύπης, καὶ ἀνέςρεψεν εἰς «{ςυπάλαιαν. 
/ ζ — — .. 

διδασκαλείῳ δὲ ἐπιςάς, ἐν ᾧ παῖδες ἦσαν ἕ, 
ἀνατρέπει τὸν κίονα ὃς τὸν ὄροφον εἶἰχεν. 
ἐμπεσόντος δὲ τοῦ ὀρόφου καὶ πάντας ἀπο- 
χτείναντος, καταλιθούµενος ὑπὸ. τῶν ἀςῶν 

κατέφυγεν εἰς ἱερόν, καὶ ἐμβὰς εἰς κιβωτὺν 
καὶ τὸ ἐπίθεμα ἐφελκυσάμενος κάµατον τοῖς 
3 2 *2 7* * 

"4ςσυπαλαιεῦσι παρεῖχε. τέλος τὰ ξύλα τῆς 
- — ⸗ 

χιῤωτοῦ καταρρήξα»τες οὐδένα ευρον. Pau- 

san. 6 9. 

Κλεόνικος ὄνομα κύριο». 
Κλεύξενος καὶ 4ημόκλειτος ἔγρα- 

- ζ * 
ψαν περὶ πυρσῶν' ὧν τὴν πραγατείαν ἐπεξ- 
ειργάσατο Πολύβιος ὁ Ἠεγαλοπολίτης, ὡς 
λέγει ἐν τοῖς ἱςορουμένοις (10 45). 

Κλεύπας ὄνομα κύριον. 
Κλεοπάτρα, 
χκλέος δόξα. 

Κλεοφῶν ἄ9Φηναῖος τραγικός. τῶν ὃρα- 

µάτω» αὐτοῦ “ἀκταίω», “ἀμφιάραος, :4χιλ- 

λεύς, Βάκχαι, «{εξαμενός, ᾿Ηριγόνη, Θυέσης, 
εύκιππος, Π]ερσίς, 1 ήλεφος. 

κλέπτειν, αἰειατικῇ, τὸ τὰ ἀλλότρια λά- 
ὥρα ἀφαιρεῖσθαι, τὸ παραλογίεσδαι. 

κλέπτης ὁ τὰ ἀλλότρια ἀφαιρούμενος, 
παρὰ τὸ κλέπτω τὸ ἐπιθυμῶ. καὶ κλέπτω 
τὸ παραλογίοµαι Ὅμηρος (4 135) ᾽μὴ 
χλέπτε νόῳ. κλέπτης δὲ ἀπὸ τοῦ καλύπτει». 
λέγεται δὲ κλέπτης καὶ ὁ ἐπὶ ῥλάβῃ τινὶ κλέ- 
Ψας. καὶ αὖθις "κλέπτων ἄρα καὶ ἀφανί- 
ζων τὴν ὑπόνοιαν. ὅτι τὸ παλαιὸν οὐ ὅιε- 
βέβλητο ἡ κλοπή, εἰ μὴ φωραθεὶς ὁ κλέπτων» 
ὑπῆρχεν. “ριςοφάνης Πλούτῳ (66) "εἴγε 
λαθεῖν αὐτὸν δεῖ, πῶς οὐ χύσμιόν ἐστι) τὸ 

κλέπτει». 

Κλεόμβροτος -- κλήδη» 

χλέπτης μὲν οὐχὶ μᾶλλον, εὐτυχὴς ὁ) 
ἴσως” (Α Κα. 1266). παρῴδηται παρὰ Αλκή: 
σιδος Εὐριπίδου (119) "σὲ ὁ ἄλλη τις γυν] 

κέκτήσεται, σιώφρω» μὲν οὐχὶ μᾶλλον», εὖτν- 
χὴς ὁ’ ἴσως." 

χλεπτόμενοι ἁπατώμενοι.  ἔπεμπεν αὖ- 
τῷ ὁῶρα, γνοὺς κλέπτην ὄντα καὶ καταὺε 
έςερον τῆς ἐγκεχειρισμένης πίςεως, 

χλέπτον οὐδετέρως' ριςοφάνης (Ύεερ. 
895) ““ώς δὲ καὶ κλέπτον βλέπει" οἷον σεση: 

ρῶς ἐξαπατήσειν μὲ οἴεται. 
χκλεψιποτῶ τὸ φειδομένως πένω καὶ φι- 

νακίζω τὺν συμπότην’ ““αὐτή γε μὴν κλεψι: 
ποτοῦσα καὶ σωφρονοῦσα.") 

Κ)λεψύδρα ἡ πηγή, διὰ τὸ ποτὲ μὲ 
πληκιυρεῖν ποτὲ δὲ ἐνδεῖν. 

κλεψύδρα ὄργανον ἀςρολογικόν, ἐν ὁ 
αἱ ὥραι μετροῦνται. καὶ ὄνομα ἑταίρας. καὶ 
δικαςήριον ἡ κλεφύδρα, καὶ ἀγγεῖον ἔχο 
µικροτάτη» ὀπὴν περὶ τὸν πιθκένα, ὅπερ ὃ 
τῷ ὁικαςηρίῳ μεςὸν ὕδατος ἐτίθετο, πρὺς ὁ 
ἔλεγον οἱ ῥήτορες. sch. AAeh. 693. 

κλεψυδροῦν τὸ δικαςήριο». 
λέων ὁ Κλεαινέτε ἐπὶ ΠΠύλον καὶ Σφα- 

κτηρίαν χρονιζάσης τῆς πολιορκίας ἀπεςάλη, 
μανιώδης ἀνήρ, ῥυρσοὀέψου παῖς, ὃς ντε 
πολιτεύσατο Νικία τῷ Νικηράτου. πολλὰ ὁὲ 
ἐργασάμενος ἔργα, ὕςερο» εἰς Θράκη» ἁπο- 

σαλεὶς ςρατηγὰὸς πολλὰς προσεκτήσατο πι 
λεις. ἐν μϕιπόλει δὲ γενόμενος «{ακεύαμι 
γίοις ἐπολέμει, Πρασίδου σρατηγοῦντος αἲ- 

τῶν" οὗ καὶ μαχόμενος ὑπὸ ΠΜυρκινίη πεὶ- 

ταςοῦ ῥληδεὶς ἀπέθανε. 

λεωναί ὄνομα τόπου, ἔρθα διέτριβεν 
ὁ λέων ὃν ἀνεῖλεν ὁ ̓ Ηρακλῆς. 

Κλεωναίου χάρωνος τοῦ }χαροποῖ 
λέοντος. 

Κλεώνη ὄνομα τόπου περὶ τὴν Νεμέα». 
Κλεωνίδης ὄνομα κύριον. 
Κλεώνυμος. οὗτος ῥίψασπις ἐγένιτο. 

“ριςοφάνης (Ραο. 443) 'εἴ τις ἐπιθυμεῖ τα- 
ξιαρχεῖ», ἐν ταῖς µάχαις πάσχοι γε τοιαῦῦ’ 
οἴάπερ Κλεώνυμος."' καὶ παροιμία ''Νλεωνέ- 
µου δειλότερος.. “4ριστοφάνης MNub. 953 
“"Κλεώνυμο» τὸν ῥέψασπιν ἰδοῦσαι ἐἔλαφοι 
ἐγένοντο.' Φειλὺς γὰρ ἦν». ὑπόγυον δὲ εἶπε, 
τῷ καιρῷ χρώμενος εἰς αἰσχύνην τὰ ὀεύρα» 
κύτος' μείζονα γὰρ τὰ ὑπύγυα πταίσµατα 
τὴν συμφορὰν ἔχει. 

κλήδην. 



κληδών — κλητὴρ 

αληδών φήμη, μαντεία. καὶ κληδονι- 
σµοί αἵ διὰ τῶν λόγων παρατηρήσεις. 

χλήζω καλῶ. 

χλήὃρη (Ποπι, ε 64 εἰ 339) ὄνομα δέν- 

ὁρου. καὶ κλῆςὃρον τὺ φυτόν. 
χληκατές ἡ ἄμπελος. 
Κλήμης ἱςορικὺς ἔγραψε Ρωμαίων βα- 

ολεῖς καὶ αὐτοκράτορας, καὶ πρὺς Ἱερώνυ- 

μον περὶ τῶν ἸΙσοκρατικῶν σχηκάτων, καὶ 

ἄλλα, 
κλζροι αἱ δύο διαθῆκαι. τὸ δὲ ̓ 

κοικηδῆτε ἀναμέσον τῶν κλήρων”, τὸ ὀτηνε- 

χῶς αὐταῖς προσεδρεύειν. Theodoreét. in Ps. 

7 14. 

κλη ϱο ”"ομοῦσα ἡ ἐκκλησία κοινῶς, εἰ» 

ῥιῶς δὲ ἡ κατ εὐσέβειαν ζῶσα ψυχή. 

. κληρονομίῶῦ τὸ κατεξουσιάζων τὸ κτῶ- 

μαι. Ιτοσούτων ἐκληρονόμου» οἱ 'Ῥωμαῖοι 

στηπάτων ὅσων σωμάτων ὁ πόλεμιος” (Theo- 

phyl. Sim. 5 6). 

ν΄ κληρονομῶ. ὅτε σημιαίνει τὸ µετέχω 

καὶ λαμ,άνω, γενικῇ, ὡς τὸ MDemosth. 19 

2209) “ταύτης γε τῆς αἰσχύνης κληρονομῶ ”' 

καὶ 14. 18 313) ᾿ὃς γε κεκληρονόμηκας τῶν 

Φλωνος τοῦ κηδεςοῦ. αἰτιατικῇ δέ, ὡς τὸ 

“μέχρι τίνος κληρονομήσετε τὸ ὄρος τὸ ἅγ ιόν 

µου; καὶ "οὐκ ἔφδη χληρονομῆσαι τὸν οὐ- 

ρανόν ἀντὶ τοῦ εὑρεῖν καὶ οἰκῆσαι. 

. κλήρος τόπος, κτῆμα. 

ν. κλῆρος οὐσία, η λαχµός. λέγεται κλῆ- 

ρος καὶ τὸ σύςημα τῶν διακύνων καὶ πρε- 

σβυτέρω». κλῆρος καὶ ἡ κληρονομία. 
ε  κλῆρος μέτρο» γῆς' ὃδεν καὶ οἱ κλη: 
ροῦχοι, ἀντὶ τοῦ οἱ τοὺς κλήρους καὶ τὰ 

μέτρα τῆς γῆς πατέχοντες. (ΑΡ ϐ 267) '"φωσ- 

φόρος ὠ σώτειρ, ἐπὶ Παλλάδος ἔσαθι κλή- 

ρω», Άρτεμι. ὅτι Ἰωκὼβ τοὺς ῇ ἐσχηκὼς 

τούς, ἀπὸ τᾶᾷ Βενιαμὶν ἀρξάμενος ἀριθμεῖν 

ναὲ εὑρὼ, τὸν 4ευὶ δέκατον, τῷ εῷ τοῦ: 

του προσήγαγε», ἀποδεκατώσας καὶ τὰ τέκνα 

καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ, κατὰ τὴν ὑπόσχε- 

σεν ἐν τι” ἀποδιδράσκευν αὐτόν (αεῃ. 326 232) 

""πεντα ὅσα ἄν µοι δῷς, δεκάτη» ἀποδεκα- 

τύσω σοι. διὰ τοῦτο ἐνδύσας τὸν Atul σο- 

λὴ» ἱερατείας, Φυσίας προσή»εγκε τῷ Φεῷ 
ἐ» Βεθήλ. κἀντεῦθεν οἱ μὲν τῇ κατὰ νόμον 
ὡ ωσίᾳ τε καὶ λειτθργίᾳ προσεὀρεύοντες “ἴευῖ- 
ται κέκληνται, οἳ δὲ κατὰ τὴν τῆς θείας χά- 
Θετος ἱερουργίαν κληρικοὶ προσηγορεύύησα», 

δεὰ τὸ γεγράφδαι (Ὀειίετου. 109, 1839) "ἐκ 
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ἔσαι τοῖς Atuitu κλῆρος ἐν υἱοῖς Ἰσραήλ". 

ὁ γὰρ κύριος μερὶς αὐτῶν καὶ κλῆρος." 
ρυυς δὲ ὁ 4αβὶδ τὰς τῶν πραγµάτω» µιετα- 
βολὰς καλεῖ, πλοῦτον καὶ πενίαν, δουλείαν 

καὶ δεσποτείαν, εἰρήνην καὶ πόλεμον (Ρ9. 30 

κλή- 

16): "ἐν ταῖς χερσί σου οἱ κλῆροί µου. 

κλῆθος Ἔρμιοῦ. λον οἱ κληροῦντες εἷς ὑδρίαν ἐλαίας φύλλο», 
ὃ προσηγύρευον Ἑρμῆν, καὶ πρῶτον ἐξήραν 
τοῦτο, τιμὴν τῷ Φεῷ ταύτην ἀπονέμοντες" 
ἐλάγχανε δὲ ὁ μετὰ τὸν Φεόν. Εὐριπίδης ἐν 
«ἰόλῳ μνημονεύει τοῦ ἔφους τούτου. 

κληρουχήσαντες, 
κληροῦχοι. κληροῦχοι ἐκαλοῦντο οὓς 

᾽4ὐηναῖοι ἔπεμπον ἐπὶ τὰς πόλεις ἃς ἐλάμ- 
βανο», κλήθους ἑκάςοις διανεμοῦντες. οὕτως 
, ῃ η - - -- 
Ἰσοκράτης ἐν τῷ πανηγυρικῷ (107). «Ίημο- 
σθένης δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν συμιμοριῶν (16) 
κληρουχικὰ ἂν λέγοι τὰ τῶν ἐκπεμφθέντων 
εἲς ἑτέραν χώραν ἤντινα δήποτε κατὰ κλη- 
ρουχίαν' οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν μὴ ἐπιδημᾶντα 
4Φήνησι τριηραρχεῖν. Harp. 

κληροῦχον µέτοχο», κεκληρωμένη», κλῆ- 
ϱον ἐσχηκοῖαν' Φοφοκλῆς (ΑΙ, 507) '"αἴδεσαι 
δὲ μητέρα πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον." καὶ 
Αππιανός (t. ρ. 380) ᾿"Πολοῦσκοι δὲ τοῖς 
πταίσµασι τῶν γειτόνων οὐ καταπλαγέντες 
ἐεράτευο» ἐπὶ Ρωμαίους, καὶ ἐπολιόρκουν 
τοὺς αὐτῶν κληρούχους." 

κληρούχους γεωργούς. 
κληρωτήρια αἳ κληρωτικαὶ ἀρχαί, αἲ 

κληρώτιδες. 4ριστοφάνης (Βεοὶ. 708) "τὰ δὲ 
κληρωτήρια ποῖ τρέψεις; ; εἰς τὴν ἀγορὰν κα: 
ταφήσω, κληρώτιδα: | κάτα ςήσασα παρ) 
4ρμοδίῳ κληρώσω πάντας. 

χλησαι οἳ ἀρχαῖοι λέγουσιν, οὐ κλεῖσαι. 
καὶ κλῇ δα. οὕτω καὶ οἱ τραγικοὶ καὶ Θου- 
κυδίδης, 

κλήσατε ὑμνήσατε. 
χλῆσις ἡ πρόσκλησις, παραγγελία εἷς 

κρίσιν. οὕτω «{ημιοσθένης (98 63). 
κλητεύει εἲς δικαςήριον καλεῖ ἅμα µάρ- 

τυσι τῆς παραγ]ελίας, οὓς κλήτορας ὠνόμα- 
ζον.. καὶ ρισοφάνης Νεφέλαις (1318) "ὅτε 
τῶν ἐμαυτοῦ }Υ ἕνεκα χρηµάτω» ἕλκω σε 
κλητεύσοντα,᾽ τουτέστι μαρτυρήσοντα ὅτι 
καλῶ αὐτὸν εἲς δικασήριο». 

κλητή ἡ κεκαλεσμέντ. 
κλητὴρ λέγεται ὁ καλῶν εἲς τὸ δικαςή- 

ριο» πάντας. σηµαίνει δὲ ἡ λέξις καὶ τὸν 
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μάρτυρα. ρισοφάνης Ὄρνισι (1433 
τήρ εἰμι νησιωτικός, τουτέςιν ὁ τοὺς τὰς 
νήσους οἰκοῦντας συκοφαντῶν καὶ εἰς δικα" 

σήριο» ἄγων. καὶ αὖδις 'κλητῆρί τ’ εἰς ἄχυ- 
ϱο» ἀποδεδρακότι”' (a Vesp. 1350). 

κλητῆρα" (Α Vesp. 1446) “προσκαλοῦ: 
µαί σ’, ὃςις εἰ, πρὸς τοὺς ἀγορανόμας, ῥλά- 
βης τιῶν φορτίων, κλητηρ ἔχουσα «Άαιρε- 
φῶντα τουτονί. 

κλητῆρες μάρτυρες. 
κλητῆρες καὶ κλητεύειν. χλητῆρες οἱ 

ἄνδρες δὲ ὧν εἰς τὰς δίκας προσκαλοῦνεαι 

οἱ δικαζόμενοί τισιν" ἔδει γὰρ παρεϊραέ τινας 
ὥσπερ μάρτυρας τῆς προσκλήσεως. κλητεῦ- 
σαι δέ ἐςι τὸ κλητῆρα γενέσθαι, ὡς Ἰσαΐος. 
λέγεται δὲ κλητεύεσθαι καὶ ἐκκλητεύεσθαι 
ἐπὶ τῶν μαρτύρων, ὅταν μὴ ὑπακούσωαι 
πρὸς τὴν μαρτυρία» ἐν τῷ ὁδικαςηρίῳ" καὶ 

ἔσιν ἐπιτίμιον κατ αὐτῶν ὁραχμαὶ χίλιαι 

ὡς Ἰσαῖος ἐν τῷ ὑπὲρ Πέθωνος ἀποςασία. 

Harp. 
κλητόριον ἡ βασιλική τράπεζα. 
κλῆτος δόξα. 
κλητός ὁ κεκληµένος καὶ μὴ αὐθαίρετος 

ἥκω»" χρωμένοις «Σακεδαιμονίοις περὶ πο- 
λέμου καὶ κλητὸς ὃ δεὸς ἔφη καὶ ἄκλητος 

ἥξειν, καὶ πολεμοῦσι κατὰ κράτος νίκην ἔσε- 

σθαι.. eſ. v. ἄκλητος, 
κλήτωρ. 
κλίβανος ἡ κάµινος" "ἑςία καὶ κλίβα- 

νος ἔοικε γυναικὶ διὰ τὸ δέχεσδαι τὰ πρὸς 

τὸν βίον εὔχρηςα. πυρὸς δέ εἶσι δεκτικά. 

Artémid. 3 10. 

κλίια τόπος. 

κλιμάζει. Σείναρχος "όταν οὖν χλιάζη 

καὶ παράγῃ τοὺς νόμους" ἀντὶ τοῦ παρα- 

κλίνῃ καὶ τρέπῃ. μήποτε δεῖ γράφειν ῥλιμάςῃ 
ἀντὶ τοῦ θλίῤει καὶ βιάζεται. Harp. 

κλίμακες ξύλα ὀρθά' «1ιόδωρος πεξῆς 

ὁ ἐκομίζοντο κλίμακες (κάµακες) ω”, παντευ- 

χίας πολυτελεῖς ἔχασω. καὶ Ἐενοφῶν (Απαῦ. 

4 5 395) "οἱ δὲ ἄνθρωποι κατέβωινον κατὰ 

κλίμακας εἲς τὰς καταγείους οἰκίας.”' 

κλιμακίζειν. μέμνηται 4Σείναρχος ἑ ἐν τῇ 

ὑπὲρ Aloxivs συνηγορίᾳ, λέγων οὗτος * 

μακζει τοὺς νόμους.” ἔσιν δὲ οἷον παράγει 

καὶ διασρέφειν ίσως ἀπὸ τῆς κλίμακος εἴρη- 

µένου τοῦ ὀνόματος, ἥτις ρὖσα ὄργανον βα- 

σανισικὺν διασρέφει τὰ σώματα τῶν βασα- 

νιζοµένων. καὶ «4ρισοφάνης (Βαμ. 639) "βα- 

2 
κά; 

κλητῆρα -- κλυποφορῶ 

σάνιζε πάντα τρόπο», ἐν κλίµμακε δήσας --- 
γητείῳ νέῳ"' (εἰ. ν. βασανί-ειν). 

χΧλιμακύεσσαν (Ποιη. 729) κλίμακα 
ἔχουσαν ὑψηλήν. 

κλῖμαξ ἡ σκάλα. 
κλῖιαξ καὶ κλιμακισμός πάλωσµα 

ποιόν. 
κλίνη τὸ κραῤῥάτιο», 
κλένὺ η (Ποια. ἵν 2399) ἐκλίδη. 
κλινίς. βάφριόν τι ἡ κλινὶς ἐκτεταμένου" 

''φέρ) ἔγκυκλο». turòè λάρ᾽ ἀπὸ τῆς κλινίδος” 
(Α Th. 207). καὶ κλινίδιο» ὑποχοριςικῶς. 

κλινοκοσμοῦντα 4ιονύσιον. ζήτε 
ἐν τῷ δαιτρός. 

κλεσία ἡ σκηνή. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπί» 
κλίνης" ᾿"δέξομαι ἐν µυχάτω, κλισίη δέ µοί 
ἐσιν ἑτοίμη.. οἱ. ν. ἑταιρεία. 

κλισία ἡ καθέδρα. κλίσια τὰ καβόκλεαν 
κλισιάδες Φύραι δίπτυχοι, ἡ σκην, 

καὶ Κλίσιον ὄνομα τόπου. 
κλίσις ἡ κατ ἄνδρα κίνησις. 
χλίσις ἐπὶ δόρυ ἐςσὶν ἡ ἐπὶ τὰ δεξιά 

κλίσις. ἐφ᾽ ἡνίαν κλίσις ἡ ἐπὶ τὰ ἀριςερὰ κλύ 
σις. ἐπ ἀσπίδα κλίσις ἐςὶ καὶ αὐτὴ ὁμοίως 
λος ο , ἐπὶ τὰ ἀριςερά. 

χλισμός ἡ κανέδρα. 
ἠἈλιτόριο» πόλις 4ρκαδίας. 
κλίτος µέρυς πλάγιον. ᾿πεσεῖται ἐκ τοῖ 

χλίτους σου” ὁ ψαλμφὺός φησι «90 7). 
κλιτύς τὸ ἀπόκλιμα, καὶ ἡ ἐξοχὴ τῶ 

ὀρῶ». καὶ κλιτύες. 
Ἀλίτωρ Κλίωρος ὄνομα κύριον. 
κλοιός περετραχήλιος ὑεσμώός. ἐν ἐπι 

γράμµατι (ΑΡ ὁ 170) “ὡς ὁ) ἴδ᾽ ὁμοίῃν εἰ 
χόνα, παντοίῳ σχήµατι φαινομένην, κλοιὼν 
ἔχων πέλας ἠλδε, λέγων «4εύκωνι κιλεύευ 
τῷ κυνὶ καὶ ῥαΐνειν' πεῖνε γὰρ ὡς ὑλάων. 

Κλονίος ὄνομα κύριον. 
χκλόνος Ψόρυβος, τάραχος" “ταραχή, ὁἳ 

καὶ κλόνον ἐνεποίει τοῖς πράγµασιν οὐκ ὡπὸ 
μικρῶν ἀφορμῶν ἀνιςάμενα τὰ {Γεριωαά 
κινήματα. 

κλοπαί παραλογισμοί, καὶ κλαπέντες 
ἀντὶ τοῦ ἐξαπατηθέντες" 'οἳ δὲ τὸ ἀκριῤς 
μὴ εἰδότες, ἀλλὰ τῇ πρώτη κλωπέντες ὄψει 
ἔτι πλείονας τῶν ὄντων οἰηδέντες τοῖς οἰκιί 
οις ὁιαγγέλλονσι. 

κλοπιμαῖος. 
κλοποφορῶ τὸ ἐν κλοπείᾳ φέρω (δει. 

81 96). 



κλυδώνιον — κνῆ 

χλυδώνιο»ν κῦμα, καὶ κλύδωνα, ἅμ- 
Πω". Θουκυδίδης ᾖ (84) "καὶ τὰς κώπας 
ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλύδωνι ἀναφέρειν. καὶ 
χλυδώνισμα. καὶ κλυδωνῶ ῥῆμα, καὶ 
χλυδωνίζω. 

χλύει ἀκούει" "καὶ πᾶς ὁ κλύων τοῦ λέ- 

ἔαντος χαίρει μᾶλλον, τοῖς σοῖς ἄχεσιν κα- 

ὑυβρέίων”, Σοφοκλης (Αἱ. 101). καὶ αὖθις 

(950) '“ἡ που τάλαινα τήνὸ᾽ ὅταν κλύῃ φά- 
τιν, ἧσει μέγα» κωκυτὺν ἐν πάσῃ πόλει.' 

κλῦώι ἐπάκουσο». 
Ἀλύμενος. οὕτω λέγεται ὁ Άδης, ἢ ὅτι 

πάντας προσκαλεῖται εἷς ἑαυτόν, ij ὃ ὑπὸ 

πάντων ἀκουόμενος. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 7 9) 
ὃς καὶ ἀμειλίκτοιο βαρὺ Ἰλυμένοιο νόημα 
καὶ τὸν ἀκήλητον Φδυμὸν ἔθελξε λύρα" περὶ 
ὨὈρφέως. καὶ αὖδις (ΑΡ 7 189) “ἤδη γὰρ λει- 
μῶνας ἐπὶ Κλυμένα πεπόταται καὶ ὁροσερὰ 

χρυσέας ἄνδεα Περσεφόνης. 
κλυςήρ τὸ ἰατρικὸν ἐργαλεῖον" "κλυςῆρα 

προθέµενος ὑπεξήγαγε τῆς ἑαυτᾶ γαςρὸς τὰ 
σχκύβαλα”. (Ατιειπία. ὅ 79). 

Κλυταιμνήςρα ὄνομα κύριον. 
Λλυτέδης ὄνομα κύριον. 
Κλύτιος, 

κλυτοτέχνης ὁ Ἡφαιςος ὡς ἔνδοξον 
ἔχων τὴν χαλκευτικήν, ὥσπερ λέγεται ὁ αὐ- 
τὸς καὶ αἰθαλύεις Φεός, ὁ χαλκεύς. 

κλύω µανθάνω. 
κλώδωνες αἳ ῥάκχαι τοῦ «{4ιονύσου 

παρὰ ΙΜακεδόσιν, αἱ κληθΦεῖσαι ὕςερον µι- 
µαλλόνες ἀπὸ τῆς µιµήσεως- 

χλώζεται' ᾿κλώζεται καὶ συρίστεται, 
ἔσι δὲ ὅπη καὶ λίδθοις βάλλεται (Βγηες. 
p. 106 0). 

κλώψει κατασπᾷ, ἐπιμερίζει. 
Κλωθώ ἡ µία τῶν μοιρῶ»ν' τρεῖς γάρ 

εἶσι, Κλωθδὼ .άχεσις τροπος. (ΑΡ 7 148) 
"οὐδὲ γὰρ ἐν ὑνητοῖς ἠδύνατο καὶ μεμαυῖα 
εὑρέμεναι Κλωθὼ τῷν) ἕτερον φονέα.' κλώ- 
δω οὲ τὸ νήδω. 

χλών κλωνός, τοῦ ὀένδρα ὁ ῥλαςός. καὶ 
ἐκλώνισε κλῶνας ἔκοψε, 

Κλωπᾶς ὄνομα κύριο». lo. 19 25. 
κλωπεύω κλέπτω. καὶ κλωπεία ἐξ αὐ- 

τοῦ, καὶ κλωπιτεύω. κλοτοπεύω ὁέ. 
Ἱτὼ χεῖρ ἐν «4ἰτωλοῖς, ὁ δὲ »ᾶς ἐν κλω- 

πιδῶν” (Α Κα. 79). ἡ γενικὴ ἀντὶ δοτικῆς. 
διαβάλλει δέ τινας ὁ Αριςοφάνης ὡς λῃςὰς 

καὶ κλέπτας' ληςαὶ γὰρ οἱ «4ἰτωλοί. 
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κλωςήρ ὁ ἄτρακτος, καὶ τὸ νῆμα. 
κλώψ κλέπτης' Ἐενοφῶν (Απαῦ. 4 6 47) 

:"εἰσὶ γυµνῆτες τῶν ἐφεπομένων ἡμῖν κλω- 
πῶν. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (Α0 6 157) ""τόξῳ 
μὲν κλῶπας βάλλε, σάου δὲ φίλους." 

κναιόµενο»ν καταπονούµενο». 
κναίω κύπτω. 
κν»ακό»" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 39) ""κνα- 

κὺν ὑπηνήταν τόνὺ᾽ ἀνέφηκε τράγον.᾽ 
χκνᾶ»ν κόπτειν, δέειν' (Ηετοάοι. 7 339) ΄'λα- 

βὼν Φδελτίον ὀίπτυχον ἐκέλευσε τὸν κηρὸν 
κνᾶν᾽' ἀντὶ τοῦ Σέειν. 

κ»άπτω" "πρὸς Ἐενοκράτην τὸν φιλύ- 
σοφον ἐλθών τις φιλοσοφῆσαι, μήτε 7έωμε- 
τρικὴν μήτε ἀσρονομίαν µέμαθηκώς, τᾶτον 
εἰπεῖν, παρ ἐμοὶ πόχος οὐ κνάπτεται.͵ οἱ. 
Diog. Ι.. 4 10, 

χναφεύς παρὰ τὸ κνῶ τὸ ξύω" Ὅμι- 
ϱος («4 639) ἐπὶ ὁ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν κνήςι 
χαλκείῃ.'' γναφεὺς δὲ παρὰ τὴν τοῦ φάρους 
γ»άψιν, ἥτις ἐςὶ παρὰ τὺ γανόν τὸ λαμπρόν. 
καὶ ἔσι τὸ μὲν διὰ τοῦ Υ κοινό», τὸ δὲ διὰ 
τοῦ κ «4ττικόν (φεὶν. Α Plut. 166). καὶ “άριςο- 
φάνης (Εεε]. 436) ''ἠν παρέχωσι τοῖς δεομέ- 
νοις οἱ κναφεῖς χλαίνας, ἐπειδὰν πρῶτον ἥλιος 

τραπῇ, πλευρῖεις ἂν ὑμῶν οὐδένα ῥλάψοι 
ποτέ.) 

κνάφος ὄργωνόν τι ἐν κύκλῳ κέντραε 

ἔχον, δὲ οὗ τοὺς βωσανιζοµένους κτείνουσιν. 
ὕμοιον δέ ἔσι κναφικῷ κτενί. 

κ»άφος παρὰ Ἡροδότω (4 99) ἄκανθαυ 
ἕλκουσα ἱμάτια, ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ κναφεῖς 
ἀκανώῶν σωρὸν συςρέψαντες τὰ ἱμάτια ἔκνα- 
πτον, ὁ δὲ σωρὺς ἐλέγετο κνάφος. 

κ»εφαῖος σκοτεινός, ἀόρατος, ὀρθρία, 
ἑωθινή" 4ριςοφάνης (Βπη. 1364) ᾽'κνεφαῖος 
εἰς ἀγορὰν φέρουσ᾽ ἀποδοίμην, καὶ ᾿'χνε- 
φαῖος ἠλθεν" ἀντὶ τοῦ ὑπὸ σκύτον. "ὃ δὲ 
διαναςὰς κνεφαῖος καὶ παραφυλάξας τος 

ζεύγους τῶν βοῶ» --- (εξ. ν. τω: 

ροῦντος). 
χν»έφαλον τύλη. 
χνέφας σκότος, νύξ. κλίνεται δὲ κνέφα- 

τος. 'ὃ δὲ διαφεὶς τοὺς ἡγεμόνας ἐκίνει τὴν 
πρωτοπορία» κνέφατος * γενομένα (Ῥο- 
ivb. 891). 

κν»έφει σκύτει, ἀπὺ τῆς χνέφος εὐφείας, 

οὕτως «4ἰλιανός, 

κ» ἔκοπτε. 

τυρόν. 
καὶ Ὅμηρος ( 639) ᾽Ἱκνῆ 

99 
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κνηκίας ὅ λύκος" Βάβριος ἐν τοῖς µυ- 
Θικοῖς (43324141) 'ὃ δ᾽ ἐκλυθεὶς πόνων τε κά- 
γης πάσης τὸν κνηκίαν χάσκοντα λακτίσας 
φεύγει, τουτέςι τὸν λύκον. 

κνηκίές ἡ »εφελώδης ζώνη, τὸ μικρὺν 
νέφος" ""οὖδέ ποθι κρηκὶς ὑπεφαίνετο, πέ- 

πτατο ὃ᾽ αἰφήρ." 
κνήμη τὸ κοῖλον τοῦ σκέλους. 
χκνημίς τὸ ὑπόδημα. 
κνημοί ἐξοχαὶ τῶν ὀρῶν' (ΑΡ 6 355) 

ὑππύτε μι κνημούς τε κατὰ λασίους τε 
χαράδρας.᾽' 

κ»ησείοντα (Plat. Gorg. p. 440) ἐπι- 

θυμητικῶς ἔχοντα τοῦ κνᾶσθαι. 
χκνησθείη», κν»ῆσμα καὶ κνησμονή 

καὶ κνησμός, ἐκ τοῦ κνήθω.. 
χνῆσις μάχαιρα" Ὅμηρος («4 640) ""κνή: 

στι χαλκείῃ,' καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 305) 
καὶ τὰν εὐχάλκωτον ἐύγναπτόν τε κρεάγραν 
καὶ κνῆςιν. 

κνηςσιῶντες τὰς ἆκοάς ἀρτὶ τοῦ ἐπι- 
θδυμητικῶς ἔχοντες ἀκούειν. 

κ»ήφη» λοήιώδη συνέβη γενέσθαι ποτὲ 
ταῖς τῶν Ρωμαίων γυναιξί. εξ. ν.4φροδίτη. 

κνίδη βοτάνη. καὶ κνίδειος καρπός 
τῆς κνίδης. 

κνίζων λυπῶ», ἢ τέµνω», παρὰ τὸ κνῶ 
τὸ κόπτω. κνῶ χνήθω καὶ κνίζω, τὸ ἐξ ἐπι- 
πολῆς καὶ ἰσχνῶς ξύω. (a Ran. 1209) "οὐ 
κατ ἔπος γέ ση κνίσω τὸ ῥῆμ' ἕκαςο», ἀλλὰ 
ἀπὸ ληκυθίου σον τοὺς προλόγους διαφύθε- 
ρῶ.. «ΑΡ 6238) "ἀλλ ἀρύτρῳ βραχύβωλο» 
ἐπικνίζοντι χαράσσων.'' 

κ»ίζων (Αππον 7 14) Ακύλας ἐρευνῶ», 
Θεοδοτίω» χαράσσω», Ἀύμμαχος ἔχων ἢ 
συλλέγω». 

κ»ῖσα ἡ ἀναθομίασις τῶν Φυομένω» τοῖς 
εἰδώλοις, καὶ κ»ισάριο» τὸ μικρὸν λίπος. 
καὶ κ»ίσῃσιν ἀναθυμιάσεσι». 

χνίσης λίπους, ἄναθυμιάσεως" “τῆς δὲ 
κνίσης διαδοσίµου γενομένης καὶ προσπεσά- 
σης ᾖτησε τοῦ κρέως."' 

κνίσµατα σπαράγµατα’ (ΑΡ7319) 1 καὶ 
τὰ ποθεύντων κνίσµατα καὶ µύςη» λύχνον 
ἀπειπαμένη.) 

κνίψ ζωύφιο». ἡ γενικὴ τᾶ — μετέςη 
εἲς εὐθεῖα», καϊσημαίνει τὸν ὀλίγα δαπανῶντα. 

χκνυζηθµός ἡ τῶν κυνῶν ὑλακὴ ὁδυρ: 
τική, ἡ ἀσαφὴς τῶν κυνῶν βοή. eſ. δεἰ, 
Hom. π 168. 

κνηκίας — 

e⸗ 

κοβαλείειν 

κνυζηµμάτων παρὰ Ἡροδότω (3 3), τη- 
τέςι τῶν γοερῶν ἀποφῦεγμάτων. 

κνυζόμενον σένοντα, μεταφορικῶς ἀπὸ 
τῶν σκυλάκω». 'ὃ δὲ κύνας ἐκ τῆς ἐπάλξεως 
ἀπεξήρτα, ὥςε τοὺς φύλακας κνυζοµένω» 
αὐτῶν μὴ καθεύδειν.. καὶ αὖθις “κνύζοιέν 
τε οἱ κύνες ἀγχοῦ τῆς ὕλης γενόμενοι., 

κνυζῶ ἀπὺ τοῦ κόνυζα κονύζω κνυζῶ. 
ἔνφεν καὶ κνυζηθµός, ὡς μυκῶ µυκηθµός. 

χνυζώσω (Ποπ. ν 4041) ἀπρεπεῖς ποιήσω. 
κ»Όμα ὁ ἠρεμαῖος κνησμιός" (4 Εεεἰ. 36) 

“ὑποδουμένη ἤκουσά τοι τὸ κνῦμά σε τῶν 
δακτύλων.) 

χνώδαλο» ζῷο» μικρόν, Φηρίον, κυρίωςα 
μὲν τὸ Φαλάσσιον, ποτὲ δὲ καὶ τὸ χερσαῖον, 
ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 101) '"ξέφη τὰ πολλῶν 
κν»ωδάλων λαιμητόμα., 

χκνώδαλον τὸ ἐν τῇ ἁλὶ κινάµενον ζῷο».ὺ 
χινώπετον δὲ τὸ χερσαῖο», τὸ ἐν τῷ πέδῳ 
κινούμενον ἑρπετόν. 

κνώδοντος τῆς ἀκμῆς τοῦ ξίφους, τῆς 
ὀξείως εἲς τὸ καίνειν. ἀπὸ δὲ τοῦ μέρους τὸ 
ξίφος δηλοῖ. "πῶς σ᾿ ἀποσπάσω πικρᾶῦ τν 
αἰόλου κνώδοντος, ὦ τάλας, ὑφ οὗ φονέως 
ἄρ᾽ ἐξέπνευσας; ' (8 ΑΙ. 1024). 

κνώμµενος γαργαλιζόµενος, 
Κνώσσιος ὄνομα κύριο», καὶ ὁ πολίτης" 

Κγνωσσὸς γὰρ πύλις ἐν τῇ Κρήτη. 
χνώσσονσα»ν κοιμωµένην' ἐν ἐπιγράμ: 

ματι (ΑΡ 5 294) ''τὴν φύλακα κνώσσουσω 
ὑπέκφνγο». οΓ. ν..{ούκουλλος. 

χοάλεμοι παρὰ ριςοφάνει οἱ ἠλέματα 
κοοῦντες καὶ νοοῦντες (9ο. AEq. 691). 

κοάλεμος {ιαταιόφρω»" κοεῖν γὰρ τὸ 
αἰσθάνεσθαι, καὶ ὁ ἠλίθιος καὶ ἀνόητος κοά- 
λεµος. ἔγκειται τῇ λέξει τὸ ἠλέματον ἤγουν 
τὸ μάταιο», καὶ τὸ κοεῖν, ὃ ἔπσι »οεῖν. ὁ οὖν 

ἀνόητος καὶ µάτη» νοῶν κοάλεµος λέγεται 
(Α Κα. 198). 

κοβαλεία. οὕτως ἐλέγετο ᾗ προσποίητος 
μετὰ ἀπάτης παιδιά, καὶ κόβαλος ὁ ταύτη 
χρώµενος. ἔοικε δὲ συνώνυµον τῷ βωμολόχῳ᾽ 
Φιλόχορος 4 4τθίδος "οὐ γάρ, ὡς ἔνεοι λέ- 
γµσι, βωμολόχο» τινὰ καὶ κόβαλο» γενέσθαι 
νομιςέον τὸν «{ιόνυσον.” “ρισοτέλης δὲ ἐν 
β ἅππαιο 8 14) ὕψων ἱσορίας τὸν ὧτόν φησι 
κόβαλο» καὶ μιμητὴν ὄντα ἀντορχούμινον 

ἁλίσκεσθαι. Ηατρ. 
κοβαλεύειν τὸ μεταςρέφειν (88 μετα: 

φέρειν) τὰ ἀλλότρια μισθοῦ κατ ὀλίγο». 



κόβαλος --- κοινὰ τὰ τῶν φίλων Ὁ 

χόβαλος ἀνελεύθερος, πανοῦργος. oͤ 1η” 

σής, ἀπὸ τῆς κοπίδος, 3 ὁ κακότεχνος" κό: 

βαλα γάρ ἐσι τὰ κακά. καὶ κοβαλεία ἡ 
παρὰ πονηροῦ ἀνθρώπαυ κολακεία. ο. v. 
ὑπέρχεται. 

κόγχη κογχύλη, ὅδεν ἡ πορφύρα. 
κόγχη» τὸ ἐλάχισον λέγωσι, καὶ κόγχης 

ἄξιον τὸ οὐδενὸς ἄξιον. καὶ κόγχη» δεε- 
λεῖν ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως τι ποιούντων, οἷον 
“ταύτόν ἐςι τόδε τῷ κόγχη» διελεῖν,, 

κογχύλη. ὅτι ὥσπερ τῶν πτηνῶ» καὶ 
τῶν» πεζῶν οἱ γῦπες καὶ οἱ κύνες πόρρωῦθεν 
τῶν ὁὀσιιῶν» ἀντιλαμβάνονται διὰ τὴν ὁίο- 
σµο» τοῦ ἀέρος δύναμιν, οὕτω καὶ τιῶν ἑνύ- 
ὄρω», διὰ τὸ εἶναι καὶ ἐν ὕδωτι τὴν δύνα- 
µιν ταύτην, πόρρωθε» τῶν ὀσμῶν οἱ ἰχθ ύες 
ἀντιλαμβάνονται. καὶ αἱ κογχύλαι γῶν, ὄψιν 
οὐκ ἔχουσαι, φαΐνορται δελέατι ἐφεπόμεναι, 
ὁμοίως καὶ οἱ κροκόδειλοι, τῶν κρεῶν ὑπὲρ 
τὴν ἐπιφάνειαν τὸ ὕδωτος κρεµαμένω», ἐφέ- 
πονται αὐτοῖς. Philop. in 2 de anima, MIIIbh. 

Κοδάλε χοῖνιξ, παροιμία ἐπὶ τῶν µεί- 
ζοσι μέτροις κεχρηµένω». οἳ. ν.κωδαλᾶχος. 

κοδομήιον καμινευτικόν. 
κοδράνεης Aatth. 5 26) τὸ πᾶν, ἢ λε 

πτὰ δύο. 
Κοδρᾶτος '᾿Ρωμαῖος ἱςορικὺς ἔγραψεν 

ἰάδι διαλέκτῳ ἱςορίων ᾿Ρωμαϊκὴν ἐν ῥιβλίοις 
έ, ἐπιγραφὴν δὲ χιλιετηρίδα, καὶ περιέχει 
ἀπὸ κτίσεως 'Ῥώμης ἕως “λεξάνδρε τῶ ]Μα- 
µαίας υἱᾶ Καίσαρος. 

Κοδρέδης ὁ «Σόλων ἐκέκλητο πατρωνυ- 
μικιῶς. 

Κοδρίτης ἄρτος. eſ. Athen. p. 114. 

Κόδροι ἐθνικόν, 
Κοδρομήνη ὄνομα τύπου. 
κύθορνος ὑπόδημα ἀμφοτεροὺ ἔξιον. 

ριστοφάνης (Αν, 991) "τίς ὁ κόθορνος τῆς 
ὁὑδῦ;᾽' οἷον τί ὑποδησάμενος πάρει; 

οὕτως ἐκαλεῖτο Θηραμένης Αθηνωῖος ῥή- 
τωρ, μαθητὴς Προδίκα. τᾶ Κεία. εἴρηται δὲ 
ἐπὶ τῷ σρεφομένε συνεχῶς' ὅτος γὰρ καὶ 
τοῖς λ΄ συνέσπευδε καὶ τῷ πλήθει. ὅτι ὁ κὐ- 
Όορνος ἀνδράσι καὶ γυναιδὶ ** τὰς ὑπο- 
δέσεις ἁρμόττει. δε]. ARan. 546. 

χύόφερος ὁ κρύπτων. 
Κοθωκίδης ὄνομα αύριο», κεᾗ, Α 

Thesm. 630. 
κοῖ κοῖ. Α Aeh. 7066. 
κοιαίςωρ" "τὴν τοῦ κοιαίσωρος ὁιέπων 
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ἀρχή», ἣν οἶμαι ἀπὸ τῷ ἀναζητεῖρ ὧδε λελέ- 
χύαι παρὰ Ῥωμαίοις" (Μεπαπή, p. 390 Niehb.). 

χοίας ὃ ςρογγύλος λίφος. 
κοικύλλεις περιῤλέπῃ, ἢ κακοτεχνεῖς' 

(Α Thesm. 850) ''τί αὖ σὺ ανρκανᾷς, ἡ τίκοι- 
χύλλεις ἔχων;  περιττὸν τὺ ἔχων ἀττικῶς. 

κοῖλα τὸ ὑποκάτω τῶν ὀφθαλμῶ», καὶ 
οἷον. ἐπὶ τᾶ πρασώπα. μῆλα. 

κοιλάδα κλαυδμῶνος τὸν τόπον λέγει 
ἐν ή φωνεὶς ἄγγελος τὴν τᾷ λαῦ λεγξδεπα- 

ρανομίαν καὶ εἲς κλαυμὸν τὸ πλῆφος ἐκί- 
νησε. κυρίως δὲ καὶ ἀληθῶς ὁ παρὼν βίος. 
Theodoreèt. in Ps. 85 7. 

κοιλάδα σκη»ῶν» τὴν τῶν Ἰσραηλιτῶν 
χώρα, ὡς ἔρημαν γεγενημένην καὶ ποιµενι- 
κὰς τηνικαῦτα σκηνὰς δεξαμµένην. Théodoret. 
in Ps. 59 8. 

κοιλάς τὸ πλῆνος, ἡ τὺ βάδος. 
χοιλέμβολον καλεῖται, ἐπειδὰν ἡ δίςο- 

µος διφαλαγγία τὰ μὲν ἑπόμενα κέρατα συ- 
»άψῃ, τὰ δὲ ἡγούμενα διαςήση. 

κοιλία. 
κοῖλον βαθύ" «ρθω δὲ ἦν ἄρα μέτριος 

καὶ λιτὸς ὡς μηδὲ κοῖλο» ἄργυρον εἲς πλῆ- 
Φος κεκτῆσθαι. είν. Παῦπερ. 

κοιλόσυρτος ὁ χωλός (8Η κολοσυρτός ὁ 

ὀχλος). 
| κοίλου χρατήρος τοῦ μυχοῦ" τὰ γὰρ 

κοῖλα ὅτως ἐκάλε» ἐκ μεταφορᾶς" ὅθεν καὶ 
τὰ ἐν τῇ «4ἴενῃ κοιλώματα κρατῆρες καλᾶν- 
ται. Σοφοκλῆς (ος — xoſhu πέλας κρα- 
τῆρος.᾽ 

κοιλῶπις βωθεῖα. Aps 319) 

ἀνὴρ κοιλῶπιν ὀρειάδα ὁύσατο πέεραν.' 
κφιμίσαι τὸν λύχνον Νικοφῶν «ἔ]αν- 

δώρα. καὶ καιµίσαι ἐπὶ Φανάτα" Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 892). ἵ ̓πομπαῖον ᾿Ερμῆν χθύνιον εὖ µε 
κοιμίσαι, καὶ Ὅμηρος (4 241) ᾿Ἱκοιιήσατο 
χάλκεο» ὕπνον." 

κοιμῶ τὸ ὑπνῶ, κοιµίζω δὲ τὸ κατα- 
παύω, 

κοινὰ τὰ τῶν φίλω», Τέμαιός φησινα 
ἐν τῷ ν΄ ταύτην λεχθῆναι κατὰ τὴν. µεγά- 
λην Ἑλλάδα, καθ’ οὓς χρόνους ΠυΦαγόρας 
ἀνέπειθε τὰς ταύτη» κατοικᾶντας ἀδιανέμητα 
χεκτήσθαι. κέχρηται τῇ Ππαροιμίᾳ ΠΜένανδρος 
“4δελφοῖς. ήδη, or.7 p. 245) *4 δήπα τὰ 
χρήματα λέγει µόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν τᾶ »ῦ 
καὶ τῆς φρονήσεως κοινωνίαν.᾽' 

κοινὰ τὰ τῶν φίλων, φασὶν ὅτι τὺςυ 
39” 

3 
εδρις 
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προσιόντας Πυθαγόρα μαθητὼς ἔπειδεν ὁ 
φιλόσοφος κοινὰς τὰς ἐσίας ποιεῖσθαι' δεν 
ᾗ παροιμία. 

κοιναὶ ἔννοιαι. ὅτι εἴ ποτε ἡ διάνοια 
συλλογίζεται περὶ τῶν νοητῶν», ἀλλ’ ὁ καν’ 
αὐτὴν ἀλλὰ τῷ νῷ συμπλακεῖσα, ὥσπερ καὶ 
περὶ τῶν αἰσθητῶν συλλογίεται συµπλα- 
χεῖσα τῇ φαντασία. τάτα τοίνυν τᾷ νᾶ εἶ μὴ 
µετέχοµεν οἱ πολλοί, ἀλλ ἴχνη τινὰ καὶ ἰν- 
ῥάλματα διαβέβηκεν εἲς ἡμᾶς. ταῦτα δέ εἲ- 
σιν αἳ κοιναὶ ἔννοιαι, αἳ διὰ πάντων χωρῦ- 
σαι ἰνδάλματα τᾶ νᾶ εἰσὶν ἐναργῶς. διὸ καὶ 
ἀρχὴ» ἐπισήμης τὸν νᾷν καλᾶσιν, ᾧ τινὶ τὰ 
'»οητὰ γινώσκομε». ὅτι ἡ λογικὴ ψυχὴ συνᾶ- 
σιωµένες ἔχει τὲς λόγος τῶν πραγμάτων ἐν 
ἑαυτῇ, διὰ δὲ τὸ καταὐεδυκέναι ἐν τῇ ὕλῃ 
οἷον ἐγκατεχώσθησαν ὡς ὁ ἐν τῇ τέφρα κρυ- 
πτόμενος σπινθήρ. ὥσπερ ὂν ὅταν τις µι- 

χρὸν τὴν τέφραν ὀρύξη, ὁ σπινθὴρ εὐθὺς 
ἀναλάωπει καὶ ὃχ ὁ διορύξας τὸν σπινΘῆρα 
ἐποίησε, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ δόξα ἐρε- 
Φιζοµένη ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως προβάλλει τὺς 
λόγες τῶν ὄντων. οὕτω καὶ τοὺς ὁιδασκά- 
λους φασὶ μὴ τὴν γνῶσιν ἡμῖν ἐντιφέναι 
ἀλλὰ τὴν ἐνοῦσαν ἡμῖν καὶ οἷον κρυπτο- 
µένην ἐκφαίνειν. καὶ ταῦτά εἶσιν αἲ κοιναὶ 
ἔννοιαι, τὰ τῇ νᾶ ἀποσκιάσματα. πᾶν γὰρ 

ὅπερ ἴσμεν κρεῖετον ἢ κατὰ ἀπόδειξιν, ταῦτα 
κατὰ κοινὴν ἔννοιαν ἴσμεν' ἃ δὲ δείξεως δεῖ- 
ται εἲς τὸ γνωσθῆναι, τύτων τὰ συµπερά- 
σµατα χωρὶς ἀποδείξεως ἔργον ἐςὶ τῆς δόξης 
εἰδέναι. Philopon. in 1de auima, A 18 et 24. 

κοινεῖο»ν (artemid. 1 80) πορνεῖον. 
κοινοδηµεί τὺ δημόσιο». 
κοινοδήµιο»ν τὸ τῷ δήµω κοινύν. 
κοινοῖ GMatth. 15 11) µιαένει. 

χοινολεχής (8 Εἰ. 97) ὁ µοιχός. 
κοινολογία ἡ κοινὴ διάλεκτος. κοινῇῆ 

δὲ ἀντὶ τᾷ ἀνθρωπίνῃη, µεγάλη καὶ Φαυμα- 
στῇ: (Α Thesm. 186) ἐγὼ δὲ κοινῇ συμφορᾷ 
πεπληγµένος.” 

κοινολογῶ ὅδοτικῇ. 
. Χοινόν τὸ ἀκάφαρτον, ἢ τὸ μηδὲν ἔχον 
πλέον» τῶν λοιπῶν. 

ν κοινὸν δὲ τετραχῶς λέγεται, ἢ τὸ εἰς τὰ 
µέρη διαερετόν, ὡς ἡ κληρθχθµένη γῆ, ἢ τὸ 
ἀδιαιρέτως ἐν χρήσει κοινῇ λαμβανόμενο», ἢ 
τὸ ἐν προκαταλήψει ἰδιοποιάμενον εἲς δὲ τὸ 
χοινὸν ἀναπεμπόμένον, ὡς ἐν Φεάτρῳ τόπος 

{ ἐν βαλανείῳ, η τὸ ἀδιαιρέτως εἲς κοινὴν 

κοιναὶ ἔννοιαι.-- Κοισύρα 

καὶ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν προβαλλόμενον, ὡς ἡ 
φωνὴ τῇ κήρυκος. κοινὰ δὲ καὶ ἀμέριςά εἲ- 

σιν ὁ πατὴρ ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, 

αἵ τε γραφαὶ καὶ αἳ ὑπερκόσμιαι δυνάμεις, 
ἡλιός τε καὶ σελήνη καὶ πᾶς ὁ τῶν ἀςέρων 
χορὺς καὶ αὐτὸς ὁ ἀῑρ κοινὰ καὶ ἀμέριστα 
ὅλα διόλα. γῇ δὲ καὶ ὕδωρ, χρυσός τε καὶ 
ἄργυρος καὶ πᾶσα ἡ μεταλλικὴ φύσις καὶ 
ὀρυοτομικὴ ὕλη κοινὰ μέν εἶσιν, ἀλλ ὅμως 
μεριςὰ γέγονε τῇ τῆς πλεονεξίας ὀρέξει. παρ- 
Φενία δὲ καὶ ἀγαμία καὶ ἱερωσύνη καὶ τὰ 
λοιπὰ τᾶ δεῦ τοιβτότροπα χαρίσματα οὔτε 
κοινὰ ἔτ αὖ µεριςά' ὁ γάρ εἶσι τὸ μέρους 
τῶν κοινῶν ἢ τῶν μερισῶν». Ίο. Damuse. 
t. 1p. 66. 

κοινὺν γραμματεῖον καὶ ληξιαρχε- 
κόν. τὸ μὲν κοινό», εἲς ὃ ἐνεγράφοντο οἱ 
εἰσαγόμενοι εἲς τὰς φράτορας καὶ γεννήτας, 
τὸ δὲ ληξιαρχικόν, εἷς ὃ ἐνεγράφοντο οἱ εἲς 
τὸς ὄημιας ἐγγραφόμενοι. Harp. 

κοινὺς Ἑριῆς. φασὶν ὅτι κλεπτίςατος 
γενόμενος ὁ ̓ Ερμῆς κατέδειξε κοινὰ εἶναι τὰ 
φώρια, καὶ τοῖς κατὰ μύνας κλέπτεσιν ἐπά- 
ναγκες εἶναι πρὺς τὸς κοινὺὸς διανέµεσθαωι. 
οἳ δὲ ὅτι τὸν λόγον ἔχων κοινωνικὺν ὁ ΄Ερ- 
μῆς ἐποίησε πάντα ὃν αὐτῦ. 

Κόιντος ὄνομα κύριο». 

χοενῶνας κοινωνάς" Ἐενοφῶν (Cyr.7 

5 35) ''ἀκροθίνια τοῖς Φεοῖς καὶ τεμένη ὁ 
Κῦρος ἐκέλευσεν ἐξελεῖν, ὕσπερ κοινῶνας ἐνο- 
μίρετο τῶν καταπεπραγµένων.' καὶ αὖθις 

τὴν κεφαλὴν αὐτᾶ ἄξει», καὶ ὅσοι κοινῶνες 
αὐτῷ τῆς φυγῆς ἐγένοντο.) 

κοινωνικό». «4ημοσθένης ἐν τι περὶ 
τῶν συμμοριῶν (16) κοινωνικὰς λέγει τάχα 
μὲν τὴς ἀνέμητον ἀσίων νέµοντας ἀδελφές, 
ὧν ὁ μὲν πατὴρ ἐδύνατο λειταργεῖ», οἱ δὲ 
κληρονόμοι τῶν ἐκείνα καθ’ ἕνα τριήθαρχεῖ» 
ἐκ ἐξήρκαν' τάχα ὁ) ἂν καὶ περὶ τῶν ἔκου- 
σίαν κοινιονίαν συνΘεμιένων ἐμπορίας ἤ τι- 
νος ἄλλη, ὧν ἕκασος ἐκ εἶχε τὸ ὅλον τέµηµα 
τῆς κοι»ῆς ἐσίας. Harp. 

κοι»ωφελής ὁ πάντας ὠφελῶν». 
κοιόλης ὁ ἱερεύς. 
Κοῖος ὁ πατὴρ ««{ητᾶς, παρὰ τὸ κοεῖν, 

ὃ ἔςι νοεῖν καὶ συνιέναι" ἤγεν ὁ συνετός. 
χοέρανος βασιλεύς, ἄρχω». 

Νοισύρα γυνὴ 4φήνησιν εὐγενὴς καὶ 
πλεησία, μήτηρ Πεγωκλέες (πε. Α Aeh. 614): 
'ὁ Νοισύρας καὶ {άμαχος.' "ἄλκκαίωνος 



κοίτη -- Κολοσσαεῖς 

γαμετή, ἥτις ἐπὶ βλακεία διαβεβύητο. καὶ 
κοισυρῦται κοσκεῖται, ἡ τὰ τῆς Κοισύρας 
φρονεῖ. 

κοίτη. καὶ κοιταῖος ὁ κατὰ τὴν ὥραν 
τῆς κοίτης ἐρχόμενος" 'ὁ δὲ παρήγγειλεν ἔρ- 
Ζεσθαι κοιταίους. 

κοῖτις ᾗ μικρὰ κίςη, ἀττικῶς"' τὴν γὰρ 
χίσην κοῖτιν λέγυσιν. ἔςι δὲ ἐν αἷς κοιταζό- 
µεναι αἳ γυναῖκες ἀπετίθεντο τὰ χρυσία. 

χοῖτος κοίµημα. 
κοιτών κοιτῶνος. 

Κοκκιανὸς ὁ 4ίων ὄνομα κύριον. ο{. v. 

άίω». 

Κύκκος ῥήτωρ | θηναῖος, μαθητὴς Ἴσο- 
κράτης, λόγες ῥητορικάς. 

χόκκυ ἀττικῶς ἀντὶ τῇ ταχύ. 
κοκκύαι αἱ πρόγονοι. ''ἀφ ὑμέων κο- 

χύῃσι καθηµένη ἀρχαίῃαι." 
κοκκύζω φωνῶ. 
κοκκύμηλα εἶδος ὀπωρῶν, τὰ. παρ 

ἡμῖν λεγόμενα βερίκοχκα. 
χύκκυξ εἶδος ὀρνέε, ὁ παρ ἡμῖν κᾶκκος. 
κοκκύσω σύνθημα δώσω. αεἰι, Α Ran. 

14397. 

Κόκλης. εΓ. v. ἐξεκόπη. 
κόλα ἡ γαςήρ. ταῖς κόλαις. 
χύόλαβος ὅ μικρὸς ψωμός. 
κολαβρισθείη λχλενασθείη, ἔχτινα- 

χδείη, ἀτιμασθεύη' κόλαβρος γὰρ ὁ μικρὸς 
χοῖρος. ἀντὶ τᾶ ἀδενὸς λόγε ἄξιος »ομισθείη. 

κολάζω αἰτιατικῇ. 
Κολαινίς ἐπώνυμον.4ρτέμιδος, ἀπὸ Ko- 

λαίνα τᾷ κτίσαντος τὰ ἱερόν, ἢ διὰ τὺ τὸν 
᾽4γαμέμνονα φῦσαι αὐτῇ κόλον. ἔσι δὲ καὶ 
εἶδος ὀρνέη κολαινίς. νε. A Αν. 873. 

κολακεία ἡ ἀπάτη. 
κολακεύω αἰτιατικῇ. 
κόλαξ ἀπατεών. 
κολεόπτερον εἶδος ζωυφίᾳ πτηνᾶ, παρὰ 

τὸ ὡς ἐν κθλεῷ τὰ πτερὰ συνέχειν τῷ ἐλύτρῳ. 
κολεός ἡ Σιφοθήκη. 
κολετρῶσι κατὰ τᾷ κόλου τύπτουσι»' 

Ἠριστοφάνης Νεφέλαις (6635) τὸν δείλαιον 
κολετρῶσ ἀεί.' ἧ χαταπατᾶσι», ἀπὸ τῶν τὰς 
ἐλαίας καταπατόντων. οἳ δὲ τὸ ἐνάλλεσθαι' 

τῇ κοιλίᾳ, 
κολλάβας τὺς ἄρτες τὲὸς — τὴν 

πλάσιν τοῖς κολλάβοις τῆς κιθάρας. οἳ δὲ 

εἶδος πλακᾶντος τετραγώνη ἢ ἄρτα σος, 
παρὰ τὸ ἐκ μεγάλων κολλυῤήεσθαι" κόλλα- 
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βοι γὰρ τὰ τῶν χορδῶν ἐπιτόνια. sch. A 
Ran. 510. 

κόλλιξ ὁ ἄρτος" ὅψεν καὶ κολλάριο» ἐπὶ 
τὸ κολλάβα. καὶ πληθυντικῶς κόλλικες, ἀρ- 

σενικῶς, παρὰ “4ριςοφάνει (Βαηπ. 584), ἄρτοι. 

χολλέρια τὰ κολοβὰς ἔχοντα τὰς ράς. 
rũto δὲ καὶ ἐπὶ ἄρτων καὶ ἐπὶ ἰατρικῶν φαρ: 
µάκω» λέγεται. 

χόλλοψ ἡ χορδή. καὶ κόλλοπας. 
κολλυβιςής τραπεζίτης. 
κόλλυβον εἶδος νομίσματος. 
κολλύρα εἶδος ἄρτα. ἢ ὁ μικρὸς ἄρτος, 

ὃν τοῖς παιδίοις διδόασι». ἢ εἶδος πλακᾶν- 
τος. καὶ κολλυρέζω τὸ τὰς λαλάγγας τη- 
γανίζω. καὶ ἐπιχωρίως κολλόρια τὰ λαλάγγια. 

Κολλυτεύς παρὰ «4εκιανῷ εἲς τὸ Τί- 
µων ἢ ΠΜισάνθρωπος (50). Κολλυτὺς δὲ ὁῆ- 
ος τῆς «4ἰγηίδος. 

κολλῶμαι δοτικῇ. 
κολλώμενος. 
κο λοβό» τὸ ἑλλεῖκον. 

σιμός. 
κχολοβύρρι» (Lervit. 31 18) ὁ µικρόρρι». 

καὶ κολοβώματα. 
κολοιόπτερα ζῴῷῴα ὁ κάνφαρος καὶ ἡ 

µηλολόνθη καὶ εἴ τι ἄλλο. ef. ν. κολεόπτερο». 
χολοιὸς ποτὶ κολοιὸν ἱζάνει' φι- 

λάλληλον γὰρ τὸ ζῷον καὶ συναγελαςικό». 
τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν τοῖς ὁμοίοις προσοµι- 
λάντω». 

κολοιές ὀνόματα ὀρνέων μικρῶ». 
κολοκτρυ ώ» γένος τι Περσικὸν ἀττε- 

λέβοις ἃἅμοιόν ἐσι. ο. Α Ran. 965. 
χολόκυμα τὸ κωφὸν κῦμα καὶ μὴ ἐπι- 

χαχλάζον" ''ώὠθῶν κολόκυµα καὶ ταράττω» 
καὶ κυκῶν'' ἀριστοφάνης (Έα. 689). 

χολοκύντη µαρίκη. καὶ παροιµιία '"κο- 
λοκύντης ὑγιέςερος." 

χόλον κενόν, μάταιο», κολοβό»' Ὅμηρος 
(Π113. 'πῆλ αὔτως ἐν χειρὶ κόλο»ν δόρυ." 
καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 255) “τοῦτο τὸ ὁί- 
πηχυ χύλον κέρας οὐμβρακιώτης --- 
ταύρ8 κλάσσεν ἀτιμαγέλε.”' 

Κολοσσαεῖς οἱ Ρόδιοι, οἵτινες — 

σαν ἐν τῇ νήσῳ χαλκᾶν ἀνδριάντα τᾶ ἡλίε, 
ὃν διὰ τὸ μέγεθος ἐκάλεσαν κολοσσό», ἐπὶ 
Σελεύκῳ τὸ ἈΝικάνορος υἱᾶ, διαδόχο -ἄλε- 
ξά»δρες τᾶ ἸΜακεδύνος. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6171) "αὐτῷ σοι πρὸς Ὄλυμπον ἐμακύναντο 
κολοσσὸὺν τόνδε 'Ρόδε ναέται δωρίδος, ἀέλιε, 

καὶ κολοβός ὁ 
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χάλκεον, ἠνίκα κὔμα κατευνάσαντες ᾿Εννᾶς 
ἔςεψαν πάτραν δυσµενέων ἐνάροις."' 

χολοσσός ἄγαλμα" “ὥσπερ ὁ 'Ροδίων 
κολοσσὺς διὰ μέγεθος καταπληκτικὸς ὢν ἓν 
ἔςιν ἐράσμιος, ὅτως δὲ Σἐβαςιανὺς διὰ τὸ 
ἀφιλοχρήματον Φαυμαςὸς ἦν. εἴ, ν. Σεβα- 
σιανός. 

κολοσύρτης καὶ κολοσυρτός δόρυ: 
βος, μεγάλως αἱρομένης τῆς κόνεως καὶ εἰς 
Πέρα ἱκρουμένης" τὸ γὰρ κοῖλον κυρτώσεως 
καὶ ὑπεροχῆς μετέχει. βέλτιον ὁ ὁ ὑπὸ τῶν» κό- 
λων συρόµενος κονιορτός. 

κολέει χρεωκοπεῖ, ἐλαττοῖ. ''"ὁρῶν ον 
παῖδας ἐκδιατωμένες, τὰς δὲ σρατιώτας 
πολλὰ κακὰ ὁρῶντας, ἀπῆρε, τὲς μὲν ἵνα 
ἐπιρρώση, τὲς δὲ κολάσηται.' 

χολέεταε ἐμποδίζεται, "καὶ παρεκάλει 
τὴν πατρίδα σώζειν, ὅπλα λαβόντας, καὶ 
ὑβριςὴν δῆμον κολέειν’' ἀντὶ τῇ ἐμποδίζειν. 

Κόλενδος «4{υκοπολίης Θηβαϊῖος ἐπο- 

ποιός, γεγονὼς ἐπὶ τῶν χρόνων βασιλέως 
“ναςασία, ἔγραψε Καλυδωνιακὰ ἐν βιβλίοις 
ς’, καὶ ἐγκώμια δὲ ἐπῶν», καὶ Περσικά. 

κόλεαρα τὰ μὴ ἔχοντα ἢ τὰ κολοβὴν 
ἔχοντα κέρκον’ ἅπερ ἐν ταῖς ἱερηργίαις οὐ 
Φύεται. καφθόλι γὰρ εἰ μὴ ἦν τέλειον καὶ 
ὑγιές, ἐκ ἐθύετο τοῖς Φεοῖς. “ἄριστοφάνης 
(Ach. 750) "ἀλλ ἐδὲ Θύσιμός ἐσιν αὗτηί" 
χέρκον ἐκ ἔχει.) 

χολβραία πέτρα κοίλη, κεκαμµένη, ἢ 
σρογγύλη, παρὰ Καλλιμάχῳ (ίτ. 66). 
κολοφ ών τὸ πέρας, τὸ |έγα καὶ ὕψη- 

λὸν ἀκρωτήριον. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ µε- 
γάλων κακῶ». 

κολοφωνία εἶδός τι παρόμοιο» πίσσῃ. 
Κολοφώνιος ὄνομα κύριον. 
κχολπίζω. 

κόλπος ἐπὶ Φεῦ ὁ τῶν ἀγαθῶν Όησαν- 
ρός, χεὶρ δὲ ἡ ἐνέργεια" "ἵνα τί ἀποςρέφεις 
τὴν χεῖρά ση ἐκ µέσε τᾶ κόλπο σε; Τμεο- 
ἀοτεί. in Ῥ9. 72 11. 

κόλυβα σῖτος ἑψητός. 
κόλυδρον εἶδος φυτᾶ. 
χολυμβήνὃδρα ὁ κόλυµβος. 
Κολχική ἡ «{αζική. 
Κολωναίτας. ὕτως ὠνόμαζον τὰς µι- 

σθωτές, ἐπειδὴ περὶ τὸν Κολωνὺν εἰςσήκεσαν, 
ὅὃς ἐςι πλησίον τῆς ἀγορᾶς, ἔνθα τὸ ἦφαί- 
σειον καὶ τὸ εὐρυσάκειόν ἐςιν. ἐκαλεῖτο δὲ ὁ 
Κολωνὸς ὅτος ἀγοραῖος. ἦν δὲ καὶ ἕτερος Μο- 

κολοσσός -- κοµήσης 

λωνὸς πρὸς τὸ τῇ Ποσειδῶνος ἱερόν' ἔτος 
’ ἂν εἴη ὁ τῶν ἱππέων. Harp. 

κολωνάων καὶ νησάω»ν. παραλόγως 
ἐχρήσατο Καλλίμαχος (δελ. Hom. ξ 199, eth. 
iu Del. 66 οἱ 275)" 4 γὰρ παράγεται ἀπὸ τῆς 
κολώνης, ἀλλ ἀπὸ τᾷ κολωνᾶ. 

Κολώνεια ὄνομα τόπο. 
κολώνη πόλις µεγάλη" 'ὃ δὲ ἐπὶ κολω- 

νης τινὸς ἱδρύσας τὰς περὶ αὐτὸν ἰππεῖς τὴ 
χάρακος τὴν Φέσιν ἐσκόπει." 

κολωνός γῆς ἀνάςηκα, τόπος ὑψηλός. 
Προκόπιος (Ὑαπά. 219) ᾿ἐπειδὰν δὲ εἰς τὸν 

τᾷ ὄρες κολωνὺὸν ἴχωνται, ἐνταῦθα ἡσυγά 
ζοντας τὸ λοιπὸν διανυκτερεύει».'' 4ρριωνός 
᾿“καθεώρων κολωνὰὸς λίθων πολλαχᾶ τᾶ ὄρες 
νενημένες, τὲς μὲν µείζες τὴς δὲ ἐλάττες, 
ἃς εἴκαζον ἐκ τᾶ πεδίη συνενηνέχθαι" ἦν γὰρ 
à φύσει ἄλιθον ἐδὲ εὔγειον τὸ πεδίον, ἀλλ 
οἷον εἶκασθῆναι ἐκκεκαθαρμένον.' 

καλωός θόρυβος. 

χομᾷ (Α Plut. 170) γαυριᾷ, µέγα φρονεῖ 
σεφανᾶται, χλοηφορεῖ, τριχῶ» ὑπερβολῇ κυ- 
σμεῖται, Ἡ περιεσίᾳ χρημάτων μεγαλαιχεῖ. 
(Α Κα. 577) "μὴ φονεῖ ἡμῖν κομῶσν, 
ἀντὶ τᾶ τρυφῶσι, πλοτᾶσι' τὸ γὰρ κομᾶν 
ἔλεγον ἐπὶ τὸ τρυφᾶν καὶ γανριᾶσθαι καὶ 
μέγα φρονεῖν, ἄλλως τε καὶ τὸ ταῖς δριξ 
κομᾶν. 

Κόμανα πόλις, ἔνδα ὁ Ἀρυσόστωες 
ἐτάφη πρῶσο». 

χοιάρευς δηλυκώς' ἀρσενικῶς δὲ κο: 
τένας. εἴδη δὲ δένδρων ταῦτα. sch. Α at. 00]. 

χομβέντον. 
κόμβος" 'ὁ ὁ κόμβος τῶν δύο χειριδίων, 

ὅταν τις ὁήσῃ ἐπὶ τὸν ἴδιον τράχηλον. 
χομβώματα τὰ καλλωπίσματα. 
κχομείτη» (Ποπ. Θ 119) ἐπιμελείας ηξίο. 
κομενταρίσιος. 
κόμη. ἐν ]ὼῤ (398 89) ὁ κύριος "καὶ σε" 

ϱον τὸν ἀςέρα ἐπὶ κόμης αὐτᾶ ἄξεις αἐτόν᾽ 
χόµην τὴν ὑπερβολὴν τῆς λάµψεως λέγει καὶ 
τὴν εὐπρέπειαν. 

κόμη ἡ Φρὶξ τῆς κεφαλῆς. 
χόµμης ὁ λαδ ἄρχων. καὶ κλίνεται κὸ 

κητος. 
κομήσῃς" Ἠρισιοφάνης Πλούτῳ Οὅἷ 

“μηδὲν ταύτῃ γε κομήσῃς,"' ἀντὶ τὰ ὑπ 
φανήσῃς, παρὰ τὸ τὸς κομῶντας κανχητά 
εἲ καὶ ἀληδεύεις, φησέ, μὴ µέγα φρονήσῃ 
ὀδὲν γὰρ ἧττον τὰ αὐτὰ πείσῃ. ἐἑκόμων ἐί 



κομῆται -- κόµπαρος 

οἱ φιλόσοφοι 3 διὰ καρτερίαν ἡ διὰ σμι: 
κρολογίαν" “ὧν ὑπὸ τῆς . ἀπεκεί- 
ρατ᾽ ἀδεὶς πώποτε’ φησὶ» “ρισοφάνης ἐν 

Νεφέλαις (838). 
χομῆται ἀςέρες, οἷον πωγωνίας καὶ λαµ- 

πεεδίας, πυρὼ ὑφεςῶτα, παχέος ἀέρος εἲς τὸν 
αἰθερώδη τύπον ἀνενεχθέντος. σέλας πυρὺς 
ἀθρόε ἔξαψις, περιφεροµένε ταχέως καὶ φαν- 
τασίαν µήκες ἐμφαίνοντος Diog. L.7 152). 
ὅτι τῶν παρὰ φύσιν τέσσαρές εἰσι ποιότη- 
τες ἀςέρων, κομήτης, οὗ τὸ κάτω λεπτότα- 
πον, τὺ δὲ ἄνω πλωται ὡς ἐπὶ κόµης, δοκίας, 

οὗ τὺ ὅλον λεπτὺν ὡς ἐπὶ δόρατος, πωγω- 

νέας, ἆ τὸ κάτω μὲν ἥπλωται τὸ δὲ ἄνω σε- 

»ώτερο», βόθυνος, ἡνίκα δοκεῖ βάος ἔχειν ὃ 
φαιρόμενος ἀςήρ. καὶ παροιμία '"ἐδεὶς κοµή- 
της ὅσις ἐὶ ---τὸ δὲ ἀκροτελεύτιον αὐτὸς σὺ 
πρὸς τὴν ἠχὼ τᾷ τριµέτρα συνάρµοσον"' οὐ 
γὰρ ἔγωγεφδέγξομιαι τὸ δεινὸν ἐκεῖνο πρᾶγμα 
καὶ ὄνομα (Άγηςε. ρ.85: ef. v. ψη»ίζω). - 

κομίατον ἐξαίτησιν λαμβάνω» τὸ άφε- 
Φῆναι, 

χομιδῇ λίαν, παντελῶς, ὁλοσχερῶς, εἰ- 

λικρινῶς, παντάπασιε, τελείως. 

κομιδή ἡ ἀνάσωσις, Ἠρόδοτος (494). 
λέγεται δὲ καὶ ἡ ἄφιξις, ἡ δίοδος" αΠολύβιος 
τῆς εἲς τοὔμπροσθεν — καὶ τῆς ὅλης 

ἐπιῤολῆς ἀπέςη.' 
κομιδήν ὀπιαθειων. καὶ τὸ ἀπολαβεῖν 

τι τῶν προσηχόντων κομιδὴν ἐκάλεσαν οἱ 

ῥήτορες. 
κόμιζε (Ηοια. 2 40 — 
κομίζεται ἀντὶ τᾶ ἔχει. (5 ΟΗ 580) ἂν 

ᾗ Φέλεσα, πάντ ἐμᾶ κομίζεται»' 
κομισικὰ πλοῖα. ὅτως ἐκαλεῖτο ἐν οἷς 

ἐκόμιζο» οἱ τύραννοι τὰ ληφώέντα λάφυρα, 
. ὡς 'Ὑπερίδης δηλοῖ. Harp. 

κόμμα. ᾿ριςοφάνης (αι, 863) ᾿ἔοικε 
ὁ) εἶναι τᾶ ποκηρᾶ, χόµµατος, ἀπὸ μετα; 
φορᾶς τῶν »ομισμάτω», ἐξ ὀλήη χρυσίς xt · 
κομµένω». ἀντὶ τδ εἰπεῖν φαύλα συςήµατος. 
πονηρὺ» κόμμα ὁ παρακεκοµµένος ἄργυρος. 
εΓ. ν. πονηροῖς. 

Κομμαγηνή ὄνομα τόπα. καὶ Κομμα- 
γη»ός ὁ ἀπὸ τᾶ αὐτᾷ τόπε. 

χύµμματα καὶ κυρήβια. τὰ μὲν κυρή. 
βιά ἐσι τὰ πίενρα, τὰ δὲ κόµµατα ἔοικε µέρη 
τινὰ ἡ τῆς καλάµης ἢ τῶν περὶ τὸν σῖτον 
αὐτὸν ἐν τῷ σάχυϊ γινοµένω», ἢ τῶν ἀνθε- 
ρίκων. Harp. 
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κόµμμι καὶ ὁ λιβανωτὸς καὶ τὸ ἐξηραμ- 
µένο» ὀπῶδες δάκρνον. 

κομμέδιο». 
χομιονιτόριο» ἐπιςολὴ προςακτική, 

ἀποςελλομένη εἲς χώρας. 
χομμός περίεργος κόσµησις ' (Νὶσο]. Dam. 

exc. Peir. ρ.457) ᾽'"ἡγεῖτο γυναικῶν µυρίαπλη- 
δὺς μετὰ κομμᾶ καὶ ὀλολυγῆς," τετέςι γόε 
καὶ ὀδυρμᾶ. 

κομμᾶσθαι καλλωπάεσθαι περιέργως 

καὶ γυναικωδῶς. ὅτως Εὔπολις. 
κομµωτής καλλωπιςής. 
κομμωτίζω ἐπιμελόμαι, 
χοµμμωτικαί, ἀπὸ τῇ κόµπη" οἳ δὲ ἀπὸ 

τᾷ κόπτω. κομμὸς ὅ κεκομµένω» τριχῶν κύ- 
σµος, κομμωτικὸς δὲ ὁ ἐκ περιεργίας κόσμος. 
καὶ χομµωτικό» ἀδετέρως. 

κομμώτρια ἐμπλέκτρια, ἡ κοσμᾶσα τὰς 
γυναῖκας. seli. Α Εεε]. 732. 

κόµοδα ὅδόσις ἐπὶ σεισμᾶ (8η σιτισμᾶ) 
παρεχοµένη. 

Κόμοδος βασιλεὺς Ῥωμαίω», ὃς ἐπό 
τινος τύχης ἐλαννόμενος ἐς τοσᾶτον μανίας 
καὶ παροιίας πρεχώρησεν ὡς τὴν ἰδίαν 

προσηγορία» παραιτήσασθαι, ᾿Ηρακλέα δὲ 
καὶ «4ιὸς υἱὸν ὀνομάζεσθαι. τές τε µῆνας 
ἀφ᾽ ἑαυτᾶ φέρευ τὰς προσηγορίας προσέτα- 
ξεν ὅτως, “άμαζόνιος Κόμοδος «4ὔγεςος Ηρά- 
χλειος Ῥωμαῖος 'Ὑπεραίρων «4νίκητος Εὐσε- 
βής Εὐτυχής «4όκιος «4ἴλιος 4ὐρήλιος. ἀπο- 
δυσάμενός τε τὸ Ῥωμαίων σχῆμπα λεοντῆν 
ὑπεςρώννντο καὶ ῥόπαλον ἐπεφέρετο, ὅτω τε 
Φηρίοις καὶ ἀνθρώποις δηµοσίᾳ ἐμονομάχει, 
εὐσόχως κατὰ τὸ ἀληδὲς ἀκοντίζων καὶ παρὰ 
πάντων Φαυμαζόμενος, ἐπειδὰν δὲ εἲς πολλὴν 
µιαιφο»ίαν ἐεράπη, πάντας ἀφειδῶς τοὺς 

ἀθλίης καὶ λελωβημένες ἄνδρας ἐς τὸ Φέα- 
τρο» συναγαγώ», ὁρακοντοειδῆ τέ τινα περι- 
Φεὶς ἐκ γονάτων φάσματα, ὡς γίγαντας τῷ 
ῥοπάλῳ κατειργάσατο. καθεύδων δὲ ἐν τοῖς 
µονοµαχείοις, ἐκεῖθεν ἐς τὰς πανηγύρεις πρὸς 
τῆς συγκλήτα βελῆς ὑπαντώμενος ἐκ πάντων 

μὲν κακῶς διεβάλλετο, ὡςε καὶ τὴν ΊἹήαρ- 
χίαν, ἣν εἶχε παλλακῶ» τιµιωτάτη», κατα- 
γνῶναι αὐτῷ καὶ .ἀπαγορεῦσαι τὰ πραττύ- 
µενα. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι ἱκέτευον αὐτὸν 
μηδὲν ἀνάξιον τῆς βασιλείας ποιεῖν, lo. An- 
ος]. exe. Peir. ρ.822. 

κόµπαρος, ὃς συνέζευκται εἲς ὕπηρε- 
σίαν τινί, ὁμοίως τὴν αὐτὴν ἐκτελῶν χρεία». 
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χομπολακύθε µαταιοκύμπε καὶ κομ- 
πώδας. παραπεποιηµένον δέ ἐσι καὶ παρα- 
πεπλασμένον τὸ ὄνομα": ἀπὸ τᾷ λακεῖν γὰρ 
ἐν παραγώγῳ γέγονε τὸ ληκύθιον. ληκυνί- 
ζειν γὰρ τὸ μεῖζον ῥοᾶν καὶ ψοφεῖν' ἦχον 
γὰρ ἀποτελεῖ καὶ ἡ λήκυθος, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ 
πεφύσηται, πάντα δὲ τὰ πεφυσηµένα κόμ- 
πον ποιεῖ. ἀπὸ γῶν τᾶ κόμπε καὶ τῆς ληκύ- 
ὑα συντέθειται. seli. Α ΑΕΙ. 580. 

κόµπος ἁλαζονεία, ἔπαρσις' ᾿πέφυρτο 
δὲ τῇ δεήσει κόµμπος βαρβαρικὸς καὶ ἔμφα- 
σις εὐτυχίας.' 

κομποφακελορρήμονα ἀντὶ τῷ βα- 
ρυρρήµονα" φάκελοι γὰρ τὰ βαρέα φορτία 
ὁιὰ ξύλων. εἰ, Α Βαη. 863. 

κόμπῳ ἐπάρσει, κενοδοξίᾳ" "ἔσι τεκµη- 
ριῶσαι ὥς ὑπαινιστόμενοι γῆν ἔχειν σιδηρο- 
φόρον τῷ τοιῷδε κόµμπῳ ἐχρήσαντο”. (Με- 
nand. ρ. 380 Nich.). 

κομψεία ἐλαφρία, ἀςειότης, πιθανολο- 
γία, ἀλαζονεία. scli. Α Αγ. 195. 

κομψευόμενοι ἀλαζονευόμενοι" 
θανται δὲ ὅμως τῇ πείρᾳ κομψενόµενοι τὴν 
ἐπωνυμίαν.'' περὶ ἱσοριογράφων ὁ λύγος. 

πομφευριπικῶς (Α Κα. 18) πανούργως 

κατὰ Εὐριπίδη». 

κομψόν περίτρανον, περίλαλο», πανᾶρ- 
ον, ἁπατητικό», πιθανό», τεχνικόν, ἔστι ὃ᾽ 
ὅτε καὶ ἀγαθὸν καὶ σπεδαϊῖον. (Theopliyl. 
Βίπι. 3 ϐ) 'ὃ δὲ τὸ τῶν ἀτυχημάτων ὁ φέ- 
ρων κομψὸν αἰσχίσαις ὕβρεσι τὸν Βαρὼμ 
— γυναικείᾳ ἐσθητι. ριςοφάνης 
Νεφέλαις (645) “πρῶτον μὲν εἶναι κομψὸν 
ἐν συνεσίᾳ,"' τιτέςι πιθανὸν καὶ εὔχαριν ἐν 
συνόδῳ καὶ τῇ πρὸς τὺς ἑταίρᾶς κοινωνίᾳ. 

Αριστοφάνης (Βατ. 977) ""ἁμὸς δὲ Ίλειτο- 
φῶν τε καὶ Θηραμένης ὁ κομψύς᾽' ἀντὶ τᾶ 
ἀςεῖος. ΙΚλειτοφῶ» δὲ ὡς ἀργὸς ἐκωμωδεῖεο" 
νῦν δὲ ὡς παλίμβολον καὶ πανᾶργο» βάλε- 
ται αὐτὸν ἀποδεῖξαι, καὶ αὖδις ''τὸ πρᾶγμα 
κομψὸν καὶ σφόδρ ἐκ τᾶ σᾶ τρόπη”' (Α ΤΗ. 
μ9). "καὶ εἴ τις αὐτὺς ἀποθανεῖν ὁὶς λέγοι, 
ἐκ ἄν φανείη κομψὸς ἀλλὰ τῶν συνετωτέ- 
θων’' «4ἰλιανὸς περὶ ἀσεβῶν βασιλέων» λήδη 
παραδοθέντων φησί. καὶ 4ρισοφάνης (Υεερ. 
1308) ''ἐπὶ τῷ κομιᾷς καὶ κομιφὺς εἶναι προσ- 
ποιῇ; ' '"διελθὼν λόγον περὶ ψυχῆς ἐκ χρύ- 
νου κομψῶς μεμεριμνημένον."' 

κομῶσα ἀνφᾶσα. "πλάτῳ κομῶντες. 
χύναβος ψόφος, Ίχος (ΑΡ 7 581) 

7 ’ 4 

κομπολακύθου ---κονίω 

.”. 

ἀφριόεν κοναβηδὸν ἐπιπρίησα γένειον.' 
“{ωακαίνης γυναικὺς ὁ λόγος. 

κόνδυ ποτήριον. 
χονδυλίσας κονδύλοις πλήξας" 'ὁ δὲ 

"Ἠρακλῆς παῖδα νίπτρα προσφέροντα ἕἅ κα- 
ταθύμια κονδυλίσας ἀπέκτεινε. «{. κε. Αροὶ- 
lon. ΗΝ, 1 12132. 

κόνδυλο». τὸ ἐκολάφισαν αὐτόν, ὡς ἔοι- 

κέν, ἐντεῦύεν οἱ «ἄττικοὶ λέγησιν. ὁ δὲ κό- 
λαφός ἐςι παρ ᾿Επιχάρμω. ριςοφάνης (Ρας. 
199) "ἣν ὁ παῖς οἶνον αἰσῇ, κονδύλεης αὐτῷ 
ὁίδε' ὑπὲρ τῇ ἐθίζειν τὰς παϊῖδας μηδέν τι 
περιττὸν αἰτεῖν. - 

κονία ὁ κονιορτύς, »ίτρο», ῥύπος, 'ἔλεη- 
σα» ἡμᾶς ἄνευ κονίας” “4ριστοφάνης (1ωγ». 
469). καὶ ἀδετέρως κόνιον. καὶ κονέῃσι. 
καὶ κονιορτῦται. καὶ κονιωµένες κό- 
νεος πεπληρωμένας. 

κονιαταί οἱ τὸς τοίχες παραχρίαντες. 
κόνιον βοτάνη δηλητήριος, διὰ τοῦ ο 

μικρῦ διὰ τὸ μέτρο» τῷ σίχα’ (ΑΡ 3 46) 
“πρὸς γὰρ “4θηνωίων κύνιον μὲν ἁπλῶς σὺ 
ἐδέξω". αὐτοὶ ὃ᾽ ἐξέπιον τᾶτο τεῷ ςόματι."' 

κονιύπες πολυσχιδὲς ὑπόδημα, τὸ κἡ 
σκεπάζον ὅλον τὸν πόδα, ἀλλὰ καταπασσό- 
µενο» ὑπὸ τῆς κόνεως. ἡ δὲ κόνις ἀπὸ τῆς 
χύσεως, ἢ ἀπὸ τᾶ καίω τὸ κόπτω, ἡ ὅια- 
κεκομµένη γῆ. γράφεται δὲ καὶ κονίποδα (Α 
Εοεὶ. 843). τητέσι ςενὸὺν σανδάλιον, ὁ διὰ 
τὴν ςενύτητα ὁ πὰς ἐκονιορτᾶτο. 

κονιορτός. ''ἀσκὸς πλείςες ἐσότι µάλι- 
στα πληρώσας κονιορτᾶ φέρει» ἔδωκεν ἑκά- 
στῳ ἀνδρέ, καὶ κατὰ τὴν συμπλοκὴν τοὺς 
ἀσκὲς τῆς αἰθάλης νύττειν µαχωιριδίοις." 
οἵ. νν. αἰθάλη εἲ στεγανώτερο». 

κονιορτωσάμκενο» κόνιν ἐπιῤαλόμενον" 
“Ἱκονιορτωσάμενο» καὶ τὸν ἐκ πορείας κατὰ 
σπεδὴν ἐρχόμενον ἐπιφαίνοντα." 
κόνις κόνεως, τῇ κόνει, 

κόνισαι (4 Εεε]. 1168) γυμνάσθητι, καὶ 
κεκονῖσθδαι τὸ γυµμνάζεσθαι. 

κονίσαλος κονιορτός. ἢ ἸΚονίσαλος δαί- 
μων πριαπώδης, ἐκ τὸ μὴ ὀκνεῖν καὶ ἐπὶ 

κύνεως μέγνυσθαι (4εΙ. ALys. 981). καὶ κο- 
νισάλεος. 

κονίσεσι (Ηοια. ⸗ 145) χόνιν ἐγερᾶσι. 

χονίερα" '6δ᾽ αὖ κονίσρας εἲς τὸ ῥῖψιαι 

τὲς πόνες᾽) (ef. v. αἰετός). κονίςσρα παλωαίςρα 
ἢ κυλίςρα. | 

κονίω χρίω. 

περὲ 
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Νοννᾶς µέθυσος αὐλητής. καὶ παροι" | ἀριδμοῦ κατανοεῖσθαι' οὗ προηγεῖται τὸ 

µία (Α Εα. 551) “Κοννᾶς δέφανον μὲν ἔχων 
δέψει ὁ) ἀπολωλώς. ὃς εἲς τὰ συμπόσια 

παρῆν ἀεὶ ἐςεμμένος. ἢ ὅτι ὀλυμπιονίκης Υε- 
»όμενος πένης ἦν, μηδὲν ἕτερον ἢ κύτιωον 
ἔχω». ἢ ὅτι αὐλητὴς ἦν ἄριςος πενιχρύς, πολ- 
λάκις ςεφανωθείς' ἐφ᾽ οὗ Κρατῖνος εἶπεν 

'"εσθινε καὶ σῇ γαςρὶ ὁίδᾳ χάριω, ὄφρα σε 
λιμὸς ἐχδαίρῃ, Κοννᾶς δὲ φιλοςέφανός σε 

φιλήση."' λέγει δὲ αὐτὸν τοσαῦτα »ικήσαντα 
(εηδέπω τετιμῆσθαι. 

κόννας" "ἐδωρεῖτο δὲ πᾶσι τὰ πρέποντα, 
τοῖς μὲν παισὶ κόννας καὶ ψέλια, τοῖς δὲ νεα- 
νίσκοις ῥαμφὰς καὶ μαχαίρας”. Πολύβιός 
φησι (10 18). 

Κόννεα ψῆφον (Α Ὑεερ. 673), ἐπὶ τῶν 
εδενὸς ἀξίων, ὁ δὲ Κόννος λυρῳδὸς ἦν, ὡς 
τινές φασιν, τῶν ἄφώνων, ὡς ὁέ τινες, κι: 

δαρῳδός. 

χόνος ἀρτοξύῃ, παροιμία ἐπὶ τῶν ἀν- 
ταποδιδόντων. 

Κονοσκογκόλορος ὁ ἑλληνιςὶ ὄνομα- 
ζόμενος «Σαρδανάπαλλος, ὃς τὰ γυναικεῖα 

φρονῶν καὶ περὶ τρυφὰς ἀσχολόμενος κατε- 
λύθη ὑπὸ ᾽4ρβάκε τῦ ἰδίη «ερατηγᾶ, ἀναγκα- 
σδεὶς ἐλφεῖν εἷς ἑκόσιον Φάνατον καὶ σὺν 

τοῖς βασιλείοις ἑαυτὸν κατακαῦσαι, ὁ δὲ 

"4ρβάκης ὅτος καὶ τὴν βασιλείαν εἰς Ἰήδες 
μετέθηκεν. 

κονσιςώριον» Φεῖον συνέδριο», εἴ, ν. 
κωνσιςόριο». 

κοντῷ πλεῖν, παροιμία, ἤγεν προση- 
κόντως ζῆν. 

κονῶ τὺ ἀγωνιῶ. 
κύξα τὸ ὀπίσω τᾷ γονατίη µέρος. 
κόορτις Ρωμαϊκὴ σπεῖρα" ''ἄθρες ἄγων 

ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐπὶ τέτταρας κοόρτες'' 
Polyb. 11 93). 

.  Χόπις δύρπιον τρύφος τι. 
ν κΧκόπις ὁ λάλος, ὁ ῥήτωρ. 

χοπίς ἡ µάχαιρα. (ΑΙ) 6 958) ''ᾱ φονίην 
ἦγαγε πρὸς χοπίδα, αἰδεσθεὶς ἔργο».͵. περὶ 
βοὺς ὁ ὁ λόγος. '"ὃ δὲ παίεται κοπίδι τὴν κε- 
φαλὴν ὡς ὁ βιωσόμενος” εἶναι. 

χοππατίας ἵππες ἐκάλην οἷς ἐγκεχάρα- 
χται τὸ κ ςοιχεῖον, ὡς σαμφόρας τὲς ἐγκε- 
χαραγμένες τὸ σ. τὺ γὰρ σ καὶ τὸ κ χαρασ- 
σόµενον σὺν ἔλεγον ... αἱ δὲ χαράξεις αὗται 
ἔτι καὶ νῦν σώζονται ἐπὶ τοῖς ἵπποις. συ- 

ζευγνυµένε γὰρ τᾶ καὶ τᾶ σ τὸ σχῆμα τὸ ὃ 

κόππα" παρὰ γὰρ τοῖς γθαμματιςαῖς οὕτω 
διδάσκεται, καὶ καλεῖται κόππα τὸ ς. τινὲς 
δὲ κοππατίαν ἐξηγήσαντο τὸν κόπτοντα ταῖς 
ὑπλαῖς τὸ ἔδαφος, ὁ δεόντως ὑποτιθέμενοι" 

ade γὰρ Βεκεφάλας καλᾶμεν διὰ τὸ μορφὴν 
τοιαύτην ἔχειν, ἀλλὰ διὰ τὸ ὕὅτω κεχαράχ- 
θαι, οἷος οἶμαι καὶ ὁ τὸ “4λεξάνδρα τὸ Ἰήα- 

χεδόνος ἵππος ἦν, ῴ τελευτήσαντι τὴν Bov- 

χέφαλον 4λεξάνδρειαν ἔκτισεν, ἐντάφιον αὐ- 

τῷ τῆς ἀρετῆς χαριζόµενος πόλιν. δεῖ. Α 
Νις, 23. 

κοπρία ὁ πηλός. καὶ «4ριστοφάνης Eq. 
245) "κοπροφορήσω σ’, εἰ τι γρύξεις, ἀντὶ 
τᾶ, εἰ λαλήσεις, κόπρον σα καταφορήσω, τη- 
τέςι κύπρΏ πληρώσω. 

κόπτοντες" (Χ Αηκίν, 5 1 6) ''τὰ ὑποζύ- 
για κύπτοντες, ὕτω τῇ ἀπορίᾳ ἀντεῖχον, 
ἀντὶ τῷ χρώκενοι τότοις πρὸς ἐδωδήν. 

χόπτω" “4ριστοφάνης Νεφέλωις (149) 
ἀλλ’ ἀχὶ κόπτω τὴν dvᷣou. ἐπὶ μὲν τῶν 

ἔξωθεν κρεόντω» τὸ κόπτειν λέγεται, ἐπὶ δὲ 
τῶν ἔσωφεν ψοφεῖν. ἱκανῶς δὲ τᾶτο διέςειλε 

ἸΜένανδρος, ἐπὶ μὲν τῶν» ἔξωφεν λέγων “κόψω 
τὴν θύραν,. ἐπὶ δὲ τῶν ἔσωδεν ''ἀλλ' ἑψό- 
φηκε τὴν Φύραν τις ἐξιών.. (Α Lys. 960) 
"εἰ νὴ «ία τὰς γνάθες αὐτῶν δὶς ἤ τρὶς 
ἔχοψεν ὥσπερ Βηπάλα, φωνὴν. ἂν ἐκ εἶχορ. 
καὶ αὖθις Hipponax) ''λάβετέιιο ὁ οἱμάτιον" 
χόψω Βοπάλῳ τὸν ὀφθδαλμόνι"' 

Κορακήσιον. 
κχορακίας µέλας. 

χορακῖνος εἶδος ἰχθύος. Α Εα. 1048. 
χόραξ εἶδος ὀρνέ. καὶ ὁ ῥήτωρ ὁ τῆς 

ῥητορικῆς εὑρετής, περὶ A καὶ τὸ ᾿᾿κακᾶ κύ- 
θακος κακὸν ᾠόν' εἰρημένον. ἔςι δὲ καὶ εἷ- 
ὅος μηχανήματος. 

χόραξ ὑδρεύει, ἐπὶ τῶν δισχερῶς τι- 
»ῶν τυγχανόντων. 

κοράττει» τὺ ἄγαν προσµένειν καὶ λι- 
παρεῖν, ἀπὺ τῶν περὶ τὰς φΦύρας κοράκω» 
περιπετοµένων καὶ μὴ ἀποχωρόντων. 

Ὁ κορβανᾶς παρὰ Ἰψδαίοις ὁ ἱερὸς ὕτ- 
σαυρός. "Πιλᾶτος τὸν ἱερὸν Φησαιρὺν εἰς 
καταγωγὰς ὑδάτων καταναλίσκω»ν ταραχὴν 
ἐκίνησε" κατῆγε δὲ ἀπὸ τετρακοσίω» σαδίω», 
καὶ παραςήσας ςρατιώτας — 
εν (οδερι. Β. 1.5 9 4). 
Κορβῖνος ὁ Βαλέριος, ἀπὸ τᾷ κύρακος 

(κόρβες γὰρ καλᾶσι 'Ρωμαῖοι τὲς κόρακας, 

”. 2 
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καὶ ἴσως ἀπὸ τῷ κρώζειν), ἐπεὶ ὁ κόραξ ἐν 
τῇ πρὸς Κελτὸν μονομαχία συνέπραξε. καὶ 
ζήτει τὴν ἱςορίαν ἐν τῷ ἀμύσσειν. εἴ. τν. 
ἐπώνυμον εἰ Κελτοί. 

κορδακίζει αἰσχρὰ ὀρχεῖτωι" κόρδαξ 
γὰρ εἶδος ὀρχήσεως κωμικῆς. καὶ ὁ κορδα- 
χισμός. 

Κορδυαῖοι ὄνομα ἔθνας. 
κορδύλη πᾶν τὸ ἐξέχον καὶ συνεςραμ- 

µένον. καὶ ὁ παρὰ τὸν ὤμον δεσμός. καὶ 
παροιμία "'κορδύλης οὐκ ἄξιος.' 

Κορέας πόλις. 
χορείας παρθενίας" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 

5 217) "χρύσεος ἀφψαύςοιο Φιέεµαγεν ἅμμα 
χορείας.᾽᾿ 

κορεῖν κοσμεῖν ῥίῤλες, ἢ σαέρειν. 
κόρη ἤ Περσεφόνη, «{γὼ δὲ ἡ {ημήτηρ. 

ν ὅτι ἐπὶ τῶν κριτῶν τῶν ωδαίων ἐβασί- 
λευσε ἸΠολοσσῶν δης, ὃς ἔσχε θυγατέρα 
ἣν ἐκάλεσε Κόρη»: τὰς γὰρ εὐπρεπεῖς γυ- 
ναἴκας οἳ ἸΜολοσσοὶ κόρας ἐκάλαν, ταύτην 

ἐφίλησεν ὁ Πειρίθας, καὶ ἐβελήδη — 
ἁρπάσαι, γνὰς δὲ τᾶτο ὁ πατὴρ αὐτῆς άδης 
ἔλυσεν ὃν εἶχε πρὸ τῆς θύρας κύνα, ὃν ἐκά- 
λει διὰ τὸ μέγεθος Τρικέρβερο». καὶ ἐλθόντα 
κατὰ σύνταξιν τὸν Πειρίθην διεχρήσατο" 
ἐξελφύσης δὲ τῆς κόρης πρὸς ῥοήψειαν, καὶ 
αὐτὴν διεχρήσατο. περὶ ἧς φασὶν ὅτι ὁ Πἱλά- 
τω» αὐτὴν ἤρπασε. 

ο λέγετι δὲ κύρη καὶ κόρος 6 νεώτατος, 
ἀπὸ τᾶ κορῶ τὸ ἐπιμελδμαι"' πολλῆς γὰρ ἐπι- 
µελείας δέονται οἱ νεώτεροι. καὶ ἐπὶ τοῦ 
ὀφδαλμᾶ ὁμοίως. νεωκόρος δὲ ὁχ ὃ σαρῶν 
τὸν νεών, ἀλλ’ ὁ ἐπιμελάμιενος αὐτᾶ. 

4 κόρη ἡ παρθένος, παρὰ τὸ κορῶ τὸ κα- 
Φαίρω. καὶ κόρη ἡ τῇ ὀφθαλμᾶ, δὲ ἧς τὸ 
ὑγρὸν προβέβληται, ὥςε δι αὐτᾶ ἀντιλαμ- 
ῥάνεσθαι τῶν ὁρατῶν. κόρη ὃ᾽ ἂν λέγοιτο 
καὶ τὸ τρῆμια τὸ ἐν τῷ ῥαγοειδεῖ χιτῶνι, 
παρὰ τὸ δὲ αὐτῆς χεῖσθαι τὸ ὁκορατικὺν 
πνεῦμα, χόρη τις ἦσα καὶ κόρη. κόρη οὖν 
τὸ τρῆµα τᾶ ῥαγοειδᾶς καὶ τὸ διὰ τᾶ νεύ- 
ϱου προϊὸν ὀπτικὸν πνεῦμα. τὸ δὲ ἐπὶ ταύτῃ 
δέρμα κερατοειδὴς χιτών. ὅταν ὂν παχυνδῇ 
ἔτος ἀπὸ ἀλῶν τινῶν ἐκ τραυμάτων» ἐνσκι- 
ρωθεισῶν ἐν αὐτῷ, συμβαίνει τὸ μὴ ὁρᾶν. 
ὅτω καὶ ἡ μῆνιγξ παθᾶσα τὸ μὴ ἀκόειν. 

κόρηµα τὸ σάρον, τὸ κόσμητρον. (Α 
Ρας. 50) "μὴ ἐκκόρει τὴν Ἑλλάδα" ἀντὶ τᾶ 
ἔρημον οἰκητόρω» ποιῶν διὰ τῶν πολέμων. 

κορδακίζει -- Κορνοῦτος ἃ 

ἦν δὲ καὶ ἀρά τις αὕτη τοῖς ἀρχαίοις, ὡς 
πε καὶ ἸΜένανδρός φησιν '"ἐκκορηθείης σύ 
γε’) ἀντὶ τᾷ ἄρδην ἀπολεσθείης. 

Κόρης Νόρητος ὄνομα κύριο». 
κόρης κόρεως ἀρσενικῶς, διὰ τοῦ η, 

“ριςοφάνης. κόρις δὲ κύριδος Φηλυκῶς, 
κορήσατε ἐπικελήθητε. 
Κορησός ὄνομα τόπου. καὶ Κορησία 

πόλις. 

κχορθύεται (Ηοιη. 17) κορνφῦται, αἲ- 
ἕεται, ὑψᾶται, ἐπαίρεται. καὶ κόρθυς τὸ 
εἰς ὕψος ἀνάςημα" "ὃ δὲ ποιήσας ἐξ ἄμμε 
χόρθυ». καὶ ἐξάρας τῆς γῆς οὐκ ἐπὶ πολέ, 
πάλιν τῷ ποδὶ καταςρώσας αὖδις τὸ δάπι- 

όον ὁμαλὲς ἐποίησε." 
Κοριαννοῖ Φερεκράτης κέχρηται. 
κορικῶς γυναικικῶς, ὡς κόρη. 
Κορινόικόν"' (ΑΡ 6 40) ᾿'ἠδέποτ ἁμί 

σαντι ἹΚορινθικό», ἄποτε πικρᾶς τῆς ἀφία. 

σαχύε γευσαµένῳ πενίης."' 
Μόριννα ᾿4χελωοδώρα καὶ Προκρατίαςι 

Θηβαία ἢ Ταναγραία, μαθήτρια ἸΜύρτιδος 
ἐπωνόμαςο δὲ Μυῖα" λυρική. ἐνίκησε ὀέπεν 
τάκις, ὡς λόγος, Πίνδαρο». ἔγραψε βιβλία ἑ, 
καὶ ἐπιγράμματα καὶ νόμες λυρικές. 

Κόριννα Θεσπία λυρική: οἳ δὲ Κορι 
Φίων εἰρήκασι. »όµες λυρικής. 

Κόριννα νεωτέρα, Θηῤαία, λυρική, e 
καὶ ΠΗνῖα κληὺεῖσα. 

Κόριννος Ἰλιεὺς ἐποποιὸς τῶν πρὸ Ὁμί- 
ρου, ὡς τισιν ἔδοξε, καὶ πρῶτος γράψας τὲν 
Ἰλιάδα, ἔτι τῶν Τρωικῶν συνιςαµένων. 1; 
δὲ Παλαμήδες μαθητής, καὶ ἔγραψε τοῖς 
ὑπὸ Παλαμήδες εὑρεθεῖσε δωρικοῖς γράμμα: 
σιν. ἔγραψε δὲ καὶ τὸν «{αρδάνα πρὸς Πα: 
φλαγόνας πόλεμο», ὡς ἐκ τότα λαβεῖν καὶ 

τῆς ποιήσεως πᾶσαν ὑπόδεσιν Ὅμηρον, καὶ 
ἐντάξαι τοῖς αὑτᾶ βιῤλίοις. 

Κοριολανοί ἐδνικόν. 
κόριον κοράσιον μικρόν. 
κορκορυγάς βοάς, ταραχάς, Φορέῤες' 

(Α Ραο, 98Η) “'λῦσο»ν δὲ µάχας καὶ κορχκορτ- 
γάς, ἵνα «4{υσιμάχην σε καλῶμεν.᾽ (4 Τσε 
400) '"οἳ ταῖς ἀρχαῖς ἐπέχοντες τινὰ κορκς- 
ρυγὴν ἐκύκων”' ἀνεὶ τᾷ ταραχὰς ἐκίναν. 

κορκορυγµιοί ταραλαί. 
Κορνηλία ὄνομα κύριον. καὶ Λορνι- 

λιος ἐπίσκοπος, ὃς διεκρίθη Νανότου. καὶ 

ζήτει ἐν τῷ Ναυᾶτος. 
Κορνοῦτος. “δύω συγγραφέε Γωμαίων — 
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ἦσην, Τάος ΐβιος, οὗ διαρρεῖ πολὺ καὶ 
κλεινὸν ὄνομα, καὶ Νορνῆτος. πλάσιον μὲν 
οὖν ἀκόω καὶ ἄπαιδα τοῦτο», σπουδαῖον δὲ 
υὐδὲν ὄντα. τοσαύτη δὲ ἦν ἡ διαφορότης ἐς 
τόσδε τὰς ἄνδρας τῶν ἀκροωμένω», ὡς τοῦ 

μὲν Κορνύτα παμπλείςες ἀκέειν, Φεραπείᾳ 
τε καὶ κολακεία τᾶ ἀνδρὸς συρρέοντας, καὶ 
ὑιὰ τὴν ἀπαιδίαν ἐλπίδι κληρονοµίας, τοῦ 
7ε μὴν «4ιβίη ὀλίγης, ἀλλὰ ὧν τι ὄφελος ἦν 
καὶ ἐν κάλλει ψυχῆς καὶ ἐν εὐγλωττίᾳ παι- 
ῥείας, καὶ ταῦτα μὲν ἐπράττετο" ὁ χρόνος 
di ὁ ἄπρατός τε καὶ ἀδέκαςος, καὶ ἡ τότε 
φύλαξ καὶ ὁπαδὸς καὶ ἔφορος ἀλήθεια, μήτε 
χρημάτων» δεύµενοι μηδὲ μὴν ὀνειροπολᾶντες 
ἐκ κλήρου ὁιαδοχή», μήτ ἄλλῳ τῳ αἰσχρῷ 
καὶ κιβδήλῳ τε καὶ καπήλῳ καὶ ἥκισα ἐλευ- 
δέρῳ ἁλισκόμενοι, τὸν μὲν ἀνέφηναν καὶ ἔξε- 
κάλυψαν ὥσπερ κεκρυμμένον Φησαυρὸν καὶ 
κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά, τὸ τῇ Ὀμύρα, 
τᾶτον τὸν ίῤιον, τᾶ δὲ πλεσίη κἀὶ μέντοι 
χαὶ περιρρεοµένα τοῖς χρήµασι λήφην κατέ. 
χεαν τᾷ Κορνόύτα, καὶ ἴσασιν ἤ τις ἢ ἀδεὶς 
αὐτόν. Aelianus? 

ν οὗτος ὁ Κορνῦτος .«{επτίτης φιλόσοφος. 
(4εατὶς δὲ πόλις «4ιῤύης), γεγονὼς ἐν Ῥώμῃ 
ἐπὶ Ὑέρωνος, καὶ πρὸς αὐτᾶ ἀναιρεθεὶς σὺν 

τῷ ἨἩουσωνίῳ. ἔγραψε πολλὰ φιλόσοφά τε 
χαὶ ῥητορικά. 

Κόροιβος ὄνομα κύριον. καὶ µωρός τις 
μετρῶ» τὰ κύματα”. Καλλίμαχος ({. 307) 
"τὸν ὄγδοον ὥςε ἹΚόροιβο».” 

χοροκόσµια τὰ τῶν παρθένων κοσµή- 
ματα. 

χοροπλάθοι οἱ τὲς κόρες πλάττοντες 
κηρῷ ἡ }ύψῳ, τετέςι τὰ ζῴα πάντα. οἱ κα- 

τασκενάζοντες εἴδωλα βραχέα ἐκ πηλᾶ πάν- 
των» ζῴων, οἷς ἐξαπατᾶσθαι τὰ παιδάρια 

εἴωφεν, οὗτος κοροπλάθος καλεῖται. 

χοροπλάῦθους λέγουσι τοὺς ἐκ πηλοῦ 
τινὺς ἢ κηροῦ ἢ τοιαύτης τινὸς ὕλης πλάτ- 
τοντας κόρας ἢ κούρους. Harp. 

Κόρος ὄνομα κύριο». 
κόρση» (Ποπ. 4 503) κρόταφο». 
Κορσιαέ πόλις Βοιωτίας, Harp. 
κορυβαντείων µαινοµένω», ἐνθεσιώ»- 

των" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 165) "καὶ κορυ- 
βαντείω» ἰαχήματα χάλκεα ῥόπτρων.", 

Κορύβαντες. ἔνιοι τοὺς Κούρητας καὶ 
τοὺς Κορύβαντας τοὺς αὐτοὺς ὑπειλήφασι». 
ἦσαν δὲ ἄιὸς τροφεῖς οὗτοι καὶ φύλακες. 
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τινὲς δὲ αὐτοὺς δέκα φασίν, ἄλλοι ἐννέα. 
ἦσαν δὲ τῆς Ρέας ὀπαδοί, 9εΝ. Α [.γ9. 508. 

χορυβαντιᾷ μαίνεται, ἢ ὀρχεῖτω, ἢ 
δαιμονᾷ. καὶ συγκορυβαντιάσαντεςσυµ- 
µανέντες" "ὁ δὲ ς«ρατὸς συγκορυβαντιάσα»- 
τες καὶ ἐπαλαλάξαντες ἅπαντες καὶ τοῖς 
ὅπλοις ἐπιδουπήσαντες ἐσήλαντο ἐς τὸν πο- 
ταμόν.'' καὶ κορυβαντιῶν ἐνφεσιῶν, µαι- 
νόμενος. 

κορυδαλός εἶδος ὀρνέου. 
χόρυδοι ὄρτυξιν ὅμοιοι ὄρνιθες, 
χόρυζα. καὶ κορυζῶν µεμωραμένος, ἢ 

μυξάζων. καὶ κορυζῶντα. 
κόρυνθα περικεφαλαίαν. 
κχορυθαίολος. 
κόρυµβοι κλῶνες ἄκροι' ἐν ἐπιγράμ- 

ματι (ΑΡ 5 3258) μᾶλλον ἐγὼ σέο µῆλα κα- 
ϱηβαρέοντα κορύμβους ἢ μαςὺν »εαρῆς ὄρ- 
Φον ἡλικίης." “κόμην τρέφων χρυσῷ ερόφῳ 
κεκορυμβωμένην.”' εἴ, ν. ΠΊάγνης ὑ. 

κορύνη ῥόπαλο». οἳ δὲ ξίφος, οἳ δὲ ξύ- 
λον ἐπικαμπές. 

Κορυνήτης ὄνομα κύριο» (Ηοπι. Η ϐ). 
χορυ»νηφόροι (Ηετοάοί. 159) οἳ ξύλων 

κορύνας ἔχοντες εἴποντο τῷ βασιλεῖ ὄπισθε». 
κόρυς ἡ περικεφαλαία. 

χορυςσή» (Ηοπι. 4 457) ὁπλίτην. 
χορυφαῖος ὁ πρῶτος τῶν χορευτῶν. 
κορύφαλος (an κορυδαλός) εἶδος ὄρ- 

ριθος, 

χορυφδται (Ηοπι. 4 426) ἑψδται, ἐπαί- 
ρεται. 

κόρχορος ἄγριο» λάχανο» εὐτελές' διὸ 
καὶ ἡ παροιμία "καὶ κόρχορος ἐν λαχάνοισιν." 
ἔνιοι ἰχθῦν ποιὸν τὸν κόρχορον ἀποδιδόασιν 
ὡς τὸν ἵππθβρο», καὶ ὡς εὐτελὲς ἔδεσμα. λέ- 
γεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀναξίων ἡ παροιμία καὶ 
ταπεινῶν, μεταποιουµένων δὲ τιμῆς ἢ καθ’ 
ἑαυτοὺς μείζονος. eſ. v. κέρκουρος. 

Κόρωμνα πόλις. 
Κορώνεια τόπος. 
κορώνεως ὡς φιβάλεως" ἔσι δὲ εἶδος 

συκῆς. ταύτην δὲ καὶ κοράκειον λέγουσιν' ὁ 
γὰρ καρπὸς αὐτῆς κόρακι ἔοικε κατὰ τὸ 
2ρῶμα. 

κορώνη. διάφορα σημαίνει, καὶ τὸ ἄκρον 
τοῦ αἰδοίου" (Artemid. 5) "ἔδοξέ τις τὸ αἷ- 

ὁοῖο» αὑτᾶ ἄχρι τῆς κορώνης τετριχῶσθαι." 
κορώνην τὸ ἄκρον τοῦ τόξου. ἢ πλή- 

ρωσι». 
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κχορώνη τὸν σκορπίο», παροιμία ἐπὶ 
τῶν ὀυσχερέσι καὶ ῥλαβεροῖς ἐπιχειράντων. 

κορωνίές ἀκρώρεια. ἢ τὸ τελευταῖον τῆς 
οἰκοδομῆς ἐπίθεμα. ςεγάνα τὸ κεφάλαιον. 

κορωνιῶν»ν Ἰαυριῶν, καὶ ἐκορωνία 
ἐγαυρία. 

κχοσκινηδόν δίκην κοσκίνου. καὶ παροι 
µία 'κοσκίνῳ ὕδωρ περιφέρεις᾽ ἐπὶ τῶν ἀδυ- 
νάτων. 

χοσκυλιιάτια τῶν βυρσῶν τὰ σμικρό- 
τατα περικόµµατα. (Α Eq. 47) ᾿ἐφώπενεν, 
ἑξηπάτα κοσκυλµατίοις τισί, τοιαυτὶ λέγων" 
ἔνφου, ῥόφησον», ἔχε τριώβολο». ῥούλει πα- 
ρα ῶ σοι ὁόρπονι, 

Κοσμιᾶς ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων, σύγχρονος 
Ἰωάννου τοῦ «{αμασκηνοῦ. ζήτει ἐν τῷ Ἰ]ω:- 
άννης. 

κοσμεῖ διατάττει. 
χόσµει ἐπιμελοῦ" (8γπο». ορ. 100 ρ. 2499) 

"κόσμει ἂν ἔλαχες Φπάρταν, κἀγώ µοι δοκῶ 
τὴν εἱμαρμένην ἀγαπήσειν τε καὶ κοσμµήσειν 
τὴν αὐτὸς ἐκαυτᾶ, ἡγάμενος ἀγώνισμα τῶτο 

προχεῖσθαι τῷ ῥίῳ καὶ ῥάσανον, εἰ μηδὲ 
ἀτιχοῦσαν ἀπολιμπάνω φιλοσοφίαν.' 

χοσμείτω»ν κοσμείτωσαν. 
κοσμησάµενος διαταξάµενος. 
κχοσμήτορες διατάκται, ἡγεμόνες. 
χοσμµιύτης εὐταξία, 
κοσμιότης καὶ σωφροσύνη οὐ μόνον εἰ- 

σὶν ἁπαλλαγαὶ καὶ ἀφαιρέσεις τῶν ἀἄντικει- 
μένω» πονηριῶ», ἀκοσμίας καὶ ἀκολασίας, 
ἀλλὰ ζωαὶ ἐνεργεῖς καὶ αὐτοῦ ελεῖς. καὶ ἣ μὲν 
ἐπιερέφει τὰ χείρω ἓν ἡμῖν πρὸς τὰ κρείττω, 
ἣ δὲ ὅσα πάνη ἐπὶ τῆς ψυχῆς, τάττοισα 
ταῦτα καὶ διακοσιιοῦσα, ἐκγόνους τε αὐτῶν 

ἀρετὰς ἐν ταῖς τῶν πλησιαζόντων ψυχαῖς 

ἀποτίκτουσα. 
χόσµος τάξις. καὶ Ηρόδοτος (9 65) ''οἱ 

ὁὲ Πέρσαι ἠσσηδέντες ἔφευγον οὐδενὶ κό- 
σµῳ,' τουτέςι τάξει. 

σηµαίνει δὲ ὅ κόσμος τέσσαρα, εὐπρέ- 

πεια», τύδε τὸ πᾶν, τὴν τάξιν, τὸ πλῆθδος 
παρὰ τῇ γραφῇ. «4ἰλιανός "ἡ δὲ Κλεοπάτρα 
καὶ ἄλλα εἰργάσατο ἀσεβείας ἐχόμενα, ἅ κοι 
σιγῶντι κόσμον φέρει, τετέςιν εὐπρέπειαν. 

κόσιιος τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν 

ἐν μέσω σύςημά τε καὶ σύγκραμα, ὃς πλή- 
θωμά ἐςι τῶν» εἰδῶν. ἐπεὶ δὲ ἔδει κηδὲν τῶν 
εἰδῶν φφείρεσθαι, ἵνα μὴ ἀτελὲς ᾖ τὸ πᾶν, 
ἀθύνατον δὲ ἦν τὰ αὐτὰ μιένειν τῷ ἀριθμῷ, 

χορώνη τὸν σκορπίον — κόσμος 

γενρητά τε ὄντα καὶ φθαρτά, μετέχει καὶ 
ταῦτα τῆς ἀιδιότητος ὡς ἠδύνατο" διότι καὶ 
πάντα ἐφίετωι τῆς τοῦ πρώτου ἀῑδιότητος 
ὡς οἰκείας ἀρχῆς, καὶ μετέχει ταύτης ἕκα- 
σον κατὰ τὰ ἑαυτοῦ µέτρα. καὶ τοῦτό ἐςε 
τὸ σκοπιμώτατο» ἔργο»ν τῆς φύσεως, τὸ τῶν» 
φυσικῶν ἕκαςον γεννῆσαι ἄλλο οἷόν ἐςιν αὐτό. 
καὶ ἐπειδὴ δεόµεβα γεννήσεως, ἡ δὲ γεννη- 
τικὴ δύναμις ἐν ὡρισμένῳ γίνεται μεγένει, 
διὰ τοῦτο δεύμεθα τῆς αὐξήσεως. ἐπειδὴ δὲ 
ἡ αὔξησις διὰ τροφῆς γίνεται, τῆς ὃρεατι- 
χῆς πάλιν δεόμεδα δυνάμεως. διὰ τοῦτο 
τοίνυν µετέχοµεν τῶν φισικῶν δυνάμεων καὶ 
ἡμεῖς καὶ τὰ ἄλογα. ὧςε ὅταν μὲν ἐνεργῶ- 
µεν κατὰ τὰς δυνάμεις ταύτας, ὥς φυτὰ 

ἐνεργοῦμεν, ὅταν δὲ κατὰ Φυμὸν καὶ ἐπιβυ- 
μίαν, ὡς ἄλογα ζῴα" ὡς ἄνθρωποι δὲ ἐνερ- 
7οῦμεν τότε ὅτε τῷ λόγῳ κεχρήµεθα. διὸ 
καὶ ἀςείως λίαν ὁ Πλωτῖνος εἶπεν ὡς ὅσοι 
ἐμμιανῶς κατὰ τὰς ὑρεπτικὰς δυνάμεις ἐνερ- 
γοῦσι», οὗτοι κινδυνεύθσιν ἀποδενδρωθῆναςι, 
Philopon. in 1 de απίσια, «4 9. 

ὅτι οἱ σωικοὶ τὸν κόσμον τριχῶς εἶναι 
λέγουσιν, αὐτόν τε τὸν Φεὺν καὶ τὸν ἐκ τῆς 

ἁπάσης οὐσίας Ἰδιοποιόν, ὃς δὴ ἄφφθαρτός 
ἐσι καὶ ἀγέννητος, δημιιουργὸς ὦν τῆς δια- 
κοσµήσεως, κατὰ χρόν8 ποιὰς περιόδες ἆνα- 
λίσκων» εἷς ἑαυτὺν τὴν ἅπασαν οὐσίαν καὶ 
πάλιν ἐξ αὐὑτοῦ γενρῶν. καὶ αὐτὴν δὲ τὴν 
διακύσμησιν τῶν ἀςέρω» κόσμον εἶναι λέγασι, 
καὶ τρίτον τὸ συνεςηκὺς ἐξ ἀμφοῖν, καὶ ἔτι 

χόσµος ὁ ἰδιοποιὸς τῆς τῶν ὅλων οὐσίας ἡ 
σύςημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν αὐ- 
τοῖς φύσεω». ἢ σύςημα ἐκ ςοιχείων καὶ ἂν- 
ὑρώπων καὶ τῶν ἕνεκά του. τὸν δὴ κόσμον 
οἰκεῖσθαι κατὰ νοῦν καὶ πρόνοιαν, εἲς ἅπαν 

αὐτοῦ µέρος ὁιήκοντος τοῦ »οῦ καθάπερ ἐφ᾽ 
ἡμῶν τῆς ψυχῆς, οὲ ὦ» μὲν μᾶλλον δι ὧν 
δὲ ἧττον: δὲ ὧν μὲν γὰρ ὡς ἕξις κεχώρηκε», 
ὡς διὰ τῶν ὀςῶν καὶ τῶν νεύρων», δὲ ὧν δὲ 

ὡς νοῦς, ὡς διὰ τὸ ἡγεμονικῦ. οὕτω δὴ τὸν 
ὅλον κόσµο», ὡς ζῷον ὄντα, ἡγεμονικὸν ἔχειν 
τὸν αἰθέρα, καὶ χωρεῖν διὰ τῶν ἐν ἀέρι καὶ 
διὰ τῶν ζώων ἁπάντων καὶ φυτῶν καθ’ ἔξιν. 
καὶ ἕνα εἶναι τὸν κόσµο», καὶ τοῦτον πεπε- 
ρασμένο», σχῆμα ἔχοντα σφαιροειδές: πρὸς 
γὰρ τὴν κίνησιν ἁρμοδιώτατον τοῦτο. ἔξω- 
Φε» ὁ) αὐτοῦ τὸ κενὺν εἶναι περικεχυµένον, 
ἄπειρον, ὥσπερ ἀσώματο». ἀσώματον δὲ τὸ 
οἷόν τε κατέχεσθαι ὑπὸ σωμάτων, οὐ κατε- 



Κόσσας — κοτύλη 

Ἱόμενον. ἐν δὲ τῷ κύσμω μηδὲν εἶναι κενό», 
ἀλλ’ ἡνώσθαι αὐτόν" τοῦτο γὰρ ἀναγκάζει 
τὴν τῶν οὐρανίων πρὺς τὰ ἐπίγεια συ»το: 
γίαν χαὶ σύμπνοια». Diog. L.7 137. 

Κόσσας δίκαιος ἀνήρ. καὶ παροιμία 
"τοὺς Κόσσα λόγους. Κύσσας γὰρ ἐγένετο 
ῥίκαιος ἀνήρ, Πελληνεὺς τὸ γένος, . οἳ δὲ 
Πελληνεῖς οὗτοι πύλεμον ἔσχον πρὺς τοὺς 
Σαλαµινίους, καὶ ἐπεκαλέσαντο συμμάχους 
τοὺς γείτονας, ὁμολογήσαντες αὐτοῖς κετα- 
ῥώσειν τῆς χώρας" νικήσαντες δὲ οὐ μµετέ- 
ύωχαν», καὶ ταῦτα συμβονλεύοντος τοῦ ΚΝόσ- 
σον ταῖς ὁμολογίαις ἐμμένειν. ἀνδ ὧν λοι- 
μῷ περιπεσόντες τοὺς Νόσσε λόγεας ἐπήναν. 

χόσσος τὸ ῥάπισμα. 
Κοςόβαρος ὄνομα κύριο». loseph. Α. I. 

15798. 

χόσυµβος, καὶ κοσύμβη ἀνάδεσμος 
ᾗ χιτὼν κροσσωτός. eſ. ν. κόμβος. 

κοτέει φθονεῖ, ζηλοῖ, 
κοτεσσάµενος (Ἠοι. Ε 177) ὀργισδείς. 
Κοτιάειον ὄνομα πόλεως. εἰ. v. Κοτυά- 

Σ19Υ. ἵ 

κότινος ἐγριέλαιος" ἢ ὄνομα βοτάνης. 
ἐν ἐπηράμματι (ΑΡ 6 106) ''καὶ τὰν ἐκ κο- 
τίνοιο καλαύροπα, τά» ποτε τῆνος πολλάκι 

ῥομβητὰν ἐκ χερὸς ἠκροβόλει, 
χοτινοτράγα(Α Αν. 241) κύτινον ἐσθίον- 

τα, τουτέσιν ἀγριέλαιον. 
κοτίνου ςεφάνῳ. οὐ κοτίνω οἱ νικῶν- 

τες ἐςέφοντο, ἀλλὰ καλλιςεφάνῳ" ὃ δὲ ἐκφαν- 

λζων ἕφι κοτίνω. καὶ “4ριςοτέλης ϱϱ.8954 13) 

σατὰ λέξιν οὕτω φησὶ περὶ αὐτῆς "ἐν τῷ 
Πανδείω ἔσιν ἐλαία, καλεῖται δὲ καλλιςέφα- 

νος. ταύτης δὲ ἔμπαλιν τὰ φύλλα ταῖς λοι- 
παῖς ἐλαίαις πέφυκεν’ ἔξω γὰρ ἀλλ’ ἔκ ἐντὺς 
ἔχει τὰ λευκά: ἀφίηαί τετοὺςπτόρθας, ὥσπερ 
ἡ µύρτος, εἲς τοὺς σε(άνους συµµέτρους. 
ἀπὸ ταύτης λαβὼ»ν καρπὺν ᾿Ηρακλῆς ἐφύ- 
τευσεν Ολυνιπίασιν"' ἀπ ἧς οἱ ςέφανοι τοῖς 

ἀθληταῖς ἐδίδοντο. ἔςι δὲ αὕτη παρὰ τὸν 
Πισαὺν ποταµόν, περιωκοδόμηται δέ, καὶ 
ζημία µεγάλη τῷ Φιγόντι αὐτῆς. ἀπὸ ταύ- 
της ἔφερον λαῤόντες ᾿Ηλεῖοι τῶν ἀθλητῶν 
τῶν ἐν Ὠλυμπίᾳ τοὺς σεφάνας (ΦεΙ. Α Phnt. 

586). καὶ αὖθις '"ἀκούσας δὲ ὁ Ξέρξης ὃ ὅτι 
περὶ κοτίνου τοσοῦτον ὑφίσανται πόνο» οἱ 
Ἓλληνες, πῶς ἄν, εἶπεν, ὑπὲρ ἐλευθερίας ὅτοι 
µάχοιντο;. ο, Ηετοάοι. 8 96. 

χότος ὀργή, ἡ φθύνος. Τ ὁ ἀδηφάγος. 
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᾿"οὔκιν ἐδέχετο αὐτοὺς τὸ καντεῖον, τᾷ 9 εὔ 
μηνιῶντος αὐτοῖς. καὶ λιπαρούντων μιαν εν 
καὶ δεοµένων τὴν αἰτίαν τοῦ κύτε, ὀψέ ποτε 
χρῆσαι. 

κοτταβέζει οἶνον ποτηρίῳ ἀναρριπτεῖ" 
ὃ ἐποίουν οἳ οἰωνιζόμενοι. 

κοτταβίζειν παίειν. εἲς χαλκᾶς δὲ φιά- 
λας, αἲὶ καλοῦνται λαταγεῖα, ἀνερρίπτεν ἐμ- 
βάλλοντές τι πύµα" καὶ εἰ ἐγένετο μείζων 
ψόφος, ἐδύκουν ὑπὸ τῶν ἐραςῶν ἐρᾶσθαι. 
χύτταβος δὲ λέγεται τὸ λεῖμμα τοῦ ποτη- 
ρίου, ὃ ἐνέβαλλον εἷς τὰς λάταγας. ἦν δὲ 
παίγνιον παρ “4θηναίοις τοιοῦτο», ῥάῤδος 
μακρὰ πεπηγµένη ἐν τῇ γῆ, καὶ ἑτέρα ἐπάνω 
αὐτῆς κινουµένη ὡς ἐπὶ ζυγίη" εὖἶχε δὲ πλά- 
σιγγας δύο ἐξηρτημένας, καὶ κρατῆρας δύο 
ὕδωτος ὑποκάτω τῶν πλαςίγγω», καὶ ὑπὸ τὸ 

ὕδωρ ἀνδριὰς ἦν χαλκᾶς κεχρυσωµένος. τῶτο 
δὲ ἦν ἐν τοῖς συµποσίοις. καὶ πᾶς τῶν παι- 

ζόντω» ἀνίςσατο ἔχων φιάλην γέμεσαν ἀκρά- 
του, καὶ µήκοῦεν ἱςάμενος ἔπεμπεν ὅλον τὸν 
οἶνον ὑπὸ μίαν σαγύνα εἲς τὴν πλάςσιγγα, 
ἵνα γεμισδεῖσα βαρυνδῇ καὶ κατέλθη καὶ 
κατελθοῦσα αρούσῃ εἰς τὴν κεφαλὴν. τὸ ἀἄν- 

δριάνεος τοῦ ὑπὸ τὺ ὕδωρ κεκρυμµένου καὶ 
ποιήσῃ ἦχον. καὶ εἰ μὲν μὴ ἐκχυθῇ ἐκ τοῦ 
οἴνοι, ἐνίκα καὶ δει ὅτι φιλεῖται αὐτὸς ὑπὸ 
τῆς ἐρωμένης"' εἰ δὲ μή, ἡττᾶτο. ἐλέγετο δὲ 
ὁ ἀνδριὰς ὁ ὑπὸ τὸ ὕδωρ Ἰάνης, κε]. Α 
Ρας, 345. 

κότταβος. λάταξ χαλκῇ φιάλη, ἣν µε- 
ταξὺ τοῦ δείπνου ἐτίθεσαν οἴνου πεπληρω- 
µιένην". εἶτα εἰς μικρὰ ποτήρια ἐμβαλόντες 
οὔνον, εἷς ταύτην ἀπὸ ὕψους ἐρρίπτουν ἐπὶ 
τῷ ψύφον ἀποτελέσαι, ὃς ἐκαλεῖτο κότταβος" 
ἐπηνεῖτο δὲ ὁ μείζονα ψόφον ποιῶν». καὶ 
μενυσοκύτταβοι οἳ τοῦτο ἐργαζόμενοι. 
seli. AAch. 554. 

Κόττας ὄνομα κύριον. ef. v. τραγόλας, 
Κοτυάειον μητρύπολις. 
κοτύλαι τὰ ἐν ποσὶ κοιλώματα. 
Κοτύλαιον ὄρος τὸ ἐν Εὐβοίᾳ, ἀπὸ 

Κοτύλου καλούμενον τοῦ κατασχόντος αὐτύ. 
Harp. 

κοτύλη, ὃ νῦν καλοῦσιν ἡμίξεσον, παρὰ 
τὸ ἐκεῖ κεῖσθαι τὴν ὕλην», εἶδος ποτηρίου 
ὁὑμωνύμου τῷ ἀγγείῳ τῶν ὑγρῶν, ὡς χοῖνιξ. 
καὶ εἶδος ιέερου. καὶ τὸ κοῖλον τοῦ ὀςέου, 
ἔνθα ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ σρέφεταε (96. Α 
Plut. 496). καὶ ἐφ᾽ ἧς τὰ φορτία ῥαςάζασιν, 
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ἣν πρῶτος ἐφεῦρε Πρωταγόρας" φορμοφύ: 
ρος γὰρ ἦν». Ὠϊορ. 1.. 9 58. 

χοτυληδόν ἐν ταῖς κοτύλαις. 

τυληδονόφιν (Ηοπι, ε4δδ). 
χοτυληδόνες αἱ τοῦ πολύποδος πλε- 

κτάναι. 
κοτυλήρυτον (llom. 34) πολύ, ὥστε 

κοτύλῃ ἀρύεσθαι, ὃ ἔσι καίλῳ τινί. 
. Κότυς δαίμω». ε[.ν. Φιασώτης. 
ν Κότυς ἀνὴρ ἦν κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν 
ἀξιόλογος καὶ πρὺς τὰς πολεμικὰς χρείας 
διαφέρω», ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν πάντα 
μᾶλλαν ἢ Θρᾷξ" καὶ γὰρ νήπτης ὑπῆρχε, 
καὶ πραότητα καὶ βάθος ὑπέφαινεν ἐλεύθε- 
ϱο». Polyb. 

ο Κότυς. οὗτς ἄρξας Θράκης ὰ ἔτη κ΄ τὰ 

μὲ πρῶτα ἐν τρυφαῖς καὶ —— ἦν, 
αὔξησι» δὲ λαμβωνούσης αὐτοῦ τῆς εὐπρα- 
γίας εἰς ὠμότητα καὶ ὀργὴν ἐξηνέχδη, ὡς 
καὶ τὴν γυναῖκα, ἐξ ἧς αὐτῷ ἣν τέκνα, ὅια- 
κόψωι μέση», ἀπὸ τῶν αἰδοίων ἀρξάμενος. 
Ηατρ. 

Κοτύωρα (Χ Anab. 5 5) πόλις Ἑλληνίς, 
Σινωπέω» ἄποικος. καὶ οἱ πολῖται Κοτνυω- 
ρἴται. ἡ νῦν παρὰ πολλοῖς Κύτωρα λεγο- 
μένη. 

Κούῤβρικος ὁ ἐν τῇ συνηθείᾳ κουκού- 
βρικος λεγόμενος. ζήτει ἐν τῷ Πάνης. 

κούδουρο» τὸν κούνενρο». εἴρηνται δὲ 
καὶ οἱ κηφῆνες κούθουροι, παρὰ τὸ κεύθειν 
τὴν ἑαυτῶν οὐράν, ἢ ὅτι ἄκεντροι. 

κουλλούριον εἶδος μελιττούτης. 

κουρεῖα. καὶ κουρεῖον ὁ τόπος ἐν ᾧ 
κουρεύονται. καὶ κουριῶντα τὰς τρίχας. 

κουρεώτης ὁ κουρεύς, καὶ καρεῖς πλη" 
θυντικῶς. χουρεώτες δὲ ἑορτὴ τῶν ἆπα- 
τονρίων» ἡ τρίτη" ἐν ᾗ οἱ κοῦροι ἀποκειρό- 
μενοι εἰς τοὺς φράτορας ἐγγράφονται. καὶ 
ζήτει τὴν πρώτη» καὶ τὴν Φευτέραν ἐν τῷ 
ἀπατούρια. 

Κουρῆτες ὄνομα ἔθνους. 
κούρητας (Ποια. 1193) νέους. 

Κουρήτω» ςόμα" ἐδόκουν. γὰρ οὗτοι 
μάντεις εἶναι, οἷον Φεσπιῳδὺν ςύόµα. 

καὶ κο- 

κουρίας ὁ ἔσωνφεν κεκομµένος τὰς τρί- | 
:ἔφνος τῶν ἐκεῖ ῥαρῥάρων”, (εί. ν. δολιχεύεσι). χας. καὶ κουριάω κουριῶ τὸ κουρεύω. 

χουρίδιον τὸν ἐκ παρθενίας µεμνηςεν: 
μένο». "ἀνεμιμνήσχετο ὡς τὸν κουρίδιον αὐ- 
τῆς ἄνδρα ἀνέλοι.' "σὺν τῷ κουριδίῳ γα- 
µέτῃ εἲς Ἔφεσον ἦλθει 

κοτυληδόν — κοχλιάριον 

κουρίζουσα νεάζουσα, καὶ κουρίζω» 
νέος ὑπάρχων" 'ὃ δὲ τὰ ὅπλα ἀναλαβὼν ἃ 
κουρίζων φορέεσκε (Ηοια. x 185), τὸ ἀρχαῖον 
ἐκεῖνο περικαλύπτει σῶμα."' καὶ κουρίζω 
τὰ τῶν νέων φρονῶ. 

χουρίξ (Ποια. χ188) ἐκσπᾶν τριχῶ». 
χουριόσσου" ἐκ τοῦ βίου τοῦ Ἄρυσο- 

σόµου '"ἑλκόμενος ὑπὸ τοῦ κουριύσσου τῆς 
πύλεως ἐν µέσῃ τῇ πόλει.” 

Καρίων ὄνομα κύριο», ὃς ἦν προτίκτωρ. 
κοῦρος νέος. 

κουρόσυνον τὸ ὑπὲρ τῆς κουρᾶς θυό- 
µενον" ἐν ἐπιγράμμααι (ΑΡ 6 126) ""καλῷ σὺν 
τέετιγι λαρισῷενέος τρίχα τήνδε καρόσυνον. 

κουροτρόφος παιδοτρόφος" "καροτρό- 
φος γῆ. ταύτῃ δὲ Φύσαέφασι πρῶτον Ἔριχ- 
Φόνιον ἐν ἀκροπόλει καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαν, 
χάριν ἀποδιῤδόντα τῇ }ῇ τῶν τροφείων" κα- 
ταςῆσαι δὲ νόµιμον τοὺς «ύοντάς τινι ὃεῷ 
ταύτῃ προθύειν. εἰ. AThesm. 307. 

κουρσῶρες οἱ διατρέχοντες" κοῦρε γὰρ 
τὸ τρέχε. 

κοῦςσος φύλιξ; 

κουσωόία τὸ τῷ δεσμωτηρίῳ ἐπικείμε- 
νον σράτευµα, σύςημα σρατιωτικό», «ἴφος. 

κούφη γῆ τοῦτον καλύπτοι, ἀντὶ τᾶ 
µετέωρος. λέγεται δὲ γῆ γῆς κουφοτέρα, ἐκ 
οὖσα ἁπλῶς κούφη, καὶ πῦρ πυρὺς βαρύτε- 
ϱον οὐκ ἔςιν ἁπλῶς βαρύ. κοὔφον γάρ ἐστι 
τὸ ἐξ ἑαυτοῦ φερόμενο» εἰς τὸν ἄνω τόπον, 

λέγεται δὲ κούφη γῇ τῷ εὐθαωςακτοτέρα εἲ- 
ναι καὶ ῥᾷον ἀναβιῤάζεσθαι, καὶ τὸ πῦρ 
βαρὺ τὸ ῥᾷον κάτω ἑπόμενον. καὶ λέγονται 
ταῦτα καθ’ ὁμοιότητα, ἀλλ οὐ κυρίως. ''κό- 
φοις πνεύµασιν βόσκου, νέα» ψυχὴν ἀτάλ- 
λω», τουτέστι κούφ] καὶ ἁπαλῇ ζωῇ , ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν φυτῶν, ἄτινα οὐδὲν σφο- 
ὁρὸν δύνανται φέρειν, οὔτε καύσωνα οὔτε 
ἄνεμο». ὁ «άἴας φησὶ πρὺς τὸν παῖδα αὐτᾶ 
(958). καὶ ἐκκουφίσας ἀντὶ τοῦ ἀφικόμε- 
νος, ἐκπλεύσας": ''{ιονύσιος τοὔνομια, ἔμπο- 
ρος τὸ ἐπιτήδευμα, ὁολιχεύσας πολλὲς πολ- 

λάκις πλοῦς τοῦ κέρδους ὑποφήγοντας, καὶ 
πορρωτέρω τῆς ἸΜαιώτιδος ἐκκαφίσας ὠνεῖ- 
ται κόρην Ἰόλχιν, ἣν ἐληίσαντο ἸΜάχλυες, 

κουφύτερος κονιορτοῦ καὶ ἀσδενέ- 
σερος. 

χόφινος ἀγγεῖων πλεκτόν. 
χοχλιάριο» τὸ παρ ἡμῖν. 



κοχλίας -- Χρατερός 

κοχλίας ὑδὸς εἲς ἑκάτερον περτηγµένη" 
(Ρο]γί». 13 13) ᾿"κοχλίας αὐτομάτως ῥαδίζων 
προηγεῖτο τῆς πομπῆς αὐτῷ, σίαλον ἀπο- 
πτύων. 

κοχλίδιο» εἶδος ζωυφίου. 
κόψιχος εἶδος ἠχΦύος. 

κόψιχος ἐπὶ ὀρνέω», κόσσυφος ἐπὶ 

κόψιχος εἶδος ὀρνέου" 'σὺ δὲ κοψίχῳ 

ἔοικας σκάφιον ἀποτετιλμένῳ”' 4 Αν. 807) 

σκάφιον δὲ εἶδος κουρᾶς. ὅτι οἱ κόψιχοι 

ᾠοτοκοῦντες κεντοῦσι τὰ ᾠά: οἱ οὖν oyn 

—XR — πτερὰ αὐτοῖς ἐμβάλλουσι πρὸς τὺ 

ἀμῤλῦναι τὰ ῥάμφη τῇ μαλακότητι τῶν πτε- 

ρῶν. ἢ ἵνα μὴ χορυζώσι». ἡ ὁ ὅτι μετὰ τὸ 

σφάξαι πτερὰ ἐμβάλλουσιν ὥςε ἐξ αὐτῶν 

αὐτοὺς κρεµαμένους ὁραῦῆναι πᾶσι. Φε]. A 

Αν. 10861. 

κραδαίνω»ν σείω», δονῶ», σαλεύω». 

κράδη συκῆ: ἔσι δὲ καὶ μηχανή. (Α Ρας. 
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μόνοι, τουτέςι κατέκοπτο». (ΑΔ Αν. ὃν) | 

μὲν γὰρ ὂν τέετιγες ἕνα μῆν ἢ δύο ἐπὶ τῶν 

κραδῶν ῴδουσιν, θηνωῖοι δ᾽ ἀεὶ ἐπὶ τῶν 

δωκῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον. ἀπὸ ἑνὸς 

δένδρου τὸ ἄλλα πάντα μη , 

κράζω δοτικῇ. 
Μρᾶδις ὄνομα ποταμοῦ. 

κραίνουσι (Ποπ. ὁ 391, τ 567) τελειᾶσι, 

κληροῦσι, βασιλεύουσι, χυριεύουσι. 

κραιπαλαίκωµος μετωνυμικῶς ὁ κατὰ 

µέθην ;ινόµενος ὕμνος, seli. Α Ran. 218. 

πο. ἐπὶ τὸ ἀλαζονεύεσθαι" | τὸν 

δὲ Σέσωςριν ἐπὶ τοσοῦτον κραιπαλᾶν ὡστε 

ἁρμάμαξαν συμπήξασθαι χρυσοκόλλητον, λί- 

δους τε τιµίους ταύτῃ περιῤαλεῖ», καὶ ἔφι- 

ζάνων ζευγνύειν τοὺς ἠττημένους βασιλεῖς” 

(Theophyl. Sim. 611). 

κραιπάλη ὁ ἐκ πολλῆς οἰνώσεως παλ- 

μός, καὶ κραιπαλῶντα ἀντὶ τοῦ ἐκ μέδης 

ἀτακτοῦντα, µεφύοντα, ἀπὸ τοῦ τὸ κάρα 

πάλλει» τοὺς µεθύοντας, ἢ ἀπὸ τοῦ σφάλ- 

λεσθαι τῶν καιρίων. 

κραιπαλώδης' “τῆς ψυχῆς τὰ ἐλαττώ- 

µατα κατηπίςαντο, εἴτε κραιπαλώδης τις εἴη 

καὶ µέώυσος, εἴτε φιλήδονος καὶ ἐν τοῖς αἲ- 

δοίοις ἔχων τὸν ἐγχέφαλον.”' 

κραιπνός ταχύς. 
κρά/ι η, κοράµβλη τις οὖσα, ἡ ἀμβλύ- 

νουσα τὸ διορατικόν. βέλτιον δὲ ἡ τῷ κάρῳ 
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ἀντιβαίνουσα, ὔθεν καὶ πρώτη ἐν συμποσίῳ 
δέδοται καὶ παρ ἄμπελον οὐ φυτεύεται. καὶ 

οἱ «ἰγύπτιοι πρὺ τῶν ἄλλων ἐδεσμάτων 

ἑφθὰς κράµβας ἤσθιον διὰ τὸ μὴ μεθύσκε- 

σθαι οἴνω (εῦ. AEq. 506). 

κραμβοτάτουν ἠδυτάτου, ξηροτάτον. 
ἔπαιξε δὲ ριστοφάνης (Επ. 936) ἀπὺ τῆς 
τοῦ λαχάνου ἐπινοίας: αὐτοσχέδιος γὰρ ἦν 
περὶ τὰ δράματα Κράτης. ἢ τὸ καπυρό». ἢ 
τὸ χρηςύτατο». 

Κραναῶν τῶν «4θηνῶν διὰ τὸ τραχὺ 
καὶ λεπτόγειον, ἢ ἀπὸ Κραναοῦ βασιλέως, 
καὶ κραναῶν πετρῶν τῶν τραχέων. «4ρι" 
σοφάνης (Αν. 123) ᾿ἔπειτα µείζω τῶν ἄρα- 
ναῶν ζητεῖς πόλιν; 

κρανέα εἶδος φυτοῦ. 
κράνεια ἐκ κρανείας δόρυ" ἐν ἐπεγράμ- 

µατι (ΑΡ 6123) "ἔςσαθι τῇδε, κράνεια βρο- 
τοκτόνε, μηδ᾽ ἔτι λυγρὸν χάλκεον ἀμφ' ὄνυχα 
σάζε φόνον δαΐζων."' 

κράνειο» φυτό», καὶ τὸ γυμνάσιο», καὶ 
ἵ | κράνειος καρπός. κρανίο» δὲ τόπος, καὶ ἡ 

κεφαλή. 
κράνος περικεφαλαία. 
χράντορες ἡγεμόνες' (ΑΡ 6108) "βου- 

χίλου κράντορες “4ρκαδίης.” 
κρασί κεφαλαῖς. 
κρᾶσις μῖξις οἴνου καὶ Φερμοῦ. καὶ ἡ 

ἐνέργεια δὲ τοῦ κιρνῶντος" «4ἰλιανός "καὶ 
πιεῖν ἐδίδε κράσει δικαίᾳ μὴ κιρνῶν, ὤρεγε 
δὲ μὴ αἰτοῦντι καὶ φιλοφρονούμενος ἀκαί- 
ϱως, καὶ περιτὰ δεῖπνα παρατίθησι.) 

κράσπεδα ὄρους οἱ πρόποδες, τὰ ὅμα- 
καὶ ἐπίπεδα. 
χράσπεδο» τὺ ἱμάτιον τᾷ ἱερέως, πιρὰ 

τὸ εἰς τὸ πέδον ἐγγίζειν. 
χράσις ἡ πύα. 
κρατατός ἰσχυρός. 
χραταίπεδον (Ποπ. Ψ 46). 
Κράτεια ὄνομα πόλεως. 
Ἀρατερός ὄνομα κύριον, ὁ ἸΜακεδῶώ», 

ὃς ἦν µέγισύς τε ὀφθῆναι καὶ οὐ πρόσω 
ὄγκου βασιλικοῦ, τῆς τε σκευῆς τῇ λαιπρό- 
τητι διαφέρων, καὶ παντὶ τῷ κόσµῳ κατὰ 
τὸν “4λέξανδρον ἔςαλτο πλὴν τοῦ διαδήµα- 
τος, καὶ τοῖς συγγινοµένοις οἷος σὺν ἐπιει- 
κείᾳ καὶ τοῦ σεμνοῦ προσόντος φιλοφφονέ- 
ςατος ὁόξαι, καὶ πιφανώτατος τῷ ἐπ 
τῶν λόγων, ὥς συμβάλλουσι τῇ τε 
τητι τοῦ «4ντιπάτρου σώματος καὶ 

΄ — 

λὰ 
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λύτηει, ἐπὶ τούτοις τῷ ἀπροσμίκτω καὶ ἄνη: 
µέρῳ ἐς τὴς ὑπηκύας... Φεραπεύειν τὸν ρα: 

τερὸν κατὰ βασιλέα, καὶ ἐν ἐπωίνοις ἄγοντας 
κατὰ τὺ εἰκός οἷα δὴ «ρατηγῶν τὸν εὐτολ- 
μότατον καὶ τῶν πολεμικών ἔργων συνετώ: 
τατο», δεύτερον τῇ προτιμήσει μετὰ «ἀλέξαν- 
ὅρον ἀναμφιλόγως ἄγειν. κίνησίς τε οὖν δὴ 
ἦν ἐπὶ τούτῳ τῆς σρατιᾶς συµπάσης, Ἆρα- 
τερὸν μὲν οἷα βασιλέα ἐς τὸ ἐπιφανές ὃερα- 
πευούσης, καὶ ἑκάςων ἀπαξιούντων ἐν ἴση 
μοίρα ἄμφω τετάχδαι, “ἀντιπάτρω δὲ κατ 
οὐδὲν ἐθελόντων» πείθεσθαι. Εὐμενὴς δὲ κατὰ 
τὸν πύλεμον εὑρὼν τὸ ἸΚρατεροῦ σῶμα κεί- 
µενον ἔτι ἔμπνουν, καταπηδῆσαέ τε ἀπὺ τὸ 
ἵππου λέγεται καὶ κατολοφύρασθαι αὐτόν, 
ἐπιμαρτυρύμενον ἀνδρείαν τε τὴν Ἱρατεροῦ 
καὶ σύνεσιν καὶ τὸ ἄγαν ἵλεω» τοῦ τρύπου 
καὶ ἐς φιλίαν τὴν πρὸς αὐτὸν ἀνεπίπλαςον, 

ὅσον τε πλούτου ἀνέραςον καὶ ὀρθῇ δικαιο- 
σύνῃ σύντροφον. κράτιςος δὲ ἄρα οὗτος ὅτε 
τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα καὶ παρὰ τοῖς ἐναντίοις 
τῷ ἐπαίνῳ ξυμφωνούσης ἔχει. ἐντίμως δὲ 
καὶ μεγαλοπρεπῶς τὸ σώμα αὐτοῦ ἐχήδευ- 
σεν. ἔχει μὲν οὖν καὶ ταῦτα Κρατερῷ ἀγα- 
Φὴν δόξαν, πεπίςευται δὲ σωφρονέςατος γε- 

νέσθαι καὶ πραότατος καὶ φιλίας κοινωνῆσαι 
βεβαιότατος, οἷα δὴ τὸ φιλέταιρον φύσει 
κτησάµενος καὶ ἐπιτηδεύσας. 

χκρατεῖν νικᾶν" τὸν δὲ λαγωὸν κρατεῖν 
τῷ ὁρόμῳ τῶν Φιωκόντων. 

χρατήρ. τρεῖ κρατῆρας ἵσασαν ἐν τῷ 

δείπνῳ, α΄ Ερμῇῃ, β Χαρισάρ, γ΄ «41 σω- 
τῆρι. καὶ παροιμία ᾿κρατὴρ κακών") ἀνεὶ τὸ 
δοχεῖον κακῶν (Α Aeli. 935). 

.. Κράτης "4δηναῖος κωµικύς, οὗ ἦν ἀδελ- 
φὸς ᾿Επίλυκος ποιητὴς ἐπῶν. ὑὁράματα δὲ 
αὐτοῦ εἰσὶν Ὁ, Γείονεις Ἡρωες Θηρία .{ά- 
µια Πεὐζτωι άμιο, ἔγραψε δὲ καὶ κατα- 
λογάδην τινά. 

b Κράτης 4θηναῖος, κωμιλὺς καὶ αὐτὸς 
τῆς ἀρχαίας κωμωδίας. φέρεται αὐτοῦ ὁρά- 
µατα γ΄, Θησαυρὺς Ὄρνιδες Φιλάργυρος. 

ο Πράτης σκώνδου Θηβαῖος, φιλόσοφος 
χυνικός, µαθητὴς «4ιογένους καὶ Ηρύσωνος 

τοῦ '4χαιοῦ, ὃς ἐξαργυρίσας τὴν οὐσίων ὁέ- 
όωκε τὰ ἀργύρια τραπεζίτῃ, εἰπών, εἰ οἱ 
παῖδες αὐτῷ φιλοσοφήσουσι, τῷ ὁήμῳ δοῦ- 
ναι, εἰ δὲ µή, τοῖς παισίν. γήµας δὲ Ἱππαρ- 
χίων τὴν ἨΠαρωνεῖτιν κυνογαµίαν τὸν γάµον 
ἐκάλεσε, παϊδα δὲ ἔσχεν ἐξ αὐτῆς ΠΙωσικλέα. 

κρατεῖν --κρεάγρα a 

ἦν δὲ ἐπὶ τῆς η” ὀλυμπιάδος. ἐπεκλήθδη δὲ 
Φυρεπανοίκτης διὰ τὸ ἀδεῶς ἐπεισιέναι εἲς 

πανεὸς οὗπερ ἠβούλετο οὐκον. οὗτος κατα- 
λιπὼν τὴν οὐσίαν μηλόβοτο», ἀρθεὶς ἐπὶ τᾶ 
βωμοῦ εἶπεν "ἐλευφεροῖ Κράτητα Θηβαῖον 
Κράτης."' ἔγραψε φιλόσοφα. ὅτι Κράτης εἰ- 
πεν (ΑΡ 9 497) "ἔρωτα παύει λιμός, εἰ δὲ μή, 
χρύνος, εἰ δὲ µή, βρόχος. οὗτος κατεπύν- 
τωσε τὴν οὐσίαν, ὡς λέγει Φιλόςσρωτος ὁ 
«{ήμνιος ἐν τῷ βίῳ “ἀπολλωνίου τοῦ Ίνα 
νέως (1 13). 

Κράτης Τιμοκράτες ΙΜαλλώτης, φιλό- 4 
σοφος σωικός, ὃς ἐπεκλήθη ὁμηρικὸς καὶ 
κριτικὺς διὰ τὴν καὶ περὶ τὸς γραμματικὰς 
καὶ ποιητικοὺς λόγους αὐτοῦ ἐπίςασιν, σύγ- 
χρονος «4ριςάρχε τοῦ γραμμιατικᾶ, ἐπὶ Πτο- 
λεμαίον τοῦ φιλομήτορος. συνέταξε διόρθω- 
σιν Ἰλιάδος καὶ ᾿ΟὈδυσσείας ἐν ῥιῤλίοις ὅ”, 

καὶ ἄλλα, 
Κρατήτειος ὁ τοῦ Κράτητος, 
Κρατῖνος Καλλιμήδους -4θηναῖος κω- 

µικός, λαμπρὺς τὸν χαρακτήρα, φιλοπότης 
δὲ καὶ παιδικῶν ἠττημένος. ἡ» δὲ τῆς ἁρ- 
χαίας κωμµωύίας. ἔγραψε δὲ ὀράματα κα, 
ἐνίκησε δὲ ὁ'. 

κράτιςα ἀντὶ τῇ αἱρετώτερον ἡ βέλτιον. 
κρατύναι. 
κρατυντήρια ἔγραψε «{ημόκριτος ὁ 

«4ῤόηρίης βιῤλίον, ὅπερ ἐπὶν ἐπικριτικὸν 
πάντων» τῶν γραφέντων αὐτῷ ῥιῤλέων., 

Κραυαλλίδαι ἢἡ Ἱραυγαλλίδαω ἡ ἐν 
Φωκεῦσι πλησίον Μίρρας χώρα. 

κραυγή ἐπὶ τῶν εὐχομένων ἡ μετὰ προ- 
θυμίας καὶ σπαδαίας ὁιανοίας ἱκετεία. Τ]εο- 

doret. in Ὦν, ὃ 3, 

χραυγὴ Σοδόµων (Gen. 18 20) ἡ µν- 
σαρωτάτη καὶ λυσσώδης αὗτη παρὰ φύσιν 
ἁμαρτία, ὑπὸ Φδοομιτῶν διαπραστοµένη, 
ὥσπερ τις φωνὴ ἀνερχομένῃ καὶ βοῶσα τὸ 
μέγεθος τῆς ἀσεβείας εἰς τὰ ὠτα κυρία σα- 
ῥβαώῦ. καὶ ὁ μακροθυκήσας ὕςερον διὰ τὸ 
ἀμετωνύητον αὐτῶν καὶ ἀνεπίσροφο» τῆς 
ἀθιακρίτου καὶ ἀκολάςου γνώμης ἐπάξας 
κάλα δικαίως τὴν τιμωρίαν ἔφασκε ᾿κραυγὴ 
Σοδόμων» καὶ Γομµόρρας πεπλήνθυνται πρός 
με.) 

κραῦρα νόσος περὶ τὰς ὃς γωοµένη. εἴ. 
ν. ὁιάρροια. 

χραῦρο» ξηρό», καπυρό», εὔφρανςο». 
χρεάγρα" (Α Ecel. 1037) "τί δῆτα κρεά-α 



κρεάγραυὺ -- κρηπιδούµενος 

Ἴρας τοῖς κάδοις ὠνοίμεβ ἄν, ἐξὺν καθέντα 
Ιράδιον τοιουτονὶ ἐκ τῶν φρεάτων τοὺς κά- 
ους ξυλλαμβάνειν: ἐπὶ τῶν πορνικῶν καὶ 
σελγῶν γραῶν. 

Ι. κρεάγρα μαγειρικὸν ἐργαλεῖον" ἐν ἐπι- 
Ἰράμματι (ΑΡ 6 101) ᾽ὁμοῦ κρεάγρα τῇ σι- 
ὑπροδακτύλῳ." 

.. κρέας. οὕτω καλοῦσι τὸ σῶμα οἱ «άττι- 
κοὶ, εἰ μὴ περὶ τῶν κρεῶν νεναυμάχηκε᾽ 
A Παπ. 193). 

υ. κρέας. καταγρηστικῶς καὶ ἐπὶ ὄρνιθος 
ἐχρήσατο “ριστοφάνης ἐν Νεφέλαις (358) 
χρέα τ ὀρνίφεια. 

χρεῖον τὸ κρεωδόχον ἀγγεῖον. 
χρέας κρέο» καὶ κρεῖυ». 

κρείσσω»ν δόξης ἀτίμη εὐτέλεια εὐκλεής, 
τα σμικροπρεποῦς ἀρχῆς μεγαλοφυὴς κιε- 
τριότης, καὶ ὕψους ἐπισφαλοῦς ταπεινότης 
κίνδυνος. 

κρείττονος τοῦ Φεοῦ" “"προνρία δὲ δή 
τοι τοῦ κρείττονος, σογαζ όμενος τοῦ συνοί- 
σοντος τὰ τοιάδε ἐπετέλει ὁ Καῖσαρ." 

κρείω» βασιλεὺς ἡ ἄρχων, κρατῶν µε- 
Ἰάλως. 

χρέκα τὴν τρίχα” 
χρέκα ἀντὶ τοῦ ἔκοψε. 

κρέκει». καὶ κρεκύντων»ν κρονύντων 
τὴν χιΦάρα», ἐγγιζόντων. 

χρέκουσα αὐλοῦσα" ρισοφάνης Ὄρνι- 
σιν (687) "ἀλλ ὦ καλλιῤόαν κρέκουσ᾽ αὐλὸν 

ΠΦέγμασιν ἠρινοῖς. κυρίως δὲ κρέκειν τὸ 
τὴν κιθάραν κρούειν' καὶ ἐν ἐπιγράμματι 
ΑΡ 5 129) ζηνοφίλα, λιγὺ — τι κέ- 
λος. 

. ] 

παρά τὸ 

“πορφυρέην ἤμησε 

χρέκω τὺ ἠχῶ" (ΑΡ 6 54) "ἀλλ ὅκα δὲ 
πλάκτρω Τοκρὶς ἔκρεξε χέλυς, .. "4ρισο- 

φάνης (Αν. Τ71Η) τοιάδεκύκνοι συµγῇ βοὴν 
ὑμοῦ κρέκοντες ἴαχον. 

κρεμάθρα ετέωρόν τι κατασκεύασμα, 
ἐν ᾧ ἐτίθεσαν τὰ περιττεύοντα ὄψα. κρεµά- 
ὅρα δὲ εἴθηται διὰ τὸ ἀεὶ κρειαμµένη» εεε- 
τέωρον εἶναι. εἰσάγει δὲ 4ριςοφάνης τὸν Σω- 
κράτην ἐπὶ κρεμάθρας καθήμενον γελοίη χά- 
ϱιν, ὡς κετεωρολέσχην. 

χρεµόω (Ηοιη. Η 83) κρειάσω. (A Αεὶι, 
58) ᾿Ἱκρεμάσίι τὴν ἀσπίδα” ἀντὶ τοῦ εἴρη- 
γεῦσαι" ἐν γὰρ εἰρήνῃ κρέμανται αἱ ἀσπίδες. 

χθές ὄρνεο» ὁυσοιώνιςον τοῖς γαμοῦσιν, 

ὀξὺ πάνυ τὸ ῥύγχος καὶ πριονῶδες ἔχον. κρε- 
Σώς κλίνεται, gl. Ηετοάοί, ὁ 76 et seli. Αν. 1138. 
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χρεωδαισία ὁ μερισμὺς τῶν κρεῶν. 
/ 3 

καὶ κρεωδαίτης, καὶ κρεωδύτης, καὶ 
πρεωδόχον ἀγγεῖον, καὶ κρεωθοινία, 
κρεωφαγία καὶ κρεωπώλης. 

χρεώδης ἱεραργία ἡ διὰ κρεῶ» θυσία θεωύης εροργιό η ————— 
— — 1 24 

Κρέω» δέσοι πῆμ οὐδέν, ἆλλ᾽ αὖ- 
τὸς σὺ σοέ ἀντὶ τοῦ σεαντῷ. 

” * — γι 

Κρεώφυλος «ἀςυκλέας Ἁἴος ἡ Σάμιος, 

ἐποποιός, τινὲς δὲ αὐτὸν ἱςόρησαν Ομήρου 
7αμῤρὸν ἐπὶ θυγατρί. οἳ δὲ φίλον µόνον γε- 

΄ .. 3 5 ⸗ / νε .. 
γονέναι αὐτὸν Όμιήρου λέγασι, καὶ υποδεξά- 
µενον Ὅμηρον λαῤεῖν παρ αὐτοῦ τὸ ποίημα 
τὴν τῆς (ἰγχαλίως ἅλωσιν. 

κρήγυον (Ἡοι. 4 106) ἀληθές, ἀγαβθόν, 
. * — ον ε ΄ 

καλογήρυο»’ γῆους γὰρ ἡ φωνή. 
΄ ” 

κρηδεµνον (Ηοιη. Χ4Τ70) κεφαλοδέσµιον, 
} μαφόριον. 

Κρηςεύς ὄνομα κύριον. καὶ Κρηζητὶς 
νύ “ δν 

χοήμνη ῥηιατικὺν ἐκ τὸ κρήνη, ὡς 
ϱ/ 
στ. 

΄ " — “' 

κοημνίσαι ἐκ τοῦ κρημµνίζω. 

Σρημνοί ἐξέχοντες τόποι. καὶ κρηµ»Ο- 
’ 

ποιόν «ησιν «4ριςοφάνης Nub. 13741) τὸν 
[. - - 

«ἰσχύλον ὡς κεγάλας λέξεις ποιοῦντα. 
κρημνοκοπεῖν κομπάσειν, ἀλαζονγεύε- 

σθαι, μεγάλας λέξεις ποιεῖν. 
—* .. 

κρηιινός φάραγξ" “ριςοφάνης (Εα. 625) 

᾿κρομυοὓὺς ἐρείδω»,' τοτέςιν ἐγκλήματα ἐπι- 
πέµπων καὶ ἀκοντίζων, καὶ ταῦτα ὑπέρογκα. 
} ον - 3 , « 3 J 
ἀπὺὸ τοῦ ἑλασίμβαοτα εἴληφε. Όμηρος καὶ 

J * * * T τὴν ὀχΦ» κρημνὸν λέγει (Φ 244), ἐπειδὴ 
πάντα τὰ ὑψηλὸ κρηκινοί. 

κοημν)ώδη κΚατανίφοι. εἰ μὲν διὰ τᾶ 
η, ἀντὶ τοῦ μεγάλα, εἰ δὲ διὰ τοῦ παχέα 
δίκη ’ αρῄινων” κούμνα δὲ εἶδος ἀλεύρου, ἐξ 
οὗ ᾗ πιειάλα; γίνεται, τουτέςι τὸ ἄλευρον. 

καὶ τὸ λευκαίνει’ παλύνει”" Ὅμηρος (Κ 7) 

"ὅτε πέρ τε χιῶν ἐπάλυνεν ἀρούρας.' 
κρηναι" (ΑΡ 0 3339) "ἀλλὰ καὶ τήνδε 

αὐτῷ ἐγγυάλιξον χρῆναι ἐυκλειῶς θῆριν «4χαι- 

μενήνι 
κοη»ναῖον ὕδωρ. 

⸗ κοήνη — πηγή» κάρα καρήν»η κρήνη". κη» 
3 J * — ρυφὴ γὰρ τοῦ ῥεύματος. ἡ κόρη τοῦ νάµα- 

᾿ ᾽ ΄ 

τος" καὶ γὰρ θυγατέρας αὐτάς φασι. 
Κοηνίς. 

κρηπιδούμµενος ἀντὶ τοῦ ὑποδούμενος 
τὰς κρηπῖδας: ᾿"Πρετο πρῶτον «4εσγίδην τὸν 

΄ *4 — 

ποιητήν, μεταξυ κρηπιδούµενος. 

40 
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κρηπἰς Φεµέλιος, ἢ εἶδος ὑποδήματος. 
ὑποβάθρα ἡ τοὺς πόδας κρατοῦσα. 

χρησέρα τὸ περιβόλαιον τῶν κοφίνων. 

ἔσι δὲ ὁιερρωγός. ᾿ριστοφάνης (Εεοί, 983) 

ἀλλ’ οὐχὶ νυνὶ κρησέραν αἰτούμεθα."' τᾶτο 

δὲ λέγει ὡς πρὸς γραῦ». 
Κρήσιος Κρητικός: "τοὺς ἸΚᾶρας Φα- 

λαττοκρατῆσαι λέγεται μετὰ ἸΜίνω τὸν Κρή: 

σιον. 
Κρήσκης ὄνομα κύριον. 
Κρῇῆσσα ἡ Κρητικὴ γυνή. 
Κρησω ρεύς. 
κρησφύγετα τὰ πρὺς τοὺς χειμῶνας 

σεγνά, καὶ ὀχυρώματα, καὶ καταφυγή. οἳ δέ 

φάσιν ὅτι Κρητωιεῖς οἱ νησιῶται ἅμα Μένῳ 

τῷ ῥασιλεῖ Φαλκττοκρατοῦντας ἔφυγον εἷς 

σπήλαιά τινα, ὅφεν ἐκεῖνα ὠνομάσφησαν κρησ- 

φύγετα. 
Κρῆτα τὸν ἀπὸ τῆς Κρήτης. 

Κρηταιεύς. καὶ Κρηταιεῖς πληὺυν- 

τικῶς. 

Κρήτη νῆσος. 
κρητέζειν τὸ ψεύδεσθαι' Ἰδομενεὺς γὰρ 

ἐπιτραπεὶς τὸν ἀπὸ τῶν λαφύρων χαλκὸν δια; 

νεῖμαι, τὸν ἄριςον αὑτῷ ἐξείλετο. καὶ ἑτέρα 

παροιμία “κρητίζειν πρὺς Κρῆτας,᾽ ἐπειδὴ 

ψεῦσαι καὶ ἀπατεῶνές εἰσι. 

. Ἱρητικόν εἶδος χιτῶνος" ριστοφάνης 

(Thesm. 736) ''σὺ δὲ τὸ Μρητικὺν ἀπύδυδι 

ταχέως. 

ν  Κρητικόν τὸ ἀπὸ τῆς Κρήτης. 

Κρητικός ῥυθμός ἐφιν οὕτω καλούμε- 

νος" ριστοφάνης (Βεε]. 1167) ᾽"ὑπανακινεῖν 

κρητικῶς τὼ πόδει 

Κρητῖνος, 
κρῖ ἡ κριθή. καὶ Ὅμηρος (Ε 196) 'κρῖ 

λευκόν. 
κρίβανο» οἱ “ττικοὶ λέγουσι κριΦῶν 

βωῦνον, τουτέςι κάµινον. καὶ ἄρτος κρι" 

βανίτης ὁ ἐν κριβάνῳ ὠπτημένος. κρίρα» 

νος δὲ παρὰ τὸ κρῖ καὶ τὸ βαῦνος, ὃ ἔστι 

κάµινος. καὶ ᾿ρισοφάνης (Δεὶ. 66) ''εὖκ' ἐδέ- 

νιζε, παρετίθει ὁ᾽ ἡμῖν ῥἒς κριῤανίτας. -ἄρ- 

ριανός And. 28) 'οἳ δὲ ξένια ἔφερον θύννος 

ἐν κριβάνοισιν ὁπτούς.᾽ 
κρίῤβανος ὁ φοῦρνος. 
κρίγη ὁ τῶν ἀποθνησκόντων τρισμὸς 

τοῖς ὀδοῦσι γινόµενος. καὶ ριςοφάνης (Αν. 
1520) ᾿ὥσπερ Ἰλλυριοὶ κεκριγύτες.' 

χρηπίς — κριός a 

γυναικεῖον μύρτον (seli. A Ρας, 965). καὶ κρι- 

Φἐδιον ὑποκοριςσικῶς, 
κριθοτράγω»ν κριθοφάγων. Α Αν. 234. 
Κριδωτή πόλις τῶν ἐν Χερρονήσῳ, κα 

τοικισθεῖσα ὑπὸ “4θηναίω» τῶν μετὰ ΠΗιλ- 
τιάδου ἐκεῖ παραγενοκµένω». Harp. 

χρίκε (Ηοιι. 11 410) συνεσχέθη. 

κρίκος τὸ κρικέλλιο». 
κρέµατα αἱ οἰκονομίαι' «4αβίὸ ""γινώ- 

σκεται κύριος κρίµατα ποιῶν, τουτέςι ὃι- 
καίως οἰκονομῶν». καὶ τὰ ὑπὸ Φεοῦ γινόμενα 
θαύματα, Théodoret. in Ps. 9 17. 

Κριμισός ὄνομα ποταμοῦ. 
κρίµνο», διὰ τᾶ ι, ἡ κριδή. παρ Ομή- 

ϱῷ δὲ κατὰ ἀποκοπὴν λέγεται κρῖ" (Ε 196) 
'"εςᾶσι κρῖ λευκὸν ἐρεπτύμενοι. καὶ πολύ- 
κριµμνος ἡ πολύκριθος. καὶ ἐν ἐπιγράμμιατε 
(ΑΡ ϐ 305) "᾽αὐτάρκης ὁ πρέσβυς ἔχων ἅλα 
καὶ δύο κρίµμνα.' καὶ Βάβριος (108 31) “ἐγὼ 
δὲ λιτῆς οὐκ ἀφέξομαι βώλου, ὑφ ἣν τὰ 
χρίμνα μὴ φοβούμενος τρώγω.᾽ κρίµνον δὲ 
τὸ παχὺ τοῦ ἀλεύρου. 

κρι»άµενος (Ἠοπι. I 591) ἐπιλεξάμενος. 
κρῖνε δίκαζε. 
κρίνεσι ςεφανοῖς (Α Nub. 911), τουτέ- 

σι», αἳ λοιδορίαι αἱ παρὰ σοῦ ςέφανοί µοί 
εἶσιν ἐκ κρίνω». κέκλιται δὲ ἀπὸ τᾶ τὸ κρίνος 
ὡς τὸ τεῖχος. οἳ δέ φασι μεταπλασμὸν εἶναι. 

Κρῖνις ἱερεὺς “πόλλωνος. 
κρίνον τὸ ἄνθος, ἀπὺ τῆς διακρίσεως. 

διὸ καὶ τὰ τῆς ὁιακρίσεως λέγεται κρίνο» 

εὐμάραντον καὶ ταχὺ διαπῖπτο». ὁιὸ καὶ ἡ 
χολύκυνθα κρίνον λέγεται, καὶ τοὺς πτωχεὲς 
δὲ κρίνα λέγουσιν. αὐτὴ δὲ ᾗ κολόχυνθα 
ἸΜηδικόν ἐςιν ὄνομα. 

κρῖνόν µοι, κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ 
µου ἐπορεύθην' (Ρο. 25 1). 

χρινωνιά ὁ τῶν κρίνων λειμών». 
χριοκοπεῖν τὸ τοῖς κριοῖς τοῖς µηχανι- 

κοῖς πολιορχεῖν: ''οἳ δὲ τοὺς πύργους κρια- 
κοπεῖν ἐπεχείρησαν”) (Ραἰγυ. 1 43). 

Κριός ὑῆμος τῆς ττικῆς. καὶ Κριῶ- 
Φ εν ἐπίρρημα, ἡ Κριῆθεν. 

κριός τὸ μηχάνημα τὸ πολιορκητικόν.α 
καλεῖται δὲ οὕτως ὅτι προσπίπτει τε ῥύμῃ 
καὶ πάλιν ἐπανέρχεται, καὶ τοῦτο συνεχῶς 
ὥσπερ µαχόμενο» ποιεῖ. ἔςι δὲ κεραία μεγάλη 
χριοειδής, καὶ αὐτῆς τὸ προέχο»ν τῆς ἐμβο- 
λῆς σεσιδήρωται ἐπὶ πολύ, ὥςε μήτε ἀπο- 

κριδή τὸ τῶν ἀνδρῶν αἰδοῖον: τὺ δὲ’ καυλίεσθαι µέτε ἐμπίπρασδαι. 



κριός b — Κροῖσος ὃ 

ν ὅτι προτομὴ λέγεται τὸ πρόσθεν µέρος. 
ἔςι δὲ τοῦ κριοῦ ἡ κατασκευὴ τοιάδε, δοκὸς 
ὑπερμεγέθης ἱςσῷ νηὸς παραπλησία᾿ ἐςόμω- 

ται δὲ σιδήρῳ, παχεῖ κατ ἄκρον ἐς κριᾷ προ- 
τοµιήν, ἀφ οὗ καὶ καλεῖται, τετυπωµένος. 
καταιωρεῖται δὲ κάλοις µέσος ὥσπερ ἀπὸ 
πλάςιγγος ἑτέρας Φοκᾶ, ςαυροῖς ἑκατέρωθεν 
ἑδραίοις ὑπεςηριγμένος, ἀνωφθούμενος ὑπὸ 
πλήώους ἀνδρῶν εἲς τὸ κατόπιν, καὶ τῶν 
αὐτῶν πάλιν ἀθρόως εἷς τοὔμπροσῦεν ἐπι- 
βρισάντω» τύπτει τὰ τείχη τῷ προανέχοντι 
σιδήρῳ. καὶ οὐδεὶς οὕτω πύργος καρτερὸς 
ἡ περίβολος πλατύς, ὃς κἂν τὰς πρώτας πλη- 
γὰς ἐνεγκεῖν κατισχύσειε" τῆς γὰρ ἐπιμονῆς 
κρατούσης καθαιρεῖται τὰ τείχη. loseph. B. 
ἱ. 5 7 19. 

ο κριός ὃ τὸ κάρα ἴέμενος' '"“ὣς ὁ κορύ- 
πτων ἤλαυν ὑπίσω.'' καὶ ἐν ταῖς οἰνικαῖς 
ἀποςάσεσι κριὸς καλεῖται τὸ κεράµιον τὸ 

πρῶτον, ᾧ τὰ λοιπὰ ἐπιτηρεῖεαι (αἱ. ἑνή- 
ρειςαὺ. 

κριὸς ἆσελ γόκερως. τὸν μεγαλόκερών 
φησι Πλάτων ὁ κωμικός" τὸ γὰρ ἀσελγὲς 8 
µόνον ἐπὶ τῶν ἀκολάσων ἐλάμβανον οἳ πα- 
λαιοί, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν μεγάλων». 

κριὺς τροφεῖα ἀπέτισε, παροιμία ἐπὶ 
τῶν ἀχαρίσων" καὶ γὰρ τοὺς κριοὺς ἐκτρα- 
φέντας φασὶ κυρίττειν τοὺς θρεψαμένες, ὃ 
ἔςι πλήττει. 

κριοῦ διακονία, — τὴν παροιμίαν 
᾿πριὸς τὰ τροφεῖα"') κυρέτει γὰρ τὸς τρέ- 

φοντας. 
Κρίσαµις Κῷος. οὗτος ἦν πολυθρέµ- 

µατος. τούτῳ φασὶν ἔγχελυν τὸ κάλλιστον 
τῶν προβάτων ἁρπάζειν, καὶ τὸν Κρίσαμιν 
ἀνελεῖν αὐτήν, φαινοµένην δὲ αὐτῷ ὄναρ κε- 
λεῦσαι καταθάψαι αὐτήν, τὸν δὲ μὴ φρον- 
τίσαντα παγγενεὶ ἀπολέσθαι. 

κρίσεως δοκικασίας, ὠἀκολουθίας" Al- 

λιανός ᾿κρίσεως ὃ) ὡς ἐν ἀκολάςοις εὐθείας 
οὐ διήµαρτε περὶ τὴν αἴρειτιν τῆς μιμιάδος" 
σὺν κάλλει γὰρ λαμπρῷ τοῦ σώματος ποι- 
χίλως ἤσκητο τὴν εὐαπάτητ ον παιδείαν.' καὶ 
αὖθις “τοσοῦτον προέλαβε τῇ φυγῆ τῆς κρί- 
σεως τῆς περὶ τὴν μάχην.” 

χρίσις ἐ ξέτασις, ψῆφος, βάσανος. 

Κρίσσα ὄνομα πόλεως καὶ ἰχδύος. 
Κρισσαία δάλασσ α καὶ Κρισσαῖος 

ή 

κόλπος. 

κριτικό» τὸ κρίσιµον. 
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κριτός ἐπίλεκτος, καὶ ὃ κρινόµενος. κρε- 
τὴς δὲ ὃ κρίνω». 

Κρίτω»ν “4φηναῖος φιλόσοφος, Σωκρά-α 

τους μαθητής, ὃς καὶ γνησίως διετέθη πρὸς 
Σωκράτη» καὶ τὰ πρὸς τὴν χρείαν πάντα 
ἐδίδου αὐτῷ. ἔγραψε Σωκράτους ἀπολογία». 

Κρίτω» Νάξιος ἱςσορικὸς ἔγραψεν ὀκταε-ν 
τηρίδα, ἣν Εὐδόξου φασί. 

Κρίτω» Πιεριώτης (πόλις δὲ Ἰήακεδο-ο 
νίας ἐπὶν ᾗ Πιερία) ἱςορικὺς ἔγραψε — 
νιακά, Συρακουσῶν κτίσιν, Περσικά, Σικε- 

λικά, Συρακουσῶν περιήγησι», καὶ περὶ τῆς 
ἀρχῆς τῶν ΙΜακεδόνων. 

Κριωεύς. δῆμος τῆς 4ντιοχίδος Κριώα. 
Harp. 

κροαίνω» (Ηοιη, Ζ 507) τοῖς ποσὶ κρέω». 
ἢ ἐπιθυμῶν. 

Κρόβυζοι ὄνομα ἔθνους. 
Κροβύζου ζεῦγος, ἐπὶ τῶν ἐπὶ κακίᾳ 

καὶ πονηρίᾳ σπενδοµένων. τοῦτο δὲ εἴρηται 
ἀπὺ Κροβύζυ τινὺς πορνοβοσκοῦ, δύο ἔχον- 
τος ἑταίρας ἐπὶ ὀλέδρῳ πολλῶν. Κροβύξου 
οὖν ξεῦγος ἐπὶ διασυρμῷ δύο ὁμονοούντων, 
οὓς πρότερον τοῦ ἀναωπνεῖν φασὶν ἢ τᾷ κα. 
κουργεῖν παύσασψαι. 

Κροῖσος «ἄυδὸς μὲν ἦν τὸ γένος, παῖςα 
δὲ “4λυάττεω, τύραννος δὲ ἐθνέων τῶν ἐντὸς 

ἄλυος ποταμοῦ. οὗτος πρῶτος βαρβάρων 
τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, τοὺς μιὲν κατεςρέψατο Ἕλ- 
λήνω» ἐς φόρου ἀπαγωγή», τοὺς δὲ φίλους 
προσεποιήσατο. πρὺ δὲ τῆς Κροίσου ἀρχῆς 
πάντες ἦσαν Ἕλληνες ἐλεύθεροι" τὸ γὰρ Κιμ- 
µερίων σράτευµα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίων ἀφικό- 
µενον», Ἰκροίσου ἐὺν πρεσβύτερον, οὐ κατα- 
ςροφὴ ἐγένετο τῶν πολίων, ἀλλ ἐξ ἐπιδρο- 
μῆς ἁρπαγή. Ηετοάοί. 1 6. 

Κροῖσος .4{υδῶν βασιλεύς, υἱὸς λυάτ-υ 

του, ὃς τὸ πρύτερον ἄρχειν ἔλαχεν 4δραμυτ- 
τείου καὶ Οήῤης πεδίη. «ρατεύσαντος δὲ τᾶ 
πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ Καρίων, περιήγγειλε τοῖς 

ἑαυτοῦ τὸν ςρατὸν ἄγειν ἐς Σάρδεις, ἐν οἷς 
καὶ Κοοίσῳ, ὅφις ἦν τῶν αὐτοῦ πρεσβύτα- 
τος παίδω». ὃ δέ, ὡς φασίν, ὑπὸ ἀκολασίας 
οὐχ οἷός τε ἦν, καί πως διεβέβλητο πρὸς 
τὸν πατέρα. ῥουλόμενος δὲ ἐν τῷδε τῷ ἔργῳ 
ἀπολύσασθαι τὰς αἰτίας, καὶ ἀπορῶν ὑπό- 

Ψεν μισθώσαιτο ἐπικούρους (μισθωτοῖς γὰρ 
ἐχρῶντο), ἠλὼεν ἐπὶ "4λυάττην τὸν ἔμπορον 
(an Σαδυάττην τὸν ἔπαρχον) πλουσιώτατον 
«ἄυδῶν ὄντα, δανείζεσθαι βουλόμενος. ὃ δὲ 

. - ὃν. 

4 * * 

— —— 
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αὐτὸν πρῶτον μὲν ἀναμένειν ἐκέλευσε πρὸ 
τῶν Φυρῶν ἄχρι λούσηται, μετὰ δὲ ἐντυγχά- 
νοντι ἀποκρίνεται ὅτι πολλοὶ παῖδες εἴεν 
λυάττῃ, οἷς πᾶσιν εἰ δεήσει τὸ ἀργύριον 
διδόναι, οὐκ ἐξαρκέσει" οὗκουν δοῦναι ὁεο- 

μένω. Ικροῖσον δὲ ἀποτυχύντα τἀνθρώπε ἐς 
Ἔφεσον ἀφικέσφαι κατὰ ζήτησιν ἀργυρίου. 
καὶ τότε μὲν εὐξασθδαι τῇ "ἀρτέμιδι, εἰ βα- 
σιλεύσειε, τὸν οἶκον ἅπαντα καθιερῶσαι τῇ 
ἐμπόρου. ἦν δέτις Κροίσῳ φίλος Ίων, ὄνομα 
τες τὶὸς Θεοχαρίδου εὖ µάλα εὐπόρη. ὅτος 
ἐδεήθη τοῦ πατρὸς δοῦναί οἱ χρυσίον, καὶ 
τυχὼ» δίδωσι Κροίσῳ. ὃ δὲ ὕςερον βασιλεὺς 
γενόμενος ἅμαξων ἔδωκεν αὐτῷ μµεςὴν χρυ: 
σίου, καὶ τὸν οἴκον» τοῦ ἐμπύρου τῇ “4ρτέ- 

μεδι καθιέρωσε. Nicol. Dam. exe. Peir. p. 493. 
e  Κροῖσος “{νδῶν βασιλεὺς νοµίζων ἕαυ- 
τὸν πλουσιώτατον εἶναι καὶ εὐδαιμονέςατον, 

͵ α: ον ο. 
μεταπεμψάµενος Σόλωνα τὸν «4Φηναῖον, ἄν- 
δρα σοφό», ἐπέδειξεν αὐτῷ τοὺς Ὁ ησαυροὺς 

καὶ τἆλλα τοῦ πλούτου, καὶ ἠρώτησεν  αὐ- 
τόν ᾿τίνα εὐδαίμονα πάντων ἀνθρώπων νε- 
νύμικας; ὃ δὲ ἔφη 1 έλλον τὸν« ήδη ναϊον, 
ζήσαντα εὐτυχῶς καὶ ἀποθιωύντα ὑπὲρ τῆς 
πατρίδος μιαχόμενον.. πυνανομένου δὲ αὐὖ- 
τοῦ ᾿τίνα ὂν μετὰ 1 έλλον,"' ὃ δὲ ἔφη ' Κλέο- 
βιν καὶ Ἠίτωνα, τὸ γένος «4ργείους, οἵτιγες 

τῆς μητρὸς αὐτῶν Οεωανοῦς ἡ Κυδίππης ié- 
ῥωμένης, καὶ μελλούσης πομπεύειν τῇ πα- 

Κροῖσος ο — κρόμµμυα ἐσθίειν 

καὶ τῆς ἡμετέρας ἐρᾷς, οὐκ ἄν σοι πρὸς τὸν 
καθ’ ἡμῶν ἀγῶνα ἡ τῆς τύχης εὕροια ὅια- 
είναι. καὶ ταῦτα γράψας Κῦρος ἐβούλετο 
πρὸς τὴν Ἰνδικὴν χώρα» μετοικεῖν καὶ φυ- 
γεῖν τὴν ὠμότητα τοῦ Κροίσου: ἀλλ ἡ τέ- 
του γυνὴ Ἠαρδάνη ἑωρακυῖα τὸν Ἰῦρον 
ταῦτα βελευόμενο», εἶπεν αὐτῷ ζητῆσαι τὸν 
Auvmu τὸν αὐτῇ καὶ «{αρείῳ προφητεύσαντα 
πολλάκις, καὶ παρ αὐτοῦ μαθεῖν τί δεῖ πρᾶ- 
ἔαι πρὸς τὸν Ἰκροίσου πόλεμον. ὅπερ ἀκού- 
σας ὁ Ἰῦρος µειεπέμψατο τὸν ἄνδρα, καὶ 
μεμαθηκὼς παρ αὐτᾶ ὡς νικήσει τὸν ΙΚροῖ: 
σον, τὰ πρὸς τὸν πύλεμον παρεσκεύαζεν. 

᾿ὁμοίως δὲ καὶ Ικροῖσος εἰς τὸ μαντεῖον ἔπειιφψε, 
καὶ ἐχρησιοδοτήίθη οὕτως" '"οἶδα ὁ) ἐγὼ 
ψάµµου τ ἀθιθμὺν καὶ µέτρα Φαλάσσης, 
καὶ κωφοῦ συνίηµι, καὶ οὐ λαλέοντος ἀκέω. 

ὀδμή κ ἐς φρένας ἦλδε κραταιρίνοιο χελώ- 
νης ἑψομένης ἐν Χαλκῷ ἀμό ἀρνείοισι κρέα- 
σο, ᾗ χαλκὺς μὲν ὑπέρκειται, χαλκὸς ὁ᾽ ὑπό: 

χειτια... γνοὺς δὲ ὡς ἐνεπαίχθη, πάλιν ςέλ- 

χει" καὶ ἀνεῖλεν ἡ Πυθία ''Κροῖσος “λυν 

διαβὰς μεγάλην ἀθχὴν καταλύσει. καὶ κα» 
τέλυσε τὴν ἑαυτοῦ. ὁ δὲ Λῦρος τοὺς αἰχμεα- 
λώτοις τῶν Ἰουδαίων ἀπέλυσε, καὶ κτίει 

τὴν Ἱερουσαλήα. ε[, Cedrenus ρ. 126, Malalas 
p. 194, 

χρόκη ῥοδάνη, καὶ κροκύφαντος, ὅτι 
ὁιὰ κρόκης ὑφαίνετωι (9ος. Α Ὑενρ. 1137). οἳ 

.. ἀοσεῇ ἐκ] ῥπήνης μέ (νους τῆς | δὲ ἀπὸ τῦ κε. -- { ῃ 
τροιυ εορτή επι απηγης μεχρι τεερους της ἑ απο τὸ κεκρύυαάλον αντο φασιν, οτι κρυ: 

ρας, χρονιζόντων τῶν ὑποζυγίων ὑποῦέν- 

τες τοὺς ἰδίους αὐχένας οἱ παῖδες τὴν ἁπή- 

νη» εἴλκυσαν, καὶ ἠγαγον τὴν μητέρα ἐπὶ τὸ 
τέμενος. εὐξαμένης δὲ ἐκείνης τῇ ρα γενέ- 
σθαι αὐτῆς τοῖς παισὶν ὃ τι κάλλιςον ἄν. 

Ῥρώποις, τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ εὑρέθησαν ἁμ- 
φύτεροι τετελευτηκύτες.᾽' 

ᾱ Κραΐσος, ὅτι Κροῖσος βασιλεὺς «{υδῶν 

καταθυναςεύσας τῆς «άσίας ἐν ὑπερῤβάλλοντι 
πλούτῳ, ὑπερηφάνει πάντας τοὺς βασιλεῖς 
τῶν «4σανρίω», καὶ γράφει ύρῳ τῷ ῥασι- 
λεῖ τῶν «4σσυρίων οὕτως" ᾿ἐπιτρέπομέν σοι 
παραχωρῆσαι τῆς βασιλείας ἡμετέρας τε ἃ- 

σης ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῖς ἡμῶν διαφερούσης 
ὅροις, οὐ γὰρ ὑποςήσῃ ἐπανιςαιένων ἡμῶν 
χατὰ σοῦ, οὐδὲ πρὸς τὴν τοσαύτην ἡμιῶν 
εὐτυχίαν ἀγθέξῃ.. ὁ δὲ Κῦρος ἀντέγραψεν 
οὕτως: εἰ μὲν ὁ πᾶς κόσμος οὐκ ἀρκεῖ σοι 
τοσαύτην ἔχοντι φαντασία», καλῶς ἡμῖν 
ταῦτα λέγεις' εἰ δὲ τοσαύτης γῆς δεσπόζων 

πτει τὺν φάλο», ὃ ἔςιν ἐξοχὴ τῆς κεφαλῆς. 
κροκόδειλος εἶδος ζφου. 
Κροκύλεια (Hom. Β 038) ὄνομα πόλεως. 
χκροκωτός ἱμάτιον «4{ιονυσιακόν' ρι-ι 

ςοφάνης (Βπα. 45) "ἀλλ' ἐχ οἷός τ’ ειν ἀπο- 
σοβῆσαι τὸν γέλων, ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κρο- 
χωτῷ κειμένην. ἐφόρει γὰρ καὶ κροκωτὸν 
καὶ λεοντῆν ὡς ᾿ΠΗρακλῆς" τοῦτο γὰρ ἦν φό- 
ρήμα τῷ ᾿Ηρακλεῖ, τάττεται δὲ ἡ παροιμία 
ἐπὶ τῶν» ἀνομοίων. ἐφόρει δὲ τὴν λεοντῆν 
ἵνα φοβερὸς ᾖ. 

κροκωτός εἶδας χιτῶνος" "ὃ δὲ ἤσθητου 

κροκωτὸν χιτῶνα ὑπὲρ τοῦ πλείονας εἰς αὐὖ- 
τὸν ἐπιερέφειν. 

κρόμμυα ἐσθίειν ἴσον τῷ κλαίειν" 
“λυάττη γὰρ πέμψαντι πρὸς Βίωντα τὸν 
σοφόν, ἵνα Φᾶττον παρ αὐτὸν ἥκοι, "ἐγώ" 
φησίν ᾿'4λυάττῃ κελεύω κρύμμνα ἐσθίειν 
Diog. L. 1 83). καὶ “4ριστοφάνης Lys. 799) 
᾿κρόμμυόν τ ἄρ οὐκ ἔδμ᾽ ἀντὶ τοῦ κλαύση 



κρομμυοξυρεγμίας ---κρύβδην 

καὶ χωρὶς κρομμµύων, ἤγουν δακρύσεις. καὶ 
ἑτέρα παροιμία (Α Βαπ. 607). ᾿κοουμμύων 
ὀσφραίνεσθ αι) ἐπὶ τῶν κλαιόντων. 

κρομμυοξυρεγιίας ἀντὶ τῇ ἀπεψίας" 

δρικεῖα γὰρ καὶ ἀτδὴς ἡ τοιαύτη ἐρυγή. ἀπὸ 
τῶν κρομμύων οὖν καὶ τῆς ὀξύτητος καὶ τῆς 
ἐρυγῆς συντέθεικε τὴν λέξιν. ταῦτα γὰρ εἰώ- 
ὥασι κοκίζειν εἰς τὸν πύλεμον" διὺ καὶ ὁ 
}ύλιος ἐκ τούτων ὀυσώδης. ἢ καὶ ὅτι ἐπὶ 
πολὺ ἐγκαλυπτόμενος ὁ γύλιος ἐκ διαφόρων 
ὄχψων τε καὶ ζωμῶν ὀξίδος σύμιιικτόν τινα 
ὀσμὴν ὄδωδε. seli. Α Ρας, 528. 

Κρομμυωνία. 

χρόνια ἑορτὴ ἀγομένη Ιρόνω καὶ 
τοῦ τῶν δειῶν. 

χρονικαὶ λῆμαι παροιμία, ὥσπερ τὸ 

᾿'χύτραις λημῶν καὶ κολοκύνταις, ἐπὶ τῶν 
ἀμῤλυωπούντω»., 

κρονικαῖς γνώμαιςλημώντὴνφρέ- 

να (Α Plut. 981) ἤγεν ἀφγχαίαις µωρίαις ἐσκο- 
τισµένε τὸ φρονεῖν, τουτέςσιν ἀμῤλυωπῶν, 
λήκη δέ ἐςσι τὸ πεπηγὸς Φάκρυον, ὅπερ ἐπι- 
καθεζόιενο» βλάπτει τοὺς ὀφθαλμούς. ση- 
µαίνει οὖν τὸ τετυφλωμένετὰς φρένας ὥσπερ 
οἱ τὰς λήµας ἔχοντες. 

κρονικώτερα ἀρχαιότερα, ιωρόύτερα. 
καὶ “4ριστοφάνης (Vesp. 1471) ''καὶ τὰς τρα- 
γῳδούς φησιν ἀποδείξειν Κράνους τὸν »οῦν, 
Φιορχησόµενος ὀλίγον ὕςερον.͵ 

Κρόνιον ὄμμα τοῦ μόνου, 
χρόνιππος ὁ μέγας λῆρος, κατ ἐπίτα- 

σιν λαμβανομένον τοῦ ἵππεα" ''σὺ ὁ) εἰ κρό- 
νιππος” (Α Nuh. 1066). η ὑβριςής, τρυφητής, 
πόρνος. 

κρονίω» ὄζων"' ριςοφάνης Νεφέλωις 
(407) "καὶ πῶς, ὦ μῶρε σὺ καὶ κρονίων 

ὄζων. τουτέσιν ἀρχαϊσμοῦ γέµω» καὶ µω- 
ρίας, ἤτοι ὅτι ἑορτή τις παλαιὰ ἤγετο τῷ 
Κρόνῳ, ἡ ὅτι τὰ παλαιὰ πάντα καὶ εὐ(δη 

χρόνια ἐκάλου», καὶ ἸἈρόνους τοὺς λήρους. 
Κρόνου πυγή τὸ ἀρχαῖον καὶ ἀναίσθη- 

τον κρέας. 
χρόσσας κλιμακίδας. ἐν μὲν τοῖς ὑπο- 

μ»ήμασι» ἀποδίδωσι τὰς τῶν ἐπάλξεων σε- 

φάνας, οἱονεὶ κεφαλίδας, ἐν δὲ τοῖς περὶ 

ναυςάθιιου κλίμακας. 
κροσσόὀς ὅ µαλλός. 

μη” 

κροσσωτοῖς χρυσοῖς (Ώκ. 44 13) τοῖς | 

διαφόροις χαρίσμασιν τῶν τὴν ἐκκλησίαν 
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οἱ κροσσοί, καὶ πάλιν ἥνωνται. 
χρόταλο» ἰδίως ὁ σχιζόµενος κάλαμος 

καὶ κατασκευαζόκενος ἐπίτηδες ὧςε ἠχεῖν, εἲ 
τις αὐτὸν δονοίη ταῖς χερσί, καθάπερ κρό- 
τον ἀποτελῶν. τρανὸς οὖν ἔσῃ, φησί, καὶ 
τὴν φωνὴν ὀτηρρωμιένος καθάπερ τὰ κρό- 

ταλα, ἀντὶ τοῦ εὔγλωττος, εὔςομος. 5εµ. A 
Nuh 259. 

κοόταλυς ἀρσενικῶς ἀντὶ τοῦ εὔγλωτ- 
τος καὶ εὔςομος ὡς τὸ κρόταλα. καὶ ἐν ἐπι- 
γράµμιατι (ΑΡ 5 19) "καὶ νῦν καλοῦμαι Φηλυ- 
µανής, καὶ νῦν δίσκος ἐμοὶ κρόταλον.. ἔςι 
δὲ κάλακος ἐσχισμένος. 

κρόταφος τὸ µέρος τοῦ σώματος, καὶ 
τοῦ βιῤλίου τὸ ὄπισθεν µέρος" "'ματὰ τὸν 
κρόταφο» τῆς ῥίέῤλου ἐμβαλόντες ἐκμαρτί- 
ϱριον διά τινος ἐσχηιατισμένου τὴν τέχνη» 
τῶν τὰ τοιαῦτα γραφόντων. 

χροτήσατε (9. 46 1) ἐπωινέσατε ταῖς 
χερσέ: νενικηκότων» γὰρ ὃ κρύτος. 

χροτοθορύῤου" ""Παιὰν ἄναξ, φίλον 
«{εοντάριον, οἵου κοοτοθορύβου ἡμᾶς ἐνέ- 
πλησας ἀναγ»όντας ση τὸ ἐπιςόλιον. (Ὀϊοα. 
1. 10 2). 

Κοροτωνιάτης τοῦ Κρότωνος. 
κρότωνος ὑγιέςερος, τῶτο δεῖ ἐπὶ τᾶ 

ζῴη δέχεσθαι. τὸ γὰρ εἶναι πάντοῦεν ὅμοιον 
καὶ κηδεµία» ἔχειν διακοπήν, ἀλλ’ εἶναι λίαν 
ὁμαλὸν διὰ τοῦτο, ἀπ αὐτᾶ λέγουσιν '"υγιέ- 
ςερος κρύτωνος.᾽ κρότων» δέ ἐςι ζῷον τὸ ἐν 
τοῖς βουσὶ καὶ κυσὶ γινόμενο». ε{. ν. ὑγιέςε- 

. 
ρος κρύτωνος. 

κροτώνων κυνείων φδειρῶν. 
κρουνηδόν. 
χρουνοχυτρολήραιον εἰ ἀντὶ τοῦ 

φλύαρος εἰ, κρουνὸς γὰρ τὸ χύδην καὶ ἀκρί- 
τως καὶ ἀθρύως ῥέον, λῆρον δὲ τὸ µάταιον. 
συνέφηκεν οὖν ἀπὺ τοῦ κρουνοῦ καὶ τοῦ λη- 
ρεῖν καὶ τῆς χύτρας ἀναισθήτου οὔσης, ἵνα 
τὸ ὅλον ὀηλώσῃ τὸ» ἀναίσθητον καὶ περισ- 
σολύγον. νε, AEKq. 88. 

κρουσιδημῶν κατακρούων τῇ ῥοῇ, ἢ 
τὸ» ὑημον ἁπατῶών καὶ παρακρονόµενος τῇ 

βοῃ. ἕξε δὲ παρὰ τὺ κρουσιµιετρεῖν, ὃ λέγε- 
ται ἐπὶ τῶν τοῖς µέτροις παραλογιζομένων. 
seh. AKq. 805. 

κροῦσις ἥτοι δοκιμασία, ἐπεὶ τὰ σαθρὰ 

τῶν σχευῶν κροτέµενα δοκιμάζεται, η ἀπάτη. 
seh. Α Nub. 417. 

κρύῤόη» λαθραίως, 
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χρυµμός ψῦδις' (ΑΡ 6 059) "εἰς δὲ σ’, 
ἄνασσα, τοίην χὠ νιφύεις κρυμὸς ὄπωρο- 
φορεῖ. 

χρυύεσσα (ΗΠοπι. 740) φρικώδης. 
χρύπτεια. 
κρύςαλλος. 

χρυφαίως ἀντὶ τοῦ κρύφα. 
κρύφιοι οἳ πονηροὶ λογισμοί" "ἐκ τῶν 

χρυφίω»ν µου καφάρισόν µε (Β». 18 13). 
χκρυψένους δύλιος, πανοῦργος: ᾿ην δὲ 

ἐχέμυύος καὶ κρυψίνους. ϱ[. ν. ἐχέμυύος. 
κρύψις μιέθοδος ὃν ἧς οἷόν τε λάνθά- 

νειν συλλογιζόµενον τὸ προκείµενο». χρηςέον 
δὲ προτάσεσι τὸν κρυπτικῶς ἐρωτῶντα, ὡςε 
ἠρωτημένων πασῶν τῶν προτάσεων», δὲ ὧν 
δείκνυται τὸ προκείµενον, καὶ τοῦ ἐσχάτου 
ἐπὶ τοῖς ἠρωτημένοις ἑπόμενον συμπέρασμα 
τοῦ ῥηώθέντος, ἄδηλον ὂν πῶς τοῦτο συνά- 
γεται ἐκ τῶν κειένων, καὶ ζητεῖν τὸν ἀπο- 
κρινόµενον διὰ τέ τοῦτο ἐπιφέρει τοῖς κειµέ- 
νοις. Alex. Aphrod. in Τορ. 81. 

8 κρωβύλος ὁ μαλλὸς τῶν παιδίων, καὶ 
ὁ πλύκαμος ὃν διέβαλλον οἱ τὸν χρυσᾶν τέτ- 
τιγα φοροῦντες. ἀνάδημα, κόσμος ἐκ τριχῶν 
πεπλεγμένος" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 155) '"ἅλι- 
κες αἵ τε κόμαι καὶ ὁ κρωβύλος, ἃς ἀπὸ 
Φοίβῳ πέξατο µολπαςᾷ κῶμος ὃ τετραετής.” 
Ἐενοφῶν (Απαὺ. 5 4 18) "εἶχον δὲ κράνη σκύ- 
τινα, οἴάπερ τὰ Παφλαγονικά, κρωβύλον 
ἔχοντα κατὰ µέσο», ἐγγυτάτω τιαροειδῆ. 

ν . κρωβύλος κυρίως εἶδος ἐμπλοκῆς ἐστὶ 
κατὰ Θουκυδίδη». 
ο κρωβύλος πλέγμα τριχῶν εἰς ὀξὺ λῆγο». 
ἐκαλεῖτο δὲ τοῦτο ἐπ ἀνδρῶ», κόρυιιβος δὲ 
ἐπὶ γυναικῶ», σκορπίος δὲ ἐπὶ παίδων». καὶ 
Θουκυδίδης 1 ϐ) "κρωβύλας ἀναδούμενοι,, 

«ρωγµός ἡ βοή. 
χρώζει ὡς κόραξ ἢ κορώνη κράζει: '"ἠδε 

ὁ) αὖὐ κρώζει πάλιν, εἲς τοὐπίσω ἄπελθε, 

“ριςοφάνης Ὄρνισι (3). πάλι» γὰρ τὸ εἲς τ- 
πίσω" (Ηοιπ. ϐ) 266) “παλίντονα τόξα τιτα(- 
νων.. καὶ αὖδις ' οὐκ οἱδ᾽ ὃ χρώζεις, ἐπὶ 

τῶν µάτην Φρυλούντων ὡς αἱ κορῶναι": “4ρι- 
σοφάνης Πλούτῳ (369) ''σὺ μὲν οἱδ) ὃ κρώ- 
ζεις" ὡς ἐμοῦ τι κεκλοφύτος, ζητεῖς µεταλα- 
βεῖνι. καὶ αὖδις Lys. 506) “τοῦτο μὲν ὦ 
γραῦ σαυτῇ κρώξαις, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ὀρνέων τῶν ὁυσοιωνίςων. 

κρώζουσι» βοῶσι, 
Κρῶμνα (Hom. B 895) ὄνομα πόλεως. 

χρυμός — κύαθος 

Κρῶσσος ὄνομα κύριον. 

χρωσσός ἡᾗ ὑδρία, ἀγγεῖον ὑδροφορικόν. 
καὶ κρωσσίο» ἡ σάµνος. 

κτέαρ κτῆµα. 
κτεάτισσα (Ποια. 11 67) ἐκτησάκην. 
κτείνω τὸ φονεύω. 
κτείς τὸ ἐφήβαιον, καὶ τὸ τῶν τριχῶν 

κάλλυντρον" Καλλίμαγος (1. 308) ''ἐδ᾽ οἶσιν 
ἐπὶ κτενὸς ἔσκον ἔφειραι καὶ αὖθις (ΑΡ 6 

247) ᾿'καὶ κτένα κοσμοκόμην. 
κτένα τὸ πύξινον κάλλυντρον τῶν τρι- 

χῶν"' ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 62141) ''ἠδὲ τῶν 

τριχῶν σαγηνευτῆρα, πύξινον κτένα.' καὶ 
οὐδετέρως κτένιον. 

κτεριοῦσι (Ηοιη. A 455) θάψουσι. 
κτηδό»ες τριόδοντες ἰχθύες, καὶ ὃδηρί- 

δια, καὶ ἐπ᾽ εὐθείας τῶν ξύλων ἐκφύσεις. 
κτημιατίτην τὸν κτήματα πολλὰ ἔχοντα" 

οὕτως .4{υκοῦργος. καὶ κτῆμα ἐπὶ οἰκέτου" 
'"ὃ δὲ διελέγετο αὐτῷ, καὶ ἠξίου κτήμα αὐ- 
τῶν σφῶν γεγονότα πᾶν ὃ τε ἂν δύνηται 
πρὸς κατάφεσι» τοῦ πολέμου ἐργάσασθαι."' 

κτῆνος τὺ ζῷον. 

χκτησείδιον τὸ μικρὸν κτῆμα. 
Κτησίας Κτησιάρχε ij Κτησιόχα, Μνί- 

dioc ἰατρός, ὃς ἰάτρευσεν ἐν Πέρσαις 4ρτα. 
ξέρξην τὸν µνήµονα κληθέντα, καὶ συνέγραψε 
ΠΗερσικὰ ἐν βιῤλίοις κ΄ καὶ Υ'. 

κτήσιος ὁ Ζεύς. εἴ.ν. Ζεὺς κτήσιος. 

Κτησιφῶν εἷς τῶν ἑ πρέσβεων τῶν 
μετὰ «Πημοσθένους καὶ «4ἰσχίνου πρεσβευ- 
σάντων. ἕτερος ὁὃ ἂν εἴη ὁ τὸ ψήφισμα τὸ 
περὶ τᾶ σεφάνε γεγραφὼς «4ημοσθένει, καθ’ 
οὗ καὶ λόγος ἐεὶ τῷ «4ἰσχίνη. Harp. 

κτιδέη (Ποια. 395) ἡ περικεφαλαία. 
κτίλος (Ηοιπ. Γ 196) ὁ προηγούμενος 

τῶν προβάτων κριός. 
κτιννύω φονεύω. 
χτίσις τὸ κτίσμα, ἐκ τοῦ κτίζω. 

κτυπεῖ κομπάζει, μεγαλορρημονεῖ. ΄ὃ δὲ 
τῇ διηγήσει κτυπεῖν νοµίσας τὸν ἄνδρα φη- 
σὶν ' ἀγνοεῖς, ὦ πάτερ, τῆς ἐρημικῆς ὑδοῦ 
τὸ ἀνήμερον, τῶν ἐν τῷ τόπῳ ἐπιτηδείων τὸ 
ἄπορον.᾽ 

κτζμµαι αἰτιατικῇ. 
κτώµενος συνάγων. 
κύαθος ἀντλητήριον, μέτρο» ὑγρᾶ οὐγ- 

γιῶν ῥ’, ἢ κοχλιάριο». «4ριςοφάνης Lys. 445) 
᾿κύαθον αἰτήσεις τάχα, ἵνα προσθῇῆς ταῖς 
γνάφοις' οὕτως ὑπωπιασθήσῃ καὶ τυφθήσῃ 



κχυαμεῦσαι -- Κυδαντίδης 

ὑφ' ἡμῶν. γεμίζουσι γὰρ κύαθον Φερμᾶ, καὶ 
προσκθλλῶσι τοῖς οἰδήμασι, καὶ Φεραπεύεσι. 
κίαθος οὗ» παρὰ τὸ χύω, χύαθος καὶ κύα- 
ὕος. ef. v. ὑπωπιασιμέναι. 

κυαμεῦσαι κυάµω ψηφοφορῆσαι, ᾧ 
ἐχρῶντο οἱ βουλενταί. 

χύαµος εἶδος ὀσπρίου. 
κναμοτρώξ ὁ δικασής, τρεφόµενος ὑπὸ 

χνάµων" πρὸ γὰρ της εὑρέσεως τῶν ψήφων» 

χυάµοις ἐχρῶντο ἐν ταῖς χειροτονίαις τῶν 
ἀρχόντω» καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. ὡς ἂν τῶν 
Ψηφιζοµένων ἀργύριον λαμβανύντων καὶ χει- 
ροτορούντων τὰς διδόντας πλέον (οί). Λ Εα. 
4), καὶ αὖθις | ̓κοινεῖ δὲ τούτες οὐ κυαµο- 

τοὼξ Αττικός.” 

χυάµους τρώγω» δικάζων. ; — μὴ 
χοιμηῦ ης" γέρων γὰρ εἰ, seh. Α 119. 537. 

χυαναυγῆ περιπετάσµατα ὑποβαλλό- 
µεναι, ὥσπερ ἔθος ἦν τοῖς! ἓν πένθει οὖσι. 

κνανέμβολοι αἳ τοὺς ἐμβόλους ἔγεσαι 
ανανῷ βεβαμμένους, ὡς µιλτοπάρῃοι αἱ κιε- 
μιλτωμέναι. ἢ αἱ τέµνουσαι τὴν θάλασσαν: 
κννὸν ὰρ τὸ ταύτης ὕδωρ. νε]. AEq. 551. 

χυάνεοι κέλανες. 

χυανοχαίτης (Ηοιι. Υ 144) μελανόθριξ, 

πορφυρόθριξ, ὁ Ποσειδῶν. 
χυανώτατος µελανώτατος. 

Κνάρας ὄνομα κύριον. 
χύῤἕα": "ἐξελῶ σε τῇ πυγῇ φύραζε κύ- 

βδα”' (Α Eq. 364) ἀντὶ τοῦ κύφοντα. 
κύβεθρο» θήκη» μελισσιῶν. 
χυβεία πανουργία. 
κύβειρος ὁ ἀναιδής. 
Κυβελείοις τοῖς τῆς Ρέας" Κυῤέλη γὰρ 

ἡ Ῥέα" (ΑΡ 6173) ΙΓ αλλαίῳ Ἱυβέλης ὁλο- 
λύγματι... Κύβελα γὰρ ὄρη Φρυγίας, ἔνθα 
ἐτιμᾶτο. 

Κυβέλη ἡ Ῥέαω, παρὰ τὰ Κύῤελα ὄρη" 
ὀρείᾳ γὰρ ἡ Θεός, διὸ καὶ ἐποχεῖται λεόντων΄ 
ζεύγει. τὸ δὲ μῆτερ Κλεοκρίου παρ ὑπό- 

ή υ 3 - { 

νοιαν εἶπε, ῥουλόκενος αὐτὸν διαβαλεῖν ὡς 

ερυυθόποδα, τουτέςι μεγαλόπου». ἐκωμω- 
ἀεῖτο δὲ ὡς κίναιδος καὶ ξένος καὶ δυσγενής, 
ἐπεὶ ἐν τοῖς µυςηρίοις τῆς Ρέας µαλακοὶ πά- 

1 J — 4 * * 
otton. vu δὲ καὶ τὴν ὄψιν ὀρνιθώδης. εἴρη- 
ται οὖν ἐπὶ τῶν κιναίδων ἡ παροιμία. νο]. 
Α Αν, 877. 

Κυβέλης υἱός ὁ Κλεόκριτος, ὃς ἐκω- 
μωδεῖτο ὡς γυναικίας καὶ κίναιδος, 

κχυβερνγέτης ὁ τοῦ πλοίου ἡγεμώ». 

09] 

κχυβερνῶ αἰτιατικῇ. 
κυῤεύειν κύβον ῥίπτειν, εἷς κίνδυνο» 

προπηδᾶν" "μὴ παραβάλλεσθδαι μηδὲ κυβεύ- 
ειν τῷ ῥίῳ."' εἴ. v. κύβος. 

Κυῤήβη ἡ Φεῶν µήτηρ. κυβιςᾶν κυ- 
ρίως τὸ ἐπὶ κεφαλὴν ῥιπτεῖν' Ὅμηρος (Ε 686) 
“κύμβαχος ἐν κονίησιν.. ἐπεὶ οἱ μανιώδεις 
περὶ τὴν κεφαλὴν πάθους γινομένε τοιοῦτοι 
γίνονται, ὅψεν καὶ τὴν μητέρα τῶν Φεῶν ἀπὸ 
τοῦ ἐνδουσιασμοῦ Κυῤήῥην λέγουσιν: αἰτία 
γὰρ ἐνφουσιασμοῦ τὸ μυεῖσθαι γίνεται. ἔςι 
δὲ καὶ ἐν Φρυγία ἱερὸν μητρὸς Φεῶν. 

κυβηλίσαι πελεκίσαι' κύβηλις γὰρ ὁ 
πέλεκυς. καὶ ἀγερσικύῤηλις ὁ θύτης. 
Κρατῖνος «ἀραπέτισιν ἐπὶ {άμπωνος εἶπε 
τὸν ἀγύρτην καὶ κυβηλιςσή». 

χύῤητος. εξ. v. κεφαλή. 
κυῤίοις κλάδοις τοῖς δακτυλικοῖς. 
κυβίςησις ἡ συςροφή. καὶ κυβιςή- 

σει». 
κυβιςητήρ ὀρχηςης, καὶ κυβιςητεία 

ἡ ὄρχησις. 
κύβον᾿ 

χύῤβον ἀναρρῖψαι πολέμου τοσοῦτον.", 
ἀδύνατα. 

χύβος πᾶν τετράγωνο». κύβος ὁ κυκλό- 
ὧεν ῥάσιν ἔχω». “πολλόδωρος ἀπὸ τῆς κυ- 
φότητος" τὸ γὰρ ἐπὶ κεφαλὴν κυλισθῆναι κυ- 
βιςῆσαι ἔλεγον. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 35) 
τοῦ) ὅτι ῥιπτῶ πάντα κύβον κεφαλῆς αἰὲν 
ὑπερθεν ἐιῆς.'' καὶ ἐγκυβιςᾶν τοῖςπρά- 
γμασι τὸ ῥιψοκινδύνως τι πράττει» καὶ ἐπι- 
λέγειν ἐρρέφθω κύρος. Πολύβιος or μὲν 
ἀλογισίαν» καὶ — ἔφασων εἶναι τὸ παρα 
βάλλεσθαι καὶ κυβεύειν τῷ ῥίῳ, τουτέστι 
παραλόγως τι πράττει» καὶ ῥιψοκινδύνως. 
ε{, ν, ἐκκυβεύειν. 

κχυδάζεται λοιδορεῖται, ὑβρίεται ὑπὸ 
πάντων. ᾿Επίχαρμος ἐν μύκῳ ''ἄμυκε, μὴ 
κύδαζέ µοι τὺν πρεσβύτην ἀδελφό»,' καὶ 
«4ἰσχύλος ἐν Ἰφιγενείᾳ "οὗτοι γυναιξὶ κυδά- 
ζεσθ αι. ἀρσενικὸν δὲ ὁ κῦδος ἐπὶ τῆς ὕβρεως. 
καὶ Σοφοκλῆς (ΑΙ.729) "“κυδάζετωι τοῖς πᾶ- 
σιν 4ργείοις ὁμοῦ.'' 

Κυδαθηναιεύς. ὁῆμός έσι φυλῆς τῆς 

Πωνδιονίδος τὸ Κυδωθήναιον, ἀφ᾽ οὗ ὁ δη- 
μύτης Κυδαφηναιεύς. Ἠατρ. 

κυδάλιον ἔνδοξον, τίµιον, εὐπρεπές. 

Νυδαντίδης. ῥῆμος τῆς «4ἰγηίδος Ku- 
ῥαντίδαι. 

τοῦ ςρατηγοῦ ἀθύνατα ἔχοντος 
εΓ, v. 
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Κύδας. ε[.ν. Bduic. 

κυδιάνειρα ἔνδοξος. 

κύδιμος ἔνδοξος. 

κυδιύων (Ηοιμ. Ε 579) γαυριῶν. 

χύδιςος ἐνδοξος, 

Κύδνιον ῥεῦμα. Ιύδνος ὄνομα ποτα- 

μοῦ" ΄ ποταμός τε αὐτοὺς διαρρεῖ Κύδνος, 

ᾧ παρακάθηνται ϱἱ Γαρσεῖς καθάπερ τῶν 

ὀρνίθων οἳ ὑγρότωτοι, μεθ ύοντες τῷ ὕδατι 

EPhilostrat. V. A.15: οἱ. v. — 

χυδοιδοπᾶν συνταράσσειν. τινὲς δὲ ἐξ 

ἑκατέρου τὸ πράττειν, τὸ μὲν ἀπὺ τοῦ κυ- 
κᾶν, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ κυδοιμοῦ. ριστοφάνης 
(Nub. 616) "οὐδὲν ὀρθῶς, ἀλλ ἄνω τε καὶ 
κάτω κυδοιδοπᾶν. 

κχυδοίµεον GHom. A 994) ἐθορύῤον. καὶ 
χυδοιμήσω» (0 136) ὁμοίως, 

κυδοιμός Ψύρυῤος, τάραχος. 
χῦδος γαῦρος, δύναμις, δόξα, φήκη;. 

» κῦδος λοιδορία, ἀρσενικῶς, καὶ παροι- 
µία ᾿᾿κύδου δίκην ὀφείλειν ἐπὶ τῶν συκο: 

: 
φαντησάντων. 

κυδρούμενον"' "ἐν ἐκείνῳ ὁ) οὖν τοῦ 
καιροῦ πομπεύοντα ἁβρὸν καὶ κιδρούμενον 
καὶ Φρυπτόμενον.”, εἴ. ν. Βάρβιος. ᾿ 

Κυδωνιάτης καὶ Κυδωνίτης ἀπὺ 
, 

τόπου. 
χυδώνιον εἶδος ὑπώρις. 
Νύόδωνος. 

κύει γεννᾷ ἡ ἐν γαςρὶ ἔχει. 
νξικην οἱ σαι Τρες. ὑιεβεβόηντο ὅ ὅτοι 

ὡς εὖ κιχαραγµένοι. πρόσωπον δὲ ἡν γυναι- 
κεῖον ὁ τύπος, ἐπὶ δὲ φωατέρου προτομὴ 

λέοντος. 

Κυδέρεια, οὐχ ὅτι προσέκευρσε Λυθή- 
ροις, ὡς ᾿Ησίοδός φησιν (Th. 198), ἀλλ’ ἡ ἐν 

αὑτῇ κευθύµενον ἔχουσα τὸν ἔρωτα, ὃν πᾶ- 
σιν ἐφίησι' διὰ γὰρ τοῦ κεςοῦ ἔχει τὴν δύ- 
ναμιν. τὴν {αΐδα τὴν ἑκαίριων φασὶ (ΑΡΤ᾽ 
218) ur ὑνητὴν Μυδέφειν, ἐφ) ᾗ μνησῆ- 
ῥες ἀγαυοί πλείονες ἡ νύμφης εἵνεκα Τον. 
ῥαρίδος. 

Νύνηρα ὄνομα πόλεως, 
Κυδήρι εν ἀπὸ τῶν Κυθήρων. 
Κυθήριος, 

λύνηρον ὀῆμος τῆς — 
Κιςθνείδης ὄνομα κύριο». 

Μύθνιοι, ᾿λύθνος μία τῶν» Κυκλάδων, 
»υθνώδης συμφορά. οὕτω λέγεται ἡ 

µεγάλη σι φορά οὗτοι ;ἂρ οἱ Κύθνιοι κα- 

δ.--ξξ-.ὐω.υ,ω,ἶ — — — — — — — — — — — —— 66Η 

G66) 

Κιδας -- κυκλίων . 

κῶς διετέθησα» ὑπὸ "ἀμφιτρύωνος. 
Κύινδα ἡ νῦν λεγομένη «4νάζαρβα, πύ- 

λις ἐν Κιλικία. ἐλέγετο δὲ καὶ 4ιοκαισάρεια. 
ζήτει τὴν ἱςορίαν ἐν τῷ «4νάζαρβος. 

κυΐσκω γεννῶ. 
κυκᾷ ταράττει, καὶ κυκήσω ἀντὶ τοῦ 

ταράξω, Φορυῤήσω. ἐν ἐπιράμμωτι (ΑΡ 6 
222) ᾽᾽μεριόπουν σκολόπενδραν ὑπ Ολρίωνι 
κυκηθεἰς πόντος Ἱαπύγων ἔβρασ ἐπὶ σκοπέ- 
λους. 

χυκαίνω. 
χυκειώ (Ποπ. A 024) ἐκτᾷῦ κυκάω κυκῶ. 
χκυκεών πόκα ἐκ διαφόρων» μιγιάτων 

κιργάµενον. 
χυκήσδρα ταραχή, συµήορά, σκυθρω- 

πότης. 
χυκησιτέφρου ταραττούσης τὴν τέ- 

φραν" ριςοφάνης Ran. 719) 'Κλειγένης ὁ 
μικρὸὺς ὁ πονηρύτατος ῥαλανεύς, ὁπόσοι κρα- 
τοῦσι κυκησιτέφρου ψευδονίερου τε κογίας 
καὶ Κιμωλίας γῆς, τῆς κυκώσης τέφραν κεε- 
μιγµένην τῷ νίτρῳ. Λιμωλίαω δὲ λευκὴ γῆ. 
λίει δὲ ὅτι πονηρύτατός ἐςι πάσης γῆς ὅσης 
οἱ ῥαλανεῖς κρατοῦσι, Κιμωλίας, τέφρας καὶ 
τῆς λοιπῆς τῆς τοιαύτης. 

κύκλα (Ηοιη. { 7232) τροχούς. 
κυκλάμινος, 
Κυκλεύς υκλέως ὄνομα κύριον. εἴ. v. 

“ρίω». 
κυκλήσομεν (Ηοιπ. Η 593) ἀναζεύξομεν. 
κύκλια. τὰ τὴν αὐτὴν ὑπόδεσιν ἔχοντα, 

"ριςοφάνης (Αν. 919) 
κύκλιά τε πολλὰ καὶ καλά, τουτέςι µέλη, 

ὕμνους, παιᾶνας, προσάδια, παρθένια, 

χυκλιοδιδάσκαλος. πρῶτος ..{άσος ὁ 
Ερμιονεὺς τοὺς κικλίους χοροὺς ἔςησε. seh. 

Α Αν. 1400. 

κυκλίωντεχορῶν ἀσματοκάμπτας 
ριςοφάνης Νεφέλαις (053). οἳ παλαιοὶ ὅνα- 

ταῦτα κύκλια ἔλεγον. 
«. 
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Γφύοράν της µονσικης ἡγοῦντο εἶναι τοὺς ὃι- 

θυράµβους. καὶ καθάπτεται αὐτῶν λέγων 
εἰ δέ τις αὐτῶν ῥωμολοχεύσωτ ἡ 

κάμιψειέν τινα καμπήν, οἵας οἱ νῦν, ταύτας 
τὰς ὁυσκολοκάμπτους, ἐπετρίβετο τυπτόµε- 
νος πολλὰς ὡς τὰς µούσας ἀφανίζων. καὶ 

Καλλίμαχος δὲ «ἴν, 3179) πρὺς αὐτοὺς πο 
τειρόμένος αὐτῶν καδάπτεται 
᾿"νόθαι ὁ) ἠνφησαν ἀοιδαί. ràc περὶ Νι- 
νησίαν καὶ ἸΚλεοιένην καὶ Φιλόξενον αἰνί- 
τεται, ὄντας διδυραμβοποιούς. σοφιςὺς δὲ 

ουτω πως 



Κυκλοβόρος - κυλλός b 

εἶναι βούλεται καὶ τοὺς διδυραμβοποιούς. 
τῶν γὰρ κυκλίω» χορῶν ἦσαν οὗτοι διδά- 
σκαλοι. διὰ δὲ τὸ ἁρμονίᾳ μὴ ὑποπίπτειν 
αὐτῶ» τὰ συγγράμματα καμπὰς ἔχεσι πλείο- 
νας, ἃς οἱ μουσικοὶ «εροφὼς καὶ ἀντιερόφες 
καὶ ἐπωδοὺς καλοῦσι. διὸ καὶ ἐν ταῖς τρα- 
Ἰωθδέωις συνειςήκει τὰ χορικά. 

Κυκλοβύρος ποταμὸς τῆς «ττικῆς, χὲι- 
μάρρους. ἐπὶ τῶν κακοφώνων ὁ λόγος διά 

τὸν ἦχον τοῦ ποταμοῦ. ριςοφάνης (Έα. 137) 
᾽᾽ἁἅρπαξ κεκράκτης, Κυκλοβόρε φωνὴν ἔχων.' 

χυκλόδε». 
5. κύκλοι ἐν τῷ οὐρανῷ έ, ἀρκτικὸς ὁ ἀεὶ 
φαινόκενος, χειμερινὸς τροπικός, θερινός, ἴση- 

µερινός, ἀνταρκτικὸς ἀφανής. λέγονται δὲ 

παράλληλοι, καθότι οὐ συννεύεσιν εἰς ἀλλή- 
λους, γράφονται μέντοι περὶ τὸ αὐτὸ χέν- 
τρο». ὁ δὲ ζωδιακὸς λοξός ἐςιν ὡς αἴτιος τοῖς 
παραλλήλοις. Diog. L.7 195. 

υ κύκλοι ἐκαλοῦντο οἱ τόποι ἐν οἷς ἐπω- 
λοῦντό τινες. ὠνομάσύφησαν δὲ ἀπὸ τοῦ κύ- 
χλῳ περιεςσάναι τοὺς πωλουμένους. 

κυκλοφορεῖται κατὰ κύκλον φέρεται 
ἡ κωεῖται. 

κχυκλῶ αἰτιατικῇ. 
Κύκλωπες ἄγριοι ἄνθρωποι. καὶ Κυ: 

χλώπειον βλέμιια. σηµαίνει δὲ καὶ ὄρος. 
κύχλωσις παρατάξεως εἶδος. '᾿δείξαντες 

ἐν ἡμέρα μιᾷ καὶ ὅπως κυκλώσασθαι, δὲ 
ὑπερβολὴν ἀνδρείας παρὰ τὴν χρείαν τοῦ 
πεολέμου τὴν ἐπὶ τῆς ἐξουσίας ἄσκησιν ἐν- 
δειξάµενοι. οἱ, ν. περιέπτυξαν, 

κύκνειον τὸ τοῦ κύκνου µέλος. 
κύκνος ὄρνεον φιλωδόν. (ΑΡ 7 19) '“κύ- 

ΡΟ» τὸν μεσῶν ἄξια μελψάμενον.”' (Α Vesp. 
1100) ᾿Ἰκύκνου πολιώτεραι δὴ α δ᾽ ἐπανόθᾶ- 
σιν τρίχες. ἀλλὰ κἀκ τῶν λειψάνων δεῖ τῶνδε 
γνώκην γεανικὴν ἔχειν' ὡς ἐγὼ τοὐμὸν νο- 
µίζω γῆρωας εἶναι κρεῖττο» ἡ πολλῶν κικίν- 
νους νεανιῶν καὶ σχήηµα κεὐσυπρωκτίαν.) 

κχυκώµενος ταραττόµενος. 
κυλικεῖον ἡ ὑήκη τῶν ποτηρίω». 
κυλέν δει κυλίει, ἐπιφέρει. 
κύλινδρος. 

χυλίνη ἡ ἄκαρπος κράµβη. 
κύλιξ φιάλη, ποτήριον. λέγεται δὲ καὶ 

“κυλίκιον χεῖλος ἀποκεκρουσιιένον”. (A Λοὶν. 
408), κεκλασιένον. καὶ ἐπὶ κύλικι ἑξηγή- 
σεις. ᾿οἷα δὴ ἐν σιβάσι καὶ κύλικι ἐς τὸ 

ἁβρότερον ἀνακεκλιμένοις ἐπιπεσὼν ἴἴκτεινε. 
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καὶ αὖθις (ΑΡ 6 190) "καὶ ςζαγόνα σπονδῖτιν, 
ἀεὶ Φυέεσσιν ὀπηδόν, τὴν κύλικος βαιῷ πι- 
θμένι κευθομένην... καὶ αὖθις (Α Plut. 1135) 

οίμοι. δὲ κύλικος ἴσον ἴσω κεκραμένης. 
τῷ ᾿Ερμῆ µύνῳ ἔθυον κεκραµένην σπονδὴν 
διὰ τὸ ζώντων καὶ τετελευτηκότω» ἄρχειν 
καὶ παρ ἀμφοτέρων τιμὰς δέχεσθαι. ἔςι δὲ 
καὶ ὄρκος ὁ ἐπὶ τῆς κύλικος οὗτος" (Α Lys. 
225) 'οὐδέποι ἑκοῦσα τάνδρὶ τούρῷ πείσο- 
μαι ἐὰν δέ μ ἄκουσαν ῥιάζηται ῥία, κα- 
κιῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσοκαι, οὐ πρὸς 
τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὰ περσικά, οὐ ςήσο- 
μαι λέαν ἐπὶ τυροκνήσιδας. ταῦτ ἐμπεδᾶσα 
μὲν πίοι ἐντευθενί: εἰ δὲ παραβαίη», ὕδα- 
τος ἐμπλῃῦ' ἡ κύλιδ.” 

χύλιξ ῥοπαλωτή τὺ παρὰ πολλοῖς ὁτα- 
χλύςηρο». Κόμοδος ὃ βασιλεὺς Ρωμαίων», 
ἐπὶ τῇ ἀγωνίᾳ καμών, κύλικε ῥοπαλωτῇ παρὰ 
γυναικὸς γλυκὺν οἶνον ἐψυγμένον λαῤώ» ἀμυςὶ 
ἔπιεν' (εἰ. ν. ἀπυςὶ πιεῖν). 

κυλίχνιον ἔχπωμα, ὃ νῦν λέγουσι πυξί- 
διο». ἔχουσι δὲ οἱ ἰατροὶ τὰ πυξίδια, ἐν οἷς 
βάλλουσι τὰ πάσµατα. δεὶ. AEq. 903, 

Κύλλαρος ἵππος Κάςορος, παρὰ τὸ κέλ- 

λειν' ὁ ταχύς. «Στησίχορός φησι τὸν μὲν 
Εομῆν δεδωκέναι τοῖς «Πιοσκούροις Φλόγεον 
καὶ “4ρπαγον, ὠκέα τέχνω Ποδάργας, Ἡραν 
δὲ Ἐάνθον καὶ ἸΚύλλαρον. 

Κυλλήνη ὄνομα πόλεως, καὶ Κυλλή- 
νιος ὁ Ερμῆς. 

κυλλοπόδιον (Ηοιπ. 381) ἐπὶ κλη- 

τικῆς. 
κυλλός ὁ πεπηρωµένος. κυλλοὺς δὲ άτ-α 

τικοὶ καλῶσιν ἐπὶ ποδῶν καὶ χειρῶών" ὁμοίως 
καὶ χωλοὺς τοὺς χεῖρα πεπηρωµένους. Εὔ- 
πολις "ὅτι χωλὺς εἰ σὺ τὴν χεῖρα σφόδρα” 
(Eeh. Α Kq. 1089). λέγεται καὶ Κύλλου πήρα 
τύπος οὕτω καλούμενος ἐν τῇ ττικῇῃ. ἔτι 
δὲ καὶ κρήνη, ἀφ ἧς τὰς ςερέφας φασὶ πί- 
νέιν ;υναῖκας, ἵνα συλλαμβάνωσι, 

χυλλός ὃ πεπηρωκένος, οὐ Γιόνον πόδαὃ 
ἀλλὰ καὶ χεῖρα" ὑμοίως χωλὺς καὶ ἐπὶ πο- 
δὸς καὶ ἐπὶ χειρός. οἳ δὲ κύλλον ἀναγινώ- 

σκυισιν ὡς κύκνο». τὸ μὲν κυλλὸν ἐπὶ τοῦ 

ποδὸς ἔτασσυν, ὡς ὁ ποιητὴς ᾿'ὅρσεο κυλλο- 
πόδιον,' τὺ δὲ χωλὸν ἐπὶ τῆς χειρύς, ὡς Εὺ- 
πολις ὅτι χωλός ἐσι τὴν ἑτέραν χεῖρ ὁ λέ- 
γεις.. ἢ ἐπειδὴ πολὺ παρ αὐτοῖς ἐςὶ τὸ ποδὶ 
λευκῷ, ποδὶ κούφῳ, πόδα τιδείς, τὸ κι λλὴ» 

προσέθηκεν. ᾿4ριςοφάνης Ὄρνισιν (1379). «έ- 
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λιανός (εξ. ν. ἀσκωλιάζειν) “ὁ δὲ ἀλεκτρυὼν 
ἑσὼς ἐπὶ Φατέρου ποδὸς προύτεινε τὸν λε- 
λωβημένον καὶ κυλλόν, ὥσπερ οὖν µαρτυρό- 
µενος καὶ ἐμφαίνων οἷα ἐπεπόνθει. 

Κυλλοῦ πήραν. ἧ ΗἨήρα χωρίον πρὸς 
3 Ὑμηττῷ, ἐν ᾧ Ἱερὸν φροδίτης, καὶ 
κρήνη ἐξ ἧς αἱ πιοῦσαι εὐτοκοῦσι καὶ αἳ 
ἄγονοι γόνιµιοι γίνονται. ἸΚρατῖνος δὲ ἐν ]Ηαλ- 
Ψακοῖς ἸΚαλλίαν αὐτήν φησι», οἳ δὲ Κυλλᾶ 

πήραν, τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν τὴν 
φύσιν βιαζοµένων ἐξ ἐπιτεχνήσεως. 

κυλοιδιόων τὰ κύλα οἰδῶν' ἔςσι δὲ τὰ 

ὑπὸ τὲς ὀφθαλμές. Θεόκριτος (1 8) ''δηθὰ 
κυλοιδιόωντες. 

Μυλώνειον ἄγος ἀπὸ ΙΚύλωνος, ὃν κα: 
ταφυγόντα ἐπὶ τὼς σεμνὰς Ψεὰς ἀποσπάσαν- 
τες αὐτὸν οἵ περὶ τὸν Περικλέα τὸν 49θη- 
»αἴον ἀπέκτεινα». οΓ. ν. Περικλῆς u. 

χὔμα. ριςοφάνης Ran. 716) "καὶ ταῦτ 
ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις,' ἀντὶ τοῦ ὄν- 
τες ἐν πολλοῖς κινδύνοις καὶ ἀνάγκαις. 

χυμαίνει ταράσσει. καὶ ἐπὶ τοῦ ζέειν' 
“"αίψα δὲ κυμαίνασαν ἀπαίνυτο χυτρίδα κοί- 
Anv.“ «άἰλιανός ’' ὅμως * ψυχὴ ὑπὸ τοῦ πύ- 
φου κυµαώεται αὐτῷ καὶ φλέγεται, καὶ ἀκρά- 

τωρ ἑαυτοῦ ἠν᾽' (αξ, νΥ. ἀκράτωρ εἰ ἐσήλατο). 
Κυμαῖος ἀπὸ τῆς Κύμης, σηµαίνει δὲ 

καὶ ὄνομα κύριο». Κύμη δὲ ὄνομα πόλεως. 
κυμάτια αἱ ὑπεροχαὶ παρὰ τέκτοσι καὶ 

λιθοποιοῖς. εξ. ν. πεζίτια. 
χυμµατίας ὁ κυματώδης. Ηετοάοι. 21411. 
κύματος ἄκρον ἄωτον ὃ ἀφρός. 
χυματωγή" Αγαθίας (3 91) γΠες φορ- 

τίδες μεγάλαι πρὸς τῇ κυµατωγῇ τῆς ὕα- 
λάττης καὶ ταῖς ἐκβολαῖς τᾶ (Φάσιδος ἐφορ- 
μοῦσαι μµετεώρουνς εἶχον τὰς ἀκάτους καὶ 
ἀμφ) αὐτὰ ἤδη που τὰ καρχήσια τῶν ἱσῶν 
ἀνιμηθείσας.᾽ ''οἳ δὲ ἐπορεύοντο τὴν αὐτὴν 
τῷ ποταμῷ διὰ τῆς κυµατωγῆς, βρέχοντες 
τοὺς πύδας, ὅπου μηδὲ ὤννος ἔμελλε συµ- 
βαίνειν. 

τ κχύμβαλα δυμελικὰ παίγνια" ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 6 94) ᾿'καὶ κύμβαλ ὀξύδουπα κοι- 
λοχείλεα.” 

χύμβαχος Hom. Ε 586) ἐπὶ κεφαλὴν πε- 
σὼν καὶ ἄνω τοὺς πόδας. 

κυµβία τὰ µαζία τῶν χρυσίω». 
κυµβίον εἶἰδός τι ἐκπώματος ἐπίμηκες 

καὶ σενὸὺν καὶ τῷ σχήµατι παρόμοιο» τῷ 
πλοίῳ ὃ καλεῖεαι κυµβίο» (απ κύμβη). 

Κυλλοῦ πήραν -- κυνῆ 

κυμίνδιος ὃ ἀετός. καὶ κύμινδος. 

κύμινον εἶδος βοτάνης. 
κυμινοπριςοκαρδαμόγλυφον" ρε 

ςοφάνης (Vesp. 1948) "τὸ γὰρ εἴδιον τηρεῖ 
µε, κἄσι δύσκολο», κἄλλως κυμµινοπριςοκαρ: 
δαμόγλυφο».” 

Κυμοδόκη (Ηε.. ΤΗ. 353) καὶ Κυμο: 
Φόη ὀνόματα Φεῶν ἐναλίων. 

χυμοτόµος. 
µηκια τρίγωνον, τὸ ὀξὺ ἔχον ἔμπροσῦεν ἐν 
τριγώνῳ σχήµατι, ὃ δὴ οἳ μηχανοποιοὶ κε’ 
Ιιοτόµον καλᾶσιν, ἐμβόλῳ νηὸς μακρᾶς ἁπει- 
κασμένον" ὅπερ ὁ τῶν “4βάρων χαγάνος ἐτε- 
κτήνατο, γεφυρώσας τὸν ποταμιὸν καὶ ἐς τὴ» 
περὶ {4αρδανίαν ὄχθην διαβιβάσας τὸν «ρα: 
τόν. 

κύνα δέρει» δεδαρµένην, τὸ τος 
Φερεκράτους (Α Lys. 198). σχῆκια δέ ἐςσ 
ἀκόλασον εἷς τὸ αἰδοῖο». εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν 
ἄλλο πασχόντων αὖδις ἐφ᾽ οἷς πεπόνθασυ 

ἡ παροιμία. 
Κυναίγειρος φηναῖος Ἐὐφορίωνος, 

“ἰσχύλου δὲ ἀδελφός, τῆς σρατηγίδος ἐπε 
λάβτο νηὸς τῶν ΗΠερσῶν ήδη φευγούσης, 
καὶ τὴν δεξιὰν ἀποκοπεὶς ἐπέβαλε τὴν ἀρι 

σερί», ἧς καὶ αὐτῆς ἀποκοπείσης ἐτελεύτα 

πεσώ». 
κυ»άμυια (Ποια, Φ 904) ἀναιδεςάτη. πε 

ρεσχημάτικε τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ κυνὸς χα 
τῆς µνίας" ὃ μὲν γὰρ κύων ἀναιδής, ἡ κ 
μυνῖα νρασεῖα. 

κύνας βοτῆρας (8 ΑΙ. 297). ὑφ᾽ ἓν ἀνα- 
γνωςέο», τοὺς ποιμενικοὺς κύνας" οἱ γὰρ 

ἀναιρεῖ κατὰ τὴν σκηνὴν ἄνθρωπον, ἆλὶ 
ἔξω τινὰς ἀναιρεῖ. 

κυνέας τὰς περικεφαλαίας, ἥτοι τὰς ἀπὸ 

κυνείων δερμάτων» γινοµένας, ἢ ἀπὸ Ἀννος 
τινος κατασκευάσαντος πρῶτον. µέμνητα 
4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (94) ὅτως 
ἱ'οἳ τὰς κυνᾶς τὼς Βοιωτίας ἔχοντες. 

κυνέη περικεφαλαία, τῶν ἀγροίκων φό 
ρηµα. φασὶ δὲ ὅτι τὸ πρότερον ἀπὸ κενείων 
δερμάτων ἐγίνοντο. κε]. Α Να», 369, 

χύνειος δορά. 
κύνειρον. εἴ. Theognost. ρ. 31 33. 
κύνεος ὁ ἀναιδής. 
χυνῆ" “Αριστοφάνης (Αν. 1203) 

7 κυνῆ. ἐπὶ τῶν ἀμφιῤόλων πραγμάτν. 
πλοῖον μέν καθὺὸ ἐπτέρωνται αἱ τριήρεις.’ 
τὰ πτερὰ διατέταται ὥσπερ κῶπαι, κενή ὁό 

᾽"πλοϊον 



Κυνήγιον — Κυνόσαργες Ὦ 

ὕτι ἔχει περικεφαλαίαων τὸν πέτασον ὥς ὁ 
Ἑρμῆς ἄγγελος ὤ». καὶ οἱ Πελοποννήσιοι δὲ 
χυ»ην τὸν πέτασόν φασι. 

Κυνήγιον. ὅτι ἐν τῷ ἹΚυνηγίῳ καλου- 
µένῳ ἐρριπτοῦντο οἱ βιοθάνατοι. 
τινες ἐκεῖσε ςῆλαι. καὶ ἀπελθὼν Θεόδωρος 
ὁ ἀναγνώςης μετὰ Ἱμερίου χαρτουλαρία εἰ- 
δεν ἐκεῖσε σήλην μικρὰν τῷ μήκει καὶ πλα- 
τεῖαν καὶ παχεῖαν πάνυ. ἐμοῦ δὲ Φαυμιάζον- 
τος, φησίν, ὁ μέριος Φαυμάζειν ἔφη ὅσις ὁ 
χτίσας τὸ ἸΚυνήγιόν ἐσιν. ἐμοῦ δὲ εἰπόντος 
᾿Μαξιμῖνος ὁ κτίσας καὶ ριςείδης ὁ κατα- 

µετρήσας, παρευθὺ πεσεῖν τὴν σήλην ἐκ τᾶ 
ἐκεῖσε ὕψες, καὶ δοῦναι τῷ Ἱμερίῳ καὶ ὃα- 
»ατῶσαι. ἐμοῦ δὲ φοβηθέντος καὶ πρὸς τὴν 

ἐκκλησίαν φυγόντος καὶ καταγγέλλοντος τὸ 
πραχὺθέν, ἀπιςούντων πάντων ὄρκοις τοῦτο 
ἐβεβαίωσα. οἱ οὖν οἰκεῖοι τοῦ τελευτήσαντος 
καί τινες τοῦ ῥασιλέως σὺν ἐμοὶ ἐπορεύθ- 
σα» ἐν τῷ τύπῳ, καὶ πρὸ τοῦ τὸ πτῶμα 
ἰδεῖν τοῦ ἀνδρὸς τὸ πτῶμα τῆς σήλης ἐφωύ- 
μαξον. Ἰωάννης ὁέ τις φιλόσοφος ἔφη ὅτι 
εὗρο» ὑπὸ τούτη τοῦ ζωδίου ἔνδοξον ἄνδρα 
τεῷνηξόμενον" ἐξ οὗ Φιλαιπικὸς ὁ βασιλεὺς 

πληροφορηθεὶς ταῦτο τὸ ζώδιον ἐν τῷ αὐτῷ 
τόπῳ καταχωσθῆναι ἐκέλευσε (Codin. orig. 
ΟΡ 36). 

κυνηδόν ὡς κύων" ᾿'} δὲ ἀγανακτήσασα 
καὶ κυ»ηδὸν ὑποπλησὺεῖσα τοῦ φυμοῦ, τοῖς 
ὀδοῦσιν ἐμφῦσα εἰς τὸ σκέλος, εἶτα μηδὲν 
ἀδικοῦντα χωλὸν εἰργάσατο." 

Κυνθιάδες"' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6121) 
΄"Κυνθιάδες Φαρσεῖτε' τὰ γὰρ τοῦ Κρητὸς 
Ἐχέμμα κεῖται ἐν Ὀρτυγίῃ τόξα παρ 4ρτέ- 
μιδι.'' καὶ Κυνφδίαν' 'Κυνθίαν ἔχων ὑψι- 
χέρατα πέτραν” 4ριςοφάνης MNub. 592). 

Κυνίδαι γένος τι παρ 49θηναίοις οὕτω 
καλούμενο». Harp. 

χκυνίδιον (Α Αεἰι, 641) τὸ μικρὺ» κυνά- 
ριο». 

χυ»ίσκας τὰς κύνας, ὥσπερ φιαλίσκας. 

sch. Α Βαπ. 1403. 
. κυνισµός σύντομος ἐπ ἀρετὴν ὁδός. 
καὶ ᾿ κυνιεῖν δεῖ τοὺς σπουδαίους. ος, Diog. 

ἱ.. 7 121. 

ν κυνισµός άῑρεσις φιλοσόφων». ὁ δὲ ὁρι- 
σμὸς αὐτοῦ σύντομος ἐπ᾽ ἀρετὴν ὁδός. τέλος | 

ἦσαν ὁέ 
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οις, πλάτο δὲ καὶ δόξης καὶ εὐγενείας κατα- 
φρονεῖν. ἔνιοι δὲ ῥοτάναις καὶ ὕδατι ψυχρῷ 
ἐχρῶντο, σκέπαις τε ταῖς τυχούσαις καὶ πί- 
ὃοις, καὶ ἔφασκον «εοῦ μὲν ἴδιον εἶναι τὸ 

μηδενὸς δεῖσθαι, τῶν δὲ Φεῷ ὁμοίων τὸ ὁλί- 
γω» χρήζειν. ἀρέσκει ὃ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρε- 
τὴν διδακτὴν εἶναι καὶ ἀναπόβλητον. Diog. 
L. 6 105. 

Κύννα καὶ Σαλαβακχώ ὀνόματα Φαυ- 
μαξομένων παρ “ἄθηναίοις ἑταιρῶν. 4ριςο- 
φάνης (δα, 758) "καὶ πρῶτον μὲν μάχομαι 
πάντων αὐτιῦ τῷ καρχαρόδοντι, οὗ δειρότα- 

ται ιιὲν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες ἔλαμ- 

πο», ἑκατὸν δὲ κύκλῳ κεφαλαὶ κολάκω» οἳ- 
μωξομιένων» ἐλιχμῶντο περὶ τὴν κεφαλήν. 
περὶ Κλέωνός φησι. 

Κύννειος «πύλλων “4θήνησιν οὕτω λε- 
γόµενος, ὃν ἱδρύσατο Κύννις «4πόλλωνος καὶ 
Παρνηθίας »ύμφης, ὡς Σωκράτης ἐν ῇ’... 
Ψεμένης τῆς .4ητοῦς τὰ βρέφη ὑπὸ κυνῶν 
ἁρπασθῆναι" τοῦ κνυζηθμοῦ γὰρ αἰσθομέ- 
νους κύνας καὶ ποιμένας ἀνασῶσαι τῇ μη- 
τρί. ὀνομασθῆναι οὖν ἐν “Ὑμηττῷ ἀπὸ τῶν 
κυνῶ». Κράτης ἐν τῷ περὶ τῶν “4φήνησι ὃυ- 
σιῶν οὕτω γράφει "τὸ δὲ ἸΚύννειόν ἐστιν 
"πόλλωνος Ἰυννείου, τὸ ἐκ τοῦ θυννείου 

γινόμενον' τᾶτο δέ ἐθι τὸ δυννεῖον ἀλήσιον 
(απ «4λῆσιν), καὶ γίνεται πρόσοδος µεγάλη. 
ταύτην ἡ πόλις εἰς Φυσίων καταχωρίζει τῷ 
᾽Απόλλωνι τῷ Κυ»νείῳ ἀλήσιον «{ημήτριος ὁ 
βασιλεύς. 

χυνοκέφαλος (Α Εµ. 414). ὁ Κλέων» ἑαυ- 
τὸν οὕτω καλεῖ, ἀντὶ τοῦ δεινὸν καὶ ἀναί- 
σχυ»τον, ὁποῖος ἦν ὁ παρ Ἡσιόδῳ Γηρυο- 

ῃ επ” ’ * 
νεύς' ''Χρυσάωρ ἔτεχε τρικάρηνον ΓΓηρυο- 
νΠα. τουτέσιν ἰταμὸς καὶ ἀναιδὴς καὶ ἁρ- 
πακτικός. 

χυνοκοπήσω σου τὸ νῶτον ἀντὶ τᾶ 
τυπτήσω σε καθάπερ αύνα, τοῦτο δὲ ὡς 
μάγειρος λέγει" ἔσι γὰρ κύων ἰχθῖῦς ποιός. 
ἅμα δὲ οἷον κυνείῳ δέρµατί σε παίσω" ἔσι 
γὰρ τραχύτατον. οὐδετέρως δὲ τὸ νῶτον. 

χυνόμυια ἡ ἀναιδής. eſ. ν. κυνάµυια. 
χυνοραιςαί κρότωνες οἱ τῶν κυνῶν τὸ 

αἷμα ἐκπιπίζοντες. 
χυνοραιςέων (Ηοπα, ϱ 300) ῥῆμα. 
Κυ»όσαργες. ἕν τι τῶν παρ 4θηναί-α 

δὲ τοῦ χυνισμᾶ τὸ κατ ἀρετὴν ζῆν, ὡς Aio- οις γυμνασίων τὸ Κυνόσαργες. Ηπτρ. 
γένης καὶ {Ζήνων ὃ Κιτικύς. ἤρεσκε ὁ᾽ αὐ- 

τοῖς λιχῶς βιοῦν, αὐτάρκεσι χρωμένοις σιτί: | καὶ Ἱερὸν Ηρακλέους, κατ αἰία». 

Κυ "όσαργες. τόπος ἐςὶ παρ 4Φημήπίςν 
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[ή 1 —— - 1 χύων λευκὸς παρὼν ἤρπασε τὸ ἱερεῖον καὶ 
1 * εν κ) M } ἀπέφετο εἰς τινα τόπο»' ὃ δὲ περιδεὴς η». 
* qJ 2 — 1 ᾿ ϱ. 3 — * onos δὲ αὐτῷ ὃ Φεὺς ὅτι εἷς ἐκεῖνον τὸν 

ζ - ⸗ τόπο», οὗ τὸ ἱερεῖον ἀπέφετο, ᾿Ἡρακλέους ͵  
βωμὸν ὀφείλει ἱδρύσασθαι. ὧθεν ἐκλήθη 
Κυνύσαργες. ἐπειδὴ οὖν καὶ ὁ ̓ Ηραμλῆς ὃο- 
κεῖ νόφος εἶναι, διὰ τοῦτο ἐκεῖ οἳ νόφοι 
ἐγυμνάζοντο, οἱ μήτε πρὸς πατρὸς μήτεπρὺὸς 
μητρὸς πολῖται, εξ. νν, εἲς Κυνόσαογες et ἐς 
Κυνόσαργες. 

Κυνόσημο» χωρίον τῆς Χερρονήσοε, 
ἐνφα λόγος τὴν Εκάβη» μετὰ τὴν Ἰλία ἅλω- 
σι ἀγομένην αἰχμάλωτον κατὰ τῆς Φαλάτ- 
της ἑαυτὴν ἀφεῖσαν τελευτῆσαι τὸν βίον, 

Κυνὸς σῆμα, Ὀδυσσεὺς κατὰ τὸν ἀπό» 
πλουν παραπλεύσας εἰς ἸΜαρώνειαν καὶ μὴ 
συγχωρούµενος τῶν νεῶν ἀποβῆναι διακρί- 
νεται τότοις πολέμω, καὶ λαμβάνει τὸν πλᾶ- 
τον αὐτῶν ἅπαντα. ἐκεῖ δὲ τὴν 'Εκάβην κα: 
ταρωμένη» τῷ σρατῷ καὶ Ψορύβους κινοῦ- 
σαν λίδων ῥολαῖς ἀνεῖλε, καὶ παρὰ τὴν Φά- 
λασσαν καλύπτει, ὀνομάσας τὸν τόπον Κυ- 
»ὸς σῆμα. 

Κυνοσουρία. 
κυ»οῦχος ὁ τὺν κύνα κρατῶν δεσιιός" 

(ΑΡ 6 208) ᾿'κώλπαν ἀςλέγγιςον, ἀχάλκωτύν 
τε κυ»νοῦχον. 

κυνοφύθαλμίζεται ἀναιδῶς ἐμβλέπει, 
Theophyl. Sim. 4 6. 

Κύντιος Κικιννᾶτος δικτάτωρ. οὗ- 

τος πολλαῖς μὲν καὶ πρότερον ἐνήθλησε «ρα- 
τιαῖς, ἀρχαῖς τε καὶ τιμαῖς ᾿Ρωμιαϊκαῖς πολ- 

λάκις κεκοσµιηκένος, οὕτω δὲ ἦν μέτριος καὶ 
σώφρω» ὡς ἐπὶ καλύβη λυπρᾷ καὶ ὐλίγῳ γῆς 
᾽μέτρῳ. ζην, τὸν αὐτουργόν τε ἀγαπᾶν βίον. 
ὃς ὁικτάτωρ προβαλλόμενος ἔτυχε πρὺς ἀρό- 
τρῳ πονούµενος. ὅτε δὲ ἀφίκοντο πρὸς αὐ- 
τὸν οἱ τὰ παράσημα τῆς ἀρχῆς κοµίζοντες, 
ἀπονιψάμενός τε .... τὰ σύμβολα πρὸ ἑςιά- 
σεως τῇ οἰκείᾳ δυνάμει τοῖς πολεμίοις ἐπιγέ- 
νεται, φόνον τε πολὺν τῶν ἐναντίω» ἐργα- 
σάµενος ἐπάνεισιν ἑνδεκάτη μετὰ τὴν ἔξοδον 
ἡμέρα, τοὺς μὲν οἰκείης τοῦ περιςάντος κιν- 
δύνου λυσάµενος, τῶν δὲ πολεµίων διαρπά- 
σας τὸν χάρακα" καὶ τὸν «ρατηγὸν τῶν ἐναν- 
τίων Φέσµιον ἐπὶ τὴν πομπὴν κατάγει τὴν 
ἐπινίκιον. Ίο. Antioeh. exe. Peir. ϱ.788. ef. ν. 
λυπρά. 

χυνώπιδος (Ηοπι, [᾿ 180) ἀναιδοῦς, — — — — — — — — —— ——— — — — — — — — — — —— —— — — — . . — 

Κυνόσημον --κύρβεις b 

χύπασσις κόσµος γυναικεῖος" 'ἐνδεδο 

μένος κύπασσιν φοινικοῦν ποδήρη. (ΑΡ0 
202) 'εὐθύσανον ζώνην τοι ὁμοῦ καὶ τόνε 
κύπασσιν ἄτθὶς παρθενίων Θῆκεν ὄπερδι 
θυρῶν. 

χύπασσις. οἱ γλωσσογράφοι χετῶνος εἰν 
δός φασι τὸν κύπασσιν, οἳ μὲν γεναιχείον 
οἱ δὲ ἀνδρείου. Harp. 

χύπειρον εἶδος βοτάνης. 
κύπελλο» ποτήριο», κισσύβιον” ἐν ἐπι 

γράμματι (ΑΡ 6 170) "καὶ ταῦτα βοτηρικὰ 
Πανὶ κύπελλα ἄγκειται, ὀίψης φάριιακ ἀλι- 
ξίκακα. 

κυπριάζουσαι ἀνθοῦσαι. 
Κύπρις ἐπίφετον “4φροδίτης, κνόπορίς 

τις οὖσα. ἡ αὐτὴ λέγεται καὶ Κυ δέρεια 
παρὰ τὸ κεύθειν τοὺς ἔρωτας. 

Κυπρόθεµιες ὄνομα κύριον. ὃν κατέςτει 
Τιγράνης φρέραρχον Σάµ6, βασιλέως ὕπαν 

χος. Harp. 
χυπτάζειν διατρίβειν, «ραγγεύειν, ὧνα. 

ῥάλλει», ὃ δὲ ἐς ἅμαξαν χόρτου πλέου 
ἐκρύφθη, καὶ οὕτως ἐς τὸ ἄςυ ἐσεκοιίσοτ, 
ἅτε μηδενὺς ἐλπίσαντος ἐνταῦθά τινα κι 
πτάζειν.'. τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν δέ. 
ρα»: περιστὺν τὸ ἔχω», ἀττικῶς. ἄριστο: 
φάνης Νεφέλωις (5089). καὶ τὸ περί τι πο 
νεῖσφαι. 

Κύρβας Νύρβαντος ἐφνικό». 
κυρβασία» (Α Αν. 4957) κεφαλήν ἀῑ 

κτορος. 
κύρβωασις. ἔνιοι μὲν τιάραν, ἡᾗ οἱ μὲ 

βασιλεῖς τῶν Περσῶν ὀρθδῃ ἐχρῶντο, οἱ ὁ) 
ςρατηγοὶ ἐπικεκλιμιένῃ. καὶ περικεφαλαίας 
εἶδος καὶ πέλου. οἳ. Ηετοάοι. 7 64. 

κύρβεις τρίγωνοι πίνακες, ἓν οἷς οἱ περ» 
τῶν ἱερῶν νόμοι ἐγγεγθαμμένοι ἦσαν καῖπ». 
λιτικοί. ἄξονες δὲ ἐκαλοῦντο οἳ περὶ τῶν 
ἰδιωτικῶν ἔγοντες τοὺς νόμες καὶ τετράγο- 
νο. τοὺς κύρβεις φησὶν "πολλύδωρος ὄγι 
γθαμιιένους ἔχειν τοὺς νόμους, εἶναι δὲ 1 
φους ὀρθοὺς ἑκῶτας, ὡς ἀπὸ μὲν τῆς τά 

σεως σήλας καλεῖσφαι, ἀπὸ δὲ τῆς εἰς ὄψος 
ἀνατάσεως ὁιὰ τὸ κεκορυφῶσθαι γύρθες, 
ὥσπερ καὶ κυρβασίαν τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλής 
τεθειένην. «4ριςοτέλης δέ φησιν ἐν τῇ δι 
ναίων πολιτεία '"ἀναγράψαντες δὲ τοὺς »0' 
µους εἰς τοὺς κύρβεις ἔςησαν ἐν τῇ ςοᾷ 1! 

βασιλίδιι Ἠατρ. 
χύρβεις αἱ τὰς τῶν Φεῶν ἑορτὰς ἴχοι-Ἡ 



σαι, κρύβιές τινες ουσαι, ἐν αἷς τὰ τῶν δεῶν 
ἀποκρυπτύμενα ἔδει εἶναι. “4σκληπιάδης, ὅτι 
ἀπὸ Κύρβεως tũ τὰς θυσίας ὑρίσαντος, ὡς 
φησι Φανίας ὁ Ἐρέσιος, ἀπὸ τοῦ ταῦτα κυ- 
ϱωθῆναι τοῖς γράμμασυ. Ἐρατοσδένης δὲ 
τριγώνους αὐτάς φησιν εἶναι. ριστοφάνης 
δὲ ὁμοίας εἶναί φησι τοῖς ἄξοσι, πλὴν ὅτι 
οἱ μὲν ἄξονες νόμους αἱ δὲ κύρβεις Φυσίας 
ὔχον. ἀμφοτέρων δὲ τὸ κατασκεύασμα τοι- 
οὕτο», πλινθίον τι μέγα, ἀνδρύμηκες, ἡριιο- 
σμένα ἔχον τετράγωνα ξύλα, τὰς πλευρὰς 
πλατείας ἔ ἔχοντα καὶ γραμμάτων πλήρεις, ἐκα" 
τέρωθεν δὲ κνώδακας ὥςε κιεῖσθαι καὶ με- 

τασρέφεσθαι ὑπὸ τῶν ἀναγινωσκύντων. καὶ 
παροιμία ᾿κύρβεις κακῶν. σανίδες εἰσὶ παρ 
Αδηναίοις τρίγωνοι, ἐν αἷς τὰς νόμες ἔγφαν 
φον καὶ τὰς κατὰ τῶν ἀδικάντων τιμωρίας. 
ἐπὶ τοίνυν τῶν σφόδρα πονηρῶν η παροιμία. 

ε. κύρβεις οὖν παρὰ τὰ χικορυφῶσθαι εἰς 
υψος ἀνατέταμιένας. ἢ ἀπὸ τῶν Κορυῤάντων: 
ἐκείνων γὰρ εὕρημά φησι καὶ ᾿πολλόδωρος. 

κύρβις περίεργος», ὃν οὐκ ἔςι λαφεῖν" 

ἕνεκα γὰρ μνήμης ἀνέγραφον εἰς τὰς κύρ- 
βιας. ἦν ὁ δὲ σωνὶς ἔνδα οἱ »όμοι γεγθαμµέ- 
νοι ἦσαν. ἢ οὕτως" ἡδέως ἂν ὁτιοῦν ὑπο- 
µείναιµι, ἵνα δόξω τοῖς πολλοῖς λόγω» ἔμπει» 

ρος εἶναι καὶ "όμες εἰδέναι. φεῖ. Α Νο, 447. 

κυρεῖ τυγχάνει, 
κυρεία ἡ ἐξουσία. 

Κύρειον εράτευµα Ἰσοκρώσης ἐν τῷ 
πανηγυρικῷ (144) φησίν. ἔςι δὲ τὸ μετὰ Κύρε 
ἀναβεβηκ κὸς ἐπὶ ᾿4ρταξέρξην τὺν ἀδελφὸν αὖὐ- 

τοῦ. Ἠαιρ. 
Κύρειος θρόνος ὁ τοῦ Κύρου. 

κυρηβάσει. ᾿χυρηβασία λέγεται ἡ διὰ 
κεράτω» μάχη, ἥπερ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις 

γένεται. ᾗ αἱ πλήδεις τῶν τράγων. άριστο: 
φάνης (Θα. 379) ' εἰ ὃ) ἐκκλίνει γε δευρύ πρὸς 
σκέλος κυρηβάσει,᾽ " ἀντὶ τοῦ πρὸς τὸ σκέλος 
μαχεῖται. ἢ διαπεσεῖται, ἐὰν ὑποςαλῇ ! ἡ φύγῃ. 

— ος. , 
κυρήβια πίσορα καὶ τὰ τῶν κριθῶν 

ἀποβρέγματα, τὰ ἄχυρα, ἢ τῶν πυρῶν. ἢ 
ἔνθα αἳ κάγχρυς φρύγονται" κάγχρυς δέ εἰ- 
σι’ αἱ ἀληλεσμέναι κριδαί. φεἰν, Α Εᾳ. 203. 

Κυρήβιος ἀπὺ τόπου. 
Κυρηβίω» Κυρηβίωνος. ἐπώνυμόν ἐςιν 

᾿Ἐπικράτους τοῦ «4ἰσχίνου κηδεςοῦ. Harp. 
κύρηµα ἐπίτευγμα, συγκύρηµα, ἕρμαιον, 
Κυρηναῖος ἀπὸ Κυρήνης. 

κύρβειςς -- κυροῖ 637 

Κυρη»ίτης ἀπὸ τόπου. . 
κυρία ἡ κατὰ φύσιν ὑπάρχουσα δύνα- 

µις. καὶ κυρία ἦ ὡρισμένη καὶ ἐμπρόθεσμος 

ἡμέρα" 
σόντες τοῖς ἡγεμόσι πάντας ἀπέκτειναν.' καὶ 
κυρι ώτα τον τὺ τελεώτατον" Πολύβιος 'κν- 
ριώτατον ἦν τὸν πόλεμον ἐρύκευ * τῆς 

“"ἀφρύον τε ἐν αὐτῇ τῇ κυρίᾳ ἔπιπε-' 

ΠΠακεδονίας.) 

κυρίας ἐκκλησίας οἱ — ovỹ· 
γον τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, τὴν μὲν - 
λὴν —— πλὴν ἐάν τις ἀφέσιμος ᾖ, τὸν 
δὲ ὁῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας ἑκάςης. 
ἐν δὲ τῇ κυρία ἐκκλησίᾳ ἔδει τὰς ἀρχὰς ἀπο- 
χειροτονεῖν οἳ ἐδόκουν μὴ καλῶς ἄρχειν, καὶ 
περὶ τῆς φυλακης δὲ τῆς χώρας, καὶ τὰς 

εἰσωγγελίας ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα οἱ ῥουλόμε- 
νο ἐποιοῦντο. Harp. 

χὐριεύω γενικῇ. 
Κύριλλος διάκονος ἐν ᾿Ηλιουπύόλει τῇ 

πρὸς τῷ «{ιῤάνῳ, ὃς ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κων- 

σαντίνου πολλὰ εἴδωλα συνέεριψεν. ἐπὶ δὲ 
Ἰουλιανοῦ τούτο τὴν γαςέρα διωτεµόντες τῇ 
ἧπατος ἀπεγεύσαντο. Théodoreét. h. εες]. 8 7. 

Κυρῖνος, οὕτως Ἰούλιός τις Πρόκλος 
ἐπλάσατο κεκλῆσθαι ἀκηκοέναι ᾿Ρωμύλον. 

κύριος κυρίως ὁ κεκριμένος καὶ βέβαιος. 
Κυρισίκης ἐπώνυμον τοῦ ἁγίου ᾿Εὐ- 

σρατίου. 
χκυρίσσει κέρατι τύπτει. 
Κυρίτω»ν ὄνομα κύριον. 
κυρίως τὸ ἀναγκαίως. καὶ κυρίως καὶ 

τὸ ἁπλῶς ταὐτὺν σηµαίνει" ὁ γὰρ λέγων 

ἁπλῶς τὸν γηρῶντα πολιοῦσθαι ἡ πάντα 
ἄνώρωπον πενταδάκτνλον εἶναι, ἀντὶ τοῦ 
ἀναγκαίως εἶπε (Α]εχ. Αρ]ιτοά. in Top. p. 95: 
ε[. v. ἀναγκαῖον). καὶ κυριώτατο» τὺ ἄναγ- 
καιότατον. 

κυρκανᾶν ταράττειν, κινεῖν" (Α Thesm. 
434) ᾿ἐμοὶ τούτῳ δοκεῖ ὄλεθρόν τιν ἡμᾶς 
χυρκανᾶν ἁμωσγέπως.'' 

κύρια ἐπίτευγμα, παρὰ τὺ κύρειν, ἢ ἔν- 
τευγµα καὶ σπάραγµα κυνῶν. φεῖι, Α Αν, 430. 

Κύρνος ὄνομα κύριον. 
κυροῖ" '"'κάνήρετ ἐν τῷ πράγματος xv · 

ροῖ ποτέ”) (8 ΑΙ. 814). τὸ κυρῶ περισπωµέ- 
νως ἡ συνήθεια καὶ ττικοί. ἐν δὲ τοῖς εὖ- 
— βαφύνουσιν αὐτὸ ττικοὶ μετὰ ἑκτά- 
σεως τοῦ 0, κύροί λέγοντες ἀντὶ τοῦ κυροίη, 
κεῖται δὲ καὶ ἀγτὶ τοῦ —* ὁριςικοῦ παρὰ ΑΕ Τη Σοφοκλεῖ. 
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. κὔρος ἐπιτυχία" 
'πολλῶν ὑπάρξει κῦρος ἡμέρα καλῶν, 
τευκτικὴ καὶ κυρία. 

» κακὔρος ἐξουσία, 
. Ἰῦὔρος ὁ βασιλεὺς πατρὺς μὲν δὴ λέγε- 
ται γενέσθαι Καμβύσεω Περαῶν βασιλέως 
(ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν γέ- 
νους, οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως κληίζον- 

ται), μητρὸς δὲ ἸΗανδάνης: ἦν δὲ ἡ ἸΜαν- 
ῥάνη ᾿4ςυάγους υγάτηρ τοῦ ἸΜήδων γενο- 
µένου βασιλέως. φῦναι δὲ ὁ Ἰκῦρος λέγεται 
καὶ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων 
εἶδος μὲν κάλλιςος, ψυχὴν δὲ φιλανθρωπό- 
τατος καὶ φιλομαθέςωτος, ὧςε πάντα μὲν 
πόνον ἀνατλῆναι πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖ- 
ναι τοῦ ἐπαινεῖσφαι ἕνεκα (Χ 71, 12). Κῦ- 
ϱος δὲ ἐκλήθη διὰ τὸ τῆς βασιλείας παιδιὰν 
διαπραττόµενος σὺν µειρακίοις τὸ κῦρος εἰ- 
ληφέναι, 

οὗτος ὁ Kõoosc φιλοσοφίας, εἰ καί τις 

ἄλλος, ἔμπειρος ἦν, ἤντινα παρὰ τοῖς µάγοις 
ἐπαιδεύφῃ" δικαιοσύνη» τε καὶ ἀλήψειαν ἐδι- 
ῥάχθη κατὰ δή τινας πατρίους — κα 
Φεςῶτας Περσῶν τοῖς ἀρίςοις. Nicol. Dam. 

Ρ. 454. 
ὑτι διὰ τὴν ἐπίταξιν τοῦ φύρου ἔλεγον 

οἱ Πέρσαι ὡς «{ωρεῖος μιὲν ἦν κάπηλος, Καμ: 
βύσης δὲ δεσπότης, Ἰῦρος δὲ πατήρ, ὃ μὲν 
ὅτι ἐκαπήλευε πάντα τὰ πράγματα, ὃ δὲ ότι 
χαλεπός τε ἦν καὶ ὀλίγωρος, ὃ δὲ ὅτι ἠπιός 
τε καὶ ἀγαδά σφι πάντα ἐμηχανήσατο. He- 
τούοί, ὃ 89. 

b Κῦρος Πανοπολίτης ἐποποιὸς γέγονεν 
ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ νέου βασιλέως, ὑφ᾽ οὗ 

καὶ ἔπαρχος πραιτωρίων καὶ ἔπαρχας πόλεως 
προιῤλήὔη, καὶ γέγονεν ἀπὺ ὑπάτων καὶ πα» 
τρίχιος. Εὐδοκία γὰρ ἡ Θεοδοσίου γαμετή, 
βασιλὶς οὖσα, ὑπερηγάσθδη τὸν Κῦρον φιλοε- 
πὴς οὖσα. ἀλλὰ αὐτῆς ἀποςάσης τῶν ῥασι- 
λείων καὶ εἰς ἀνατολὴν ἐν Ἱεροσολύμοις τα» 
τριβούσης, Ἰκῦρος ἐπιῤανλευθεὶς ἐπίσκοπος 
τῶν ἱερῶν γίνεται ἐν Ποτυαείῳ τῆς Φρυγίας, 

καὶ παρέτεινε µέχρι «Πέοντος τοῦ ῥασιλέως. 
ε[, ν. Θεοδόσιος ἀ. 

κυρσάνιε νεανία, ἔφηβε. ἢ εὐτελέσατε" 
χυρσὺς γὰρ εὐτελὲς λάχανο». κυρσανίους δὲ 
καλοῦσιν οἱ .4άκωνες τὰ µειράκια καὶ τοὺς 
εὐτελεῖς ἀνφρώπους. seh. Α 1.9. 982. 

Κυρσίλος ὄνομα κύριο», ὃν «49Φηναῖοι 

κατέλευσα», διότι ὑπακούειν Πέρσαις πρου- 

ἐπι- 

χὔρος a — κύτταρος b 

«οφοκλῆς (ΕΙ. 919) | τρέπετο. Harp. 
κυρτὴ καὶ κοίλη παράταξις καὶ ἐπικάμε- 

πιος εἲς τοὐπίσω τε καὶ πρόσω, ἡ τὸ σόκια 
κοῖλον ἔχουσα ἢ κυρτὸν ἢ ἐπικαμπές, καὶ 
τοῦτο, ὡς εἴρηται, ἢ εἰς τοὐπίσω ἤ εἲς τὸ 
πρόσω. ὧὥςε τὰ εἴδη αὐτῆς γίνεται ἕξ, ἑκά- 

σης τῶν τριῶν Ἶ 7 τοὐπίσω σχηµατιζομεέ- 
νης ἢ εἲς τὸ πρόσω. 

κύρτωμµα ἡ λεγομένη καμάρα" “κύρτω- 
µα γὰρ τοῖς πάλαι ἀνθρώποις ὑπὲρ τῆς δε- 
ξαμενῆς σκιᾶς ἕνεκα ἐπεποίητο" (Ῥτοεορ. 
Goth. 2 27). 

Κυρωνίέδαι γένος ἐςὶν ὠνομασμένον ἀπὸ 
Κύρωνος, ὃν νόθον ἀθελφὸν εἶναί φασι τοῦ 
Κρόκωνος, παρὸ καὶ ἐντιμοτέρους εἶναι τὰς 
Ἰροκωνίδας τῶν Κυρωνιδῶ». τριχῇ δὲ αὖ- 
τοὺς ὀνομάζουσι, Κυρωνίδας Φιλιες καὶ 

ΗΠεριθοίδας. Harp. 
κύσον µε φίλησόν µε' ριςοφάνης Ne- 

φέλαις (81) ᾿'κύσον µε καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν 
δεξιάν.' ἐπὶ πίςει καὶ συνθήκαις διδόναι τὰς 

δεξιὰς ἀλλήλοις εἰώθασιν. ὑπὲρ οὖν τοῦ πει- 

σφῆναι τὸν νεανίαν ὁ πρεσβύτης ταύτην ἀξιοῖ 
παρ αὐτοῦ πίσιν λαβεῖ». 

κύσι» οὐρήθρα», ἐφήβαιο», ὑπογάςριον. 
τὴν κοιλίαν, τὴν φῦσαν. εἴρηται δὲ φῦσα 
ἀπὸ τοῦ πάσχειν πεφυκέναι, 

Κυταία πόλις. καὶ Κυταιίδος (Apol- 
Ίου. Rh. 2 399). 

Κύταιον τόπος τις. 
Κύτη ὄνομα πόλεως. 
κύτος ὄγκος, χώρηµα, βάθος: "τὸ δὲ 

κύτος τῶν πλοίων κοντοῖς κατεςύρεσε ποὺς 
εὐμαρῇ σάσι» τῶν ἵππων. 

χκύτταρος τὸ πῶμα τῆς βαλάνου, ὅπου 8 
ἐγκάδηται ἡ βάλανος, ἡ τῆς βαλάνου -πυε- 
λές. ἢ τὸ προεξάνθηµα τῆς ῥοιᾶς. ἢ ἡ ἐν 
τοῖς κηρίοις τῶν μελιττῶν πυελὶς καὶ κατά- 

τρησις. ἢ τὸ ὑψηλότατον τοῦ οὐρανοῦ: λέ- 
ουσι γὰρ κοῖλον εἶναι τὸ» οὐρανὸν ὥσπερ 
τοῦ ᾠοῦ τὴν λεπίδα. τὸ κοιλότατον καὶ µυ- 
χαίτατο». eſ. δε], Α Ὑεερ. 1106. 

κύτταρος αἱ τῶν κηρίω» καὶ σφηκῶνὴ 
κατατρήσεις. Θεόφρασος δὲ (Η. Ρ. ὃ 3 8) κυ- 
ρίως λέγει κύτταρο» τὴν προάνθησιν τῆς 
πίενος, ἥτις ἐςὶν ὡς ςάχυς μικρὺς ἐκ µεγά- 

λων πυρῶ», ξηραινόµενος δὲ Φυλακοῦται καὶ 

ἀποπίπτει. οἷον οὖν ἀγγειῶδές φησι κύττα- 
ϱον οὐρανοῦ (86. Α Ραο. 198). ὁ αὐτὸς 4ρι. 
σοφάνης ἐν Θεσμοφοριαζούσωις (516) Ιπύ- 



Κυτωρίς -- κωδαλοῦχος 

σθιον τῷ σῷ προσύµοιον, σρεβλὸν ὥσπερ 
κύτταρο». 

Κυτωρίς τύπος παραθαλάσσιος. 
κυτώσαντες τὸ κύτος περικαλύψαντες 

"βοείῳ δέρµατι περικυτώσαντες.’' eſ. v. τύμ- 
πανε, 

κυφαλέα" (ΑΡ 6 297) 'ἐπεὶ τάχ ἂν ἡ 
πολυκαμπὴς ἰξὺς κεὶς 4ίδαν ὤχετο κυφαλέα.") 

κχυφαλέος ὃ κεκυρτωµένος. 

κῦφι. τοῦτο ἸΜάνεθως ὁ «4ἰγύπτιος κα- 
τεσκεύαζεν' οὐκ οἶδα δὲ τίς ἡ κατασκευασία 
αὐτοῦ. εΓ. ν. Ἰήανέθως. 

κυφόν κεκυμμένον" "ἐκ παντὸς ξύλε κυ- 
φὸν ἂν γένοιτο,, ἐπὶ τῶν τὸ εἶδος εὐκατα- 
φρονήτω», χρησίµω» δέ. εἴ. ν. ἐκ παντὸς Σύλε. 

κυφός κεκυρτωµένος. καὶ πάγκυφος 
ἐλαία ἡ κατακεκυµιµένη. καὶ ἐν ἐπιγράμ- 
µατι (ΑΡ 5185) "καὶ κυφὰς καρῖδας' ἀρι- 
Φμµήσει δέ σοι αὐτός. 

κύφωνες ξύλα ἦσαν ἐπιτιθέμενα εἲς τὰς 
τένοντας τῶν καταδίκων, ἵνα μὴ εὕρωσιν 
ἀνακῦψαι" Αριστοφάνης Ηλούτῳ (476) “ 
τύμπανα καὶϊκύφωνες, οὐκ ἀρήξετε ἃς κύφων 
δέ ἐςσι δεσμὸς ξύλινος, ὃν οἱ μὲν κλοιὸν οἳ 

δὲ καλιὸν ὀνομάζουσιν. ἔνθεν καὶ ὃ πονηρὺς 
ἄνθρωπος κύφω». τάσσεται καὶ ἐπὶ πάντων 
τῶν δυσχερῶν καὶ ὀλεθρίω». καὶ κυφωνι- 
σμὺὸς ἐπὶτῶν τιμωριῶ». “4ρχίλοχος δἐάντὶ τᾶ 
κακὺς καὶ ὀλέθριος. εἴρηται κύφων παρὰ τὸ 
ἀναγκάζειν τοὺς δεσµίους κύφειν. ἐὰν δέ 
τις --- ὠθεῖσθαι ς.γ. περιῤαλόντας (εΓ. v. 
ἐπικούρειος). 

. κυψέλη οἰνηρὸν σκεῦος" ᾽'ἅμα τῷ σι" 
δήρῳ καὶ ταῖς οἰνηραῖς κυψέλαις συγκομιζό- 
µενος. 

ν κυψέλη κυβέρτιον μελισσῶν' λέγεται δὲ 
καὶ ἡ ὀπὴ τοῦ ὠτός. "αἱ δὲ µέλισται ἔμπε- 
φωλεύκεισαν ὥσπερ ἐν κυψέλῃ τῷ φωλεῷ, 
τὸ μέλι δὲ ἐλείβετο κατὰ τῶν κεφαλῶν.” 

κυψέλη ἑξμέδιμνος Ἐξ µεδίμνης χω- 
ροῦσα. κυψέλη δὲ σκεῦος δεκτικὸν κριθῶ» ἢ 
πυρῶ». οὕτω δὲ εἴρητωι διὰ τὸ κεκρύφθαι 
αὐτοῦ τὴ» ἕλην' ἔςι γὰρ σκοτεινό». διαφέρει 
δὲ πρὸς τὴν κυψελίδα, ἥτις ἐςὶν ὁ ἐν τοῖς 

ὠσὶ ῥύπος. “άριςσοφάνης (Ρας, 631) ''ἐπεὶ κά» 
μοῦ λίθο» βαλόντες ἑξμέόδιινο» κυψέλην ἁπώ- 
λεσαν».᾽) 

Κυψελιδῶν ἀνάνθημα ἐν Ὀλυμπία 
Πλάτων» ἐν Φαίδρῳ (ρᾳ.356 8). παρὰ τὸ Ku- 
ψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν Ὀλυμπία 

/ ΄ 
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ἐσάθη κολοσσός, ἀλλ οὐ τῶν Κυψελιδῶν» 

Κυψέλου δέ φασι τὸ ἀνάθημα, ὡς 4γακλυ- 

τὸς ἐν τῇ π’ ὀλυμπιάδι (an τῷ περὶ Ὅλυμ- 

πίας) φησὶν οὕτως" “ναὺς τῆς ρας παλαιός, 

ἀνάθημα Σκιλληντίω»" ὅτοι δέ εἶσιν Ἠλείω». 
ἔνεςι δὲ ἐν αὐτῷ χρυσοῦς κολοσσός, ἀνάθημα 

Κυψέλου τοῦ Νορινθίου" φασὶ γὰρ τὸν Κύ- 
ψελον εὐξάμενον, εἰ Ἱορινθίων τυρα»νεύσειε, 

τὰς οὐσίας πάντων εἲς δέκατον ἔτος ἀνιερώ- 

σει», τὰς δεκάτας τῶν τιµημάτω» εἰσπραξά- 
µιενον κατασκευάσαι τὸν σφυρήλατον κολοσ- 
σόν.' 4ίδυμος δὲ καταόκευάσαι τὸν κολοσσόν 

φησι Περίανδρον ὑπὲρ τοῦ τῆς τρυφῆς καὶ 
τοῦ θράσους ἐπισχεῖν τοὺς Πορινθίους"' καὶ 

γὰρ Θιόφφασος ἐν τῷ περὶ καιρῶν β’ λέγει 
οὕτως. "ἕτεροι ὁ’ εἲς ἀνδρωδέξερα καταδα- 

πανῶντες, οἷον ςρατιὰς ἐξάγοντες καὶ πολέ- 
µας ἐπαναιρούμενοι, καθάπερ καὶ {ιονύσιος 
ὁ τύραννος" ἐκεῖνος γὰρ οὐ μόνον ῴετο δεῖν 
τὰ τῶν ἄλλων καταναλίσκει», ἀλλὰ καὶ τὰ 

αὑτοῦ, πρὸς τὸ μὴ ὑπάρχειν ἐφόδιον τοῖς 
ἐπιῤουλεύασιν. ἐοίκασι δὲ καὶ αἳ πυραμίδες 
ἐν 4ἰγύπτῳ καὶ ὁ τῶν Κυψελιδῶν κολοσσὸς 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τὴν αὐτὴν καὶ παρι- 
πλησίων ἔχειν ὁδιάνοιαν. φέρεται δέ τι καὶ 
ἐπίγραμμα τοῦ κολοσσοῦ (ΑΡ αρρεπά. 135) 
᾿᾽αὐτὸς ἐγὼ χρυσᾶς σφυρήλατός εἰμι κολοσ- 
σός" ἐξώλης εἴη Κυψελιδῶν γενεά.” ὅπέρ 
πελλᾶς ὁ Ποντικὸς οὕτω προφέρεται" "'Νά: 
διός εἰμι ἐγώ, παγχρύσεός εἶμι κολοσσύς" 
ἐξώλης εἴῃ Νυψελιδῶν γενεά. 

κυψελόβυςον τὸ ὑπὸ ῥύπου κεκαλυμ- 
μιένον. 

χύω» ἐπὶ δεσμά, ἐπὶ τῶν ἑαυτὰς εἰς κο- 
λάσεις ἐπιδιδόντω». ὁμοία τῇ ῥἒς ἐπὶ δεσμά.) 

κύων ἐπὶ φάτνη» παροιμία ἐπὶ τῶν 
μήτε χρωιιένων μήτε ἄλλους ἐώντων. 

κύων ἸΜολοττικός' {(Βίορ. L. 4 20) 
"ὅπου τὰ ποιήµωτα αὐτῷ κύων τις ἐδόκει 
συμποεῖν ΠΜολοττικός.᾽' 

κύων παρ) ἐντέροις παροιμία ἐπὶ τῶν 
μὴ ὀυναμένων ἀπολαύειν τῶν παρακειµένων, 
ἢ ἐπὶ τῶν ἀχρήςων σφόδρα καὶ ἀνωφελῶν" 
ὀύσβρωτα γὰρ τῷ κυνὶ καὶ δυσκατάποτα. 

κῶας ἡ τοῦ προβάτου δορά. 
κωβάλῳ. ἡ λέξις παρὰ “4ρισοφάνει, 
χωβτός ὁ ἰχθῦς, 
κωβῖτις εἶδος ἀφύας. 
κωδαλοῦχος μέτρο» γῆς. «Γ. v. — 

2οῖνιδ. 
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κώδεια εἶδος φυτοῦ, ἡ τῆς µήκωνος κε: | πειράζοντες τὸν καφεύδοντα, καὶ ἵνα οἱ φν- 
φαλή. 'Ὑπερίδης καὶ ριςοφάνης. ο. Ηπερ. 

χωδίκελλος δέρμα προβάτου. 
χώδιξ κώδικος.. 

κώδιον προβάτειον δέρμα" ριξοφάνης 
(Βᾳ. 409) ᾿εἴ σε μὴ μισῶ, γενοίµην ἐν Ἆρα- 
τίνου χώδιον, καὶ Φιδωσκοίµην προσάδειν 
Ἰήορσίμου τραγῳδίαν.' γενοίνην, φησήν, ἐς 
τὴν οἰκία» Ἱρωτίνου κώδιον, ὡςε μα κατη- 
ρεῖν ἐκεῖνον, εἰ µή σε μισῶ. ὡς ἐνουρητὴν 
οὖν καὶ μέθυσον διαβάλλει τὸν Ἀρατῖνον. 
ὕθεν καὶ παροξυνθεῖς ἐκεῖνος, καίτοι τοῦ 
ἀγωνίζεσθωι ἀποςὰς καὶ συγγράφειν, πάλιν 
ἀγωνίζεται, καὶ γράφει ὁρᾶμα τὴν Πυτίνη» 
ἐς αὐτόν τε καὶ τὴν µέῶην». οἰκονομίᾳ δὲ 
κέχρηται τοιαύτῃ. τὴν κωμωδίων ἐπλάσατο 
ὁ Κρατῖνος εἶναι αὐτοῦ γυναῖκα, καὶ ἀφί- 
ςασθαι τοῦ συνοικεσίον τοῦ σὺν αὐτῷ ὕέ- 
χει», καὶ κακώσεως αὐτῷ Φίκην λαχεῖν' φί- 
λους δὲ παρατυχόντας τοῦ Πρατίνα δεῖσθαι 
μηδὲν προπετὲς ποιῆσαι, καὶ τῆς ἔχθρας ἄνε- 
ρωτᾶν τὴν αἰτίαν" τὴν δὲ µέμφεσθαι αὐτῷ ͵ 
ὅτι μὴ κωμφδεῖ µηκέτε, μηδὲ συγγράφει, ͵  

| 

σχυλάζει δὲ τῇ κέΦῃ. ἦν δὲ ὁ Κρατῖνος τῆς 
ἀρχαίας κωμφῳδίας, πρεσβύτερος 4ριςοφάνας, 
τῶν δοκίμω» ἄγαν. 

κώδω» παρὰ τὸ ἐν τῷ κινεῖν ῥδειν. 
χώδων καλεῖται καὶ τὸ πλατὺ τῆς σάλ- 

πιγγος" Σοφοκλῆς (Αἱ. 17) ᾿χαλκοςόμου κὠ- 
ζωνος ὡς Τυρσηνικῆς. πολλὰ δέ εἶσιν εἴδη 
σαλπίγγω», «4ιῤυσικαὶ «4ῑγύπτιαι Ίυρσηνι 
καί πρῶτος δὲ “4ρχώνδας συμµαχῶν τοῖς 
Ἡραμλείδαις ἤγαγεν εἲς Ἕλληνας τὴν 1 υ0ρ- 
σηνικὴν σάλπιγγα. διὰ τοῦτύ φησι Τυρση- 
νικῆς. 

κωδωνίσαι. ἀπὸ τῶν ἵππων µετενήνε- 
κται" εἰώθασι γὰρ οὕτω δοκιμάζει» τὺς γέν- 
ναίους ἵππους, εἰ μὴ καταπλήσσονται τὸν ἐν 

τῷ πολέμῳ (}όρυβο», τοὺς κιώδωνας ψοφῶν- 
τες. καὶ κωδωνίζω φημίω. οἴ. νν. ἀκωδώ- 
γΙςΟ» εἰ διακωδωνίσω. 

χωδωνοφαλαροπώλους κώδωσιν εἷς 
τὰ φάλαρα χρωµένους' (Α Βαπ. 904) oud 
ἐξέπληττον αὐτοὺς ἸΚύκνους ποιῶν καὶ ΤΗέ- 

µνονας κωδωναφαλαροπώλους.᾽' 
κωδω»νοφορεῖται ἀντὶ τοῦ δοκιµάζε- 

ται ἡ τῶν φυλάκω» φρουρά. , 
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| 10. 129) 

λάσσοντες ἀντιφΘέγγωνται. «4ριςόφάνης «Αν. 
845) ᾽κωδωνοφορῶν περίτρεχε.") 

χώεα (Hom. Ι 661) τὰ δέρματα. 
κώεσι (28). 

κῶθος εἶδος ἰχθύος. Amen. p. 300C. 
κώων εἶδος ποτηρίου .{ακωνικοῦ κεο- 

ρώτου" δοκεῖ δὲ καὶ ςρατιωτικὸν εἶναι. καὶ 
ὄνοια τοῦ «{εωσθένους πατρύς. ἁππιαωνός 

΄ἔφερε δὲ ὅᾷδα συγκεκομµένην καὶ 
Φεῖον ἐν κώφωσι. 

χώφωνες εἴδη ποτηρίων, ἃ ἐλάμβανον 
οἱ σρατιῶται, ὀσράκινα" ὃν ἐρισκὺν καλᾶσι 
πλυτάριον. ἐπειδὴ μεριςὺν ὕδωρ ἐλάμβανον» 
οἱ ναῦται, κώθωγρας εἶχον. τὴν εὐτέλειαν δὲ 
δείκνυσι τῶν τε ναυτικῶν τιν τε ςσρατιωτι- 

κών σιτίων. 
λωδωνίδης ὄνομα κύριον. 
χωφω»ρίσαι μεθύσωι “ἐρῶν δὲ καὶ κω- 

Ψωνιζόμενος ἀφ᾽ ἡμέρας᾽ Wolyh. δά 5). 

ὅτι Ὅμηρος τῷ μὲν αἱμορραγοῦνει 11ρά- 
Γμνειον 1 παραδίδωσι, τῷ ἂὲ κωθωνιζοµένῳ τὸν 
ἠδύποτον (ϐ 340). 

Κώκαλος ὄνομα κύριον. 
J Κωκυτός ὄνομα ποταμοῦ. ἡ ὑρῆνος, 5 
ὀδυρμός, κοπετύς' O— — 
δὲ γεγονότων κωκυτὺς ἐπεῖχε κυρίος, οἴμω- 
γαί τε ἠκούοντο Φαμιναὶ καὶ φθέγμα Όρη” 
νώδες καὶ διωλύγιον.”' 

κώλα τὰ τῆς σφενδόνης ἑκάτερα µέρη" 
(ΑΙ 7 179) ᾿"ῥιοῦ χερμαςῆρος ἐύσροφα κῶλα 
τιταίνων "λκμιένης πταρῶν εἴργον ἄπωθδε 
νέφος. 

χῶλα τὰ ὀςᾷ" ᾿"ἡ δὲ κάµηλος ὑφῆκε τὰυ 
χώλα, καὶ ἑαυτὴν ἐκάθισεν εἲς τὰ ςέρνα. 

καὶ αὖθις (ΑΡΤ 196) '"ἄκρα ὁ) ἐφεζόμενος 

πετάλοις πριονώδεσι κώλοις αἰθίοπι κλάζεις 

χρωτὶ µέλισμα λύρας. 

χώλα τοῦ ζεύγματος" συμβαίνει γὰρ 
τοὺς «Σελευκεῖς κρατεῖν «λατέρου τῶν κώλων 

* 
χαέ 

Γτοῦ ζεύγματος. 
κωλακρέται οἱ ταµίαι τοῦ δικαστικοῦ 
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μισθοῦ καὶ τῶν» εἰς Φεὺς ἀναλωμάτω»" ἄρι- 
σοφάνης (Vesp. 693) ''σὺ δὲ χασκάζεις τὸν 

χωλακρέτη», τὸ δὲ πραττόµενόν σελέληθεν.͵ 
7 ⸗ 

ὕτι νόμος ἡν τὰ ὑπολειπόμενα τῆς Ὁν- 
΄ . 9 —* — * 9 σίας τὰς ἱερέας λαμβάνει», ἆ εἶσιν οἷόν δέρ- 

κωδωνοφορῶ»ν. οἱ περίπολοι οἱ τὰς φυ- | µατα καὶ κωλαῖ. 
λακὰς περισκοποῦντες ἐρχόμενοι ἐπὶ τὰς ϱύ- 
λακας κώδωνας εἶχον, καὶ τούτους ἐψόφουν 

* * * ΄ ε - { φ 
κωλῆ τὰ ἐμπρύσθια µέρη τῶν ἱερείων, 

τοῦ λεγομένου κωλῆνος. ἔςι δὲ ἱερὸς ᾿Εομοῦ 
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ὁ ῥραχίων τῶν ἀλόγων ζῴων. Αριςοφάνης | 
Πλούτῳ (129) ᾿"οἴμοι δὲ κωλῆς, ἡν ἐγὼ κα- 
τήσθιον.'. τὰς ἀγκύλας φησίν, «ἡν ὀσώδεις 
εἰσί, ὀιαβάλλει οὖν ὡς ὀςέα τοῖς Φεοῖς 9 ύ- 
ortuc. 

χωλῆνον τὸ κωλίκιο». 
χώληπα (Ηοιη. ἵμ 726) τὸ ὀπίσω τᾶ yo 

ρατίον µέρος, ἡ κύξα. καὶ κώληξ ἡ ἠγνύη, 
τὸ ὀςοῦν. 

Κωλιάδος κεραμῇΠες. Κωλιὰς τόπος 
τῆς Αττικῆς, ἔνφα σκεύη πλάττονεαι. λέγει 
οὖν ὅτι ὅσοι ἐπὶ τροχοὺς φέρονται (τροχὸν 
δὲ τὸν σκενοπλαςικὀν λέγει), τουτέςι» ὅσαι 

πρὸς σκευοπλασίαν ἐπιτήδειαι, πασῶ» ἡ Ἰω- 
Ἰωάδος κρείσσων», ὧςε καὶ βάπτεσθαι ὑπὸ 

τῆς µίλτου. ἔσι δὲ ὁ τόπος ἐκκείμενος, όμοιος 
ἀνθρώπου κώλω. καὶ οἱ ἐνοικοῦντε Κω- 
λιού, 

.  Κωλιάς ἐπιθαλασσία ἄκρα τῆς ἀετικῆς, 
ἐκ μεταφορᾶς τοῦ κόλου ὠνομασμένη. καὶ 
ἔσιν αὐτόθι “ἀφροδίτης ἱερὸν Κωλιάδος. 

ν  Κωλιάς. ναός ἐσι τῆς “4φροδίτης οὕτω 
χαλύµενος, ἀπὸ τᾷ συμβεβηκύτος τὴν προσ- 
ηγορία» λαβών. Ρεανίας γάρ τις «ἀττικὸὺς ἁλὲὺς 
ὑπὸ Ἱερρηνῶών καὶ δεσμώτης ῥουλεύων, τεα- 
ραντὰ ἐρασύθείσης αὐτοῦ τῆς δυγατρὸς τοῦ 
ἔωτος καὶ ἀπολυσάσης ἦλθεν εἲς τὴν οὐ- 

χείαν οὕτως ἐλευδερωδείς, καὶ εὐχαρισήριον 
τῇ Αφροδίσῃ τῆς σωτηρίας ἐπὶ τῆς ἀκτῆς, 

ἀᾳ᾿ ἧς ἡρπάγη, »αὺν ἱδρύσατο, Κωλιάδα δὲ 
προσηγόρεισε τὸν τόπον ἀπὸ τῶν κώλων, ἃ 
ἐν τοῖς δεσιιοῖς κατεπονεῖτο. οἳ δέ, ὅτι ]ω- 
ος Φύοντος ἱερεῖον κωλῆν ἱέραξ ἥρπασε καὶ 
ἐπ] ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. ἐκάψισεν», ύψεν ὁ τόπος 

Κωλιὰς ἐκλήηδη (9ο. Α Να, 59). κέμνηται 
καὶ Ἰκαλλέμαχος ἐν Εκάλη. 

χωλεπαίγνιον. 
. κῶλον παρὰ τὸ ἐκεῖ κεῖσθαι ὅλον τὺ 
ὀσηῦν. ἔνθεν καὶ σκώληξ κατὰ ἀντίφρασι». 

ν κῶλον μόριο» λόγου ἐκ δύο η καὶ πλει- 
ύνων μερῶ»ν συνιςάµενο». τὰς συλλαβὰς γὰρ 
τέμνησι καὶ τὰ κῶλα τῶν νοημάτων. κώλο» 
οὖν ὁ ἀπηρτισμένην ἔννοιαν ἔχων ίσος. 

χωλυβδαίνω, 
χωλύδαινα. 
χωλύμη κώλυμα, κώλυσις, ἐμπόδιον. ἔςι 

δὲ ἡ λέξις Θουκυδίδου {1 99). 
κωλύω αἰτιατικῇ. 
κωλ ώτης ἀσκαλαβώτης" Βάβριος (193) 

"σοφῆς ἀράχνης ἱςὸν εὗρε κωλώτης, κ καὶ λε- 
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πτὺν ἐνέδυ φᾶρος ἐκτεμὼν τοῖχου."' καὶ κω- 
λώτης ὁ «4ιόνυσος. 

κώμα κοίκηµα. 
κωμάζει κώμον ἡ ὁρᾶμα ἄδει ὑβρίζει. 
χωμάρχης ὁ τῶν πόλεων ἄρχων παρὰ 

Ξενοφῶντι (Απαῦ. 4 5 10). 

χωμάσαι" ζεί, ν. ἀνδρω»ῖεις) ᾿ὁ δὲ ΠΜάρ- 
κος ὁ Ρωμαίων ςρατηγὸς ἐβούλετο ἀπολυ- 
Φεὶς τοῦ πολέμου πρὺς .Πυσιτανοὺς µεταβα- 
λεῖν τὸν πόλεμο» καὶ (τὸ λεγόμενον) ἐκνεύ- 
σας τὴν ἀνδρωνῖειν εἰς τὴν ο. 
κωμάσαι... καὶ αὖθις (αί, ν. Τιμασίω») 
“ἀπολλώνιος ἐ ἔφη vnpiouuer ὧδε — 
σαι αὐτὸν ἐπὶ σωφροσύνῃ καὶ πρὸ Inno- 
λύτεω τοῦ Θησέως. ὁ ὃ μὲν }ὰρ εἰς τὴν “4φρο- 
δέ’ ὑβρισε», ὃ δὲ οὐ. καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ 
ἀφροδισίων ἠτεητο, ἐδὲ ἔρως εἲς αὐτὸν οὐ- 
δεῖς ἐκώμαζεν, ἀλλ ἦν τῆς ἀγραικοτέρας τε 
καὶ ἀτέγκτου μοίρας. 

κωμάσομαι. ἀσελγῶς διατεθήσοµαι' ἐν 
ἐπιγράμματι 45 64). Ἰ ἣν γάρ µε ατείνῃο, 
τύτε παύσομαι" {ν ὁέ μὲ agũc καὶ ὅια- 
δῆς τούτων ᾿Χείρονα, κωμάσομαι.' 

χωµαςής ὁ ερυφῶ» μετ ᾠδῆς ἀσελγᾶς. 
κώμαυλος" “τὸν ἐχῖνον ἰδὼν ἐπὶ νῶτα 

φέροντα ῥᾷγας ἀπέκτεινεν πῷδ) ἐπὶ Θειλο- 
πέδῳ᾽ (ΑΡ 6 160). 

Χώμη ε εἰς ὃν ἐκοιμῶντο ἀπὸ τῶν ἔργων 
ἀνιόντες' ἡ χώµη, οἷον ἀνώχωμά τι, κατὰ 
σύγκρισι» τοῦ ἐδάφους. καὶ κωμῆται οἱ 
τῆς κώµης οἰκήτορες. καὶ ἐκώμασεν ἀντὶ 
τοῦ παρεγένετο" (ΑΡΤ 186) "“θρῆνος ὁ᾿ εἰς 
ὑμέναιον ἐκώμασεν, ἡ δὲτάλαινα ἔπω πάντα 
γυνὴ καὶ νέκυς ἐῤλέπετο., καὶπαροιµίω "ὓς 
ἐκώμασεν'' ἐπὶ τῶν ἀκόσμως τι ποιούντων. 

χωμ ηδόν πᾶσα πόλις. 
κώμη» οἱ πλεῖροι τὸν σενωπὸν καὶ τὴν 

οἷον γειενίασιν' οἳ δὲ τοὺς ἐν τῇ πόλει δή- 
κες κώµας φασὶ προσαγορεύεσθαι, καὶ κω- 
μήτας τοὺς ῥημότας ἐν τῇ πόλει καὶ οἷον 
ἐν τῇ αὐτῇ τάξει καὶ µοίρᾳ τῆς πόλεως οἳ- 
κοῦντας. οὕτως ρισεοφάνης. εἴρηκε δὲ καὶ 
Θουκυδίδης. κώμας τοὺς φήμους ἐν πρώτῃ 
(10)” κατὰ κώµας δὲ τῷ παλαιῷ τρόπῳ 
οἰκηδεῖσα.) 

κωμῆται. κωµήτας οἱ παλαιοὶ τοὺς ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου καὶ τόπου ἔλεγον"' ρι- 
ςοφάνης Νεφέλαις (963) "τοὺς κωμµήτας γυ- 
μνοὺς ἀθρόους, κεὶ κρίµνώδη κατανίφοι.” 

κχωμῆται καὶ οἱ γείονες" κώμη γὰρ ἡν 
41 



042 κωμῆτις -- Κωνςαντῖνος 

γειτονία, Καλλίμαχος Εκάλη räro γὰρ αὐτῇ [ἔφερον αἱ γυραῖκες βαςάζουσαι ἐν ταῖς τοῦ 
κωμῆται κάλεο» περιαγέες.' 
'"ὄνῳ τις ἐπιθεὶς ξόανον εἶχε κχωμήτης. 

Βάβριος 428) ἄιονύσου τελεταῖς, ἐπειδὴ ὕμοιον τῷ σχή- 

ματι τὸν κῶνον τῇ τοῦ ἀνθρώπου καρδία, 

κωκῆτες, ὑηλυκῶς, * ytiruv· κῶμαι | ἐπιςάτη» δέ φωσιν Ἓλληνες τῆς τῶν ἀνδρώ. 
γὰρ τὰ ἄμφοδα, ἔνθεν καὶ ἐπικωμάσαι. 4ρι- 

σοφάνης “πλὴν Ἡ γ΄ ἐιὴ κωμῆεις ἠδ' ἐδέρχι- 
ὡς “ἀνσισράτη φησί (6). ται, 

κωμικός ποιητής, καὶ κωμικὺν ὁο0-) 

ρυφόρήμα. 
κῶμοι ᾠδαὶ ἤ ὀρχήσεις μετὰ µέθης. 

᾿ κώμος ᾗ μέθη καὶ ὁ ὀρχησμός. λέγεται 
δὲ καὶ ὃ σενὸς τόπος. σημαίνει δὲ καὶ τὺ 

κοίμημα. '"4λέξανδρος δὲ πλήρης ὤν ἐκ συμ- 
ποσίου ἐπὶ κῶμον ἦλθεν εἰς Αντιπάτρου, οἱ 

πάντες οἱ φίλοι, παρακληδείς.᾽' 
ν κῶμος μεθυςικὸς αὐλός, ἐγχρονίζοντος 
τῷ οἴνη ἐρεθίζων τὴν ἡδυπόθειαν, καὶ δέα- 
τρὀν ἄσχημον ποιῶν τὺ συμπόσιο», κυμβά- 
λοις τισὶ καὶ ὀργάνοις καταθέλγω» τὰς ὅαι- 

τυµόνας. καὶ αὖθις "ὃς εἲς ἔρωτας ἐσχύλαζε 

καὶ κώµους. "ἐπὶ κῶμον ἔρχεται μεθύων 
ἄνθρωπος, οὐκ ἀγροίχως τῆς φωνῆς ἔχων' 
Φιλόςρατος (V. A.4 13). 

κωμιύδοριο» τὺ μικρὸν χωρίον. 
κώμυθα (Theoecrit. 4 18) ὁέσμη» χόρτα. 

(Agath. 6 91) '"οἳ δὲ ξυρδήσαντες τοὺς καλά- 
µους καλωδίοις τε καὶ τολύπαις κώμυθας 
πολλὰς ἀπειργάσαντο."' ἡ εὐθεῖα ὁ κώμυθος. 

κωμωδεῖν σκώπτειν. 
κωμωδίαι ὄβρεις, διασυριοί, ἐμπαίγ. 

µατα. καὶ κωμῳδός. 
κωμῳδιοποιός ὁ σκώµµατά τινα εἶσ- 

άγω» κατά τινος. 
κωμωδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ 

ἀεί ' ρισοφάνης (Vesp. 13568). 
κωμῶν» τῶν χωρίων. ἡ εὐθεῖα κώμη. 
κωνειαζομ ένα “ς Βδανάσιµον φάρμακον 

πινούσαις' Κώνειο» γὰρ Φανάσιμορ η ητή- 

ριο». 
χωνίσαι πίδο». 
κωνοειδὲς σχῆμα τοιοῦτο» οἷον «ροῤι- 

λοειδές. καὶ ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 5 13) ᾿'κήν 

σέρνοις ἔτι κεῖνα τὰ λύγδινα κωνία μαςῶν 

ἕσηκεν. 
κχῶνοι «ρόβιλοι. καὶ τὸ ἀποσκίασμα τῆς 

γῆς. 
κῴνον καὶ οἶνον" “Σριξοφάνης Βατράχοις 

(612) —E— ἀνεκεράννυ γλυκύτωατον.”, 

κωνοφόροι θνρσοφόροι. κῶνος Φὲλέγε- 
ται ὁ θοτρυοειδὴς τοῦ σροβίλου καρπός, ὃν 

πων καρδίας τὸν «4ιόνυσον. οἰκείω οὖν τινὶ 

μυςηρίῳ τοῦτο ἐποίῃν. (ΑΡ ϐ 165) "καὶ δέρ- 
σου χλοερὺν κωνοφόρον κάµακα. 

κωνσιςώριο». παρὰ 'Ρωμαίοις οὕτω λέ- 
γεται τὸ συνέδριον καὶ τὸ σύςημα ἔνθα περὶ 
τῶν ἐπειγόνεων βουλεύονται. 

Κιῶνσος ὄνομα κύριο». 
Κωνςαντῖνος βασιλεὺς Ῥωμαίω», οἷὸς 

«Τέοντος τοῦ εἰκονομάχου τοῦ Ἰσαύρον, ἐκ 

λέοντος ἀνεφύῃ ποικιλότροπος πάρδαλις, ἐκ 
σπέρματος ὄφεως ἀσπὶς δεινὴ καὶ ὄψις πε 
τόµενος, ἐκ «4ὰν "4ντίχριςος. οὗτος τὴν πα 
τρώαν ῥασιλείαν τε καὶ ἀσέβειαν διαδεξάµε- 
νος, καὶ ἀσελγείαις καὶ δαιιιόνων ἐπικλήσεοι 
καὶ ἄλλοις τοιούτοις ἐπιτηδεύμασι χαίΐρω 
καὶ σχολάζω», ἐξαίρετον ὄργανον καὶ λίω 
ἐπιτήδειον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ διδασκάλθ 
γέγονε τοῦ διαβόλου. καὶ γὰρ εἲς τοσαύτη» 
ἀπόνοιαν καὶ παραπληξίαν ἐξώκειλεν ὡς καὶ 
Φεσμὺ» ἐπὶ λαοῦ καθολικὸν ἐκφέσθαι, κ 
λέγεσθαί τινα τῶν Φεραπόντων κυρίου τὸ 
παράπα» ἅγιον, ἀλλὰ καὶ τὰ λείψανα τότων 
εὑρισκόμενα διαπτύεσθαι, καὶ μηδὲ πρεσβείιο 
αὐτῶν ἐξαιτεῖν' οὐδὲν γὰρ ἰσχύονσιν. εἶτα 
προσθεὶς ὁ παμβέβηλος λέγει ᾿ μηδὲ τῆς ῆκ. 
ρίας ἐπικαλείσθω τις πρεσβείαν: οὐ γὰρ ὁν- 
ναται βοηφεἴν τινί" μη) αὖ πάλιν Θεοτόκος 
αὐτὴ ὀνομαζέσθω.,. καὶ δὴ λαβὼν ἐν χειοὶ 
βαλάντιον» πλῆρες χρυσίη καὶ ὑποδείξας αὐτὸ 
πᾶσιν ἤρετο τίνος ἄξιόν ἐσι" τῶν δὲ πολλᾶ 
εἰπόρτων», κενώσας τὸ χρυσίον πάλιν ἤρετο 

τίνος ἐςὶν ἄξιον' καὶ λέγουσιν οὐδενός ᾿οὗ- 

τως ἔφη καὶ ἡ Μαρία". οὐδὲ γὰρ Φεοτύ- 
κον ὀνομάζεσθαι ὁ ἄθεος ἠξίου. "ἕως μὲν 
γὰρ εἶγχε τὸν Χριςὸ» ἐν ἑαυτῇ, τετιιημέντ 
ὑπῆρχεν" ἀφ᾽ οὗ δὲ τοῦτο» ἀπέτεκεν, οὐδὲν 
τῶν λοιπῶν γυναικῶν διενήνοχε.. φεῦ τῆς 
τολμηρᾶς ὀνσφημίας τοῦ σαρακηνοπίςε καὶ 
ἰουδαιόφρονος. τὴν γὰρ "φροδίην ἐτίμα, 
καὶ ἀνθρωποφυσίας ἀνέφερε πέραν τῆς πό- 
λεως, ἔνθα ὁ τῆς ἁγίας ΙΗαύρας ναός" ὄνπερ 

᾿ ἐδαφίσας καὶ φονευτήριον ποιήίσας Μαύρο 
ζ 

ὠνόμασε τὸν τόπον, ἐν ᾧ καὶ »ύκτωρ ἐπιτέ- 

λει δυσίας καὶ παῖδας κατέσφαστε. καὶ µαρ- 

τυρεῖ τὸ πρὸς Φυσίαν σφαγιασθ ἐν τοῦ Φλα- 

µία παιδάριον, ὅπερ ἐν παραβέςῳ Φύσαντος 



Κωγνςαντῖνος ὁ µέγας α — κωτίλλω 

αὐτοῦ τοῦτο ὁ Φεὺς ἔκόηλον ἐποίησεν. Ce- 
drenus p. 450. 

* ς η ζ *82 .. Κωνςαντῖνος ὃ μέγας. οὗτος ἐξ ἄφα- 
— - — * / 

νῶν τίκτεται τῷ ῥασιλεῖ Κωνςαντίω, γνωρι- 
. 4 - —1 ΄ . ΄ σθεὶς δὲ τι πατρὶ κατά τινας γνωρίµους 

τρόπους" ὃς κατά τινα τύχην ἔγνω τοὺς τό- 
πους καταλιπεῖν ἐν οἷς διέτριβε», ἐξορμῆσαι 
δὲ πρὸς τὺν πατέρα Κωνςάντιον ἐν τοῖς ὑπὲρ 

. ” * * . ⸗ 

τὰς «Άλπεις ἔθνεσιν ὄντα καὶ Βρεττανία ou- 

νεχέςερο» ἐνδημιοῦντα. Φεασάμενος δὲ αὐτὸν 
ὁ πατὴρ χειροτονεῖ βασιλέα, τοὺς ἐκ τῆς Θεο- 
ῥώρας υἱεῖς καταλιπών, ἰδὼν αὐτὸν εὖ ἔχοντα 
σώματος. ῥ' δὲ καὶ ξ' καὶ ι ἀπὸ τῆς «4{ὐ- 

΄ ΄ Γ ⸗ — γούστου Ἰαίσαρος μοναρχίας διεληλυθότων 

ἐνιαυτῶν Κωνςαντῖνος τὴν νέαν 'Ρώμην ἀνί- 

σησι. 
Κωνςαντῖνος ὁ μέγας βασιλεύς, περὶ 

ζ 3 — 
οὗ γράφει Εὐνάπιος φληνάφες. καὶ παρῆκα 
αὐτὰ αἰδοῖ τοῦ ἀνδρός. 

Κωνςαντινούπολις. ὅτι ἡ ΚΝωνσαντι- | 
νούπολις τοσοῦτον τῶν» ἄλλων ἁπασῶν µεί- 
ζων ὅσον τῆς Ρώμης ἐλαττοῦσθαι δοκεῖ, ἧς 

τὸ δευτέραν τετύχθαι μιακρῷ ῥέλτιον ἔμοιγε 
φαίνεται ἢ τὸ τῶν ἄλλων ἁπασῶν πρώτη» 
νομίζεσθαι. lulian. ο. 1 ρ.14. 

ὅτι τ΄ ἀπὸ τῆς 4ὐγούςου Καίσαρος µιο-- 
»αρχίας διεληλύθεισαν ἐνιαυτοὶ τῇ πρεσβυ- 

’ . — 2 - * 

τέρα Ρώμῃ, καὶ τῶν πραγμάτων» αὐτῆς ἠδη 
πρὸς πέρας ἀφιγμένων Κωνςαντῖνος ὁ Κων- 
σαντίου παῖς ἐπιλαβόμενος τῶν σκήπτρων 

* ΄ 2* ’ ⁊ — * 3 3 - τὴν νέαν ἀνίστισι Εώμην». ἀπὸ δὲ τῆς κτί- 
σεως τῆς νέας Ρώμης μέχρι τῶν κατεχόντων 
τὰ σκῆπτρα Ρωμαίων Βασιλείου καὶ Κων. 
σαντίνου τῶν πορφυρογεννήτων ἔτη 

Κωνςάντιος καὶ Κώνςσας καὶ Κων-] 
-- -- - ” ”- 

ςαντῖνος υἱοὶ τοῦ μεγάλου Κωνςαντίνου. 
Κωνώπη ὄνομα πόλεως. 

— — 

κχώνωγψ, δηλυκῶς παρὰ "ΐριστοφάνει ἐν 
ΠΗλούτῳ (5838), εἶδος µοίας. 

ή αι ᾿ π- { 3 ᾿ ... . ΄ Κφος πρὸς Ἁἴον. ὃ μὲν γὰρ Χτος ἐδύ- 
”, |. 4 — {ρα 

»ατο ἕν, ὁ δὲ Κῴος ἕξ. 

κώπα καὶ κώπεα ὃ περιραχήλιος κό: 
σμος. 

Κωπαῖς ἡ ἔγχελυς. Κωπαῖς λίμνη ἐν 
Βοιωτία, ἐν 1 µεγάλαι ἐγχέλεις γίνονται. ἔσι 
δὲ καὶ πόλις ὁμώνυμος. νο. Α Ach. 880, 
Ρας. 1005. 

Κώπας Hom. Β 509) πόλις. 
’ ς 3. — 4 / ἳ 

χώπη ἡ λαβὴ τοῦ ξίφες, ἡ κόπτειν ὃν- 
»αμιένη. καὶ κωπήῆεν καὶ κωπήεις καὶ κω- 

045 

Γπήεντος ἀπὸ τῆς κώπης. 

ο κωπηλασία καὶ κωπηλατῶ. 
χωπῆρες πλοῖον», ὡς ἡμεῖς, καὶ Θου- 

Γκυδίδης ἐν δ΄ (118). καὶ ἡ δοτικὴ τῷ κω» 
΄ Ππήρει. 

’ * 

Κωπώνιος ὄνομα κύριον. 
Κωρυκαῖος. Φεύν τινα παρεισάγουσιν 

ot χωμικοὶ ἐπακροώμενο», ἀπὺ παροιµίας τι- 
ή ΄ — 

rc. Νώρυκος γὰρ τῆς Παμφυλίας (απ Κιλι- 
{ . / 2Xx / 2 ῃ μ 

χίας) ἀκρωτήριον, παρ ᾧ πύλις «ττάλεια 
3 — « * 3 — ⸗* c⸗ 4 ΄ 

ἐνταῦθα οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως, ἵνα μηδὲν αὖὐ- 

τοὶ κακῶς πάσχωσιν ἀπὸ τῶν ἐφορμούντων 
ἐπὶ τὴν ἄκραν ληςῶν, ὑπαλλαττόμενοι πρὺς 

τοὺς ἐν ἄλλοις λιμέσιν ὁρμοῦντας κατηκρο- 
ὤντυ, καὶ τοῖς ληςαῖς ἀπήγγελλον καὶ τίνες 
εἰσὶ καὶ ποῖ πλέουσιν. ὅθεν καὶ ἡ παροιμία 
.. — να φεο ” — — ΄ .. ε 4 τοῦ ὁ᾽ ἀρ ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάσατο.” οἱ δὲ 
κωμικοὶ Κωρυκαῖον τὸν Φεὸν εἰσάγησιν' ΙΜέ. 
»ανδρος ᾿Ε)}χειριδίω. «4ιώξιππος Θησαυρῷ 
. 4 ΄ -- ᾽μὴ κατακάσειεν δέ µε ὁ Κωρυκαῖος. ἀλλὰ 
ἣν κατακήκοα τὰ πάντ ἀκολεθῶν» ἔνδοῦέν 

δες 4* ΄ ες ο» Ἡ 1. σου. 6 δὲ Έφορος ἐν Υ "υπ ἄκρα φησίν 
” ε * 

Gæur οἳ καλούμενοι Κωρυκαῖοι ἀνατεινθσῃ 
τεἷς πέλαγος, σύμμικτοί τινες κατασκευασά- 
µενοι πολισμάτιον, γείτονες Ιήυοννήσῳ. τοῖς 

2 - οὖν ὁρμοῦσιν ἐμπόροις προσῄεσαν ὡς ὠνού- 
µέγοι ἡ σύμπλοοι" εἶτα μαθόντες τί τε κο: 

”. . — — 

μἱζουσι καὶ ποῖ πλέουσι, τοῖς ἸΜνοννησίοις 
ἀπήγγελλον, κἀκεῖνοι ἐπετίθεντο αὐτοῖς. ἐλάμ- 
βανον δὲ καὶ αὐτοὶ µέρη τινὰ τῶν λύτρων.” 

- 2 ς ” 

eſ. ν. τοῦ ὁ᾽ ἄρα ὁ Κ. 
’ ή . ΄ 

χωρύκιο». κώρυκος Φυλάκιο», τὸ παρ 
ἡμῖν βουλγίδιον. ἢ πλέγμα δεκτικὸν άρτων. 

΄ ε * ι 

χώρνυκος ὁ Φύλακος. ὅτι «ττήλας ]Ηε- 

διόλανον πολυάνθρωπον ἑλὼν πόλιν, ὡς εἰ- 

δεν --- πρὸ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. eſ. v. ]ήε- 
διόλανο». 

-.- — ’ 1 4 Κῶς ἡ νῆσος, ὅθεν ἦν Ἱπποκράτης ὸ 
ἰατρός" ἡ ὶ Μεροπὶς λέ ἰατρός" ἥτις καὶ ἸΜεροπὶς λέγεται. 

— —3 / 

χωτίλη ἡ λόγοις ἀπατῶσα. καὶ κωτίέ- 
— * .. 2 / 

λος πανοῦργος, ἤ κόλαξ, ἡ ἀἁπατεών. (ΑΡ Ἰ 
ν J 

2041) ''ἐσβέσδη δὲ τὰ φίλτρα τὰ κωτίχα, χω 
μετ ἀοιδῆς ψαλιός.. καὶ 4αβὶὸ κωτίλοις 

* * 

— λόγοις, φενακίσαι πειριόµενος' φησὶ 
/άρ τῷ σύµατι αὐτῶν πὐλόγουν καὶ τῇ 
καρδία αὐτῶν κατηρῶντο.”. Theodoret. in 

15... 6ἱ 5. 

κωτίλλω πανουργεύομαι, λαλῶ" Βά- 
— ” 

βριος (95 87) "τοιαῦτα κωτίλλησα τὴν ἀχαι» 
.”, 4 “1 .. 

᾿ένην ἔπεισεν ἐλθεῖν δὶς τὸν αὐτὸν εἰς ἄδηνι' 

41” ⸗ οφ 
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κωφὰ καὶ παλα() ἔπη (5 OR 590) ψυ-' 
9. 9 α 4 3 * 9 ** 

χρὰ καὶ οὐδὲν σαφὲς ἔχοντα, τὰ ιδ υριζύ: 

b 

μενα. 
Κωφήν Λωφῆνος ὄνομα ποταμοῦ. 
κωφῆς" «αῤήὸ ᾿᾿ὠσεὶ ἀσπίδος κωφῆς, 

οὐ τῆς κατὰ φύσιν κωφενούσης, ἀλλὰ βυύ- 
σης τὰ ώτα καὶ ἀπωθουμένης τὴν ἐπωδην. 
Théodoreét. in Ps. 7 0. 

κωφόν ἄηχον, ἀσθενές, ἀμβλύ' (Βου. 
«4 500) ᾿κωφὺν γὰρ βέλος ἀνθρὸς ἀνάλκι- ̓  
δος. κατὰ μεταφορὰν» ἀπὺ τοῦ κατὰ τὴν 
ἀκοὴν ἐπὶ τὴν ἀφήν. 

χωφύτερος κίχλης παρ Εὐῤούλῳ ἐν 
ἀιονυσίω λέγεται ἀφωνότερος κίχλης. 

κωφύτερος τοῦ Ίοφωναίου λιμέ-] 
νος. περὶ ΙΓ ορώνην τῆς Θράκης καλεῖταί 

τις κωφὸς λιμήν. εἴρηται δὲ ἡ παροιμία παρ 
ὅσον ὁ ἐν Τορώνῃ τῆς Θράκης λιμὴν σενὰς 
ἔχει καὶ μακρὰς τὰς ἀπὸ τοῦ πελάγους κα- 
τάρσεις, ὡς μὴ ἀκούεαθαι τοῖς ἐν αὐτῷ τὸν 

τῆς Φαλάττης ἠχον. 
χωγεύει συνουσιάζει. 
λᾶας λίθος" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 67) 

"πολυτρήτου τ ἀπὸ πέτρης λᾶων, ὃς ἁμ- 
βλεῖων Φῆγε γένιν καλάµου. 

λᾶας λίδος. καὶ λάου λίφδου, ἀπὸ τῆς 

λάος εὐθείας, γενομέρης ἀπὸ γενικῆς τῆς 
λᾷος, ᾽᾿λᾶος ὑπαὶ ῥιπῆς' (Ηοπι. ή 400). "'λέ- 
χθιός Υ ἐπ) ἄκρου λάου ῥραχὺς ὀκλάσας 
(500 1. 

λαῤαῖς ἐπαφαῖς, ἢ ἀφορμαῖς, ἡ μέµ- 
Ψεσι. λαβὰς δὲ ἀαφιςύμες τὰ τα τῷ κρα- 
τῆρος, ἦτοι τὰς ἀμφοτέρωῦδεν ἐςομωμένας, 

ἡ διὰ τὸ ἑκατέρωθεν τοῦ σύµατος ταύτας 
εἶναι, ἡ τὰς πρόσωπά τινα Φηρίων ἑκατέ- 
ρωδεν ἐχούσως. "ὧν κρᾶτ ἔρεψον καὶ λα- 
βὰς ἀμφιςόμους" (5 0Ο 475), τουτέςιν ἔρε-. 

Φον καὶ τῶν κρατήρων τὴν κεφαλήν. "ὅτι 
Βαγώας ὁ «4ἰγύπτιος ἔσφαξεν «2χον τὸν Πέρ- 
σην, καὶ τὰ μὲν κρέατα ἔφαγε, τὰ δὲ ὀςέα 
μαχαιρῶν εἰργάσατο λαβάς.' καὶ αὖθις "λα- 
βαὶ φιλοσοφίας ἀριθμητικὴ καὶ γεωμετρική. 

λαβεῖν τιμωρία» ἐκδικηνῆναι. 
λάβη αὐθυπύτακτο». 
«{αῤίνιος ὄνομα κύριο». 
λαβραγόρη» (Ποπ. ἵρ479) σφοδρῶς ὃη- 

μηγοροῦντα. 
λάβραξ εἶδος ἰχθύος. καὶ παροιμία ''λά- 

βρακας ΠΜιλησίους.᾽' τὴν δὲ προσηγορίαν πε- 
ποίηται, διότι κέχηνεν αὐτοῦ τὸ σόµα, καὶ 

κωφὰ -- «“{άγος 

ἀδρόως καὶ λάβρως τὸ δέλεαρ καταπίνει" 
δεν καὶ εὐχερῶς ἁλίσκετω. ἐν ΠΜιλήτῳ δὲ 
τῆς “ἄσίας μέγιςσοι γίνορται λάβρακες καὶ 
πλεῖςοι. ἸἨίλητος δὲ πόλις “ἀσίας, ἔνθα πολ- 

λοῖ γίνονται λάβρακες διὰ τὴν ἐκδιδοῦσαν 
λίμνη» εἲς τὴν θάλασσαν" χαίροντες γὰρ οἱ 
ἰχδύες τῷ γλυκεῖ ὕδατι εἰς τὴν λίµνην ἄνα- 
τρέχουσιν ἐκ τῆς νωαλάσσης, καὶ οὕτω πλη- 
Φύνουσι παρὰ Ἰ]ιλησίοις. seh. Α Ἐα. 360. 

λαῤρότατος, 
λαῤρώνιον εἶδος ἐκπώματος. καὶ λα- 

ῥρώνιος. ) 

λαβύρινθος κολλιοειδὴς τόπος. λέγεται 
δὲ ἐπὶ τῶν φλυάρων, παρὰ τὸ μὴ λαβεῖν 
Φύραν, Ἠ παρὰ τὺ πολλοῖς λόγων κύκλοις 

κεχρῆσθαι. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ τῶν ἀντριά- 
ων ντμφῶν ἀνάθημα". (ΑΡ 6 294) ᾿"εἰν ἁλὶ 
λαβύρινϐε, τύ µιοι λέγε, τίς σ᾿ ἀνέφηκεν ἀγρέ- 
µιο» πολιᾶς ἐξ ἁλὸς εὑράμενος; 

λάγανα πλακουντάρια, ὡς καπυρώδτ, 

παρὰ τὸ λαγαρόν. καὶ (Α Vesp. 674) "'λαγα- 
ριζόµενον καὶ τρώγοντα τὸ μηδέν. καὶ Au- 
ῥιὸ (ὁ βα. ϐ) Φύσας ἐπὶ τῇ τῆς κιβωτοῦ 

— γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι καὶ νηπίοις 
ὑιέδωκε κολλουρίδα ἄρτε καὶ ἐσχαρίτην καὶ 
λαγανιςὺν (απ λάγανον τηγανιςὺν) καὶ -εε- 
οίδα θύματος. 

λαγαριζόμενον' ρισεοφάνης (Ύεερ 
673) ὡς Πσθηνεωι τὸν σύρφακα ἐκ κηθα- 
ῥρίου λαγαριζόµενον καὶ τραγαλίζοντα τὸ µη 
δέν. 

λαγαρόν ὑπόκενον, ἐμηχανῶντο δὲ ὅσα 
λαγαρύτητι ἡν ἁπαλότητι πρὸς τὰς τοξείας 
ἀντήρκει. καὶ ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 5 264) 
"καὶ λαγαρὺν δειρῇ ὑέρμα περικρέμαται, 
καὶ αὖθις (ΑΡ 6 231) ''σοὶ γὰρ ὑπὲρ σχιδά- 
χω» λαγαρὸν ποπάνευµα πρόκειται. 

“Ταγγόβαρδος ἐθνικόν. 
λάγειο» αἷμα τὸ τοῦ λαγωοῦ. 
λαγιδεύς ὁ τοῦ λαγωοῦ. 
«αγίσκα ἑταίρα τις, ἧς {υσίας µνη- 

κονεύει. Harp. 
λαγνεία πορνεία. 
λάγνης, ἀρσενικῶς, ἀντὶ τοῦ λάγνος. 
λάγνος πόρνος, αἰσχρός, κατωφερὴς 

πρὸς τὰ ἀφροδίσια. 
«{αγόβιος ὄνομα κύριον. 
“αγόνος. 
«Παγορία ὄνομα πόλεως. 
«άγος ὄνομα κύριο», ὃς 4ρσινόην ἔγημε 
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τὴν Πτολεμαίου τοῦ σωτῆρος μητέρα. τοῦ. «Τάειος φόνος ὁ τοῦ Aulov. 
τον δὲ τὸν Πτολεμαῖον ἠδέν οἱ προσήκοντα λάδε ῥιώσας" "τοῦ τε ἐν παροιμία λέ- 
ἐξέφηκεν ἄρα ὁ «Ίάγος ἐπ) ἀσπίδος γαλκῆς. ! ;εσβδαι εἰωθύτος ἔργῳ βεβαιωθέντος ὑπ ἐκεί- 
ὑμαρρεῖ δὲ λόγος ἐκ Μακεδονίας, ὃς λέγει: νου, τοῦ λάθε ῥιώσας, ὥςε οὐδένα τῶν τότε 
ἀετὸν ἐπιφοιτῶντα καὶ τὰς πτέρυγας ὕπερ- | ζώντων ἀνθρώπων οὔτε τῶν πρεσβυτέρων 

/ 
’ 

τείοντα καὶ ἑαυτὺρ αἰωροῦντα ἀποσέγειν | ἐλπίσαιι ἂν εἰδέναι οἷον λέγω. ο. v. Σαρα- 
αὐτοῦ καὶ τὴν ἄκρατον ἀκτῖνα καὶ ὅτε ὕοι ) πίων ἡ, 
τὸν πολὺν δἑετόν, τούς γε μὴν ἀγελαίης «ο- λαθδικηδέα µαζόν (Ηοιμ. Χ 89) ΤΗ 
βεῖν ὄρνιδας, διασπᾶν δὲ ὄρτυγας, καὶ τὸ ,κήδους τῷ παιδὶ ἐμποιοῦντα. 
αἶια αὐτῷ παρέχειν τροφὴν ὡς γάλα, | λαδικ ηδής ὁ λήδην κακῶν ποιῶν. 

. λάγυνος ὁ πανδεκτικός. Γ λαθραίως καὶ λαύρηδά κα λαῦρη- 
ε λάγυνος' (ΑΡ 948) "“Κύπριὸι γεῖσο, | δόν ἀντὶ τοῦ κρύφα. 

Ἰάγυνε µεφθυσφαλές, αὐτίκα ὁῶρον κεῖσο, λάδωμαι γένικῆ. 
χασιγνήτη νεκταρέης κύλικος βακχείας, ὑγρύ- λαιά ἀρισερά, ἤ κολοβά. 
460γγε, συνέςιε δαιτὸς ἐΐσης, σειναύχην, ψή- λάιγγες (Ηοιη, ε 458) οἱ μικροί λίδοι. 

ου συμβολικῆς Φύγατεο, Ονητοῖς αὐτοδί- λαιδρός ὁ Φρασύς. 
ακτε διήκονε, μύςι φιλούντων ἠδίση, δεί; λαίεται καταλύεται. 
πνων ὅπλον» ἑτοιμότατον. λαίδαθργος λαθροδήκτης' ᾿σαίνεις δά. 

λαγωβολεῖο» ἐν ᾧ τὰς λαγωὰἠς ἀγρεύ- orou, καὶ κύων λαήαργος τν παροιμία 
ουσι. | ἐπὶ τῶν ὑποκριρομένων ὁῆψεν εὐνοεῖν, ἐπι- 

λαγώδιον.  βουλευόντων δὲ λάθρα. εν. Α Eq. 1028. 
λαγῴοις τοῖς τοῦ λαγωοῦ κρέασι»" «4ρι- λαιδυράξω χλευάξω. 

τοφάνης (Ύεερ. 729) ''ἔζω» δύο μυριάδες τῶν λαικάζω ἀπατῶ. 
ῥημοτικῶ» ἐν λαγῴοις καὶ ςεφάνοιδιν παν- λαικαξής ὁ Ἄόρνος. ρισοφάνης (ΑΙ. 

τοδαποῖσιεν. 78) ''λαικαςάς τε καὶ καταπύγυνας, τοτέςι 

λαγῷ πεινῶντι καὶ πλακοῦντες εἲς | τοὺς πόρνες. ὁ αὐτός GThesm. 68) “Ἱκάμπτει 
σῦκα, παροιμία πρὺς τοὺς τὰ ἐν ἀνάγκῃ | δὲ νέας ἀψῖδας ἐπῶν, τὰ δὲ τορνεύει καὶ 

πολυτελῆ λογιζοµένους. 7ογγυλίζει καὶ λαικάζει.' καὶ λαικάσρια ἡ 
λαγὼς καθεύδω», ἐπὶ τῶν προσποιΗ: | πύρνη. 

µένων καθεύδειν. λέγεται καὶ λωγωός λαγωδ.. λαίλας ὁ μὴ ἐκ γένους τύραννος. 
ἐν ἐπιγράμματι (Α0 7 207) ' τὸν ταχύπθν ἔτι λαϊῖλαψ µετ ἀνέμων ὄμβρος καὶ σκότος" 
παῖδα συναρπασθέντα τεκύσης ἄρτι μ’ ἀπὸ | «Τεοριιγὶ. 2 7 'ὃ δὲ οἷά τις λαῖλαψ ἐπιδα" 
σέρνων, οὐατόεντα λαγώ».' — ἢ ῥαγδαῖος σκηπτὺς ἐξαπιραίως ἐπε- 

λαγὼς περὶ τῶν κρεῶν παροιμία". φοίτησε." καὶ αὖδις (ΑΡ ϐ 345) “λαίλαπι 

ὑειλὸν γὰρ τὸ ζῷον ὁ λαγώς. ὅδεν καὶ ὁ ; βορραίῃ κλασδὲν ἐπεῖδε κέρας, τῇ ἐκ τοῦ 
Ῥηγῖνος λαγὼς ἐλέχθη" καὶ γὰρ τοὺς ᾿Ρηγί-) βορρᾶ. 
νους ἐπὶ δειλία ἐκωμιώδου». παροιμία δέ τις «{αέλιος ὄνομα κύριο». 
ἐσὶν 'ὁ λαγὼς τὴν περὶ τῶν κρεῶ» τρέχει, λαῖμα τὸ αἶπα" παραπεποίηται δὲπαρὰν 

ἐπὶ τῶν διακινδυνευόντων ταῖς ψυχαῖς καὶ | τὸ λαιμό». οἳ δὲ λαῖια, τουτέςιν ὄρμημα, 

πρὸς τοῦτο καρτερῶς ἀγωνιζομένω» παττο: | ἔτι μέντοι τῶν περὶ τὴν “ἀσίαν τινὲς ἐπὶ τῶν 

µένη. καὶ παροιμία "ὁ Καρπάδιος τὸν λα- | ἀναιδῶν καὶ ἐκτόλμων οὕτω λέγουσιν. “4ρι- 
;ών ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς ῥλαπτόντων" οἱ γὰρ | σοφάνης Ὄρνισι (1065) '"κάτ ἀνῆλθ' αὐτῷ 

Καρπάθιοι νῆσον» οἰκοῦντες καὶ λαγωοὺς ἐκ | κάτωδεν» πρὸς τὸ λαῖμα τοῦ καμήλου Ἆαι- 
ἔχοντες ἐπηγάγοντο' οἳ πολλοὶ γερόμενοι ἐλυ- | ρεῶν ἡ νυκτερίς.Ὁ 
μαίνοντο τοὺς καρπούς. λαῖμα τὸ ἱερόν, ὁὔμα. b 

«{αδικέας" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ — λαικαργία ἡ σύντονος ἐπιθυμία. 
1932) '"ἀσπίδα φρῦνον ὄφιν καὶ Σαδικέας πε- λπιμάσσω ἀμέτρως ἐσθίω. 
ρίφευγε.᾽) τς λαιμοπέδη δὲ ἧς δεσμεῖται ὁ κύων. 

{άδων ποταμὺς ρκαδίας. ἐν ἐπιράμματι ΑΡ 9 35) "καὶ τὰν εὐρίνων 
λάειν βλέπει», καὶ ἆλαός ὁ τυφλός. κα. σκυλάκων. 
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λαιμωδῶ ὁραπετεύω. 
λαιμώρη ἡ λαµυρίς. 
«Παένιλλα, | 
λάινον ἔσσο χιτῶνα (Ἠοπα, 51) λι 

Φόλενςος ἐγεγόνεις. 
λαιόν τὸ ἀριςερόν. 
«Τάτος ὁ Θηῤῶν ῥασιλεύς, ἐν τῷ Οἱ, 

πους. 
“Παιπάνης. | 

«Σαἲς {αΐδος ἡ ἑταιρίς. ἔςιν ἐν τῷ λε- 

λώνη. 
λαισήιον μικρὰ ἀσπίς, 
λαίσθδη (απ λάσθη) αἰσχύνη. 
«{αισίνη ὄνομα πόλεως, καὶ κύριο». 
λαίσκαπρος ὁ λάγνος. 

«ἄαισκίδης. 
«Παισποδίας εἶ τὴν φύσιν (Α Αν. 

1568), ἀντὶ τοῦ τὴν κνήµην ἔχεις σαθράν: 
“ἄαισποδίας γὰρ καὶ «{αμασίας ὡς κακόκνη- 
µοι διεβάλλοντο. τοῦτον δὲ τὸν «{αισποδίαν 
καὶ σρατηγῆσαί φησι Θουκυδίδης ἐν τῇ η’ 
(86). ἦν δὲ καὶ φιλόδικος. εἰχε δὲ καὶ περὶ 
τὰς κνήµας αἰτίας τινάς' διὸ καὶ κατὰ σκε- 
λῶν ἐφόρει τὸ ἱμάτιον. ἡ ὡς Ἰξίων ἐν ταῖς 
λέξεσι», ὁ ἀκρατὴς περὶ τὰ ἀφροδίσια, ὥςε 
καὶ κτήνη σποδεῖν. ᾿ 

λαιςόν τὸ ἀχθεινόν. 
λαιςρόν πρυτανεῖο». 
«{ἄαιςρυγονία πόλις.Ταιςρι}όνος(Ηοπα, 

κ 106). 

(λαΐῖτμα κῦμα, καὶ βάθος. 
λάιτον τὸ ἀρχεῖο». 
“{αιφάνεια ὄνομα πύλεως. 
λαίφη, δηλυκῶς, ἡ χλανίς' (Callim. fr, 

245) ΄᾿διερὴν ἀπεσείσατο λαίφην.' 
λαῖφος ἄρμενον, ἱσίον, ἱμάτιον. καὶ ἡ 

δοτικὴ τῷ λαίφει. 
λαιψηρό» τὸ ἀσθενές. ἢ τὸ ταχύ, ἐλα- 

φρόν. .{άκωνες τὸ ἡμίξηρο». 
«{άκαινα κύων' Σοφοκλῆς (ai. 8) 'κυ- 

νὸς .«{ακαίνης ὡς τις εὕρινος βάσις.' 
λακάνη. τὸ μὲν κοινὸν λακάνη, παρὰ τὸ 

λα ἐπιτατικὸὺν καὶ τὸ χαίνειν, πλατὺ γάρ". 
τὸ δὲ «ἄττικὺν λεκάνη. seh. Α Αν. 1149. 

{ακεδαίμονος. 
«{ακέρεια ὄνομα πόλεως. 
λακέρυζα κορώνη (Ηεεῖοά, Ο. 746) ἡ | 

μεγάλα κρώζουσα. 
λακερύζεσθαι λογοποιεῖαφαι, ἢ λοιδο- 

ρεῖσθαι. 

λαιμωδῶ -- λάκτιν 

λακίδως πεπλωμιάτων τὰ διερρωγότα 
ἱμάτια παρὰ “ριςοφάνει (Δεὶν. 808). 

4{ακίνιο» ὥρος Ἰρότωνος, καὶ «ζακι- 

νία τόπος. 
λάκισμια σχίσμα. ᾿εὗρον τὸν χιχῶνα 

ἡμαγιιένον καὶ λελακισιένον ἀντὶ τοῦ ἐσχι- 
σμένον. 

λακίσματα ελῶν (ῶτερ. Να. ος. 22 
:Ρ.404 Ρ) τὰ τῶν σαρκών ἀποσχίσματα. καὶ 
αὖθις Menand. p. 3841 Nieb. ᾿εἶα οἱ 1 οὔρ- 
χοι περιέφερον τὸ φυλλῶδες τοῦ λιβάνεα τῇ 
᾿φλογὲ λακιζόμενον. 

λακκαῖον ὕδωρ τὸ ἀπὸ λάκκοι. 
λακκόπλουτον. Καλλίαν τὸν 4θηναῖον 

ει ν * — 
ούτως ἔλεγο» ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Ἑέρξην 

/ * — — 

ἠστηθέντα ἐν τῇ περὶ «Φαλαμῖνι ναυμαχία 
- .. 2 - ΄ 

φυγεῖν ἐξ “4θηνῶ», ἐςαθμευκότος δέ τινος 
τῶν ΠΗερσῶν ἐν τοῖς Καλλίου καὶ τὴν ἆπο- 
σκευὴν ἐκεῖ καταλελοιπύτος, τῶν» δὲ ῥαρβά- 
ρων ὀξεῖιν τὴν φυγἠν ποιησαµένων, ἐμβα- 
λεῖν τοὺς οἰκέτας τοῦ Πέρσε πολὺν χρυσὸν 
εἰς λάκκον, ἐλπίζοντωας ὕςερον ἀνασώσειν ἐπα- 

* ΄ 1νελνόντας, οὐ μὴν γενέσθαι λέγεται" πρότε- 
ϱο» γὰρ κυριεῦσαι τιῶν χρηκάτων Καλλία». 

λακκόπρωκτος" Αριστοφάνης (Νας. 
1993) 4 λακκόπρωκτε. πάττε πολλοῖς τοῖς 

ἕ ενρεο 2 9 η * Gòdoic. ἄρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι χαίρω πὀλλ’ ἀκούων καὶ 
κχακάς 

λάκκος. «4δηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Ελ-α 
λήνω» ὀρύγματα ὑπὸ τὴν γῆν» ποιοῦντες εὐ- 
ρύχωρα καὶ «ρογγύλα καὶ τετράγωνα, καὶ 
ταῦτα κονμῦντες, οἶνον ὑπεδέχοντο καὶ ἔλαιον 
εἲς αὐτά" καὶ ταῦτα λάκκους ἐκάλουν. νεῖι. 
AEcel. 154. 

λάκκος ὁ φάνατος, ἐπειδὴ λάκκῳ παρα-Ώ 

πλησίως ὁ πάφας ὀρύττεται' «{αῤίὸ "καὶ 
ὁμιοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκ- 
κον. καὶ τοὺς μεγάλους κι»δύνους οὕτως 
ἔθος ὀνομάζειν τῇ δείᾳ γραφῇ: ᾿᾿καὶ ἀνή- 
7αγέ µε ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας. Théodo- 
ret. in Ps. 7 1. 

«Πακρατίδης. οὗτος ἀρχαῖος ἄρχων» 
:4νήνησιν. ἤρχε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων «{αρείε 
ας. , μα ον, 92 * 
ἐφ᾽ οὗ πλείςη χιῶ» ἐγένετο καὶ ἀπέπηξεπάντα, 
ὡς κιὴ δύνασθαέ τινα προϊέναι. διόπερ τὰ 
᾿ψυχρὰ πάντα .Πακρατίδας ἐκάλουν. ριςο- 
φάνης (Δε. 219) παλαιῷ «{ακρατίόῃ τὸ σκέ- 
λος βαρύνεται, ὃ ἔτι, διὰ τὸ γῆρας οὐχ 
οἷός τέ εἰμι Φἄττον βαδίζει». 

λάκτιν τὴν λεγομένην κώταλιν, τορύνη», 



ακύδης -- «{άμια a 

ὁ ἔσι ζωμήρυσιν" (Callim. fr. 178) "εὐεργέα 
λάκτιν. 

«{ακύδης Αλεξάνδρου Κυρηναῖος φιλό» 
σοφος, ὃς τῆς νέας "καδημείας κατῆρξεν, 
ἔγραψε φιλόσοφα, καὶ περὶ φύσεως. 

λακωνίζω τὰ τῶν «Παωκώνων φρονῶ" 
'οἳ μὲν ἠττικίχασιν, οἳ δὲ λελακωνίκασιν.' 
λακωνίζειν δὲ παιδικοῖς χρῆσθαι «ἄριςο- 
φάνης Θεσμοφοριαζούσαις ῥ.. 

«ακωνικαί ἀρδρεῖα ὑποδήματα" 
ποῦ πέος; ποῦ χλαῖρα; ποῦ λακωνικαί; 

“Αριστοφάνης ἐν Θεσμοφοριαζούσαις (149). 
καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 399) "τοί τε .{ά- 
χωνες πέπλοι. 

«4ακωνικαὶ κλεῖδες. περιβόητοι δέ 
εἶσιν αὗται. ὁ αὐτὸς Αρισοφάνης «νεα. 
428) "οἱ γὰρ ἄνδρες ἤδη κλειδία φοροῦσαι 
χρυπτά, κακοηθέςατα, «{πκωνίκ ἄττα, τρεῖς 
ἔχοντα γομφίους.') τὰ γὰρ ἀργαῖα μιονοβά- 
λανά φασιν εἶναι. 'Ἠένανδρος ἸΜισουμέναις 
| {ακωνικὴ κλείς ἐσιν ὡς ἔοικέτιοι περιοιςέα.᾽' 

φησὶν ὅτι ἔξωφεν περικλείεται, μοχλοῦ περι: 
τιθεµένου ἢ τινος τοιούτον, ὥςε τοῖς ἔνδον 
μὴ εἶναι ἀνοῖξδαι. 

{ακωνικὴ τάξεις, ἢ κατὰ τοὺς ἄνω 

πολέμες ἀρίςη τῶν πρόσώεν γενέσθαι δοκεῖ. 
εἰς πεντηκοςύας καὶ ἐνωμοτίας καὶ ΄ µόρας 
δεῃροῦντο αἱ τάξεις": καὶ ἦν ὁ ἐλάχιςος ἀρι- 

ὑμὸς τῆς ἐνωμοτίας ἀνδρων ε καὶ κ’. 
“ακωνικὸν τρόπον περαίνειν, ἡ πα- 

ρέχειν ἑαυτὰς τοῖς ξένοις" ἥκισα γὰρ τὰς 
γυ»αῖκας φυλάσσουσιν οἳ «{άκωνες. 

4ακωνικός ὃὁ σερρὺς καὶ ἀνδρεῖος" 
τοιοῦτοι γὰρ οἱ ««{άκωνες. καὶ ακωνι- 
κὸν π»έων ἀντὶ τοῦ ἰσχυρόν' ἡ τὰ ««ακώ- 
ν»ω» φρονῶν. καὶ ἐπίρρημα" ᾿λακωνικῶς 
ταῦτα καὶ συντόµως λέγω” (luliun. ερ. 59 
p. 445 0) ἀνεὶ τοῦ ἀνδρείως. 

λακωνιεσμός ἡ πρὸς τοὺς .«{άκωνας οἳ- 

χειότης, ὥσπερ ἀττικισμὸς ἡ πρὺς τὲς ᾿άτ- 
τικούς. 

λαλαγεῦσαν ἐμμελῶς φωνοῦσαν' ἐν 
ἐπιράμματι (ΑΡ 6 54) ''τὰν δὲ πάρος λαλα- 
γεῦσαν ἐν ἄλσεσιν ἀγρότιν ἀχὼ πρὸς νόμον 
ἁμετέρας τρέψε λυροκευπίας."' 

λαλάγημα τὸ ἀναφώνημα, τὸ ἤχημα" 

᾽᾽καὶ 

(ΑΡ 6 220) "Πρήν σοι θαλάμη», ζωάγρια καὶ 
Γμιχθέντος δὲ αὐτῇ 4ιὸς ὑφ. ρας ζηλοτν- λαλάγηµα ἀντίδεμαι. 

λαλέοντος λαλοῦντος. 

λαλητέος" (ΑΡ 7 47) 
.. ἅπασ χαιὶς | τῆς λύπης Φύσμορφον γεγονέναι, καὶ τὰ τῶν ⸗ 
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μινῆμα σόν γ, Εὐριπίδη" οὔκουν ἄφωνος, 
ἀλλὰ καὶ λαλητέος. 

λαλιά ἡ δηµηγορίω" "ήν δὲ ὁ ρκεσί- 
λαος ἐν τῇ λαλιᾷ διαςατικὺς τῶν ὀνομάτων 

καὶ παρρησιαςὴς ἱκαρῶς᾽ (Βἱομ. L. 4 33). 
λαλέςατον τὸ κατὰ λόγον σοφό». λέγε- 

ται δὲ καὶ ὁ εὔγλωττος καὶ ὁ εὐφωνότατος. 

λαλίσερον ἀδολεσχέςερο», φλυαρότερο». 
λαλῶ ὁδοτικῇ. 
«αμάχων». «{άμαχος θηναίων «ρατη” 

γὸς ῥιμοκίνδυνος, ὃν ὅτε εἲς δικελίαν ἔπλεον 
οἱ “4θηναῖοι ἐχειροτόνησαν μετὰ “ἄλκιβιάδε 
καὶ Νικίου. ἦν δὲ καὶ φιλοπύλεμος. ριςο- 
(ράνης (Αεἰν, 23609) "σπονδὴς ποιησάµενος ἐμαυ- 
τῷ, πραγιάτων τε καὶ μαχῶν καὶ {αμάχων 
ἁπαλλαγείς" πολλῷ γάρ ἐσθ' ᾗδιον.” 

«{άμεχ. δύο «{άμε ἡ γραφὴ µέμνηται, 
ἑνὸς μὲν τοῦ ἀπὸ ἸΚκάιν, ἑνὸς δὲ τοῦ πατρὸς 

᾿Ενώγ. γεγένηται δὲ Νῶε διὰ {άμεχ, οὐκ ἐκ 
τοῦ ἀπὸ Κάῑν τοῦ καὶ πεφονευκότος ἄνδρα 
τε καὶ νεανίσκον εἷς µώλωπα, καὶ ὡς ὁύο 

φόνες πεποιηκὼς καὶ τῶν δύο τὰς γυναῖκας 
εἰληφὼς ᾿Ελδὰν καὶ «δελλὰν ἑαυτοῦ κατα- 

µέμφεται, ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ ἄξιον εἶναι 
κολάσεως. ἐκ μὲν τοῦ Κάῑν' φησίν ''ἔκδε- 
ὀίκηται ἑπτάκις, ἐκ δὲ. {άμεχ ἑβδομηκοντά- 
κις ἑπτά. κολάδεται µειζόνως, διότι τῇ πτώ- 

σει τοῦ προημαρτηκύτος οὐκ ἐσωφρονίσθη. 
τοῦ δικαίου γὰρ ᾿Ε»ὼχ ἀθελφοὺς ἀνεῖλε, τῇ 
πέσει διὰ τοῦτο προσευξακένου μὴ ἰδεῖν τοι: 
οὗτον Φάνατον, καὶ ἀκουσθεὶς µετετέθη. ἦν 
δὲ ὁ- Ενὼκ ἐκ τοῦ δικαίου Σήδ, ἐξ οὗ ὁ 
Ἀριςὺς κατάγεται γενεαλογούμενος ὑπὸ As- 
κ. ἐσπούδαζεν οὖν τῶν ἀσεβῶν τὸ σπέρμα 
τῶν δικαίων ἐξᾶραι τὺ γένος, ἐπειδὴ ῥδέ- 
λυγµα ἁμαρτωλῷ Φεοσέβεια. καὶ γὰρ τὸ γέ- 
νας καὶ σπέρμα τοῦ μὲν Κάιν κατηράὔη, 
τοῦ δὲ χὴν εὐλογήθη. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ 
Φεὸς ἐπιμιξίαν γενέσθαι τῶν δικαίων τὸ γέ- 
νος πρὺς τὸ τῶν ἀσεβῶ», ἀλλ ἐξαλειφθῆναι. 
ἐπεὶ οὖν ἐφόνευον καὶ ἐλάμβανον τὰς γυναἴ- 
κας αὐτῶν», ἑξωίσια τέρατα ἐκίκτοντο οἱ γί- 
γαντες' δὲ οὓς καὶ ὃὁ κατἀκλυσμὸς ἐλθὼν 
πάντας ἄρδην ἁπώλεσε. μόνος δὲ Νῶε di- 
καιος εὑρεθεὶς ἐν τῇ γενεᾷ αὐτᾶ ἐφυλάχῦπ. 

«{άμια. ταύτην ἐν τῇ 4{ιβύῃ «{5οῦρις ἐνα 
ῥ' {ιῤυκῶν ἱςορεῖ γυναῖκα καλὴν γενέσθαι, 

ἀπὸ 
΄ 9* * * — 4 

πουμένην ἃ ἔτικτεν ἀπολλύναι ὁδιόπερ 
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ἄλλων παιδία ἀναρπάζουσαν διαφθείρειν 
(Sch. Α Vesp. 1030). ἔσι δὲ καὶ πόλις Θεσσα" 
λίας, ὅψεν ὁρμηθέντες οἱ Ἕλληνες μετὰ τὸν 

4λεξάνδρου Φάνατον, «4θηναίων ἡγημένων, ) 
τῆς ἐλενθερίας ἀντιποιησάμενοι τὸν “ἄντίπα: | 
τρο» ἐνίκησαν" ἸΠένανδρος 4νδρογύνῳ Ὅπληή-. 
σας γὰρ ἔφφειρ ἐκ παρωτάξεώς ποῖεν τὰς ι 

ἐν «{αμίαᾳ πάσας. 
«άμια Φηρίον, ἀπὸ τοῦ ἔχειν µέγαν' 

λαιμό», λαίμια καὶ λάµια. 4ριςοφάνης (Ύεκρ. 
1030) ᾿"φώκης ὁ᾽ ὀσιήν, λαμίας ὁ) ὄρχεις 
ἀπλύτους"'' δρασικοὶ γὰρ οἱ ὄρχεις. εἴδωλο- 
ποιεῖ δέ.τινας ὄρχεις λαµίας' δῆλυ γάρ. 

“Τάμος πόλις .{αιςρυγόνω». 
λαμπαδεύεσθαι' Ι 4ριστύγονος αὖν 

Δ4ιονύσου κύστης λαμπαδεύεσθαι µέλλων, 
εἶτα μέντοι τὰ δεξιὰ παρείθη µέρη 

λαμπάδιον, ὃ νῦν λαμπάδα καλοῦσι». 
οὕτω «4είναρχος καὶ Πλάτων (Βρ. 1 p. 328 Λ). | 

λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. οἳ μὲν 
τὸ λεπτὸν χειρίδιον, οἱ δὲ ἐπιδέσιμου εἶδος, | 
οἳ δὲ τὺν νάρθηκα τῶν ἰατρῶν τὸν .] 

| 

κίζοντα τὸ σφυρό», οἳ δὲ τὰ ἔμμοτα. -"4ρι- 
στοφάνης (Λο. 1176) ᾽᾽λαμπάδια περὶ τὺ 
σφυρόν' ὀνὴρ τέτρωται χάρακι ὁιαπηδῶν 
τάφρον. ὅτι Τραϊανὸς ὁ βασιλεὺς τοὺς τε: 
τρωµένες ἐν πολέμῳ ἐφθεράπευεν, ἐπιλεσιόν- 
των δέ σφας τῶν ἐπιδέσμω», οὐδὲ τῆς ἑωυ- 

τοῦ ἐσθῆτος ἐφείσατο, ἀλλ’ εἰς τὰ λαμπάδια 
αὐτὴν κατέτεµε πᾶσαν (Dio Cass. 68 8). 

λαμπάδος. τρεῖς ἄγασιν -4θηναῖοι ἔορ- 
τὰς λαμπάδος, παναθηναίοις ἡφαιςείοις καὶ 
προμηθείοις. Ἴσρος ὑέ φησι λαμπάδα νοµί- | 
σαι ποιεῖν πρῶτον “4φηναίους ᾿Ηφαίσω ὢύ- 
οντας, ὑπόμνημα τοῦ κατανοήσαντα τὴν 
xotiur τοῦ πυρὸς διδάξαι τὲς ἄλλες. Ἠατρ. | 

λαμπετόωντιε (Ηοπ. « 104) λάμποντι. 
λαμπηδόνος, | 
λαμπήνη ἅμαξα βασιλική, ἤρδιον περι 

φανές, ὃ ἐσιν ἅρμα σκεπαςόν. οξ. ν. ἠρδιον. 
αμπιτώ"' (Α 1.γ9. 997) '"ἀλλ’ ἀργὰ μὲν ' 

ή ἀντὶ τοῦ, ὡς οἴομαι, ἀρχὴ οἵω «{αμπιτώ 
τῆς μάχης ἡ «{αμπιτώ. 

λααπρὰν ἡμέραν λέγησι», οὐ καθαρά». 
λαμπρειμονῶ, ὥσπερ καὶ τὺ λευχει- 

μιονῶ. 

«αμπρίας Πλετάρχε τοῦ λαιρωνέως . 
υἱὸς ἔγραψε πίνακα ὧν ὁ πατὴρ αὐτᾶ ἔγραψε 
περὶ πάσης ᾿Ελληνικῆς καὶ Ῥωμαϊκῆς ἱςορίας. | 

λαμπροείμω»ν λαμπροφορῶν, | 

: αάμια Ὁ — λάπαθδον 

λαωπροφύροι" ριςοφάνης (1.γ9. 1002) 
"οἱ γὰρ ἄνδρες ὥσπερ λαμπροφόροι ἄντες 
ἀποκεκύφαμεν" ' οἱ γὰρ λυχνοφοροῦντες κε- 
χύφασι διὰ τὸν ἄνεμον. οξ. ν. ἀποκεκύφαμε». 

λαμπρύφψυγχος ἀρτὶ τοῦ κεγαλόψνυχος. 
, - 

λαμπρύνομαι δοσικῇ» 
- . - ΄ λαμπρυνομένων ἀντὶ τὸ κανυχωμµένων 

καὶ Μικώντων ἐν τοῖς ἅρμασι. 
λακπρῶς τὸ φανερῶς, οὐ τὸ ἐνδόξως, 

καὶ παρὰ Θουκυδίδη (9 Τ) ᾿καὶ λελυμένων 
λαμπρῶς τῶν σπονδῶ»ρ καὶ παρὰ τοῖς ἄλ- 
λοις τοῖς παλαιοῖς. καὶ αὖδις (Ῥτοεορ. Pers. 

95) καὶ τὴν ἀπέρατον καλουκένην εἰρήνην 
λαμπρῶς ἕλυε. 

λαμπτήρες υἱ κατὰ τὴν οἰκίαν φαίνον- 
τες λύχναι" ᾽ ἡνίγ ἕσπεροι λαμπτῆρες οὐκέτ 

(ᾖθον”. (8 ΔΙ, 285). 
“Ἱαμπτραί ὁῆμος τῆς Ερεχθηίδος. δύο 

ὁέ εἰσι «αμπτραί, αἳ μὲν παράλιοι αἳ δὲ 
καθύπερῦεν. llarp. 

άμπων»ν ὄμνναι τὸν χῆν᾽, ὅταν 
ἐξαπατᾷ τινά (Α Αν. ὅ94). πρῶτοι οἱ Σω- 
κρατικοὶ ἐπετήδευσαν οὕτως ἀμνύναι. 'Ραδά- 
µανθυς δὲ πρῶτος οὐκ εἴα ὄρχες ποιεῖσθαι 
κατὰ Φεῶν, ἀλλ ὀμνύναι χῆνα καὶ κύνα καὶ 

κριὸν καὶ τὰ ὅμοια. ὁ δὲ άμπων θύτης 
ἦν, χρησμολόγος καὶ µάνεις' ᾧ καὶ τὴν εἲς 
Σύῤαριν ἀποικίαν «4Φηναίω» περιάπτουσι». 
ὤμνυε δὲ κατὰ τοῦ γηνὺς ὡς μαντικοῦ ὁρ- 
νέου. εἴρηται οὖν ἐπὶ τῶν μετὰ ὕρκου ἑξα- 
πατώντων τινά. 

λαιιυρόν εὔλαλον, εὐεράπελον, χαταπλη- 
κτικόν, τερπ»ό». ἐν ἐπιγράμμαει (ΑΡ 5 180) 
'"βροτολοιγὸς ἔρως τὰ πυρίπνοα τόξα βάλ- 
λε, καὶ λαμυροῖς ὄμμασι πικρὼ γελᾷ. καὶ 
αὖθις (ΑΡ 7 3241) "ἐσβέσθη δὲ τὰ φίλτρα 
καὶ κυλίκω» αἳ λαμυραὶ προπόσεις.; καὶ 
λαμυρώτερο». 

λὰξ ἐντείνων λακκίσματι τύπτων. λὰξ 
δέ ἐςιν ὁ ὑπὸ τοὺς δακτύλους τοῦ ποδὸς 
ποιὸς ψόύφος. 

λαξευτήριο» ἐργαλεῖον οἰκοδομικόν" 
λαοξόος γὰρ ὁ οἰκοδόμος. 

λάξιν μῖξιν, µερισμό», κλήρο». 'Ηρόδο- 
τος (4 321). 

λὰξ ποδὶ κινήσας (Ηοπ. Κ1586) τῷ 

πλάτει τοῦ ποθὸς κινήσας. 

λαοσσόύος (Ποια. Ν 128) ἡ τοὺς λαοὺς 
σώζουσα, 

λάπαθον» ὄρυγμα εἷς Φηρίων ἐνέδραν. 



λαπήνη -- λαςαυροκάκλαβο»ν 

καὶ λάχανον κενωτικὸν γαςρός, ὅθεν καὶ τὸ 
λαπάξαι κενῶσαι' Ὅμηρος (4 503) "νέων 
ἀλάπαξε φάλαγγας” ἀντὶ τοῦ πορθῶν ἐκένα. 

λαπήνη ἡ ἅμαξα, 
απίώθης ὄνομα κύριον. 

φαι τὸ πληθυντικόν. 
λαπιςής ψεύςης, προπετής. 

λαπίςρια μµετεωριζακένη, ὀῥεμβομένη, 
Φέλουσα εὐωγεῖσθαι. 

λάπτει» τὺ ἐκκενοῦν. 
τῇ γλώσση πίνοντες. 

λαρινεύειν τὸ σιτεύει», 
λαρινοὶ βύες οἱ ἐν Ἠπείρῳ, ἀπὸ Au- 

ρίνου ῥουκύλου κλέψαντος τὰς ᾿Ηρακλέους 
βοῦς, ὡς «4{ὖχος ὁ “Ρηγῖνος, ὅτε τὰς Γηρυό- 
νου βοῦς ἤλαυνε. Πρύξενος δὲ αὐτὸν τὸν 
"Ηρακλέα ἀνεῖναί τινας τῷ «{ωδωνωίῳ Ati. 
"Απολλόδωρος δὲ αὖ τοὺς εὐτραφεῖς λαρι- 
νούς' λαρινεύειν γὰρ τὸ σιτεύειν. “4ριςοφά- 
νης Ὄρνισι (465) ᾿ζητῶ τι λαρινὺν ἔπος, ὃ 
τὴν τούτω» Φραύσει ψυχή», ἀντὶ τοῦ μέγα, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ῥοῶν, ἀπὸ {αρένα τι. 
»ὸς ῥουκόλον ταύτη» τὴν προσηγορίαν ἐσχη: 
κέναι. εἶσὶ δέ τινες οἳ παρὰ τὸ λαρὺν ἀξιᾶ- 
σιν αὐτοὺς οὕτω καλεῖσθαι. οἱ δὲ τὴν ϱι 
συλλαβὴν δασύνουσιν, ἵν ᾗ λαῤινούς, τοὺς 
μεγαλορίνους"' ἐν δὲ τῇ Χαονίᾳ φασὶ τοιό- 
τες εἶναι βοῦς, οὓς καὶ ΙΚεςρινοὺς καλᾶσιν. 
ἡ οἱ μεγάλοι καὶ εὐτραφεῖς, ἀπὺ .{αρίνου 
βουκόλου. "Ηρωδιανὺς ὀξυτύνως ὡς ἆλη- 
Μινός. 

λαρινός ὁ ἠδύς, 
“Πάρισα ὄνομα πόλεως. 
λάρκος πλέγμα τι κοφινῶδες η ψιαῦῶ- 

δες, * 4 φέρονται ἄνθρακες eb. Α ΑΕΙ. 

339). "ὁ λάρκος ῥημότης ὅδ᾽ ἔς ἑἐμός” (Α 

aAch. 314): "ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς µαρίλης 

μοι συχνὴν ὁ λάρχος ἐπετίλησεν ὥσπερ ση- 
πία”. (849), ἀντὶ τὸ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνθράκων 
σποδιᾶς ἐπαφῆκεν ὁ λάρκος ὑπὸ ἀγωνίας, 

ὥσπερ σηπία τὸν Φολόν (εΓ. ν. ἐπετίλησεν). 
λάρκος οὖν ὅ φορμµός, ὁ κόφινος. 

λάρναξ σορὸς ἡ κιβωτός" '' Πρῖμος καὶ 
Κερεάλιος ἐς τὴν Ρωμαίων ἐσέβαλον, πρῶ- 
τον μὲν ἐς λάρνακας μετὰ τῶν νεκρῶν, δὲ 

ἀγγέλων τινῶ», καὶ ἐς ἀρρίγας ὀπώρας ἐχά- 
σας ἢ καλάµους ὀρνιθευτῶν τὰ γράμματα 
ἐμβαλόντες Dio Cass. 66 18). 

λαρόν χλιαρό», προσηνέο, ἠδύ; (ΑΡ 7 34) 
Ἴχαί ιν ἀεὶ τέγγοι νοτερὴ ὀρόσος, ἧς ὁ γε- 

καὶ «{απί. 

καὶ λάπτοντες 
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ραιὺς λαρύτερον μµαλακῶν ἔπνεεν ἐν σοµά- 
των. 

λάρος ἐν ἕλεσι παραιµία ἐπὶ τῶν ταχὺ 
ἀποδιδόντω». 

λάρος κεχηνώς (ΑΚ. 962) ἐπὶ τῶν 
ἁρπακτικιῶν καὶ κλεπτῶν, ἐπεὶ καὶ ὁ λάρος 
ὄρνεόν ἔξιν ἁρπακτικὺν καὶ ἀδηφάγον. 

λαρότερος ἠδύτερος, 

λαρυγγίξειν τὸ πλατύνειν τὴν φωνὴν 
καὶ μὴ κατὰ φύσιν φΦέγγεσθωι, ἀλλ’ ἐπιτη- 
δεύειν περιεργότερο» τῷ λάρυγγι χρῆσθαι) 
«{ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος 091). 
(Βπερι). καὶ λαρυγγίζουσι βοῶσιν" "οἱ δὲ 
κόρακες περιιπτάµενοι ἄνω καὶ κάτω, Όορυε- 
βούμενοι καὶ κεκραγύτες μετὰ πολλης ἆσελ- 
γείας, οἷον οἱ κύόρακες λαρυγγίζουσι. 

λαρυγγ ιῶ. καταβοήσομαι, φησί, τῶν 

ἄλλων ῥητόρω». ῆ τὴν φάρυγγα ἐκτεμῶ καὶ 
κατασιγάσω τοὺς ῥήτορας' τµηθείσης γὰρ 
τῆς φάρυγγος ϐχ οἷόν τε φωνὴν προϊεσίλαι. 
seli. AEq. 357. 

λάσανα οἱ χυτρύποδες, καὶ τὰ µαγει- 
ρεῖα, ὅπου τῇ ῥουλῇ σκευάζεται μετὰ τὰς 
Φνυσίας κρέα. δε]. Α Pac. 893, 

λάσθη (Ηετοάοί. ϐ 67). «4ἰλιανός "λέγασι. 
δὲ ὅτι οὐδὲ προσφέτους οὐδὲ ἐπακτοὺς κύ- 
µας ἐκ τῆς ὕβρεως καὶ λάσθης ἐς τὴν χρείαν 
παρελάμβανε», ἀλλ’ ἃς εἶχε συμφνεῖς ἀσκῶν 
καὶ ἐκτείνων.. καὶ αὖθις 'οἳ δὲ ΙΜεσσήνιοι 
σὺν λάσθῃ καὶ γέλωτι, ὥσπερ ἄθυρμα τῶν 
απαρτιατῶ», τὰ πρῶτα τῦ «{ιὸς ἀναθήματα 
ὁιέσπειραν. 

λάσια δασέα. 
λάσιοι πολύτριχοι, ἢ συνετοί, 
λασίοεις. περὶ Φιλοκτήτε ὁ λόγος (180): 

"οὗτος πρωτογύνων ἴσως οἴκω» οὐδενὸς ὕςε- 
ρος, πάντων ἄμμορος ἐν βίῳ κεῖται μοῦνος 
ἀπ᾿ ἄλλων, σικτῶν ή λασίων μετὰ δηρίων." 

λασιόκωφος (Ρ]αϊο Phaedr. ρ. 255 Ε) ὁ 
λίαν κωφύς, οἷον λάσια τὰ ὧτα ἔχων ὡς 
συγκεκωφῶσδαι καὶ ἀναισθητεῖν. 

αάσος Χαρβίνου Ἑρμιονεύς, πόλεως 
τῆς “Αχαΐας, γεγονὼς κατὰ τὴν νη ὀλυμ- 
πιάδα, ὅτε «{αρεῖος ὁ Ὑσάσπου. τινὲς δὲ 
τοῦτον συναριώμοῦσι ταῖς ζ, σοφοῖς ἀντὶ 

Περιάνδρου. πρῶτος δὲ οὗτος περὶ μεσικῆς 
λόγο» ἔγραψε, καὶ διΦύραμβον εἲς ἀγῶνα 
εἰσήγαγε, καὶ τοὺς ἐριςικοὺς εἰσηγήσατο λό- 
γους. seli. Α Vesp. 1401. 

λαςαυροκάκκαβον ῥρῶμά τί ἐσιπαφὰ 



050 λάςαυρος - λέαινα 

Ἀρυσίππῳ εἰρημένον, ἐν τῷ περὶ καλοῦ καὶ | σάµενος. «4ἰλιανός "οὗτοι οἱ ἀετοὶ λαφύξυσι 
ἡδονῆς, ὡς ἂν τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ οὔσης | τῶν ἐλεφάντων τὰ σπλάγχνα, Φδείξας τὼς ση- 
περιεργοτέρας. Athen. p. 9C. µαίας.᾽' ''οἱ δὲ Πέρσαι φρέασι περιτυχύντες 

λάςαυρος πόρνος, δασὺς τὸν ταῦρον, | λαφύττουσιν ἀπληςύτερο», καὶ ἐς μέγα κακᾶ 
λασιόταυρός τις ὤν, ὁ δασὺς τὺν ταῦρον. | ἀποκλίνουσι, τῆς κοιλίας αὐτοῖς τῇ ἀθρόᾳ 
εί τις ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἡ ῥαρῥάροις λάςαν- τοῦ ὕδατος ἐμβολῇ διενεγκεῖν οὐκ ἐχούσης 
ρος τὸν τρύπο», οὗτοι πάντες ἑταῖροι τοῦ | τῇ ἐπιφορτισθέντος ὕδατος τὴν ἀντίληψιν” 
βασιλέως ἤσαν'' (Theéopomp. αρ. Polyb.). (ETheophyl. Sim. 2 5). 

λαταγεῖα. καὶ θηλυκὸν λάταγας. λάφυρα τὰ ἐκ τῶν πολεμίων ἔτι ζών- 
λάταξ ᾗ μεγάλη ςαγών" ἐν ἐπιράμιατι των λαμβανύμενα., τὴ δὲ τεθνεώτων αὐτῶν 

(ΑΡ 5 296) "τοὺς δὲ μεθυςὰς καλλείψω λα: σκῦλα λέγεται. 

τάγων πλέγμασι τερποµιένους. λαφύςιος ὁ λαίκαργος. 
«{ατῖνοι οἱ νῦν Ῥωμαῖοι". 1 ήλεφος } ὰρ λαχανεία. 

υἱὸς ᾿Ηρακλέους, ὁ ἐπικληδεὶς «{ωτῖνος, ut- λαχανηρόν. 
τωνόμασε τοὺς πάλαι Κητίους λεγομένους λαχανίζεσόθαι ἀντὶ τοῦ λάχανα συλλέ- 

«{ατίνους, Ἰταλοὶ δὲ οὗτοι πάλιν προσηγο- | γε», ὡς ξυλίζεσθωι καὶ φρυγανίζεσθαι. 
ρεύύησαν ἔκ τινος Ἰταλᾶ δυναςεύσαντος τῆς λαχάνοις τοῖς λαχανοπωλίοις. 
χώρας. «4ἰνείου δὲ καταλαβύντος τὴν δύσιν λαχάνωνος. 
ἐκλήθησαν «4ἰνεάδαι" μεβ’ ὃν ᾿Ρωμαῖοι πάν- «Ἱαχάρης {αχάρους -4θηναῖος σοφι- 
τες ιετωνοιιάσθησαν, ἀπὸ Ρωμύλου λαβόν-! σης, μαθδητὶς Ηρακλέωνος «4θηναίου, ὁνδά- 
τες τὴν ἐπωνιυμίαν. σκαλος δὲ πλείσων, ἐνδόξων» δὲ Εὐςεφίᾳ καὶ 

λατρεία δουλεία ἐπὶ μισθῷ" Σοφοκλῆς | Νικολάι καὶ “ἀςερίη, ἀκμάσας ἐπί τε ΊἨαρ- 
(ΑΙ. 503) ᾿"οἵας λατρείας ἀνθ᾽ ὅσε ζήλε τρέ- | κιανοῦ καὶ .Πέοντος τῶν βασιλέων, ἔγραψε 
φει. | περὶ κώλου καὶ κόµµωτος καὶ περιόδε, ὅνα- 

.. λάτρις Φεράπαινα, δούλη, προσαῖτις" | λέξεις, ἱςορίαν τὴν κατὰ ἸΚορνᾶτον», ἐκλογὰς 
(ΑΡ 631) ᾿δείσας ἠιαγύναικα φΦεῆς λάτρι», ῥητορικὰς κατὰ ςοιχεῖον. εἰ. ν. Σουπηριανός 
ὃς τάδ᾽ ὄρεια (an τάδε “Ρεία) ἐνδυτὰ καὶ eutr. 
ξανθοὺς ἐκρέμασε πλοκάµους. λάχεια γῆ ῥραχεῖα. Ηοσι, « 116. 

υ λάτρις τὸ ἁπλοῦν διὰ τοῦ ιτ. “λάτριν λαγχεῖν δίκην δικάσασθδαι. 
ἄγειν παλίνορσον ἀεικέα τῷ κεραμῆι.”. εἰδω- λάχ»η τρίχωσις. λέγεται δὲ καὶ ὁ τῆς 
λολάτρης δὲ διὰ τοῦ η, ἐν συνθέσει. Φαλάσσης ἀφρός. 

λάτρον ὁ μισθός" λατρεία γὰρ δουλεία! λαχνήεντα (Ηοιπ. ὃ 415) ὁασέα, τετρι- 
ἐπὶ μισὺῷ. ᾿χωμένα. καὶ λαχνήεις ὁ δασύς. 

λατύπη λιθουργική. ἢ τὸ λεπτὺν τοῦ. λάχος μοῖρα" "ἐν οἷς ἦν καὶ σνὸς ἀγρίε 
λίθου. ιέγα λάχος,᾽ καὶ αὖδις ἐν μύθοις "τοῦτο 

λαυκανίη ὁ λαιμός. μὲν οὖν πρῶτον λάχος οἴσομαι,) καὶ αὖθις 
λαύρα δημόσιος ςσενωπός, ἄμφοδος, ῥύ- "σφαίρας δὲ λάχος κονέῃσιν ἐμίχθη.' λέγε- 

µη, δὲ ἧς οἱ λαοὶ ῥέουσι». ἢ λαύρα ἡ ςενὴ ται δὲ καὶ πρόλαχος ἡ πρώτη µερίς. 
ῥύμῃ, ἔνδα πᾶσα ἀκαθδαρσία. ἢἡ ὁ ῥυπαρὺς λαχώ»ν κληρωσάμενος. ριςοφάνης (Ε. 
τόπος. sch. A Ρας. 98. 358) ᾿'ποὶν λαχεῖν τὰ κοινὰ κατεσθίεις,' τη- 

«ζαύρειον τύπος “ττικῆς, ποιῶ» µέ-] τέςι πρὶν κληρωύῆναι, πρὶν χειροτονηῦῆναι, 
ταλλα. πρὺ διανομῆς ἁρπάζεις, ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 

“{αυρέντια ὄνομα πύλεως. Γτῶν ἐν τοῖς δείπνοις ἁρπαζόντων πρὸ ὅια- 
λαφυγμός ἡ ἀδηφαγία, καὶ ἡ πρὸς τὰ ' νομῆς. 

ἐδέσματα πολυτέλεια. τητέσιν ἐκδεδιωτημένη,, λάψαι τῇ γλώετῃ πιεῖν. 
πολυτελὴς τρυφή, τὸ ἁπλήςως ἐσθίειν. Εὐ-. λάψοντες (Ηοπι. ΠΠ 161) ἐπιθυμητικῶς 
πολις ἐν Κόλαξι ''λαφύσσεται λαφυγμὸν ἀν- | ἔγοντες τοῦ πιεῖν' οἱ γὰρ αἵματος ἐμπεφο- 
ὁρεῖον πάνυ, καὶ Ὅμηρος («4 176) "καὶ | ρηµένοι καὶ διὰ δίψων ὁρμῶνεες ἐν τῇ κρή»ῃ 
ἕγκατα πάντα λαφύσσει.' seh. Α Να, 59. ἔχουσι τὸ παράςηµα. 

λαφύξας ὁιασπαράξας, ἀφειδῶς «οινη- λέαινα ζῷο», Φηρίο». εξ. ν.τιρόκνηςις. 



λεάντειραν -- λεῖξαι 

λεάντειραν τὴν λεαίνουσαν' (ΑΡ 6 295) 
“Ἱκαρκίνα τε σπειροῦχα, λεάντειράν τε κί- 
σηρι».͵ 

«Πέαρχος. 
«Πεβάδεια ὄνομα πόλεως. 

«Ίεβῥαῖος ὄνομα κύριοκ, ὁ ἀπόσολος 
Matth. 10 5), 

«Πέβεδος πόλις, 

λεῥηναῖον ἱερόν. 
λεβηρές τὸ γῆρας ὃ ἀποδύεται ὁ ὄφις. 

καὶ παροιμία ᾿τυφλότερος λεβηρίδος καὶ κιν- 
δάλου"”' ἔςι δὲ εἶδος ὀρνέου ἀσάρκα καὶ λε- 
πτοῦ (εί. ν, κήγκαλος). ἄλλως δὲ γυμνότερος" 
φασὶ γὰρ ὅτι -αεῤηρὶς πένης ἐγένετο, ἐξ οὗ 

καὶ ᾗ παροιμία μετήχθη. 

λέβης σκεῦος μιαγειρικόν' λέγεται δὲ καὶ 
κάδος, παρὰ δὲ τῇ Φείαᾳ γραφῆ ὁ λέβης ἐπὶ 
τιμωρία κεῖται, καὶ Πεζεκιὴλ (11 8) λέβητα 
ἐκάλεσε τὴν Ἱερουσαλήμι, κρέα δὲ τοὺς ἐνοι- ͵  
κοῦντας, πῦρ δὲ τὸ» Βαῤυλώνιον, ζωμὸν δὲ 
τὴν ἀναγκαίαν τροφή», οὗ ἐπιλελοιπότος κα» 
τεκαίετο τὰ κρέα. Théodoret. in Ps. 58 10. 

λεγεντία κατὰ ᾿Εωμαίους ἁμνηςία, ῥα- 
σιλικὴ χάρις. 

λέγειν σὺ δεινός, εἴ, ν. δεινός. 
λέγεις µοι χαρά», λέγεις µοι βοᾶν” 

“ριςοφάνης Πλούτῳ (657), ἀντὶ τοῦ εναγ- 
γέλλεις µοι χαρᾶς ἄξιον, ὥςε βοᾶ» τῇ χαρᾷ 
νικώμενο», 

λεγεών παρὰ Ῥωμαδις ἑξακισχίλιοι «ρα- 

τιῶται. 

λέγω τὸ λαλῶ" σηµαίνει δὲ καὶ τὸ κε- 
τρῶ καὶ τὸ κοιμῶμαι καὶ τὸ συλλέγω καὶ 
τὸ λαγχάνω. ἀπὸ οὖν τοῦ λέξω μέλλοντος 

λέξω ἐνεσώς, ἔνθεν λέξεο Hom. [617) 
ὅρσω Όρσεο. 

λεηλασία αἰχμαλωσία. 

λεηλατῆσαι ἐκπορύῆσαι, καὶ λεηλα- 
τεῖ λῃςεύει, ἁρπάδει, 

λεῖα παρὰ Θουκυδίδη (2 97) τὰ λιτά, 

πρὸς ἀνειδιαςολὴν τῶν ὑφαντῶν καὶ πεποι- 
χιλμένω». 

λεία ὁμαλὴ ὁὀδός. καὶ ἡ λαφυραγωγία. 
σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα κύριο». 

λειανέω (Ηοιι. () 361) λεῖον ποιήσω. 
λείας πραίδας ἀπὸ πολεμίω». καὶ λείας 

τὰ ποίµνια, τὰ βοσκήματα, παρὰ Σοφοκλεῖ 
(Αἱ. 26) ''ἐφθαριένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκο- 
μεν λείας ἁπάσας. ἔνὣεν καὶ ληςὴς κατὰ 

τὸ κύριον, καὶ Ὅμηρος («4 676) “ληίδα ὁ᾽ 

ο 
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* ἐκ πεδίου συνελάσσαµεν ηλιδα πολλήν.'' καὶ 
αὖθις "πολλὰ μὲν λάφυρα πολλὴν δὲ λείαν 
περιεβάλλοντο.. καὶ ληίζω τὸ πραιδεύω" 
καὶ ἀλλαγοῦ Ὅμηρος {] 406) ""ληιςοὶ μὲν γάο 
τε βόες καὶ ἴφια μΠλα.. καὶ αὖθις ''δκυ- 

Φῶν» ἐπιδραμόντων τὴν ᾿Ρωμαίω» χώραν καὶ 
πολλὴν λεία» παρασυράντω», ὁ βασιλεὺς 
Δαλεντιανὺς ὀργισθδεὶς καὶ βοήσας κειζόνως 
ἐρράγη τὰ τῆς φωνῆς αἴτια καὶ ἐτελεύτησε. 

λείβει ῥάλλει, σάζει. 'ὃ δὲ φὼειρσὶν ἐκζέ- 
σας ἐσθιόμενός τε καὶ κατὰ μικρὰ λειβόμε- 
νος ἀποθνήσκει. 

λείβεται τοῖς δακρύοις διάβροχος γένε- 
ται" ριςοφάνης (Κα. 31) "ὁ ὃ Ἱπποδάμε 
λείβεται Φεώμενος.. οὗτος ὁ Ἱππόδαιιος ἐν 
| Πειραιεῖ κατώκει, καὶ τὴν οἰκίαν δημιοσίαν 
| ἄνῆχε. πικρῶς οὖν λέγει πρὸς Κλέωνα ὅτι 
σὺ μὲν σφετερίῃ καὶ κερθαίνεις, ὁ δὲ εὐνό- 
5ατος τῇ πόλει καταλείβεταε τοῖς δακρύοις, 

ὁρῶν σε καρπέκενον τὰ τῆς πόλεως ἀναξίως. 
“{είβηδρα ὄνομα πόλεως. λείβηὃρον 

δὲ ὀχετὸς ὑδρωγωγικός. 
λείηναν» (Ηοιι. ὃ 360) ὠὡκάλισαν. 
λεῖκ»νο» κόσμος βακχικός' ''ἠδὲ φορη- 

Φὲν πολλάκι μιτροδέτου λεῖκνον ὕπερθε κό- 
µης ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 105). 

λεῖκνον τὸ πτύον. ε{. ν. λίκνον. 
λεῖμαξ λείµακος ὁ σύμφυτος τόπος, ὁ 

χῆπος. καὶ λειμακέςεροι οἱ σύμφυτοι καὶ 
σύνδενδροι τόποι. 

λεῖμμα τὺ κατάλειµκα. 

λειμώ» λειμιῶνος ἀνθηρὸς τόπος. 
λεικω»ήρης βοτάνη ᾗ ἐν τῷ λειμῶνι. 
λεικωνία ῥοτάνη, καὶ λεικωνῖτιες. 
λεῖξαι. ὅτως ἐκαλῶντο σρατιῶται. τᾶτο 

Φ ἦν τὸ γένος τῶν ἐργαςικῶν καὶ παραςρα- 
τενοµένων ἀνθρώπων», ὃ πάσης τάξεως ἐκτὺς 
ὑπάρχο» οὔτε χιλιάρχα λόγον οὔτε ς«ρατηγᾶ 
ἐποιεῖτο διὰ τὺ μὴ γιώσκεσθαι τῷ κερδαί- 
νει» ἐκ παντὸς τρύπου, δικαίως καὶ ἀδίκως. 

ϱ 

χίας, καὶ πᾶσαν εἰσφέρεται µηχανὴν πρὺς 
τοῦτο τὸ µέρος. ἱκανὸν ὁ ὑπάρχον ὅτεπρὸς 
τὰς πολεμικὰς ἐπιῤολὼς οὔτε πρὸς τὰς καν’ 
αὐτῶν διὰ τὸ μήν’ ὅπλα μήτε πίσιν ἔχει», 
ἀναγκάζεται κοινοῦσθαι τοῖς σρατιώταις καὶ 
συναποδεικνύειν τούτοις τὰς ἐπινοίας, χάριν 

τοῦ προσλαμβάνειν τὴν ἐκ τότω» ἐπικθρίαν 
καὶ χρῆσθαι συνεργοῖς τούτοις κερὸῶν καὶ 
φόνων. καὶ ἐγένοντο πάντες λίχνοι, καὶ πών 

| 
| 
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ἐπληρώθη τὸ ςράτευµα ῥᾳδιουργίας καὶ πο- 
νηρίας. ὅδεν καὶ λειξούρα. 

λειόβατος ὁ ὁμαλὺς τόπος. 
λειομίτου" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 947) 

᾽"Παλλάδος ἱςοπόνου λειομίτου κάµακος. 

λεῖον πρᾶον" Αριστοφάνης Rau. 908) 

μὴ πρὺς ὀργὴ» ἀντιλέξης, ἀλλὰ σοςείλας, 
ἄχροισι «Ἀθώμενος τοῖς ἱείοις, εἶτα. μᾶλλον 
μᾶλλον ἄξεις, καὶ φυλάξεις ἡνίκ' ἂν τὸ πνεῦκια 

λεῖον καὶ καθεςηκὸς λάβης. 

λειόφυτο» ὁμαλόδερμον. 
λειπα»δρεῖν: Oiotz. L. 2 56) Aouam- 

δέντας “4Φηναίης διὰ τὸ λειπωνρεῖν αὐρη- 

σαι τὸ πλῆθος, ψηφίσασθαι γαμεῖν μὲν ἀςὴν 
µία», παιδοποιεῖσθαι δὲ καὶ ἐξ ἑτέρας. ὃψεν 

τοῦτο ποιῆσαι καὶ δωκράτην. 
λεέπεσθαι ἠττῆσθαι: Πολύβιος ''πάν- 

των τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐνεργημάτων κε: 
ίση» ῥοπὴν ἔχουσι καὶ πρὸς τὸ λείπεσθαι 
καὶ πρὸς τὸ νικᾶν αἱ ψυχαὶ τῶν ἀγωνιζο- 
μένων. 

λειποθυμία. 
λειπόκρεως ὁ ἰσχνότατος. 

λείπομµαι γενικῇ καὶ δοτικῇ. 
λειπομαρτενρίου δίκη. τοῖς ἐπισαμέ- 

νοις τι τῶν πεπραγμένων» καὶ µαρτυρήσειν 
ὑπεσχημένοις ἐν δικαηρίῳ, εἶτα δὲ ὕςερον 
ἀποφυγᾶσι» ἐλάγχανον δύχην"' κάν μὲν ᾗλω- 
σαν, ἐτιμῶντο κατ ἀξίαν, εἰ δὲ μὴ ἕλοι ὁ 
διώκων, πρόςιμον ἐτίΦετο ὁραχμή. 

λειπόμεθα ἠπτήμεθα" (Polyh. ἃ 85) 
”ἅμω τῷ τὸν «ρατηγὸν εἰπεῖν τοῖς ὄχλοις ὅτι 
λειπόμεθα αάγῃ µεγάλη, τηλικαύτην συνέβη 
γενέσθαι διατροπή». καὶ σύνταξις" ᾿ἑάλω- 
σαν δὲ αἰγιάλωτοι Φισχίλιοι λείποντες δια- 
κοσίων. 

λειποναῦται" '᾿ἐδογματοποιέσαντο δὲ 
τοὺς κατὰ τὴν Ελλάδα λειποναύτας γεγονύ- 
τας ἀναζητῆησαι, καὶ τὰς χεῖρας ἀποκύψαι 
πάντων. 

λειπόνέως λειπόνεω κλίνεται. 

λειποτάκτης ὁ φυγάς, καὶ λειποτα- 

κχτῶ τὴν τάξιν καταλιμπάνω. 
λειποταξίου" “4γαθίας ϱ 7) '"ὃ δὲ αἲ- 

σχρόν τι ἡγεῖτο καὶ ἁγεννές, εἰ πολέμου Ἐν- 
νεςηκότος αὐτύς τε καὶ οἱ ἆμφ αὐτὸν λει- 
ποταξίω ἁλοῖεν.' ὅτι Ηράκλειος ὁ Ῥωμαίων 
ςρατηγὸς λειποταξίου ποινὰς τοὺς πλανήτας 

τῆς Ῥωμαϊκῆς δυνάκεως εἰσεπράστετο (εξ. v. 
πλανήτης). 

λειόβατος --- λέκτροις 

λειποσιτῶ. 
λειποςράτιο» τὸ μὴ ἐθέλειν «ρατεύε- 

σθαε, καὶ λειποςράτιος ὁ τὴν ςρατιὰν 

καταλιιπάνω». 

λειποψυχῶ. 

λειπώδινος. 3 γίνεται ἐκ τοῦ ὠδίν. 

λείρια τὰ ὤνθη, ἡ κρίνα" (ΑΡΤ2Ι9) "ή 

κούνη χαρίτων λείρια δρεψαμένη.” 
λειριύεντα (Ηοια. Ν 830) ἁπαλά" λείριον 

γὰρ τὸ ἄνθος, παρὰ τὴν λειότητα, προσηνή, 
τερπνά, ἡδέα. 

λειριόεσσα (Ηονη. 11539) ἐπιθυμητική. 

λεέριον κοινῶς τὸ ἄνθος καὶ ἰδίως τὸν 

»άρκισσο» καλοῦσιν οἱ «ἄττικοί. 
λειρόφςαλμος ὅ προσηνεῖς ἔχων τοὺς 

ὀφβαλμούς. «Γ. ν.λιρός. 
λειτουργία κυρίως ἡ δηµοσία ὑπηρε- 

σία, παρὰ τὸ λήπον καὶ τὸ ἔργον' Πισίδης 
Hexaem. 1481) ὅπως ὑφέξει τῶν χρεῶν καὶ 
τῶν τόκων ἅπασαν ἁπλῶς ψυχικὴν λειτουρ- 
γίαν.' καὶ λειτουργῶ ὁδοτικῇ. 

λειτουργίας ὑπηρεσίας. 
λειτουργική κυρίως μὲν ἡ 

καταχρηςσικῶς δὲ ἡ δουλική. 
λειχή» λειχῆνος εἶδος ψώρας. 
λείψανο» τὺ κατάλειµμα. 
λειψυδρία ἡ λεῖψις τοῦ ὕδατος. 
λειώδης ὁ ὁμαλός. καὶ ὄνομα κύριον 

(Ποπι. φ 144, 168). 

λειώσας διακόψας. 
λεκάνια λεκανίδια. 
λεκάνια καὶ λεκανίδες τὰ μείζονα τῶν 

ὀξυῤάφων καὶ ἐκπέταλα” (Α Αεὶν. 1109) "καί 
μοι λεκάνιον τῶν» λαγώω» δὺς κρεῶν." 
"ριςοφάνης Nuh. 907) "Ιδοῦ, χωρεῖ τὸ κα. 
κόν, δύτε µοι λεκάνη», ὡς ναυτιῶν ὑπὸ τῆς 
ἐκείνου ψυχρολογίας ἐμέσω" χολὴ γάρ µοι 
ἐπιπλέει διὰ τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 

λεκιθοπώλης. ἀρσενικὸν διὰ τᾶ η, ὃη- 
λυκὸν δὲ διὰ τοῦ τ, γυνὴ πωλοῦσα ᾠά. 

λέκιθδος εἶδος ὀσπρίου, ὃ καλεῖται πι- 

σός, διὰ τὸ ἐοικέναι τὴν χρόαν λεκίδῳ ᾠοῦ. 
ἀπὺ μέρους οὖν τὴν ὀσπριόπωλιν δηλοῖ, καὶ 
ἐν τῇ «4υσιεράτῃ (561) "'νὴ 4 ἔγωγ οὖν 
ἄνδρα κομήτη» φυλαρχοῦντ’ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 
εἰς τὸν χωλκοῦν ἐμβαλλόμενο» πῖλον λέκιδον 
παρὰ γραός.,. seh. Α Plut. 427. 

λεκτός ἐπίλεκτος" "δε τ’ ἠδέων λεκτοῦ᾽ 

Σοφοκλῆς (08 19). 
λέκτροις κοίταις, καὶ λέκτρο» ἡ κοίτη. 

ες 

ἱερατική, 

και 



λέλακας -- 4{εόντιος ἆ 

Ἱέλαχκας ἀντὶ τοῦ κέκραγας" λακεῖν γὰρ 
τὸ φωνεῖν. ἔσι δὲ καὶ παρὰ τῷ ποιητῃῇ" G 
M "λάκε ὃ ἀσπὶς ὑπ αὐτῆς") καὶ (Ν 616) 
"]ώε ὁ᾽ ὀσέα”' καὶ {μι 85) ᾿ δεινὸν λελακυῖα. 
xcli. A Aeli. 400. 

Ἱελάχωσι θάψωσι. 
{έλεγες ἔθνος Hom. Κ 499). 

λελειουργημένα κεκαλλωπισαμένα. 
λελῆησθδαι ἐπιλελησύαι. 
Ἱελιημένος προθυμύμενος, Ηοιη. {4 465. 
λέλογχεν ἔτυχεν», ἀπήλανσε. καὶ λελογ- 

χώς λαχώ». 
Ἱέμβο» μικρὸν πλοῖον" ἑτέρους δὲ ἐν 

χεμῶνι σφᾳοδρῷ λέμβοις ἐξέπεμψαν, καὶ 
αὖδις EPolyh. 4 99) "'πλεῖν δὲ λέμβοις λ’, καὶ 

πολεμεῖν τοῖς «4ἰτωλοῖς κατὰ θάλατταν.' ἡ 
ῥοτικὴ τῷ λέμβει. 

λέμμα λέπισμα. 
Πέμωνος. 

Ἱέντιον Uo. 13 4 εἰ 5) τὸ παρ ἡμῖν». 
λεξείδιο». 

“{εόννατος «ρατηγὸς Μακεδονίας, κατὰ 
Ἰένος προσήκω» τῇ Φιλίππεα µητρί, συντρα- 
φεὶς δὲ 4λεξάνόρῳ, κατὰ τὸ τῆς τροφῆς 
ἐπιήῄδειον καὶ τοῦ γένους καὶ κατὰ μέγεθος 
μέντοι καὶ κάλλος τοῦ σώματος τιμῆς μετεῖ 
Σ. ὅφεν αὐτῷ καὶ ξῶντος Αλεξάνδρου τό 

τε φρόνημα ὑπέρογκον ἦν, καί τις ἁῤρότης 

Περσικὴ κατά τετὴν τῶν ὅπλων λαμπρότητα 
καὶ τὴν ἄλλην δίαιτα» εἰς τὖν τῶν πολεμίω» 
οὐκ ἀφανῶς ἐπετηδεύετο, τελευτήσαντος δὲ 
Αλεξάνδρου καὶ ζῆλον ἐποιεῖεο, εἰκάζων αὐ- 
τὸν πρὸς τὰ ῥασιλικὰ τῷ τε ἀφέτῳ καὶ άνει- 
μένω τῆς κόµης καὶ τῇ ἄλλῃ κατωσκευῇ, Ἡ 
οὐ πρύσω τᾶ ΠΠερσικῦ τρύπε ἤσκητο αὐτῷ. 
anot τε Νισαῖοι, οἳ δὲ Φάσιδος ἄπο, χρυ- 

σοχάλινοι σύμπαντες, προετετάχατο τῆς τά- 
ἕως, ἐκπρέποντες τοῖς καλλωπίσμασι». ἐπή- 

Ίνυντο δὲ αὐτῷ καὶ σκηναὶ μεγαλοπρεπεῖς 
καὶ ὅπλα κάλλει ὑπερφέροντα. ἕπετο καὶ τὸ 
τῶν ἑταίρω» ἄγημα. 

λέοντα Συρᾶς, παροιμία λεγομένη ἐπὶ 
τῶν τὰ ἀδύνατα ἐπιχειρούντω». 

λεοντῆ ἡ δορὰ τοῦ λέοντος. 
λεοντεδεύς. καὶ λεόντειον 

χημα. 
“ἄ{εόντιος “Αντιοχείας ἐπίσκοπος ἑαυτὸν 

ἐξέτεμε, καὶ ἦν καὶ τἆλλα βέβηλος. καὶ άέ- 
τιος ὁ Εὐνομίου διδάσκαλος, ὃς τὴν “ρείου 
βλασφημία» ταῖς ἐπινοίαις ἐπηύξησε. 

βρύ- 

Ἴλλου ἠσυχασθεῖσαν.) 
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«{εόντιος. καὶ οὗτος ἐν “άντιοχείᾳ ἐγέ-ν 
νετο αἱρετικύς. ἔγραψε καὶ κατ αὐτοῦ Φώ- 
τιος ὃ πατριάρχης" οὗτος γὰρ περὶ τᾶ ὅμο- 
ουσίου διελέγθη πρὸς Φλαβιαωνὸὺν τολιηρὰ 
καὶ βλάσφημα ληρφδήματα. 

“εόντιος μοναχός. οὗτος ἐπὶ Ζήνω-ο 

νος ἦν, προφητικῇ δὲ χάριτι τὰς ἐπικρύψεις 
τῶν» γραφῶν ἐμφανεῖς ποιῶν πολλοὺς εἶχε 
τῶν σπουδαίων» παρ αὐτὸν φοιτῶντας. ἆλυ- 
όντων δὲ τινῶν ἐπὶ τοῖς κατὰ τῆς ἐκκλησίας 
παρὰ τοῦ βασιλέως τερατενοµένοις, 'οὐ δεῖ 
ξενίζεσθαι’’ ἔλεγεν ᾿ ἐπὶ τοῖς δρωμιένοις παρὰ 
ἀνθρώπου ἐξ ἀνθρώπων τε τὸ ἄρχειν ῥρη- 
µένου, ὁπύτε καὶ Φαοὺλ ὃὁ ψήφῳ Φεοῦ βα- 
σιλεύσας “Αβιμέλεχ καὶ τοὺς υἱεῖς ὄντας ἐν 
τῷ οἴκῳ κυρίου διεχρήσατο μαχαίρᾳ. όια- 
πορούντων» δὲ τῶν ἄλλων, καὶ οἰομένων µε- 
ταβεβλῆσθαι τὴν φύσιν αὐτοῦ ἐξ ἡμέρα εἲς 
ἀγρίαν διὰ τὸ τὰ πρῶτα τῆς βασιλείας πρᾶ- 
ξαΐ τέ τινα καὶ ὑποσχέσθαι ἕτερα τῶν εἰς 
χθησὰ τεινόντων, οὐ μεταβέβληται” ἔφη 
“τὴν φύσιν, ἀλλ ἐνδέδεικται ἐν εὐδαιμονίᾳ 
τὴν κακίαν, πολὺν χρόνον διὰ τὸν φόβον τᾶ 

ἀναγινωσκομένης δὲ 
ῥίῤλου Κλήµεντος τ6 5θωματέως, καὶ φδά- 

σαντος χωρίον ἐν 4 τὰς ἄνδρας ἀποσχώπτει 
τοὺς ἑταιρικῶς τὰς ὄψεις ὑπογράφοντας καὶ 
βάπτοντας τὰς τρίχας, εἰπόντος τοῦ .4{εον- 
τίου "ἀρά γε ἔσι τις τοῦ βασιλέως ἅτερ ὁ 
τὰς τρίχας ῥάπτων καὶ φυκούμενος τὰς 
ὄψεις;' ὑποτυχὼν ἄλλος ἔφη μοναχός ᾽ἡμεῖς 
περὶ ἀνθρώπου διηπορήσαµεν, εἰ γε ὅλως 
ἀνέχεται κοσµήσει τὴν φύσιν ἐναλλάττειν" 
οὐ μήν γε τοῦτο ὁιελάβομεν ποιεῖν τὸν βία- 
σιλέα.. ἀλλ εὐτρύχως μὲν λίαν οἱ μοναγχοὶ 
ἀπέσκωψαν τοὺς τὴν τῶν» ἀνδρῶν φύσιν εἰς 
τὴν τῶν δηλειῶν» πειρωμένους κετεγγράφει». 
ὅτι γὰρ τὸς τοιώτας κωὶ τῶν παλαιῶν πλεῖ- 

σοι ἀπεςράφησα» ὡς οὐ ῥβεβαίους, πολλοὺς 
μὲν ἔςιν εὑρεῖν ἐν ἱςορίαις, ἐκδηλότερο» δὲ 
Φίλιππον τὸν τοκέα 4λεξάνδρον. ἐπεὶ γὰρ 
ΑΑντίπατρόν τινα τῶν» φίλων τάξας εἰς τοὺς 
δικασὰς τὸν πώγωνα καταβαπτύµενον εἶδε 
καὶ τὴν κόμη», ἐξωνέςησεν εἰπὼν τὸν ἄπιςον 
ἐν ὃριξὶ μὴ νομίζειν ἐν πράγµασιν ἀξιόπιςον 
ὑπάρχει». 

ΐ{εόντιος Ίιπόλεως τῆς «Σνδίας ἐπί. d 
σκοπος, Φ4υσὸς τὸ γένος τῶν πρὸς τῷ Ἴσρῳ 
κατῳκηµένω», οὓς ἀγχεμάχους Ὅμηρος κα: 
λε. τὸν τοιοῦτον ««{εόντιον προσεταιρίζεται 
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ὁ κακόφρων Φιλοςόργιος ἐν τῇ βίβλω αὐτῦ 
J 9 * ) ⸗ — { βΙβ ϱ. 
ως ὑκιθφρονα τῆς «ρειανικῆς αὐτοῦ κακο- 

φροσύνης. ὃς παῖδα ἕνα ἐσχηκὼς ἐπειδὴ μὴ 
χρηςὰς ἐλπίδας αὐτὸν ὑποφ αίνοντα πρὺς ἀρε- 

τὴν εἰδεν, εὐξάμεένος, ὡς φασίν, ἔτι µειρά- 

χιον ὄντα ἐποίησεν ἀποφθανεῖν, κάλλιςον ἡγη- 
σάµενος τὸ πρὸ αἰσχρᾶ τινὸς καταλύσασδαι 
τὸν βίον, τῶν σφαλερῶν κατὰ τὸν βίον ὁλί- 
σίλων ἔξω γενόμενον. κανόνα δὲ αὐτὸν ἑκά- 

— - 7 J 

λου» τῆς ἐκκλισίας. ἦν δὲ ἐλεύθερος τὴν 
γνώµη» ἐπ᾽ ἴσης εἲς πάντας καὶ ππρρησιαςι- 

ή έ νόδου « Εὐσεβί κός. καί ποτε συνὐδου γενομένης, Εὐσεβίας 

τῆς Κωνςαντίου γυναικὸς εἲς οἴδημα ἀρθ εί: 
σης φρονήµατος καὶ παρὰ πῶν ἐπισκόπων 

ζ * 
προσκυνουκένης, μόνος οὗτος παρὰ φαῦλον 
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αὐτὴν τιφέμενος οἴκοι ἔπενεν. de διὰ τὔτο 
5 - — —⸗ 3 3. ’ 

ὑποβεριανθεῖσα τοῖς Φυμοῖς καὶ την γνώ- 
* 

µην φλεγμήνασα πέµπει πρὺς αὐτόν, αἰτιω» 
µένη καὶ ὑποσχέσεσι κολακεύεσα, ὡς ἔκκλη- 
σίαν σοι μεγίςση» ἐγερῷ καὶ χρήματα ἐπιδα- 
ψιλεύσομαι, εἰ ἀφίκοιο πρός µε. ὃ δὲ ἄντε- 
δήλωσε τούτων μὲν εἴ τι ῥουληθείης τελέ- 

1 » * 5 - 
σασθαι, ὦ βασίλεια, οὐκ ἐμοὶ κἆλλον η τῇ 
σαυτῆς ψυχῆ ἴσδι χαριουμένη" εἰ δὲ Φελή: 

* 4 ϱ — ή 

σειας ἀφικέσθαι πρὺς σὲ ὡς τῆς ἐπισκύποις 
* — 3 ⸗ ϱ. 3 2 

πρεπούσης αἰδᾶς φυλαχησομένης, Ὁ' εἴσελ- 

δοιµι μὲν ἐγώ, σὺ ὁ αὐτίκα τοῦ θρόνα τᾶ 
ὑψηλοῦ καταβᾶσα μετ αἰδοῦς ὑπαντήσειας 
ἐμοὶ καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπόσχοις ταῖς ἐιιαῖς 
χερσὶν εὐλογιῶν ἀξιουμένη, κάπειτα καδε- 
σθείην μὲν ἐγώ, σὺ ὁ᾽ ἂν ἐςήκοις αἰδθμένη, 
ὁπόταν» δὲ κελεύσαιμαε, καθεδουμένη ἡνίκα 
δοίην τὸ σύνθημα, --- εἰ οὕτως αἱρήσῃη, ἄφι- 

΄ } ει { 

κοίµη» παρὰ σέ. εἰ ὁ ἕτερον τρόπον, οὐχ 
οὕτω πολλὰ ὁῥώσεις, οὐδ᾽ οὕτω κεγάλα ὅδυ- 

— — — — 

νήση, ὡς ἡμᾶς τῆς προσηκούσης πιμῆς τοῖς 
ἐπισκύποις καθυφιεµένους εἲς τὸν ε)εῖον ἕξν- 

βρίσωι τῆς ἱερωσύνης Φεσμύν. ταῦτα ὡς 
2* 49 2 4 4 * 2 

ἀπηγγέλόθη, ἀναπίμπραται τὴν ψυχή», οὐκ 
’ 3 ΄ 

ἀνασχετὸν ποιουµένη πρὺς ««Τεοντίου τοιού- 
ος , Π .. 4 ΄ 

τους δέξασθαι λόγεας. καὶ πολλὰ διοιδήσασα 
καὶ παφηναµένη, καὶ πολλὰ ἐκ γυναικείας 

ἀκροχύλου καὶ κούφης ἀπειλήσασα διανοίας 

καὶ τάνδρὶ διηγησαµένη, πρὸς τιμωρίαν 
- ’ 

ἐξώρμα. ὃ δὲ μᾶλλον ἐπῄνεσε τὴν ἐλευθε- 
ρίαν τῆς γνώμης, καὶ τὴν /υναῖκα παρή»νεγκε 
τῆς ὀργῆς καὶ ἀποπέμπει εἰς τὴν γυναικω- 
νῖειν. καί ποτε μιεταξὺ προκαθηµιένου τοῦ 

βασιλέως Κω»ςαντίου τῶν ἐπισκύπων, καὶ 

ἄρχειν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ἐθέλοντος, οἱ μὲν 

λέπαδνα -- λεπτὰ πλοῖα 

πολλοὶ πᾶν ὃ τι φήσειεν ἐκρότην καὶ ἐφαύ- 
καζον, ἄρισα εἰρῆσδαι διοριζόµενοι, ὃ δὲ 
ἐσιώπα. ὡς δὲ ἤρετο αὐτὸν ὁ ῥασιλεὺς τέ 

σιωπᾷ μόνος τῶν πάντων, '"Φαυμάζω”' ἔφη 
"ὅπως ἕτερα ὀιέπειν τωγθεὶς ἑτέροις ἐπιχει- 
ρεῖς, ςρατιωτικῶν μὲν καὶ πολιτικῶν πρα- 
Υμάτων προεςηκώς, ἐπισκόποις δὲ περὶ τῶν 

εἲς μόνους ἐπισκόπους ἡκύντων διαταττόμε- 
νος.' τὺν δὲ βασιλέα καταιδεσθέντα παύσα- 

σδαι τῆς ἐν τοῖς τοιύτοις ἤδη διακελεύσεως. 
τοιοῦτος ἦν ὁ 4εύντιος ἐλευθέριος. Philo- 

storgius? 
λέπαδνα οἱ µασχαλιςῆρες τιῶν ἕππω», 

ἡ ςηθιαῖοι λῶροι. εΝ. Α Εη. 765. 
: λέπας ἀκρωτήριον. λεπάς δὲ κογχυλίε 

είδος, ὃ ταῖς πέτραις προσπήγ»υται, δυσαπο- 

σπάξως ἔχον ἐπειδάν τις αὐτοῦ βοτληθείς 
λαβεῖν. εὐεπίγορος ὃ᾽ ἐςὶ τῷ λεπάς ὁ 4ρι- 
στοφάνης. παρ ὑπόνοιαν" ὥσπερ λεπὰς πέ- 
τρα, οὕτως ἡ γραῦς τι µειρακίῳ. λεπὰς δὲ 
εἶδος ἰχθύος (8οἡ. Α Plut. 1097). καὶ ἐν ἐπι- 

γράμματι (ΑΡ 6 93) "ὃς τόδε ναίεις εὐςιβὲς 
αἰθνίαις ἰχδυῤύλοισι λέπας, ' τετέςιν ἀκρω- 

τήριον. 
λεπαςἡή εἶδος ποτηρίου μεῖζον ἡ κύλιξ" 

ἡ ὁ πίθος. ριςοφάνης (Ρας, 916) ᾿'φήσεις, 
ἐπειδὰν ἐκπίης οἴνου γέου λεπαςή».' 

λεπιδωτοὶ ἰχδύες πᾶν τὸ τῶν ἰχθύων 
γένος, ἔξω τῶν σελαχίω». 

λέπρα εἶδος νόσου" Ἰήάλγχος 'λέπρα δὲ 
ἐπήνθδει τῷ προσώπω αὐτοῦ." 

“Πέπρεον τῆς Ίριφυλίας πόλις, ἀπὸ τᾶ 

παρακειμένου τραχέος ὀρους" οἳ ὃ ἀπὸ τοῦ 
τοὺς κτίζοντας αὐτὴν νόσῳ χρήσασθαι λέ- 
πρα. οὐδετέρως τὸ «Πέπρεον": ἀριςοφάνης 
δὲ (Αν. 149) ἀρσενικῶς ἐξήνεγκε, τὸν Ἠλεῖον 
«Πέπρεον, ἀντὶ τοῦ τὺν τῆς Ἠλιδος. οὕτω 
δὲ ἐκλήδη διὰ τὸ τὴν χώρα» αὐτῶν λέπειν" 
διαφαίνεται γὰρ ἐκ τῆς ὀρεινῆς. πέτρας γὰρ 
εἶναι αὐτόδι ποικίλας τῷ χρώματι καὶ ὃεα- 
λεύκους, ὁμοίας τοῖς τὰς ὄψεις λεπριῶσι, 

«Πέπρεος" 4ριςοφάνης ᾿ῥδελύττομαι τὺν 
«Πέπρεον ἀπὺ ΠΜελανθίου. οὗτος εἶχε λέ- 
πραν, ἐκωμῳδεῖεο δὲ καὶ εἲς µαλακίαν, ἦν 

δὲ καὶ καχοπράγµων καὶ ὀψοφάγος καὶ λάλος. 
«Πεπρίνης ὄνομα κύριον. 
λεπτὰ ξαΐνεις, ἐπὶ τῶν πενιγρῶς δια- 

γόντω» τὸν βίον. 
λεπτὰ πλοῖα τὰ μικρὰ Θουκυδίδης ἐν 

. «ἴπιπο 7 40). 



λεπτή τις 

λεπτή τις ἐλπίς ἐς ἐφ ἧς ὀχόμενθα 

(Α Κα. 1249). ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων εἴρηται ἡ 
παροιμία. 

λεπτὴν πλέκει, λεγόμενόν τι ἐπὶ τῶν 
πενήτω». οἷον ἀχριῤη, σενήν, ἀσθενῆ" ἔνφεν 
καὶ λεπτολόγος. Αριστοφάνης ἈΝεφέλαις 
(739) “καὶ σχάσας τὴν φροντίδα λεπτὴν κατὰ 
μικρὺὸν περιφρόνει τὰ πράγματα, τουτέςιν 
ἐρεύνα. 

λεπτόγεα κακὺς ἀγρός. λεπτὴ γῆ μὴ 
λιπαρά. καὶ λεπτόγεως,. 

λεπτολογία. "οὐδὲ λεπτολογία ἐδίδου, 
οὐδὲ ὁιῆγε τοὺς λόγους" περὶ ᾿πολλωνίου 
γθάφει Φιλόςσρατος ὁ .{ήμνιος (1 13). "Ἑρ- 
μιππος 4ημόταις. “"λεπτολογεῖ, ἤδη ζητῶ 
καὶ περὶ καπ»οῦ σενολεσχεῖν (Α Nub. 919), 

ἀντὶ τοῦ περὶ τοῦ μηδενὸς καὶ κενῶν πρα- 
γκάτω». διασυρμᾶ δὲ χάριν τῶν φιλοσόφων 
ὡς ἰσγνὰ ζητούντων ζητήματα. σύ τε λε- 
πτοτάτων λήρων᾽' (358), τουτέςι συνετωτά- 
τω» καὶ ὁυσπαρακολουθήτων λόγων. 

λεπτόμιτον φάρος τὺ λεπτὸν ἱμάτιον. 

λεπτυσιιύς. λεπτυσµός ἐςιν ὅταν τὸ ῥά- 
Φος τῆς φάλαγγος συναιρήται καὶ ἀντὶ ες' 
ἀνδρῶν ἐλάττους γίνωνται. 

λεπυρόν ὀξυτόνως. σηµαίνει δὲ ἡ τὺ 
τοῦ ᾠοῦ ἡ τὸ τῆς ῥοιᾶς ἐπικάλυμμα, 

4έρνη δεατῶν ἀντὶ τοῦ κακῶν Φέα- 
τρο»" ρατῖνος. οἳ µιὲν διὰ τὴν ὕδρα», οἳ δὲ 
διὰ τὸ τοὺς ᾿ργείους τὰ καθάρµατα ἐκεῖ 
ἀποφέρειν' ὁ γὰρ «{αναὺς ἐν τῇ .«{έρνῃ τὰς 
χεφαλὰς τῶν ἰγυπτιαδῶν ἀπέφετο, καὶ ὡς 

εἰκὸς ἐφ᾽ ὕβρει ἐκέλευσε τὰ δυσοιώνιςα ἐκεῖ 
ῥίπτει». οἳ δὲ “{έρνη κακῶν. 

λερό» τὸ λεῖον. 
“έσβιος ὁ ἀπὸ τῆς 4έσβου νήσου. 
λεσβίσαι μολῦναι τὸ ςύμα" Ίέσβιοι 

7ὰρ διεβάλλοντο ἐπὶ αἰσχρύτητι. ριςοφάνης 
(Πεερ. 1257) ᾽'μέλλουσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς 
ξυμπότας.' 

“Πεσβίων ἄξια, 
ἀπράκτων. 

“Πεσβῶναξ ἸΜυτιληναῖος φιλόσοφος, γε: 

γονὼς ἐπὶ «4ὐγούςου, πατὴρ Ποτάμωνος τῇ 
φιλοσύφου, ἔγραψε πλεῖςα φιλόσοφα. 

λέσχαι. λέσχας ἔλεγον δημοσίους τινὰς 
τόπους, ἐν οἷς σχολὴν ἄγοντες ἐκαθέζοντο 
πολλοί: Ὅμηρος (σ 357) "οὐκ ἐθέλεις εὖδειν 
χαλκήιον ἐς δόμον ἐλθὼν ἠέ πα ἐς λέσχην: 

παροιμία ἐπὶ τῶν 

Κλεάνθης δέφησιν ἀπονενεμῆσθαι τῷ πόλ- 
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λωνι τὰς λέσχας, ἐξέδραις δὲ ὁμοίας γίνε- 
σθαι, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν ᾿ἀπόλλωνα παρ ἐνίοις 
Γλεσχηνόριο» ἐπικαλεῖσθαι (Ηαερ.).λέσχαι 
καὶ ποιήματα Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικᾶ, µέ- 
τρῳ Φαλαικείῳ ἤτοι Σαπφικῷ γραφέντα. 

λέσχη πολλὴ ὁμιλία, Φλναρίω. τὸ δὲ παν 
λαιὸν αἱ καθέδραι καὶ οἱ τόποι ἐν οἷς εἰώ- 

Φεσαν ἀθροιξόμενοι φιλοσοφεῖν, λέσχαι έκα- 
λοῦντο. οὕτω φησὶ καὶ Ἱεροκλῆς ἐν ἆ φιλο- 
σοφουµένω». "Ηρόδοτος (074) “"καίτοι γενο- 

µένης λέσχης ὃς γένοιτο αὐτῶν ἄρισος., 

(Callimaeli. αρ. Πίος. Τ.. 9 17) ΄ἐμνήσφην ὅσ- 
σάκις ἀμφύτεροι ἦλιον ἐν λέσχη κατεδύσαμεν. 
ἀλλὰ σὺ μέν που, ξεῖν “4λικαρνησεῦ, τετρά- 
παλαι σποὺνή" αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες., 

λέσχη δὲ παρὰ Ησιόδῳ (Ο. 491) ἡ κά:ν 
µενος. 

λεσχηνεία ὕβρις, καὶ λεσχηνίτης ὁ 

ὑβριςής. 
«Ἰεσχίδης ἐπῶν ποιητής, ὃς συνεςρά- 

τευσεν Εὐμενεῖ τῷ βασιλεῖ: ὃς ἦν ἐπιφανέ- 
σατος τῶν ποιητῶ», συνῆ» δὲ τούτῳ καὶ 

Πυδίας ὁ συγγραφεὺς καὶ Ἠένανδρος Ἰατρός. 
λευγαλέας ὀλεθρίους, Ζαλεπάς" (ΑΡ6 

Τ0) “ὡς σε μετ εὐχωλαῖς ἐκαλέσσατο, λευ- 
— τοι κῆρας ἀπ ὠδίνων τῆλε βαλεῖν 
λοχίων.' καὶ λευ; 7αλέος ὁ ὁ Χαλεπός. 

“{ευέ ὄνομα κύριο», οὗ ἡ φυλὴ ἱερατείας 
τάξιν ἐπλήρου. καὶ «{ευίτης ὁ ἱερεύς. 

λευιαθ άν (Ιοἱν. 40 30) δράκω». ''ρᾶς δὲ 
μέγας “4σσύριος, αἳ ἐναντίαι δυνάμεις. τῇ 

καρδία τῆς γῆς ἐμφωλεύοντα" ὃν ἕλκει τῷ 
τῆς Φεύτητος ἀγκίσρῳω, τῷ — σώ- 
ματι, οἷά τιν σκώληκι.”' v. Ψελίῳ. 

λευκαὶ φρένες ο... ἡ΄ λαμ- 
πραὶ καὶ ἀγαθαί, ἡ) ἥμεροι. 

λευκανία ὁ λαικός. 
ἄευκαρίων ὄνομα κύριον. 
«Ίευκάς νῄσός ἐσι πρὸ τῆς ᾿Ηπείρου 

χειµένη. Harp. 

λεύκη. ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησι-ε 
φῶντος τοὺς ἐφεφανωμένους τῷ μαράδω 
καὶ τῇ λεύκῃ.'' ἐςέφοντο δὲ οἱ τὰ βακχικὰ 
τελούµενοι τῇ λεύκῃ διὰ τὸ χθόνιον μὲν εἲ- 
ναι τὸ φυτό», Χδόνιον δὲ καὶ τὸν τῆς 11ερ- 
σεφόνης «Πιώνυσο». τὴν δὲ λεύκην πεφυκέναι 
φασὶ πρὸς τῷ “Ἀχέροντι, ὅθεν καὶ ἀχερωίδα 
καλεῖσιαι αὐτὴν παρ ̓ Ὁμήρῳ (Ν 389). Harp. 

λεύκη παρὰ Ἡροδότῳ 138) πάβος τιν 
περὶ ὅλον τὸ σῶμα, 

— λεύκη b 
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“Πευκὴῇ ἀκτή. πλειόνων οὐσῶν «Πευκῶν, 

«{νσίας τῆς ἐν Προποντίὸι μ»νηονεύει. Harp. 
λευκὴ αέρα ἡ ἀγαδή, καὶ ἐπ εὐφρο- 

, * — .. 2 
σύνῃ. Ευπολις Κόλαξδιν ᾿ἐξίσαται δὲ νυκτὸς 

— — -”-. 24 ⸗ / 

αἰανῆς κύκλος τῇ λευκοπώλω φέγγος ἡμέρα 
΄ * 

φλέγειν.) 
λευκὴ ἡμέρα ἡ ἀγαθή, ἀπὺ τῆς παροι- 

— ΄ .. - ΄ . ΄ 

µίας τῆς λεγάσης τῶν ες φαρέτραν.' Οή- 
λαρχος 7άρ φησι τοὺς Ἀκύθας μµέλλοντας 
καθεύδειν ἄγειν τὴν φαρέτραν, κιν εἲ μὲν 
ἀλύπως τύχοιεν τὴν ἡμέραν ἐκείνην δταγα- 

4 - 

γόντες, καθιέναι εἰς τὴν φαρέτραν" ψῆφον 
λευκήν, εἰ δὲ ὀχληρῶς, µέλαιναν. ἐπὶ τοίνυν 
τῶν ἀποθνησκύντων ἐκφέρειν τὰς φαρέτρας 
καὶ ἀριῤμεῖν τὰς ψήφους, καὶ εἰ εὑρεθείη- 

14 * 3 . 

σαν πλείης αἱ λευκαί, εἰδαιμιονίειν τὸν ἀπο- 

γεόμενο». ὅφεν ἡ παροιμία. 
λευκὴν μᾶῖαν φᾳυρῶ σοι, παροιμία —— 

— ’ ΄ 

ἐπὶ τῶν μεγάλα ὑπισχνουμένων. 
* - ⸗ 

λευκὴ ςάδµη, ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀδγλοις 
σηµειουμένων, ἡ ἐπὶ τῶν μηδὲν συνιέντων’ ͵ 

Σοφοκλῆς Ἰηδαλίωνι "τοῖς μὲν λόγοις τοῖς 
σοῖσιν οὐ τεκµαίρομαι, οὐ μᾶλλον 1 λευκῶ 
λίθῳ λευκὴ σάθµη.. ἐν λευκῷ γὰρ λευκὴ 
ςάθµη οὐδὲν δύναται δεικνύνω. τάνµη δέ 
ἐσι σπάρτος τεκτονική. 

λευκός τις ἀνγεπήδησ᾽ ὅμοιος Νι- 

κία (Α Ecel. 449). οὗτος γυναικώδης ἦν ὁ 
Νικίας. 

λευκὴ ψῆφος, παροιμία ἐπὶ τῶν εὖ- 
ὁαιμόνως ἡ δυςυχῶς ζώντων. 

Πευκίνη πέτρα. 
{εύκιος «{ημαράτα τὸ Κορινδίη υἱός, 

οὗτος εἲς “Ρώμην (ὥρμησε πιςεύω» αὐτῷ τε 
καὶ τοῖς χρήµασι, πεπεισμένος οὐδενὸς ἔλατ. 
τον ἕξειν ἐν τῇ πολιτεία διά τινας ἀφορμάς, 
ἔχων γυναῖκα χρησίµην τά τ ἄλλα καὶ πρὸς 
πᾶσαν ἐπιβολὴν πραγματικὴν εὐφυᾶ συνερ- 

3 γόν. παραγενόµενος δὲ εἰς τὴν Ρώμην καὶ 

{ευκὴ ἀκτὴ -- λευκοὺς λίφους 

Ἱμῶν, ἅμα δὲ καὶ τῇ τοῦ ῥίη χορηγία µεγα- 
λοψύχως εἰς τὸ ὑέον ἑκάςοτε καὶ σὺν καιρῷ 

ΙΖρώμενος, ἐν πολλοῖς μὲν ἀπετίθετο χάριν, 
ἐν πᾶσι ὁ) εὔνοιαν ἐνειργάσατο καὶ φήμη» 
ἐπὶ καλοκαγαθίᾳα, καὶ τῆς βασιλείας ἔευχε. 
Ροἱγ!ν, 6 3. 

«Σεύκιος ἁὐμέίλιος ὁ Περσέα νικήσας, 
κύριος γενόμενος τῆς ΙΗακεδόνων ῥασιλείως, 
ἐν ᾗ τῆς ἄλλης χωρὶς κατασκενῆς καὶ χορι- 
γίας ἐν αὐτοῖς εὑρέθη τοῖς Φησαυροῖς άργυ- 
ρίου καὶ χρυσίου πλείω τῶν ἑξακισχιλίων 
ταλάντω», οὐγ οἷον ἐπεθύμησε τύτων τινός, 
ἀλλ’ οὐδ᾽ αὐτύπτης ἐβουλήθη γενέσθωιν δι 
ἑτέρων δὲ τὸν γειρισμὸν ἐποιήσατο τῶν προ- 
ειρηµένων, καίΐτοι κατὰ τὸν ἴδιον βίον οὐ 
περιτεύων τῇ χορηγία, τὸ ὁ) ἐναντίον ἑἐλ- 
λείπων μᾶλλον. μµεταλλάξαντος γοῦν αὐτοῦ 

τὸν ῥίον οὐ πολὺ κατόπιν τοῦ πολέμα, ῥε- 
ληθέντες οἱ κατὰ φύσιν υἱοὶ Πόπλιος ὄκη- 

πίων καὶ όιντος Μάξιμος ἀποῤᾶναι τῇ γυ- 
»αικὶ τὴν φερνή», κ΄ τάλαντα καὶ ε, ἐπὶ το- 
σοῦτον ἐδυσχρηςήθησαν ὡς οὐδ᾽ εἰς τέλος 
ἐδυνήώησαν, εἰ μὴ τὴ» ἐνδουχίαν ἀπέδοντο 
καὶ τὰ σώματα καὶ σὺν τούτοις καέ τινας 

τῶν κτήσεων. Polyh. 18 18. 
“κάλλιςον οὖν σημεῖον κατέλιπε τῆς ἑαυ- 

τοῦ προιιρέσεως ἀπονθανών»"' ὁ γὰρ πλεῖςον 
μὲν τῶν καθ αὐτὸν ἐξ Ἰβηρίας χρυσὺν εἲς 
τὴν Εώμην µετενηνοχώς, μεγίσων δὲ Φησαν- 
ρῶν κύριος γενόμενος ἐν ἸΠακεδονία, τοιοῦ- 
τον ἀπέλιπε τὸν ἴδιον βίον ὡςε μὴ ὀύνασθαι 
τὴν φερνὶν τῇ γυναικὶ διαλῦσαι πᾶσαν ἐκ 
τῶν ἐπίπλων, εἰ μὴ τῶν ἐγγείων τινὰς προσ- 
απέδοτο κτήσεων. id. 

“ευκοῦδέη (Ηοιη, εδθ4) ὄνομα κύριον. 
λευκόν. ὅτι καὶ τὸ λευκὸν ὁμώνυμον, 

ὥσπερ τὺ ἀγαφόν. τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ σώματος 
λεγόµενον τὸ λευκὸὺν χρῶμα σηµαίνει, ὕπερ 
. 3 6 8 3 * 4 ᾿ . — 

| ἐσὶν ὑπὸ τὴν ποιότητα, τὸ δὲ ἐπὶτῆς φωνῆς 
ο - — ΄ * 23 8 * 1 . 3 λέ  « »/ 

τυχὼν τῆς πολιτείας εὐνθέως ἠρμόσατο πρὺς | τὸ ποιεῖν' λευκή γὰρ λέγεται φωνὴ ᾗ εὐή- 

τὴν τοῦ βασιλέως ἀρέσκεια», ταχὺ δὲ καὶ | χοος, εὐήκοος δέ ἐςιν ἡ τὴν ἀκοὴν σφοδρῶς καὶ 
διὰ τὴν χορηγία» καὶ διὰ τὴν τῆς φύσεως 

. «» 3 ] ⸗ 

ἐπιδεξιότητα καὶ µάλιςσα διὰ τὴν ἐκ παίδων 
ἀγωγὴν ἁρμόσας τῷ προεσῶτι μεγάλης ἆπο- 
ῥοχῆς ἔτυχε καὶ πίςεως παρ᾽ αὐτῷ. χθόνου 
δὲ προϊόντος εἲς τοῦτο ἠλθε παραδοχῆς ὡςε 

- 1 * — J υ 

συνδιοικεῖν καὶ συγχειρέειν τῷ ἨΜαρκίῳ τὰ 
. Ν / ” δὲ ῤ ἐ 22 θῷ 

κατὰ τὴν ῥασιλείαν. ἐν δὲ τήτοις ἐπ ἄγανῳ 
πᾶσι γενόμενος, καὶ συνεργῶν καὶ συγκατα- 
σκευάζων τοῖς ὑεομένοις ἀεί τε τῶν χρησί- | 

ταχέως ἀλλοιᾶσα. ὁμοίως καὶ τὸ ὀξὺ δεικνύοιτ) 
ἂν ὁμώνυμον. Alex. Aphrod. in Τορ. 1 ρ.57. 

«4{ευκόνιον ὄνομα τόπου. 

“{ευκονοιεύς. ἁῆμος τῆς .{εοντίδος οἱ 
“ΣΠευκονοιεῖς. Harp. 

λευκοπύγους δειλούς, ὡς κελαιπύγες 
τοὺς ἀνδρείους. 

λευκοὺς λίΦ ας ἔχοντες αὐχῦσιν κέγα.. 
ο[. ν. λίΦων χοαί. 



λευκόχρως -- 4έων ς 

λευκόχρως λευκὸν τὸ σῶμα ἔχων' ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6177) ''άφνις ὃ λευκό- 
χρως, ὁ καλῆ σύριγγι μελίσδων. 

“{εὔῦκτραγωρίον Βοιώτιον περὶ Θεσπιάς. 
Harp. 

λευκώλενος λευκοβραχίων. 
λεύκωμα τοῖχος γύψω ἀληλιμμένος, 

πρὸς γραφὴν πολιτικῶν πραγμάτων» ἐπιτή- 
όειος. 

ΑΠεύκων «4γνώς (ππ “ἄγνωνος), γεγονὼς 
ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς. τῶν ὁριμάτων 
αὐτᾶ ἐςὶ ταῦτα, Ὄνος ἀσκοφόρος, Φράτορες. 

λεύσσετε (Ποπ. 44 1320) ὁρᾶτε, βλέπετε. 
λευςήρ' "ὁ δὲ παλαμναῖος καὶ λευςὴρ 

ἐκεῖνος ᾖτησεν ἐπωνυμίαν λαβεῖν εὐτυχής, 
ὁ καταλευσθηναι άξιος» τουτέςι λιΦοβολη- 

Φηήνα. καὶ ——— τὸν τῶν χακῶν 

αἴτιον καὶ λευςῆρα ἀφωνίσωσι.) 
λευχείμω». συςέλλει. λευκοφόρος. 
λευχηπατίας δειλός" συμβαίνει γάρ τι 

περὶ τὸ ἡπαρ ἐπὶ τινῶ», ὃ δειλοὺς τοὺς ἀἄν- 

θρώπες ποιεῖ. ἐπὶ τῶν τοιήτων οὖν εἴρηται. 
“ΤΊέχαιον ἐπίνεον ορινδίων. Harp. 
λεχγεποίην (Ηοι. Β 607) λέχη ποιοῦντα, 

ἦτοι ψιάθους. 

λέχος συνουσία, κοίτη, μῖξις. λέχει 
δοτική. 

λέχριος πλάγιος" (ΑΡ 5 994) "καὶ ὅνα- 
φὺς λέχριος ἐν Φαλάμῳ."' 

λεχώ ἡ ἀρτίτοκος" καὶ ἐν ἐπιγράμμασι 
«ΑΡ 63271) ᾿οὐνεκά οἱ πρηεῖα λεχοῖ δισσὰς 
ὑπερέσχες χεῖρας, ἄτερ τόξου πότνια νισσο- 
μένη. 

λεχώια τὰ ἐπὶ τῇ λοχεία συμβαίνοντα" 
(ΑΡΤ 166) "ἀλλὰ κόραι τῇ παιδὶ λεχώια 
φώρα φέρασαι, θεριὰ κατὰ ψυχροῦ ὑάκρνα 
χεῖτε τάφου. 

“Πεωγόρας ὅ ὄνομα κύριον" ὃς ἦν πατὴρ 
᾽4νδοκίδου τοῦ ῥήτορος. 

Πεωδάμας ὄνομα κύριο». 
. λεωκόριον τύπος τῆς Απτικῆς, ἀπὸ 
ἱσορίας. ἐλίμωξέ ποτε ἡ αττική, καὶ λύσις 
ἦν τῶν δεινῶν παιδὺς σφαγή. «Πεὼς οὖν τις 
τὰς ἑαυτοῦ θυγατέρας ἐπιδέδωκε, καὶ ἀπήλ- 

λαξε τοῦ λιμοῦ τὴν πύλιν' καὶ ἐκ τούτου 
ἐκλήθη ὁ τόπος “Πεωκόριον. seh. Thue. 1 30. 

λεωκόριον ἡρῷον ἐν µέσῳ τῷ Κερα- 
µεικῷ"' «4{εὼς γὰρ ὁ Ὀρφέως υἱὸν μὲν ἔσχε 
Κύλανθον, δυγατέρας δὲ τρεῖς, Φασιθέαν 
Θιόπην Εὐβούλη», ἃς ὑπὲρ τῆς χώρας σφα- 
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γιασφείσας ἔτι παρθένους ἐτίμησαν 9θη- 
ναἴοι τῷ ἡρώῳ. 

Πεωκράτης. καὶ κλίνεται εἲς ους. 

“{Σεώκριτος" (Α Ran. 1485) ᾿εἴ τις πτε- 

ρώσας {εώκριτον Κινησίᾳ, αἴροιεν αὐραι 
πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα. ὡς λεπτὸς ὤν σφό- 

δρα ὁ Κινησίας κωμωῳδεῖται, καὶ ὡς ξένος 

καὶ ὡς κόλ αξ. ἐμνήσθη δὲ τῶν δύο ὡς όμο; 
φρονούντων. ἡ ὅτι ὁ Λινησίας λεπτὸς ᾖ 4» ὁ 

δὲ “Σεώκριτος κοχθηρός. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ 
τις ἀντὶ πτερῶν «{εωκρίῳ Κινησίαν περι- 
βάλοι ὧςε φέρεσθαι µεταρσίας, συμβήσεται 

αὐτοὺς ὀλέσθαι ἀεροφορήτους γενομένους. 
Πέων “λαβανδεὺς ῥήτωρ ἔγραψε Καρι-. 

κών ῥιῤλία ὁ', «{υκιακὰ ἐν ῥιῤλίοις ᾖ, τέ- 
χνη», περὶ ς«άσεων, τὸν ἱερὸν πύλεμον Φω- 
χέων καὶ Βοιωτῶν. 

{έων βασιλεὺς Ρωμαίων, ὁ ΙΜακέλλης, Ὁ 
ὃς ἔδοξε τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων ἁπάντων 
εὐτυχέςωτος εἶναι, καὶ φοβερὺς ἅπασι τοῖς 
τε ὑπ ἐκείνε τὴν βασιλεία» τελοῦσι καὶ τῶν 
βαρβάρων αὐτῶν ὅσοις εἲς φήμη» ἀφίκετο. 
καὶ ταύτην μὲν τοῖς πολλοῖς καταλέλοιπε τὴν 
δόξων" "ἐγὼ δέ”. φησὶ ἸΙάλχος (ρ.369 Nieb.) 
᾿εὐτυχίαν οὐκ οἶμαι, εἴ τις τῶν ἀρχομένων 

τὰ ὄντα διασυλῶν, καὶ μισθούμενος ἀεὶ συ- 
κοφάντας εἲς τοῦτο, καὶ κατηγορῶν αὐτὸς 
ότε μὴ ἄλλον ἀνηύρισκε, καὶ τὸν χρυσὸν ἐξ 
ἁπάσιης τῆς γῆς συλλεξάµενος ἑαυτῷ μόνῳ 
κατάθοιτο͵, ἐρήμους μὲν τὰς πόλεις ἧσπερ 

ἔμπροσῦεν εἶχον εὐπορίας ποιήσας, ὡς µη- 
χέτι τοὺς φόρᾶς, οὓς ἐτέλων, Φύνασθαι μετ 
εὐχερείας ἀπενεγκεῖν. καὶ ἁπλῶς πάσης κα- 
κίας ἀπισχυρίζεται ὁ ἸΜάλγχος γενέσθαι αὖ- 
τὸν καταγώγιον" ὃς γε καὶ 'Ὑπερέχιον τὸν 
θαμματικὺν ἐφυγάδευσέ ποτε, καὶ τῷ Εὐ- 
λογίῳ τῷ φιλοσύφῳ σιτηρέσιον εἰπὼν δοδη- 
ναι, τινὺς τῶν εὐνούχων λέγοντος ὅτι ταῦτα 
εἰς «ρατιώτας προσήκοι δαπανᾶσθαι, εἶπεν 
᾿εἰφε γένοιτο ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ χρόνου ὡςε τὰ 
τῶν ς«ρατιωτῶν εἲς διδασκάλες παρέχεσθαι."' 

ἐπὶ τῶν χρόνων αὐτοῦ “ἄκάκιος ἐγένετο πα- 

τριάρχης. 
«{έω» «Πέοντος Βυζάντιος, φιλόσοφοςο 

περιπατητικὺς καὶ σοφιςής, μαθδητὴς Πλά- 
τωνος ἢ ὡς τινες ριςοτέλους, ἔγραψε τὰ 
κατὰ Φίλιππον καὶ τὸ Βυζάντιον βιῤλίοις ἕ, 
Τευδραντικόν, περὶ Βησαίου, τὸν ἱερὸν πό- 
λεμον, περὶ ςάσεων», τὰ κατ λέξανδρον. 
οὗτος ἦν. σφόδρα παχύς, καὶ πρεσβεύσας 

42 
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πρὸς “4φηναίως γέλωτα ἐκίνησε καὶ τῆς πρε- 
σβείας ἐκράτησεν, ἐπειδὴ πίων ἐφαίνετο καὶ 
περιττὺς τὴν γαςέρα. ταραχθεὶς δὲ οὐδὲν 
ἀπὸ τοῦ γέλωτος "τί ἔφη ""ὦ 4θηναῖοι γε- 
λᾶτε; ἢ ὅτι παχὺς ἐγὼ καὶ τοσοῦτος; ἔςι 
µοι καὶ γυνὴ πολλῷ παχυτέρα, καὶ ὁμονυᾶν- 
τας μὲν ἡμᾶς χωρεῖ ἡ κλίνη, διαφεροµένες 
δὲ οὐδὲ ἡ οἰκία.' καὶ εἰς ἓν ἠλώεν ὁ τῶν 
“θηναίων ὁῆμας ἁρμοσώθεὶς ὑπὸ τοῦ ..Πέον- 
τος σοφῶς ἐπισχεδιάσαντος τῷ καιρῷ. ὅτως 
ὁ {έων ἀποκρονόμενος τὸν Φίλιππο» ἀπὺ 
τοῦ Βυζαντίη διεβλήθη παρὰ Φιλίππη πρὸς 
τοὺς Βυζαντίης δὲ ἐπιςολῆς ἐχούσης οὕτως 
'εἳ τοσαῦτα χοήµατα παρεῖχον .«Πέοντι ὑπόσα 
µε ἠτεῖτο, ἐκ πρώτης ἂν ἔλαβον τὸ Βυζάν» 
τιον. ταῦτα ἀκούσαντος τῷ Φήμου καὶ ἐπι- 
συςσάρτος τῇ οἰκίᾳ τοῦ «{έοντος, φοβηθεὶς 
μή πως λιθόλευσος παρ αὐτῶν γένηται, ἕαυ- 
τὸν ἦγξε, μηδὲν ἀπὸ τῆς σοφίας καὶ τῶν 
λόγω» κερδάνως ὁ δείλωιος. eſ. Philostrat. 

γ. Β. 4. 

4 «{έων. οὗτος ερατηγὸς ἐπέμφθη παρὰ 
Εὐτροπίου τοῦ εὐνούχου κατὰ τῶν βαρβά- 
ρω», εὔκολος ὢν καὶ διὰ µελέτην µέθης εὖ- 
παράγωγος" ἦν γὰρ αὐτῷ τὸ ἀνδρεῖον ἐπὶ 
τούτῳ συνηναγκασµένον, πλείους ἔχειν παλ- 
λακίδας τῶν σρατιωτῶν, καὶ πλείονα πίνειν 

1 ὅσα πάντες ἄμθρωποι πίνοισι. Ἐπσαρ. 

p. 114 ΝΙευ. 

λέων λέων σοι γέγονεν, ἔκμαγμα σόν, τά 
r ἆλλ' ἁπαξάπαντα καὶ τὸ πύσθιον τῷ σῷ 
προσόµοιο», σρεβλὺν» ὥσπερ κύτταρον". (Α 
Th. 5931). ἐπὶ τῶν μοιχευομένων καὶ τικτου- 

σῶν γυναικῶν. κύτταρος δὲ τὸ πῶμα τῆς 

βαλάνου, ὅπου ἐγκάθηται ἡ βάλανος. 
Πεωνᾶς σοφιςής, Ίσαυρος τὸ γένος, εἰὖ- 

δοκιμῶν ἐν τῷ πλήθει τῶν ἐν λεξανδρείᾳ 
ὁμοτέχνω», ὃς Πρόκλῳ οὐ µύνον τῶν ἑαυτῦ 
λόγων ἐκοινώνησεν, ἀλλὰ καὶ σύνωκον ἔχειν 
ἠξίου καὶ συνδιαιτᾶσδαι γυναικὶ καὶ τέκνοις 
παρεσκεύασε», οἷα παϊῖδα γνήσιον καὶ τᾶτον 
γενόµενον. γνώριμο» δὲ αὐτὸν ἐποίει καὶ τοῖς 
τὰς ἡνίας ἔχουσι τῆς «4ἰγύπτου. Marinus 8. 

{εωνίδεω δῶρα (ΑΡ Θ1019. 
ἀἄεωνίδης «{ακεδαιμονίων βασιλεύς, 

»4ναξανδρίδου, ἀφ᾽ Ηρακλέους κ’ βασιλεύς, 
οὗτος ἡγεμὼν τῶν εἲς Θερμοπύλας ἁπαντη- 
σάντω» Ἑλλήνων ἦν' ἐν ὁὲ τῷ τόπῳ τούτῳ 
λέγεται τὸν Ηρακλέα ἀποθέμενον τὸ σῶμα 
ἀποθεωθῆναι. «{εωρίδης δὲ ἀπαγγελθέντος 

{έων ἆ — λῆγε 

ὅτι τοξευόντων τῶν Περσῶν ὁ ἥλιος άφα- 
νὴς γίνεται, ' Φαρρῶμεν" ἔφη, ὅτι ὑπὸ σκιᾷ 
μαχεσόμεθα. ἀριςοποιουμένοις δὲ τοῖς ςσρα- 
τιώταις “ἀριςᾶτε" ἔφη "ὡς ἐν “δη δειπνή- 
σοντες.' ἐπελθόντος δὲ τοῦ βασιλέως οἱ μὲν 
ἄλλοι πάντες τὸ πλῆθος εὐλαβηθέντες ἔφυ- 
γο», Θηβαῖοι δὲ ηὐτομόλησαν" οὓς λαβὼν 
ἔςιξε βασιλεύς. ἐπιγέγραπται ἐπὶ «{εωνίδου 
ἐπίγραμμα (ΑΡ 7 349) ᾿"ὦ Σεῖν ἀγγέλλειν «ΐα- 
κεδαιµονίοις ὅτι τῇδε κείµεθα τοῖς κείνω» 
ῥήμασι πειθόµενοι.. οὗτος ὁ {εωνίδης περὶ 
Θερμιοπύλας ἅμα τριακοσίοις ἀντέςη Ξέρξη, 
καὶ ἀριςεύων ἐτελεύτησε, κυκλωνεὶς ἐκ προ- 

ῥοσίας, ᾿Εφιάλτου τινὸς Φείξαντος Πέρσαις 
τὴν διὰ τῶν ὀρῶν ὡδόν. "ὁ δὲ Ἰακεδὼν 
ἐκεῖνος, εἶτε «{εωνίδης τὸ φρόνημα ἡ Καλ- 
λίµωος ἢ Νυνωίειρος, ἀρκέσει δὲ τὸ Ῥω- 
μαῖον ἀποκαλεῖν, ὡς τῶν λόγων τῶν ἰατρι- 

κῶν ὑπῄσθετο, ἤρετο εἰ τὸ “Ῥωμαϊκὺν εἴτ 
νενικηκός”. (Τ]νεορ!ιγ]. Sim. 2 6), 

λεωπετρία λεῖος λίθος": "δυνατόν ἐςιν 
ἀπό τος λεωπετρίας ἀπόβασιν ποιησαµέ- 
νους ἐκ Φαλάττης εἰς τὴν χερρόνησον κατὰ 
νώτου γενέσθαι τῶν πολεµίων.' 

λεωργός"' «4ἰσχύλος (Prom. 5) ᾿᾿πέτραις 
ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸὺν ὀχμάσαι, περὶ 
Προμηύέως. τουτέςιν ὁ πάντολµος, ὁ ὑπὲρ 
τοῦ λεὼ ἀποθγήσκων. 

λεώς ὁ λαός, ὁ ὄχλος, ἀττικῶς. 
εωσνθένης ςρατηγὸς τῶν 4θηναίων, 

οὗτος ἐν τῷ πρὸς τοὺς Μακεδόνας πολέμῳ 
προθυμία χρησάµενος τοῦ καιροῦ προὔυμο- 
τέρᾳ καὶ τῇ παραπεσούσῃ εὐπραγίᾳ κατὰ 
τῶν πολεμίων ἐπεξιὼν τήν τε ἐμβολὴν ἀφειδῆ 
ποιεῖται, καὶ λίθῳ πληγεὶς πρὸς τὴν κεφα- 

λὴν ἀφυλάκτως ἐπὶ τῆς παρατάξεως πίπτει. 

“{Σεώςρατος ὄνομα κύριο». 
«Πεωτροφέδης, οὗτος χλωρὸς ἦν καὶ 

λεπτὸς ὡς ἐοικέναι ὄρνιθι, ὡς Νινησίας τῶν 
σφόδρα λεπτῶν" καὶ κοὔφος ἦν δεθυραμβο- 
ποιὸς ὁ «Γεωτροφίδης. Ἕρμιππος 'ἀνάπηρά 
σοι Φύεσιν ἠδη βοίδια, «Πεωτροφίδε λεπτό- 
τερα καὶ Θουμάντιδος. δε. Α Αν. 1406. 

«{εωτυχίδης ὁ τοῦ .«{εωτύχου. 
λεωφόρος ὀδὸς δηκοσία. 
«Πεωχάρης .«{εωχάρους. 
ληγατάριος (ληγᾶτος ) εἶδος ἄρχοντος 

παρὰ ῬΡωμαίοις. καὶ ληγᾶτον τὸ ἐν δια- 
Ψήκαις λιμπανόμενον παρὰ “Ρωμαίοις. 

λῆγε παύου. 



λῃδάριον -τ λῆμα | 

Ἰμδάριον θέριςρον. ἄλλως, εὐτελὲς ἐμά- | (Ἠπη. 1209) 
τον Ψερινόν" “ριεοφάνις (Αν. 716) "καὶ λη- 

ἠάριόν τι πρίασθαι.᾽' 
3 . ή 

ήδας υἱέε Νάςωρ καὶ Πολυδεύχης, 
ήδη ὄνομα κύριο». 
Ἰήδιον τὸ τριῤώνιο». 
./ 

λήύαργος ἐπιλήσμων. 
λήΦαργος κύων ὁ προσσαίω» μὲν λά- ' 

ὅρα δὲ δάκνων. καὶ τῶν ἵππων οἳ μὲν ἁμε- 
Μες καὶ ἀβλεμεῖς καὶ νωθροὶ λήΦαργοι κα- 
Ἰαῦνται. ἔσι δὲ καὶ πάθος τι σὺν πυρετῷ. 

ληΦεδανός. 

πδεδόνος ὄνομα πηγῆς. 
ἸηΦεδ ών λήΦη. λήθη δέ ἐσιν ἀποβολὴ 

ἰπιςήμης" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 17) "ἔργα || 
ὐὲ φώτω» ἐς ταχινὴν ἔρρει τοιάδε ληθε- 
ὀύνα, 

λήθη" 'ὃ δὲ τοὺς Φείους ἐξηγητὰς ἀπε- 
Ἰθάφετο µάλα ἀκριῤῶς, εἰς τὸ τῆς λήθης 
ἼἼρας, ὡς ἔφη ὁ Πλάτων, ὑπομνήματα κα: 
Ἰαλείπων ἑαντῷ καὶ ἀποθησαυριζόμενος” 

Damase. Phot. ρ. 245). λήθην κυνῶν. λήθη» 
ἐμποιούντων φαρμάκων», "τῶν τετολμημένων 
σηίσι λήόην καταχέωντες”' eſ. v. Manou) 
ἀντὶ τοῦ τολµητίαι Υενόμένοι, 

4ἤδος ὄνομα κύριο». 
Ἰηνότης ἡ ἐπιλησμοσύνῃ. 
1ήδω λανθάνω. καὶ λήσομεν» ὁμοίως. 
λήια σιτοφόρα πεδία, χωράφια. 
ληιῤότειρα καὶ ληιβοτείρης (Ηοιη. 

σ39). ληιβοτήρ δὲ ὁ ἄγριος σὓς. 
ληίδα (Ηοι. 1128) τὴν λαφυραγωγίων. 
ληίζεται αἰχμαλωτίξει, διαρπάζει, πορ- 

Σε ἐρημοῖ. . ἴσως δὲ καὶ ἐν παθητικῷ ση 
μαγομένῳ λέγεται. 

Ἰήτον (48 λ/διον) εὐτελὲς κολόβιον. 
Ἰπισθείς λῃςευθείς. καὶ λησικὺν τά- 

ἵμα καὶ πλῆθος, ο ο λα δὲ χτῆμα. 

ληίσσατο (Ηοπι, ὃ 28) ἐμερίσατο, ἡ ἐλα- 

κκ χπιςός ὁ κτητός. 
ληῖτις ληίειδος Hom. ἄ 400). — 

BAg4) Anirov. 

ληκεῖν τὺ φωνεῖ» 
ληκιννάδιος. 
ληκυφίζειν τὸ μεῖζον ῥοᾶν καὶ ψοφεῖν. 

εἰ, A Aeb. 589. 

ληκύθιον ἀγγεῖον' "εἶχε δὲ καὶ ἐν τῇ 
ώνῃ ληκύθιον παρηρτηµένο»,. ἐν ᾧ τὸ φάρ- 
Κικο» ἦν τὺ Φανάσιμο». καὶ Μάρισοφώνης 

Ιοὔτον γὰρ ὁ παῖς ὅδε λημα φαείνει. 
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οὐ κατ ἔπος γέ σου κνίσω τὸ 
J— 222 ῥήκῦ ἕκαςον, ἀλλὰ ἀπὸ ληκυθίου σου τοὺς 

προλόγους διαφθερῶ.. μικροπρεπῶς γὰρ ἔλε- 
. * — 4” ror κωθδάριον ληκύδιον Φυλάκιο». 

Γ ληκυδιςσής ὁ µικρόφωνος" οὕτω Σοφο- 
| κλῆς. καὶ ληκυδισμµός" ᾿περιενεγχεῖν εὐ- 
:στρόφως κικὶ κεκλασµένως τὸν ληκυδισμὸ» 
τῶν αἰσχρῶ» καὶ γελοίων ἀσμάτων, ' τετέςι 
τὴ |. εὐφωνίαν, 

λήκυνθον τὴν τοῦ µύρου ττικοὶ καλᾶ- 
σι» ἀλάβωσρον ' ἀρσενικῶς δὲ τὸν ἀλάβα. 
6ρο» εἶπεν Ηρόδοτος (3 30). τὰ ἐλαιοδόχα 
ἀγγεῖα" “Αρισοφάνης Πλούτῳ (8141) "αἱ δὲ 
λήκοῦοι μύρο γέμεσι.. καὶ αὖθις (Αν. 12868) 
ἔλαιον οὐκ ἔνέςιν ἐν τῷ ληκύθῳ,” ἀντὶ τᾷ 
οὐκ ἐλεοῦμεν, οὐ πειθόμεθα. ͵ ᾿Ζήνων ὁ ἄι- 
τιεὺς ποιῄσας κοῖζλο» ἐπίθεμα τῇ ληκύφῳ 
περιέφερέ όμισμα, λύσιν ἔτοιμον τῶν ἀναγ- 
καίων ἵν ἔχοι Κράτης Oios. 1..7 12). 

λήκυθος Φηλυκῶς παρὰ 4ριστοφάνει 
(Εοε]. 868) "ὃς τοῖς νεχροῖσι ζωγραφεῖ τὰς 
ληκύθους, ὁ τῶν Ἰθαφέων ἆ άριςος. * τοιαῦτα 
}άρ τινα ἐν τοῖς μνήμασιν ἔγραφο». καὶ αὖ- 
δις (Εεε]. 1094) ᾿Ἱπαράφου τὰς ληκύθους." 

ληκώμειλα αυωμεδα" «4ριςσοφάνης (ΤΙ. 
409) ᾽'μάλισθ’ ὅταν ὑπό του ληκώμεθα τὴν 
νύχυ” ὅλην.”' 

λήμα άξία καὶ ἀνδρεία, φρόνημα". τοι- 
καὶ 

“ριξοφάνης Νεφέλαις (457) * ̓ λῆμα ιὲν πά- 
ρεςι τῷδέ Υ οὐκ ἄτολμον,. τουτέσι τολµη: 
ού». καὶ αὖθις Eq. 754) ̓ "λημα Φούριον». , 
τουτέςι φρόνημα πολεμικόν. καὶ αὖδις «ΤΙ. 
405) Ἕτερον αὖ τι λήμα — κομψύτερον 
ἔτ ἢ τὸ πρότερον ἀνωπέφηνε."' καὶ αὖθις 
Ran. 019) | πωρέρω ἐ ἐμαντὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆ- 
µα καὶ ῥβλέποντ ὀρίγανον, ἀντὶ τοῦ βλέ- 
ποντα δριμύ. Ἡρόδοτος 99) ᾿ἡ δὲ Aor⸗ 
µισία ὑπὸ λήματος καὶ ἀνδρηίης ἐ ἐσρατεύετο, 
οὐδεμιῆς ἑούσης ἀναγκαίης. περὶ δὲ Εὐρι- 
πίδου καὶ “Αἰσχύλου Α Ran. 937) | λ]μα ὁ) 
οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν,' τὸ δὲ διὰ τῶν δύο µ 
| γθαφόκενο», λήμμα, αἱ προτάσεις παρὰ 
“4ρισοτέλει, τητέςιν ἡ ἐφώτησις. ᾗ γὰρ ἐρώ- 
τησις αἰτία τῆς ἀποκρίσεως, ἡ τις ἐςὶν ἐξ ης 
ὁ συλλογισμός" ἣν καὶ λῆμμα λέγουσι. καὶ 
μονολήμματος πρότασις, οἷον,' ἀναπνεῖς" δῇς 
ἄρα.' πρόδηλον γὰρ τὸ παραλελειμμένον, τὸ 
''πᾶν τὸ ἀναπνέον ζῃ.'. τοιαῦτά ἐσι καὶ τὰ 
ἐνδυμήματα, "οὗτοι κολάσεως ἄξιοι" ἱερό- 

40. 
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συλοι γάρ.’ παρεῖται γὰρ τὸ τὲς ἱεροσύλες 
ἀξίους εἶναι κολάσεως. 

ληµαλέος. 
ληµάτια τὰ βουλεύματα. 
ληματιᾷς (Α Ran. 469). λῆμά ἐσι τὺ 

φρόνημα" ληματιᾷς οὖν μέγα φρονεῖς. λέγε- 

ται δὲ καὶ χωρὶς τοῦ ι ληματίας ὁ µεγα. 

λόφρων καὶ ἰσχυρός. 
ληµατίας φρονηµατίας, γεννάδας. 
λήµη λευκὸν ὑγρὸν ἐν ὀφδαλμοῖς συνα- 

γόμενον καὶ ἀμβλυώττεν παρασκευάζον, 
παρὰ τὸ λεύω τὸ βλέπω, καὶ τὸ μή" 4ριςο: 
φάνης Elut. 581) "ἀλλ ὦ κρονικαῖς γγώμαις 
ὄντως λημῶντες τὰς φρένας, ἤγου» ἀρχαί 
αις µωρίαωις ἐσκοτισμένοι τὰς «ρένας. ἔςι 

δὲ καὶ παροιμία ἐπὶ τῶν» ἀμβλυωπούντων. 
λήµη ὃ᾽ ἐςὶ τὸ πεπηγὸς δάκρυον, ὅπερ ἔπι" 
καθεζόµενον ῥλάπτει τοὺς ὀφθαλμούς. ση- 

µαίνει οὖν τὸ τετυφλωμένοι τὰς φρένας, 

ὥσπερ οἱ τὰς λήκιας ἔχοντες τῶν ὀφδαλμιών- 
τω» ἐμποδίζονται τὰς ὄψεις. καὶ λημῶ τὸ 

ἀμβλυώττω. καὶ λημῶντες τὴς ὀφδαλ- 
μούς. 

λήμματα προφητεῖαι. λέγεται δὲ καὶ τὰ 
ἐξ οἰκείας καρδίας ἀποφύέγματα. 

{ημνία δίκη ἡ κακίςη. 
αημνία χειρί ὠμῇ καὶ παρανόμῳ, ἀπὸ 

τῆς ἱσορίας" φασὶ γὰρ τὰς ἐν -ᾱἡμνῳ γυ 
»αἴκας τοὺς ἄνδρας αὐτῶν ἀνελεῖν, αἰτιωιιέ» 

νας ὅτι αὐταῖς οὐκ ἐμίγνυντο. 
{ήμνιον. βλέπω» πυρῶδες. καὶ πα- 

θοιµία ἵΠήμνιον κακόν") ἐκ γὰρ 4θηνῶν 

ἁρπάσαντες γυναῖκας οἱ «{ήμνιοι καὶ τέκνο» 

ποιησάµενοι ἐξ αὐτῶν κατέσφαξαν αὐτὰς 

μετὰ τῶν τέκνων. ἐπεὶ δὲ πάντας αἱ γυναῖ- 

χες τοὺς «ἄνδρας, ὅτι αὐταῖς οὐ προσεῖχον, 

ἀνεῖλον ἅμα ταῖς τῶν Θρᾳκῶν γυναιξὶν ἐπὶ 

τῇ ὁυσωδία, ἣν ἸΜυρσίλος μὲν διὰ τὸν ἨΜη- 

φείας ἐπὶ Ὑψιπύλῃ ζῆλον κατασχεῖν, Καύ 

χασος δὲ διὰ τὸ ὀλιγωρῆσαι τῆς “φροδίτης 

τὰς {ημνίας, ἔνθεν τὰ μεγάλα κακὰ ««{ή- 
µνια λέγεται. ef. seh. Apollon. Rh. 1 600, 

“ἀήμνιο» πΌὂρ (Α 1.9. 2999). ἔςσιν ἆνα» 

φορὰ ἐν Aijuvgꝙ πυρὸς χαλεπή τις. 
{ήμνιος ἀνήρ ἀπὸ τῆς .4ήμνε νήσο. 

4{ημνόνεν. 
λήναια ὄνομα ἑορτῆς ἐν “4θήναις. 
ληναἴζω. 
ληναἵτης χορός ὁ τῶν ληναίων. 
λη»αιώ»ν ληναιῶνος ὄνομα µηνός. 

λημαλέος - λῆρος ὃ 

ληνίς ληνίδος ἡ βάκχιη. 
ληνοβάται οἱ ἱερεῖς. 
ληνός καὶ προλήνιον αἳ ἐκκλησίαι 

παρὰ τῷ «4αβίὸ (Ρε. 8 1). 
ληξιαρχικὸν γραμματεῖον. δν 

ναΐω» τῶν ἀςῶν τῶν ἐχόντων ἡλικίων ἄρ- 
χειν ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, προςιθεµένων 
τῶν δήµω» αὐτοῖς: καὶ ἐξ ἐκείνων τῶν γραμ. 
µατείων κληροῦσι τὰς ἀρχάς. 

ληξιαρχικὸν γραμμµατεῖον, ες ὃ ἐν 
γράφοντο οἱ τελεωθέντες τῶν παίδων, οἷς 
ἐξην τὰ πατρῴα οἰκονομεῖν. παρὸ καὶ τοῦ 
νοµα γέγονε, διὰ τὸ τῶν λήξεων ἄρχειν' λί- 
ξεις δέ εἶσιν ὁἵ τε κλῆροι καὶ αἱ οὐσίαι. fatp. 

λῆξδιν δίκης καὶ λαχεῖν ὁ έκην τὸ καὶ 
ταγγεῖλαι κρίσιν ἰδιωτικῶν πραγμιάτων φασί. 
τὸ ὁ ἀντικωλέσαι ἀντιλαχεῖν, τὸ δὲ ὁια 
νείμασθαι χρήματα διαλαγεἴν. 

λῆξις τὸ ἔγκλημα. καθ οἷον λόγον φαῶ 
μὲν καὶ λαχεῖν δίκη». Ἠατρ. 

λῆξις παῦσις"' ἢ µερίς, κληρονομία. 43 
λιανός "καὶ Φάπτει τὸν νεκρό», τοῖς χΦονίοις 
Ψεοῖς ἀποδιδοὺς τῆς ἐκείνων λήξεως Γὸγ. 
καὶ αὖδις “λήξει οὐ μὰ ἄία εὐκλήρω χρό- 
νου τὰ «4ἰγυπιίω» κακὰ τῶν ἐν τῇ πόλει τὴ 
Αλεξάνδρου ἐγκατέσκηψε καὶ τῇ “Ρώμῃ.” 

“πουῖας. 
ληρεῖς φλυαρεῖς' 4ριστοφάνης (Ν. 

1975) "τί δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπ ὄνε καν 
πεσών; λέγεται καὶ ἀπὸ νοῦ. καὶ αἶδις 
Elut. 517) ''λῆρον ληρεῖς”' ἀντὶ τῷ κατὰ 15; 
ρο». Αττικὴ δὲ ἡ φράσις καὶ τὸ σχῆμω, ὡς 
τὸ µανίαν µαίνῃ, ἔςι δὲ «4ττικὸν τὸ σχζμα, 
τὸ εἰπόντα τὸ πρᾶγμα ἐπαγαγεῖν τὺ ἀπὸ τᾶ 
πράγματος ῥῆμα, ὡς τὸ ὕβριν ὑβρῦεις καὶ 
φυγὴν φεύγεις. 

ληρεῖς ἔχων (Α Βπη, 515). παρέλκει τὸ 
ἔχω». 

... ἐν ἐπιυράμμασι (ΑΡ 6 292) “καὶ 1η: 
ρῶν οἱ χρύσεοι κάλαμοι."' 

λῆρος φλύαρος, µαταιόφηµος" "πολλά, 
7άρ µοι ταῦτα καὶ ἐκ µειρακίων ἐδόκει 13: 
ροέ τε καὶ φλήναφοι.” 

λῆρος. ὅτι ὃ νοῦς ἐν τῷ γήραι λήροις) 
καταληφθεἰὶς ἐκ αὐτὸς εἲς ἑαυτὸν τὸ πάθος 
ἀνεδέξατο, ἵνα καὶ φφαρτὸς καὶ θνητὸς »ο- 

μισὸᾖῇ" τοῦ δὲ ὀργάνε ἀλλοιωθέντος καὶ τὴ» 
ἀπὸ τοῦ »οῦ ἐνέργειαν διὰ ἀνεπιτηδεότητα 
μὴ δυναµιένου δέξασθφαι, τὸ πάθος τοῦ ἐβ' 
γάνου πάθος ἔδοξεν εἶναι καὶ τοῦ κοοῦντος 



λήσεις -- «4ἰβερνος 661 
22 — — * .. } Ἡ — μι — αὐτὸ νοῦ. καὶ γὰρ τοῦ ὀμματος λημῶντος | παρ ἐμοῦ ὅταν ἀποθάνω, ζῶντά µε 7ηρο- 

28 — ⸗ » J — 

η καὶ τῷ γήραι πρὺς ἀνεπιτηδειότητα κετα- 
4 { 4 » γεν ζ / 

βαλόντος η μὲν αἴσθησις οὐδὲν ἠττον μένει 
ἄα , 4 J 1. {) 

ἁἅπανθής, τὸ δὲ αἰσθητήριον ἐκσταθὲς ἡ ὅλως 
* 3 κ) κά - 

ἄχρηςον γίνεται καὶ ἀργόν. τὸ δὲ αἴτιον τῇ 
μὴ συνδιαφφείρεσθαι τῷ αἰσθητηρίῳ καὶ 

4 . 3 

τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν τὸ μηδὲ ἐν τούτῳ 

τῷ σώμµατι ἔχειν τὸ εἶναι τὴν αἰσθητικὴν 
δύναμιν, ἀλλ ἐν τῷ πνεύµατι. οὕτω δὲ καὶ 
τὰ τῶν γερόντων ὅμματα ὑπὸ τοῦ χρόνου 
ἐξασθενήσαντα, καὶ τῶν χιτώνων παχυτέρων 
ενομένων» καὶ οἷον ἐρουτιδωμένων καὶ οὐχ 

οὕτω διεφανῶν, ἔτι τε καὶ τῶν ἐντὸς ὑγρῶν 

ξηροτέρω» ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ πεπηγύτων 

καὶ οὐ ὀνναιένων τὰ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν 

πάθη διαπορθμεύειν ἐπὶ τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα, 

συμβαίνει τοὺς γέροντας ἡττον ὁρᾶν. καὶ 
ἐπὶ πῶν λήρω» οὐχ ὁ νοῦς ληρεῖ, ἀλλ’ ἡ τῇ 
ὀργάνου τερὸς τὺ χεῖρον μεταβολὴ καὶ ἆἄνε- 
πιτηδειύτης πάσχει τε καὶ τοὺς λήρους ἐμ- 
ποεεῖ, οὐκ ἐν τῷ γήραι µόνον ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ 
νεύτητι, νοσημιάτων τινῶ»ν φρενιτικῶν ἢ λη- 
Φαργικῶ» τὺ σῶμα κατειληφότων. οἳ, Philo- 
ρου. in 1 de anima, E ἆα. 

ἡ ὅτι ἡ ἐπιτεταμένη ῥλάβη τοῦ νοῦ πα: 

ραφροσύνη λέγεται, ᾗ δὲ μέση λῆρος, ἡ δὲ 
ὑφειμένῃ παράληρος. λιρὸὺς δὲ ὁ ἀναιδής, 
παρὰ τὸ λίαν ὁρᾶν, διὰ τοῦ 

(Α Ρας, 62) ᾽λήσεις 
σεαυτῦ τὰς πόλεις ἐκκοκκίσας,  τέλεον ἀπο- 

λέσας. 
λήσομαι ἐπιλάδωμαι, 

ληςσαί"' Πισίδης "ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς 

΄ ει , 

λησεις «γναήῄσεις 

{ ⸗ ι Ὁ ν J - 
ἀοιδίμεα μάχης γίεσθε ληςαί' ἀντὶ τοῦ µε: 

κ { J 

µούμενοι τὸν λησήν. καὶ ληςὴς μὲν ὁ ἓν 
. ΄ ο .ο ες ο ὁ Γ J 
ἠπείρῳ, πειρατὴς δὲ ὁ ἐν Φαλάσσῃ, καὶ λη. | 

4 . J — * — 

σικὺ» σύςημα,ληςρικὸν δὲγρῆμα η κτῆμα" 

"Κοςόβω» τὸ ληςικὺν τὴν "Ελλάδα ἐπέδρα- 

µεν.'' “Ὁ δὲπάντων τῶν µέσων ἀνδρῶν ἄσθε- 
΄ v 1* 1 ”- 2 ΄ ’ . - 

γέσατος ὧν ληςσικὸν ἐν τῃ «ἀπουλία γ΄ ἀνδρωῶν 
Ὀ 4  ὁν κ 

συνέςησε. εξ. v. ληισθείς, 
4 » J — 

λήςαρχος ἀρχηγὺς ληςῶν. 
΄ 

ληςεία. 
- - ς 4 2 -- .» ⸗ 8 

λῆςις η λήθη" Φοφοκλης «Ο65 583) "τὰ 

λοίσθε αἰτῇ τοῦ βίου, τὰ ὁ᾽ ἐν μέσῳ η λῆ- 
σι» ἴσχεις η δὲ οὐδενὸς ποιῃ. ἢ τοῦ ζῆν 
ἐπιλέλησαι, η οὐ φροντίζεις. Οἰδίπους "'ἐν- 

ταῦθα γάρ µοι κεῖνα συγκομήεται, τεητέσι 
ὁιὰ τοῦ τέλους καὶ τὰ µέσα τοῦ βίου εὖτυ- 

ίσει" δοκῶν γὰ ὺ ὠφεληθήσεσθ χήσει" προσδοκῶν γὰρ σὺ ὠφεληθήσεσθαι 

| ῥοσκήσεις. 
⸗ J — — 

«ηπτώ ἡ κώτηρ τοῦ «πόλλωνος, 
ληφῆναι κρατηθῆναι. 

Λαινούσης πραύνηύσης, 

λίαν πάνυ. 
ο ΄ ή 

λιαρόν Ψερμόν, 

λιασδείς (Ἠοιη. A 949) ἐκχλίνας. 
ο 4 

τάσης. 
* * — — * J * 

λεβάδα ςαγύνα, κρήνη», ἔνυδρον τόπον 
— r . — 3 

ἐν ἐπιράμματε (ΑΡ 6 170) "καὶ λιῤάδες καὶ 
— * — — . * . 

ταῦτα ῥοτηρικὰ κύπελλα. λιῤάς λιῤάδος ὁ 
ςαλαγμὺς τῶν» ὁακρέων. 

t ο. . — 

«Πιῤαδεία mn «Πεβάδειι) πόλις τῆς 

Βοιωτίας. 

«{ιῤάνιος σοφιςὴς “ντιοχεύς, τῶν ἐπὶ 

Πουλιανοῦ τοῦ βασιλέως χρόνων, καὶ µέχρι 
⸗ - * 

Θεοδοσίου τοῦ πρεσβύτου, Φασγανίου πα- 
’ ., 3» 

τρός, μαθητὴς «Πιοφάντου, ἔγθαψεν ἄπειρα, 
7 τ 3 ’ 7 ΄ J - ἐν οἷς ἐγκιώμιον εἰς Κωνςάντιο» εὖν βασιλέα, 
.”, * J 4 * 

ἕτερον εἰς Παλιανόν, µελέτας θητορικάς, καὶ 
. ὄ J J — 7 

ἐπιςολάς. οὗτος καὶ ἐπὶ τῶν χρόνων ἦν Βα- 
σιλείου τοῦ μεγάλου καὶ Γρηγορίου τᾶ Φεο- 
. τί | τὸ | Τελ * — — 

λόγου. 6 δε Πβλιάνος ὁ παραβάτης, καίπερ 
/ 3 ͵ - 

τοσούτοις ἐμβερηκώς, τῆς τε περὶ λόγους 
* / 4 - 
Ίπτετο φιλοτιμίας καὶ τὸν τῆς "{ντιοχείας 

* x⁊ « ” * 4 

σοφισήν, ᾧ «Πιῤάνιος ὄνομα, διαφερόντως 
πώ . — 

ἐδαύμασεν, τὰ μὲν ἴσως ἐπανῶν, τὰ δὲ 
e ⸗ ν οπως λυποίη τον µέγαν σοφιςην Προαιρέ- 

σιον, προτιμῶν ἕτερον. -"{κάκιος γοῦν τις 
’ — — { — 

Γαύὐτῷ τῶν περὶ ῥητορικὴν δευῶν καὶ ὁ ἐκ 
— 4 — — 

Φρυγίας Tacuturús, ἀεὶ πρὸς ταῦτα ἐπεκά- 
λου», καὶ διεμέμφοντο τὰς κρίσεις. ο, ν. 
ἁκάκιος. 

«Πίβανος ὄνομα ὄρους. 

λιῤανωτίς πύα. 

λιβανωτός ὃ καρπὺς τοῦ λιῤάνου, λί- 

ῥανος δὲ αὐτὸ τὺ φυτόν, seh. Α ΡΙυι. 703. 

λέβερνα εἶδος πλοίου, καράβια. 'πηξά- 
“κ. / 

µενος ὑρομάδας τριακοντήρεις λιῤβερνίδων 
— 

τύπω. 
{ τν * ⸗ ε. 

“ίβερνος ονομα τύπου, ἀπό τινος ἴςο- 
! . -- ’ . κά, ρίας. ἐν γὰρ τῇ Ρώμη ὑπατεύοντος Κοΐντεη 

— ο - ι 

τοῦ Φερῤῥιλίου χάσμα κατὰ µέσην ἀγορὰν 
’ — »” / ΄ J ες 

ὁιαςασης τῆς γῆς γέγονε. γνόντες δὲ οἳ Γω- 
αν - κ. .. . / ε' Γ μαῖοι ἐκ τῶν Φιῤύλλης λογίων οτι συνελεύ- 

. — * — * * 

σεται ἡ γή, ην τὸ τιμιώτατον ἐν ἀνθρώποις 
58* ⸗ * — [4] ν) 

ἐμῤληδείη τῷ χάσµατι, ἐπέφερον οἳ μὲν χρυ- 
J ο Ἡ «4 : / ελ α 5 

σὸν οἳ δὲ ἄργυρον οἳ δὲ καρπούς, οἳ δὲ οτι 
’ — . 

µάλιςσα τιμιώτατον καὶ συμβαίνειν τῶν ὑπὸ 



602 

τῶν λεγομένων ἱερῶν ὑπελάμβανον. µένοντος 
ὁ οὐδέν τι μεῖον τοῦ χάσµατος, ἸΚούρτιος 
ὀἀνὴὶρ ὀφῷῆναί τὲ κάλλιςος καὶ τὴν ψυχὴν 
ἄριςος ἔφη συνιέναι βέλτιον τῶν ἄλλων τοῦ 
Σιῤυλλείου: τιµιώτατον γὰρ εἶναι χρῆνια πό» 
λει ἀνδρὺς ἀρετήν, καὶ ταύτην ἐπιζητεῖν τὰ 
ἐκ τιῶν λογίων δηλούμενα, καὶ τοῦτο εἰπωὼν 
τά τε ὅπλα περιέΦετο καὶ τὸν πολεμικὸν ἵπ- 
πον ἀνέβη. πάντων» δὲ Ναυμαζόντω» τὸ δρι- 
κενο», ἀτρέπτως ἐλαύνει κατὰ τᾶᾷ χάσµατος. 

συνελΦούσης δὲ τῆς γῆς, ἡρωικὰς τιμὰς τῷ 

ἀνδρὶ κατὰ μέση» ἀγορὰν ᾿Ρωμαῖοι ἀνὰ πᾶν 

ἔτος ἐπιτελεῖν διέγνωσαν, τόν τε τόπον Ai- 

βερνον ἐπεκάλεσαν, βωμὸν οἰκοδομήσαντες" 
ἐξ οὗ δὴ καὶ Βεργίλιος τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο. 

«{ιβερτῖνοι ἔθνος. 
«άιῤύη χώρα. 
-«Ίιῤυκὸν Φηρίον οἷον ἐξηλλαγμένον" 

φασὶ γὰρ τὴν “αιῤῥην Φηρία μὲν πολλὰ ἔχη- 

σα», ὤνοδρον δὲ οσα», συνερχοµένω» δὲ 

παντοδαπῶν εἰς ἕνα τόπον, εἶτα ἀλλήλοις 

ἐπιβαινόντων, ἐξηλλαγμένα καὶ σύμμικτα 

ἀποτελεῖν ζῴα. 

ἀιβυκὸν ὄρνεον ἀντὶ τοῦ μέγα, ὡς 

ἐν «4ιβύῃ πολλῶν ὀρνίδω» καὶ ἐκτραπέλων 

ὄντω». 
-ἀιῤυρνικωέ ρῆες ἦσαν οὐ κατὰ τὸν 

εριηρικὸν ἐσχηματισμέναι τύπον, ἀλλὰ λῃ: 

σρικώτερα, χαλκέμβολοί τε καὶ ἰσγυραὶ καὶ 

χατάφρακτοι καὶ τὸ τάχος ἄπισοι. . 

“ίῤυσσα ὄρνις ἡ ερουθοκάμηλος" ἐν 

μυνικοῖς "ἀλλὰ «Ίίῤυσσα ερουθὺς ἁλισκο: 

µένη πλάζε καὶ ἀμφοτέρους. ώ 
λιγαίνων ὑμνῶ», κηρύ οσα. 

«{έγγις ὄνομα κύριον. ἦν δὲ βίαιος. οἱ. 

ν. ῥίαιοι. 

λίγδην (Ποπ. χ218) οὐ κατὰ βάδος, 

ἀλλ’ ἐκ τῆς ἐπιφανείας. 

λιγέως ὀδέως. καὶ λιγείως ὁμοίως, 

λιγ»ύς ἡ ἀνάδοσις τοῦ καπνοῦ" ρισο- 

φάνης (Αν. 1358) λινὺς δὲ σῶμα καὶ δ6- 

μων περιπτυχὰς καταιθαλώσει σου Aixv· 

μανίας βολαῖς. οὗτος ὁ «Σικύμνιος ἐνεπύ- 

ρεσε τινῶν οἰκίας. καὶ ὁρᾶμά ἐσιν Εὐριπίδε 

«{ικύμνιος. 

λιγύµοχδος. ἀηδὼν οὕτω λέγεται διὰ 

τὸν μόχθον καὶ τὸν Φρῆνον τὸν ἡδυτάτως 

ἐξ αὐτῆς εἰς τὸν παῖδα γινόµενον. sch. Α 

Απ. 1981. 

λιγυρώτατον λιγύκροτο». 

Αιβερτῖνοι -- λίθῳφ 

λιγύς καὶ λιγυρός ἠδύς, ὀξύς. 

“{ιγυςικὺν πέλαγος. 

λιγύτερος ὀξύτερος. 

λιγυφΦόγγοις ἀντὶ τοῦ ἠδυφώνοις' 

(ΑΡΤ193) “οὐκέτι δὴ Ἀτερύγεσσι 1γυφὺόγ' 

γοισιν ἀείσεις, ἀκρί, κατ εὐκάρπες αὔὕλακας 

ἑξομένα. 

λιγύφωνος ἠδύφωνος. 

λιθάζω, αἰτιατικῇ, καὶ τὸ ὑπωσοῦν διὰ 

τινος εἴδους ῥάλλω. ππιανός ᾿᾿κελεύσαντος 

δὲ Τωτίου τὸν χρυσὸν ἐς τὴν παῖδα ἐλίφαζον, 

ἔσε τιτρὠσκομένη κατεχώσθη... εἳ. v. ἔσε h. 

λιθείας πολυτελείας, τὰς λιθέας λεγο- 

µένας. 
λέΦειος πύλη, λέδιος δὲ θῶκος. 

λιδοδικτῶ, ἐκ τοῦ δίκω τὸ βάλλω. 

λιθοκοπία ἡ ἐκ λίθων βολή. 
λιδόλευςος (8 Αἰ. 354) λιβοῤόλητος. 

λιΦολόγοι οἰκοδόμοι. 
λιθομυλία" "ὅτι ἅππιος Γωμαῖος τη 

μητὴς λιθοµυλία τὴν — κατέςρωσι. 

εί, ν. ἁππία δδός. 

λίον ἕψεις (Α Vesp. 280), ἐπὶ τῶν adi 

νατόν τι κατεργάζεσθαι πειρωµένων. οἷον 

ἀδυνάτῳ ἐπιχειρεῖς. 
λίθος. θηλυκὸν ἡ λίθος" 'οἳ δὲ ἀβω. 

ϱοι χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ λίθων τάς 

ἐντίμους ἀποφέρεσθαι ἠξίουν.' 

λίθος" «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνοςν 

(58) τῶν τε παρόντων καν ἕνα ἡμῶν aoo 

πρὸς τὸν λίδον ἄγοντες καὶ ἐξορκοῦντες- 

ἐοίκασιν οὖν '4θηναῖοι πρός τινι λίδῳ τοὺς 

ὅρκους ποιεῖσθαι, ὡς »4ρισοτέλης καὶ Φιλό- 

χορος ὑποδηλοῦσι. Harp· 

λιδουλκῆσαι τὸ ςῆσιι ἐπὶ τῆς βάσεως 

τὸ ἀνάθημα. 

λιθουργικὴ καὶ λιθοτριβικὴ διαφέρν. 

ἤ μὲν λιθουργική, ἣν ἐν τοῖς μετάλλοις ἐρ' 

γάζονται οἱ τένοντες τοὺς λέδους" η ; δὲ α΄ 

Ῥοτριβική ἐςιν ἣν µετίασιν οἱ καταξαίνοντες 

καὶ κοσμοῦντες τοὺς λίδες, ὡς) ἀπειληφέγαι 

τὴν εὐπρέπεια» ἕκαςον τῶν ἔργω». Aroiu 

ἐν τῷ πρὸς Νανσίαν περὶ τοῦ τύπου "ἀλλὰ 

διὰ τὸ τρεῖς τέχνας ἐργάζεσθαι, τήν τε ἃ 

δουργικὴν καὶ λιθοτριβικὴν καὶ πρὸς τος- 

τοις τὸ τετρυφηκέναι.᾿ 
λιδουργός λιφογλύπτης. 
λέθῳ τῷ βήματι". “ἀρισοφάνης Ach. 682) 

“πονθορύζοντες δὲ γήραι τῷ λίθῳ προσό» 
μεν. 



λίθων ποτίµων 

λίθων ποτίµμων»ν. µήποτε τῶν» πώρων 
λέγει, οἳ πίνοντες τὸ ὕδωρ ἰσχυρότεροι γί- 
νονται" ἢ τῶν τὴν σάρκα τῶν ἐντιθεμένων 
χαταναλισκόντω» σωµάτω». 

λέΦω» χοαί ἄργυρος καὶ χρυσός. καὶ 
Εὐρστίδης φησί ' ̓λευκοὺς λίΦες ἔχοντες αὖὐ- 

χοῦσιν μέγα.” 
«{ικίνιος. 

λικμαία" (ΑΡ 6 98) ''4ποῖ λικκαή καὶ 
ἐναυλακοφοίτισιν ὥραις Ἡρῶναξ πενιχρῆς 
ἐξ ὁλιγηροσίης κοῖραν ἁλοεῖται ςάχυος πάν- 
σπερµά τε. 

λικμήσονται. λικμῶ διὰ τᾶ κ ἐπὶ τῆς 
ἅλω, λιχιήσονται δὲ διὰ τοῦ γ ἀντὶ τᾶ 
λείξουσι. λικμᾶν δὲ τὸ σῖτον καθαίρειν. 

λικμητήρ (Ηοπ. Ν 500) ὁ τὸ πτύον κα- 
τέχω». 

λικιώντων (Hom. E 500). 
κοσκινεύω, διασκορπίω, πτνάζω. 

λίκ»ο» κόσκινο» ἦτοι πτύο». οἳ δὲ διὰ 
διφθόγγου γράφουσιν. "Ἡ δὲ ἀναςρέψωσα 
τὸ λίκνον ἐπὶ τῶν — * κείµενο» ἔφει. 
καὶ λικνοειδής ὁ ὁ ῥυπαρός. 

λικνοφόρος. τὸ λίχκνον πρὸς πᾶσαν τε- 

λετὴν καὶ Φυσίαν ἐπιτήδειόν ἐσιν, ὁ δὲ τᾶτο 

φέρω» λικνοφόρος λέγεται. Harp. 

λικριφίς (Ηοπι. Ξ 463) εἲς πλάγιον. 
{έλαια πόλις, καὶ .{ίλαιον τύπος. 

λιλαίομαι προθυμοῦμαι. 
λιμαγχονῶ πνύγω. καὶ λιμάσσω. 

λιμβρός ἡ »ὺξ ἡ σκοτεινή. 
4ἀιμένειον (Ηετοάοί, 1 18) ὄνομα τόπα. 
λιμενήοχος ὁ τὸν λιμένα ἔχων. 
λιμήν" Σοφοκλῆς {(Αἱ. 688) "τοῖς πολ- 

λοῖσι γὰρ βροτῶν ἄπιςός ἐσό' ἑταιρείας λι- 
μήν, ἵν ᾖ τῆς ἑταιρείας φιλία. 

λιμηρά" ἀπὸ Μεθώνης ἐν ᾿Επιδαύρῳ 
τ; λιμηρᾷ προσσχών’' ἀντὶ τοῦ πενιχρᾷ. 

λικηράν λιμώττασαν, ἔνώεν τοι καὶ λιµη- 
ρὰν τὴν ᾿Επιδαυρίαν συκοφαντᾶντες ἐκάλε». 

λιμηρῆς" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 47) ''ἄν- 
Θεμα λιμηρῆς ἄρμενον» ἐργασίης. εἶπε δέ, 
χαῖρε Φεά, καὶ τήνὸ’ ἔχει” 

λιμιταναῖοι. 

τοῖς ἄνω χρόνοις πανταχύσε τῶν τῆς πολι- 
τείας ἐσχατιῶν πάµπολυ κατεςήσαντο «ρα- 
τιωτῶν πλῆθδος ἐπὶ φυλακῇ τῶν ὁρίω» τῆς 
τῶν 'Ῥωμαίων ἀρχῆς, καὶ κατὰ τὴν ἑῴαν 

µάλισα μοῖρα», ταύτῃ τὴς ἐφόδους Περσῶν 
τε καὶ Σαρακηνῶν ἀναςέλλοντες" οὕσπερ λι- 

λικκῶ τὸ 

οἱ Ῥωμαίων βασιλεῖς ἐν 
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µιταναίους ἐκάλου». τούτοις Ἰωσινιανὸς ὅτω 
δὴ παρέργως καὶ φαύλως ἐχρῆτο ὧςε τεσ- 
σάρω» ἢ πέντε αὐτοῖς ἐνιαυτῶν συντάξεων 
τοὺς χορηγοὺς ὑπερημέρους εἶναι. ἐπειδὰν 
δὲ 'Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις εἰρήνη γένοιτο, 
ἠναγκάζοντο οὗτοι χρόνου ῥητοῦ τὰς ὀψει- 
λομένας συντάξεις μὴ λαιβάνοντες τῷ ὅη- 
μοσίῳ Χαρίζεσθαι, Ῥτοεομ. Are. 24. 

λέμ »η ἡ Φάλασσα παρ ̓ Ὁμήρῳ (ε 597), 
καὶ ὁ ὠκεανός, καὶ οἱ ποταμοί, ὧςε γενικὸν 

ὄνομά ἐςι. 
λιμνήτης ἰχδῦς ὁ ἀπὸ τῆς Φαλάσσης. 
«Πίμνος ὄνομα κύριον. σημαίνει δὲ καὶ 

τὴν θάλασσα». 
Πιμνώρεια. 
λικοδωριεῖς Πελοποννησίων οἱ διὰ λι- 

μὸν μετοικήσαντες εἰς Ρόδον καὶ Κνίδον. 
λιμός" ""Ὑαςέρι μοῦνον ἔχοιμι κακῆς 

ἀλκτήρια λιμοῦ. (Callimachus Ὦ). 
λιμὸς ἸΗηλιαῖος, ἐπὶ τῶν χαλεπῶ». 

ἐν γὰρ τοῖς ΠΠελοποννησιακοῖς κατὰ πάντων 
Νικία» πέµψαντες “4θη»αῖοι ἐπὶ τοσοῦτον 
ἐπολιόρκησαν αὐτοὺς ὧςε λιμῷ διαφὺεῖραι. 
τῷ δὲ πρώτω ἔτει Ἠικίας Ἰήῆλον παρεςή: 
σωτο, οὐ µόνον μηχανῶν προσαγωγῇ ἀλλὰ 
καὶ λιμῷ, διὰ τὸ ἀποςῆναι αὐτῶν πρώην 
ὑποτελῆ οὖσαν. ἢ ἀντὶ τοῦ µεγίσῳ. ἸΗῆλος 
δὲ πόλις Θεσσαλίας, οἱ δὲ ἸΗήλιοι πολιορ- 
κούμενοι λιμῷ ὑπὸ ᾽4θηναίων ἐπείσθησα», 
καὶ προδεδώκασιν ἑαυτούς (sch. Α Αν. 186). 

καὶ λιμῷ ἨΜηλίῳ, παροιμία, ἐπεὶ “4δη- 
ναΐοι ἐκάκωσαν ἸΜηλίες πολιορκᾶντες λιμῷ, 
ὡς Θουκυδίδης ἐν τῇ ε2. 

λιμόψωρος" ᾽᾿ ὑπὸ δὲ τοῦ ψύχους καὶ 
τῆς ἀνηλειψίας καὶ τῆς ταλαιπωρίας ἐπεγε- 
γόνει σχεδὺν ἅπασι τοῖς ἵπποις, ὁμοίως δὲ 
καὶ τοῖς ἀνδράσιν, ὃ λεγόμενος λιμόψωρος 
καὶ τοιαύτη καχεξία (Ρο]γυ. 3 87). 

λιμπάνω καταλιμπάνω. 
λιμώττω λιμώσσω. 
“{ίνδιος ὄνομα κύριον. 
λίνειος µίτος. 

λένον λίνῳ συνάπτεις, ἐπὶ τῶν τὰ 

ὕμοια ἐπιμιγνύντων, ἢἤ παρακρονοκένω» καὶ 

— λινοπτωµμένη 

ἁἀπατώνρτων. Φτράττις Ποταμίοις. εξ. ν. οὐ 

λίνον. 

λινοπλῆγος φρενοπλήγος. ἡ εὐθεῖα ὁ 
λιοπλήξ. 

λινοπτωμµένη λίνον ἁλιέως ψυχόµενον 
ἐποπτεύουσα. κεὶν. Α Ρας, 1178. 
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“{ΐνος Χαλκιδεύς, "πόλλωνος καὶ Τερ- 
ψιχόρης, οἳ δὲ "4μφιμάρου καὶ Οὐρανίας, 
οἳ δὲ ̓ Ερμοῦ καὶ Οὐρανίας. λέγεται δὲ πρῶ- 
τος οὗτος ἀπὸ (οινίκης γράμματα εἲς Ελ- 

ληνας ἀγαγεῖν, γενέσθαι δὲ καὶ Ηρακλέους 
διδάσκαλος γραμμάτω», καὶ τῆς λυρικῆς µέ- 
σης πρῶτος γενέσθαι ἡγεμών. ο, ν. ἐμβα- 
λόντα. 
bAlvoc ἕτεος, Θηῤαῖος, νεώτερος. 
8 λίνος εὖος ὕμνη' Ὅμηρος « 510) λέ- 

Ὀ 

νο» ὁ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν. ὁιὰ τὸ τὰς 
χορδὰς ἀπὸ λένου εἶναι, ἀλλ εἶδος ὕτινου 
ᾖδον ὡς παιᾶνα. ἡ λύρας χορδή. 

λένος τὸ ὀίκτυον. «Ίίΐνος δὲ παρὰ Όη- 
βαίοις φιλόσοφος. 

λιούτωρ (ἀδιούτωρ Ὦ ὁ παρὰ Ρωμαίοις 
βοηῦός. 

λέπα λιπαρὸν κατὰ ἀποκοπήν" Θουχυὸ(. 
δης 4 68) Ὅλίπα γὰρ ἀλείψεσθωι, ὅπως μι 
ἀδικῶνται, καὶ «4ἰλιανὸς ὁπύταν δὲ προσ- 
έωσι κινδυνεύσοντες, λίπα ἀλείφονται. 

λιπαρά ἡ ἀφύη"' ριςσοφάνης (Αοαὶν. 639) 
"εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑποθωπεύσας λιπαρὰς κα- 
λέσειεν φήνας, εὗρε τὸ πᾶν ἂν ἀφύων τι» 
μὴν περιάψας.' καὶ αὖθις (Αν. 8027) "λιπα- 
ρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως, τουτέςι πλεσία. 

«ιπάρα µία τῶν καλονμένων «όλου 
»ήσων. περὶ τὴν «Σικελίαν δὲ ἡ {πάρα 
(Ηατρ.). καὶ «Πιπαραῖοι, 

λιπαρεῖ παρακαλεῖ, τὸ λι μακρόν" ᾿γλί- 
σχρος, .προσαιτῶν, λιπαρῶν τ Εὐριπίδην” 
(Α Λο, 401). 

λιπαρεῖν τὸ καθικετεύειν, παρὰ τὸ λίαν 
παρεῖναι. λιπαρεῖτε µένοντες' (Ηετοὰοί. 9 
45), προσεὀρεύετε (ένοντες, ἡ ἐπιμελεῖσθε 

μένοντες. 
λιπαρεῖ χειρί ἀντὶ τοῦ λιπαρῶς καὶ 

συνεχῶς. καὶ λιπαρεῖ πλουσίᾳ ’ ἀφθόνω. 
Σοφοκλῆς El. 1377) ''πολλο», ij σε πολλὰ 
δή, ἀφ᾽ ὧν ἔχοιμι, λιπαρεῖ προύςην χερί. νῦν 
ὁ’, ὦ «Γύκεί πολλον, ἐξ «ων ἔχω, αἰτῶ 

προπιτνῶ λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων» ἡμῖν 
ἀρωγὸς τῶνδε τῶν ῥουλευμάτων, καὶ δεῖξον 
ἀνθρώποισι τάπιτίµια. 

λιπαρές τὸ προσεχές, ἐκ τοῦ λίαν πα- 
ρεῖναι. “ριστοφάνης (μπα. 674) "εἰ γὰρ ἐν' 
δώσει τις ἡιιῶν ταῖσδε κάν σμικρὰν λαβή», 
οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λοιαρᾶς Χειρουρ: 
γίας, τουτέςι τόλµης. ἤγου» οὐκ ἀφέξονται 
προσεχοῦς ἔργου αἱ γυναῖκες. 

4ίνοξ α — λίσποι 

ι λιπαρής' πρὸς δὲ τὸ δεῖον λιπαρὴς 
ἡν καὶ έκφυμος, ως ναμὰ αὐτῷ προσιέναι. 

καὶ αὖθις "τὰ δὲ γράμματα ὑπύμνησις ἦν 
λιπαρὴς τῶν σπονδῶν. 

λιπαρία ἡ προσεὀρεία" 'ὃ δὲ ἐτώθαςε 
τοῦ Φεοῦ τοὺς ΨΦεραπευτῆρας, λέγω» ἐκ τῆς 
τοσαύτης λιπαρίας πλέον ἔχειν οὐδέν (ε[. ν. 
χλευασίω). 

λιπαροκρήδεμ»ος (Ηοιη. Σ 382) ἡ πο 
λύτιμον κρηθδέµ»ον ἔχουσα" (ΑΡ 6 61) "η 2 
παροκρήδεµνος, ἵν εἴπωμεν καθ’ Ὅμηρος, 
χερσί σε ταῖς ἰδίαις ἐξεπόνησε χάρις. 

λιπαρός ἀνθηρύς, παρὰ τὸ λίπος" ςἷ- 
βει γὰρ τὸ ἔλωιον. ἢ ἀντὶ τοῦ ἀληλιμμένος" 

͵ * 
“ριξοφάνης ΠΗλούτῳ (616) ᾿"λιπαρὸς χωρῶν 
ἐκ Φαλανείου. 

λιπαρῶς ἐπιμόνως" πάλιν αὐτῶν 1 
παρῶς ἐγκειμένων φιλανθρώπως ὑπήκουνσε." 

λιπερνῆτις ἡ πτωχή, παρὰ τὸ λείιε- 
σθαι ἑρνέων, ὃ ἔςσι φυτῶν. 

λιπερνοῦντας πενιχρούς. 
λίποιμιε καταλείψαμα. 
λίπος. δοτικἡ λέπει. 
λίπτω τὸ ἐπιθυμῶ. καὶ λελίφδαι 

ὁμοίως. ἐξ οὗ καὶ τὸ λελεηιιένος. 

λιπῶσι λιπαρῶσι. 
λιρός ὁ ἀναιδής. καὶ λιρόφὃδαλμος. 
λιρότερον. 
λές ὁ λέων" μῦθος "ἐς ῥίοτον κοινωνος 

ὄνῳ γένετ ὠμοβόρος λές. 
λίσπη τῷ τύνῳ ὡς κίςη" "πολλώνιος ὁὲ 

ὀξύνει ὡς ψιλή. ἡ τετριμµένη καὶ λεία. οἱ 
δὲ Φηρίδιον λεπτὸ» σφόδρα. καὶ οἱ τὰ ἰσχία 
λεπτοί. λίσπους καλοῦσι καὶ τοὺς ὑφ ἡμῶν 
χαλουμένους σρίφους ἀξραγάλους. καὶ Δι; 
σπόπυγοι οἱ λεῖι τὴν πυγήν. sch. 4 
Ranu. 848. 

λέσποι οἱ μέσοι διαπεπρισµένοι ἀςράγα" 
λοι καὶ ἐκτετρηκένοι. καὶ λίσπη γλώσσα ὡς 

ἐπιτετριμμένη. λέγονται δὲ καὶ οἱ “4θηναῖοι 
ἐπιθετικῶς λίσπαι (απ λισπόπυγοὺ διὰ τὸ 
»αυτικοὺς ὄντας ἕνεκα τῆς ἐπὶ τῷ κωπηλα- 
τεῖν συνεχοῦς ἐφέδρας ἀπογλαύτους εἶναι. 
ἔνιοι διὰ τὸ Θησέα μετὰ Πειρίθαυ κατι" 
ῥάντα εἰς -«Ίδου, καὶ πρός τινα πέτρα» ὑπὸ 

Περσεφόνης ἐπικαῦεσθέντα σὺν τῷ Πειρίθῳ, 
“Ηρακλέους ἐπὶ τὸν Κέρβερον κατελθόντος, 
παρὰ τῆς Φεοῦ τε αὐτὸν ἐξαιτησαμένου καὶ 
τῆς πέτρας ἀποσπῶώντος, ἐγκαταλειφθήνη 

τὸ προσηνωµένο» αὐτῇ τῶν γλουτῶν µέρος 



λισσάδας πέτρας -- «4ογγῖνος ἃ 

διόπερ εἲς τιμιὴν ἐκείνου καὶ τοὺς λοιποὺς 
Αθηναίους οὕτως ἐπονομάζεσθαωι. εξ, δε]. Α 
xq. 1365. 

λισσάδας πέτρας λείας καὶ ὁμαλάς" 
"τοῖς δὲ Σχκύθαις πρὺς τὰς Ῥωμαϊκὰς ναῦς, 
ὡσπερ ἀνόρμους καὶ λισσάδας πέτρας, ἐξε- 
βιάζετο τὰ σκάφη. πάντα δὲ κατεδύετο τὰ 
σκάφη.) 

λίσσεσθαι λιτανεύειν. 
λισσή ἡ ὁμαλή. 
λίσσοµαι ἱκετεύω. 
λιςραίνω τὸ σκάπτω. 
λίςροισε τοῖς ξύςροις. 
λίσφοι τὰ ἰσχία. 
λίσχρος (η γλίσχρος) φειδωλός. 
λῖτα καταπετάσµατα" (ΑΡ 6 339) ''ἄν- 

ὕετο δοιὰ λίτα πολυδαίδαλα, καὶ βοὺς ἔρε 
ἀσκητὸν χρυσῷ παμφανόωνει κέρας. 

λιτάζομαι παρακαλῶ, δέοµαι. 
λιτανεία ἡ παράκλησις. 
λιτανεύει εὔχεται. 
λιταργιοῦμεν συντόνως ὁραμούμεβα, 

παρὰ τὸ λίαν ἀργόν, τουτέςι ταχύ. “ἄριστο- 
φάνης (Ρας, 566) εἰ) ὅπως λιταργιοῦμεν 
οἰχμδ᾽ εἰς τὰ χωρία. 

λίταργος ὁ ἀργός, 
λιτεύεσθαι παρακαλεῖσφαι. 
λιτή ἡ παράκλησις. 
«{ιτή τῆς ἸἨακεδονίας, ἧς 'Ὑπερίδης ἐν 

τῷ κατὰ «{ημάδου μνημονεύει. Harp. qui 
Anti. 

«ἄιτόεις ὄνομα κύριο». 
λιτοίµην (Ἠοιμ, ξ 406) παρακαλέσαιµι. 
λιτοῖς ὀλίγοις, ψιλοῖς, εὐτελέσι' Πολύ- 

βιος (9 37) ᾽ μαθὼν ὅ᾽ ἐξ αὐτομόλα, ὅ(ασα- 
φήσαντος ὅτι ἑορτὴν ἄγουσι πάνδημον καὶ 
τοῖς σιτίοις λιτοῖς χρῶνται διὰ τὴν σπάνιν, 
τῷ δὲ οἵνῳ ὀαψιλεῖ, ἐπολιόρκει,' 

λιτός εὐτελής' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
30) “λιτὸς ἐγὼ τὰ τύχης, ὦ δεσπότι. φημιὶ 
δὲ πολλῶν ὄλβον ὑπερκύπτειν τὸν σὺν ἀπὸ 
κραδίης.' καὶ αὖθις (ΑΡ 7 18) “λιτὸς ὁ τύμι- 
doc ὀφθῆναι, μεγάλου ὁ᾿ ὀξέα φωτὸς ἔχει, 
τὸ λ. μακρόν. καὶ αὖθις '"οἳ δὲ ἐκ ἐξεφαύ- 
σαν τὸ ἔργον οἷα δήπου λιτόν"' (οἱ. ν. ἐξε- 
φαὐλισων). 

λιτότερος. 

λιτότης ἡ ἁπλότης, 
λίτρα ὁ ςαθμός. 
λιτνέρσης εἶδος ᾠδῆς' ἸΗένανὑρος Χαλ- 
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κηδονίῳ ''ἄδοντα λιτυέρσην ἀπ᾿ ἀρίςε τέως." 
οἳ δὲ αὐλήσεως γένος. ἸΜίδου δὲ ἦν ὁ ..4ι- 
τυέρσης νόθος υἱός, κατοικῶν δὲ ἐν Κελαι- 
»αῖς τοὺς παριόντας ὑποδεχόμενος ἠνάγκαζε 
μετ αὐτοῦ φερίζειν, εἶτα ἀποκόπτων τὰς κε- 
φαλὰς τὸ ἄλλο σῶμα συνείλει ἐν τοῖς δρά- 
γμασιν. ἀπέθανε δὲ ὑπὸ Ηρακλέους. εἰς τι- 
μὴν δὲ τοῦ Μίδα Φερισικὸς ὕμνος ἐπ αὐτῷ 
συνετέθῃ. eſ. seh. Theéoerit. 10 41. 

λιφαιμεῖ αἱμορροεῖ, λείπει τῷ ὤματι. 
Αππιανός (t. 1 p. 88) “ὁ δὲ Κελτὸς ὀγωνα- 
κτῶν καὶ λιφωιμῶν ἐδίωκε τὸν Βαλέριον, 
συγκαταπεσεῖν ἐπειγόμενος" ὑπὺ δὲ τὸς πό- 
δας ἀναχωροῦντος ἀεὶ τοῦ Βαλερίου κατέ- 
πεσε πρηνὴς ὁ Ἰκελτός. καὶ δεύτερον τοῦτο 
κονομάχιον ἐπὶ ἹΚελτοῖς ἐμεγαλαύχεν οἱ Ῥω- 
μαζοι. 

λιφερνῶν. 
λιχανός ὁ μετὰ τὺν ἀντίχειρα ὑάκτυλος, 

διὰ τᾶ ι. λείχω λιχανός, οἰκτείρω οἰκτιρμός, 
σείω σῖτος. 

λιχνεία πύκνωσις. 
λιχνεύουσα λίχνως ζητοῦσα, 
λίχνος προαπτόµενος τῶν ὄψω», κατε- 

πιδυμῶν, λιµβός, λαίµαργος. «4ἰλιανός 'ἀνὴρ 
λίχνον ὄμμα καὶ ἀσελγὲς πιαίνων κακῇ ἐςιά- 
σει, τὰ τῆς Φερεφάττης ὄργια ἐδίψησε Φεά- 
σασῦαι ἀτέλεςος ὤν”' (αΓ. ν, δεσμοφόρος). 

λοβός τὸ ἄκρον τοῦ ὠτίου καὶ τᾷ ἥπα- 
τος, καὶ τὰ ἄκρα πάντα, κυρίως δὲ τῶν ὥτων 
τὸ κάτω. καὶ τὸ ἀγγεῖον ἐρεβίνθε ἢ κυάµα. 
καὶ ἐν δυτικῇ σημεῖόν τι ἐν τῷ ἧπατι, ἔν- 
δεν λώβη ἡ διὰ τῶν ὤτων τιµωρία, διὰ 
τοῦ ω μεγάλου, καὶ λωβός ὁ βεβλαμμένος. 

λογάδες οἱ ὀφδαλμοί" ἐν ἐπιγράμμασι 
(ΑΡ 5 270) ''Ἱνόφη ὁ) ὑάκινθος ἔχει χάριν 
αἰφοπος αἴγλης) ἀλλὰ τεῶν λογάδων πουλύ 
Υ ἀφαυροτέρην." 

λογάδη» ἐπιλέκτως" Θουκυδίδης ὁ' (4) 
᾿σιδήρια λιθουργικὰ οὐκ ἔχοντες, λογάδην 
φέροντες τοὺς λίφους ξυνετίθεσα», ὡς ἕκα- 
σόν τι ξυμβαίνοι. καὶ λογάδες λίθοι" 
'"ἐκ λογάδων λίθων ἐκτισμένος, τουτέστι 
τῶν εὐτελῶν καὶ μικρῶν. 

λογάνιο». 
λο;άρια οἱ λόγοι" 4ριστοφάνης. "οὐ 

* ῃ .. 
φανοῦμαι δὲ ςρογγύλλω»ν λογάρια᾽ (γηεν. 

Pp. 66), προοίµιά τινα καὶ προνόμια. εξ. v. 
4ώριος αὔλησις. 

«1ογγῖνος ὁ Κάσσιος, φιλόσοφος, ὃι-ω 
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δάσκαλος Πορφυρίου τοῦ φιλοσόφου, πολυ- 
μαθὴς καὶ κριτικὸς γενόμενος. ἦν δὲ ἐπὶ 
«4ὐρηλιανοῦ τοῦ Καίσαρος, καὶ ἀνηρέθη 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ὡς σύμπνες Ζηνοβία τῇ Ὀδηνά- 
Φου γυναικί. ἔγραψε περὶ τοῦ κατὰ Φειδίε, 
ἀπορήματα Ὁκηρικά, εἰ φιλόσοφος Ὅμηρος, 
προβλήματα Ὁμήρου καὶ λύσεις ἐν βιῤλίοις 
β’, τίνα παρὰ τὰς ἱςορίας οἱ γραμματικοὶ 
ὡς ἱςορικὰ ἐξηγοῦνται, περὶ τῶν παρ Ὁμήρῳ 
πολλὰ σημαινουσῶν λέξεων ὁ”, «ἄττικῶν λέ- 
Έεων ἐκδόσεις ϱ (εἰσὶ δὲ κατὰ ςοιχεῖον), λέ- 

ξεις "Αντιμάχου καὶ ᾿Ηρακλέωνος, καὶ ἄλλα 
πολλά. 

ν  «{ογγῖνος. οὗτος ὁ .{ογγῖνος καὶ ἸΚό- 
νων» ἀδελφοὶ Ζήνωνος τοῦ βασιλέως, οἳ πα- 
ραδυναςεύοντες ἀθέσμως οἷον ἐν πάσαις ταῖς 
πόλεσιν ἐπὶ κτήµασι» ἀλλοτρίοις ὅρους ἐτί- 
δεσων, καὶ τοῖς γε τὰ ἔσχατα πλημμελοῦσιν 
ἔνεμον τὰς βοηδείας ἐπὶ μισθῷ. “ογγῖνος 

δὲ καὶ πάσης ἀκρασίας ἦν πλήρης, ἀεὶ μὲν 
μεθ ύοισι συνδιάγων ——— ἀεὶ δὲ πορ- 
νοβοσκοὺς ἔνδον ἔχων ἀφθόνους, οἳ γυναῖ- 

κας μὲν αὐτῷ τὰς τῶν πρώτων ἀρχόντων 
ἐπηγγέλλοντο ἄξειν' οἳ δὲ πόρνας ἄγοντες 
ἀπὸ κόσμου Φαυμιαςοῦ καὶ δίφρων ἐπισή- 
µων ἐξηπάτων ὡς δῇθεν αὐτὰς ἐκείνας κο- 
µίσωντες. οὗτος δὲ ὁ «{ογγῖνος καὶ σύςημ 
ἀσκητριῶν» ἔλυσε τρόπῳ τοιῷδε. ἐπὶ δείπνῳ 
ἐνδιαιτώμενος ταῖς κληζομέναις Πηγαῖς, ἠγ- 

γέλθη τούτῳ παρὰ τῶν προαγωγευόντων ὡς 
ἐκπρεπεῖς λίαν εἰσὶν αἱ γυναῖκες. καὶ ἔπεμ- 
Ψεν αὐταῖς ὅσπρια καὶ ξηρδὺς ἄρτους, εἶτα 
χιτῶνας ἄλλα τέ τινα, ὡς προνοῶν αὐτῶν 
δῆθεν ἐξ ἐπισροφῆς τῶν φόβω»"' δεινοὶ γὰρ 
οἳ γυ»αικοϊέρακες εὐπρεπεῖς αἰτίας ἐφευοί- 
σκειν εἲς ἄγραν τῶν Φηλειῶν. καὶ ἀνιὼν ἐν 
τῷ σεμνείῳ πολλὰς τούτων πειθανάγκῃ κα- 
τήγαγεν. οὕτω γὰρ ἦν λάγνος ὡς καὶ έλευ- 
δέραις καὶ ἀρχόντω» γυναιξὶ καὶ παρθένοις 
ἀωρίᾳ ἐπιπίπτειν καὶ πάντα ὁρᾶν ἀνέδην. ἐν 
προόδῳ δὲ σφαίρας ἀργυρᾶς καὶ περικάρπια 
ἐρρίπτει. καὶ ἄλλων δὲ πολλών κακῶν αἴτιος 
ἐγεγύνει ὁ .«{ογγῖνος οὗτος, Μα]είνως 

λογγῶνος τοῦ λιδοκλιµένος. 

λογεῖον τὸ μιαντεῖον ὅπερ ἐφόρει ὁ {ε- 
ρεύς, ἐν ᾧ ἦσαν ἐγκεκολαμμένοι οἱ ϱ’ λί- 
ὃοι. καὶ λογεῖον τὸ δικαςήριο». 

λόγια τὰ παρὰ Φεοῦ λεγόμενα καταλο- 
γάδη», χρησιιοὶ δὲ οἵτινες ἐμμέτρως λέγο»- 
ται, Φεοφορουμένων τῶν λεγόντων. 96]. 

“Ιογγῖνος b — λογοποιός 

Thue. 2 8. 
λογίαι (1 Cor. 16 1) ἐκλογαί, καρποφυ- 

ρίαι. καὶ λόγιον ἡ ὑπόσχεσις ἡ Ψεία, καὶ 
ᾗ Φεύπνευςος γραφή, ἢ καὶ λόγος" «{αβίὸ 
(59, 129 ϐ) “"ὑπέμεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν 
λόγον σου.’ λόγιος δὲ ὁ φρόνιµος. 

λογίζω σκέπτοµαι. καὶ λογίσομ αιώνα 
ψηφίσοµαι, ἀναριδμήσω. καὶ λογιοῦμαι 
ἀπαριδμήσω, ψηφίσω. καὶ λογιῶ τὸ νοµί 
ζω, ὡς τὸ "ἐλογίσθη αὐτῷ εἲς δικαιοσύνην᾽ 
Rom. 4 9). 

λόγισαι σκέψαι. 
λογισμός ἡ λογιςικὴ τέχνη, ὡς Ἰσοκρά- 

της Βουσίριδι (93). ''ὅτι συμπάσχοεσιν ἆ]- 
λήλοις ὃ τε λογισμὸς καὶ τὸ σώμα" ὁ γὰρ 
λογισιὸς ἀτονώτερος γίνεται τοῦ σώματος 
πάσχοντος.᾽ 

λογισμός ἡ ἔκτισις' ''ἀδενὶ κόσµῳ ἔληνν 
ίσατο, λογισιιοὺς δῆθεν τῶν βεβιωµένων 
πραττόμενος.͵. ἢ ἡ ἐξέτασις λέγεται λογ: 
σµός"' 'ὁ δὲ πλοῦς λογισμῷ τᾶ πρόσω ὀνοῖ, 
μηνοῖν ξυμβήσεσθαι εἰκασθείς'' ἀντὶ τοῖ 
ἀπαριθμήσει. λογισμὸς καὶ ἡ ἀπαρίθμησις' 
d δὲ λογισμὸν τοῦ πλήφους ἐποιήσατο." 

λογιςαί οἱ μεδοδικοὶ καὶ περίψηφοι. 
λογιςαί καὶ λογιςήρια. ἀρχή τις παρ 

᾽φηναίοις οἱ λογιςαί. εἰσὶ δὲ τὸν ἀριθμὸν ς, 
οἳ τὰς εὐθύνας τῶν διωκημένων ἐκλογίο 
ται ἐν ἡμέραις λ, ὅταν τὰς ἀρχὰς ἀπόθον- 
ται οἳ ἄρχοντες. λογιςσήρια δέ ἐςι τὰ τῶν 
λογιςῶν ἀρχεῖα, ὡς «{είναρχος καὶ ἀνδοαί- 
όης δηλοῦσι. Harp. 

λογιςεῦσαι ἀπαριθμήσασθαι, ἀναμε 
τρῆσαι" ''οὐ δυνάμενος ἢ οὐ βουλόμενος λο- 
γιςεῦσαι τὰ πεπραγιιένα καὶ µισῆσαι τὰ κα: 
κῶς πραγχδέντα.᾽ 

λογιςής κριτής, δοχιµαςής, ἐξεταςής. 
λογογράφος ὁ δίχκας ἢ τοὺς Φικανικᾶς 

λόγους γράφων. 
λόγοισι» Ἑρμόδωρος ἐμπορεύε- 

ται. ὁ Ἑρμόδωρος ἀκροατὴς γενόμενος Πλα- 
τωνι, τοὺς ὑπ) αὐτοῦ συντεθειµένους λόγους 

Γκομίζων εἰς «Σικελίαν ἐπώλει. 
λόγον ἔχειν ἀντὶ τοῦ φροντίεν Θεο 

ποµπος Φιλιππικῶν α. καὶ Βὐρυιέδης immo 
5 ΕΙ. 468) “τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἔχι λόγον 

δυοῖν ἐρίζειν, τουτέςσιν οὐκ ἔχει πρόφασ:’ 
τὸ φιλονεικεῖν. 

λογοποιός ὁ ὑφ ἡκῶν ἱςορικὸς λεγόμι- 
νος. Ἰσοκράτης (44 37) καὶ Ηρόδοτος (3 145). 



λογοποιῶν 

λογοποιῶν πλάττων λόγους ψευδεῖς. 
.. λόγος. λόγος ἐσὶ φωνὴ σηκιαντικὴ ἀπὸ 
ἠμανοίας ἐκπεμιπομένη. λόγος δὲ σηµαίνεις’.. 
ὀιαφέρει δὲ λέξις καὶ λόγος" λέξις μὲν γὰρ 

ἄσημος γίνεται, ὡς τὸ ῥλίτυρι, λόγος δὲ οὐ- 

ὁαμῶς, διαφέρει δὲ καὶ τὸ λέγειν τοῦ προ: 

Πέρεσθαι" προφέρονται μὲν γὰρ αἱ φωκαί, 
Ἱέγεται δὲ τὰ πράγματα, ἃ δὴ καὶ λεκτὰ 
τυγχάνει Diog. L. 7 58). ἀρεταὶ δὲ τὸ λόγε 
ἕ, ἑλληνισμὸς σαφήνεια συντομία πρέπον κα: 
τασχενή (1. 59). 

ὃ λόγος καὶ ἡ ὑπόθεσις' ριστοφάνης 
bae. 148) ''"Εὐριπίδη λόγον παράσχης καὶ 
τοαγῳδία γένη.” 

λογότροπος παρὰ Φφιλοσόφοις τὸ ἐξ 
ἀμφοτέρων σύνθετον, οἷον ''εἰ ζῇ Πλάτω», 
ἀναπνεῖ Πλάτων" ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον" τὸ 
ἄρα δεύτερον.’ παρεισήχθη δὲ ὁ λογύτροπος 
ὑπὲρ τοῦ ἐν ταῖς µακροτέραις συ»τάξεσι τῶν 
λόγων μηκέτι τὴν σύλληψιν κιακρὰν οὖσαν 
καὶ τὴν ἐπιφορὰν λέγειν, ἀλλὰ συντόμως ἔπε- 
ρεγκεῖν, τὸ δὲ πρῶτον, τὸ ἄρα δεύτερον 
Diog. L.775. 

λόγου τυχεῖν ἀντὶ τοῦ ἐπαίνου Anio- 
σθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (18). Ηατρ. 

λογχάσνθην εἶδος ὅπλου (ef. v. ἐφαπτί- 
ῥας). καὶ λογχαῖος μετὰ τῆς λόγχης. 

λόγχη. ἕκαςον σύςημα ἐνικῶς λέγουσι», 
ὡς εἴ τις ἐπὶ πολλῶν ἵππων εἴποι τὴν ἵππον. 
λόγχη ὂν σιδήρεον ἀκόντιον. sch. 0Ο 1311. 

λογχωτό»' ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 172) 
"καὶ τὸ δέφνρσον τοῦτο τὸ λογχωτὸν καὶ τὸ 
περισφύριον. 

λοεσσάμενος Hom. Φ 560) λησάµενος. 
λοιβεῖον τὸ θῦμα, ἐκ τοῦ λείβω. 
λοιβή σπονδή, Φυσία. 
λοέίγια Hom. 4 518) ὀλέθρια, καὶ λοί- 

γιος ὁ ὀλέθριος. 

λοιγόν φβοράν, ὀλεθρον. καὶ λοιγός 
ύλεθρος. 

“Ποιδίας ποταμὸς ἸΜακεδονίας. «4ἰσχί- 

ης µέμνηται (9 134). Ηατρ. 
λοιδορεῖσδαι τοὺς πονηροὺς οὐδέν ἐς᾽ 

ἐπίφθονον, ἀλλὰ τιμὴ τοῖσι χρηςοῖς, ὅσις εὖ 

λογίζεται) (Α Επ. 1279). τητέςσι, τὸ τὴς πονη- 
ρὴς λοιδορεῖσθαι τιμὴ γίνεται τῶν ἀγαθῶ». 

λοιδορησμός ἡ λοιδορία. 
λοιδορία. καὶ λοιδορῶ ὁοτικῇ. τὰ δὲ 

παθητικὰ αἰτιατικῇ. 
λοιμεύεται φφοροποιεῖ, βλάπτει. καὶ 
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λοιμός ἡ φβοροποιὸς νόσος. δυσκρασία ἀέ- 
ρος καὶ τροπὴ λοιιικὴ κατάςσασις λέ- 
γεται. 

λοιμοί οἱ μὴ ιιόνον σφᾶς αὐτὴς λυµαι- 
νόμενοι, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις τῆς λύμης µετα- 
διδόντες. Théodoret in Ῥ9. { 1. 

λοιµιός ὁ φφορεύς. 
λοιμώδης ὁ ὀλέθρου παραίτιος. 
λοιπάς. καὶ λοιπαδάριον, 
λοιπόν» ἐπίρρημια. 
λοέσθιο» τὸ ἔσχατον, καὶ λοίσνθιος 

ἡμέρα ἐσχάτη. 
λοῖσδος ὁ ἔσχατος, καὶ λοίσθῳ ἐσχά- 

τω" (ΑΡ 7 19) '"εἰθ ὄγελοῖσθος ἄχθος ἀπορ- 
ρίψας οἴχεται εἰς ἀίδαν. περὶ “ἀλκμᾶνος ὃ 
λόγος. 

λοισδώνη (4η λαίσθω») ἡ φρασεῖα, 
4οκρὺς ὁ Aluc, οὐχὶ ὁ Σαλαμίνιος. 
«οκρῷ ξυνθήµατι, παροιμία. τάττε- 

ται ἐπὶ τῶν παρακρονοµένων. 
«Ίόλλαι, τῶν 4 ολλῶν, ὄνομα τύπου. 

“ολλιανύς ᾿Εφέσιος σοφιςσής, µαθη- 
τὴς Ἰσαίη τοῦ 4σσυρίι, γεγονὼς ἐπὶ “4δρια- 
νοῦ τοῦ Καίσαρος, ἔγραψε πολλά. 

λοξά σκολιά, καμπύλα, οὐκ ἐξ εὐδείως 

γινόμενα. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 7 581) '"δερκο- 
µένη λοξαῖς οἷα «{άκωινα κόραις.'. ''σιγᾶν 
δὲ Σρή, μὴ 'λοξοῖς ἡμᾶς ὄμκασιν ἰδὼν ὁ 
φόνος τραγχεῖ βάλη λίδῳ, κατὰ Πένδαρον" 
(Οἱ. 873). 

λοξὴ φάλαγξ ἡ τὸ μὲν ἕτερον κέρας, 
ὁπότερο» ἄν προήρηται, πλησίον τῶν πολε- 
µίων ἔχουσα καὶ ἐν αὐτῷ τὺν ἀγῶνα ποιου- 
µένη, τὸ δὲ ἕτερον ἐν ἀποςάσει δὲ ὑποςολῆς 
ἔχουσα" δεξιὰ μὲν ἡ τὸ δεξιὸν προβεβληµένη, 
λαιὰ δὲ ἡᾗ τὸ λαιόν (aelian. πεί. 30). 

Ποξίας ὁ ᾿πόλλων ὁ λοξὴν ἴαν ἀπο- 
πέµπων' λοξῶς γὰρ ἐμαντεύετο" ''Κροῖσος 
ἁλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει.” ἢ 
ὁ λοξὴν πορείαων ποιάµενος" ὁ αὐτὸς γάρ ἐσι 
τῷ ἡλίω (εΝ. Α Plut. 8). 

λοπάς παρὰ Συρακουσίοις τὸ τήγανον,α 
παρὰ δὲ Θεοπόμπῳ ἡ σορὸὺς καὶ παρὰ τοῖς 
χωμικοῖς. καλεῖται δὲ οὕτω καὶ ὁ ἐν τῇ Ελ- 
λάδι γινόμενος λίθος. 4ρισοφάνης (Ὑθερ. 
935) ἐγὼ μὲν οὐδ' ἂν ὀρνίθων γάλα ἀντὶ 
τοῦ βίου λάβοιμ ἂν οὗ µε νῦν ἀποςερεῖς. 
οὐδὲ χαίρω βατίσιν οὐδ) ἐγχέλυσιν, ἀλλ 
ἧδιον ἂν δικίδιον σμικρὸν φάγοιμ ἂν ἐν 1υ- 
πάδι πεπνιγµένον. 



668 

λοπάς ἡ χύτρα. 
λοπᾶσι χλέπταις. 

λόπος ἡ περικειµένη ἔξωθεν τοῦ κροµ- 
µύου λεπίς, καὶ πᾶν λέπος, φλοιός, δέρµα 

λεπτὸν ξηρό». 
λορδόν τὸ ὑπύκυρῖον. καὶ λορδότα» 

τον τὸ ἀποσεσιμωιιένο» καὶ ἑναντίον τῷ 
κυρτῷ" ὃ καὶ κυφὸν καλεῖται. 

λορδός ἀπεξυλωμένος, συγκεκαµµένος 

τὸ σῶμα. 
λορδουμένη. φησὶ Προκόπιος (Άτο, 3 Τ) 

περὶ Θεοδώρας τῆς Πηςινιανᾶ γαμετῆς ᾽ άπο- 

ὀυσαμένη ξἙὺν τοῖς µίµοις ἐν µέσω εἰςήκει, 
λορθουμένη τε καὶ τὰ ὀπίσω ἀποκοντώσα, 
οἷον κεκαµµιένη. 

λορδουμένων κινουμένων, ἐπειδὴ οἱ 
συνεσιάζοντες κινοῦνται' 4ριςοφάνης (Εοε]. 
10) ''λορδουμιένων τε σωμάτων ἐπιςσάτην. 

α «Τουκιανός Σαμοσατεύς, ὁ ἐπικληὺ εἰς 

βλάσφημος ἡ δύσφημος, ὅτι ἐν τοῖς διαλό- 
γοις αὐτοῦ γελοῖα εἶναι καὶ τὰ περὶ τῶν 
Φείων εἰρημένα παρατίθεται. γέγονε δὲ ἐπὶ 
τοῦ Καίσαρος Τραϊανοῦ καὶ ἐπέκεινα. ἦν δὲ 
οὗτος τὸ ποὶν δικηγόρος ἐν "άντιοχείᾳ τῆς 
Συρίας, δυσπραγήσας ὁ ἐν τούτῳ ἐπὶ τὸ 
λογογραφεῖν ἐτράπη, καὶ γέγραπται αὐτῷ 
ἄπειρα. τελευτῆσαι δὲ αὐτὸν λόγος ὑπὸ κυ- 

νῶν, ἐπεὶ κατὰ τῆς ἀληθείας ἐλύττησεν" εἷς 
γὰρ τὸν Περεγρίνου ῥίον καθάπτεται τοῦ 
χριςιανισμᾶ καὶ αὐτὸν ῥλασφημεῖ τὸν Ἆρι- 
σὺν ὁ παµµίαρος. διὸ καὶ τῆς λύττης ποι- 
νὰς ἀρκούσας ἐν τῷ παρόνει δέδωκε», ἐν δὲ 
τῷ µέλλοντι κληρονόμος τοῦ αἰωνίου πυρὸς 
μετὰ τοῦ Σατανᾶ γενήσεται. 

«ἄουκιανὸς ἕτερος, χόµης τῆς ἑώας, 

ἐπὶ "ρκαδίου τοῦ βασιλέως. αὕτη δὲ ἡ ἀρχὴ 
ἐβούλετο τὸν προβεβλημένον αὐτῆς ἐφεςάναι 
πᾶσι τοῖς τὰς τῆς ἑῴας ἐπαρχίας ἰΦύνουσι, 
καὶ ἐπὶ τοῖς οὐ κατὰ τὸ δέον πραττοµένοις 
ἰθύνειν. οὗτος τοίνν» πᾶσαν ἀρχικὴν ἀρετὴν 
εἰς τοὺς ἀρχομένους ἐπιδεικρύμενος, ἐπὶ ὃι- 
καιοσύ»ῃ καὶ σωφροσύ»ῃ καὶ πᾶσι τοῖς ἄρ- 
χοντας κοσμεῖν ὀυναμένοις διαβόητος ἦν, 
οὔτε προσώπων διαφορὰν οὔτε ἕτερόν τι 
κατὰ νοῦν ἔχων, πλὴν ὧν ὁ νόμος ὑπηγό- 
θευεν. ὡςε ἀμέλει καὶ τὸν τᾷ βασιλέως Φεῖον 
Εὐχέριον αἰτᾶντά τι παρὰ τὸ προσῆκον ἀπο- 
σεισάµενος ἐς τοσοῦτον ἐκίνησεν ὧςε πρὸς 
τὸν ῥασιλέα διαβαλεῖν. ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς 
αἴτιον εἶπεν εἶναι Ῥουφῖνον, ἀνδρὶ τοιούτῳ 

Ρ 

b 

λοπάς öb — «4ούκιος Κατιλῖνος 

τοσαύτη» ἀρχὴν δεδωκύτα, λαβὼν πρόφασι» 
ὁ Ρουφῖνος τὸν .«{ουκιανὸν σφαίραις (ολα 
Αδίνωις ἠκίσατο κατὰ τοῦ τένοντος. 7ο- 

εἶπι, 5 2. 
Πουκιανὸς ὁ μάρτυς. οὗτος ἐκ Ἀαμο-ο 

σάτων τῆς Συρίας ἦν, ἀνὴρ τῶν εὖ γεγονό- 
των. παρὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν ἸΠακαρίῳ 
τινὶ τοῦνοιια συγγενόµενος, τὸν Ἔδεσσαν οἳ- 
κοῦντι καὶ τὰς ἱερὰς ῥίῤλους ἐξηγουμένῳ, 
πᾶν ὅ τι κάλλιςο» ἐφεῦρε περὶ τοῦτον, ἐκεῖ- 
νος ἐν οὐ πολλῷ συνέλαβε χρόνῳ. καὶ πρός 
τε τὸν κοναύλιον ἀπέκλινε ῥίον, καὶ εἰς ἅπαν 
ἀρετῆς ἀνθρωπείας ἀφίκετο μέτρο». προύβη 
δὲ καὶ εἰς ἱερωσύνη», πρεσβύτερος ἐν «4ν- 
τιοχείᾳ γενόμενος, καὶ διδασκαλεῖον μέγα ἐκεῖ 
συνεςήσατο, ἑκαςαχόθεν σπουδαιοτάτω» ὡς 
αὐτὸν ἀλλωχόθεν ἄλλων ἀφικνουμένων. οὔ- 
τος τὰς ἱερὰς ῥίβλους Φεασάμενος πολὺ τὸ 
»όθον εἰσδεξαιιένας, τοῦ τε χρύνου λυµηνα- 
µένου πολλὰ τῶν ἐν αὐταῖς καὶ τῆς συνεχᾶς 
ἀφ᾽ ἑτέρων εἰς ἕτερα µεταὺέσεως, καὶ μιέν- 
τοι καὶ τινῶν ἀνθρώπων πονηροτάτων, οἳ 
τοῦ ἑλληνισμοῦ προεισήκεσα», παρατρέψαι 
τὸν ἐν αὐταῖς Φελησάντων νᾶν καὶ πολὺ τὸ 
κίῤόηλον ἐνσκευασαμένων, αὐτὸς ἁπάσας ἆνα- 

λαβὼν ἐκ τῆς Εβραϊΐδος αὐτὰς ἐπανενεώσατο 
γλώττης, ἣν καὶ αὐτὴν ἠκριῤωκὼς ἐς τὰ µά- 
λισα ἦν, πύνον τῇ ἐπανορθώσει πλεῖςον εἰσ- 

ενεγκάµενος. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὴν καδα- 
ρύτητα τῶν δείων δογμότων παρὰ τότῳ τις 
ἂν µάλιςσα τῶν κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον γε- 
»ομένων ἐπ᾽ ἄκρον εὗροι φυλαττομένην" ἐξέ- 
Ψετο γὰρ καὶ ἐπιςολὰς ἀμέλει γενναιοτάτας, 
ἐξ ὧν φωράσαι τις ἂν εὖ µάλα ῥᾳδίως ἣν 
ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν Φείων ἔσωζεγνώμην. ἐμαρ- 
τύρησε δὲ ἐπὶ ΠΗαξιμιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ 
τῆς Βιθυνίας. Logotheta. 

ούκιος Σέργιυς Κατιλῖνος, ἀνὴρ 
γένους μὲν ὤν ἐπιφανεςάτου, ἄλλως δὲ πο- 

»ηρὺς τὴν φύσιν, τολµητής τε καὶ µεγαλο- 
πράγµων καὶ τὸ ἦθος ποικίλος, ἐπ᾽ ὀλέφρῳ 
τῆς πατρίδος συνώµοσε, τοὺς Φρασυτάτους 

καὶ τολμηροτάτους τῶν εὐπατριδῶν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ πίςιν ἐνδησάμενος. λέγεται γὰρ ἄν- 
Ψρωπο» καταθύσας γεῦσαι τοῦ αἵματος τὰς 
συνωμύτας, περιάγων ἐς πάντας τὴν κύλικα 
πλήρη οἴνη τε καὶ ἀνθρωπεία αἵματος, εἴτε 
καταγοητεύων τοὺς ἄνδρας τῷ τοιῷδε ὄρκῳ, 
εἴτε καὶ πρὸς πᾶν τόλµηµα καὶ πᾶσαν ἐ9ί- 
ζων ἀνοσιουργίαν, ἅτε οἰκείῳ καὶ πολιτικῷ 



4ουκούλλειον 

ἐπιχειρῶν «ματι, καὶ μετάγειν τὴν πολετείων 
εἷς τυραννίδα φόνῳ τε πολλῷ τῶν ἀρίσων 
καὶ καταπρήσει τῆς πύλεως μηχανώμµενος. 
ἐπῆρε δὲ ἄρα τὸν Κατιλῖνον εἲς ταύτας τὰς 
ἀτόπες ἐννοίας βάρη τε ὀφλημάτων νικῶντα 
τὸ τίμημα τῆς οὐσίας, καὶ συ»ειδὸς ἐκδέ- 
σµων καὶ μυσαρῶν πράξεων" τόν τε γὰρ 
παῖδα τῆς Ὀρεσίλλης διέφΦειρε. ὃν ἃ δὴ 
καὶ ὑπατείαν μετιὼν ἀπηλάθδη, Κικέρωνος ἐς 

τὴν τοῦδε χώραν αἱρεθέντος. ἐξ οὗ δὲ καὶ 
µάλισα τὰ ἀτοπώτατα τῶν ὁραμάτων» ἐπὶ 
»οῦν ἐβάλετο, τῶν κακῶν οὐδαμῆ ἱξάμενος, 

οὐδὲ ἀναπαύων τὴν γνώµη». ὁ δὲ Νικέρων 
εἰπεῖν τε δεινὸς ὧν καὶ τάληθὲς ἀνευρεῖν ἵκα- 
»ὺὸς γρῶναί τε τὸ μέλλον ὀξύτατος, πολέµιον 
αὐτὸν ἀποφήνας ἐξήλασε τῆς πόλεως. lo. 
Antioch. p. 787. 

“Πουκούλλειο» τὸ τοῦ «{ουκούλλον. 
«{ούκουλλος. ὅτι «Πούχουλλος ὁ ὕπα- 

τος ΠΜιθριδάτῃ τῷ τοῦ Πόντη βασιλεῖ ἔπο. 
λέμει" καὶ προσσχὼ» τῇ Τρωάδι, καὶ σκη- 
»ῶν παρὰ τὸ τῆς “4φροδίτης τέµενος, ἔδοξε 
τὴν "φροδίτην νύκτωρ ἐπιςᾶσάν οἱ τόδε εἰ- 
πεῖν "τί κρώσσεις, µεγάνυμε λέον; »εβροὶ δέ 
τοι ἐγγύς.'' καὶ ὃς ἐξωναςὰς καὶ πυφόµενος 
ὡς εἴη ἐγγὺς ναυλοχῶν ὁ βασιλικὸς σύλος, 

ἐπέπλευσεν αὐτῷ, καὶ κρατήσας τῇ ναυμα- 
χίῳ διαφΦείρει πάντας καὶ τὸν «ρατηγὺν Ἰσί- 
δωρο». ὁ δὲ Μιθριδάτης φεύγει πρὸς Γρά- 
νη» τὸν τῶν» ᾽ἁρμενίων βασιλέα. ὁ δὲ «{ού- 
κονλλος καὶ πρὸς Τηωράνην ἐξενεγκὼν πόλε- 
ον πύλεις τε εἶλε πλείσας ὅσας καὶ τὰ Τι 
γθανόχερτα ἐπολιόρκει. ὁ δὲ γράνης ἀπι- 
δὼν ἐς τὸ τῶν Ρωμαίων καὶ λογισάµενος 
εὐαρίθμητον εἶναι, τοῦτο δὴ τὸ Φρυλόμενον 
ἀπεφθέγξατο, ὡς εἰ μὲν πρεσβεύταί, πολλοὶ 
πάρεισι», εἰ δὲ ςρατιῶται, ὀλίγοι. ἀλλ’ ὅμως 
εἰς πεῖραν ἐλθὼν τῶν ᾿Ρωμαϊκῶν δυνάμεων 
ἔγνω τὸν ὄχλον οὐδὲν ὠφελεῖν δυνάµενον. 
᾽ντίοχος γοῦν ὁ φιλύσοφος ταύτης ἐπιμνη- 
σθεὶς τῆς (ιάχης οὐκ ἔφη τοιαύτην ἄλλη» 
ἑωρακέναι τὺν ἡἦλιον" Στράβων τε οὕτως 
ἀκονιτέ φησι τὸν πολὺν ἐκεῖνὸν ἐργάσασθαι 
τοὺς Ῥωμαίους φόνον ὡς μετὰ τὴν πεῖραν 
καταγελᾶν ἑαυτῶν ἐπ ἀνδράποδα τοιαῦτα 
ὅπλοις χρησαµένω». καὶ «4ΐβιος τήνδε τὴν 
μάχη» ἐκπληττόμενος, οὐδέποτέ φησι τοσῷδε 
πολεμίων ἀποδέοντις Ῥωμαίους παρατάξα- 
σθαι: εἰκοςσὸὺν γὰρ δὴ µέρος οἱ νικῶντες ἦσαν 
τῶν ἠττωμένων». εἴ, Plutareh. Lueull. 

— λοφοπωλεῖν 669 

Πουκρήτιος ὄνομα κύριον. 
ούπερκος Βηρύτιος γραμματικός, γε: 

γονὼς μικρῷ πρὺ τῶν Κλαυνδίου τοῦ δευτέ- 
ρου Ἰαίσαρος χρόνων, ἔγραψε περὶ τοῦ ἄν 
γ΄’, περὶ τοῦ ταώς, περὶ τῆς καρίδος, περὶ 
τοῦ παρὰ Πλάτωνι ἀλεκτρυόνος, κτίσιν τοῦ 
ἐν «ἰγύπτῳ 4ρσινοήτου, «ττικὰς λέξεις, 
τέχνη» γραμματική», περὶ γενῶ» ἀρρενικῶν 
καὶ Φηλυκῶν καὶ οὐδετέρων βιῤλία «γ΄, ἐν 
οἷς πολλὰ κατευδοκιμεῖ Ἡρωδιανοῦ. 

«Πουσιεύς, «Ίησιὰ ὁῆμος τῆς Οἰνηίδος, 
ἆφ οὗ οἱ δηµύτωι «4{ουσιεῖς. Harp. 

λουτρά". "οἳ δὲ εἲς πόλιν παρελθόντες 

λουτρὰ ἔχουσαν τὰ μὲν χειρόκµητα καὶ τε- 
τεχνασμένα, τὰ δὲ ἐκ τῶν κύόλπων τῆς γῆς 
ἀναῤρύοντα καὶ ὑπερχεόμενα μεὂ ἡδονῆς 
πρὺς ἀνθρώπων ὠφέλειάν τε καὶ τρυφήν, 
τοῖς φαινομένοις παραδοὺς ἑαυτὸν κατὰ ῥᾶν 
φέρεσθαι δοῦλος ἐγένετο τῆς ἡδονῆς. 

λοῦτρον τὸ ἀπόλουμα τὸ ῥυπαρόν, ἢ 
τὸ ἀπόλουτρον" (Α Κα. 1398) "“κάκ τῶν βα- 
λανείω» πίεται τὸ λθτρον.' Προκόπιος Pers. 
113) "τὸ ῥαλανεῖον ἐν παρασκευῇ ἐχέλευε 
γενέσθαι" λοῦσθαι γάρ οἱ ἐνταῦθα τῇ ὑςε- 
ραία ῥουλομένῳ εἶνω."' 

λατροφόρος καὶ λητροφορεῖν. ἔθος 
ἦν τοῖς γαμοῦσιν 4θήνησι λουτρὰ µεταπέµ- 
πεσθαι ἑαυτοῖς κατὰ τὴν γάμου ἡμέραν. 
ἔπεμπον δὲ ἐπὶ ταῦτα τὸν ἐγγυτάτω γένους 

παῖδα ἄρρενα, καὶ οὗτοι ἐλετροφόρε». ἔφος 

δὲ ἦν καὶ τοῖς ἀγάμοις ἀποθανοῦσι λετρο- 
φόρο» ἐπὶ τὸ μνῆμα ἐφίςασθαι' τοῦτο δὲ 
ἦν παῖς ὑδρίαων ἔχωών. τὰ δὲ λουτρὰ ἐκόμι- 
ζον ἐκ τῆς »ῦν μὲν ᾿Εννεακρούνα καλεμιένης 
κρήνης, πρότερον δὲ Καλλιρόης. Harp. 

λοφάδια Hom. κ 168) κατὰ τῷ αὐχένος. 
λοφεῖον ἡ τοῦ κατόπτρου θήκη: ἡ ἣν 

δήκη τοῦ λύφη τῆς περικεφαλαίας. περιφε- 
ρἲς δὲ αὗτη. “άριςοφάνης Νεφέλαις (748) 
“καθέλοιμι νύκεωρ τὴν σελήνη», εἶτα δὴ αὐ- 
τὴν καφείρξαιμ’ εἷς λοφεῖον «ρογγύλον."' 23 

εαν 
. ή — — ev ᾗ ὑποκορισικόν, δηλοῖ τὸν ἐλάστονα τῶν 

τριῶν λόφων», ἐὰν δὲ διὰ τῆς ει διφθύγγου, 
προπερισπᾶται καὶ ὁηλοῖ τὴν Φήκην τῦ λό- 
φου. sch. Α Αγ. 1108. 

λοφεῖον, λόφιον ὃέ. 
λοφίας ὁ τράχηλος, 
λοφιή. 

λοφ»ίσι ταῖς λαμπάσι, 
λοφοπωλεῖν ἐπιεύειν' οἱ γὰρ τὰς λό- 
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ους πωλοῦντες, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιτιώέ- 

µενοι, συνεχγῶς ἔνενον, ἵνα παραδείξωσι» 

ὑγιεῖς τὰς τρέχας καὶ ἀθρώτας τοῖς ὠνηταῖς. 
» λόφος γῆς νάφημω, ᾗ περικεφαλαία. 
(Βαῦς. 88 5) "καὶ παῖδας εἶχε ληία κόμῃ —8 

ψας, λοφῶνεας δη καὶ πτεροῖσιν ἀκμωίης, 

περὶ κορυδαλοῦ φησί. 
ν λόφος τράχηλος, καὶ τὸ τῆς περικεφα- 
λαίας ἄκρον. 

“όφωνος. 
λοχαγοῖς ςρατηγοῖς, ταξιάρχαις. 
λοχαῖοι δίφροι, οἷς πρὸς τὺ τεκεῖν ὀψὲ 

χθῶνται αἱ γυναῖκες. Artemid. 5. 
λοχεία ἐπὶ γυναικός. λοχία δέ, διὰ 

τοῦ νι, ἐπὶ τῆς ἐνέδρας. 

λοχεύει ἐνεδρεύει. 
λοχεύονται γεννῶσι. 
λόχησις ἡ ἐνέδρα, ἐκ τοῦ λοριῶ τὸ ἑνε- 

ὁρεύω. 
λοχίτης ὁ ἐνεδρεύων. 
λοχιιαία μοῦσα ἡ τῶν ὀρνίδων"' ἔγκε- 

κρυμμένοι γὰρ ἐν ταῖς λόχμαις εἰόδασι φω- 
εῖν. sel. Α Αν. 728. 

λόχμας συμφύτες τύπους. 4ριζοφάνης 

(Εεε]. 61) "ἔχω τὰς µασχάλας λόχκης ὅασυ- 
τέρας, ὥσπερ ἦν Ἑυγκείμενο». ἔδρεψαν αἱ 

γυναῖκες τρίχας, ἵν, ὅταν χειροτονῶσι, ὁο- 

κῶσι» ἄνδρες εἶνω. καὶ "ἀλειψαμένη τὸ σῶκό 
ὅλον, ὃν ἡμέρας᾽' ἐχλιαίνετο πρὸς τὸν ἦλιον, 
ὥςε µελανθῆναι ὡς ἀνήρ. 
 λόχμη ὁασὺς τόπος. 
καὶ λοχμώδης (9εᾖ. Α Αν. 202). 
ναικῶ» καὶ τῶν μµειρακβων ὁ ὄχλος λόχκην 
τινὰ εἰσδύντες ἐκωιροφυλάκουν. 

υ λόχκη. παροιμία ᾽᾿λόχμην πολλὴν φο- 
ρεῖς) Lys. 801) ἀντὶ τοῦ τιλθήση. οὗτος 
δὲ ὁ Φορμίω» τριχώδης ἦν καὶ πυγὰς µε- 
λωίνας εἶχε. 

λόχμιος" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 332) “'λύ- 
χμιο» ὑλοῤάτα,  τουτέςι δασύν. 

λόχος ἐνέδρα, τάξις. "4ρισοφάνης (ἴγ». 
453) ᾿γνώσεσν’ ὅτι καὶ παρ ἡμῖν εἰσὶ λόχοι 
τέτταρες µαχίμω» ἀνδρῶν ἔνδον ἐξωπλισμέ- 
ρω». διότι καὶ παρὰ «{αχεδαιμονίοις ὑπῆρ- 
χον ὁ΄ λόχοι, οἷς ἐκέχρητο ὁ βασιλεύς. Φε]. 
Α Αεὶι, 1073. 

ν λόχος σύςσηια ἐξ ἀνδρῶν» η, οἳ δὲ ἐξ 
ἀνδρῶν «ϐ’, οἳ δὲ τς’" ὃ καὶ τέλειον καὶ σύμ- 
µετρο». καὶ λοχαγός πρωτοςάτης ἡγεμών ὁ 
αὐτός ἐσιν, ὁ πρῶτος καὶ ἄριςος τοῦ λόχου. 

πλαγία σύµφυτος 

τῶν δὲ γυ- 

[06 1600) 

λόφος α — λύγξ 

λοχῶ λοχήσω. ἁπλοῦν. καὶ ἐλόχησα. 
λοχῶντες ἐνεδρεύοντες. 

4υαῖος ὄνομα κύριο», ὁ ὑπὸ τὸ ἁγίου 
Νέςορος ἀνωρεῦ είς, 

4ύῤας ὄνομα κύριο». Pausan. 66411, 
λύγα σκοτία" (ΑΡ 6266) "ἐφάνη γάρ οἱ 

αὐτὰ ἱςοῦ παρὰ κρόκαισιν ὡς λύγα πυρός. 
“{υγαῖος ἀπὸὺ τόπου. 

λυγαίως σκοτεινῶς, καὶ λύγη ἡ σκοτία. 
λύγδην λύζοντες, ij ἀντὶ τοῦ ὁμοῦ" (8 

τοιαῦτ ἐπ ἀλλήλοισιν ἀμφικείμε- 
οι λύγδην» ἔκλαιον ἅπαντες. 

λύγδινα" χήν σέρνοις ἔτι κεῖνα τὰ λύγ- 

ὄινα κωνία μαςῶν ἔςηκεν, µίτρης γυμνὰ 1εε- 
ριτρομάδος᾽ ἐν ἐπιγράμμιασε (ΑΡ 5 13). καὶ 
αὖθις (6 194) '"οἷά τε λύγδου γλυπτήν, παρ- 
Ψενίω» ῥριθομένην χαρίτων.. ἔςσι δὲ εἶδος 
λίΦε ἡ λύγδος. καὶ αὖθις (Βαὺτ, 30 1) "γλύ- 
ψας ἐπώλει λύγδινόν τις Ἑρμείαν. 

λυγιζόμενος ςρεφόμενος, καμπτύµενος, 
ἀπὸ τῶν λύγων. λύγος δέ ἐςι φυτὸν ἱμαντῶ- 
δες" ᾿᾿δέδη µόσχοισι λύγοισιν Ὅμηρος (4 
105). καὶ Πλάτων ἐν Γοργία (πιο Rp. 3 
Ρ.405 0) “Ἱπάσας ς«ροφὰς «ρέφεσθωι, πάσας 

δὲ διεξόδες διελΦὼν ἀποςραφῆναι λυγιζόµε- 
νος, ὧςε μὴ παρέχειν ὀίκην. τινὲς δὲ καὶ 
τὸ μετὰ τιμωρίας ῥασανίειν λυγίειν" καὶ 
αἱ κµάσιγες, αἷς οἱ ἀθληταὶ εύπτονται, λύγοι 
καλοῦνται. 

λύγισμα αἰσχρὰ φωνή, βδελυρὺν ἄσμα, 
ὃ λέγονσιν «4λεξανδρεῖς. 

λυγέσµμασι συγκλάσµασι. 
«ἄυγκεύς Σάμιος γραμματικός, Θεοφρά- 

σου γρώριμος, ἀδελφὸς «{ούριδος τοῦ ἰςο- 

ριογράφου τοῦ καὶ τυραννήσαντος Σάμου. 
σύγχρονος δὲ γέγονε» ὁ «{υγκεὺς ΙΜενάνὺρε 
τοῦ κωμικοῦ, καὶ ἀντεπεδείξατο κωμῳδίας, 
καὶ ἐνίκησε. 

λυγκεύς εἶδος Φηρίου,. ἡ ὀξυδερκής. 
“Πυγκέως ὀξυωπέςεραν βλέπεις, 

οὕτος ἐγένετο ἀδελφὸς Ἴδα, ὡς δὲ 4ριςοφά- 
γης ἐν {αναΐσιν, οἱὸς «4ἰγύπτου, τοσοῦτον 

δὲ ὀξνωπέςατος ἦν ὡς δὲ ἐλάτης ἰδεῖν Κά- 

σορα δολοφονήσαντα τὸν ἀδελφόν, ὡς φησι 
Πίνδαρος (Νεο. 10 119). καὶ «ἀπολλώνιος ἐν 
“4ργοναύταις (4 154) / εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, 

ἀνέρα κεῖνον ῥηιδίως καὶ »έρφεν ὑπὸ χβονὸς 
αὐγάζεσθαι.' seh. Α Plut. 910. 

λυγμός ὀλολυγμός (85 λύγξ ὁ 
λύγξ τὸ ζῴο». 

λυγμός). 



λύγος -- λυκηθμός 

λύγος τὺ ἱμαντῶδες φυτόν" Ὅμηρος 
«4 105). "δίδη μόσχοισι λύγοισι.” καὶ “4ρ- 
ριανός "ὡς δὲ ἄπορος αὐτοῖς ἡ διάβασις 
ἐφαίνετο, ξυ»αγαγὼν ὑ Βρούτιος τοὺς έπι- 

χωρίους κελεύει ἡγεῖσθαι τὴν ὑὁδόν, ὅπως 
εἰώθεισα» αὐτοὶ παρ ἀλλήλους φοιτᾶν ὥρα 
χειμῶνος. οἳ δὲ κύκλους ἐκ λύγω» τοῖς ποσὶ 
περιαρµόσαντες αὐτοίτε ἀῤλαβῶς ἐπήρχοντο 
κατὰ τῆς χιόνος πιεζοµένης ὑπὸ τῶν κύκλων», 

καὶ τοῖς Ῥωμαίοις παρεῖχον οὐ χαλεπὴν τὴν 
πάροδο». ἦν δὲ ἡ χιὼν ὡς τς πόδας πολλαχῇ 
τὸ βάμος. 

λυγρόν χαλεπό», ὀλέδριον, κακόν, ἴσχυ- 
ρόν, πενθικό», ἐλεεινόν. 

“ζύγωνος, 

“ἄυδία χώρα. 
λυδιάζων (Α Εα. 526). 
λυδέζω τὰ τῶν «4υδῶν φρονῶ. 
ύδιον µέλος, ὥσπερ καὶ «ώριον καὶ 

Φρύγιο». 
ἄν δοὶ Ιἠάγνητος τοῦ κωμικᾷ διεσκευά- 

σῶησαν. τὸ δὲ λυ μακρόν. ἐν ἐπιράμμασι 
(ΑΡ7 18) ᾿᾿κεΐῖεαι ὃ᾽ ἠπείροις διδύμοις ἔρις 
εἰο) ὄγε «νδὺς εἴτε «{άκων' πολλαὶ μητέρες 
ὑμινοπόλων. 

“ἄυνδὸς ἐν μεσημβρίᾳ παίζει ἐπὶ 
τῶν ἀκολάςσω», ὡς ταύταις ταῖς ὧραις ὧκο- 
λασωινόντων" οἱ γὰρ ««1υδοὶ κωμῳδοῦνεαι 
ταῖς χερσὶν αὐτῶν πληρᾶντες τὰ ἀφροδίσια, 
ἡ δὲ παροιμία αὕτη ὁὑμοία τῇ "αἰπόλος ἐν 
καύκωατι, ἐπειδὴ ἐν ταῖς τοιαύταις ὧραις οἱ 
αὐπόλοι ἀκολαςαίνουσι, 

λύει (5 ΕΙ. 1005) λυσιτελεῖ, “λύει δὲ χα- 
λινὺν παρθενίως᾽' Pindar. lsthm. 8 95) ἀντὶ 
τοῦ ὁιακορεῖ. 

λύζει. ἐὰν μὲν διὰ τοῦ ὅ, ὀλολύζει, ἐὰν 
δὲ χωρὶς τοῦ ὅ, ἀλύει, τουτέςιν ἀθημονεῖ, ἢ 
λύζει ἀντὶ τοῦ ποιὰν φωνὴν τρωαχεῖαν ἀφίη- 
σι», 
κρύει καὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους) (a Λειν. 

600), καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡΤ 518) “καὶ 
γοερὸν λύζων ἐςονάχησεν ἔρως." καὶ λύγδην 
ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ λύζω». 

λύθρος φόνος. ἢ ὁ ἐκ τοῦ ἁἵματος µο- 
λυσµός, συνιςάµενος ὁν ἱδρῶτος καὶ κόνεως 
καὶ αἵματος μετὰ ἰχῶρος. ἐν ἐπιγράμμιασιν 
(ΑΡ 6103) "ὅπλα δὲ λύθρῳ λειῤόμενα βρο- 
τέῳ σηκὸς “ἄρηος ἔχοι. 

λυκάβας ἐνιαυτός, ἀπὸ τῷ ταχέως βαί- 

νει», ἡ λυγαίως βαίνει», ὃ ἔσι σκοτεινῶς καὶ 

ἢ λιγμῷ συνέχετωι" "εἶτα λύζει καὶ ὅα- 

οτι 

ἀδήλως, ἡ ἀπὺ μεταφορᾶς τῶν λύκων, οἳ 

τοὺς ποταμοὺς περῶσιν ἀλλήλων τῆς ἀρᾶς 

ἐχόμενοι χειιῶνος ὥρᾳ. λυκάβας οὖν ἀπὺ τᾶ 
συµβεβηκύτος περὶ τὰ ζῴα" ἑπόμενα γὰρ 

ἀλλήλοις τάξει δίεισι τὸν ποταµόν. Arte- 
πιά. 3 139. 

«Πυκαβηττύς καὶ Πωρνασός ὄρη µέγι- 
σα, τὸ μὲν τῆς ττικῆς, τὸ δὲ τῆς Φωκίδος. 
ην σὺ λέγῃς ἡμῖν «{νκαβηττοὺς καὶ Παρ: 
νασῶν μεγέθη, τῶτ ἔςι τὸ χρηςὰ διδάσκειν,. 
ἐπὶ τῶν εἷς τι μεγαλανχούντω», “4ριστοφά- 
νης (Βαυ. 1087). 

λύκαινα εἶδος Φηρίου. 
«{ύκαιον ὄνομα τόπον. καὶ {υκαῖος, 
“Πυκαονία χώρα, 
“{Συκάω» ὁ Πελασγδᾶ υἱός, βασιλεὺς «4ρ- 

χάνω», ἐφύλαττε τὰ τᾶᾷ πατρὸς εἰσηγήματα 
ἐν δικαιοσύ»ῃ, ἀποςῆσαι δὲ βονλόμενος καὶ 
αὐτὸς τῆς ἀδικίας τοὺς ἀρχομένους ἔφη τὸν 
4ία ἑκάςοτε φοιτᾶν παρ αὐτὸν ἀνδρὶ ξένῳ 
ὁμοιούμενο», εἲς ἔποψιν τῶν δικαίων τε καὶ 

ἀδίκων. καί πού’, ὡς αὐτὸς ἔφη, µέλλων 

ὑποδέχεσθαι τὸν φΦεὺν Φυσίαν ἐπιτελεῖν' τῶν 
δὲ υἱῶν αὐτοῦ, », ὥς φασιν, ὄντων ἐκ πολ- 
λῶν γυναικῶ», ῥηλόμενοι γνῶναί τινες οἱ τῇ 
Ψνυσίαᾳ παρόντες εἰ τῷ ὄνει Φεὸν µέλλουσι 
ξενοδοχεῖν, Φὐσαντές τινα παῖδα ἐγκατέμιξαν 

τοῖς τοῦ ἱερείου κρέασι», ὡς οὐ λήσοντες εἴ- 
περ ὄντως φΦεὺς ἔπεισιν. ὑπὸ δὲ τοῦ δαιμο- 
νίη χειμώνω» μεγάλων καὶ κεραυνῶν ῥάΥέν- 
των φασὶ τοὺς αὐτόχειρας ἅπαντας τᾷ παι- 
δὸς ἀπολέσθαι. Nicol. Dam. εχς. Ρείτ. ρ.446. 

λυκείη» τὸ τοῦ λύκου δέρμα. 
“{ύκειον» γυμνάσιο» 49ήνησι», ὅπε πρὺ Ἡ 

τοῦ πολέμου ἐδόκει γυμµνάζεσθαι' πρὺ γὰρ 
τῶν ἐξόδων ἐξοπλίσεις τινὲς ἐγίνοντο ἐν τῷ 
«Συκείῳ διὰ τὺ παρακεῖσθαι τῇ πύλει, καὶ 
ἀποδείξεις τῶν μᾶλλον πολεμικῶν ἀνθρῶ». 
πε), Α Ρας. 353. 

“ύκειον. ἓν τῶν παρ «4θηναίοις γυµνα-ν 
σίων τὸ .«{ύκειο», ὃ Θεόπομπος μὲν ΠΠεισί- 
ςρατον ποιῆσαί φησι, Φιλόχορος δὲ ἐπισα- 
τοῦντος Περικλέους γενέσθαι. Harp. 

«{υκεῖον ποτό» ἤτοι ἀπὸ κρή»ης τῆς 
ὑπὸ ᾽πόλλωνος εὑρεθείσης, ὑπὸ λύκων πι- 
ν»ομένης. ἀπὸ οἴνα καὶ μέλιτος. προπερισπω- 
μένως. 

λυκηθµός ἡ τῶν λύκων βοή" ᾿ἐξάκου- 

σος γὰρ αὐτοῖς ἐγένετο ὁ λυκηθµός, καὶ τῷ 
ταράχῳ ἀνεπήδησαν., “καὶ οὖν οἱ “ἄβαροι 
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ἐσβάλλουσιν ἀθρόως, χρησάµενοι τῷ συνή- 
δει λυκηὐμῷ. φὔ δὲ αὐτοῖς ἡ τοιαύτη 
ο, 
ὠρυγή. 

«ἄυκίαν. τὴν Τρωικὴν Ὅμηρος «{νκίαν 
λέγει: (179) "οὐδέ τις ἐν «{υκίῃ σέο γ΄ εὔ- 
χεται εἶναι ἁμείνων. 

«{ύχκιον τέρας, καὶ {ύκιοι ἔθνος. 

λυκιουργεῖς. «{ημοσθένης ἐν τῷ πρὺς 

Τιμόθεον (31) κέχρηται τῇ λέξει, «{ίδυμος 
δέ φησι τὰς ὑπὺ Πυκίου κατεσκευασµένας 

φιάλας, τοῦ ἸΗύρωνος υἱᾶ, οὕτως εἰρῆσθαι. 

ἔοικε δὲ ἀγνοεῖν ὁ γραμματικὺς ὅτι τὸν τοι- 
οὕτον σχηματισμὸ» ἀπὸ κυρίων ὀνομάτων 
οὐκ ἄν τις εὗροι γινόμενο», μιἆλλον ὁ' ἀπὸ 

πόλεων καὶ ἐθνῶν, ὡς κλίνη μιλησιουργής 
καὶ τὰ Όμοια. µήποτε οὖν γρωπτέον καὶ παρὰ 
"Ἡροδύτῳ ἐν τῇ η΄ (πιπο 7 76), ἀντὶ τὸ προ: 
βόλους δύο λυκοεργέας, λυκιοεργέας, «ἵνα, 
ὥσπερ παρὰ τῷ «4ημιοσθένει, οὕτως ὀνομά- 
ζηται τὰ ἐν «{υκία εἰργασμένα. Athen. p. 466. 

ύκις. λέγεται καὶ «4{ύκος, κωμῳδεῖ. 
ται δὲ ὡς ψυχρὸς ποιητής" Αριστοφάνης 
(Βαπ. 19) "τί δῇτ ἔδει µε ταῦτα τὰ σκεύη 

φέρει», εἴπερ ποιήσω μηδὲν ώνπερ Φρύνιχος 

εἴωθε ποιεῖν καὶ «{ύκις κ᾿ἀμειψίας.. οὗτοι 

οὖν οἱ τρεῖς κωμικοὶ ὑπόψυχροι. ὁ δὲ Φρύ- 
νιχος ἐν ταῖς κωμῳδίαις παρ ἕκαςσα ἐφορτι- 
κεύετο. κωμωδεῖται δὲ καὶ ὡς ξένος ἐπὶ φαυ- 

λότητι ποιημάτων», καὶ ὡς ἀλλότρια λέγων, 
καὶ ὡς κακόµετρα. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλοι 
τρεῖς Φρύνιχοι. 'σκευηγοροῦσ' ἑκάςοτ ἐν 
χωμιωδίᾳ. 

Πυκόζειοι ἐθνικόν. 
Πυκομήδειος' (ΑΡ 6 276) 

µηδείου παιδὶ φιλαςραγάλῃ.᾽᾿ 
λύκον εἶδες, ἐπὶ τῶν αἰφνίδιον ἀχανιῶν 

γινοµένων. 'σὺ δ᾽ οὐκ ἂν δύναιο πρὺς αὖ- 
τὸν ἀντιῤλέπειν, ἀλλὰ τὸ λεγόμενον 6 φΦέγξη, 
λύκον εἶδες, εἴπερ ἀλλοφθί που, κἀνταῦδα 

ὀόξει κυρίως εἰρῆσθαι. 
λυκύποδες. οὕτως ἐκάλην τοὺς τῶν τυ- 

ράννω» δορυφόρους" τοὺς γὰρ ἀκμάζοντας 
τῶν οἰκετῶ» ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος φυλακῇ 
ἔλαβο». λυκόποδες δὲ ἐκαλᾶντο ὅτι διὰ παν- 
τὸς εἶχον τοὺς πόδας λύκων δέρµασι κεκα: 
λυµµένους ὥςε μὴ ἐπικαίεσθαι ἐκ τοῦ περι- 
έχοντος, ἢ διὰ τὸ ἔχειν ἐπὶ τῶν ἀσπίδων ἐπί- 

σηµιο» λύκο». ὁ δὲ Αρισοφάνης ἐ ἐν “Συσισράτῃ 

τοὺς λκμαιωνίδας φησίν: οὗτοι γὰρ πόλε- 
µον ἀράμενοι πρὺς Ἱππίαν τὸν τύραννο» καὶ 

τῇ Τνκο- 
. 

] 

* 

J 

Avxio — Avxoũeyocç ἃ 

τοὺς IIuMOHouriduc ἐτείχισα» “ἴειψύδριον τὸ 
ὑπὲρ Πάρνηδος, εἲς ὃ συνζλθόν τινες τῶν 

ἐκ τοῦ ἄςεος, ὡς φησιν — —*?e ἐν 491;- 

ναίων πολιτεία, φο]ι, Α Lys. 660. 
* ⸗ « * ⸗ * λυκορραίςης ὃ τοὺς λύκους διαφθεί- 

ρω»" (ΑΡ 6106) "δέρμα λυκορραίςσης ἐκρέ- 
”.. .”. 

µασεν Γελέβων. 

«{ύκος ὁ καὶ Βουφήρας, ᾿Ρηγῖνος ἱσορι- 
* κ. — * 

κός, πατὴρ {νκόηρονος τοῦ τραγικοῦ, ἐπὶ 

τῶν διαδόχων γεγονὼς καὶ ἐπιβουλενθεὶς 
, - . , ή η 

ὑπὸ «{παητρίου τοῦ Φαληρέως. οὗτος ἔγρα- 
/ . - 

ψεν ἱςορίαν «{ιῤύης καὶ περὶ Σικελίας. 
λύκος ἀετὸν φεύγει, ἐπὶ τῶν ἀφύχτων. 
λύκος ἔχανεν, ἐπὶ τῶν ἐλπιζόντων μιέν 
ἕδ. * — 3 . “ε. ΄ 

τι ἔξειν, διαμαρτόντων δὲ τῆς ἐλπίδος. λέ- 
4 4 / * 3 5 ΄ ΄ 

γουσι δὲ τὸν λύκον, ἐπειδὰν ἁρπάσαι τι ῥή- 
ληται, κεχηνότα παραγίνεσθαι ἐπ᾽ αὐτό": ὅταν 

} - - 
οὖν μὴ λάβη ὃ προαιρεῖται, κατὰ κενᾷ αὐ- 
τὸν χανεῖν φασίν. ἐπὶ τῶν συγελπιζόντων 
χρημιατιεῖσθαι, διαμαρτανόντων δὲ λέγασιν. 
“ριςοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις ῥ'. 

λύκος περὶ φρέαρ χορεύει, ἐπὶ τιὸν 
πονούρτων περί τι µάτην, ὅτι ἄπρακτος πε- 
ρίεισιν, ὅταν διψήση κἡ δυνάμµενος πιεῖν, ἡ 

ἐπὰν διώκοντος αὐτοῦ τι τὸ διωκόμενον ἐκ 
πέση εἲς φρέαρ. 
λύκος χανών, ἐπὶ τῶν ἀπράκτων: Al- 

λιανός "Ὁ δὲ ἐδεῖτο τοῦ φεοῦ ἐπικουρῆσαί 
τε αὐτῷ καὶ λύκες κεχηνότας ἀποφῆναι τὰς 
τὰ ἐκείνου ἑαυτοῖς καταγράφοντας, ἵνα μὴ 
αὐτὸς ὄφλῃ γέλωτα ἄλλοις, ἀλλ’ ἐκεῖνοι αὐτω."' 

λυκόςομος καὶ κρασίχολος ἐπίθετα 
ἀφύης, ὃ ἔσιν ἐγγραύλεως (ε[ιν. ἀφύωώ. καὶ 
αὖθις (ΡΙπιο Rp. 8 ρ.565) οὐ λύκος ἐξ ἀν- 
Φρώπω» κατὰ τὸν 4ρκαδικὸν αὔθον, ἀλλὰ 

τύραννος ἐκ βασιλέως ἀπέβη πικρός." 
“Πύκου δεκάς παροιμιῶδες, ἐπεὶ «Τύκος 

ὁ ἥρως ἵδρυτο παρὰ τοῖς δικαςηρίοις, ἔνθα 
προσήδρευο» οἱ συκοφάνται. ἀφώριςο δὲ 
αὐτῷ τριώβολον τῆς ἡμέρας. 

λύκου πτερά ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων λέγε- 
ται, ὅταν µέχρι τῶν λόγων» ὁ φόβος ᾖ. 

«υκοῦργος “{υκόφρονος 4θηναῖος, τὸα 
γένος ᾿Ετεοβουτάδης, τῶν μετὰ «{ημοσθένες 
ἐγκριθέντω» ῥητόρων. ἀνέγκλητος δὲ βιοὺς 
τελευτᾷ νόσῳ, υἱὰς καταλιπώ», ὑπὲρ ὦν σε-- 
κοφαντηθέντων «{ημοσθένης ὃ ῥήτωρ ἀπὸ 
τῆς φυγῆς εἰπὼν ἐξεῖλεν αὐτούς. λόγοι δὲ 
αὐτοῦ εἰσὶ γνήσιοι οἱ σωζόµενοι κατὰ «4ρι- 
σογείτονος, κατὰ «4ὐτολύκα, κατὰ ..«{εωκρά- 
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τες, κατὰ .«{υκόφρονος β’, κατὰ Πωσικλέες, 
κατὰ ἸΜεναίχμου, κατὰ «{ημάδου, ἀπολογία 
πρὸς τὸν αὐτὸν ὑπὲρ. τῶν εὐθυνῶ», πρὸς 
Ἰσχνρίαν, πρὺς τὰς µαντείας, περὶ τῆς διοι- 

χήσεως, περὶ τῆς ἱερείας, περὶ τῆς ἱερωσή- 
νης. ἐπιςολαί, καὶ ἄλλα τινά. 

ν.  µτυκοῦργος «ἁπαρτιάτης, Προκλέους 
ἀπόγονος, νομοθέτης, ὡς φασίν, ἢἡ ἐκ Κρή- 
της ἢ παρὰ τοῦ Φεοῦ τοὺς »όμους λαβών: 
ὃν καὶ Θεὸν ἡ Πυθία προσηγόρευσεν. ὥτος 
καὶ γυμνάσια παρθένων ἐνομοῦέτησε, καὶ τὺ 
μὴ δεῖν συ»εχεῖς ὁμιλίας πρὸς τὰς γυναῖκας 

ποιεῖσθαι, καὶ τὸ ἐπ ἀσπίδος τρέφεσῦαι καὶ 

ἐν ἀὐρώτᾳ ποταμῷ λᾶσθαι τοὺς τεχθέντας, 

καὶ τὴν γυμνοπαιδίαν, ᾗ τὸς ἐφήβες ἠνάγ- 
καζε διὰ παντὸς μὴ ἔχοντας χλωνίδα γυµνα- 
σίοις προσκεῖούαι, καὶ ἀγωνίζεσθαι ὅημο- 
σίους ἀρετῆς ἀγῶνας, ὑπαιδρίους τε κοιμιᾶ- 
σθαι, τροφήν τε ἔχειν τὴν ἐκ Φήρας, τήν τε 
διαμαςίγωσι», ἀρετῆς γυμνασίαν ἀντὶ φύνε 
σκυθρωποῦ" ἔφηβος γὰρ πρύτερον ἐφύετο 
τῇ 4ρτέμιὸι τῇ Ὀρθωσία. καὶ μέντοι καὶ 
τὰ φιλίτια, ἅ ἐςσι συμπόσια μεμιγμένες ἔχοντα 
ταῖς ἡδοναῖς τοὺς πόνους" οὐ γὰρ ςρωμµνή 
τις ὑπέκετο εὐωχουμένοις, ἀλλ ὑπὸ τοῖς 
ἀγκῶσι κοιλανθεὶς ἢ λίδος ij Σύλον. ἐνομο" 
Φέτησε δὲ καὶ τὸ ὑπ) αὐλοῖς παρατάσσεσδαι, 
Φανάτου τὴν ἄτιμον ζωὴν εἶναι χείρονα τι- 
Φέμενος καὶ ἀποφαινόμενος, εἶναι ὁ) αὐτῷ 
λύσι», εἰ μετὰ ταῦτα ἀριςεύσειεν. τᾶτο «4ρι- 
ςοδήµῳ συνέβη, ὃς ὁ τρέσας ἐπικληδεὶς ἐκ 
λιποταξίου τοῦ ἐν Πύλαις τῇ ἐν Πλαταιαῖς 
ἀρισεία τὴν ἀτιμίαν ἔλυσε. θιὰ τοὺς τότου 
νόμους αἳ μητέρες ἐπὶ τοὺς πολέμους προ- 
πέµπουσαι τοὺς παϊῖδας περὶ τὰς ἀσπίδας ἡ 

τὰ» ἡ ἐπὶ τάν ἔλεγον, ἀντὶ τοῦ Ἶ ταύτην 
κόκεσαι ὑποφρέφω» καὶ μὴ γενοῦ ῥίψασπις, 

ἢ ἐπὶ ταύτῃ κοµίσθητι νεκρός. οὗτος τοῖς 
μὲν Εἴλωσι τὰς ἄλλας ἐργασίας, τοῖς δὲ εὐ- 

γενέσι τὴν πολεμικὴν ἄσκησιν 'προσέταξε᾽ 
ξένης δὲ ἀπήλασε, τὴν ἐκ τῆς ἐπιμιξίας δια- 
φθορὰν ὑφορώμενος. βραχυλογίαν τε ἐτίμησε 
καὶ πενίαν, τὴν μὲν σοφίας εἶναι σημεῖον 
τὴν δὲ ἀρετῆς διδάσκαλο» οἰηδείς. καὶ ὁμιο- 
λογεῖ τότοις ὁ θεός" φυλάττεσθαι γὰρ ἀνεῖλε 
πολλάκις φιλοχρηµατίαν. ἀρισοκρατίαν δὲ. 
καταςησάµερος, καὶ ᾖασιλέας δύο τῶν ἀφ' 
Ἡρακλέους ἔτωξεν εἶναι καὶ ἐφόρες τὰς γέ-ι 
ροντας, οἷς τὸν δῆμον ὑπέταξεν, ἐξ ἑκάςης 
πολιτείας τὸ ἄριςον ἐκλεξάμενος. ὥρκωσε 

— — — — — — — — — —— ——— — 
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δὲ τὴς «{ακεὐαιμιονίης μὴ λῦσαι νόμο», καὶ 
ἀπεδήμησε" χρήσαντος δὲ αὐτῷ τοῦ θεοῦ 
“Πωκεδαιμονίους εὐτυχήσειν ἐη᾽ ὅσον ἂν μὴ 
παραβαίνωσι τοὺς {υκούργε νόμας, ἐλθὼν 

εἲς Κρήτη» ἀπεκαρτέρησεν, ὅπως μὴ αὐτὸς 
ἀναγκασθείη λῦσαι. 

ὅτι «{υκούργῳ τῷ νομοθέτη τοιάδε ᾗο 
τελευτὴ τοῦ βίου ἐγένετο. ῥουλόμενος, ὡς 
φασί, Φεὸν ἐρέσθαι περὶ τινῶν ὑπολοίπων 
»όμων, ὥρκωσε Τακεδαιμονίους ἄχοις ἐπιά- 
νεισι µηδένα λῦσαι τῶν κειμένων. ὀμοσάν- 
των δέ, ἐπεὶ χρηςηριαζόµενος ἤκουσε παρὰ 
τοῦ Φεᾷ ὡς εὐδαίμων ἡ πόλις ἔσοιτο εἰ τοῖς 
ἐκείνου νόµοις ἐμμιένοι, ἔγνω µηκέτι ἐπανελ- 
Φεῖν, τὸ ῥέβαιον τῆς φυλακῆς ἐκ τοῦ ὕρνου 
ποιησάµενος, καταβὰς δὲ εἰς Κρῖσαν αὑτὸν 

διεργάζετω. ««Πακεδαιμύνιοι δὲ αἰσθόμενοι 
διά τε τὴν προτέρα» ἀρετὴν καὶ τὴν τότε 
κριθεῖσαν περὶ τὸν Ψάνατον »αόν τε αὐτῷ 
ἐτεμένισαν, χαὶ βωμὸν ἱδρυσάμενοι 9ύουσιν 
ὡς ἥρωι ἀνὰ πᾶν ἔτος. περιφανῶς γὰρ δὴ 
Σπαρτιάταις αἴτιος ἐγένετο τῆς ες ἅπαν 
ἀρετῆς τε καὶ ἡγεμονίας, οὐδὲν ἄμεινον τῶν 
ἄλλων πάλαι διακεικένοις, οὐ µόνον ὅτι αὐ- 
τοῖς νόμους ἔθετο ἀρίσους, ἀλλὰ καὶ ὅτι 

ἄκοντας πρετρέψατο. χρῆσθαι αὐτοῖς τρόπῳ 
τοιῴδε. δύο σκύλακας λαβὼν ἀπὺ τῆς αὐτῆς 

μητρὺς ἕτρεφε, χωρὶς δὲ ἀλλήλω», ἀνομοίοις, 
ἔφεσι, τὸν μὲν κατ οἴκον, ὄψα τε ὑιδὲς καὶ 

τὴν ἄλλην λιχνεία», τὺν δὲ ἐν κυνηγεσίοις, 
Φηρᾶν ἀναγκάζων καὶ ςιβεύειν ἐν ὄρεσιν. ὡς 
ὁ) ἑκάτερος αὐτῶν ὅμοιος ἐγένετο τῇ τροφῇ, 
Ἀπαρτιάταις ἐκκλησιάζουσι πρὸς τοὺς περι- 
οίκους πολέμου πέρι καὶ ἁμηχανοῦσι παρα- 
γαγὼν ἀμφοτέρες εἰς μέσο», καὶ σὺν αὐτοῖς 
δόρκες-τε καὶ ζωμοὺς καὶ ὄψα ἐσκενασμκένα, 
ἔλεξεν “ἀλλ ὅτι µέν, ὦ Σπαρτιᾶται, τοῦ εὖ 

τε καὶ κακῶς πράττει» οὐκ ἄλλο ἐςὶν αἴτιον 
πλὴν τὸ ἔφεσι χρῇσθαι φαύλοις ἡ σώφροσι, 
πάρεςιν ὑμῖν ὁρᾶν. οἵδε }έ τοι) τὸς σκύλα- 
κας δείξας "τῆς αὐτῆς μητρὺς ὄντες, ἐναν- 

τίως δὲ ἀλλήλοις τεΦραμμµένοι, παρ αὐτὸ 
τοῦτο ἀνόμοιοι ἐκβεβήκασιν' ὃ μὲν γὰρ 8η- 
ρᾶ» µαθών, ὃ δὲ λιχνεύειν, οὐδὲν ἂν ἀντὶ 
τῶδε, εἰ παρείκοι, ποιήσειεν. καὶ ἅμα προσ- 
έταξε τῷ κυνουλκῷ μενφεῖναι ἀμφοτέρος ἐπὶ 

τῶν» δὲ ὁ μὲν κατοικίδιος 
ἐπὶ τούψον ώρμησεν, ὁ δὲ δηράτωρ ἐπὶ τὸν 
ῥύρκο», καὶ καταβαλὼν ἑσπάραττεν, καὶ .{ν- 

ταῦτα” ἔφη "νομίσατε, ὦ 
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Σπαρτιᾶται, εἲς ὑμᾶς τείνειν καὶ τὺς ἄλλες 
πάντας ἀνθρώπες. ὑποίοις γὰρ ἂν ἔφεαι καὶ 

γύκοις χρῆσθε, τοιούτής ἀποβαίνειν ἀνάγκη 
πρός τε πύνους καὶ τρυφή»' πάντα γὰρ ἆν- 
θρώποις μαθητὰ οἱ Φεοὶ ἔδοσαν, ἔπεται δὲ 
τῷ μὲν πονεῖν ἐθέλειν τὸ ἐλευβέροις εἶναι 
καὶ τὺ εὖ πράττει» καὶ κρατεῖν πάντω», τῷ 
δὲ ἡδυπανεἴν τό τε δουλεύειν καὶ κακοπρα- 
γμονεῖν καὶ μηδενὸς ἀξίοις εἶναι. Ὁὃ μὲν 
τοιαῦτα λέγων προυτρέπετο τοὺς Ἀπαρτιά- 
τας μεταβαλεῖν τόν τε καθεςσῶτα τρόπον τᾶ 

βίου καὶ ῥελτίοσι γόµοις ἐφισθῆναι: οἳ δὲ 
πεισθέντες οὐ τῶν περιοίκων μόνον ἀλλὰ καὶ 
πάντων Ἑλλήνων ὁιαφανῶς ἄριςοι ἐγένοντο, 
ἡγεμόνες τε συνεχῶς, ἐξ ὕτου παρεδέξαντο 
τοὺς νόμους, ἐπ' ἔτη φ’, καὶ οὐ παλλῶ χρό- 
νου ἐχώρησαν ἐπὶ μέγα δυνάμεως. Nieol. 
Dam. εχς. Péeir. ρ.446. 

{υκοῦργος Σπαρτιάτης νοµούέεης, ἃς 
γέγονε τῶν Τρωικῶν μετὰ ἔτη ν. ἦν αὲ 
Φεῖος πρὺς πατρὸς Χαριλάου τοῦ βασιλεύ- 
σαντος Σπάρτης, Εὐνόμη ἀδελφός, καὶ ἐκρά- 
τησε τῶν Σπαρτιατῶν ἔτη μῷ, ἅτε καὶ τὸς 
νόμους ἔφετο, ἐπιτροπεύων τὸν ἀδελφιδοῦν" 
καὶ αὐτὺς ὁ ἐβασίλευσεν ἔτη «Ἠ. μεθ ὃν 
Νίκανδρος ἔτη λή. ἔγραψε νόμους. 

4υκόφρων ἉΧαλκιδεὺς ἀπὸ Εὐβοίας, 
υἱὸς Σωκλέους, δέσει δὲ «4ύκα τοῦ 'Ρηγίνα, 
γθαμματικὸς καὶ ποιητὴς τραγῳφδιῶν' ἔατι 
γοῦν εἷς τῶν ἑπτὰ οἵτινες Πλειὰς (ὠνομιά- 

σθησαν. εἰσὶ δὲ αἲ τραγῳδίαι αὐτᾶ «ἴολος, 
"Ανδρομέδα, «ἀλήτης, «4ἰολίδης, ᾿Ελεφήνωρ, 
“Πρακλῆς, ἹἹκέται, Ἱππόλυτος, {κασανὸρεῖς, 

«Πάιος, ἹΠαραθώνιοι, Ναύπλιος, Οἰδίπες α΄ 
β’, Ὀρφανός, Πενθεύς, Πελοπίδαι, Σύµµα- 
χοι, Γηλέγονος, Ἀρύσιππος. ὁιασκευὴ ὁ) 
ἐσὶν ἐκ τούτων ὁ Ναύπλιος. ἔγραψε καὶ τὴν 
καλθμένην '4λεξάνδρα», τὸ σκοτεινὸ» ποίημα. 

λυκόφως τὸ περὶ τὴν αὐγὴν φῶς. 
4ύγτιος. 

“ύκωνος, 
{υκωρεύς. καὶ «{υκώρεια ὄνομα πό- 

λεως. 

λυμαντήρ ὁ βλαπτικός. καὶ λυµαν- 
τικός. 

λύματα ἐνέχυρα, οἷον λύσιμα καὶ λυ- 
τρώσιµα, 

λύματα καθάρµατω, αἱ τῆς γαςρὸς εἰς 
ἀφεδρῶνα ἐκκρίσεις. ᾿καὶ παρ αὐτὸν τὸν 
κοινὸν τῶν ἀνθρώπων »όμο» πρέαβεις ἠτί. 

ἀ 

Ρ 

“νκοῦῤγορ ἆ --- λύρα 

µασαν, τὴν τήβεννον λύμασιν ὄνθρωπείοις 
µολύνωντες” (εί, v. τήβεννος). 

Γ λῦματῷ γήραιτρέφῃ (8 OC 806) ἀνεὶ 
τοῦ ἀπαίδευτος εἰ µέχρι γήρως. 

λυμαινόμενο» τοῖς µειρακίοις (Α 
Ναι, 928) ἀντὶ τοῦ ἐνυῤρίζοντα. οὕτω δὲ 
αὐτοῖς σύνηθες, οὐχὶ τὰ µειράκια λυμαιυνό- 
µεναν. καὶ λυµαίνω»ν φέρω», ῥλάπτω». 

λυµεών ὁ φορεύς' δοφοκλῆς (Αἱ, 5132) 
"καὶ τάμὰ τεύχη µήτ ἀγωνάρχαι τινὲς δή- 
σουσ᾽ 4γαιοῖς λυμεὼν ἐμός.' «ας 
φτσαί. 

λύμη ῥλάβη, φβορά, ύβρις.. "ὁ δὲ αὐ- 
τὰς συλλαβὼν αἰκίζεται λύμῃ πάση καὶ κα- 
τατάσει καὶ «ρεβλώσει ποικίλ καὶ δικακώσεε 
τῇ πρεπωδεςάτῃ, ἐν περιόπτω λόφῳ σαυρώ- 
σας αὐτούς. 

λυόµενος ἀντὶ τᾶ λυτράµενος καὶ ἀπο- 
λύω». αὗτω Ελάτων,. 

λύπη συςολὴ ἄλογος ψυχῆς' διὸ ὁ λε- 
πηθήσεσθαι τὸν σπονδαῖαν. εἴδη δὲ αὐτῆς 
φόνος ζῆλος ζηλοτυπία ἄχθος ἐνόχλησις 
ἀνία ἀδύνη σύγχυσις (Diog. L.7 111). "τί 

άρ | λυπεῖ τοῦθ’, ὅταν λόγῳ Φανὼν ἔρ- 
γοιαι σωθώ κἀξενέγκωμαι κλέος; ὁακῶ μέν, 
οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν (8 ΕΙ. 59). τὸ 
λυ μακρό». 

λυπηρότεροι σαλαγμοῦ. διὰ τὴν ἐν 
τῷ συνεχῶς καταςάζεσθαι ὀυσχέρειω» }1έ- 
γέται. . 

λυπινάρια εἶδος ὀαπρίου, ἃ Φέρμους 
καλοῦσιν. 

λυπρά εὐτελής, πενιχρά. οὕτω δὲ ἦν 
Κύντιος Κικιννᾶτος ὁ γεγονὼς δικεάτωρ µέ- 
τριος --- ὃς ἀπονιψάμινος ἐπάνειαι, καὶ 
συμβαλὼν τοῖς πολεμίοις »ικᾷ κατὰ κράτος, 
καὶ τὸν «ρατηγὺν τῶν πολεμίων ἄγει αἰχμιά- 
λωτον᾽) (εί, ν. Κύντιος). ᾽"λυπρά τε σιτούµε- 
νος καὶ σκληρῶς ἐγκαθεύδων, καὶ πᾶσι κε- 
χρηµένος πολὺ ἐνδεέςερο» ἢἤ πρὸς τὴν ἔξου- 
αίαν᾽' (ο. Antioch. οχς. Peir. ϱ.789). 

λυπρή πενιχρά᾿ (ΑΡ 6 98) ᾿πέπατο γὰρ 
οὐ μέγα τοῦτο κληρίον ἐν λυπρῇ τῇδε γεω- 
λοφίῃ.” 

λυπρό»ν ἐπαχθές, λυπηρό». καὶ λυπρό- 
γαιον’ “ππιανύς (Ηἱερ. 59) “τὸ γὰρ λυπρά- 
γαιον καὶ πενιχρὺν ὑμᾶς εἲς ληςείαν ἄγει. 
ῥώσω ὁὃ᾽ ἐγὼ πενομένοις φίλοις γή» ἀγαθήν. 

λύρα, βραχὺ τὸ λυ: "εἰδήσεις «4λκμιᾶνα 
λύρης ἐλατῆρα .«{ακαίνης (ΑΡ 7 18). 



4{ύσαν δρὸς — λύχνιον 

4ύσανδρος ραύαρχος {ακεδαιμονίω». 
Harp. 

Ἰυσανίας πατρῴων (εγάλων κακῶν' 
A Nub. 1165) ὁ λύων τῇ πατρὺς τὰς ἁνίας. 
ὠνοματοπεποίηται ἡ λέξις. Σοφοκλῆς ''Φεὺς 
νύσον ἆγοι τὸν νικομάχαν καὶ πανσανίαν καὶ 
Μτρείδων. 

λύση ἀντὶ τοῦ λυσάτω”"' Νόμων ἐνάτω 
(επί) “παραλαβὼν ὁ κεκτηµένος παρὰ τοῦ 
πληγέντος δεδεμένον αὐτὸν μὴ Λύσῃ, πρὶν 
ἂν ὁ ὀοῦλος πείση τὸν πληγέντα. 

λυσθείς (ἐλνσθείς) κατενεχδείς. 

ἀνσίας Κεφάλου Συρακούσιος ῥήτωρ, 
μαθητὴς ισίου καὶ Νικίου, εἷς τῶν μετὰ 
ἄημοσθένους δέκα ῥητόρων. ἐεέχθη ὃ᾽ ἐν 
Αθήναις, κετοικήσαντος τοῦ Πεφάλα ἐκεῖσε, 

Ἱεγονὼς δὲ ἐτῶν τε εἲς Θουρίους ὤχετο σὺν 
ἐδελφοῖς δύο, κοινωνήσων τῆς ἀποικίας. εἶτα 
ἐχπεσὼν ἐκεῖθεν ἐπ᾽ ἀττικεσιιῷ ἐπανῆλόεν εἲς 
Αθήνας, ἄγων ἔτας μζ «λόγοι δὲ αὐτοῦ λέ. 
Ίονται εἶναι γνήσιοι ὑπὲρ τοὺς τ’, καὶ ἕτε- 
ϱο: πρὺς τούτοις ἀμιφιδυξούμενοι. τῷ δὲ 
καδαρῷ τῆς φράσεως οὐδένα ἔσχε μεμητὴν 
πὶὲν Ἰσοκράτους. ἔγρωψε δὲ καὶ τέχνας ῥη- 
τορικὰς καὶ δηκηγορίας ἐγκώμιά τε καὶ ἐπι. 
ταβίους, καὶ ἐπιςολὰς ὅ, μίαν μὲν πραγμα: 
τήν, τὰς δὲ λοιπὰς ἐρωτικάς, ὧν αἱ ε' πρὺς 
μειθάκια. 

λυσίζωνοςγυ»ή ἡ ἀνδρὶ πλησιάσασα” 
αἱ γὰρ παρίλένοι μέλλουσαι πρὸς μῖςιν ἔρχε- 
σθαι ἀνετίθεσαν τὰς παρὺ ενικὰς αὑτῶν ζώ- 
τας τῇ 4ρτέμιδι. 

4{νυσικράτης. οὗτος {αριιάκῳ τινὶ ἐμέ- 
ασε τὰς ἑαντῦ τρίχας" ριςσοφάνης (Εεε]. 
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νοι τοῖς Θρᾳαξὶν ἔλυσαν ἀλλήλους καὶ «41ο 
»ύσου λνυσίου Ἱερὺ» ἱδρύσαντο, ὡς Ηρακλεί- 
δης ὅ Ποντικύς. ριςοφάνης δὲ διὰ τὸ λυ- 
τρώσασθα) Θηῤαίης παρὰ Ναξίων ἄμπελον. 

«{ύσιππος. τῶν ὁραμµάτων αὐτοῦ ἐστὶ 
Βάκχαι, ὡς “4δήναιος λέγει ἐν γ΄ «{ειπνοσο- 
φιςῶν καὶ ἐν τῷ π’. καὶ ἕτερα αὐτοῦ δρά- 
µατα, Θυρσοκύόμος.... 

«Πυσίςρατος καὶ Θούμαντις πένη- 
τες" 4ρισοφάνης (Εα. 1973) '"μηδὲν ἐς «ΐνσί- 
ερατον, μηδὲ Θούμαντιν τὸν ἀνέσιον αὖ λυ- 
πεῖν ἐκούσῃ καροία."' 

λυαιτελές ἀγαδόν, ὠφέλιμον ἤ συμφέ- 
ϱο», ὅτι λύει τὰ τελούµενα εἲς αὐτό, ὧςε 
τὴν ἀντικατάλλαξιν τὴν ἐκ τῆς πραγµατείας 
ὑπεραίρειν τῇ ὠφελείᾳ (Βἱομ. 1.799). καὶ 
Διόδωρος ὁ «Σικελιώτης φησίν (. 3 ρ. 629)’ 
ὁ δὲ Ίρύφων νίκην χρυσῆν κατασκενάσας 
ἐξαπέσειλεν εἲς τὴν Ῥώμην"' ὑπελάμιβανεγὰρ 
τοὺς Ρωμαίους ἅμα μὲν διὰ τὸ λνυσιτελὲς 
ἅμα δὲ διὰ τὸ εὐοιώνιςον εἶναι πρὀσδέξεσθαι 
τὴν νίκην.' 

λυσόμενος (Ηοιη. 44 13) λυτρωσόµενος. 
λῦσον νόμους ἱερῶν ὕμνων (Α Αν. 

910) ἀντὶ τοῦ ἄσον. 
λύσσα ἡ µανία, 
λυσσάνιε (Α Lys. 1173) µαινόμενε. κύνα 

δἑλυσσητήν’ Gynes. ερ.127)"άσπίδα φρῦ. 
νον ὄφιν καὶ «{αδικέως περίφευγε καὶ κύνα 
λυσσητὴν καὶ πάλι .«{αδικέας.' 

λυσσομανεῖς ὑπὸ μανίας λελυσσηκό- 
τας" (ΑΡ 6 219) ᾽"ῥομβητοὺς δονέων λυσσο- 
μανεῖς πλοκάμους.' 

λῦτο ἐλύθδη, ἐπαύθη: Ὅμηρος (4ὸ 1) 
5... ., * ... - * 193) '"οὐθ᾽ ἂν εἰ τὺ φάρκακον ἕψουσ᾽ ἔτυ- | ̓ 'λῦτο ὁ ἀγών." 
Ίες ᾧ {υσικράτης μελαίνεται. καὶ αὖθις 
5) ἡᾗ «Πισικράτους ῥὶς ἴσα τοῖσι καλοῖσι 
φρονήσει, ἐπειδὴ σιμὸς ἡν καὶ αἰσχρὺς καὶ 
αλίπτης καὶ ἄσημος. καὶ παροιμία ''Ίυσι 
αράτης δωροδοκῶν”) (Α Αν. 513). σρατηγὺς | 
δηναίων. 

νσιμιάχεια ὄνομα πόλεως. 
4υσέμαχος. οὗ μὲν {ημοσθένης ἐν τῶ 

περὶ τῶν ἀτελειῶν (115) μνηκονεύει, “4ριςεί- 
ου ἡν υἱὸς τοῦ δικαίου, οὗ δὲ 4υκοῦργος, 

μελοποιὺς ἦν εὐτελής. Harp. 
λύσιοι τελεταί αἱ «{ιονύσου" Βοιωτοὶ 

}ὰρ ἁλόντες ὑπὸ Θρακῶν καὶ φυγόντες ἐς 
Τροφωνίου, κατ ὄναρ ἐκείνου «Πιόνυσον ἔσε- 
σθαι βοηθὺν φήσαντος, μεθύουσιν ἐπιθέμε- 

λύτρα μασθός' ἢ τὰ παρεχόμενα ὑπὲρ 
ἐλευθερίας ἐπὶ τι λυτρώσασθαι βαρβάρων 
Δουλείας. 

λυτρωτής. ὁ 4{αβίὸ φησι 'κύριεβοηθέ 
µου καὶ λυτρωτά μου. κύριος ὡς ποιητὴς 
καὶ δημιουργός, ῥοηδὸὺς δὲ ὡς τὴν ἐκ τοῦ 
»όμε βοήὔεια» δεδωκώς" »όμον γάρ, φησί», 
εἰς ῥοήθειαν ἔδωκε. λυτρωτὴς δὲ ὡς διὰ τῆς 
παλιγγενεσίως τοῦ βαπτίσματος τῆς προτέ- 
ρας ἐλευθερώσας φδορᾶς, καὶ τῆς τῶν δαι- 
μύνω» ὀθλείας λυτρούµενος, καὶ ἀφθαρσίαν 
καὶ ἀθωανασίαν ὁωρούμενος. Theodoret. in 
Ps. 18 extr. 

λυττῶντες μαινύμµενοι. 

λύχνιον. οὐδετέρως λέγεται τὸ λύχνιον" 
43 * 
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— τῶν λυχνίων τῶν ἀνακειμένων αὐτῷ 

(ἀργυρᾶ δὲ ἦν ταῦτα) τὸ ἕτερον φέρειν ἀρά- 

µενο» ἐμφωνῶς.) 
λυχνιτάριον. 
λυχνίτης λίδος. 

λύχνον ἐν µεσημβρία ἅπτεις, ἐπὶ 

τῶν ἐν καιρῷ ἀνεπιτηδείῳ τι ποιούντων. 

λυχνοῦχος φανός, λαμπτήρ. 

λύγνων ἀφάς. 

λωβᾶται βλάπτει, λυμαίνεται, ὑβρήεα, 

λώβη εἶδος νύσα, καὶ λωβός ὁ ταύτης 

μετέχω». 
λωβῤητῆρα ὑβρισή». καὶ λωβήτωρ 0 

βλαπτικός" (ΑΡ 6 168) “βοερύων ἀκάμαντα 

φυτῶν» λωβήτορα κάπρο».” 

««ωγάνιος ὄνομα κύριον. 

. λώιον κρεῖσσον, καὶ λωίτερος χρείτ- 

τω»: (ΑΡ7713) “λωίερος κύκνου μικρὸς 

θρόος ἠὲ κολοιῶν κρωγμὸς ἐν εἰαριμαῖς αι: 

ὀνάμενος νεφέλαις. 

5 λώιον βέλτιο». 

λῶμα τὸ κράσπεδο». 

λφονος τοῦ κρείττονος λόγου. 

λῶος ὄνομια μηνὸς παρὰ ἸΜακεδύσιν, ὁ 

αὔγουςος. 
λώπη» ἱμάτιον, περίβλημα” ἐν ἐπιγράμ- 

ματι (ΑΡ 5 294) ᾿“αφρυκτὴὺς αἰθαλύεντας ἐμῆς 

ῥιπίσμασι λώπης — καὶ ὁιαδὺς λέχριος 

ἐν θαλάμῳ.᾽' 

λωπίζω τὸ ἐκδύω. 

λώπιον τὸ εὐτελὲς ἱμάτιο», λαῖφος' (ΑΡ 

6 345) δέσποτα, χειμερίης ἄνθεμα ναυτιλίης 

ἀρτήσειν ἁγίοις τόδε λώπιον ἐν προπυλαίοις 

εὔξατο. 

λωποδύτης ἱματίων αλέπτης. } λωπο- 

δύτης ὁ »εκροὺς ἐκδύω». καὶ λωποδυτεῖν 

τὸ ἱμάτια κλέπτειν. "οἱ δὲ τῶν Περσῶ» τε- 

θγεῶτες λωποδυτόμενοι καὶ ταφῆς ἀμοιρᾶν- 

τες τοῖς φηρίοις ἑσίασις ἦν αὐτοσχέδιος”) 

(Theophyl. Sim. 3 7). 
λῶπος ἱμάτιον. 

λῶρος. 

λῴῷςος βέλτισυς. καὶ ὄνομα κύριον. 

αώτ. οὗτος ἀνεψιὸς ἦν βραάμ. ἀπῄε- 

σαν οὖν οἱ ἄγγελοι εἰς. Σόδομα, ἀφανίσαι 

τὰς πόλεις διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ὁ δὲ 

᾽4βραὰμ ἱκέτευσε δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς μὴ 

συ»απολέσαι, τάχα διὰ τὸν «4ώτ. οἱ δὲ ἄγ- 

γελοι ἐν Σοδόµοις γενόμενοι ξενίας. ἔτυχον 

παρὰ τοῦ «{ώτ. οἱ δὲ Σοδομῖεαι ἀποσπᾶν 

λνχνιτάριον — µά 

αὐτοὺς ἐπειρῶντο πρὸς διαφθορά». τοῦ δὲ 

διὰ φιλοξενίων ἀντιπροΐσχοντος τὰς δυγατέ- 

ρας, ὡς οὐκ ἐπείθοντο, οἳ μὲν ὑπὸ τῶν ἀγ- 

γέλων ἠφανίροντο τὰς ὄψεις, ὃ δὲ ἅμα ταῖς 

θυγατράσι καὶ τῇ συμβίῳ ἐξεπέμπετο, ἥτις 

μεταςραφύεῖσα μετεβλή δη εἲς σήλη» ἁλός. 
ὁ δὲ “{ὼτ εἲς Σηγὼρ διασωθεὶς τῇ τε πύ- 

λει παραίτιος ἐγένετο σωτηρίας, τῶν ἀνδρῶν 

ἀφανισθέντων, ὡς λόγος, τῶν δὲ λοιπῶν ὁ΄ 

διαφθαρεισῶν καὶ τῆς λίμνης ἅμα τῇ }ῇ 
ἀνατραπείσης, κάν τῷ ὄρει μεθυσθεὶς ταῖς 

δυγατράσι συνηλὸε, τεκνοῖ τε τὸν ΠΜωὰῤ 

καὶ τὸν ᾽άμμιών. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὄντες ἐν 

Σαττὶν ἐξεπόρνευσαν ταῖς Φυγατράσι τιῶν 

Μωαβιτῶν, εἰδωλολατρήσαντες καὶ προσκι- 
νήσαντες τῷ Βεελφεγώρ, καὶ τῶν δυσιῶν 
µετέλαβον. Ἠωνσης δὲ παρώξυνε χατ αὐ- 

τῶν τοὺς οὐχ ἁμαρτόντας, καὶ ἀνῃρέθησαν 

δισμύριοι καὶ τετρακισχίλιοι. Φινεὲς δὲ ὁ 
ἱερεὺς καταλαβὼν Ἰσραηλίτην ὄνομα Ζαμ: 
βρῆ συμπεπλεγµένον ΠΜαδιανίτιδι ᾗ ὄνομια 

λασβίώ, ἀμφοτέρους διέπειρε καὶ τὸν Όυ- 
μὸν ἔπανυσε τοῦ φεοῦ. ͵ 

λωτεῦντα (Ηοιι. M 988) ἀνθοῦντα. 
λωτίη ςέφανος ἐκ λωτῶν. 
λωτός βοτάνη εὐώδης, ἣν ἔγιοι µυρό- 

λωτον» καλοῖσι,. καὶ λωτοί ἐπιθαλάμιοί τι 
νες αὐλοί: "ἄρτι }ὰρ ἑσπέριοι νύµμφας ἐπὶ 
δικλίσι» ἄχευν λωτού, καὶ Φαλάμω» ἐπλατα. 

γεῦντο θύρωι ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡΤ 182) 
καὶ αὖδις (ΑΡ 6 94) ᾿διδύµους τε λωτοὺς 
κεροβόας, ἐφ᾽ οἷς ποτὲ ἐπωλόλυξεν αὐχένα 
σροβιλίσας.' καὶ αὖθις (ΑΡ 7 186) '"ἄρτι μὲν 
ἐν Φαλάμοις Νικιπ/ τέδος ἡδὺς ἐπήχει λωτὸς 

καὶ γαμικοῖς ὕμνος ἔχαιρε κρότοις.᾽ 
λωτοφάγος. 
λωφῆσαι" (Ῥτοεορ. Are. 15) "ἠν δὲ Ἰα- 

σινιανὸς ἐς μὲν ἀνθρώπων φδορὰν ἑτοιμό- 
τατος, ἐς δὲ τὸ λωφῇσαι ἀμήχανος.. κυρίως 
δὲ εἴρηται λωφῆσαι ἐπὶ ῥοῶν τὸ τὸ βάρος 
ἀπὸ τοῦ τραχήλου ἀποθέσθαι" λόφος γὰρ ὁ 
τράχηλος. 

λωφήσαντος ἀναπαυσαμένου, ἡσυχά- 
σαντος. 

λώφησις παῦσις, πτῶσις. 
λωφήσομεν ἀντὶ τοῦ παύσομεν. 
µάι τοῦτο Ὅμηρος ὡς συλλαβῆς τάξιν- 

ἔχον τίθησι. ποτὲ μέντοι ἀντὶ τοῦ µά τῷ 
ναί χρῆται, ὡς (ά 394) αἱ μὰ τόδε σκζ- 
πτρον, ὅτε ὄμνυσιν. ὅτε δὲ ἀπόμνυσέ τι, 



µαγάς -- Μάγνης ὃ 

σεζεύγνυσι τὸ τῆς ἀποφάσεως, οἷον (4 86) 
οὐ μὰ γὰρ “ἀπόλλωνα”' καὶ ἐν Ὀδυσσεία 

μ339) "οὐ μὰ Ζῆν' 4γέλωε. ἡμεῖς δὲ τὸ 
µά ὡς µέρος λόγε ἀπομνύντες παραλαμβά- 

᾿ 5 4 . * — . * "μέν, μὰ τὸν «ία λέγοντες. ἔςι δὲ καὶ ἐπίρ- 
ρήμα ἐπευκτικό». 

µαγάς σανὶς τετράγωνος ὑπόκυφος, δε- 
Ἰομένη ἐ᾽ ἑαυτὴν τὰς τῆς κιθάρας »ευρὰς 

κ ΄ - ή — καὶ ἀποτελοῦσα φῷόγγον. ἡ τῆς κιθάρας 
4 3 — / { . 8 ΄ 

χαβάλη καὶ τῆς λύρας, ἡ τὰς νευρᾶς ᾷαςά- 

ἴοισα. ἔςε δὲ καὶ εἰλητικὸν µόριον. 
μαγγάνα. ὅτι τὸ οὐνηρὸν ἀγγεῖον ἐκ ξύ- 

Ίων κατεσχενασμένον μαγγάναν Ἰταλοὶ ὄνο- 
μάζουσι». | 

⸗ « , *4 ο ΄ 

μαγγανεία ἡ γοητεία" "ο δὲ νόσῳ πε- 
Οέπεσεν ἐκ μαγγανείας χαλεπῇῃ, καὶ πολλὺς 

͵ 132 22 * — τούτῳ ἀλόντας ἐκόλωσε., Προκόπιος 
“καὶ τὸν ἄνδρα μαγγανείαις κατειλήφει πολ- 
λαῖς, 

* ε J 4 * 

μαγγανευτηής ὁ μιγνὺς παντοδαπὰ πρὸς 
ινακισμόν. 

΄ [ή ..” ΄ 4 

(ιάγγα»ον παράδοξόὀν τι. λέγεται δὲ καὶ 
{ γοητεία μαγγανεία. "ὁ δὲ σρατηγὸς τοὺς 
Φεραπευτὰς τῶ» μαγγανευμάτω» διηρώτα, 
καὶ ἠξίου ἴχνη πυφέσθαι προρρήσεως παρὰ 

- ΄ * τῶν μάγων». 
Μαγδαληνή ἀπὸ τόπου. 

* 2 4 ΄ . ⸗ * 

παγεία ἐπίκλησίς ἐςι δαιμόνων ἀγαθο- 
ποιῶν πρὸς ἆγαφδοῦ τινὺς σύςασιν, ὡς τὰ 
τοῦ «πολλωνίου τοῦ Τυανέως Φεσπίσµατα. 
Ἰσητεία δὲ ἐπίκλησίς ἐσι δαιμόνων κακοποιῶν 
περὶ τοὺς τάφους γινοµένη. φαρμακεία δὲ 
ὕταν διά τινος σκευασίας Φανατηφόρε πρὺς 

ο Γι — 4 3 aroo⸗ η άλλως δοῇ τισὶ διὰ ςύµατος. 

ἱπατοσκοπία δὲ ἡ τῶν ἐγκάτων ἀνατομή, δέ 
ὧν προεμή»νον τὰ συμµβησόμενα" ἀνατέμνον- 
τε γὰρ σημεῖά τινα ἐφεώρεν ἐν τοῖς ἧπασι, 
d. v. γοητεία. 

4 
επι 

μάγειρος ὁ τὰς ιάζας µερίζων. καὶ 
καγειρεῖο». 

— — * 

µαγῆα τὸν ἀπομάσσοντα" (ΑΡ 6 306) 
τόν τε µαγῆα σπόγγον ὑπὸ σιβαρᾷ κεκλι- 
µένον κοπέδι, 

μὰ γη», μὰ παγίδας, μὰ νεφέλας, 

μὴ δίκτυα. οὕτω καὶ τὰ τυχόντα ὤμννο», 
μὰ κρήνας, μὰ ποταμούς. 4ριςοφάνης Ὢρ- 
γισι (194). 

μαγική. 
Πέρσαι. 

μαγίς µάχαιρα. 

ταύτην ἐφεῦρον ἸΜῆδοι καὶ 

677 

μαγὶς ἄρτου (1μᾶϊς, 7 49) οἷον µέρος 
ἄρτου, Ἶ ψωμός, ἡ ἐγκρυφίας. 

µαγέςερ διδάσκαλε. καὶ μµαγιςερία 
άρχή" προβάλλεται δὲ καὶ Θεόδωρο» τῇ 
ιαγισερίᾳ ἀρχῇ παρὰ ᾿Ῥωμαίοις τιμώμενόν 
τε καὶ γεραιρόμενον’' (Iheophi. Sim.). 

μαγιςσριανός ὁ καςρήνσιος" ''"Οὐράνιος 
ὁ καθωσιωµένος μαγιςριανὸς γράμματα ἀπο- 
δέδωκε τῷ ἐπισκόπῳ." 

ΠΠάγκινον ὄνομα. 
ιιαγκέπατος ὁ χειράφετος παρὰ "Ῥω- 

μαίοις. 

ΠΜάγνης Ἰκαρίη πόλεως ττικῆς ἢ 4θη-α 
ναΐος, κωμικός. ἐπιβάλλει ὃ᾽ ᾿Ἐπιχάρμῳ νέος 
πρεσβύτῃη. ἐδίδαξε κωμωδίας ', νίκας δὲ 
εἷλε ῥ’. οὗτος ἀρχαίας κωμωδίας ποιητής, 
“ὃς πλεῖσα χορῶν τῶν ἀντιπάλων νίκης ἔςησε 
τρύπαια, πάσας ὁ᾽ ὑμῖν φωνὰς Τεὶς καὶ ψάλ- 

λων καὶ πτερυγίζων καὶ λυδίων καὶ ψηνί- 
ζων καὶ ῥαπτόμενος βατραχείοις οὐκ ἐξήρ- 
κέσε», ἀλλὰ τελευτῶν ἐπὶ γήρως, οὐ γὰρ ἐφ᾽ 
ἥβης, ἐξεβλήθη πρεσβύτης ὤν, ὅτι τᾷ σκώ- 
πτειν ἀπελείφθη” (Α Eq. 518). ψάλλων δὲ 
τοὺς Βαρῤῥιτιςάς' ὁδρᾶμα δέ ἐσι τοῦ Mäyrn- 
τος, ἡ δὲ ῥάρβιτος εἶδος ὀργάνου μουσικᾶ. 
πτερυγίζων δὲ ὅτι καὶ Ὄρνιθας ἐποίησε 
ὁρᾶμα. ἔγραψε δὲ καὶ «{υδοὺς καὶ ἵδῆνας 
καὶ Βατράχους. ἔσι δὲ χρώματος εἶδος τὸ 
βατράχειὀν' ἀπὸ τούτου καὶ ῥατραχὶς ἱμά- 
τιον. ἐχρίοντο δὲ τῷ βατραχείῳ τὰ πρόσωπα 
ποὶν ἐπινοηθῆναι τὰ προσωπεῖα. 

ΙΙάγνης ἀνὴρ Σμυρναῖος, καλὸὺς τὴνυ 
ἰδέαν, εἰ καί τις ἄλλος, ποιήσει τε καὶ µου- 
σικῇ δόκιµος' ἤσκητο δὲ καὶ τὸ σῶμα ὅια- 
πρεπεῖ κόσµω, ἁλουργῇ ἀμπεχύμενος καὶ κό- 
µην τρέφων χρυσῷ ςρόφῳ κεκορυμβωμένη», 
πεοιῄει τε τὰς πόλεις ἐπιδεικνύμενος τὴν ποίη- 
σι». τούτου δὲ καὶ ἄλλοι μὲν πολλοὶ ἤρω», 
Γύγης δὲ καὶ μιᾶλλόν τι ἐφλέγετο καὶ αὐτὸν 
εἶχε παιδικά. γυναϊκάς γε μὴν πάσας ἐξέμη- 
νεν ἔνια ἐγένετο ὁ ἸΜάγνης, µάλιςα δὲ τὰς 
Πήωγνήτω», καὶ συνῆ»ν αὐταῖς, οἳ δὲ τούτου 
συγγενεῖς ἀχθόμενοι ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ, πρόφα: 
σιν ποιησάµενοι ὅτι ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾖσεν ὅ 
ΙΜάγνης «{υδῶν ἀριςείαν ἐν ἱππομαχίᾳ πρὸς 
“4μαζύνας, αὐτῶν δὲ οὐδὲν ἐμνήσθδη, ἐπαῖ- 
ἕαντες περικατέρρηξάν τε τὴν ἐσθῆτα καὶ 
τὰς κόµας ἐξέκειρων καὶ πᾶσαν λώβην προσ- 
έθεσαν. ἐφ᾽ οἷς ἤλγησε µάλιςα Γύγης, καὶ 
πολλάκις μὲν ἐς τὴν ΙΜαγνήτων γῆν ἐνέβαλε, 
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τέλος δὲ καὶ χειροῦται τὴν πόλιν. ἐπανελθὼν; ἸἨΜαδιάμ ὄνομα κύριον. καὶ ἨΜαδια- 
δὲ ἐς Σάρδεις πανηγύρεις ἐποιήσατο µεγαλο- | νῖτις χώρα, καὶ Ἡωαδιηναῖοι. 
πρεπεῖς. Nicol. Dam. exc. Peir. p. 451. μαδῶντα (Α Plut. 566) φαλακρόν, κα’ 

ΠΤαγνησία τόπος. Φόλου τρίχας, ση ἔχοντα. 
ΜΗ αγνῆτις, λίθος τίς ἐσιων οὕτω καλού: μάζα ἄρτος, φύραμα, ἢ ὁ σριφνὸς ρου 

µενος, ὃς ἔχει εσικὴν ἐνέργειαν ἕλκειν πρὸς : τος. "ὅσις ἀλῃιτοσιτεῖ, ὕδατε μεμεγκένην τὴν 
ἑαυτὸν τὸν σίδηρο». v δὲ ἐν «λεξαωνδρεία  μᾶζαν ἐσθίει, ὅςις δὲ ἀρτοσιτεῖ, ἔδατι ὃν 

τῆς «4ἰγύπτου ἐν τῷ σαραπείῳ πλάνης καὶ | δευμένον ἄρτον” (ΧΟγτ.62 18). 
χακουργίας τοιοῦτόν τι μηχάνημα" Σύανον μᾶζα κυρίως ἡ τροφὴ ἡ ἀπὸ γάλακτος» 
κατασκενάσαντες ἐκ χαλκοῦ, καὶ ἐν τῇ κε. καὶ σίτα, παρὰ τὸ μάττεσθαι. προπερισπᾶ- 
φαλῇ σίδηρον ἔνδοῦεν καφηλώσαντες, τὸν ται. ἐπὶ δὲ τοῦ κανθάρου Αριστοφάνης κα: 
λίθον τοῦτον ἐν τοῖς «ατνώμασιν ἄνωθεν | ταχρησικιῶς κέχρηται" οὐ γὰρ τὴν ἐξ ἀλφι 
τῆς σέγης ἔπηξαν ἀπὺ Φιαμέερο. τὸ δὲ ὑπὸ ΄των φιραδεῖσαν ὑΦηλοῦν θέλει (οὐ γὰρ αὗτη 
τῆς φυσικῆς βίας ἑλκόμενον τοῦ λίθου (µε: | κανθάρων τροφή) ἀλλὰ τὸ ἀποπάτηκα, τε- 
τέωρο» γὰρ ἐκρέματο) διὰ πολλὴν μηχωνὴν τέςι τὴν κύπρον. πίτυρα δέ τινα ἕματτον οἱ 
καὶ τέχνην ἐκρατεῖτο μέσον ἐδάφες καὶ ὁρύ- | οἰκέται" κόπρον γὰρ φυρᾶν ἄπισον. "αἱ 
φου, Φαυμαζόμενον καὶ μὴ παντελῶς κατα- αὖρε μᾶζαν ὡς τάχισα κανθδάρῳ” (κε. 
σπώμενον.' ε[. Cedrenus p. 335. Ρας. 1). καὶ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλοτοίοις πέ- 

ΠΠ αγνήτων κακά. καὶ οὔτετίφῶ περὶ | νοις ἐγκαυχωμένων" ᾽'μᾶζαν μειιαχὼς τὴν ὑπ' 
αὐτῶν ἀξίως ἔχω, κἂν τὰ ἸΜαγνήτων κακά, | ἐμοῦ μεμαγμένην. (Α Eq. 54) "καὶ πρώην 7 
κἂν τὸ Τερμέριον, κἂν πᾶσαν ἁπλῶς αὐτοῖς | ἐμοῦ μᾶζαν µεμαχύτος .{ακωνικήν, πανοερ: 
ἐπιφθέγξωμαι τὴν τραγῳύίαν μετὰ τοῦ σα- ) γοτάτως παραδραμώ», ὑφαρπάσας αὐτὴνπα 
τύρα καὶ τῆς κωμωδίας καὶ τοῦ µίμα. ὕτω | ρέθηκε τὴν ὑπ ἐμοῦ µεμαγιιένην” καὶ ἐν 
πᾶσα μὲν αἰσχρότης πᾶσα δὲ ἀπόνοια πρὸς  ἑτοίμῳ γενοµένην. τοῦτο δὲ ἀπὸ ἱςορίας εἰ 
— ἐπ᾽ ἐκείνοις τῷ ἀνδρὶ πεφιλοτέχνη- | ληφεν, ἧς κέµνηται Θουκυδίδης. 
Uulian. or.7 p. 210). µάζης ὤνιον ἄρτου πρᾶσις. 

Μάγοι παρὰ Πέρααις οἱ φιλόσοφοι καὶ μαζίσκας διαμεμεγμένας ἀντὶ το 
φιλύδεου ὦν ἦρχε Ζωροάσρης, καὶ μετὰ τᾶ-  πεφυραμένας, 
τον κατὰ διαδοχὴν Ὀξάναι καὶ «ςράμψυ- παζονομεῖον ἀγγεῖόν τι. 
χοι. Diog. L. prooem. μαζουρώῦ τὰ συςήµατα τῶν ἀςέρων, 

μάγος. μάγας ἐκάλην τοὺς ψευδεῖς φα»- | ἃ ἐν τῇ συνηθείᾳ ζῴδια καλοῦνται. ἑβροις' 
τασίας περιτιθέντας ἑαυτοῖς. ἀπὸ τούτο δὲ: δέ τινές φασι λέγεσθαι τὴν λέξιν, σηµαίο 
καὶ τοὺς φαρρακοὺς μάγους ἔλεγον. Zopo- δὲ καὶ τὸν ἀςρῷον κύνα. Chrysost. in leh 
χλῆς (08 387) ''"ὑφεὶς µιάγον τοιόνδε µηχα- 38 85. 
»ορράφον. ο μαζῶντες τρυφῶντες. 

ΠΜ άγωνος. | μάθημα ἐπιτήδευμα, ἀσχόλημα, δέαντα, 
κμαγώτερα Φελκτικώτερα". ἐν ἐπιγράμ- | διαγωγή, πρόφασις, ἀφ᾽ ἧς κέλλομεν περὶ τὸ 

µατι (ΑΡ 5 191) "ἀλλὰ σελίνων οὐλοτέρη καὶ | πράγματα διατρίβειν (δει. Α Plut. 424). μὲ; 
εινοῦ χρῶτα τερεινοτέρη, καὶ κεςσοῦ φωνεῦσα ᾿ταμα εν δέ ἐςι τὸ παύσασθω. οἴ.ν. μὲ 
μιαγώτερα... ταμαῦεἴν. 

μάδδαν (Α Ach. 732) μᾶζαν, τροφήν. ὅ- μαθητεία ἡ µάδησις, 
τως οἱ ἸΗεγαρεῖς διὰ δύο ὃ. ο μαῦθητιῶ μαφθεῖν ἐπιθυμῶ" ἀριςοφάνες 

μὰ Alu. οὐκ ἐπὶ τοῦ μὰ τὸν «4{ΐα ἔλε-, Νεφέλαις (1893) ""μαδητιῶ γάρ. ἀλλ ἄνοηι 
7ο», ὡς οἴονταί τινες" ἐχρῶντο δὲ αὐτῷ ἀντὶ | τὴν Φύραν. 
τοῦ μὰ «ία, ὥσπερ καὶ τῷ Aiu ἐπὶ τῷ]  μµαὺδών ἰδών"' 'ὁ δὲ Κελτὺς µαθὼν ἐγί 
ναί, ὅφεν καὶ ναὶ «{ία λέγορυσι καὶ ναὶ μὰ | λασε, καὶ κατέσκωπτεν ὡς ἀνὴρ παιδὶ κά 
4ία" ριςοφάνης Πλούτῳ (187) '“ναὶ μὰ 4ΐα | λων διαγωνιεῖσθαι.. καὶ αὖθις "ὡς ἔμαι 
τούτων γε πολλῷ πλείονα.' ἐπὶ κατωμοτικᾶ | κἀκεῖνον ἀνιςάμενον᾽ ἀντὶ τοῦ εἰδε. καὶ αρ 
τὸ μὰ «Πία, ὅταν αὐτᾷ προτάττηται τὸ ναί | σοφάνης (Αν. 385) 'μάδοι γὰρ ἄν τις κ 
eſ. v. νἡ τὴν ἱερὰν κεφαλήν. τῶν ἐχφρῶν σοφόν.᾽' 
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µαΐα ἡ µάμκη, ἡ Ἐρὀφός' (ΑΡ ϐ 8334) 
"καὶ σὺ τεράγλωχιν μµηλὀσδόε μµαιάδος 
Ἑρμᾶ,"' ἀντὶ τοῦ τροφοῦ, ητρός. 
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µαίνω ἐνθόυσιωδῶς κινοῦμαι. 
ἹΜαιονίδας Ὅμηρος. (ΑΡ 7 318) εἰ δ᾽ 

ἑάλως, ὀνγγρωςύ», ἐπεὶ καὶ κοέρανος ὕμνων 

Μαίανδρος ποταμὸς «ἄυδίας' ἐν ἐπι- | ἸΜαιορίδας γρίφων ἰχΦυβόλω» ἔθανε. (ΑΡ 

γθάµµασι» (ΑΡ 6110) "ἔκεανε ΠΜαιάνὑρου 
πὰρ τριέλικτον ὑδωρ.. καὶ Ἠ αιάνδριον 
ὑὕδωρ καὶ πεδίον. 

µατεία ἡ µαίευσις. 

7 2 '"τὰν ἴδα µούσαις φθεγξαμέναν κεφα- 
λά», ὦ Ἓένε, Ἰαιονίδεω.", 

Παίονος ὄνομα κύριον. 
Παιοτάλιμνος ὄνομα τόπε (Αα Ηαιῶ- 

μαιεύεται" Πισίδης Ἰ ̓μαιεύεται δὲ πᾶν | τιν λίμνην Α Nub. 273). 
τὸ τῆς Ῥώμης γένος, τοὺς σοὺς ἐπωίνοις 

ἐκλιέζον ὡς γάλα. μι, 
κ αιευυμέρην ἀντὶ τᾷ νευττοτροφᾶσαν' 

“εὗρον γυναῖκα ὄρνιθας μµανομένην.͵ 
µαιευόμενοι ζηταῦντες, ἐρευνιῶντες. 
μαιευτικῆς ἰατρικῆς. 
μαιεύτρια. 
Παικήνας ὄρυμα κύριον" "ἐν τῷ συν- 

δείπνω τοῦ ΠἨπαικήνα τράπεζα ἐγγώνιος ἦν 

ἀνεὶ τῦ οὐ ςρογγύλη οὐδὲ περιφερής. Γλ4- 
ταρλος (οἳ, ν. Ἱόρτιος). 

καικακτηριώ» ὁ πέμπτος μὴν παρ 
“θηναίοις, ὁ ἰανυνάριυς. ὠνυμάόθη δὲ ἀπὸ 

ἄιὸς µαιμάκτα, αιμιάκτης δέ ἐσιν ὁ ἐνθη- 
σιώδης καὶ ταρακτικύς. ἀρχὴν δὲ λαμβάνον- 
τος τοῦ χειμῶνος ἐν τούτῳ τῷ μηνὶ ὁ ἀἡρ 
ταράττεῖται καὶ μεταβολὴν ἔσχει. Harp. 

Παιμαλέδης. 
µαιμάσσει σφύζει, προθυμεῖται, κατα: 

ὁαπανᾶται,καταναλίσκεται, χυματᾶται, πηδᾷ, 

καλλάζει, κλονεῖται. 

ΠΜαιμάχης. 
(ιαιμόωσα καὶ µαιμῶσα (Ηοπ. Ε 661) 

ἐνδεησιῶσα καὶ ὀξέως ὁρμῶσα" ἢ τοῦ αἵμα. 
τος γευξικῶς ἔχουσα, τοῦ µ πλεονάζοντος, 
καὶ Σοφοκλῆς ἐπὶ τᾶ διψῶσαν (Αἱ. 50) “καὶ 

πῶς ἐπέσχε γεῖρα μαιμῶσαν φόνου; καὶ 
αὖθις (ΑΡ 6368) "δεινὸν µαιμώσαις ἐγκονέ- 
ουσα κυσί.” 

µαινάδας µαινοιένας, ζητόσας βαλχεύ- 
εὐ, παραφόρους. καὶ ριςοφάνης GThesm. 
477) ''μισῶ τὸν ἄνδρ ἐκεῖνον, εἰ μὴ µαίνο- 
μαι. 

ΠΜαιναλία ἔλαφος. καὶ µαιναλίων 
ὁριητικῶν' ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 61139) ''ἄγ- 
χεινται κεφἀλαὶ µαϊιναλίων ἐλάφων."' 

ΠΠαίναλος ὄνομα κύριο». 
μαινάς βάκχη. 
μαίνεται ὀργίεται. 
καινές µαινίδος εἶδος ἰχδος. 
καινόλης µανικός. 

Μαιόταλμος ποταμός. 
μµαϊσυμᾶς. πανήγυρις ἤγετο ἐν τῇ Ρώμη 

κατὰ τὸν μάιο» µῆνα. τὴν παράλιον κατα: 
λαμβάνονεες πόλιν τὴν λεγομένην Ὀκίαν οἱ 
τὰ πρῶτα τῆς Ρώμης τελοῦντες ἡδυπαῦ εἲν 
ἠνείγοντο, ἐν τοῖς Φαλαττίοις ὕδασιν ἀλλη- 
λους ἐμβάλλυντες' ὅθεν καὶ μαϊουμᾶς ὁ τῆς 
τοιαύτής ἑορτῆς καιρὸς ὠνομάζετο. ἐτέλουν 
δὲ μέχρις ᾿ἄναςασίου βασιλέως οἱ ἐν Κω»- 

ςαντινουπόλει πανήγυριν. τῶν βρυτῶν, καὶ 
ταύτην 4ναξάδιος ἔπαυσε. καὶ τὴν τῶν κυ- 
νῶ» δὲ ἐτέλυυν πανήγυριν οἱ Ρωμαῖοι κατὰ 
τὸν αὐγουςὸν µῆνα, ἀναιροῦντες αὐτοὺς ἐκ 
τῆς ἁλώδεωςξ τῆς ὑπὸ Γάλλων», διόει ἀνύ- 

λάκτοι ἔμειναν τιῶν χηνῶν ἐκβοησάντων. 
β]αῖρα ὄνομα κύριον. 
µαΐςσωρος τοῦ διδασκάλου. 
µαιωνήσονται λοχευθήσονεαι, γεννη: 

Φήσονται, Φεραπενθήσονται. 
Μαἵωρ Αράβιος σοφιςὴς ἔγραψε περὶ 

σάσεω» βιβλία Ω’, συνεχρόνισε δὲ ἄψίνῃ καὶ 
Νικαγόρα, ἐπὶ Φιλίππου τοῦ Καίσαρος καὶ 
ἐπάνω. 

µαιώρεις οἱ πρεσβῦται. 
ΠΜαιωτικὴ χώρα. 
Παιῶτιες λίμνη Ἀκοθδίας, 
ααίωτρα µαιώτρω». 
µάκαιρα» µάκαρία». 
κάκαρι σὺν τύχα ἀντὶ τοῦ µακαρία" 

Αριστοφάνης (Αν. 1708) “περιπέτεσθε τὸν 
μάκαρα µάχαρι σὺν τύχᾳ. ”. καὶ αὖθις 4ρι- 
ςοφάνης (Υεερ. 1366) ὦ μακάρὴ «ὐτόμενες, 

ὡς σε µακαραοµεν. παϊῖδας ἐφύτευσας ὅτι 
Χειροτεχνοιωτάτους." 

κκακαρία ὁ ὄλεθρος. θυγάτηρ τῇ “Ίδε, 
καὶ παροιμία “"βάλλ’ ἐς µακαρίαν, ἀντὶ τὸ 
εἲς δειλαιύτητα καὶ πανωλεθρίαν. ἢἤ βάλλ' 
ἐς µακαρίαν κατ εὐφημισμόν, ἐπεὶ καὶ οἱ 
τεΦνεῶτες μµακαρῖται λέγονται. καὶ ᾿Ἡρακλέ- 
οὓς δυγάτηρ, ἣν “4θηναῖοι ὑπὲρ αὐτῶν ἀπο- 
Φανᾶσαν πολύτελῶς ἔφΦαψαν. φελ. Α Εα.1148. 
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ΠΠακαρίαινος ὄνομα κύριο». 
µακάριος ὁ ἐν ἀγαθοῖς πάντοτε ὤν. 

λέγεται δὲ καὶ ὁ φεὺς μακάριος καὶ πιςὺς 

καὶ Γόνος δυνάςης. µετέδωκε δὲ ὁ μεγαλό- 
ῥωρος τοῦ ὀνόματος τοῖς εὐσεβῶς ζῶσιν, 
ὡσπερ καὶ τοῦ φεός"' ᾿ἐέγω εἶπα, Φεοὶ ἐςέ. 

καὶ ἄλλα πλεῖςα ὀνόματα τοιαῦτά εἰσι. Theo- 

doret. in Ps. 1, 
ἨἩακάριος. δύο ἐγένοντο ἸΠακάριοι ὑμώ- 

»ύμοι καὶ περιῤόητοι ὃν ἄσκησι», διὰ βίον, 
διὰ τρόπο», διὰ τὰ μαθήματα. ὁ μὲν «4ἰγύ- 
πτιος δαυματουργὺς ἦν καὶ μετὰ τοῦ εὖλα- 
βοῦς πρὸς τοὺς ἐνειγχάνοντας αὐςηρός' ὁ 
δὲ «λεξανδρεὺς κατὰ πάντα ὢν παραπλή: 

σιος τῷ «4ὐγυπτίῳ, πρὺς τὲς ἐντυγχάνοντας 

ἦν ἱλαρὼὰς καὶ τῷ χαριενείεσθαι τοὺς νέους 
ἦγε πρὸς ἄσκησιν. τούτω» Ιὐάγριος γενόμε- 
νος μαθητὴὶς τὴν δὲ ἔογων φιλοσοφίαν ἐκτή- 
σατο, πρότερον λόγῳ μόνῳ φιλόσοφος ὤ»' 
ὃς ἐν. Κωνςαντινουπόλει ὑπὸ Γρηγορίου τοῦ 
Φεολόγα εἰς τὴν τοῦ διακύνου προεχειρίσύη 
τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐς τὴν «4ἰγυπτον κατελνὼν 

καὶ τοῖς προλεχῶ εἴσιν ἐντυχὼν ἀνδράσι τὸν 
ἐκείνω» ῥίον ἐξήλωσε, τότῳ καὶ βιβλία ἆ αγαν 
σπουδαῖα συ}γέγ θαπται, ὦ»ν τὸ μὲν ἸΗονα- 
χὺς ἢ περὶ πρακτικῆς ἐπιγέγραπται, τὸ ὁὲ 
Γνωςικὺς Ἠ περὶ τῶν καταξιωφέντων γνώ- 
σεως (κεφάλαια δὲ αὐτοῦ ν΄), τὸ δὲ ἄντιρ. 

οητικόν, πρὸς τοὺς πειράζοντας δαίμονας, 
ἐν οἱ δηηρημιένον µέρεσι κατὰ τὸν ἀριθμὸν 
τῶν η λογισμῶν: καὶ χ΄ προγνωςικὰ προ- 
βλήματα, καὶ σιχηρὰ ᾖ, ἓν πρὸς τοὺς ἐν 
κοιροβίοις ἡ συνοδίαις μοναχές, καὶ ἐν πρὸς 

τὴν παρθένον. καί φησι κατὰ λέξιν οὕτως 
'"ἀναγκαῖον τὰς ὁδοὺς τῶν προοδευσάντων |; 

μιοναχῶν ὀρθῶς ὑιερωτᾶν καὶ πρὸς αὐτὰς 
κατορθυῦσθω. πολλὰ }άρ ἐσιν ὑπ' αὐτῶν 
ῥηθέντα καὶ πραχθέντα καλῶς' ἐν οἷς καὶ 
τοῦτό τις ἔφησεν, ὅτι τὴν ξηροτέραν καὶ ἀνώ- 
µαλον δίαιτα», ἀγάπῃ σιζευχθεῖσαν, Φἄττον 

διάγειν τὸν [ιοναχὸν εἰς ἀπάθειαν. So- 
erat. 4 20. 

μακαρίτας τοὺς τεθγεῶτας, εὐφήμως, 

ὡς µακαρίων ὄντων τῶν τελευτησάντω», ὅτι 
οὐκέτι αἰσθ άνονταί τινος δεινοῦ. «ωριέων 
τινὲς αὐτοὺς ζαμερίτας καλοῦσιν, οἷον τῆς 
μείζονος µερίδος ᾖ δη κεκοινωνηκότας" τὸ γὰρ 
ζα ἐπὶ τοῦ μεγάλου τίθεται. “ρισοφάνης 
ΗΠλούτῳ (605) “ὡς µακαρίτη», ὦ «{άματερ, 
τὸν βίον αὐτῦ κατέλεξας, εἰ φεισάµενος καὶ 

Μακαρίαινος -- µακραίωγας 

µοχφήσας καταλείψει μηδὲ ταφῆναι." κατε- 
χρήσατο δὲ ἀνεὶ τοῦ µιακάριο», εἰ μὴ ἄρα 
παίζει, οἷον νεκροῦ βίον. 

µακάρων νῆσοι ἡ ἀκρόπολις τῶν ἐν 
Βοιωτία Θηῤῶ»ν τὸ παλαιόν, ὡς "ἁρμενίδας, 

ιιακεὸνῆς ἴσως αηκεδανῆς, ἡ κατ ἐπί. 
τασιν λίαν κεὀνῆς, 

Πακεδόνειος πόλις τῶν Πακεδόνων, 

Μακεδονία δὲ χώρα. 
ἸΠακεδόνιος. οὗτος πλεῖσα ὅσα καχἠ 

κατὰ Ἀρισιανῶν ἐνεδείξατο, καὶ τὸν κολο- 

φῶνα τῶν κακῶν οἷς ἔδρασεν ἐπιτίθησι" πι- 
Φόμενος γὰρ κατὰ τὸ Παφλαγόνων ἕθνος 
πλείσους εἶναι τῆς Νανατικῆς Φρησκείας, καὶ 
µάλιςα κατὰ τὸ Ἰπαντίνιον, συ»ιδών τε ὡς 
οὐχ οἷόν τε τοσοῦτο πλῆθος ὃν ἐκκλησιαςι 
κῶν ἀνθρώπων ἐλωύνεσθαι, τετραρίθµοις 
σρατιώτας γνώµῃ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν Πα: 
φλαγονίαν πεμφύ ναι πεποίηκε», ὅπως φόβῳ 
τῶν ὁπλιτῶν τὴν ρειανικὴν δόξαν προσὀέ 
ξωντάα. οἱ δὲ ἐκεῖσε ζήλῳ τῆς ꝰonoxtia 
ἀπονοίᾳ κατὰ τῶν ςρατιωτῶν ἐχρήσαντο" καὶ 
συµβολῆς γενομένης τῶν μὲν Παφλαγόνων 
συχνοὶ πίπτασι, τῶν δὲ σρατιωτῶ»ν πλὴν ὁ- 

γων πάντες. διὰ τοῦτο προσέκρονσε τῷ βα: 
σιλεῖ, ἄλλως τε καὶ ὅτι µετέθηκε τὰ λείψανα 
τοῦ μεγάλου Κωνςαντίνου" οἱ γὰρ λαοὶ du- 
χώλυον τοῦτο, ἀνύσιον εἶναι λέχοντες, σα: 
συμβαλόντες µάχῃ πολλοὶ ὅσοι πίπτονσυ. 
ὕςερον δὲ καὶ καθηρέθη ὁ Ηακεδόνιος. Se- 
erat. 32 38. 

Μακεὺὼν Ἰωακεδόνος, τὸ ηλυκὸν Ἠα: 
κέτις. 

ο άκελλ α δίκελλα" 4ρισοφάνης (Αν. 1230 

'ὦ 6 ρε μιῶρε, μὴ Φεῶν κίνει φρένας δε 
νάς, ὅπως μή σου γένος πανώλεθρον «{.ὸς 
κκακέλληη πᾶν ἀναςρέψῃ δύχη.'. ἐπὶ τῶν ῥλα- 
σφήµων εἴρηται. 

µακκοᾷ ἀνοηταίνει, ἐνεόν ἐςιν. ἔφαμο 
δὲ ὅτι ἡ ἸΜακκὼ ἐνεὰ ἦν. ριςοφάνης (Εφ. 
807) 'Ἱκαὶ τὸ τοῦ ὀήμου πρόσωπον μακκοᾷ 
καθήμενο». καὶ μεμακκοακότα (Εη. 63) 
ἀντὶ τοῦ ἀνοηταίνοντα. 

ΠΜακκὼ καὶ «{4αιμώ γυναῖχες, αἳ ἐγζ 
»Οντο ἐνεαί, τουτέςσι βαρέως νοοῦσαι. κε. 4 

κα. 63. 
μακρὰ γραμμή ᾗ καταδικάζουσα: ὁὁ 

ἀπολύω» βραχεῖαν ἐσημειοῦτο, 
µακραίωνας µακροβίας. Σοφοχκλῆς (08 

518) "οὗτοι βίΗ µοι τοῦ μακραίωνος πύθν 



µακραίωνε σχολῇ -- µαλφθακόν 

φέροντι τήνδε βάξιν, ἀντὶ τοῦ οὐ βόλομαι 
ζήν ἐπὶ ταύτῃ τῇ φήμη. 

µακραίω»νι σχολῇ πολυχρονίῳ, βραδεῖ 
ἀγῶνι. ΣΦοφοκλῆς (ΑΙ. 194). 
μακρὰ» οὐσία». οὕτω λέγεσι τὴν πολ- 

ήν ἄττικοί. 
μακρὰ χαίρει» οἰμώζειν, ςενάζειν. 
μακρέτειος ὃ πολυχρόνιος. 
Μακροκέφαλοι. ἔθνος ἔσιν ἔτω καλή- 

µενον. ΠΠαλαίφατος δέφησι», ἐν ἕ τῶν Τρωι- 
κών, ἐν τῇ ««41βύῃ ὑπεράνω ἸΚύλχων οἰκεῖν 
τοὺς ἸἩΜακροκεφάλες. Harp. 
μακρὸν ποιῶ ἀντὶ τοῦ μηκύνω. 

Φιλαπίδης. 
µακροπόνηρος. 
μακρούς" (Α Δε]. 303) ''σοῦ ὁ) ἐγὼ λό- 

Ίους λέγονεος οὐκ ἀκούσομαι μακρούς.) ἡ οὐ 
Ἰέγει ὅτι τοὺς μακρὸς οὐ προσήσοµαι, ἀκάσ- 
σοµαι δὲ τὲς διὰ συρτοµίας λεγομένας, ἆλλ' 
υτε πάντες λόγοι μακροὶ πεφύκασι κρινόµε- 
γοι πρὸς πρᾶξιν, εἰ πέπρακται, 
μακροχρονῶ. 

 κακρῷ ἀντὶ τοῦ πολύ. Εὐνάπιος (εξ, v. 
Καρῖνος) ''Ιαρῖνος ὁ βασιλ εὓς γενόμενος -- 
μακρῷ παρηλθε.” καὶ αὖθις (Α Ὑενρ. 1449) 
Ἱούτων ἁπάντων ἦν ὑβριςότατος μακρῷ.” 

b —RX ἀντὶ τοῦ κατὰ πολύ: Ηρόδοτος 
τη) * ἄριςος ἐγένετο μακρῷ ρισόδημος 
χατὰ γρώμµας τὰς ἐμάς.' καὶ αὖθις ' ̓ μακρῷ 
ὀιέσηκε. 

Ἠάκρωνος ἐφνικό». 
μάκτρα duiu ἐπιμήκης, ἐν  μιάττουσι 

τά ἄλενρα. ριςοφάνης Πλούτῳ (545) '"ἀντὶ 

οὕτω 

δὲ μάκεφας, πιδάκνης πλευρὰν. ἐρρωγυῖα».') 
μάλα εὐκύτως πάνυ δικαίως.) 
Ἡαλακηνός ὄνομα κύριον. 
μαλακία ῥαδυμία, νύσος" (Ρο]γίν, ἃ 79) 

καὶ µάλισα διὰ τὰς μαλακίας τῶν Κελτῶν 
χαὶ φυγοπονίας ώρισε τὸν ἀδελφὸν ὁ αρωγεῖν. 
μαλάκια ὅσα τῶν ἐνύδρων ὁ ὐςέα ἂκ ἔχευ 

οἷον σηπία πολύπαυς, ταῦτα δὲ καὶ ἄναιμά 
ἐσι καὶ ἄσπλαγχνα (aelian. Ν. Α. 11 37). τι» 
" δὲ µαλάκεια διὰ διφθόγγου γθάφονσι. 

μαλακί ξεσθδαι, ἐν ταῖς νόσοις φασὶν 
ἀττικοὶ τὰς κιὲν γυναῖκας κιαλακίζεσθαι, τὲς 
δὲ ἄνδρας ἀσφθενεῖ». 

µαλακέων (Α Εεε]. 4050) ὁ µαλακός. 
μαλακό» ἁπαλόν, ἢ καὶ ἀσελγές. 'ὃ δὲ 

οὐ πάνυ δεξιῶς ὑπεξῆλθεν ἀδυμίᾳ, καὶ * 
Ἰῶν πλειόνων γενοµένω» διὰ τὸ μαλακῶς τὸν 

68! 

τράχηλο» παρασχεῖν.᾽ 
µαλακός. ὅτι πάντων» φρονιμώτερον 

ζῴον ὁ ἄνθρωπος, καὶ τὴν γεῦσιν, ἀφὴν οὔ- 
σαν, ἀκριβεςέραν ἔχει, διότι μαλακώτερος καὶ 
τὴν ἀφὴν αἰσφητικώτερος. Δᾶττον γὰρ δια- 
φορεῖται τὰ περιττώματα, καὶ οὐκ ἐπιῷολᾶ- 
ται αὐτᾶ τὸ φανταςικὺν καὶ λογιςικόν. ἐπι- 
σῆσαι δὲ χρὴ µήποτε ὡς ὑλικὸν αἴτιον αἲ- 
τιᾶται τὴν σάρκα" οὐ γὰρ ποιητική ἐσι φρο- 
ν»ήσεως ὡς συναίτιον. διὰ γὰρ τὸν σύνδεσμον 
διατίθεται τὰ ψυχικὰ κινήματα ταῖς τὸ σώ- 
µατος κράσεσιν, οὐ γεννώμµενα ὑπὸ τῆς κρά- 
σέεως, ἀλλ οὐκ ἄνευ τῆς τοιᾶσδε κράσέως 
τοιῶσὺε ἢ τοιῶσδε ἐνεργοῦντα. εἲ ὁέ τινα 
εἴῃ ἄλλα τοῦ ἀνθρώπε µαλακωτέραν ἔχοντα 
σάρκα, οἷον οἱ σκώληκες, τοῖς ἄλλοις ὁῆλον 
ὅτι ἑλλείπουσιν' οὐ γὰρ ἔχουσι τέλειον τὸ 
φανταςικόν" ἀλλὰ νῦν περὶ τῶν τελείων ζῴων 
4 λόγος. τάχα δὲ οὐδὲ σάρξ ἡ τῶν σκωλή- 

κω», ὡς οὐδὲ τῶν μνιῶν. ὅτι δὲ τῷ µωαλα- 
κωτέραν ἔχειν τὴν σάρκα ὁ ἄνθρωπος φρο- 
νιμώτερος, σημεῖόν ἐσι τὸ τοὺς µαλωκωτέ- 
ρους τῶν ἀνθρώπων φρονιμωτέρους καὶ εὐ- 
φτεςέρους εἶναι, τῶν ἄλλων πάντων διαθέ- 
σεων καὶ φυσικιῶν ἰδιωμιάτω» ὁμοίως ἐχόντων. 
διὸ καὶ τοὺς ἀνοήτες παχυδέρµες καλοῦμεν. 
Ῥ]μ]οροῃ. in Αγ. de anima, M 111. 

µαλακόςρακοι ἰχθύες, ὅσα ἐκδύετωι, 
οἷον ἀςακοὶ καρίδες πάγεροι καρκίνοι. ταῦτα 
δὲ μόνα ἐκδύονται. ε{, Aelian. N. Α. 11 37. 

µαλάσσου (Ἡ Αἱ, 504) ἀντὶ τοῦ µετα- 
ῥάλλου. 

ΠΜαλαχίας ὄνομα κύριο», 
ἠ]αλέας ἀκρωτήριον καὶ ὄρος. 
ἠΤάλειον ὄρος" ''Μαλειάων ὄρος αἰπύ" 

Ὅμηρος (γ 287). 
Ιἠάλεος ὄνομα κύριο», (αιςὺς πόλις 

Κρήτης, Ὅμηρος (} 296) "ἐς Φαιςσύν' μικρὸς 
(αἱ. ΠΠ αλέου) δὲ λίθος μέγα κῦμ ἀποέργει.) 
ἸΜάλεος γάρ τις τελέσας τὸν λίΦον τοῦτον 
ἀνιέρωσε τῷ Ποσειδῶνι πρὸς τὸ μὴ τὸ κύ- 
µατα προσπελάζειν τῇ Φαιςῷ. 

μαλερόν λαμπρό, σποὺόεν, ἰσχυρύν, 
ὀξύ, ἀσθενές, ξηρόν, dout. τὸ δὲ μ αλερὸ» 
πῦρ τὸ ὀξὺ ἢ µαραντικόν, σφοὺρόν. καὶ 
μαλερὰς φρένας τὰς ἀσφενεῖς καὶ ξηράς. 
(ΑΡ 6 207) "ῥιπίδα τὰν μαλερὸν Φάλπος ἆμυ- 
ρομέναν.᾽ 

μα λΦακόν ἔκλντον, μαλακό», (ΑΡΤ ϱ5)"ὃ 
δ᾽ αὐτὸν ἐξάγαγεν βιότου μαλδακίῃ σοφίης.' 
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μαλῦακώτερον πρὸς τὸ ἠδύτερον τοῦ 
βίου καὶ εὖ ἔγον' ᾿ἄρισοφάνης Βατράγχοις 
(049) “τὸ δὲ μεταςρέφεσύ’ ἀεὶ πρὸς τὺ µαλ- 
Φακώτερον δεξιοῦ πρὺς ἀνδρός ἐςι καὶ φύ. 
σει Θηραμένους.” 

μαλθάξαι ἀγαθῦναι, καταπράῦναι. “τὴς 
μὲν δώροις μαλδασσομένος καὶ ἐς τὸς κλή- 
σεις συνιένωι”) Diog. L. 4 8). καὶ αὖδις "τὸ 
γὰρ δυνάμενον ἐκεῖνον τὺν ἄνδρα µαλθάξαι 
ἓν μόνον ἦν, ἡ τῶν τρόπων ἐπιείχεια καὶ ὁ 

τοῦ δικαίου κατὰ φύσιν ἔρως.. ε[. ν. νάρκη. 
μάλςδη ὃ μεκαλαγμένος κηρός. Harp. 
μάλδων" “ὁ γὐνανδρός τε καὶ κμάλθων 

τύραννος" ἀντὶ τοῦ ἔκλυτος. 
μαλιασμιός νόσος περὶ τοὺς ὄνους γινο- 

µένη, ὃς ἐσι κατάρρους διὰ µυκτήρων. καὶ 
ερόφος περὶ τοὺς αὐτούς, οὐκ ἐκφεύγει δὲ 

οὐθέτερον τῶν νοσημάτων ὁ ὄνος, 
µάλιςα ἀντὶ τοῦ ἀκριῤῶς ὁ Θυκυδίδης 

λαμβάνει. 4ο. Thue. { 17 οι 3 93. 
µαλκίομεν «{ημοσθένης ἐν ὃ' Φιλιππι- 

κῶν φησί 85). 

µάλκιον ἀσθενές, ψυχρότατον"' "ὁ δὲ 
ΠΤιθριδάτης πιὼν φάριακον ἀσθενές τε καὶ 
μάλκιο» βραδέως τὴν ἰσχὺν ἀπεδείκνυτο."' 

μαλκίςατον Ψψυχρότατο»ν" "“τόδε μοι 
µαλκίσατον ἡμαρ. 

ΠΜάλλιος ὄνομα κύριον. ὅτι ἸΜάλλιος ὁ 
ὕπατος τὸν. ἑαυτοῦ παῖδα ιονομαγήσαντα 
Ποντίῳ τῷ {ατίνῳ καὶ καταβαλύντα τὸν 
ἀντίπαλον ὡς μὲν ἀριςέα ἐςεφάνωσε», ὡς δὲ 
ὑπερβάντα τὰ ἐξ αὐτοῦ τεταγμένα ἐπελέκι- 
σεν. ὃ δὴ αὖν ὠμύτητι πραχὺὲν εὐπειδεςά- 
τους τοῖς ἄρχουσι Γωμαίους κατέςησεν. 

μᾶλλον μᾶλλον ἀντὶ τοῦ ἀεὶ καὶ μᾶλ.- 
λον: ἄλεξις «τοθίδι "πῶς ἐπινεφεῖ τὸ πρῶ- 
τον ὁ Ζεὺς ἡσυχῇ, ἔπειτα μᾶλλον μᾶλλον. 
«4ναξίλας Ὅραις, «ἄλεξις Πεζονίκῃ. ef. v. 

οὐδὲν μᾶλλον. 

μᾶλλον ὁ Φρύξ. ἡ παροιμία ἐνθένδε. 
οἱ ζ σοφοὶ ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κφοίσα τές τιῶν 
ὄντων εὐδαιμονέσωτος, οἳ μὲν ἀπεκρίναντο 

τὰ ἄγρια ἕφα (ὑπὲρ γὰρ τῆς αὐτονομίας 
ἀποθνήσκει), οἳ δὲ πελαργάς (δύα γὰρ »όμε 
τῇ φύσει τὸ δίκαιον ἔγεσν, Σόλων δὲ ἀδένα 

πρὸ τῆς τελευταίας ἡμέρας. παρεςὼς δὲ «4ἴσω- 

πος ὁ Φρὺξ ὁ λογοποιός 'τοσᾶτον" εἶπεν '"ὑπε- 
έχεις τῶ» ἄλλων» ὅσον Φάλωσσα ποταμῶν.”' 
ἀκέσας δὲ Κροῖσος εἶπε ''μᾶλλον ὁ Φρύξ.Ὀ 

ΠΜάλλωνος ὄνομα ἐδνικόν. 

µαλνθ ακώτερον -- ΜἩάναιχμος α 

Πάλχος Βυζάντιος σοφιςὴς ἔγραψέν 
ἱςορίαν ἀπὸ τῆς βασιλείας Κωνςαντίνου καὶ 
Ίως “ναςασίου, ἐν ᾗ τὰ κατὰ Ζήνωνα καὶ 

Βασιλίσκον καὶ τὸν ἐμπρησμὸν τῆς δηµιοσίας 
βιῤλιοφήκης καὶ τῶν ἀγαλμάτων τοῦ 4ὐγε- 
σαίου καὶ ἄλλα τινὰ διεξέρχεται, µάλα σε- 

ινῶς καὶ τραγωδίας δίκην ἀποθρηνῶν αὐτά. 
Μάμας, ὅτι ἐν τῷ ἁγίῳ ἸΗάμαντι γέ- 

φυρα ἦν µεγάλη, ιβ’ καμάρας ἔχησα" ὕδατα 
γὰρ κατήρχοντο πολλά. ἔνθα καὶ ὁράκων 
ἵσατο γαλκᾶς διὰ τὸ δοκεῖν δράκοντα οἶκεῖν 
ἐκεῖσε" ἔνία καὶ πολλαὶ παρθένοι ἐτύθησαν. 
Βασιλίσκος γάρ τις ἐρασθεὶς τοῦ τύπου, ὃς 

ἦν Νουμεριανοῦ Καίσαρος, ἐκεῖσε κατῴκησε 
καὶ ναὺν ἤγειρεν' ἅπερ Ζήνων κατέλυσεν. 
Godin. orig. ΟΡ. 

ΠΠαμερτεῖνος ὄνομα κύριον. 
ΠΠαμμιάκυθος ὄνομα κύριον. εξ. ν. 

ἀβελτερώτατος. 
µαμμίαν ἄττικοὶ τὴν μητέρα, ἀπὸ τοῦ 

τὰ παιδία μιαμμᾶν τὸ φαγεῖν λέγειν, 
μαμωνᾶς χρυσός, γήινος πλοῦτος, εχὶ 

ὁ ἐκ τοῦ Σατανᾶ, ἀλλ’ ὁ περιττὺς καὶ ὑπὲρ 

τὴν χρείαν. 
Παναῖμ ςσριτηγὸς ὃ νικήσας τοὺς δκή- 

δας, οὗ ἡ ςήλη ἵσατο ἐν τῷ καλουμένῳ 

ὠρείῳ, ὃ ἔςι µόδιος. ἦν» γὰρ ὠρεῖον ἔνθα 
νῦν ἵςανται κίονες πρὸ τοῦ οἴκου τοῦ Κρα 

τεροῦ”" ἔνθα ἵσατο καὶ µόδιος χαλκοῦς, πλη- 
σίον τιῶν χειρῶν. ἦν δὲ δίκαιον µέτρον, ὡς 
ἂν τῷ χωρήµατι αὐτοῦ πωλῶσι πάνἑες οἱ 
σιτοπρᾶται καὶ ἀγοράζωσιν οἳ σιτῶναι, καὶ 
τῷ ἴσῳω µέτρῳ ὀιδῶται σιτηρέσιον. τοῦςυ δὲ 
ἐνομοφέτησεν δαλεντινιανός, πιπράσκεσθαι 
τὸν σἴτον µοδίους ιό τῷ νομίσματι, κηδε- 
νὸς ἀντιλέγοντος. ὅδεν τις »αύτης τᾶτο μὴ 
ποιήσας τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀφηρέθη. ὅὄδεν 
ἐτυπιώθησαν αἱ γαλκαῖ χεῖρες τοῖς λαμβά- 
νουσι καὶ τοῖς διδοῦσι», ἀμφοτέρους ἐκ τῶν 

τεταγµένων (ὴ ἀτακτεῖν. ἦν δὲ καὶ Ἔαλεν- 
τινιανοῦ τοῦ βασιλέως ςήλη, ἔξαμον ἔχουσι 
ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί, ἁρπαγῆναι εἲς πάκτον, διὰ 
τὸ καὶ αὐτὴν ὑπάρχειν ἀργυρᾶν μαράν, ὑπὺ 
Καρίη Πρωτίκτορος τῷ ῥ' ἔτει Ἰουσινιανδ. 
οἳ, Codin. orig. CP ρ. 35. 

Πήανάινος ὄνομα κύριον. 
ΠΜ άναιχμος λωπεκοννήσιος, κατὰ δέα 

τινας Προικοννήσιος, φιλόσοφος Πλατωνικός, 
ἔγραψε φιλόσοφα, καὶ εἲς τὰς Πλάτωνος πο- 
λείας βιῤλία Υ.. 



Μάναιχμος ὃ -- Μάνης Ὁ 

Ρ ἸΠΜάναιγχκος Σικνώνιος, υἱὸς "ἄλκιῤίου 

ἢ ̓ λκιῤιάδου, ἱςορικός, Ὑγέγονε δὲ ἐπὶ τῶν 
διαδόχων. ἔγοαψεν ἱςορίαν τῶν κατὰ τὸν 
Μακεδόνα "4λέξανδρο». 

Μανασσῆς βασιλεὺς Ἱερουσαλήα, υἱὸς 
᾿Εζεκίου, ῥασιλεύσας ἔτη νε Ιουδαίας, ὃς 
ἐγένετο μιαρώτατος καὶ ἀσεβέςατος καὶ πα» 
ρανομώτατος ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους ἐπὶ 
εἰδωλομανία καὶ αἱματεκχυσίᾳ, καὶ τὸν εμέ 
γα» Ησωαΐαιν πρίσας καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ — 
udtur ἀθώων πληρώσας οὐχ ἧττον εἴδωλο- 

λάτρησε τῶν» —— καὶ — καὶ τὸν 

οἶκον κνυρίο κατακολύνας, καὶ τετραπρύσω- 

πὸν εἴδωλον τοῦ «Πιὸς ἐν αὐτῷ σήσας, οὐ 

διέλειπεν οἰωνιζόμενος καὶ φαριακεύων καὶ 
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θης ποιητικός. ''καὶ φανεῖται πολὺν τὸν µαν- 
ὁραγόραν ἐκπεπωκιός. 

μανδραγορίζω, 
η] ́ 3 ς — μι 1 — μανδύας εἶδος ἱματίου, ὅπερ καλεῖται 

λωρίέκιον. 
— * 

Πάνεδως «Πιοσπύλεως τῆς «4ἰγύπτα Πα 
τ 4 ΄ ] ) η 

Σεβεννύτης. φεσιολογικά, ἀποτελεσματικὰ δι 

ἐπῶν, καὶ ἄλλα τινὰ ἀςρονομούμενα. * τν [ η 

Μάνεδως Πήένδης τῆς «4ἰγύπτου, ἆθ- b 
χιερεύς, γραψε περὶ χατασκευῆς κυφίων. 

μανείην εὐκτικόν. 

μανέρως καὶ περιμανώς ὀνόματα 
ὠδῆς. Εὔβουλος Καμπυλίωνι. 
. 

J .. ’ 

ΠΙάνης ὄνομα κύριον οἰκέτου. «ἄριςοφά-α 
νης Ὄρνισι (5398) "νῦν ἃ᾽ ἀνράπος”, ἡλι- 

αἰσχρουργῶν καὶ κοιχώµενος καὶ πᾶν εἶδος | Φίους, Ἰάνας.” 

κακίας μεθ ὑπερῥολῆς διαπραττόµένος, διὸ 
καὶ κατὰ Φείαν ὀργὴν συλληφθεὶς ὑπὸ Ί]α- 

ζ Μάνης. οὗτος ὁ τρισκατάρατυς ἐπὶ «4 ὐ-ν 
ϱηλιανοῦ βασιλέως ἐμάνη, Ἀριςὸν ἑαυτὸν 

ροδὰχ βασιλέως «4σσυφίων δέσµιος εἲς Νι- | καὶ πνεζμα ἅγιον φανταξ ζόμένος, μαδητὰς 
νενὴ τὴν πόλιν αἰχμάλωτος ἀπήχδη, καὶ ἐς 
τὸ χαλκοῦν ἄγαλμα καδείρχώη. συνιεὶς δὲ 
ἐπὶ τοῖς πλημμελήμασι» ἀξίαν εἰληφέναι τὴν 
τιμωρία», ἐδεήθη τοῦ κυρίου συγγνῶναί οἱ 

ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις" μὴ }ὰρ εἶναι κιέγα ὃὶεἂ 
ἐγκώμιον, εἰ δίκαιον σώσενεν, ἀγωθοῦ δέ, εἰ 

µετάνοιαν ἁμαρτωλοῦ προσοῖτο, καὶ τὸ μὲν 
ἄγαλμα δείᾳ δυνάμει διερράγη, ὁ δὲ Φεὸς 
ἠγάθυνε τὸν βασιλέα, καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ 
αὐτὸν ἐξέπεμψεν. ὃ δὲ ἐπανελθὼν καὶ θείας 
Σοηςότητος πεῖραν λαθών πᾶσαν μὲν εἶἴδω- 
λικὴν κατέςρεψε σκηνή», τὸ δὲ ἱερὸν τᾷ 9 εὔ 
ἤγνισε, καὶ τὸν »όμον ἐφύλαξε, καὶ τὴν πό- 
λιν τειχίσας καὶ ἐπικτίσας διεῖπε δικαίως καὶ 
εὐσεβῶς, δεδεµένῳ δὲ ὄνει ἐν φυλακῇ ἐν πέ- 
δαις χαλκαῖς ἐν Βαῤυλῶνι ἐδίδυσαν αὐτιῷ 

ἐκ πιτύρων ἄρτον βραχὺν καὶ ὕδωρ ὀλίγον 
σὺν ὄξει μµετρητῷ, πρὸς τὸ ζῆν αὐτὸν καὶ 
μόνον. καὶ τότε προσηύξατο πρὺς κύριον 
"κύριε παντοκράτορ" ' καὶ ἐπακούσας ὁ Φεὸς 
τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν» ὅε- 
σμῶν, καὶ ὑπέςερεψεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 
λατρεύσας κυρίω ἐξ ὅλης — ἐλογίσθη 
δίκαιος. Coustitut. Apostol. 2 99 

κανδαλωτόν εἶδος — ποικίλο» 
καὶ ἠδύ. ''Φηλυδριῶδες καὶ κατεγλωττισµέ- 
ον καὶ μανδαλωτόν’' "ρισοφάνης «φησί 
Την. 197). 

μανδάτωρος εἶδος ἀξιώματος, 
πεύθη». 

μα»δραγόρας ὑπνωτικὸς καρπός, ἡ λή: 

οἳ, v. 

ιῇ ὡς ἂν ὁ Χοις ὃς ἐπαγόμενος, καὶ ἐκ πά- 
σης αἰρέσεως εἴ τι κακὺν ἐρανισάμενος, ἐν 
Περσίδος εἲς τὴν ᾿Εωμιαίω» γῆν κατὰ Φεοῦ 
συγχιόρησι» εἰσέφρησε». 

οὗτος ὁ καὶ Μάνης καὶ Φκυθιανὺς λεγό- 

ἁένος Βραγιὰν ἦν τὸ γένος, διδάσκαλον δὲ 
ἔσγε Βονὐδᾶν τὸν πρώην καλούμενον Τερέ- 
βινδον, ὃς παιδευδεὶς τὰ "Ελλήνων τὴν Eu- 
πεδοκλέους ἠγάπησεν «ἄρεσιν, β ἀρχὰς λέ- 
γοντος ἀντικειμένας ἀλλήλωις. εἰσελθὼν δὲ 

ἐν Περσίδι ἐκ παρθένου ἑαυτὸν ἔφασκε γε: 
γεννῆσθαι καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἀνατραφῆναι, 

καὶ σι γθαψάμενος βιβλία ὁ΄ τὸ ἐν ἐπωνό- 
µασε τῶν µυςηρίων, τὸ δὲ τὸ εὐαγγέλιον, 
τὸ δὲ τὸν Φησαυρόν, τὸ δὲ τῶν κεφαλαίων. 
καὶ ὁ ἐν Ηουδδᾶς οὗτος, ὁ καὶ Τερέβιν- 

Φος, ὑπὺ πνεύματος ἀκαθάόρτου συντριῤβεὶς 
ἀπώλετο: γυνὴ δέτις, πας ᾗ κατέλυσε, τὰ 
χρήματα αὐτοῦ καὶ τὰς ῥεβήλους ῥέβλους 
κληρονομήσασα «ὠνεῖται παιδάριον ἐτῶν ζ, 
τοὔνοια Κούῤρικο», ὃν καὶ ὑιδάξασα γράµ- 

µατα καὶ ἐλευθερώσασα κληρονόκον ἑαυτῆς 
πάντων καθίςησιν. ὃ δὲ λαβὼν τὰ βιβλία 
τοῦ Βοιδδᾶ καὶ τὰ χοήµατα διήρχετο τὴν 
ΗΠερσίδα, ἨΜάνην ἑαυτὸν ὀνομάζων, καὶ τῆς 
πλάνης τοῦ ΒΠουδδᾶ συνίσωρ γενόμενος τὰ 
βιῤλία πονήµατα ἴδια ἔλεγεν. ὃν ὁ βασιλεὺς 
ΠΠερσῶν ἐξέδειρε ζῶντα ὡς αἴτιο» τοῦ ὃα- 
νάτονυ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ γενύμµενον" νοσοῦντος 
γὰρ καὶ Φεραπείας πολλῆς παρὰ τῶν ἑας οι. 

τυγχάνοντος, ὁ Κούῤρικος ὑπέσχετο χωρὶς 
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Ἰατρῶν ἀναςῆσαι αὐτόν, καὶ ἀποσήσας τοὺς | καὶ Ὅμηρος εἷς τὴν αὐτὴν πλάςιγγα τῇ µα- 

ἰατροὺς ἐθανάτωσεν αὐτόν. 

οὗτος ἀποβαλλόμενος τὴν παλαιὰν διαθήκη, 

καὶ τὴν κτίσιν πᾶσαν καὶ τὴν τὸ ἀνθρώπα 
κατασκευὴν οὐκ ἀγαφοῦ τινὸς εἶναι Θεοῦ 
βλασφημῶ», ὑπὸ φθορὰν καὶ ἀλλοίωσιν οὔ- 
σα», τὴν νέαν ὡς ἀγαφοῦ δῆδεν προσίεται 
Φεοῦ" καὶ κατὰ φαντεασίων καὶ δόκησιν τὸν 
Ἀριςσὺν πεφηνέναι ἐτερατεύετο, καὶ καταὺ ύ- 
σεις τινὰς ἐναγεῖς καὶ νυκτεριρὰς καὶ παρα: 
νόμους µέξεις καὶ ἀρρητοποιίας καὶ εἱμαρ- 
µένη» καὶ μετενσωκατώσεις καὶ ἄλλα τινὰ 
Ελληνικὰ ὁιδάσκων. περὶ οὗ καὶ Θεόδωρυς 
ὁ τῆς Puidoũ πρεσβύτερός φησι Mäüuvnc, 
ος φαντασίᾳ τινὶ ψιλῇ καὶ σχήµατι διακένῳ 
σώματος ἀνθρωπείου πεφανερῶσθαι τὸν κύ- 
θιον ἐφανιτάσφη καὶ ὠνείρωξεν, ὡς πάσχειν 

μὲν δοκεῖν αὐτὸν καὶ πράττει ἅπερ ἕἔδρα 
καὶ ἔπασχε καθ’ ἡμᾶς, μηδὲν δὲ τότων ἆλη: 
δείᾳ καὶ πράγματι ὑπάρξαι, ἀλλὰ δοκήσει 
µόνο» καὶ ἁπάτῃ ἀποβουκολεῖν τοὺς ἀνθρώ- 
πας, οἷς καὶ συνανεςράφθαι »ενόμιςωι.. διὰ 

τοῦτο καὶ φύσεις  παραιτεῖται ἐπὶ τοῦ 
ἊΧριςοῦ λέγειν, ἀλλὰ µίαν τῆς Φεύτητυς. 

Παῦλος δέ τις σύγχρονος ἐπίσκοπος «ἄντιο- 
χείας τῆς μεγάλης ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν κύ- 
ῥιον ἔφη. Cedren. p. 259. 

ο Mdync ὄνομα Ilcocov, ὃς ἀποὺρὰς ἐκ 
τῆς τῶν Περσῶ» βασιλείας ἐπὶ τοῦ μεγάλε 
Κωνςαντίνα τὰ χριςιωνῶν ἑτάραττε δύγματα. 
χλίνεται Ἰ]άνεντος, 

μανθδάνειν γένεσις ἐπιςήμης. καὶ µαν- 
Φάνω ὀντὶ τοῦ ἀκούω" ᾽μανθάνω γὰρ καὶ 
τῶτο, ὅτι Ἠένανδρος ὁ κωμικὸς παρ ὀλίγον 
ἦλθε κριθῆναι ὁ οὐδὲν ἄλλο ἢ ὅτι φίλος 
ἦν αὐτῷ” (Ὀίομ. 1». s 79). 

µανίαι ὁ οὐ πᾶσιν ὁμοῖαι, τῶν µα- 
νιῶν αἲ μέν εἶσιν ἄτοποι, ὡς αἱ τῶν παρα- 
παιόντω», αἳ δὲ αἱρεταὶ καὶ εὐχῆς ἄξιαι, 
οἷαι τῶν ποιητῶν καὶ τῶν χρησμολύγων. 

µανιάκης ὃ περιαυχένιος κύσμος"' ''μα- 
νιάκαις καὶ περιχείροις ἦσαν κατακεχοσµη- 
µένοι) (Polyb. 229). 

µανίη μανία. 
Μανιχαῖος αἱρεσιάρχης. 
μανιῶν»ν, πληθυντικῶς, ἀντὶ τοῦ µιανίας" 

(Α Nub. 820) ''σὺ ὁ᾽ εἰς τοσᾶτο»ν τῶν μανιῶν 
ἐλήλυθας. λέγουσι δὲ καὶ ἐνικῶς' τὸ δὲ 
πλεῖςον πληθυ»τικῶς. τὸ γὰρ παράδειγµα 
τῶν μανιῶν ἀκούετε᾽' 4ριςοφάνης (Ρας, 64). 

ὁ οὖν Μάνης | »ία τὴν μέθην — (ε{, v. πλάσιγξ ϱ), 
μάννα ὑδυσία, σπονδή, καὶ ἡ ἄνωθενα 

πίπτοισα τροφή. σημαίνει δὲ "τί τοῦτος 

ὃ τῇ ἑσπέρα τοῦ σαβῥάτα µόνον ἐκρύπτετο. 
καὶ ΧἌριςὸς ὁ γλυκασμὸς τῆς ζωῆς τῇ πα- 
ρασκειῇ τῷ τάφῳ καλύπτεται, 

µάννα ἡ ἄνωθεν χορηγουµένη τροφή.» 
τιτέςι "τί τοῦτο." ὃ καὶ ἄρτος ἀγγέλω» λέ- 
γεται Es 77 35) ὡς ὑπ ἀγγέλων Χορηγάµενος. 

μανόν ἀφαιόνν χοῦνον" ο ἀνωφερὲς ὡς 
φλόξ. καὶ µαινόµενος ὁ μὴ ἰσχυρὸς ταῖς 
{ρεσί. καὶ ἡ μάννα ἀπὸ τοῦ τετρῖφύαι ὠνό- 
µαςαι. ᾿ μανοὺς ὁὲ γενοµένας τοὺς καλάμες 
καὶ ὀιύγρες, ἐκ τῆς ἄγαν ὁιαβροχῆς καταρ: 
ρωίνειν οἴνῳ, καὶ διδόναι τροφὴν τοῖς ὑπο: 
ξυγίοις. 

µανότερος. 
μαντεία ὁ χρησιιός. ἠαντίας δὲ ὄνο- 

μα κύριο». 
μαντεύομαι αἰτιατικῇ. 
Παντίνεια. καὶ ἠ[αντινεῖς ἐδνικόν. 

ΠΜΗαντίνειο» ὄνομα τόπου. 
ΠΜΗαντινέων διοικισµός. εἰς πέντεκώ- 

µιας τὴν Ἰαντινέω» ὁιῴκισαν πόλιν οἱ «Ία- 
κεδαιμόνιοι, καὶ ἐκλήνδη τοῦτο ἸἩαντινέων 
διοικισµός. Harp. 

ΠΜ αντίνη ὄνομα κύριον. 
καντιπύλος. 

µάντις µάντεως, ιάντει ὁοτική. κιάντις 
γενικῶς, ὑ)υοσκόοι ἱερῆες εἰδικῶς. 

μαντοσυνῶν μαντειῶν. 

Μαξέντιος ῥασιλεὺς Εωμαίων, ὃς κα: 
κῶς τὸς ᾿Εωμιαίης ἐπέτριβε, τυραν»ικῷ μᾶλ- 
λον ἡ ῥασιλικῷ τρόπῳ χρώμενος κατ’ αὐτῶν, 
μοιχεύων» ἀνέδην τὰς τῶν ἐλευθέρων» γυναῖ- 
κας, καὶ πολλοὺς ἀναιρῶν», καὶ ποιῶν τύτοις 
ἀκόλουθα. τοῦτο γνοὺς ὁ μέγας Κωνςαντῖ- 

νος ῥύσασθαι ᾿Εωμαίους τῆς ὑπ αὐτὸν ὅου- 
λείας ἐσπούδαζεν, εὐθύς τε φροντίδα ἐτί ει 
τένα τρόπον καθέλοι αὐτόν. ἐν τοιαύτῃ οὖν 
φροντίὸι ὢν περὶ μεσημβριὰς ἡλίου ὧρας 
εἶδεν ἐν τῷ οὐρανῷ ςῦλον πυρὺς ςαυροειδῆ 
γράφοντα ἐν τούτῳ νίκα, καὶ γέγονε χρι- 
σιανός. ««ἄικίνιος δὲ ὁ συμβασιλεύων αὐτῷ 
τὰς ἑλληνικὰς ψήχω» δόξας ἐμίσει χριςσιανές, 
καὶ διωγμὸν μὲν προφανῆ φύβῳ Κωνςαντύ 
νου κινεῖν ὑπεςέλλετο, λεληθότως δὲ πολλὰὲς 

ἐσκευωρεῖτο. προϊὼν δὲ καὶ φανερῶς ἐπεχεί- 
ρει" καὶ γύεται διωγμὸς τοπικός. τὸν δὲ 



Μαξιμιανός — Ἡάρας 

λωνςαντῖνον οὐκ ἐλάνδανε" »ύμω γὰρ ὁ -«Ίι- 
χίιος τοὺς ἐπισκόπους ἐκέλευε μὴ φοιτᾶν 

παρ ἀλλήλους, ὡς ἂν μὴ ἔχῃ πρόφασιν αὖ: 
εσθαι τὰ χθισιανῶν. διακοπείσης δὲ τῆς 
πλαςῆς φιλίας εἲς ἀπέχθειαν ἠλθο», καὶ τέ- 
Ίος ἀναιρεῖται ὑπὸ ἸωνςαντίνΏ ὃ .«Πικίνιος. 
Socrat. 1 2---4. 

Μαξιμιανός βασιλεύων τῆς ἑῴας πολλὰ 
μιαρὰ καὶ ἄτυπα καθ’ ὑπερβολὴν ἀπεδεί- 
ἕμτο, καὶ πρὸς τάτοις διωγμὸν ἁπηνῆ καὶ 
ἀπάνθρωπον κατὰ πᾶσαν ἀνατολὴν εἲς τὸς 
χρισιανούς, καῦ’ ὃν πλεῖσοι τῶν εὐδοκίμων 
ἐκαρτύρησα». ἄξια δὲ τῆς δυσσεβείας αὐτᾶ 
τὰ προοίµια τῆς μελλούσης αὐτὸν διαδέχε- 
σθαι κολάσεως εἰκότως πέπονδε. νόσῳ γὰρ 
ῥεσοτάτῃ περιπεσόντος ἀλγηδύνες ἰσχυραὶ 
τν πᾶσαν σάρκα αὐτοῦ διελυµαίνοντο, καὶ 
τὰ μὲν ἔγκατα διεφφείροντο ὑπὸ τῆς ἐνδομν- 
χούσης σφοὑροτάτης πυρώσεως, ἡ δὲ σὰρξ 
πᾶσα κηροῦ δίκην ἐξετήκετο" λαβροτέρως ὁὲ 
φλογιζομιένῳ καὶ τηγανιζομένῳ καὶ αὐτὰ συ: 
"εφρύγησαν τὰ ὁςᾶ, ὡςε ἐξαφανισθῆναι καὶ 
τὸν χαρακτῆρα τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς. έλε- 
εῶς δὲ κατασηπόµενος τοσαύτην» δυσωδίαν 
ἐξέπεμπε» ὡς ἀδὲν τῶν ἐν τάφοις ὁιαλυὺέν- 
των διεφέρειν. ὃ δὲ βραχὺ ἐμπνέων καὶ σε- 
νάξας ἀπέθανε. εΓ. Euseh. 8 14. 

ἸΜαξιμῖνος βασιλεὺς Εωμαίω». οὗτος 
παραλαβὼ» τὴν ἀρχὴν πολλὴν τὴν µεταβο- 
Ἰἠν ἐποιήσατο, τραχύτατα καὶ μετὰ πολλοῦ 
φόνου τῇ ἐξουσία χρώμενος, ἔκ τε ἡμέρου 
βασιλείας εἰς τυραννίδος ὠμότητα µεταγα- 
γεῖν πάντα ἐπειρᾶτο. φύσει δὲ ἦν. τὸ ἠδος, 
ὥσπερ καὶ τὸ ;ένος, βάρβαρος, τό τε φονι- 

κὺν πάτριον ἔχων. εὐθέως οὖν τούς τε φί- 

ης πάντας, οἳ συνῆσαν τῷ «4λεξάνδρῳ, σύ- 
νεδροί τε ὑπὸ τῆς συγκλήτου ἐπιλεχθέντες, 
ἀπεσκενάσατο, βουλόμενος μόνος εἶναι ἐν τῷ 
ερατῷ καὶ µηὐδένα αὐτῷ παρεῖναι ἐκ συνει" 
ῥήσεως εὐγενῆ. πλείσους δὲ αὐτῶν καὶ ἀπέ- 
ΧΤέιε», ἐπιῤουλὰς ὑποπτεύω». lo. Antioch. 
εχε, Peir. p. 890. 

. Μάξιμος Ἠπειρώτης ἡ Βυζάντιος φι- 
Ἰόσοφος, ὁιδάσκαλος ἸΓελιανοῦ Καίσαρος τὸ 
παραβάτα, ἔγραψε περὶ ἀλύτων ἀντιθέσεω», 
περὶ καταρχῶ», περὶ ἀριδμῶ», ὑπόμνημα εἲς 
ριςοτέλην, καὶ ἄλλα τινὰ πρὸς τὺν αὐτὸν 
Ἰουλιανό». 
Μάξιμος Γύριος φιλύσοφος, διέτριψε 
δὲ ἐν 'Ῥώμῃ ἐπὶ Ἰομόδου. περὶ Ὃμήρα, καὶ 
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τίς ἡ παρ αὐτῷ ἀρχαία φιλοσοφία" εἰ κα- 
λῶς Σωκράτης οὐκ ἀπελογήσατο, καὶ ἄλλα 
τινὰ φιλόσοφα ζητήματα. 

µαπέειν (Ηε». Scut. 231 εἰ 304) καταλα- 
βεῖ». 

Παραθίωνος. 
Πήαραθώ»ν τόπος “49ήνησιν, ἀπὸ Ίήα- 

ράθου υἱοῦ “πόλλωνος. τοῦτο» Καλλίμαχος 
Ar. 350). ἐνρότιον λέγει, τατέσιν ἔνυδρον. καὶ 

Μαραθώνιο» ἔργον». 
µαραίνω αἰτιατικῇ. 
μαραναθά (1 Όοτ. 1629) ἑβραϊςὶ ἀντὶα 

τοῦ εἶδον τὸν κύριον. 
μαραναδά κατὰ τὴν Εβραϊὺκ φωνὴνν 

λέγει ἀντὶ τοῦ ὁ κύριος ἡμῶν ἠλθε. τὺν δὲ 
τῆς οἰκονομίας βεβαιῶ»ν λόγον τοῦτό φησι», 
ὡσανεὶ ἔλεγεν, ὁ πάντων ἡμῶν δεσπότης κα- 
ταβῆναι τησοῦτον κατηξίωσε, καὶ ὑμεῖς ἐν 
τοῖς αὐτοῖς ἐσὲ ἁμαρτάνοντες, καὶ οὐ φρέτ- 
τετε τῆς ἀγάπης τὴν ὑπερβολή», τῶν ἀγαθῶν 
τὸ κεφάλαιον. ἐνύησον γὰρ τοῦτο (ιόνον, 
φησί, καὶ ἀρκέσει σοι εἲς πάσης ἀρετῆς προ- 
χοπήν, καὶ πᾶσαν ὀυνήση κατασβέσαι τὴν 
ἁμαρτίαν. Chrysost. hom. 40 in Corinth. 1, 
t. 10 ρ. 410. 

Μαραντωώπη ὄνομα κύριον. 
ἸΜάρας ἀπὸ Βεροίας τῆς ἐν Συρία πό- 

λεως, ἀνὴρ τῶν πλουσιωτάτω», ἀλλ’ ὅμως ὁ 
κύρος οὐδεμίαν αὐτῷ ὕβριν ἐνέτεκεν' οὐδὲ 
7ὰρ κύρος οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν χρημάτῳ», 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὄργανα ἐποιεῖεο δικαιοσύ- 
νης τε καὶ φιλανδρωπίας, ἐπιχορηγῶ» τετοῖς 
δεομένοις καὶ φιλοτιμούμενος ἐν τοῖς πολι- 
τεύμασιν. οὕτω παρεῖχεν ἑαυτὸν τοῖς πᾶσιν 
ἐπιεικὴ καὶ δίκαιο» ὧςε οὔτε τῶν πολιτῶν 
οὐδεὶς αὐτῷ ἐγκέκληκε πώποτε οὔτε τῶν ξέ- 
νων, οὔτε τῶν και ἄςυ γειτόνων οὔτε τῶν 
ἐν ἀγροῖς ὁμορύντων. οὐ μὴν ταῦτα δικαιο- 
σύνης ἔργα ἀπελογίζετο, εἰ (ιηδένα ἀδικοίη 
τῶν πολιτευοµένων, ἀλλ ἐκεῖνα μᾶλλον, εἰ 
μὴ κάµνοι εὐεργετῶ». τοιγαρᾶν οὐ τῶν ἑαν- 
τοῦ µόνον ἐπεμελεῖτο πραγμάτων ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἀλλοτρίω», µάλιςα τῶν παρακεκτηµένων 

ἕν τε τι ἄςει καὶ κατ ἀγρούς. [ιέγιςον δὲ 
τούτου τεκμήριον’ εἴ τις ἠβούλετό τι πωλεῖν 
ἤ τις ὠνεῖσθαι τῶν πλησιαζόντων αὐτῷ, ὃ 
μὲν προσαπῄτει ὃ δὲ προσετίθει τῷ τιµή- 
ματι τῆς ἄλλης ἀξίας ὑπὲρ αὐτᾶῦ γέ τοι δή- 
πουδε», ὑπὲρ τᾶ κτήσασθαι ὅμορον καὶ γεί- 
τονα ἸΗάρων τὸν πάντων ἀνθρώπων δικαιό- 
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τατο». ὡςε καὶ ἐξενίκησεν εἰς παραμέαν J 
Μάρως ἐπὶ ὁικαίᾳ χρήσει τῶν πέλας, | 

αργαίνει ανετα, 

μαργαρίτης. 
΄ J * J 

µάργης καὶ ιιάργος (ιωινύμενος. καὶ 
΄ έ t 3 

ὑπερμαργύτερος ὁ ὑπερμαινάμενος. καὶ 

γαςρίμαργας ὁ περὶ τὴν γαςέρα µεμηνώς. 
/ α] — * 

ΠΜΙαργίτης. «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Ντη- 
σιφῶντος (160) ᾿ἐπωνυμίαν “{λεξάνδρῳ Ἠαρ- 

τοὺς ἀνοήτους οὗ- γίτην ἔνετο. ἐκάλουν δὲ 
τως. Harp. 

ΠΜαργίτης ἀνὶρ ἐπὶ µωρία κωμῳδάμε-. 
νος, ὃν φασι» ἀριδμῆσαι μὲν μὴ πλείω τῶν. 
ε’ ὀννηθδήνω, »ύμφην δὲ ἀγόμενον μὴ — 
σθαι αὐτῆς, ἀλλὰ (οβεῖσθαι λέγοντα μὴ τῇ 
ητρὶ αὐτὸν διαβάλη ἀγνοεῖν δὲ νεανίαν ἠόη 
γεγενημένον, καὶ πυνθάνεσδαι τῆς κητρὺς εἰ 
γε ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς ἐτέχδη. εἰ. v. γέ- 
λοιος. 

μαργῶσαν χεῖρα (Ες. Ηες, 11328) µαι- 

»ομένην χεῖρα. 
Μάρδοι ἔθνος τὸ πᾶν ληςαί" καὶ οὐτ 

ἂν εὖ ποιῶν τις αὐτοὺς πιςοὺς κτήσαιτο, 

οὔτ ἂν κακώσας ἐς τοαόνὺε ταπεινιύσειεν ὡς, 
εἰ τοῦ φόβου ἁπαλλαγθεῖεν, μὴ ἂν παραυ- 
τίκα ἐπιδέσθαι οἷς πάλαι ὑπέδυσαν. 

ΠΠάρδοι ἔθνος πολυάνφρωπον, τραχεῖαν 
γῆν ἐποικοῦντεες, καὶ μόλις ἀφ᾽ ὦν γεωργᾶσι 

, » 5 το κ 
τρεφόμενοι, ἄνιπποι καὶ πένητες, ὡς καὶ τὴν 
πρώτη» ἀπιςεῖσθαι τύχην. 

Παρδόνιος ὄνομα κύριον. 
Παρθόνος, 
ΠΜΠαρδογαῖος ὄνομα κύριον. 

Μαριανός Ἠάρσα δικηγόος, τῶν ὑπάρ- 
χω» "Ρώμης" Γωμαῖος γὸρ τὸ ἀρχαῖον, µε- 
τοικήσόαντος δὲ τοῦ πατρὺς Γλευδερόπολιν, | 
µίαν τῶν τῆς πρώτης {αλαιςίνης": ἀπὸ ὑπά- | 

των» καὶ ὑπάρχων» καὶ πατρίκιος γεγονώς, τὸ 

ἐπιφωνέςερο», κατὰ τὸν βασιλέα ἄναςάσιον. 

ἔγραψε ῥιῤλία τοσαῦτα, μετάφρασιν Θεοκρί- 
του ἐν ἰάμβοις }ρν, µετάφρασιν “πολλω-. 
»ίου τῶν» “4ργοναυτικῶ» ἐν ἰάμβοις εχή, µε: 
τάφρασι» Ιαλλιμάχον "Εκάλης ὕμνων καὶ 
τῶν αἰτίω» καὶ τῶν ἐπιραμμάτων» ἐν ἰάμ- 

βοις τωύν µετάφρασιν “4ράτου ἐν ἰάμβοις 
αρμ, µετάφρασι» Ἀικάνδρου τῶν Όρια. 
κών ἐν ἰάμβοις ατο’, καὶ ἄλλας πολλὰς µε: 
ταφράσεις. 

Μαριλάδης (Α Ach. 609) ὄνομα, τετέςι 
γέρω» "4χαρνικός. 

µαργαίνει -- Μάρις 

µαρέληῃ ἀμανρὸν πῦρ"' ὁ χνοῦς καὶ τὺ 
λεπτότατον τῶν ἀνθράκων. ᾿χαλκεὺς οἶάτις 

Ἱγέμων καπ»οῦ καὶ µαρίλης. καὶ Κρατῖνος 

ἐν ἆδραις ᾿ἐφφάρῃ καρίλης τὸν ά ὂραις "ἐφθάρη µαρίλης αὴν φάρυγω 
. ΄ ., . 1 — * 

πλέαν ἔχων. ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδράκων σποδιά᾿ 
“ριστοφάνης Aeh. 354) ᾽᾿ ὑπὸ τοῦ δέους δὲ 

τῆς µαρίλης µοι συχνὴν ὁ λάρκος ἐπετέλησεν 
ὥσπερ σηπία. 

Μαρῖνα. 

Ἠωαρῖνος Νεαπολίτης φιλόσοφος καὶ ῥή-α 
τωρ, µαθητὲς Πρόκλου τοῦ φιλοσόφου καὶ 
διάδοχος, ἔγραψε βίον Πρόκλου τοῦ αὐτοῦ 
ὁιδασκάλη καὶ καταλογάδην καὶ ἐπικῶς, καὶ 

ἄλλα τὰ φιλοσόφων ζητήματα, 
τ -- ζ J ⸗ 2 

Ἡαρῖνος, οὗτος τὴν 11ρόκλη διατριῤήνυ 
| .. "ο / — * 

παραθδεξάµενος, καὶ Ισιδώρου τοῦ φιλυσύφα 
τῶν» ριςοτέλους λόγων κανηγησάµενος, ἑλ- 

⸗ * ΄ ΄ * — F 

Ψόντι τὸ δεύτερον «δήναζε τοῦ κοιὃ ὀτδα- 
— — * — 

σκάλου τετελευτηκύτος ἐπέδειξεν αὐτῷ συγ- 
« ΄ . . - ⸗ 

γεγραιιιένο» ὑπόμνημια πρὸς ἑαυτοῦ σίχων 

παμπόλλων εἰς τὺν {λάτωνος Φίλγῤβον, ἐν- 

τυχεῖν τε καὶ ἐπικρῖναι κελεύσας, εἰ ἐξοιςέον 

εἴῃ τὸ βιῤλίον. ὃ δὲ ἀναγνὺς ἐπιμελῶς ἀθὲν 
ῃ ’ * * 
ἀπεκρύψατο τῶν αὐτῷ ὁοκόντων, οὐ μέντοι 
ἳ * * -- ἄμουσον ἀφῆκε φωνὴν οὐδεμίαν, τοσοῦτον 

4 3 ΄ { . Ἶ — — 

δὲ νο, ἱκανὰ εἶναι τὰ τῦ διδασκάλε 
ὑπομνήματα εἰς τὸν Φιάλογον. συνιεὶς ὁ᾽ 
ε) * * * Π . — . 

ἐκεῖνος παραυτίκα ὁιέφθειρεπυρι τὸ βιῤλίον, 

{η δὲ καὶ πρύτερον ὃὲ ἐπιςολῆς ἐκοινώσατο 
* * 4 5 — U — —— 3 - 

πρὺς αὐτὸν τὴν ἑαυτῦ δόξαν περὶ τῶν εἰς {αρ- 
μενίδην ὑπούέσεών τε καὶ ἐξηγήσεων, τά τε 
ἐπιχειρήματα συντάξας ἔπεμιεν, οἷς ἐπεί- 

2 1 * F J -- « ] 
σῦη μη είναι τὸν ὁιάλογον περὶ Φεων ὁ Ηα- 

- 22 — Γι J 

ρἴνος, ἀλλὰ περὶ εἰδῶν"' ἐφ) ᾧ καὶ ὑπομνή- 
µατα κατεβάλετο, τᾶτον ἐξηγόάμενα τὸν τρύ- 
πο» τὰς Παρμενίδου διαλεκτικὰς ὑπούέσεις. 
ει . 3 * ΄ * ⁊ 

τὸ δὲ καὶ πρὸς ταύτην ἀντιγράφει τὴν ἐπιςο 
λήν, µυρίαις ὅσαις ἀποδείξεαι καταβαλόμε- 
ος ἀληνεςάτη» εἶναι τὴν Φειοτέραν ἐξηγησιν 
τοῦ ὑιαλόγου: ὡςε εἰ μὴ ἔφψη τὸ βεῤλίον 

ἐκδεδομένον, τάχα ἂν καὶ τοῦτο διέφύειρεν. 
ἴσως ὁὲ αὐτὸν ὀιεκώλυσε καὶ ἡ ὄψις τᾷ ἑνυ- 
πνίε, ὅτε δεάσασφθαί ποτε ἔλεγεν ὁ Πρόκλος 

ὡς ὑπομνημάτων εἷς Παρμενίδη» αὐτῷ Mau- 
ρίνου ἐσομέρω». Damase. Phot. p. 308 a. 

ΠΜάρις τῆς ἐν Βιθυνία λαλκηθδόνος ἐπί- 

σκοπος. καταλαβὼν δὲ Ἰουλιανὸν τὸν παρα: 
ῥάτην Φύοντα τῇ τύχη ἐν τῇ ῥασιλικῇ ζκων- 
σαντινουπόλεως, τηνικαῦτα χειραγωγούµενος 
(ἦν γὰρ δὴ πρὺς τῷ γήραι ὑπόχυσιν ὀφθαλ- 
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μῶ» ὑπομείνας) πολλὰ τὸν βασιλέα προσελ- 
θὠν περιύβρισε, τὸν ἀσεβη καλῶ», τὸν ἁπο- 
σάτην, τὸν ὤἄθεον. ὃ δὲ λόγοις τὰς ὕβρεις 
ἠμύνετο, τυφλὸ» καλέσας, καὶ "οὐκ ἄν φη: 
σίν "οὐδὲ ὁ Γαλιλαῖός σον Φεὺς Φεραπεύσῃ 
σε”''. Γαλιλαῖον γὰρ εἰιόνθει καλεῖν τὺν Ἆρι: 
σόν. ὁ δὲ δὴ ἸΗάρις παρρησιαίτερο» πρὸς 
τὸν βασιλέα εἶπεν 'εὐχαρισῶ” φησί "τῷ Φεῷ 
τῷ τυφλώσαντέ µε, ἵνα μὴ ἴδω τὸ πρύσω-|5 
πόν σου οὕτως ἐκπεπτωκύτος πρὸς τὴ» ἀσέ- 
βειαν».' οὐδὲν πρὸς ταῦτα ὁ Ἰουλιανὺς ἀπε- 

κρίκατο, δεινῶς δὲ καὶ τῶτο µετήρχετο. ἑω- 
θακὼς γὰρ τοὺς ἐπὶ 4ιοκλητιανοῦ µαρτερή: 
σαντας ὑπὺ τῶν χριςιανῶ» τιμωµένες, προ: 
Φύµως τε σπεύδει» ἐπὶ τῷ μαρτυρῆσαι πολλὰς 
ἐπιςσάμενος, ὥσπερ αὐτῷ τούτω τοὺς χρισια- 
νοὺς ἀμυνόμενος, ἐπὶ ἑτέραν ἐτρέπετο, καὶ 
τὴν μὲν ὑπερβάλλουσαν ἐπὶ «Πιοκλητιανοῦ 
ὠμότητα ὑπερέθετο, οὐ μὴν πάντῃ τῇ διώ- 
χει» ἀπέσχετο. διωγμὸν δὲ λέω τὸ ὁπωσᾶν 
ταράττει» τοὺς ἠσυχάξοντας. ἑτάραετε δὲ 
ὧδε, Σόμῳ ἐκέλενε Χριςιανοὺς ; παιδεύσεως, 8 
µετέχειν, ἵνα ή, φησίν, ἀκονώμενοι τὴν 
— ἑτοίμως πρὸς τοὺς διαλεκτικὺς τῶν 
Ελλήνων ἀπανεῶσι. πολλὰ δὲ ἐπὶ πολλοῖς 
µηχα»νισάµενος ἔπεισέ τινας πρὸς τὸ «ύειν 
ἀποκλῖναι, ἐν οἷς καὶ Εκηβόλιο» τὸν Κων- 

ςαντινουπόλεως σοφιςήν. Soerat. 3 
ΠΙαρίωνος ὄνομα κύριον. 
Μαρκελλίνος ἀνὴρ ἐπιεικὴς καὶ γεν- 

ναΐος ἐθυνάςευε μὲν «{αλματείας, ἐν ᾿Ηπείρῳ 
κακωκη μένω» Ἰλλνριῶν, ἐπεπαίδευτο δὲ τὴν 
Ῥωμαΐδα παιδεία», καὶ μαντικῆς ἐμπειρύτα- 
τος ἐγεγύνει καὶ τἆλλα φιλολογώτατος" ὃς 
ἐλενθέρων ἐκέχτητυ τὴν ἀρχή», οὔτε Γωμιαίων 
βασιλεία δουλεύω» οὔτε ἄλλῳ ὀΦυναςεύοντι 
τῶν ἐθνῶν οὐδενί, ἀλλ’ ἦν αὐτόνομος, μετὰ 
δικαιοσύνης ἐξηγούμενος τῶν ὑπηκόων. πα- 
ρῇ» δὲ αὐτῷ καὶ φρύνησις ἱκανὴ πολιτεύμα- 
τος καὶ ἀνδρία δαυμασή, μεμελετηκνῖα τὰ 
πρὸς πόλεμο»' ᾧ συνῆν Φαλούςιος ὁ —— 

σοφος. Damase. Phot. p. 342 h. 

.  ἸΜάρκελλος µάγιςερος «4ρκαδίου τᾶ βα-|σ 
σιλέως, κόσμος ἀρετῆς ἁπάσης, ἡ τό γε ἁρ- 
μονικώτερο» εἰπεῖν ἀρετή τις ἔμψυχος. 

υ  Ἰήάρκελλος ΠΠεργαμηνὸς ῥήτωρ ἔγραψε 
βιβλίον Αδριανὺν ἡ περὶ βασιλείας. 

e Ἡάρκελλος Σιδήτης ἰατρός, ἐπὶ ΙΜάρ- 
κου ᾽ἄντωνίνα. οὗτος ἔγραψε ὁὲ ἐπῶν ἡρωι- 
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κανθρώπου. 
ἸἩΜἩάρκελλος ςρατηγὺς ἐπὶ Κομόδε, ὃς ἃ 

δωροδοκίας τοσοῦτον ἀπεῖχεν σον τῆς γε 
φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἡμερύτητος μετεῖχεν. 
ὅπως γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς νυκτὸς ἐγρηγο- 
ρέναι δοκῇ, καὶ κατὰ τᾶτο μηδὲ τῶν ἄλλων 
τις τῶν συνόντων οἳ καθεύδῃη, «ϐ) γθαμμα- 
τεῖα, οἷά γε ἐκ φιλύρας ποιεῖται, καθ’ ἑκά- 
ση» ἑσπέραν ὡς εἰπεῖν συνέγραφε, . καὶ προσ. 
έταττέ τιν ἄλλο ἄλλη ὧρῳ κομίέζειν τισ», 
ἵν ὡς καὶ ἀεὶ ἐγρηγορὼς θαγμάζηται. Ίν 
ἐν γὰρ καὶ ἄλλως ὑπνομαχεῖν πεφυκώς, ἐπὶ 
πλεῖον δὲ αὐτὸ καὶ ἐκ τῆς τροφῆς ἠσκήκει. 
τά τε γὰρ ἄλλα ἥκισα ἄδη» ἐσιτεῖτο, καὶ 
ὅπως μηδὲ τῶν ἄρτων διαπιιπλᾶται, ἐκ τῆς 
Ῥώμης αὐτοὺς µετεπέμπετο, οὐχ ὡς οὐ du- 
»άμενος τῶν ἐπιχωρίων ἐσθίειν, ἀλλ ἵν ὑπὸ 
τῆς παλαιότητος αὐτῶν μὴ ὀύνηται μηδὲ 
σμικρῷ πλέον τοῦ πάνυ ἀναγκαίου φαγεῖν' 
τὸ γὰρ οὔλα αὐτοῦ κακῶς ἔχοντα ῥαδίως 
ὑπὸ τῆς τῶν ἄρτων Σηρότητος ἡμάσσετο. 
ἐπετήδευε ὁ οὖν ἐπὶ μεῖζον αὐτὺ πλάττε- 
σδαι, ἵν ὡς µάλιςα διαγρυπνεῖν δοκῃ. Dio 

Cass. 72 8. 
MMGMIMVC. οὗτος ἐπὶ Ζήνωνος ἡκμα-α 

1. 3 ἕ κ. 3} . , ῃ 
εν, ἐν ᾧ δὲ ἦν εὐκτηρίω πρεσβύτερος χει- 
ροτονηείς, ὀιετέλει. µεγίςης δὲ ἐξουσίας τυ- 
χὼν παρὰ Ἴλλου οὗτος ὁ πλάνος, καὶ τοῖς 
Επικονρείοις δύγμασιν ὀσημέραι αὐτὸν κα- 
κύνων», αὐτοφυῆ ἔλεγε τὸν κόσμον, καὶ ὅιοι- 

χεῖσθαι οὐκ ἐκ Φεοῦ ἀλλ ἐξ ἐνεργείας τῆς 

τῶν ἀςέρων' καθὺ γὰρ ἕκαςον αὐτῶν τ} 
τούτων φθάσει συμπεριφερόμενο» δινήσει, 
τῶν κατ αὐτὴν τικτοµένων τὴν ῥοπὴν τὴν 
ἐπικράτειαν κληροῦνται. 

Μαρκιανός. οὗτος συνῆν Ἠεσωνίῳ ἐκν 
Παμφυλίας, ἀνὴρ ἐς ἀρετὴν ἅπασαν ὥσπερ 
τις κανὼν ἀπηκριῤωμένος, «φιλόκαλος γὰρ 
ὢν καὶ φιλάγαδος ὁ Ἰηουσώνιος τοὺς παν- 
τωχόδεν εἷλκε παρ ἑαυτύν ὥσπερ ἡ µαγ»ῆ- 
τις τὸν σίδηρον. ἐκ ἦν δὲ βασανίζει» ὁποῖός 
τις ὁ δεῖνα, ἀλλὰ ἸΜουσωνίου φίλον ἀκοί- 
σαντα ὅτι καλὸς ἦν εἰδέναι. Lunap. p. 7t Nieh. 

Μαρκιωνό ς. οὗτος ἐπὶ ᾿Βάλεντος βασι-ο 

λέως ᾖ ἦν καὶ «4γγελίου ἐπισκόπου Κωνσαντε" 

»ουπόλεως ἑλλόγιμος" ὃς πάλαι μὲν κατὰ τὰ 

βασίλεια ἐςρατεύετο, τότε δὲ πρεσβύτερος 
τῆς Νανατιανῶν ἡν ἐκκλησίας, γραμματικὰς 
λόγους «ναςασίαν τὴν τοῦ. βασιλέως ὢνγα- 

κῶν βιῤλία ἰατρικὰ µῇ, ἐν οἷς καὶ περὶ λυ- ' τέρα διδάσκων. Soerat. 49. 
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ΠΙάρκιον (απ ΠΜ άρκαιον) ὄνομα όρους. 
ΠΤάρκιος σρατηγὺς “Ρωμαίων. οὗτος 

ἐφυγαδεύθῃη ὑπὸ τοῦ Φήμου, ἦν τε οἰμωγὴ 
καὶ ὑάκρυα τῶν προπειπόντων αὐτὸν καὶ 
οἰκτειρόντω». ὁ δὲ ΙΗάρκιος οὔτε ἀνακλαν- 

σάμενος ὤφδη τὰς ἑαυτοῦ τύχας οὔτε ἀποι- 

μώξας, οὔτε ἄλλο εἰπὼν ἢ ὀράσωας ἀνάξιον 

τῆς ἑαυτοῦ μεγαλοφροσύνης οὐδ᾽ ὁτιᾶν. ἔτι 

δὲ μᾶλλον ἐδήλωσε τὴν καρτερίαν» καὶ τὴν 

γενναιότητα τῆς γνώμης, ἐπειδὴ οἴκαδε άφι- 

xoutroc γυναϊκά τε εἰδε καὶ μητέρα, κχαταρ- 

ρηγνυµένας τοὺς πέπλους καὶ τὰ σέρνα τυ- 

πτούσας, καὶ οἷα εἰκός ἐςιν ἐπὶ τοιαύταις 

συμφοραῖς λέγειν τὰς άποζευ] υμένας ἀπὸ 

τῶν ὠναγκαιοτάτων σφίσι Ῥωνάτοις Ἱ pu· 

γαῖς ἀναβοώσας. οὐδὲ πρὸς τὰ δάκρυα τῶν 

παίδων ἔπαῦθεν, ὧν ὁ εἷς δέκα Υεγονὼς ἔτη, 

ὃ δὲ ὑπαγκάλιος" ἀλλ᾽ ἐξήει κατὰ σπουδἠν 

ἐπὶ τὰς πύλας, οὐδενὶ ὁηλώσας ὕπου τὴν 

ἀπαλλαγὴν ποιῄσοιτο (Ὀίουγ». Ηα]. 767), ἣν 

δὲ ἀνὴρ ἄρισος τὰ πολέμια καὶ πρὸς πάσας 

τὰς ἡδονὰς ἐγκρατής, τά τε δίκαια οὐκ ἀπὸ 

νόμου μᾶλλον ἀνάγκης ἅπασιν ἀποδιδούς, 

ἀλλ' ἑκών τε καὶ πεφυκώς πρὸς αὐτὰ εὖ, καὶ 

οὐ μόνο» αὐτὸς ἀγνεύειν ἀπὸ πάσης χακίας 

προθυμούμενος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλες προσ- 

αναγκάζει» δικαιῶν, ιεγαλόφρων τε καὶ δω- 

ρηματικὸς καὶ ἐς ἐπανόρθωσιν προχειρύτα» 

τος. ἀλλὰ γὰρ ἐν ἀδυνάτω ἦν ἄρα adous 

τὰς ἀριτᾶς. ἐν ἀνδρώπου γενέσθαι φύσει 

οὐδὲ φύεταί τις ἀπὸ Ὀνητῶν καὶ ἐπικήρων 

σπερμάτω» περὶ πάντα ἀγωθός. ἐκείνω γε 

οὖν ταύτας τὰς ἀρετὰς ὁ δαίμων χαρισάµε- 

νος, ἑτέρας οὐκ εὐτυχεῖς κῆράς τε καὶ ἄτας 

προσῆψε- τὸ γὰρ πραῦ καὶ φωιδρὸν ὁκ ἐπῆν 

αὐτοῦ τοῖς αρόποις, οὐδὲ τὸ Φεραπευτικὸ» 

τῶν πέλως ἕν τε ἀσπασμιοῖς καὶ προσαγορεύ- 

σεσι», οὐδὲ δὴ τὸ εὐδιάλλακτον καὶ µετριο- 

παθές, ὑπότε δι ὀργῆς τω γένοιτο, οὐδὲ ἡ 

πάντα τὰ ἀνθρώπινα ἐπικοσμᾶσα χάρις, ἀλλ’ 

ἀεὶ πικρὸς xul χαλεπὺς ἦν, ταῦτά τε δὴ αὖὐ- 

τὸν ἐν πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ πάντων μάλιςα 

ἦ περὶ τὰ δίκαια καὶ τὴν φυλακὴν τῶν νό- 

µων ἄκριτύς τε καὶ ἀπαράπειςος καὶ οὐθὲν 

τῷ ἐπιεικεῖ διδἔσα ἀποτομία. ἔοικεν ἆλην ἐς 

εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχαίω»ν λεγόμενον φιλο- 
σόφω», ὅτι µεσότητές εἶσιν, οὐκ ἀκρότητες 

αἱ τῶν ἠδῶν ἀρεταί, µάλιςσα δὲ ἡ δικαιο- 

σύνη. οὐ γὰρ μύνον λείπουσα τοῦ ὁικαίου 

πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλουσα αὐτοῖς τε 

Πάρκιον -- ἸἩάρκος Ὁ 

οὐ λυσιτελής ἐφιν ἀλλ αἰτία μεγάλων συµ- 
φορῶ». ἸΜάρκιον γὰρ τὸ ἄκρον δέκαιον ἔβλα- 
ψε, καὶ ἐξηλάθη τῆς πατρίδος" πρὺς πάντα 

γὰρ τὰ μὴ δίκαια ἀντιλέγω» μῖσος ἤγειρεν. 
εἰ μὲν οὖν ἅμα τοῖς σώμασι διαλνομένοις καὶ 
τὸ τῆς ψυχῆς, ὃ τε δήποτέ ἐςιν ἐκεῖνο, συν- 
διαλύεται, καὶ οὐδαμῇῃ οὐφὲν ἔτι ἐςίν, οὐχ 
οὐδ᾽ ὅπως µακαρίους. ὑπολάβω τοὺς μηδὸν 
μὲν ἀπολαύσαντας τῆς ἀρετῆς — δέ 
αὐτὴν δὲ τωύτην ἀπολομένους" ε δὲ καὶ 
ἄφθαρτοι μέχρι τῷ παντὸς αἱ ψυχαὶ τυγχέ. 
νασιν ἡμιον οὖσαι, ἢ χρόνον μετὰ τὴν ἀπα]- 
λαγὴν τῶν σωμάτων ἐνδιαμένουσι, μήκιςον 
μὲν αἱ τῶν ἀγωφῶν ἀνδρῶ» ἐλάχιςον δὲ αἳ 
τιῶν κακῶ», ἀποχρῶσα τιμὴ φαίνοιτο ἂν τοῖς 
τὴν ἀρετὴν ἀσκοῦσιν, καὶ εἰ ἠναντιώῦθη τὰ 
παρὰ τῆς τύχης, ἡ παρὰ τῶν ζώντων εἶλο- 
ία καὶ μνήμη μέχρι πλείςου παραμείνασα 
χρόνου. ὃ καὶ τῷ ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη. υἱ 
γὰρ µόνον Βολοῦσκοι τοῦτον ἐπένφησαν, 
ὧν ἠρχεν, ἀλλὰ καὶ Ρωμαῖοι πένθος ἐποιή- 
σαντο ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ, καὶ αἲ γυναῖκες 

ἀποθέμεναι χρυσὸν καὶ τὸν ἄλλον κόσμον 
καὶ μέλασι» ἀμφίοις χρησάµεναι καὶ πενθή- 
σασαι ἐνιαύσιον χρόνο». καὶ ἐτῶν ἐς τόὸι 
πεντακοσίων διαγεγονότων οὐ γέγονεν ἐξίτι- 
λος ἡ τοῦ ἀνδρὸς μνήμη. id. 8 60. 

Παρκίωνος. 
ΠΠάρκος ὁ καὶ «4ντωνῖνος, βασιλεὺς Ῥω-. 

µαίων, ὁ ἐπαινετὸς κατὰ πάντα φιλόσοφος, 
ἀκροατὴς μιὲν καὶ ἄλλων πολλῶν γενόμενος, 
ὕσερον δὲ ὀιήκουσε Φέξτου ἐκ Βοιωτίας φις 
λοσόφου, ἐπ) αὐτῆς ᾿Γώμης Φαμίζων αὐτῷ 
καὶ φοιτῶν ἐπὶ Ψδύρας. ὃν καὶ «4ούκιός τες 
ῥήτωρ, γνώριµμος Ηρώδου τοῦ «4θηναία ῥή: 
τορος, ἤρετο προϊόντα ποῖ βαδίζοι καὶ ἐφ 
ὅὃ τι. καὶ ὁ Ἰάρκος ΄ καλόν’ ἔφη ᾿" καὶ γη: 
ράσκο»τι τὸ µανΦάνειν. εὖμι δὴ πρὸς Σέξτον 
τὸν φιλόσοφο», µαθησόμενος ἃ οὕπω οἶδα.᾽ 
καὶ ὁ {ούκιος ἐξάρας τὴν χεῖρα ἐς τὸν οὐ- 
ρωνόν ""ὼ ἡλιε" ἔφη, 'ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς 
γηράσκω» ἤδη Φέλτον ἐξαψάμενος ἐς διδα’ 
σκάλου φοιτᾷ. ὁ δὲ ἐμὺς βασιλεὺς -«ἄλέξαν- 

ὄρος ῥ' καὶ λ΄ ἐτῶν ἀπέθανεν'' Ehilostrat. 
V.S.219). οὗτος ἔγραψε τᾶ ἰδία βί αγω- 

γὴν ἐν βιῤλίοις τῇ’. 
ΠΙάρκος βασιλεὺς Ῥωμαίω», ὃν ἐκπλήτ) 

τεσθαι σιωπῇ μᾶλλον ἢ ἐπαινεῖν ῥάδεον, οἳ 
δενὸς λόγου ταῖς τοῦ ἀνδρὺς ἀρεταῖς ἔξισε 

µένου. ἐκ πρώτης γὰρ ἤδη τῆς ἡλικίας ε- 
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ειθῇ τε καὶ ἡσύχιον βίον ὑποςησάμενος, ὅτε 
πατὰ δέος ὅτε καθ’ ἡδονὴν τραπεὶς τὸ πρόσ- 
ωπον ώφδη πώποτε. ἐπῄνει δὲ τῶν φιλοσό- 
φων τὺς ἀπὸ τῆς σοᾶς, καὶ ἦν ὥρα ἐκείνων 
μµητής, οὐ μόνον κατὰ τὴν τῶν διωτηµά- 
τω» ἐπιτήδευσιν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τῶν µα- 
δηκάτων σύλληψιν. οὕτω γοῦν ἐκ νέας κο: 
μιδῇ τῆς ἡλικίας ἐξέλαμσεεν ὡς πολλάκις τὺν 
Αὐριωνὺν ἐπὶ τοῦτον ἐδελῆσαι τὸν τῆς βα- 
σιλείας ἀγαγεῖν κλῆρον" ἐπεὶ δὲ ἔφφασε τὸν 
εὐσεβῆ πρότερον κατὰ νόμον παῖδα ποιησά- 
µενος, ἐκείνῳ μὲν τὴν ἑαυτοῦ ὑιαδοχὴν ἐφύ- 
Ίαξε, τοῦτον δὲ συνοικεῖν ἔγνω διὰ τῆς ἐπι- 
Ἰαμίας τῷ εὐσεβεῖ, ὡς ἂν κατὰ τὴν τοῦ γέ- 
φις διαδοχὴν εἰς τὴν ἡγεμονίαν παρέλθοι. 
τν τε γοῦν ἰδιώτην ῥίον ἐν ἰσηγορία τοῖς 
πολλοῖς Ῥωμαίοις ἐβίω, οὐδὲν τῇ ἐσποιήσει 
τοῦ γένους ἀλλοιωθείς: καὶ ἐπεὶ παρῆλὺνεν 
εἰς τὴν ἡγειιονίαν, κατὰ μοναρχίαν ἐξηγού- 
µενος καὶ τὴν ἄκρων δυναςείαν καρπύκενος 

πρὺς οὐδεμίαν ἁλαζονείαν ὑπήχθη πώποτε, 
ἀλλ’ ἦν ἐλεύθερος μὲν καὶ δαψιλὴς ἐν τοῖς 
εεργετήμιασι», ἀγαδὸς δὲ καὶ μέτριος ἐν ταῖς 

τῶν ἐθνιῶν Φδιοικήσεσι. lo. Anioch. exe. Peir. 
p. 891. 

Ἡάρκος βασιλεὺς ᾿Ρωμαίω», ö εὐσεβὴς 
ἐπικλη θεές (ἴπιπο philosophus). οὗτος εὖχε μὲν 
καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἁπάσας, καὶ ἄριστα 
ῥὴ πάντω»' τῶν ἐν κράτει τινὶ γενομένων 
[ρε, πλὴν καῦ’ ὕσον οὐ πολλὰ τῷ σώματι 
Ψνδρίζεσθαι ἐδύνατο" καὶ τοῦτο ἐξ ἀσθενε- 
ζάτου καρτερικώτατον ἀπέδειξδε.. πλεῖςσον δὲ 
ν εὐεργεσία ὀ{ῆγεν, ὅψεν που καὶ νεὼν αὖ- 
τῆς ἱδρύσατο, ὀνόματίέτινι ἰδιωτάτῳ καὶ µή- 
τοτε ἀκουσθέντι προσκαλέσαξ αὐτή». αὐτὸς 

μὲν 7ὰρ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων ἀπείχετο, 
ταί οὔτε ἐκὼν ούτε ἄχων ἐπλημμέλει, τὰ δὲ 
ὴὴ τῶν ἀλλοτρίων ἁμαρτήμωτα, καὶ μάλιςα 
τὰ τῆς γυναικός, ἔφερε καὶ οὔτε ἐπολυπρα- 
ἱμόνει οὔτε ἐκόλαζεν' ἀλλ’ εἰ μέν τις χρηςό» 
π ἔπραστεν, ἐπήνει μαὶ ἐχρῆτο ἐς ἐκεῖνο αὐτῷ, 
ιῶν δὲ ἑτέρω» οὗ προσεποιεῖσο, λέγων ὅτι 
ποῆσαι μέν τινι ἀνθρώπους ὁποίους βούλε- 

αι ἔχειν ἀδύνατόν έσω τοῖς δὲ δὴ σι προσ- 

χει, ἐς ὃ τε ἄν τις αὐτῶν τῷ κοινῷ χρήσι- 
ιος ᾗ ᾗ, χρῆσδαι. ἔτη γὰρ ν καὶ μῆνας 
μέρας τε κ΄ ζήσας, καὶ τ΄ ἔτη ἡμέρας κα 
ὠταρχήσας, ὅμοιος διὰ πάντων ἐγένετο καὶ 
» οὐδενὶ ἠλλοιώθδη. ἀγαθὸς δὲ ἦν, καὶ οὐ- 

ἐν προσποιητὺν [είχε' πάμπολλα γὰρ καὶ 
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ὑπὸ παιδείας ὠφελήθη, ἐν ῥητορικῆς καὶ φι- 
λοσοφίας λόγοις ἀσκηθείς (ἀφ᾽ οὗ δὴ παμ» 
πληθεῖς φιλοσοφεῖν ἐπλάττοντο, ἵνα ὑπ αὐ- 
τοῦ πλουτσίζωνται), πλεῖςον δὲ ὅμως ὑπὺ τῆς 
φύσεως ἐξήρθη. λέγει καὶ ἄλλους µυρίους 
ἐπαίνους εἰς αὐτὸν ὁ «{ίων 1 34). 

ἸΠάρκος ᾽πίκιος Ῥωμαῖος ὡς ἦν ἀσω- 
τίας πέρας οὐδεὶς ἀντιφήσει, δοκεῖ δέ πως 
μεγαλονοίας ἔρ] ον ἐκεῖνο ἀποδείξασθαι. ἐν 
αὐτοῦ ἑσιῶν ὀσημέραι: καὶ γὰρ εη, φασέ, 
τῇ γαςρὶ καὶ τοῖς ἐκείνης ἀκρατεςέροις" καί 
ποτε μεταξὺ Φοιναζόντων Φάβιος, τῶν ὑπα- 
τευκότω» εἷς,. λαβὼν ἐ έκπωμα κρυςάλλη 8 μέγα 
τίμιον, εἶτα ἄκων χατέαξεν αὐτό, καὶ ἐπὶ 
τότω συ»νεφὴς ἦν, ἄχει πληγεὶς τὴν ψυχήν. 
ὃ τοίνυν Απίκιος πειρώμενος αὐτὸν τῆς λύ- 
πης ἀπάγειν οὐ αταβαλεῖς" φησέ "τὸ πρα- 
χὺ ἐν καὶ σεαυτὺν ἡμῖν παφέξεις φαιδρότερον 
συμπότην, 3 συὶ φίλῳ ὄντι τοῦτο ὁρᾶσαι 
ἐκ ἐξέςαι, ὕπερ ἂν δρῶσι καὶ τῶν οἰνοχόω» 
καὶ τῶν» ἀργυρωνήτων πολλοὶ πολλάκις, " 
Aelianus? 

Μάρκος ρεδουσίων ἐπίσκοπος, λόγῳ 
καὶ ῥίω κεκοσµημιένος, ὃν ἐπὶ Ἰουλιωνᾶ πολ- 
λαῖς αἰκίαις ὑπέβαλον, καὶ εἰς ὃ ὑπονόμες ἐμ- 

βαλόντες εἶτα παιδίοις παρέδοσα» κεντεῖν αὐ- 
τὸν ταῖς γραφίσι. Δετὰ δὲ ταῦτα εἲς γύργα- 
Φον ἐμβιλόντες καὶ γάρω κιαὶ μέλιτι χφίσαντες 
ὑπωίθριο» Πώρησαν ἐν Ψέρως ἀκμῆ, σφῆκας' 
ὁμοῦ καὶ µελίσσας ες Ψοίνην προκαλύμενοι. 
ὃ δὲ ἀνενδότως διεκαρτέρησε. Théodoret. h. 
εεε]. 3 7. 

Πήάρκος ἸἨἩΜάλλιος εὐπατρίδης Κελτῶν 
ἐπελθόντων τῇ Γώμῃ ταύτην περιέσωσε καὶ 
τιιῶν μεγίσω» ἠξιώθη. ὕςερον δὲ πρεσβύ-- 
την πολλάκις ἐςρατευμιένο» ἀγόμενο» εἲς δε- 
λείων ὑπὺ τοῦ δανειςοῦ γρωρίσας, ἀπέδωκε 

τὸ χρέος ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷδε εὐφημή- 
ενος πᾶσιν ηφίει τοῖς ἑαυτοῦ χρήσαις τὰ 
ὀφλήματα. προϊὠὼν δὲ τῇ δόξη καὶ ὑπὲρ ἄλ- 
λων ἀπεδίδου, καὶ ταῖς δηµιοκοπίαις ἐπαιρό- 

µενος ἐβούλευσεν ᾖδη χρεῶν ἀποκοπὰς κοι- 
νάς, ἢ τὸν ὁπμιον ἠξίη τοῖς δανείσασιν ἆπο- 
ῥοῦναι τὴν γῆν, ἐς τοῦτο ἀποδόμενον ἔτε 
οὖσα» ἀνέμητον. Appianus t. ρ.40, 

µαρμαρέη»ν (Ηοιη. { 126) λαμπρά», καὶ 
μαρμαρέαισιν αὐγαῖς {Α Nuhb. 286) ταῖς 
λαμπραῖς"' μµαρμαίρειν γὰρ τὺ λάμπειν καὶ 
καταυγάζειν. 

µαριαρυγή ἄςραψις, λαμπηδών, 
44 
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MdoORMOGOS ὄνομα κύριον. 
µάρσιππος σάκκος, Φυλάκιον, σακέλ- 

λιον” ''εἰδόν τινας ἐν πέτραις µαρσίππες ἑμα- 
τίων κατατιθεμένες' Ἐενοφῶν (Απαυ. 43 11). 

υ. ἸΠΜαρσύας. ἐν τοῖς χρύνοις τῶν Ἰεδαίων 
κριτῶν καὶ ἸΜωρσύας ἐγένετο σοφός, ὃςσις 

ἐφεῦρε διὰ μουσικῆς αὐλοὺς ἀπὸ καλάμων 
καὶ χαλκοῦ" ὃς παραφρονήσας ἔρριψεν εἰς 
ποταμὸ» ἑαυτὸν καὶ ἀπώλετο, καὶ ὠνομάσθη 

ὁ ποταμὸς ἸἩωρσύας" περὶ οὗ μῦθος φέρε- 

ται ὅτι ἑαυτὸν ἀποθεώσας ἀπώλετο. κατὰ 

δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνες ἐγένετο τὰ κατὰ τὸν 

Ἰάσονα καὶ τοὺς “4ργοναύτας, ὡς «4πολλώ- 

νιος ὁ Ρύδιός φησι. λέγεται μῦθος ὅτι ἕξε- 

ῥάρη ὑπὸ "ἀπόλλωνος, καὶ φέρεται λόγος 

περὶ Ὁρμίσύου τοῦ Πέρσου, ὃς ηὐτομόλησε 

πρὸς Κωνςαντῖνον τὸν µέγαν. ἐξελὺὼν }ὰρ 

ἐπὶ Φήραν οὗτος καὶ εἰς τὰ βασίλεια ὑπο- 

σραφείς, τῶν κεκληµένων ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐκ 

ἐξαναςάντων κατὰ τὸ καθῆκον, ἠπείλησε τὸν 

Ἰήαρσύου Φ άνατον αὐτοῖς ἐπιθήσειν. τοῦτο 
παρά τινος ἀκηκούτος ἀναμαθύντες οἱ τῶν 
Περσῶν μετὰ Φάνατον τοῦ πατρὸς τὸν νειύ- 
τερον ἀναγορεύασι ῥασιλέα, τὸν δὲ ἀποχλεί- 
ουσιν ἐν εἰρκτῇ καὶ σιδήροις πεδοῦσιν' ὃν 
ἡ γαμετὴ διὰ τῆς τᾶ ἰχθύος ιηχωνῆς ῥίνην 
εἰσενεγκοῦσα ἐξήγαγε. καὶ ἀποδρὼς ἱκέτης 
πρὸς Κωνςαντῖνον ἔρχεται. ἡ ἱεορία θήλη. 

ν ἸΠαρσύας ριτοφήμου Φιλιππεὺς. ἰσο- 
θικός, ὁ νεώτερος. 

ε ΙἨΜαρσύας Ἰάρσου Tußnvöog ἱςορικὺς 
ἔγραψεν ἀρχαιολογίων ἐν βιῤλίοις «ὔ, μυ" 
θικὰ ἐν ῥιῤλίοις ζ, καὶ ἕτερά τινά περὶ τῆς 
ἰδίας πατρίδος. 

a ἸΜαρσύας Περιάνδρου Πελλαῖας ἱςορι- 
κός. οὗτος δὲ ἦν πρότερον γραμμιατοδιδά- 
σκαλος, καὶ ἀδελφὸς «Σντιγύνου τοῦ μετὰ 

ταῦτα βασιλεύσαντος, σύντροφος δὲ 4λεξάν- 
ὅρου τοῦ βασιλέως, ἔγραψε ἹἨακεδονικὰ ἐν 
βιβλίοις , ἠρξατυ δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου ῥα- 

σιλεύσαντος Πἠωκεδόνω», καὶ µέχρι τῆς “ἄλε- 
ξάνόρου τοῦ Φιλίππου ἐπὶ τὴν Συρίαν ἐφύ- 
ὅον μετὰ τὴν “4λεξανδρείας κτίσιν: ἄττικὰ 

ἐν βιῤλίοις ιῷ’, καὶ αὐτᾶ ἄλεξάνδρε ἀγωγήν. 
Μαρτῖνος ὄνομα κύριο», καὶ Ἡαρτι- 

νια»νός. 
Μάρτιος. ὅτι ἹΜάρτιος Βῆρος τὸν Os- 

κυδίδην ἐκπέμπει καταγαγεῖν Σόαιμον εἰς 4ρ- 
µενίαν" ὃς δέει τῶν ὅπλων καὶ τῇ οἰκείᾳ περὶ 
πάντα τὰ προσπίπτοντα εὐβελίᾳ τὸ πρόσω 

ἹΜάρπησσος -- Μαρώνεια 

εἴχετο ἐρρωμένως. ἦν δὲ ἱκανὸς ὁ ἸΜάρτιος 
οὐ μόνο» ὅπλοις βιάσασθαι τοὺς ἀντιπολέ- 
µους ἢ ὀξύτητι προλαβεῖν ἡ ἁπάτῃ κατασο- 
φίσασθαι, ἥπερ ἐςὶ σρατηγῶν ἀλκή, ἀλλὰ 
καὶ λόγῳ πιθανῷ πεῖσαι καὶ δωρεαῖς µεγα- 
λόφροσιν οἰκειώσασθαι καὶ ἐλπέδι ἀγαδτ ὃε 
λεάσαι. χάρις τε ἦν ἐπὶ πᾶσι τοῖς πρασσο- 
µένοις ὑπ αὐτᾶᾷ καὶ λεγοµένοις, τὸ μὲν ἄγα 

»ακτοῦν ἑκάςση καὶ τὸ θυμούμενο» παραµα: 
Φουμένη, τὸ δὲ ἐλπίζον ἔει μᾶλλον αὐξεσα. 
κολακείας τε ῥώρων καὶ τῆς παρὰ τραπέζι 
δεξιώσεως καιρὸν ᾖδει. οἷς προσὸν τὸ πρὺς 

τὰς πράξεις σύντονον καὶ τὸ πρὸς τὲς ἐχδρὸς 
σὺν ὀξύτητι ὁρωςήριον αἱρετιότερον ἐδείκντι 
τοῖς ῥαρβάροις εἶναι τῆς φιλίας αὐτοῦ μᾶῖ- 
λον ἢ τῆς ἔχθρως ἀντιποεῖσθαωι. ἀφικόμενος 
οὐ» εἰς τὴν καινὴν πύλιν, ἣν φρουρὰ κ 
µαίων κατεῖχεν ἐκ Πρίσκου καταςᾶσα, νε» 
τερίζειν πειρωµένους λύγω τε καὶ ἔργῳ συ- 
φρονίσας, ἀπέφηνε πρώτην εἶναι τῆς "άριες 
ρίας. Ὠϊο Cass. 713. 

μαρτύριον σκηνή, ὡς ἔχθσα τὰς πλα- 
κας τοῦ νόμου" τὸν γὰρ νόμον ἐντολὰς ἐκα- 
λου»ν καὶ μαρτύρια καὶ δικαιώµατα. Thee 
ἀογεί, in Ps. 77 5. 

µάρτυροι παρ Ομήρῳ, ἀπὸ τῆς µόγ 
τυρος «εὐθείας. 

μαρτύρομαι μάρτυρας καλῶ" Σοψς 
κλῆς (060 813) "μαρτύρομαι τούσδ’, οἱ ο’ 
πρὺς δὲ τοὺς φίλους οὗ ἀνταμείβθη ῥήματ, 
ἦν» σ’ ἕλω ποτέ. Κρέων φησὶ πρὸς Οἰδέπε». 
καὶ «4ἰλιανός ᾿ ἀλλὰ τοσοῦτο» μαρτερόωο. 
ὡς οὔτ ἀδικοῦμεν Ξενίου «{ιὸς χάριν. 

μαρτύρονται ἀντὶ τὸ µαρτυρίαν ἐπα- 
γονται ἢ παρέχονται" Πλάτων Πολιτείας ἅ 
(ρ.364 0) "τὸν Ὅμηρον μµαρτύρονται.” 

μαρτυρῶ ὁοτικῇ. αἰἴτιατιαῇ δέ (Ώκ- 
mosth. 19 198) "καὶ 4ιόφαντος ἐν ὑμῖν ἀπή- 
γειλεν ἃ νῦν μαρτυρεῖν αὐτὸν ἀναγκάσω. 

µιάρΨῃ συλλάβῃη, διαγρήσηται: "αλ 
ὁπότα» µάρψῃη ῥβυρσαίετος ἀγκυλοχεΏη:. 
(Α Κα. 197). 

Μαρψίας ὄνομα κύριον" ἦν δὲ ῥήτως 
φλύαρος καὶ Φορυῤώδης. άριςοφάνης (Λεὶ. 
(703) πρὸς τάδε τίς ἀντερεῖ ἸΜαρψίας; 

Πήαρώνεια τόπος ἐςὶ τῆς άετικῆς, ον 

4ημοσδένης ἐν τῇ πρὸς Πανταίνετον παρα- 
γραφῇ (4) μνημονεύει. ἔσι δὲ καὶ πύλες ἐν 
Θράκῃ, ἤν φασιν εἶναι τὴ» ὑφ᾽ 'Ομήρο {: 13) 
Ἴσμαρο» καλουμένην. Harp. 



Μαρωνεῖτις φυλή — µαςιγίας 

ΠΜαρωνεῖτις φυλή. 
ΠΜάρωνος ὄνομα κύριο». 
ΙΜΜΙασαισύλιον ἔθνος. 
μάσὃλης ἰδίως ὁ μεμαλαωγμένος λῶρος 

καὶ ἔκλυτος. μιάσθλης οὖν ἐνταῦθα ὁ πολυ- 
γνώμων καὶ ἔκλυτος καὶ μηδὲν βέβωιον μηδὲ 
σαθερὸν γινώσκω». ἢ ὁ ἱμαντώδης καὶ µά- 
σιγίας, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ μεμαλαγμένου 
ἱμάντος. ἢ οὕτως εὔτονος ὡς μάς. κεεῖ. A 

Nub. 448. 
µάσθλης ἄνθρωπος ὃ μειαλαγμένος 

καὶ ἐντριῤὴς ταῖς πονηρίαις, 
Μασσαλία. Ἰσοκράτης φησὶν ἐν “ἄρχι 

ὁάμω (84) ὡς Φωκαεῖς φυγόντες τὴν τᾶ µε- 
Ἰάλου βασιλέως ὁεσποτεία» εἲς Ἱασσαλίαν 

ἀπῴκησαν». μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ καὶ «4ρι- 
σοτέλης. Ηατρ. 

.. ἸΠασσανάσσης ὁ τῶν Νομάδων βασι- 
λεὺς ἀνὴρ ἦν ἐς πάντα ἐπιτυχής, ᾠ τὴν μὲν 

ἀρχὴν τὴν πατρώαν Φεὸς ἔδωκεν ἀφαιρεῦέντι 
πρὸς Καρχηδονίων καὶ Σύφωακος ἀναλαβεῖν 
καὶ προαγαγεῖν ἐπὶ µέγιςο», ἀπὺ ἸΜαυρεσίων 
τῶν παρ ὠκεωνῷ µέχρι τῆς Νυρηναίων ἀρ- 
χῆς ἐς τὰ μεσόγεια, ἡμερῶσαι δὲ γῆν πολλήν, 
τὰ πολλὰ τῶν Νομάδων διὰ τὸ ἀγεώργητον 
ποηφαγούντω», Φησαυρούς τε μεγάλους χρη- 
µάτω» καταλιπεῖν καὶ ςρατιὰν πολλὴν» γεγυ- 
µνασμένη», τῶν δὲ ἐχθρῶν Σύφακα μὲν 
αἰχμάλωτον ἐἑλεῖν αὐτοχειρί, ἸΚαρχηδόνι ὁ᾽ 
αἴτιον τῆς ἀναςάσεως γενέσθαι, πάµπαν αὖὐ- 

τὴ» ἀσθενη Ῥωμαίοις ὑπολιπόντα. ἔφυ δὲ 
καὶ τὸ σῶμα μέγας τε καὶ εὕρωςος ἐς γῆρας 
πολὺ καὶ µέχρι τοῦ δανάτο, ἵππδ τε χωρὶς 
ἀναβολέως ἐπέβαινε. καὶ µεγίσῳ δὴ τῷδε 
τεκμηριώσω μάλισα τὴν εὐρωςίων αὐτᾶ" πολ- 
λῶν γὰρ αὐτῷ παίδων γινομένων τε καὶ ἀπο- 
Φνησκόντω» οὕποτε μὲν ἦσαν αὐτῷ μείους 
τῶν δέκα, τετραετὲς δὲ —— ἐνενηκοντά- 

της ἀπέλιπε. καὶ ὧδε μὲν χρόνε τε καὶ σώ- 
µατος ἔχων ἐτεθνήκει. Appian. Pun. 106. 

) ΠΜασσανάσσης ὁ ἐν «4ιβύῃ τῶν Νο- 
µάδων βασιλεύς, ἀνὴρ τῶν καθ’ ἡμᾶς βασι: 
λέων ἄριςος καὶ κιακαριώτατος, ὃς ἐβασίλευ- 
σεν ἔτη πλείω τιν ξ ὑγιενότατος ὦν καὶ 
πολυχρονιώτατος" ς γὰρ ἐκῶν ἐγεγόνει. ἐγέ- 
νετο δὲ καὶ ὀνναμικώτατος τῶν καθ ἑαυτὸν 
κατὰ τὴν σωματικὴν ἕξιν, ὃς ὅτε μιὲν ἑςάναι 
δέοι, σὰς ἐν τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι δὲ ἡμέρας 
ἔμενε, καθεζόµενος πάλιν οἐκ ἠγείρετο, καὶ 
τὴν ἐπὶ τῶν ἵππων κακοπάὔειαν» ἡμέραν καὶ 
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νύκτα διακαρτερῶ» οὐδὲν ἔπασχε, σημεῖον 
δὲ τῆς τοῦ σώματος αὐτοῦ δυνάμεως" ἔχων 
ἐνενήκοντα ἔτη καθ’ ὃν καιρὸν μετήλλαξε τὸν 
βίον, υἱὸν ἀπέλιπε ὁ΄ ἐτῶν, ὄνομα Σθεμβάν, 
ὃν μετὰ ταῦτα ἸΜωκίψης νἱοποιήσατο, πρὸς 
δὲ τούτῳ υἱοὺς ὁ’. διὰ δὲ τὴν πρὸς ἀλλή- 
λους τότω» εὔνοιαν διετήρησε τὸν ὅλον ῥίον 
πάσης ἐπιβουλῆς καὶ παντὸς οἰκείὴ μιάσμα- 
τος ἄμοιρον αὑτοῦ γενέσθαι τὴν βασιλεία». 
τὸ δὲ μέγιφον" τῆς Νομαδίας ἁπάσης ἀχρή- 
σου τὸν πρὺ τοῦ χρόνον ὑπαρχούσης, καὶ 
»ομιζομένης ἀθυνάτου φύσει πρὸς ἡμέρους 
καρπὰς ὑπάρχειν, πρῶτος καὶ μόνος ὑπέδει- 
ξεν ὅτι δύναται ἐκφέρειν πάντας τοὺς ἡμέ- 
ρους καρποὺς οὐδ᾽ ὁποίας ἧττον, ἑ ἑκάσῳ τῶν 
καρπῶν ἐν διασάσει μτεριοπληθεῖς ἀγροὺς 
Χατασκευάσας παμφόρους. Ρο]γίν, 37 ἃ. 

µάσσει φυρᾷ, ζυμοῖ, 
μᾶσσον μεῖζον, µακρότερον’ '"ἐπιπρὸ δὲ 

μᾶσσο» ἐπ᾽ ἄκρου “ἰγαλέω Ψυμόεντος, ἄγων 
µέγων i ὑετόν, ἔςση Choerilus). 

ιάσσων μακροτέρα" Ἐενοφῶν ''ἂν μὴ 
πολὺ µάσσων ὁδὸς ᾖ. 

ΠΠάσσωνος. 

μάσαχα om. 1324, ὁ 257) κιάσηµα, 
τροφή». λέγεται καὶ τὸ σόµα καὶ τὸ μµάσηµα 
ὁμωνύμως, ὡς χοίνικα καὶ τὸ µέτρον καὶ τὸ 
µετρούμενον. 

καςαρύζει συνέλχει καὶ συνάγει τὰ 
χείλη, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑποτιτθίων παι- 
ὁίων, ἃ τὸν μαςὺν ἕλκοντα τῷ ςύματι συ- 
νάγει τὰ χείλη. Αριστοφάνης (Αοἰ, 689) 'ὃ 
ὁ' ὑπὸ γήρως µαςαρύζει.. 

Μάσειρα. ἐν η΄ Φιλιππικῶν 4ημοσῦέ- 
νης (8 44) τῶν μὲν ἐν Θράκῃ κακῶν' τίγὰρ 
ἂν ἄλλο τις εἶποι 4ρογγίλο» καὶ Καῤύλην 
καὶ ]Ηάσειραν, μήποτε δὲ γραπτέο» ἀντὶ 

τοῦ Π]άςειρων Βάειραν ἡ Πίέςειραν ἡ Ἐπί- 
µαςον' ταύτας γὰρ τὰς πολιτείας εὑρίσκο- 
μεν παρ “4ναξιμένει ἐν ἕ τῶν περὶ Φίλιπ- 
πον, τὴν δὲ Μάσειρων οὐδαμοῦ. Ηαερ. 

μαςεύω» ἐπιζητῶν' '᾽άλλὰ πλέον τι εἰδέ- 
ναι μαςεύων ὑφ ἡγεμόνι Φεῷ.' εξ. ν. ὑβρίειν. 

µαςῇφρες ἀρχή τις ἀποδεδειγμένη ἐπὶ τῷ 
ζητεῖν τὰ κοινὰ τοῦ δήμου, ὡς οἱ ζητηταὶ 
καὶ οἱ ἐν Πέλλη µάςροι. Harp. 

µάςι (Ποιο. ἵμ 500) κατὰ ἀποκοπή», κιά- 
ση. ι 

µαςεγίας δοῦλος ὁ ὃν ἁμάρτημα µα- 
σιζόµενος. 

4. 
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µιασιγίας ἐν Μελίτης (a Ran. 504) 
ῥοῦλος ὁ ᾿Ηρακλῆς, ἀπὸ ἸΗελίτης νύμφης. 

καὶ Μελίτη ὀζωος τῆς πτικῆς. 
µαςιγώσιµος µαςίγω» ἄξιος. 
Ιιάδιε (Ηοιη. { 633) µάςσιζε. 

µάςιξ, δὲ ἧς τὸν ἵππον πλήττοµεν" ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ ϐ 933) καὶ »εκύων σφίγ- 

κτος ἐνοραέα μάσιγα. 

µαςίχη εἶδος (ιυρεψικᾶ. καὶ µαςίχιον | 
ὁμοίως. 

απαςός ἀκρώρεια, ἐξοχὴ ὄρους" '"ἠν γὰρ 

ἐν δεξιᾷ τοῦ (ρου οία µασός. τοῦτον, εἰ κα: 

ταληΨείη, πρὸς πολλὰ οἰύμενος ἐν ὑσέρῳ 

χρήσιμων. ἔσεσθαιι' x Anub. 42 6) ᾽μαςὺς 

ἦν ὑπὲρ αὐτῶν, παρ ὃν ἠν ἡ δενή ὁδός. 
᾽Ἱμαςροπεύ: μαςθαπεύω. μαςροπεία. 

οντες οἱ βασιλικοί τῷ Ἀήνωνος υἱο τὴς συ 
ν{ῤυς, ποὺς τοὺς των ἀρρένων ἔρωτας λισ: 

σᾶν ἐξεπαίδευσαν ἐκτύπως . (οἱ. v. Ζήνων 4). 
, * 

μαςροπύς μµανλιςής, πορνοβοσκὺς. 

μαςρύλλιον. τύπυς ἔνθδα οἱ μαςροποὶ 

διέτριᾷο». 

μασχάλ * αἴρεις 

3 — / 
σθήσ' οἱ 1 ὰρ μεν ὕύοντες 0ο» τας µασγχά» 

λας καταιωκώμένο. καὶ οἱ μ)ηςῆρες lom. 

σου) χεῖρας ἀνίσχυντες } Σέλι ἐκφανον καὶ 
΄ 

(ῷ 247) ”χεῖρας ἀνωσχόμενοι µεγάλ εὐχετύ- 
— 

ωντο ἕχασος. 
. α - 2* 

μασχαλισὸ η ναι. εἰωθασι τω» ἀναιρα" 

µένων εἲς τὰς κεγαλὰς ἀποιάσσειν τὰ ξίφη, 

. 1 — 

αντί τοῦ χωνωρι- 

ώαπερ ἀποτροπιαζόμενοι τὺ μύσος τὸ ἐν τρ 

φόνῳ (ο, v. ἀποτροπιαζόμενα). ἡ ὅτι ἐπὶ 
ταῖς κανάωσεσι τοῦ φονει Ψέντος τὰ ἄκρα 

ασχάλιν αὐτοῦ ἐκρέ- 
ἀσφθενὴς γένοιτο 

ἔτεμ)ον καὶ περὶ τὴν 
µαζον αὐτάν “ναν Γασίν, 

πρὸς τὸ ἀντιτίσασθαι τὸν. φορέα". καὶ «ἄπολ- 
λώνιος ϱἱ 418) ἐξάρ; τατα τέµμ»ε ὁ αρόντος. 
περὶ τοῦ Ἰάσυνος. ἡ ὅτι οἱ ὀρῶντες ἐμᾳ ύ- 
λιο» φόνο» ἠκρωτηρίαζον τὺς ἀγαιρεθέντας, 
ἐκ παντὺς μέρας τοῦ σώματος ἀποτεμνόμε- 
νοι, καὶ περιῆπτον ἑαυτοῖς τὰ ἄκρα συνεί- 

ροντες, διὰ τούτω» ὥσπερ τὴ» δύναμιν ἐκεί- 

νω» ἀφαιρύμενοι, διὰ τὸ μὴ παθεῖν ἐς ὑςε- 
ρόν τι δεινὸν παρ ἐκείνων. ἐφόρου» ὁὲ εἰς 
τὰς μωασχάλας τὰ, ἄκρα" ὃ μασχαλισθηναι 
ἔλεγο». Σοφοκλὴ ης (51. 449) ᾿Ἰσκέψγαι γὰρ εἰ 

σοι προσφιλῶς αὐτῇ δοκεῖ }έρα) τά ν΄ ὃν τά- 

φοισι ῥέζασθαι νέκες, νι) ἷς )ανὼν ἄτμιος 

ὡςε ὀνσμεὴς ἐκασχαλίσὺ, κάπὶ λετροῖσιν 

κάρα κηλῖδας ἐξέμαξε.' περὶ τὸ-4γωµέμνονος, 

µασιγίας ἐκ Μελίτης -- ματρυλεῖον 

μασχαλίσματα. ριςογάνης παρὰ Σο: 
φοκλεῖ ἐν ᾿Ἠλέκτρα κεῖσθδαι τὴν λέξιν, ἕνος 
σηιιαίνουσαν" οἱ γὰρ φονεύσαντες ἐξ ἐπιβε- 
λῆς τινὰ ὑπὲρ τᾶ τὴν μῆνιν ἐκκλίνειν άκου. 
τηριάσαντες μόρια τούτη καὶ ὁρααθίσαντες 
ἐξεκρέμασαν τοῦ τραχήλου διὰ τῶν µασχα. 
λῶν διείραντες, καὶ μασχαλίσματα προση;ν. 
ρεισαν. σηµαίνει δὲ ἡ λέξις καὶ τὰ τοῖς µη; 
ροῖς ἐπιτιδέμενα ἀπὸ τῶν ὤμων κρέα ἐν ταῖς 
τιῦν δεῶν Φυσίαις. 

μασώμενος δευτέρας συζυγίας τῶν πε 
οισπωμένων, ἀπὸ τᾶ μασῶ μασᾷς, ὡς εἰς 
γελᾶς. παρὰ «4ριστοφάνει ἐν Πλούτιω (951. 

µατάζων µαταίως ζῶν, µαταίωνς φρο: 
νῶν. καὶ µαταῖσαι ὁμοίως. 

μάταιο» µαταίως. 
μάτην ἄλλως Ίωνες. 
µατηρεύειν µαταίως ζῆν. 
ματήσετον (Ηοι. { 233) ἀμελισυτον. 
ἨΜατόθαῖος ὄνομα κύριον. 
Ματνθίας ὄνομα κύριον. 
κατία. 
ματιηνλοιχός ὁ περὶ τὰ εικοὰ πανοῖο- 

γος καὶ λέχνος" µάτιον γάρ, ὡς βέλτιον ϱἳ 
τόνῳ, τὸ μικρόν. ἢ ὃ µικροφάγος, ἐπεὶ µύ 
τιο» τὸ ἐλάχιςόν φααιν. ἡ ὁ μάταια βηΐε 

όµενος καὶ λοχῶν. ἢ ὃ κρουσιµέτρης" 5 
τιον γὰρ εἶδος κέερυ. ὀξυτύνως δὲ ἀναγν- 
ςέο», ὡς φησιν ᾿Ηρωδιανός. είν, A Nub. 450. 

κκάτιον εἶδος μέτρου: ἢ τὸ ἐλάχισον. 
μὰ τόν, ἐλλειπτικῶς ὀμνύει, καὶ οὗτος 

ἔδος ἐςὶ τοῖς ἀμχαίοις ἐνίοτε μὴ προςιθέναι 

τὺν Φεόν' εἰώθεισαν γὰρ τοῖς τοιούτοις ο0- 

κοις χρῆσδαι ἐπευφημιζόιενοι, ὡςε εἰπεῖν μὲν 
μὰ τόν, ὄνομα δὲ µηχέτι προσὺδεῖναι. καὶ 
Πλάτωνα δὲ τῷ τοιούτω κεχρῆσθαι. φεὺ. 4 
Ran. 1421. 

Ματρέας. οὗτος λαυπλάνος ἦν, ἔτρεφι 
δὲ Νηρίον ὃ αὐτὸ ἑωυτὺὸ κατήσδιε" καὶ «;: 
τεῖται τέ τὸ τοῦ Murotor Φηρίον, ἐποίται 
ὁ. οὗτος καὶ παρὰ τὰς “ριξοτέλες ἀπορία., 
διὰ -τέ ὁ ἦλιος ὀύνει (έν, κολυμβᾷ ὁ) οἳ. 
Athen. ρ.19. 

ΠΜατρίκιον. 
Π]άτρις ὄνομα κύριον. 
ματρυλεῖον. τόπον. τινώ φασιν εἶναι, ἐν 

ᾧ γρᾶες διατρίβουσαι δέχονται τοὺς βονήο- 
ένας κχαταμεδνσφῆναι. ἸΜένανδρος Ἐπιτρι- 

πουσιν οὐκ οἰμώξεται καταφθαρεὶς ἐν μα: 
ερυλείῳ τὸν βίον) Ηπερ. 



Μάτρωγνος -- µέγα καὶ µεκρόν 6903 

σκευἠν µετέλαβο», αὐτὴν δὲ τὴν χφηςύτητα 
τοῦ σιδήρε καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν οὖδα- 
μῶς ὀύνωνται μεμεῖσθωιι. Polyhius? 

Π]αγάοσνος. Ἠαχάων ὤνομα ἰατρᾷ, καὶ 
λείρων ὁ Κέντωιρος. 'διεψιθύριζον δὲ ὡς 
ἑαυτοὺς οἱ Ἀείρωνος καὶ ἸΠαγχάυρος τεχρώ- 
µενοι μµελετήματα, ὡς συνεκδηήσει αὐτῷ 
καὶ ἡ ψιυχὴ τῇ τοῦ ῥέλους ἐξύδῳ”' «Τ]νεο- 
phliyl. Sim. 5 ϱ). 

ΜΗ αχάτας ὄνομα κύριον. 
µάχιμος ὁ γενραῖος" (Α Ran. 980) ᾿εἰδώς 

µε μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούµενος.” 
ἱ(αχλάδας πόρνως. 
µάχλος ἀσελγής, ἄσωτος, παρὰ τὸ κλῶ 

κλύς, καὶ πλεονασιιῷ τῆς µα σιλλαβης μιά» 

κλος, καὶ τουπῆῇ άχλος. rocop. Ατο, 1) 
᾿᾽αὗὐτῃ τὸ πρότερον» µάχλον τινὰ βιώσασα 
βίον, καὶ τὸν τούπον ἐξερρωγνῖα, φάρμα: 
κεῦσί τε παιρῴοις πολλὰ ὠμιληκοῖι. 

μαχλοσύνη κατωφέρεια, γυναικομνία, 
ΠΗσιόδειος ἡ λέξις"' λύγει γὰρ περὶ τῶν Προί- 

του «)υγατέρων 'νεκα μαχλοσύνης ςυγερῆς 
τέρε» ὠλεσαν. ἄνθος. 

μαχλῶντες πορνεύοντες. 

μάγομαι ὁστικῇ. | 
μαχόμενον ἐναντίον τῷ ἀκόλεδον, τη- 

τέσιν ὃ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι, 
µάψ µαταίως. 
μαψίδιον, µάταιον, ῥαψιλές, χαλεπόν, 

πολύ, δεικόν, ἐκούσιον. καὶ µαψιδίως 

Μάτρωνος ὄνομα κύριον. 
µάττοντας ἐσφίοντας πολλά, ἀπὸ τῆς 

παττοµένης µάζης. “ριστοφάνης (Ρας, 749) 
πούς ν ̓ Ηρακλέας μάττοντας. αἰνίττεται 
δὲ ταῦτα εἰς Πὐριπίδην, ὃς ἐποίησεν Πρα- 
Σ]έα πεινῶντα καὶ «Πιόνυσον δειλὸν καὶ «ΐ{ΐα 
πὀιχὸν καὶ δοῦλον κλαίοντα. 

μµανλίας τὰς µαχαίρας ἐκάλου», διὰ τὸ 
ὑμᾷ αὐλίζεσθδαι, οἷον ἁκιανλίας. κεὶ. Thue. 1 8. 

Ἡανρίκιας ὁ βασιλεὺς Ρωμαίων. ὅτι 
Ἰέγεται περὶ Ἠαυρικίη, φιλοτίμµως ἔχειν περὶ 
τιν τῶν λόγων μεγαλοπρέπεια», τικᾶν τε λίαν 
αμπρῶς τὲς ἐνηδληχότας περὶ τὰ κάλλισα 
τῶν μαθημάτων (Iheophyl. Sim. 8 19). ἁνα- 
έφεται δὲ καὶ τὴν τρίτην μοῖραν τῶν φύ- 
ων συ]χωρῆσαι τοῖς υπηκύοις τὸν Ἠωυρί- 
πον. οὗτος δὲ προχειρίζεται ςρατηγὸς τῆς 
ἑώως ὑπὸ Τιβερία Ἱαίσαρος. ὃς Ἠωυρίκιος ͵ 
ἐν πολέµοις μὲν καὶ ἀγιῶσιν ἂκ ἦν ἐντεθραμ- 
µέος, ἔμφρω» δὲ ἄλλως καὶ ἐμβριθὴς καὶ 
εατηκριῤωμένος, ξυγκεράσας τε ἐν ἑαυτῷ 
μφω τὰ ἐναντίως ἔχοντα ἀλλήλοις, ὄγκον 

ἠρονήματος καὶ πραύτητω, πάσης ὑπεροψίας 
τε καὶ ὀφρύος ἐλεύθερα. τοιοῦτον δή τινα 
τὸν ἨἩωυρίχιον ὄντα ἡ τῶν πραγμάτων ἡγε- 
μοία παραλαβοῦσα ἀνγέδειξέ πως εὐκλεέςε- 
ϱον τῇ πείρα. Menander p. 444 Nich. 
μαῦρον»ν τὸ ἁμανρὸν καὶ ἀσθενές. 
µαῦζρος μωρύς. 
μανροῦσιν ἀφανίουσι. 
ἨἩανρούσιοι εῶνος ἀπρόσμαχον τοῖς 

Χείῃ ῥαρῥάροις ὑπὸ τόλμης τε καὶ ὀξύτη- 
τος καὶ τὸ μεμελετηκέναι ἐπελαύνειν τε ἀὃ ρύ- 
πὲς, ὅπου παρείξειε, κἀποφεύγειν εὐπετῶς, 

6 

ὁμοίως., 
, μας * * 47 νι — μέγα ἀντὶ τοῦ μεγάλως"' «4ριστοφάνηςα 

Νεφέλαις (919) "τοῦτο μέγα φρορτίζετει”' 
ιέγα πολύ" "ο δὲ μέγα δείσαντες ἐπ με} μέ) υ 

ο χ - - 

ταἱ ξυναυλίζεσθαι αὖθις ἐκ τῆς φυγῆς, ὡς 
ὑποσρέψαντας ἐμβαλεῖν εἷς τὲς ἀπρονυήτως 
τε καὶ οὐκ ἐν τάξει διώκοντας. εἰ δὲ καὶ 
πταῖσμά τι γίγνοιτο, ἔκ ἐν σρατιᾷ Γωμµαίων 

/ * 21 * ΄ . ΄ 

ενὐυνεύσειν, ἆλλ ἐν ξυμµαχίᾳ τε, καὶ ταύτῃ 

Ἰαρῥάρων. 
΄ * - . 

Παύσωλος άρχων Καρῶν. φησὶ δὲ αὐ- 
΄ * * ” 

τὸν Ελεύπομπος μηδενὸς ἀπέχεσθαι πράγκα- 
τος χρημάτων» ἕνεκα. Harp. 

µάχαιρα ἡ σπάθη. "οἱ ΙΚελτίβηρες τῇ 
— — — J 4 (ατασκενῇ τῶν μαχαιρῶν πολὺ διαφέρονσι 

των αλλω»" καὶ γάρ κέντημα πρακτικὀν καὶ 

χαταφορὰν ἔχει ὀυναμένην ἐξ ἀμφοῖν τοῖν 
- ζ νε - J 2 α ψεροῖν. ἡ καὶ Γωμαῖοι τὰς πατρίους ἀποῦέ- 

μένοι µαχαίρας, ἐκ τῶν κατ «4νρίβαν, µετέ- 

Ἰαῤον τὰς τῶν Ἰβήρων. καὶ τὴν μὲν κατα- 

αὐτῷ διαβοῶσι τὸν κίνδυνον ὅλῳ τῷ τάγ- 
ατιι. καὶ «ἰλιανός 'ὀλήα χρόνα ὁιελόν- 
τος ἑάλω ιιέγα κακουργῶν, εἰἶτα μέντοι ἐν 
ὄψιι πολλῶν κατεπρήίσὺη ζῶν' ἀνιὶ τοῦ 
ἐκαύθη. "καὶ πάρύαλιν τοῦ αὐτοῦ μέγα τι: 
μίαν διάλιθον,. καὶ αὖθις ᾽γυνὴ εὐπάτωρ 

ἄνθρωπος καὶ κέγα πλουσία. 
μέγα καὶ μικρόν περὶ τὴν ἀκοὴν λέγε- 

ται, λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ψύφων. καὶ τὸ 
μὲν. ἐν ψόφοις μέγα καὶ μικρὸν ἡ ἀκοὴ μόνη 
ὀύναται ὁιακρῖναι, τὸ δὲ ἐν σώμµασι τὸ συ- 
νεχὲς ἡ ἀφὴ καὶ ἡ ὄψις διακρίνουσιν. ὅτε 
δὲ λέγυμεν φωνὴν λευκὴν ἡ µέλαιναν, κατ 
ἀνκλογίαν καὶ ὁμοιότητα τὴν ἀπὸ τιν χρω- 
µάτων φιαμέν. καὶ τοῦ μὲν ἐν ψόφοις μέγα 

καὶ μικρὺν ἐκ ἔςιν ἑτέρα τις ἀντίθεσις παρὰ 



094 

τὸν ὀξὺν καὶ τὸν βαρὺν φδόγγ ον, ὥσπερ ἐπὶ 
τῆς ἁφῆς παρὰ τὸ δερμὸν καὶ ψυχρὸ» ἑτέρα 
παντελῶς ἀντίθεσις τὸ βαρὺ καὶ κοῦφο», ἦ 
τραγὺ καὶ λεῖον, καὶ τῶν ἄλλων εκάςση" ἀλλὰ 

τὴν ἄνεσιν ἤ τὴν ἐπίτασιν δηλοῖ τῶν ψόφων. 
τοῦτο δὲ οὐκ ἔσιν ἑτέρας ἀντιθέσεως ἴδιον. 

τὸ τοιοῦτο γᾶν μέγα καὶ μικρὺν εὑρεῖν ἔςιν, 
οἷον τὸ μὲν τοῦ μέλιτος, εἰ τύχοι, μέγα, 
τὸ δὲ τῆς Ἰσχάδος μικρόν, ὅτι ἐπιτέταται 
ἡ γλυκύτης ἐν τῷ µέλιτι, ἀνεῖεαι δὲ ἐν τῇ 
ἰσχάδι. ἀλλὰ καὶ τὸ μέλαν χρῶμα τὺ μὲν 
κατακορὲς εἴποι ἄν τις μέγα, τὸ δὲ μὴ οὕτως 
ἔχον ἀλλ ὑφειμένον μικρόν, τὸ σφοδρὸν 
ἁπλῶς καὶ ἀμυδρὸν τῇ τοῦ µεγάλη καὶ µι: 

-- 22 - — 22 4 
κροῦ φωνῇ ὀνομάζω». ζητῆσαι δὲ ἄδιον, τί 
ῥήποτε ἐπὶ µόνων τιῶν. μεγεθῶν λεγομένου 
τοῦ μεγάλε καὶ μικρῦ, ἐπὶ µόνω» τῶν σφο- 
ὁρῶν ψόφω» καὶ ἀμυδρῶν τῇ μεταφορᾷ οἳ- 
χείως ἐχρησάμεθα, μέγαν ψόφον λέγοντες καὶ 
μικρό», οὐ μέντοι μέγα γλυκὺ τὸ ἄγαν γλυκύ, 
ἠδὲ μικρὸν τὸ ἀμυδρὰν ἔχον τὴν γλυκύτητα, 
δὲ ἐπ ἄλλα ἔδενός. φημὶ ὂν ὅτι ὁ ψόφος ἐκ 
ἔσιν ὑφεσηκός τι καὶ ἀθρόον πρᾶγμα, ἀλλ 
ἐν τῷ γίνεσθαι ὑφέσηκε" γίνεται δὲ ἐν χρόνῳ, 
πᾶς δὲ Χρόνος συνεχής. διὰ τοῦτο τὸν ἐν 
πολλῷ χρόνῳ γενόμενον ψόφον μέγαν φαμέν, 
μικρὸν δὲ τὸν ἐν ὀλήῳ. τὸ δὲ ἄγαν γλυκὺ 
καὶ ἄγαν μέλαν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τῷ σφο- 
ὁρῷ τῆς ποιότητος τοιαῦτά ἐσιν, οὐ τῷ μή: 
χει τᾷ χρόνμ. Philopon.i in 2 de anima, ΊἼ8α, 

ἨΗεγάβυζος ὄνομα κύριον (Ηετοᾶοι. 4 
144). 

μεγάδυμος κεγαλόψυχος. 
Μεγαίνετος ὄνομα κύριο». αὐθάδης, 

καὶ τῶν σρατηγιώντων, καὶ ἄλλως 9ρασύς. 
Ἡεγαίνετος ὁ ἨἩάνης καὶ Φορμί- 

σιος ὁούλων ὀνόματα (9εᾖ. Α Ran. 996). 
“Ὑνρώσῃ δὲ τοὺς τότε κἀμοῦ µαθητάς. τότε 
μὲν Φορμίσιος ΙΗεγωίνετύς 9’ ὁ ἹΗάνης," 

μεγαίρων φθονῶν. 
μεγακήτης ὁ μέγας. 
ΠΜεγακλέους χίονας. ANub. 814. 
μεγαλαυχόμενοι κατεπαιρόμενοι" ετι 

μεγαλαυχόµενοι ἐπὶ τοῖς πραττοµένοις, φερ- 
μιότατα ἄγειν τὸ δεύτερον ἐπὶ τὰς πολεμµέες. 

μεγαλεῖα ὑψηλά, μεγάλα” (Ρ., 70 19) 
"ἃ ἐποίησάς μοι μεγαλεῖα ὁ θΦεός.'' 

ΜΗ εγάλειον μύρο» ἀπὸ τοῦ εὑρομένου 
τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ ἸἨεγάλεη Σικελιώτη. 

κἐγαλεῖον» μεγαλοπρεπές ' "οἱ δὲ τῷ 1ά. 

Μεγάβυζος -- µεγαλόφρων 

}ωνι προσπολεμοῦντες τῶν ««{ιγυςίνων πρᾶ- 
αι μὲν ὁλοσχερές τι καὶ μεγαλεῖον ἐχ οἷοί 
τ’ ἦσαν. Polyhius? 

μµεγαλείως πάνυ" 'οἳ δὲ ᾿ῬΡωμαῖοι µε- 
γαλείως ἔγαιρον, καὶ µέγιςον ἐποιοῦντο ση. 
μεῖον τῆς τῶν Καρχηδονίων ὑπερηφανίας. J 

μεγαλεπ ήβολος ὁ μεγάλ ων πραγμάτων 

καταρχόμενος" "ἐδόκει γὰρ ὃ βασιλεὺς ἄτος 
µεγαλεπήβολος καὶ τολμηρὸς εἶναι καὶ το 
προτεθέντος ἐξεργασικός”' Polyh. 13). 

μεγαλήτωρ µεγαλόψυχος. 
μιεγαλίζεο (Ηοπι. Ν 69) ἐπαίρου. 
ιιεγαλοδωρία. GDio Cass. 76 10) 

σαύτῃ (εγαλοδωρία καὶ σοφία ἐχρήσατο 
οὔτε γὰρ ἑωρᾶτο ὁρώμενος οὔτε εὑρίσκετο 
εὑρισκόμενος οὔτε κατελαμβάνετο ἁλισχό- 
µενος. 

αεγαλομερία. Πολύβιος (4 36) περ 
Καρχηδονίων φησὶν ὃτι ὁ ςόλος αὐτῶν πε 
ι µυριάδας ὑπῆρχεν' ἐφ' οἷς οὐχ οἷον ἂν 
τις παρὼν καὶ Φεώμενος ὑπὸ τὴν ὄψιν, ἀλλὺ 
κἂν ἀκούων καταπλαγείη τὸ τοῦ κινδύνοι 
μέγεθος καὶ τὴν τῶν πολιτευμάτων ἆμφυ- 
τέρω» μµεγαλομερίαν καὶ δύναμιν. καὶ ὁ 9εο- 
λόγος 'τοῖς τῶν µεγίσων ἢ τοῦ μεγίσου 7 
ὑπὲρ τὸ µέγα ἐφιεμένοις. μµεγίσων ὡς ὃ 
τρισὶν ὑποςάσεσιν ὁμοουσίοις" ῆ τοῦ κεγίς: 
διὰ τὸ και οὐσίαν ἓν καὶ ταὐτὸ τῆς Φεύττ. 
τος" ῇ ὑπὲρ τὸ μέγα διὰ τὸ μὴ ποσῷ το 
ἢ μεγέφει ἢ πηλικότηει περιγράφεσθα.. 

μεγαλομερῶς" ᾿'τὸν δὲ Πόπλιον ταὶ 
τὸν Γάιον ἀποδεξάμενος φιλανθρώπως καὶ 
κιεγαλομερῶς" ἀντὶ τᾶ πολυτελῶς. Ροϊγθίος 

µεγαλόνοια ὑπερηφανία, μεγαλοφεῖα, 
μεγαλοπρέπεια. 'ὃ δὲ ἐτεθήπει αὐτοῦ τὴ, 
μεγαλόνοιαν"' καὶ αὖδις "τῶν µέτρων τὸ 
ἀξιάγαςον. 

μεγαλοπρεπής μεγαλοφανής, ἤ ὁ ἐπὶ 
µεγέθει ἀναλωμάτων πονάµενος" ἐλευθέριος 
δὲ ὁ ἐπὶ τὰ συνήθη καὶ εὐτελῆ. Εὐνάπιες 
(ρ.105 Nieh.) "οὔτε ἄλλως τὸ μεγαλοπρεπές 
κατὰ τὴν δίαιτα» ἐν ταῖς µάχαις ἐςὶ φοο- 
κίνδυνον.' διαφέρει δὲ μεγαλοπρέπεια ἐλαν" 
δερώτητος, ὅτι Ἡ μὲν ἐν μεγέδει ζναλωμα: 

των ἐςίν, ἡ δὲ ἐλευθεριότης περὶ τὰ συνῦ! 
ἀναλώματα ἐνεργεῖ. 

μεγαλορρήµμονος. 
μοσύνη µεγαληγορία. 

μεγἀλόφρω» µεγαλόψυχος. κεγαλόψτ" 
χος δέ ἐσιν ὁ ἕξιν ἔχων ὑπεράνω ἑαυτὸν τι: 

καὶ μεγαλορθτ" 



μεγαλοψυχότερος -- Ἰεδιόλανον 

δύαι πάντων» τῶν συμβαινύντων κοι»ῇ φαυ., 
Ίων τε καὶ σπουδαίων» {εΓ. Diog. L.7 93). λέ- 
Ἱπαι δὲ καὶ µέχιςος πλοῦτος αρα τοῖς ττα- 

λαιοῖς, 
μεγαλοψυχότερος. 
μεγαλύνω αἰτιατικῇ. 
μεγαλώνυμο»ν (Α Nuh. 569) μεγαλύδο- 

ἔον, περίφηµον, ὀνομαςσό». 
3 μεγαλωςί μεγάλως" ''ὁ δὲ παραλαβὼν 
τὴν Ἔφεσο», ἐπὶ τούτῳ μεγαλωςὶ περιχαρὴς 
1, 

ὸ µεγαλωςί πάνυ" — τὴν πίςσιν 
καὶ τὴν δικαιότητα μεγαλωςὶ ἐπήνει τᾶ «ἄλε- 
ζώύρου, τά τε ἄλλω καὶ τὸ αὐτοῦ ἐν πρώ- 

τοις ἐς βεβαίωσιν τοῦ λόγου προφέρων. 
μεγαλωσύνη. 
μεγαμάζα. οἱ Σύροι τὴν ἐπὶ τὸν βασι- 

λα Φέησιν οὕτω καλοῦσι. 
μεγάμυκος μεγαλομυκήτης. ἢ ὄνος. 
μεγάνορος πλούτη Πίνδαρος (Οἱ. 1 4). 

ἰσχνροῦ, ὀυνατοῦ, ἀνδρίαν ἐμποιῶντος. ἐπεὶ 
μεγάλα ὀύναται ὁ χρνσός' εῦρα γὰρ λέγε- 
ται πολέμου εἶναι. 

μέγαρα τὰ οἰκήμωατα. 
Μεγαρέων ἄξιοι µερίδος ἀντὶ τοῦ 

ἄτιμοι" τοιοῦτοι γὰρ οἱ Μεγαρεῖς. "ὅτι δὲ 
τοοῦτόν ἐσι τὸ πρᾶγμα, ὑῆλοι καὶ σαφεῖς 
οἱ μάρτυρες, οὐκ ἄδοξοί τινες, ἠδὲ τῆς ἸΗε- 
Ἱαρέων µερίδος, «ἀλλὰ τῶν ἀπενεγκαμένων 
τῆς σοφίας τὰ πρῶτα.᾽ 

Μεγαρέων» δάκρυα. ἐπεὶ πλεῖσα ἐν τῇ 
]εγαρίὸι σκύροδα φύεται, εἲς παροιµίαν | ὁ 
[λ9εν ἐπὶ τῶν προσποιητῶς καὶ πρὺς βίαν 
ῥακρνόντων καὶ μὴ ἐπὶ οἰκείω πάψει. εἴι 
μὴ, Α Ρας. 945. 

Μεγαρεύς ἡ εὐθεῖα. 
μεγαρίζοντες λικώστοντες" 

Ἰέγοντες. cſ. 5ο]. Α Αεἰ. 822. 
ἩΜεγαρικαὶ σφίγγες. αἱ πύρναι οὕτως 

εἔρηνται. ἴσως δὲ ἐντεῦθεν καὶ σφέγκται οἱ 
μαλαχοὶ ὠνομάσθφησαν. ἢ καὶ ἀπὸ µαίας 
ὄτω λεγομένης ἐν ἸΠεγάροις. “ἀλλ ἔσιν ἡμῖν 
ἨΜεγαρική τις μηχανή” (Α Δε]. 728) ἀνεὶ τᾶ 
πονηρά" διεβάλλοντο γὰρ ἐπὶ πονηρίᾳ οἱ 
Μεγαρεῖς. 

Ἡεγαρίές ἸΗεγαρίδος. 
μεγαρίσαι τὰ ΙΜεγαρέως δοξάσαι. Φτίλ- 

πων γὰρ ὁ φιλόσοφος Μεγαρεὺς ἦν τῆς Ελ- 
λάδος, ὃς τοσᾶτον εὑρησιλογίᾳ καὶ σοφιςείᾳ 
προῆγε τοὺς ἄλλους ὡς μικροῦ δεῆσαι πᾶ- 

ἡ μεγάλα 
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σαν τὴν Ελλάδα ἀφορῶσαν εἷς αὐτὸν µιεγα- 
ρέσαι. Diog. L.2 113. 

ΠΠεγαρόςθε» ἀπὺ 
Vesp. 57. 

ιέγαρον ὑπερῷο», οἴκημα. 'καὶ ὡς οὐ 
μέλον τῶν ἀνθρωπείω» τῷ Φεῶ, ὠψθεῖ ἕαυ- 

τὸν εἰς τὸ μέγαρο», ἔνδα ὀήπου τῷ μὲν it · 
ϱοφάντῃ μιόνῷ παρελὸ εἴν Φεμιτὸν ἦν κατὰ 
τὸν τῆς τελετῆς νύόμον, ἐκείνῳ δὲ οὐκ ἐξῆν.”' 

eſ.vv. εὐνοῦχος εἰ Ἱεροφάντης. 
μέγας βασιλεύς ὁ τῶν Περσῶν, διὰ 

τὸ πλείονι δυνάμει χρῆσθαι τῇ ΙΠερσικῇ. 
seli. Α Plut. 170. 

μέγα σειιναί (Α Nub. 200), τοτέςι ναυ- 
µασιώταται καὶ ὑπεράγαν σεµναί. 

μέγα τὺ ςόµα τοῦ ἐνιαυτοῦ, οἷον 

πολλὴ παρρησία πάντων εὐφορίας γενομένης. 
μέγα τοι ἄγγελος ἐσόλός, ἐπὶ τῶν 

άγαθὰ ἀπαγγελλόρτων. 
ιέγα φρονεῖ μᾶλλον ἢ Πηλεὺς ἐπὶ 

τῇ µαχαίρα. φααὶ ταύτην ὑπὺ τοῦ Ηφαζ 
σου γενομένη» δώρο» αΗηλε σωφροσύνης 
ἔνεκα ὑπὸ Ηφαίσου ὑοθῆναι, ᾗ χρώµενος 
πάντα κατώρθου καὶ ἐν ταῖς µάχαις καὶ ἐν 

ταῖς Φήραις. ε[. νελ. Α Ναϊν, 1059. 
"Ζήνων ἐπιῤαλλομένου τινὸς μέγα φυ- 

σᾶν, πατάξας εἶπεν ὡς οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ 
τὸ εὖ κείµενον εἴη, ἀλλ’ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα” 
(ἱοᾳ. Γ..τ 391). 

μέγεθος. ὅτι διττὸν τὸ μέγεθος. κοινὴ 
αἴσθησις. δύνατωι δὲ καὶ ἀναλογίων καὶ ἐπὶ 
ὀσφρήσεως λαμῤάνεσθαι καὶ γεύσεως" εἰσὶ 
γὰρ καὶ αὗτωι τοῦ οἰκείου μεγέθους άντιλη- 
πτικαί, Ἡ μὲν τοῦ ἐν ὀσμαῖς, Ἡ δὲ τοῦ ἐν 
χυμοῖς, εἰ καὶ μὴ οἶδεν ἡ συνήδεια τὸ τοῦ 
μεγ έδες ὄνομα. Philopon. in 2 de auima. 

μέγηρον (8ο μεγήρατον) τὸ ἐπέραςο». 

Π έγης ὁ μέγας. 
ΤΗ έγιςος ποταμιὸς ἐν «Αἰγαίῳ πελάγει 

εἰσβάλλων. | 
μέδεσθαι (Ηοιη. 5 3249) φροντίον», καὶ 

μεδήσομεν φροντίσοµιεν. 
μέδιμ»ον μέτρο» χοινίκων μή. καὶ πα-α 

ροιμίω ᾽᾽μεδέμνῳ ἀπομετρῶ παρὰ τοῦ πα- 
τρὸς ἀργύριον”" (Χ Hell. 3 2 327) ἐπὶ τῶν µε- 
γάλην καὶ ἀθρόαν προσδοκώντω» ὠφέλειω», 

μέδιμ»ον μέτρο» ἐςσὶ ξηρῶν, οἷον πυρῶν) 
ἢ κριθῶν. Harp. 

ἨΠεδιόλανον πολυάνῶρωπος πόλις, ἣν 

καταλαβὼν “ττήλας ἠνδραποδίσατο. ὡς δὲ 

τῶν Ἰεγάρων. Α 
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εἶδεν ἐν γραφῇ τοὺς μὲν “Ρωμαίων βασιλεῖς 
ἐπὶ χουσῶν δρόνων καθηµένους, Σχύθας δὲ 
άνῃ Ἰρημένους καὶ πρὸ τῶν σφᾳφῶν ποδῶν κει- 
µιένους, ζητήσας ζωγράφον ἐκέλευσεν αὐτὸν 
μιὲν γράφειν ἐπὶ Φάκου, τοὺς δὲ ᾿Ρωμαίων 
ῥασιλεῖς κωρύκες φέρει» ἐπὶ τιῶν ὤμων καὶ 
χρυσὸ» πρὸ τῶν αὑτοῦ γέειν ποδῶν. 

μεδοίατο GHom. { 618) φροντίζοιε». 

Μέδουσα ἡ καὶ Γοργόνη κληθεῖσα, Γ1ερ- 
σεὺς ὁ «{ανάης καὶ. ΠΠίκου οἱός, διδαχὺ εἰς 

πάσας τὰς μαυςικὰς φαντασίας, ἰδίαν βελό- 

µενος ἑαυτῷ καταςῆσαι βασιλείων κατεφρό- 
νησε τῆς τῶν Μήδων, καὶ διὰ πολλῆς ἐρχό- 
ενος }ῆς εἶδε παρθένον κόρη» αὐχμηράν τε 
καὶ δυσειδῇ, καὶ ἀποῤλέψας εἲς αὐτὴν ἐρωτᾷ 
τίς καλεῖται" ἡ δὲ εἶπε Ἰἠέδουσα. καὶ ἀπο- 
τεμὼν αὐτῆς τὴν κεφαλὴν ἐτέλεσεν αὐτὴν ὡς 
ἐδιδάχθη, καὶ ἐβάςαζε, καταπλήττω» πάντας 
καὶ ἀναιρῶν τοὺς ὁρῶντας" ἥντινα κεφαλὴν 
ἐκάλεσε ΙΓοργόνην διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς ἐνερ- 
γείας. ἐκεῖδεν δὲ ἐλθὼν εἷς χώραν βασιλευ- 
ομένη» ὑπὸ Κηφέως, εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ παρ: 
Φένον κόρη» τὴν λεγομένην “4νδρομέδαν, ἣν 
ἔγημε" καὶ κτίζει πόλιν εἲς κώμη» λεγομένη» 
"4μανδρα», «ήσας καὶ ςήλην βαςάζησαν τὴν 
Γοργόνην. αὗτη µετεκλήθη Ἰκόνιον διὰ τὸ 
ἀπεικόνισμα τῆς ΙΓ οργύνης. ἐπολέμησε δὲ καὶ 
Ἰσαύροις καὶ Πίλιξι, καὶ κτίζει πόλιν ἣν ἐκά- 
λεσε Ταρσό», τὸ πρὶν λεγοµένην “νδρασύ». 
χθηματισὸ εἰς δὲ ὅτι μετὰ τὴν νίκην, ἐν ᾧ 
τόπω ἀποβὰς ἀπὸ τοῦ ἵππεα τὸν ταρσὺν τῦ 
ποδὸς ἀπόνθηται, ἐκεῖ ὑπὲρ τῶν νικητηρίων 
κτίσαι πόλιν, ταύτην οὖν ἐκάλεσε Ταρσό», 
νικήσας δὲ καὶ τὸς Ἰήήδες ἤμειψε τὺ ὄνομα 
τῆς χώρας καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν Περσίδα. ἐδί- 
όαξε δὲ καὶ τὴν κωσαρὰν τελετὴν τὴν ἐπὶ 
τῇ ΓΓοργό»ι τινὰς τῶν Περσῶν, οὓς ἐκάλεσε 
ΠΙάγους. καθ’ οὓς χρόνους καὶ σφαῖρα πυ» 
ρὸς κατηνέχὃη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ ἧς ἔλαβε 
πῦρ ὁ Περσεύς, καὶ παρέδωκε τοῖς τᾶ ἔθνεης 
φυλάττειν καὶ τιμᾶν ὡς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κα- 
τενεχθέν. συμβαλὼν δὲ πόλεμον τῷ Κηφεῖ, 
τοῦ δὲ διὰ τὸ γῆρας μὴ βλέποντος καὶ τῆς 
κεφαλῆς μὴ ἐνεργούσης, Φοκῶν αὐτὴν ἄνω- 
φελῆ εἶναι, ἐπιςρέψας πρὺς ἑαυτὸν ὁ Περ- 
σεὺς καὶ ταύτην δεασάµενος ἀποθνήσχει. 
ταύτην ὕςερον ἔκαυσεν ὁ υἱὸς αὐτῆ ἸἨέρρος. 
ο[. Cedren. p. 22, Malal. ρ. 95. 

μέδω»ν βασιλεύς. 
µέζεα (Ηεείοά, Ο. 510) τὰ αἰδοῖα. 

µεδοίατο -- μεθοδικῶς 

μεθαρμοζόμενος µετερχόµενος. εξ. ν. 
µεθορμιζόμενος. 

μεάριοσον ἐπανόρθωσον" (8 ΕΙ. 30) 
"ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις ὁιδοές, εἰ 
µή τι καιροῦ τυγχάρω, µεθάρμοσον." 

µεθείθηῃ ἀντὶ τᾶ ἐκάλη" "ὃ δὲ κεθιίθη 

εἲς Παρθυαίους. 

μενεἴναι ἀφεῖναι, ἀμελῆσαι, 
µενείς ἐῶν, ἀφίων. 

μεδείω ἀφῶ, ἐἑάσω. καὶ μεθείὃτ ἐξ 
αὐτοῦ. 

μεθέμεν (Ηοιῃ. 4 283) συγχωρῆσαι, 
μέθεξις µετοχή, κοινωνία. 
µεθέσίαι καταλιπεῖν. «ποφοκλῆς (ΛΙ. 

483) "καὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις γνώμης κρα- 
τῆσαι, τάσδε φροντίδας μεθ είς. 

μέθη. τὸ παλωιὸν οὐκ ἦν ἔθος ἄτ᾽ οἶνον 
ἐπὶ πλεῖον οὔτ ἄλλην ἠδυπάθειαν προσφέ 
ρεσθαι, μὴ εῶν ἕνεκα τοῦτο ὁρῶντας. διὸ 
καὶ θΦοίνας καὶ Φαλίας καὶ κιέθας ὠνόμαζον, 
τὰς μὲν ὅτι διὰ θεοὺς οἰνοῦσθαι ἐνόμίζον, 

τὰς δὲ ὅτι Φεῶν χάριν ἡλέζοντο καὶ συν/ε- 
σαν" τοῦτο γάρ ἐςι τὸ δαῖτα «άλειαν, τὸ δὲ 

μεθύειν τὸ μετὰ τὸ Φύειν αὐτῷ χρῆσὅαι. 
καὶ Ὅμηρος ὅτε λέγει τέλος χαριέςατον, τὴν 
Φυσίαν φησί. Athen. Ρ: 40. 

ιεῦ ἡμέραν ἀντὶ τοῦ ἐν ἡμέρᾳ, αττι 
κῶς' “4ρισοφάνης Πλούτῳ (051) 
λας, ἀποζύομαι μεθ ἡμέραν. 
κῶς φασίν, οὐκ ἐν ἡμέρα. 

μεθημοσύνη (Hom. Ν 191) ἀμέλια, 
ῥαᾳθυμία. 

µεθήμίων (Ηοιη. Β 3241) ἀμελές. 
με ήσειν ἀμελήσειν. 
μεῦιεῖ (Ηοι. 12) ἀμεχεῖ, ἀφίει χοὶ 

μεθιείς ἀντὶ τᾷ καταλιμπάνων" "οὐδὲ τὸν 
πόλεμον μεθιεὶς τῷ ——— τις καὶ πα 
λαμιναῖος εἶναι. 

μεθιεμένους ἑώντας, προδεδόντας. 
µεθίετο προῖΐετο, ἠφίετο. καὶ µεθιί- 

µενα ἀντὶ τοῦ ῥαλλόμενα, πεμπόμενα. 
πεθοδείας τέχνας, ij ὀόλους. 
μεθοδεύει 'τεχνάζεται, µετέρχεται, ἆ- 

πατᾷ. 

μεθοδικῶς, τετέςσι κατὰ µέθοδον. Πε 

λύβιος (ὃ 98) "ὁ δὲ τρόπος τῶν κλιμάχω; 
τῶν ἐν τοῖς τείχεσι προσαγοµένων εὐχερὶς 
καὶ ἀδιάπτωτος, ἐὰν λαμβάνηται μεδούς 
κῶς, κατὼ µέφοδον. καὶ αὖθις | πάντα di 

τὰ λεγόμενα μεῷοδικῶς περὶ τῶν τάξον 

᾽οἶμοι τά- 

οὕτως ἀττι 
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ωπτευκώς, εἰ καί τις ἕτερος τῶν καθ | '"μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν, πρὸς τὸν 
ἡμᾶς, ζυγὸν προσάξοτισι καὶ ςήσουσι. καὶ ὁ τὸ 
μεδόδιον μέθοδος, τέχνη" 'ὃ δὲ τὸ κατ’ | πρόβατο» εἰσάγων μειαγωγὸς ἐκαλεῖτο, 

ὀλήθειων ὑπάρχο» αὐτῷ μµεθύδιον οὕτω πως | [κουρεῖον.] ἔδει δὲ αὐτὸ ἔλαττον ἴσχειν σα- 
ἐκεχειρίκει. Φμοῦ τινὸς διὰ τοὺς φιλοδοξοῦντας, 

Μεῷύόδιος Ὀλύμπου 4{νκίας ἦτοι IIu- μειαγωγία. καὶ μειαγωγός ὁ εἰσά- 
τάρων καὶ μετὰ ταῦτα Τύρου ἐπίσκοπος. | γω». "πολλόδωρος ἐν τοῖς περὶ θεῶν "ὅτι 
οὗτος λαμπροῦ καὶ συγκειµένου λόγου κατὰ | οἱ φράτορες, ἵνα µείζους νέκωνται κιερίδας, 
Πορφυρίου συνέταξε τεύχη, καὶ συμπόσιο» | ἐπεφώνουν ἑςῶτες ἱςσάνειν δεῖ. μεῖον γάρ 
ῥέχα παρθένω», καὶ περὶ ἀναςάσεως λόγον | ἐσι. μειαγωγῆσαι δέ ἐςσι τὸ: ἐπιδοῦναι 
ἄρισον κατὰ Ὠριγένους, καὶ ἕτερον κατὰ τὸ ͵ τοῖς φράτορσι τὸ μεῖων. Harp. 
αὐτοῦ περὶ Πνθωνίσσης, καὶ περὶ αὐτεξου- ΜΗείδας ἸἨείδωντος ὄνομα κύριο». 
που. ἔγραψε δὲ καὶ εἷς τὴν Γένεσιν καὶ εἲς µειδίαμα ὁ γέλως, 
τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων ὑπομνήματα, καὶ ΠΠειδίαως ὄνομα κύριο». 
Ἱερα πολλὰ χύδην ἀναγινωσκόμενα, ὃς περὶ ΠΜειδύλος ὄνομα κύριον. 
τὰ τελευταῖα τοῦ διωγμοῦ ἐπὶ «4{εκίου καὶ μείδω τὸ γελῶ. καὶ μειδιῶ ὁμοίως. 
Βαλεριανοῦ ἐν Χαλκίδι τῆς ἀνατολῆς µαρ- Πείδωνος ὄνομα κύριον. 
Ἱνρίῳ ἐςέφῶη. Βορ]ιτορίις. μείζονα βοᾷ δάφνης χλωρᾶςκαιο- 

µεθόριον μεταξὺ τῶν ὅρων. µένης, ἐπὶ τῶν μεγάλα βοώντω», 
μεδορμιζόμενος μετερχόμενος. µείλανι τῷ µέλανι. 

µέθυ οἶνος" (ΑΡ 7393) "εὐῶδες ὁ) ἀπὺ μείλαξ (απ λεϊιαξ ὁ λεμιών, ὁ παρά- 

Ἰῆς ἠδὺ χέοιτο µέθυ, ὄφρα κέτοι σποὐιή τε] δεισος. καὶ µείλακες τὸ πληδυντικόν. 
καὶ ὀςέα τέρψιν ἄρηται.. καὶ Ὅμηρος (Ἡ μείλι (Ηοιη. ἶ 147) τὰ προικία. 

41) "δῶκεν Ἰησονίδης ἀγέμεν µέὺυ χίλια μειλέγμασιν ἀπατήκασιν, ἐξιλεώμασιν, 
μέτρα.” . ἠδύσμασι. "καὶ τὸν τρόπο» τῆς µειλίξεως 

Μεθυμναῖος ἀπὺ τόπου. οὐό᾽ αὐτὸν ἀπεκρύψατο.. 
μεθύουσαν δίυγρο» οὖσαν, πεπληρωµέ- μειλικτήριο», 

ην. ἐν ἐπιγράμμασι (Αἴ’ 6 98) “καὶ κώπην μειλικτηρίοις προσηνέσι», ἡδέσι, πρα- 
λμης τὴν κεθύουσαν ἔτι. έσι. 

μεθ ύση κύω» (Α Vesp. 1441) θηλυκόν’ μείλινον Δόρυ (Ηοιπ. Ε 066). 
"Αἴσωπον ἀπὸ Φδείπνου βαδίζονθ’ ἑσπέρας µειλέξασθαι πρἀῦὔνω. 
ὑρασεῖα καὶ μεθύση τις ὑλάκτει κύων.' μειλισιουργίς. 
μεθυσοκότταβοι. λάταξ --- ποιῶν, μειλισσόμενος παρακαλῶ», πραύνω». 

ἐκ τούτου οὖν ιεθυσοκότταβος. ε[. ν. κότ- μειλιχία. καὶ µειλίχιος προς, χρῃ- 
ταβος. στός. | | 
Μεθω»αἴος ὁ ἀπὸ ἸΠεθώνης πόλεως. Ἱ µμείλιχον πρᾶο», χρηςό». 
Μεθώνη ἡ πόλις «4ημοσθένης ἐν ὤι-. μεῖον ἔλάττον, μικρότερο». "Ὁ δὲ εἷςα 

λππικοῖς (1 9) λέγοι ἂν τὴν ἐν Θράκῃ, ἣν | αὔξησι» τῆς ἀρετῆς καὶ µιείωσιν τῆς κακίας 
πολιορκῶν Οήλιππος ἐδεχύπη τὸν δεξιὸν | ὅλην ἐξεκέχυτο τὴν ψυχή», οὐδέν τι μεῖον ἢ 
ὑφᾳθαλμό». τέσσαρας δὲ εἶναί φησι ἸΗεθώ- | ὁ Σωκράτης εἷς τὴν ζήτησιν του ἀληδοῦς, 
ας 4{ημήτριος ὁ ἸΗάγνης. Harp. ἐπεὶ καὶ ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν λ΄ μὴ διαλέγεσθαι 

μειαγωγεῖν τὸ ἔλαττον φέρειν. καὶ | προςωχθεὶς ὁχ οἷός τεή» πείθεσθαι τῷ προσ- 
μειαγωγεῖον. (Α Ran. 809) "'μειαγωγήσασι  τάγµατι (ε[. ν. ἰδιώτης). καὶ αὖθις 'οἳ δὲ 
τὴν τραγῳδέα».. ἐάν τις εἰσήγαγεν εἲς τοὺς | ἐν µάχαις πολλαῖς ἔφερον τὸ μεῖον.᾽' 
φράτορας υἱὸν ἐνήλικα γενόµενο», Ἱερεῖον πα- μεῖον τὺ ὑπὲρ τῶν ἐγγραφομένων παί-Ὀ 
ρίσατο αὐτῷ ἐν ὠὡρισμένῳ σαθμῷ, πρὸς ὃ ! ὅων εἰς τοὺς φράτορως Φυόμενον ἱερεῖον, ἃ 
ἴδε προσάγειν, καὶ οὐκ ἑξῆν μεῖον παρα: µείζύνος ἀποδεδειγμένου τινὸς σωνμοῦ". ᾧ 
σχεῖν, ὅτε δὲ ἐντεθείη τὸ Ἱερεῖον εἲς τὸν ζυ- | ἐπεφθέγγοντο οἱ φράτορες, εἰ καὶ μεῖζον εἴη, 
Ἰύν, περιεςῶτες ἐβόω» ᾽'μεῖον, μεῖον τῶτο" | ὅτι µεῖον. καὶ μειαγωγὸς ὁ τᾶτο παρέχων. 
ῥηλον ὅτι ἔλαττόν ἐςι. παρὰ τῶτο οὖν λέγει µεῖο». καὶ μειαγωγός. Ἰσαῖος ἐν τῷο 

| 
| 
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πρὸς Σερατοκλέα φησὶ “παρέση μεῖον.' θύμα 
δέ ἐἔςιν ὃ τοῖς φράτοραι παρεῖχον οἱ τὰς παῖ. 
ὅας εἰσάγοντες εἰς τούτους. ὄψεν τὰ μὲν ἵε- 
ρεῖα μεῖον προσηγορεύθη. Harp. 

μειονεκτεῖ τὸ ήττον φέρει, ἐλαττοῦ. 
μειονέκτημα. 
μειονεκτούµενοι ἐλαττούμενοι. 
πιειονεξία. 
κείου ἐλάττονα τίθει. Ἐενοφῶν (Cyr. 6 

3 11) "᾿Κῦρος ἔφη πρὸς ράσπαν τὺν κατά- 
σκοπο», μηδὲν ἐλάσσε τἀληθοῦς, μηδὲ κεί 
τὰ τῶν πολεμίων" κρεῖσσον γὰρ µείζω οἵη- 
Φέντας µείονα ἰδεῖν, ἢ µείω ἀκούσαντας 
ἰσχυρύτερα εὑρίσκειν.' 

μειοῦται. 

μειρακιεύεσθαι ὡς µειράκιο» ἀ9ύ- 
ϱειν’ μεῖραξ γὰρ τὸ µειράκιον, καὶ µειρά- 
κύλλιον. 

µείρεται βουλεύεται. 
µείρω µερίζω. 
Μέις Ἠέιδος. 

µείς μὴν αἰολικῶς. 
μεῖςον τὸ ἐλάχιςον. 
µείων ὁ ἑλάσσω». 
μελαγχαίτης (85 Traech. 899) ὁ κέλαιναν 

χαίτη» ἔχων. 
μέλαθρα οἶκον" ριςοφάνης (Αν. 1907) 

μέλαθρα μὲν ἂν καταιθαλώσω," παρὰ τὺ 
µελαίνεσθαι ὑπὸ τοῦ καπνοῦ. 

μελαίνῃ βαθεία. µέλαιναι δὲ αἱ φρέ- 
νες αἱ ἐν ῥάδει κείµεναι" τὸ γὰρ ῥαθὺ μέλαν. 

μελαίνω αἰτιατικῇ. 
μελαμβαφές. 

μελάμβωλος μελανόγειος" (ΑΡ ϐ 951) 
''4ἰγύπτου μεδέουσα μελαμβώλου λινόπεπλε 
δαῖμον. 

ΠΜελάμπους μαντικῆς εἰδήκων: "ὁ δὲ 
σύμβολος Φελάμποδος ᾖ ἢ Πόλλητος ἐδέετο. 

οὗτοι δὲ ἦσαν ἄριςοι κρίνειν τὰ μέλλοντα, 
ε{. Ματία. 10. 

μµελαμπύγου τύχοις. µελάμπυγοι ἐγέ- 
Όντο πέρπεροι, «ἀίμνης υἱοί. ἀκολαςαινόν- 
τω» δὲ αὐτῶν πολλὰ ἡ µήτηρ ἔλεγε φυλάσ- 
σεσθαι μήποτε ἐππέσωσιν εἲς δασύπρωκτο». 
ἐμπεσόντες οὖν εἰς Ἡρακλέω ἐν ἀναφόρῳ 
ἐδέφησα». εἶα ὁρῶν αὐτοὺς γελῶντας καὶ 

χατακύπτοντας ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν. οἳ δὲ 
ἔλεγον ὅτι λόγιον ἦν τὸ τῆς μητρὸς ἐμπεσεῖ. 
σθιι ἡμᾶς εἲς δασύπρωκτον" καὶ γελάσαντα 
τὸν ᾿Ἡρακλέα ἀφεῖναι αὐτοὺς τῶν δεσμῶ». 

μειονεκτεῖ --- μελανοσύρμαιον 

ὅτι τοὺς λευκοπύγες ὡς γυναικώδεις ἐκω- 
μῴδουν. δει, ALys. 803. 

μέλαν» τὸ ἀντιδιαιρούμενον τῷ λευκς 
χθώματι’ καὶ ἰδίως ᾧ γράφομεν. μέλαν δέ 
ἐσι χρώμα συγκριτικὸν ὄψεως. 

μελαναίγιδα 4ιόνυσον ἱδρύσαντο ἐκ. 
τοιαύτης αἰτίας. αἱ τοῦ Ελευθῆρος Φυγατέ- 
ϱρες Φεασάμεναι φάσμα τοῦ «{ιονύσου ἔχον 
πιέλαιναν» αἰγίδα ἐμέμψαντο" ὃ δὲ ὀργισθεὶς 
ἐξέμηνεν αὐτάς. μετὰ ταῦτα ὁ Ελευδὴρ ἔλαρε 
χρησμό», ἐπὶ παύσει τῆς μανίας τιμῆσαι µε: 
λαναίγιδα «{ιόνυσον. 

μελανείμονος τοῦ µέλανα ἱμάτια φο- 
ροῦντος, 

ΠἨΜελάνδιος καὶ ἸΠόρσιμος. λέγει 
ριςοφάνης περὶ αὐτῶν οὕτως (Ραο, 798) 
᾽ἄμφω Γοργόνες ὀψοφάγοι, βατιδοσκόποι, 
ἅρπυιαι, } γραοσόβωιν μιαρού, τραγοµάσχαλοι, 
ἰγδνολῦμαι: ὧν χαταχρέμψαμένη µέγα καὶ 
πλατύ, μοῦσα Φεά, μετ ἐμοῦ ξύμπαιζε τὴν 

ἑορτήν. Γοργύνες φοβεροὶ ἐς γασριμαργία», 
ῥατὶς δὲ είδος ἰχδύος, ἁρπυιαι δὲ ἅρπαγες 

τῶν ἰχθύων" ἅρπυιαι 7ὰρ ἁρπακτικαὶ δαί- 
µωνες. γραοσύβαι, ἀπὸ τῶν ἰχΦύων ἀποσο- 
ῥοῦντες τὰς γραΐδας ὡς μὴ ἀγοράζειν, ἡ 
}ραΐσι συγκοιμώµενοι" σοβάδες γὰρ αἱ πὀρ- 
ναι. καταχρεμψαµένη δὲ καταπτύσασα. ε{. 
v. Π]όρσιμος. 

ΠἨελανίππειον Ἰελανίππου τοῦ Θη- 
σέως ἠἡρῷόν ἐςι. Harp. 

ΠΜελανιππίδης ἹΠρίτωνος, γεγονὼςν 

κατὰ τὴν Σέ ὀλυμπιάδα, Ἰήλιος,. ἔγραψε δὲ 
ὁιθυράμβων βιῤλίω πλεῖσα καὶ ποιήματα 
ἐπικὰ καὶ ἐπιγράμματα καὶ ἑλέγες καὶ ἄλλα 
πλεῖςα. 

Π]ελανιππίδης υγατριδοῦς τοῦ πρε-Ὀ 

σβύτου, παῖς δὲ Ικρίτωνος λυρικοῦ καὶ αὖὐ- 
τοῦ, ὃς ἐν τῇ τῶν διΦυράµβων µελοποιίᾳ 
ἐκαινοτόμησε πλεῖσα, καὶ ὁιατρίψας παρὰ 
Περδίκκα τῷ βασιλεῖ ἐκεῖ τὸν ῥίον κατέςρε- 
ψεν. ἔγραψε καὶ αὐτὸς ἄσματα λερικὰ καὶ 
ὑιθυράμβους. 

ΠΜελανίωνος σωφρο»έφερος. “4ρι- 
σογάνης -Ίυσισράτῃ (786) | "οὗτος φεύγω» 

γάμον ἀφίκετ᾽ ἐς ἐρημίων, κάν τοῖς ὄρεσιν 
ῴχειν χαὶ κύνα τίν εἰχε κά ἐλαγοθήρει 

κοὐκέτ ἦλδεν οἴκαν) ὑπὺ μίσους. οὕτως τὰς 

γυναῖκας ἐβδελύχθη κεῖνος' ἡμεῖς ὁ οὐδὲν 

ἧττον τοῦ ]Μελανίωνος σωφρονέςεροι."' 
μελανοσύρμαιον λεών (Α Τ]ν 884) 



µελανοχροιής -- ἸἨἩέλητος ἃ 

µέλανα καὶ συρμαϊζόμενον" συρµαία δὲ κρί- 
Φινόν ἐσι πόµα. λέγει δὲ τοὺς «4ἰγυπτίους. 

μελανοχροιής ὃ µέλωιναν χροιὰν ἔχων. 
Πήελάνοψ ὄνομα κύριον. 
ΠΜελαντιάς ἡ νῦν παρὰ πολλοῖς λεγο- 

µένη ἸΗελαιάς, κώμη τῆς Θράκης, ῥ' καὶ ϱ' 
σαδίους διεςῶσα τοῦ Βυζαντίου. παραρρεῖ 

δὲ αὐτὴν “4θύρας ποταμός, ὃς ὀλίγον τι προ- 
ελθὼν καὶ ἐπὶ ἄνεμον καικίαν ὀλίγοντι ἠρέμα 
ἐκκλίνως ἐς Προποντίδα τὸν ῥοῦν ἀπερεύγε- 
ται. ὅθεν καὶ τὸ πρὸς ἀκτῇ ἐπίνειον τὴν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ φέρεται προσηγορίαν. Agath. 5 14. 

µελάννυ δρος GHom. 114) ῥαὺεἴα. κυρίως 
δὲ καθαροῦ ὕδατος, 

ΠΠελάνωπος, οὗτος κηδεςὴς ἦν «4ιο- 
φάντου τοῦ ῥήτορος, Harp. 

μελδόμενος καιόµενος. 
µέλδοντες τήκοντες, ἕψοντες' (Gallim. 

fr. 309) "'γέντα βοῶν μέλδοντες, τουτέστιν 
ἕψοντες. καὶ "᾿χνίση μελὀόμενος” (Ηοιη. G 
863), ἀντὶ τοῦ μέλδων τὰ κνίση. 

μµελεάγρια" "οδαις αὐτοὺς µελεαγρίων 
καὶ καρδίαις καλάμων ἐδεξιοῦτο."' λέγονται 
δὲ καὶ μελέαγρα. 

μελεαγρίδες ὄρνεα, ἅπερ ἐνέμοντο ἐν 
τῇ ἀκροπόλει. λέγουσι δὲ οἳ μὲν τὰς ἀδελ- 
φὰς τοῦ ΠΜελεάγρου μεταβαλεῖν εἲς τὰς µιε- 

λεαγρίδας ὄρνιθας, οἳ δὲ τὰς συνήθεις Ἰο- 

καλλίδος τῆς ἐν “Τέρῳ παρθένου, ἣν τικῶσι 
δαιµονίως. 

Μελέαγρος ὄνομα κύριο». 
µελεδαίνει» ἐπιμελεῖσθαι. 'Ἡρόδοτος 

(8 115) "τοὺς »νοσέοντας κατέλιπεν ἐν τῇσι 
πύλισι µιελεδαίνειν τε καὶ τρέφειν.”' 

µελεδήματα µεριμνήµατα. καὶ µελε- 
δήμων µελεδήµονος" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 
89) “πολυσπαθέων µελεδήµονα κερκίδα πέ- 
πλων.” 

μελεδωνοί ἐπίεροποι, φροντιςαὶ παρ 
᾿Ἡροδότῳ (ῷ 65). προεςηκύτες, ὥσπερ οἱ τοῦ 
ἀμπελῶνος τοῦ παρὰ τῷ εὐαγγελίω «Μαι. 
20 8). 

µελεδωνός φροντιςής, ἐπιμελητής., Al- 
λιανός (εξ, v. ἡμίδεια) 'ὃ δὲ τὸν ἴδιον ἀδελ- 
φὸν κατέλιπε τοῦ υἱοῦ ἐπίτροπον καὶ τῶν 
χρημάτων µελεδωνόν. ὃ δὲ --- ἐγλίγετο." 
καὶ Εὐνάπιος "τῶν αὐτῶν ἐθιῶν γυναϊκά τινα 
σείλας ἐσθῆτι λευκῇ καὶ σέµµασιν, ὡς δὴ 
μελεδωνὸν οὖσαν τῆς Συρίας οὕτω δὴ καλθ- 
µένης Φεοῦ,'' τουτέσιν ἱέρεια». καὶ «4ἰλιανός 
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"ὃς ἦν Νέρωνος ἀπελεύθερος, ἀπολειφθεὶς 
μιελεδωνὸς τῶν ἐν Βώμῃ καὶ ἔφορος, ὅτε Νέ- 

ρω» ἐς «γαῖαν ἐξωριήθη. 
µέλει φροντίζει. καὶ παροιμία "'μέλει µοι 

τῶν τοιούτων ἧττον ἢ τῶν ἐν τοῖς τέλκασι 
βατράχων” Uulian. p. 357 Ώ). μέλλει δὲ ἀντὶ 
τὸ βραδύνει, καὶ κέλλω τὸ ὀφείλω. 

μελεῖςί (Ηοπι. «39 409) κατὰ µέλος. 

µέλεος µάταιος, ἄθλιος, ταλαίπωρος, 

ὀυςυχής. ὃ μὲν ποιητὴς ἐπὶ τοῦ µαταίη ἐκ- 
δέχεται τὸ µέλεος, οἱ δὲ τραγικοὶ ἐπὶ τοῦ 
οἰκτροῦ. ef. seh. Ven. II 336. 

μελέτη ἄσκησις, ἐπιμέλεια. "καὶ οὐκ ἂν 
ἁμάρτοι τις εἰπὼν τὰς μὲν µελέτας τῶν Ῥω- 
µαίων χωρὶς αἵματος παρατάξεις, τὰς δὲ πα- 
ρατάξεις με’ α«ἵματος µελέτας”' (loseph. B. 
i. 5 1. 

μελετώμενοι διδασκόµενοι, ἐκμανθά- 
νοντες. "ὥσπερ οἱ νέοι --- πετοµένους"' (αξ, 
v. Εὔξενος). 

κελέτωρ ö ἐπιμελάμενος, ὁ τιμωρὺς τᾶ 
πατρός" (8 ΕΙ. 848) 'ἐφάνη γὰρ µελέτωρ ἀμφὶ 
τὸν ἐν πένθει. ’ 

µέλη τὰ τοῦ σώματος. 
κμεληδόν κατὰ µέλος. 
μέλημα φρόντισμα, 
Μέλης ἸΜέλητος ὁ τοῦ Ομήρου πατήρ. 
Μελήσερμος “4θηναῖος σοφιςὴς ἔγρα- 

ψεν ἐπιςολῶν ἑταιρικῶν ῥιῤλία ιὐ”, καὶ ἀγροι- 
κικῶν ἕν, μαγειρικῶν ἐπιςολῶν ἕν, σρατηγι- 
κῶν ῥιῤλίον ἕν, συμποσιακῶν βιῤλίον ἕν. 

ΠΜελησία ὄνομα κύριον" 'ὃ δὲ ὁρᾷ τὴν 
ΠΗελησίαν, καὶ ἐρᾷ αὐτῆς.) 

Μέλητοι καὶ ἄνυτοι. 
ΠΜέλητος. οὗτος ἠν νεανίας '4θήνησια 

τῶν εὖ γεγονότων καὶ πλησίω», ἤρα δὲ µει- 
ρακίου καὶ ἐκείνου τὸ γένος διαπρεποῦς καὶ 
τὴν ὥραν ἀμάχου. καὶ τῷ μὲν ἐραςῇ ΠΜέλη- 
τος ὄνομα ἦν, τῷ καλῷ δὲ Τιμαγόρας, ὡς 
φασίν. ἦν δὲ ἄτεγκτός τε καὶ ἀμείλικτος ὅδε 
ὁ παῖς, καί οἱ πολλὰ προσέταττε καὶ ἐπίπονα 
καὶ κινδύνων ἐχόμενα τῶν ἐσχάτων καὶ ὁμᾶ 
τῷ ὀλέφρῳ ἐλαύνοντα. καὶ ἦν τὰ προςάγµατα 
κύνας τε ἀγαφὰς καὶ Φηρατικὰς ἐκ τῆς ἆλ- 
λοδαπῆς ἄγειν, καὶ ἵππον αὖ τῶν πολεμίων 
ἀπαγαγεῖν ὅτου δὴ γενναῖόν τε καὶ «λυμικό», 
καὶ ἄλλου χλαμύδα ὡραίαν, καὶ τοταῦτα 
ἕτερα. καὶ τελευτῶν ὄρνιθάς οἳ προσέταξε 
κοµίσαι ὅτου δὴ τροφίµους, καὶ οἰκέτας γέ- 
νος δαυμαςούς. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο κατεπρά- 
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ξατο ὁ ἔνδιος φίλος ἐκεῖνος, καὶ ἐδωρεῖτό γε 
τῷ καλιῷ τὸ μέγα τέον ατημαν τοὺς προ- 
ειρηιένους, ὃ δὲ ἀτεράμων ὢὦν καὶ ἐς τοσᾶ- 

τον ἀπεώσατο ἄρα τὸ ὁῶρον. ὁ τοίνυν Me- 

λητος φλεγόμενος τῷ ἔρωτι καὶ οἰσράμένος, 
καὶ ἐπὶ τούτοις ἀσχάλλων τῇ ἁτιμία, καὶ 

ἀπαυδήσας ἐπὶ τοῖς ἀνηνύτοις τε μόχθοις 
ὄ 

ἅμα χαὶ ἀπείροις, { ποὺῶν είχεν ἀνένορέ 

τε ἐς τὴν ἀκρύπολιν καὶ ἑαυτὸν ἔωσε κατὰ 

τῶν πετρῶ». οὐ μὴν ἡ τιωρὸς ὀίκη τὸν 
* * 24 * 

υῤριςην παῖδα καὶ ὑπερύπτην εἴασεν ἔπεγχα- 
μεῖν τῷ τοῦ Ἠελήτε ανάτω. τοὺς ὀργδας 

-” ᾗ Λ J * ο ω. 
2οῦν ἀναλαβιων καὶ ταῖς ἀγκάλοις ἐννείς, 

εἶτα μέντοι καὶ ἴχνια τὰ ἐκείνη λέων, ὥσπερ 
κ 

οὖν ἑλκόμενος βία, 
-” ὃν * α - 4 * 

χοριῷ ἐπὶ τῷ ἨΠελήτῳ ἔρριψε φέρω», βραδὺν 
καὶ δυφυχή τὸν ἔρωτα ἀντερασδεὶς τοῦτον. 
καὶ ἔςσηκεν εἰδωλον τοῦ πάθας κατὰ τὺν τή- 

πο», παῖς ώραῖος καὶ γυμνύς, ἀλεκτρυύνας 
’ — ΄ * - 2 ή 

δύο µάλα εὖὐγενεῖς φέρων ἐν ταῖς ἀγκάλαις, 
καὶ ὠψιῶν ἐπὶ κεφαλὴν ἑαυτόν. εἰ. ν. ἀτέ- 
ραμινον, 

, * ν ᾖΛΙέλητος «Πάρου «4Ψηναῖος ῥήτωρ. οὗ- 
* * — ** μ 

τος ἐγράψατο Φωκράτη» μετὰ «4νύτου, πε- 

ποίηνται δὲ αὐτῷ καὶ τραγῳύδίαι, κατελι- 
Φώδη δὲ ὑπὸ τῶν «4θηναίων. 

ο ᾖἸέλητος τραγωδίας ποιητὶς ὑπόψυ «απ ελητος τραγς ς Ίπτης υποι- 
. 2 J — ι 

Χρος. καὶ 4ριςοφάνης Ran. 1937) ''σκολιὰ 
/ * * * —— 

Mcrou, Ικαρικῶν αὐλημάτων. οὐτός ἐσιν 
ὁ Σωκράτη» γραψάμενος, κωμωδεῖται δὲ ὡς 
ψυχρὸς ἐν τῇ ποιήσει καὶ ὡς πονηρὸς τὸν 

{ JX J ” . α * —13 4 

τρόπον. τά δὲ Καρικὰ αὐλήματα καὶ µέλη 
΄ 1 

ὑδρηνώδη ησαν, 
.. — . 4 ΄ 1 » * 

μέλι. "τοῦτο γλυκὺ μέν ἐσι τὴν αἴσθη: 
σι», πικρὺν δὲ τὴν ἀνάδοσιν" χολῆς } ὰρ αὐτό 
φασι ποιητικὺν εἶναι, καὶ τρέπειν τοὺς χυ- 
μοὺς εἰς τούναντίον τῆς γεύσεως" ὃ δὴ καὶ 
μᾶλλον τῆς ἐκ φύσεως αὐτᾶ πικρύτητος κα: 
τηγορεῖ τὴν γένεσιν' (πα. ορ. 94). 

- 4 ’ * 

µελία εἶδος δένδρου" ριςοφάνης Ὄρνι- 

σιν 48) "Ἱζόμενος µελίας ἐπὶ φυλλοκόμα. . : 
μελίαι βέλη, δόρωχκα. ᾽μελίαι ὁ' ἦσαν 

2* - 5 ⸗ .. . ε έ ΄ * 

αὐταῖς αἱ κερκίδες” φησὶν ὁ Φεολόγος I- 

γόριος. καὶ ἐν ἐπιγράμιιατι (ΑΡ 6 53) "οὕτω 
. ζ 

τοι µελία ταναὰ ποτὶ κίονα μακρὺ» ᾖσο, 
πανομφαίῳ Ζηνὶ μένουσ ἱερά.) 

ΠΜΗελέβοιαν (Ηοπι. B71) τὴν Ὀλυζώνα 

πόλιν. 
μελίδειον κηρίο». εΓ. ν. µελισσείου. 

’ ε ’ α ο 

µελιηδής ὃ γλυκύτατος. καὶ Όμηρος 

᾽ . * 
ἑαθτον οι’ τῷ ὀυςιχεῖ 

ΠΜέλητος b — μελιτοῦττα 

(Κ 495) ᾽᾽μελιηδέα Φυμὸν ἀπηύρα." 
μελένη εἶδος ὀσπρίου. ην δὲ καὶ σῖεσς» 

ἀπὸ μελίνης' τῆτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρα πλεῖ- 

σον (XaAuab. 1 5 10), καὶ αὖθις (6 4 1) "ἐφέ- 
ῥο»το ἀδεῶς οἶνον ὕσπρια µελίνας αὔκα” 
πάντα γὰρ ἀγανὰ εἶχεν ᾗ χώρα πλὴν ἐλαίω. 

μελένη. {ημοσδένης ἓν Φιλιππικῷ (8 35).0 
ὀσπριόν ἐςιν, ὕπερ καὶ ἀρσενικῶς λέγεται" 

Σοήοκλης κιὲν ;ὰρ καὶ Ηρόδοτος καὶ Ἔενο- 
φιῶν Φηλυκῶς εἶπον µελίνην, Ἐενοφῶν δὲ ὁ 
αὐτὺς ἐν “4ναῤάσει καὶ µέλινον καὶ µελίνες 
εἶπεν. ἔνιοι δὲ εἰδός τι κεγχρία νομίζησι τὴν 
κελί, ὅπερ τινὰς καλεῖν ἔλυμαν. Θεόφρα- 
5ης δὲ ἐν ' περὶ ϕ υτῶν ὡς διαφέροντα ταῦτα 
ἀναγράφει, κέγχρον ἤ μελίνην ἡ ἔλυμον. Ηατρ. 

μελέπηκτα εἶδος — ντος. 

νε ἠδυπνόους. 
µελίρρυτο». 

μελισμός τῶν μελῶν ἡ διαίρεσις, ἐκ τᾶ 
μελίζω, 

Π]έλισσα ὄνομα πόλεως. 
ὕπερ ἐργάζεται τὸ μέλι, 

µελισσείου κηρίοι.. 

μελισσοκόμος ὁ τῶν μελισσῶν ἐπιμε- 

λούμενος. 
ΠΠέλισσος ὄνομα κύριον. καὶ ἦν ἐπὶ 

τιῶν Ζήνωνος τοῦ ᾿Ελεάτη καὶ ᾿Εμπεδοκλέες 
χρόνων, οὗτος ἔγραψε περὶ τοῦ ὄντος. καὶ 
ἀντεπολιτεύσατο δὲ Περικλεῖ, καὶ ὑπὲρ Σα: 

µιίων ςρατηγήσας ἐναυμάχησε πρὸς Σοφοκλῆν 
τὸν τραγικὸν ὀλυμπιάδι πδ’. 

ΠΜελισσῶα. 

μελιςί. κατὰ µέλος. 
Π1ελιταιεύς. 

Π]ελιταῖον κυ»νίδιον. τῶν γὰρ κυ- 
νιῶν οἳ ιὲν ἰχνειταί, οἳ δὲ ὁμόσε τοῖς ὦη- 
ρίοις χωροῦσιν, οἳ δὲ ἐπὶ φυλακῇ τῶν κτη- 
μάτω» οἰκουροί, οἳ δὲ ἐπὶ τέρψει, ὡς τὰ 
Π]ελιταῖα κυνίδια. (Ατιθινίά, 3 11). 

ΠΤελίτη. «{πμοσθένης ἐν τῷ κατὰ Ικό- 
νίωνος (7). ὁΠιιός ἐςι τῆς Κεκροπίδας, ὀνο- 
μασθεὶς ἀπὸ Ἠελίτης τῆς κατὰ μὲν ᾿Ησίο- 
ὑον θυγατρὺς Ἠύρρηκας, κατὰ δὲ ἨΤεησαῖον 
Πίου τοῦ «πόλλωνος. Ηατρ. 

ΠΤελιτη»ή ὄνομα πόλεως. 
ΠΜελιτιανός. 

μέλιτος μυελός ἐπὶ τῶν ἄγαν ἡδέων. 
μελιτοῦττα μᾶζα μέλιτὲ δεδεημένη, ἓν 

ἔφερον, ὡς ἐδύκου», τοῖς ὄφεσι τοῖς ἐς Ίρο- 
φωνίς µαντευοµένοις. ἐν «{εβαδείᾳ ἐςσίν (9εῖι, 

. — 

καὶ ζωύφιον 



Μελιτρός -- Μελχισεδέκ b 
ιά — — 

Α Νε, 507). ὅτι ἡ μελιτοῦττα ἐπίδετον τῶν 
γισιῶν (Α Αν. 568). ἰςέον ὅτι ἡ μελιοῦττα 
ἐδδοτο τοῖς νεκροῖς ὡς εἲς τὸν Ἰκέρβερον», 

. 2 * J * - ο 
καὶ ὀβολὸς ισθὺς τῷ πορθμεῖ, καὶ ςέφανος 

ὡς τὺν βίον διηγωνισµένοις. 9ο). Α 1. 601. 

μελιτρύς (41 μελιχρός). 
µέλιττα η μέλισσα. 

— — ’ μελιττοπηχεῖν τὸ κρούοντας ψόφον 
ποιεῖν, ἵνα μὴ αἱ µέλισσαι προσπέτωνται. 
μελιτωδῶν ἐδεσμάτων. 
Μελίτωνος,. 

᾿ * 

µελίφρω» ἠδύς, γλυκαίνων τὰς φρένας. 
µελίχλωρος ὁ χλωρύς. 

⸗ * Σε ΄ 

μέλλει ἔοικεν. οὕτω τέΨειται παρ Ὁμη- 
ρῳ (4 584). 

µελλεέρηνες τῶν παίδων οἱ πρεσβύ- 
τεροι. 
μελλήσας ὑπερθέμενος, βραδύνας, καὶ 
τοῦ σπηυδάσας, 

μέλλησις ὑπέρθεσις. 
΄ 3 * 

μελλησιιος 1 βραδυτης. 
µελ]ήσω σπουδάσω, φροντίσω. 
µελληταί ὑπερθετικοί. ο, 1 70. 
μελλονικιᾶν τὸ βοαδύνειν καὶ ἀναβάλ- 

Ἰεσθαι' 4ριςογάνης (Αν. 643) 'ἐδὲ νυςάζειν 
ὥρα ἐξὶν ἡμῖν, οὐδὲ κελλονικιᾶν.  Νικίας 
γὰρ εἱὸς Νικηράτου, ὃς ἀνεβάλλετο ἀπελ- 

- - , 1 
θεῖν εἲς δικελίαν' ᾖραδὺς γὰρ ἡν περὶ τὰς 
τῇ . 4 [4 - , } 

ἐξδας, καὶ ὡς οἳ ὁιαβάλλοντες, οὐ προνοτ- 

τικὺς ἀλλὰ µελλητής. 
- ή . -- 4 . ια] 3 ων 

μέλλω ἐπὶ τοῦ ῥραδύνω. καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἐσομένοι χρόνου παρὰ Θσυκυδίδῃ {1 36). καὶ 
Σοηοκλῆς (ΕΙ. 305) ᾽᾿μέλλων γὰρ ἀεὶ ὁρᾷν 
τι τὰς οὔσας τέ µου καὶ τὰς ἀπούσας ἐλπί: 

’ 

duc διέφφορα.. καὶ “4ρισυφάνης (αι. 11) 
"”. τετ ε η * * 4 2* —0 
———— 

τοτέσι», εἰ ὅλως λέ ύτε εἰπὲ ὅτε μιέλλ ἑτέσι», εἰ ὅλως λέγεις, τότε εἰπὲ ὅτε µέλλω 
ἔξεμεῖν, ἵν ἅπαξ ἐμέσω, καὶ μὴ καὶ τότε καὶ 

— * — J /! 

ὑτε λέγεις. ἢ οὕτω" τότε, φησί, λέγε, ἐὰν Ψέ- 
. ΄ 4) .. - ..- 

ης, ἐπιτηρήσας ὅτε μέλλω ἐξεμεῖν' ῥᾷστα 
{ * - * η 

7ὰρ ἂν μᾶλλον ἐξεμέσαιμα, ἐὰν εἴπης, 
µελόιιενοι" "καὶ ἐπίσευον εἶναι Ψεοφι- 

λεῖς, τῷ δαήμονι τούτῳ μιελόμενοι.. 
΄ π * 

μέλον»ν διὰ φροντίδος ὄν' ριστοφάνης 
J 24 2 πα {. ᾿ 

Vesp. 1958) "οὐδὲν ἀρ᾽ ἐμοῦ μµέλον, ὅσον δὲ 
μύνον εἰδέναι σκωκμµάτιον, εἰποτέ τι Φλιῤό- 
µενος ἐκβάλω.' (agath. 9 28) ὅτι δὴ βασιλεὺς 
2 3 * — / . ΄ 

ὧν καὶ Πέρσης, ἐφνῶν τε τοσήτων καὶ πρά- 
νά - " ΄ — — 

ξεων μέλοναὐτῷ, ὃ δὲ ἐφίετα vν ὅμως ἀμῃ- 
1 , .” ᾿ — — 

Τέπῃ ἀπογευεσὺαι λόγω» καὶ τῆς περὶ ταῦτα 

μα 

έπι 
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γάννυσθαι δόξης. 
µελόντων (ἨΠοιπ, Σ 465) ἐπιμελείσθωσα». 
µέλος τι μελλοδειπνικύν “ριςοφά- 

νης Reel. 1133) '"ὑπανακίνει Κφρητικῶς τὼ 
πόδε, (1185) τάχα γὰρ ἔπεισι λοπαδοτεµαχο- 
σελαχογαλεοκρά."' 

µέλου ἐπιμελοῦ" "καὶ τὰ λοιπά µε µέ- 
λου δικαίως, ὥσπερ ἐς τόὀ᾽ Πιέρας' (5065 
1137). « 

μέλπηθρα (Ηοι. Ν 933) παίγνια, σπα- 
ράγματα. 

μέλποντες ἄδοντες, ἀνυμνοῦντες, 
μελύδριο» Ἰωνικύόν ἀντὶ τοῦ τρυφη- 

λύν» τοιοῦτοι γὰρ Ἴωνες. 4ριςοφάνης (Βεε. 
872) '"'δεῦρ' ἴτ ἐπὶ τούμὸν σύµα μελύδριον 
εὑροῦσαί τι τῶν Ἰωνικῶν.' 

ΠΗελχισεδέκ ἱερεὺς τοῦ Φεοῦ καὶ βασι-α 
- » ; ζ 

λεὺς τῶν λαναναίων, οὗτος κτίσας πόλιν ἐν 

τῷ ὄρει τῷ λεγομένῳ Φιὼν ἐπιωνόμασεν αὖ- 
v ο * νΝ», , 4 

την Φδαλήιν 0 ἔσιν εἰρήνης πόλις" ἐν ᾗ βα- 

σιλεύσας ἔτη ϱιγ΄ ἐτελεύτησε δίκαιος καὶ παρ- 
Ψένος, ἀγενἑαλόγητος δὲ εἴρηται παρὰ τὸ μὴ ς. 4] }ητος ή ϱ α 
« ’ .) - , 2 * * 
Ὁπάρχειν ἐκ τοῦ σπέρµατας ἄῤραὰμ ολως, 

εἶναι δὲ λαναναῖον τὸ γένος καὶ ἐκ τῆς ἐπα- 
ράτου σπορᾶς ὁρμώκενο». ὅδεν οὐδὲ γενεα- 

* ĩ 
λογίας ἠξίωτο" οὐ γὰρ πρεπωδέςατον ἦν τὸν 

— * * 

τῆς ἄκρας δικαιοσύνης ἐπειληκιμιένον συκιπλέ- 
— — * 24 / ΄ 38 4 

χειν τῷ τῆς ἄκρας ἀδικίας γένει" διὸ καὶ 
* * 3 ΄ — 

ἀπάτορα καὶ ἀμήτορα τοῦτον εἰναί φασιν. 
9 ⸗ * 1 Ν ⸗ * * 
ὅτι δὲ Χαναναῖος ἡν τὸ γένος, εὔὐδηλον καὶ 

. . Γ * J 
d ὧν ἐκράτει καὶ ἐβασίλευε κλιμάτων Χα 
ναγαίων, καὶ οἷς ἐπλησίαζε πονηροτάτοις Σο- 

΄ ζ * 
ῥόμοις. καὶ μέντοι καὶ ἡ Σαλήμ, ἧς ὑπῆρχε 

΄ 6 4 t * — 

βασιλεὺς, η πολυθρύλητος Ἱερουσαλήμ ἔσιν, 
οὐδέπω τὸ ὅλον ὄνοια φέρουσα τῆς Ἱερου- 
σαλήμ, ἐκ προσθήκης δὲ τῆς ἱερᾶ μετὰ τὴ» 
δαλὴμ προσλαμβάνυσα σνλλαβή», καὶ κατὰ 
συνάφειαν Ἱερουσαλὴμ ὀνοιιασθεῖσα. διὰ δὲ 
τὸ ἀγενεαλόγητον λέγεται ἁπάτωρ καὶ ἁμή- 

1, 4 * - 

τωρ. ὅταν δὲ ἀκούσῃς παρὰ τῶν ]Ηελχισε- 
- ο * 

— ὅτι Ψεὸς ὀνομάζεται, µμνήσύητι τοῦ 
ἀποτολικοῦ, ὅτι ἑτέρας γενεᾶς ἐςί, τουτέστι 
τῶν Χαναναίω». 

ΦΜΠελχισεδέκ ἱερεὺς οὐκ Ἰουδαίων μό-υ 
{λλ . 3 3 — τι Ν ε — 9 IJ 

νο» ἀλλά καὶ εὔνων, ούτω καὶ ὁ Ἀριςὺς ϐγ 
{ 4 * J / 2 J 121 J , 
ὑπὲρ Ἰουδαίων μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πάν- 

1 , — — των ἀνδρώπων ἑαυτὸν προσενήνοχε τῷ δεῷ. 
ο - - . — ἄρχεται δὲ τῆς ἱερωσύνης ἐν τῇ νυκτὶ μεθ 
εν * * { ⸗ 5 : η) 2 η» τὸ πάθος ὑπέμεινεν, ἡγίκα λαβὼν ἄρτον 

⸗ *22 

καὶ εὐχαριςήσας ἔκλασε, καὶ εἶπε "λάβετε 
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φάγετε". καὶ τὰ ἑξῆς. οὗτος ὁ Ηελχισεδὲκ 
ἐπὶ 4βραὰμ ἤκμαζε», ἀνὴρ Ψεοσεβής, ἐθνι- 
χός, καταγόμενος ἐκ τοῦ γένους Σίδου υἱοῦ 

“ἰγύπτου, βασιλέως τῆς «4ιβύης, ὃσις γενό- 
µενος ἱερεὺς καὶ βασιλεὺς τῶν» «Χαναναίων 

ἕχτισε πόλιν ἐν τῷ ὄρει τῷ λεγομένῳ Σιών, 
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν Ἱερουσαλήμ, ὃ ὅπερ ἐςὶν 

εἰρήνης πόλις, καὶ ἐβασίλευσινἐ ἐν αὐτῃ ἔτη ϱιγ" 
ο ΠΜελχισεδέκ. οὗτος βασιλεὺς ὦν τῶν 

Χωναναίων καὶ ἱερεὺς τοῦ ὑψίςη Φεᾶ, ὑπο- 

αρέφοντι τῷ -4βραὰμ ἐκ τοῦ πολέμου άπαν- 

τήσας ἐξήγωγεν αὐτῷ ἄρτας καὶ οἶνον, καὶ 

εἶπε πρὸς Αβραάμ ᾿ εὖλο; γημένος Αβραὴμ τῷ 

Φδεῷ τῷ ὑψίσφ» ὃς ἔκτισε τὸν οὐρωνὸν καὶ 

τὴν γῆν, καὶ εὐλογημένος a δεὺς a ὄψισος, 

ὃς παρέδωκε τοὺς ἐχδρούς σου ὑποχειρίους 

σοι. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ “4βραὰμ δεκάτην ἀπὸ 

πάντων. ἐἑθιηνεύεται δὲ ἸΗελχισεδὲκ βασι- 

λεὺς εἰρήνης. εξ. Genes. 14. 

Πελγὺμ προσοχδίσµαάτι. εἴδωλον 

καὶ τοῦτο" προσοχθίσµατα 7ὰρ καὶ ῥδελύγ- 

µατα τὰ εἴδωλα προσωγορεύευ εἴωθεν ἡ 

γραφή, ὅπερ δηλοῖ τὸ μύσος καὶ ἀπόῤλητο», 

Théodoreét. in Βεβρ. 3 ἐρ. 37, 4 ἐρ. 3. 
μέλω ἐν ἐπιμελείᾳ εἰμέ. 

μεμαγμένη μᾶζα, ἐπὶ τῶν ἑτοίμων 

ἁγαθῶν. 

μεμαγμένην παρεσκενασμένη» καὶ ἐν 

ἑτοίμῳ γενομένη». ἔνδεν καὶ παροιμία -μᾶ- 

ζων μεμωχὼς τὴν ὑπ' ἐμοῦ κμεμαγμένην (Α 

Κα. 55). 

μεμάκκοακότα τὰ Μακκᾶς φρονᾶντα, 

ἀνοηταίνοντα" ἸΜακκὼ γὰρ καὶ «Παιμὼ ἐγέ- 

νΟΡΤΟ ἐνεαί, τωτέςι βαρέως νοοῦσαι, “ἄριςο: 

φάνης Eq. 62) "ὃ ὁ) ὡς ὁρᾷ, μεμαακοακύτα" 

τὸν δεσπότην, ᾿τέχνην πεποίηται. 

μεμακυῖα (Ηοιη. 4 435) ———— 

μεμαυνῖα προθυμυμένη, γλιχομένη" (ΑΡ 

7148) ''οὐδὲ γὰρ ἐν θνητοῖς ἠδύνατο καὶ µε: 

μαυνῖα εὑρέμεναι ζλωθ ὼ τῷν” ἕτερον φονέα."' 

πε ασιλημένος (απ µέμυς-) κατειργα- 

σµένος, τουτέςι μεμασημένος. 

μεμαώς (Ηοπι. 4 “0 προθυμούμένος, 

μεμβλώκατον ἀντὶ τοῦ παραμένουσι. 

καὶ μέμβλετό μοι ἀντὶ τῇ μετ ἐπιμελείας 

ἐγένετο. 
κμέμβλωκε παραμένει. καὶ μεμβλω- 

κός Callim. {ε. 124) παραγενύµενον καὶ μετ 

ἐπιμελείας κατασκευασὺ έν. 
μεμελημένος πεπονηµένος. 

--μεμύρωμαι 

µεμένηται μένει. 
µεμετρέαται (Ηετοάοί. 4 56) µεμέτρη»- 

ται. 
µέμηλα ἐφρόντεισα. καὶ µέμηλε µέλει. 
μεμηλώς ἐπιμελούμενος. 
μέμηνε μαίνεται. 
μεμιλτωμένον" “ριςοφάνης GAch.2 

τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον.' ἐπεὶ 
ὀκνηρῶς εἶχον οἱ “4φηραῖοι πρὸς τὰς συνό- 
δους, εἰώθασιν ὑπηρέται δύο μεμιλτωκιένον 
σχοινίον ἐκτείνοντες διὰ τῆς ἀγορᾶς διώκειν 
τὸν ὄχλον εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὡς φησι Π]λά- 
των ὁ κωμικός. ὅσοι δὲ ἐχρίοντο, ἐξέτινον 
ζημία». 

μεμισθαρνηκώς ὃ μισθῷ καμώ». 
Πέμμιος ὕπατος ἦν “Ρωμαίων. 
μέμνῃ (Ποια, 0 18) ῥ προσώπου. 
μι εμνῇ το μιμνήσκοιτο. οὕτω προπερι- 

σπωµένως, ὡς ᾿ΗἩρωδιανὸς ἐν τῇ —— 
προσῳδίᾳ. Ἠρισοφάνης Πλούτῳ (992) τν 
τούμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῇτό µου. 

Π]έμνων ὁ ἐς Ἴλιον «ρατεύσας ἡγεῖτο 
μὲν 4ἰθιόπων, ἐκ ἦν δὲ 4ἰδίοψ, ἀλλὰ ἀπὸ 
Σούσων τῶν Περσικῶν καὶ τοῦ Χοάσπου 
ποταμοῦ, τὰ ἐκείνη ἔθνη ὑποχείρια ἔχων. 
οἱ, Pausan. 10 91 7. 

μεμοιραμένω»ν λαχόντων, κληρωσα- 
μένω». 

µεμοίραται μετέχει, εἴληφε. 
µέκμονα (Ποιο. Εἰ 482) προθυμοῦμαι. 
μέμορται µεμοίραται. 
µεμπτέος µιέµψεως ἄξιος. 

μεμναλωμένα εὐτραφῇ καὶ πίονα”. ὅτω 
γὰρ καὶ ὁ νόμος ἐκέλευσε. καὶ Μαλαχίας δὲ 

ὁ προφήτης ἐκέλευσεν ἅμωμά τε καὶ ἄρτια᾽ 
ἐπαρᾶται δὲ τοῖς τοιαῦτα μὲν ἔχουσιν, ἀνά- 
πηρα δὲ προσφέρεσι. Theodoret. in Ps. 65 15. 

μεμύημαι πεπείραµα. ad Philipp. 4 12. 
μµεμυκότα κρύψαντα, καμμύσαντα" ἢ 

κεκολληµιένα. καὶ Ὅμηρος (42 430) '"'σὺν δ᾽ 
ἕλκεα πάντα µέμυκεν. ἐκ παρατηρήσεως 
ὍὉμηρύς φησι τῶν ἐν πολέμῳ τρωθέντων τὰ 
τραύματα μὴ μύειν, μόνου δὲ τοῦ Ἔκτορος 
κατὸ δείαν πρόνοιαν, καὶ ἓν ἐπιγράμμασι 
(ΑΡ 6415) τὸν πάρος ᾿Ορβηλοῖο µεμυκότα 

δειράσι ταῦρον, ἀντὶ τοῦ μυκηὺμῷ χρώ- 
πιενον, μυκώμένον. 

μι εμύρωμαι" Ἠριστοφάνης (Βεε]. 1105) 
"μακαριωτάτη ἐγώ, ἥτις μεμύρωμαι τὴν κε- 
φαλὴν μυρώμασιν ἀγαθοῖς' πολὺ ὁ) ὑπερ: 



μεμυσιλημένοι — µενεδάιος ἵππος 

πίπαιχεν αὐτῶν τὰ Θάσια ἀμφορείδια."' ἆμ- 
φορείδια τὰ κεράµια. ἀπανδήσαντα δὲ ξη: 
ρανθέντα. 
μεμυςιλημένοι (A Plut. 627) εὐωχημέ- 

νο, ζωμὸν ἀρνσάμενοι ἄρτοις κοίλοις καὶ 
µυςρία µιμθµένοις. ὅψδεν καὶ τὺ ὄνοιια τοῖς 
µυςρίοις, οἷον μυςίλιόν τι ὄν, ἐν ταύτῃ δὲ 
τῇ ἑορτῇ πάντες προῖκα ἤσθιον καὶ τὴν ἀδά- 
ραν καὶ ἄλλα τινά. µυςίλη δὲ καλεῖται κοῖ: 
Ἶος ἄρτος. ἤγουν ἀφθάρα" ἐν γὰρ τοῖς Θη- 
σείοις ἀθάραν ἠσδιον. ὁ δὲ νοῦς' ὦ πολλὰ 
ταλαιπωρήσαντες καὶ εἰς οὐδὲν ἑςιανέντες, 

νῦν δὲ εὐτυχήσαντες. ὀλιγίςοις. δὲ ἀλφίτοις 
Ἰέγει ἦγουν ἄρτοις" ταῖς κοίλοις γὰρ ἄρτοις 
τοὺς ζωμοὺς ἀρυόμενοι ταχέως ἐκορέννυντο 
ὁή ἔνδειαν» ἄρτα. πεποίηται δὲ ἡ λέξις, λέγω 
ὐὴ ἡ µυςίλη, παρὰ τὴν (ιάσησιν. ἢ διὰ τὸ 
πἱῆθος τῶν ὄψω» ὀλέγον ἄρτον ἤσθιον. ἢ 
τῷ ζωμι σχολάζοντες ὑπὸ τούτου ἐκορέν- 
νυντο. 
Μέμφις ὄνομα κύριον. ΙΜέμφεως" ἡ 

ὁοτικὴ ἨΜέμφει. καὶ Φηλυκὸν ἡ ̓ Ἠέμφις. 
Μεμφίτης ὁ ἀπὸ τῆς ἸΜέμφεως. 
μµεμφωλή µέμψις. 
μεμψιῤολεἵν µέμφεσθαι. 
μεμψέμοιρος φιλεγκλήκω». 
μεμωκημένος καταπεφρονηκένος. 
ἩΜέμωνος ὄνομα κύριον. 
Ἡέναιχμος ὄνοιια κύριο». 

.  Μένανδρος-4θηναῖος κωμικὺς ἀρχαῖος. 
χαὶ Πένανδρος ἕτερος, «49 ηναῖος, ὁ «{ποπεί- 
θους καὶ Ηγεςράτης, περὶ οὗ πολὺς παρὰ 

πᾶσιν ὁ λόγος, κωμικὸς τῆς »έας κωμωδίας, 
εραβὺς τὰς ὄψεις, ὀξὺς δὲ τὸν νᾶν καὶ περὶ 

Ἰυναῖκας ἐκμανέςατος. γέγραφεκωμµωδίας ρη, 
καὶ ἐπιςολὰς πρὸς Πτολεμαῖον τὸν βασιλέα, 
καὶ λόγους ἑτέρους πλείςους καταλογάδη». 

. Μένα»δρος .αοδικεὺς τῆς παρὰ {ύκῳ 
τῷ ποτακιῷ, σοφιςής, ἔγραψεν ὑπόμνημα εἰς 
τὴν Ἑρμογένους τέχνην καὶ ΙΗινεκιανᾶ προ- 
Ἰυμνάσματα, καὶ ἄλλα. 

5 Μένανδρος προτίκτωρ ἱςορικός, ὃς λέ- 
Ἰε περὶ ἑαυτοῦ (p. 488 Nieh.) ἐμοὶ πατὴρ 
Εὐφρατᾶς ἐκ Βυζαντίου ὁρμώμενος ἦν' οὗ- 
τος δὴ οὐ» ἥκισα τῆς τῶν λόγων µετειλήχει 
παιδείας. "Ἡρόδοτος μὲν οὖν (ὁμόγνιος δέ 
μοι) τῆς πρὸς τὸν νόµο» ἀπογευσάμενος παι- 
δείας, εἶτα ἀφηνίασε τῆς περὶ ταῦτα σπου: 
ῥης: ἀλλ’ ἔγωγε οὔτι χρῆναι ὠύμην μὴ καὶ 
νύμοις ὁμιλῆσαι καὶ ἐς τέλος ἱκέσθαι τῶν 
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νατόν. ἥκισα δὲ ἐχρησάμην τῇ ἐπαγγελίᾳ τᾶ 
[ή - ἐπιτηδεύματος" εἃ γάρ µοι Ψυμῆρες ἦν ἆγω- 

* V * 4 - —9— »ίεσθαι δίκας, ἅτε μὴν ἐν τῇ ῥασιλείῳ σοᾷ 
Φαμίζειν καὶ δεινότητι λόγων τὰς τῶν ἐντυγ- | / ) 7 
χανύντων οἰκειοῦσθαι φροντίδας. τὰ σπου- 
ῥαΐα τοιγαροῦ» παρεὶς καὶ τὰ χείρισα ἑλό- 
ενος κεχηνὼς περιενύςου», καί µοι καταθύ- 

1 , - 
µιοι ἦσαν οἵ τε θόρυῤβοι τῶν χρωμάτων καὶ 

5 τ 4 2 ε/ 1 * 2** 

ot ἁμιλλητήριοι τῶν ἵππων ἀγῶνες, ἔτι γε 

μὴν καὶ ἡ παντόμιµος ὄρχησις, α μὴν ἀλλὰ 
καὶ παλαίαραις ἐναπεδυόμην», καὶ ἐς τοσῦτον 

ἐξώκειλα ἀφροσύνης ὡς καὶ τὸν αινόλην 
ἀποδύσασθαι, συναποδύσασθαι δὲ αὐτῷ καὶ 
τὸ νενεχὲς καὶ ἄλλο ὃ τι ἐς βίον ἀγλάισμα. 
ἐπεὶ δὲ Ἰήαυρίκιος τὸ βωασίλειον διεδήσατο 
κράτος, τῶτο μὲν προµιηέςατα ἔχων ἐς τὰς 
ὑπηκόους, τοῦτο δὲ καὶ ιεσῶν ἐραςὴς ποιη- 

µάτων τε καὶ ἱςορίας ἠδισα ἐπαίω», ὡς καὶ 
τὺ πολὺ τῆς νυκτὺς µέρος καταναλίσκειν περὶ 
τὰς τοιαύτας φροντίδας καὶ παρορμιᾶν ἐντεῦ- 
Φε» καὶ ὀξύνειν τοῖς χρήµασι τοὺς ἀμβλυτέ- 
ϱες τὸν λογισμόν, ἀγαπητῶς ἐν τῷ τότε ἔγωγε 
ἁλύων καὶ ὑυσανασχετῶ» τῷ μὴ τὰ δέοντα 
ἔχειν, ἀναλογιζόμενος ἦν ὡς οὐ χρεὼν ἀνό- 
νητά /ε περινοςεῖν. ὡς ὃ᾽ ἂν οὖν μὴ διὼ 
παντὸς κενεμβατοίη», ὠρμήνθην ἐπὶ τήνδε τὴν 
συγγραφή», ἄρξασθαι μετὰ τὴν ἀποβίωσιν 
“γαθίου καὶ τῆς ἱςσορίας ποιήσασθαι τὴν 
ἀργήν (40 διαδοχήν). 

ΜΜ ενδαῖος ὁ ἀπὺ τῆς ἸΜένδης. 
ΠΗ έν δη. πόλις µία τῶν ἐν Παλλήνη Ἰένδη, 

ὑπὸ Ερετριέων ᾠκισμένη. Harp. 
ηΤένδην. οὕτω καλοῦσι τὸν Πᾶνα «4. 

γύπτιοι ὡς τραγοπρύσωπο», τῷ καὶ τὸν τρά- 
γον τῇ αὐτῶν διαλέκτῳ οὕτω καλεῖν' καὶ 
τιμῶσιν αὐτὸν ὡς ἀνακείμενον τῇ γονίμῳ 
δυνάμει, ὥςε μὴ ἐσθίειν τράγους"' ὀχευτικὸν 
γὰρ τὸ ζῷον. ἦν δὲ καὶ ἱερὸν τοῦ ἸΜενδησί 
παρ «4ἰγυπτίοις, ἐν ᾧ ἄγαλμα τραγοσκελὲς 
ἦν, ὀρθὺν ἔχον τὸ αἰδοῖον, 

Πενδήσιον κέρας τὸ τοῦ Νείλε ςόµα. 
ιένεα πνείων (Ηοιη. Β 536) μεγάλα ὃδυ- 

νάκιενος. 
μεγεαινέµεν (οι. E 608) προθυμεῖ- 

σαι. 

μενεδάιος καὶ κατὰ τροπὴν µενε- 
δήιος. 

μενεδάιος ἵππος ὁ πολεμιςήριος. (ΑΡ 
7 208) "'σᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαίου εἴ» 
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σατο «4ἄμις ἵππε, ἐπεὶ ςέρνον τοῦδε ὅαφοι- 

νὸς Aonc τύψε. 
ΠΜενέδημος. 
Μενεκλείδης. 
ἨἩενεκράτης κωμικός. ὀράματα αὐτῦ 

Μωνέκτωρ ij Πρμιονεύς. 
Π{ενεκράτης Συρακούσιος ἰατρός. οὔ- 

τος δὲ μισθὸν μὲν οὐδένα ἐκομίζετο τῆς ὁε- 

θωπείας (ἐδεράπενε γὰρ τὴν ἱερὰν νόσο), 

δούλους δὲ αὐτοῦ ὁμολογεῖν τοὺς Ψερωπετο- 
µένους ἀπήτει, καὶ ία ἑαυτὸν ἐκάλει, δεὺς 

δὲ τοὺς ἰαθέντας ὑπ αὐτοῦ, τιθεὶς ἑκάστῳ 

προσηγορία», τῷ μὲν 'Ερμοῦ τῷ ὁὲ Απόλ. 

λωνος. Athen. p. 289. 
Μενέλαος «ἄἰγαῖος ἐποποιὸς ἔγραψε Θη: 

βωΐδα ἐν βιῤλίοις τά, καὶ ἄλλα. 

Π]ενέλαος. «Πημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς 

ο 2). ἀδελφὸς Φιλίαπεα ὁμοπάεριος, Harp. 

µενέμαγχοι καριερικοί, µένοντες ἐν τῇ 

μάχη" οὓς Ὅμηρος μενεχάρμας καλεῖ 
μενετοὶ «εοί, καὶ μὴ ἀποὺδιὸῶσι 

μισητία (Α Αν. 1019) ἀντὶ τοῦ ἀγεξίκακοι 

καὶ οὐκ εὐθέως τιμιορούμενοι: ἐπίμονοι καὶ 

Ῥ 

Ρ 

βέβαιοι καὶ οὐκ εὐεξαπάτητο, µισητίέω δὲ 

ἡ εἰς τὰ ἀφροδίσια ἀκρασία. µήποτε μέντοι 
γενικώτερόν ἐςιν ἡ ἁπληςία, ἡ αἰσχροκέρύεια. 

μενεχάρμης ὁ ὑπομονητικὺς ἐν µιάχαις. 
φε]ι. Hom. { 500. 

ΠΜενζίτιον ὄνομα τόπου. 
μεν ῆρες αἳ φροντίδες. 

ΠΠένιππος κωμµικύς. τῶν» ὁραμάτων αὐ- 
— J IJ J Μα 

τοῦ ἐςὶ Κέρκωπες καὶ ἄλλα. 

µενοεικής ὁ αὐτάρκης. καὶ µενοει- 

χέα. Hom. 
* 

Mevroixtüs- 
* J 

µενοινή ἡ προθυμία. 

ἠΠενοινώῶος. 
* ΄ 

ΠἩενοίτιος ονομα κύριον. 
⸗ ’ 4 * ⸗ —2 ⁊ 

μένος ὀύναμις, ὁρμή. ὑιαφέρει ὁὲ τὸ 
— J 4 * 

µένος τοῦ Φάρσους" τὺ μὲν γὰρ μένος ἐστὶ 
— J * — - κ 

τῷ σώματος, τὸ ὁὲ φΦάρσος τῆς ψυχῆς. 5εἰ, 

γεν. 1 2. 
— 3 - . 

μενοῦνγε, ἐκ συνδέσμων τριῶν, τό 
” ἀληθές. 

ΠἨΗεντίδιος ὄνομα κύριο», 

μέντοι. τὸ δὲ σὺν τῷ γέ παρ οὐδενὶ τῶν 

Ελλήνω». 
’ 

ΠΠέντορος ὄνομα κύριον. 
, ο. ο) χ 3 - « .. 

μένω" ᾽ἡ δὲ Ὀλυμπιάς ἐπί τῶν ἑαυτης 

ἔμενε λογισμῶν. 

ΠΜενέδηµος — μερὶς οὐ π»ἰξ 

Μένω». οὗτος ὁῆλος ἦν ἐπιδυμῶν μὲν 
πλούτη ἰσχυρῶς, ἐπιθυιῶ» δὲ ἄρχει», ὅπως 
πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμιῶν δἐτιιᾶσθαι, ἵνα 
πλείω κερδαίνοι" φίλος τε ἐβέλετο εἶναι τοῖς 

μιέγισον δυναµένοις, ἵν ἀδικῶν μὴ ὁδοίη δί- 
κην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιδυμοίη, 
συντομωτάτην ᾧετο ὁδὺν εἶναι διὰ τᾶ ἐπιορ- 
κεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν" τὸ δὲ 
ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς ἐνομίζετο αὐτῷ ἡλί- 
ιο» εἶναι. σέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν» ἐδένα, 
ὅτῳ δὲ φαΐη φίλος εἶναι, τούτω ἔνδηλος ἐγί- 
νέτο ἐπιῤουλεύων. καὶ πολεμίονυ μὲν οὐδενὸς 
κατεγέλα, τῶν δὲ συνόνεων πάντων» ὡς κα- 
ταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πο- 
λεμίων κτήµασι» οὐκ ἐπεβούλευε' χαλεπὸν 
γὰρ ὧετο εἶναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμ- 
βάνειν: ἀλλὰ τὰ τῶν φίλων μόνος ὤετο εἲ- 
δέναι ὅτι ῥᾷςον ἀφύλακτα λαμβάνει». καὶ 

ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκης καὶ ἀδίκας, 
ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο" τοῖς δὲ ὁσίοις 

καὶ ἀλήθδειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνροις ἐπει- 
ρτο χρῆσθα. ὡσπερ ὑέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ 
δεοσερείᾳ καὶ ἀληθείαᾳ καὶ δικαιότητι, ὅτω 
ΠΠ ένω» ἠγάλλετο τῷ ἐξαπωτᾶν δύνασθαι, τῷ 

πλάσαι ψενδῇ, τῷ φίλους διαγελᾶν. τὸν δὲ 
μὴ πανᾶργον ἀπαίδευτον ἐνόμιζεν εἶναι. καὶ 
παρ’ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύει», ὁιαβάλλων 
φιλία», τοὺς πρώτους τούτῳ ῴετο Φεῖν κτή- 

σασθι" τὸ δὲ πειΦομένους τοὺς ςρατιώτας 

παρέχεσθαι ἐκ τὸ συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχα- 
νᾶτο, τιμᾶσθαι δὲ καὶ Φεραπεύεσθαι ἠξίου 
ἐπιδεικρύμενος ὅτι πλεῖςσα δύναιτο καὶ ἐδέλοι 

ἂν ἀθικεῖν. εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπύτε 
τις αὐτοῦ ἀφίςαιτο, ὅτι χρώµενος αὐτῷ οὐκ 
ἀπώλεσεν αὐτόν. XAnab. 2651. 

μεραρχία αἱ δύο χιλιαρχίαι, ἀνὑρῶν 
Αμη”. οἳ δὲ καὶ τέλος ὀνομάζασε, καὶ τὸν ἡγέάμε- 
νο» µεράρχην καὶ τελετάρχην. Aelian. Taet. ο. 

μεριθαρχίας µεραίας, κατὰ δεκαρχίας. 
ἑερίζω αἰτιατικῇ. 

µερίς ἡ κληρονομία. 
μερὶς οὐ π»{ξ. τῶν δυνατωτέρων ἁρπα- 

ζόντων τὰς τροφὰς τῶν ἀσθενεςέρων, καὶ 
ἐπὶ τούτῳ ἐκείνων πνιγοµένων, ἐπεὶ ἄρα αἡ- 
τοῖς ῥοη)εν οὐκ ἠδύναντο, ἐπενοήθη ὃ ὁνα- 
µερισμός"' καὶ ἕκαφος ἑκάςω τὺ ἴσον λαμβά» 
ων ἐπεφώνει ᾽ μερὶς α πνίξ.' ἡ ἅτως γράφε, 
μερὶς οὐ πνίγει. ὅτε ἂν οἱ ὀννατοὶ ἧρπαζον, 
ἦν πνίς" ὅτε δὲ ἐπενοήδη ὁ µερισµός, ἔλε- 
γον οἱ πένητες ᾽ μερὶς οὐ πνίδ. 



:μερίτη» —- µέσον 

µερίτη»ν συμµεριςή»' Πολύβιος (4 29) 
“καὶ πολλὰ περιελασάµενοι σώματα καὶ δρέµ- 
µωτα, τούτων οὐδενὸς µερίτην ἐποιήσαντο 
τῶν ἁλόντων.” 

µερίτης ὃ τινος πράγματος µεταλαγχά» 
νω»"' Πολύβιος (831) '"ὁ δὲ φύλαξ εὐθὺς 
ἀνοίγει, ἐλπίω» καὶ πρὸς αὐτόν τι διατεί- 
ει» τὴν εὐαγρίαν διὰ τὸ µερίτην ἀεὶ γίνε- 
σαι τῶν εἰσφερομένων. 

Ἰερκη ὀῖνον τόπος τις. 
µερμαίρω φροντίζω, ἡ χολῶ. 
μέρμερα µερίωνης ἄξια, χαλεπά. φεὶ. 

Ηοιη. ϐ 453. 
μερμερίζω μεριμνῶ. 

Μεριιερύης ὄνομα κύριον. "τὸν ΊΗερ- 

µερύην --- Καύκασον᾽ (ε[. v. ἀδιόλογωὼ. 
µέρμις τὸ σχοινίον (Ηοια. κ 33). 
ΜΜερόη νῆσος κατὰ τὸν ὠκεανόν' (ΑΡ 5 

401) "εἰ καὶ τηλοτέρω ἸΜερύης τεὸν ἴχνος 
ἐρείσεις."' 

ἸΜερόλας ὄνομα κύριο». 
κι έροπες οἱ ἄνθρωποι, παρὰ τὸ μεμερι; 

σµένην ἔχειν τὴν ὅπα ᾖγουν ο. φωνήν. ἡ 

εὐώ εἴα μέροψ. 
M ερόπη ὄνομα κύριον. 
µέσαβον (Βε». Ο. 461) τὸ μέσον τῶν 

βοῶν ξύλο». 
μεσάγκυλα. 
μεσαιπόλιος ὠμογέρων», µιξοπύλιος. 
µεσαίτατος ὁ µέσος. καὶ μεσαίτα- 

το» τὸ ὑψηλόν. 
μεσάτμῳ τῷ κανόνι, τῷ µέσῳ καλάμῳ 

τοῦ ἰςοῦ. 
μµεσαύλιον κυρίως μὲν ἡ μέση δύρα, 

χεῖται δὲ ἀνεὶ τοῦ µεσαύλιον. ἢ μεσαύλιον 
ὁ µέσος τόπος τῆς αὐλῆς. 

. μεσεγγύηµα. μεσεγγύημιά ἐσιν ὅταν οἱ 
συντιθέµενοι πρὺς ἀλλήλεως περὶ πραγμάτων 

τῶν» οὐ κατὰ τρόπον οὐδὲ δικαίως ἔσεσθαι 
μελλόντων, ἢ ἐξ ὧν τις ῥλάβη γενήσεται τῷ 
χοινιῶ τῆς πόλεως, ὑπὲρ τοῦ πραχθηναι τὰ 

χατὰ τὰς συνθήκας μισθόν τινα ὀρίσωντες, 

παρακατατιθ ὤνται κοινιῷ φίλῳ τὸ ἀργύριο», 
ὅτω ἂν ἀμφοτέροις τοῖς µέρεσι δοκῇ, ἂν 

ἄρα ἐκπραξάμενοι τὰ στοιχηθέντα ῥεβαιώ- 

σωσι. 
ν µμεσεγγύηµα τὺ ὑὁμολογηδὲν ἀργύριον 
παρ ἀνδρὶ μέσῳ γινομένῳ ἐγγυητῇ τῆς ἀπο- 
ῥόσεως. καὶ μεσεγγνήσα ὑαι τὸ ποιῆσαι 

τοῦτο λέγεται. Ηατρ. 
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μεσέγγυος μεσίτης, ἐγγνητῆής, µέσος δύο 
μερῶν. 

μεσεγγυοῦνται ἐγγυηταὶ γίνονται, ἢ 
ἐγγνητὰς ποιᾶνται, ὡς καὶ Ἰσοκράτης ἐν τῷ 
κατὰ τῶν Σοφιςσῶν (5). 

πεσηγύς μεταξύ. 

Μεσῆις πηγή, καὶ Ἠεσήιδος γῆς. 
Hom. 7 4607. 

μεσῇῆλεξ ὁ µέσος τῇ ἡλικία. seli. Hom. 
Ν 361. 

µεσηµμβρίζω. καὶ µεσημβρινός. 
Μεσή»η ὄνομα πόλεως, καὶ Ἠεσήνιος 

ὁ ἀπὸ τῆς ΙΜεσήνης. 
μεσιτεύειν ἀναμέσον κεῖσθαι' "τὰ δὲ 

χρήματα ιεσιτεύειν ἐν ἹΚύπρῳ συνετάξαντο, 
παρ οἷς ἂν αὐτὸς εὐδοκηθῃ. 

μεσίτης (4 Timoth. 2 5) ὁ «εἰρηνοποιύς. 
Μέσμα ὄνομα πόλεως. 
μεσοβασιλεύς. μετὰ θάνατον ᾿Ρωμύ- 

λου ἀναρχίας οὔσης ἐν τῇ ᾿Ρώμῃ ἐνιαντὸν 
ὕλον ἡ σύγκλητος τὸ κὔρος τῶν κοινῶν εὖγε 
πραγμάτων, πενθήµερον ἀρχὴν τοῖς ἔπιφα- 
νεςέροις τῶν ῥελευτῶν ἐκ διαδοχῆς κατανέ- 
µουσα” οὓς μεσοβασιλεῖς ὠνόμασαν. 

μεσόγεων αἰτιατική. μεσόγειος δὲ 
ἀνιὶ τοῦ µέσος κατὰ γῆν. 

μεσύδμεη τὸ μέσο». 
µεσολαβηθείς' "τὸν δὲ υἱὸν ἔπεισεν, 

εἰ τύχοι μεσολαβηθεὶς αὐτὸς ὑπὸ τῆς πε- 
πρωμµένης, ἔξενεγκεῖν τὸν κατὰ Ρωμαίων πύ- 
λεμον.. τουτέςιν ἐν τῷ μιταξὺ συσχεθείς, 
Polyhius? 

ἸἨΜεσομήδης Konce λυρικύς, γεγονιὸς ἐπὶ 
τῶν 4δριανοῦ χρύνω», ἀπελεύθερος αὐτοῦ 
καὶ ἐν τοῖς µάλισα φίλος. γράφει οὖν εἰς 
"άντίνουν ἔπαινο», ὃς ἦν δριανοῦ παιδικά, 
καὶ ἄλλα διάφορα µέλη. 

ὅτι “ἀντωνῖνος τὺ τοῦ Σύλλου μνημεῖον 
ἀναζητήσας ἐπεσκεύασε, τῷ τε ἸἨεσομήδει 
τῷ τοὺς κιθαρῳδικοὺς "όμους συγγράψαντι 
κενοτάφιον ἔχωσε, τῷ μὲ ὅτι καὶ κιδαρῳ- 
δεῖν ἐμάνθανεν, ἐκείνῳ δὲ ὅτι τὴν ὠμότητα 
αὐτοῦ ἐζήλου. Dio Cass. 77 13. 

μέσον τὸ µετέχον τοῦ ἴση. ἐπὶ γὰρ τῶν 
ἠφικῶν ἀρετῶν αἱ μὲν ὑπερῤολαὶ καὶ ἔνδειαι, 
ἐναντίαι οὖσαι ἀλλήλαις, ὑπὺ τὴν κακίαν εἲ- 
σίν, αἱ δὲ ἀρεταί, µέσαι αὐτῶν οὖσαι, ὑπ' 

ἄλλο γένος εἰσίν' ὑπὸ γὰρ τὴν ἀρετήν. ἢ ὅτι 
συµβέβηκε ταύταις οὐ µόνον µέσαις εἶναι, 
ἀλλὰ καὶ ἐναντίαις ἑκατέρων τῶν ἄκρων" ἐκ 
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γὰρ τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ, ὄντος τοῦ μὲν 
ἐν ὑπερβολῇ ῇ τᾶ δὲ ἐν ἐνδείᾳ, καὶ τὺ μεταξὺ 

αὐτῶν τὸ ἴσον ὑπὸ ταὐτὸν γένος. ἔσιν οὖν 

κυρίως μέσον τὸ κατὰ μῖξιν τῶν ἄκρων τοι: 
οὔτον ὄν, καὶ ἀναγκαίως ὑπὸ ταὐτόν ἐσι γέ- 
νος τοῖς ἄκροις. ἡ δὲ ἀρετὴ οὐχ οὕτω τῶν 
κακῶν µέση. ὁμωνύμως γὰρ τὸ μέσον λέγε- 
αι’ λέγεται γὰρ καὶ ἐν κύκλω μέσον τὸ κέν. 

τρο». ἀλλὰ καὶ ἐν ὅροις µέσος ὁ τῷ μὲν ὑπο- 
κείµενος τοῦ δὲ κατηγορούμενος. ἢ ὅλως ὁ 
ὁὶς λαμβανόμενος ἐν ταῖς τῶν προτάσεων 
συμπλοκαῖς καὶ τοῖς τοιώτοις λέγεται μέσο», 

ὅταν ἀμφοῖρ µετέχη τῶν ἄκρων"' τῇ Ψέσει 
γὰρ καὶ µίξει καὶ κράσει τῆς σχέσεως αἰτία» 
ἐν ἅπασιν ὁ µέσος ἔχει. 

Ὅμηρος (13 574) "εἰς μέσον ἀμφοτέροισι 
ὁικάσσατε. οὐκ ἔσιν, εἰς τὸ μέσον παρελ- 
Βόντες, ἀλλὰ µέσως δικάσατε, αήτε τούτῳ 

προσχαριζόµενοι μήτε ἐμοί" διὸ καὶ ἐπιφέρει 
undꝰ ἐπ ἀρωγῇ. "ἐγὼ ὃ ἔχομαι κέσος”' 
(Α Ach. 570) ἀντὶ τοῦ ἧττημαι, ἀπὸ µεταφο- 
ρᾶς τῶν» ἀθλητῶν τῶν τὰ µέσα ληφῷέντων. 

μεσοπορῶν µέσην ὀδεύων. 
µεσότης ἀληθές. ὅτι µεσύτητές εἶσιν, 

οὐκ ἀκρότητες αἱ τῶν ἠνῶν ἀρεταί, µάλιςσα 
ἡ δικαιοσύνη. 

ὅτι µεσότης καὶ μέτρον οὐ δύνανται μᾶλ- 
λον καὶ ἧττον γενέσθαι, ἡ δὲ ὑπερβολὴ καὶ 
ἡ ἔλλειψις, ἐπειδὴ ἐπ᾽ ἄπειρον προχωρεῖ. διὼ 
τοῦτο ἀόριςον αὐτὴν ἔλεγον δυάδα. 

μεσουρανήσαντος ἡλίου. 
Πεσσόα τόπος. 
μεςοῦται πληροῦται. 

μέσφ) ὅτε ἕως οὗ. 
μεσῶ γ΄ συζυγίας τῶν περισπωμένω». 

Εὐριπίδης ἸΠηδείᾳ. (60) "ζηλῶ σ᾿' ἐν ἀρχῇ 
πῆμα, κοὐδέπω μεσοῖ,'' 

µέτα µέτεςιν' '“ὦ κακὴ κεφαλή, οὔ σοι 
τούτων µέτα, ὃ ἔσι μέτεςι, καὶ αὖθις (Α 

Εοε]. 175) "ἐμοὶ ὁ) ἴσον μὲν τῇσόε τῆς χώ- 
ρας µέτα". ἀντὶ τῇ µέτεςιν 'ὅσον περ ὑμῖν" 
ἄχθομαι δὲ καὶ φέρω τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα 
βαρέως πράγματα." 

µετά. ὁ τοῦ ρχιβίη Απολλώνιος — 

δηλοῦν φησίν. ἐν" (Ποια, 0 96) “ταῦτα δὲ 
καὶ μετὰ πᾶσιν. ἐπί" (α 184) "ἐς — 
μετὰ χαλκόν. ὑπό" (3 867) "'γαΐται ὁ) 
ρώσαντο μετὰ πνοιῆς ἀνέμοιο." εἰς: (Η 8* 
μετὰ ἔθνος ἑταίρων.'. σύν' 3183) '“σὺν 
ὁ) αὖ ἐγὼ μετὰ τοῖσι. πρός" (ὗ 115) ""σφαῖ- 

μεσοπορῶν -- Μεταγένης b 

ραν ἔπειτ ἔρριψε μετ ἀμφίπολον βασίλεια. 
''ὁ δὲ ἔχλεισε τὴν ῥάῤδον πυθµένι καὶ πω- 
ματι, καὶ μετὰ χεῖρας εἶχεν ἀεί, οὔτε µε’ 
ἡμέραν κατατιθέµενος καὶ νύκτωρ ὑπὸ τὴν 
χεφαλὴν ὑποτιθέμενος. 

μεταβα(νω γενικῇ. 
κεταβαλών ςραφείς. 
μεταβολή κατὰ τέσσαρας τρόπους γί-ε 

νέται, φθορᾶς ἀλλοιώσεως φθίσεως αὐξή- 
σέως, καὶ ἐν τέσσαρσι Φεωρεῖεαι κατηγορί: 
αις, ἐν οὐσία μὲν ὡς γένεσις καὶ φθορά, ἐν 
ποσῷ δὲ ὡς αὔξησις καὶ µείωσις, ἐν ποιῷ 

«δὲ ὡς ἀλλοίωσις, οἷον λεύκανσις µέλανσις, 
ἐν δὲ τῷ ποῦ, οἷων ἄνωι κάτω, ἐν -«1ν- 

κείῳ, ἐν ἀγορᾶ. ἐπὶ πλέον δὲ τῆς κινήσεως 
ἡ µεταβολή. τὸ γὰρ κινούµενον δεῖ. εἶναι, 
ἵνα καὶ κινῆται, Ἑὺ δὲ γινόμενο» ἢ φΦειρό- 
µενον οὐ μένει ὅπερ ἦν" καὶ ὅτι τὸ κινού- 
µενον περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἴσχει µετα- 
βολή», μηδὲν τῆς κινήσεως εἰς τὴν οὐσίαν 
τοῦ ὑποκειμένου συντελούσης, τὺ μέντοι γι- 
νύμενον καὶ φθειρόμενον οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ 
γίνεται, ἀλλ οἷον «ἐξ ὕλης εἰς εἶδος μεταβάλ- 
λει τὸ γινόμενον, καὶ τὸ φΦειρόμενον ἔμπα- 
λι». Philopon. in 1 ἀθ anima, Ο γατα. 

μεταβολή ἐσιν ἡ. δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γινο-ῦ 
ένη κλίσις, κατὰ νώτου τὰς τῶν ὁπλιτῶν 

ὄψεις μετατιθεῖσα. ἧς δύο διαφοραί, ἡ μὲν 

ἀπὺ τῶν πολειίω», ἣν καὶ ἐπ οὐρὰν ἐπονο- 
κάζουσιν, ἡ δὲ ἐπὶ τοὺς πολεµίους. ἔνιοι δὲ 
καὶ οὕτως αὐτὴν ὑπογράφεσι' μεταβολή ἐςι 
µεεάληψις τῆς προὐπαρχούσης ἐπιφανείας εἰς 

τὴν κατ οὐρὰν ἐπιφάνειαν», ἢ ἀπὺ ταύτης 
ἐπὶ τὴν ἐναντία». καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν πολε- 
µίων μεταβολὴ δὶς ἐπὶ δύρυ κλινάντων γίνε- 
ται, ἡ ὁ ἐπὶ τοὺς πολεμµίης δὶς ἐπ ἀσπίδα. 
Αεἰίαπ. Τποι. 25. 

μετάβολοι πραγµατευταί, μεταπρᾶται. 

ΠΜέταβος ὄνομα κύριο». 
μετὰ γὰρ »οσάντων μαίνεσθαικα- 

λόν. ὅτι χρὴ συνεξομοιοῦσθαι τοῖς παροῦ- 

σιν. ὅμοιον τῷ ᾿"ὁ µαινοµένοις μὴ σεµµαι- 
νόµενος, οὗτος μαίνεται.) 

µεταγειτνιώ» δεύτερος μὴν παρ 49θη- 
ναΐοις, ἐν δὲ τούτῳ «ἀπόλλωνι µεταγειτνέῳ 
Φύουσι. Harp. 

ο ἠΜεταγένης ὄνομα κύριον. μεταγενήςα 
µεταγενέςερος. 

ΠΜεταγένης 49δηναῖος, δούλη παῖς, κω-ν 
µικός. τῶν δὲ αὐτοῦ ὁραμάτων ἐςὶ ταῦτα, 



µεταδιδάξαι --- µμεταξέ Ὦ 

ἀὗραι, Μαμμάκνδος, Θουριοπέρσαι, Φιλο- 
Φύτης, Ὅμηρος ἡ "ἄσκηταί. 

μεταδιδάξαι τὸ τὴν προτέρων ἀφεῖναι 
βουλὴν καὶ ἐλφεῖν ἐπ᾽ ἄλλην. "καὶ οὔτε µε- 
ταδιδάσκοντος ἐπείθοντο τοῦ ἠγεμόνος, οὔτε 

ὀλοφυρομένα καὶ ἱκετεύοντος ἔπασχό» τι πρὸς 
τὰς δεήσεις. 

μεταδιῶξαι ἐπιζητῆσαι, ἐφευρεῖν) "με- 
τὰ τῶν ἐπιτηδείων ὑπεξελθόνεα ἑτέραν µε- 
ταδιῶξαι χώρα». 

μεταδόρπια ἐπίδειπνα, 
µετάδος ἐνδεεῖ ἄρτου: 
µεταίτιο»' ᾿Ἡρόδοτος (4 200) "τῶν δὲ 

πᾶν γὰρ ἦν τὸ πλῆθδος µεταίτιο», οὐκ ἐδέ- 
χοντο τοὺς λόγους. 

µέτκιτος προσαίτης, ἐπαίτης" "οὕτω τε 
µέταιτος ἐτελεύτησε καὶ χρημάτων» ἄπορος 
ὡς κοινοῖς ταφῆναι γρήµασι” (lo. Antioch. 
exe. Peir. p. 786). 

μεταίχμιο» μεταξὺ δύο φαλάγγων τοῦ 
πολέμου. 

μετακαλοῦντες ἀναπείθοντες"' "τοὺς 
μὲν ἀπειλῇ ἀναςέλλοντες, τοὺς δὲ καὶ βία 

μετακαλοῦντες. 

μµετακύσμιο» τοῦ κοσμου κρείστονα: 
μµεταλαγχάνει κετέχει. ἀφεςερεῖ ή ἀπο: 

τυγχάνει κλήρον. 
μιετὰ “{έσβιον ᾠδόν, παροιμία λεγο- 

μένη ἐπὶ τῶν τὰ δεύτερα φερομένων" οἱἳ γὰρ 
“Πακεδαιμόντοι τοὺς “Σεσβίους κιθαρᾳδοὺς 

πρώτους προσεκαλοῦντο. ἁκαταφατούσης γὰρ 
τῆς πόλεως αὐτῶν χρησμὺς ἐγένετο τὸν 4έ- 
σβιο» «ὠδὺν μεταπέμπεσθαι" οἳ' ὁ” ἐξ Αάντίσ- 
σης Τέρπανδρο» ἐφ᾽ αἵμιατε φεύγορτα µετα- 
πεμψάµενοι ἤκονον αὐτοῦ * τοῖς συσσιτίοις, 
χαὶ κατεσάλησα». 

ὅτι οἱ — σασιάζοντες µετε- 
πέµψαντο ἐκ .«Τέσβεα τὸν μουσικὺν Τρπαν- 
ὅρο», ὃς ἤρμοσεν αὐτῶν τὰς ψιυχὰς καὶ τὴν 
σάσιν ἔπαυσεν. εἴ ποτε οὖν μετὰ ταῦτα µε- 
σικοῦ τινὸς ἤκονον οἱ {ακεδαιμόνιοι, ἔλεγον 
"μετὰ 4{έσβιον ᾠδόν.'' 

μεταλλάσσω αἰτιατικῇ. 

μεταλλεία ἡ ἔρευνα τοῦ χρνσοῦ. 
μεταλλεῖς. οἱ τὰ μέταλλα ἐργαζόκενοι 

οὕτως ὀνομάζόνται. Harp. 
μεταλλεύεις µεταφέρεις. καὶ ἀντὶ τοῦ 

ἐρευνᾶς, πολυπραγμονεῖς ἐν ἐπεγράμμασι 
(ΑΡ 6 300) “τῷ τέ µεταλλεύεις τοῦτον μυχό», 
ὦ φιλόλιχνε; 
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μεταλλήξαντι (Ηοι. 157) παυσαμένῳ. 
μεταλλῆσαι πολυπραγκονῆσαι. 

µέταμια εἴν μεταγνῶναι, παύσασθαι" 
14γωθίας (1 13) ""ὑμεῖς δὲ ὀμωμοκότες ἀνέ- 
6η» παρεσπονδήσατε. ἀλλ εἴ γε καὶ νῦν ἐδε- 
λήσοιτε μεταμαθεῖν τὸ συνοῖσον, οὐδέν τι 
ἔλαττον ἕξετε.' κυρίως δὲ µεταμιαῦ εἴν ἔλεγον 
τὸ μετὰ ταῦτα ἕτερύν τι μαθεῖν, ἀφέμενον 
τοῦ πρώτα" 4ριςσοφάνης Πλούτω (935) ''ἐὐ) 
ἂν µεταμάδοις; οὐθ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ µιοι τὸν 
Ηλῦτηυν αὐτὺν καὶ τὸ Βάττε σίλφιον.'' καὶ 
ετέκαῦεν Ἔβραϊος ὦν τὴν τῶν σσυρίων 
ὑνσσέβειαν' ἀντὶ τοῦ ἠλλάξατο. 

µετακείβων µεταλλάσσων. 
µεταμέλει µετανοεῖ, µετάµελος γ(νέται. 

πε] δὲ ἤδη µεταμέλει τούτων 4ντωνίῳ, καὶ 
ξυνομολογεῖ οὐκ ἀπὸ Φυμοῦ εἶναι φιλίαν καὶ 
σεμμαχίαν ᾿Ρωμαίοις ποιήσασθαι.”' 

πεταμέλεια πάθος ἀνδρώπινον, τὸ δὲ 
Φεῖον µεταμελείας ἀμύητον. μεταβολαῖς δὲ 
συγχωρεῖ περιπίπτειν ὥσπερ οἰχονομικῶς, ὡς 
τῶν ]εδωίων τὴν ἱερωσύνην κατέπανσε, καὶ 
τὴν ῥωασιλείαν "ἄσσυρίων καὶ Βαβνυλῶνος καὶ 
ἸΜακεδόνω». Théodoret. ἵη Ps. 109 4, ο{. v. 
μετεμελή η. 

πετὰ μουσῶν, ἐπὶ τοῦ πεπαιδευµένα" 
ᾗ κοινῇ ἐπὶ τοῦ συνύντος ἀπαιδεύτου τοῖς 
πεπαιδευµένοις. καώ᾽ — δὲ ἀναγ 
σέον. 

μεταμώνιος µάταιος, πρὸς οὐδὲν χρή- 

σιιον’ Αριςοφάνης (Όαο, 116) "ἐς κόρακας 
βαδιῇ µεταμώνιος."' 

κεταναςεύε (Ρε. 103) φεῦγε, µετοίκει. 
µετανάςσης (Ηοιη. Γ644) µέτοικος, φιγάς. 
μετανάςσρια ἡ πέρδιξ' (ΑΡ 7204) "οὐ- 

χέει πηὲ, τλζκον σκοπέλων µετανάςρια πέρ- 

ὁ1ξ, πλεκτὸς λεπταλέοις οὖκος ἔχει σελύγοις."' 
µετανεγνώσῷδη μετεπείσθη καὶ πέπαυ- 

ται τοῦ Φυμοῦ" (8 ai. 717) 'εὐτέ γ΄ ἐξ ἀέλ- 
πτων ἄἴας μετανεγνώσθη Φυμὸν “ἄτρείδαις."' 

μεταξύ ἀναμέσον' '"Ίραϊανὸς δὲ τῇ κοι-α 
νιωρίιε τῶν ἔργων ἐκούφιζε τοῦ πλήθους τὸν 
κάµατον, καὶ μεταξὺ πορευόµενος ἄλλοτε 
ἄλλως ἔταττε, Dio Cass. 68 03 ο[ιχ. κα- 
θιείς. 

µεταξύ ἔτι, οὗ πρὺ πυλλοῦ" "ὁ δὲ”4λέ-ν 
ἔανδρος μεταξὺ πίνω» καὶ ἀναφλιχθδεὶς ὑπὸ 
τῆς µέθης πρὸς ἔριν ἦλδε πρὸς Κλεῖτον, καὶ 
λόγχη» ἁρπάσας παρά του τῶν δορυφόρων 
ὀνήλασε τᾷ Κλείτυ τὴν λόγχη» ὥσπερ οἴςρη- 

403 
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δείς." καὶ αὖθις '"ἐξάπτεται δὲ αὐτῷ μεταξὺ 
πίνοντι ὀργὴ πρύς τινα συμπύτην μὲν τότε, 
κοινω»ὺν δὲ τῶν φόνων.” 

μεταξυλογία τὸ πρὸς βραχὺ παραλι- 
πόντα τὴν παροῦσαν ὑπόφεσιν, περὶ ἑτέρας 
κινῆσαι τὺν λόγον" (Μεπαπά. ϱ͵269) "πρὸς 
βρωχὺ ὁ λόγος ἐπέπαυτο αὐτῷ περὶ τῆς χώ- 
ρας, καὶ αὖθις, ὥσπερ ἐν μεταξυλογίᾳ τν 
περὶ άμβρα τῷ Σαρακη»ῦ διελεγέσθην ἄμφω." 

µετάπέμπτος προσκληθείς. 

μεταπήδα διάβαινε, μετέρχου " «4ρισο: 
φάνης (Ναὺ. 703) ""ταχὺς ὁ᾽, ὅταν εἲς ἄπο- 
ρο» ἐμπέσῃο, ἐπ᾽ ἄλλο πήδα νόημα φρενός, 4 
οὗ πόρο» οὐκ ἔςιν εὑρεῖν. φησὶ δὲ ὅτι, ἐὰν 
ἡ διάνοια εἰς ζήτημα ἄπορον ἐμπέαῃ, μετά- 
βηθι ἐπ᾽ ἄλλο. σκώπτειν δὲ διὰ τούτω» βού- 
λεται τὺν Σωκράτη» ὡς χλευαζόµενον ἐν ταῖς 

συζητήσεσι καὶ μεθιςάμενον ὑπὺ ςενοχωρίας. 
διδάσκει οὖν αὐτὸν ὅτι, ἐὰν ἀπορήσῃς εἰς τι, 
ταχέως ἐπ᾽ ἄλλο πήδα νόημα. ὁ δὲ ὑποτι- 

9έιενος ἄλλῳ δῆλον ὅτι αὐτὸς ἐν πείρα γε: 

νόμενος τῶν ὅσα λέγει ὑποτίθεται, 

μεταποιεῖσθαι ἀντιποιῖσθαι' Πλά- 

των Πολιτικῷ (p. 289 Ώ) ""ἥκισα βασιλικῆς 

μεταποιθµένους τέχνης, ἀντιποιμμένας. Ou- 

κυδίδης ἐν τῇ λοιμικῇ κατασάσει 6541) “καὶ 

µάλισθ’ οἱ ἀρετῆς μεταποιάµενοι. σημαίνει 

ἀντιποιούμενοι. 

µεταποίνιον" "τὴν δίκην τὴν ἔφορον 

τῶν ὅλων µεταποίνιον. 
μεταποιοῦμαι, γενικῇ, φροντίζω, προ: 

»οοῦμαε. 

Μετωπόντιος ὄνομα χύριο». καὶ Φηλυ- 

κῶς ὄνομα πόλεως. 

μεταπύφργι ο» ἐν μέσῳ οἰκοδόμημα τῶν 

ἐπὶ τοῦ τείχους πύργων». οὕτω καὶ Θουκυόί- 

όης (3 32) καὶ «4υσίας. Ηατρ. 

μετάρσιος µετέωρος, ὑψηλός. 

μετασοβῶ» ἀποδιώκω». 

μετασπόμενος ἐπακολονθήσας, µετα- 
ὑιώξας. εεἩ. Hom. 567. 

µέτασσαι (Ηοπι. 231) τὰ ὕπαρνα πρό- 
βατα. 

μεταςοιχειοῦσα — µετασχηματίζουσα. 
μετασχεῖν ἐπιλαβεῖν. 

μετατάξασθδαι ἀντὶ τῇ μετελῶ εἴν. φεὶν. 

Thuc. 1 90. 

μετὰ τὴν ἐν Μαραθώνιμάχην», καὶ 
μετὰ τὸν πόλεμο» ἡ συμμαχία, ἐπὶ τῶν ἐπὶ 

ὑποθέσει τινὶ καθυςερησάντων. 

μεταξυλογία — μετέωρα 

µετάτροπος αὔρα ἀντὶ τοῦ ἡ µετα- 
ῥληδεῖσα. seli. Α Ρας, 940. 

µέταυλος ἡᾗ ῥυπαρὰ λεγοµένη αὐλή, οὗ 
ὄρνιθες ἤσαν. Harp. 

(ετάφερε σαυτόν" "ότι προσήκει ἑαν- 
τοὺς μεταφέρει, καὶ µεταχειρίζεσθαι τὰ 
πράγματα. 

µετάφρενο» (Hom. Β 265) μεταξὺ τῶν 
ὤμω». 

μεταφῦναι µεταπλασθῆναι. 
μεταχειρίζειν ἀντὶ τοῦ µεταχειρίζε- 

σθαι Θουκυδίδης ὃ (18).. 
μεταχειρίσαι. τθτέςιν ἐναλλάξαι, ᾖγθν 

ἀπὸ πεντηκοντόρω» ποιεῖν τριήρεις. κεἰ. 
Thuc. 1 13. 

μεταχρονία ἡ εἲς ὕψος φεροµένη" "τίς 
γὰρ ἐμοὶ σέο μισθὸς ἐπάξιος, ην σε διδάξω 

ὑψῦ ὑπὲρ πόντοιο µεταχρονύην ποτέεσθαι; 
μεταχρωννύντες µετασχηματίοντες. 
μετεβάλετο ἠὐτομόλησεν" "Ὁ δὲ ἅμα 

τῷ εἲς ὄψιν ἐλφεῖν μετεβάλετο πρὸς τὺς πο- 
λεμίους. 

μετέθετο πὐτομόλησεν: 'ὃ δὲ ὧν τὰ 
πάντα νεώτερος καὶ τὸ πλέον μετεωρισὸ εἰς 
ἀρχῆς µετέφετο ἑκθσίως πρὸς τὺν ῥάρβαρον." 

μετειλήχει µετέσχε. 
μετειληχότα µεταλαβόντα, 
μέτειµι ἐξετάζω, ἀνακρίνω, μετέρχομαι. 
μετεῖναι µετιέναι, ἐπεξελφεῖν' ᾿Ηρύδο- 

τος (1 1328) "πρῶτον μὲν τὲς µάγας, οἳ µε- 
τεῖναι τὸν ἸΚῦρον ἀνέπεισαν, ἀνεσκολόπισε.", 

κέτεισιν ἀμύνεται, ἐπεξέρχεται" ᾿'μέτειαι 
τοὺς “4θηναίους ὑπὲρ τῶν ἀθέσμων φόνων 
ἡ δίκη, καὶ ἀφορίαις συνείχοντο.᾽ 
μετεκία ον (Ηοιη. «4 53) µετῆλθον. 
μετελεύσομαι (Ηοι. Ζ 280) ἐπελεύ- 

σομια.. 
μετελθωώ» ἐπελθών. 
μετ ἐμέ πρός κε. 
μετεμελήθη. µεταμέλεια ἐπὶ Φεοῦ οὐκ 

ἔσιν, ἀλλὰ τῆς παιδείας φησὶ τὴν παῦλαν 
µεταμέλειαν. Theodoret. in Ῥν. 105 45. 

μετεμόσχευσε μµετεφύτευσε, 
μετ ἐναργείας µετ ἀληθείας. 
μετεξέτεροι παρ Ἡροδότῳ (4 63) ἀνεὶ 

τοῦ ἔνιοι" "οἱ δὲ μετεξέτεροι αὐτῶν οἳ μὲν 
πρὺς κύβους οἳ δὲ πρὸς ὕπνον ἐτρέποντο."' 

μετέρχομαι αἰτιατικῇ. 
μετέωρα ὑψηλά" 4γαθίας ϱ ϐ) “τὰ δὲ 

τῆς Ἰταλίας πολίσµατα μετέωρα ἦν ἅπαντα 



μµετεωρισθέντων --- µέτοικοι 

καὶ δεδονηµένα”. ἀντὶ τοῦ ἔτοιμα πρὸς ἐπι- 
χήρησιν. 

μετεωρισθέντων — — 
ρισθέντιον δὲ τῶν Βοιωτῶν διὰ τὴν εὔημε- 
ρία», τούτους Χαβρίας ἐταπείνωσε.᾽ 

μετεωρισμός ἡ ὑπερηφανία. 
μετεωροκοπεῖς περὶ μετέωρα πέτη καὶ 

µάτην ὡς ἔτυχε κάµνεις. μετεωροχοπεῖν δέ 
ἔσι κυρίως τὸ τῷ πλάτει τῆς κώπης µαταίως 
τὲν θάλασσαν τύπτειν. καὶ µετεωρολέσχας 
τοὺς φιλοσύφους φησὶν ἐν Νεφέλαις, ὅτι τὰ 
οὐράνια περισκοποῦσι. µετενήνεκται δὲ ἡ λέ- 
ἔις τὸ μετεωροκοπεῖν παρὰ τὸ τί Φαλαττο- 
κοπεῖς; ἐπὶ γὰρ τοῦ σφοδρᾶ τὸ κόπτειν πα- 
(αλαμβάνεται. καὶ ἀλλαχοῦ (Εα. 837) '"θα- 
Ἰαττοκοπεῖς καὶ πτερυγίζεις.' sch. Α Ῥαςε, 91. 
μετεωρολέσχαι περὶ οὐρανοῦ φλυα- 

ροῦντες. 

µετέωρο» ἐφ᾽ ὕψους' 'οἱ γὰρ δορυφό- 
ρο: µετέωρο» ἀράμενοι τὸν σύρφακα εἰς τὸν 
Τριακοντόποδα καλούμενον ἐκόμισαν, ῥίψαν- 
τες κάτω” (ε[, ν. τριακοντόπους). Ἰωσηπος 
"ἄμεινον ὃ εἶναι µετέωρον ἐν φόβῳ τὸν αἲ- 
τιον καταλείπειν. 
μετεωροπολῶν τὰ οὐράνια σκοπῶν. 

καὶ μετεωροπορῶ». 
µετέωρος ὁ ἤδη πρὸς πρᾶξίν τινα πύ- 

τρεπσµένος" "' μετῆλθε τὰς πύλεις μετεώρες 
πρὺς ἀπόςασι» οὔσας, καὶ αὖθις “πάλαι 
µετέωρος ὢν πρὸς τὴ» τῆς Ὀλυμπίας ὑΦέαν 
ύρμησε. καὶ Ἰώσηπος (8. [. 391 1) " μετεώ- 
ouc ὄντας ἐπὶ τῷ μιέλλοντι πολέμῳ τὰς πολ- 
Ἰοὺς ἐσπάρασσε». "ήσαν δὲ µετέωροι ταῖς 
ψυχαῖς, καὶ πρὸς τὸ µέλλον ἔτι σαλεύοντες.”' 
καὶ αὖθις '"ὃ δὲ µετέωρος ἦν πρὸς πᾶσαν 
καινοτομία»: διὸ καὶ προθύμως — 
τοῖς παρακαλθµένοις. "μετέωρος ἦν ἡ Ἐλ- 
Ιάς παρὰ Θουκυδίδη (ὁ ϐ) ἀντὶ τοῦ .. 
ντο καὶ οὐχ ἠσύχαζον. 
μετεώρους νπας παρὰ —* 4 48) 

ἀντὶ τοῦ νὰ καὶ κἡ ἐπ ἀγκυρῶν icu - 
µένας ἀλλ’ ἀπεχούσας τῆς γῆς, ἐκ µεταφο- 
ρᾶς τῶν ἀπεχύντων τῆς γῆς καὶ ἐν ὄρει ὄν- 
των, ἡ παρὰ τὸ ἀφεῖναι τὴν γῆν καὶ περὶ 
τὸν ἀέρα λοιπὸν εἶναι. 

µετεωροφένακας. οὕτω καλεῖ τοὺς 
ὀιὰ τῶν μετεώρων ἀπατῶντας ριςοφάνης 
Nub. 839)". φενακίζειν γὰρ τὸ ἐξαπατᾶν. 

µετῃ ἐξῃ. 
µετῄεσαν» µετήρχορτο, ἐδίωκον" “καὶ ὡς 
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κατειργάσατο τὸ κάλλιςο» ἔργον, ἔφευγεν 
ὠκιςσα εὐθὺ τοῦ ἐραςοῦ, µετῄεσα» δὲ αὐτὸν 
οἱ δορυφόροι. καὶ διέφυγεν ἂν ἐκεῖνος, εἰ μὴ 
προβάτοις συ»ιζευγµένοις περιπεσὼν καὶ συµι- 
πλακεὶς ὡς πέδῃ κάτα ἀνετράπη.” 

μετῆλθε τὴν ἄλοχον ἀνεὶ τοῦ προσ- 
ωμίλησεν αὐτῇ. 

µετήορος ὑψηλός. 
µετ᾽ ἴχνια (Ηοπι, ῷ 406) κατὰ ἴχνη πο- 

ρεύεσθαι. | 
µιετοίκιον. µέτοικος μέν ἐσιν ὁ ἐξ ἔτέ- 

ρας πόλεως μετοικῶν ἐν ἑτέρα, καὶ μὴ πρὸς 
ὀλίγον ἐπιδημῶν ὡς ξένος. ἐδίδοντο δὲ υπ) 

αὐτῶν καθ’ ἕκαςον ἔτος δρωχμαὶ πλ ὅπερ 
ὠρόμασαι μετοίχιον. Ἰσαῖος δὲ ἐν τῷ κατ 

Ἐλπωγόρου καὶ «{ημοφάνες ὑποσημαύνει ὅτι 
ὁ μὲν ἀνὴρ πιά δρωχμὰς ἐτέλει κµετοίκιον, ἡ 

δὲ γυνὴ - .. καὶ ὅτι τοῦ υἱοῦ τελοῦντος ἥ 

μήτηρ οὐκ ἐτέλει, μὴ τελᾶντος δὲ αὐτὴ ἐτέ- 

λει. οἱ δοῦλοι δὲ ἀφεθόντες ὁ ὑπὸ τῶν δεσπο- 

τῶν ἐτέλεν τὸ µετοίκιο». ἸΜένανδρος δέ φησι 

πρὸς ταῖς τῇ’ δραχμαῖς καὶ τριώβολον τού- 
τους τελεῖν, ἴσως τῷ τελώνη. οἱ μέντοι τὸ 
μετοίκιον μὴ τιθέντες µέτοικοι ἀπήγοντο πρὸς 
τὸς πωλητάς, καὶ εἰ ἑάλωντο, ἐπιπράσκοντο. 

ἐνεβίῥαζον δὲ καὶ εἲς τὰς ναὓς τοὺς µετοί- 

χους, ὡς «{ημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς (4 86) 
δηλοῖ. ἐκάλουν δὲ οἱ κωμικοὶ σκαφέας τοὺς 
µετοίκες, ἐπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰς σκάφας 

ἐκόμιξον οὗτοι. Harp. 
µέτοικοι. µέρος εἰσὶ τῶν πολιτῶν οἱ µέ- 

τοικοι εὐτελές, ὡς τὰ ἄχυρα τῶν κριθῶν"' 
ριςο/άνης (Αε]. 507) "τοὺς γὰρ µετοίκους 
ἄχυρα τῶν ἀςῶν λέγω.” μέτοικοι δὲ οἱ ἀφ᾽ 
ἑτέρας πόλεως µεταςάντες καὶ εἰς ἑτέρα» οἳ- 

κοῦντες" '“εἴ που δικίδιον εἶπας εὖ κατὰ ξέ- 
νου µετοίκου, ὥου δυνἀτὸς εἶναι λέγειν (Α 
Eq. 547). παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ (00 934) µέτοι- 
κος ἀντὶ τὸ ἔνοικος" '"εἶ μὴ µέτοικος τῆσδε 
τῆς χώρας θέλεις εἶναι ἀντὶ τοῦ ἔνοικος" 
οὐ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἔνοικος, ὡς ἡμεῖς φα- 
μέν, εἴρηται, κιετοίκης δὲ καλοῦμεν τὲς ἀπὸ 
ἑτέρως χώρας οἰκοῦντας, πρὸς δὲ τὸς µετοι- 
κισΦέντας ποθέν. τοῦτο δὲ σηµαίνει ἔνοικον. 
«4ἰσλύλος (Απ. 58) τοὺς οἰωνὲς τῶν ὑψηλῶν 
τύπων ἀντὶ τοῦ ἐνοίκους. καὶ αὖθις (Ώε- 
mosth. 95 57) ''Ζωῤίων ὑποδεξωμένη» 4ριςο- 
γείτονα φυγύντα, καὶ ἀξιοῦσαν εὖ παφεῖν ὅτε 
ἴσχνεν, ἐπὶ τὸ τᾷ µετοιχίη πωλητήριο» ἤγαγε, 
καὶ τὴ» ἀδελφὴν ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ πέπρακε.' καὶ 



Τ10 

αὖθις (Ρίομ. ἵ.. 4 14) "τοῦτον δὲ ἐπέπρασκον 
τὸ µετοίκιο» ἀτονοῦντα ὡεῖναιι" 

μµετοίχεσθαε κετελὸεἴν, μεταβαίνειν. 
μετοιγήσονται μµετωπορεύσονται, µε- 

τέλθωσι. 
μετοιωνίσασθαι ἀντὶ τὸ µεταθέαθαι 

τὸν φαῦλον οἰωνόν. Harp. 
μετοκλάζει (Ποπ. Ν 381) µετακαθίζει, 
µετόν ἐξόν' “4ρισοφάνης (Εοει, 604) '' 09) 

ἂν κλέπτης ἐδεὶς ἔςαι. πῶς γὰρ κλέψαωι, ε- 
τὸν αὐτῷ; ' ἀνεὶ τοῦ µέτεςι. 

μµετύπισοε» ἐν ὑςέρω, μετὰ ταῦτα, 
µετόπωρον τὺ φθινόπωρο», ὁ μετὰ τὴν 

* —* ⸗ ὀπωραν καιρός. 
μετόρχιον τὸ μεταξὺ τῶν φυτῶν, ἡ τὸ 

μεταξὺ τῶν χωρίων, ὅπερ λέγεται ὄρχος. 'με- 
ταςήσειε᾽ φησέ "τὰ φιτὰ ἀπὸ τῶν ἀρορῶν 
τῶν σπειροµένω».. ἢ μετόρχιόν έσι τὸ µε» 
ταξὺ τῶν συμφύτων πεδίον, ἐν ᾧ ἡ σῖεως ἡ 
άλλο τι ἔσπαρται. δε). Α Ρας. 567. 

µετουσέα κοινωνία, 
μετοχετεύειν µετακοιίζειν. 
µετοχή ὁ περίβολος": «4αῤίὸ (9. 191 3) 

ής ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό." 
μετρεῖν αἰτιατικῇ. 
μετρείτω παρεχέτω" 4ρισοφάνης (Αν. 

583) ᾿ πυροὺς πειρῶσι μετρείτω. 
µετρήσαντες (Ποια. Υ 179) διελθόντες, | 

µέτρησον Φάνεισον. καὶ Ἡσίούος (O. 
.. 1 J - . 

347) 'εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος, εὖ 

ὁ ἀποδοῦναι.. καὶ Θεόπομπος ωαωπήλισιν 
* — * ἐ 2 ν λ η) R 

ἢ µετάδος, ἢ µέτρησον, ἢ τιµῇν λάδι. 
ιετριάζει ταπεινοφρονεῖ. 

. ᾖιέτριοι εὐγνώκονες" ᾿ξυνομολογήσανιος 

ἅμφω ταῦτα ἑαυτοῦ, καὶ ἄλλο ὅτι περ τῶν 
Γ * ΄ 3 , ο * * 

µετρίω» ἐπαγγέλλοι «4ντώνιος" ὁ δὲ οὖτε τῆς 
παρασκενῆς τὸν πύλεμον ἀνῆκε. 

ν μέτριοι." «4 ήνηθεν ἀποπλεύσας 4σκλη- 
πιόδφτος καὶ εἰς Σελεύκειαν τῆς Συρίας άφι- 

κύµενος διεσκοπεῖτο τὰ ηΦη τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ἐν τῇ περιύδῳ ὅλη τρισὶν (ιώνοις ἔφη ἐν- 

, * * 

τετυχηκέναι μετρίως ἔχασιν ἀνθρώποις, Ί]λα- 
ρίῳ τε τῷ φιλοσύφῳ κατ “4ντιόχειαν, ἓν δὲ 
«{ωοδικείμτῇ ἐχομένῃ πόλει τῶν Σύρω» Πάρα 

- ’ — 21 — * ΄ J 

τῷ δικαιοτάτῳ τῶν καὺ’ ἡμᾶς ἀνθρώπων καὶ 
τὴν ριςείδε ἐπωνυμίαν ἀπενεγκαμένω, «1ο: 

— * . 

µινίνῳ τε τῷ φιλοσόφῳ”' PDamascius: eſ. vr. 
«ομνῖνος, Ἱλάριος, ἹἩάρας). 
πετριοπα εἴν ἐκ μέρους τὰ πάθη κα- 

ταὐέχεσθαι, συγγινώσκειν. “ἁππιωνός Hisp. 

µετοίχεσθαι -- µέχρι αἰδοῦς 

48) "Κλαύδιος ΙΜάρκελλας πόλιν τῶν ἐναν- 
τίων παρεςήσατο, καὶ συγγνώμη» ἔδωκεν ἆρ- 
γυρίου λ’ τάλαντα λαβώ». Νεργόβριγες δ᾽ 
αὐτοῦ περὶ τῆσδε τῆς µετριοπαδείας πυθό- 
µενοι ἐθδαύμαζον. καὶ αὖθις (ΤΙεορ]ιγ]. Sim. 
3 15) "τοῖς ΙΗήδοις ἀναζωπερεῖεαι τὸ φελο- 
πόλεμον, μεεριοπωεῖν ἐπὶ τοῖς ἔναγχος οὐ 
χωρήσαντες ἐπιτεύγμασιν.' 4ριςοτέλης λέγει 
τὸν σοφὸν μετριοπαθῆ μὲν εἶναι, ἀπαθῆ δὲ 
μὴ εἶναι. 

μέτριος ὁ µεμετρημένην ἔχων οὐσίαν, 
ἡ τὸ ἦθος ἐπιεικής' 'ἔνιοι δὲ τῶν µετρίων 
ἀνδρῶν διηπόρουν ἐπὶ τοῖς προσπίπτουσι.’ 
καὶ Μαρκελλίνος (εἰ. Thue. p. 33) ''Τημο- 

λέοντα δὲ ὁ Τΐμαιος ὁ Γκυρομενίτης ὑπε- 
ρεπῄί»εσε τοῦ μετρίου.” 

πετρονύμµιοι. ἀρχή εις 49θήνησιν ἡ τῶν 
μιετρονύµων. ἦσαν δὲ τὸν ἀριθμὸν it“, ε μεν 
κεἰς Πειραιᾶ, ὁ δὲ εἲς ἄςυ. εἶχον δὲ τὴν ἐπι- 
κέλειαν ὅπως δίκαια ᾖ τὰ µέτρα τῶν πω- 
λούντων, Harp. 

κέτρῳ ὕδωρ πίνοντες, ἀμετρὶ δὲ 
μᾶζαν ἕδοντες. οὗτος ὁ σίχος εἷς παροι- 
μίαν περιέςη ἔκ τινος χρησμοῦ, ὃν ἀνεῖλεν 
ὁ Φεὸς Συβαρίταις. ὑβριςαὶ γὰρ ὄντες καὶ 
ἀμετροπόται ἀπιώλοντο ὑπὸ Κροτωνιατῶν. 
τοῖς οὖν διαφυγᾶσιν αὐτῶν οὕτως ἐχρήσθη. 

Μέτων ὁ μαθηματικός, καὶ ἸΠέτωνος 
ἐνιαντός. «οὗτος ὁ ἸΜέεων ἄριςος ἐγίνετο 
Ἰατρὺς καὶ. ἀςρονόμος. τούτη ἐςὶν ὁ λεγόμε- 
νος ἸΜέτωνος ἐνιαντός. Καλλίςρατος δέ φη- 

σιν εἶναι αὐτᾷ ἐν Κολωνῷ ἀνάθημά τι ἄςρο- 
»ομικόν, Εὐφρόνιος δὲ ὅτι τῶν δήμων ἦν ἐκ 
Κολωνοῦ. πφὸ Πυφοδώρου δὲ ἡλιοτρόπιον 
ἦν ἐν τῇ »ῦν οὔσῃ ἐκκλησίᾳ πρὸς τῷ τείχει 
τῷ ἐν IIvnvi. ἡ ὅτι ἐν Ἰολωνῷ κρήνην τὰ 
κατεσκειάσωτο" φησὶν ὁ ΟΦρύνιχος Moro- 
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σρόπῳ "τής ϱ΄ ἐςὶν ὃ μετὰ ταῦτα Φθοντίζων! 
ΠΜέτων ὃ «Πευκονοιεύς. οἱδ, ὁ τὰς κρήνας 

ἄγων.'. ἢ ἔσως ὅτι ἐν τῷ Κολωνῷ κρήνη» 
τινὰ κατεµηχανήσωτο, ἡ ἄγαλμα η ἀνάθημα 
ἀςρονομικὸν κατεσκευάσατα. seli. Α Αν. 908. 

μιετω»νυμικῶς μετωναμασμένως. 
μέτωπο». καὶ μετωπέδιον τὸ ἐπὶ τᾶ 

μετώπου. 
αέτωπον τῆς νεώς ἡ πρῷρα ἐςί. καὶ 

μετωπηδόν (Thue. 3 90). τουτέςι τὰ πρόσ- 
ωπα τῶν» νεῶν παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις. 

µετῴχετο (Ηοιη. Ε 148) ἐπορεύετο. 
µέχρι αἰδοῦς µιέχρι αἰδοίω». 



µέχρι τῶν ἀμφωτίδων -- Μηκύβερνα 

µέχρι τῶν» ἀμφωτίδων, ἐπὶ τῶν ἄγαν | 
πεπληρωμένω». τὸ δὲ ἀμφωτίδων, κιέχρι τῶν 
ὕτων. 66. v. ἀμφῶες. 

μή, τὸ ἁπαγορευτικόν, ἀντὶ τοῦ οὗ κεῖ- 
ται παρὰ Καλλιμάχω (ἴτι 149 '"ἠρνεόμην 
Φανάτοιο πάλαι καλέοντος ἀκοῦσαι, μὴ κε- 
ταδήν.. τουτέςιν οὐκ ἀπέφωνον πρὸ τούτε, 
ἵνα οὐ μεταδὴν καὶ ἐπὶ σοὶ Φρηνήσω ἀπο- 
δανόντι. καὶ παρὰ ριςοφάνει τὸ μή ἀντὶ 
τοῦ οὗ τάττεται. 

Μή δαβα ὄνομα τόπε παρὰ τῷ Ἰωσήπῳ. 
μηὸ ἀμελῶ, ἐπὶ τῶν καταφρονθκένων. 
µηδαμιῇ καὶ μµηδαμᾶ καὶ μηδαμῶς. 
µηδαμινός ὁ εὐτελής. 

μηὸ᾽ αὐ πλαδίη (4 Lys. 989) ἀντὶ τοῦ 
μηδὲ πλησίον γένοιτό οι τοῦτο ὅπερ λέγεις. 

μήδεα τὰ ῥουλεύματα, καὶ τὰ αἰδοῖα. 
Απειιιά. 1 45. 

Μήδεια Κολχίς, ἡ «4ἰήτου θυγάτηρ, 
φαρμακιςάτη γυναικῶ»' ἥτις ἀσινῶς ἐποίησε 
τὸν Ἰάσονα ζεύξαντα τοὺς πυριπνύους ταύ- 
ρους ἀρόσαι τὴν γῆ». καὶ λαβὼν τὸ χρυσύ- 
μαλλον δέρας ἠγάγετο τὴν ΙΜήδειαν, ὅτι οἱ 
Ἕλληνες τὴ» »άφθαν καλᾶσι ἸΜηδείας ἔλαιον. 
ε[.γ. φάρμακο». 

μὴ δείσαντες μὴ φοβηνθέντες. 
μηδὲ χάρφος κχινεῖν {Α Lys. 474), ἐπὶ 

τοῦ ἠσύχου. 
μη 9 ἐν μακρὰν ἀπέλθης παρὰ 4Φ. 

ςοφάνει (Βαη. 451). τὸ δεν παρέλκει κατ 
αιτιχούς. 

μηδέν ποτ εἴην ἄλλο πλὴν δεῷ φί- 
λος, εἲς ὕσον ὑπὸ τὴν αὐτοῦ λῆδιν καὶ τὸ 
αὐτοῦ κράτος ἀριθμοῦμαι, λῆξις λέγεται ἡ 
παῦσις. 

Μήδη ὄνομα κύριον. η δία δὲ χώρα. 
µηδέας ὁ ῥήτωρ. 
µηδίζω τὰ τῶν Ἰήήδων φρονῶ. καὶ µη- 

ὀέσαντες. 

Μη δικὴ πόα ἡ τρέφυλλος λεγοµένη. (Α 
Lys. 653) ἐκ τῶν ἸΜηδικῶν τὸν λεγόμενον 
παππίρον ἔρανο». ἐπὶ τὼν ἸΠηδικῶν ἐγένετο 
ψήφισμα ὧςε ἕκαςον κατὰ δύναμιν συμβάλ- 
λεσθαι εἷἲς τὰ κοινὰ χρήματα. ταῦτα δὲ 
ἔταξεν «4ριςείδης δοῦναι τοῖς συµµάγοις, εἰ 
τοῖς ῥαρῤάροις πολεμοῖεν. 

Μη δικὸς ὄρνις ὁ ταών. 

Πήήδιος ὄνομα κύριο». .. 
μηδισμὸς ὁ Παυσανίου" ἁλόντος γὰρ 

αὐτῦ ἐπὶ μηδισμῷ συμαισιῶνται Θεμισοκλέα. 
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Πῆ δοι ὄνομα ἔφνους. 
µήδομαι βουλεύομαι. 
Ἰ{ῆδος ὁ Περσῶν βασιλεύς (Δοφε]ιγ]. 

Pers. 767 ). καὶ τὸ βούλευμα. 
μηδοσύνη βουλή. 
μὴ δῶτετὰ ἅγια τοῖς κυσί. Matth. 76. 
μὴ ἑλλίπῃς. 
μὴ ἐμβήῃ" Hom. 11 94. 
μὴ ἐπιχειρεῖτε. 
μήν οἷς ἐχθαίρεις ὑπερώχθεο μήτ 

ἐπιλάθου. χρόνος γὰρ εὐμαρὴς θεός (5 ΕΙ. 
177). τουτέςσι, μήτε ὑπὲρ τὸ δέων ἔχφαιρε 
µήτ ἐπιλανθάνε τῆς ἔχθρας" ὁ γὰρ χρόνος 
εὐμαρῶς παρέρχεται. ὃ χορός φησι πρὺς 
Ἠλέκτρα». 

ΜηΦυμναῖος ὁ ἀπὸ η ύμνης πόλεως, 
Μη δώνη ὄνομα πόλεως. 
Μηιόσι, 
µηκάδες (Ηοιη. ἵμ 31), ἐπιδετικῶς, αἱ 

αὖγες, ἀπὸ τοῦ ἰδιώματος τῆς φωρῆς. 

μὴ καταπραῦνῃης μὴ µακροθυμήσης, 

μὴ ἠρεμήσῃς' «4{αβίὸ (55. 88 1) "μὴ σιγήσῃς 
μηδὲ καταπραύνης ὁ φεός.᾽ 

μὴ κίνει Καμάρινα». λίμνη» φασὶ τῇ 
Κυμαρύῃ πόλει παρακεικένη», ὁμώνυμον 
αὐτῇ, ἣν βουλομένοις τοῖς Καμαριναίοις µε- 
τοχετεῦσαι ἔχρησεν ὁ δεός ''μὴ κίνει Καμά- 
οιναν.' οἳ δὲ τοῦ Φεῦ παρακούσαντες ἐβλά- 
βησαν. ὅθεν ἡ παροιμία εἴρηται ἐπὶ τῶν 
καθ ἑαυτῶν βλαβερῶς τι ποιεῖν µελλόντων. 
τινὲς δέ φασι φυτὸν δυσῶδες εἶναι τὴν κα- 
κάρινα», οὗ τοὺς κλάδες διασειομένες ἀηδέ- 
ςερον ὄζειν. 

μὴ κινεῖν ἀκίνητα μηὸ) ἄκρῳ ὅδα- 
κτύλῳ. οἳ. v. ἀχίνητα. 
μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείµενον, ἐπὶ 

τῶν ἑαυτοῖς ἐξ ἀγνοίας πράγματα ἐγειρόντων. 
Πηκιςεύς ὄνομα κύριον. 
ΠΜηκισιάδης. Ηοιι. { 98. 
µηκόνε». sch. 5 Phil. 180. 
μῆκος φάλαγγος τὸ πρῶτον ἐκ τῶν 

λοχαγῶ» "σύνταγμα, ὃ ὑπὸ µίων εὐθεῖαν τάσ- 
σεται, ἀπὸ κέρατος εἲς κέρας διατεῖνον. κα- 
λεῖται δὲ τοῦτο καὶ πρόσωπο» καὶ µέτωπον 
καὶ ςόµα καὶ παράταξις καὶ πρωτυλοχία καὶ 
πρωτοςάται. ὁ δὲ κατόπιν τούτου σίχος πα- 

ράλληλος κείµενος δεύτερον ζυγὸν καλεῖται, 
καὶ ὁ τρίτος τρίτον ζυγό», καὶ ἑξῆς ὁμοίως, 
Aelian. Taect. 7. 

ΙΜηκύβερνα. πόλις ἐςὶν ἐν Θράκῃ, σα- 
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δίους κ΄ ἀπέχουσα της Ὀλύνθου, ἡ ἸΜηκύ- | μωθεῖσα, ἣν κατανέμεται τὰ τετράποδα. κεῖ- 
εργα. Harp. 

μηκώκένος. 
µήκων µέρος τι τῶν ἐντοσθίων τῷ πο- 

λύποδος τοῦ χθύος' ὃς κεῖται ἐπάνω τῆς 
κοιλίας, οἶονεὶ κύςις ἐν ἑαυτῇ ἔχοισα τὸν 
Φολόν, ὡς φησι’ «4ἰλιανὸὺς ἐν τῷ περὶ ζφων. 
σηµαίνει δὲ καὶ εἶδος σπέρκατος καὶ ὄνομα 
κύριον. sch. Α Αν. 198. 

ΠΠηκώνη ὄνομα πόλεως. 
πηκωνοειδές. 

a μῆλα πάντα τὰ τετράποδα. ὅψεν καὶ 
πᾶσα ῥύρσα µηλωτὴ καλεῖται. 

υ µῆλα παρὰ τὸ µέλω τὸ φροντίζω, µέλα 
καὶ µῆλα, τὰ ἐπιμελείας ἄξια" Ὅμηρος {ι 356) 
Ἱκαλλίτριχα µῆλα νομεύων, ἀνεὶ τοῦ νο- 
µεύσας. μῆλα καὶ οἱ µασφοί: (Α Lys. 195) 
'ὁ γοῦν Ἠενέλαος τῆς "Ελένης τὰ μῆλά πε 
γυμινῆς παρενιδὼν ἐξέβαλ, οἰῶ, τὸ ξίφος. 

μηλάνη εἶδος ζῴου μικροῦ. 
µηλέα τὸ δένἆρον. 
µήλειος βληχή ἡ τῶν προβάτων. καὶ 

µήλειος καρπός ὁ τῆς µηλέας. 
µήλειος Ἡρακλῆς, ἐπὶ τῶν εὐτελῶν" 

τοῦ }ὰρ βοὺς ἐκφυγόντος ποτὲ ὃν ἔκελλον 
τῷ ᾿Ηρακλεῖ προσάξειν, μῆλον λαβόντες καὶ 
κλάδους ὑποθέντες τέσσαρας ἔφυσα». 

µήλη ἡ ἰατρική. ΄ ὅτι µήλης ἐντεδείσης 
τῷ ὀφθαλμῷ οὐκ ἀντιλαμβανόμεθα τῶν αἲ- 
σθητῶ», καὶ οὐδὲ τοῦ μεταξὺ ὡς. ἔτυχεν ἀέ- 
ρος ἔχοντος, ἀλλὰ πεφωτιαµένου. καὶ αὕτη 
ἡ αἰτία τοῦ μὴ τὰς αἰσφήσεις τῶν ἰδίων 
αἰσθητηρίων» ἀντιλαμβάνεσθαι."' Philopon. in 
2 de anima, ᾖ 4 a. 

ΠΤηλιακὸν πλοῖον, ἐπὶ τῶν παλαιῶν 

καὶ ἄγαν ἐκρεόντων πλοίων. ''Ἱππότην ;ὰρ 
εἰς --- γυναικοκρατεῖσφαι) (εξ, v. τὸ ἸΤηλια- 
κὺν πλοῖον). 

Πήηλιέας ὄνοιιω κύριο». 
ΠΤηλιεύς καὶ ἨΜήλιοι. 

ΠΠηλιέω» πολιτεία. 
ΠΜηλιῶν, ἐπὶ γενικῆς, ὄνομα τύπου. 
ΠΠηλόβιος εἷς τῶν λ’ τῶν παρὰ «4δη- 

ναΐοις τυραννησάντων' οὗ Ὑπερίδης ἐν τῷ 
και 4ὐτοκλέοις µέμνητα. Harp. 

µηλοβοτήρ ὁ τῶν προβάτων ποιιήν. 
καὶ μηλονύμος ὁ αὐτός. 

μηλόβοτον γῆν εὐτραφῆ ἀνειμένην εἰς 
νομὴν προβάτων. 

μµηλόβοτος χώρα ὑπὸ πολεµίων ἐἔξερη: 

ται δὲ τοὔνομα καὶ παρὰ τῷ «4{υκούργῳ ἐν 
τῷ κατ «4ὐτοκλίους '"ἀλλὰ καὶ μηλάβοτον 
τὴν αΑττικὴν ἀνῆχε. "βονλενομένε δὲ ὅπως 
τῇ πόλει χρήσηται, 4δηναῖοι (απ Θηῤαϊοῦ 
μὲν μηλάβοτο» ἀνεῖναι συνεβήλευο», Φωκεῖς 
δὲ ἀντεῖπον σῶσαι. 

μὴ λόγους ἀντ ἀλφίτων, ἐπὶ τῶν 

ἔργα ἀλλὰ μὴ λόγους ἀξιούντων λαβεῖν. 
μήλοις βάλλειν, ἐπὶ τῶν εἰς ἔρωτας 

ἐπαγομένων. 
u ηλ ολό»ὃη ζωύφνον ᾧ χρῶνται εἲς παι- 

διὰν οἱ παῖδες' ὃ τοῖς ἄνφεσιν ἐπικαῦ έζεται. 
οἱ δὲ παῖδες λίνον τῇ ποδὺς ἐξαρτῶνεες καὶ 

ξυλήφιον ὃ οὐκ ἐξισχύουσιν ἀνακαφίσαι, εἲς 
τὸν ἀέρα ἀφιᾶσιν' 4ριςοφάνης Nub. 7641) 
ἀλλ’ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ ἐς τὸν ἀέρα, λε 
νρόδετο» ὥσπερ μηλολόνθην.' σηµαίνει δὲ καὶ 

εἶδος ἄνθους. 
μῆλον τὺ πρόβατο», καὶ ἡ ὀπώρα".. ἐν 

ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 255) "'μῆλον ἐγὼ ςρού- 
Ψειον ἀπὸ προτέρης ἔτι ποίης ὥριον ἐν »εαρῷ 
χρωτὶ φυλασσόμενο», ἄσπιλον ἀρρυτίδωτον, 
ἰσόχνοον ἀρτιγύνοισι», ἀκμὴ» ἐν πετάλοις ἐμ- 

φυὲς ἀκρέμοσιν. 
ΠΜ ἤλος καὶ ἡ πόλις καὶ ἡ νῆσος. 
μηλοσφαγίαις Φνσίαις προβάτων». 
μηλοῦν τὸ ψτλαφᾶν. 
µήλῳ βληδῆναι, ἐπὶ τῶν εἰς ἔρωτά 

τινα ἐπαγομένων. (Α Nub. 996) "μη εἰς ὁρ- 
χηςρίδος εἰσάττειν, τοτέςιν εἶσελθεἴν, "ἵνα 
μὴ πρὸς ταῦτα κιχηνώς, μήλῳ ῥληθεὶς ὑπὸ 
πορ»ιδίου, τῆς εὐκλείας ἀποθρανσθῆς, τβ- 
τέσιν ἐκπέσῃς. 

μήλωθρον τὸ ῥάμμα. 
μηλῶσαι τὸ καθεῖναί τι εἰς βάθος. καὶ 

τὴν φάρυγγα μηλῶσαι, τὸ ὁιαχρῖσαι τῷ du- 
κτύλῳ' καὶ 4ριςοφάνης Bergk. ine. 48) τὴν 
φάρυγα μηλιῶν ὁύο ὀρωχμὰς ἕξει µόνας.͵ 
καὶ μήλη ἐργαλεῖον δὲ οὗ χρέταί τι καὶ 
ὑπαλείφεται. 

µηλωτή ζώνη ἐκ δέρματος. 
μή µεπαρόψει. 
μὴ μή μ ἄναξ. τὸ πλῆρες, κἡ μή μοι" 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 194) μὴ μή μ, ἄναξ, κακὰν 

φάτιν ἄρῃ.᾽' 
μή µοίποτ ἔλθῃς, ὅταν» ἐγὼ πράτ: 

τω κακῶς (Α Αν. 134), παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ 
συ»νερχομένων τοῖς φίλοις ἐν κινδύνοις. παί- 
ζει δὲ “ριςοφάνης' εἰς τὸ ἐναντίον γὰρ ἡ 



μήν — µήπω 
παροιμία, Ἱ'μῆ οί ποτ ἔλθης, ὅταν ἐγὼ 
πράττω καλῶς.”' 

μήν µηνός κλίνεται. 
μηναγύρτης ἀπὸ μηνὺὸς συνάγων. καὶ 

μιηναγύρτης ὁ τῆς Ρέας Ἱερεύς, ὁ κατὰ μῆνα 
ἀγείρων. καὶ συ»αβροίζων. ef. νν. ἀγείρει οἱ 

᾿αητραγύρτης. 
Μηνᾶς. ὅτι ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίη ΠΗηνᾶ 

ὄριγμα εὑρέθη μέγα, ὅτε ἐκαθαίρετο, καὶ 
ὀςᾷ ἀνθρώπων γιγάντων εἰς πλῆφος, ἅτινα 
Φεασάµενος "ἄναςάσιος ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκπλα- 
γεὶς εἲς τὸ παλάτιον κατένετο εἰς Φαῦμα 
ἐξαίσιον. Codin. orig. ΟΡ 35. 

μήνη σελήνη. 
µηνία ὀργίου. καὶ µηνιάω μηνιῶ, δο- 

τεχῇ. 
μῆν»ιγξ ὑμὴν τὸν ἐγκέφαλον σκέπω». ᾿᾿τῷ 

δὲ καλουμένου µη»ηγοφύλακος ἐπιτεθέντος 
τῇ µήνιγγι ἀναίσθητον τὸ ζῷον γίνεται καὶ 
ἀκίνητον, ὅτι αἱ αἰσθήσεις ἀπὸ τοῦ ἐγκεφά- 
λου ἀρχόμεναι διὰ τῶν νεύρων ἄχρι τῶν αἲ. 
σθητηρίω» προϊασι. πρόεισιν οὖν καὶ ἡ ἀκα- 
ςικὴ δύναμις µέχρι τῆς ῥίζης τῶν ὤτω», ἃς 
καλοῦσι μήνιγγας. ἔσι δὲ νεὕρον ἀπὸ τοῦ 
ἐγκεφάλου προϊὸν πεποροποιηµένον'. ἐν ᾧ 
πόρῳ ἐςὶ τὸ ἀκεσικὸν πνεῦμα. ἔςιν ὄν άπει- 

λημιμένος τις ἀἡρ ἐν τῷ κοιλώµατι τῆς ἀκοῆς, 
συμφυὴς ὢν τῇ µήνιγγι καὶ τῷ ὑμένι. ὅτος 
οὖν ὁ ἀὴρ δεχόμενος ἐκ τοῦ ἔξωφθεν ἀέρος 
τοὺς ψόφους, ἔχων καὶ αὐτὸς τὴν διηχῆ δύ- 
ναμιν, δι ἑαυτοῦ εἲς τὴν µήνιγγα ὅιαπορ- 
θμεύει τοὺς ψόφους. πρύεισι ὁ᾽ ἀπὺ πλατυ- 
τέρου --- πόρου τῆς µήνιγγος. οὐ δεῖ δὲ 
νομέζειν τοῦτον τὸν ἀέρα, εἰ καὶ συµηυής 
ἐσι», ἤδη καὶ ἄφθαρτον εἶναι ὡς ἀεὶ ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν τῷ ἀριδμῷ ὄνια" ἀλλ ἔσι κατὰ 
µέρη φθαρτὸς καὶ γεννητὸς ὥσπερ καὶ τὸ 
ἄλλο τοῦ ἀνθρώπου σῶμα. ἁμέσως δὲ δέχε- 
ται τὰς τοῦ ἔξωφεν ἀέρος προσβολάς. διὸ 

καὶ ὑπὸ τῶν μεγάλων ψύφω» πάσχει ἡ ἀκοή, 
τοῦ ἔξωώφεν ἀέρος σφοδρῶς ὠδοιμένου καὶ 
τῇ βίᾳ ὠφοῦντος τὸν ἐν τοῖς ὠσὶ συμφυᾷ 
τοῦτον ἀέρα, καὶ πολλάκις διασκεδαωννύντος 
αὐτόν. καὶ διὰ τὰς περιςατικὰς ἐνεργείας 
ἦτοι τὰς ἐν τοῖς ὕδασι καταδύσεις ἐγκατῳ- 
κοδόμηται οὗτος ὁ ἀὴρ εἷς φυλακὴν τοῦ. 
αἰσθητηρία. διὰ τᾶτο καὶ ἑλικοειδεῖς ἐποίη- 
σεν ἡ φύσις τοὺς πύροις τῶν ὤτων, ἵνα μὴ 
ῥᾳδίως εἰσέρχηταί τι καὶ πλήξῃ τὴν µήνιγγα. 
Philopon. in 2 de anima, 1, ὅ a. 
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πηνιθμόν (Ηοιπ. Π 69) τὴν ὀργήν. 
µήνα ἡ μανία. 
µηκιόντω» ὀργιζομένων. 
μῆνις ὀργὴ ἔμμιονος, 
µη»ίσκος παράταξις πολεμική. 

υμηνίσκους ὑμένας, πέταλα, περιτραχή- 
λια κόσµια. ἢ ἃ ἐπιτιθέασι τοῖς ἀγάλμασι 
διὰ τὸ μὴ ἐφιζάνοντα τὰ ὄρνεα ἀποπατεῖν' 

Α Αν. ᾽Σαλκεύεσθε μηνίσκοις φορεῖν Α Αν. 1134) χαλκε μη 

ὥσπερ ἀνδριάντες, ἐὰν μὴ ἡμᾶς κρίνητε νι- 
κ». φησὶν οὖν ὅτι μέλλομεν ὑμῶν καταπο- 
πατεῖν. 

µηνίω, βαρύτονο», ὀργίζομαι, ὥσπερ κυ- 
λίω κονίω. 

. ὁ 4 — 

μηνοειδής σεληνοειδής, ςρογγύλος. 
κἢ νόμισον ἀντὶ τὸ μὴ νοµίσῃς. ὅτως 

Θουγενίδης. 
μήνυμα. 

4 * ΄ * * - 4 4 πήνυ», παροξυτόνως, ἀντὶ τοῦ μὴ δή. 
μηνῦσαι. 

Ίήονος ἐδνικόν (Ηοιη. E 43). Μῃ 
μὴ οὐχί. Σοφοκλῆς (Αἱ. 96) "κόμπος πά- 

ρεςι, κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ ή, τὸ μὴ οὐχὶ 
βάψαι τὸ δίφος ἐν τῷ ςερατῷ. 

μὴ παιδὶ μάχαιραν, ἐπὶ τῶν εἰχῇ 
ἐγ χειριζύντων. καὶ ἐ Εὔπολις 4ήμοις μὴ παιδὶ 
τὰ κοινά.) 

. . δη» — 

μὴ πάντα κατὰ ῥοὺς εὔξῃ. παραινεῖ 
μὴ πάντα ἐπ᾽ εὐχαῖς ποιεῖσίαι καὶ ταῖς παρὰ 
Φεῶν ἐλπίσι», ἀλλὰ πράττειν καὶ ὃν ἑαυτῶν. 

μὴ πολλάκις πρὺς τὸν αὐτὺν λίΦον 

πταίειν ἔχοντα καιρὸν ὁμολογούμενον, εἴ, v. 
πταίειν. 

΄ . ΄ 3 ο 
µήποτε ὀαλεύσασα γυνὴ δέσποινα 

γένηται. 
΄ * —A ’ N * 

μήποι εὖ ἔρδειν γέροντα ιηδὲ παῖδα 

μηδὲ γυναῖκα, μηδὲ γείεονος κύνα, μὴ κυ- 
βερνήτη» φίλυπνο», κῆ λάλον κωπηλάτην.” 
παραινεῖ εἲς ἄχρηςα ιὴ ἀναλίσκειν. οἱ, v. 

ἄχρησα. 
μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ' «δοφοκλῆς 

(Αἱ, 588) ''οἶμ ὡς ἀθυμῶ: καὶ σὲ πρὸς τᾶ 
σοῦ τέκνον καὶ Φεῶν ἱκνοῦμαι, κὴ προδοὺς 
ἡμᾶς γένῃ.. 

μὴ πρὸς ἐμὲ τὰ ποικίλα ἀντὶ τᾶ τὰς 
τέγνας. 

μὴ πρὺς λέοντα δορκὰς ἄψωμαι 
μάχης, ἐπὶ τῶν τὴν ἰσχὺν ἀνίσων. 

µήπω γε, μήπω (Α Ναν, 257). ἐπανα- 
ῥίπλωσις καλεῖται τὺ τοιοῦτο σχῆμα τᾶ λό- 
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* * — * — } / * γου, τὸ δὶς τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι χρήῆσύθαι. 
ἐμφαντικὸν δὲ καὶ λίαν ἐνεργητικὸν ἀπεργά- 

3 . J ι- ζεται τὸν λόγον: Φεδιττόκενος γὰρ δεῖται 
ὑπερὸ έσεως. 

* [ή * ο 1 πήρινύος σπάρτος, ἥτοι σχοινίον, δε: 
σιός, βρόχος. ""αῦ ἐν ἡ οι} δὲ Ἱός, βρόχος. "αύτη μὲν ἡ μήρυῦος οὐδὲν 
* . ΄ - ἔσπασεν) (Α Th. 994) ἐπὶ τῶν ἐπιχειρούντων 
καὶ ἀποτιγχωνόντω». "οὐ μὴν οὐδὲ ἡ μή- 

*⸗ ⸗ ή - Ι 4 

ϱινῶος ἔσπασέ τι ἀγαθὸν αὐτοῖς' οὐ γάρ τοι 
μιετὰ μιακρὺν νέφη ἀκρίδων ἐπιρρεύσαντα τὸς 
χαρπᾶς κατέφαγεν αὐτοῖς. εἴ. ν. ὁμᾷ ὃν eatr. 

ΠΠηριόνης ὄνομα κύριον. 
µηρός τὸ µέλος. 
μήρυμα σπείραμα, κάταγμα, νήμα. 
μηρυομιένη ἕλκουσα, ἐκτεινομένη" µη: 

ρέω γὰρ τὰ ἱςία συνάγω. 
* * 

µήσατο ἐμηχανήίσατο. 
* 21 3 [4 * η . » — 

μή σ᾿ ὁ δυμὸς ἁρπάσας ἐκτὸς οἴσει τῶν 
ἐλαιῶν” (Α Rau. 1036). ἐπφαίνει ὁ λόγος ὡρι- 

* 3* — τσ 2 

σµιένον τι λέγειν, καὶ κάλιςα ὡς ἐπ ἄκρου 
ε ’ ε — 1 ;}. * 
ἱπποδρόμα ἑλαῖαι σαν, καθ’ ἃς ἐξεφέροντο 
οἳ ὑποπεπτωκότες κατὰ τὺν ὀρόμον. θέλει 
δὲ εἰπεῖν, ἐκτὸς τοῦ προκειµένου κὴ λέγε. 

ΠΠήσωρ ἸΠήσορος ὄνομα κύριον. μήςωρ 
δὲ µήσωρος βαλευτικός, ἔμπειρος, ἐπιςήμων. 

μὴ σύ γεκελαμπύγου τύχης ή τι- 

νος ἀνδρείου καὶ ἰσχεροῦ τύχης, ἐπὶ τῶν 
παράνομα ὁρώντων' ὡς μή τινος ἰσχυροῦ 
τυχὼν δίκην δώσει. οἱ, ν. πελαμπύγα τύχοις. 

’ 

μὴ τέγγεσῦῶε (Α Lys. 550) μὴ µελήσετε. 
J — * γι] 9 * 4J ’ 4 μὴ τεῖνε (ὴ ῥράδυνε, μὴ διάτριβε, μὴ 

χρόνιζε. 
/ ΄ ΄ 1 48 - μήτε μέλι μήτε µελίσσας, ἐπὶ τῶν 

4 - — 1* 

μὴ βουλομένων παθεῖν τι φαῦλον μετ 

άγαδοῦ. 
μήτε νεῖν μήτε γράμματα ἐπίσα- 

σθαι (Ρα. Legg. 3 ρ. 688), ἐπὶ τῶν παντά- 
πασιν ἀμαθῶν' παρὰ γὰρ ᾽ἄφηναίοις εὐθὺς 
ἐκ παιδὸς κολυβᾶν καὶ γράμματα ἐδιδά- 
σκοντο. 

μήτεπλαςὼν μήτεμιμηλ άν Plutareh. 
Apophth. Lae. ρ.210 Ώ)ι ἀντὶ τᾷ μήτεπλαςὴν 
εἰκόνα μήτε γραπτήν. οΕ. ν. μΗηλά. 

8 4 * μὴ τὴν τέφραν φεύγων εἲς τὴν ἀνθρα- 
κιὰν πέσης.᾽ 

µήτηϱ μητέρος, καὶ ἐν συγκοπῇ μητρός. 
καὶ ταῖς μητράσι τὸ πληθυντικό». 

, — * 3 / - 
μή τι μιηδαμῶς" ""οὐπω δὲ ἐπείθετο τῷ 

προςάγµατι ὁ Ἰσίδωρος, ἀλλὰ τὸ τᾷ Ἰῤύκε 

ἔπος αὐτὸν ἐπήει, μή τι παρὰ δΦεοῖς άμπλα- 

μήρινθος -- Μητροφάνης Ὁ 

κὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων» ἀμείψη." εί, σε. 
ἀμπλάκημκια εἰ Ἰῤύκειον. 

µήτι τῇ ῥαλῇῃ. ἡ εὐθεῖα ἡ μῆτις, βελη, 
γνώµη, σύνεσις. 

µήτι γε πόσω γε μᾶλλον. 
μητίετα καὶ µητιέτης ὁ βουλευτικύς. ὁ 

ἡ κλητικὴ µητίετα, καὶ κατὰ μεταπλασμὸν 
ἡ εὐθεῖα. (Hom. 4 1759) ᾽"μητίετα {εύς κα 
ἐν συνθέσει πολύμητις. μµῆτεν δὲ έλα: 
φροέ οἱ ἄφρονες, οἱ μὴ ςερρῶς μπὸὲ ῥε 
βαίως φρονοῦντες. 

µητιόωσι. Hom. Ἡ 45. 
µητίσοµαι (Ηοιη. { 416) βουλεύσομαι, 

ἐρήσομαι. 
μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νοῦν: ἔχεις γὰρ οἱ 

κίαν) (Α Παπ. 105) παρὰ τὸ ἐν 4νδρομώγι 
Ecomids. ἢ ὅπως" "ὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νδν' 
ἐγὼ γὰρ ἀρκέσω." 

μὴ τοῦ λέγοντος ἴσθι (Α Εα. 867). 

πείθου τοῖς διαβάλλοτσι. 
μήτρα ἡ τῆς γυναικός. 
μητραγύρτης. ἐλθών τις εἲς τὴν 4τ' 

τικὴν ἐμύει τὰς γυναῖκας τῇ κιητρὶ τῶν νεῶν, 
ὡς ἐκεῖνοι φασίν. οἱ δὲ «49 ηναῖοι ἀπέκτινω 
αὐτόν, ἐμβαλόντες εἰς ῥάραῦρον ἐπὶ κεφα- 
λή». λοιμοῦ δὲ γενομένου ἔλαβον χρησμὺ 
ἱλάσασθαι τὸ» πεφηονευµένο», καὶ διὰ τοῦ 
ᾠὠκοδόμησαν ῥουλευτήριο» ἐν ᾧ ἀνεῖλον τὸ 
κητραγύρτην, καὶ περιφράστοντες αὐτὸ χα: 
Φιέρωσαν τῇ μητρὶ τῶν θεών, ἀναςήσοντες 
καὶ ἀνδριάντα τοῦ μητραγύρτου. ἐχθῶντο 
δὲ τι µητρώῳ ἀρχείῳ καὶ νομοφυλαχή», 
καταγώσαντες καὶ τὸ βάραθρο». εἴ.ν.ῤα 
ραύρο». 

µητραλοίας ὁ τὴν µητέρα εὐπτω». καὶ 
μητραλῴας ὁ αὐτός. 

Μητροδάτης ὄνομα κύριον. 
µητροπήτωρ (Ηοιι,.{ 994) ὁ κατὰ αη’ 

τέρα πάππος. 
μητροπόλεις, 

ἔςειλαν. 

µητρορραίςης ὁ φθείρων τὴν μητέρα. 
ΠΜητρυφάνης Εὐκαρπέας τῆς Φρεγίαςη 

σοφιςής, ἔγραψε περὶ τῆς Φρυγίως αὐτῖ 

βιβλία ῥ’, περὶ ἰδεῶν λόγου, περὶ ςάσεω, 
εἲς τὴν ᾿Ερμογένους τέχνη» ὑπόμντμα, εὸ 
τὸν ριςείδην ὑπόμνημα. 

ΠΜητροη άνης Κορνηλιανοῦ ῥὐτορδὴὸ 
«{εβαδεύς (πύλις δὲ Ποιωτίας ἡ {άδεια 
σοφιςής. περὶ τῶν χαρακτήρων Πλάτος 

ὗσαι πύλεις ἀποικίας 



Μητροφάνης 

Ἐενοφῶντος Νικοςράτον Φιλοςράτου, μελέ- 
τας, λόγους πανηγυρικούς. 

Πήητροφάνης ἔκγονος «4αχάρη. ὢν δὲ 
ἐν παισὶν ἔτι νήπιος ἀνεφθέγξατο βοῶν" "ἐγώ 
εἰμε' ἔφη ''ρισοφάνης ὁ φαλακρός, οὕπω 
τι τῶν τοιούτων ἀκηκοώς, ἐπεὶ δὲ οἱ ἀκού- 
σαντες ἀνέκρινον ὃ τι εἴποι, μηδὲν εἰδέναι 
τῶν εἰρημένων ὀμσγυρίετο. κατὰ τούτα τᾷ 
ἸΜἩητροφάνους ἔγραψε λόγον Φουπηριανὸς ὁ 
σοφιςής. Damascius Phot. p. 343, 

ιητρυιά. 
µιητρῳακαί ἡμιέραι τινὲς ἱεραί' "τὰς δὲ 

μητρῳακὰς παρὰ ᾿Ρωμιαίοις ἢ καὶ πρότερον 
παρὰ Ορυξὶ σπουδασθείσας κωαςείας ἑκάςε 
μη»ὸς ἤγνενεν. 

μητρῷο» {υκοῦργος ἐν τῷ κατὰ «4ρι- 
σογείχονος. τοὺς νόμους ἔφεντο ἀναγράψαι 
ἐν τῷ µητρῴῳ. Harp. 

µιήτρως ὁ Φεῖος. καὶ κλίνεται µήτρω 
ἀττικῶς. 

μὴ ὑπερόψει. 

κηχανή βουλή. 
μηχάνημα σρατήγηµα" (ΑΕ. 8ὀ7) ' ἀλλ’ 

ἔσι τοῦτ ὦ {4{ἥμε μηχάνημα." 
µηχανορράφος ἐπινοητὺς κακῶ», καὶ 

τασκευαςής, τὰ φαῦλα μηχανώμενος. '"ὑφεὶς 
µάγον τοιόνδε [ηχανορράφον’ Νοφοκλῆς 
φησέ (08 387). καὶ αἶθις (Αἱ. 1036) "ἐγὼ 
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ἐ 
μὲν οὖν καὶ ταῦτα καὶ τὰ πάνι ἀεὶ φά- 
σκοιμ᾿ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν θεούς. 

µήχει τῷ µηχανήματι. 
μιῆχος μηχάνημα, ἐπινόημα. (ΑΡ 6 344) 

᾽᾽αὐτῆμαρ τοῖον µῆχος ἐπεφράσατο" τρητὺν 
γὰρ Θεμένη χερὶ κύσκινον, εὖ διὰ πυκνῶν 
σχούω» ἠελίους πλείονας ηὐγάσατο, 

πιαιγαμίαι. οἱ τοῦ Σὴθ καὶ Ενὼς --- 
κάκιςοι. εξ, v. ήν εχίγ. 

µιωαίνεται μολύνέται. 
µιαιφονία ὁ φύνος. 
μιαιφόνος ὁ φονεύς, 
µία λόχμη (Α Vesp. 933). παροιμία ''οὐ 

τρέφει µία λόχμη δύο ἐριάκους, ἐπὶ τῶν 
ἐκ μικροῦ τινὸς κερδαίνειν σπουδαζύντων. 
ἐρέθωκος δέ ἐσιν ὄρνεον μονῆρες καὶ (ιονύ- 
τροπον. 

µία µάςιξ πάντας ἐλαύνει, ἐπὶ τοῦ 
ῥᾳδίου. 

μιαρὰ κεφαλή, ὥσπερ φίλη κεφαλή. ἐκ 
τοῦ ἡγεμονικοῦ (ιέρους τοῦ σώματος δηλοῖ 
τὸν ἄνδρα, παραπλησίως 'Ομήρῳ (9281) 
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Ttõxot, φίλη κεφαλή,” καὶ ζα 349) ᾿Ἱτοίην 
γὰρ κεφαλήν.) καὶ παρὰ «{ημοσθένει (03 117) 
"καὶ τωῦτ) ὦ μιαρὰ κεφαλή” (κεὶν. Α Λε. 284). 
καὶ αὖθις (a Νων, 1331) d μιαρὲ καὶ πα- 

τραλοῖα καὶ τοιχωρύχε."' ὃ δέ φησιν '"αὐθίς 
µε ταὐτὰ ταῦτα καὶ πλείω λέγε. ἄρ' οἶσθ 
ὅτι χαίρω πόλλ ἀκούων καὶ κακά; "παρὰ 
δὲ μιαροῦ ὁῶρα οὔτε ἄνδρα ἆγαθὸν οὔτε 
Φεόν ἐςέ ποτε τό γε ὀρθὺν ὑὀέγεσθαι, μάτην 
οὖν περὶ δεοὺς ὁ πολύς ἐσι. πόνος τοῖς ἆνο- 
σίοις, τοῖς δὲ ὑσίοις εὐκαιρότατος"' Πλάτων 

φησί (Legg. 4p. 717). 
µιαρία ἡ ἀκαναρσία" "τὴν µιαρίαν τᾶ 

χαπνοῦ καὶ τὴν ὄχλησιν τῆς κόπρου.᾽, 
µιαροί ἀηδεῖς, βδελυκτοί" «4ἰλιανός 

δὲ ὁράκων προελθὼν ἄρα τοῦ ἀθύτου τό τε 
αἷμα αὐτῶν ἐξελιχμήσατο καὶ ἐκάθηρε τὰς 
πληγάς, ἵνα µήποτε ἄρα ἐκ τοῦ λύθραε) µια- 
ροὶ ῥλέπωνται. καὶ Μριςοφάνης (Ρας, 181) 
'"ὦ μιαρὲ καὶ τολινηρὲ κἀναίσχυντε σύ, καὶ 
κιαρὲ. γαὶ παµµίαρε καὶ µιαρώτατε, πῶς 
δεῦρ) ἀνῆλθες, ὦ μιαρῶν µιαρώτατε; τέ σοί 
ποτ ἔς ὄνοι; ὁκ ἐρεῖς µιαρώτατος. ποδα- 

πὸς τὺ γένος εἰ; ράζε οι. µιαρώτατος. οὔ 
τοι, μὰ τὴν γῆ», ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἀποθανῇ, 
εἰ μὴ κατερεῖς μοι τὰνομ), ὅ τι πὀιτ ἐςί σοι. 
Τρυγαῖος «4θμονεύς, ἀμπελουργὸς δεξιός, ἆ 

συκοφάντης, οὐδ᾽ ἐραςὴς πραγκάτων. ἥκεις 

δὲ κατὰ τί; τὰ κρέα ταυτί σοι φέρων. ὦ 
δειλακρονίων. ὦ γλίσχρων, ὡς οὐκέτ' εἶναί 
σοι ὁοκιῶ µιαρώτατος. 

µίασµα βαφή. 
µμιάςορα λυκεώνα, φονέα. 
µία χελιδών. παροιιῶδες τοῦτο, ὅτι 

µία γελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, ῥούλεται δὲ εἰπεῖν 
ὅτι µία ἡμέρμ οὐ ποιεῖ τὸν σοφὸν εἲς τε- 
λείωσι» ἐμβαλεῖν, καὶ ὀνσημερία µία τὸν σο- 
φὸν εἲς ἁμαθία». 

αιγάδες τὸ ἐκ πολλῶν ἄθροισμα, 
μίέγδα καὶ μέγδην εμιγιένως. 
αῖγμα. 

μέγνυται ὁοτικῃ. 
ΠΜιδάειον χωρίο». 
ἸἩίδας ὄνομα κύριον, ὁ φιλόχρυσος, ὅκ 

χτίσας πύλιν τὴν νῦν «4γκνραν. καὶ Ἠίδας 
κύβου ὄνομα εὐκολωτάτου, καὶ παροιμία 
Miduc ὁ ἐν κύβοις εὐῤολώτατος"'' ὁ γὰρ 
ΠΜίδας βόλου ἐςὶν ὄνομα. καὶ ἱτέρα παροι- 
µία "ΠΗίδας τα ὄνου ἔχων."' 

ἸΜίδας ὁ Φρυγῶν βασιλεύς, ἤτοι ὅτι πολ-» 

ς — ἨΜίδας Ὁ 

ας 
υ 
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λοὺς ὠτακουςὰς εἶχεν, ἢ ὅτι κώμη» Φρυγια- 
κὴν κατέσχεν ἧτις «τα ὄνου ἐλέγετο. λέγε- 
ται δὲ τούτῳ τὸν Πακτωλὸν ποταμὸν χρισὸὺν 
ῥεῦσαωι, καὶ αὐτὸν εὔξασθαι 
7 J ⸗ Μα ο ς — — -- 

ἀψαιτο, χρυσὸν γενέσθαι. η ὅτι ὁ ὀνος κζλ- 

λον τῶν ἄλλων ζῴων ἀκούει, πλὴν µε ός, καὶ 

ὁ Ἠίδας πολλοὺς ὠτακουςὰς εἶχεν. οἳ δέ 
φασιν ὅτι ψέξας ποτὲ τὸν «{ιόνυσον ὁ Πί. 
ὐας µετεῤλήθη εἲς ὄνον". ἡ ὅτι ὄνοις τοῦ 
4ιονύσα παριόντας ἠδίκησεν, ὃ δὲ ὀργισὸ εἰς 
ώτα ὄνου ἔχειν αὐτῷ περιῖψε». ἤ ὅτι ώτα 
μεγάλα εἰχε. λέγεται οὐν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν 

μηδὲν λα» ανόντων (seli. APlut. 287). κλίνε- 
ται δὲ Ἰίδας Ἠίδου. 

ΠΗίΦαικος γραμματικὺς ἔγραψεν ὀψαρ- 
τυτικά, κυνηγετικὰ καὶ ἄλλα. 

µίαικος ὁ ταχύς. 
Μιθριδάτης ὄνομα κύριον. 
ἨΜέψρου. Μίθραν νομµίζουσιν εἶναι οἱ 

Πέρσαι τὸν ἤλιον, καὶ τούτῳ φΦύουσι πολ- 
λὰς Φυσίως. οὐκ ἂν οὖν εἷς αὐτὸν δυνήσαιτό 
τις τελεσῆ ναι, εἰ μὴ διὰ τινῶν ῥαςμῶν πα: 
ρελθὼν τῶν κολάσεω» δείξει ἑαυτὸν ὅσιον 
καὶ ἁπαδῃ. Nonn. in Greg. Naz. p. 149. 

ΜΗ ικίψας βασιλεὺς Νομάδων. 
µίκκας ὁ μικρύς. 
κικρολόγος σκνιπός, φειδωλός. 
μικρὸν κακὸν μέγα ἆγανδόν. ἐνίοτε 

γὰρ τὸ μικρὸν κακὸὺν μεγάλων αἴτιον γίνεται 
ἀγαφῶ», ὥσπερ καὶ τὸ ἀνάπαλι». 

μικρὸν τοῦ ὀβολοῦ τον. λέγεται δὲ 
ἐπὶ τῶν πονηρῶν». Εὔπολις ΠΗαρικᾷ 
γὰρ πονηρῶν μικρόν ἐσι τοῦ ὀβολοῦ. 

μικροπρεπείας ῥήματα. ' 4δηναίων 
ἅπας τις εἰσιὼν κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας, 
ποῦ ἐςὶν ἡ χύτρα; τίς τὴν κεγαλὴν ἀπεδή- 
όοκε τῆς μαινίδος; τὸ τρύῤλιον τὸ περισι- 
νὸν τέῶνηκεν, ἀντὶ τοῦ κέκλαςαι. ᾿ποῦ τὺ 
σκόροδαν τὸ χθεσινόν; τίς τὰς ἐλάας παρέ- 
τραγε;. (Α Ran. 990) µέχρι γὰρ καὶ τῶν εἰὖ- 
τελῶν ἐρωτῶσι. 

μικρός γε µῆκος οὗτος, ἀλλὰ πᾶν 
κακόν. τὸν Νίκαρχόν φησιν «4ριςοφάνης 
(Ach. 908). “καὶ μὴν ὁδὶ Λίκαρχος ἔθχεται 
φανών ἀντὶ τοῦ κατηγορήσων' συκοφγάντης 

γὰρ ἡ». 
μικρὺς ἡλίκος όλων (Α Ran. 59), 

ἐπὶ τῶν» πάνυ βραχέω». δύο δὲ ἐγένοντο ΠΙό- 
λωνες, εἷς ὑποκριτὴς καὶ λωποδύτης. 

μικρὸς ὁ σὸὺς ἀεὶ πῶλος, ἐπὶ τῶν διὰ 

ο ’ 

σε πινγτί, (υν 

.. 

τιν 

Μίψδαικος -- Μιλτιάδης 

ῥραγύτητα ἡλικίας νεάζειν λεγόντω». 
—8 οὔ σχεδόν, φανερῶς: Εὐνάπιος 

(p. 101) μικροῦ τὰ πράγματα μµετακινήσαν- 
τος Ορμίσδε τοῦ Πέρσα. εξ. ν. Ἡαρσύαςε. 

μικροῦ δεῖν παρὰ μικρό». καὶ χωρὶς 
τοῦ δεῖν'  μικροῦ τὰ πράγματα µετακινή- 
σαντος' ἀνεὶ τοῦ παρ ὀλίγον, παρὰ μικρόν. 

μικοοῦ δέω παρὰ μικρὺν λείπω. 
ΠΠίκυλλος ὄνομα κύριον. 
μῖλαξ εἶδος ῥοτάνης' ριςοφάνης (Ναϊν. 

1007) "μίλακος ὄζω» καὶ ἀπραγμοσύνης”' ἀντὶ 
τοῦ πάσης εὐωδίας ὄζων καὶ ἀσφαλείας. 

Πιλήσιον. καὶ Μιλήσιος ὁ ἀπὸ τῆς 
πύλεως, 

ΠΜ ιλητοπολίτης ὅ ἀπὺ τῆς ἸἨιλήτου 
πύλεως, 

μελιαρήσιο». 
μµίλινον χρῶμα (83 μήλινον). 
µέλιον μέτρο» γῆς. ὅτι τὰ μίλια ἔχεσεε 

ςάδια π᾿. ἄλλως. ὅτι τὸ σάδιον ἔχει πόδας 
χ, τὸ δὲ µίλιον πύδας ἔσ'. εξ v. σάδιο». 

µέλιον. ὅτι ἐν τῇ καμάρα τοῦ μιλίουν 
σῆλωι ἵσανται Κωνςαντίνο καὶ Ελένης" ἔνβα 
καὶ σαυρὸς καὶ ἡ τύχη τῆς πόλεως. καὶ ἐν 
τῷ αὐτῷ µιλίω Νοφίως τῆς γυ»αικὸς Ἰουςι- 
νιανοῦ, καὶ «4ραβῤίως τῆς Φυγατρὸς αὐτῆς, 
καὶ ᾿Γλένης τῆς ἀνεψιᾶς αὐτῆς" “4ρκαδίη τε 
καὶ Θεοδοσίη τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πλησίον Θλεο- 
ὁοσίου τῆς ςήλης, ἔφιπποι ἀμφότεροι. Codin. 
orig. 5 ρ.50. 

τι ἐν τῷ µιλίῳ ἐν τέτρασιν ἵπποις πυ- 

ρίνοις ἅρμι ἱπεάμενον παρὰ δύο ςηλῶν ἐκ 
παλαιῶν τῶν χρόνων ὑπῆρχεν, ἔνδα εὔφη- 
µήὃη Κωνςαντῖνος μετὰ τὸ νικῆσαι 4ζώτιο», 
ἐπειδὴ καὶ Εύζας ἐκεῖσε εὐφημήθη. κατε- 
»εχὲν δὲ τὸ ἅρμα ἐν τῷ ἱπποδρόμω, ὅορυ- 
φορούμενον ςηλίδιον καινὺν παρὰ Κωνςαν- 

τίνου κατασκευασθέν, ὑπὸ ἡλίου φερόμενον, 
τύχη πύλεως, εἰς τὸ ςάµα εἰσήει καὶ σεφα- 

»ωθὲν ἔξμει, ἐτίθετο δὲ ἐν τῷ σενάτῳ ἕως 

τῶν ἐπιόντων γενεθλίων τῆς πόλεως. διότι 
δὲ ἐπὲ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ςαυρὸν ἐχάραξε 
Κωνςαντῖνος, Ιουλιανὺς αὐτὸ βοδύνῳ κατέ- 

Λωσε. Codin. οἳρ. ΟΡ p. 22. 
111} τιάὃῃ καὶ 4ρισείδῃ ἑώκει. ἆμ- 

φότεροι οὗτοι ἄρισοι ἐγένοντο. ο, ν. 4ρι- 
σείδης. 

ΠΜιλτιάδης ὁ Ἱίμωνος ἥκων ἐκ τῆς 
Ἀερρονήσου καὶ ἐκπεφευγὼς διπλύον Φάνα- 
τον ἐςρατήγεεν 4νηναίων. ἅμα μὲν γὰρ οἱ 



μέλτιον — μινθώσομεν 

Φούνικες αὐτὸν οἱ ἐπιδιώξαντες µέχρι Ίκβρε 
περὶ πολλοῦ ἐποιεῦντο λαβεῖν καὶ ἀναγαγεῖν 
παρὰ βασιλέα, ἅμα δὲ ἐκφυγόντα τε τότες 
καὶ ἀφικόμενον εἰς τὴν ἑωντοῦ, δοκέοντά τε 
εἶναι ἐν σωτηρίη, ἤδη τὺ ἐνθεῦτέν µιν οἱ 
ἐχδροὶ ὑποδεξάμενοι, ὑπὺ δικασήριον άγα- 
γόντες ἐδίωξων» τυραννίδος τῆς ἐν Χερρονήσῳ. 
ἀποφυγὼν δὲ καὶ τούτους σρατηγὸς οὕτως 
“4θηνωίω» ἀπεδείχθη, αἱρεθεὶς ὑπὸ τὸ δή: 
κου. Ηετοάοι. 6 104. 

ὁ αὐτὸς Μιλτιάδης (immo Aleibiades πρ. 
Thue. 8 81) ἐπικομπῶν ἔφη ὡς Τισσαφέρνης 
εἶπεν, ἡ μὴν ἕως ἄν τι τῶν ἑαυτοῦ λείπητωι, 
ἡ» 4θηναίοις πιςεύῃη, μὴ ἀποςερήσειν αὐτὲς 
τροφῆς, καὶ τὰς τῶν Θοινίκων ναὓς κομιεῖν 

"4δηναίοις καὶ οὐ Πελοποννησίοις" πιςεῦσαι 

ὅ᾽ ἂν µόνως “4θηναίοις, εἰ αὐτὸς κατελθὼν 
αὐτῷ ἀναδέξωιτο. οἳ δὲ ἀκούσαντες ταῦτα 
καὶ ἄλλα πολλὰ ςρατηγὺν αὐτὸν ἕἵλοντο, καὶ 
τὰ πράγματα πάντα ἀνετίθεσαν. 

μέλτιων βάμιμια. εΓ. v. πρίων. 
µιλτοπάρῃοι νῆες Hom. Β 37) βε- 

βαμμένας ἔχουσαι τὰς πρῴρας. 
μέλτος χρώματος εἰδος ἐρυθροῦ. καὶ 

Ὅμηρος (Β 637) "νῆες µιλτοπάρῃοι καὶ ἐν 

ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6103) ᾽μιλτοφνῆ τε σχοῖ: 

νο» ὑπ ἀκρονύχῳ ψαλλομένην κανόνι.) καὶ 

αὖθις '"σχοινίον τε ἐφείλιξων μίλτῳ, καὶ 
ἔπαιον τὸ ἄγαλμα, ἀλεξωνδρισὴν καλᾶντες 

(εξ. Phutareh. Αἰεχ. 94). “καὶ δῆτα πολὺν ἡ 
µίέλτος γέλων παρέσχε», ἣν προσέρραινον κύ- 

κλω”' (ΛΑ Εεε]. 399)* κατὰ γὰρ τὴν ἀγορὰν 

ἐσόβουν εἰς ἐκκλησίαν τοὺς "4θηναίους µε- 

μιλτωμιένω σχοινίῳ, ἣν ἔβαλλον κύκλῳ. 

Μίλων Κροτωνιάτης ἐνίκησε παλαίων 

ἐξ ὀλύμπια ἐφεξῆς, ἐν δὲ τῇ ζ οὐκ ἴσχνσε 
καταπαλαῖσαι τὸν ἸΜωσίθεον, συμπολίτη» 
αὐτοῦ, ἡλικίᾳ καὶ νέον ὄντα καὶ οὐκ ἐδέλοντα 
ἐγγὺς ἵσασθαι. ἱςάμενος δὲ ἐπὶ ἀληλιμμένῳ 
τῷ ὁίσκῳ γέλωτα ἐποιεῖτο τοὺς ἐμπίπεοντάς 
τε καὶ ὠδουμένους ἀπὸ τοῦ Φίσκου. περιε- 

— 3 - ΄ * ΄ 

δεῖτο δὲ τῷ µετώπῳ χορὺὴν καθάπερ ται- 
νίαν ἡ σέφανον, κατέχων δὲ ἐντὺς χειλέων 
τὸ ἄσθμα, καὶ ἐμπιπλὰς «ἵματος τὰς ἐν τῇ 

κεφαλῇ φλέβας, διερρήγνυεν ἀπὸ ἰσχύος τῶν 
φλεβῶν τὴν χορδὴν καθάπερ πάπυρο». καὶ 
τῆς δεξιᾶς χειρὸς τὸ μὲν εἲς τὸν ἀγκῶνα ἐκ 
τοῦ ὤμου παρ αὐτὴν καθίει τὴν πλευρά», 
τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος ἔτεινεν εἷς εὐθύ, τῶν 

ῥακτύλω» τὸν μὲν ἀντίχειρα ἀντισρέφων» ἐς 
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τὸ ἄνω, τῶν λοιπῶν δὲ ἀλλήλοις ἐπικειμένων 

κατὰ ςοῖχον' τὸν ἐλάχισον οὖν τῶν δακτύ- 
λων κάτω γινόμενον οὐκ ἀπεκίνησεν ἄν τις 
ῥιαζόμενος. ἀπέθανε δὲ οὗτος ἐπιτυχὼν ξύλῳ 
ξηρῷ σφῆνας ἔχοντι τοὺς διςῶντας αὐτό" 
ὃ δὲ ὑπὸ φρονήµατος καθίησι τὰς χεῖρας ὡς 
διαρρήξω»" ὁλισθαίνουσί τε δὴ οἳ σφῆνες, 
κάκεῖνος ἐχύμενος ὑπὺ τοῦ ξύλου λύκων ἐγέ- 

νετο εὕρημα. µάλισα γὰρ τὸ δηρίον τοῦτο 
πολὺ καὶ ἄφθονον ἐν τῇ Ἱροτωνίω χώρα νέ- 
κεται. Pausan. 6 14. 

μιμαλλόνας τὰς βάκχας τοῦ «4ιονύσε, 
ἀπὸ τῆς µιμήσεως, πρότερον κλώδωνας κα- 
λουμένας, 

μέμαρις κυρίως ἡ λαγιώα χορδὴ ἦ ἐκ 
τῶν ἐντέρω», χρῶνται δὲ καὶ ἐπὶ Χοίρου. ῆ 
σκευασία τις τῆς κοιλίας ἢ τῶν ἐντέρων. οἳ 
δὲ τὴν ἐκ τοῦ λαγώου αἵματος καὶ τῶν ἐν- 
τοσθίων σκευαζοµένη» καρύκη». 9εἩ. AAch. 
111. 

ἸΜέμας ὄρος Θράκης. καὶ — Mi. 
µαντος. 

µιμηλά µιµητική. καὶ παροιμία μήτε 
π]αςὰν μήτε µιμηλάν,' τουτέσι μήτε πλα- 
σὴν εἰκόνα μήτεγραπτήν. καὶ πιμηλότατα, 

μίμησις. 

ΠΠίμνερμος ««{ιγυρτιάδου ἸΚολοφώνιος 
ἢ Σμυρναῖος ἢ «4ςυπαλαιεύς, ἐλεγειοποιός. 

γέγονε δὲ ἐπὶ τῆς λζ ὀλυμπιάδος, ὡς προτε- 
ρεύειν τῶν ὅ σοφῶν' τωὲς δὲ αὐτοῖς καὶ 

συγχρονεῖν λέγουσυ». ἐκαλεῖτο δὲ καὶ {ιγυα- 
σάδης διὰ τὸ ἐμμελὲς καὶ λιγύ. —— βι- 
Αλέα ταῦτα πολλά. 

µιμνήσχκω γενικῇ. 
μῖἴμος. 

μιμοῦμαι αἰτιατικῇ. 
μέν ἀντωνυμία, τρίτον πρόσωπο», καὶ 

σηµαίνει τὰ τρία γένη παρ Ὁμήρῳ, ἁρσενι- 
κὺν Φηλυκὺν καὶ οὐδέτερον. ἡ δὲ παραγωγὴ 
οὕτως" ἐγώ, σύ, τὸ τρίτον ἴ τὸ δὲ ν ἐφελ- 
κυσικὺν ἔςι» ἐν τοῖς τρίτοις προσώποις, καὶ 

πλεονασμῷ τοῦ µ µίν. 
μένα τὺ παρ ἡμῖν ἠδύοσμον. οἱ δὲ τὸν 

Φύμο». 
µένδη καλαμίνθη, ἠδύοσμος, βοτάνη 

εὐώδης. 
μι» ὥσαι διοσφρᾶναι, δυσοσµίας ἆνα- 

πληρῶσαι, ῥυπῶσαι. seli. A Ran. 1107. 
μινύ ώσο μεν κοπρώσομεν" μίνθος γὰρ 

ἄνθος ἐν τῇ κόπρῳ γινόμενο», * valo 
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χρῶνται παρατρέβοντες οἱ ποιμένες ἐν τῷ 
ὑυσεργήτω τῶν τράγων πταριῶ. η ἡ κύπρος 

* — N * 

τῶν αἰγῶν λέγεται" ἐπειδὰν δὲ οἱ τράγοι' 
ψυγμῷ περιπέσωσι», εἰώνασιν οἱ αἰπόλοι λαµ- 
βάνειν τὴν κόπρο»ν αὐτῶν καὶ χρίειν αὐτῶν 
τοὺς µυκτῆρας, καὶ οὕτω τῇ δυσωδίᾳ πταρ- 
μὸν κινεῖν, τούτῳ δὲ τῷ τρύπῳ λύειν τὺ πά- 
Φος" ὁ γὰρ πταρμὸς Φεραπεύει τὸ πάθος. 
ἐκ τούτου οὖν φησὶν ὅτι ἀηδίσομέν σε, ἐπεὶ 
καὶ αἲ αἶγες ἐκ τῆς κόπρου ἀηόίζονται, φεὶν, 
APlut. 313. 

ΠΜ ινίκιος ὄνομα κύριον. 
ΠΜινουκιανός Νικαγύρου τᾶᾷ σοφιςοῦ, 

"4δηναῖος σοφιςής, /εγονὼς ἐπὶ [Γαλιηνοῦ, 
τέχνην ῥητορικήν, καὶ προγυμ»άσµατα, καὶ 
λόγως διαφόρους. οξ. νν. Γενέθλιος εί ΠΠέναν- 
ὄρος ἡν, 

Μινούκιος ὄνοιια κύριον. 
ΠΜινύα ὄνομα πόλεως. 
ΠΜινύαι οἱ “4ργοναῦται" ἐν ἐπιγράμμασι 

(ΑΡ 6 116) ΄᾿'σοὶ γέρως, «ἄλκείδα µνυαμκάγχε, 
τοῦτο (Ώίλιππος δέρμα ταναμιύκου λευρὺν 
ἔφηκε ῥοός. 

ΠΜινύας ὄνομα χύριον, καὶ τὸ πληδυν» 
τικὺν ιν ὤν. 

ΠΜινύειον» ὄνομα τύπου. ἨΜινυήιον δὲ 
καὶ αὐτὺ ὄνομα τόπου. 

μινύνθει (Ηοιπ. Π 9039) ἑλαττοῦται. 
µίνυν δα (Ποια. 4 410) ἐπ᾽ ὀλίγον. 
μινυνάδιον (Ποια. 4 355) ὀλιγοχρό- 

γιο». 
μιύρεται δει, κλαίει, Φρηνεῖ, εὐφώ- 

νως λέγει" Σοφοχλῆς (Ο65 671) '"ἔνθα λίγεια 
μινύρεται δαμίζουσα µιάλις ἀηδὼν χλωραῖς 
ὑπὺ ῥήσσαις. 

μινυρίέζω θρηνῶ, ἢ τὸ ἠρέμα ἄδω, 
παρὰ τὸ μεῖον' Πλάτων ἐν τρίτῳ Πολιτείας 
(p. 419) ̓ μινυρίζων τε καὶ γεγανωµμένος ὑπὸ 
τῆς ᾠδῆς' ἀντὶ τοῦ οἰκτρᾷ φωνῇ χρώμενος 
καὶ Ὀρηνῶν. ἡ ὀλίγη φω»ῇ χρώμενος" «4ρι- 
σοφάνης (Vesp. 919) ᾽'μινυρίζοντες µέλη ἀρ- 
χαιομελισιδωνοφρυνιχήρατα. 

μινύωρον ἐπ᾽ ὀλίγον. 
ἸΗίνωῳα πόλις περὶ «Σικελία», ἥτις Ηρά. 

χλεια πρὶν ἐλέγετο. 
ΠΗινώδης τοῦ ἸΜίνωος. 
ἸΗένως ὄνοιια κύριο». 

ἀπὸ τοῦ Ἰίνωος. 

Μίνως. οὗτος ἐδαλαττοκράτει καὶ παν- 

, Πινῷος δὲ ὁ 

Μιενίκιης — Μισγόλας 

ταχύσε ἔπλει, δενίας τε πολλοῖς ἐπήγγελλεν. 
ἀφικόμενος δὲ ἐς τὴν "σίαν, καὶ ἀκούων 
χλέος μέγα ἐν Φρυγής τοῦ τε Ί Ῥωὸς τῆς 

Τροίας βασιλέως καὶ τῶν παίδων αὐτδ, ᾖλ- 

δεν εἰς πόλιν 4άρδανον, ἐν ᾗ ὧκει ὁ Τρώς. 
ἦσαν ὁ) αὐτῷ τρεῖς παΐδες, "λος "4σσάρακος 

Γ. ανημιήδης, οὗ δὴ — ἦν ὄνομα κάλλᾶς 
πέρι. ξενιζόμενος οὖν παρὰ τὸν Τοῶα ὁ ΜΙ- 
νως καὶ δῶρα διδούς τε καὶ δεχόμενος ἐκέ- 
λευσε τῷ Τρωὶ καλεῖν τοὺς παῖδας, ἵν αὖ- 

τοὺς ἴδοι τε καὶ δῶρα ὁδοίη. ὃ δὲ ἔφη ἐς κι” 
»η}έσιον ἐςάλθαι. ὃ δὲ καὶ αὐτὺς ἤδελε 
ξυγκυνηγεῖν αὐτοῖς, πρῶτον δὲ Φεραπόντω» 
ἐξέπεμψέ τινα εἲς τὸν χώρο» ἵνα οἳ παῖδες 
ἐκυνήγανι, περὶ τὺν Σράνικον ποταµόν" ὁ δὲ 
ἸΗίνως τὰ πλοῖα προεκπέκψας ἐς τὸν ποτα- 

μὸν ὀλίγον ὕςερον ἦλδε πρὸς τοὺς παῖδας, 
καὶ τὸν Γανυμήδην Φεασάµενος ἔρωτι αὐτᾶ 
ἔσχετο, ἐγκελενσάμενος δὲ τοῖς Κρησί», ἁρ- 

πάσας τὸν παῖδα ἐνέφετο εἲς τὴν ραὔν καὶ 

ἀπέπλει. ὁ δὲ τόπος ἐχλήδη ᾽ἁρπάγια. ὁ δὲ 
Μίνως ἔχων τὸν παῖδα ἠλθεν ἐς Κρήτη». ὁ 
δὲ παῖς κατ εὐπέτειαν ὑπὺ λύπης ἑαυτὸν ξί- 

φει ὁιειργάσατο, καὶ αὐτὸν ὁ ἸἨίνως ἐν τῷ 
ναῷ ἔθαψεν, ἐξ οὗ δὴ καὶ λέγεται Γανυμή: 
ὅην μετὰ «4ιὸς ὑπάρχειν. Nie Damase.? 

Μινώταυρος ὄνομα κύριον. 
μιξανάρρους" (Ρἰείά. e. Ser. 90) 'ἴσως 

λαβὼν ἴλιγγας ἀνεισυςρόφους ὁ μεξανάρρες 

τιῶν Φευήρου σκεμμιάτων πρὸς τὼς ἀπ ἁρ- 
χῆς ἀντανέλθοι φροντίδας. 

μιεξίας ὁ μιγρύων. 
ΠΜιξιονίδης ᾿Ἠιξιονίδου. 

δης δέ. | 
μῖξις. ἁμαρτάνει ὁ λέγων µίξεως τὴν 

κρᾶσιν γένος": τὸ γένος γὰρ ὑποτίθησι τῷ 
εἶδει' ἐπὶ πλέον γάρ τι ἡ μῖξις τῆς κράσεως. 
εἰ μὲν γάρ τι κέκραται, καὶ µέµικται, ὃ μὴν 
πᾶν μεμιγμένον κέκραται" ἡ μὲν γὰρ τῶν 
ξηρῶν μῖσις οὐκ ἔσι κρᾶσις. ἔςσι δὲ ᾗ μῖξις 

Φιάφορος τῆς κράσεως. Λ]εκ. Aphrod. in Τορ. 
p. 1602. 

"ΠΜΜιρός ποταμὸς Φρυγίας. ' 
Πήιρράνης ὄνομα κύριον. 
μµισγάγκεια (Ηοιη. 4 403) τόπος κοῖλος 

εἲς ὃν τὰ καταφερόµενα µίσγεται ἀπὸ πλειύ- 
νω» ὀρῶν ὑδατα. ξυνάγκεια δὲ λέγεται 
ὠὡσαύτως ὁ κοῖλος τόπος. 

ΠΜισγόλας. οὗτος ἦν τοῦ {εωδάμαντος 
ἐρώμενος. 

ΠΜιξωνί- 



µισήτη -- Μιχαήλ 

µισήτη. τὴν χαταφερῇ μµισήτεην ἔλεγον, 
οὗ παρὰ τὸ μῖσος ἀλλὰ παρὰ τὸ κίσγεσθαι. 

* * κ ⸗ 3 - ’ έ .. 

τὸ γὰρ μῖσον απωφθέν έἐςι τοῦ κιαίνεσία (ο 

γὰρ μισεῖται, μεμόνωται καὶ ἁμιγές ἐςιν)" 
” 2 * ⸗ J 2 «εν . ΄. 
«λλ οἰονεὶ µισγήτην τινά οὔσαν" ο καὶ ϱέλ- 

τιον. καὶ τὸ ἐν παροιµέας δὲ μέρει λεγόμενον 
᾽Ἱπαρὰ σφερὸν παχεῖα µισήτη γυνή κατὰ | 

χιὼ ὁ Πρατῖνός που | τοῖτο εἰρῆσθαι Φοχεῖ. 
τοῦτο ἔφη" " μισῆται δὲ γυναῖκες ὀλίσβοισιν 
2ρήσονται. τὸν δὲ ἁπλῶς μισητὸν τὸν ἀνί- 

κανον λέγει. µεταφορικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῆς) 
ἆπλ ή J * 9 t } ας 

ήσου κατὰ τροφὴν τίθεται ἡ λέξις, 
µισητία ἡ 

EPlut. 900) ᾿"οὐχ ἕνεκα µισητίας. οὐχ ἕνεκα, 
φησί, τοῦ ὑπηρετεῖν µου τῇ ἀσελγεία. καὶ 
µισητίαν τὸν εἲς τὰς σενοτσίας ἐπίφορον. 

μισθαρνεῖν ῥζμα" -4γαθίας (5 19) 
΄"ὅσους δὲ αὐτῶν Ίρεσκε μισναρνεῖν τοῖς 
ἐναντίοις ἐπὶ τῇ τῶν οἰκείων προδοσία καὶ 

κ. ϐ ⸗ * 
ἐξάγειν τὰ ἀπόρρητα, οὗτοι τὸ ἀτρεκὲς οὐκ 
ἐγίνωσκον.' 

θά Φόν ἀντικαταλλάττων µισθάρνης μισθὸν ἀντικατ : 
3 - ΄ * 

µισφαρνία ἡ ἐπὶ µισθῷ γενοµένη ἐρ- 
γασία. 

μισθαρνῶ αἰτιατικῇ. 
µισθαρχίδης (A ΑΕΙ. 507) ἐν τῇ ἀργῇ 

μισθὺν λαμῤάνω»ν", ὠψωνιάζοντο γὰρ καὶ οἱ 
αρχο»τες. 

μισό οδοτῶ μισῷθὸν δίδωμι. 
μπισθοῦμαι αἰτιατιχῇ. 

.. σε, Ν — 
μισδοφορά. ἰδίως τὸν μισθὸν τῶν «ρα: 

τευοµένων οἱ παλαιοὶ μισθοφορὰν ἐκάλουν' 
᾿4ριςοφάνης (Α Κα. 807) ΄"αων ἆγων ὤν αὐτὸν 

— * * .. } . — 4 

τῇ μισθοφορᾷ παρεκόπτου ἀνεὶ τοῦ παρῇ: 
ρου, ἐλυμαίνου, ἀπὸ μεταφορᾶς τιόν παρα- 

κοπτοµέρων τὰ πτερὰ ὀρνέων. 
* 234 — 3 ** 

μισθοφορος επὶ μισθῷ ἐργαξυμενος. 

χαὶ μισῶοφύροι τριήρεις (Α Γ. 553) αι 
J — — ἐπὶ μισθῷ τοὺς σρατενομένες ἄγουσαι. καὶ 

μισθοφορῶ ὁοτικῇ. 
µίσθωμµα ὁ μισθὸς ὁ ἑταιρικός' «4ἶλια- 

νός '᾿ἡ δὲ οὐ προσεῖτο, φάσκουσα εἶναι µί- 
σύωμα τὸ ἑαυτὴν παραβαλεῖν ἀνδρὶ ἀγνῶτιι 
ε[. τν. ἀγνῶτας εἰ παραβαλεῖ». 

ΠΜίσις ἸΠίσιδος. 
, / R µισόόημε ---τρέφων."' εξ. v. ἄκερον. 

μισολάμαχος ἡμέρα µισοπόλεμος" ὁ 
γὰρ «{άμαχος πολεμικώεατος ἦν καὶ φιλο- 

΄ 4 2 

πόλεμος ςσρατηγύς. «ριστοφάνης (Ρας. 305) 
ε * τιν , 

“"ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν ἠδε µισολάμαχος. 

πορνεία παρὰ “ριστοφάνει ͵ 
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μασοπολεμωτάτη, 

τουτέςιν εἰρηνική, παρὰ τὸν πόρπακα. πύρ- 
παξ δὲ κατὰ --- σοκτιώτης. ϱ[. ν. πόρπαξς, 

μισοπράγκω»ν ὁ ἠσύχιος καὶ Πρεμον 
'βίον ἠρημένος. ᾿πεφύκασιν οἱ ἄνθρωποι --- 
[πρὸς διόρθωσιν.' ε[. ν. Οὐλπιανός, 

μῖσος ἔχθρα. 

Ἱο ἡἩισσιανή" 'ὃ δὲ δὲ ἄλλης ὁδοῦ παρε- 
— τῇ Ἰισσιανῇ χαέρειν εἰπών.. ειν. 

Ι 

, 

| πισοπυρπακισατη 

χαίΐρειν εἰπών. 
πίςυλλον εἰς μικρὰ διέκοψα». 
μίσχος. 

— — .”. — * 22* 

ο μισῶ αἰτιατικῃ" ᾽ μισῶ τὴν ἀφελῆ. ) eſ. 
* * 

v. ἀφέλεια. 
t -- 

αιτάτωρ ὁ προαποςελλόμενος 
πρὸ τοῦ ἄργχοντος. 

ΠΠέτιος ὄνομα πύλεως, 

——R «έλος 

έτος τὺ λεπτύτατον. αχοινίον" καὶ πα. 
ροιιία ἀπὸ λεπτοῦ είτε τὸ ζὴν ἠρτῆσθαι 
σηµαίνει δὲ καὶ ὄνομα πόλέως. εὕρηται ἀεὶ 
ὁιὰ βραχέος τοῦ ιτ" (ΑΡ 7 195) ᾿Ἱὡς µε πόνων 
ῥύσαιο παναγρύπνοιο µερίµνης, ἀκρὶ µιτω- 
σαμένη φΦύγγον ἐρωτοπλάνον, καὶ αὖθις 
(6 38) Ἱάραχραίοιο µίτου πολυδίνεα λάτριν, 
ἄτρακτον, δολιχᾶς οὐκ ἅτερ ἀλακάτας. καὶ 

αὖθις (6 174) “κερκίδα τ εὐποίητον, ἀπδόνα 

τὰν ἐν ἐρίδοις, Βακχυλὶς εὐκρέκτους ἆ διέ- 
κριγε μίτους. 

µέτρα ὁιάδηκα, ἡ ζώνη. (ΑΡ 6 993) "αἱ 
κίεραι τό Ὁ) ἁλαργὲς ὑπένδυμα τοέτε {άκω- 
νες πέπλοι. πάνθ᾽ ἅμα Νικονύη συνεπέκπιε. 

Μιτράνης. 
Πιτυληναία, τὸ μι βοαχύ" (ΑΡ 717) 

τὰν Ἠιτυληναίων ἔνγεπ᾽ ἀοιδοπόλο». 
ΠΜιτυλήνη ὄνομα σου, καὶ Ἠιτυ- 

λη»ναἴος ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς νήσου. 

Π1ιχαήλ ῥααιλεὺς ᾿Γωμωίων ὁ μετὰ τὸν 
"άρμένιον «Πέοντα βασιλεύσας, ὃς μικρόν τι 

τῆς προκατασχούσης κακίας ὑπενδούς, ὅσον 
τὰς ἐν εἶρκταῖς καὶ πύνοις καὶ ἐξορίαις έλευ- 
Φερίαν τε καὶ ἄνεσιν φαντάζεσθαι ὀνειρώδη, 
τὸ τοῦ προηγησαµένου ὀυσωνύμου καὶ δεσ- 
σεβοῦς ὑπέθαλπε Φεοςυγὲς φρόνημα, καὶ 

ὁμοίως τῷ αὐτῷ ἀμφιῤλήςρῳ περιπαρεὶς τῆς 
δεινῆς αἱρέσεως ἰχθύος ὀίκην, τοῖς τῶν δογ- 

µάτω» σαθροῖς καὶ ἀσεβέσιν ἐναπέθανεν ἐξ 

ἀκροτάτης ἀβελτερίας τε καὶ ἀλογίας. ἀνόη- 
τος γὰρ σφόδρα καὶ ἀπαίδεντος ἐτύγχανεν, 

ἁμαθδίαν δὲ ἐκ πατρώας ἀλογίας καὶ ἀπει- 

ροκαλίας ὥσπερ ἱκανὴν οὐσίαν ἐκληρώσατο. 
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Muixcuiuc ὀνοιά κυριο». 

μιχθῆναι ἢ μιγῆναι ἀπαντῆσαι, συµ" 

μῖξαι, ὑμιλῆσαι. 

μνᾶ. ἑκωτὸν ὁραχμωὶ ποιοῦσι μνᾶν µίω». 

μνααῖος" "οἱ τῶν ΠΒαλιαρίδων νήσων 

σφενδονῆται μ»ααίΐους λίΦους ἔβαλλον. καὶ 

αὖθις "“μνααῖον διδοῦσι τοῦ κεραµία ὑρεύε- 

σθαι τοῖς ἐφέλουσι. 
) * ⸗ 

Ἱήναίχκιος ὄνομα κὺριον. 
/ ς / * 

μναρό» ἠδύ, μαλακό». 
* 

Ἰ{νασέας Βηρύτιος ἔγραψε τέχνη» ῥη- 
’ 

3 — 

τορική», καὶ περὶ »άττικῶν ὀνομάτων. 

Μ»άσωνος ὄνομα κύριον. 

μνᾶται (1]οιη. a 77) μ»ησεύεται. 

μνείαν τὴν μυήµην Σοφοκλῆς (ΕΙ. 303). 

Ἱ]νεῦις ὄνομα κύριο» «ἰγυπτίου Θεοῦ. 

ef. v. ἄπις. 

μνημεῖον ὁ τάφος. ἐχρήσαντο δὲ τῷ 

ὀνόμωτι οἱ ῥήτορες καὶ ἐπὶ τοῦ ἔργα καὶ τὸ 
«4ἶλια- * 

πράγματος ου μνημονεύοιτο αν τις. 

"φυλάττεσθαί τε ἔτι κνημεῖον τῆς 
νός φησι ! 

— — 

χαθάπερ οὖν κακου 
τικωρίας τῆς ἐκείνου, 

διαδοχήν. 

ανήμη. ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ μὲν προσ" 

δοκωμένε ἔσιν ἐλπίς, τᾶ δὲ πωρόντος αἴσθη- 

σις, τοῦ δὲ ἀπόντος μνήμη. 

ὅτι οὐδὲν ἕξει ἡ ψυχὴ ἅπερ ἐκ τῆς συ” 

πλοκῆς τῇ σώματος αὐτῇ προσεγένετο, ὥσπερ 

τὸ διωνυεῖσθαι" ὧςε οὐδὲν μνημονεύει. καὶ 

γὰρ ἐνταῦθα μὲν παραρρέουσά ἐἔςιν ἡ }γῶ- 

σις αὐτῆς, καὶ δεῖεαι µνήµης εἲς κατοχή» τῶν 

ἐγνωσμένων" τύτε δὲ οὐκ ἔχει τὸ πρότερον 

καὶ τὸ ὕςερον ἡ γνῶσις, εἰ μὴ κατὰ τὴν προ: 

χείρισιν τῶν Φεωρημάτων, ἀλλ ἀεὶ ἔςηκε καὶ 

ἐν τῷ νῦν ἐξετάζετω, καὶ μετὰ τὸ σῶμα" 

ἅτε ἑκῶσα τὴν γνῶσιν καὶ αὐτοῖς προσβάλ- 

Ίουσα τοῖς πράγµάσι, μνήης οὐ ὀδεῖται. 

μνήμη γάρ ἐσι ἡ τῶν πάλαι ἐγνωσμένων 

κατοχή. 
μνήμη ὁ ἐςὶν ἕξις καθεκτικὴ ὑπολήψεως. 

ὁ δὲ ρισοτέλης τόπες τινὰς καὶ ἐν τῷ περὶ 

µνήµης καὶ ὕπνου καὶ τῆς καθ ὕπνον µαν- 

τικῆς παρένετο, δὲ ὧν ἀναμιμνήσκεσθαι καὶ 

ἀπὸ τῶν ἐναντίων καὶ ἀπὸ τῶν ὁμοίων καὶ 

ἀπ' ἄλλων τινῶν. οἱ γὰρ τύποι οὗτοι αἴτιοι 

τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι ἡμῖν γίνονται. δὲ ἐναν- 

τίων γάρ, φέρε εἰπεῖν, εὐθὺς εἲς τὸ εἰρημέ- 

νον τῶν ἐναντίων μεταβάντες ἀναμιμνησκό- 

µεθα τούτου, ἀπὸ πικροῦ γλυκέος, ἀπὸ λευ» 

κοῦ µέλανος, ἀπὸ ψύχους καύµατος. 

Μιχαίας — µογήσας 

μνημήτα μνημύσυνα. 
μνημονεύω γενικῇ, διαμνημµονείω 

δὲ αἰτιατικῇ. 
μνήμονος μνημονικοῦ. 

μνημοσύνη μνήμη. καὶ μνημόσυνο». 
Μνήσαρχος ὄνοια κύριο». 
μινησάσκετο (Ηοιπ. A 566) ἐμέμνητο. 

ἸΜνησιδείδης ὄνομα κύριον. 

μνησεκακεῖν δοτικῇ" Πολύβιος 

μνησικακεῖν ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν οὐδ᾽ ἡντιναῦ» 

ἔμφωασιν ἐποίουν οἱ 'Ρωμαῖοι.”' 
ΠΜ »νησίµμαχος ποιητὴς τῆς μέσης κωµω 

δίως. τῶν ὀραμάτων αὐτᾷ ἐσὶν Ἱπποτρόφος 

Βούσιρις Φίλιππος, ὡς 9Φήναιος ἐν «4{εανο: 

σοφιςαῖς, 

ΠΜ »ησιςράτιος ὄνομα κύριον. νησι" 
ςράτειος δὲ λόγος. 

µνησή ἡ κατὰ μνηςείαν γαμηθεῖσα, ᾗ 

ἐκ παρθενίας µείνασα µνηςή, ὃ ἔπιν ἀπι 

ρανδρος. καὶ κ»νηςεία. 

μι»νηςῆρας" "τοὺς μὲν τῆς ἀρχῆς τν 

ὑπάτον μνηςῆρας παρ οὐδὲν ἐποιήσωντο, αν 

ρἄνται δὲ αὐτοὶ πολέμων εὖ εἰδότα πάλαι καί 

γενραίων καὶ περιῤλέπτων» ἔργων ἀγωνιςήν. 

μνῆςσις μνήμη" (8 Δἱ. 530) 'ἀλλ' ἴοχε κά. 

μιοῦ μνῆσιν. ἀνδρί τοι χρεὼν μνήμη» προς 

εἶναι, τερπνὸν εἴ τί πα πάθοι. ὅτι ὁ᾽ ἄποι. 

ρεῖ μνῆςις εὖ πεπονθότος, ἐκ ἂν γένος ν 

οὗτος εὐγενὴς ἀνήρ. καὶ αὖθις (ΑΡ 94: 

"μήτιρ υἷα λιπόνεα μάχη» μετὰ πότµον ἐταν 

ρω» ἔκτανεν, ὠδίνων μνῆςιν ἀνηναμέντ. 

µινήςορα ἐπισήμονα: "ὃ δὲ τῶν µιχα' 

νημάτων φέρει τὸν μ»ήςορα." 

µνία τὰ τῆς Φαλάσσης ἐξανθήματα, Ὁ 

βρύα. 
μ»ιαρόν" (ΑΡ 6 350) "ἀλλὰ δέχεν µνι: 

ροῖο ῥαφυρραίνοιο τάπητος ἐνδυτόν, εὐωδε 

πορφύρῃ εἰδόμενον,, 
µνίει ἐσθίει. 
μνοῦς ἡ ἁπαλὴ θρί" ἐν ἐπιγράαμεοι 

(ΑΡ 5424) "καὶ μνοῦ χρῶτα τερεινοτέρη. 

μνῶ τὸ µνήσκω. τὸ μνῶ οὐκ ἔσι πρι 

σπώμενο», ἐδὲ γὰρ ἔχει ἐντέλειαν" ἀλλ ἔπα 

μονοσύλλαβόν ἐσιν, ἐξ ἀνάγκης περισπάται 

μνωμένη κνηςενοµένη. 

μνώο»ντο (Ηοιυ.λ 387) ἐμνηςεύοντο. 

μογερῶν μοχθηρῶ». 

μογήσας (Ηοι. Β 90) καμών, κακθα: 

Φήσως. "δύο κακοῖς μογῶ, ἀγρυπνίᾳ τε ὧ5' 

λισκύµενος καὶ δέει τειρόµενος.” 

τοῦ 



μογιλάλος -- ἸἩόναισος 

μογιλάλος ιόγις λαλῶ». 
“έ όγ { ς, 

711 

Γἕτερον. καὶ παροιµία 'ἕλκει μοιχὸς ἐς μυχόν.' 
4 — [4 ⸗ - 4 .” . - ρηψεῖσα }; παροιµία τῷ Καλλία. "ἐπὶ τοῖς 

μογοστόκος (Ποιο. II 187) περὶ τὰς τό- | μοιχοῖς οἱ νόμοι τοὺς δηµίους ὁπλίζησιν, οἱ 
κους κακοπαθοῦσα. ἔνιοι δέ, ἡ µόγους ταῖς | δὲ κηπουροὶ τὰς ῥαφανίδας φυτεύουσι», αἷς 
τικτούσαωις ἐπιφέρουσα. 

μόγῳ (Ηοπι. 4 21) κακοπαύείᾳ. 
μύόδιον µέτρον τι. 
κόῶδος μάχη, πόλεμος, τάραχος, φόβος, 

σάσις, θόρυβος. 

εὐθὺς ἐὰν ἁλῷ τις τιµωρεῖται. καὶ τὸ ῥῆμα 
μοιχῶ, καὶ μοιχώμενος ἡ µετοχή. 

µολ]ός ὁ βραδὺς ἢ ὁ τυφλός: οὕτω δὲ 
ἔλεγον τοὺς ἐξαμέλγοντας καὶ κλέπτοντας τὰ 
κοινά. ἡ ὁ πένης, παρὰ τὺ ἀμέλγεσθαι καὶ 

μό9θων ὁ φορτικὸς καὶ ἄτιμος. καὶ εἶδος | ζημιᾶσδαι: ἀριςοφάνης 'μολγόν σεποιήσω."' 
«ἰσχρᾶς καὶ δουλοπρεποῦς ὀρχήσεως. eſ. v. 
ἅπαγε µόθων. 

µόδωνες παρὰ ριςσοφάνει οἱ εὐτελεῖς" 
μιόθωνας γὰρ ἐκάλιν τοὺς παρεπομένες τοῖς 
ἐλευθέροις παϊῖδας οἱ «{άκωνες. ἔςσι δὲ καὶ 
γένος ὀρχήσεως. «εἰ. Α Ἐᾳ. 631. 

Πο ώνη ὄνομα πόλεως, καὶ Ἡοψω- 
ναἴῖος ὁ πολίτης. 

μοθωνία ἡ ἀλαζονεία, παρὰ τὸ μύθος. |. 
ἔςι δὲ καὶ χώρα. 

μοῖρα µερίς, τὸ καθήκον», καὶ ἡ εἴμαρ- 
ένη. Ἰώσηπος (8. l. 8 1) ᾽μεγίση γὰρ ἦν 
αιοῖρα τοῦ πολέμου ληφθεὶς ὁ Ἰώσηπος. 

κοιρηγενές ἀγαδῇ μοίρα γεγεννημιένε. 
Ποίριχος ὄνομα κύριον. 
μοιροδοκῆσαι ἀνεὶ τοῦ μέρους µετα- 

λαβεῖν. ἀντιφῶν ἐν τῇ πρὸς Καλλίου ἔνδει- 
δω ἀπολογία. Ηπερ. 

µοιχάγρια (Ηοι. ὃ 339) τὰ ἀντὶ τῆς 
κοιχείας ἀγρεύματα, ἐπὶ τῷ ληφό ἥναι κοιχὸν 
ἀποτινύμενα. 

μµοιχάζω" "ἀκολάςων γυναικῶν ἐμοί- 
χασε. 

μοιχαλίς ἡ πόρνη, ἡ μµοιχευομένη. 
μοιχεία καὶ φαρμακεία ταὐτύν ἐςιν' 

καὶ γὰρ ἀμφύτερα λάδρα γίνεται. λέγονται 
δὲ καὶ ἐπιβουλαί: καὶ οὔτε ἡ μοιχευοκένη 
οὔτε ἡ φαρμακεύουσα φιλεῖ τὸν ἄνδρα. Ατ- 
temid. 4 71. 

μοιχέδιον τὸν ἐκ κοιχοῦ γεγεννημένο» 
οὐχ ὅτι ᾿Εκωαταῖος, ἀλλὰ καὶ 'Ὑπερίδης. 

. Ἅῄοιχός ὁ πόρνος, ἐκ τοῦ µή καὶ τοῦ ' 
οἴχομιαι, ὃ ἐπιτηρῶν κἡ οἴχεται ὁ ἀνὴὶρ τῆς 
/υναικός, ἵνα εἰσέλθῃ. μυχὸς δὲ ὁ σκοτει- 
»ὸς τύπος, παρὰ τὸ νὺξ νυκτός, καὶ τροπῇ 
μυχός. , 

ν  «οιχός εἶδος κερᾶς κιναιδώδες" “4ριςο- 

φάνης (Αολ. 849) ᾿"Νρατῖνος ἀεὶ κεκαρµένος ͵ 
μοιχὸν μιᾷ μαχαίρα.. ἀπρεπὴς κουρὰ καὶ 
κιραιδώδης. καὶ κῆπος ἄλλο εἶδος, καὶ σκάφη 

παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς μιολγὸς ὁ μοχθηρός. 
λέγεται δὲ καὶ ἁμολγὸς ὁ αὐτός: ἀμολγὸς 
οῦν ὁ ἀμέλγων τὰ κοινά. εαἰι. Α Κα. 909. 

μιολεῖν ἐλθεῖν, 
μόλιβος, μόλυβδος δέ. 
µολοβρίς, καὶ µολοβρός (Ηοι, ϱ 319) 

ὁ πτωγύς. 
κμολούρός (απ μολόφουρος). 
Ἠολοσσός. καὶ Μολοττὸς κύων ὁ 

ποιμενικὸς καὶ μέγας. 
Ἠολοττοί. 
μολοῦσα παραγενοµένη, πορενὸ εἴσα, 
ΠΜολπαγόρας. οὗτος ἦν παρὰ τοῖς 

Κείοις καὶ λέγειν καὶ πράττειν ἱκανός, κατὰ 
δὲ τὴν «ἄρεσιν πλεονέκτης: ὃς πρὸς χάριν 
ὁμιλῶν τῷ πλήθει, καὶ τοὺς εὐκαιροῦντας 
τοῖς βίοις ὑποβάλλων τοῖς ὄχλοις, καί τινας 
εἰς τέλας ἀναιρῶν τὰς δὲ φυγαδεύω», καὶ 
τὰς οὐσίας τούτων δημεύων καὶ ὁιαδιδοὺς 
τοῖς πολλοῖς, ταχέως τῷ τοιούτῳ τρόπῳ πε- 
ριεποιήσατο μιοναρχικὴ» ἐξεσίαν. Polyh. 12 13. 

κμολπή ὠδή. παρὰ Ὁιήρῳ δὲ (u 153) τὺ 
παίγνιο" " μολπῇ τ’ ὀρχηθμῷ τε" τὰ γάρ τ’ 
ἀναθήματα δαιτός. καὶ αἶδις (ΑΡ 7 325) 
μολπῆς ὁ) οὐ λῆγεν αελιτερπέος.' 

Ἠύλπις. μετὰ τοὺς λ΄ /΄ ἄνδρες ἦρχον 
ἐν τῷ Πειραιεῖ, ὧν εἷς ἦν ὁ Ἠόλπις, Harp. 

µολύῤὂδαινα, 
μολυῤόὁίδα. 
ΠΜολυῤὸ ένη ὄνομα πόλεως, 
μολύνω αἰτιατικῇ. 
µολυρές μολυρίδος, µολυρίδας τὰς ἀκρί- 

ὅας φασί. 
μολώ»ν ἐλθάώ», ἐληλνόθώς. 

όλων ὄνομα κύριον: 4ριςοφάνης (Βλ. 
ὅ5) ᾽μικρύς, ἡλίκος ἸἨόλων.' ἸΜόλωνες δύο, 
ὑποκριταὶ καὶ λωποδύται, 

Πολ ώχ εἴδωλον τῶν Ιωαβιτῶν. 
μοιιβρώ ἡ μορμὼ καὶ τὸ φύβητρον. 
ἨΜόναισος ὄνομα κύριον. 
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Ἶ - ε μονανδρεῖ"' "οὐκ ἤδεισαν «4ἰγυπτίων 
αἱ γυναῖκες τὺ παλαιὸν μονανδρεῖν.' 

΄ 4 / 

μοναρχία κονοκρατία. ΠΠολύῤιος {11 19) 
.. — ’ 1 .. 

ᾗ τῶν μονάρχων ἀσφάλεια τὸ παράπαν ἐν 
τῇ τιῶν ξένων εὐνοίᾳ κεϊτας καὶ δυνάμει.” 

μοναχῆν 

͵ Ξενοφῶν nah. 4 4 18) 

τοῦ ὄρους, ἦπερ μοναχῆ 
σύμενοι τοῖς ἛἝλλησι. 

/ 3 — - 

μογαχός. ησὶ «Πιορύσιος (θες]. hier. ϐ) 

'ᾗ δὲ τῶν τελουμένων ἁπασῶν ὑψηλοτέρα 

ἐπίοριμα, ἀντὶ τοῦ μοναχῶς. 
., F —2 - J ϱ λῆ 

ὡς ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ 
*3 ⸗ J— * 

εἰη πορεία, ἔπινη- 

τάξις ἡ τῶν µοναχῶν ἐςὶν ἱερὰ διακόσκησις, 

πᾶσαν μὲν ; τοκεκαδαρµένη κάνθαρσιν’ ὑλικῇ 
υνάμει καὶ πι εἲ ην ἷκ Ι.Ν ἓνλ ή δυνάι τελεῖ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν 

- «. 5 

ἁγνότητι, πάσης δὲ ὅσης Ψεμιτὸν Φεωρεῖν 

αὐτῇ ἱερουργίας ἐν νοερᾷ δεωρές καὶ κοινω- 
΄ J ΄ . 13 — . 4 έ ” πο κ 

νίᾳ }εγενημένην καὶ ταῖς τῶν ἱεραρχῶν τε 
* / * / ιν * 

λειωτικαῖς ὑυνάμεσιν ἐγχειριζομένη, καὶ ταῖς 
3 .» -” ο] / . τε - 
ἐνθέοις αὐτῶν ἑλλάκμψεσι καὶ ιεραρχικαῖς 

παραδόσεσιν ἐκδιδασκομένη τὰς ἔποπτεν εί. 

σας τιῶν κατ αὐτὴν ἱερῶν τελετῶν ἱερηργίας, 
— 224 - ΄ ΄ 

καὶ ποὸς τῆς ἱερᾶς αὐτῶν ἐπιςσήης ἀναλό- 

γως εἰς τελειοτάτη» ἀγομένη τελείωσιν. ἕν- 

δεν οἱ Φεῖοι καδηγεόνες ἡπιῶν ἐπωνυμιῶν 
ι ” υ J ο) 

αὐτοὺς ἱερών οἳ μὲν ὑλεραπευτὰς 
FL * — — — 

οἳ δὲ μοναχοὺς ὀνομάσαντες, ἐκ τῆς τῇ 9 εδ 
παθαρᾶς ὑπηρεσίας κεεὶ δεραπείας καὶ τῆς 

ἀμερίςου καὶ ἐνισίας ζωῆς, ὡς ἐνοποιούσης 
—* — — * 

αὐτοὺς ἐν ταῖς τῶν διαιρετῶν ἱεραῖς συµ- 
... ι 1 4 J λ 9. , 

πτύξεσιν εἰς θεθειδῇ µονάδα καὶ ψιλό) εον 
, * —* * * V J 4 

τελείωσιν. διὺ καὶ τελεςικὴν αὐτὴν ἡ ερὰ 
, κ) ε * 

θεμοφθεσσία χάριν ἐκάλεσε, καί τινος αὐτὸς 
.. - . / α] ια 

ἠξίωσεν ἀφιερωτικῆς ἐπικλήσεως, οὐχ ἵεραρ: 
χικῆς (ἐκείνη γὰρ ἐπὶ µόναις γένεται ταῖς 

* * - « 4 - 

ἱερατικαῖς τάξεσιν) ἀλλ ἱερουργικῆς ὑπὸ τῶν 
. — — μα] ὑσίω» ἱερέων τῇ ἱεραρχικῇ τελειουργία ὁευ- 
τέρως ἱεραργυμένης. Cheophyl. 1 14) ᾿ ἐκεῖσε 
δἡ φροντιςήριον Ἶν ἀνδρῶν Φιλοσήφν εὺν 

βίον, μοναγοὶ δὲ οὗτοι κατονομάξονται, οἷς 

Σε. 

ἠξίωσαν, 

ἔργον προεκδημεῖν τοῦ σώματος, καὶ ζώντας 

τεθνάναι, καὶ σώφρονε µία τὴ µεταφοι: 
τᾶν πρὸς τὰ κρείττονα, 

μονειμοφορῶ ἓν ἱμάτιον φορῶ. 
µονήθης βίος" "τοὺς τὸν μονήρη ἐπα- 

΄ 1 — t 
2ηθηένους ῥίον οὕτω διάγειν ὡς μονήρη, 
καὶ τὸν ἱερᾶσδαι λαχύντα ὁσέως ἱερατεύειν, 
καὶ ἕκασον ἃ {σκηται μετιέναι, 

Μονῆτα ἡ ρα παρὰ ᾿Ρωμιαίοις ἐξ αἲ: 

τίας τοιᾶσδε. ἑρωμαϊῖοι δει θέντες χρημάτων 
— 5 ΄ 3 ⸗ ΄ 

ἐν τῷ πρὸς Πύρρον καὶ Ταραντίνας πολέμῳ 

μονανδρεῖ — μονοςόλῳ 
* - ο — * — πύξαντο τῇ Πρα" τὴν δὲ χρῆσαι αὐτοῖς, εἰ 
». ο ’ ”- . ο — ⸗ τον οπλων ἄνθέξονται μετὰ δικαιοσύνης, χρή: 

4 { 

ατα αὐτοὺς κ ἐπιλείψειν. τυχύντες ὃν οἱ 
. - — , / Ῥωμαῖοι τῆς αἰτίσεως ἐτίμησαν Ἡραν Mo- 
ήταν, τουτέςι σύμβαλον, τὸ νόµισιια ἐν τῷ 
{ — — ἱερῷ αὐτῆς ὁρίσαντες χαράττεσθαι. 

* - μονητάριοι οἱ περὶ τὸ νόμισμα τεχνῖ- 
«ἳν } 4 * 3 * * 9 ⸗ 

ται, οἳ ἐπὶ 4ὐρηλιανοῦ διέφθειρα» τὸ νόμι- 
σµα, καὶ τὸν ἴδιον ἄρχοντα Φηλικίσιμον ὧνε- 

΄ ΄ - 

λόντες ἐμφύλιον ἐγείρυσι πόλεμον" οὓς μόλις 
«ἄὐρηλιανὺς Χειρωσάμενος ὑπερβαλλούση χυ- 
λάσεων ὠμότη τι κατειργάσατο. Futropius. 

μονιός ἄγριος Ps. 79 14) ὃς ὁ µεµο- 

νωμµένος. ἢ ὁ µονόλυκος. 

μορίπποις τοῖς ἐπὶ ἑνὸς 
ζομένοις δούµον. 

μονογενῆ τὴν µονότητα" «Ταῤίὸ (Β.. 91 
91) "καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ κι. 

πονοείκµονα μογοχίτωνα. 
Ρο. .. : μα) * I J 

πονόζωνοι ἔφοδοι ῥάρβαροι, ἡ ἀπελά-ο 
ται µάχιιοι. ΦΔοφοκλῆς (0Η 846) "εἰ ὁ ἄνδρ' 

΄.. { - — * "κ 

ἕν οἰύζωνον αὐδήσει, σαηιῶς τοῦτ ἐςὶν ἠὺη 
Ὕ 4 .. τούργαν εἲς ἐμὲ ῥέπον. 

ε, 3 
ίππο νε... 

ο µορόζωνοι οἳ τίμιος τιῶν ςρατιωτῶν, οἱ 
μὴ τὸν αὐτὸν τοῖς ἄλλοις ζωςῆρα φορῦᾶντες. 
οἱ ἀσύντακτοι καὶ ὡσανεὶ λησαή. Olympiodor. 
in [ου. 29 25. 

µονόκερως ζῷον ὃ παρὰ τῆς φύσεως 
ἓν κέρας ἔλαβεν. οὕτω καὶ οἳ τῆς εὐσεβείας 
τρόφιμοι αίαν προσκυνοῦσι θεότητα, «{αβίὸ 
᾿καὶ ὑψωφήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας 

Théodorét. in Ps. 04. 
μονοκρήπιδι τῷ Ερμῆ" φασὶ γὰρ τὸν 

Ψεὸν τοῦτον Π]ερσεῖ ἐπὶ τὴν τῆς ΓΓοργοῦς 
τομὴν ἀπιόντι τὺ ἕτερο» τῶν ὑποδημάτων 
ῥόντα τὸ ἕτερον» ἔχειν µόνον. Artemid. 4 60. 

μονόλοπα µονύδερµα, μονόφνλλα. 
μονομαχοτροφεῖο ν. 

µόνο» καὶ ἓν διαφέρει. μονὰς ἡ ἐν τοῖς 
»οητοῖς οὖσα, ἓν δὲ τὸ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς 
ἀριθμοῖς, καὶ ἡ μὲν μονὰς κατὰ τὴν Ισότητα 
καὶ µέτρον λαμβάνεται, ἡ δὲ δυὰς καθ’ ὑπερ: 
βολ ὴν καὶ ἔλλειψιν. 

μόνον οὐχί σχεδόν, ἐγγύς, ἀντὶ rũ κυ" 
ρίως εἰπεῖν, ᾖ παρ ̓ὀλίγον εἰπεῖν. (Théophyl. 
Sim. 7 15) "μόνον οὐχὶ τὸ τῆς τραγωδίας ἐπι' 
φζε)γόµενος, ἐχφρῶν ἄδωρα δώρα. 

ιόνος Φεῶν θάνατος ὁ δώρω» ἐρᾷ 
«4ἰσχύλος φησί. ο. ν. Ψανατῶν. 

μονοςόλῳ µίαν ςολὴν ἔχοντι. 

αθ. 
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μονότροπος μιόνος τραφείς, ἄγαμος, φόνου τοῦ ἄλιρροδίου ὀνομασδεῖσαι οὕτως, 

ἀγύναιος. 

πονοτρόπους τοὺς ἕνα σκοπὸν ἔχοντας, 

καὶ τῆς ἀρετῆς µόνης ἐπιμελεαμένες, καὶ μὴ 
»ῖν μὲν ταῦτα νῦν δὲ ἐκεῖνα προαιρεµένας. 

πονουχία ὁ μώνος βίος, χωρὶς γάμων. 
πονοχίτωνος. 
μονωῳδεῖν τὸ Φρηνεῖν: ἐπιειχῶς γὰρ πᾶ- 

σαι αἱ ἀπὸ σκηνῆς ωδαὶ ἐν τῇ τραγωδία 
ὑρῆνοι εἰσίν. 4ρισοφάνης Ran. 954). εἰ 
ἀνέτρεφον μονωδίαις, ΓΚηφισοφῶντα μιγνύς.' 
οὗτος ῥ Κηφισοᾳ ὤν ῥοῦλος ἡν συαπονῶν 
αὐτῷ µάλιςσα τὰ µέλη. ἐκωμωδεῖτο συνεῖναι 
τῇ γυραικί. 

᾽μονῳδεῖν ἐκ Ἰηδείας, ὀλόμα» ὀλόμαν 
αποχειρωθεἲς τᾶς ἐν τεύτλοισι λογευομένας”) 
A Pac. 1013). περὶ ἸἨΠελανθίη λέγει τᾷ ὀψο- 

φάοι, ὅτι ἀφικόμενος ἐν τῇ ἀγορᾷ ὀψωνῇ- 
σαι ἐγχέλεις καὶ μὴ εὑρὼ»ν σχετλιάσοι, παρ 
Όσον οἱ μιάγειροι μετὰ τεύτλω» ἔψουσι τὰς 
ἐγχέλεις. 

. μονῳδία ἡ ἀπὸ σκηνῆς ὠδὴ ἐν τοῖς ὃρά- 
µασι, καὶ μονῳδεῖν τὺ Φρηνεῖν,. µονῳδία 
λέγεται ὕτων εἷς μόνος λέγῃ τὴν ᾠδήν, καὶ 
οὐχ ὁμοῦ ὁ χορός. 

ν. μµονῳδέα ἐςὶ θρῆνος ᾠδῆς, µήτε προσ- 
ὠποποιία» ἔχων µήτ ἠδοποιίαν. "καὶ τὸ μιεῖ- 
ζον, οἱ μὲν ἄλλοι τοὺς ἐκπεπτωκύτως σοφίας 
ὕρηνοῦσι, σὺ δὲ ὡς ἀλιτηρίῆς καὶ µηθδέποτε 
Πευσαμιένους αὐτῆς τεθρήνηκας. 

ἨἩόξος «4νύύς, ὃς πολλὰ καὶ καλὰ ἐρ- 

ασάμένος, καὶ τὸν Ἠήλη» τῆς τυραννίδος 
καθελκόν, τοῖς Πυδοῖς παρεκελεύσατο τὴν 
ὐεκάτην ἀποδᾶναι, καθὺὸ ηύξατο, τοῖς Φεοῖς. 
οἳ ὁ᾿ ἐπείοντα, χαὶ ἀπαριὸμοῦντες τὰ κτή- 
μασ έξης ou⸗ δεκάτην ἆ ἁπάντω» καὶ ——— 

ἐκ τούτο µέγιςος αὐχιὸς καταλαμβάνει u- 
ὑέαν. καὶ πολλὰς. σρατείας λέγεται πεποιῆ- 
σθωι, καὶ ἦν αὐτᾶ κλέος µέγιςον ἐν «4υδοῖς 

ἐπί τε ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη. ταῦτα πράξας 
ἐπὶ τὴν Ἰράῤον ἐςάλη, καὶ ταύτην εἷλε καὶ 
ἐπόρθησε, τοὺς δὲ ἀνθρώπους εἰς τὴν πλη- 

σίον λίμνη» ἀγαγὼν κατεπόντωσε. Nie. Da- 
mase. exc. Peit. p. 443. 

µόρα τὰ συκάµινα. 
µορίαι ἐλαῖαι ἱεραὶ τῆς -49ηνᾶς, ἐξ ὧν 

τὸ ἔλαιον ἔπαθλον ἐδίδοτο τοῖς ρικῶσι τὰ 
παναθήναια. ἦσαν δὲ πρῶται «ῇ τὸν ἀρι- 
ὃμό», αἱ μεταφυτευὺ εἴσαι ἐκ τῆς ἀκροπύλεως 
1) ΄ * 242 — * * 

εἰς «καδήμεια»ν, τοι ἀπό τοῦ µορς καὶ τὸ 

ἡ ὅτι ἐνέμοντο καὶ ἐμερίοντο τὸ ἔλαιον τὺ 
ἐξ αὐτῶν '4φ ηναῖοι ἅπαντες. τῆς δὲ µορίας 

ὁ σέλεχος σηκὺς καλεῖται. «υσίας (Ἰ 11) 
”"ἄρχονιος σηκὸ» ὑπ ἐμᾶ ἐκκεκόφθαι.. ἐπε- 
φύτευτο δὲ ἐν τῷ γυµνασίῳ δένδρη. ἔθος 
δὲ τοῖς ἀσκθμένοις ἀλειψαμιένοις ἐν τῷ ἡλίῳ 
τρέχειν' «4ριςοφάνης (Νας. 1001) ἀλλ’ εἲς 
καδήμεια» κατιὼν ὑπὸ ταῖς µορίαις ἀπο- 
θρέξεις. 

πορμολύκεια τὰ τῶν τραγωδῶ» προσ- 
ωπεῖα" τὰ τῶν ὑποκριτῶν προσωπεῖα, ἃ «{ω- 
ριεῖς γόργιά καλοῦσιν. ἔνθεν καὶ τὸ ἐκφοβη- 
σαι μορμολύξασθαι. ᾿"δόκησις ἦν τὸ ἀν- 
τίµαχο», κιοριολύκειον ὄψεως καὶ διανοίας 
κατάπληξις' CThéophyl. Sim. 6 5). 

κορμολύττεται φοβεῖ, ᾿᾿ἀσκῷ µορκο- 
λύττεις,' ἐπὶ τῶν τὰ κενὰ δεδοικότων, ἐπεὶ 
κενὺς ὁ ἀσκός. ᾿ἐμορμολύξαντό σφας ὡς 
ἀνύποιςόν τι πλῆθος ἔπεισι κατ αὐτῶν, τα- 
τέσιν ἐξεφόβησαν, εἰς πτοίων καὶ ὀρρωόδίαν 8 
—⏑⏑— — 

μορμευρίζει καταράττει, ἠχεῖ, ὡς ἐπὶ 
ὑδάτων».. 
Γκορ ύρω» (Ηοιη, Σ 403) ποταμὺς ῥεύ- 

µατα ἔχω». 
μορπυρωπός" (Ατιοιπίά, 3 36) "ήλιος 

ἁμανρὺς ἡ ὕφαιμος ἢ μορμυρωπὸς πᾶσιν 
ὑρώμενος κατ ὄναρ πονηρός. 

µορμιώ. λέγεται μορμῶὼ μορμοῦς 
ὡς Φαπφώ, καὶ μοφιὼν µορμόνος": «4ρι- 
σοφάνης (Δε. 258) '᾿ἀνειῤολῶ σ, ἀπένεγκέ 

µου τὴν µορμόνα, ἀντὶ τοῦ τὰ φοβερά" 
φοβερὰ γὰρ ὑπῆρχεν ἡ µορμώ. καὶ αὖθις 
"ριςσοφάνης (Βα. 690) ΄'μοριμὼ τᾶ Ὀράσας,' 
ιορμιολήύκχειον, ἣν λέγουσε.{άμιαν' ἔλεγον δὲ 
οὕτω καὶ τὰ φοβερά. λείπει δὲ τὸ ὡς, ὡς 
µαριιώ. {} ἐπιρρημιατικῶς ἐξενήνεκται, ὡς εἰ 
ἔλεγε φεῦ τοῦ φΦράσους. 

µορύειες. καὶ οὐδετέρως μµορόύεντα 
(Ποια. Ξ 183) τὰ μετὰ κόπου κχαμγόμενα, 

μόρος ὀδύνη, πόνος, Φάνατος. 

µόρσιμον εἱμαριένον, μµἐμοιραμένον. 
(ΑΡ Τ 188) "ἀμφὶ ᾿ ἐρινὺς φοίνιος ἐκ σοµά- 
τω» µύρσιμο» ἧκεν ὅπα." 

Ἰόρσιμον» καὶ Μελάνδιον ἄμφω δια- 
βάλλει “ριστοφάνης (Ῥαο, 799), λέγων ὅτως 
''Γοργύνες --- ἑορτήν." ε[. ν. ἨΠελάνθιος. 

Μύρσιμοας καὶ ἸἨΜελάνθιος ποιηταὶ 

τραγικοί. ἸΜόρσιμος δὲ Φιλοκλέους τοῦ τρα- 
40" 
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γικᾶ υἱὸς ποιητὴς ψυχρός. ἦν δὲ καὶ ἰατρός. 
4ριςοφάνης (Εα. 400) ' καὶ διδασκοίµη» προσ- 
άδειν Ἰορσίμου τραγωδία», τθτέςιν ἐκβαλ- 
λοίµην καὶ συριττοίµην ὡς ἐκεῖνος' πονηρῶν 
γὰρ ὄντων αὐτοῦ τῶν ποιημάτων» ἐν ἀρᾶς 
ἔφηκε μέρει. ἸἨελάνθιος δὲ ἐκωμῳδεῖτο εἰς 
ὀψοφαγία», καὶ πολὺ μᾶλλον ἐν τοῖς Κόλα- 
διν. ἦν δὲ καὶ κίναιδος, εδ. Α Pac. 808, 

Μόρσιμος τραγωδίας ποιητής, ὀφδαλ- 
μιῶν ἰατρός, µικρος, ὑπόψυχρος. 

μύρσιμος. τῶτο ἔφη “ἀπολλώνιος ὁ Τυ- 
ανεὺς πρὸς «{ομετιανὸν βασιλέα, δεσμευῦ εἰς 
ὑπ᾿ αὐτοῦ" "οὐ μέν µε κτενέεις, ἐπεὶ οὗ τοι 
µόρσιμός εἰμι. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἄδηλος 
ὤγετο. οἳ, v. Φομετιανός ο. 

Ἡορυχίδης ὄνομα κύριο». 
5 ἨἩόρυγχος ὄνομα κύριον, ὃς ἐπὶ ὀψοφα- 
γία ἐκωμωδεῖτο" ἦν δὲ καὶ τῶν ἡδέως βιάν- 

τω», τραγωδίας ποιητής. καὶ “ριστοφάνης 
Ach. 851) d φιλτάτη σὺ καὶ πάλαι ποθη- 
µένη, φίλη Ἠορύγχῳ." 

ν  ἈἸΤόρυχος. ὕπερ ἔοικε ΙΜορύχου γένος 
καὶ σάγµα. σάγµα δὲ ἡ δήκη τοῦ ὅπλε {(εΓ. 
ν, καυνάκης). καὶ παροιμία 'ἸΗορύχου εὔη- 
Φέςερος' ἐπὶ τῶν εὔηθές τι διαπραττομένω». 
ἐπίθετον δέ ἐςι τοῦ «4{ιονύσου, ἀπὺ τοῦ µο- 
ούξωι, ὃ ἔςι μολῦναι, ἐπειδὰν τρυγῶσι, τῶν 

βοτρύω» τῷ γλεύκει καὶ τοῖς χλωροῖς σύκοις. 
ο, ν. µωρύτερος ἸΜορύχου. 

ἸἩόρυχος Γελέως [ λαυκέτης ὀνόματα 
κύρια. οὗτοι ἐπὶ μαγγανείω ὁιεβέβληντο. Α 

Ρας. 998. . 
µορφή εἶδος, ἰδέω, πρόσοψις. 
μορφὴ καὶ εἶδος ταὐτόν ἐςι. καὶ µορ- 

φὴ μὲν ἐπὶ ἐμψύχων, σχῆμα δὲ ἐπὶ ἀψύχων. 
μορφνόν (Ηοπι. 49 316) σκοτεινό». 
μορφ»ός εἶδος ἀετοῦ, οἱονεὶ μορύφονός 

τις ὤν, ὁ ἀεὶ περὶ φόνες μµεμορημιένος" μό- 

»οι γὰρ οὗτοι τῶν ἀετῶν οὐ κυνηγετοῦσιν 

ἀλλὰ »εκροῖς σώμασι τρέφονται. 
ιόρφωσιν σχηματισμό», εἰκόγα Rom. 

9 90). 
μορῶν «Πημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς (13 

29). συντάγµατά τινα «{ακωνικὰ οὕτω κα 
λεῖται. φησὶ δὲ “ριροτέλης ὡς εἰπὶ μόραι ς 

ὠνομασμέναι, καὶ διήρη»ται εἲς τὰς μόρὰς 

“Ζακεδαιμόνιοι πάντες. «Ἐενοιῶν δέ φησυ 

ἐν τῇ «{ακώνων πολιτεία (41 4) "ὲ δὲ 

ω 

ἑκάςη 

τῶν πολιτικῶ» μορῶν ἔχει πολέμαρχο» α΄, 

λυχαγοὺς ὁ’, πεντηκοςῆρας η, ἐνωμοτάρχας 

Μόρσιμος -- μοῦσα 

NHarp. 
Ιιόσσυνες ἐπάλξες, πύργοι. 

ΒΙι. 24016. 

μοσχεύματα (Θαρίεπι. 4 3) ἁπαλὰ φυτὰ 
ῥένδρων καὶ λαχάνω», 

μοσχεύων .αεταφυτεύων. Εὐνάπιος 
(p. 104 Nieh.) "οὗτοι μὲν ὧδε µένοντες ύπε: 
µόσχευον τὸν πύλεμον” ἀντὶ τοῦ ὑπέτρεφο», 
ὑπεφύτενον. 

μόσχια ἁπαλὰ φυτά. 
μοσχίδια σύκων (a aeli. 994). οὕτω 

καλοῦνται αἱ νέαι συκαῖ. μοσχίδια δὲ τὰ νέα 
βλαςήματα, καὶ ἡ ἁπαλὴ καὶ νέα λύγος αύ- 
σχος. Ὅμηρας ς«4 105) ᾽'μόσχοισι λύγοισι." 

μόσχον ἁπαλόν. 
μύόσχος «{ιῤάνου, ὃν ἐν λωρὴβ ἐδευ- 

ποίησαν' ὃν Ἰωυσῆς συνέτριψε καὶ ἐλέπττνι. 
Theodorét. Ἰα Ps. 28 6, 

ΙΠόσχος Συρακάσιος γραμματικός, 4ρ 
ςάρχε γνώριµος. οὐτός ἐςιν ὁ δεύτερος ποις- 
τὴς μετὰ Θεόκριτον τὸν τῶν βεκολικῶ» ὁρα- 
µάτων ποιητή». ἔγραψε καὶ αὐτός. 

Ἰόσχος ἄδων Βοιώτιον (a Ach. 12). 
ἸΗόσχος φαῦλος κιδαρῳδός, πολλὰ άπνεις' 
ἄδων, τὸ δὲ Βοιώτιον οὕτω καλήέκιενον εἶἴοι 

7 Ἑρπωνδρος, ὥσπερ καὶ τὺ Φρύγιον. 
μοτάριον, ῴ «χρῶνται ἰατροὶ ἐν ταῖς 

πληγαῖς πρὸς τὸ μὴ συνεύκως ἐμφοάττεσδαι 
αὐτάς. 

μοτοῦ τιτρώσκει, ταράσσει. 
µοτοφαγία Φυσία τις ἐν Σαλαμεῖνι τῆς 

Κύπρου ἐπιτελουμένη. 
ποτώσει ἐάσεται ὁ ὀθονίων. Ὁς. 5 1. 
μανὰςξ μάχη ἡ κονοµαχία. εξ.ν. Κάσος. 
Ἠηνυχία ος ἐντῷ ὑπὲρ Άεν: 

σιφῶὤντος (107). τόπος παραθαλάσσιος ἐν τ; 

«ἄττικῃ. Γλλάνικος δὲ ἐν ῥ' 4τθίδος νο 
µάσδαι φησὶν ἀπὸ ἸἨενύχη τινὸς βασιλέως 
τοῦ Παντακλέους. Harp. 

μεΕνυχιών ὁ δέκατος ιὴν παρ 49. 
ναΐοις. ἐν δὲ τούτῳ "4ρτέιιδι ἔθνον Ἠεντ 
χία. Harp. 

Μαρήνας ὄνομα κύριο», 
μᾶσα ἡ γνῶσις, ἀπὸ τοῦ ιιῶ τὸ ζήτω, 

ἐπειδὴ ἁπάσης παιδείας αὕτη τυγχάνει αὐτέα. 
εἰκότως οὖν οἱ ἀρχαῖοι μοῦσαν αὐτὴν ἐκν- 
λεσαν». εἰσὶ δὲ πᾶσαι ῦ', Κλειω Εὐτέονενς θά. 
λεια ἸΜελπομένη Τερψιωόρη Ερατὼ Εοὶτ- 
µνια Οὐρανία Καλλιόπη. πολλὰς δὲ τὰς αὔ- 
σας ὑπὸ τῶν Φεολόγω» παραδεδόσθαε, διότι 

Apollon. 



μοῦσα τραγική -- Μουσώνιος Ὁ 

πολὺ τὸ ποικίλον ἔχει τὰ µαθήµατα καὶ 
παιδεύµατα καὶ πρὺς πᾶσαν χρῆσιν οἰκεῖον. 
εξ. v. Νικόλαοςς. 

μᾶσα τραγική. ὅσα ἐπράττετο, καὶ 
μοῦσά τις ἂν ὀκνήσειεν εἰπεῖν τραγική. οὐ 
γὰρ βούλεται ταῦτα γίνεσθαι, καὶ τὸ λέγειν 
ἁτεηγόρευσε.᾽ 

μᾶσαικαλαϊὶκαὶ ἄπολλον, οἷς ἐγὼ 
σπένδω (Callim. {τ. 83) κατ ἐπικράτειαν τᾶ 
ἄρρενος, ὥσπερ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ (Ο0 1621) 
"Ἱλύγδην ἔκλαιον πάντες δύο Φηλειῶν ἐσῶν 
χαὶ ἑνὺς ἄρρενος, Οἰδίποδος καὶ τῶν δύο 
ἀδελφῶώ». ᾽αἱ μοῦσαι δὲ πτερῷ Φειρήνων 
ἐςεφανᾶντο.) eſf. sch. Lyeophr. 653 et Stephan. 
ΒγΣ. v. ἅπτερα. 

πΠησαῖος Ἐλευσίνιος ἐξ “4θηνῶν, υἱὸς 

Α4ντιφήμεη τὸ Εὐφήμε tũ ᾿Εκφάντα τὸ ἵερ- 
χυόνος, ὃν κατεπολέμησεν ὁ Θησεύς, καὶ Ελέ- 

νης γυναικός, ἐποποιός, μαθητὴς Ὀρφίως, 

μᾶλλον δὲ πρεσβύτερος" ἤκμαζε γὰρ κατὰ 
τὸν δεύτερον Κέκροπα, καὶ ἔγραψεν ὑποῦή- 
κας Εὐμόλπῳ τῷ υἱῷ, ἔπη ὃ καὶ ἄλλα πλεῖςα. 

ἸΗησαῖος ᾿Εφέσιος ἐποποιὸς τῶν εἲς τὸς 
Περγαμηνὰς καὶ αὐτὸς κύκλας, ἔγραψε ΠΠερ- 
σηίδος βιῤλία ὁ καὶ εἲς Εὐμενῆ καὶ ἄτταλο». 

ἸἨεσαῖος Θηβαῖος, Θαμύρα υἱὸς τοῦ 

Φιλάμμωνος, ιελοποιός, γεγονὼς πολλῷ πρὺ 

τῶν Τρωικῶ», ἔγραψε µέλη καὶ ἄσματα. 
11 ασαῖος παρ Ἕλλησι φιλόσοφος. «ἄν- 

σίας πρὸς τὴν Μιξιδήµα γθωφήν, εἰ ̓Ὑνήσιος, 

"καὸ δύο παῖδας αὐτῷ ἀκολάδες εἶναι, ὧν ͵ 

οὗτος τὸν μὲν Μησαῖον καλεῖ τὸν δὲ ᾿Ησίο- 

Ρ 

ο. 

4 

δσν. 

Ιή ᾠδὴ 
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ψαλτηρίῳ" αἱ αὐταὶ δὲ καὶ προσάδεσι τῷ 
ψαλμῷ. ὁ ψαλμὺς δὲ οὐ πρὸς τὴν ᾠδὴν ἔχει 
πεποιηιιένο» τὺ µέλος, καθάπερ παρ Ἕλλη- 
σι», ἀλλ ἔσιν οἷος ἐνδόσιμος εἶναι τῇ ᾠόῃ. 

καὶ πας μὲν ἐν τᾷ πύτα τῷ βασιλεῖ καὶ 
ξυνεπαύετο" ὁπότε δὲ ἐγχέαι κελεύ- 

σειεν, αὖθις ἤρχοντο ἄδει» καὶ ψάλλειν.᾽' --- 
δὲ ᾿4ρβαζάκιος μουσονργοῖς συνέζη --- 

ἠρίθμαν᾽ (εξ. ν. 4ρβαζάκιος). 
μεσωθήῆναι παρὰ μησῶν ὁιδαχθηναι" 

μήτε γὰρ εἶναι ποιητικός, μήτε μὴν κήσω- 
θηναι παιάνω» καὶ ὕμνων ἐπιςήμονα σοφία». 
χαὶ µεμύσωμαι πεπαίδευαι" "ἐγὼ γυνὴ 
μέν εἶμι, μᾶσα ὁ) ἔνεσί µοι, αὐτὴ ὁ) ἐμαυ- 
τῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω" τοὺς ὁ ἐκ πα- 
τρός τε καὶ γεραιτέρων λόγους πολλὲς ἀκά. 
σασ οὐ µεμάσωμαι κακῶς'' ἀνεὶ τᾷ πεπαί. 
δευμαι, ἤσκημαι. «{υσιςράτη φησί (1126). 

ΠΠευσώνιος Καπίτωνος, Τυρρηνὸς πύ-α 
λεως Βαλσινίη, διαλεκτικὸς φιλόσοφος καὶ 
σωικός, γεγονὼς ἐπὶ Νέρωνος, γ»ώριμος ὁ᾽ 
᾿πολλωνία τᾶ Τυωανέως καὶ ἄλλων πολλῶν" 

πρὸς ὃν καὶ ἐπιςολαὶ φέρονται “ἀπολλωνίη, 

κἀκείνι πρὸς ἀπολλώνιον. διὰ γᾶν τὴν παρ- 

ρησίαν καὶ τὸ ἐλεγκτικὺν καὶ τὸ ὑπερβάλλον 
τῆς ἐλευθερίας ὑπὸ Ἠέρωνος ἀναιρεῖται (ο, 
ν. Κορνδτος). φέρονται αὐτῦ λόγοι διάφοροι 
φιλοσοφίας ἐχύμενοι, καὶ ἐπιςολαί. περὶ τέ- 

του τᾷ ἸΠεσωνία λέγει ὁ παραβάτης ἐν ἐπι- 
σολῇ τὴν παρουίαν ἣν εἰς ἡμᾶς ὁ τῆς Ελ- 

Γλάδος ἡγεμὼν πεπαρῴνηκεν, οὕτω βαδέως 

ἦνεγκας, ἐδὲν ἡγάμενος τότων εἰς σὲ γεγονέ- 
ε. 4 ι. ῃ - - 3 αι 

ὅτι μὲν ὃ κρινόµενος ἐπετήδενε τοὺς | ναι. τό γε μὴν τῇ πύλει βοηῦεῖν ἐκείνῃ βΜ- 

οἰκέτας τὂτο καλεῖν ὀῆλον, περὶ δὲ Ἠεσαία, | λεσδαι καὶ προθυμεῖσθαι, περὶ ἣν ἐποιήσω 
οἳ μὲν ἐκ Θράκης εἰρήκασι τὸν ἄνδρα εἶναι, 
οἱ δὲ αὐτόχθονα ἐξ ᾿Ελευσῖνος. Ηατρ. 

ιησεῖον». 

μεσικά τερπνά, 

ρας καὶ τὰ ὅμοια. 
μασομανία" “τὰ δὲ παρωδηµένα καὶ ἡ 

περὶ ταῦτα μὰσομανία τῶ» ἄςρων ἀπέψανε.͵ 
ε[. ν. παρῳδούμενος. 

µεσόμαντις κομπώδης' τοιᾶτοι γὰρ οἱ 
μάντεις καὶ οἱ ποιηταί, παρὰ τὸ ἐξ ̓ Ηδωνῶν 

«ἰσχύλη "τίς ποτ ἔσθ᾽ ὁ μησόμαντις ἄλαλος 
ἀθρωτεύς., νοἰ. Α Αν. 277. 

μηασαργοί ψάλτριαι. δὲ μεσεαργοὶ 
βάρβαροι ἦσαν γυναῖκες' ὄνομα αὐταῖς ἐπι- 
χώριο» βάρζα. καὶ τούτων αἱ μὲν αὐλᾶσιν, 
αἳ δὲ ψάλλεσι πενταχόρὸῳ, αἳ δὲ ἑπταχόρδῳ 

. ε] 1 — . ’ 

τὰ ὃν αὐλῶν καὶ κινύ- 

τὰς διατριῤάς, φιλοσόφεα ψυχῆς ἐσὶ τεκριή- 
ιο», ὧςε µοι δοκεῖ τὸ μὲν πρότερον Σωκρά- 
τει προσήκειν, τὸ δεύτερο» δὲ οἶμαι ἸἩεσω- 
νίῳ. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔφη ὅτι μὴ Φεμιτὸν ἄν- 
ὅρα σπουδαῖον πρός του τῶν χειρύνων καὶ 

/ — εν ᾽ 3 - — 

φαύλων ῥλαβηνω" ὁ δὲ ἐπεμέλετο βαρῶ», 
έ , ΄ } ον / / τ. 

Γὁπηνίκα φεύγειν αὐτὸν ἐπέταττε Νέρων. τε- 
τέςι τειχῶ»' ῥάρεις γὰρ τὰ τείχη. 

ἸΗησώνιος ἐπὶ Ιοβιανοῦ ἦν βασιλέως.ὺ 
πάντα ὅσα ἦν ἄρισα, μικρὰ ἐφαίνετο πρὸς 
τὸν ὄγκον Ἰἠεσωνίη καὶ τὴν σὖν τῷ ὁραςη- 
ρίῳ τῆς γνώμης ῥαθύτητα" ὁ ἃ κατὰ λό- 
γον εὐδοκιμῶν τήν τε ἁλιτενῇ χώρα» τῆς 
Ασίας ἐπῆλθε, καὶ ὁ τὴν ἀνθύπατον καὶ μεί; 

ζονα ἔχων ἀρχὴν πρὸς τὰς ἐπιδημίας ἐξί- 
σατο, κάκεῖνος ἅπαντα ἐπιὼν ἐν ὀλίγαις ἡμέ- 
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ραις τὴν Φδάλασσιν ἐπλήρωσε τῶν ἀπὸ τῆς | 

"Ασίας — ἐπεκάλει δὲ ἀδεὶς ἄδικον 

οὐδὲν τοῖς γινοµένοις, ἀλλὰ παιδιά τις ἡν 
ἅπασι τοῖς καταβάλλουσι τὴ εἰσφερόμενα" 
Εὐνάπιος γὰρ ὁ ἐκ Φρυγίας ῥήτωρ ἐπεςάτει 

τοῖς πραττοµένοις. Eunapius ρ. 100 Nich. 
μποχδεἳ κακοπαθεῖ: ' οἱ δὲ Κελτοὶ πολλὰ 

µοχθήσαντες κατὰ τὴν ὑδὸν διὰ τὴν ὀνσχω- ' 
ρίαν.' λέγεται δὲ καὶ µοχώ έζω. 

µοχθηρία ἡ τοῦ ἀργυρίου ἐπιθυμία, ἡ 

ᾗ αἴτησις τοῦ ἀργνρίου": ριςοφάνης (Ρ]ηι. 
[η ..) ή ’ . 9- 4 .. 

159) ᾿Ἱὀνόματι περιπέττασι τη» μοχθηρίαν. 
κ 8. « * J r 2 J - - 

καὶ ''μοχθηροῦ Φοὺς δέρµα ἀντὶ τὸ ἰσγνᾶ 
καὶ κακοῦ καὶ λεπτοβύρσου, ἡ Φανασίκα, ἡ 
ἀσθενοῦς"' 4ριστοφάνης (Εα. 316) "ὅςις ὑπο- 

. ’ ” — * .. 

τειιὼν ἐπώλεις δέρμα μοχύηοοῦ βούς. 
μποχθηρέα ἡ κακία, ὡς ΤΠυκοῦργυς ἐν] 

τῷ κατὰ «{υκόφρονος Ιοὗὐ γὰρ ὅσιον τοὺς. 
. ζ ν 

γεγραμιένους νόμους, ὃν ὧν ἡ δημοκρατία) 
σώζεται, παραβαίνοντα, ἑτέρων δὲ μοχθηρῶν 
ἐξηγητὴν ἐφδῶν καὶ νομοθδέτην γεόµενον ὧτι. | 
μώρητον ἀφεῖναι. | 

μοχθδηρός, καὶ μύχῶηρος προπαρο- 

ξυτόνως. ἐπίπονος, ἤ πονηρός" παρὰ δὲ ῥή: 

τορσιν ὁ κακὸς ὑπείληπται, καὶ ιοχνθηρία | 

ἐπὶ τῆς κακίας τέτακται. οὕτω Σείναρχυς. ͵ 
ντιφῶν δὲ ὁ παλαιότατος τῶν ῥητόρω» τῷ 
μὲν μοχὺηρῷ ἐχρήσατο οὐκ ἐπὶ τοῦ κακοῦ 
ἀνδρὸς καὶ εἰσαγομένου εἷς δικαςήριον ἵνα 
κατηγορηθῇ, ἀλλ’ ἐπὶ πατρὸς δίκην λαχόντο Ἰγορην Ἡ, πε πατρός οἵχην λαχοντος 
ε . . 

ὑπὲρ ἀπεσφαγμένου παιδὸς τὺν μοχδηρὸν 
ἔταξε, καί φησιν ὅτως ἐν προοιµίοις καὶ ἐπι- 
λόγοις '“κάγιὸ μὲν ὁ µοχθηρός, ὄντινα ἐχρῆ» 
τεθ»ηκέναι, ζῶ τοῖς ἐχθροῖς κατάγελως. 

΄ , / ... 5 ’ 
πιόχθος κύπος" Πισίδης ᾿"οὐκ εἶχε ιό- 

᾽ 2 — — 1 χὺον εἰς τὸν Εὐφράτου πόρον. 
“Ι οχλός, 

μυᾶται σκαρδαμύττεται, 
* 2* —3 J . * 

μυᾶτε. μυᾶν ἐςὶ τὸ τὰ χείλη πρὺς ἆλ- 
ληλα συράγειν' τὸ δὲ αὐτὸ καὶ μύλλειν λέ- | 
γεται. τινὲς δέ, τοὺς ὀφδαλμοὺς συνάγετε ͵ 

ὁυσαρεςᾶσαι. ἡ ὥσπερ ριύες καταδύεσθε καὶ ' 
σκαρδαμιύσσεσθε. ἢ µύλλετε. ἢ μυκτηρίζετε. ͵  
“4ριςοφάνης (1.15. 128) "τή µοι μυᾶτε κάνα- 

νεύετε; τί χρὼς τέτραπται; τί δάκρυον κα: 
τείβεται; 

”. Ἱν —X 
μυγαλῆ είδος ἔφου. 
μύγης γέροντος ἀδυναμία. 
πύγματα καταξέσκατα. | 
μπυγμός ὁ ςεναγµύς. καὶ ὅ τοῦ µ ἠχος, | 

μοχφεῖ ἃ -- Μυῖαςο 

μυδαλέας διαβρόχους: (8 ΕΙ. 167) με 
ῥαλέα δάκρυσι. καὶ µυδαλέον ὀίνγρον 
παρὰ “ρχιλόχῳ, διάβροχον. λέγει δὲ τὸ ἐπί- 
ὅακρυ καὶ κάθυγρον αἷμα, τὸ ἐννότερον, ὂν- 
παρόν». καὶ μυδαλέος ὁμοίως. 

μυὸᾶν »οτιᾶ», ὁίνγρον εἶναι, καὶ σήπε- 

σθαι. δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωκιένων. 
σημαίνει δὲ τὸ οἰδαίνει» καὶ φυσᾷσθαι χαὶ 

12 — - Γ 4 ε ” -- 

ὀγκοῦσθαι. οἰδαίνουσι τοίνυν οἱ τάφοι τοῖς 
νεκροῖς κατὰ τὰ ἔνδον. 

µυδόωσαν ὄζουσαν. 
μύδρος σίδηρος ἀργός, πεπερακεωμµέ- 

λος. (ΑΡ 7 05) “Ἠέλιον πυρόεντα μύδρο» ποτὲ 
φάσκεν ὑπάρχειν καὶ ὁιὰ τὔτο Φανεῖν μέλ- 
λεν ναξαγύρας. οὗτος η φιλόσοφος τὸν 

15* ῃ 20 * 

ἦλιον μύδρον ἔλεγεν εἶναι διάπυρον καὶ µείζω 
τῆς Πελοποννήσου. 

ΠἨΠύδωνος καὶ Ἠν ὁ ὤνος ὄνομα κύριον. 
μυ ὸ ὤντες βραχέντες, διυγραεμένοι, σα- 

πέντες. καὶ ἐν ἐπιγρύμματι —8T 199) "ης 

παρὰ Κύὐπριδεταῦτα μιύροις ἔτι πάντα µν οδών. 
τα κεῖνται, παρὺ ενίων ὑγρὰ λάφνρα πόφων. 

μυελόεντα Hom. ι 395) τροφὴν ἔχοντα. 
μύες. 
μυζεῖ καὶ μύζει θηλάζει, λείχει, Ἔενο- 

φῶν (anab. 4 5 1)) “εδει δέ, εἴ τις ὀπψῳη, 

λαβύντα εἰς τὸ σόµα μυζεῖν τοὺς καλάρεσς” 
καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν ὁ οἶνος, εἰ µή τις ὕδωρ 
ἐπιχέοι.) 

μυζήσας" ᾿ὁ δὲ «{ημοόθένης φάρμακο» 
ἔχω» ὑπὸ τῇ σφραγῖδι µευζήσας ἀπέθανε. 

μυζῶντες ἐκπιέζοντες. 
µυηθῆναι. ἐδόκην οἱ μυούµενοι εἰς τὰς 

εὐσεβεῖς τάττεσθαι, καὶ «4ρισεοφάνης (Ρας. 
377) "δεῖ γὰρ μυηθῆναί μεπρὶν τεθνηκέναι. 

Ιιύησις µάθησις, κατήχησις, ἐπισήμη. 
εἴρηται δὲ παρὰ τὸ τὰ µιυςήρια καὶ ἀπόρ- 
ρητά τελεῖσθαι, ή διὰ τὸ μύοντας τὰς αἰσθή- 

λ 3 ιά — 

Ίσεις καὶ ἐπέκεινα σωµατικῆς φαντασίας γε- 
νομµένους τὰς Φείας εἰσδέχεσθαι ἐλλάμψεις. 

πυθέαι λέγεις. Hom. A 303. 
μυδήσας εἰπών. 

/ιῦδος λόγας ψευδής, εἰκονίζων τὴν ἁλή- 

ειαν, 

ηΠυῖα Οεσπιακὴ λυρικὴ μέλη πρὸς λύ-ι 
ο ἁρμόζοντα. ε[. ν. Κόριννα. 

Ἠυῖα Πυναγύρυ τοῦ µεγάλη καὶ Θέα 
νοῦς καμία. 

ΠΜυῖᾳ Φπαρτιᾶτις ποιήτρια ὕμνους εἷςς 
«ἀπόλλωνα καὶ “4ρτεμιν. 



μυίαγρος --- 
{ * 

πυέαγρος ὃ µυιοθήρας. 
Ἠνέας δάκρυο» διὰ τὴν Θηβαίων πα 

ραγοµίαν εἰς τὸ ἐν «Πωδώνῃ μαντεῖον. ἀφ' 
ζ πε 4 * — οὗ εἴρηται καὶ τὸ παρὰ Βοιωτοῖς μαντεύ: 

9 4 Ἡ ζ J 
ἠσέβησαν γὰρ καὶ οὗτοι εἰς τὴν Ιέ- 

1 ο ’ -- 4 J —9 
έν, ἐκῤαλόντες αὐτὴν εἰς τὸν ἐν «{ωύωνηῃ 
Ἰέδητα, ἐρωτικῶς διατεθεῖσαν εἰς ἕνα τῶν 

δεωρῶν. 

Ἠωυκάλη, καὶ Ἠνυκαλησσός ὄνομα 
πόλεως, παρὰ τὸ ἐκεῖ μυκᾶσθαι τὰς Γορ- 
Ίόνας. 

΄ ΄ 

μύκῃ ἡ θήκη, 
΄ 6 — — ’ 

μυκηυμὸς ἡ των ῥυῶν ων]. 

-.. πόλις. 

μυ σανζος ἠχήσαντος" Ὅμηρυς(Ε] 49) | 

αὐεόμωται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον | 
. ὧν ... 

ώρα... καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 0 920) 00 
Παρὺ «ιωκήσαντος ὁ Φωαρσαλεώτερος δω 

σαιο. 

τεεραπόδω», ἐλάφω» ἔδραμεν ὀξύτερον. 
μύκητα. καὶ μύκητες ἀναςήματά τινα 

σπογ} οειδῇ περὶ τὴν ὕρυαλ λίδα. καὶ οἱ duu- 
εἶται. καὶ ἡ λαβὴ τοῦ ξίφους. ἐν ἐπιγράμ- 

µαχι (ΑΝ 5 2603) ᾽᾽μήποτε λύχνε μύκητα φέ-) 
ροις, μηὺ᾽ ὄμῤρον ἐγείροις.͵ 

µυκητίας σεισμός ὁ ἠχοποιός. 
μύκλος ὁ τράχηλος. 
ἸΠυκόνιον τόπος. 

Ἠυκόνιος γείτων. αὗτη τάστεται κατὰ ' 
τῶν διαβεβλημένων ἐπὶ γλισχρόύτητι καὶ σµι» 
κροπρεπείᾳ, παρὰ τὴν σµικρότητι τῆς νήσος 

Ἠύκονος καὶ εὐτέλειαν. καὶ ἑτέρα πα-. 
ροιμία ΄ Ἠυκονίων ὀίκην» ἐπεισπέπαικεν εἰς 
τὰ συμπόσια. διὰ γὰρ τὸ πένεσθαι ὑιερέ- 
βληντο ἐπὶ 7λισχρύτητι. 6ρηται δὲ ἐπὶ τῶν 
ἄκλητως εἰσιόντων εἰς τὰ συμπύσια. 

μυκτ ηρίσει ἐξουώενεῖ, 
μυκωμένου ῥοώντος. 

μύλαι οἱ ἔνδον ὀδόντες, οἷς — 

εώθφασιν οἱ ἄνδρωποι τὴν τροφήν. 

Ἠυλαῖος ὁ ἀπὸ τύπα. καὶ ὁ μολυσιός. 

μύλακες µυλώδεις λίΦοι, ἡ εὐθεῖα κύ- 
Ἰας, ᾿ μύλην δὲ χρυσῆν εἰχεν ὁ βασιλεύς, ἀφ᾿ 
ἐς ἐσιτεῖτο. 

μυλάς ἡ πόρνη. 
μύλας λεόντω». Ps. 37 ῦ, 
Ἠνλασέων». 

μύλη τὸ κάτω τοῦ μύλον' ὁ γὰρ ἄνω 
λέγεται. Προκόπιος Goth. 1 19) "τῶν 

ὐχετῶν» γῆς Ρωμαίων διαιρεθέντω», ὀκέτι 
γόωρ τὰς μύλας ἐνήργει. 

- τῆς 

“ος 
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μυλήφατος (Ηοιη, ὢ 955). 
μυλιόωντες Ψρηνοῦντες. 
μύλλος πάντα ἀκούει, ἐπὶ τῶν κω- 

|. 
. ΄ * * 

poörntu προσποιημιένων συιποντά ο ντω». 
’ ς ὃν, «3 ’ ” 

μύλοι οἱ ὀδόντες, οὓς γομφίες καλᾶσι. 

μιυλωνδρικόν, 
᾿λωθρός ὁ μή) ) νι αἱ μυλωνθρός ὁ μύλωνα κεκτημένυς κ 

ἐργαζόμενος. 
ἈΠΓύλωνος ὄνομα κύριο». 
μῦ μῦ. ἀπὸ τοῦ μῦ παρῆκται τὸ μύκειν, 

* »222 « / ΄.. . ” 

πολλοῖς ἄλλοις ὁμοίως. μεύζειν ὁέ ἐςι τὸ τοῖς 
* - , 

μυκτῆρσι ποιὸν ἠχον ἀποτελεῖν. “4ριςοφάνης 
(Th. 2 πάντα πεποίηται κα- 38) τί αύζεις; 

Γλῶς. 
αυμῦ μυ μῦ, μυμῦμιυμῦ,  μυμῦμυ» 

Ἱμὔ (Α Eq. 10). τοῦτο ὡς φρηνοῦντές φασι». 
ἔσι δὲ ἴαμῥος, ἔχων τὸ μὲν πρῶτον μυ ῥραχύ, 
τὸ δὲ δεύτερον μακρόν. 

μύνη ἡ πρόφασις. δε]. Hom. 71. 
μύξα τὸ περίτωµα τῆς κεφαλῆς. ἔνθεν 

καὶ μυξωτήρ τὸ µέρος τοῦ σώματος. λέ- 
ἴγεται μύξα καὶ τὸ τοῦ λύχνου: ἐν ἐπιγράμ- 
! 

ματι (ΑΕ 6 148) ᾿ τῷ με Κανωπέτᾳ Κλικ. 

σιον εἶκοσι μύξαις πλούσιον, ἡ Κριτίου, λύ- 

χνον ἔθηκε Φιῷ' ἐς ὁ) ἐμὰ φέγη ἀθρήσας 
φήσεις, ἕσπερε, πῶς ἔπεσεςι 

µέξος ὁ λαγόγήρως παρ ἡμῖν. ἐπῳὸδή 
'"ἀλέκτωρ πίνει καὶ οὐκ οὐρεῖ' μύξος οὐ πί: 
νει καὶ οὐρεῖ. λέγεται δὲ εἰς ὀυσερίαν ὄνα. 

µυοπάρωνος εἶδυς πλοίου. 
μυούμενος τελέμενος, (ωςαγωγάμένος. 
ΒΠυοῦντα πύλις. 

μυόχοδον οὐδενὸς ἄξιον' Ἠένανδρος 
ἱῬωπιζομένῃ ᾿ὁ µυόχοδος γέρων λεληθδέναι 
αφύδρα οἰόμενος. 

ἸΠύρα τόπος της {υκίων ἐπαρχίας. καὶ 
ἨἩυρέων ἀνρώπων τῶν ἀπὸ ἸἨύρως, 
τῶν ««{υκίων. 

μύραινα καταφερής, ἐπὺ τοῦ ῴα.. 
προδότι καὶ παράγωγε καὶ μύθαινα σύ. 

ἸΗυρεύς ὁ τῶν ἸἨύρω», ὡς Πατρεὺς ὁ 
Πατρῶ». καὶ ἡ δοτικὴ Πωτρεῖ καὶ 'Ἠνρεῖ. 

μυρία πολλά, ἀναρίθκητα. μύρια δὲ 
ὁ ἀριθμάς. 

μυριάμφορον µυρίων ἀμφορέων ἄξιον" 
ριςοφάνης (Ρας. 535) "πόνεν ἂν λάβοιμι 
ῥῆμα μνριάμφορυν, ὕτω πφοσείπω σ’; οὐ 
;ἀρ είχον οἴκοῦεν. 

μυριέλικτος ὁ πολλαῖς ἑλίςεσι συςρε- 

φόμενος" Εὐνάπιος (p. 103 Nich.) 'ὁ βαρὺς 

.. Ἡ 
tu 
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ἐκεῖνος καὶ µυριέλικτος ὄφις, χαθάπερ ὑπὺ)  ἸἨύρτης. {ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Χτγ- 
τῆς ἸΜηδείας ὑποψιθυριζόμενος, τὴν ψυχὴν | σιφῶντος (995) καταλέγων τοὺς προδεδωκύ- 
κεκαρωμένος παρέδωκεν ἑαυτόν. eſf. v. κα: ! τας ἑκάςην πόλιν φησὶν ''«4ργείους Μέρτης 
ρωθείς. Τελέδαμος ἸΗνασέας. Θεόπομπος δὲ Πα. 

µυρίκη -- Μυσίων 

µυρέκη εἶδος φυτοῦ" "πεδίον ἦν ἀχανές, 
ἐν ᾧ μυρῖκαί τε ἐπεπήγεσαν." 

µύριοι ἐν Μεγάλῃ πόλει' 4ημοσῦέ- 
νης ἐν τῷ κατ 4ἰσχίνου (11), συνέδριόν ἐςι 
κοινὸν “4ρκάδων ἁπάντων», οὗ πολλάκις µνη- 
ονεύουσι» οἱ ἱςορικοί. Harp. 

μυριοπραγότερον καὶ µνυριοπρατό- 
τερο». 

μύρμηξ. (Α Th. 106) ""μυριήκων ἆτρα- 
ποὺς } τί διαμινυρίζεται.. περὶ “4γάθωνός 
φησι τοῦ ποιητᾶ ὡς λεπτὰ καὶ ἀγκύλα ἆνα- 
χρονοµένα µέλη" τοιαῦται γὰρ αἱ τῶν µερ- 
µήκω» ὁδοί. ὁ δὲ "4γάδων ὑποκριτικὰ µέλη 
ποιεῖ καὶ αὐτὸς ὑποκρίνεται. διὰ καὶ χορικὰ 
λέγεται. 

ΠΜυρμιδόνες ὄνομα ἔθνους. 
ΠΜΠυροκλῆς «Ναλαμίνιος τὸ γένος, τῶν 

παρ 4Φηναίοις ἐκ ἀφανῶς πολιτευσαμένω». 
Harp. 
—— 

Φθηνοῦσα, 
μύρον διατριπτικόν (Α Lys. 944) πα- 

ϱὰ τὸ διατρέβειν καὶ ἀναβάλλεσθαι. οἷον τὸ 
διατριῤης }έμον καὶ βραδυτῆτος, ἐπεὶ τρι- 
ῥόμενα ἔνια τῶν μιύρων ἠδίω γίνεται" ἅμα 
δὲ καὶ πρὸς τὴν διατριῤή». 

κύρο» ἐπὶ κεφαλῆς. τὸ ἀρχιερατικὸν 
ἔλαιον ἐξ ἡδυσμάτων συνέκειτο. ἀλλ’ οὐδὲν 
ἐκεῖνο αὐτὺ καθ ἑαυτὸ τοσαύτη» εὐοσμίαν 
ἠφίε" ἡ δὲ πάντων μῖξις καὶ κρᾶσις πλεί- 
ση» ὅσην τὴν εὐωδίαν εἰργάζετο. τούτῳ τὴν 
ἀδελφικὴν εἰκότως συμφωνία» ἀπείκασεν' ἡ 
γὰρ τῶν πλειόνω» κατορθωμάτω»ν συνεισ- 
φορὰ τῆς τελείας ἀρετῆς τὴν εὐοσμίαν ἐργά- 
ζεται. Theodoreèt. in Ps. 122. 

μυροπώλιο». 
µυρρίνη εἶδος φυτοῦ. καὶ μυρρινῶ» 

ἀρχῆς ἐπιθυμιῶν' µυρρίναις γὰρ ςεφανᾶνται 
οἱ ἄρχορτες. τὸ δὲ δένδρο» µυρίκη. (Α Nuh. 
1367) ᾽“μυρρίνην λαβόντα, τῶν «4ἰσχύλεα λέ-᾿ 
ξαι τί μοι" οἱ γὰρ παῖδες ἐν τοῖς συµπο-. 
σίοις κλῶνα ὀάφνης ἢ αρρίνης λαβόντες 
dor. 

(Hom. Ζ 373) ὀδυρομένη, 

Μυρσίνη τύπος. μυρσινῶνος. 
ἸἨύρσωγνος. | 

κύρτα ὁ καρπὺς τῆς µυρρίνης. ! 

σέα» καὶ ᾽4μυρταῖον ὀνομάζει τῶν "ργείων 
τοὺς μακεδονίζοντας. Ἰδεῖν οὖν εἲ γραφικά 
ἐςιν ἁμαρτήματα. Harp. 

ΠΜυρτίλος 4θηναῖος κωμικός, εἰὸς μὲν 
“Εύσιδος, ἀδελφὸς δὲ τᾶ κωμικοῦ "Ερμίππο. 
ὁράματα αὐτοῦ Τιτανόπανες, Ἔρωτες. 

κ ύρτον τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον" 4ριςο:ι 
φάνης (ys. 1003) "οὐδὲ τῶ μύρτω Φηεῖν 
ἐῶντι πρὶν ἐξ ἑνὺς λόγου σπονδὰς ποιγσύ- 
µεθα ποττὰν Ελλάδα." 

μύρτον τὸ σχῆμα τοῦ γυναικείο αἰδοίεὸ 
οὗ τὸ μεταξὺ κλειτορίς, άφ᾽ οὗ τὸ ἀχολάσως 

ἅπτεσθαι κλειορίζεσθαι, τὸ δὲ χεῖλος ὑπε- 
ῥορίς, τὸ δὲ σύμπτωμα μερτοχείλη. 

ἸΜυρτώνιο»ν «4ημοσθένης ἐν τῷ ἔπῳ 
Κτησιφῶντος (37). φρούριο» ἦν ἐν Θρώι. 
Ηπτρ. 

Ἰνρώ Βυζαντία ποιήτρια ἐπῶν καὶ ει 
γείω» καὶ ιελῶ», Ὁμήρου τοῦ τραγικοῖ ὃτ' 
γάτηρ (μήτηρ: eſ. ν. Ὅμηρος ο), γυνὴ δὲ 4. 
ὑρομάχου τοῦ ἐπικληθέντος φιλολόγου. 

ΠΜυρώ ᾿Ροδία φιλόσοφος χρείας γνανὶ 
κῶν ῥασιλίδων καὶ μύθους. 

Μύρων Ἠύρωνος ὄνομα κύριον. απ 
ΜἩνρωνίδης ὁ τοῦ Ἰύρωνος. 

ΠΗῦς ὄνομα κύριον πύκτου. σημαίνει δὴ 
καὶ εἶδος ζωῦφίου. 

μπύσαντος καμμύσαντος, καὶ ἔμυσας 

ἀντὶ τοῦ ἐκάμμισας' (ΑΔ 7 221) "ἀκμαίτ 
πρὺς ἔρωτα καὶ ἠδέα Κύπριδος ἔργα, Πν' 
τροφίλα, κανθοὺς τοὺς γλυκεροὺς ἔμεσας 

μῦς ἄρτιπίττης γευύμενος, ἐπὶτῶ 
πρώην μὲν τολιιηρῶν καὶ ἀνωιδῶ», ἀδρόος 
δὲ δειλῶν ἀναφανέντων. εΓ. vv. ἄρτι μῖς e 

μῦς πίσσης. 
μυσάττομαι ἀποσρέφομαι. 
πυσάχ»νη ἤ πόρνη παρὰ άρχιλόχῳ, αι 

ἐργάτις καὶ ὁῆμος (4η πάνδηµιος) καὶ παχεῖα. 
'Ιππῶναξ δὲ ῥορβορῶπιν καὶ ἀκάδαρτον τας 

τη» φησέν, ἀπὸ τοῦ βορβόρου, καὶ ἀνασιρ 

τόπολι» ἀπὺ τοῦ ἀνασύρεσθαι. ᾿νακρί 

δὲ πανδοσίαν καὶ λεωφόρον καὶ µανιόκηπο”' 

κῆπος γὰρ τὸ κόριον. Εὔπολις εἱλίποδας ἆτ 
τῆς εἱλήσεως τῶν ποδῶν τῆς κατὰ μῖςη, 

μυσὶκανδαρίς, ἐπὶ τῶν μηδενὺς ἀξίο. 
ΠΙυσίω» Θρᾳκικῶν" µέρη γὰρ τῆς θε: 



Μύσκελλοςα — µύωψ 

κης πολλὰ περὶ τὴν ἸἨΜυσίαν. (5 ΛΙ, 720) 
'Τεῦκρος πάρεςιν ἄρτι ἸΜυσίω» ἀπὸ κρη- 
πινῶν,' τουτέςι χωρίω». 

. )ύσκελλος. οὗτος χρησμοῦ δοθέντος 
τὴ» ὑγείαν τοῦ πλούτη προκρίνει. ὁ δὲ χρη- 
σμιὸς οὗτος" "“χώρης --- ὑγίειαν" (εξ. ν.4ρ- 
χίας h). καὶ ἀκούσαντες ὁ μὲν ᾽4ρχίας πλᾶ- 
τον αἱρεῖτωι, πλούσιοι γοῦν οἱ Συρακούσιοι, 
ὁ δὲ Πύσκελλος ὑγείων, καὶ εἰσὶν ἐρρωμιένοι 
οἳ Ἰροτωνιᾶται. 

ν.  ἸΜἩύσκελλος ὄνομα κύριον. καὶ χρησμὺς 
ες ὅπε ἂν αὐτὸν ἐξ αἰθρίως ὑετὸς λάβη. ὃ δὲ 
«ὤετο οὐκ ἄν ποτε ὑφ αὑτοῦ κτισ9ήσεσθαι 
πόλιν διὰ τὸ ἀθύνατον τοῦ χρησμοῦ. γενο- 
ιένῳ δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ ἆμη- 
χανδντι περὶ τὴν κτέσιν παρακαθίσασα» τὴν 
παλλακίδα ὅδακρύειν, ὀδυρομένην τὰς πλά- 
νας, καί πως ἐνεχθῆναι τὰ δάκρνα τῆς «4ἱ- 

Φρίας (εὔτο γὰρ ὠνομάζετο) κατὰ τὴς Mu- 
σκέλλου χρησμούς. τὸν δὲ συμβαλόμενον τέ- 
λος εἰληφέναι τὸν χρησμό», ἐκεῖσε κτίσαι 
πόλιν. sch. Α Να), 370. 

μῦς λευκός. οἱ κατοικίδιοι μύες ἄγαν 
πρὸς τὴν ὀχείαν κεκίνηνται, καὶ µάλισα οἱ 
λευκοί: οὗτοι δέ εἶσι δήλεις. ἐπὶ τῶν ἀκρα- 
τῶν περὶ τὰ ἀφροδίσια ἡ παροιμία εἴρηται. 

μύσος µίασμα. 
αῦς πίσσης γεύεται, ἐπὶ τῶν νεωςὶ 

ἑπαλλασσόντων μετὰ κόπον. καὶ "ὅσα ιῦς 
ἐν πίσσῃ,᾽' ἀπὸ Ηυὸς τοῦ Ταριωτίνε κα 
κὠῶς Ὀλυμπίασιν ἀπαλλάξαντος. οἳ. ν. ὅσα 
Πῦς. 

μυςαγωγεῖ μυςήρια ἐπιτελεῖ, ὡς µυςή: 
ρια ἄγει, ἢ ἐκδιδάσκει. 

μυςαγωγός ἱερεύς. 

µύςακα τὸ χεῖλος, '' Ἰωάννην τὸν μυςά- 
κωνα προεςήσατο, καὶ χειροτονεῖ τὸν Aoy- 
7έβαρδο»” (Theophyl. Sim. 3 17). 

μυςήρ. 
µυςήρια τελεταί. µυςήρια ἐκλήῦθη παρὰ 

τὸ τοὺς ἀκούοντας μύειν καὶ μηδενὶ ταῦτα 
ἐξηγεῖσθαι: µύειν δέ ἐσι τὸ κλείειν τὸ ςόµα. 
seh. A Ran. 459. 

µύςης ὁ τὰ µυςήρια ἐπισάμενος ἢἤ ὅι- 
ὁάσκων. 

μυςιλᾶται κατατρώγει. ἰδίως δὲ µι- 
σίλη λέγεται ὃ ἄρτος ὁ τοῖς κυσὶ ῥαλλόμε- 
νος. καὶ μεμυςιλημένας ἀντὶ τοῦ κάτειρ- 
7ασμένας ἤδη καὶ ἑτοίμους, τουτέςι µεµα- 
σηµένας. sch. Α Έα. 824 εἰ 1165. 
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μυςίλην ψωμό», κοῖλον ἄρτον, ὃν ἐποίην 
ἵνα ζωμὸν ἐν αὐτῷ ῥοφῶσι. 

μυςιπύλος ὅ περὶ τὰ µυςήρια ἄναςρε- 

φόμενος. 
Μυσῶν λεία παροιμία τίς ἐσι λαβδσαα 

τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν καταδραμιόντω» ἄςυγει- 
τόνων τε καὶ ληςῶν τῆς Ἠνυσίας κατὰ τὴν 

Τηλέφου τοῦ ῥασιλέως ἀποδημίαν. Ηατρ. 
Πνυσῶν λεία παροιμία ἐπὶ τῶν κακῶςὴ 

ὁιαρπαζοµέω»" οἱ γὰρ περίοικοι κατ ἐκεῖ- 
νον τὸν χρύνο» τοὺς ἸΜυσοὺς ἐληίζοντο. 

Ἠύσωνα τὸν Χηνέα. 
ΠΜ υτιληναῖος ὃ ἀπὸ Ἠυτιλήνης, 
αύττις µύττέως, τὰς μύττεις. 
πυττωτό» ὑπύτριμμά τι διὰ σκορύδου. 

κατασκευάζεται δὲ ἀπὺ τυροῦ καὶ σκορόδου 
καὶ ᾠοῦ. ἀπὸ τὸ παντὸς ἂν κατασκευάσµα- 
τος τὸ µέρος ἐδήλωσε, τουτέςι τὰ σκύροδα. 
oneot τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα"' {ΑΛ 
Αεὶν. 173). 

κυχαίτατον ἐσιώύτατον. καὶ µυχοί- 
τατον. 

μυχθδίξεις χλευάζεις, μιυκτηρίζεις" ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ ὅ 179) "καὶ σιμὰ σεσηρὼς 
μυχθίζεις. τάχα που σαρδάνιον γελάσεις. 

; κος 
μύχιος σήραγξ. 
µυχοί παρὰ Ἡροδότω (9 11) καταδύσεις, 

τὰ ἔνδον, 
µυχός ὁ ἐνδότατος τόπος. (8 ΑΙ. 571) 

“ὡς σφιν γένηται γηροβοσκὺς εἰσαεί, μέχρις 
ἄν μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω Φεοῦ.' 

μυ ώνων τῶν νεερωδῶν τόπων" Προκό. 
πιος Goth. 5 33) "Γότθων δέ τις ἀκοντίῳ 
ῥαλώ», μυ ώνων» δὲ οἳ ὄπισθέν εἶσι τῶν κνη- 
μιῶν ἑκατέρων ἐπιτυχών, ἐφχύμενος τὸν νε- 
κρὸν εἶἷλκε.' 

μυωξία ὑβρισικὸς λύγος. σημαίνει δὲ 
τοὺς τῶν μυῶν χηρωαμούς. 

µυωπάζω τυφλώστω. Όθειμπρῃ, in 2 Pe- 
π 1 9. 

μυωπιζύμενος µυωπάζων,' παρακαμ- 
μύω», ἄκροις τοῖς ὀφᾳδαλμοῖς προσέχων. eſ. 
ν. ἐμυωπίασε. 

μνυωπίζω καὶ τὸ τύπτω. 
μύωψ μυῖά τις ἐρεθίζησα τὰς ῥᾶς. λέ- 

/ 

Ἱστται παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν "Εκάλη ""βησόος 
μύωψ'' (φεῖν, Hom. χ 300) ὁ τοὺς ῥοῦς σοβῶν 
καὶ διώκων µύωψ. λέγεται µύων) καὶ ἡ µά- 
σιξ τοῦ ἵππεα, τὺ σιδήριο» ὃ ἐπὶ τοῦ ποδὸς 
φοροῦσι κεντοῦντες τοὺς ἵππους' Πολύβιος 
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ελ. J J . “ ὧἾ:. } / 

ϱ δὲ προσθεὶς τοὺς (ύωπας ἐξ ἀμφοτέροιν 
- - * .. * τοῖν μεροῖν Πλαννε κατὰ κράτος. καὶ ἐν ἐπι- 
’ * — 

χοάµµατι (ΑΡ 5 203) | {υσιδίκη σαὶ Κύπρι 
-- ’ 1 ’ 

τὸν ἱππαςῆρα µύωπια, Χρύσεον εὐκνήμα χέν- 
» «4 . * .. 

τρον ἕθηκε ποδός, καὶ αὖθις (ὐ 95) ρου- 
σρύφον ἀκροσίδαρον ἀπειλητῆρα μύωπα, 

μ —X 43 *2 22 
και αὖθις (ὃ 3) κέντρα τ ἐναιμήεντί διω: 

ξίπποιο μύωπας. 
» * 

]ωάρ ὄνομα κύριον. καὶ Ἠωαβέτις 

ὁ ἀπὸ τῆς τοῦ Π]ωὰρ φυλῆς ϱ πο της του τ(υς του 15. 

μωάω. 
Πωδεείμι ὄνομα πόλεως παρὰ Ἰωσέπω 

A. l. 269. 
Moxiu, καὶ Ἠωκισία κινςέρνα, ἡν 

* * * J . * 4 

ἔκτισεν «4ναςάσιος ὁ Φίκορος. εἰ. ν. 4γαςά- 

σιας ος. 
µωκίζω ἑἐμπαίω. 

, * ⸗ 

Ἠ ὦκιος ὄνομα κύριον. 
κος χλευαςής, µωρός, σχώπτης. καὶ 

πιωκωμένης χλευαζομένης, 
Ιιωκώμενος κατατρώγω». 

— [4 ΄ J— . 4 ⸗ 

Ν΄ ῶώλος ἡ μάχη διὰ τὸ μολύνεσθδαι αἷ- 
* * ΄ - 

ματι ἀπὸ τοῦ μµολύνεσθαι τῶν ἀποώνη- 
σκόντων τὰ σώματα ἐν πολέμῳ, ἤ παρὰ τὸ 
μόλις ἐκφυγεῖν, η ὅτι μειοῖ, ὃ ἔσιν ἐλαττοῦ 

τοὺς ὄχλους, ἡ ὅτι ἐς αὐτὸν εἴλεκται τὰ 
αι πληη. 

— * 3 . 3 

ν  µῶλος ή πολυχροριος μάχη, παρά τὸ μὴ 

λύεσθαι ἡ παρὰ τὸ μολεῖν' δεῖ γὰρ ἐν αὐτῷ 
4 ⸗ * .. ο ’ 

σπεύδειν. σημαίνει δὲ καὶ ὄνομα πύλέως, 
πωλόχιον λαχανηρὸν γένος. 

» Ἡ Αι * ῃ .. ο. / 
μῶλυ ἀντιπάθιον, η ῥοτάνῃ ἀλεξιφάρ- 

ο ’ ./ 

μακῦος, πτοι τη) ανον οιον, 
* * . 

μώλωψ ἔναικον ἄλγος. 
7 4* , — ͵ Σ ΝΔ 

πιωμά (Α Αν. 171) ψέγεις, ἀνιχνευεις, πύ 
— — J * ⸗ 3 

τοῦ µωμιῶ. καὶ μωμᾶται έχει, καὶ µω” 
µητά ψεκτά. 

πῶμαρ ὁ μῶκος. ἡ μιῶμαρ ὁ µωρύς, καὶ 

ᾗ μάχη, 
΄ 

μωμιαςής. 
μωμεύειν. 
μῶμος σκώπτης' τὰ δὲ πρὸς ἀφετὴν 

J ΄ . . * 

εκ. δικαιοσύνη (ον. Γομείας |). 
— 1 κ. 

| ῶν άρα. σηµαίνει σύνδεσμον ἐπιζητη- 
τικόν' τὸ γὰρ µῶώσθαι ζητεῖν. 

,  μῶν"' 4ρισυφάνης (Εᾳ. 185) ̓ μῶν ἐκ κα. 
λῶν εἰ κἀγαθῶν: μὰ τοὺς θεούς. καὶ αὖ- 
ὃις ᾽μιῶν ἐςίν;' ἄρ ἐςί; Lys. 306) "μῶν 
ὑςερύπους βοηδῶ; μὴ ὕςερον τοῦ καιροῦ ͵  
ἦλθον εἰς τὸ ῥοηύῆσαι; 

μῶνυξ ὁ μονῶνυξ. καὶ μώνυγες ἵπποι. 
— ω. - ιο) ν ν 3 . 9 μώνυχα ὅφα ἵππος ὄνος ὀρεὺς καὶ εἰ 

τι ἀλλο. τούτοις συµβέβηκε µη νεῖν χαι 10- 
φούροις κεκλῆσθαι. 

μµωπεύειν (πι μωκεύειν) μέμφεσθαι. 
μῶρα ἀνύητα, παράλογα" (Α Εοεὶ. 411. 

λόγος γέ τοί τις ἔσι τῶν γεραιτέρων, ος 
ἄν ἀνόῃι ἤ μῶρα βηλευσώμεθα, ἅπανι ἐπὶ 
τὸ ῥέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν.' λέγεται ὅτι 19: 
σειδῶν --- ἐπιτυγχάνει». εἴ. ν. γεραίτερος. 

μῶρά µοι ὑὐυκεῖς φρονεῖν ἀντὶ τοι 

εὐήνης εἰ, νῦν ῥηλόμενος µαλάσσειν ἐξαχμά. 
Ίσαντος τοῦ καιροῦ. ὃ «ας φησὶ πρὸς Τέ 
[κμησσαν (594). καὶ αὖθις (08 040) "ᾱρ 
᾿οὐχὶ μῶρόν ἐςι τοὐγχείρημά σου, ἄνευ τε 
πλήύας καὶ φίλων τυραννίδα Φηρᾶν, ὃ πἰτ; 
ψει χρήμασίν ϱ) ἁλίσκεταις καὶ αὖδις 4 
Αν. 1908). ̓  ὠ μῶρε μῶρε, μὴ Φεῶν κίνει ᾳ: 

νας δεινάς, ὅπως μή σου γένος πανώλεόρο 

ά4ιὺς µακέλλῃ πᾶν ἀναςρέψῃ δίκη. ἐπὶ το 
βλασφήμων εἴρηται. 

µωρία διὰ Ἀριςόν Cor. 4 10), ὅταν 
τοὺς οἰκείους λογιαμοὺς λυττῶντας ἀκαίρως 
χαταςέλλωμεν, ὅτων ἔρημον καὶ κενὶν τῇ 
ἡμειέραν διάνοιαν τῆς ἔξωνεν ποιῶμεν πι: 

δεύσεως, «ν', ὅταν δέη τὰ τοῦ Ἀριςοῦ δέχε 
σαι, σχολάίουσαν καὶ σεσαρωμένιν αὐτίν 
πρὸς ὑποδοχὴν τῶν Ψείων λόγων παρέχωμ. 
Chkrysost. 1.8 p. 396. 

µωαωροί καὶ ἀβέλτεροι καὶ κεχηνότες ἨἩ ιμ- 
µάκυθοι Ἠελητίδης Βαταλίων Ἱκόφαιβος «4 

Rau. 1019). 

μωροκακυή(δη" "Ἡἠν δὲ κακοῦργός τ' 
καὶ εὐπαράγωγος, ὃν δῆ μωροκακοήὺτ Σα: 
Γλοῦσι (Ῥτοςορ. Are. 8). 

µωρός ὁ ἄνους. 
μῶρος. παρὰ «ἄττικοῖς προπερισπᾶτω. 

πώ μῶροι, οὐκ ἐςε τὸν σοφώτατο» τῆς τρα 
7ῳδίας εἰπόντα ἡ γλὠττ ὀμώκογ”, ἡ δὲ φο; 

— 

ἀνώμοτυς.” 
| μωρότερος Πορύχου, — —B 
λέμων φησὶ λέγεσθαι ταύτην παρὰ Σικειο 

ἴταις οὕτως ᾽μµωρότερος εἰ Ἠορύχα, ὃς τό 
ὃον ἀφεις ἔξω τῆς οἰκίας κάθηται. «Ἠόρ 

ἴχος δὲ παρ αὐτοῖς ὁ «Πιόνυσος κατ ἐπίδαω, 

διὰ τὸ µολύνεσθαι αὐτοῦ τὸ πρόσωπο» ὺ 

| τῇ τρύγῃ γλεύκει τε καὶ σύκοις. μορύξ ζαι ἐν 

τὸ μολῦνωι" Όμηρος }οῦν (ν 435) τὸ — 
λυ σμένος μεμορυχμένος φησί». εὐκνεια ὁἳ 

ἱπούτου καταγνωσθῆναι, παρ ὅσον ἔξα Τί 



μωρούς -- 

»εὼ ἐν ὑπαίθρῳ αὐτοῦ τὸ ἄγαλμα καθίόρυ- 
ται παρὰ τῇ εἰσύδῳ. τάττεται δὲ ἐπὶ τῶν 

ν — 
εὐηθές τι διαπραττοµένων. Ζεπου. 513. 

μιωρούς (1 0ος. 3 19). τοὺς τοῦ κόσιιου 
σοφοὺς καλεῖ μωρούς. 

ιῶσφδαι. (ακη. or. p. 219) τὸ λάννά- 
ΝΟ» μῶώσθδαι καὶ πολυπραγκονεῖν. ἀντὶ τοῦ 
ζμτεῖν παρὰ {άκωσι. 

μῶυ τὸ ὕδωρ παρ «4ἰγυπτίοις, ἐξ 
καὶ ἹἨωνσηῆς. 

ἹΜωυσῆς ὁ προφήτης καὶ νομοθέτης. 
ον - ΄ * σε. - ον 

ὅτι ἐν τῷ π᾿ τούτου ἔτει ἐξῆλῶον οἱ υἱοὶ 
.. 3 ζ ., 

Ἰσραὴλ ἐξ «Αἰγύπτου, ἐν Ἡ παρῴκησαν ἔτη 
— —* 9 4 3 ΄ σιε’. πῶς οὖν φησὶν ὁ Φεὺς πρὸς τὸν 4βραάμ 
* c⸗ ”, , 

( Genu. 12 8) ὅτι πάροιχκον ἔςαι τὸ σπέρμα σε 
έτη υ’;: ἀλλὰ ὁῆλον ὅτι ἀπὸ τῆς ἀναβάσεως 
᾽4ῤραὰμ ἐκ Χαρὰν δεῖ τὴν τοῦ λαοῦ παροι- ΄ ή 
κέαν ἀριὼμεῖν' οὐ γὰρ ἐν 4ἰγύπτῳ μόνη γέ- 

9 4 7 7 ή — —— — 
3 12 - ” ’ 

70νεν η παροίκησις, ἀλλὰ καὶ ἐν γῇ Χαναάν. 

ζ 
ου 

7Ηωυσῆς γὰρ λέγει (Εκοά. 12 40) "ᾗ δὲ πα- 
Ὠοίκησις τῶν υἱῶν Ἰσρωὴλ ἐν ΥΓ Χαναὰν 
καὶ ἐν 4ἰγύπτῳ ἔτη ν΄ καὶ λ, καὶ τὸ μὲν 
"4βραὰμ ἀπὸ τῆς ἐκ Χαρὰν ἀναβάσεως κιέ- 
χρι τῆς Ἰσαὰκ γεννήσεως ἔτη κε, ἀπὸ δὲ 
᾿Ισαὰκ µέχρι ]ακὼβ ἔτη ἕ’, ἀπὸ δὲ Ἰακώβ 
μέχρι τοῦ ««{ευὶ πί, ἀπὸ «{ευὶ µέχρι Καὰν 
µε’, ἀπὸ Καὰθ µέχρι "4μρὰμ ΣΥ, ἀπὸ ωυ- 
σέως μέχρι τῆς ἐξόδου π᾿. καὶ οὕτως ἐξῆλ- 
Φεν ]σραὴλ ἐκ τῆς «4ἰγύπτον. 
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Νάῤις Ἀάῤβιδυς ««Πακεδαιμονίων τήύ- 
θαγνος. 

3 
νάῤλα εἶδος ὀργάνου. 

ζ Ἶ 3 4 
Ναῤουθαί. οὗτος ἦν ἐπὶ "χαάβ, ἐξ 

.. 4 * * * -” 4 

Ἰζάρου πόλεως, ἀγρογείτων Ω». τοῦ δὲ ῥα- 
” - Ἶ . * ⸗ J 

σιλέως παρακαλοῦντος αὐτὸν ἀποθίδοσθαι 
τιμῆς ὕσης βούλεται τὸν πλησίον αὐτᾷ τῶν 

⸗ — ΄ εκ. 4 “1. Λ.Ἡ ’ 

ἰδίων ἀγρόν, ἵνα συ»άψας ἓν αὐτὸ ποιήσῃ 

κτήμα, εἰ δὲ κ ῥούλοιτο χρήματα λαβεῖν, 
J — 22 - 3 — ασ - 

| ἐπιτρέψαντος ἐκλέξασθαιτῶν ἀγρῶν τινὰ τῶν» 
’ - 1 * 

ἐκείνου, τοῦτο μὲν οὗ φησι ποιήσειν, αὐτὸς 
δὲ τὴν ἰδίαν καρπώσεσθαι γῆν, ἣν ἐκληρο- 
ν»όμησε τοῦ πατρός. λυπηδεἰς δὲ ὡς ἐφ᾽ ὕβρει 

- ’ ”. Ες ν 
τῷ μὴ τἀλλύτρια λαβεῖν ὃ βασιλεὺς ὅτε λε- 

* ΄ , * 3 

τρὸν προση»έγκατο οὔτε τροφή». τῆς δὲ Ἰε- 
22 d Γ J * 
ζάβελ πυνθ ανομένης ὐ τιλυπεῖται, ὁιηγήσατο 
τῇ τὴν Ναῤηιϐαὶ σκαιότητα, καὶ ὦ αυτ  αδ — * ως }ρθή- 
΄ ΄ . 

σάµενος ἐπιεικεσι πρὸς αὐτὸν λύγοις καὶ ῥα- 
- αλ. * “ ἡ * 4 . 

σιλικῆς ἐξασίας ὑποδεεςέροις ὑβρισιλείη, μὴ 
ζ 8* — 

τυχὼν ὧν ἠξίου. ἢἩ δὲ μὴ μικροψυγεῖν ἐπὶ 
τότοις παρεκάλει, παυσάµενον δὲ τῆς λύπης 
ἐπὶ τὴν συνήθη τρωπέσθαι πρόνοιαν" µελή- 
σει» γὰρ αὐτῇ περὶ τῆς Δαβεαθδαὶ τιμωρίας, 

— ⸗* 

καὶ παραχρῆμα πέμπει γράμματα πρὸς τὲς 
5 * - 1 ΄ * ”- 2 3 

ὑπερέχοντας τῶν» Ιουδαίων, ἐκ τοῦ «4γαὰβ 
ὀνόματος, νηςεῦσαι κελεύουσα, καὶ ποιησα- 

µένες ἐκκλησίαν προκαδίσαι μὲν αὐτῶν Να: 
; ε) μμ] J ⸗ πώ πε 

(βαναί (ενω γάρ αυτον ἐκ γένης ἐπιφανᾶς), 

τοῦ Ἰήωυσέως γεννηθέντος οἱ τεκόντες δε- ᾿ 
διότες τοὺς ««Σἰγυπτίους μηχανῶνται πλέγκια 

— 4 - - ’ ΄ 

ῥύῤλινον, ἐμφερὲς τῇ κατασκευῇ κίσιδι, µέ- 
..εθ Ἶ η] ὺς χὺ 5 ῥρυ- | }εύος ποιήησαντες αυταρκες εἰς τό μετ εἶρι- 

χωρίας ἐναποκεῖσθαι βρέφος" ἔπειτα χρίσαν- 

τες ἀσφάλτῳ κατὰ τοῦ ποταμοῦ ῥάλλουσι. 
Οερμοῦδις δὲ ἡ θυγάτηρ τοῦ ῥασιλέως τῦ- 
τον ἀνείλετο. τριετεῖ δὲ γενομένῳ Ψαυμιαςὸν 

ὁ Φεὺς τὸ τῆς ἡλικίως ἐξῆρεν ἀνάςημια. lo- 

ερ]. Α. I. 9. 
κ. — 4 * ΄ | * ΄ 

ὅτι Ἠωυσῆς δὲ π᾿ ἡμέρας ἐνήςευσε, µε 
τὰς προτέρας καὶ μ΄ μετὰ τὺ συντρῖψαι τὰς 

πλάκας, σαπφείρῳ λέδῳ ὁακτύλω Φεοῦ γ Μέχίες, Περ Λε) ηλ ν γοα- 

φείσας. 
Ἀαασων ὄνομα κύριον. 

* 11 * * *— * 

ναβα παρὰ Γωμαίοις τὸ πορὺμεῖον. φαί: 

νεται δὲ ἐν πολλοῖς μὴ διεςσῶσα τῆς Ελλάδος 

φωνῆς ἡ Εωμαϊκή" ναἲς γὰρ καὶ ράῤα ἐγγύς. 
Δαβάται γένος “4ράῤων: 'ὃ δὲ πέµπει 

9— c .. 
πρὺς “4ραβας τοὺς λεγοµένους Ναβάτας, 

J 4 - 3 ΄ 
καὶ Ναβαταῖοι ἐθνικό». 

παρασκενασαµένους δὲ τρεῖς τολμηροὺς κα- 

ταμαρτυρήσοντας αὐτᾶ ὡς τὸν Φεὺν εἴη βλα- 
σφηήσας καὶ τὸν βασιλέα, καταλεῦσαι καὶ 
τούτῳ διαχρήσασδαι τῷ τρόπῳ. καὶ οὕτως 
ἀπέθανε, καὶ προῖκα ἐκληρονόμησεν «{χαὰρ 
τὸν ἀμπελῶνα. ἀγανακτήσας δὲ ὁ θΦεὸς πέµ- 

- ⸗ * 

πει Ηλίαν τὸν προφήτη» πρὸς «4χαὰβ περὶ 
- Λα .. J 3 ο τῶν πεπραγμένων ἐλέγξοντα. καὶ εἶπε τῷ 

ὃν ον ἕ F 
Axrudß Tdvuc ὧν ἀπέκτεινας ἀθίκως τὸν ἆλη- 

— — 2 — 

Φῆ ὁεσπότιν τοῦ χωρίου, κατ ἐκεῖνον τὸν 
/ J ζ κ — J J ς νε 

τόπο» ἐν ᾧ το» Δαροθαι νεκρον συνεβΡη ὑπὸ 
— ο 227 

κυνιῦν ὁαπανηθῆναι, τό τε σαυτοῦ αἷμα καὶ 
τὸ τῆς γυραικὸς ἐκχυν ήσεται, καὶ πᾶν σε τὸ 

γένος ἀπολεῖται τοιαῦτα ἠσεῤηκότος,, ὁ δὲ 
* * * 

"4γαὰβ µετάκελος γενόμενος καὶ σακκίον ἐν- 
ῥυσάμενος γυμιροῖς τοῖς ποσὶ διῆγε μὴ τρε- 
φύμενος, ἀνδομολογούμενος τὰ ἡμαρτημένα 

. . 3 κ... ... 1 4 4 8 

αἱ τὸν Φεὺν ἐξευμεγίων. ὁ δὲ Φεὺς πρὸς 
3 1 — ΄ - 

τὸν προφήτην εἶπεν ὑπερβαλέσθαι τὴν τοῦ 
γένες τιμωρία», ἐπεὶ τοῖς τετολημένοις µε- 

τανοεῖ, τελέσειν δὲ τὴν ἀπειλὴν ἐπὶ τῷ υἱῷ 
Γτοῦ ᾿χαάβ. Ἰονορί. A. 1.8 14. 
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Ναβουχοδορόσορ βασιλεὺς Βαβυλώ- 
νος, ὃ κτίσας τὴν Βαβυλώνα πόλιν μεγάλην 
καὶ κινςέρναν καὶ ἐπάνω αὐτῆς κῆπον τεχνη" 
σάµενος, καὶ καταφυτεύσας παντοδαπὰ γένη 
φυτῶν. εἲς τοῦτον ἡ γυνὴ αὐτὸ περιπολᾶσα 
καὶ πᾶσαν γῆν ἐκείνην ἐποπτεύθσα κατετέρ- 
πετο, ὑπ οὐδενὸς ὁρωμένη. ὁ δὲ Ναβουχο- 

Φονόσορ διαπορευόµενος ἔφη μετὰ ἐπάρσεως 
πολλῆς καὶ ἁλαζονείας "οὐχ αὗτη ἐςὶ Ώαβυ- 
λὼν ἡ µεγάλη, ἣν ἐγὼ εἲς οἶκον (ασιλείας ἐν 
τῷ κράτει τῆς ἰσχύος µου εἰς τιμὴν τῆς δύ- 
ης μι ᾠκοδόμησα, ' καὶ ἔτι τᾶ λόγο ἐν τῷ 

, πάν — — 
σύµατι αὐτοῦ ὄντος φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐγένετο ''σοὶ λέγω, Ναβουχοδονύσορ"' ἡ βα- 
σιλεία σου παρήηλῶεν ἀπὸ σοῦ, καὶ ἀπὺ τῶν 
ἀνθρώπων ἐκδιώξω σε, καὶ μετὰ Φηρίων ἡ 
χατοίκησίς σε, καὶ χόρτο» ὡς βῶν ο 
σε" καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, 
ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύει ὁ ὕψιςος τῆς βα: 
σιλείας τῶν ἀνθρώπω», καὶ ᾧ ἂν δόξη δώ- 
σει αὐτηήν. καὶ αὐτῇ τῇ ὧρα ὁ λόγος συνε. 
τελέσθη ἐπὶ Ναβουχοδονόσορ, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπων ἐξεδιώχύη, καὶ χόρτον ὡς βοῦς 
ἦσθιε, καὶ ἀπὸ τῆς ὁρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ ἐβάφη, ἕως οὗ αἱ τρίχες αὐτᾶ 
ὡς λέοντος ἐμεγαλύνθησαν καὶ οἱ ὄνυχες ὡς 
ὀρνέου. μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν φησὶν ὁ αὐτὸς 
περὶ τῆς αὑτῆ ἀποκαταςάσεως ἐν τῷ καιρῷ 

ἐκείνῳ αἲ φρένες ου ἐπεςράφησαν ἐπ᾽ ἐμέ, 
καὶ εἰς τὴν τιν τῆς βασιλείας µου ᾖλθον, 
καὶ ἡ µορφή µου ἐπέερεψεν ἐπ) ἐμέ, καὶ οἱ 
τύρα»νοί µου καὶ οἱ μεγιςᾶνές µου ἐζήτουν 
µε, καὶ ἐπὶ τὴν ῥασιλείαν µε ἐκραταιώθην, 
καὶ μιεγαλωσύνη περισσοτέρα προσετέθη µοι. 
νῦν οὖν ἐγὼ Ναβηυχοδυνόσορ αἰνῶ καὶ ὑπερ- 
υψῶ καὶ δοξάζω τὸν ῥασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, 
ὅτι πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀληθινὰ καὶ αἱ 
τρέβοι αὐτοῦ κρίσεις, καὶ πάντας τοὺς πο- 
ρευοµένους ἐν ὑπερηφανία ὀύναται ταπεινῶ- 
σαι. καὶ Ησαΐας δὲ λέγει περὶ αὐτοῦ. Οο- 
dren. p. 115. 

νάει Hom. 293) σάζει, ῥέει. 
ραέται οἰκήτορες. 
Ναζαρηνός ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλι- 

λαίας. 

ναζεραῖος ὁ Φεῷ κεχαρισµένος καὶ ἀφιε- 
θωμιένος, ὁ μοναχός. 

Νάζις ἐδνικόν. 
Ναζωραῖος ὁ ἀπὺ Ναζαρέτ. 
ναί συγκαταθέσέως ἐπίρρημια. 

Ναβουχοδονόσορ -- Νάννακος 

ναῖδες πηγαί, η νύκφαι παρὰ τοῖς νά. 
µασι διατρίβουσαι. 

ναΐει διατρίβει. 
ναιετάουσιν οἰκοῦνται. »αίω ναιέτης 

ναιετῶ, ὡς κυνηγέεης κυνηγετῶ. ναιετῶ ναιε- 
τάω ναιετάεσιν. ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθηταᾷ 
τοῦ οἰκοῦνται. 

ναἳ μὰ τό" Καλλίμαχος ἐν Εκάλη "ναὶ 
μὰ τὸ ῥικνὸ» σῦφαρ ἐμόν,' ὃ ἔςι δέρµα. 
'ναὶ τοῦτο τὸ Φένδρεον, αὖο» ἐόν περ." οἱ 

ἀρχαῖοι οὐ προπετῶς κατὰ τιῶν δεῶν ὤμντον, 
ἀλλὰ κατὰ τῶν προστυγχανόντω», ὡς καὶ 3]έ- 
»ανδρος "ιαρτύρομαι ναἱ μὰ τὸν "ἀπύλλω 
τετονὶ καὶ τὰς Φύρας."' καὶ Ὅμηρος (4 9Η, 
"ναὶ μὰ τόδε σκήπτρο». καὶ Εκάλη επι 
᾽'ναὶ μὰ τόν καὶ οὐχέτι ἐπάγει τὸν «εόν. 
ῥυθμίζει δὲ ὁ λόγος πρὸς εὐσέβειαν. 

»αἱ μιὰ τόν. καὶ ναὶ κὰ τόν, εἰγε τοῦυ 
Περσικᾶ τις ἐφάνη, τὸ ᾿Ρωιαϊκὸν ἅπαν ὁμ 
λωλε᾽) «ΓΠεορΙγ]. Sim. 3 9). 

ναὶ μὰ τόν" ᾽᾽ἁμαρτάνοντι ἐπέπληττερ 

καὶ ἀθικόντα ἤλεγχε καὶ ἀνέςελλε τᾶ ἀδικεῖν 

πατρικῇ, ναὶ μὰ τό», ὁ γενραῖος τῇ παρρησία.' 
ναὶ μήν ναὶ ὄντως. 
»αὶ ναὶ μὰ µήκωνος χλόην, ὅρχος 

ἐπὶ χλευασμῷ. 
ΝάΙνο», 
ναίουσιν» οἰκοῦσι. 
Νας ἑταίρα τις, 

καὶ ριξοφάνης. Ηατρ. 
»αίχι ἐπίρρημα συγκαταύέσεως (5 08 

663). 
»άκην πρυβάτων ὁοράν. 
νάκος ἔντριχο» δέρµα, ἥτοι ὁδορὰ προ 

βάτου, κυρίως δὲ τὸ τῆς αἰγὸς δέρμα, κῶας 

δὲ τὸ τοῦ πρυῤάτου. Ἰώσηπος (0. 1. 3 714 
Ἔρπειν τὰ πολλὰ κελεύσας τοῖς εἰσιᾶσι, χη: 

τὰ νῶτα καλύπτειν νάκεσιν, ὡς εἰ κατίδοι 

τις αὐτοὺς νύκτωρ, φωτασίαν παρέχοιεν αι’ 

νῶν.. ἡ δοτικὴ νάκει. 
ν»ακοτίλται οἱ τῶν προβάτων κοτρεῖς 
Νακώλεια ὄνυμα τόπου. 
νᾶμα ὕδωρ ποτό». τόπος κατάρφετος 

»αμάτιαίοις ὑδασι. 

Νάννακος παλωαιὸς ἀνὴρ πρὸ «Γευκαλίν 

νος. τοῦτόν γασι ῥᾳασιλέα γενέσθαι πρὸ τοτ 

Μ{ευκαλίωνος" ὃς προειδὼς τὸν μλλοντα καν 

τακλυσμόν, συναγαγὼν πάντας εἰς τὸ ερ 

μετὰ δακρύων ἱκέτευσε. καὶ παροφιία "ἀπό 

Ναννάκου) ἐπὶ τῶν πάνυ ἀρχαίων. 

ἒ ΄ — 
ης µέμνηται .{νσιας 



Ναννίον — Ναυᾶτος 

Ναννίο». «ἀπολλόδωρος ἐν τῷ περὶ τῶν 
⁊ ⸗ 1 ⸗ 4 4 3 5 ’ ἑταιρῶ» Alyu λέγεσναί φησι ταύτην τὴν ἑτωί- 
ρα» διὰ τὸ Θαλλὸν τὸν κάπηλον αταφαγεῖρ' 

ῤ J ε α) - { — ον J ΄ 
χαέρουσι γὰρ αἲ αίγες τῷ Ψαλλῷ. ἔςι δὲ αὐ- 
τῆς μνήμη καὶ ἐν τῇ κωμωδία. “ἀντιφάνης 
δὲ ὁ νεώτερος ἐν τῷ περὶ τῶν ἑταιρῶν τὴν 
Ναννίον φησὶ Προσκήνιον ἐπονομάζεσθαι διὰ 
τὸ ἔξωθεν δοκεῖν εὐμορφοτέραν εἶναι. Harp. 

»άνος ἐπὶ τῶν μικρῶν παρὰ Νεοκλείδῃ 
. » * * ρ. 6 ’ 

καὶ ᾿4ριςοτέλει. καὶ Θεόφραςος "ώς νάνον 

καὶ αἰδοῖον ἔχοντα μέγα.) οἱ γᾶν νάνοι μέγα 

τῶν ἀνθρώπω», καὶ ναννοφνεῖς. 
λοβοὶ τῶν ἵππων ἴννοί. 8ο]. Α Ῥας. 790. 

Ναξία πύλις, καὶ Ναξία λίθος ἡ Κρη- 
τικὴ ἀχόνη' Νάξος γὰρ πόλις Κρήτης. 

»αξιουργὴς κάνΦαρος. πλοῖα ἦν ἄτω 
λεγόμενα κάνφαροι, ἐν Νάξῳ γινόμενα, ὡς 
»ὸν σίλφας λέγεσί τινα ἀκατίων εἴδη. ρα 
τῖνος δὲ λέγει ... ὅτι Φαλασσοκρατοῦντές 
ποτε Νάδιοι ἐγρῶντο αὐτοῖς τοῖς κανι)άροις. 
ἡ οὕτως" τῶν πλοίων τὰς εὑρούσας πύλεις 
τὰς ἀρχιτεκτονίας ἐποίουν οἱ πρύτεροι ἐπω- 
νύμους, οἷον τοὺς »ῦν λέιβους ναξιουργεῖς 
ὠνόμαζον, ἐκ τῇ αὐτᾷ δὲ εἶναι καὶ κνιδιεργεῖς, 
καὶ κέρκουρα ἀπὺ Κερκύρας, καὶ πάρωνα 
ἀπὸ Πάρου. ἄντικρυς δὲ Μένανύρος ἐν αυ- 
κλήρῳ κάνθαρον εἶπε πλοῖον εἶναι. ἔσι δὲ καὶ 
εἶδος πυτηρίου. καὶ ἐν Πειρωιεῖ Κανθάρου 
λιήν" τρεῖς γὰρ λιένες εἰσίν, οὗτος ὁ Καν- 

Φάρου, καὶ τὸ ἀφροδίσιον, καὶ κύκλω πέντε 
ςοαί, ἀπὸ Ἰκανθάρε ἤρωος. selt. Α Ρας. 1430. 

ναύς. 

»άπη ὀρεινὺς ὑλώδης τόπος, ΞἘενοφῶν 
(anah. 60 19) οὐδετέρως λέγει τὸ »άπος, 
ὡς τὸ έδαφος. 'ἐπεὶ οἱ ἡγούμενοι ἐγένοντο 
μας 4 ’ —* ΄ * 

ἐπὶ νάπει δυσβάτῳ καὶ μεγάλω, ἔσησαν ἀγνο- | 
οὔντες εἰ διαβατέον εἴῃ τὸ νάπος. 

»ᾶἄπυ σίνηπι" Eq. 696) ᾿᾿κάῤλεψε νᾶπυ, 
καὶ τὰ μέτωπ᾽ ἀνέσπασεν. ἐπέβλεψε ὁριμὺ 
καὶ ὀργίλον (δριιὺ γὰρ τὸ νἄπυ) καὶ τὰς 
ὀφρῦς συνέςειλε. 

νά έρδος μυρεψικὸν ἔλαιο». δηλυκῶς" 
(ΑΡ6 200) καὶ ἐς κυανύτριχα χαίτην νάρ- 

ὅον ὑπὸ γλαυκῆς κλειοµένην ὑάλου." 
»άρθηξ" (ΑΡ 6 294) "καὶ πανακείταν νάρ: 

Όηκα κροτάφων πλάκτορα νηπιάχων.᾽ 
»άρκη ἠυρµηκίασις" ριςοφάνης (Υεερ. 

733) ᾿᾽οἶμοι, τί πἐπορῷ’; ὥσπερ νάρκη µου 
κατὰ τῆς χειρὺς καταχεῖται, καὶ τὸ δίφος ὁ 

| μόσασθαι τῷ 
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δύναμαι κατέχειν.' 
Ναρσῆς ςρατηγὸς 'Ῥωμωαίων, ἔμφρων 

ἐς τὰ µάλισα καὶ δραςήριος καὶ δεινὸς ἆρ- 
παρεμπίπτοντι. καὶ παιδείας 

μὲν αὐτῷ οὔ τι μάλα μετῆν, οὐδὲ τὰ τῆς 
εὐγλωττίας ἐπεφρόντιςο" φύσεως δὲ ὁ όγε δε: 
ξιότητι. διέπρεπε, καὶ παραςῆσωι οἷός τ’ ἦν 
λόγω τὰ βεβουλευμένα, καὶ ταῦτα τοµίας γε 

ὢν καὶ ἐν τοῖς βασιλείοις ερυφερώτατα να: 
τεθραμμένος. ἦν δὲ ἄρα καὶ τὸ σῶμα βρα- 

Γχὺς καὶ ἐν ἰσχνότητι ἐκδεδιμτημένος" τὺ δὲ 
αἰδοῖον ἔχασι. νάννοι δὲ λέγονται οἱ κολοβοὶ ' 

οἱ δὲ κο: κτητο ὅσον ἀμέλει καὶ ἀπιςεῖσθαι, ἡν δὲ ἐπὶ 
| Πουςινιανοῦ. Αρα. 1 16. 

ἀνδρεῖον καὶ μεγαλουργὸν εἰς τοσοῦτον ἐκέ- 

Δάρωνος ὄνομα κύριον. 
Νασαμῶνος ὄνομα κύριον. 

ναςόν πυκνόν, µεςύν, πλῆρες, μὴ ἔχον 
ὑπόκουφόν τι. διαφέρει τοῦ μανοῦ. ναςός 

τ — — ο) * 

δὲ ἀρσερικῶς πλακοῦς, ij «Φεριιὸς ἄρτος μετ 
3 ᾿ ’ ’ τες ἐλαίου": “ριστοφάνης Πλούτῳ (1145) '"ηκεν 

χ γὰρ ἄν σοι ναςὸὺς εὖ πεπεμμένος. 
* J— ⸗ Σε ΄ 

ναυάγιο» παρὰ Θουκυδίδη οὐδετέρως 
J - * 
ὅταν τι τῆς »ηὸς ἀποκλασθῇ, οἷον πη- 

— * — J — 

ῥάλιο» ἤ τι τοιοῦτο», ναυ αγία δὲ Φηλυκῶς 
πᾶσα ἡ τῆς »ηὺς ἀπώλεια. 9εἰ, Thue. 1 50. 

"αναγίω» πτωμάτων" (5 El. 728) "ἐξ 
ἑνὸς κακῦ πᾶν ἐπίμπλατο ναυαγίων πεδίο." 

ναύαρχος ὁ τῶν νηῶν ἄρχων. 
Νανατιανοὶ αἱρεσῖται τὰ Νανάτου 

φρονοῦντες. καὶ τούτων ἐγένετο ἐπίσκοπος 

εκ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ χαρίεντα 
αὐτῷ εἴρηται. οί, * Σισίννιος ν, : 

Ν αυνᾶτος. οὗτος πρεσβύτερος ὢν τῆς ἐν 

Ῥώμῃ ἐκκλησίας διεκρίθη, ἐπειδὴ Κορνήλιος 
ὁ ἐπίσκοπος τοὺς ἐπιδύσαντας πιςοὺς ἐν τῷ 

- - εν « « 4 ΄ . νά .) 

ὁιωγμῶ, ο» ὁ βασιλεὺς «Πέκιος κατὰ τῆς ἐκ- 
/ Ν * , ας. J χλισίας ἐκίνησεν, εἰς κοινωνίαν ἐδέξατο. διὰ 

ε] 
ταύτην οὖν τὴν αὐτίαν ὁιακριῶεὶς. καὶ εἲς 
ἐπισκοπὴν παρὰ τῶν συμφρονησάντων αὐτῷ 
ἐπισκόπων προχειρισθεὶς ταῖς πανταχοῦ ἐκ- 
κλησίαις ἔγραφε μὴ Φέχεσθαι τοὺς ἐπιτεδυ- 

΄ — 2 

xorug εἰς τὰ µνυςήρια, ἀλλὰ προτρέπειν μὲν 
αὐτοὺς εἷς μετάνοια», τὴν δὲ συγχώρησιν 
ἐπιτρέπειν Φεῷ τῷ δυναµένῳ καὶ ἐξουσίαν 
ἔχοντι συγχωρεῖν ἁμαρτήματα. τοιαύτας ἐπι- 
σολὰς κατ ἐπαρχίας δεχύκενοι πρὸς τὰ οἰκεῖα 
* - - J 9— 

Πώη ἐποιοῦντο τῶν δηλεμένων τὰς κρίσεις" 
ε - Ἶ ο” .. — 

ὡς γὰρ ἐκεῖνος ἐδήλου μὴ δεῖν ἀξιοῦσθαι 
τῶν µυςηρίω» τοὺς μετὰ τὸ βάπτισμα εἰς 
Νάνατον ἁμαρτίαν πεποιηκότας, τοῖς μὲν ἐδό- 

/ 
μέν, 
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κει πικρὰ καὶ ἀπηνὴς εἶναι ἡ τοῦ κανόνος 
ἔκθεσις, οἳ δὲ ὡς δίκαιον αὐτὸν καὶ ὀρς ὄντι 

τὴν πολιτείαν ἐδέχοντο. ἐν τοσούτω δὲ τότε 
κινουκιένου, ἐπικαταλαμῤάνει Κορνηλίου τοῦ 
ἐπισκόπα γράμματα τοῖς μετὰ τὺ βύπτισια 
ἡμαρτηκόσιν ἐπαγγελλόμενα τὴν σε γχώρησι». | 
οὕτω δὲ ἡιφοτθω» ἐπισελλόντιων τάναντία, 

καὶ ἐκ τῶν Ψδείων ὀγυρούντων ἃ — 

ναυβάτης -- 

ἔλεγεν, ἕκαςος κατ ἔδος εἰς τοῦτο ἔτρειψεν 
ἐς ὃ καὶ πρύτερον μζλλον ἐπέκλινεν" ὅσοι 
7ὰρ φιλαμαρτήµονες, ὁραξάμενοι τῆς τότε 

ὑοβείσης συ;χωρήσεως καὶ εἲς τὺν ἔπειτα 
χθύνον ἐπὶ πάσης ἁμαρτίως αὐτῇ σενεχρή- 
σαντο. ἀλλὰ Νανᾶτος ἐπὶ Δάλεντος τᾷ βωι 
σιλέως διωγμὸν κινήσαντος κατὰ χφιςιανῶν ͵  
ἐκαρτύρησε. Soerat. 4 98. 

»ανῤάτης ἐπιῤάτης, ἡ Ῥαύτης” πεξοὺς, 

δὲ ἀντὶ ναυῤατῶν πορευ ομένους, καὶ ὅπλι- 
τικῷ προσέχοντας μᾶλλον ἡ ναυτικῷ. 

Ναυῇ ὄνομα κύριον. 
Ναύκιοι έθνος. 

ναύκλιθος. Ὑπερίδης οὐ ιόνον ὡς ἡ 

συνήθεια κέχρηται τῷ ὀνόματε, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 

τοῦ μεμισθωμένου ἐπὶ τῷ τὰ ἐνοίκια ἐκλέ- 

γειν ἡ οἰκίας } ᾗ συνοικίας. Harp. 

ναυκρασία. 4ημοσδένης ἐν τῷ κατὰ 

{Πμοκράτους (11). µήπυτε δὲ βλτιον σέρε- 

ται ἐν τοῖς «ἄττικιανοῖς λαυκ κρατιτικάν ἵνα 
ᾖ ἀπὸ Ναυκρατιτικοῦ πλοίου, ἡ πο 

τῶν ἐμπλεόντων" ἡ γὰρ Ναύκρωτις τὺ — 
λαιὸν ει τόριον ἦν τς «4ἰγύπτου. ἐὰν δὲ { 
"αυκραρικά, εἴη ἂν τὰ — ἀρχόντων" να» ] 

γὰρ τὺ παλαιὸν τοὺς ἄρχοντας ἔλε-᾽ 
ἱσοριῶν 

κράρους 
705, ὡς «ῃρόδοτος ἐν πέμπτη (Ἠ) 

ῥηλοῦ. Harp. 
Ναύὐκοατις. 

»αὔλος τὸ ραζλον. ἀθσενικῶς ὁ ναῦλος. 
seli. A Ran. 271. 

ῃ * 3 ὔ ἐν - 
»αύλοχον εὔδιον, ἐν ᾧ αἳ νΓες λοχῶσιν 

ἡ ἀναπαύονται. παρὰ δὲ ᾿Ηοοδύτω G 180) 
λιιὴν ἡ εὐδία. 

. . J J —22 J 2*49 J 
απλοχῶ τὸ τὰς ναῦς ἐνεδρεύω. Ὁ ὁὲ 

ναῦς προσέταξεν ἐν τοῖς ἀγκῶσι ναυλοχεῖν 

λανῷάνοντας, ἐπειδὰν δὲ αἴσθωνται ζευγνύ- 

ειν αὐτὸν τὴν γέφυρα», διαβάλλειν ὡς τά- 
χισα. 

ναύμαλχα (Ποιο, O 389) μακρὰ — 

ὥσε ἀπὸ τῶν νεῶν µάχεσθαι. 
. 

ναυμαχησείοντες πρὺς 

ἑτοίμως ἔχοντες. 

΄ 

»αυμαχίαν 

ναυτοδίκαι 

»αύπλιος ἡ ἐν Φαλάσση πρόοδος. 

ναὓς. "{ρριανός ραϊανὺὸς ὁ βασιλεὺς 

περῶν τὸν ποταμὸν ν΄ νΠας εἰχε. τέσσαρες 
δὲ ἕφερον τὰ σηκεῖα τὰ βασιλικά, αἵτινες 
καὶ τὴ» ερατηγίδα κάλοις μακροῖς ἐξηρτη- 
Πιένην ἐφεῖλκον. εἶχε δὲ ἡ ναῦς μῆκος μὲν 
κατὰ τριήρη µάλιςσα, εὖρος δὲ καὶ βάθος 
καθ’ ῥλκάδα, ὅσον µεγίση Νικομηδὶς Al- 
γυπτίω" ἐν ᾗ ἐπεποίητο ῥασιλεῖ ἀπογρῶντα 
ἐνδιαιτήματα. αὕτη δὲ τά τε ἀκροςόλια 
ἔφαινε, καὶ ἐπ) ἄκρῳ τῷ ἱςίω τὸ βασιλικὸν 
ὄνομα, καὶ ὅσοις ἄλλοις βασιλεὺς γεραίρε- 

ται, Σουσῷ ἐγ κεχαραγµένα. »ενέμητο δέἑτρίχα 
τὸ πᾶν ναυτικόν, ὡς μὴ τῷ ξυνεχεῖ πλόῳω 
ταράστοιντο. 

»αυσθλώσομαι. ναυσθλώσασθαι κυ- 
ρίως ἐςὶ τὸ »αὔῦν μισθώσασθαι" νῦν δὲ τὸ 

νεὼς ἐπιῤήσοιαι. δε]. Α Ρας, 125. 
Λαυσικάα ὄνομα κύριον. 
»αὓς ἐκετεύει πέτρας. ἐπὶ τῶν πάνυ 

ἀναισθήτων ἡ παροιμία. 
Ναυσικράτης κωμικός. τῶν ὁραμιάτιων 

αὐτοῦ ἐςὶ Ναύκληροι, {Περσίς. 
»αυσέπορος (XAnah. 298) ὑπὸ νηῶν 

4 περαιούμµενος. 
ναῦς Νικοιηδὶς καὶ ςερατηγίς. 

"ναῦς παλαιὰ πόντον οὐχὶ πλώσει, 
ἐπὶ τῶν εἰς κδὲν αυντελούντων. 

ραύςανθμον τὸν λιμένα. ἐφράττοντο δὲ 
καὶ δερματίνοις τροποῖς πρὸς τὸ μή βλά- 

ε ο ΄ νε) « π 
Ἱπτεσθαι τὰ σανιδώματα. ἡἢ ὅτι ὁ ναυτικὸς 

ερατὸς ναὐύςαθμος καλεῖται. ευ. Α Ach. 93. 

»αυὐςολία» πλᾶν. καὶ ναυςολῶ ῥῆμα. 

Ναύσων Λαυκοάτει, ἐπὶ τῶν ὁμοίως 
) Γ η / ὼ ͵ — 
ἀπούινδόντων ἀλλήλοις. [ τὸ 

- { — 24 * 

Δωύσων, ὡς τὺ ἀγαθῶν ἀγαθῖδες καὶ λεν- 
* 

κότεροι «Πεύκωνος, 
ναύτης καὶ ὁ ἐπιῤάτης" (ΑΡ 6 106) "εἰ- 

Π » 4 / ἔαες » , 
χόνα της κήλις «Πιονύσα» ὡδ᾽ ἀνέθηκε, σω: 

θεὶς ἐκ γαντῶν τεσσαράκοντα μόνος. 
ναυτιῶν τὺ ἐν τῇ »ηὶ κυρίως ἐμεῖν. 
ναυτικῶς δανείζειν' (Βἱορ. L.7 13) 

.”, . « 3 * — * 1. 

φασὲ Ζήνωνα ὑπὲρ α΄ τάλαντα έχοντα ἐλ- 
Φεῖν εἰς τὴν Ἠλλάδα, καὶ ταῦτα δανείζειν 
νραυτικῶς. 

»αυτιλία ὁ πλοῦς. 

ναυτιλλόμενος πλέω». 
- { ’ 

ναυτέλος ὁ ἰγθῦς, καὶ ὁ ναύτης. 
. . -- - 

»αυτοδίκαι ἄρχοντές εἶσι τοῖς ναυκλή: 
ροις ὑικάζοντες καὶ τοῖς περὶ τὺ ἐαπόριον 



ναῦφι --- νεῆνις 
x ΄ ** 

ἐργαζομένοις, ὡς καὶ ναυφύλακες ἄρχοντές 
τινες ἐπὶ τῆς τῶν νεῶν φυλακῆς. 

᾿ / } 3 , « / ἀρχή τις ἦν “49ήνηισιν οἳ ναυτοδίκαι. 
Κρατερὸς }ὄν φησὶν "ἐὰν δέ τις ἐξ ἀμφοῖν 
ξένοι» γεγονῶς φρατρίη, 

— π ΄ 

βουλομένῳ 4θηναίων, οἷς δίκαι εἰσί, λαγχά- 

νειν δὲ τῇ ἔνῃ καὶ νέᾳ πρὺς τοὺς γαυτοῦί: 

κάς.͵ Harp. . 

ναῦφι ἐν ταῖς νανσί. 
η , F Γ 

ναύφρακτον ῥλέπεις' «ἀριστοφάνης 
- .. — — * 

(Aeh. 95) ᾿πρὺς τῶν «εῶν, ἄνθρωπε, γωύ- 
ο. .. } ολ , * ⸗ 4 θακτον βλέπεις, ἐπειδὴ μεγάλοι ταῖς τριή- 

3 ζ 
ρεσιν οἱἳ ὀφψαλιιοὶ γίνονται, δή ὧν τὰς κώ- 
πας ἐιῤάλλοντες ἐκωπτλάτουν. 

’ . 9 — 
ναυφράκτῳ ςρατῷ (Α Εα. 504) τῷ 

συμπεφραγμιένω καὶ συ»τεταγιιένω" ἐδαλασ- 
— J 92 — . J — 

σοκράτου» γὰρ οἳ «“δηναῖοι µάλιςσα ἐπὶ τῇ 
ἐν “ἀρτεμισίῳ καὶ Φαλαμῖνι ναυμαχία. 

— * 

Ναχώρ ὄνομα κύριον. 
. 2 — 

Νέαιδος όνομα ποταμοῦ, 
— 5 Νε . 3 — 

νεαλής κυρίως ὁ νεωςὶ ἑαλωκὼς ἰχθῦς. 

λέγεται δὲ καὶ ὁ νεωςὶ ἁλισθεὶς καὶ ὁ νεωςὶ 
{ ΄ 3 4 5”. ολ J — }. — 

ἁλούς. ἁππιανός "τὸν ον ἀπὸ τοῦ 
τείχους ὁρᾶν, καὶ τοῖς πονουμένοις ἑτέρους 
νεαλεῖς ἐπιπέμπειν ἀεί. οἳ δὲ Ικελτοὶ κεκκ- 
κότες ἀκμῆσι συμπλεκόμενοι ἔφευγον ἀτά- 
κτως.. καὶ Πολύβιος '"τοὺς πολειίους ἀκε- 
ραίους ὄντας καὶ νεαλεῖς.' 

νεαγεία ἡ ἔπαρσις. 
Νεάνθης Νυξικηνὺς ὁήτως, μαδητὴς 

— 3 / 

Φιλίσκου τοῦ ἸἨιλησίου. 
, ΄ * 

νεαγίας τολμηρός, ἡ ὁ νέος. 
νεανιεύεται νέου ἔργα ποιςῖ, 

* 

νεανιεύματα κοιιπάσµατα, κενὰ τολή- 
ατα. 

νεανικό» ἀντὶ τοῦ μέγα καὶ δυνάμενον 
χορτάσαι νεανίαν" 4ριςοφάνης Πλότω (1137) 

’ 1 
εἴ οι πορίσας ἄρτον τίν εὖ πεπεμμένον 
ῥοίης καταφαγεῖν καὶ κρέας νεανικόν. 

νεανικῶς ἰσχυρῶς, γενραίως" 4ριςσοφά- 
νης (γεερ. 1298) ““κάτυπτέ µε γεανικῶς, ππαῖ 
παῖ καλών... 

1. 

νεανισκεύεται Ίμφις Ἐρίθοις, Π]οσεί- 
2 1, κ. ——— 

ὀιππος «{ημώταις, Ευπολις Σφιγξίν (άῑξίν). 
ἰδίως ἐσχημάτικε τὸ νεανισκεύειν ἐν «{ήμοις" 
— * * * 

“γυναϊκ ἔχοντα µάλα καλή» τε κἀγαθήν. 
αὗτη »εανισκοῦντος ἐπεθύμησέ µου. 

νεαροί νέοι, νήπιοι. καὶ νεαρώτεροι" 
παίδων »εαρώτεροι οἱ λέγοντες μὴ ἐφορᾶν 
τὰ τῇδε τὸ δεῖον.᾽' 

, 3 ο» 
ὁώκειν είναι τη 

755 
ζ « . 

Νέαρχος. οὗτος ξυνεςράτευσεν 4λεξάν- 
3 , “ δ4. 

ὁρῳ, καὶ συγγραφὴν συνεγράψατο ὑπὲρ 4λε: 
** p — 3 { . . ε 

ξάνὺδρς. ἐψεύσατο δὲ ναύαρχο» ἑαυτὸν ἀναγρά- 
* 

ας εἶναι, κυβερνήτης ὤ». Arrian. Anab. 6 2. 

νεάτη ἐσχάτη. καὶ νέατοι φθόγγοι χορ-α 
ῥῆς μηυσικῆς τελευταίας. 

τη ἡ ἐσχά ὶ ἡ νήτη χορδὴ λε-υ νεάτη ἡ ἐσχάτη. καὶ ᾗ νήτη χορδή 
- - 4 γομένῃ ὑπὸ τῶν μουσικῶν πρὺς ἀντιδιαςο- 

λὴν τῆς τε ὑπάτις καὶ τῆς μέσης. 
νέα χελιδών, ἐπὶ τῶν ἐξωπατώντων τι- 

.. χγ. * 

νάς. 4ριςογάνης Ὄρνισιν (Έα. 420 "ἐξηπά- 
τω» γὰρ τὺὸς μαγείρους, λέγων τοιαντί: σκέ- 

ια * { — J c * - 

ψασδε παῖδες, ὁχ ὁρᾶυ': ὡρα" νέα χελιδών. 

οἳ ὃ” ἔβλεπον, κἀγὼ ἐν τοσούτῳ τῶν κρεῶν 
ἔκλεπτον. 

2. 1/ / 3 Ἀέβελ ὄνομα κύριον. καὶ εἶδος (έτρου 

«Εβραϊκοῦ. 
νεβρίζων «{ημοσθένης ὑπὲρ Κτησιφῶν- 

τος (958). οἳ μὲν ὡς τοῦ τελοῦντος γεβρίδα 
J .- Γ 

ἐνημμένου καὶ τοὺς τελουμένους διαζωννύν- 
τος νεβρίσιν, ἐπὶ τῷ νεβροὺς Φιασπᾶν κατά 

* .” 

τινα ἄθρητον λόγον. Harp. 

νεῤρίς": (ΑΡ ϐ 179) ᾿κιασωτὴν ςέρνοιςα 
”.. ΄ 4 τη 

»εβο(ὸ΄ ἀναπτομένη. 
. 4 ” / 4 * 3 4 »εβρίς ἐλάφου δέρμα" ἐν ἐπιγράμμασινΏ 

(ΑΡ 6 87) '"ἀνφετό σοι κορύναν καὶ γεῤρίδας 
5 ΄ ΄ .. 

ὑμέτερος Πάν. 
΄ Ἶ ΄ ε . κ) * * 

νεβούς ἐλάφου γέννημα, οἵονεί ἐπὶ τὴν 
βορὰν ἐξιὸν καὶ νεμύμµενον. ἐτυπολογεῖται δὲ 
»εοπύρος τις ὤν. καὶ νεῤρεία καρδία" 
' Πάβριος (95 93) "πεινῶσα κερδώ" καρδίην 

- — απ ΄ 

δὲ νεβρείην λάπτει πεσοῦσαν, ἁρπάσασα λα: 
Φοαίως, ι 

Νεβρώςὃ ὄνομα κύριο», ἀφ᾽ οὗ οἱ yiyur- 
« 3 * ΄ . 

τες. ϱ αὐτὺς καὶ Ἠεβρωδης. 

Νεειάν ὄνομα κύριον. 
νέεσίφαι πορεύεσθαι. 
»έηαι πορευδῇς, ἐπανέλθῃς. Hom. 4 39... 
νέηκες νεωςὶ ἠκονημένον. 

΄ 5 . ΄ ΄ .’ 

νεήλατα τὰ νεωςὶ ἀληλεσμένα ἄλφιτα 
3 ΄ ΄ τ 12 ... * καὶ μέλιτι δεδευµένα, οἷς καὶ ἀςαφίδες καὶ 

χλωροὶ ἐρέβινθοι συνεφύροντο" ἃ τοῖς τὰ 
ε * * * ῤ ή ε 4 ἱερὰ τελοῦσιν ἔνεμον. ἐκάλουν δέ τινες αὐτὰ 
καὶ ἀμβροσίαν καὶ µακαρίαν (Ηατρ.. κατ 
ἔλλειψιν δὲ προφέρουσιν οἱ "4ετικοὶ τὸ νεή- 

* λατα, μὴ προστιθέντες τὸ ἄλφιτα. 
΄ ΄ 

νεήλυδες (Ηοπι. Κ 454) νεωςὶ ἐληλυθύ- 
τες. ἡ εὐθεῖα νέηλυς. 

νεηγρίας νεανίας. 
ν»εῆνες νεᾶνις. 



736 νείαιρα -- νεμέσια 

νείαιρα (Που. Ε53φ9φἛ τόπος ἔσχατος ͵  

τῆς γαςρός. 
νἐίατος ἔσχατος. καὶ οὐδετέρως »εί- 

τον. 

»εικεῖ ψέγει, φιλονεικεῖ. 

νεικείῃμσι (Ποι». «4 σῇν9) Καχολογήσῃ. 

νεικέσαι παρ᾽ Ὁμήρῳ (Η161) τὸ λοι" 

δορήσαι, ἀλλ οὐ τὸ κρῖναι. 

νείκη ἡ φιλονεικία. 

νεῖκος διαφορὰ μετ ἐπιπλήξεως" οἳ δὲ 

μάχη, φιλονεικία, λοιδορία. lom. Β 376) "ὃς 

µε µετ ἀπρήκευς ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει 

λέγων κατὰ μέμψι», κιιὶ () 79)” νεῖκος ὈὨδυσ- 

σῆος,. καὶ μάχη” (-ἆ 11) ᾿ἐπεὶ ὣς ὄγε »εἴ- 

κος θήνη, («4 674) ' Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν 

νεῖκος ἐτύχώη.' νῖκος δὲ ᾗ νίκη, διὰ τᾶ |. 

οὐ μόνον δὲ ἡ φιλονεικία διὰ διφθόγγου, 

ἀλλὰ καὶ ἡ διὰ χειρῶν μάχη. 

Νεῖλος ὁ ποταμός. καὶ οὐδετέρως νει- 

λομέτριον τὺ τοῦ Νείλε μέτρον. καὶ Νει- 

λώοις. 

νεῖν κολυμβᾶν, καὶ τὸ »ήθειν κρύκην. 

4ρριωνός (ἴπά. 94 5) ᾿ὅσοι κουφότατοι καὶ 

κουφύτατα, ὠπλισμιένοι καὶ τοῦ νεῖν δαημο. 

γέσατοι, τότες ἐκνήξασθαι χέλεύει ἀπὺ συ»- 

Φήματος.᾽ καὶ αὖδις (lulian. ου. 7 p. 206) 

ὥσπερ Τὰρ οἱ ὄρνιδες ἵπτασθαι, χαὶ »εἶν ᾿ 

ἰχθύες, ὦ τε ἔλαφοι ϱεἲν ἐπεὶ πεφύκασι», 

οὐδὲν τοῦ διδαγὺ ῆναι προσδέονται. 

νειός ἡ νενεασµένη γη. καὶ »ε(οῖο (Ποιη. 

Κ 353, ὃ 041). 

νεῖσοαι χολυμβᾶν (immo — —— — 

νεῖται ἀφίσεται, ἐλεύσετωι (ΑΡΤ 171) 

aud ἔτι μετα, ἰξὸν ἐπ᾽ ἀγρευταῖς χευάµε- 

νος καλάμοις. 

νείφω τὸ βρέχω, διὰ διφθὐγ78. μιφό. 

ενος δὲ χιονιζόμένος, διὰ τοῦ. νήφω»ν 

δὲ ἐγρηγορῶν, θιὰ τοῦ η. 

νεκάδες νεκροί. καταχρηςικῶς δὲ καὶ αἱ 

τῶν ζωῶν τάξεις, 

νεκτάρεον ἠδύ, καλό», εὐῶδες, ἐπὶ τᾶ 

"γεκταρέό ἑαμῶ  (Ηοπι. Γ985). καὶ νέκταρ 

λεν πόμα. καὶ οἶνος οὕτως, ὡς Άναξαν- 

ὀρίδης. καὶ τὸ βρῶμα τῶν νεῶν ὁ αὐτός. 

νεκταρέου φείου. 

νεκρῷ λέγουσα μύδους εἰς οὓς, ἐπὶ 

τῶν ἀναισὺ των καὶ μὴ ἐπαϊόντων. 

νέκυτα. ἡ τῶν νεκρῶν ἑορτὴ φρουδίγα 

παρὰ Πέρσαις, ἑλληνισὶ νέκυια, Menand. 

p. 314 Nieb. 

νεκυόµαντις ὃ ἐπερωτῶν τὸν νεκρό». 
νεκυοςύλος ὁ τοὺς »εκροὺς διαπερῶν' 

(ΑΡ 7 63) "τὸν κύνα «{ιογένην νεκυοςόλε ὁέ 
ξαι πορθμεῦ, γυινώσαντα βίου παντὸς ἔπι- 

ᾖ 4 2 
σκυγιο»ν. 

νέκυς ὁ νεκρύς. 
Νέμεα καὶ Ἴσθμια τόποι ἐν οἷς ἐτε 

λοῦντο. ἐπέτειοι ἀγῶνες. 
Νεμέας αὐλητρίδος μνημονεύει Υπερῦ 

ὅης ἐν τῷ κατὰ Πατροκλέους, εἰ γνήσιος. 
καὶ Νεμέας σέλινα. Ἠπερ. 

Νεμέας χαράδρα. τόπος τις οὕτως 
ἐκαλεῖτο ἐν Πελοποννήσῳ. Harp. 

νέμειν καρπᾶσθαι, διοικεῖν' '“ἀλλὰ παρ 
ἐμοὶ γενομένην πατρίδα τε νέµειν Ἡν ἔὺ 
νέμω, καὶ οἶκον ὃν ἐγὼ κέκτηµαι.᾽' 

νέμειν προςάτη» ἀντὶ τᾶ ἔχειν προςί" 
τη». τῶν γὰρ πετοίκων ἕκαςος μετὰ προς. 
του τῶν ἀξπῶν τινὺς τὰ πράγματα αὗτο 
διώκει καὶ τὸ µετοίκιον κατετίθει, καὶ ο 
ἔχειν προςάτην καλεῖται νέμειν προςάτη». 
Ὑπερίδης 'ὧςε κελευςέον τοὺς μαρτυρᾶντας 
τὰ τοιαῦτα καὶ τοὺς παρεχοµένους µάτη 

ἀπατᾶν ὑμᾶς, μὴ τυγχάνωσι δικαιότερα 1 
γοντες" καὶ νόµον ἡμῖν ἀναγκάζετε παρίχε 

σδαι τὸν κελεύοντα ιιὴ νέμειν προςάτην. 
Νέμειος ἆ ἐν τῇ Νεμέα. 
νεμεσᾷ µέμφεται. 
νεμεσᾶν τὸ ἐμποδὼν ἵςασθαι τοῖς πρα. 

τομένοις κατὰ γνώµη». Artemid. 2 37. 
νεμεσηθείς µειφθείς" "νεμεσηδες ὁ 

ἀλόχῳ κατ ὄρχησιν βέλει τρωθεὶς λείπει τὸ 

βίον.” Ἰώσηπος “παρεκάλει τὸν Φεὸν νεμ: 

σῆσαι μὲν ταῖς τῶν πολειίων» ἐλπίσι, ει 

σαι δὲ τὸν αὐτοῦ λαόν. καὶ αὖδις (δ.Ι.0 

16) Ιεἰ δὲ νεμεσηὺείην τῆς ἐπιβολῆς, οὐ) 

µε μὴ πταίσαντα παρ ἐλπίδας. 
νεμεσήσομαι φφονήσω, καὶ »εμίστ 

σαι µέμψασῦαι. 
»έμεσητικός ὁ ἐναντίος τῷ φύονρς. 

ὁ μὲν γὰρ φθονερὺς λυπεῖται ἐπὶ ταῖς το 

καλών εὐπραγίαις, ἐπεὶ καὶ ὁ φδόνος τοις 

το», νεμεσητικὸς δὲ ὁ λυπούμενος ἐπὶ τα 

τῶν κακῶ» εὐπραγίαις" τοιοῦτον γὰρ ἑ 

µεσις. ὡςε ὁ νεμεσητικὸς οὐ φῷονερός. ες 

᾿δὲτὺ πρόβλημα ὁρικόν. Alex. Aphrod. ἵη Top 

p. 76. 
νεμεσητόν μεμπτόν. 
νεμέσια, ημοσδένης ἐν τῷ κατὰ -ἳε 

Ιδίου (11). µήποτε ἑορτή τις νεμέσεως, κα 



νεµεσίζει --- νέον 

ἣν» τοῖς κατοιχοµένοις ἐπετέλουν τὰ νομιζό- 
μενα. νεµέσια οὖν ἡ ἐπὶ τοῖς νεκροῖς γινο- 
ιένη πανήγυρις, ἐπεὶ ἡ νέµεσις ἐπὶ τῶν νε- 
κρῶν τέτακται. Harp. 

νεμεσέζει µέμφεται. 
. Υέμεσις ἡ δίκη" ριςοφάνης ἄπιπιο Ἐλιτ. 
Phoen. 189) Tec νέπεσι, ῥαρήύῤρομοί τε ῥρον- 
ταί. 

ν νέμεσις µέμψις, δίκη, ὕβρις, φθόνος, 

τύχη. τὴν τῶν ἁλαζόνων τικωρὸν σενέντες 
»έμεσι», ἧπερ αὐτὲς μετῆλθε σὺν τῇ δίκη. 
καὶ αὖδις "οὐκ ἔλαθε τὴν ἅπασιν ἐναντιη- 
κένην τοῖς ὑπερηφάνοις νέκεσιν, ἀλλ’ ἐν ταῖς 
ἐδίαις ἠναγκάσθη παιδευθῆναι συμφοραῖς." 
Ἱπαρην δὲ νέµεσις, Ἡ τὰ γαῦρ ἐποπτεύει 
Πάβριός φησιν ἐν μυθικοῖς (43 6). καὶ «4ἱ- 
λιανός ᾿'νεμέσεως ἐφύρον, τρόπους ὑπερύ- 
πετας καὶ ὑπερηφάνους κολαζούσης, ἐναργῇ 
ειαρτύρια."' καὶ παροιμία ᾽"νέμεσις δέγεπὰρ 
πόδα βαΐει, παρ ὅσον µέτεισι ταχέως ἡ 
ὁαέμων τοὺς ἡμαρτηκότας. οἳ ν. ὑπὸ πῆχυν. 

Νεμεσίω». ὄνομα κύριον" 'ὁ δὲ Νεμε- 
σίων ἀνεπτεροῦτο καὶ µετέωρος ἦν ταῖς ἐλ- 
πίσι, καὶ ἐδόκει ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι ἐμοὶ 
περιτυχών.' οἳ ν. ἑρμαῖον. 

»εμεσῶ ὁοτικῇ. 
νειηθέντω» κληρωθέντων" «ἰλιανός 

΄"ἀλλὰ καὶ ἐκείνων γεμηθ έντων εἲς τὴν σάσιν.᾿ 
»"εμήσασθαι διαµερίσασθαι. 
νεμήσεις ὑποκριτῶν. οἱ ποιηταὶ ἐλάμι- 

βανον τρεῖς ὑποκριτὰς κλήρω νεμηθέντας, 
ὑποκρινομένους τὰ ὁράματα" ὧν ὁ νικήσας 
εἰς τοὐπιὸν ἄκριτος παραλαμβάνεται. ἔξιν 
οὖν οἷον ὁιαιρέσεις. 

νέμοιτο καρποῖτο. 
νέμοντα διοικοῦντα. 
νέμος ἐπάκτιον τὺ ἄλσος, τὺ ὄρος τὸ 

παράλιο». Σοφοκλῆς (Αἱ. 413) "“πάραλά τ 
ἄντρα καὶ νέμος ἐπάκτιον. ᾿οἳ δὲ ἀγχοῦ 
τῆς χηλῆς τοῦ ὄρης ηὐλίζοντο, ὡς τὴ» ὕλην 
καὶ τὸ ἐκ ταύτης νέμος πρόβλημα εἶναι. 

νεμῶ νομιῶ" "τὴν ὁ ἄρ οὐκέτι νεμῶ 

πόλιν” (800 870). 

»ένακτο ἐπεπλήρωτο" Ιώσηπος (Β. 1.1 
13) ""συνεσπίπτει δὲτοῖς πολεμίοις εἴσω" καὶ 

πᾶσα οἰκία ὑπλιτῶν νένακτο, τὰ τέγη ὁ) ἦν 
τῶν µαινομένων κατάπλεα.͵ 

νενεωλκημένας ναὓς ἔξω οὔσας, εἴλ- 

κυσμένας. 
νενηένην σεσωρευµένην. Ἐενοφῶν 

707 

- .. μ * (Απαὺ, 5 4 97) tõpoi γὰρ Φησαυρὺς ἐν ταῖς 
οἰκίαις ἄρτων »νενημένων περυσινῶν.. καὶ 
“ριςοφάνης (Ναὺ. 1903) τί -κάθησθ’ ἀβέλ- 

ν” εἰ * ⸗* 1 2* 

τεροι, ὄντες λίφοι, ἀριθμός, πρόβατ, ἄλλως 

ἀμφορεῖς νενησµένοι; ' τοτέςιν ἀνόητοι. πρὺς 
τοὺς Φεατάς φησι" διὰ γὰρ τοῦ μωροῦ δο- 
χιμάζεται ὁ φρόνιµος. ἀμφορεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ 
µαταίως κέραμοι σεσωρενκένοι" νῆσαι γὰρ 
τὸ σωρεῦσαι. 

νενώμιενα διανενοήκιεύα. 
νεοαρδέα (Ποπι. Φ 346) νεωςὶ πεποτι- 

σμένα. 
ή / »εογιλλόν νεογέννητον. 

»εογ»ό» νεωςὶ γεννηθέντα. 
124 ο. 2 —F J - 

νεοδαμώδης ὁ ἐλεύθερος παρὰ τοῖς 
«Πακεδαιμονίοις. 5ο]. Thuc. 7 58. 

νεόδμητο» νεοδάμαςον. 
»εοεργές προσφάτως εἰργασμένον. 

΄ ᾿ 4 

νεο αλῆς νεωσὶ ῥλαςήσασα. 

νεοι}ανής νεωςὶ τε »εώς. 

νεο ἤγι νεωςὶ ἀκονηθέντι' (ΑΡ 7181) 
'Ἡ δὲ σέθΦεν φὐθιμένης πολιοὺς νεοδῆγι σι- 

δήρῳ κείρατο γηραλέης ἐκ κεαλῆς πλοκά- 
µους, 

νεοίη (ἨΠοπη. ἵμ 604) «ράσος »εύτητος, 
προπέτεια. 

νέοις ιὲν ἔργα, ῥηλὰς δὲ γεραιτέροισι. 
νεοκαταςάτοις ἀνθρώποις φησὶ Θη- 

χυδίδης (3 93) ἀντὶ τῇ νεωςὶ κατωκισµένοις. 
ζ 

Νεοκλείδου κλεπτίςερος. οὗτος κε- 
- 7 4 * 

κωμµώδηται ὡς ῥήτωρ ἦν καὶ τυφλὸς καὶ 
συκοφάντης καὶ κλέπτης. «4ριςσοφάνης lut. 
665) '᾿Νεοκλείδης, ὃς ἔςσι μὲν τυφλός, κλέ- 
πτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηκόντισε." 

Νεοκλῆς “4θηναῖος φιλόσοφος, ἀδελφὸς 
᾿Επικούρου, ὑπὲρ. τῆς ἰδίας αἱρέσεως. ὅτι 

. ΄ 

Νεοκλέους ἐςὶ τὺ λάφε βιώσας, 

»εόκμητο» νεωσὶ κατεσκευασµένο». 
νεολαία νέων συναγωγή, ὁ νέος λαός. 

"ὑπὲρ τοῦ τὴν νεολαίαν τὴν Ρωμαίων ἀξιο- 
** * 3 ’ ΄ * .. 

ζήλως τε καὶ ἁμάγῳ Φάρσει διαγωρίζεσθαι. 

καὶ «4ἰλιανός ''λοιιὸς γὰρ τῇ Εφέσῳ πύλει 
ἐνήκμαζεν οἷος ῥαρύτατος, πθρομυίροις δὲ 

Π 12 
δανάτοις διεφιλείροντο ἡ νεολαία, καὶ ἦν 
ἁγονία, καὶ μέντοι καὶ γυναικῶν καὶ της ἀγέ- 

λης τῆς τετράποδος. 
* 4 . ⸗* 4 

νεόλεκτος ὃ νεωςὶ ἠροισιένος λαός. 

νέο» Ὅμηρος {1 446) ἡβώοντα οὗ λέγει 
΄ , ες 4 3 4 J * 

νέον καθ’ ἡλικίαν, ἀλλὰ κατὰ µεσύτητα, οἷον 

νεωςὶ ἠβῶώντα. . 
47 
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νέοντας νηχομένους" '"ἐφεῖλκον καὶ ἵπ- 
πους νέοντας τρεῖς ἅπια καὶ τέτταρας τοῖς 
ἁγωγεῦσι' «Ρο]νὺ, 3 43). 

»εύπλουτος ὁ γεωςὶ πλουτῶν. 

νεορράντῳ νεαρῷ ἀπὸ τοῦ «ἵματος" 
Σοφοκλῆς (ΑΙ. 30) Ἱπηδῶντα πεδία σὺν νεορ- 
ρέντω ξίφει. 

»εορρύτοις νεωςὶ ῥέουσι. 
»έορτον» »έον" (800 1001) Ἱτέ ὁ) ἐσίν, 

ὦ παῖ Aulovu, έορτον αὖν 

νεός ἡ νεωςὶ ἠροτριαμένη γῇ: Gabr. 33 9) 
καί τις ;εωργὸς πυρὺν εἰς γεὺν σπείρας φύ- 

λασσεν ἑςώς. ) 

νέος ἐςὶ καὶ ὀξύς (Ῥ]αΐο Gorg. p. 463 Ε) 
ἁμαθής ἐςι καὶ προπετής. 

»εόσμηκτον (Ποπ. Ν 349) νεόθηκτον. 
νεοσπά δα τὴν νεωςὶ ἀποσπασφεῖσαν' Πι- 

σίδης ταύτην δἐτὴν φάλαγγα τὴν νεοσπάδα.᾽' 
νεοσσιά ἡ καλιὰ τῶν ςρουδίων. 
»εοσσός ὁ «ρουνός, 
νεοτελής νεωςὶ τετελειωμένος. 
νεοτευχές (Theoerit. 1 28) »εωςὶ κατε- 

σκευασμένον: 
νεοττεία ἡ ἐκλέπισις, 

νεόστιον γέννημα" 4ριςοφάνης (Ἀν. 768) 

"πέρδιξ γενέσθω τοῦ πατρὸς νεόττιον.' τοῦ 
Πισίου ὁ υἱὸς ὅμοιος βούλεται γενέσθαι τῷ 

πατρί: ἦν δὲ ὁ Πισίας προὐύτης. καὶ αὖθις 
Cratinus) τρία κρώδαλ ἁἀναιδῆ, αισίας 
ὨὈσφύων «{ιπρεφής.” 

υ) 

όν. ΠΜένανδρος ἀνδρίᾳ ''καὶ τεττάρων ᾠῶν 
μετὰ τοῦτο, φιλτάτη, τὸν νεοττό». ΙΚλέαρ- 
χος ἐν τῷ περὶ οἵνων συγγράµµατέ φησιν 
'ὸ διαδίδοται ἀργὴ ὑπὸ τὸν ὑμένα λευκόν" 
ἐν τούτῳ γὰρ τὸ σπέρμα, καὶ οὐκ ἐν τι κα- 
λουκένῳ νεοττῷ" διεψεύσῦ πσαν }ὰρ οἱ πρῶ- 
τοι τῶτο φήσαντες, καὶ ἔςι τὺ ὠγχρὺν περίτ. 
τωµα τοῦ σπέρματος... ὅτι δὲ τὸ ὠχρὸν 
»εοττὸν ἔλεγον, μαρτυρεῖ καὶ Ἀρύσιππος ἐν 
τῷ περὶ χρησμῶ» (οἳ, Cic. de divin. 3 65). ὄναρ 
γάρ τινά φησι Φεασάμενον ἐκ τῆς κλίνης αὐ- 
τοῦ κρέμασύαι ὠά, προσαναθέσφαι ὄνειρο- 
κρίτῃ" τὸν δὲ εἰπεῖν “ὀρύττων Φησαυρὸν εὖ- 
ρήσεις κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον.' εὑρόντα δὲ 
σαμνίον ἐν ᾧ ἀργύριον ήν καὶ χρυσίο», ἐνεγ- 
κεῖν τι τοῦ ἀργυρία τῷ μµάντει" τὸν δὲ μάν- 
τιν εἰπεῖν ''τᾷ δὲ νεοττᾶ οὐδέν µοι ῥίδως; ) 

καὶ «{ίφιλος κέχρηται τῇ λέξει" ᾿"οῶν ὁ) ἐν 
αὐτῇ διέτρεχεν γεόττια." 

« ⸗ - - — 
νεοττός ἡ τοῦ ὠᾷ λέκιδος καὶ τὸ πυρ-. 

νέοντας -- Νεργόβριγες 

νεοττός καὶ ὁ νεογνὸς ὄρνις" 'οἶδά τοι» 
ἔγωγε καὶ ἐς η΄ ὅλας ἡμέρας ἀναλωφέντα 
αὐτῷ κατοικιδίας ὄρνιθος ἓ µέγων νεοττόν.᾽' 

νεουργό» νεωςὶ εἰργασμιένον. 
νεύφΘιτον νεωστὶ τελευτῆσαν, »εωσεὶ 

φιλαρέν. 
Νεύφρων ἢ Νεοφῶν Φικυώνιος τρα- 

γικός, οὗ φασὶν εἶναι τὴν τῇ Εὐριπίδε ἨΜή- 

δειαν' ὃς πρῶτος εἰσήγαγε παιδαγωγοὺς καὶ 
οἰκετῶν ῥάσανον. ἐδίδαξε δὲ τραγῳδίας ρκ’. 
συνῆν δὲ τὰ μετὰ ταῦτα 4λεξάνδρῳ τῷ α- 
κεδόνι, καὶ διότι φίλος ἦν Καλλισθένει τῷ 
φιλοσόφῳ, σὺν ἐκείνω καὶ αὐτὸν ἀνεῖλεν αἲ- 
χισμοῖς, 

»εόφυτον τὸ νεωςὶ φυτευδέν. 

Νεόφυτος ὄνομα κύριον. 
νεοχάρακτα νεωςὶ κεχαραγμένα" Σοφο- 

κλῆς Ai. ϐ) "ίχνη τὰ κείνου νεοχάρακτα., 
ὁπύταν γὰρ νεωςὶ αἱ ἀποχαράξεις τῶν ζῴων 
γένωνται, μᾶλλον ἐπακολαῦοῦσιν οἱ κυνηγέ. 
ται, πρὶν ὑπὸ ἀνέμου ἀφανισὸῃῇ ἡ ὀδμη. 

νεοχμός νέας, γέαν καὶ ἀκαταπόνητον 

ὀύναμιν ἔχων. “4ριςσοφάνης (Ran. 1418) "τέ- 
θας νεοχμόν' ἀντὶ τοῦ παράδοξον, '᾿ἀτοπίας 
πλέων”' ἀντὶ τοῦ θαύματος. 

»εοχμοῦ» καινοτομεῖ», νεώτερα ἐργάζε- 
σθαι" 'ὃ δὲ φυλάσσειν τῶν καθεςώτων οὐ- 

δὲν ἠξίου, πάντα δὲ νεοχμοῦν ἐσαεὶ ηθελε” 
(Ῥτοσορ. Άτο, ϐ). 

»εοχιιώσαντες νεωςὶ κινήσαντες. ᾿Ηρύ: 
ὅστος (519). 

»εοχμώσει» νεωτερισθῆναι, καινόν τι 
ἐργάσασδαι" ᾿᾿ἀσχόλους τε γὰρ αὐτοὺς ὄν- 
τας διὰ τὸν πύλεμον μηδὲν νεοχμώσειν. 

νέποδες οἱ ἰχθύες, παρὰ τὸ νε σερητι- 

κὺ» καὶ τὸ πούς' ἄποδες γάρ εἰσιν, ἐν ἐπι- 
γράμμασι (ΑΡ 611) ᾿"πτηνὰ καὶ ἀγροτέρων 
χέρύεα καὶ νεπύδων. 

νέποδες νηξίποδες. τὸ γὰρ ἄποὺες ψεῦ- 
όος" ἔχουσι γὰρ πύδας αἱ φῶκαι. ᾿ἀμφὶ δέ 

µιν φῶκαι νέποδες” Ὅμηρος (ὃ 404). Νέ- 
πως δὲ Νέπωτος ἐθνικόν. 

Νέρβας ῥασιλεὺς τῶν “Ρωμαίων. οὗτος 
καὶ τὸν εὐαγγελιςὴν Ιωάννην ἐκ τῆς ἐξορίας 
| Πάτμα ἀνακαλέσας γαγεν ἐν Ἠφέσῳ, καθ’ 
ὃν καιρὸν καὶ τὸ τῶν Ἱήανιχαίων ἀνεφάνη 
ὑόγμω, αὐτᾶ ἸΗάνεντος φανερῶς ἐξηγεμένα. 

Νεργύβριγες' “ἁππιανός (eſ. ν. µετριο- 
πανεν) ᾿'᾿Νεργόβριγες ὃ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς µε" 
τριοπαφείας πυθόμενοι ἐθδαύμαζον.' 



νέρτερος -- νεὔρα µάχης 

»έρτερος κατώτερος. 
Νέρων βασιλεὺς Ῥωμαίων. οὗτος κρα- 

ταιουµένης αὐτῷ τῆς βασιλείας ἐς ἀνοσίους 
πράξεις ἐξώκειλε, καὶ ἀλλύτρια τῆς βασιλείας 

ἐπετήδευσε πράγματα, κιδαρίων καὶ τρα- 
7ῳδῶν» καὶ ὀρχέμενος ἐπὶ τῶν Ψεάτρω»" καὶ 

4 — 1 

πρὸς πάσαις αὐτοῦ ταῖς ἀφθεμιτουργίαις καὶ 

τὸ τῆς Φεομαχίας μύσος προσέθηκε, διώκτης 
πρῶτος γενύμενος τοῦ φΦείου λόγου. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἀνεῖλε καὶ τὴν μητέρα καὶ ἑαυτόν. 

ὑτι Νέρων ἔτι νέος ὧν ἐσχόλαζε φιλο- 
σόφοις καὶ τὰ περὶ τοῦ Ἀριςοῦ κατεμάνθα- 
νεν' ἔτι γὰρ ἐνόμιζεν αὐτὸν τοῖς ἀνθρώποις 
αυναναςρέφεσθαι. καὶ μαδὼν ὅτι ὑπὸ τῶν 
Ιουδαίων ἐξανρώθδη, ἠγανάκτησε καὶ προσ- 
έταξεν ἐλθεῖν τοὺς ἱερεῖ “ἄνναν καὶ Kaid- 
φαν καὶ αὐτὸν Πιλάτον τὸν ἄρχοντα τύτε 
γενόµενον σιδὀηροδεσμίους, καὶ καθίσας ἐπὶ 

τῆς συγκλήτου τὰ περὶ αὐτοῦ πεπραγμένα 
κατεμάνθανεν. οἳ οὖν περὶ τὺν νραν καὶ 
Κωαϊάφαν ἔλεγον ὅτι ἡμεῖς τοῖς νόμοις αὐτὺν 
παρεδώκαµεν καὶ εἲς καφοσίωσιν οὐχ ἡμάρ- 
τοµεν" ὁ γὰρ ἄρχων ἐξασίαν ἔχων», ὅσα ἠῤε- 
λήθη, ἔπραξεν. ἀγαωνακτήσας οὖν ὁ Λέρων 
Πιλᾶτον ἐν τῷ δεσμωτηρίω ἐνέβαλε, τοὺς 
δὲ περὶ τὸν “ἄνναν καὶ Καάφαν ἀπέλυσεν. 
ἥκμαζε δὲ τότε καὶ Σίμων ὁ μάγος, καὶ δια: 
λεγομένων» Πέτρου καὶ Ὑίμωνος παρουσίᾳ 
Νέρωνος ἤχθη ΠΠιλᾶτυς ἀπὸ τοῦ ὀεσμωτη- 
eis, καὶ “πα τῶν τριῶν τῷ Νέρωνι 
ἐρωτᾷ τὸν αίμωνα 'σὺ εἰ ὁ Ἀρισός; ὃ δὲ 
λέγει ναί. εἶτα ἐρωτᾷ τὸν Πέερον ᾿ ̓σὺ εἰ ὁ 
Ἀριςός;  ὃ δὲ }έγει '"οὔ. ἐμοῦ γὰρ παριςσα- 
µένου εἰς τὸν οὐρωνὺν ἀνελήφ δη» α ἠρώτησε 
δὲ καὶ τὸν Πιλᾶτον | ποῖός ἐςιν ἐκ τούτων 

λεγόμενος Ἀρισός:' καὶ εἶπεν 'οὐδὲ εἷς" 
ὁ μὲν γὰρ Πέτρος μαθητὴς αὐτοῦ γέγονε, 
καὶ εἰσηνέχδη παρ ἐιιοὶ ὡς μαθητὴς ωὐτᾶ, 
καὶ ἠρνήσατο αὐτὸν λέγων ᾿ —* οἶδα τὸν ἄν- 
Όρωπο», καὶ ἀπέλυσα αὐτόν. οὗτος δὲ ὁ 
δίμω» οὐδαμῶς ἔγνωσαέ μοι» οὐδεμίων δὲ 

ἔχει ὁμοιότητα πρὸς ἐκεῖνον: ἔςσι γὰρ οὗτος 
καὶ «4ἰγύπτιος καὶ ἐμπληθὴς καὶ κατάκοµος 
καὶ µέλας, παντελῶς τῆς ἐκείνα µορφῆς ἆλ- 
λότριος. ἀγανακτήσας οὖν ὁ βασιλεὺς κατὰ 
μὲν τοῦ Σίμωνος ὡς ψευσαµένου καὶ εἰπόν- 
τος ἑαυτὸν Ἀρισόν, κατὰ δὲ τοῦ Πέτρυ ὡς 
ἀρνησαμένου τὸν διδάσκαλον, ἐξέβαλεν αὐ- 
τοὺς ἀπὺ τοῦ συνεδρίου. τὸν δὲ Πιλᾶτον 
τῆς κεφαλῆς ἀπέτεμεν ὡς τηλικῦτον ἄνδρω- 

."ν 
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πον ἀνελεῖν τολμήσαντα δΐίχα βασιλικῆς προσ- 
τάξεως. Io. Antioch. οχο. Peir. ϱ. 809. Malala 
Ρ. 328. 

Νέσσος ὁ Κένταυρος, περὶ οὗ φησὶ 20” 

φοκλῆς «Ἴτασλι, 500). «{γιάνειρά φησιν 'οὗ- 
τως ἔχει Υ ἡ πίςις, ὡς τὸ μὲν δοκεῖν ἔνεςι, 
πείρα ὁ) οὐ προσωμίλησά τω. ἀλλ εἰδέναι 
χρὴ ὀρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς ἔχειν, ἔχοις 

ἂν γνῶμα μὴ πειρωμένη. 
Νεςορέῃ GHom. Β 54) τῇ τοῦ Νέςαρος. 

καὶ Νεςόρειος οἶκος ὁ τοῦ Νέςορος. 

Νεςορίδης πατρωνυμικόν. 
Νεςόριος. μετὰ Ἰάνεντα καὶ Παῦλον 

καὶ «πολινάριον καὶ Θεύδωρον ἐφάνη Νεςύ- 
ριος, ἀπὸ [ ερμανικείας τῆς Συρίας, τῇ Φρύ- 

νου Ἰκωνςαντινουπύλεως ὁραξάμενος, ὁμοίως 

τῇ φωνῇ τῶν ἐν Χριςῷ ὁύο φύσεων κακο- 
φρόνως ἀποχρησάμενος Παύλῳ καὶ Θεοὐώρῳ 
τοῖς ἑαυτοῦ προγόνοις' υἱὸς μὲν γὰρ ἦν τὸ 
Κίλικος, ἀπύγονος δὲ τοῦ Δαμοσατέως. καὶ 

διὰ χτῶτο πρὸς τὴν ἁγίαων παρθένο» καὶ Φευ- 
τύκον ἄσπονδον ἤρατο πύλεμον, καὶ τρίτος 
προςάτης γεγονὼς τῆς Ιουδαϊκῆς ταύτης αἷ- 

ρέσεως ἄλλον εἶναι παρ ἑαυτῷ τὺν Ἀριςὸν 
καὶ ἄλλον τὸν Φεὸν λόγον κατὰ τὴν πατρι- 
κὴν αὐτᾶᾷ πλάνην ἐδογμάτισε. ιετὰ δὲ τᾶτον 
Εὐτυχής. ὅτος δὲ ὁ Νεςόριος φυσικῶς εὔλαλος 
ὦν πεπαιδεῦσθαι μὲν ἐνομίζετο, τῇ δὲ ἁλη- 
Ψείᾳ ἀνάγωγος ἦν, καὶ τὰς τῶν παλαιῶν ἐρ- 
μηνεύω» ῥίῤλες ἀπηξία μανθάνειν τυφόµενος 
γὰρ ὑπὸ τῆς εὐγλωττίας ἐκ ἀκριῤῶς προσεῖχε 
τοῖς παλαιοῖς, ἀλλὰ πάντων κρείττονα ἐνό- 

µεζεν ἑαυτόν. Theéodorus presb. de incarn. 
Ἀέςωρ {αρανδεὺς ἐκ. {υκίας, ἐποποιός, 

πατὴρ ΙΠΠεισάνδρεη τοῦ ποιητοῦ, γεγονὼς ἐπὶ 
Σεβήρου τοῦ ῥασιλέως, Ἰλιάδα λειπογράµ.- 
µατον ἦτοι ἀςοιχείωτον (ὁμοίως δὲ αὐτῷ ὁ 
Ίρυφιόδωρος ἔγραψεν Οδύσσειαν): ἔςι γὰρ 
ἐν τῇ πρώτη ἡ εὑρίσκεσθαι α, καὶ κατὰ 
ῥαψωδίαν οὕτως τὸ ἑκάςης ἐκλιμπάνει ςοι- 
χεῖον. μεταμορφώσεις, ὥσπερ καὶ Παρώένιος 
ὁ Νικαεύς, καὶ ἄλλα. 

γενν) άν εἰἶδος μέτρου. 
»εὔμαι ἀντὶ τοῦ ἐλεύσομαι' Ὅμηρος (Σ 

196) ""ἠῶψεν γὰρ νεῦμαι. ἐνεσῶτός ἐσι νέο- 
μαι νεὔμαι. ῥούλεται δὲ εἰπεῖν ἐλεύσομαι. 

νεὔρα μάχης ὁ πλοῦτος" Πισίδης (Ἠε- 
rael. 1 109) "βλέπων µάλιςα καὶ τὰ νεῦρα 
τῆς μάχης, τὸν πλᾶτον ἐκρεύσαντα πρὺς τὺς 
βαρβάρους. 
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"ευρῆφιν EHom. ϐ 300) ἐκ τῆς »ευρᾶς 
τοῦ τύξου. 

νευσούμενοι κολυμβήσοντες: Ἐενοφῶν 
(Απαυ. 4319) "ἐ κδύντες, ἔχοντες τὰ ἐγχειρί- 

ὅτα, γυμινοὶ ὡς νευσούμενοι ἐπειρώμενθα ὅια- 
βωίνειν. 

»εφέλαι ἡ καπνώδης ἐκ γῆς ἀναθυμία- 
σις. καὶ εἶδος δικτύου Φηρευτικοῦ. 36]. A 
Αν. 194. 

νεφέλας ξαΐνεις, ἐπὶ τῶν ιιάτην πο- 

»ούντων. εξ. νν. πλίνώος οἱ φακαί. 
Νεφελοκοκκυγία πόλις παρὰ “ριςο- 

φάνει (Αν. 830) πεπλασμένη εἲς τὸν ἀέρα σα. 
Νεφθαλείμ ὄνομα πόλεως. 
Δεφθαλῖται ἔθνος ἐπικρατῆσαν τῆς 

ἕω παρὰ Ἰωσήπῳ. 
νεφροί οἱ λογισµοί. ἐπειδὴ τὰς ὑπογα- 

ερίους ὀρέξεις οἱ »εφροὶ ὁιεγείρουσι», ἐντεῦ- 
Φεν κινοῦνται τῆς ἐπιθυμίας οἱ λογισµοί. 
Theodoret. in Ps. 7 14. 

νέω τὸ κολυιβῶ, καὶ τὺ πορεύομαι. 
νεωκορήσει (Ῥ]αίο ΒΡ 9 ρ.574Ώ) ἐνίοτε 

ἀντὶ τοῦ ἱεροσυλήσει"' κορεῖν γὰρ λέγησι τὸ 
χωλλύνει», τὸ σαροῦν καὶ ἐκκαλλύνειν, τό τε 
ἐκκορηδείης ἀντὶ τοῦ ἐκκαλλυνθείης. 

νέεωκόρος ὁ τὺν »αὺν κοσμῶν καὶ εὐ- 
τρεπίζω». 

νεωλαία ὁ τοῦ νεὼ λαός, 
»εωλκήσας ἔξω τὴν ναὔῦν ἑλκύσας. 
Νέων Νέωνος ὄνομα κύριο». «Ίημοσύέ- 

νης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (295) περὶ τῆς 
πρὸς Φίλιππο» «τούτου φιλίας. φησίν. Harp. 

νεώνητον τὸν νεωςὶ ἠγορασμένον, ἐπεὶ 
ὴ ἐκ γένους ἦν “4θηναῖος ὁ Ἰκλέων, ἀλλὰ 
γνεωςὶ προσεληλυθὼς τῇ πολιτεία. ἐμφαίνει 
δὲ διὰ τύτων ὅτι καὶ τῶν 4θηναίων καθά- 
πτεται, ὅτι δέον πιςεύειν αὐτοὺς τοῖς γνη- 
σίοις καὶ πολλὰ τὴν πόλιν εὐεργετηκόσιν, οἳ 
δὲ μᾶλλον ἐτίμω» τὸν Κλέωνα. πεφύκαμεν 
γὰρ καὶ τῶν αἰκετῶν' μᾶλλον πιςεύειν τοῖς 

οἴκοι γεννηθεῖσι καὶ συντραφεῖσιν ἢ οἷς ἂν 
ἐπικτησώμεθα πριάµενοι. 5οἩ. AEq. 9. 

»εωρῆ νεωςὶ ἠρτημένον: ἢ ἐκ νέη τινὺς 
καὶ ὥραν ἔχοντος »έαν. “ὁριῶ νεωρῇ βόςρυ- 
χον τετμημένον (8 ΕΙ. 901), καὶ Φοφοχκλῆς 

(00 730) "“φόβον »εωρῇ τῆς ἐμῆς ἐπεισόδυ."' 
νεώρια ὁ ναύςαῦμος τῶν νεῶ», (A Λοὶι. 

918) '"ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριο». ἐνθεὶς ἂν 
ἐς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος, ἄψας ἂν ἐσπέμ- 
Ψειεν ἐς τὸ γεώριον.᾽ 

νευρῆφι» -- νήδυµος 

νεώρια καὶ »εώσοικοι. µήποτε νεώρια 
λέγεται ὁ τόπος ἅπας εἰς ὃν ἀνέλκονται αἱ 
τριήρεις, καὶ πάλιν ἐξ αὐτοῦ καθ έλκονται, 
ὡς ὑποσημαίνουσι .{υκοῦργός τε καὶ Ανὺο- 
κίδης. Ἠατρ. 

νεώς ἀττικῶς ὁ ναύς. 
γενικῆς νεώς τοῦ πλοίου. 

νεώσατε ἀροτριάσατε. 
Νεῶσι «ημοσθένης κατ «4ἰσχίνη (118). 

πύλις ἐςὶν ἐν τῇ Φωκίδι. καὶ Ηρόδοτος μὲν 
ἐν η (39) Νεῶνα ὀνομάζει, Ανδροτίων δὲ ἐν 
ς΄ τὺίδος Νεῶνας. Harp. 

»εώσοικοι οἰκήματα παρὰ τῇ Φαλάσσι 
οἰκοδομούμενα εἷἲς ὑποδοχὴν νεῶν, ὅτε μὲ 
Φαλαττεύοιεν, ὅτι Πολυκράτης ὁ Σαμίων τὸ: 
ραννος τῶν ὑφ' ἑωυτῷ ὄντων πολιητέων τὰ 
τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας ἐς νεωσοίκους συνε: 

λήσωας εἶχεν ἑτοίμους, ἢν ἄρα προδιδῶσου 
οὗτοι πρὸς τοὺς κατιόντας, ὑποπρῆσαι αἲ- 

τοῖσι τοῖσι νεωσοίκοισι (Πετοάοί. ἃ 45). 

νέωςέ προσφάτως. 

νέωτα τὸ ἐπιὸν ἔτος" ήτοι εἷς τὸ μᾶν 
λο». Ebilemo ̓ αἰεὶ ο ἐς νέωτα π]ό- 
σιος.᾽ ἡ ἐκ τὸ νέος, ἐξ οὗ τὸ νεωςί, νέωςα, 
ὡς δή δῆτα, ἐπεί ἔπειτα, καὶ ἐκβολῇ τοῦ 6 
ρέωτα. τὸ ἐκ »έου καὶ ἔναγχος. 

νεώτερα" "τοῦτον δὲ ἀνεῖλον ὥς γε 
τερα κατὰ Ῥωμαίων πράττοντα." 

νέεωτερίζει καινὰ πράττει. 
νειότερίζει». Οουκυδίδης 87 "τῆς 

ἡμέρας τὸ πνῖγος ἐλύπει" νύκτες δὲ µετοπο- 
ριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ µεταβολῇ ἀσθένεια 
ἐνεωτέριζον.' ᾿ὁ δὲ βάρβαρος οὐδὲ ἐπὶ τν 
»εωτερίζησα» τὰ πράγκατα τύχη» ἔσχεν ὄντ- 
νεγκεῖν τὴν αἰτίαν, ὡς ἂν ἔννομιόν τινα καὶ 
ὕπωιθρον ἀγωνισάμενος μάχην. 

νεωτερισμός. 
νεώτερον καινόν" ᾿ὃ δὲ ἔλεγε δεδιέναι, 

ἂν ἀθύκητόν τι καὶ νεώτερο» κακὺν ἀπο 
τήσῃ. 

νεωτεροποιός ἀντάρτης, τύραννος, ἐπι 
Φέτης. 

νεώτερος τὸ συγκριτικὸν ἀντὶ τὸ ἀπ], 
ἀντὶ τοῦ νέος. 

νηα ναὔ», πλοῖο». 

ν»ηγάτεον λεπτό», καινόν, ἁπαλόν, λες 
κό», εὐφυές. 

νήγρετος ἀνέγρετος. 
»ἡ {ία ναὶ μὰ τὸν Alu. 
νήδυμος ὁ ἠδὺς καὶ γλυκὺς ὕπνος. 

Φηλυκῶς δὲ ἐπὶ 



νηδύς --- νηφάλια ξύλα 

»ηδύς γαςήρ, μήτρα. 
»ήεον ὕλη» (Ποιο. 199) ἐσώρευον ὕλην. 

καὶ ν»ηήσας σωρεύσας. 
»ῆες τὰ πλοῖα. 
ντα (Ηοιη. : 498) τὰ ναυπηγήσιμα ξύλα. 

καὶ Νήιον (α 486) ὄρος Ἰθάκης, τὸ καὶ ' Υπο 
» ήτο». 

νήιδα (Ἠοπι, Η 198) ἄπειρο», ἁμαδῆ, 
ἀσφθενῆ. | 

νῆις οὐκ εἰδώςν ἄπειρος. τὴν δὲ νηίδα 
νύμφη» παρὰ τὰ νάματα ἔνιοι, καὶ τὸν Νεζ 

λο». καὶ ἐν Σάµῳ δὲ θηρία γενέσθαι, ὧν 
φδεγγοµένων ῥήγνυσθαι τὴν γῆν" ἐκαλᾶντο 
σὲ νήιάν ὡς Εὐταίων. οἳ, Aelian. Ν. Α. 17 28. 

»ηίτης ὁ διὰ τῶν νηῶν" ᾿ οὐ µόνον νηίτη 

σύλῳ ἀλλὰ καὶ διὰ γῆς κατὰ Βανδίλων ἑςρά- 
τευσε. καὶ «4ἰλιανὸς περὶ ««Πακεδαιμονίων 
"ηίτωις κινδύνοις μὴ πάνυ συνεραφέντες. 

νηκερδής ἀνωφελής, ἀσύνετος. 
»ηκούςησε (Ποπ. Υ 14) παρήκουσε. 
»ηκτά ἔννδρα, κολυµβητά. 
Νηλεύς ὄνομα κύριο». 
ηλεῶς ἀπανθρώπως, σκληρῶς. λέγεται 

καὶ νηλειῶς. 
νηλής (Ποπι. Ι 639) ὁ ἀνηλεής. 
»ηλέίπους ὁ ἀνυπόδητος: (5 00 948) "γε: 

θονταγωγεῖ, πολλὰ μὲν και ἀγρίαν ὕλην ἄσι- 
τος »ηλίπους τ’ ἁλωμένη. 

»ηλιτής ὁ ἁμαρτωλός. 
νῆμια καὶ νήματα. 
»ημερτές ἀληὺές. 
νη»εμία (Ποια. ε9θ1) ἀνέμων ἀπθσία., 
νήνεμος ἄνεμον οὐκ ἔχων. 
»ηοφυλακεῖον. 
ν»ηπενςές ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον 

ἁπάντων”' (Ποπι, ὃ 121) ἀντὶ τοῦ ἀπενθές. 
νήπια τὰ βρέφη. 
»ηπιέη ἀφροσύνη. Hom. { 491. 
νήπιος ἄφρων», ἀνόητος. (Ροϊγὺ. 24 8) 

"Φίλιππος ὁ ΙΜακεδὼ» πολλοὺς ἀνελὼν ὅςε- 
ϱον ἐφφέγξατο τοῦτον τὸν σίχον"' νήπιος, ὃς 
πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει.' (Πε. Ο. 

40) "'νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ 
παντός" ἔσθ' ὅτε γὰρ πλειόνων ἐπιθυμῶν 
τις ἀποβάλλει καὶ ἃ ἔχει. 

νηποινέ ἄνευ τιμωρίας καὶ ποινῆς" ''αἲ- 
τιώτατος γεγονὼς τῆς ςάσεως οὐ φεύξεται 
νηποινὶ τὸ ἐπίκλημα.' καὶ αὖθις "οὐ γὰρ νη- 
ποινί γε πείσεσδαι ἃ πρὸς αὐτῶν ἐπεπόνωει.' 

νηπύτιος νήπιος, ποιητικῶς"' “ρισοφά- 
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νης Νεφέλαις (868) "ρηπύτιος γάρ ἐςι καὶ 

τῶν κρειαθρῶν οὐ τρίῤων τῶνδε. 
Νηρεύς ὁ Φαλάσσιος δεός. 
Νηρῆδας τὰς νύμφας, κατὰ συγκοπὴν 

τοῦ κ. 
Νηρηίδες νύμφαι ν΄ τὸν ἀριθμόν εἰσι. 

Σοφοκλῆς (00718) "τῶν ἑκατομπόδων Νη: 

ρήδων ἀκόλουθος. 
Δηρηίνη. 
Νηρῇῆς κατὰ συναίρεσιν ἐκ τοῦ Νηρηίς, 

ὥσπερ καὶ τὸ Ἀρυσηὶς Ἀρισῇς καὶ Βρισηὶς 
Βρισῆς. 

νηρίθµους ἀνραριθμήτους, ἀπείρους. 
Νηρίον. 

»ηρίτης αλάσσιος κόχλος. 
Νήριτον ὄρος. 
»ῆσαι σωρεῦσαι, καὶ νήσουσι σωρεύ- 

σουσι. 
Νησίον. καὶ »ησιώτης ὁ ἀπὸ νήσου. 

καὶ νησύδριο» νησίον μικρόν. 

Νῆσις Νήσιδος ὄνομα πόλεως, καὶ ὄνομα 

εᾶς. 

νήσος. 

νῆσσα τὸ ὄρνεον. 
Νῆσσα ὄνομα κύριον. 
νηςεία ἐκ τοῦ νηςεύω. καὶ νήσιμος ἡ 

τῆς νηςείας ἡμέρα. 
»ῆςις ὁ ἄσιτος' καὶ τὸ μεταξὺ τῆς κοι- 

λίας καὶ τοῦ σομάχου ἔντερον, παρὰ τὸ ή 
δἐρητικὸν μόριον καὶ τὸ ἔδειν, ἢ παρὰ τὸ νή 
σερητικὸν καὶ τὸ σῖτος. ''νῆςίς ὃ’, ἢ δακρύοις 

γε πικροῖς νωμᾷ βρότειον γένος” Empedo⸗- 
eles ap. Sext. Empir. p. 462 τὸ ὕδωρ λέγων. 

»ήτη χορδὴ µησική, ὀξὺν φΦόγγο»΄ ἆπο- 

τελοῦσα, 
νὴ τήν μὰ τήν. 
»ὴ τὴν ἱερὰν κεφαλήν. τὸ νή κατω- 

μοτικόν ἐςιν ἐπίρρημα, τουτέςι μεῦ’ ὅρχου 
βεβαιωτικόν, ὥσπερ τὸ κά ἀπωμοτικόν, μεῷ’ 
ὅρκου ἀρνητικόν. 
κατωμοτικὰ ταῦτα, ἄπωμοτικὰ δὲ μὰ τὸν 
4, οὐ μὰ τόν. ὡςε ἐσχάτη ἀκυρολογία τὸ 
λέγειν ᾽ μὰ τὸν Aiu ποίησον.” 

νῆτον δυικὸν ῥῆμα. 
»ῆΏτρο» τὸ κλωςήριο». 

ο το 
νηῦς η ναὔς. ' 

»ηφαλέος ὁ σώφρων. 
»ηφάλια ξύλα τὰ μὴ ἀμπέλινα μήτε 

σύκινα μήτε µύρσινα”" ἐκεῖνα γὰρ οἰνόσπονδα 
λέγεται. 

καὶ νῆττα. 

-- 

9 ’ 4 . . ΄ 

η τον τα ναι ιά τον 



745 νηφάλιοι Φυσίαι -- Νικόλαος ἃ 
΄ 7— J 1 * — 5 

νηάλιοι Φυσίαι ἐν αἷς οἶνος 6 σπέν- | Φηριακά, ἀλεξιφάρκακα, γεωργικά, ἑτεροια- 
ὀεται, ἀλλὰ ὕδωρ µελίκρατον. 

νηφάλιος δυσία παρὰ “ἄθηναίοις ἐτε- 
- * 2—— ς ΄ [ή 4 

λεῖτο νημιοσύνη, ηοἳ, ἡλίω, σελήνη, γύμφαις, 
4 Ἡ 2 ⸗* - 11 * * 

κ. ή ρ0ί 1 ουρινεάν ως ησι 0 μετ. και 

ξύλα δὲ νηφάλια τὰ μὴ ἀμπέλινα μήτε σύ- ξ Ἰφάλια τὰ μὴ ἀμπέλινα μήτε σι 
} 3 4 2 . — — 3 ΄ 

κινα, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν Φύμων. καὶ πρώτη 
- “" ή . 4 ΄ Π 

τιν αὐτηῃ Όλη πρὸς τὰς ἐμπύρους Φυσίας" 
24 J 4 * 42 

παρ ὁ χα τούνομα λαβεῖν τὸν uον, ως 

παρὰ τὴν δυμίασιν καὶ τὴν διὴν πεποιημέ- 
νης τῆς φωνῆς. εἰσὶ δέ τινες τὸ παράπαν 
ἄσπονδοι Φυσίαι, κατὰ τύχην εἲς ἔφος πα- 
θελθοῦσαι. δοφοκλῆς (060 ο8) "οὐ γὰρ ἂν 
ποτε πρώταισιν ὑμῖν ἀντέκυρσ ὁδοιπορῶν, 
νήφων ἁἀο πρὸς τὰς Εὐμενίδας λέ’ Ἰ{ων ἀοίνοις, πρὸς τὰς Εὐμενίδας λέγω». 

a * 

νηφαλισμός ἡ προσοχή. 
ν»ηφε 7ρηγόρει, Polyh. 18 93) "ἀλλ ἔσιν 

αἴτιον τὸ μὴ πρόχειρον ὑπάρχει» τὸ παρ 
1.» * — — 

Επιχάρμωῳ καλῶς εἰρημιένον νῆφε καὶ μέμνησ᾽ 
* — * — — * 

ἀπιςεῖν' άρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν.Ὀ 
4 .- 

»ηχεται κολυμβᾶ. 
— » 3 } 

»ηχυτος ἔρως. οἳ, ν. εὐρώς. 
, J — 

γία τά σχοινία (οἳ, νν. ἄκιτιν et ἆλα). 
* — 0 ᾿ 

»ίέῤα χιόνα. καλεῖται δὲ ὅτως καὶ κρήνη 
’ 

Θράκη. 
τ/ ά ΄ 

Νέγερ ὄνομα κύριο». 
4 ΄ »ἔγλαροι τὰ τερετίσµατα καὶ περίεργα 

΄ - * 

κρούµατα. κροῦμα δέ ἐςι καὶ µέλος μεασικὸν 
παρακελευςικὸν ὁ νίγλαρος. 5ος. A Aeh. 568. 

τ — * 

Νιγρῖνος ὄνομα κύριο». 

νίέδες αἰδοῖα, ἡ ὀρχίδια παιθδίων. Σικελοί. 
ρέζε νίπτε. 

3 

ἐν 

»έζει ῥύπτει, πλύνει, νίπτει, κλύζει, ἄπο- 
σμήχει. 

Νικαγόρας Ἰνησωίου ῥήτορος, «4θη- 

ναΐος σοφιςής. γέγονε δὲ κατα Φίλιππον τὸν 

Μαίσαρα. βίας ἑλλογίμων, περὶ Κλεοπάτρας 
τῆς ἐν Τρωάδι, πρεσβευτικὸν πρὺς Φίλιππον 
τὸν ᾿Γωμαίων βασιλέα, 

Νίκαια ὄνομα πύλεως Βιθυνίας, ἐν ᾗ 

παραρρεῖ καὶ ποταμὸς Φάρνετις λεγόμενος. 
Νίκαια «4ἰσχίνης ἐν τῷ περὶ τῆς παρα- 

πρεσβείας (133). ἔςι δὲ πόλις ..οκρίδος ἐπι- 
(αλαττίόιος, 

νικαίην γίκην. 

Νίκανδρος Ἐενοφάνους Ἰολοφώνιος, 

κατὰ δέ τινας «4ἰτωλός, ἁμα γραμιατικύς 
τε καὶ πονητὴς καὶ ἰατρόύς, γεγονὼς κατὰ τὺν 

νέον “ἄτταλον ἦγουν τὸν τελευταῖον, τὸν γα- 
λατονίκην, ὃν ᾿ῬΡωμαῖοι κατέλυσαν». ἔγραψε 

8 

ν 

ένιων βιῤλία ε’, ἰάσεων συναγωγήν, προγνω- “ι ουν οί {ει (πέν ναών ποοῇ 

* * * - 5. 

σικὰ ὃ ἐπῶν (Μεταπέφρασαι δὲ ἐκ τῶν Ἱπ- 
ποκράτους προγνωςικῶν), περὶ χρησηρίω» 

[ή 4 ’ . * * — 

πάντων βιῤλία Υ, καὶ ἄλλα πλεῖσα ἐπικῶς. 

Νικάνωρ ὁ Ερμείη “4λεξανδρεὺς γραμι-ο 
’ 1X Στ 2 . — — ϕ 

ματικός, }εγονῶώς ἐπὶ «{δριανοῦ τοῦ Ἱκαίσα- 
1 ετευ ε ΄ * 

ρυς, Οτε καὶ Ερμµιππος ὁ Byoâürtoç, πεοὶ ςι- 

γῆς τῆς παρ Ομήρῳ καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν 
— 1 * 4 . — — 

ὁιαφορᾶς ἐν τῇ διανοία, περὶ γῆς τῆς κα- 
΄ 4 ΄ ’ 

Φολυ βιῤλία ς’, ἐπιτομὴν τούτων ῥιῤλίον α / ο. , 

περὶ ςσιγμῆς τῆς παρὰ Καλλιμάχῳ, κωμῳ- 
1 3 — 4 - .. 

ὑούμενα, περὶ ναυςάθµου, περὶ τοῦ ὠναξ, 
. * 

καὶ ἄλλα, 
Νιλ ἓσ αε.ό Νικ ὃ Νικάνωρ. τρεῖς γεόνασι Νικάνορες, ὃν 

] ελ — ια) 4 * 

μὲν τιὸς Βαλάκρου, ἕτερος δὲ Παρηενίωνος, 
11 δὲ δ . — ——— κ ὶ "Ύπε 
ἄλλος δὲ Φταγειρίτης τὸ ένος, οὗ καὶ Ὑπε- 

⸗ ΄ J * J * ΄ 

ρίδης μνημονεύει ἐν τῷ κατὰ «{ηιοσθένας. 
Harp. 

Νικασέα νησίδιον πλησίον Νάξου, 
4 ᾿ 

»,κᾷ τὸν ὀνηλότην, πρὸς τὸν μὴ εἰκά- 
Ἱοντα »ουΨετοῦντος, ἆλλ ἑαυτὸν προϊέμενον 

᾿ ’ 

εἰς ἀπωλειαν. 

νίκη ἡ τοῦ πολέκπου. 
νίκη “9ηνᾶ .«Τυκοῦργος ἐν τῷ περὶ τῇ |«Ἵνηνυ - ργος ὦ περι της 

. / — 3, ⸗ {4 στ ’ * 

ἱερείας. οτι δὲ νίκης «4θηνᾶς ξύανον ἅπτε- 
ον, ἔχον ἐν [μὲν τῇ δεξιᾷ ῥοιὰν ἐν δὲ τὴ 
εὐωνύμωῳ κράνος, ἐτιμιᾶτο παρ «4θηναίοις, ε πι ἡ 

νεὐύλωκεν Ηλιόδωοος ὁ περιηγμτὴς ἐν πρώτο οεό υκὲ ουωοος γης θίωτη 
” * 

περὶ ἀκροπύόλεως. Harp. 

Ἀικήτας καὶ Νικήτης ὀνόματα κύρια. 
7 / * 

Νικίας «4δηναίων ςρατεγύς. οὗτος Λέ- 
— κ . . — 9 * 

ὕηρυ τὴν νῆσον εἶλε, καὶ περὶ τῆς Ἀπάρτης 
/ ᾿ 

εἰς όῤον κατέςησε .Πακεδωιονίους, ὡς καὶ 
ε * * - 4 — 

φρουρὰν αὐτοὺς ἐν τῇ πύλει καταςῆσαι. εἰ- 
ρὔνη» δὲ πεντηκονταέτη ταῖς πύλεσιν ἔπου- 

΄ . * J 
τάνευσεν: ἡν γὰρ εἰρηνικός, ὡς καὶ δειλὸς 
εἶναι διὰ τοῦτο νοµίεσθα. ἡ δὲ εἰρήνη 

ἃ / ” * 

ἑβόόμῳ ἔτει διαλύεται, λύσαντος αὐτὴν 4λ- 
χιῤιάδου, «ρατεύει δὲ ἐπὶ Σικελίαν σὺν -4λ- 

- . 4 — * 

κιῤιάδῃη, καὶ ἠττηθεὶς καὶ »ύσω νεφρέτιδι 
3 λ, * ’ * * 

συσχεθεὶς εγραψε πρὺς “{δηναίους Ἡ τὴν 
1 15 
ἄσαν μεταπέµψασθαι δύναμιν ἡ ἑτέραν ἁπο- 

6 — 

| σέλλειν. καὶ ἀπέςειλαν ὑπὸ ςρατηγῷ «{πιιο- 
σψένει, ὃς καὶ αὐτὺς ἠττήίδη. καὶ οἳ μὲν 
ἔφιγον, οἱ δὲ «ερατηγοὶ ἐζωγρήθησαν" ἀπέ- 
Χτεινα» δὲ αὐτοὺς οἱ Σικελοί. 

Νικόλαος «αμασκηνός, γρώριµος Ηρώ. 
όου τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασιλέως καὶ «4ὐγά- 
σου Καΐσαρος, φιλύσοφος περιπατητικὺς ἡ 



Νικόλαος ὃ --- Νικόπολις 
4 * 

Πλατωνικός, ἐγραψεν ἱςορίαν καθολικὴν ἐν 
ο * 2* ⸗ —2 * 

βιβλίοις τι » κιὸ τοῦ βίου Κιωίσαρος ἀγωγήν. 
2* 4 9 - αἳ . 

οὕτως δὲ ἠσπάσατο αὐτὸν Ἰαΐσαρ ὡς τοὺς 

ὑπ ἐκείνου πεμποµένους πλακοῦντας Άικο- 
λάας αὐτὸν καλεῖν' καὶ διαμένει τοῦτο ἄχρι 
τῆς σήμερον». ἔγραψε καὶ περὶ τοῦ ἐὐίω ῥίη 
καὶ εἷς ἑαυτοῦ ἀγωγῆς. 

ζ 3 - ολ ὁ / 9 ⸗ 
οὕτος ἐν τῇ Ολῃ παιδεία τεδραμμιένος 

. 3 9 . — πο 

ὐιὰ τὸ καὶ τὸν πατέρι αὐτοῦ περὶ ταῦτα 
µάλισα σπονδάσαι, ἐπειδὴ ἀπ᾿ αὐτῆς αὐτῷ 
ὃ τε πλῦτος καὶ ἡ δύξα ὑπεγένετο, ἔτι μᾶλ- 
- ** — * — 

ον nsον ταύτην, ἔρωτά τινα ἀθιήγητον 
— — * * α 

αὐτῆς σχώ», ἄλλως τε καὶ φύσεως οὐ φαύ- 
. ια. ᾿ — ⸗ 1ης λαῤόμενος, ὧςε πρὶν γενειᾶν εὐδόκιμος 
εἶναι ἐν τῇ πατρίδι καὶ τῶν ἠλίκων διαφέ- 
ρε. γθαμματικῆς τε γὰρ ἐθενὸς χεῖρον ἐπε- 
μἐμέλητο καὶ δὲ αὐτὴν ποιητικῆς πάσης, καὐ- 
τός τε τραγωδίας ἐποίει καὶ κωμιοδίας εὐδο- 
χίκους, ἔτι μᾶλλον ὕςερον αὐξηθδείς, ὡςε καὶ 
τὴν ὀύναμιν συναυξῆσαι ῥητορικῆς τε καὶ 

— . * ΄ 

µονσικης καὶ τῆς περὶ τὰ µαθήµατα ὕεω- 
ρίας καὶ φιλοσοφίας πάσης. ζηλωτὴς γὰρ 
ριςοτέλους γενόμενος καὶ τὸ ποικίλο» τῆς 

* 

περὶ τὸν ἄνὑρα παιδείας ἀγαπήσως, χάριν 
εἰδέναι πᾶσιν ἔλεγεν ἀεὶ τοῖς µαθήκιασι, πολὺ 

4 * 3X κ) 4 4 ᾽ 4 * 

μὲν ἔχονσι τὸ ἐλευθέριον, πολὺ ὁὲ τὸ χρή- 
σµιο» εἰς τὸν ῥίον, πάντων δὲ µάλιςα τὸ εὐ- 
ὁμάγωγον πρός τε νεότητα καὶ γῆρας. ἔλεγε 

3 ᾿ ’ - - . 

δὲ καὶ τὰς μµούσας διὰ τοῦτο ἄρα πολλὰς 
εν - ΄ 4 4 * 
ὑπὸ τῶν Φεολόγω» παραδεδόσθαι, οτι πολὺ 
τὸ ποικίλυν ἔχει τὰ παιδεύμυτα καὶ πρὸς 
πᾶσαν ῥίη χρῆσιν οἰκεῖον' καὶ οὔτε τὴν ἐμ- 
πεερίαν αὐτῶν οὔτε τὴ» ἀπόλειψιν ὁμοίως 
{ ’ 3 — — — 

ὑπελάμβανεν είναι τῇ τῶν βαναύσων» τεγνῶν, 

ἀλλὰ τούναντίον ἐπονείδιςον τοῖς μετρίως 
ζῶσε τήν τε τούτω» ἄγνοιαν καὶ τὴν τῶν 

͵ η Π ζ 1 ; ο 

ῥαναύσων ἐπιςήμην. οὗτος μὲν οὖν οὐκ ἔςιν 
ο - . ΄ 4 ὑτῳ τῶν παιδευμάτω» πρὺς ἀργυρισιὸν ἐχρη- 

4 * 

σατο, οὐδὲ ἐκαπήλευσε». 
* 4 τ ’ 6 ’ ἀ 4 μέ 

έφη δὲ Ἠικόλαος ομοίων είναι τὴ» 0λη» 
΄ 4 

παεθείαν ἀποθημίᾳ. ὡς γὰρ ἐν ταύτῃ προσ: 
- J ⸗ J x . 

συιιβαίνει τοῖς ἀποδημιᾶσι καὶ μακρὰν ὁδὸν 
ὑιεξιᾶσιν ὅπη μὲν ἐγκατάγεσθαέτε καὶ ἐναυ- 
λίεσῶαι µόνο», ὅπου δὲ ἐναριςᾶν, ὅπου δὲ 

πλείους ἐνδηιεῖν ἡμέρας, ἐνίους δὲ τόπους 
ἐκ παφόδου φεωρεῖν, ἐπανελύφόντας μέντοι 
ταῖς ἑαυτῶν ἐνοικεῖν ἑξίαις, οὕτω καὶ διὰ 

- ο . ϱ Ἡ ΄ ο -- * 

τῆς ὅλης παιδείας διερχοµένους δεῖν ἐν οἷς 
ν ἐ ύ ἐπὶ πλέον ἐνδιατρί ἐ μὲν ἐπιτηδεύμασι» ἐπὶ πελέον ἐνδιατρίῤειν ἐν 

ο 4 

οἷς ὁ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττο», καὶ τὰ μὲν ὅλα τὰ δὲ ἐκ 
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8 — * * * μέρους τὰ δὲ ἄγρι ςοιχειώσεως παραλαμβά- 
ειν, καὶ τὸ ἐκείνων χρήσιμον κατασχόντας 
ε) . ν) 5 2 — * { ΄ * 4 

ἐπί τη» ως ἀληθῶς πατρῳῴαν ἑξίαν ἀνελν ὄν- 

τας φιλυσοφεῖν. Ἐχο, Peir. ρ.417. 
Λικόλαος ἸΗύρων τῆς .{υκίας, ὁ διά-υ 

πυρος τῶν χριςιανῶ» καὶ ζηλωτὴς καὶ ἱερεύς, 
ὁ πολλὴν ἔχων πρὸς τὸν ὑεὺν παρρησίαν. 
οὗτος οὐκ ἔγραψε μέν, ἐν ὀνείροις δὲ ἐπιςὰς 
τῷ βασιλεῖ Κωνςαντίνῳ καὶ τρεῖς «ρατιώτας 
2 F ΄. ᾿ 

ἐκ τινος διαῤύλου κατακριὐέντας τὴν ἐπὶ 
/ * * - 

Φανάτῷ ἐρρύσατο, παράκλησιν δὲ εὐχῆς παρ 
2 — * 24 

αὐτῶν Φεξάμενος, καὶ ἄλλους δέ τινας ςρα- 
/ Ἴ.. 4 J 

τιώτας ὁμοίως ἐκ Θανάτου ἐξήρπασε, καὶ κα 
΄ - * η) 

παύετιι µέχρι τῆς σήμερον τοὺς τὴν πρε- 
έ ⸗ — * J — 

σβεία» αὐτοῦ ἐπικαλουμένους ἀπὸ πάσης 
* ’ 

ἀνάγκης λυτρούμενος. 
Λικόλαος Ἠύρων τῆς «{υκίας, ἀθελφὸςο 

«Πιοσκορίδου γραμμιατικοῦ καὶ ὑπάρχου καὶ 
ὑπάτη καὶ πατριχία, σοφιςεύσας καὶ αὐτὸς 
ἐν Κωνςαντινοπύλει, μιανητὴς γεγονὼς Au- 

* * 

χάρας, έγραφε τέχνην ῥητορικὴν καὶ µελέτας. 
— « ’ . — 

Νικόλαος ῥήτωρ, γρώριος Πλειάρχε ἆ 
3 — 4 ωμά * ⸗ 

καὶ Πρύκλου (Πλουτάρχου δὲ λέγω τᾶ ἐπί- 
χλην Ἀεςορία), ἔγραψε προγυμνάσματα καὶ 
µελέτας ῥητορικὰς καὶ ἄλλα τινά. ἤκμαζεν 
ἐπὶ ««Πέοντος βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρα, καὶ 
ἕως Ζήνωνος καὶ «4ναςασίου. 

7 , * * ο .. Νικόμαχος “θηναῖος τραγικός, ὃς Εὺ-α 
ριπίδην παραδόξως καὶ Οέογνιν ἐνίκησε. τῶν 
ὁραμάτων ἐςὶν αὐτοῦ ΟΙἰδίπους. 

Νικόμαχος «ἀλεξωνδρεὺς τῆς ΓΤρωικῆς,υ 
, ’ ζ κ 

τραγικός, γράψας τραγωδίας ιά’, ὧν καὶ αἲδε, 
ο 4 ΄ 3 * . - 

Αλέξανδρος, Εοιφύλη, { ἠηρυόνης, «ἀλετίδης, 

Πλείθνια, Νεοπτόλεμος, «Ἠυσοί, Οἰδίπους, 
Ηερσίς, Πολυξένη, Ίοιλογία, Ἠετεκβαίνου- 

— * . * * 

σαι, 1 υνδάρέεως ἡ «ἄλκμαίω», 1εὔκρος. 
Ἀικόμαχος Φταγειρίτης φιλόσοφυς, υἱὸς ο 

J 4 * — * ε 3 3 

μὲν «ἄριςυτέλους τοῦ φιλοσόφα, µαὺθητῆς δὲ 

Θκοφράςου, ὡς δέ τινες, καὶ παιδικά. ἔγρα- 
— ΄ . — — 

ψεν δικών βιῤλία ς’, καὶ περὶ τῆς φιυσικῆς 
} ΄ — 9 ή — 

ἀκροάσεως τοῦ πατρὸς αὑτοῦ. 
Νικόμαχος ἰατρός, καὶ αὐτὸς Φταγει-ά 

* ” . { 7 

ρίτης, ᾿Ἡαχάονος τοῦ «4σκλιηπιοῦ υἱός, ἐξ ἃ 
κατήγετο Ἀικόμαχος ὁ πατὴρ “ἀριςοτέλας τᾶ 
φιλοσόφου, καὶ αὐτὸς ἰατρός. ἔγραψεν ἴα. 

— ΄ — * 

τρικῶν ῥιῤλία ς’ καὶ φυσικῶν α. 
Τ ⸗ * —1 . 

Ἀικομήδεια πόλις, καὶ Δικομηδὶς 

ναῦς. 

Νικόπολις. καὶ Νικοπολίτης ὁ ἀπὸ 
τῆς αὐτῆς πύλεως. 



Τ44 

Νικοσνθένης ὄνομα κύριον. 

υ  Δικόςσρατος κωκικύς. τούτου µέμνηται 
᾽4θήναιος ἐν ῥ «{Πειπνοσοφιςσῶν», λέγει δὲ ὅτι 

ὁράματα αὐτοῦ ἐςὶ Πάνδροσος καὶ «ἄντυλ- 
λος, ὣς καὶ (ιλεταίρου ὁοχεῖ εἶναι, καὶ Ἱ]ε- 
ροφάντης καὶ Κλεινή, ἔτι δὲ ἄῤρα καὶ Ἡσίο- 
όος καὶ «ιάῤολος καὶ «4ντερῶσα καὶ Εκάτη, 

/ 1 - * 
ΠΗάγειρος, Qruα (8 Πατριώταῦ, Πλοῦτος, 

Σύρος, “πελαυνόμενος, ἵβευδοςιγματίας καὶ 
΄ * Γοκιςής. ταῦτα ἐν παρα {κ εὕρον κείµενα. 

Νικόςρατος ἸΠακεδὼν ὁήτωρ. ἐτάχθη 
22 — — * ⸗ V 42* 

δὲ ἐν τοῖς κριθεῖσιν ἐπιδευτέροις δέκα ϱἡ: 
’ . 2 

τορσι, σύγχρονος "{ριςείδου καὶ «Πίωνος τοῦ 
΄ 1 J 224 πα) } / 

χουσοςύμου" ἡν γὰρ ἐπὶ Ἡάρκου «ἀντωνίνα 

τοῦ βασιλέως. ἔγραψε δεκαμυθίαν, εἰκόνας, 
πολυμυνίαν, ὑαλαττοργὴς καὶ ἄλλα πλεῖςσα, 

22 Ἡ ’ * 9 * .. Ἡν 

καὶ ἐγκωμια εἰς τε τὸν ἨἩάρκον καὶ ἄλλους. 

Νικοφῶν Θήρωνος «ἄφηναῖος κωμικός, 
σύγχρονος “ριςοφάνους τοῦ κωμικοῦ. τῶν 
ὁραμάτων αὐτοῦ καὶ ταῦτα, ἐξ 'Ίδα ἀνιών, 
» ’ , ο” 413 ’ “ἄφροδίτης γοναί, Πανδώρα, ΙΕγχειρογάςο- 
ϱες, δειρῆνες. 

— — - - 

Νικοχάρης (Φιλωνίδου τοῦ κωμικοῦ, 
3 ο «4θηναῖος κωμικός, σύγχρονος «4ριςοφάνες. 
τῶν ὁραμάτων αὐτᾶ “άμυμώνη, Πέλοψ, Γα- 

—* *⸗ — — λάτεια, Ηρακλῆς γαμῶν, ΗἩρακλῆς χορηγός, 
” — * * * 

ρητες, «άκωνες, «{ήμνιαι, Κένταυροι, Ati- ῥ 
ρογάςορες. 

Υ / * ’ 
Νικυρές ονοια τύπου. 
νικῷεν καὶ νικῴη εὐκτικά. 

Ῥ 

, ζ λ.. J J 
Νίκων. οὗτος πὺξ καὶ πάλη» καὶ παγ- 

’ . * .] 

χράτιον καὶ ὀρόμον καὶ τάλλα ἐν Ὀλυμπία 
. μ ΄ 12 — — * 2 — 

καὶ Ὑεμέα καὶ Ἰσθειοῖ καὶ ἄλλοις ἁγῶσι νι- 
’ ”ρ ΄ ⸗ Γι 

κύσας ἔλαβε ςεφάνους, ὥς φασι, χιλίης καὶ 
/ 3 ή 8 ’ - α 3 

τετρακοσίους. ἀπελθύντος δὲ αὐτοῦ ἐξ ἀν- 
΄ — -- — 

ὕρωπω», τῶν ἀπεχθανομένων τις ζῶντι αὐτῷ 
παρεγίνετο ἐπὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐμαςί- 
Ίου αὐτήν, ἐς ὃ πεσῶσα ἐκείνη ἠμιύνατο τὸν 
ε ’ — J παν * * 

ὑβριςή». τοῦ δὲ οἱ παῖδες ἐπεξήεσαν φόνου 
- ’ — 

τῇ εἰκόνι, καὶ οἳ Θάσιοι καταπορτοῦσιν αὖ- 
/ υ ΄ ’ 4 ’ * 

τν, κατὰ νόμον «{ράκοντος «4θηναία ὕπερ- 
ια σ’ 

ορίοντος φονεύοντα καὶ τὰ άψυχα, ταύτην 
κ. , * -- / ΄ 

δὲ ἡ Πυθία ἔχρησε κακῶς Οασίαις πράττα- 

σιν ἀνενεγκεῖν. ἀπορύντων δὲ περὶ τῆς ἆνα- 
7ωγῆς, οἱ ἁλιεῖς τὰ δίκτυα χαλάσαντες ἐπὶ 

— —* * 2* 

ἰχθῦς ἀνήνεγκαν τὴν εἰκόνα, καὶ ἔςησαν αὐὖ- 
3 ες , ος . . Ὑ 

τὴν οἳ Θάσιοι οδι καὶ πρώτον ἠν. Pausan. 
6 11 de Theagene. 

νέν αὐτάς' "Εὐμενίδας ὃ Υ ἐνθάδ᾽ ὧν 
) — — . — 

εἴποι λεώς ν δοφοκλῆς (00 43). "σύ τοι 

Νιεκοσθένης -- νιφετός 

λέχεις νιν, οὐκ ἐγώ" σὺ γὰρ ποιεῖς τούργον, 

τὰ ὃ᾽ ἔργα τὰς λόγας εὑρίσκεται'' (Ε]. 654). 
Νινευ{ πόλις, καὶ Νινευίτης ὁ ἀπὸ 

τῆς αὐτῆς πόλεως. 

Νιόβη ὄνομα κύριον. 

Νιερεύς ὁ καλὺς καὶ εὔμοοφος. 
Νΐσα πόλις. καὶ Νεσαία πύλις. 

Νισαία τῆς ἸΗἨεγαρίδος γεώριον. 
Νέσαιον τόπος Περσίδος, ἔνθα ἵπποι 

ὤκιςσοι γίνονται, Ἀισαῖοι λεγόμενοι. οἱ δὲ 
(Ποτοάοι, 7 40) ὅτι πεδίον μέγα τῆς Ἠ]ηδικῆς, 

τῷ οὔνομά ἐσι Νίσαιον. τοὺς οὖν δὴ ἵππεας 

τοὺς μεγάλους φέρει τὸ πεδίον τοῦτο. καὶ 
Νισαῖος ὄνομα κύριο», καὶ ὁ πολίτης καὶ 
ὁ ἵππος. 

Νέσιβις Νισίβεως ὄνομα πόλεως, 
Νισιῤηνός ὁ πολίτης. 

Νῖσος ὄνομα κύριον. Νίσῳ ὁ᾽ ἔλαχεν ἡ 
ΙΗεγαρίς. 

»ισσόμενος (Ποπ. Ν 186) ἀναςρεφόμε- 
ν0ς, καὶ »ίσσοντο (0 119) ἀνεερέφοντο. 

νιτάριον καὶ βιτάριον ὑποκορισικὰ 
πρὸς γυναῖκας. νιτάριον οἷον νεόττιον, του- 
τέσι κοράσιο». Σύμμαχος δέ φησι, Νίταρος 

πολὺς ἐπὶ μαλακία ὀνειδιζόμενος, καὶ Πάτος. 

καὶ τὰς μικρὰς καὶ Φηλείας ῥατύλας ἔλεγον, 

καὶ Οεοπόμπου ὁρᾶμα ἔςσι Βατύλη. οἱ ὁέ 
φασιν εἴδη φυτῶν" ψέλει οὖν εἰπεῖν ὅτι ὡς 
ἄνδη µε εἶχεν. ἀριςοφάνης (Ῥ]αε. 1012) "καὶ 
»ἡ «{ἱ εἰ λυπουµένην Υ αἰσθοιτό µε, γιτά- 
ϱιον καὶ βιτάριο» ὑπεκορίζετοι" 

Νιτάριος ὄνοια κύριον. 
Νιτέρειον ἀκρωτήριον. 
Νιτρέα τόπος. 
νίτρον. 
Νίτωκρις ὄνομα κύριον. 
»(φάδες ςαγόνες' καὶ ἔπεα γιφάδεσσιν 

ἐοικότα”. GHom. Γ2329). 
νέφει χιονίζει, καὶ νιφόμενος χιονιζό. 

μένος. 
νιφετός ἡ κατὰ λεπτὸν καταφερομένη 

χιώ». τέσσαρές εἰσι πήξεις τῆς ἐν τῷ ἀέρι 
| ακώδες ὑγρότητος, ὑπὲρ γῆν μὲν ἄνω ἐπ 
ἔλαττον» μὲν χιών», ἐπὶ πλέον δὲ χάλαζα, ἐπὶ 
| γῆς δὲ κάτω ἐπ) ἕλαττον μὲν πάχνη, ἐπὶ πλέον 

δὲ κούςαλλος. ὁ δὲ νιφετὺς πῆδις οὐκ ἔςιν, 

ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τὴν ἀλλοίαν χροιὰν ἡ 
ποιύτης αὕτη. ᾿ἅτε τῆς χώρας τῶν Σκυθών 
δαμὰ νιφετῷ παλυνοµένης, καὶ ἀδύνατον ὂν 

αὐτοῖς ἄνευ κρυµμώδους καταςήµατος βιο- 

χαὶ 



΄ 

»ιφοςιβεῖς -- νοµοθέται α 
* 2 1 

rtutu — p. 297 Nieb.). καὶ αὖθις (ΑΡ 
6353) ἐς δὲ σ᾿, ἄνασσα, τοίην χώ νιφόεις 
χρυμὸς ——— 

νιφοςιβεἲς δίυγροι" (S Aĩ. 669) “καὶ γὰρ 
τά θεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα τιμαῖς ὑπεί- 
χει. τοῦτο μὲν Ψεφοςιβεῖς γειμιῶνες ἐκχωροῦ- 
σιν εὐκάρπῳ φέρει. 

νόημα ἐφεύρεμια" (Α Eq. 1203) "τὸ μὲν 
’ — — J 1— ⸗* 223 * 

όημα τῆς Φεοῦ, τὸ δὲ κλέμμε ἐμόν.'. οὕτω 
ὰρ οἱ ὅημαγωγοὶ ἀςεϊζόμενοι ἔλεγον τὰς 
ἑαυτῶν ἐπινοίας τῆς Φεοῦ, ὅτι ἡ μὲν δεὺς 
« ⸗ 2322 — 

υπέβαλε», ήρπασα ὁ ἐγω. 
Νοήμονος. 

΄ 3 * ΄ . 2 

νοητά τὰ μὴ αἰσθητά, τὰ ἁόρατα. 
4 « ’ ΄ . 

νοδεία λκδραίω γέννα, η πορνεία. 
»οῦ εἴα. τὰ τοῖς νόδοις ἐ ἐκ τῶν πατρῴων 

ὀιδόµενα οὕτω καλεῖται, ἦν δὲ µέχρι χιλίων 

ὀραχμῶ». οὕτω .Ίνσίας καὶ Ισαΐος καὶ «4ρι- 
5οφάνης (Αν. 1643) καὶ Ὑπερίδης καὶ «Ίημο- 
οδένης ἐν τιῷ κατὰ ρισοκράτας ( 13). Harp. 

νοθεύει ἀπατᾷ, ἀπαλλοτριοῖ. 
»όφος ὁ ξένος. 

24 ’ 4: λ 4 »οιδίων διανοηµάτω». παρήγαγε δὲ ἀπὸ 
τοῦ πληθ υντικοῦ τοῦ οἱ νοῖ τὸ νοίδιον ὑπο- 
κοριςικόν. τινὲς δὲ οὕτως, ὀνειδισμῶν καὶ 
. - } ον - » J * — λοιδοριῶ» ἀπὸ τᾶ οἴνα καὶ τῆς µέδης. «4ρι- 
εογάνης (Έα. 100) "ἐγὼ δὲ πάντα καταπάσω 
ῥουλευμκατίω» γρωμµιδίων νοιδίων. 

΄ 4 3 * * 

νομάδες ῥοσκόμεναι ἀγέλαι. καὶ ἔθνη 

Σκυθικά: ᾿'νομάδεσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται 
Στράτω»᾽ ριςοφάνης (Αν. 949). ἐπὶ τῶν 
παρενοχλούντων καὶ ἐπιμενόντων, ἐπειδὴ οἱ 
ὀχύθαε τῷ χειμῶνι διὼ τὸ ἀφόρητον αὐτοῦ 
ἐφ᾽ ἀμιαξῶν τὰ πράγματα βάλλοντες ἀπαίρα- 
σιν εἰς ἄλλην χώρα». ὁ δὲ μὴ ἔχων ἐκεῖσε 
ἅμαξαν ἄτιμος παρ αὐτοῖς κρίνεται. 

»ομαδίτης ὁ ἰδιώτης βίος. 
΄ 2 ⸗ ΄ {« 4 

νομάδων ἀγρίω», ῥαρβῥάρω», οἱ λεγόμε- 
»ο: ἁμαξοφύρητοι ἡ ἁμαξόβιοι. 

νοιια{ περισκιοί. 
»ομαία ἡ ἐκ τῆς νομῆς" ἐν ἐπιγράμμασι 

(ΑΡ 6 157) "καί σοι ἐπιρρέξει χιμάροιο »ο- 
µαίης αἶμα. 

΄ ε 43 — * * ν»ομµάρχαι οἳ κατὰ τέλη τῆς χώρας ἄρ- 
’ * ⸗ τι η 3 

χοντες παρ «41ἰγυπτίοις' οἳ ἠσαν ἐπὶ [τολε- 
µαίΐου τοῦ μετὰ “4λέξανδρον τὺν Φιλίππου. 

Νομᾶς ὄνομα κύριο», ὁ Ρωμαίων νοµο- 
4 

δέτης. 
΄ / ’ 

νοκεὺς ποιιή», βοσκὺς. 

»οµή ὁρμὴ πυρός" "τὴν νομὴν τοῦ πυ: 

745 

ρὺς ἐνεργὸν συνέβη γενέσθαι καὶ πρακτικήν, 
Polyb. 1 48). 

»ομιζόμενα νόμιμα, ἡ ὑπολαμβανόμενα" 

“ριςοφάνης (Ρ]α. 1186) '"οὐκοῦν τὰ »ομιζό- 
µιενα σὺ τότων λαμβάνεις. ἐπειδὴ νόμος ἦν 
τὰ ὑπολειπόμενα τῆς Φυσίας τὸν ἱερέα λαμβά- 
γεν. θέρματα καὶ κωλαῖ. οἳ ν. κωλακρέτης. 

»ομιίζουσι» ἀντὶ τοῦ νοµίσματι χρῶν- 
ται. καὶ νομάζουσιν ἀντὶ τοῦ ἡγοῦνται" '"ἠν- 
περ µεγίςην τιμὴν παρὰ βασιλέως ἐς ἰδιώ- 
τας νομµίζουσι. 

νόμιο» δίκαιον. καὶ νόµιον µέλος τὸ 
ἐν τῇ νομῇ ἀδύμενον. 

»όμισμα δύο σημαίνει, τὸ νύµιμον ἔφος, 
ὡς “ρισοφάνης ἐν Νεφέλαις (249) “ἡμῖν νό- 
μισμ’ οὐκ ἔςι, καὶ τὸ κόμμα τᾶ τετυπωµέ- 
νου χαλκοῦ. λεπτῷ δὲ νοµίσµατι ἐχρῶντο οἱ 
Βυζάντιοι. 

νομιςευυμένω» νομίμως ὁιοικαμένων" 
'"ἐνέβαλε δὲ χρυσοῦς ἐπισήμους, εἰς τινας δὲ 
τεεράδραχµω τῶν ἐπιφωνῶς ρομιςευομένων. 
καὶ αὖδις '᾿χαλκοῦ τοῦ ἐν λεξωνδρείᾳ »0- 

µιςευοµένου τάλαντα τετρακισχίλια."' 
Δομίτωρος ὄνομα κύριον. 
»ομογράφοι. παρὰ “Ρωμαίοις τριακο- 

σιοσῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ μετὰ τὸν συνοικισμὸν 
τῆς πύλεως, παραλυνείσης τῆς τῶν ὑπάτων 
ἀρχῆς, « νομογράφοι τὴν τῶν κοινῶν ἐπιτρέ- 
πονται προςασίαν' οἳ χρόνον δή τινα πρὸς 
τὸ λυσιτελὲς καὶ ἠδὺ τῶν πολιτῶν ἐξηγόμε- 
νοι μµέτριοέ τε ἐδόχουν καὶ ἄρχειν µάλιςα 
πάντων ἐπιτήδειαι. οὗτοι γάρ πε καὶ τὰς 
ῥέλτους ἐπιχωρίοις τε καὶ Ελληνικοῖς νόµοις 
ἀναγράψαντες ἐς τὰς καλουμένας κύρβεις 
ἀνέφηκα». δευτέρῳ δὲ ἔτει τῆς ἡγεμονίας, 
ῥαρύτητος τυρα»νικῆς αἰτίαν ἀπενεγκάμενοι 
διελύθησαν, “ἅππίου μάλιςα τὸ πλήθος εἰς 
ἀπέχθειαν τῆς δεκαρχίας κινήσαντος, ὃς δερ- 
γινίη τινὸς ἀνδρὸς οὐκ ἀσήμα τὰ πολεμικὰ 
Φυγατέρα φδεῖραι παρθένον ἐπενόει, ἔρωτι 
}εγονὼς Ψερμῷ τῆς κύρης κατάσχετος' ἣν 
ὁ πατὴρ αὐτοχειρὶ ὀμχρήσατο, δείσας τὴν 
τοῦ “ἁππίου ὀυναςείαν͵, αἰσχῦναι τὴν κόρη» 
πρὺς βίων ὠρμημίνε. ἐφ᾽ ῴ κινη» ἐν τὸ σρα- 

τιωτικὸν ἅπαν ἀφείλετο τοὺς « τὰ τῆς ἑξα- 
Ἱσίας, δίκας τε ἀποτῖσαι τῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν 
πεπλημμελημένων ἠνάγκασε. 

νομοθεσία ψέσις νόµου. 
»ομοθέται τὸ πάλωι ἨΜωυσῆς, µετέ-α 

πειτα δὲ ὁ Ἆριςὺς Ἰησοῦς. 
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ν.  νομονθέτάι. παρ θηναίοις πρῶτος ἐγέ- 
’ * * 2* v J 

νετο «{ράκων, καὶ µετ αὐτὸν Σόλων, καὶ 

μετὰ τοῦτον Θαλῆς, καὶ μετὰ τοῦτον Al- 

σχύλος. 
8” - ομοΐσορες "ομομαθεἴς. 

νοιιον νο(Ω», ᾖοσκην. 
4 12 — 14 Ὑόμος καὶ Ἰωονάριος ἐπιεικεία καὶ ὃι- 

καιοσύνη τῶν πολιτῶν ὑπερφέροντες, οἶμαι, 
καὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων ἀνθρώπων 
τῶν γε νῦν ζώντων καὶ ἐν πράγµασι πολιτι- 
κοῖς ἀναςρεφομένω», ἐπῃνᾶντο καὶ ἡγαπιῶντο 
πρός τε ἀξῶν καὶ Ἑένων" τῇ τε γὰρ πατρίδι 
χρησιμώτατοι γεγόνασι, καὶ δεξιώτατοι πρὸς 

τοὺς ξένους. ἑλόμενοι δὲ rör ἡσύχιον καὶ 
ι 4 ΄ 3 ⸗ — — 

ἀπράγμονα βίον ἐλαττῦσθαι κἆλλον ηρᾶντο 
τὰ οἰκεῖα ἡ πλέον τι ἔχειν ἀπὸ τῶν ἆλλο- 
τρίων. κοινὰ μὲν οὖν ταῦτα αὐτοῖς" ἰδία δὲ 
. . 4 2 ⸗ 1 — απ 4 

ὁ μὲν Νόμος εὐφυέςερος ἦν καὶ φιλομαῦέ- 
σερος ἐν λόγοις τοῖς τε φιλοσοφίας ἀπογεύε- 
σθαι βουλομένοις καὶ ὅσοι προπαιδεύεσι τὲς 

} — — * 
νέες. ἦν δὲ καὶ κριτικώτατος τῶν καῦ’ ἡμᾶς 
ἑλλογίμων ἀνδρῶν ποιημάτων τε πάντων καὶ 
συγγραμμάτων» τῆς λογογραφικης ἀρετῆς καὶ 
κακίας" ὡς γοῦν φάναι τὸ ὅλον, οὔτε Σεῤη- 
οιανὺν οὔτε “4γάπιον τὺν φιλόσοφο» εἴποιμι 
ἂν γενέσθαι τοιούσδε περὶ λόγων κρίσιν. ὁ 

’ ΄ —2 J 
δὲ Ιανονάριος ἐμπειροπράγιιων ἡ» καὶ φρό» 

) - - 4 2 ” 

γμιος ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἐπὶ πλέον ij ὃ ἀδελ- 
φὺς αὐτοῦ Ἀόμος, ἔτι δὲ σωφρονέςερος καὶ 

- 
τάλλα μᾶλλον τεταγµένος. Damase. Phot. 
ρ. 842 b. 

⸗ ΄ / 

ύμος δεσμός, συνηώεια. 

ν »όμος παρὰ Σοφοκλεῖ (ΑΙ. 548) ἡ φύσις 
τοῦ γεγεννηκότος καὶ τὸ ἔθος, νύµος καὶ ἡ 
ἱςορία. ὃ ἀπόσολος Gal. 4 91) "ὑπὸ νόμον 

. 4 ’ η 3 , η 
Φέλοντες εἶναι τὸν νόμο» οὐκ ἀκούετε. 

ὅτι τὸν »όμο» σπονδαῖον δεικνύοιµεν ἄν, 
Σε , 3 } — , » 9 

εἰ ὁρισαίμεθα αὐὖτον ὀρ9όν λόγον ἐπὶ σωτη- 
ρία τῶν χρωμµένων. Alex. Aphrod. in Τορ. 

ε  »όμος, πολυώνυμός ἐσιν ἡ λέξις. καὶ 

»ύμος μὲν ὡς τὴν ἀρίςην πολπείαν ῥυθμί- 
ζω» καὶ διατάττων», µαρτύρια δὲ ὡς τοὺς 

ἁμαρτάνοντας διαμαρτυρόμενος καὶ τῆς πα- 
ραβάσεως τὴν τιµωρίαν ὑποδεικνύς, δικαιώ- 
Ἱιατα δὲ ὡς διδάσκω» τὸ δίκαιο» καὶ ἁπα- 
γορεύων τὺ ἄδικον καὶ τοὺς κατορθοῦντας 

- t 

ἀποφαίνων δικαίΐους, ἐντολὴ δὲ ὡς τὸ πρα- 

κτέον ἐντελλόμενος καὶ κελεύω» δεσποτικῶς, 
. 3 / ς ΄ ᾿ 

χρίµατα δὲ ὡς τὰς ψήφους ὑποδεικνύς, καὶ 

ὑιδάσκων τίνων μὲν ὁ φυλάττων τεύξεται 

΄ 4 .. 

νοµονθέται Ὁ -- νόσον ἔχειν 
* - ⸗ — ς 4 ΄ ἁγαδῶν, τίσι δὲ ὁ παραβαίνων τιμωρίαις 
παραδοθήσετα, Theodoret. in Ps. 188: ο{.ν. 
δικαιώματα. 

΄ 4 — 4 ι) ⸗ νόμος τρία σηµαίνει. Ὁ μὲν γὰρ δίχα ὁ 
7οαιιμά διὰ κτίσεως ἐδόθηῃ τοῖς ἄνῷριώ- 7οαιμάτων διὰ κ ς ἐδύθῃ τοῖς ἄνδρώ 

4 * 2* — — 

ποις" Rom. 1 20) “τὸ γὰρ ἀὐρατον τοῦ Φεξ 
ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήµασι »οούμεε- 
»0» καθορᾶται, καὶ πάλιν (9 14) "ὅταν γὰρ 
ἔφνη τὰ μὴ νόµον ἔχοντα φύσει τὰ τὸ νόμε 

- Τά ΄ - 3 

ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶ 
ρόμος. καὶ ὁ ἐν γράµμµασι διὰ Ἱωσέως τῶν 
παραβάντων χάριν παρεσχηµιένος. καὶ τρί- 
τος ὁ διὰ τῆς χάριτος" (8 3) "'ὁ γὰρ νόμος 
τῇ πνεύματος τῆς ζωῆς ἠλευθέρωσέ µε ἀπὺ 
τοῦ νόµου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. 

Theodoret. in Ps. 18 prooem. 
»όµος κατὰ τὸν ἀπόςολον σηµαίνει τέσ-ε 

- -- * ζ σαρα. ὁ τοῦ Φεοῦ, περὶ οὗ φησέ Rom. 7 335 
Ἱσενήδομαι γὰρ τῷ »όμῳ τοῦ Φευῦ, καὶ ὁ 

΄ . Τά . 

ἀντιςρατευύκενος. τρίτος περὶ οὐ φησὶ (29) 
τῷ νόµῳ τοῦ νοός µου. τέταρτος περὶ οὗ 

., — ’ — * - * ο * 

λέγει "τῷ νόμῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσέ μη. 
ή * * * .. ./ 

νόμος καὶ χώρα διὰ τὸ ἕκαςον έθνος ί 
ἰδίοις ρόμοις χρῇσθαι. 

΄ 5 Ἶ ή - 

νομος ὁ κιν αρῳδικὸδ τρόπος τῆς µεσῳ-ε 
ι ., . κ . ς 

ῥίάς, ἁρμορίαν ἔχων τακτὴν» καὶ ῥυ9 μὸν (ωρι: 
΄ 7 4—2—4 * ΄ ζ σµένον. ησαν δὲ ὃ' οἱ υπὸὺὸ Ίερπάνὑρου, ὧν 

7 Π —⸗ - 2 εἷς ὄρθιος, τεεράδιος, ὀξύς. «{ωριεῖς δὲ ἐπὶ 

νομίσματος χρῶνειαι τῇ λέξει, καὶ ᾿Εωμαῖοι 
παρατρέψαντες νοῦμμον λέγουσιν. “ἄττικοὶ 

— — 122 

τὰ ὁιανενεκηµένα µέρη τῆς γῆς, ὡς καὶ ἐν 
«ἄἰγύπτῳ. καὶ τὸ ἔγγραφον ὁέκαιον. 

7: — . Σ 7700 φ ’ , 
ὅτι «{αρεῖος εἶχε νόμον τὸν τε Φρύγιον 

καὶ «4{ὐδιον καὶ Ιωνικόν. 
νομός καὶ ἡ βοσκὴ καὶ ὁ τύπος. 

3 
νομοφυλακείου ὑδύρα, δὲ ἧς οἱ κα: 

.. ω .. 

τάδικοι τὴν ἐπὶ Ψάνατον ἐξάγονται. ο. v. 
Χαρώνειος ούρα. 

’ ” ’ α 2 ΄ 

ν»ομοφύλακες. ἀρχή τις παρά «δηναί- 

οις οὕτως ἐκαλεῖτο, διαφέρουσα τῶν Φεσμο- 
Φετῶ», οἵτινες τὰς ἀρχὰς ἐπηνάγκαζον τοῖς 
γύθις χρῆσψαι. 

»όνναι τοῦ µηνός. 
νοσηλεία ἀσθένεια. »οσήλια δὲ φάρ: 

μακα. 
νοσηλεύεσύαι νοσεῖν οὐκ ἐπαχὺῶς, 
»οσηλεύω »νοσοῦντα δεραπεύω. 
νοσοκομεῖον ὁ ξενών. 

4 .ρ 8 — — * νόσο» έχει» ἀντὶ τὰ φαῦλον εθος ἔχειν 
Εὐριπίδης “άντιόπῃ. 

΄ 



νοσοποιεῖν --- νοῦν τὸν ξένον 

»οσοποιεῖν, 
»όσος. ὅτι πυρεττόντων ἢ ψυχομένων ἓν 

ταῖς νόσοις ἑαυτῶν αἰσθανόμεδα, ὄκ αὐτιῶν 
τῶν αἰσθητικῶν νεύρων ἢ τῶν σαρκῶν τε- 
Ψερμασμένω», ἀλλὰ τῶν ὑγρῶν, αἩματός τὲ 
καὶ πνεύματος. ἐπεὶ οὖν ἡ αἰσθητικὴ δύνα- 
µις πρώτως ἐν σαρξιν ἔςι καὶ νεύροις, εἰκύ- 
τως τῶν ὑγρῶν δυσκράτως ἐχόντων, πνεύ- 
πατος λέγω καὶ αἵματος, παρακειιένων τε 
τοῖς αἰσδητικοῖς µορίοις, τῇ θίξει ἀἄντιλαιι» 
βανόμεθα αὐτῶν ὥσπερ καὶ τοῦ ἀέρος τε: 
ΨΦερπασμένου ἡ κατεψυ γπιένε, κἂν αὐτῶν δὲ 
τῶν ςερεῶν ἄψηται ὁ πυρετός, ἐπειδὴ μὴ 
ὑμαλῶς δερμαίνεται ἀλλ’ ἀνωμάλως. εἰσὶ γάρ 
τινα μόρια κατὰ φύσιν ἔχοντω τινὰ δὲπαρὰ 
Πύσιν. οὗ συμβαίνει τὰ κατὰ φύσιν ἰ ἔχοντα 
ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν παρὰ φύσιν διακειμέ- 
'ων.. ἀθύνατον γὰρ ὁιαλὴν γενέσθαι τὴν 
ὀνσκρασίαν. οἱ δὲ ἐκτικῷ κατεσχημένοι πυ- 
ρετῷ, ττο ὁ᾽ ἔσιν οἳ τὰ ςερεὰ πυ ρέττοντες, 
ὑμαλῆς γενομένης ἐν αὐτοῖς τῆς δυσκρασίας 
δε ὅλων τῶν σερεῶ», συναίσθησιν οὐδειιίαν 
τῆς ἐν αὐτοῖς Θερμασίας λαμβάνουσι, διὰ 
τὸ ὑμαλὴν εἶναι δὲ ὅλων τῶν μορίων τὴν 
Ψερμασίαν, καὶ μὴ εἶναι τὸ μὲν ποιοῦν τὸ 
δὲ πάσχον. Philopon. in 9 de anima, ] 41. 

νόσος λεγόμενον ἐγκατασκῆψαι, 
πρὸς τὸ σηµαινόμενον ἡ αύνταξις, πρᾶγμα 
ὀηλονότι, παρὰ Θουκυδίδη (ὁ 47). 

"οςήσας ἐπανελθίών. Ἠοπι. «{ 103. 
»όςος ἡ οἴκαδε ἐπάνοδος, παρὰ τὸ τῆς 

πατρίδος ἠδύ. ἢ ἡ ἀνάδοσις τῆς 7εύσεως. 
καὶ οἱ ποιηταὶ δὲ οἱ τοὺς γόςους ὑμνήσαν- 
τες ἔπονταί τῷ Ὁμήρῳ ἐς ὅσον εἰσὶ δυνωτοί.” 

»όσφι χωρίς. 
»οσφιζόμενδα χωριζόμεθα. 
»οσφιζόμενον ὑφαιρούμενον, ἰδιοποιή- 

Η:8ἛΕΝΟΝ. 

»οσῶ αἰτιατικῇ. 
»οτάριος ὁ γραμματεύς"' νύτα γὰρ τὰ 

/δάκεκατα. 
νοτία ἡ Φάλασσα καὶ ἡ ὑγρασία. 
Ἀότιον χωρίον προκείµενον τῆς ἸΚολο- 

φωνίων πόλεως. νότιον δὲ κλίμα τὸ πρὺς 
νότον κείµενο». 

νότιος ὑγρός, καὶ νότιος ὶδρώς (ἨΠοπι, 
4811) ὁ ὑγρός. 

Νότος ὃ ἄνεμος. 
Λότου. 

νουβυςικόν νᾶ πεπληρωμένον" (A Ecel. 

καὶ Νοτόθεν ἀπὸ 
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441) ""γυναῖκα ὁ᾽ εἶναι πρᾶγιὲ ἔφη νουβυςι- 
κόν.'' καὶ ν»ουβυσικῶς συνετῶς, ο]. A 

Vesp. 1285. 
Νουμᾶς Πομπίλιος. τοῦτον οἳ Ῥω- 

μιαῖοι καὶ (ὴ ἐπιδήμιον ὕντα προεβάλοντο 
μετὰ τὰς μεσοβασιλεῖς, καὶ αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
ἡγεμονίαν ἐκ προβουλεύματος ἔδοσαν. καὶ 
τὰ πολιτικὰ ἔφη οὗτος Φιωκήσατο, ἐνιαυτόν 

τε πρῶτος εὕρατο, εἷς ή µῆνας τὴν ἡλια- 
κὴν καταγείµας περίοδον, χύδην τε καὶ ἄκα- 
τανοήτως παντάπασι πρὺ αὐτοῦ παρὰ Ῥω- 
µιαίοις φερομένην. ἱερά τε καὶ τειένη ἱδρύ- 
σατο, καὶ τοὺς λεγομένους ποντίφικας καὶ 
φλαμινίους τοῖς Ἱερεῦσιν ἐπέσησε, σαλίης τε 
τοὺς τὴν ὄρχησιν ἀσκήσαντας. τάς τε ἑςιά- 
δας παρθένους τοῦ πυρὸς καὶ ὕδατος τὴν 
ἐπιμέλ ειαν ἔχειν ἐπέτρεψεν, αἲ τὴν μιὲν ἄκραν 
τιμήν παρὰ Εωιαίοις εἶχον, διὰ βία δὲ τὴν 
παρθενίαν ἐφύλαττον" κάν τις αὐτῶν ἡν- 
δρώθη, κατεχόννυτο" καὶ διὰ τᾶτο à µύρῳ, 
οὐκ ἄνθεσιν, οὐχ ἱματίῳ χρῆσθαι συνεχω- 
ροὔντο, πλὴν λευκοῦ. ο{.ν. ἀσσάρια. 

»ουμηνία ἡ τοῦ μηνὸς ἀρχή. ἐν ταῖς 
»ουμηνίωις δὲ οἱ δοῦλοι ἐπωλοῦντο καὶ οἱ 
ςρατηγοἱ ἐχειροτονῆντο παρὰ “4φηναίοις. καὶ 
Αριστοφάνης Eq. 43) τὴ πθοτέρα νουμη» 
vig.“ (Ach. 998) | "ἀλείφεσθαί σ᾿ ἀπ᾿ αὐτῶν 
κάμὲ ταῖς νουμηνίαις) διὰ τὸ ταύτας εἶναι 
τιµίας τῶν ἡμερῶ», 

Νουμήριος -“παμεὺς ἀπὸ αυρίας, φι-α 
λύσοφος Πυδαγόρειος. οὗτός ἐσιν ὁ τὴν τᾷ 
Πλάτωνος ἐξελέ γξας ὁμάνοιαν ὡς ἐκ τιῶν ω- 
σαϊκῶν τὰ περὶ Φεοῦ καὶ κόσμου 7ενέσεως 
ἀποσυλήσασαν. καὶ διὰ τοῦτό φησι τί γάρ 
ἐσι Πλάτων ἤ ἸΜωσῆς ἀττικζων; Ἡθλγ- 
chius ΜΗ. 

Νουμήνιος ῥήτωρ περὶ τῶν τῆς λέξεως ϱ 
σχημάτων, ὑποθέσεις τῶν Θουκυδίδου καὶ 
ἀημοσθένους, χθειῶν συναγωγή», “δριανῷ 
παραμυδητικὺν εἲς “άντίνουν. 

Νουμής ὄνομα κύριο». 
»οὔν. “ρισοτέλης τὸν νᾶν ἀθάνατον λέγει. 
»οὔῦν» ἔχειν" Πολύβιος ’'νοῦν ἔχειν καὶ 

τύλμαν δεῖ τὸς «ρατηγούς, ἅπερ ἐςὶ κυριώ- 
τατα πρὸς τὰς ἐπισφαλεῖς καὶ παραβόλους 
ποήξεις. 

»ουνεχῶς πεφροντισένως" ''ρουνεχῶς 

ἐδόκην πολιτεύεσθαι πρὸς τὰς τότε καιράς."' 
νοῦν τὸν ξένο», ἐπὶ τῶν ὑφορωμένων 

τινά. 
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»οὕς. ὅτι ὁ νοῦς πάντων ἔχει τὺς λόγες 
ἐν ἑαντῷ, ἀλλὰ τῶν μὲν πρὸ αὐτοῦ εἴκονι- 
κῶς, τῶν δὲ μετ αὐτὸν παραδειγματικῶς. 

ὅτι Π]υφαγόρας τὴν τῇ ἀνθδρώπο ψυχὴν 
διαιρεῖσθαι ἔφη εἰς γ΄, νοῦν φρένας καὶ ὃυ- 
µόν, καὶ νοῦν μὲν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ ἐν 
τοῖς ἄλλοις ζῴοις, φρένας δὲ μόνον ἐν ἀν- 
ὑρώπῳ. εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὺ 
καρδίας μέχρι ἐγκεφάλου, καὶ τὸ μὲν ἐν καρ- 
ὁίᾳ µέρος αὐτῆς ὑπάρχειν Φυμόν, φρένας δὲ 
καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ. Diog. 1.. 8 90. 

ὅτι τῶν νοΒμένω» τὰ μὲν κατὰ περίπτω- 
σιν ἐνοίθη, τὰ δὲ καθ’ ὁμοιότητα, τὰ δὲ 
κατ ἀναλογίαν, τὰ δὲ κατὰ µετάθεσιω, τὰ 
δὲ κατὰ σύνδεσιν, τὰ δὲ κατ ἐναντίωσιν. 

καὶ κατὰ περίπτωσιν μὲν τὰ αἰσθητά, καῦ’ 
ὁμοιότητα δὲ τὰ ἀπό τινος παρακειµένα ὡς 
Σωκράτης ἀπὸ τῆς εἰκόνος, κατ ἀναλογίων 
δὲ αὐξητικῶς μὲν ὁ Γιπυὺς καὶ ὁ Ἱύκλωψ, 

μειωτικιῶς δὲ ὁ πυγμαῖος (καὶ τὸ κέντρον δὲ 
τῆς γῆς κατ ἀναλογίων ἐνοήθη ἀπὸ τῶν µι- 
κροτέρω» σφαιρῶν), κατὰ µετάνεσι» δὲ οἷον 
οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπὶ τοῦ ςήὔας, κατὰ σύνθεσιν 
δὲ ἱπποκένταυρος, καὶ κατ ἐναντίωσιν ὣά: 
νατος. νοεῖται δὲ καὶ κατὰ μετάβασίν τινα, 

ὡς τὰ λεκτὰ καὶ ὁ τόπος. φυσικῶς δὲ νοεῖ- 
ται δίκαιόν τι καὶ ἀγαωθόν, καὶ κατὰ ςέρη- 

σιν, οἷον ἄχειρ. Ὠίομ. 1,. 8 53. 
ὅτι τοῦ νοῦ ἔργον ἐσὶν ἁπλαῖς προσβα- 

λαῖς, καὶ κρεῖττον ἢ κατ ἀπόδειξιν, ἐπιῤάλ- 
λειν τοῖς πράγµασω», ὥσπερ ἡ αἴσδησις προσ: 
βαλοῦσα τυχὸν τῷ λευκῷ ἡ τῷδε τῷ σχή: 
ματι χρεῖετον ἡ κατ ἀπόδειξιν αὐτοῦ τὴν 
γνῶσιν ἔσχεν' οὐ γὰρ δεῖται πρὺς ταύτην 
συλλογισμοῦ. ἡ δέ γε τοῦ νοῦ ἐνέργεια ἐκεί- 
νοις παραγίνεται οἷς εἷἲς ἄκρον καφάρσεως 
καὶ ἐπιςήμης γέγονεν ἀφικέσθαι, καὶ διὰ τῶν 
καθαρτικῶν ἀρετῶν ἀφαντάςως καὶ δίχα αἲ- 
σφήσεως ἐνεργεῖν συνειθισιιένοις. ἔςι γὰρ ὁ 
νοῦς οἷον ἕξις τῆς ψυχῆς τελειοιάτη. καὶ 
γίνεται τοίνυν ὁ μὲν νοῦς περὶ τὰ νοητό, ἡ 

δὲ διάνοια περὶ τὰ διανοητά, ἡ δὲ δόξα περὶ 
τὰ δοξαςά. τούτων δὲ τῶν δυνάμεων πρώ- 

» μὲν ἔχει τάξιν ὁ νοῦς, µέσην δὲ ἡ ὁιά- 
νοια, ἐσχάτη» δὲ ἡ ὀύξα. ἡ δὲ διάνοια 
προσῳκείωται τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇν ἐπειδὴ καὶ 
αὐτὴ τὴν µέσην ἐν τῷ παντὶ τάξιν ἔχει, 

ὁιὼ τῆς διανοίας ἀνάγεται ἡ ἡμετέρα 
ψυχὴ ἐπὶ τὴν τῶν νοητῶν Φεωρίαν, ἦτις ἐςὶ 
τελειότης τῆς ψυχῆς. ἐπειδὴ γὰρ σύντροφος 

γοῦς — νυκτικὀραξ 

καὶ σύμφυλός ἐςι τοῖς αἰσθητοῖς ἡ ψιχὶ ἡ 
ἡμετέρα, ἀδυνατεῖ διὰ τὸν συνεθιαμὸν τῶν 

αἰσθήσεων ἐπὶ τὴν εεωρίαν τῶν νοητῶν καὶ 
ἀύλων ἄχειν ἑαυτήν, ἀλλὰ νομίζει κἀκεῖγα 
σώματα εἶναι καὶ μεγέθη ἔχειν, καὶ ὅσα ἐπι 
τῶν αἰσθητῶν, κἀκείνων φαντάζεται. καὶ 
Πλάτων» ἐν Φαίδωνι ᾿τοῦτό ἐςι τὸ χα]επώ- 
τατον τῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι ὅταν σχολὴν ἀπὸ 
τῶν περιολκῶ» τοῦ σώματος μικρὸν» ἄγωμιν 
καὶ δελήσωμεν τῇ δεωρίᾳ τῶν Φείων σχο 
λάσαι, — — ἡ φαντασία θόρυβο 

ἡμῖν κινεῖ, ἐπονοεῖν διδοῦσα ὅτι σῶμά ἐτι 
Φεῖον καὶ μέγεθος ἔχει καὶ σχῆμα, ααὶ 

οὐκ ἑᾷ ἡμᾶς ἀσωμάτως καὶ ἀσχηματίςυς 
περὶ Φεοῦ ἐννοεῖν. καὶ διὰ τῶτο ὁεῖ τὴν ψι- 
χὴν ὀδεύουσαν ἐπὶ τὴν ἑαυτῆς τελειότηῖια 
πρῶτον ἐνεργῆσαι κατὰ διάνοια», ἧτις ἔχι 
περὶ τὰ μέσα τῶν πραγμάτων, οἷά ἐςι τὰ 
Murontà, ᾗ τε ψυχὴ ἡ Ἱ ἡμετέρα καὶ ἡ περὶ 
αὐτῆς Φεωρία, ἔτι δὲ ας τὰ μαθηματικά. 
Philopon. in 1 de anima ρ.1. 

νοὕς οὐκ ἔνι Νενταύροισι παροιµία 
ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀνοήτων ταττοµύτ. 
ο. ν. τάδ᾽ οὐ παρὰ K. 

"ροῦς οὐκ ἔνι ταῖς κόµαις ὑμῶν, ὅτε 

οὐ φρονεῖν νοιίζετ’, ἐγὼ ὁ ἑκὼν ταῦτ εἰς 

Φιάζω,. AEq. 1196: οἱ ν. ἠλιθιάζω. 

νύκτα. νύκτα τὰς συμφορὰς πολλάκις ! 
7θαφὴ καλεῖ, ἐπειδὴ οἱ συμφοραῖς περι: 
πτοντες ἐν σκότει διάγειν »ομίζουσι. Τὴς- 
doret. in Ps. 3 6. 

νύκτα δασείην τὴν χειµερινήν φασι. 
νυκταλός ὃ νύκτα φιλῶν. περὶ «1η: 

νους τοῦ κυνός φησιν "οὐδὲ γὰρ ἡν τις πι 
κταλὺς καὶ ὑπνηλός. Όιομ. 1,. 677. 

»υκτερίδος αἶνος. αἰνιγματωδῶς ὁτ' 

λοῖ περὶ »υκτερίδος. ὑπερέκκειται ἐν τοῖς µετε 

ταῦτα. οἱ, ν. αἶνος α. 
νυκτερινοὶ κύνες οἱ λύχοι. 
Νυκτερίωνος. 
νυκτίβιος ὁ ἐν νυκτὶ ὡς ἐν ἡμέρα διάγω». 
νυκτὶ 9οῇ ἀτάλαντος (Ποπ. Mabſ, 

Ὅμηρος τὰ φοβερὰ νυκτὶ ὁμοιοῖ. καὶ αλλα 
χοῦ (4 47) 8 ὁ) τε νυκτὶ ἐοικώς. 

ρυκτικόραξ εἶδος ὀρνέου ἐρημικοῖν 
τὰς οἰκωμένας φεῦγον τῶν οἰκιῶν ταῖς ἑρι 

µοις καὶ καταλελειμμέναωις προςρέχει' τὰ τὰ 
οἰκόπεύα ἐρείπιά φασιν. οὕτω καὶ τὸ ςροτ 
Φίον δειλὸν ὄρνεον ὂν ὑπὸ ἀγωνίας ἐλαύ 
τὸν ὕπνον, Theodoret. in Ps. 101 7. 
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νυκτιλόχοι — 

νυκτιλόχοι λῃςαί. καὶ νυκτοπερι- 
πλάνητος παρὰ “4ριςοφάνει (Αεμ. 363). 

νύκτωρ διὰ τῆς νυκτός. 
νύμφα νύμφη, ἰωνικῶς, ὡς τόλμη τόλμα. 
νύμφαι σκώληκες οἱ ἐν τοῖς τῶν βἰελισ- 

σῶν κυττάροις, ὅταν ἠδη πτεροποιεῖν ἄρξων- 
ται. οἳ ὁ ἁπλῶς τοὺς πτερωτοὺς σκώληκας. 
Σάµιοι καὶ τὺ ἀνὰ μέσον τῶν» γυναικείων 
αἰδοίων νύμφη» καλοῦσι. καὶ τῶν ῥόδων αἱ 
κάλυκες αἱ μεαυκνῖαι νύμφαι. καὶ αἱ νεύγα- 
μοι χόραι νύμφαι. καὶ αἳ μοῦσαι δὲ ὑπὸ 
Πεδῶν νύμφαι. ὅτι δὲ πάντων τῶν» καρπῶν 
αἱ ἐκφύσεις οὕτω, δῆλον. περὶ δὲ τῶν Φεῶν 
Αιονυσίῳ πᾶσα ἱςορία συνῆκται ἐν λΥ ῥβι- 
ῥλίοις. 

νυμφαἴον νυμφῶν ἱερόν. 
Νύμφαιον. ἐν τῷ Πόντω ἐςὶ τὸ Νύµμ- 

{ωιον. καί φησι Ἱρατερὺς ἐν ἑνάτῳ τῶν 
ψηφισμάτων ὅτι 4θηναίοις ἐτέλει τάλαντον. 
Harp. 

"ύμφειος οἶκος, ἐν ᾧ αἱ νύμφαι εἰσί. 
»ύμφιοςκόσμος κτητικῶς, ὡς Τόριος 4ύ- 

ὑιος Φρύγιος. (ΑΡ 7 188) Ἔματι ὁ) 4 νύμι- 

Πειος ἀνήπτετο λαμπάδι πασάς, τούτω πυρ- 
χαῑης οὐ Φαλάμων ἔτυχες. 

»νυμφεύτρια (Α Ach. 10934) ἡ συµπεµ: 
ποµένη ὑπὸ τῶν γονέων τῇ νύμφη. 

νύμφη πηγή. καὶ ἡ νεύγαµιος γυνή, καὶ 
ἡ γαμετὴ καὶ πρεσβυτέρα, Πηνελόπη καὶ ἡ 
Ελένη. παρὰ “4θηναίοις καὶ ἡ τοῦ «4ιὸς µή- 
τηρ, καὶ ἡ Φεὰ ἡ ἐπὶ τῶν ὑδάτων": «4ἶλια- 
»ός μήνις δὲ ἐδόκει καὶ νυμφῶν ὃν ἀπορίαν 

ραμάτων. 
νυμφικὰ λουτρά τὰ εἲς γάµες ἐκ τῆς 

ἀγορᾶς ἀπὺ κρήνης λαμβανόμενα. οἳ.ν.λου- 
τροφόρος. 

Νυμφίος ὄνομα ποταμδ" Πισέδης ''καὶ 
τὸν µέγιςον ἐκπεράσας Νυμφίον, ὃσις Τέγρη- 
τος ταῖς ῥοαῖς ἐπιρρέω»ν ἀποςερεῖται τᾶ κα- 

λεῖσθαι Νυμφίος.”' εἰ. ν. ἀγωγόν. 
»υμφίου βίο» παροιμία. (Α Αν. 161) 

”ἡμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε νυµφίου βίον"'' οἱ γὰρ 
Ἰαμοῦντες ἐςέφοντο σισύμβροις καὶ φυτοῖς 
τισίν. ἡ ὅτι ἠδυπαθοῦσι πρὸς τὰς τῶν γά- 
“ων ἡμέρας. 

Νύμφις Νύμφιδος Ἐεναγόρι, Ηρακλείό- 
της ἐκ Πόντου, ἱςορικός, περὶ «4λεξάνδρου 
καὶ τῶν διαδόχων καὶ ἐπιγόνω» βιβλία κό’, 
περὶ Ἡρακλείας βιβλία «γΥ. ἔχει δὲ µέχρι τῆς 
καθαιρέσεως τῶν τυράννων τὰ μετὰ τοὺς 

νῦν σωδθείην 749 

ἐπιγόνους, καὶ µέχρι τοῦ τρίτα Πτολεμαίη. 
νυμφοςολῆσαι νύμφην κοσμῆσαι. 
»νυμφοςόλος »υμφαγωγός. 
"υμϕῶνος (Μαι, 9 15) τοῦ κοιτῶνος. 

νῦν χρονικὸν ἐπίρρημα. (Α Ἐα. 763) ''νῦν 
δεῖ σε πάντα δὴ κάλων ἐξιέναι σεαυτοῦ, καὶ 

λῆμα Φούριον. φορεῖρ καὶ λόγους ἀφύκτους, 
ὕτοισι τόνὸ᾽ ὑπερβαλῇ" ποικίλος γὰρ ἀνήρ, 
κάκ τῶν ἁμηχάνω» πόρους εὐμηχάνες πορί- 
ζων.. κάλων σχοινίον. τροπικῶς δὲ ὡς ἐπὶ 
τοῦ ἱςοῦ λέγει, δεῖ τὰ ἄρμενα πάντα κινεῖν 
ὑπὲρ τοῦ περιγενέσθαι αὐτοῦ. 

νῦν ὁή ἀρτίως, ἢ μικρὸν ἔμπροσθε». 
Πλάτων ἈΝόμοις (3 p. 683 Ε) '"ἡ νῦν δὴ ὁλί- 
γο» ἔμπροσῦεν τότοις περιτυχόντες τοῖς λό- 
γοις οὕπω ταῦτ ἐτίθεμεν, νῦν δὲ ἐπιλελή- 
σμεῦα;' καὶ Εὐριπίδης ἐν Ἱππολύτῳ (238) 
''νῦν δὴ μὲν ὄρος βᾷσ᾽ ἐπὶ φήρας πόθον 
ἐ δέλλου, νῦν δὲ ψαμάθοις ἐπ᾽ ἀκυμάντοις. 
καὶ ἐν ύΜελεάγρῳ (ε. 16) “ὁρᾶς σὺ νῦν δή 
μ ὡς ἐπράννας, τύχη» Ἰ/άγνης δὲ ἐν Τι- 
τακίδῃ 'εἰπέ μοι’ νῦν δὴ μὲν ὤμνυς μή γε: 
γονέναι, νῦν δὲ φής;᾿ ἐν δὲ τοῖς Νόμοις 
P. 639 Ὦ) διαλελυμιένον εἴρηκε, τὸ μὲν νῦν ἐπὶ 
τοῦ παρόντος χρύνου, τὸ δὲ δή ἐπὶ συνὸέ- 
σµεη" "ὃς δὴ πάντων τῶν πολέμων χαλεπώ- 
τατος, ὡς φαμὲν ἡμεῖς νῦν δή. 

νῦν εἲς χώρα» ἠλδον, ἐπὶ τῶν πρῶ- 
τον μὲν ἠκ ἀνεχομιένων ἐλφεῖν ὅποι δεῖ, ὕςε- 
ρον δὲ αὐτομάτως παραγενομένων, 

»ῦν εὐπλόηκα, ὅτενέναυ άγηκα, ἐπὶ 
τῶν παρ ἐλπίδα εὐτυχησάντω». Ζήνων» γὰρ 
ὁ Μιτιεὺς καταλιπὼν τοὺς πρὶν διδασκάλες 

καὶ Κράτητος τοῦ φιλοσόφου φοιτητὴς γε: 
»όμενος τοῦτο εἴρηκε, "αυαγίῳ περιπεσὼν 
καὶ εἰπών ᾽εὖγε ποιεῖ ἡ τύχη προσελαύνασα 
ἡμᾶς φιλοσοφίᾳ. οὕτω τραπῆναι πρὺς φι- 
λοσοφία». Diog. L.7 4. 

νῦν ἠλθον εἲς χορό», νῦν τ) ἔπαρ- 
δες. 

»υνὶ δὲ ὡς τύπῳ πρὸς σε γράφω, 
ἀντὶ τοῦ ὁλοσχερῶς. 

νυνγµενί ἀντὶ τοῦ νυνὶ µέν. πολλαχοῦ 
δὲ οὕτω χρῆται “4ριςοφάνης. Φε]. Α Αν. 448. 

νῦν ὀσπρίων»ν ἄμητος, ἐπὶ τῶν καθ’ 
ώρωαν ἕκαςα πράττει» ὀφειλόντω». 

νῦν πᾶς κίνδυνος ἐνβθάδ' ἀνεῖται σο- 
φίως, ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ἐςὶν ἀγὼν 
μέγιςος.. Α Nub. 952. 

»ῦν σωθείη», µοι δίδαγµα τοῦτο 
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τοῦ λοιποῦ χρόνου. παρὰ τὸν μῦθον είρη- 

ται τοῦτο τῆς μανθανούσης χελώνης ἵπτα- 
σθαι παρὰ τοῦ ἀετοῦ καὶ πεσούσης. 

— 22262 -2 4 * * ** 
νῦν τοῦτ ἐκεῖν ήκει τὸ 4άτιδος μέλος 

(Α Ρας, 388) ἐπὶ τῶν Χαρμοσυνῶν" ὁ γὰρ «4ᾶ-. 

νωδρότης ἡ βραδυτής. 
νι. Ῥωίτερος. 
ν(ζιν ἡμῖν. ριςοφάνης (Αν. 124) μεζωα 

μὲν ... προσφορωτέραν δὲ ον. (15) 
"ἔφασκε »ῷν φράσειν τὸν Τπρέα.. (Έα. 80) 

τις σατράπης Περσῶ», ὃς εὐδοχιμήσας κατὰ | “κράτισον. οὖν νῷν ἀπονφανεῖν ἀνδρικώτατα. 

τὸν πόλεμον, ἑλληνίζειν ῥηλόμενος εἶπεν ᾿ ἡδο- 

μαι καὶ εὐφρωίνομαι καὶ χαίρομαι) καὶ ἐβαρ- 
βάρισε». 

γτ- ” ΄ κ... ο δε. 3 ο 
νύξ εὐφρόνη, καὶ ἡ σκοτία, νὐξ ἐςι σκιὰ 

— ” ᾿ * » } 21 ΄ 9 

γῆς, ἆλλ ϐγ ἡ τυχᾶῦσα ἀλλ {} γινομένη παρά 
— — 3 — 

τὴν τοῦ ἡλίου αἰείαν, τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ 
— 7 * 

ὑπὸ γῆν, ὡς πρὸς τούτους παρ οἷς ἔςσι» ἡ 

νύξ, ἡμισφαιρίω, ὥσπερ οὐχ ὁ ὑφ' ὑποιασᾶν 
ν 24 ⸗* 

ἡδονῆς κρατούμενος ἀκρατής, ἀλλ ὁ ὑπό 
τινος. 

—*— { — ⸗ 4 
»ὺξ υγρά χαλεπη, φ1σί. 

γυρίζει ξύει, »ύσσει. 
νύρων γύττων. 

Τ ’ * — Νυσήιον ορος «Πιονύσου. 
Ύ * 2 νύσια ὀρχήκατος είδος. τῶν γὰρ ὀρχή: 

«ν ΄ 3 ” εν 3 5 

σεων ὃ μὲν Περεκυντιακὴ λέγεται, ἡ δὲ ρη: 
{ εν J 9 1 J 

τική, ᷓ δὲ Παρική. Nũoiu οὖν τὰ Περεκύν- 
τια" Νυσίας γάρ ἐσιν ᾗ ΠΒερέκυντος" νω- 

σία δὲ ἡ Κρητική. ἐν Π]υσία γὰρ καὶ Ινωσῷ 

βέλτιςο» ἡ ἡμῖν αἷμα ταύρειον πιεῖν" ὁ εμι 
ςυκλέους γὰρ θάνατος αἱρετώτερος. περὶ 
ΘΟὙλεμιςοκλέους οὖν Φοφοκλῆς φησὶν (Ἀερεῖ 
{. 3) ̓ ἐμοὶ δὲ λῷςον αἷμα ταύρειον πιεεῖν. 

νε», τουτέςι» ἡμῖν, δυϊικῶς. b 
»ωίτερον ἡμέτερον. Hom. 0) 309. 
νὤκαρ ὁ δυσκίνητος. 
ν»ωλεμέως ἀδθιαλείπτως. 

Νῶμα ὄνομα χώρας. 
νωμήῆσαι κυῆσαι καὶ µερίσαι. 
»ώμησις ἡ κένησις. 
Νωμ τωρ ὄνομα κύριο». 
»ωμῶν κρίνων, ἐξετάζων" Σοφοκλης (08 

300) ᾽ὼ πάντα νωμῶν 1 αρεσία, ἀρρητά τ 
οὐράνιά τε καὶ χδονοφιῤη.” 

Δωγακρίνη λέγεται ἡ Καλλιςω. 
Δωνᾶς ὄνομα κύριον. 
»ώνυμος ἀνώνυμος, ἄδοξος' (ΑΡΤ 17) 

"οὐδέ τις ἔφαι τῆς λυρικῆς Φαπφοῦς νώνυ- 
ἐπιμελὴς ἡ ὄρχησις, Νύσια δὲ τὰ ἐν τῇ Νύση µος ἠέλιος.” 
γινόμενα" ἔςι δὲ αὕτη «Πιονύσου ἱερά. καὶ 
τὰ Ἰνώσια. ὡσαύτως. ἄλλως, τῶν ὀρχήσεω» 
αἱ μέν εἶσι «{ιονυσιακαί, αἲἳ δὲ ἹΚορεῤαντια- 

΄ { .) ΄ α. . . ΄ 

καί αἱ ἐνόπλιοι. Ἀύσιαι δὲ αἱ «Πιονισιακαέ, 

Κνώσιαι δὲ αἱ Κορυῤαντιακαί: Κνωσὸς γὰρ 
πόλις Κρήτης, ἐν τῇ κρήτη δὲ ὑπὸ τῶν Κο- 
ρυῤάντων» ἐτράφη ὁ ζΖεύς. οι. 5 ΑΙ. 688. 

νύσσα καμπτήρ, τέρμα, ῥαώμίς. 
»ύχιος νυκτερινός. 
»ύχος νύξ. 

[ή * J — * * ΄ ’ . 

»ώ ἀντὶ τοῦ αὐτόν" «ριςσοφάνης Πλότῳ 
(401) ᾽'"Αλέψαι ποιῆσαι γώ ἀντὶ τοῦ αὐτόν. 
ἡ ἀντὶ τοῦ δεῖ ἡμᾶς ποιῆσαι αὐτὸν ῥλέψαι, 

ν»ωγαλέον. Athen. p. 47. 
νωδός A Ach. 710, Plut. 206) ὁ κὴ ἔχων 

ὀδόντας. 
— 2 ΄ 

»ώδυνον ἀνώδυνο». 
Λῶε ὄνρμα κύριο». 
νῬων)είας ῥραδυτητος. 
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ν»ωνέςερος ῥραδύτερος, 

νωβΒής ῥραῤύς, ἀκίνητος, ἄλογος. 

ν»ωνρεία. καὶ νωδρός ὁ ἀσθενής" ᾿νω- 

Φρύτερος ὑπάρχων τοῦ τῆς βασιλείας προσ- 
χήµατος τῇ φύσει. 

»ῷ πείὃα παροιμία, ὑμοία τῷ Φεῷ ἔπα. 
Δώρα ὄνομα χώρας. 
Δώρβα ὄνομα χώρας. 
Νωρβανός ὄνομα κύριον. 
Δωρικία ὄνομα χωρίου. 

»(6ροΨψ ὁ λαμπρός. 

νώσαι εἰς νοῦ» λαβεῖν, 

»ωσάμενος νοήσας, γνούς, παρὰ Καλ- 
λιμάχῳ. 

νώτα Φ αλάσσης (Ποπ. B 1599) ἡ ἔπι- 
φάνεια τῆς Ψαλάσσης. 

ωτάρης ὁ ἐπὶ νώτα αἴρων καὶ ῥαςάζω». 

νωτιαία ρίξ ἡ τῶν µεταφρένω». 
»ωτίζω τὰ νῶτα µεταςρέφω, καὶ νω- 

τίσαι ἀπελάσαι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὰ 

νώτα διδόντω» ἐν ταῖς φυγαῖς. 5ο]. 8 ΟΕ 193. 
ν»ωτοπλῆγα µαςιγίαν, τὸν εἰς τὰ νῶτα 

τὰς πληγὰς λαμβάνοντα" Φερεκράτης ρα: 
πατάλοις καὶ νωτοπλῆγα μὴ ταχέως ὑνα- 
κονεῖν. 

νῶτος ἡ ψύα τοῦ ἀνθρώπον. τὸ δὲ 
λεγόµενον, τὸ πλήθος τῶν 4βάρων εἰς τὰ 
»ῶτα περισύρεσθαι, 

»ωτοφάρος ὁ ἐπὶ νώτου ῥαςάζων. 
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»ωχελῆ βραδέα. 
»ωχελής βραδύς, ὁμαλός, ἄχρηςος. 
»ωχελία ἁργία. Hom. 1411. 
ξαίνει» τὸ τύπτειν, καὶ ξαΐνεσνθαι τὺ 

πάσχειν. φησὶν οὖν, ἡ βύρσα σα τυπτοµένη 
ὀαφδαρήσεται" οἱ γὰρ βυρσεῖς τὰς ῥύρσας 
σήλοις τύπτειν εἰώθασι», ἵνα ἁπαλαὶ γενόμε- 

ναι διαλάῤοιε» εὐχερώς τοῦ φαρμάκου (96. 
ΑΕ. 408). ᾿ἐκέλευσε δὲ τὸ σώμα Ἑαΐνειν µά- 
σι πάνυ πολλαῖς'' (Ώίουγς. Hal. fr. Ambros. 

13). καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 998) πολλὰ 
δαλασσαίη ξανθὲν ὑπὺ σπιλάὺι.' περὶ ὀςέη 
σχολοπένόρης ὃ λόγος. 

ξαίνω »ήθω, διαλύω, σωρεύω. 
ξανῶν πονεῖν τὲς καρπὺς τὰς γυραῖκας 

τοὺς τῶν χειρῶν ὁιὰ συνεχῇ; τῶν ἐρίω» ἐρ- 
λασίαν. 

ξανήσει κοπιάσει. 
ξανν ἡ» πυρροειδή. 
ἕανοίζεσ-θαι κοσμεῖσθαι τὰς τρίχας. 
ξανδίζετε, οἷον τῷ μµέλιτι χρωτίζετε, 

ἡ πυρρὰ τῇ ὀπτήσει ποιεῖτε. ἡ γὰρ καλῶς 
ἴχησα ὅπτησις τῶν κρεῶ» ἐςὶν ἵνα πυρρὰ ᾖ. 
æxh. AAch. 1046. 

ἔανδικός ὄνομα μηνὺς παρὰ ἸΜακεὺό- 
σιν, ὁ ἀπρίλλιος. 

Ἔάνθιον ἐπίσκοπο», 
Ἑάνιοισιν ὀρνέοις. 

Ἐάννδος Κανδαύλου, {υδὺς ἐκ σΣάρ- 

δεων, ἱςορικός, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ἁλώσεως 

Σάρδεω», ««{υδιακά, ῥιῤλία ὁ’. ἐν δὲ τῷ ῥ' 
τούτων ἱςορεῖ ὥς πρῶτος [ὐγηξ ὁ {υδῶν 

βασιλεὺς γυ»αῖκας εὐνούχισεν», ὅπως αὐταῖς 
Ἰρῷτο ἀεὶ νεαζούσαις. οὗτος ἱςορεῖ ὁ Ἐάν- 
δος ᾽Αλγιμόν τινα βασιλεῦσαι τῆς ἐκεῖσε χώ- 
ρας, εὐσεβέςσατον καὶ πραότατον ἄνδρα" καὶ 

ἐπ᾽ αὐτοῦ γενέσθαι εἰρήνην ῥαθεἴων καὶ πλῆ- 
τον πολύ», ἀδεῶς δὲ καὶ ἀνεπιῤηλεύτως ζῆν 
ἵχασον. εἶτα ἐπειδὴ ὅ ἔτη ἦν τῷ ᾽άλκίμω, 
προελθόντας τοὺς {υδοὺς παγγενεί τε καὶ 
πανδημεὶ προσεύξασθαι, καὶ αἰτῆσαι τῷ «4λ- 
χίμῳ τοιαῦτα ἔτη δοῦῆναι ἐς τὸ «{υδῶν ἀγα- 
δόν: ὃ καὶ γέγονε, καὶ ἐν εὐποτμίᾳ τε καὶ 
εὐδαμιονίᾳ πολλῇ διῆγον. Hesych. ΜΗ. 

Ἐάνθος ὁ ποταμός, ζξανθὸς δὲ ὁ 
πυρρός., 

ξανθότερος καὶ ξαννότατος. 
ξάνιον κτένιο», ὃ φοροῦσιν αἲ γυναῖκες 

ἐν τοῖς ἀναδήμασι». οἳ δέ, κόσμος χρυσοῦς 
ἐπὶ κεφαλῆς. 

7051 

ξανῶ κοπιάσω. «Σοφοκλῆς Ποιμέσιν' 
Ἔκτωρ τοῖς 'χωιοῖς βουλόμενος µάχεαθαί 
φησιν ""ἠδὺ ξανῆσαι καὶ προγυμνάσαι χέρα."' 

ξεινήτον. καὶ Σεινήιος Ζεύς. 

ξεινοδύκος, 
ξεῖνοι οἱ ἀπὺ ξένης φίλοι. 

ξένα Φαυμαςά. 
ξεναγία δύο πεντακοσιαρχίαι, ἀνδρῶν 

ακὺ’. οἱ δὲ πλεῖσοι τῦτο τὸ πλήθος χιλιαρ- 
χίαν καλοῦσι, καὶ χιλίαρχον τὸν ἡγούμενον. 

ξεναγοί παρὰ Θουκυδίδη ( 75) οἱ τῶν 
μισθοφόρων ἄρχοντες"' "ο τε ξεναγοὶ ἑκά- 
σής πύλεως Συνεφεςῶτες «νάγκαζον εἲς τὸ 
ἔργον. 

ξεναγός ὁ τῶν ξένων ἡγεμών. 
ξεναγῶν ξενοδοχῶν. 
Ἐέναρχος κωμικός. τῶν ὁραιμάτων» αὐ- 

τοῦ ἐςσὶ Βεταλίω», ὡς “49 ήναιός φησιν ἐν ῥ' 
τῶν «4{ειπνοσοφιςῶ», καὶ Πορφύρα καὶ Σκύ- 
δαι, ὡς ὁ αὐτός, καὶ «{ίδυμοι καὶ Πέντα- 
ὤλος καὶ Πρίαπος, Ύπνος, Σερατιώτης. 

ξένας Φαυμαςάς" Πισίδης Exp. Ηετας]. 
ἃ 61) "ὕλας χορηγῶν καὶ τοσαύτας καὶ ξένας.᾽. 

Ἐένετος ὄνομα κύριο». 
ξενηλατεῖν. “{ακεδαιιώνιοι μετὰ πλη- 

γῶν ἐξήλαυνον τοὺς ξένες. “4ριςοφάνης (Αν. 

1009) τί ὃ᾽ ἐςσὶ δεινόν; ὥσπερ ἐν «Ίακεδαί- 
ιονι ξενηλατοῦνται, καὶ κεκίνηνταίτινες πλη- 
γαὶ συχναὶ κατ ἄσυ. ποτὲ γὰρ ἐκεῖσε σιτο- 
Φείας γενομένης ξενηλασία γέγονε. 

ξενία. καὶ ξενίζω" (8 ΕΙ. 46) ᾿"φοίνιος 
Aonc οὐκ ἐξένισεν αὐτόν, τετέσιν ἐκ ἀπέ- 
κτεινε" ξένια γὰρ “ρεος τραύματα καὶ φύ- 
νοι. καὶ «4ρχίλοχος ({τ. 105) "ξείνια ὀυσμενέ- 
σιν λυγρὰ χαριζόμενος. 

ξενρίαν καταγώγιον, κατάλυμα. 

Ἐενίας ὄνομα κύριον. 
ξενίζειν ξένῃ χρῆσθυι φωνῇ ἢ ξενικοῖς 

ἐπιτηδεύμασι. ὁηλοῖ δὲ καὶ τὸ ξενίας χάριν 
τινὰ ὑποδέξασθαι, 

ξενίζει» οἳ μὲν ξένη διαλέκτῳ χρῆσθαι,ν 
οἳ δὲ ἐν τῇ ξένῃ διατρίῤειν. 

ξενίην συ»εήκατο παρὰ "Ηροδότῳ 
{1 9), ὡς ξένιο» ἐδωρήσατο, 

ξενικοῖς ἀντὶ τοῦ ἀλλοτρίοις καὶ μὴ 
προσήκασιν, ὅτι ἀνοίκειον "Ελλήνων τὸ έδα- 
πατᾶσθαι. ἢ ξενικοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν ξένων 
πρέσβεων λεγομένοις. ριςοφάνης (Λο. 634) 
“παύσας ὑμᾶς ξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἑξα- 
πατᾶσναι, 
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δενικὸν ἐμπόριο», ὅπου οἱ ξένοι ἐμ- 
πορεύονται, ὥσπερ ἀςικόν, ὅπου οἱ ἀςοί, 

ξενικὸν ἐν ἸΚκορίνῶῳ «Πημοσθένης Φι- 
λιππικοῖς (4 93) καὶ ριςοφάνης lut. 173). 

συνἐςήσατο ὁ’ αὐτὸ πρῶτος Κόνων», παρέ- 
λαβε ὁ) αὐεὺ Ἰφικράτης i ὕσερον καὶ xXugolus 
ᾧ χρησάµενοι τὴν “Πακεδαιμονίων μόραν κά 
τέκοψα», ςρατηγᾶντος αὐτοῖς ]φικράτες καὶ 
Καλλικλέους. Harp. 

ξενικός ὁ ξένος, ὁ ἀλλύτριος, "ὡς εἶδεν 
ἄγαλμα δενικὸν καὶ ἱερεργίαν ἐκ ἐπιχώριον, 
εἲς τὸ τιμώμενον παρῴνησεν.. "οἱ ξενικοὶ 
μισθοφύροι τὸ παράπαν εἰώθασι χρησιμεύειν 
ἐν πολέµοις. 

ὅτι οἱ «4θηναῖοι μὴ βουλόμενοι δι ἑαυ- 
τῶν πολεμεῖν πρὸς Ἱοριθίους διὰ τὸν κίν- 
ὀννον, μισθούμενοι ξένους εἰς τὸν πόλεμον 
ἔτρεφον αὐτούς. τοῦτο ὁὲ ἐν πολλοῖς τῶν 
πολέμων Φιεπράττοντο" ὅπερ ξενικὺν ἐκάλαν. 
seh. Α Put. 173. 

ξένιον ὑὁῶρον παρὰ ξένων διδόµενον. 
ἔένιος ὃ τῆς ξενίας ἔφορος. λέγεται καὶ 

ξένιος ὁ Ζεύς. 
ξενιτευομένους ἀντὶ τοῦ μισθοφορᾶν- 

τας. ντιφάνης Εὐθυδίκῳ "ἐγὼ δενιτευόµε- 
νος ἐςρατευόμην. Harp. 

Ἐενίωνος ὄνομα κύριον. 
ξενοδοχεῖον τὸ τοὺς Ξένους ὑποδεχό- 

µενο». καὶ ξενοδόχος ὁμοίως. 
ξενοκοπεῖν ἐπὶ τᾷ πληγὰς λαβεῖν. ὕτω 

ΙΜεταγένης. 
α.  Ἐενοκράτης γάθωνος ἡ 4γαύάνορος, 
Χαλκηδόνιος, μαθητὴς καὶ διάδοχος μετὰ 
Ἀπεύσιππον Πλάτωνος" τᾶ δὲ Πολέμων», τὸ 

δὲ Κράντωρ. καὶ πέµψαντος αὐτῷ τοῦ Mu- 
κεδόνος '4λεξάνδρου χρυσοῦ τάλαντα λ΄ αὖ- 
τὸς ἀπέπεμψεν, εἰπων βασιλέα δεῖσθαι χρη: 
µάτω», οὐ φιλόσοφο». ἔγραψε περὶ τῆς {Ελά- 
τωνος πολιτείας. 

υ  Ἐενοκράτης φιλόσοφος, ὃς ἐπὶ σωφρο- 
σύνη ἐτεθρύλητο. 'Ὁ δὲ πρὺς σωφροσύνην 
ἐδὲν μεῖον εἶχε τᾷ Πλατωνικῦ Ἐενοκράτες. 

οὗτος (immo Xenoerates Aphrodisiensis) 

συνεγράψατο τὸ οἰκοσκοπικὺν οἰώνισμα, ὅτι 
οἷον εἰ ἐν τῇ ςέγῃ ἐφάνη γαλῆ ἢ ὄφις, τόδε 
σηµαίνει. οἳ. ν. οἰώνισμα. 

ξενολόγιο». καὶ ξενολόγος ξένες συλ- 
λέγω» ςρατιώτας. 

. ξένος όὸ φίλος. Philostrat. V. A. 1) ' ἐφοί- 

τω» δὲ πρεσβεῖαι ἐκ τῶν πύλεων», ξένον τε 

ξενικὸν ἐμπόριον -- Ἐθνοφῶν ὃ 

αὐτὸν ἠγούμενοι καὶ βίε σύμβεαλον, βωμῶν 
τε ἱὐρύσεως καὶ ἀγαλμάτων. ὃ δὲ ἕκαςα τή. 
των διωρφοῦτο.. καὶ αὖθις "ἐν ταῖς ἰδίαις 

πατρίσι ξένους ποιοῦνται. 
ξένος καὶ ὁ ξενοδόχος. ὁ ἀπόςολος (Ίο. 

16 29) “ἀσπάζεται ὑμιᾶς ξένος ὁ φίλος με. 
Ξενοφάνης ἐν ἐλεγείᾳ περὶ τοῦ ἄλλοιι 

ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι" "καί ποτέ µιν ςι- 
φελιζομένα σκύλακος παριόντα φασί γ΄ ἔποι 
κτεῖραι, καὶ τόδε φάσψαι ἔπος" παῦσαι, μηὸὲ 
ῥάπιζ, ἐπειὴ φίλου ἀνέρος ἐςσὶ ψυχή, τὸν 
ἔγνων φΦεγξαωμένης ἀίων."' ἔσκωψε ὁ) αὐτὸ 
καὶ Κρατῖνος ἐν Πυδαγορίζεσι. καὶ ἐν Τα: 
θαντίνοις ''ἔφος ἐςὶν αὐτοῖς, ἄν τιν ἰδιώτη 
ποθἐν λάβωσιν» εἰσελθόντα, διαπειρώµυο; 
τῆς τῶν λύγων ῥώμης ταράττειν καὶ κυκώ 
τοῖς ἀντιθέτοις, τοῖς πέρασι, τοῖς παριον' 

µασι, τοῖς ἀποπλάνοις, τοῖς κεγέθεσιν νεῇ:: 
σικώς.' Diog. L. 8 96. 

Ξενοφῶν ΙΓ ρύλλα 4θηναῖος, φιλύσοφος: 
Φωκρατικός, ὃς πρῶτος ἔγραψε ῥίους φιλο- 
σόφων καὶ ἀπομνημονεύματα. παῖδας ἔσχυ 
ἀπὸ Φιλησίας Γρύλλον καὶ «{ιόδωρο», οἳ καὶ 

«ιόσκουροι ἐκαλοῦντο: αὐτὸς δὲ ἄττικὴ µ: 
λιστα ἐπωνομάζετο. 7έγονε δὲ συμφοιτη της 
Πλάτωνος, καὶ ἥκμαζε κατὰ τὴν οε΄ ὀλεν 
πιάδα. ἔγραψε βιῤλία πλείονα τῶν µ’, τ" 
καὶ ταῦτα, Ἱκύρε παιδείας βιῤλία η, δις 
ἀναβάσεως βιβλία ὅ, Ελληνικῶν βιῤλέα ». 
συµπόσιον, καὶ ἄλλα πολλά. 

Ἐενοφῶν Φωκράτες μµαθητὴς ἑερατα! 

σατο ἐπὶ Πέρσας Κύρῳ συνανελθὼ» ἐπὶ τὸ; 
ἀδελφὺν 4ρταξέρξη». ὁ Κύρος δὲ ἡ» µετά 
Τισσαφέρνην ὕπάρχος ὑπὸ «Παρεία τοῦ πα: 
τρὸς τῶν ἐν τῇ -ἄσίᾳ καταςάς. μετὰ δὲ τον 
«{αρείε Φάνατον Νῦρον “ἀρταξέρξης ὁταβί:; 
ΨΦέντα ὑπὸ Τισσαφέρνους ἀναιρεῖν μέλλον 
ἀφῆκε, Παρυσάτιόος τῆς μητρὸς παρωτ!; 
σαµιένης αὐτὸν καὶ τὴν σατραπείαν αὐτιο φτ- 
λαξάσης. ὃ δὲ ὡς ΊΤισσαφέρνει πολεµιο 
ἤφραισε δύναμιν, καὶ ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἔγγς 
σρατεύει». τετρακύσιοι δὲ κατέλιπον τὸν Ἆτ΄ 
ϱο», καὶ ἔφυγον ἐκτῶν συςρατευσάντων ὑποτ 
ται καὶ πελταςαὲὶ ΥΦ’. Ἐενοφῶν δὲ συνωῷτ. 
θέκὰ οὖν βαρβάρων µυριάδας συναθροίσες 
ὡς ἐπὶ Πισίδας δῆώεν ἐπορεύετο. ὡς δὲ τ 
ἔθνη διῆλθδεν ἐφ᾽ ἃ «ρατεύειν προεφασήετ». 
συνέντες οἱ Ἕλληνες ἐπὶ βασιλέα εἶναι ση 
σρατείαν ὤκνουν τὴν ἀνάβασιν. ΛἈλεάργα ἂν 
εἰπόντος τὴν ὑποςροφὴν ἄπορον εἶναι Λέρε 
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μὴ συναιροµένε, συνῄεσαν. Κῦρος δὲ γυμνῇ | δούλων εἰπών. κατασκόπους δὲ λαβώ», δεί- 
τῇ κεφαλῇ πρὺς Τισσαφέρνην μαχύμενος, 
χαίτοι Κλεάρχε ἀπωαγορεύοντος αὐτῷ μιῇ πο: 
λεμεῖν, ἀπέθανεν. οἳ δὲ Ἕλληνες ὑπὸ ἄλε- 
άρχω τεταγµένοι 4ριαῖον προεβάλλοντο βα- 
σιλέα αὐτῶν" ὃ δὲ παρητήσωτο. βασιλεὺς 
δὲ τὴν τοῦ Κύρου κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα 
ἀποκόψας τοῖς ἛἝλλησιν ἔπεμπε, ζητῶν τὰ 
ὅπλα ὡς παρὰ νενικηµένων" οἳ δὲ οὐκ ἔδο- 
σα». ὁόλῳ δὲ Τισσαφέρνης παραβὰς τοὺς 
ὕρκους προδίδωσε ῥασιλεῖ τοὺς Ἓλληνας καὶ 
Κλέαρχον καὶ Ἰένωνα, οὓς ἀναιρεῖ, καὶ Ξε- 
νοφιῶν αὐτῶν σρατηγεῖ καὶ πάντας νικᾷ. ἐλ- 
θόντες δὲ καὶ εἲς Θράκην ἐμίσθωσαν ἔαυ- 
τὲς Σεύθῃ τῷ βασιλεῖ, μύριοι διασωύέντες. 

ο «ΈἘενοφῶν ντιοχεὺς ἱςορικὺς Βαῤυλω- 

νιακά" ἔςι δὲ ἐρωτικά. 
a Ἐενοφῶν Ἐφέσιος ἱσορικὸς. Ἐφεσιακά" 
ἔσι δὲ ἐρωτικὰ βιῤλία , περὶ “4βροκόμου 
καὶ “4νθίας. καὶ περὶ τῆς πύλεως ᾿Εφεσίω», 

καὶ ἄλλα. 
9 «Ἐενοφῶν Ἰύπριος ἱςορικὸς Κυπριακά" 
ἔσι δὲ καὶ αὐτὰ ἐρωτικῶν ὑποφέσεων ἱςορία 
περέ τε Κινύραν καὶ ἸΜύρραν καὶ 4δωνιν. 

ξενὤῶνος ὁόμου τοῦ ὑποδεχομένου τοὺς 

Ἑένους καὶ ἀρρωςοῦντας. 
Ἐέρξης Περσῶν βασιλεύς. οὗτος τοῦ 

πατρὸς «4αρείου τελευτῶντος καὶ ᾽'μέμνησο 
Ἰήωραθῶνος” εἰπόντος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐςρά- 

τευσε, καὶ πρῶτον κήρυκας ἔπεμψεν αἰτᾶν- 
τας γῆν καὶ ὕδωρ. 4θηναῖοι μὲν οὖν τοὺς 
πρέσβεις ἐξεκήρυξαν ἐκ τῆς πύλεως, καὶ τὸν 
ὑπακούειν συκιβουλεύσαντα κατέλευσαν, καὶ 
γυναῖκα καὶ παῖδας" {ακεδαιμόνιοι δὲ ἐς 

φρέαρ ἐμβαλόντες γῆν ἐπέβαλον. µηνίσαντος 
δὲ τοῦ Φεῦ ἐνύσησαν. χρήσαντος δὲ τᾶ Φεδ 
δίκας ὀᾶναι Ξέρξῃ ὑπὲρ τῶν κηρύκω», Βᾶ- 
λις καὶ Ὑπέρχις αὐθαίρετοι ἐς Πέρσας ἀνῆλ- 

Θο», δώσοντες δίκας. ὃ δὲ θαυμάσας ἀφῆκε 
ζῶντας, καὶ ἡ νόσος ἐπαύσατο. ὃ δὲ πεζοῦ 
μὲν µνυριάδας τῶν «4ἰγυπτίων καὶ Φοινίκων 
καὶ Κυπρίων ἐσερωτοπέδευεν. ἐν Σάρδει δὲ 
γενοµένῳ ὁ ἥλιος ἐξέλιπεν. εἶχε δὲ ἐπιλέκτες 
µυρίους, οὓς ἀθανάτους ἐκάλει. διώρυξε δὲ 
καὶ τὸν θω, ἸΜακεδονικὸν ὄρος. ἔζευξε καὶ 
τὸν Ελλήσποντο» μεταξὺ Σηςᾶ καὶ ἀῤύδα" 
διαλυθέντος δὲ ὑπὸ χειμῶνος µέρους πέδας 
τε εἰς τὴν Φάλασσαν καθῆκε καὶ ἐμαςίγε τὸ 
ὕδωρ. προσενεχθεισῶν δὲ αὐτῷ καὶ σιταγω- 
γῶν νηῶν Ελληνίδων ἀφῆκε, τροφὴν εἶναι 

ξας τὴν δύναμιν ἅπασαν ἀφῆχε. 
ξεςσίο» μέερον ἐπὶ ὑγρῶν». 
ξεςσόν ὡὠμαλισμένον. 
ξη»ός ὁ κορμός. 
ξηραίνω τὸ ψύχω. 
ξηραλοιφεῖν «4ἰσχίνης κατὰ Τιμάρχε 

(138). ξηραλοιφεῖν ἔλεγον τὸ χωρὶς λουτρῶν 
ἀλείφεσθαι. µήποτε δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἆλει- 
πτῶν λεγόμενο» ξηροτρίβεσθαι οὕτως ἐἑλέ- 
γετο. Harp. 

ξπραλοιφία καὶ ξηραλοιφεἵν τὸ ἄνευ 
τοῦ λούεσθαι ἀλείφεσθαι. 

ξηρίον εἶδος ἰατρικόν. , 

Ἔηρόλοφος. ὅτι τὸν Ἐηρόλοφον πρώη» 
Φέρμα τινὲς ἐκάλουν" ἐν αὐτῷ γὰρ κοχλίωι 
(ς’, καὶ “4ρτέμιδος σύνθετος ςήλη καὶ Σεβή- 

ρου τοῦ κτίσαντος, καὶ θεµάτιον» τρίπουν’ 
ἔνθα ἐφυσίασε πολλὰς Φυσίας Σεβῆρος: ἔνθα 
καὶ χρησμοὶ πολλοὶ τῷ τόπῳ γεγόναπι, καθ’ 
ὃν καιρὸν καὶ κόρη παρθένος ἐτύθη. καὶ δέ- 
σις ἦν ἀερονομική, λς΄ χρόνους διαρκέσασα. 
Codin. orig. ΟΡ ρ. 17. 

ξηρός ὁ ἰσχνός. 
| ξηρὸς ἱδρώς ὅ. μὴ ὑπὸ λουτρῶν ἀλλ’ 
ὑπὸ γυµνασίων καὶ πόνων γινόμενος. 

ξηρὸς λέθος ὁ ἄνευ πηλοῦ κτιζόµενος" 
ᾗν γὰρ λίδῳ ξηρῷ διεσχενασµένον τὸ pos · 
ριο», ἐκ μεγάλων λίθων συνηρµοσµένων.' 

ξέρις εἶδος φυτοῦ ἀρωματικοῦ. 
ξιφή» ὁ φέρων Σίέφος. 
ξιφήρης ξίφος ἔχω». καὶ τὸ πληθυντι- 

κὺν ξεφήρεις. 
ξιφηφορία φέρειν τὰ ξέφη. καὶ ξιφη- 

φόρος. 
ξεφίζειν τὸ χειροτονεῖν, παραπλήσιον 

ξίφει τὸ τῆς χειρὸς σχῆµα ποιοῦντα, 
ξιφισμός σχῆμα ἐκ τῆς ἐμμελείας κα- 

λουµένης. 
ξεφοκτονεῖν Σίφεσιν ἀναιρεῖν. 
ξέφος καὶ ξιφέδιον. 

ξεφουλκία" οὐκ εἶναί φασι ξιφαλκίας 
εὐμοιρίαν."' 

ξόανο» ἄγαλμα, εἴδωλο»,ζώδιο», ἀνδριάς, 
ξουνή εὐμορφοτάτη. (ΑΡΤ 192) “"οὐδέ 

µε κεκλιµένον σχιερὴν ὑπὸ φυλλάδα τέρψεις, 
ξουθῶν ἐκ πτερύγων ἠδὲ κρέκουσα µέλος. 

ξουδῆς' 4ρισοφάνης (Αν. 750) ''δύ ἐμῆς 
γένυος ξουθῆς µελέων Πανὶ νόμους ἱεροὺς 
ἀναφαίνω.” 
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ξου όν λεπτό», καπυρό», ἀργυροῦν (an 
.. ΄ ..” ΄ 

λιγυρό»), ξανθό», καλόν, πυκνό», ὀξύ, ταχύ. 
οἳ δὲ ποικίλο», εὐειδές, διαυγές. (Α Ρας, 1177 

᾿"ὥσπερ ξουφθὸς ἱππαλεκτρυὼν τοὺς λύφους 
σείων.' 

— -ς * ΄ 

ποῦώος ὀνομια κύριον, 
ξυγγενεῖς τούμοῦ τρόπο (Αλ Τὰ. 581) 

ἀντὶ τοῦ τὰ αὐτὰ πράττουσαι. 
* “» 
Ἐνγγενοῦ σύνελθε" (Α Lys. 317) “"ώ δέ- 

σποινε νίκη, ξυγγενοῦ.) 
ξυγγέωργος προπαροξυτόνως" σύνθε" 

τον γάρ, ὡς πάγκαλος πάνσοφος. τὰ γὰρ εἰς 
ος ὀξύτονα συντιδέµενα βαρύνεται. “ριςο: 
φάνης Πλούτῳ (93938) τοὺς ξυγγεώργες κά- 
λεσον. 

.. ή ϕ κ, λες | νά * ζξυγγνώµη πρωτοπείρῳ, ἐπὶ τῶν ἐν 
πρώτοις τινὸς διαμαρτανόντω». 

Ξ ῖς. "αἱ ὶ Πείσωνδρο» ἐλ ξυγγοαφεῖς. "αἱ περὶ ΙΠείσωνδρον ἑλ- 
θόντες εἰς 9ήνας, πρῶτον μὲν τὸν ὁῇμου 
.. ”.- α ’ ⸗ J 26 

Ἐνλλέξαντες εἶπον γνώκην, « ἀγόρας ἑλέσθαι 

Συγγραφέας αὐτοκράτορας" τούτους δὲ Συγ- 
γράψαντας γνώµην εἰσενεγκεῖν εἰς τὸν ὁῆμον 

ς » 
εἰς ἡμέραν ῥητήν, καθύτι ἄρισα ἡ πόλις οἳ- 
κήσεται. ἐπεὶ δὲ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, ξυνέλεξαν 

. * ⸗ * . * ⸗ 2 ΐ { J 

τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν ἸΛολωνόν, ο ἡν Ἱερὸν 

Ποσειδῶνος, καὶ ἐσήνεγκαν οἱ ξυγγραφεῖς 
ἄλλο μὲν οὐδέν, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἐξεῖναι μὲν 
΄ 4 4 / {ἳ ” 4 

᾽4δηναίων ἀνατρέπειν γνωμη» ην ἄντις ῥή- 

ληται" ἣν δέ τις τὸν εἰπόντα ἡ ράψηται 
ή ΄ 

παρανόμων» η ἄλλω τῳ τροπῳ ῥλάψη, µε- 
, * / —8 332 

γάλας ζημίας ἐπένθεσαν. ἐνταῦθα δὲ λαµ- 

πρῶς ἐλέγετο ἤδη μήτε ἀρχὴν ἄρχειν µηδε- 
µίαν ἐκ τοῦ αὐτᾶ κόσµη μήτε μισδοφορεῖν, 
προέδρους τε ἑλέσθαι πέντε ἄνδρωας, τότες 
ὁ ἑλέσθαι ἑκατὺν ἄνδρας, καὶ τῶν ἑκατὸν 
ἕκαςον πρὸς ἑαυτῷ τρεῖς"' ἐλθόντας δὲ αὐὖ- 
τοὺς τετρακοσίους ὄντας εἰς τὸ βηλευτήριο» 
ἄρχειν, ὅπῃ ἂν ἄρισα γινώσκωσι», αὐτοκρά- 
τορας" καὶ τὰς πεντακισχιλίης δὲ ξυλλέγειν, 

ὑπότ ἂν αὐτοῖς δοκῇ. ἡν δὲ ὁ ταύτην τὴν 
΄ 3 9 ⸗ 3 Σ. * - 

γνώμµην εἰπων ΠΠείσανδρος, καὶ τάλλα ἐκ τᾶ 
προφανοῦς προὀΦυμύτατω ξυγκαταλύσας τὸν 
ὁῆμον᾽ (μας, 8 67). 

.. ΄ 3 — 4 ᾿ 

υγγράψαι καὶ γράψαι. τὺ μὲν γρά- 
ψαι ἐφ᾽ ἑνὸς πράγματος, τὸ δὲ ξυγγράψαι 
ἐπὶ πολλῶ». ἡ Συγγράψαι τὸ µετ ἐπιμελείας 
καὶ σπεδαίως συντάξωι, γράψαι δὲτὸ ἁπλῶς 

καὶ μὴ ἐπιμελῶς τὴν ἀλήψειαν εὑρεῖν. sch. 
Thuc.1 1. 

΄ 4 ι. 75 ΄ * 

ξύει γράφει, ὡς παρ Ὁμήρῳ. ἔνφεν καὶ 

ξουθόν — ξυμβαινούσης 

τὰ ξύσματα γράμματα. 
⁊*.. 41 9— * 4 λέ — - 

δυλην, ην δυαλην Λἐεγαμεν. πέγοφων 

Κύρε ἀναβάσει 4 7 15) ΄εἶχον δὲ θώρακας 
λινοῦς µέχρι τοῦ Πτροι, ἀνεὶ δὲ τῶν πτερύ- 

4 

Ίων σπάρτα πυκνὰ ἐςραμμένα. εἶχον δὲ καὶ 
κράνη, καὶ παρὰ τὴν ζώνην µαχαίριο», οσον 
Στήλη {ακωνική. ἣν ἀττικοὶ κνῆςιν, ««ά- 
χωνες δὲ Συήλην λέγουσιν. Ὅμηρος («4 038) 
"ἐπὶ ὁ) αἴγειον κνῆ τυρὸν κνήςει χαλκείη.” 

5 * * — ή ” οἱ μὲν οὖν "ἄττικοὶ τὸ ῥῆμα οὕτως λέγουσι 
. * — * .. { J — * κάπικνην κἀπεσυίειν, οἱ δὲ Ιάκωνες του- 
νοια ξυήλην. ὡς καὶ Ξενοφῶν φησὶν ἐν τῷ 
ὐ΄ τῆς 4ναβάσεως (8 35) ὅτι 4ρακόντιος 
ἔφυγεν ἐκ Σπάρτης παῖς ἔτι ὤν, ἀποκτείνας 
ξυήλη «Πακωνικῇ παῖδα. διὰ τοῦτο δὲ καὶ 
τὸ κνῆν οἱ «4{ωριεῖς ξύειν λέγουσιν, ὡς καὶ 
τσ .. ν 3 ..” * .) .. . 

'Ξωφρων άν τις τὸν ξύοντα ἀντιξύπ.'. καὶ 

Γπάλιν ᾿ξύεται ὁ χοραγός.' 
ξύλα κλίνεια τὰ τῶν κλινῶν», 
ξυλεία (Ῥοϊγυ. ἃ 49) ἡ τῶν ξύλων τῶν 

»αυπηγησίµων» συλλογή. 
ξύλινος. 

ξυλλαβεῖν. διττή ἐσιν ἡ χρῆσις τᾷ συλ- 
λαβεῖν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις" πρὸς γὰρ δεάφορον 
κλίσιν ὁιάφορος καὶ ἡ διάνοια. ἐὰν μὲν γὰρ 
πρὺς αἰτιατικὴν ἡ αύνταξις ᾖ, ἔχθραν καὶ ὄν- 
σμένειανπαρίςησι τᾷ συλλαμβάνοντος, κακερ- 
γίων δὲ τοῦ συλλαμβανομένα, ὡς νῦν ᾿'ξυλ- 
λαβεῖν τὸν ἄνδρα. καὶ 4ημοσθένης ἐν τῷ 
κατὰ ΙΗειδίη (116) ""οὐχὶ συλληψόμεθα αὐ- 
τόν, ἐὰν δὲ πρὺς δοτική», σηµαίνει φιλέαν 
καὶ συµµαχίαν, ὡς Ἱσοκράτης ἐν ταῖς Πα- 

ραινέσεσιν (3) “ὁρῶ δὲ καὶ τὴν τύχη» ἡμῖν 
συλλιιβάνεασαν.”, ἴσον τῷ συναγωνιζοµένην' 
ἐπάγει γοῦν καὶ τὸν παρόντα καιρὸν συνα- 
}ωνιζόμενον. καὶ «Πημοσθένης πρώτῳ «Φι- 
λιππικῶν. 5ο. AAch. 205. 

ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ) ὀρφό»ν. ὅτι 
δυσχερὲς ἐκ φαύλων ἀγαθὲς ἀπεργάσασθαι, 

ξύλοχος σύνδενδρος καὶ ξυλώδης πάγος, 
δρυμός, ὕλη, χέρσος, ἀγρός, τόπος" οἳ δὲ 
κοίτη» Φηρίου. (ΑΡ ϐ 2368) '"οὐδ᾽ ἴχετ ἐκ µάν- 
ὄρης αὖδις ἐπὶ ξύλοχον."' 

ξύλω» ἐρεψίμω». ςεγάσµατά ἐςσι τὰ 
ἐρέψιμα, εἲς τὰς οἰκίας κατατεταγµένα. 

ξυμβαίνοντα συμφωνοῦντα" "πρὶν τὰ 
ἔργα τοῖς λόγοις ξυμβαίνοντα ὀφθῆναι. 

ξυμβαινούσης συµφωνθµένης, ἀρεσκά- 
σης. ὅτι ἀποχρῶν ἔςαι τοῖς ἆμφ αὐτὸν 
ὠνεῖσθαι τὰ ἐπιτήδεια τῆς ξυμβαινάσης τι- 



ξυμβάλλειν --- ξυνετρίβη 

μῆς (οί ν. ἀποχρᾶ»). «καὶ αὖθις '"ἐφέλειν 
σπείσασθαι, εἰ µάθοι ἐφ οἷς τισὶ ξυμβαί- 
γιεν. 

ξυμβάλλει» νοεῖν' δὲ οὐ χαλεπῶς 
χε ξομβάλλειν τὸν ς«ρατηγὸν ἐμβεβληκέναι 
αὐτοῖς τὸν φόβον.᾽' 

ξύμβλητο (Ποπ. Ξ 38) συνήντησε. 
ξύμβολον ὄρνι» φασί», ἐπειδὴ συμβύ- 

ως ἐποίον τοὺς πρώτα συναντῶντας καὶ ἐξ 

ἀπαντήσεως προσηµαίνοντας. δε]. Α Αν. 722. 
Ἐνμεβόλους, οὕτω τοὺς διὰ τιῶν πταρ- 

μῶν οἰωνισμοὺς —— ἀνετίθεντο d' οὗτοι 

4ήμητρι. 
ξυμμίξασα συντυχοῦσα" (Ἀ Ἐοε]. 538) 

οὐδεμιᾷ γὰρ δεινοτέρᾳ σα ξυμμίδασ᾽ οἶδα 
Ῥυναική,. ἀντὶ τὸ ἱκανωτάτῃη, φρονιμωτάτῃ. 
ξυμπάθεια συμπάθεια. ὅλως δὲ ὁ διὰ 

τᾷ ξ σχηματισμιὺς κοινός ἐςσι τῶν τε Ἰώνων 
καὶ τῶν «ττικῶν, 

ξυμιπονήσαντα ἀντὶ τοῦ ὑπομείναντα. 
ξυμ φέ ρω συμβαθάζω Σ(ΑΕος]. 807) “φέρε 

»νν ἐγώ σοι ξυμφέρω. 
ἔσμφοράν φησι Θουκυδίδης τὴν ἀπὸ 

περισάσεως ὀνσυχίαν, καὶ ἐκ ἐξ οἰκείας άῤε- 

λίας κακοπραγίαν ἤτοι κακία»" καὶ γὰρ αἱ 
τῆς φύσεως ἐλαττώσεις καὶ διαπτώσεις κα: 

χίαι πάντως εἰσίν. ἡ ξυμφορὰς τὰς ἄποτυ- 
χίας. (Thue. 1 140) Ἰ' ἐνδέχεται γὰρ τὼς ἕυμ- 

φορὰς τῶν πρωγµάτω» οὐχ ἤσσον ἁμανθῶς 

χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς. διανοίας τᾶ ἀνθρώπο.') 
«ει. Thuc. 1127. 

ξύ» Θουκυδίδης ἀντὶ τοῦ σύν, καὶ τὰ 

ἄλλα τὰ ὅμοια. ὅτω καὶ οἳ παλαιοὶ πάντες. 
ξυνάγκειι ὁ κοῖλος τόπος. 4ρριανός 

(οἱ. ν. ὑποτεμιόμιενος) 'ὃ δὲ ὑποτεμόμενος αὖ- 

σὺν ἐν δυ»αγκείς τινὶ βάλλει κατὰ νώτε τὸν 
ἄνθρωπο»."' 

ξυναίρεται συνάπτεται, καὶ ξυναιρό- 

μενον συρανειλαμβανόμενον" "εἰ δυγχωρή: 

σαιμεν τὺ παρὰ σοῦ χομισθὲν γράµµα ξυ- 

ναιρόμενον. τῇ κατὰ σὲ πολισείς” — 

p.372 Nieb.). 
sſuru rò συναθροίζω. 
ξυναλλαγή ἀμοιβή, παραμυδίω, συνάν- 

τησις" “λήγει δ᾽ ἔρις ὁραμοῦσα τοῦ προσω- 
τάπω ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇ λόγα"' 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 731). ἢ ξυναλλαγὴ ἡ ὁμιλία. 
ἂν αλλαγή" σδ OR 960) “πότερα Φόλοι- 

σι τέθνηκεν “ῆ νόσου ξυναλλαγῇ; νόσοις ὁ 

τλήµω», ὡς ἔοικεν, ἔφφιτο, καὶ τῷ μακρῷ 

“ο 
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γε συμμετρούμενος χρόνῳ." 
ξυνάορο» γαμετή». 
ξυ»αυλία αὐλησίς τις σύμφωνος, ὑπὸ 

δύο περαινοµιένη αὐλῳδία. 
ξυναυλία» κοινωνία». 

ξυναυλίαν πενθήσωμε», Οὐλύμ- 
που νόμο» (Α Ῥα. 9), τθτέσιν ὑμοῦ ἀποδυ- 
ρώμεθα. Συναυλία δὲ καλεῖται, ὅταν δύο αὐ- 
ληταὶ τὸ αὐτὸ λέγωσιν, ἢ ὅταν κιθάρα καὶ 
αὐλὸς συμφωνῇ. νόμοι δὲ καλοῦνται οἱ εἲς 

δεὰς ὄμνοι. Ὄλυμπος αὐλητὴς έγονε, ἸΜαρ- 
σύε µωφητής, καὶ αὐτὸς δυςυχήσας διὰ µε- 
σικήν. καδάπερ οὖν Ὄλυμπος εὗρε τὸ συν- 

ναυλεῖν, καὶ ἡμεῖς ὅμοια καὶ ὥσπερ ἀπὸ μιᾶς 
φωνῆς ὀδυρώμεθα. μιμησώμεδα ἐν τῷ θρὴ- 
νεῖν συναυλία» Ὀλύμπα, οὗτος δὲ ὁ ὍΌλυμ- 

πος ἐν Ορυγίᾳ τὸς αὐλητικὰς νόμες ἐποίει, 
ἔγραψε δὲ καὶ Φρηνητικοὺς νόμους. 

ξύναυλον"' παρ ἀρισοφάνει Ran. 219) 
'"Ἐύναυλον βοάν”' τὴν μετ αὐλῶν κοινή». 

ξυνδιενεγκεῖν συμπρᾶξαι, συ»αγωνίσα- 
σῷαι' (Ῥτοεορ. Goth. 3 349 [ο δὴ ἐδέοντο 
πόλεμο» τὸν πρὸς -...ς ξυνδιενεγ- 
κεῖν σφίσι». οἳ δὲ δισχιλίους ἔπεμψαν.' 
ξυνὐήνεγκαν συνέκαμον, συνεπράξα»- 

το" "πολλὰ γὰρ δὴ πράγματα ξυνδιήνεγκαν 
μεθ’ ἡμῶν, εἰσβολάς τε καὶ µάχας, ἀντὶ τᾷ 
ὑπερήνεγκαν. οὕτως “Αριςοφάνης (Έα. 509). 

ξὺν δέκη ἀντὶ τοῦ πρεπόντως, εὐλόγως" 
Εὺν δέκη ταῦτα ἀξιοῦν ἔφη τὸν βασιλέα." 

ξὺν δέκᾖῃ κατὰ τὸ πρέπον: ᾿'τὰ γέρα τή-ὺ 
τοις δὺν ὁίκῃ νενέμητο ἑκάσοις.” 

ξυνέβημµεν ὡμονοήσαμιν' “ρισοφάνης 
Νεφέλωις (67) "εἶτα τῷ χρόνῳ κοινῇ ξυνέ- 

ρε... 

βημεν.' 
ξυνέηκε (Ποπ. «4 8) συνέβαλε, 
ξυνεῖα. 

ξυνενεχθῆναι. εὐτυχηθῆναι, αὐξη- 

Ψηναι, 
Ἑυνεπιλαβεἴν συναγωνίσασθαι"' πιςὴν 

Ῥωμαίοις εἶναι τὴν πόλι», ὡς “θκούλλῳ τε 

ξυνεπιλαβεῖν τᾶ πρὺς Μιθριδάτην πολέμε. 
ξυνέρξετε ἀποκλείσατε" Ἄοφοκλῆς (ΑΙ. 

503) "οὐ ξυνέρξεθ ὡς τάχος; 

ξύνες (ἨΠοπι, Β 36) αύνες, ἄκουσο». 

᾿ξυ»έσέως συνέσεως, «φρονήσεως" v δὲ 
πρᾶος ἦν καὶ ξυνέσεως εὖ ἥκων,” ἀντὶ τοῦ 
καλῶς καὶ ἐπὶ πλεῖςον ''καὶ ἀρετῆς µεταποι- 
εἴσθαι ἐξεπιςάμενος”' (Ῥτοσορ. Vand. 4). 

. ξυνεερίβη τῆς κεφαλῆς. οὕτως ἐπὶ 
48. 
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γενικῆς τάττουσι». "ἕως ξυνετρίβη τῆς κε- 
φαλῆς (ΑΛ Ῥαο. 70). 

ξυνευνέτης ἀρσενικῶς. Φηλυκῶς δὲ διὰ 
τοῦ κ. 

ξυνήγαγε συνήρµοσεν"' Αριστοφάνης 
᾽Αγαρνεῦσι (83) "πόσον τὸν πρωκτὺν συνή- 
γαγεν; ' περὶ Κλεωνύμου.” 

ξυ»ήδετο συνηυφραίνετο. 
Ἑυνήια κοινὰ χρήματα. Ἠοπι, «4 124. 
ξυνῆκα ἐνύησα. 
ξυ»ῄσήφετο ἐνόησε. 
Συνθήματα ὑπομνήματα" «Σοφοκλῆς 

(00 1503) '"οὗ τὰ Θησέως Πειρίθου τε κεῖ- 
ται πίς ἀεὶ Ἑυνθήματα,, ἃ ἔφθεντο πρὸς ἆλ- 
λήλους περὶ τῆς εἲς ἆδου καταβάσεως. καὶ 
αὖθις "ὥσπερ ἀπὸ ξυνθήµατος αὐτοχράτορα 
τοῦτον ἐπευφήμησε» ὁ σρατός. "οὐκ ἀφ' 
ἑνὸς Συνθήµατος, ἀλλὰ διεσπασµένως καὶ ὧκ 
εἲς ἓν ξυμβαίνονσαν τὴν ῥοήν.” 

ξυνίασι συνέρχονται. 

ξυνίεις ὑπονοεῖς' 4ρισοφάνης Πλούτῳ 

45) "ει οὐ ξυνίης τὴν ἐπίνοιαν τὸ Φεοῦ." 
Εύνιον ἤκουον. Hom. 4 373, 
Ἑυν»ενημένων»ν σεσωρευμένω»' Όουκυ- 

δίδης 7 87) "τῶν »εκρῶν ὁμοῦ ἐπ᾽ ἀλλήλοις 
Ἑυν»ενημένω» ὀσμιαὶ ἦσαν οὐκ ἀρεκτοί. 

δυννένοφε» ἐπινεφῇ καὶ συννεφῆ καὶ 
συ»νέφελά ἐςιν. Αριστοφάνης “4ναγύρῳ " καὶ 
ξυ»νένοφε καὶ Χειμέρια βροντᾷ µάλ’ εὖ.' καὶ 
ἐν Νήσοις "ὡς ἐς τὴν γῆν κύψασα κάτω καὶ 

ξυννενοφυῖα βαδίζει,’ ἀντὶ τοῦ σκυθρωπά- 
ζονσα. 

ξυνοδόκος δενοδόκος. 

Ἑυνόν κοινό», 
δυνοπαδός ὁ ἑπόμενος καὶ ἀκολεθῶν. 
ξυνουσέᾳ τῷ ἔργῳ, τῇ πείρα" | ἱτωῦτ' 

ἐςὶν ὦ έν οὐ λόχοις τιμώμεν, ἀλλὰ τῇ ἕν- 

νουσία πλέω” Σοφοκλῆς (90 63). 
εὺν τῷ 9Φεῶ πᾶς καὶ γελᾷ κὠδύρε- 

ται (8 ΑΙ. 389) ἀντὶ τοῦ Φεοῦ ῥαλομένα καὶ 

τὰ κακὰ µεθίςαται εἷς τέρψιν. 
ξυνωμοσία ἤ ὑρκωμοσία. 
ἕυ»ωμότης συςασιαςής' (Α Vesp. 527) 

'"Ἑννωμότης ὤν καὶ φρονῶν τυραννικά. 
ἒυ »ωμοξῶ ν ξυνωμοσίαν πεπονηµένω», 

τουτέςι πίςεις δὲ ὄρκων ῥόντων ἑανυτοῖς καὶ 
συνθήκας κατὰ τινῶν πεποιηκότων ἐπὶ κα: 

ταλύσει τινῶν. ριζοφάνης Έα. 257) "βοη- 
9εῖθ’, ὡς ὑπ' ἀνδρῶν τύπτομαι Συνωμοτῶν.᾽ 

. Εννωρίς τὸ μὴ πλῆρες ἅρμα, ἀλλ ἐκ 

ξυνευνέτης -- ὀαρισμοί 

δύο ἵππων συνεςώς, ὃ νῦν δίφρο» καλοῦσιε. 
seh. Α Nub. 15. 

ξυνωρίς συζυγία. ἡ ἅρμα ἐκ δύο ἵππωνν 
συνεζευγµένο». 

Ἐυπεταιώ». ὀῆμος τῆς Κεκροπίδος Ἐν- 
— ἀφ᾽ ἧς ὁ δημότης Ἐ Ἐυπεταιών. Harp. 

δυρεῖ. γὰρ ἐν χρζ, ὡςε μὴ χαίρει» 
τινά (8 Αἱ.786), ἀντὶ τοῦ µέχρι βάθους 
ὀμκνεῖται, ὧςε μὴ χαίρει. τὸ δὲ τινά πα- 
ρέλκει. 

ξυρήκης ὁ ξυρήσιµος καὶ κουριῶ». 
ξυρησμµός. 
ξυρίδες χΧαμπάκια, ζυγάβόια, ἢ ἄλλο 

ὑπόδημα διάφορο». 
ξυρός τὸ ἐργαλεῖον. 
ξυρὸς εἰς ἀκόνη», παροιμία πρὸς τὸς 

ών ῥούλονεωι τυγχάνοντας, ἁμοία τῇ 'ὄνος 
εἲς ἄχυρα. 

ξυροῦ ἀκχμῆς τοῦ ὀξυτάτου, κατὰ λε- 
πτότητα τῶν σιδηρέω», 

ξύσσιτος σύντροφος, συνδιαιτητής. 
ξυσαθεύσω σὺν σοὶ ὀπτήσω τῷ ἔρωτι, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κρεῶ». φον. Α 1». 844. 
ξιςαρχεῖς τοῦ γυμνασίου ἄρχεις. 
ξυςίδα λεπτὺν ὕφασμα, περιβόλαιον. κ 
ξυσίδα.τὸ παχὺ ἑμάτιον. ν 
δυςές χιτὼν ποθδήρης γυναικεῖος. οἳ δὲι 

τραγικὸν ἔνδυμα ἐσκενοποιημιένον καὶ ἔχον 
ἐπιπόρπημα. οἳ δὲ τὸ λεπτό», παρὰ τὸ ἐξῦ- 
σθαι. ἰδίως δὲ τὸ τῶν τραγωδῶν ἔνδυμα. 

ξυσὶς λέγεται τὸ κροκωτὸν ἐμάτιον, ὃ οἱν 
ἡνίοχοι µέχρι νῦν φορῦσι πομπεύοντες. χρῶν- 
ται δὲ αὐτῷ καὶ οἱ τραγικοὶ βασιλεῖς. ξύ- 
σιδα δὲ προπαροξυτόνως οἱ ττικοί: 4ριςο- 
φάνης Νεφέλαις (70) “"ώσπερ ΙΜεγακλέης Σύ- 
σιὸ) ἔχων.' ξύσις ἐςὶ καὶ ἱππικὸν ἔνδυμα, 
ὡς «4ριςοφάνης ἐν Νεφέλαις, 

ξυςό»ν ὀορύλλιον, ἀκόντιον, καὶ τὸ τέ. 
λειον δόρυ’ καὶ ὁ τόπος ἔνθα οἱ ἀθληταὶ 
γυμνάδονται. “ἀρριανός ſimmo Dexippus p. 13 
Nieb.) “τὰ σηµεῖα τῆς ἐπιλέκτου ερατιᾶς 
ἀετοί, εἰκόνες βασίλειοι, σέμματα, πάντα 
χρυσᾶ, ἀνατεταμένα ἐπὶ Σξυςῶν ἠργυρω- 
μένων.᾽ 

ἕ υςός ὁ ἐξεσμένος, 
ὅα ἀκροδρόω» εἶδος ῥήλοις μικροῖς ἐμ- 

φερές, ὁπώρα. 
ὀαρίζω τὸ γυναιξὶ λαλῶ' ὄαρος γὰρ ἡ 

ὁμιλία, 
ὀαρισμοί διαλογισµοί. 



ὀαριςύς — 

ὀαριςύς γυναικώδης ὅμιλος. 
ὀβελίας ἄρτος. 

ὀβελός. καὶ ὀβελίσκος ἡ σόβλα: .Ἐε- 
οφῶν (Απαῦ, 78 14) "ἐπάταξεν ἔνδον βου- 
πόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸ» μηρὸν τᾶ 
ἡγυτάτω. καὶ παροιμία "τὸ Φδερμὺν τοῦ 
ὀβελοῦ”' ἐπὶ τῶν τὰ χείρονα ἀντὶ τῶν κρειτ- 
τόνων αἱρουμένω». 

ὀβολός ὃ τόκος. εἶδος νοµίσματας. ὀβο- 
λὸς δὲ παρὰ “4φηναίοις ς’ ἐςι χαλκῶν, ὁ δὲ 
ζαλκᾶς λεατῶν ζ, τὸ δὲ τάλαντον τῶ ἀργυρία 
Ἱαρῶν τῶν νῦν ὅ', καὶ νομισμάτων» η καὶ 

ς. ἡ δὲ μνᾷ ἑξηκοςό» ἐςι τοῦ ταλάντη. τὸ 
δὲ τάλα»το» τοῦ χρυσίου ἑξαπλάσιόν ἐσι. 

ὀβολοῦ κοριάννοις τὴν βουλὴν ἆνα- 
ἰαβὼν ἐλήλνθα” “4ριςοφάνης (Έα. 679), ἀντὶ 
τοῦ συναρπάσας ἱκανοὺς καὶ κουφίσας καὶ 

µετεωρίσας εἲς ἐμαυτὸν τῇ εὐνοίᾳ ἔπεισα ῥέ- 
πεν. ὀβολοὶ δέ εἶσιν οὓς καλοῦμεν φόλλεις 
(α. γ. κέρματα). "“ὃ Ἰθσινιανός, τῶν άργνρα- 
μοιβῶν ὑπὲρ ἑνὸς ς«ατῆρος χρυσᾶ προΐεσθαι 
τοῖς ξυμβάλλουσιν. εἰωφότων ἑ καὶ σ᾿ ὀβο- 
λούς, αὐτὸς ἐπιτεχνώμενος «κέρδη οἰκεῖα π’ 
καὶ ϱ) μόνους ὑπὲρ τοῦ ςατῆρος διετάξατο 
ῥίδοαθαι ὀβολούς." καὶ αὖθις “4ρισοφάνης 
Ran. 141) "φεῦ ὡς μέγα δύνασθον πανταχᾶ 
ὁύ᾽ ὀβολώ," διὰ τὸ λεγόμενο» ὅτι τοῖς νε- 
κροῖς ἐπὶ τοῦ ςόµματος δύο ὀβολὲὺς βάλλεσι. 
λέγεται καὶ τριώβολο», τῶν σρατηγῶν βλα. 
χείας χάριν προςιθέντων. 

ὀβολοςατεῖ ἀνεὶ τοῦ δανείζει. «{υσίας 
"οὐδ᾽ ἂν εἰ πολὺ ἐλάτεονα τόκον λογίσαιτό 
τις ἢ ὅσον οὗτοι ὀβολοςατοῦντες τὰς ἄλλες 
πράττονται. ἔλεγον δὲ ὀβολοςάτας τὰς ὅδα- 
ριςάς, ὡς ᾿Ὑπερίδης καὶ ἡ κώµμῳδία. Harp. 

ὀβολοσάτης. 
ὀβριμοεργός ὁ- μεγάλα ἔργα ποιῶν. 
ὄβριμος ἰσχυρύς. 
Ὄβρω» ὄνομα πόλεως. 
ὀγδόη ἡ μέλλουσα κατάςασις. 'δὺς µε: 

ρίδα τοῖς ἑπτά, καί γε τοῖς ὀκτώ” (Βοε]ε- 
εκει. 11 2). 

ὀγδοήκοντα καὶ ὀγδώκοντα" (ΑΡ 6 
226) '"ἀλλ ἐπὶ τούτοις Κλείτων ὀγδώκοντ) 
ἐξεπλήρωσ ἔτεα, 

ὀγδοηκοςός. ὀγδοηκονταέτης. 
ὄγκιον (ἨΠοιη. φ 61) — ἐν ᾧ τὰ σἰ- 

όηρα. 
ὄγκοι αἱ ἀκίδες. 

Gyxoc τὸ βάρος" «λοφοκλῆς El. 4143) 
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᾽μικρὸς προσήκεις ὄγκος ἐν μικρῷ κύτει, 
περὶ τῶν Ὀρέσςο λειψάνων. καὶ ἐν Τραχινίαις 
(819) ''"ὄγκο» γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέ- 

φειν μητρῴονι καὶ εὔογκον τὸ εὐβά- 
σακτο». 

ὄγκος. ΙΠισίδης "εἷς τρεῖς γὰρ ὄγκουςν 
τὸν ςρατὸν περισχίσας ὑφεῖλκε τὲς σές, τῷ 
δοκεῖν περιτρέχω».'' "Μαυρίκιος δὲ ὁ βασι- 

λεὺς συνεκέρασεν ἐν ἑαυτῷ ὄμφω τὰ ἐναν- 
τίως ἔχοντα ἀλλήλοις, ὄγκον φρονήµατος καὶ 
πραύτητα” (ο. ν. ΠΜανρίχιος). καὶ αὖθις 
“Κρατερὸς ὁ ἸΗακεδὼν µέγιςός τε ὀφφῆναι 
καὶ οὐ πρόσω ὄγκου. — (cf. v. ρα- 
τερός). 

ὀγκύλλεσθαι ὑψαυχενεῖν καὶ ) ὄγκες πε- 
ριβάλλεσθαι, σεμνύνεσθαι. ἐν τῷ περὶ εἰρή- 
νης ὁράματί φησιν ριςοφάνης (463) ''ὑπό- 
τεινε δὴ πᾶς καὶ κάταγε τοῖσι» κάλοις"'' 
εἶτα μὴ ἑλκόντων φησὶν (469) ''"οἵ ὀγκύλλε- 
σθε, ἀντὶ τὸ οἷα ἐπερείδεσθε μὲν τῷ σχοι- 
νίῳ, προσποιούµενοι ἕλκειν, οὐχ ἕλκετε δέ" 
ἢ τὸν ὄγκον περιβάλλεσθε καὶ ἀἁλαζονεύεσθε 
καὶ ὑπερηφανεύεσθε. ὡς φιλοπόλεμοι δὲ ἐχ 
εἶλκο», ἢ ὡς ἔκσπονδοι. 

ὀγκυλλόμενος ὑπερήφανος. 
ὄγμος ἡ κατὰ σίχον ἔφοδος τῶν Φερι- 

σών. καὶ ὄγμοι σαγύω». καὶ Σοφοκλῆς 
Ehil. 162) “φορβῆς χρείᾳ σίβο» ὀγμεύει τόνδε 
πέλας που. καὶ ἐπόγμιος {ημήτηρ ἡ 
ἔφορσος τοῦ Φέρους" ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 
258) "τὴν ὅ δεν, ὦ 4άματερ ἐπόγμιε, τάν τ 
ἀκέρωτον μµόσχον.) 

ὄγχναι ἀχράδες, ἢ 7 
ὁδαῖα τὰ ἐφόδια.. 
Ὠδαίναςθος ἀπὸ Συρίας. οὗτος τῷ φι- 

λοσόφῳ Πλοτάρχῳ συνὼν ἀποριῶν ἐνεπίπλα 
τὰς τᾷ ὁιδασκάλε ὁδιατριβάς, «καὶ ἐκ εἴα τὸν 

λόγο» ἀνύτειν συμποδιζόκενο». ἀλλὰ πρὸς 
σύνεσιν τοῦ ἀληθδοῦς ἐνδείσερος ἦν ὁ Ὁδαί- 

ναθος. οὕκουν οἴεσθαι δεῖν ἐκεῖνος ἠξίε τὸν 

φιλόσοφον ἐρωτᾶσθαν, ἐδὲ ἀποκρίνεσθαι ἐκ 
τοῦ παρατυχόντος ὁτιοῦν' µάλισα δὲ χαλε- 

πὸν καὶ ἐγγύς τι ἀθύνατον εἶναι περὶ δεῶν 

τι λέγειν ἢ φρονεῖ» ἀνθρώπους ὄντας. Ὦ8- 
mascius? 

ὀδάξ τοῖς ὀδοῦσιν ἐνδεδηχότες. ''«Ζιόγε- 
νες, ἄγε, λέγε, τίς ἔλαβέ σε µόρος ἐς ἄιδος; 

ἔλαβέ µε κυνὸς ἄγριον ἀδάξ.”. Ὠϊομ. L. 619. 
ὀδαξησμιός κρησμὸς καὶ ὀδόντων» τρι- 

σιιός. J 

απιοι. 
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ὅδε ἐγω αὐτὸς ἐγώ. 
ὁ δεῖνα καλός. 'ἴδιον ἐραςῶν ἦν τὸ τὰ 

τῶν ἐρωμένων ὀνόματα γράφειν ἐν τοῖς τοί- 
χοις ἢ Φένδροις ἡ φύλλοις δένδρων», οὕτως, 
ὁ δεῖνα καλός” (8οΆ. Α Ach. 144). τᾷ δεῖνος, 
τῷ δεῖνι, τὸν δεῖνα. 

ὃ δέ τις ἀντὶ τοῦ ἄλλος δέ τις. 
ῥδηγία ἡ προπομπή. 
ὁδηγῶ αἰτιατικῇ. 
Ὄδη Φος ὄνομα κύριον. 
Ὀδησσός ὄνομα πόλεως. 
ὨὈδίος (Ποπι. Β 866) ὄνομα κύριον. 
ὁ 4ιὸς Κόρινθος, παροιμία ἐπὶ τῶν 

πάλαι μὲν εὐπραγησάντω», ὕςερον δ᾽ ὁ κα: 

λῶς ἁπαλλαξάντων», οἳ. ν. «4{ιὸς — 

— έης ὁδοιπόρος. 

ὀδμή ἀποφορά, ὀσμη. 
ῥδοιδόκος ὁ ἐν ταῖς 

χλώψ. καὶ ὑδοιδοκῶ τὰς ὁδοὺς ἐπιτηρῶ. 

ὁδοιπορία. καὶ ὀδοεπύριον (ἨΠοπα. α 
506) τὴν ἐπὶ τῷ συμπλεῦσαι εὐωχίαν. 

ὨὈδόύμαντες ἔθνος Θρᾳκικόν' “4ριςοφά. 

νης (Ach. 197) "τίς τῶν Ὀδομάντων τὸ πέος 
ἀποτεβρίακεν; ' ἀντὶ τὸ ἔτιλεν. ο ν. ἀποτε- 
Φρίακε». 

ὀδός οὐδός. Σοφοκλῆς (Ο6 1990) 

ὁ) ἀφῖκτο τὰν καταφράκτη» ὀδόν,” τουτέςι 
τὴν φλιάν, ᾿ χαλκοῖσι γῆθεν ἐρριζωμένον.") 
περὶ τοῦ ᾖδου φησίν, 

ὁδός. ΄ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ἀριςο- 
κράτας 8) 'ῃ ἐν ὁδῷ καθελών ἀντὶ τοῦ 
ἐν λόχω καὶ —* τοιᾶτον δὲ καὶ τὸ Ὅμη- 
ρικὸν 4 151) *4 ὑδὸν ἐλθέμεναι. εἰ δὲ ψι 
λωθείη ἡ αν συλλαβή, σηµαίνει τὸν 
βαθμό», Harp. 

ῥδοῦ παρούσης τὴ» ἀτραπὸὺν ζη- 
τεῖς, τὸ λεγόμενο». “4ρισοφάκης Αναγύρῳ | 
"ὅρμου παρόντος τὴν ἀτραπὺν κατερρύην. 

ὀδ ύνη πόνος. | 
ὀδυνηρός. 
ὀδυνήφατος ἡ τὰς ὀδύνας ἀφανίζεσα, 
ὀδυρτή, κατ ἐναλλαγὴν τᾶ ρ, ΟὈδύρση, 

τητέςι Θρακική. ἡ ἀπὸ τοῦ ὀδύρεσθαι, τα- 
τέσι Ψρῆνον ἐμποιοῦσα καὶ ὀδυριιό». “4ριςο- 
φάνης Ach. 1226) ᾿'λόγχη τις ἐμπέπηγέ µοι 
δὲ ὀκέων ὀδυρτή. 

ὀδύρωμαι ἀντὶ τοῦ ὀδυροῦμαι µέλλον-͵ 
τος. καὶ ὁ {ιῤάνιος ᾿νυνὶ δὲ τὴν κὀνιν σιγῇ 
ὀδύρωμαι. | 

Ὀδύσσεια, καὶ Ὀδύσσειος μηχανή 

ὁδοῖς πανοῦργος 

1) 

ἐπεὶ 

ὅδε ἐγώ -- Ὀζέας a 

ἐπὶ τῶν πανούργων" "ὃ δὲ καταδὺς εἰς πεᾶ- 
σαν Ὀδύσσειον καὶ πολύπλοκον μηχανὴ» τὸν 
βίον ἠνυε᾽ (eſ. ν. καταδύς). καὶ αὖδις ''Οδύσ- 

σειόν τινα καὶ Θεμιςόκλειον παρεληλυθῶς 
πανουργίαν. 

ὀδώδασιν. 
ὄδωδεν ὄζει. (ΑΡ 7 218) "ης καὶ ὑπ 

εὐώδει τύμβος ὄδωδε κρόκῳ. περὶ «{αΐδος 
ὁ λόγος τῆς ἑταίρας. 

ὀδωδώς ὄζων. καὶ ὀδωδότι. 
ὁδωτὴ θάλασσα. 
ὁ ἐν Τεμέση ἤρως. ὅταν τις ἀπαιτῶν 

τε μᾶλλον προσοφείλων εὑρεθῇ, τότε λέγεται 
ἐν Γεμέσῃ ἥρως. 

ὄζαι τὰ δέρματα τῶν» ὀνάγρων. 
Ὀζᾶς, ὅτι «4{αῤὸ μετὰ τὺ ρικῆσαι τοὺς 

Παλαισίνες συ»αδροίσας πάντας τὰς ἐν ἀκμῇ 
παραγίνεται ἐπὶ τὴν κιβωτόν, Ἡ ἔκειτο εἰς 

Μαριαθαμά: ἣν ῥωςάσαντες ἐκ τῆς "4μινα- 
ὁάῤα οἰκίας, ἐπιέντες ἐφ᾽ ἅμαξαν καινή», 
ἕλκειν ἀθελφοῖς τε καὶ πωισὶν ἐπέερεψαν μετὰ 
βοῶν. . προῆγε ὁ) ὁ βασιλεὺς καὶ σὺν αὐτῷ 
τὰ πλήθος, ὑμνοῦντες τὸν Φεὸ» καὶ ἄδοντες 

πᾶν εἶδος ἐπιχώριο», σύ» τε ὄχλῳ ποικΏῳ 

χρομάτων» καὶ ὀρχήσεων καὶ ψαλμῶν κατά- 

γοντες τὴν κιβωτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα. ὡς δὲ 
ἦκον ἄχρι Ἀείδονος ἅλωνος, οὕτω χαλθιιένε 

τόπου, τελευτᾷ Ὁζᾶς κατ ὀργὴν Φεοῦ: τῶν 
βοῶν γὰρ ἐπινευσάντων τὴν κιβωτό», ἐκτεί- 
ναντος τὴν χεῖρα καὶ κατασχεῖν Φελήσαντος, 
ὅτι μὴ ὧν ἱερεὺς ἥψατο ταύτης, ἀποθανεῖν 
ἐποίησεν». ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ ὁ λαὸς ἐδυσφό- 

ρησαν ἐπὶ τι δανάτω τοῦ Οζᾶ. Ioseph. Α. 
1. 7 4. 

οζειν' ρισοφάνης δε. 617) "ήδη 7ὰρ 
ὄζει» ταδὲ πλειόνων καὶ μειζόνων πραγμάτων 
μου ῥοκεῖ: καὶ. μάλις' ὀσφραύνομαι τῆς In · 

naiou τυραννίδος."' οὗτος τύραννος {ν, ὃς 

ἐποίησε τοὺς 4δηναίους κατωνάκας φαρεῖν, 
ὕπως μὴ ὀννηθώσι προενεγκεῖν τὰς χεῖρας. 

τοῦτον δὲ κατέλυσαν .«{ακεδαιμόνιοι. τεσσά. 
ρων ὄντων τῶν Πεισιςρατιδῶ», ὁ δὲ Ἱππίας 

πρεσβύτερος ἦν τῶν ἄλλων καὶ τεραννίδι 
ἐπέφετο. 

Οξίας ἁμαδίου υἱός, ἀγαθὸς καὶ, ὁΐέ- 
χαιος τὴ» φύσιν, καὶ μιεγαλόφρων καὶ προ- 
»οῆσαι —— φιλοπονώτατος, καὶ πολ- 
λοὺς πολέμους νενικηκώς, καὶ πάντα µέχρι 

τῶν «4ἰγυπτίων ὄρων χειρωσάµενος, τῶν Ἱε- 
ροσολύµων ἤρχετο ποιεῖσθαι τὸ λοσιὸν τὴν 



ἐπιιεέλειαν, καὶ τῶν τειχῶν ὅσα ὑπὸ χρόνου 
’ M 3 ΄ 

χαςεβίβλητο προσῳκοδύμµησε, (καὶ πύργους 
πολλοὺς ή πήχεων καὶ ϱ), καὶ φραρὰς ἑνε- 
τεέχεσε τοῖς ἐρήμοις χωρίοις, καὶ πολλὰὲς ὀχε- 
τοὺς ὠρυξεν ὑδάτων, καὶ κτηνῶν ἄπειρόν τι 
πλήθος ἐκέκτητο. γέωρ;ὺς ὁ᾽ ὤν σφόδρα τῆς 
γῆς ἐπεμελεο. ςρωατιᾶς δὲ εἶχεν ἐπιλέκτου 
ευριάδας ζ' καὶ λ, εαξιάρχας ϱ, καὶ ὅπλα 
πα» τοῖα. γενόμενος δὲ ἐν τοιαύεῃ συντάξει 
καὶ παρασχευῇ διεφθάρη τὴν διάνοια» ὑπὸ 
τύφου, καὶ χαυνωνεὶς Ὀνητῇ περιουσία τῆς 
ἆ θ-ανάτα καὶ πρὸς ἅπαντα διαρκᾶς τὸν χρύ- 

; 1 »ο» ἰσχύος ὠλιγώρησε». αὕτη ὁ) ην ἡ πρὺς 
J — ⸗ 

τὸν Φεὸν εὐσέβεια καὶ τὺ τηρεῖν τὰ νόμιμα. 
3. }Σς } } .. ο 4 3 

«λισθδε ὁ ὑπ εὐπραξίας, καὶ κατη»νέχύη πρὸς 

τὰ τοῦ πατρὺς ἁμαρτήματα, πρὸς ἃ κἀκεῖ- 
»ο» ἤ τῶν ἀγαθῶν λαμπρύτης καὶ τὸ (ιέγε- 
ὤος τῶν πραγμάτων», οὐ δυνηθέντα προςῇ- 

— — * J 2 ΄ 

»αι καλῶς αὐτῶν, ἡγαγεν. ἐνςάσης ὁ) ἡμέρας 
ἐπισήμα καὶ πάνδηκιον ἑορτὴν ἐχόσης, ἐνδὺς 
ἱερατικὴν σολὴν εἰσῆλίεν εἰς εὺ τέµενος, ἐἔπι- 

’ * - * — — — 

Φυμιάσων ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ βωμοῦ τῷ θιῷ. 
τοῦ δὲ ἀρχιερέως Ζαχαρία καὶ τῶν ὄντων 
σὺν αὐτῷ ἐξ ᾿4αρὼν γένες π’ ἱερέων κατα- 

ιή Σε έ * .. 3 κ. η * 4 7 

Bocovt tuv ἐξιέναι (8 γάρ ἐξον ἐπιθ ει», είπον, 

µόνοις ὁ ἐφεῖται τοῦτο ποιεῖν τοῖς ἀπὸ τᾶ 
2 ’ . ν) — * 

γένους “4αρωώ») καὶ μὴ παρανομεῖν εἰς τὸν 
Φεόν, ὀργισθεὶς ἠπείλησεν αὐτοῖς θάνατο», 

* Νο εἰ κἡ τὴν ἠσυχίαν ἄξεσιν. lIoseph. A. Τ. 9 11. 
5. Ὀζίας βασιλεὺς Ἰσραήλ. οὗτος εὐσεβὴς 
ὧν καὶ εὐοδόμενος ἐπήρθη, καὶ εἰς ἀπόνοιαν 
ἐλθδὼ» ἠθέλησε Φυμιᾶσαι τῷ Φεῷ αὐτὸς δὲ 

ἑαυτοῦ, ὅπερ µόνοις ἐξῆν τοῖς ἱερεῦσι. καὶ 
Φυμιάσας ἐν τῷ ναῷ εὐθὺς ἐλεπρώθη" ἑξα- 
νέτειλε γὰρ ἡ λέπρα ἐν τῷ µετώπῳ αὐτοῦ, 
ἐν οἴκῳ κυρία" καὶ κατέσπασαν αὐτὸν ἐκεῖθεν. 

Ὀζόλης ἐθνικόν, 
ὄζος κλάδος. 
ὄζουσιν εὐωδίας πλήφεις εἰσίν' (Α Ach. 

195) '᾽αὐταὶ μὲν ὀξᾳσ ἀμβροσίης καὶ νέκτα- 
2 Ἱ Ἡτ - 1 - 228 J — 

ος,’ ἐπὶ τῶν ἀποδοχηῆς ἀξίων. λέγει δὲ περὶ 
τῆς τῶν «4ιονυσίων ἑορτῆς. 

ὄζω. ριςοφάνης Πλούτῳ (10941) "οζειν 
τε τῆς χρόως ἔφασκεν ἡδύ µου, ἀντὶ τοῦ 
ὀσμὴν ηἠδεῖαν ἔλεγεν εἶναι ἀπὸ τοῦ σώµα- 
τός µου. 

* 2 - - J 

ὄζω»ν κἀκ τῶν μασχαλῶν πατρὸς 
Τραγασαίου" ριςοφάνης (Αολ. 816) "6δ) 
ή 4 6 4 

ὥσπερ ὁ πονηρὸς ρτέμω», ὁ ταχὺς ἄγαν 
* - — 

τὴν μουσική», ὄζων κάκ τῶ» μµασχαλῶν πα- 
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τρὸς Τοαγασωίου. ούτος ἐπὶ δυσοσμία ὃιε- 
ῥάλλετο διὰ τὴν τράγων δισωδίαν. ἡν δὲ 
μελοποιύς. 

Ὄζωνος ὄνομα κύριον. 

ὅνεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί, τητέςιν 

ἐξ «4θηνῶν" μέγα γὰρ ἐφρόνον οἳ “9θηναῖοι 
ἐπὶ νανκαχία. εἰρηκότος γάρ (Α Αν. 108) 'πο- 
ὁαπὸν τὸ γένος, εἶπεν 'ὅδεν αἱ τριέρεις αἳ 
χαλαί,' 

ὅ δι ὅπου. 

ὀθνεία ξένη, καὶ ὀψνεῖος ἀλλογενής, 
ξένος, ἀλλότριος. 

ὀψνεῖος οὐχ ὁ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀφι- 
γµένος, ὡς τινες ἀπέδοσαν, ἀλλοεθνής, ἀλλ᾽ 
ὁ ἀπὸ πόλεως τῆς αὐτῆς ὢν καὶ ἄλλως ἐπι- 
τήδειός πως, οὐ μέντοι κατὰ γένος προσήκων. 
΄"ἐπολέμουν ἔμφνλον πόλεμον κακίονα τοῦ 
ὀθδνείου' (Μεπαπά. ρ.400 Nieb.). '"ὀφνεῖον γάρ 
τι καὶ ἔκφυλον ψεύδεσθαι σοφῷ ἀνδρί." 
πρῶτος ὀφνείων κατέςησεν εἰς πεῖραν πο- 
λέμων "Ρωμαίους. "πόλεμον μακρὸν καὶ 
ὀθνεῖον ἐκφέρονσιν.) 

ὀδόναις λεπτοῖς ὑφάσμασι. καὶ πᾶν τὸ 
ἰσχνόν, κἂν μὴ λινοῦν ᾖ. "τήν τε γὰρ σχοῖ- 
νον, δὲ ἧς ἡ ὀθόνη ἐπὶ τὴν τοῦ ἰςοῦ ἀνάγε- 
ται κεραία», ὀρεπάνῳ ἐξέτεμον.' τὺ ἄρμενον 
λέγει. 

ὀφόνη πᾶν τὸ λεπτὸν ὕφασμα. "σκω- 
πτόλαι τε καὶ ὑβριςαί, καὶ δεδώκασι τῇ ὀθόνη 
μᾶλλον ἡ σοφίᾳ 4δηναῖοι. ον. Εὐθύδημιος. 

Ὠνψρυάδας τῶν τριακοσίων τῶν λογά- 
ὅων εἷς, τιῶν ἐπὶ Θυρέα µαχεσαμένω», ὃς ἐν 
τοῖς νεκροῖς τραυματίας λαθώ», άναχωρη- 
σάντω» “4λκήνορος καὶ Ἀρομίου οἳ τῶν «4ρ- 
γείων περιεσώθησαν, αὐτὸς σκυλεύσας τοὺς 
»4ργείων »εκροὺς καὶ τρόπαιον ἀναςήσας ἀν- 
Φρωπείῳ αἵματι ἐτελεύτησεν εὐθύς, καὶ αἲ- 

τιος ἐγένετο ««{ακεδαιμονίοις τοῦ πάλιν ἆμ- 
φισβητῆσαι περὶ Θυρέας καὶ ἀγωνισαμένες 
νικῆσαι. 

Ὀδρυοσνεύς (Ποπι. Ν 772) ὄνομα κύριον. 
τὸν Ὄδρρυον[α (363). 

Ὀδρωνός. 
ὄθω τὸ ἐπιςεροφὴν ποιοῦμαι. 
Ὄνψων ὁ μετὰ Γάλβαν ῥασιλεύσας, γέ- 

νους ἀσήμου καὶ ἀφανοῦς ὦν καὶ τὸν ἔμ. 
προσθεν βίον ἐξίεηλός τις, καὶ τῷ Νέρωνι 
κατὰ τὸ τῆς ἐκδιαιτήσεως ὑμοιότροπον οὐ- 
χειότατος" ἔν γε μὴν τῇ βασιλεία τὸν συνήθη 
μετελθεῖν τᾷ βίΗ τρόπον οὐχ ἱκανὺς γέγονε, 
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πολέμων» αὐτῷ γαλεπῶν εὐθὺς ἐκραγέντω», 
1ο. Autioch. εχο. Peir. p. 814. 

ὁέ ὀδυρομένων ἐςὶν ἐπίφίεγμα καὶ ὅνσ- 
χεραινόντων. καὶ οἱ φοβούμενοι δὲ οὕτω λέ- 
γουσιν. 86]. Α Ῥαο, 931. 

οἵ τοπικὺν ἐπίρρημα, ἀντὶ τῇ ὅπη" '"ὦ 
δύςηνος, οἱ πεπλώκαμεν Αριςοφάνης (ΤΙ. 
8684). 'ἔφενγον δὲ οἱ ἐδύνατο ἕκαςος, καὶ 
αὖδις Ehilostrat. γ.Α.1 18) '"ἐμοὶ δὲ βαδι- 
σέα οἱ σοφία καὶ δαίμων με ἄγει, κ 65 ΕΙ. 1055) 
''ἆλλ οὖν ἐπίσω } οἵ μ’ ἀτιμίας ἄγεις. 

ol ἀντὶ τὸ ὅπε" (Α Vesp. 14441) ""ζηλῶ γε 
τῆς εὐτυχίας τὸν πρεσβύτη», οἱ µετέςση ξη- 
ρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς.͵ καὶ αὖδις 'ὃ δὲ 
ὁρῶν οἵ κακᾶ εἴη, ἐπὶ τὸν τάφον τῦ γεινα- 
µένο καταφεύγει. 

οἶ περισπωµένως ἀντὶ τᾷ ἑαυτῷ, ὀξυτό- 
νως δὲ τὸ ὅτοι. Συμπόσιον . 174 Ὦ) '"οἶ μὲν 
γὰρ εὐθὺς παϊδά τινα τῶν ἔνδον ἁπαντή- 
σαντα.' καὶ οὗ ἀντὶ τᾷ αὐτᾶ" Πολιτείας 

40. 61ΤΕ) πλὴν οὗ. ἁππιανός "ἐπεὶ δὲ 
ἦν οἱ τὸ κακὸν τέχνης κρεῖττον καὶ μέντοι 
καὶ ἐπικερίας τῆς ἐκ Φνητῶν συμμάχω» ὃν- 
»ατώτερον.᾽ 

οὗ, ἀντὶ τ αὐτῷ, δασύνεται" " 
φαλὴν Πομπηίω κομισθεῖσάν οἱ 

οἵα. μακρὸν τὸ ἄλφα" (500 370) 'σἵα 
χατέσχε τὸν τρισάθλιον δόμο». καὶ οἵαν, 
Φηλυκῶς, ἀντὶ τοῦ δυνωτήν' ᾿4ριστοφάνης 
Nub. 1406) "τὴν μὲν ἑτέραν γνάφον σοµώ- 
σεις οἵαν δικιδίοις, τὴν ὃ᾽ ἑτέραν οἵαν ἐς τὰ 
µείζω πράγµατα, τετέςι τὰ ἄδικα. 

Οἴαγρος. 
ὄται διφθέραι, µηλωταί. 
οἴἵακες πηδάλια, αὐχένες. 
οἰακέζει κυβερνᾷ. 
οἰάκιο» τῆς νηός. 
οἰακιςής κυβερνήτης. 
οακοςρόφος κυβερνήτης. 
οἰακοςροφῶν κυβερνῶν. 
οἴἵαξ οἴακος. 
Οἶαξές χώρα. 
οἵαροι γυναῖκες. 
οἰάτειον κρέας τὸ προβάτειο». 
Οἰβάδης Οἰβάδε ὄνομα κύριον. 
Οἰβῥώνιον ὄνομα τύπα. 
οἰγνύει ἀνοίγει. 
οἰδαίνει οἰδεῖν ποιεῖ, 
οἰδαίνω» φλεγμαίνω», ψύχω». 
οἴδακες οἱ λεγόμενοι φήληκες, καὶ πάντα 

τὴν κε: 

δὲ -- Οἰδίπους 

τὰ μὴ πέπειρα ἀκρόδρυα. 
οὐἰδαλέον τὸ ὑγρόν. 
οἰδάνει αὐξάνει. 
οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ, ἐπὶ 

τῶν ἀλλήλας ἐπὶ κακία γιυωσκόντων. εἴ. ν. 
ΤΓελγῖνες. 

οἵδε ἡκεῖς. 

οὐδεἴ φλεγμαίνει, πεφύσηται. 
οἴδημα ὄγκωμα, φλεγμονή, ἀπόστμα. 

ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῶν σωμάτων» καὶ ἐπὶ τῆς 
ἐπάρσεως καὶ φυσιώσέως λέγεται. "τῆς δὲ 
εἲς οἵὕημα ἀρθείσης φρονήµατος καὶ παρὲ 
τῶν ἐπισκόπων προσκυνβµένης” (ο ν. Aio- 
τιος). συνέβη ὁὲ τὸν πόδα αὐτᾶ εἰς οἴδημα 
ἀρὺῆναι καὶ φλεγμήναντα σφακελίσαι” (ἄ. 
τ. σφακελισμός). 

οἰδήματα ἐπάρματα ἢἡ φυσήµατα' 
(Theophyl. Sim. 3 7) "λόγοις ἐχέφροσι κατηέ- 
ναζεν ὃ «ρατηγὸς τὰ τᾶ ςρατιωτικᾶ Φράσες 
οἰδήματα. 

οἴδησις φλεγμονή, φύσημα. 
Οἰδίπους. «άϊιος ὁ Θηβῶν βασιλεὺς 

ἔσχε γυναῖκα Ἰοκάςην, ἐξ ἧς γέγονεν αὐτῷ 
παῖς Οἰδίπες. τούτου γεννηνΦέντος χρησμὸν 
ἔλαβεν ὁ πατὴρ ὅτι τῇ ἰδίᾳ αὐτᾶ μητρὶ µε 
γήσεται ὁ παῖς, καὶ κελεύει αὐτὸν εἰς ὄρος 
ῥιφῆναι καὶ ξύλῳ περιχλεισθῆναι τὸς πόδας 
αὐτοῦ: ὃν εὑρηκὼς γεωργὸς ὀνόματι Μελύ 
βοιος ἀνεθρέψατο, καὶ Οἰδίποδα ὠνόμασι 
διὰ τὺ ὠγκωμένες ἔχειν τοὺς πόδας ὑπὸ τᾶ 
ξύλου τοῦ καλουμένου κούσπου. γεγονῶς δὲ 
ἀνδρεῖος ἐλῄςευε, καθ’ ὃν χρόνον καὶ ἡ µ- 
γομένη Σφὶγξ ἀνεφάνη, γυ»ὴ δυσειδὴς καὶ 
δηριώδης τὴν φύσιν' ἀποῤαλοῦσα γὰρ τὸ; 
ἄνδρα καὶ συ»αγαγᾶσα χεῖρα καὶ τόπον κα: 
ταλαβοῦσα ὁύσβατον τοὺς παριόντας ἐφύ- 
νευεν. ὁ οὖν Οἰδίπους δεινόν τι βελεισάµε- 

ος δίδωσιν ἑαυτὸν µετ αὐτῆς ληςεύει», καὶ 
ἐπιτηρήσας καιρὸν ὃν ἠβούλετο, λόγχῃ άνας 
ρεῖ αὐτὴν καὶ τοὺς µετ αὐτῆς. οἱ δὲ Θη- 

βᾳαῖοι δαυμάσαντες ἀναβοῶσιν αὐτὸν βασε 
λέα. ὁ γοῦν .«{άιος ἀγανακτήσας κατ αὐτῶν 

τούτοις ἐπάγει πόλεμον, καὶ λίθῳ ῥληθες 
τὴν κεφαλὴν τελευτᾷ. ἡ δὲ ]οκάςη φοβαμέν: 
τῆς βασιλείας ἐκπεσεῖν ἄγει τὸν Οἰδέποὺς 
καὶ Χειροσορεῖ βασιλέα, καὶ γίνεται τοστοι 
γυνή, ἀγνοοῦσα ὅτι μιήτηρ αὐτοῦ ἐςίν. ἴἔστι 
δὲ ἀπ αὐτοῦ υἱοὺς ὁύο, ᾿Ετεοκλέα καὶ Πν- 

λυνείκην. ὕςερο» δὲ τοῦτο μαθοῦσα ὅτε εἰὺς 
αὐτῆς ἐςίν, εἶπεν αὐτὸ τῷ παιδί. ὃ δὲ ἀκῶ- 



οἷδμα --- οἴκοι 

σας ἔλαβεν ἥλας, καὶ πήξας τοῖς ὀφθαλμοῖς 
αὐτοῦ ἐτελεύτα, ἐάσας τὴν βασιλεία» τοῖς 

δύο υἱέσιν, οἳ ἐβασίλευον παρ ἐνιαυτόν, καὶ 
ες ἔχθραν ἑλδόντες ἐπολέμησαν ἀλλήλοις, 
καὶ ἐδιώχθη Πολυνείκης ὑπὸ ᾿Ετεοκλέες, καὶ 

ἀπελφὼν ἐς τὸ “ἄργος ἔγημε τοῦ βασιλέως 
"4δράςου τὴν θυγατέρα, καὶ «ρατεύσας ἦλ- 
ὧεν ἐπὶ τὰς Θήῤας, καὶ µονομαγήσας Ἔτεο- 
χλεῖ ἀναιρεῖ αὐτὸν καὶ αὐτὸς ἀνηρέδη. ὑπ 
αὐτοῦ. οἱ δὲ σύμμαχοι ϱφεύφησην οἴκοι. 
ος. Cedren. ρ.235. 

οἶδμα κῦμα, ἢ πέλαγος" | 
οἶδμα Φαλάσσης." 

ο) δ) οἶδα τὸν νοῦν" παῦε παῦε τοῦ λό- 
γου. κἂν εἴ µε τύπτης, κ ἀντείποιμέ σοι. 
Α Ran. 588. 

οἰδοῦσαν κοµπώδη οὖσαν" (Α Ran. 970) 
χὴν τέχνη» οἰδἔσαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ 
ῥημιάτων ἐπαχθῶν.' καὶ Εὐνάπιος {ρ. 104 
Nieb.) "ποσούτου δὲ οἰδοῦντος καὶ ὑποφυο: 
µένου κακοῦ."' (Πετοάοι. 3 197) 'ὃ δὲ ἐκ τῆς 
ἰθείης οὐκ πμ. πέµπειν τὸν ςρατόν, ἅτε 
τῶν πραγμάτων ἔτι οἰδούντων." 

οἵ ἑ (Ποπ. 4 534) οἵτινες αὐτόν. 
Οἶ]έας. 

οἴει ὑπολακβάνεις. 
οἴεσθαι ὑπονοεῖν. 
ὀίεσσιε (ἨΠοπι, Ε 137) προβάτοις. 
οἰέτεας ὁκμήλικας Ὅμηρος (B Τ65) 

΄"ὄτριχας οἴέτεας, σαφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐίσας. 

ὀιζυρήν ταλαίπωρο», χαλεπήν" ἐν ἐπι- 
γράµµατι (ΑΡ 6117) “εὕρετο παισὶν ὄλβο», 
ὀιζυρὴν ὠσάμενος πενίην.”' 

ὀιζύς πόνος, ταλαιπωρία. 
ὀιζύω ταλαιπωρῶ. 
οἰηθείς ὑπολαβώ». 
Οἶηδε». ὁῥῆμος Πανδιονίδος ἡ Οἵη, καὶ 

τὸ Οἶῆψδεν τοπικὺν ἐπέρρημά. Φιλόχορος δὲ 
τὴν Οἵην φησὶ Κεφάλα μὲν θυγατέρα εἶναι, 
Χαρόπου δὲ γυναῖκα. Ἠατρ. 

οἰήιον πηδάλιον. 
οἰηματίας ἐπηρμένος. 
οἴησις ἔπαρμα, ὑπόνοια. 

ὁμοίως. 
οἴκαδε εἲς τὰ οἰκεῖα. 

οἰκεῖλαι ἐκβληθῆναι. 
οἰκεῖος καὶ οἰκειακός, 
οἰκείως ὁμοίως' Πολύβιος (8 8) ''οἰκείως 

δὲ ταῦτα συνέβαινε γίνεσθαι καὶ παρὰ Καρ: 
χηδονίοις, 

καὶ ἄγριον 

καὶ οἵημα 
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οἰκέται οὐ µόνον οἱ Φεράποντες, ἀλλὰ 
καὶ πάντες οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν" ριςοφάνης 
Νεφέλαις (5) ''οἳ ὁ) οἰκέται ῥέγκουσιν. 

οἰκετία. ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τὰς τῶν 
Γετῶν ἐπιφανεςάτας οἰκετίας — — 
σκον.' 

οἰκεύς οἰκέτης, τοῦ αὐτοῦ οἴκου": 3οή0- 

κλῆς (OR 756) '"οἰκεύς τις, ὕσπερ ἵκετ᾽ ἐκσω- 
δεὶς μόνος.” 

οἰκέως ἀπ εὐθείας τῆς οἰκεύς ἤγουν 
οἰκέτης. 

οἰκῆας οἰκέτας. Ἠοπι. Ε 413. 

οἴκημα ἀντὶ τοῦ δεσιωτήριον «{είναρ- 
χος, ἀντὶ δὲ τοῦ πορνεῖον «4ἰσχίνης. Harp. 

οἰκήματα τὰ χαμαιτυπεῖα" ''χαὶ ταῖς 
ἐπὶ τῶν οἰκημάτων ἑςώσαις ἀκωλύτως συ- 
νιέναι διεχελεύοντο.". 

οἰκητής ὁ οἰκῶν' (508 1449) ""ἐμῆ δὲ 
µήποτ ἀξιωθήτω τόδε πατρῷον ἄςυ ζῶντος 
οἰκητοῦ τυχεῖν.͵ 

οἰκία τὸ ὁσπήτιο», καὶ οἰκέδιον τὸ οἵ- 
χημα.. 

οὐκέσκῳ ἀντὶ τᾷ μικρῷ τινὶ οἴκῳ An—- 
µοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος (91). ἑκά- 
λην δὲ οἱ «4ττικοὶ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενο» ὁρ- 
νίΦω»ν τροφεῖον οἰκίσκον. Ἠατρ. 

οἰκογενής ὁ κάττης ὁ ἐν οἴκῳ γέννη-α 
δείς" «ΑΡ 7 205) οἰκογενὴς αἴλουρος ἐμὴν 
πέρδικα φαγᾶσα ζώειν ἡμετέροις ἔλπεται ἐν 
µεγάροις.' ef. ν. κάττης. 

οἰκογενής ῥᾶλος» Kurducor τινὺὸς ο) ν 

κογενής, ὃς µασιγῶσαι ἑαυτὸν κελεύσας ηὐτο- 
µόλησεν» ὡς ὑβρισμένος ὑπὸ τῶν καν 

οἰκοδομήματα Ασσύρια καὶ ὅαπα- 
ν»ηρὰς λειταργίας χαίρειν ἑάσαντας χρὴ τοὺς 
ἄρχοντας ἄρχειν' Ψεκτέος γὰρ ὁ ἄρχων ὁ 
χαίρων οἰκοδομήμασιν εὐπρεπέσιν (lulian. 
οτ.2 ρ.92Α). 

οἰκοδομία. οἱ «ἄττικοὶ ὀξυτόνως αὐτὸ 
ἀναγινώσκασι». οἰκοδομὴ δὲ ἐκ εἴρηται. sch. 
Thuc. 1 93. 

οἴκονι ἐπὶ τῆς οἰκίας. καὶ ᾿'"οἴκοθεν ὁ 
μάρτυς ἐπὶ τῶν μετὰ τὸ ψεῦδος εἰπεῖν ὄμο- 
λο;ήντων τὴν ἀλήψθειαν, 

οἴκοι ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ παροιμία '"οἴχοι 
τὰ Πιλήσια, ' ἐπὶ τῶν ὅπεα μὴ προσήκει τὴν 
τρυφὴ» ἐπιδεικνυμένων. 4ριςαγύρας γὰρ ὁ 
ΠΜιλήσιος ἐλθώ»ν ποτε εἰς «{ακεδαίμονα ἠξί8 
βοηφεῖν τοῖς Ἴωσι πολεμουμένοις ὑπὸ ΠΠερ- 

σῶ», ἐδημηγόρει δὲ ἐσθῆτα ἔχων πολντελῆ 
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καὶ τὴν ἄλλην τρυφὴν τὴν Ἰωνικήν. εἶπεν 
οὐ» τις πρὸς αἰτὸν τῶν ἐφόρων ''οἶκοι τὰ 
ΠΗιλήσια, 

οἴκοι γενοίµην ἐπὶ τῶν ἐκφιγεῖν τὰ 
δεινὰ εὐγοιμένων. 

οἰκονομιία ὁ διαμερισμὸς τινῶν πραγμά- 
των. καὶ οἱ ποιηταὶ χρῶνται οἰκονομία, τα: 
τέςι τῷ τῶν προσώπων διαμερισιῶ. 

οἰκονομῶ τὰ ἐν οἴκῳ διοικῶ. Ηλέκτρα 
φησίν (1834) ""ἀλλ’ ἐιὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοι- 
πεν ἤδη βίοτος ἀνέλπιςος, ἐδ᾽ ἔτ ἀρκῶ, ἥτις 
ἄνευ τοχέων κατατήκοµιαι, ἧς φίλος οὔτις 
ἀνὴρ ὑπερίσαται, ἀλλ ἁπερεί τις ἔποικος 
ἀναξία οἰκονομῶ ὁόμους πατρός. τὸ πλεῖ- 
ςο» τᾷ βίΗ ἐβίωσα ἐν κακοῖς καὶ ὁ πλείων 
{εν φησί, βίος ἀπολέλοιπε μηδέποτε ἐν ἀγαθῇ 
ἐλπίδι γενοιένη», ἐπεὶ µέχρι νῦν οὐδὲν ὑπὲρ 
ἐκθιχίας τᾶ «4γαμέμνονος πέπρακται" ἧς φί- 
λος ἀδεὶς προϊςαται, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν ἐν 

ἀτυχήμασιν εὐλαβόμενοι, κατ’ ἐκεῖνο '"ἀνδρὸς 
χακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι. οἶκο- 

νομῶν ἀντὶ τᾶ διαιτώµενος τοὺς πατρῴες 
οἶκες. οἷά τις ἔποικος ἀναξίως οἰκονομιῶ δό- 
μες πατρός. 

αἰκόπεδον ἔρημον κατάπτωµα οἴκη. 
οἰκοποιός' Φδοφοκλῆς (ΡΗΙΙ. 32) '“οὐδ) 

ἔνδον οἴκοποιος ἔςι τις τροφή; 
οἰκοπορεῖα τὰ κατ οἰκίαν σκεύη. 
οἰκόσιτος ὁ ἑαυτὸν τρέφω»ν µισθωτός. 

οἰκότριψ οἰκέτης, οἰκογενὴς ῥοῦλος. 
4γαθίας (4 19) ΄"ἔπετο δὲ καὶ τῶν οἰκοτρί- 
βω» ὀπαδῶν ὁ πρωτοςάτης, καὶ ὅσον ἄλλο 

οἰκετικόν, καὶ ὅσοι τοµίαι κατευναςῆρες. 
οἰκονρός οἰκονομικός, ἡ οἰκοφύλαξ. οὗ- 

ρος γὰρ ὁ φύλαξ. 
οἱ Κρῆτες τὴν Φυσίαν παροιμία. εἴ 

ποτε ταραχώδης Φυσία γένηται, Κρητικὴ κα- 
λεῖται, παρ ὅσον “4γαμέμνω» ἐκεῖσε χειια. 
σθεὶς ἔθυεν, ἀναβὰς εἲς τὺ Πολύρρηνο», ἐν 
τότῳ δὲ οἱ αἰχμάλωτοι τὰς ναὓς ἐνέπρησα». 
ὃ ὁ) ὡς ἤκεσε, καταλιπὼν τὰς θυσίας ἠλθεν 

εἰς τὸν αἰγιαλόν, καὶ μίαν εὑρὼν ναῦν ἀἁνή- 

χθη ἐς αὐτήν, τὺς ἐγχωρίες ἐπαρασάμενος. 
οἰκτείρω. οἰκτίζω δέ, 
οἰκτίρμονος. 
οἴκτιςον ἐλεεινόν, καὶ οἰκτισάμενος 

ἐλεήσας. 

οἶκτος ἔλεος" (ΑΡ 6 2093) '"οἶκτος δὲ νύμ- 

φας εἶλεν, αἲ πυριβρόμε «ἴτνης παρωρέίῃσι 
Συμµαίθε πατρὸς ἔχασι δινήεντος ὑγρὺν οὐ. 

οἴκοι γενοίµην --- οἶμος 

χίον. 
οἰκτρός ταπεινός, ἐλέης ἄξιος. "εἰ μὲν 

ὅτι βασιλεὺς ἀνθρώποις οἰκτροῖς καὶ ἀτικο- 
τάτοις ταῦτα ἐπικαλεῖ σκοπήσειεν ἂν τς, 

ἀνάγκη μηδ’ ἀνειλέγοντα τοῖς εἰρημένοις ὁμο- 
λογεῖν.' 

οὐκτρώῶς ἐλεεινῶς"' (8 ΕΙ. 145) ᾿νήπιος 
ὃς τῶν οἰκτρῶς οἰχομένων γονέων ἐπιλά. 
Φέτα.) 

οἰκωφελία. 
Ὠιλεύς ὄνομα κύριον. 
οἶμαι οἴομαι, ὑπολαμβάνω. 
οἳ μὲν γὰρ οὐκέτ) εἰσίν, οἱ ὁ) ὄντις 

κακοί, ἐπὶ τῶν διὰ σπάνιν ἐπιζητουμένω». 
“4ριςοφάνης Βωατράχοις (73) εἰσάγει τὸν 49: 
νυσο» Εὐριπίδην εἰς ἍΊδου ἐπιζητοῦντα κι: 
τιέναι βούλεσθαι, λέγοντα  δέοµαι ποιητοῦ 
δεξιᾷ" ' τὸν δὲ φάναι 'οἳ μὲν γὰρ ἀκέν εἰ- 
σίν, οἱ ὁ ὄντες κακοί.” 

οἴμῃ ὁδός. 
:οἴμησε (Ποπ, X 140) ὥρκησεν, καὶ οἱ: 

µατα Hom. Φ 2532) ὁρμήματα. 
οἶμοι αἲ ῥάβδοι. 
οἴμοι σχετλιαςικόν Φοφοκλῆς «Ττεὺι 

741) 'οἴμοι, τίν’ ἐξήνεγχας ὢ τέκνον λύγον; 
ὃν ἐχ οἰόντε μὴ τελεσθῆναι' τὸ γὰρ φωδὺ 
τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποιεῖν; ' καὶ 4ρ: 
ςοφάνης Ran. 38) ''οἴμοι κακοδαίµων" τἱγὰρ 
ἐγὼ ἐκ ἐναυμόχεν;' ἐπὶ τῶν» ἐλενφερίας τι: 
χεῖν ἐφιεμένων. περὶ γὰρ "ἀργινόσας ἐνίκων 
ναυμαχία οἱ «4θηναῖοι, συμμαχία τῶν ὁού- 
λω», προκακωύέντες ἄλλαις νανμαχίαις" οἲς 

τινας ἠλευδέρωσαν. πρὸς τῶτο ἂν φησὶ χα: 
ριερτιζόµενος εἴπερ ἐνεναυμαχήκει, κῶ 
ἀφείμην ἐλεύθερος. καὶ Εὐριπίδης ἐκ τοῦ 
Βελλεροφόντα 'οἴμοι. τί δ᾽ οἴμοι; δνητά τοι 
πεπύνδαμεν.' (5 Trach. 1933) ᾿οἴμοι, τὸ μὲν 
νοσᾶνει Φυμᾶσθαι κακόν" τὸ ὁ ὧδ' ὁρῶ 
φρονᾶντα "τίς ποτ ἂν φέροι; 

οἴμοι κύλικος ἴσον ἴσῳ κεκραµί 
νης. τοῦτό φησιν ὁ Ἑρμῆς (A Plut. 193 
τύτω γὰρ µόνῳ κεκραµένην σπονδὴν ἔννον. 
διότι, ὥς φασι, καὶ ζώντων καὶ τετελεσττ' 
χότω» ἄρχει, παρ ἀμφοτέρω» τὰς τιμὰς ὁὲ 
χεται. 

οἶμος ὁδύς, ἢ σίχος, ἢ ῥάῤδος κέκλος. 
ἔνθεν καὶ παροιμία κέκληται τὸ παροδαὀ 
ῥκήγημα (ον. παροιμία). (ΑΡ 7 3246) "“έρυ 
Αλεξάνδροιο Ἰακηδόνος, οἳἵ ποτ ἄνακει «15- 
ρείω πυμάτην οἶμον ἐφεσπόμεθα.", 



οἐμωγή -- οἶνος ὃ 7609 

οἰμωγή σεναγμός, καὶ οἰμώζει σενάζει, | αὐτῶν χαλεπῶς βλάπτει». ο. v. ὁ Καρπάδιος. 
αεαὶ οἰμώξεται πικὠρηθῆραι ὀφείλει. 

ὄιν πρόβατο» ""τὰν: ὄιν, ὦ «4άμωτερ 
ἐπόγμιε, τάν τ ἀκέρωτον μόσχον᾽' ἐν ἐπι- 
ράµματι (ΑΡ 6 206). 

οὖν ττικοὶ ἀντὶ τὸ ὄιν. 
Οἰναῖοι τὴν χαράδρα» ἐπὶ τῶν ἐπ) 

ὠφελείᾳ παρακαλουμένων», ῥλαπτόντων δέ" 
τῶν 7ὰρ Οἰναίω» παροχετεδόντω» τὴν Χαρά. 
όρων, ἐπιρραγὲν ὕδωρ πολὺ κατέκλυσε πάντα. 
εἰ ν. Οἰνόη τὴν χ. 

οἰνάνθη (Βατ. Phoen. 228) ἡ ποώτη ἔκφν- 
σις τῆς ἀμπέλυ. : 

οἴναρα τὰ τῆς ἀμπέλι φύλλα" (Βαῤγ. 35) 
᾿4ήμητοι ταῦρον ὄχλος ἀγρότης δύσας, ἅλω 
πλατεῖαν οἰνάροις ὑπεςρώκει.) 

οἴνας. ὕτω καλᾷσιν Ἰώνες τὸς — 
ἴνδεν καὶ ἡ παροιμία ''ἡ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς οἵ- 
ruc.“ οἱ ν. ἢ τρὶς ἕξ. 

οἶνάς εἶδος ὄρνιθος. 
Ὀινγάρδαι ὄνομα ἔθνες. 
Οἰνειάδης. καὶ Οἰνειάδαι ὄνομα ἔθνες. 
Οἰνειάς πόλις. 
Οἰνείδης πατρωνυμικόν. 

ζαο (Ηοπη. Ε 813). 

Οἰνεύς Οἰνέως ὄνομα κύριον. 
Οἱ νεῶνος. 
οἵνη ἡ ἄμπελος. 

Οἰνηὶς φυλή ἡ τᾶ Οἰνέως. 
οἰνήροσις ἡ τῦ οἵνθ κοτύλη, ᾗ ἀρύον- 

ται. ρισοφάνης "φέρε τὴν οἰνήρεσιν, ἵν 
οἶνον ἐγχέω.". 

οἰνέζω οἶνον ἀγοράζω, καὶ οἰνισάμε- 
νοι οἶνον ἀγοράσαντες. 

Οὐνές µία τῶν ἕ φυλῶν παρ’ 4Φηναίοις. 
οἰνοβαρές (Ποπι. 4 3235) µέῶνσε. 
Οἶνότη καὶ Οἰναῖος ὁῆμος τῆς Ἱπποῦο- 

ωντίδος πρὸς ᾿Ελευδέραις' ὁ δὲ τῆς Alur- 
τίδος πρὸς Μαραθώνα. ἀφ ἑκατέρη δὲ τιν 
ὁήμων ὁ δημύτης Οἰναῖος. Ἡατρ. 

Οἰνόη τὴν χαράδραν, ὅταν καθ’ ἑαυ- 
τοῦ τίς τι ποιῇ. ἡ γὰρ Οἰνόη δήμός ἐσι τῆς 
Μττικῆς, οἵτινες φερομιένην ὑπὲρ αὐτῶν χα- 
ράδρα» παρέτρεψα» εἲς τὴν ἑαυτῶ» χώρα». 
πολλὴ δὲ ἡ χαράδρα: γενοµένη ἐλυμήνατο 
αὐτῶν τὰ γεώργια καὶ τὰς οἰκίας καθεῖλε». 

όμοιο» δὲ τῷ "ὁ Καρπάδιος τὸν λαγωόν. 
φασὶ γὰρ διὰ τὸ μὴ εἶναι εἲς Κάρπαθο» λα- 
7ωὰς ἐπικοκέσασθαί τινα ὡς εἰς ἐπιγέννήκια" 
᾿φ ὦν τοσάτες. γενέσθαι ὡς καὶ τὰς καρπὲς 

καὶ Οἶνεί- 

Οἰνόμαος Γαδαρεύς, φιλόσοφος κυνι- 
κός, }εγονὼς ε πολλῷ πρεσβύτερος Πορφυ- 
ρίη, περὶ κυνισαδ, πολιτεία», περὶ τῆς καν 
Ὅκηρον φιλοσοφίας, περὶ Κράτητος καὶ «{ιο- 
γένες καὶ τῶν λοιπῶν. 

οἱ ν»ομοφύλακες τίνες; ἔδοξέ τισι τὰς 
αὐτὲς εἶναι τοῖς Φεσμοθέταις" ἀλλ ἐκ ἔσιν 
ὅτως. οἳ μὲν γὰρ Φεσιοθέται κατὰ τὰ πά- 
τρια ἐςεφανωμιένοι ἐπὶ τὸν “4ρειον ἀνέβαινον 
πάγον" οἱ δὲ νομοφύλακες σροφίοις λευκοῖς 
ἐχρῶντο, καὶ ἐν ταῖς Φέαις ἐπὶ θρόνων ἐκά- 
Ψηντο καταντικρὺ τῶν Ὁ' ἀρχόντω», καὶ τῇ 
Παλλάδι τὴν ποιιπὴν ἐκόσιεην, ὅτε κοιίζοιτο 
τὸ ξόανον ἐπὶ τὴν Φάλασσα». ἠνάγκαζον δὲ 
καὶ τὰς ἀρλὰς χοῆῇσδαι τοῖς νόμοις, καὶ ἐν 

ταῖς ἐκκλησίαις ἐκάφηντο ιετὰ τῶν προέ- 
ὄρων, κωλύο»τες Ψηφίζειν, εἴ τι παράνοκιον 
αὐτοῖς Φύξειεν ἡ ἀσύμφορον τῇ πύλει. 

οἰνοπέπαντοι" (ΑΡ 6233) “"βότρνες οὐ- 
»οπέπαντοι, ἐυσχίςοιό τε ῥοιῆς θρύμματα." 

οἰνοπίπας τὰς τὰς οἴνες περισκοπύσας, 

ὡς Ὅμηρος παρθενοπίπας, “4ριςοφάνης φισί 
Thesm. 8ρθ)’ 'πᾶ ὃ) ἐχὶ διαβέβληχ', ὅποπερ 
ἔμβραχυ εἰσὶν Φεαταὶ καὶ τραγωδοὶ καὶ χο- 
ροί; τὰς µοιχοτρόπας, τὰς ἀνδρεραςρίας κα- 

λῶ», τὰς οἰνοπίπας, τὰς προδότιδας, τὰς λά- 
λες, τὰς ἐδὲν ὑγιές, τὰς ιιέγ ἀνδράσιν κα- 

κών. ὁ μὲν οὖν Σύμμαχός φησι παρὰ τὸ 
πιπίζειν τὺν οἶνο»' ἐγὼ ὁ᾽ ἐχ ὁρῶῷ τὸ πιπί- 
ζει» ἐπὶ ταύτης τῆς ἐννοίας παρὰ τοῖς «άτ- 
τικοῖς πείμενον, ἀλλὰ κατὰ μείµτησιν φωνῆς 

λεγόμενο». ἄμεινον ὄν, ὥσπερ παιδοπίπης, λέ- 
γεται, ὅτω καὶ οἰνοπίπης. οἰνοπίπας ὃν ἀντὶ 

τῦ µεθύσες, παρὰ τὸ πιπίζει», ὃ ἔςι μύζειν 
ἢ μυζᾶν. 

Ονοπίωνος. 

οἰνοποσία, 
οἰνοποτάζων οἰνοποτῶ», εὐωχόμενος ἐν 

συμµποσίρ, ὅτι παρὰ τὸν οἶνον αἱ καυχήσεις 
γίνονται. seh. Hom. Υ 84. 

οἰνοπύτης διὰ τᾶ ο μικροῦ". (ΑΡΤ 58) 
"ὦ ξένε, τόνδε τάφον τὸν 4νακρείοντος ἀμεί- 

βων ασπεῖσόν µοι παριών" εἰμὶ γὰρ οἶνο- 
πότης. 

οἰνοπώλια. 
οὖνος ἐπὶ δεῖ ἡ τιμωρία" «4αβίδ (Ἠ5.α 

74 ϐ) "ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου, οἴνου 
ἀκράτα πλῆρες κεράσµατος. 

οἶνος. ὠνομάσθη ἀπὸ Οἰνέως. '""Οἰνεὺς Ὁ 
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ὁ) ἐν κοίλοισιν ἀποθλίψας δεπάεσσιν οἶνον 
ἔκλησε.. Πλάτων» δὲ οἰόνην αὐτόν φησι», 
διὰ τὸ οὐήσεως τὸν νᾶν ἡμῶν ἐμπιπλάναι. ἢ 
ἀπὸ τῆς ὀνήσεως' Ὅμηρος {7 9260) “"ὀνήσεαι 
αἴκε πίμσθα,' καὶ τὰ βρώματα ὀνείατα ἀπὸ 
τᾶ ὀνίσκει» ἡμᾶς. ὁ δὲ Κύπριος ποιητής φη- 
σιν '"οἶρόν τοι, ἸΜενέλαε, Φεοὶ ποίησαν ἄρι- 
σον θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι κελε- 
ῥῶνας.. Εὐβῤόλυ ςίχοι εἰς οἶνον" ''τρεῖς γὰρ 

μόνους κρατῆρας ἐγκεραννύω τοῖς εὖ φρο- 
ρᾶσι, τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα, ὃν πρῶτον ἐκπί- 
σι, τὸν δὲ δεύτερο» ἔρωτος ἡδονῆς τε, τὸν 

τρίτον ὁ) ὕπνα, ὃν ἐκπιόντες οἱ σοφ οἱ κεκλη- 
µένοι οἴκαδε ῥαδίζΗσ᾽. ὁ δὲ τέταρτος ὀκέτι 
ἡμέτερός ἐςσιν ἀλλ' ὕβρεως, ὁ δὲ πέµπτος 
ῥοῆς, ἕκτος δὲ κώµω», ἕβὂομιος ὁ’ ὑπωπίων, 
ὄγδους κλήτορος, ὁ ὁ ἔρατος χολῆς, δέκατος 
ὁὲ μανίας, ὡς ἐκβάλλειν ποιεῖ' πολὺς γὰρ 
εἰς Ἑἓν μικρὸὺν ἀγγεῖον χυδεὶς ὑποσκελίζει ῥᾷ- 
στα τὸς πεπωκότας.͵ καὶ ΕἘπίγχαρμος "ἐκ 
μὲν Φυσίας Φοίνη, ἐκ δὲ Φοίνης πόσις ἐγέ- 
νετο, ἐκ πόσιος κώμος, ἐκ κώμιε θυανία, ἐκ 

δὲ Φυανίας δίκη, ἐκ δὲ καταδίκης πέδαι τε 

καὶ σφάκελος καὶ ζημία. καὶ Πανύασις 
"οἶνος γὰρ πυρὶ ἴσον ἐπιχφονίοισιν ὄνειαρ, 
ἐσθλόν, ἀλεξίχωκον, πάση συνοπηδὸν ἀνίη 

Athen. ρ.35). "ἦν δὲ καὶ οὖνος κρίθινος ἐν 
κρατῆρσιν' ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ ωἱ κριῶαὶ 
ἰσοχειλεῖς' (Χ. Anab. 4 ὅ 26). 

οἶνος ἄνευ παίδω». δύο παροιµίαι, ἣ 
μὲν 'οἶνος καὶ ἀλήδεια, ἡ δὲ '"οἶνος καὶ 
παῖδες ἀληνεῖς. λαμβάνεται ἐπὶ τῶν» ἁπλοῖ: 
ζομένων καὶ τὴν ἀλήψειαν λεγόντω». 

οἵνε πιεῖν. "οἱ προσιόντες τῶν ἰατρῶν 
ἐκέλενον οἵνη πιεῖν' τὸ γάρ τοι σεσῶσθαι ἢ 
μὴ τὸν ἄνδρωπον ἐν τότω ἔφασκον ἄρα ἐκεῖ- 
νοι τῇ τέχνῃ πίσυνοι.' (Α Εα. 91) ''οἴνα γὰρ 
εὗροις ἄν τι πρακτικώτερο»ν; ' παρὰ τὸ Ὅμη- 
ρικὸν (7 3261) '"ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα 
οἶνος ἀέξει. Ηρόδοτος δὲ λέγει (1 139) Πέρ- 
σας τᾶτον κρατεῖν τὸν τύπο» εἰ μὲν ὂν εἶσ- 
ηγήσαιντό τι νήφοντες, βθλεύεσδαι περὶ τά- 

του ἐν µέθῃ, εἰ δὲ εἰσηγήσαιντο ἐν µέθῃ, 
τῶτο κυρᾶν νήφοντας. hilostrat. V. Α.. 2 11) 
“οῖνα, ἔφη, τοσᾶτον πίνω ὅσον τῷ ἡλίῳ 
σπένδω." ὁ Πῶρύς φησιν, Ἰνδῶν βασιλεύς. 

οἰνᾶττα ἡ ἐν οἴνῳ πεφυρµένη μᾶζα" οἳ 
δὲ εἶδος πλακᾶντος, µετ οἴνε καὶ μέλιτος γι- 
νόμενον. seh. Α Plut. 1129. 

οἰνοχοεῖ κιρνᾷ, καὶ οἶνοχόος πιγκέρ- 

οἶνος ἄνευ παίδω» -- Οἷον 

νης, καὶ οἰνοχοεία. 
οὖνοψ οἴνοπος. οἴνοπι µέλανι" ἐν ἐπι- 

γράμματι (ΑΡ 6 44) "ὧν ἡμεῖς σπείσαντες 
σον δέμις οἴνοπι Βάκχω καὶ Σατύροις." 
οἴνωπός δὲ οἰνώδης, διαυγής, ἢἤ µέλανος" 
(ΑΡ 7 20) '"οἰνωπὸν Βάκχα βότρυ» ἐρεπτό- 
µενος. 

οἰνόω οἰνῶ τὺ μµεφύσκω. 
Οὐνωτρία ὄνομα τόπᾶ. 
οἶξας ἀνοίξας. 

οἰοβώτης αὐθαίρετος, ὡς ἂν εἶποι τις, 
αὐτὸς ἑαυτᾶ τὴν διάνοια» βόσκων καὶ µη- 
δενὲ πειθόµενος, µονότροπος, µεμονωμένος, 
τῷ λογισμιῶ µονωθδείς, ἐκτὸς φρενός. "νῦν 
αὖ φρενὸς οἰοβώτας φίλοις μέγα πένθος εὖ- 
θηται.. 5ο]. S ΑΙ, 020. 

οἰό9εν οἷος (Ποπ. Η 39) ἐκ µόνι μιό- 
νος. Φέλει δὲ εἰπεῖν μόνος πρὸς µόνον. 

οἷοι μόνοι ἡ δυνατοί, 
οἰόμενος νομίζω». 
οἷον τὸ Φαυμασικόν' (5 Αἱ, 431) ""ἐκέτε 

ἄνδρα μὴ τόν) ἴδητ'' ἔπος ἐξερέω µέγ, 
olov.“ “ἀρισυφάνης περὶ Κλέωνας (Ραο, 33) 
Ποῖον δὲ κύψας ὁ κατάρατος ἐσθίεω. διὰ 
τῷ σχήματος τὴν ἀδηφαγίαν αὐτᾶ δηλοῖ: καὶ 
γὰρ τῶν ἀνθρώπων» καὶ τῶν Φρεμµάτω» οἱ 
µάλιςα τοῖς ἐδέσμασιν ἐγκεκυφότες καὶ προσ- 

κείµενοι δοκᾶσιν ἁπλήςως καὶ περισπεδάςως 
ἐσθίειν. 

οἷον τὸ ἀνταποδοτικὸν τῷ τοιῶτο», καὶὈ 
τὸ ἐπὶ παραδειγµάτων παραλαμβανόμενο», 
καὶ τὸ ἐπὶ Φαυμασμᾶ, ὡς τὸ ''ἐδὲν γὰρ οἷον 
τὸ ἀκέειν. αὐτᾶ τᾷ νόμου” 4ημοσθένης ἐν 
τῷ κατὰ ΙΜειδία (46: ο{ ν. ἐδὲν γὰρ οἷον). ἐ- 
δὲν ὅτω καλὸν. οἷον τὸ ἀκέειν αὐτᾷ τὸ νόμε. 
καὶ αὖθις '"ἀνέμι ἐπιπνεύσαντος οἵω σφο- 
ὁροτάτα, καὶ ἐξάραντος τὴν ἄμμον. καὶ 
αὖθις "οἱ δὲ ὁράκοντες τὰ ὁραῖα µέρη εἲς 
σπείρας ἑλίδαντες καὶ ἐπανιςάμενοι καὶ πῦρ 
ὁρῶντες οἷον ὀξύτατο»" {(ε[. ν. ἐδειμάτου»). 
ἐπὶ δὲ Φαυμασιιᾶ "ἄνθρωπος ἦν ὁ {ημόφι- 
λος, ὁ πατριάρχης Κωνςαντίνα πόλεως, οἷος 
».5 ἄγων. ο. v. {ημόφιλος. 

Οἶον. δῆμοί εἶσιν ἐν τῇ άττικῇ δικοί, 
ἀδετέρως λεγόμενοι. καλεῖσφαι δέ φασιν αὐ- 
τὰς ἅτως διὰ τὸ μηδαμῶς οἰκητὸν τόπον 
ἔχειν ἀλλὰ μεμονώσθαι' τὸ γὰρ µόνον οἷον 
ἐκάλην οἱ ἀρχαῖοι, ἔςσι δὲ τὸ μὲν Άεραμει- 
κὸν Οἷον τῆς «4εοντίδος φυλῆς, τὸ δὲ «4ε- 
χελεικὸν Οἷον τῆς Ἱπποφοωμτίδος. οἱ δὲ δη- 



οἵονεί --- οἰσυίναις 

µόται ἑκατέρωφεν ἐλέγοντο ἐξ Οἵς. ἄλλοι δὲ 
ἦσαν οἱλεγόμιενοι Οἶῆδεν, ὥς προείρηται. Harp. 

οἶονεί, 
οἷόν τε δυνατόν, ἀρκόντως ἔχον, κατὰ 

τὸ δυνατό». 
ὄιος προβάτεα. ὅτως Ἴωνες, "ἀττικοὶ δὲ 

οἷός. καὶ ὄιν Ίωνες, “ττικοὶ δὲ οἶν. καὶ πα- 
ροιμία "δις τὴν µάχαιραν ἐπὶ τῶν ἆλισι- 
τελῶς σφίσι» αὐτοῖς χρωμένων. 

οἷος μόνος, ἡ ὁποῖος' ΦιοὈ. 75 13) 
δὲ ἐπολυπραγμόνησε πάντα" ἦν γὰρ οἷος µεη- 
δὲν µήτ ἀνθρώπειον μήτε Φεῖον ἀδιερεύνη- 
τον ἐν.) 

οἷος μόνος, παρὰ τὸ ἴος, ἐξ ἕἅ καὶ ἴα 
καὶ µία. 

οἷος ὁποῖος" (8 Ai. 993) ''ὦ δύσμορ «4ἶαν, 
οἷος ὧν οἵως ἔχεις, ὡς καὶ παρ ἐχθροῖς ἄξιος 
ὑρήνων τυχεῖν.'' 

οἷος ἀντὶ τῇ ἔτοιμος, καὶ οἷός τε ἀντὶ 
τὸ ἔτοιμος, καὶ οἷος ἦν ἀντὶ τῇ ἔτοιμος ἦν. 
τίφεται δὲ καὶ ἀντὶ τῇ ἐσπάδαζε' .4υσίας 
“ἐβιάζετό τε γὰρ καὶ οἷος ἦν ἐξευρεῖν τὴν 
δύρω».” σημαίνει δὲ καὶ τὸ ————— 
rorũroc οἷος ἦν» ὁ πατήρ." 
 οἷος ὃυ νατός" “ρισοφάνης (Ρας, 1" 
γὰρ ἴ9᾽ οἷός τ’ εἴν ὑπερέχειν τῆς —— 
ἀνεὶ τῷ ἀντέχειν καὶ περιγίνεσθαι τᾶ πράγ- 
µατος, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πλοίων, ἅπερ 
κινδυνεύει τῆς ἀντλίας πληρωθέντα.’ βόλεται 
δὲ εἰπεῖν ὅτι νικῶμαι ὑπὸ τᾷ πράγµατος. καὶ 
αὖθις (Thesm. 177) ''σοφᾷ πρὸς ἀνδρός, ὃςις 

ἐν βραχεῖ πολλὺς καλῶς οἷός τε συντέµνειν 
λόγες."' 

οἷος εὖ καὶ οἷός τε εἰ, τὸ μὲν χωρὶς τῷ 
τέ σηµαίνει τὸ βόλει καὶ προήρησαι, τὸ δὲ 
σὺν τῷ τέ τὸ δύνασθαι. ἀμφοτέροις δὲ «4υ- 
σίας ἐχρήσατο. 

ὄις αἲξ, ἢ πρόβατο». 
οὓς οἷός τὸ πρόβατο». 
οἶσε προσήγαγε, συνῆξεν' ""ἑαυτῇ μὲν 

πλῶτον ἐκ εὐχκταφρόνητον οἶσεν, ἐκεῖνον δὲ 
κατὰ βαιὸν τηκόµενον» τῷ ἔρωτι ἀπήλλαξε 
τῶν τῇδε."' εί ν. ὑγρῶς. 

οἴσει κοµίσει, καὶ οἴσω κομίσω, ἐνέγκω. 

οἴσεται λήψεται. 
οἶσθα ἀντὶ τῇ οἶδας. λέγεται καὶ χωρὶς 

τῷ σ, μετὰ δὲ τᾷ σ ποτὲ ἢ διὰ μέτρο» ἢ 
διὰ τὸ μὴ συγκρᾶσαι σύμφωνον, οἶσθας. 
Σοφοκλῆς ox 543) *oloꝰ ὡς ποίησον’ ἀντὶ 
τῷ ποιήσεις, ἀττικῶς. καὶ αὖθις (Υπεν. ερ. 
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123 p. 291) ’'οἶσθά τινας ἐν λογιςηρίοις ἄπο- 
ὀύντιας, ἡ πάντως ἀπὺ μιᾶς γέτε συμφορᾶς 
ἀναπεισθέντας ἐν µεσημβρίω τᾶ βία φιλο- 
σοφεῖν, ἀπὸ µιόνι τὸ τὸν Ψεὺν ὐμόσαι καὶ 

κατοµόσαι πλωτωνικῶς' ὃς φθάσειεν ἂν ἡ 
σκιὰ φῶεγξαμένη τι τῶν δεόνεων. λέγεται 
καὶ ἔξοισθα" Σοφοκλῆς (060 1587) "καὶ σύ 

πη παρὼν ἐξοισὺ’, ὑφηγητῆρος ἀδενὺς φίλω», 
ἀλλ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγάμενος."' 

οἰσόμενος (Ποπ. Ν 168) κομµίσων. 
οἰσοφάγος ὁ λαιμός. 
οἴσπη ῥυπαρῶν προβάτων ἔρια" 

ὅοτος (4 187). 

ἐρίω». 
οἷςά φορητά" Θυκυδίδης (7 15) "ὅμως 

δὲ ὑπὸ µεγέθες τᾶᾷ ἐπικρεμαμένε ἔτι κινδύνε 
olcù αὐτοῖς ἐφαίνετο.. καὶ αὖθις "“καῦμά 

τε ἐπιφλέγειν ἔλεγον ἐδαμῇ οἰσόν. καὶ αὖ- 
θις “καὶ εἰ μὲν ἐπὶ μικροῖς εἴη διάφορο» κα- 
κών, οἰσὺν δὲ ὅμως πύσῳ γίνεται. 

ὀιξεύσας (ἨΠοπι. 4 196) τοξεύσας, σα- 
γιττεύσας. 

ὀισός βέλος, σαγίττα. 
οἰςρεῖ ἐρεθίζει, ἐκμωίνει. Αππιανός “τῷ 

ὄντι πᾶσιν οἱσρώδης ἐνέπιπτεν ὁρμὴ καὶ προ- 
—— κατὰ τῶν βαρβάρων». καὶ αὖδθις "καὶ 

ταῦτα μὲν ἔδρασεν ὥσπερ οἴσρηθεὶς καὶ κά- 
σοινος γενόμενος." 

οἴςρησις ἡ Φηλυμανία, καὶ οἴσρηλα- 
τάμενοι πυρόµενοι, ἐκμαινόμενοι. καὶ Al. 
λιανός "καὶ καλῶς "Ηρόδοτος (! 4) τὰς ὑπὲρ 
τῶν γυναικῶν οἰσρήσεις τε καὶ μανίας παρ 
ἐδὲν ἐτίφετο.". 

οἰσροπλῆγα τῇ μανίᾳ πεπληγύτα, 
οἴςσρος ἐρεθισμός, ἴἔκκαυσις, πύρωσις 

ἐμμανής. οὖσρον δὲ καλᾶσι πᾶσαν κίνησιν. 
ἔνθεν καὶ οἰςσροδόνητος ιιυχός ὁ ὑπὸ 
ἀνέμο ἐλαυνόμενος" “ριςοφάνης (Th. 351) 
'"σύ τε πόντιε Πόσειδον, προλιπὼν μυχὸν 
ἰχθνύεντ' οἰσροδόνητον.” καὶ ΠΠισίδης "οἶσρος 
γάρ ἐςσι καὶ μάλισα βωρβάροις πρὸς τὰς μέ- 
ταβολὰς εὐμεταπτώτως ἔχειν. 

οἰσύα ἡ ἰτέα. 
οἰσύη εἶδος φυτᾷ. 
οἰσυίναις' Θεκυδίδης (4 9) ""ναύτας 

ἐξώπλισεν ἀσπίσι φαύλαις καὶ οἰσυίναις ταῖς 
πολλαῖς.' καὶ Εὐνάπιος (ρ. 101 Nieby πο δὲ 
τῶν Πάρθων» οἰσνυίνας ἀσπίδας ἕ ἔχοντες καὶ 
κράνη οἰσύινα, πλοκήν τινα πάτριον 
μένα." καὶ οἰσύινον» σχοινίον 

ε ΄ 

Ηρό- 
καὶ οἰσπώτη ὁ ῥύπος τῶν 
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Οἰσύμιη πόλις τῆς Θράκης. Ἠατρ. 
οἰσύπη ὁ ῥύπος τῶν ἐρίων, 
οἰσυπηρός ῥυπαρός. ᾿ἔρια οἰσυπηρά 

(Α Ach. 1139) ῥύπα πεπληρωμένα, ῥυπάσμα: 
τα ἀπὸ τῆς κόπρηα. οἰσύπη δέ ἐσι τὸ διαχώ- | 0 
θήµά τῶν προβάτων». 

Οὔὕτη ὄρος ἐν Ἠακεδονίᾳ, καὶ Οἰταῖος 
ἀπὸ τᾷ αὐτᾷ ὄρες. 

οὗτος ὁ όρος" ἐν μυθικοῖς (οί, Babr. 11) 
"ἔτι δίκης ἀπάνευθεν ἀεικέι δάμνωμαι οἴτῳ.) 

οἷφι χοῖνιξ. 
Οἰχαλιῆες ἀπὸ τύπη, 
οἴχεται πορεύεται, καὶ οἰχήσομαι πο- 

ρεύσομαι. 
οἰχ»ῶ περιέρχοµαι. τάλαιν ἀνύμφευτος 

αἰὲν αἰχνώ " Ηλέκτρα φησί (66). 
ο ἰχόμι ενος πορενόµενος. 
οἴχωκ', όλωλα, διαπεπόρθηµαι, φίλοι 

Τέκμησσά φησι διὰ τὺν «4ἴαντος Φάνατον 
(806). 

ὐίω ὑπολαμβάνω, καὶ ὀισιείς (Ποπ. ] 
453) ὑπολαβών., 

οἱ ὦ ἀντὶ τῇ οἴομαι" (Α 1. 97) 
ἄρχε μέν, οἱῶ, «Παμπιτώ,. ἀνεὶ τᾶ, ὡς οἵο- 

µαι, ἀρχὴ τῆς μάχης ἡ «{αμπιτώ. 
οἱώδῃη (Ποπι, Ζ 19) ἐμονωδτ. 
οἰωνίζοντυο ἀπετρέποντο ὡς κακῷ οἶω- 

»ῷ" "τὸν δὲ ἡ μὲν νεύτης ἐμίσαν τε καὶ οἶω- 
»έζοντο, οἱ δὲ πρεσβύτεροι κατησπάζοντο καὶ 
ἐπήναν. καὶ αὖδις 'Εὺν αἰσιωτέροις τοῖς 

οἰωνοῖς καὶ παρασκενῇ βιβωιοτέρα αὖθις 

ἄψασθαι τᾶ πολέμο. καὶ αὖθις ὅτε πάν- 

τας οἰωνίζεσθαι προσδοξάζοντας τὸν «4ἰμί- 

λιον ἐκπορειόμενον ὁοκεῖν ὁρᾶν εἰσπορευύ- 
μένουν. 

οἰωνισάμενος μµαντευσάµενος, ὀστευ- 
σάµενος" ""ὁαιμορίως πως — τὸ 

μέλλον. 
οἰώνισμα καὶ οἰωνισμοί αἱ διὰ τῶν 

πτηνῶν περιεργίαι. διαίρεσις οἰωνιςικῆς, ταύ- 
τη» εὗρον πρῶτοι Φρύγες, ταύτης δὲ τὸ µέν 
ἐςιν ὀρνεοσκοπικόν, οἷον ὅταν πετοµένη τᾶδε 
τᾷ ὄρνιθος, ἔμπροσθεν ἡ ὄπισδεν, δεξιὰ ἢ 
ἀριςερὰ νεύοντος, εἴπῃ τις ὅτι τόδε σηµαίνει. 
πρῶτος δὲ ἔγραψε περὶ τάτε Ίηλέγονος, τὸ 
δὲ οἰκοσκοπικόν, ὅταν τὰ ἐν τῷ οἴκῳ συμβαί: 
νοντα" οἷον εἰ ἐἐν τῇ σέγῃ ἐφάνη γαλῆ ᾖ Ἶ ὄφες, ἢ 
ἔλαιον ἐχέδη ἢ μέλι ἢ οἶνος ἢ ὕδωρ ἡ τέ- 
φρα, ἢ τρισμὸς ἐγένετο ξύλων ἢ ἄλλο τι, 
τόδε προμηνύει" ὃ συνέγραψε Ἐενοκράτης. 

πλ 

Οἰσύμη — ὀκέλλει 

τὸ δὲ ἐνόδιο», ὡς ὅταν ἐξηγήσηταίέτις τὰ ἐν 
τῇ ὁδῷ ἀπανεῶντα, ὅτι, ἐὰν ἀπαντήσῃη σοί 
τις τύδε ῥαςάζων, τόδε συµβήσεταί σοι" ὃ 
συνέγραψε Ηόλλης. τὸ δὲ χειροσκοπικό», ὡς 

Όταν ὁιὰ τῆς ἐκτάσεως τῶν χειρῶν» δεατει- 

νοιιένω» καὶ τῆς παλάμης ἀπὸ τῶν ῥυτίδων 
εἴπωμεν παιδοποιεῖ ἤ τι τοιῶτο»" ὃ συ»νέγρα- 
ψεν Ἔλενος (εξ ν. Ελενος). παλμικὺν δὲ τὸ 
διὰ τῆς πάλσεως τῇ σώματος γνωριζόμενον, 
οἷον εἰ ἐπάλθη ὁ δεξιὸς ὴ ἀριςερὸς ὀφδαλ- 
μὸς, ῇ ὤμος ῇ μηρόρ, ἡ «»ησμὸς ἐν τῷ ποδὶ 
ἢ πρὸς τὸ ἂς ἦχος ἐγένετο, τόδε συμβαίνει" 
ὃ συνέγραψε Ποσειδώνιος. Nonnus et Cosmas 

in Greg. Naz. stel. p. 151. 
οἰωνόβρωτος ὀρνεόβρωτος. 
οἰωνοί σαρκοφάγα ὄρνεα, ἢ σύμβολα. 

πάντα δὲ οἰωνὲς ἐκάλαν, καὶ τὰ μὴ ὄρνεα. 
'"Φεράποντ ὄρνιν 4ριστοφάνης (Αν. 720), 
ἐπεὶ πολλάκις εἰώθαμεν λέγειν τινὰς τῶν 9ε- 
θαπύνγτων καλόποδας καὶ καλοιωνίςες, ''ᾱρ- 

νι» »ομµίζοντες πάνθ ὅσαπερ περὶ µαντείας 
ο] διακρίνει. 

οἰωνομαντεία. 

οἷωνός τὸ σηµεῖον, καὶ μα 

ὁ μάντις. 
ὁ παάνης τῆς τύχης ὑπερέχει, παροι" 

µία ἐπὶ τῶν τὰ μὴ ἀναγκαῖα µείζω καὶ πλείω 
τῶν ἀναγκαίων κεκτηµένω». 

ὁ Καρπάθιος τὸν λαγωό». φασὶν ὅτι 
οἳ Καρπάθιοι. νῆσον οἰκᾶντες ἐπήγωαγον τὸν 
λαγωόν, ἐκ ἔχοντες ἐν τῇ χώρα. οἳ δὲ πολ- 
λοὶ γενόμενοιτὰ γεώργια αὐτῶν ἐλυμαίνοντο. 
οί νν. λαγὼς περὶ τῶν κρεῶ» οἱ ΟΙνόη. 
. ὁ κάτωνεν νόμος, 4ημοσθένης ἐν τῷ 
κατὰ 4ριςοκράτες 8) ἡ τὴν. Ἠλιαίαν λέ- 
γει, διὰ τὸ τῶν δικαςηρίω» τὰ μὲν ἄνω τὰ 
δὲ κάτω ὀνομάζεσθαι, ἢ διὰ τὸ σχῆμα τῆς 
ἐν τοῖς ἄξοσι γραφῆς βαςροφηδὸν γεγραµ- 
µένης. ἢ τὸν ἀπὸ τῶν» εὐωνύμων ἀρχόμενον 
νόμο» κάτωφεν ὀνομάζει ὁ 4{ημοσθένης" ὅτι 
γάρ, φησί, βηςροφηδὸν ἦσαν οἱ ἄξονες καὶ 
οἱ κύρβεις. γεγραμµέναι, Φεδήλωκεν» Εύφο- 
ρίων ἐν τῷ “πολλοδώρῳ. η ἐπεί, φησί, τὰς 
ἄξονας καὶ τὺς κύρβεις ἄνωδεν ἐκ τῆς ἀκρο- 
πόλεως εἰς τὸ ῥηλευτήριο» καὶ τὴν ἀγορὰν 
µετέςησεν Εφιάλτης, ὡς φησιν «4ναδιμένης 
ἐν Φιλιππικῷ. Harp. 

ὀκέλλει προσορμεῖ, ἐκρίπτεται. εἴρηται 
ἐπὶ τῶν νηῶν. καὶ ὀκέλλοι (Α Aeh. 1158) 
προσορµίζοε, 



ὁ Κίς — ὀλέκρανον a 

ὁ Κίς. ὄνομα κύριον. 
ὑκλαδία ἡ ὄκλασις. 
ὀκλαδίας ὁ συγκεκλασμιένος ὀίφρος καὶ 

ποτὲ μὲν ἐκτειρόμενος ποτὲ δὲ συςελλόμενος 
φαει, Α Eq. 13641). καὶ αὖθις (Βαὺτ, 25 7) ᾿"θα- 

Ψεῖαν εἰς ἐλὺν ὀκλαςὶ πηδώντων. περὶ ῥα- 

τράχων ὁ λάγος. 

ὀκλάζει χωλεύει, εἰς τὸ γόνυ κάµπτεται, 
ὀισάζει, ἀποκάμνει, λαγγάζει. 

ὑὀκλὰξ καν ήμενος ἀνεὶ τῇ ἐπὶ γόνυ. 
ὑκνεῖ εὐλαβῶς ἔχει. Ἐενοφῶν (Απαὺ. 3 

4 29) ""ὀκνᾶντες μὴ οἱ Ἕλληνες διαβάντες τὴν 
Ἰέφυραν µείνειαν,' ἀντὶ τὸ εὐλαβάμενοι, δε- 
ὁότες. 

ὀκνεῖν' "Ἱκατάσκοπον ὀδένα ἐκ τῶν πο- 
Ἡμίω» ὀκνεῖ», ἀλλὰ καὶ πρὸ ἔργα ἡγεῖσθαι 
Ἰινώσκειν αὐτὲς δὺν ὅσῃ τε καὶ ὅπως ὠπλι- 
σµένῃ δυνάμει ἔρχεται. 

ὀκνείω Hom. E255) ὀκνῶ, ἀναβάλλομαι, 
ὄκνος χαλκᾶς. βέλεται τῶτο τοῖς Βι- 

θυνοῖς ἐπιχωρίως δίφρε τινὸς γυναικεία εὖ- 
ὑος εἶναι. 

ὀκνὦ φοβᾶμαι. καὶ πυκνῶς τώτῳ κέχρη- 
ται Σοφοκλῆς ἐπὶ τᾶ φοβεῖσθαι: (Λὶ, 83) 
"αρονᾶντα γάρ νιν ὂκ ἂν ἐξέσην ὄκνῳ.'' καὶ 
οἱ ῥήτορες ἐκ ἐπὶ δειλίας καὶ ῥᾳδυμίας ἐχρή- 
σαντο τῷ ὀνόματι, ἀλλ’ ἐπὶ τᾶ φύβε καὶ τᾶ 
φοβεῖσθαι. ᾽ντιφῶ» ""κακὸς ὁ᾽ ἂν εἰ ἁπᾶσι 
μὲν καὶ μµέλλεσι τοῖς κινδύνοις τῇ γλώττῃ 
ὑρασύνεται καὶ τῷ Φέλειν ἐπείγεν, τὸ δὲ 

ἔργον ἄν παρῇ, ὀχνεῖ'' καὶ 4ημοσθένης ἐν 
Φιλιππικῶν πρώτω (19 "φημὰ δὴ διχῇ 
βοηφητέο» εἶναι τοῖς πράγµασιν ὑμῖν, τῷ τε 
τὰς πόλεις τοῖς Ολυνθίοις σώζει» καὶ τοὺς 

τῶτο ποιήσοντας σρατιώτας ἐκπέμπειν, καὶ 
τῷ τὴν ἐκείνη χώρα» κακῶς ποιεῖν καὶ τριή- 
ρέσι καὶ ςρατιώταις ἑτέροις. εἰ δὲ Φατέρε 
τάτω» ὀλιγωρήσετε, ὀκνῶ μὴ µάταιος ὑμῖν 
ᾗ σρατεία γένηται. καὶ Ὁμήρῳ δὲ ἐπὶ τᾶ 
φόβε ὁ ὄκνος τέτακται" φησὶ γὰρ “4γαμέ- 
µνων «Κ 199) περὶ τᾶ ἀδελφῦ αὑτᾶ 'ἔτ 
ὄκνῳ εἴκων ἂτ ἀφραδίῃσι νόοιο.᾽' 

κ» ὤν ἀναδυόμενος, Σοφοκλῆς (ΕΙ. 3820) 
᾿φιλεῖ γὰρ ὀκνεῖν πᾶς ἀνὴρ πράσσω» μέγα." 

ὁ Κρὴςτὴν Φάλασσα», ἐπὶ τῶν προσ- 
ποιθµένω» φεύγειν ἐκεῖνα ἐν οἷς διαφέρεσιν, 
ἐπειδὴ »αυτικώτατοι οἱ Ικρῆτες ἐγένοντο. 

ὀκρέβαντας ἐμβάτας. 
ὀκρέβας σχῆμα ἡνιόχα. 
ὀκρέβας σνηνὴ ἰδίως πάντων τῶν λε- 
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γόντων. τὰ πλασικὰ πήγµατα ἐφ᾽ οἷς διατυ- 
πᾶσι τὰς εἰκύνας, καὶ τὰ ὑπερείσματα τῶν 
ξυλίνω» θεάτρων. βέλτιον φάναι τὸ λογεῖον 
ἐφ ἅ ἵσαντο οἱ τραγωδοὶ ἢ οἱ ὑποκριταὶ ἐκ 
µετεώρου καὶ ἔλεγον. ὁν δὲ ὄνον φασὶν εἶναι, 
οἳ) δὲ ἄγριον κριό», ἄλλοι κλίµακα. 

ὀκριόεις ὁ τραγχύς. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
6 65) "καὶ λίθον ὀκριόεντα, θόναξ ὅψι δισ- 
σὸν ὀδόντα Φήγεται, τὴν κίσσηρι» λέγω», 
Ἱάμῤλυνθεὶς ἐκ δολιχογραφίης.' καὶ ὄκρι- 
όεσσα φρικτή, φοβερά" (ΑΡΤ 67) "δέξαι κ”, 
εἰ καί σοι µιέγα βρίθεται ὀκριόεσσα βᾶρις, 
ἀποφήθίμενον τὸν κύνα «4{ιογένη. 

ὀκτάβλωμον GHes. O. 440) ὀκτὼ ἔχοντα 
δήγματα. 

ὀκτάκνημο» (Ποπι. Ε729) ὀκτάραβόον. 
ὀκτώ ὁ ἀριθμός. 

ὀκτώβριος ὄνομα µηνός. 
ὀκτώπουν. Κρατῖνος Θράτταις 'ὀκτώ- 

πην ἀνεγείρεις'' ἀντὶ τᾷ σκορπίον’ παροιμία 
γάρ "“σκορπίον ὀκτώπην ἀνεγείρεις. ἐν δὲ 
ταῖς «4ἰσχύλη «Ἐαντρίαις ἡ λύσσα ἐπιῶειά- 
ζησα ταῖς Βάκχαις φησίν "ἐκ ποδῶν ὁ᾽ ἄνω 
ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ἄχρον κάρα, κέν- 
τηµα γλώσσης, σκορπία βέλος λέγω.” 

ὀκχή σήριµα, ῥβάςαγμα" (Callim. Ἠεο. 
fr. 66) ''γέντο ὁ) ἐρείχης σκηπάνιον, ὃ δὴ 
πέλε γήραος ὀκχή.' καὶ ὀκχήσασδαι ἐπι- 
χαθεσιῆναι. 

ὐλαί αἱ μεθ’ ἁλῶν μεμιγμέναι κριν αἱ καὶ 
τοῖς Φύμασιν ἐπιῤαλλόμεναι, seh. Α Έα. 1164. 

ὀλβίζειν µακαρίειν, εὐθαίμονα ἡγεῖ- 
σῷαι' Σοφοκλῆς (ΟΕ εχίτ.) ''μηδέν ὀλβίζειν 
πρὶν ἂν τέρμα τὸ βίµ περάση μηδὲν άλγει- 
»ὸν παθών. 

ὑλβιοδαίμων εὐδαίμων», εὐτυχέςατος. 
ᾗ κλητικὴ ὀλβιόδαιμον. Ποπι. Γ183. 

ὄλβιος πλάσιος, εὐδαίμω», µακάριος, 
ὀλβοδότης πλετοδότης. 
ὄλβος εὐδαιμονία, πλδτος"' ἐν ἐπιγράμ- 

ματι (ΑΡ 259) "“ὄλβῳ πάντας ὑπερπέταται 
ὃς σε περιπλέγδην ἔχε πήχεσι."' 

ὀλέθριον» µέχρι Φανάτο' Σοφοκλῆς (Αἱ. 
4039) ""ὀλέθριον αἰκίζει. 

ὀλέθρε πείρατ ἐφῆπται (Ποπ. χ41) 
ἐπιδέδεται καὶ ἐξῆπται τὺ τᾷ ὀλέθρε ὑμῶν 
πέρας. οἷον δέδεσθε τῷ ὀλέθρῳ. 

ὀλέκει (οὐ 83 18) φονεύει. 
ὀλέκρανον τινὲς τὸν ἀγκῶνα, ἐχέτι δὲα 

τὸ ἐν τῇ καμπῇ τῆς χειρὸς ὀξύ. ἐπώδυνος 
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δὲ ὁ τόπος τοῖς τρωθεῖσιν εἲς αὐτόν. “4ρι- 
ςυτέλης δὲ ὁἆ τὸν ἀγκῶνα ἀλλὰ τὸ ἐν καμπῇ 
τῆς χειρὸς ὀξύ. ριςοφάνης δὲ (Λας, 445) 
ὀλέκρανα λέγει τὰ τῶν ωὠλενῶν κρανία, του- 
τέςι τιῶν χειρῶν. ὅζλον ἐν ὅτι τὸ ὀξὺ καὶ 
ἐπικαμπὲς τῶν χειρῶν λέγει ὃν ἀγκῶνά - 
μεν ἡμεῖς, ᾿'μηδέποτε παύσωο ἐκ τῶν ὁλε- 
κράνων ἀκίδας ἐξαιράμενος. 

ν  ὀλέκρανον ἀγκών», οἷον τῆς ὠὐλένης κά- 
ρανον. 4ριςογάνης" κατάρα εἰρηνικῶν" "ὃςις 
δὲ πόλεμο» μᾶλλον εἶναι βόλεται, µηδέποτε 
παύσασθ’ αὐτόν, ὦ «{ιώνυσ ἄναξ, ἐκ τῶν 

ὀλεκράνων ἀκίδας ἐξαιρέμενον. 
ὀλέσκει ὐλοθρεύει. 
ὀλετῆρα φονέα. 
ὕληαε (Ποπι, ΓΓ417) ἀπόλῃ. 
ὅλην ἐξεκέχυτο τὴν ψυχή» ἀντὶ τᾷ 

ἐπιμελῶς καὶ διὰ σπεδῆς εἶχεν. ἐς δὲ αὖ- 
ἔησιν ἀρετῆς καὶ μείωσιν κακίας ὅλη» ἕξε- 
κέχυτο τὴν ψυχήν. ο. v. ἰδιώτης. 

ὀλίγα ἄττα ὀλίγα τινά. 
ὐλέγωιμος ὁ ὀλίγον αἷμα ἔχων. 
ὀλιγαρκία τὸ ἐν ὀλίγις ἀρκεῖσθαι. 

ὀλιγαρτία ὑὲ ἡ λεῖψις τοῦ ἄρτου. 
ὀλιγαρχούμενοι ὑπὸ ὀλίγων ἀρχόμε- 

νου. τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι, βασιλεία ὀλιγαρχία 
δημοκρατία. 

ὀλεγαῦλαξ ἡ μικρὰ χώρα" (ΑΡ 6 3226) 
ῃ τ’ ὀλιγαῦλαξ σπείρεσθαι.”' 

ὀλίγγος ὁ γόνος τῶν ἀκρίδων. 
ὀλιγηπελέων ὀλιοψυχῶν. 
ὀλιγηροσίη" (ΑΡ 6 08) 'πενιχρῆς ἐξ ὁλι- 

γηροσίης μοῖραν ἁλοεῖται σάχυος.᾽' 
ὀλιγογνώμων ὀλίγωρος. 
ὀλιγοδεής ὀλίγων χρήζω». 
ὀλιγοδεία τὸ ὀλίγων δεῖσθαι. καὶ ὁλι- 

γοδεία ὁμοίως. 
ὀλιγοδρανέω» καὶ ὀλιγοδρανής ὁλί- 

γα ἰσχύων. 
ὀλίγον» ἀντὶ τᾷ δ᾽ ὅλως παρ Ὁμήρῳ 

(Ε 800) "ᾗ ὀλίγον οἳ παῖδα ἐοικότα γείνατο.” 
καὶ ὀλίγον ἀντὶ τῇ ἡσυχαίτερο»" 'ὃ δὲ ὁλί- 
γον φθέγγεται πρὺς τὴν κόρην, καὶ αἰτεῖ 
πιεῖν. καὶ ἀντὶ τὸ μικρά" (ΑΡ 63251) “καὶ 
σπονδὴν ὀλίγῃ κιρ»αµένην κύλικιι͵ 

ὀλιγοςό 5. 

ὀλιγότης. 
ὀλίγου ὃδεῖν σχεδόν, παρὰ μικρόν. λέγε- 

ται δὲ καὶ χωρὶς τὸ δεῖν, καὶ ὀλίγου δέω 
φάναι ὡσαύτως. 

ὀλέκρανον ὃ — ὄλμος 

ὀλιγοχρονῶ. 
ὀλιγωρήσας ἀμελήσας, ἀφροντιςήσας" 

τῶν νενομισμένων τοῖς τελευτήσασιν ὀλιγω- 
ρήσας τιμών.) 

ὀλιγωρήσετε ἀνεὶ τῇ ἀμελήσετε «{ημο- 
σφένης Φιλιππικοῖς (1 17). ὀλιγωρεῖν γὰρ λέ- 
γέεται τὸ ὀλίγην ὥραν ἔχειν: ἔπσι δὲ τὸ μὲν 
ὀλίγην ἀντὶ τᾷ ἀδὲ ὀλίγην, ὡς ἐν τῷ (Ἠοπι. 
Ε800) "ή ὀλήον οἱ παῖδα ἐοικύτα γείνατο 
Ίνδεύς,' ὥρα δὲ ἡ φροντίς. Harp. 

ὀλιγωρῶ γενικῇ. 
Ὀλιζώνες ἔθνος Θρᾳκικόν. ὀλίζονος 

μικρᾶς. 

ὄλισβος αἰδοῖον δερμάτινον, ᾧ ἐχρῶντο 
αἱ ΠΜιλήσιαι γυναῖκες ὡς τριβάδες καὶ αἲ- 
σχροργοέ" ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς καὶ αἱ χῆραι 
γυναῖκες. “4ριστοφάνης Lys. 109) "κ εἰδον 
4ϕ᾽ ὄλισβον ὑκταδάκευλον, ὃς ἦν» ἂν ἡμῖν 
σκυτίνη ἐπικερία, παρὰ τὴν παροιµίαν '"συ- 
κίνη ἐπικαρία”. ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν. 

ὀλισδηρός εὐόλισθος, εὐχερῶς κεταγι- 
νώσκω». 

ὀὁλκάς παρὰ Θουκυδίὸῃ ϱὁ 91) ἡ ἐμπο- 
ρικὴ ναῦς. καὶ ὀλκάδες πλοῖα. 'ἐν ταῖς δὴ 
λεγομέναις ὀλκάσι μακραῖς τὰ βαρβαρικὰ 
ὑμβίβασαν πλήνη. 

ὀλκεῦσιν' "οἱ δὲ Τρώες ὀλκεῦσι πολ- 
λοῖς καὶ ἀρτήμασιν ἐνάψαντες ὑπότροχον 
ὄντα εἶλκον εἰς τὴν πόλιν. ο ν. ἐξάρχοντες. 

ὑλκῇ ὀννάμει, η βάρει, ἢ ςαῦμῷ. “καὶ 
τὸν σρεπτὺν ὃν ἐφόρει, ὀλκῆς γενρικῆς χρυ- 
σοῦ ὄντα ἀφαιρεῖται' φησὶν «4ἱλιανός. 

ὁλκή»ν ἐπαγωγή», ῥοπή». 
ὑλκοῖς ἄγειν καὶ ἐφέλκεσθαι δυναμένοις. 
ὑῥλκόν» ἰσχυρὸν τόνο», ἢ ἑλκυςικό», ἢ ὃρ- 

µον, ἢ ὁδόν' 'Ὁ δὲ. τὸν ὀὁλκὸὺν τοῦ ὕδατος 
ἔχοψεν, 

ὁλκός ὁδός, ἡ ἀγωγὸς ῥεύματος, ἢ ἀρά. 
{ ὑλκὸὺς κυρίως τὸ τῶν ὁρακύντων σύρμα, 
καταχρηςσικῶς δὲ καὶ τὸ τῆς τρόπιδος ἕκτα- 
μα” ὁρακοντοειδὲς γάρ, διὰ πάσης τῆς νεὼς 
ὁιῆκο». 

ὁλκὸς ἄνθρωπος ὁ ἑλκυςικὺς καὶ ἐπα- 
γωγός. 

ὀὁλκούς ἐφελκομένας, ν 
ὁλκούς ναυςάύμους. 

ὅλμος τὸ μαγειρικὺν ἐργαλεῖον, καὶ ὁ 
τρίπες τοῦ “ἀπόλλωνος. καὶ ὀλμειός «ρογ- 
γύλος λίθος, εἲς ὢν κύπτουσιν ὅσπρια καὶ 
ἄλλα τινά. sch. A Vesp. 2368. 



ὁὀλοή -- Ὀλυμπιόδωρος 

ὀλοή (Ποπ. Π 849) ὀλεύρία. 
ὁῥλοίτροχος" "“λίφος ὁλοίτροχος ἀπὸ µη- 

χανῆς εἲς τὸν εὑρετὴν τοῦ τεχνήµατος ἐμι- 
πεσὼν τοῦ τε ςσύµατος ... ἐξήραξε καὶ τοὺς 
ὀφθαλμὲς ἐξέωσεν ἄμφω."' 'Ἡοόδστος (8 535) 
καὶ δὴ προσιόντω» τῶν βαρβάρων πρὸς τὰς 
πεύλας ὁλοιτρόχες ἀφίεσαν. καὶ αὖθις ' ὅλοι- 
τρόχες μεγάλες κατὰ τοῦ λόφα κυλίοντες, 

λίφους ὅλους τροχοειδεῖς, 

ὁλοιτρόχους σρογγύλους, τροχοειδεῖς 
λίθους" «Ἐενοφῶν (Απαὺ. 4 3 8) 'ἐκυλίνδουν 
οἱ βάρβαροι ὁλοιτρύχους ἁμαξιαίους, οἳ φε- 
ρόμενοι διεσφενδονῶντο. 

ὁλοκαρπούμενον ὅλον προσφερόµενον. 
ὑλοκαύτωμα ἡ φνυσία. 
ὀλολυγή ἡ βοή. 
ὀλολύγιον. 
ὀλολύζει ὁ γέρων (Α ΤΙ, 136) εἲς τὴν 

Φηλύτητα αὐτᾶ καὶ λαγνείαν ἀποβλέπω». 
ἐὀλολύζειν τὸ μετὰ κναυγῆς εὔχεσθαι' 

Ὅμηρος { 450) '"αἳ δ᾽ ὀλόλυξαν. 
ὀλολυζέτω ολο, κυρίως ἐπὶ αλ 

»αικῶν. Ὅμηρος (2304) τα ὃ” ὀλολυγῇ πᾶ- 
σαι 9θήνη χεῖρας ἀνέσχον. 

ὀλολυζέτω πίτυς ὅτι πέπτωκε κέ: 
ὄρος Cachar. 11 3), τουτέςι, τῶν ἰσχυρῶν 
πιπτόντω»ν τὰ ἀσθενέερα παιδευέσφωσαν 

καὶ σωφρονιζέσθωσα». καὶ ὁ Σολομῶν λέγει 

Eroverh. 29 16) ’'τῶν ἀσεβῶν πιπτόντων di- 

χαιοι κατάφοβοι γίνονται καὶ (19 25) ""λοι- 

μοῦ µαριζομένου ωμά πανουργότερος γί- 
νετ. 

ὑλοοίτροχος περιφερής, σρογγύλος. καὶ 
ὀλοίτροχος. 

ὁλοός. δασυνομένης μὲν τῆς πρώτης συλ- 

λαβῆς δηλοῖ ὁ φρόνιµος καὶ ὑγιής, ψιλεμέ: 
νης δὲ ὁ ὀλέθριος. 

ὀλοόφρονος (ἨΠοπι. 733) τοῦ ὀλέθρια 
φρονοῦντος. 

Ὄλορος Ὀλύρου ὄνομα κύριον. 
ὀλός Φολός. 

ὅλος καὶ πᾶς" 
πρὸς τὸ πολεμεῖν.' 
παραβάλλεσθαι καὶ 

.. ο] ε” 3 — 

ἦν δὲ ολος καὶ πᾶς 

Eolyb. ἃ 94) ᾿πρὺς τὺ 
διακινδυνεύειν ὅλος καὶ 

— — α΄ — 
πᾶς ἦν. "ὅλος καὶ πᾶς ἦν τῇ διανοίᾳ περὶ 
τοὺς ἐνεσῶτας κινδύνους ἀντὶ τοῦ πάσῃ 

δυνάμει. 
ὁλοσχερῶς ὑλοτελῶς. 
ῥλοσχοίνῳ «ἰσχίνης ἐν τῷ περὶ τῆς 

παραπρεσβείας (21). Θεόφραςος δὲ (Η. Ῥ.4 
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18) τρία εἴδη σχοίνθ φησίν, ὧν ὁ τρίτος µιε- 
γέδει καὶ εὐσαρκίᾳ διαφέρων ὁλόσχοινος κα- 
λεῖται, Harp. 

Ὁλοφέρνης ἀρχιεράτηγος. Καμβύσου 
υἱοῦ Κύρου. πόλεμον δὲ ἔχων ὁ Καμβύσης 
πρὸς “4ρφαξὰδ βασιλέα ἸΜήδων, καὶ συµ- 
µαχίαν αἰτήσας παρὰ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων 
ἕως «4ἰγύπτου, καὶ μὴ δεδωκότων αὐτῷ, 
μετὰ τὸ νικῆσαι “ἄρφαξὰδ πόλεμον ἔθετο 
κατὰ τῶν μὴ δεδωκότω» αὐτῷ ῥοήθειαν, 
ἀποςείλας 'Ὁλοφέρνην μετὰ δυνάμεως πολ- 
λῆς' ὃς πάντων ἐκράτησεν. ἐλθὼν δὲ περὶ 
Βετυλούαν τὴν τῶν Ἰουδαίων πόλιν ἀπέςει- 
λεν “Αχίωρ τὸν σρατηγὸν αὐτοῦ, ἐπαπειλήσας 
αὐτῷ, εἰ μὴ ἕλοι τὴν πόλιν, ἀναιρήσειν αὐ- 
τόν. ὁ δὲ 4χίωρ κρατήσας τὰ ὕδατα, ἠνάγ- 
κασεν ἑτοίμως ἔχειν ἐκδοῦναι αὐτῷ τὴν πό- 
λιν. ἡ δὲ Ιοδὶδ ἐξελθοῦσα κεκοσκηµένη ὡς 
νύμφη ἀπεκεφάλισε τὸν Ὁλοφέρνη», καὶ ἐσώ- 
η ἡ πόλις. καὶ κλίνεται εἷς ου, 

ὑλόφύλος ὁ ὁλόκληρος. 
ὀλοφύρεται ἀποδύρεται, κλάει. 
ὀλοφυρμός θρῆνος. 
ὀλοφώιον (Ποπ. ὃ 410) ὀλέθριο». 
ὁλόφωνος ὁ ἀλεκτρυών. ὅτως Κρατῖνος, 
ὕλπη ἡ λήκυθος, οἱονεὶ ἐλαιόπη τις ἄσα 

διὰ τὸ δὲ αὐτῆς ὀπιπτεύεσθαι τὸ ἔλαιον». ἐν 
ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 361) ᾿'χάλκεον ἀργυρέῳ 
μέ πανείχελον, Ἰνδικὸν ἐ —* ὕλπην ἡδίςου 
ξεένιον εἰς ἑτάρου , ἦμαρ ἐπεὶ τόδε σεῖο γε- 
νένλιον, πέμπει λος ἡ σὺν φρενὶ ρινα- 
}όρης.) 

Ὀλυμπιάνειος σοφιςής, τοῦ Ὀλυμπια- 
νείου. 

ὀλυμπιάς. οὕτω ——— παρ Ἕλλησινο 
ὁ κατὰ ὁ' ἔτη συντελούµενος ἀγώ», διὰ τὴν 

κατὰ τετραετίαν τῶν τοῦ ἡλίου ὀρύμων ἐκ 
τῶν κατ ἔτος ὡρῶν ς συρτελουμένην ἡμέ- 
ρα». ἐτέθη δὲ πρώτη ὀλυμπιὰς ἐπὶ Σολομῶν- 
τος, εἲς ἑορτὴν κοσμικὴν τοῦ «ἄιός. Cyrill. 

Hierosol. catech. 13 8. 
ὀλυμπιάς τετραετηρικὸς ὀγών. εἰσὶ δὲν 

d ἀγῶνες, Ὀλύμπια Ἴσθμια Νέμεα καὶ Πύ- 
Ψια. λέγεται καὶ Ὀλυμπίασι, τετέςιν ἐν τοῖς 
Ὀλυμπίοις, ἔνθα ἠγωνίζοντο. 

Ὀλ υμπιόδωρος φιλόσοφος “4λεξαν- 

ὑρεύς, οὗ κλέος εὐρύ. παρὰ τοῦτον φοιτᾷ 
Πρόκλος ὁ «ἄύχιος ἐπ᾽ Αριςοτελικοῖς λόγοις. 

Ὀλυμπιοδώρε δὲ ἀκροώμενος, ἀνδρὸς ὀννα- 

τοῦ λέγειν καὶ διὰ τὴν περὶ τοῦτο εὐκολίαν 
49 
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καὶ ἐντρέχειαν ὀλίγοις τῶν ἀκονόντων ὄντος 

ἐφικτοῦ: ἠγάσθη δὲ τὸ μειράκιον, ὡςε καὶ 

θυγάτριον ἔχων, ἠγμένον καὶ αὐτὸ φιλοσό- 

φως, ῥονυλη)ῆναι αὐτῷ κατεγγυῆσαι. Mari- 

nus 9. 

ὀλυμπιονίκης ὁ ἐν Ὀλυμπίᾳ »ικῶν. 

. ἜὌλυμπος ἀδελφὸς Γενερώσης, ὃς ἦκεν 

ἀπὸ τῆς Κιλικίας εἰς μ4λεχάνδρειω» ἐπὶ τὴν 

Φεραπείαν τᾶ Σαράπιδος. ἦν» δὲ ἐς τὰ πάντα 

φύσιν ἀξιάγασον κεκτηµένος, μέγας μὲν τὸ 

σῶμα καὶ εὐμήκης ἰδεῖν, καλὸς δὲ καὶ ἆγα- 

Φὸς τὴν ὄψιν. τῆς δὲ ἡλικίας ἐν τῷ φρονι 

µωτάτῳ τότε γεγονὼς εὐόμιλός τε ἦν καὶ 

ἡδὺς ἱκανῶς τοῖς ἐντυγχάνουσι, καὶ ὠφέλι- 

µος, εἴπερ τις ἕτερος, τοῖς πειθοµένοις. οὔ- 

δεὶς δὲ ἦν οὕτως ἀτεράμων καὶ βάρβαρος 

τὴν ψυχὴν ὃς οὐκ ἐπείφετο καὶ κατεκηλεῖτο 

τοῖς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ «όµατος ἐκείνου ῥέουσι 

λόγοις" τοιάδε τις ἐπεκάθητο πειθὼ τοῖς χεί- 

λεσι τοῦ ἀνδρόύς, οὐκ ἀνθρώπειόν τι χρημα 

ἀλλὰ Φειότερον. ταὔτά τοι τοῖς μ4λεξανδρεῦσι 

κατέςη ἱεροδιδάσκαλος ἤδη κατασυροµένης 

ὑπὸ τοῦ χειμάρρου τῆς πολιτείας. ὃ δὲ συ- 

ναγείρων ἑκάςοτε τὲς παρατυγχάνοντας ἐδί- 

δασκε τὰ ἀρχαῖα νόμιμα καὶ τὴν τούτοις 

ἐφέπομένη» εὐδαιμονίαν, ὅση τε καὶ οἵα 9 εὖ- 

9εν ἀπήντα τοῖς ἀκριῤῶς ταῦτα διαφυλάτ- 

τουσιν. οὕτω δὲ ἦν ὁ Ὄλυμπος πλήρης τοῦ 

Φεοῦ ὧσε καὶ πραεῖπε τοῖς ἑταίροις ὅτι Σά- 

ραπις ἀφίησι τὸν νεών' ὃ καὶ γέγονεν. Da- 

mascius Phot. p. 338. 

ν Ὄλυμπος ἸΠωίονος Ἰήνσός, αὐλητὴς καὶ 

ποιητὴς μελῶν καὶ ἐλεγείων, ἡγεμών τε γε- 

νόμενος τῆς κρουματικῆς μουσικῆς τῆς διὰ 

τῶν αὐλῶν, μαθητὴς καὶ ἐρώμενος Μαρσύν, 

τὸ γένος ὄντος Σατύρα, ἀκεςσοῦ δὲ καὶ παι- 

δὸς “Ὑάγνιδος. γέγονε δὲ πρὸ τῶν Ίρωικῶν 

ὁ Ὄλυμπος, ἐξ οὗ τὸ ὄρος τὸ ἐν Ἰήυσίᾳ ὀνο- 

μάζεται. 
ο Όλυμπος ὃ τοὺς νόμους τῆς κιθαρῳ" 

δίας ἐκθεὶς καὶ διδάξας. 

4 Όλυμπος Φρύξ, νεώτερος, αὐλητὴς γε: | 

γορὼς ἐπὶ Midov τοῦ ΤΙ. ορδίου. 

5. Ὄλυμπος οὐρανύς, Φεοῦ οἰκητήριον. 

ὄλυνθος παρὰ τὸ ὅλος ἀνδεῖν, ἤγαν ἐκ 

πρώτης ἀνθήσεως τὸ αὐτὸ ἔχει», ὄλυνθος 

οὖν ἡ ὠμὴ συκή. 
ὄλυρα ζειά, εἶδος σπέρματος. 

ὅλωλα ἀπόλωλα. καὶ ὄλοιτο εὐκτικῶς, 

ὀλώλαμεν ἀπολώλαμεν. 

ὀλυμπιονίκης — ὁμηρεύοντας 

ὅλῳ ποδέ ὅλῃ δυνάμει. 
ὅμαδος θόρυβος. 
ὁμαίμονος ἀδελφοῦ. 8 ΑΙ. 1313. 
ὅμαιμος ἀδελᾳός' ἐν ἐπιγράμφιασιν (ΑΡ 

613) "οἱ τρισσοί τοι ταῦτα τὰ ὀίκτυα ὃἡ- 

καν ὅμαιμοι. λέγονται καὶ σύναιμοι. 

ὕμαιμος καὶ ὁμαίμων ἀδελφός, ἤ συγ- 
γενής. καὶ ὁμονήδυος. 

ὑμαιχμία ὁμομαχία, συμμαχία, φιλία, 

παρὰ τὸ ὑμᾶ τὰς αἰχμὰς τίθεσθαι' Ηρόδοτος 

(Θεκυδίδης 1 18) "καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ἡ 

ὁμαιχμία ξυνέµεινεν' ἔπειτα διενεχθέντες οἱ 

{ακεδαιμόνιοι καὶ οἱ “49φηναῖοι ἐπολέμησα» 

πρὸς ἀλλήλους.᾽ καὶ αὖδις 'ἐπηγάγετο δὲ 

ἐς ὁμαιχμίαν τοὺς Γότδες.᾽' καὶ αὖθις ᾿ ἐπὶ 

Αννίβα τοῦ Καρχηδονίν «ρατηγοῦ τῆς Ίτα- 

λίως ἁπάσης ἐς τὴν κατὰ Ρωμαίων συςάσης 

ὁμαιχμίαν. 
ὑμαλές ἀπὺ τῆς ὁμαλής εὐθείας. 1ρο- 

κόπιος Vand. 919) 'οἳ δὲ εἲς φυγἠ» ὡρ- 
µηντο, οὔτε εἰς τοῦ Βουργάωνος τὴν ὕπερ- 
βολὴν ἀναδραμεῖν ἔχοντες οὔτε εἰς τὸ όμα- 
λὲς διὰ τὸ ἐπικεῖσθαι τοὺς ἐναντίους, 

ὁμαρτῶν ἀκολαθῶν», ἤ ὁμοῦ πέµπων. 

ὕμαυλος ὑμόθρους, ὁμόφωνος" ᾿'ςονό- 

εσσά τε γῆρυς ὕμανλος" Σοφοκλῆς (08 187). 

ὀμβρήσας βρέξας. ὀμβρῷ ὀμβρήσω. 
καὶ ὀμβροβλυτῶ. καὶ ὀμβρήσαντος 
(Πο». (). 413) πηγάσαντος. 

ὀμβρία χάλαζ ἐπιρράξασα ἡ 4ιὸς 
χεραυνός. 800 1503. 

ὄμβριον ὕδωρ. Hom. 4 455. 
ὁμέθνιον ὁμόφυλον. 
ὑμέσιον ὁμόοικο», ὑμωρόφιο», γαμετήν. 
ὑὁμευνέτης ὑὁμευνέτα συγκαίτου ἀνδρός. 

Φηλυκῶς δὲ διὰ τοῦ «. 
ὀμῃ σύ. ὀμᾶμαι ὀμῃ, δεντέρε προσώπε. 
ὑμήγυριν ἄθροισμα, πλῆύος. ἡ εὐδεῖα 

ὁμήγυρις. 
ὁμῆλιξ ὁ ὁμοῆλιξ. 
ὁμηρεία ἡ ἀντιπρόσοψις. 
ὑμήρειος λόγος ὁ τοῦ Ὁμήρυ. 
ὁμηρεύειν συμφωνεῖν" "οἱ δὲ Σάμιοι, 

καύπερ ἐξομηρενομένω» αὐτοῖς τῶν νεανίσκω», 
ὕμως οὐκ ἐπέμειναν, ἀλλ ἐπανέςησαν τοῖς 

φυλάσσονσι τὴν πόλιν τῶν ΙΜακεδόνων.” 
ὁμηρεύοντας «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ 

Κτησιφῶντος (4353) ἐπὶ τῶν ἄνω πεμφδέν- 

τω» ««{ακεδαιμονίω» “λεξάνδρῳ. ἦσαν οὲ ν'. 
Ἠατρ. 



Ὁμηρίδαι — Ὅμηρος a 

Ὁμηοίδαι οἳ τὰ Ὅμήρα ὑποκρινόμενοι. 
οἳ δὲ γένος ἐν Ἁίω ἀπὺ τοῦ ποιητᾶ ὠνομα- 
σμιένον. ἄλλοι δέ φασιν ἁμαρτάνειν τὺς ὅτω 
νομίζοντας" ὠνομάσθαι γὰρ ἀπὸ τῶν ὁμή: 
ρω», ἐπεὶ αἱ γυναῖκές ποτετῶν Ἁίων ἐν Aio- 
νυσίοις παραφρονήσασαι εἲς µάχην ἠλφον 
τοῖς ἀνδράσι, καὶ δύντες ἀλλήλοις ὅμηρα 
νυμιφίους καὶ νύμφας ἐπαύσαντο, ὧν τοὺς 

ἀπογόνους Ὀμηρίδας λέγουσιν. Harp. 
ὑμηρίζω τοῖς Ὁμήρου χρῶμαι. 
ὅμηρον παρὰ Θουκυδίδη (ἱ 83) ἐνέχυ: 

ο», τὸ εἰς εἰρήνην διδόµενον ἐπὶ συνθήκαις. 
«ἰλιανός 'ὃ δὲ ὑφαιρεῖεαι τὸν κώδωνα, καὶ 
φιλίας σύμβολον καὶ ὅμηρον» πρῶτον κομίζει 
τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ." 

ὕμηροι δέ εἶσιν οἱ ἐπὶ συμβάσει διδόµε- 
νοι" ὁμηρῶσαι γὰρ τὸ συμβαλεῖν. Θεύπομ- 
πος δὲ ὁμηρεῖν φησὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις λέ- 
γεσθαι τὸ ὀἀκολουθεῖν' τοὺς οὖν ἐπ᾽ ἀκολου- 

δία τῶν ὡμολογημένω» διδοµένους ἐντεῦνεν 
ὑμήρους φασὶ λέγεσδαι. Ἠατρ. 

5. ὝΈμηρος ὁ ποιητὴς ἸΜέλητος τοῦ ἐν 
Σμύρνῃ ποταμοῦ καὶ Νριθηίδος, ὡς δὲ ἄλ- 
λοι, "πόλλωνος καὶ Καλλιόπης τῆς µούσης, 

ὡς δὲ Χάραξ ὁ ἱςορικός, Ἰ]αίονος η Mmriu 

καὶ Εὐμήτιδος μητρός, κατὰ δὲ ἄλλες Τη- 

λεμάχου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ Πολυκάςης τῆς 
Νέςορος. ἔει δὲ ἡ τοῦ γένες τάξις κατὰ τὸν 

ἱσορικὸ» λάρακα αὕτη"' «4ἰθούσης Θράσσης 
ίνος, τοῦ δὲ Πίερος, τοῦ δὲ Οἴαγρος, τᾶ 

δὲ Ὀρφεύς, τοῦ δὲ 4ρής, τοῦ δὲ Εὐκλέης, 
τοῦ δὲ Ἰδμονίδης, τοῦ δὲ Φιλοτερπής, τοῦ 

δὲ Εὔφημος, τοῦ ὁ) Ἐπιφράδης, τὸ δὲ Me- 

λάνωπος, τοῦ «δὲ 4πελλῆς, τοῦ δὲ ΙΗαίω», 

ὃς ἦλθεν ἅμα ταῖς "4μαζόσιν ἐν Σμύρνῃ, καὶ 
γήµας Εὔμητιν τὴν Εὐεποῖς τοῦ Ἠελησιγέ- 

νους ἐποίησεν Ὅμηρο». ὁμοίως δὲ καὶ τὴν 
πατρίδα ἀμιίβολος διὰ τὸ ἀπιςην ἤναι ὅλως 
εἶναι θνητὸν τῷ µεγέθει τῆς φύσεως" οἳ μὲν 
γὰρ ἔφασαν γενέσθαι Σμυρναῖον, οἳ δὲ Χῖον, 
οἳ δὲ Κολοφώνιο», οἳ δὲ Ἰήτη», οἳ δὲ Κυμαῖον, 
οἳ δὲ ἐκ ροίας ἀπὸ χωρίου Κεγχρεῶν, οἳ 
δὲ 4{νδύ», οἳ δὲ “4Φηναῖο», οἳ δὲ[δακήσιο», 
οἱ δὲ Κύπριο», οἳ δὲ Σαλαμίνιο», οἳ δὲ Ἱνώσ- 
σιο», οἳ δὲ ἸΜυκηναῖο», οἳ δὲ «4ἰγύπτιον, οἳ 
δὲ Θετταλόν, οἳ δὲ Ἰκαλιώτην, οἳ δὲ ««4{ευ- 
χανόν, οἳ δὲ Γρύνιον, οἳ δὲ 'Ῥωμαῖον, οἳ δὲ 
Ῥόδιον. καὶ προσηγορεύετο μὲν κυρίως ΙΗε- 
λησιγενής (καὶ γὰρ ἐτέχθη παρὰ τῷ ΠἩΜέλητι 
ποταμῷ κατὰ τοὺς Σμυρνωῖον αὐτὸν γενεα- 
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λογοῦντας), ἐκλήθη δὲ Ὅμηρος διὰ τὸ πο- 

λέμου ἐνισαμένου Ἁμυρναίοις πρὺς Νολοφω- 
»ίους ὄμηρος δοφῆναι, ἢ ὅτι βουλευομένων 
Σμυρναίων δαιμονίᾳ τινὶ ἐνεργεία φθέγξα- 
σθαι καὶ συμβουλεῦσαι ἐκκλησιάζουσι περὶ 
τοῦ πολέμου. καὶ Ὑέγονε δὲ πρὸ τᾶ τεφῆναι 
τὴν α΄ ὀλυμπιάδα, πρὸ ἐνιαυτῶν νζ Πορ- 
ηύριος δὲ ἐν τῇ Φιλοσόφῳ ἱςορίᾳ πρὸ ϱλῤ 
φησίν. ἐτέθη δὲ αὕτη μετὰ τὴν Τροίας ἅλω- 
σιν ἐνιαυτοῖς ὕςερον ο. τινὲς δὲ μετὰ ϱξ 
μόνες ἐνιαυτὲς τῆς Ἰλίη ἁλώσεως τετέγθαι 
ἱςοροῦσιν Ὅμηρον" ὁ δὲ ῥηθεὶς Πορφύριος 
μετὰ σοέ. γήµας ὁ' ἐν Χίῳ "4ρησιφόύνην τὴν 

ΓΡώτορος τοῦ Κυμαίη Ψυγωτέρα ἔσχεν υἱεῖς 
δύο καὶ θυγατέρα, ἣν ἔγημε Στασῖνος ὁ Κύ- 
πριος" οἱ δὲ υἱεῖς Εριφῶν καὶ Θεύλαος. ποιή- 
µατα δὲ αὐτὸ ἀναμφίλεκτα Ἰλιὰς καὶ Ὁδύσ- 

σεια. ἔγραψε δὲ τὴν Ἰλιάδα οὐχ ἅμα, οὐδὲ 
κατὰ τὸ συνεχές, καφθάπερ σύγκειται, ἀλλ' 
αὐτὸς μὲν ἑκάςη» ῥαψωδίαν γράψας καὶ ἐπι- 
δειξάµενος ἐν τῷ περινοςεῖν τὰς πόλεις τρο- 

φῆς ἕνεκεν ἀπέλιπεν' ὕςερον δὲ συνετέθη καὶ 
συνετάχθη ὑπὸ πολλῶ», καὶ µάλιςα ὑπὸ ΠΠει- 
σιςράτα τοῦ 4θηνωαίων τυράννου. ἀναφέρε- 
ται δὲ εἲς αὐτὸν καὶ ἄλλα τωὰ ποιήματα, 
᾽Αμαζορία, Ἱλιὰς μικρά, Ρόςοι, ἐπικιχλίδες, 
ἠδιέπακτος (ἑπτάπεκτοςτ) ἤτοι ἴαμβοι, µυο- 
βατραχομαχία, ἀραχνομαχία, γερανοκαχία, 
κεραµίς, “άμϕιαράου ἐξέλασις, παίγνια, Οἱ- 

χαλίας ἅλωσις, ἐπιθαλάμια, κύκλος, ὕμνοι, 
Κύπρια. γηραιὸς δὲ τελευτήσας ἐν τῇ νήσῳ 
τῇ Ίῳ τέθαπται, τυφλὸς ἐκ παίδων γεγονώς" 
τὸ δὲ ἀληθδές, ὅτι οὐχ ἧττηθη ἐπιφυμίας, ἣ 
διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἄρχεται, καὶ παρὰ τῶτο 
ἱςορήθη τυφλός, ἐπιγέγραπται δὲ ἐν τῷ τάφῳ 
αὐτοῦ τόδε τὸ ἐλεγεῖον, ὃ ὑπὸ τῶν Ἰητῶν 
ἐποιήθη χρόνῳ, (ΑΡ 7 8) '"ἐνθάδε τὴν ἱερὰν 
κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει, ἀνδρῶν ἡρώων 
κοσμήτορα Φεῖον Ὅμηρο».” ὅτι {ιοσκορίδης 
ἐν τοῖς παρ ᾿Ομήρῳ νόµοις φησὶν ὡς ὁ ποτη- 
τὴς ὑρῶν τὴν σωφροσύνην οἰκειοτάτην ἀρε- 
τὴν οὖσαν καὶ πρώτην τοῖς νέοις, ἔτι δὲ ἅρ- 
µόττρυσα»ν καὶ καλῶν χορηγὸν οὔσαν, βελό- 
µενος πάλιν ἐμφῦσαι αὐτὴν ἀπ' ἀργῆς καὶ 
ἐφεξῆς, ἵνα τὴν σχολὴν καὶ τὸν ζῆλον ἐν τοῖς 
καλοῖς ἔργοις ἀναλίσκωσι καὶ ὧσιν εὐεργετι- 
κοὶ καὶ κοινοὶ πρὺς ἀλλήλους, εὐτελῆ κατε- 

σκεύασε πᾶσι τὸν βίον καὶ αὐτάρκη, λογιζό- 
µενος τὰς ἐπιθφυμίας καὶ τὰς ἡδονὰς ἴσχυ- 

ροτάτας γίνεσθαι καὶ πρώτας, ἔτι τε καὶ ἐμ- 
49” 
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φύτους οὔσας, περὶ ἐδωδὴν καὶ πόσι», τοὺς" 

δὲ διαμεμενηκότας ἐν ταῖς εὐτελείαις εὐτά- 

χτους καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον γινοµένους 

ἐγκρατεῖς. ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἁπλῆν ἀποδέδωκε τὴν 
δίαιταν πᾶσι, καὶ τὴν αὐτὴν ὁμοίως βασι- 
λεῦσί τε καὶ ἰδιώταις, λέγων ᾿ παρὰ δὲ Σε- 

σὴν ἐτάνυσσε τράπεζα», σῖτον ὁ αἰδοίῃ τα- 

µίη παρέθηκε φέρουσα, ὁαιτρὺς δὲ κρειῶν 
πίνακας παρέθηκε» ἀείρας, καὶ τύτων ὑπτῶ», 
καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βοείων. παρὰ δὲ ταῦτα 
οὔτε ἐν ἑορταῖς οὔτ ἐν γάμοις οὔτ ἐν ἄλλῃ 
συνόδῳ παρατίΦησιν οὐδέν, καίτοι πολλάκις 
τὺν «4γαμέμνονα ποιήσας δειπνίζοντα τοὺς 
ἀρίςους, Ἰενέλαον δὲ τοὺς γάµες ποιοῦντα 
καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς θυγατρύς" καὶ τᾶ Τη: 
λεμάχου πρὸς αὐτὸν παραγενομένου "νώτα 
βοὸς παρέθηκεν ἀεέρας ὅπτ᾽, ἐν χερσὶν ἑλών, 
τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ.'' ὁ γὰρ Φρῖα 
καὶ κάνδυλον καὶ ἅμητας μελίπηκτά τε τοῖς 
βασιλεῦσιν ἐξαίρετα παρατίθησιν Ὅμηρος, 
ἀλλ’ ἀφ᾽ ὧν εὖ ἕξειν ἔμελλον τὸ σῶμα καὶ 
τὴν ψυχή». καὶ «4ἴαντα μετὰ τὴν µονοµα- 
χίων νώτοισι γέραιρε» ὁ -4γαμέμνω», καὶ Νέ- 
ςορι γηραιῷ ὄντι κρέας ὁπτὸν βοὺς δίδωσι, 
καὶ «ἀλκίνω δὲ τρυφερὸ» ἠρημένῳ βίον, ons- 
ῥάζων ἡμᾶς ἀποςῆσαι τῶν ἀτάκτων ἐπιθυ- 
μιῶν. καὶ Νέςορα δὲ ποιεῖ παρὰ τῇ Φαλάσσῃ 
τῷ Ποσειδῶνι κεχαρισµένην τινὰ Φυσίων ἐπι- 
τελοῦντα, καὶ πολλοὺς ἔχορτα, τάδε παρα. 
κελευόµενον, ' ἀλλ ἄγ, ὃ μὲν πεδίονδ’ ἐπὶ 
βοῦν ἴτω”' καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ «ἀλκίνες δὲ τὰς 
τρυφερωτάτες ἑςιῶν Φαίακας καὶ τὸν Ὄδυσ. 

σέα ξενίζω», ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ τὴν rũ κή- 
που κατασκευὴν καὶ τῆς οἰκίας καὶ τὺν αὐ- 

τοῦ βίον, τοιαύτας παρατίθεται τραπέζας. 

καὶ τοὺς μνηςῆρας, ὑβριςσὰς ἄντας καὶ πρὸς 
ἡδονὰς ἀνειμένους, οὔτε ἰχβύας ἐσθίοντας 
ποιεῖ οὔτε ὄρνιδας ὅτε µελίπηκτα, περιελὼν 

πα»τὶ σθένει τὰς μαγειρικὰς μαγγανείας. 
Athen. p.B. 

ὅτι Ὅμηρος πηρὺς ὢν τὰς ὄψεις περιε- 
νόσει, καὶ ἀφίκετο εἲς Γλαῦκαν ποιμένα. ὃ 
δὲ πρὸς τὸν ἴδιον δεσπότην αὐτὸν ἠγαγεν. 
ὃ δὲ ἰδὼν αὐτὸν δεξιὸν καὶ πολλῶν ἔμπει- 
ο», πείθει αὐτὸν αὐτόθι µένειν καὶ τῶν παί- 
ὅων ἐπιμέλειαν ποιεῖσφαι. ὃ δὲ ἔπρασσε 
ταῦτα, καὶ τοὺς Πέρκωπας καὶ τὴν µνυοβα- 
τραχομαχίαν καὶ ψαρομαχία» καὶ ἑπταπά- 
κτιον καὶ ἐπικιχλίδας, καὶ ἄλλα ὅσα παίγνιά 
ἐσιν Ὁμήρον, ἐποίησε παρὰ τῷ λίῳ ἐν Βο- 

Ὅμηρος a 

λισσῷ. εἶτα ἀφίκετο εἲς Σάµον, καὶ εὔρειι- 
ναἴκα κουροτρόφῳ Φύουσαν, καὶ λέγει τὰ 
ἔπη τάδε, 'κλῦθί µοι εὐχομένῳ, κβροτρύφε, 
δὸς δὲ γυναῖκα τήνδε νέων μὲν ἀνήνασθαι 
φιλότητα καὶ εὐνήν' ἣ ὃ᾽ ἐπιτερπέσθω πο 
λιοκροτάφοισι γέρβσιν, ὧν οὐραὶ μὲν ἀπίμ. 
ῥλυνται, Ψυμὸς δὲ μενοινᾷ.. ἐπεὶ δὲ eu 
εἲς τὴν φρήτραν, ἔνθα ἐδαίνυντο, πρ ὠνέ 
κανσαν. ὁ δὲ Ὅμηρος εἶπεν '"ἀνδρὸς μιὲν παῖ- 
δες σέφανος, πύργοι δὲ πόλπος: ἵπποι ὁ ὁ 
πεδίῳ κόσμος, υηες δὲ δαλάσσης, χρήματα 
ο) αῦξει οἶκον" ἀτὰρ γεραρο) βασιλῆες τω: 

νοι εἰν ἀγορῇ, χόσµος τ ἄλλοισιν ὁράςθε. 

αἰθομένῃ δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶχκος ἰδέ 
σθαι. ὁ αὐτὸς Ὅμηρος µέλλων πλεῖν, χα 
τῶν ναυτῶν δεξαµένων αὐτόν, ἐμβὰς εἰς τὴ) 
»αῦν ἔφη τὰ ἔπη ταῦτα, ᾿ κλῦθι ΠΠοσείδαυ 
κμεγαλοσθενὲς ἐννοσίγαιε, εὐρυχόρου (αδό 
ἠδὲ ξανθοῦ ᾿Ελικῶνος, δὸς ὁ) οὔρον καϊόν 

καὶ ἀπήμκιονα νόςον ἀρέσφαι ναύταις, οἳ ντος 
πομποὶ ἡὁ᾽ ἀρχοὶ ἔασιν. δὸς ὁ᾽ ἐς ἑπώριω 
ὑψικρήμνοιο ἸἩέμαντος αἰδοίων μ ἐλθόντα 
ῥροτῶν ὁσίων τε κυρῆσαι. φῶώτά τε τισα: 
µην ὃς ἐιιὸν νύον ἠπεροπεύσας ὠδύσατο 2ῇνα 
ξένιον ξενίην τε τράπεζαν.. ὁ αὐτὸς tant- 
χών τισι μέλλουσι πλεῖν εἰς Xior ἐθεῖτο ατ΄ 
τῶν ἀναλαρεῖν αὐτόν. οἳ δὲ ἐκ ἐδέξαντο οἳ- 
τόν, καὶ λέγει τὰ ἔπη τάδε. ᾿ναῦται ποντ 

πόροι, συγερῇ ἐναλίγκιοι αἴσῃ, πτωκάου ο’ 
Φνέῃσιν ἐὸν δύσζηλον ἔχοντες, αἰδεῖσθεξενος 

4ιὸς σέβας ὑψιμέδοντος"' δεινὴ γὰρ µε ὅπις 
δενίς «4{ιός, ὃς κ᾿ ἀλίτηται. τῷ αὐτῷ ὡγα' 

παυοµένῳ τὴν »ύκτα ὑπὸ πίευν ἐπιπίπτει καν: 
πός, ὃν μετεξέτεροι «ρόῤιλο» οἳ δὲ κώνου 
καλδῦσι’ καὶ λέγει τάδε, ἄλλη τίς σε πεέκ: 
ἀμείνονα καρπὺν ἀνήσει Ἴδης ἐν χορι{σ: 
πολυπτύχε ἠνεμοέσσης, ἔνδα σίδηρος ἄριςος 
ἐπιχθονίοισι βροτοῖσιν ἔσσεται, εὖτ ὦν κ. 
Κεβρήνιοι ἄνδρες ἔχωσιν. ὁ αὐτὸς ὀεώ 
μετὼ Γλαύκου, καὶ τῶν κυνῶν ἑςωτων καὶ 
ὑλακτούντων, λέγει τάδε, Γλαῦκε βροτο 
ἐπιόπτα, ἔπος τέ σοι ἐν φρεσὶ Φήσω. πρ 
τον μὲν χυσὶ δεῖπνον ἐπ᾽ αὐλείῃσι δύρ[οι ὁδ- 
ναι" τὼς γὰρ ἄμεινον. ὃ γὰρ χαὶ πρόσόττ 

ἀκούει ἀνδρὸς ἐπερχομένα καὶ ἐς ἔρκεα ὔτ΄ 
ρὺς ἰόντος.”' ταῦτα ἀκόσας ὁ Γλαῦκος ἐνστ- 

µασε. τὸν αὐτὸν ἰδόντες κεραµέες xcucro⸗ 

ἐγκαίοντες κεράµ λεπτᾶ προσεκαλέσωντο αι- 

τόν, πεπυσµένοι ὅτι σοφὸς εἴη, καὶ ἐκέλεκο" 
σφισιν ἀεῖσαι, φάμµενοι ὁώσειν αὐτῷ τὸ κὲ- 



Ὅμηρος b — ἅμελος 

ράµε. ὁ δὲ Ὅμηρος ἄδει αὐτοῖς τὰ ἔπη ταῦτα, ἃ ααλεῖται Κάμινος. εἰ μὲν ῥώσετε μισῷὸν ἀοιδῆς, ὦ χέραµΓες, δεῦρ ἄγ 4θηναίη, καὶ ὑπέρσχεθε χεῖρα καμένα. εὖ δὲ µαρανδεἴεν κό- τυλοι καὶ πάντα «κάναςρα, φρυχθῆναίτε κα- λῶς, καὶ τιµῆς ὄναρ ΑΡΜΑ πολλὰ μὲν εν ἆγορῇ πωλεύµενα πολλὰ ὁ᾽ ἀἁγυιαῖς, πολλὰ δὲκερδῆναι: ἡμῖν δὲ δὴ ὡς σφιν ἀεῖσαι. ἣν ὁ’ ἐπ) ἀναιδείην ςρεφθέντες ψεύδε ἄρησδε, συγκαλέω δὴ ἔπειτα καμένων ̓ δηλητῆ ρας, σύν- τριῤ’ ὁμῶς σµάραγόν τε καὶ ἄσβετον ἠδὲ σα- βάκτην, ὠμόδαμόν 9’, ὃς τῇδε τέχνη κακὰ πολλὰ πορίει, ςεῖλαι πυραίθουσα» καὶ δώ- µατα" σὺν δὲ κάµινος πᾶσα κυκηδείη, κε- θαμέων μέγα κωκυσάντων. ὡς γνάθος ἱππείη βρύκει, βρύκοι δὲ κάµµνος, πάντ ἔντοσθ' αὐ- τῆς κεραμήια λεπτὰ ποιῆσα. δεῦρο καὶ ἠελίου Φύγατερ, πολυφάρµακε Κίρκη, ἄγρια φάρ: μακα βάλλε, κάκου ὁ) αὐτούς τε καὶ ἔργα. δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἁγέτω πολέας Ἱενταύ- ρους, οἵ Ἡρακλῆος χεῖρας φύγον οἵ τ ἀπόλοντο. τύπτοιεν τάδε ἔργα χακῶς, πίπτοι δὲ κάµινος, αὐτοὶ ὃ᾽ οἰμώζοντες ὀρῴατο ἔργα πονηρά" γηΦήσω ὃ’ ὁρόων αὐτῶν κακοδα(- µονα τέχνη». ὃς δέ γ’ ὑπερκύψηῃ, πυρὶ τότε πᾶ» τὸ πρόσωπο» φλεχδείη, ὡς πάντες ἐπί- σαιντ αἴσιια ῥέζειν. ὁ αὐτὸς παρωειµάζων ἐν τῇ Σάµῳ καὶ προσπορευόµενος πρὸς τὰς οἰκίας τῶν ἐπιφανεςάτων ἐλάμβανέ τι, ἀεί- ὅων τὰ ἔπεα ταῦτα ἃ καλεῖται Εἰρεσιώνη. ᾠδήγουν δὲ αὐτὸν καὶ συμπαρῆσαν ἀεὶ τῶν παίδων τινὲς τῶν ἐγχωρίων. '"δῶὤμα προσε- τραπύμεσθ’ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο, ὃς μέγα μὲν ἀντεῖ μέγα δὲ βρέµει, ὄλβιος αἰεί. αὐ- ταὶ ἀνακλίνεσθε Φύραι" πλοῦτος γὰρ ἔπεισι πολλός, σὺν πλούτω δὲ καὶ εὐφροσύνη τε- Φαλυῖα εἰρήνη τ ἀγαδή. ὅσα ὃ᾽ ἄγγεα, κιε- σὰ μὲν εἴη, κυρκαίη ὁ᾽ αἰεὶ κατὰ καρδόπου ἔρποι μᾶζα» νῦν μὲν κριδαίην εὐώπιδα ση- σαμύεσσα». τᾶ παιδὺς δὲ γυνὴ κατὰ — * βήσεται ὑμνεῖν, ἡμίονοι ὁ) ἄξεσι κραταίπο- δες ἐς τόδε δῶμα. αὐτὴ ὃ᾽ ἱςὸν ὑφαίνοι ἐπ ἠλέκτρῳ βεβαυῖα. γεῦμαί τοι, γεῦμαι ἐνιαύ- σιος, ὧςε χελιδὼν ἔςηκ ἐν προφύροις ψιλὴ πύδας. ἀλλὰ φέρ αἶψα πέρσαι τῷ ᾽πόλλω- νος γνιάτιδος.... καὶ "εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μή, οὐχ ἑςήξομεν' οὐ γὰρ συνοικήσοντες ἐνθάδ᾽ ἤλθομεν.. ᾖδετο ταῦτα ἐπὶ πολὺν χρόνον παρὰ τῶν παίδων ἐν τῇ Σάµῳ. ἀπήρ- χετο δὲ εἰς Ἴον, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν ἤρξατο 
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μαλακῶς ἔχειν. καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ πλοίου ἀνεπαύετο ἐπὶ τῆς κυματωγῆς ἐπὶ πλείους ἡμέρας. κατέπλωσαν δὲ παῖδες ἁλιεῖς, καὶ ἐκβάντες ἐκ τοῦ ἀκατίο, προσελθόντες πρὸς αὐτὸν εἶπον "' ἄγετε. ὦ ξένοι, ἐπακόσατε ἡμέων, ἂν ἄρα δύνησθε ἀναγνῶναι ἆσσ᾽ ἂν ὑμῖν εἲ- πωμιν. καΐ τις τῶν παρεόντων ἐκέλευε λέ- γειν. οἳ δὲ εἶπον "' ἡμεῖς σσ ἂν εἴλομεν, κα: σελίποµε», ὃ ἃ δὲ μὴ ἵλομεν, φέρομεν.” οἳ δέ φασι μέτρῳ εἰπεῖν αὐτούς ''ἄσσ' ἕλομεν, λι- πόμεσθα, ἃ ὁ) οὐχ ἕλομεν, Φερόμεσθα, ο οὐ δυναμένων» δὲ τῶν παρόντων γνῶναι τὰ λε- Χδέντα, διηγήσαντο οἱ παῖδες ὅτι ἁλιεύοντες οὐδὲν ἐδύναντο ἐλεῖν, καθήµενοι δὲ ἐν τῇ γῇ ἐφδειρίς οντο, καὶ ὅσες μὲν ἔλαβον τῶν φδει- ρῶν, ἀνεῖλον, ὅ ὅσους δὲ μὴ ἠδύναντο, εἲς οὐ- κον ἀπεφέροντο. ὁ δὲ Ὅμηρος ἆ ἀκήσας ταῦτα ἔλεγε τὰ ἔπη τάδε, "τοίων γὰρ πατέρων εξ αἵματος ἐκγεγάασδε, οὔτε βαθυκλήρω» οὔτ ἄσπετα μῆλα εμόντων. ἐκ δὲ τῆς ἀσθε- νείας ταύτης συνέβη τὸν Ὅμηρον τελευτῆσαι ἐν τῇ Ἰω, οὐ παρὰ τὸ μὴ γΡῶναι τὸ παρὰ τῶν παίδων λεχθέν, καθάπερ οἴονταί τινες, ἀλλὰ τῇ μαλακίᾳ. καὶ ἐτάφη ἐν τῇ To ἐπ᾽ ἀκτῆς, καὶ ἐπέγραψψαν οἳ Ἰῆται ἐπίραμμια, '"ἐνδάδε τὴν ἱερὰν κεφαλὴν κατὰ γαἴα κα: λύπ σέ ἀνδρῶν ἡ ἠρώων κοσµήτορα θεῖον Ὅμη- ρον.” ἡ δὲ ποίησις ἐκπέπτωκε, καὶ ἐδαυμά- ζετο ὑπὸ πάντω». Ἠετοάοί. V. Hom. Ὅμηρος ἄ ἄγνωςος τοῖς ἀνθρώποις. Ἡρό-ν ὅοτος δὲ ὁ ἱςορικὺς ἔγραψε βίον Ὁμήρου μᾶλλον τοῦδε ἁρμοδιώτερον. Ὅμηρος Ανδρομάχθ καὶ ἸΠυρᾶς Βυξαν-ο τίας, γοαμεματικὺς καὶ τραγῳδιῶν ποιητής, διὸ συνηριθµήόη τοῖς ἑπτὰ οἳ τὰ δευτερεῖα τῶν τραγικῶ» ἔχεσι καὶ ἐκλήθησαν τῆς Πλειά- δος. ἤκμαζεν ὀλυμπιάδι ρκδ”, ἔγραψε δὲ τρα- γῳδίας µέ. Ὅμ ηρος Σέλλιος χρηιιατίσας, γραμιά- 4 τικός, ἐποίησε τάδε, i ὕμνες, παίγνια ὃν ἐπῶν, είδη πλεῖςα, καὶ καταλογάδην περὶ τῶν κω- μικῶν προσώπων», περιοχὰς τῶν ἸἨενάνδρε ὁραμάτω». ὑμιλαδόν (Ποπ. ΠΗ 8) κατ’ ἀθροίσματα καὶ τάγματα. ὁμιλεῖ (Ποπ. Ε 884) συναναςρέφεται, ἢ ἀπαντῷ, ῆ ἐντυγχάνει. ὗ μέλος ἄθροισμα, ὄχλος, πλῆθος: Ὅμη- ϱος (3608) "ὅμιλος τερπόµενοι." πρὸς τὸ »οητὸν ἀπήντηκε τὸ ὅμιλοι 
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ὁμίχλη ἀορασία, ἢ παχὺς ἀήρ. 
ὁμέγλη ὁ τεθολωμένος ἀἡρ καὶ μὴ διαυ- 

γὴς κιηδὲ λαμπρός. Ὅμηρος (ΓΓ10) “εὐτ᾽ ὄρεος 
κορυφᾖσι νότος κατέχευεν ὑμίχλην.'. ἐτυμολο- 
γεῖται δὲ παρὰ τὸ τοῖς ὄμιασιν ἀχλὺν παφέ- 
χειν. “4ριςσοφάνης (Έα. 810) "ὑπὸ τᾶ πολέμε 
καὶ τῆς ὁμίχλης ἃ πανουργεῖς μὴ κανορᾶ- 
ται, ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῶν περιεσώτω» κακῶν 
καὶ τοῦ πολέμου συ»εχόμενος μὴ ἐλέγχη τὰ 
σὰ κακουργήματα. 

ὀμιγῶ ῥῆμα. 
ὕμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον σελαγεῖ- 

τω (Α Nub. 284). τᾶτο ἔςιν ὁ ἥλιος, ἐπεὶ οἱ 
τραγικοὶ εἰώθασιν ὀφθαλμὸν αὐτὸν ὀνομά- 
δει». 

ὕὄμνυμι καὶ ὀμνύναι. ἀριςσοφάνης Ὁρ- 
νισιν (448). οὐκ ὄμνυσι γάρ, ἀλλ εὔχεται. 
ὄμνυμι μένειν ἐν τούτοις, ὡς πᾶσι τοῖς κρι- 

ταῖς νικᾶν. χαριέντως δὲ εὐχόμενος ὑπὲρ τῆς 
νίκης" ἔκριναν γὰρ κριταὶ τοὺς κωμικές, οἱ 
δὲ λαμβάνοντες τὰς πέντε ψήφους εὐδαι- 
μόνουν, 

ὁμόγνια ὑμογενῆ, γνήσια, ἢ φίλα. 

ὁμόγνιος ὁ τὰ τοῦ γένους ἐφορῶν ὁ{- 
καια. ἡ ὁμογενής, ἢ γνήσιας, φίλος. (Α Ran. 
765) ᾽"ὁμόγνιε Ζεὔ”' τὴν ὁμοιότητα Φαυμ- 
ζων λέγει, οἷον ὦ ὁμοιότατε. 

ὁμογνώμονος. 
ὁμοδίαιτος ὁμοτράπεζας. 
ὁμόδουλος σύνδουλος. 
ὁμοερκές «4είναρχος ἀντὶ τοῦ ὑφ ἓν 

ἕρκος, τουτέςιν ὑπὸ τὸν αὐτὸν περίβολο». 

Harp. 
ὑὁμοθυκαδόν ὑμοφρόνως, ὁμοψύχως. 
ὁμόθυμος ὁμόψυχος, ὁμόφρων», ὁμιό- 

λογος. 

ὑμοίας λαβάς (Ρ]αι. Phaedr. p. 236 B) 
ἀντὶ τοῦ µεταλήψεις καὶ μεταθέσεις. 

ὑμοίιος ὁ ὁμοίως πᾶῶσι χαλεπός. 
ὁμοιομέφεια. “4ναξαγόρας ὁ φιλόσοφος. 

ἔλεγε τὴν σελήνην οἰκήσεις ἔχειν καὶ λόφους 
καὶ φάραγγας, ἀρχὰς δὲ τὰς ὁμοιομερείας" 
καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτω» λέγομεν τὸν 
χρυσὸν συνεςάναι, ὅτως ἐκ τῶν ὁμοιομεριῶν 
μικρῶν σωμάτων τὸ πᾶν συγκεκρίσθω. Diog. 
Ι,. 2 8. 

ὅμοιον εἰ καὶ Φιλέως ᾿νδοκίδην ἱερο- 
συλίας ἐγράψατο, ὥσπερ οὐκ αὐτὸς ὦν ὁ 
τῆς Φεοῦ τὸ ΓΓοργόνειον ἐξ ἀκροπόλεως ὄφε- 
λόμενος. Βγπον, p. 83. 

ὅμιχλη α — ὅμορος 
3 * ϕ 4 ὁμοιόςομος ἐν πορείᾳ διφαλαγγία ἐςέν, 

er 

ἥτις τοὺς ἡγεμόνας ἑκατέρας τῆς φάλαγγος 
— — — κ 

ἐκ τῶν αὐτῶν μερῶ» τεταγµένᾶς, οἷον ἐκ ὃε- 
.. — v —E J — 

ξιῶν ἡ ἐξ εὐωρύμων ἑκατέρας φάλαγγος, 
ἔχει. Aelian. Taet. 40. 

ὁμοίωσις ὁμοιότης. 
5 ΄ ’ αν. ⸗ —1 «ϱ. J 

ὁμοίωσις ὁπτή, Ἡ µέντις ταύὐτόν. ij δὲν 
«, * κ / 3 — — ς ΄ 
ἕτερον. οτε δὲ λέγει Πλωτῖνος (1 ρ. 25) ὀκεοίω- 

σις τῷ Φεῷ, ἄλλον τρόπον ληπτέον. 
ὑὁμοκλήσας (Ποπι, ἰ 429) ἀπειλήσας. 
6 / 5! * 4* 2 * 

ὐὁκμολογία. οτι «4ριςοτέλις ἐν τοῖς Τό-ε 
ει . ας κ. η Ἔ . 

ποις, ὅπερ ἐν τοῖς «4ναλυτικοῖς ἐξ ὑποδέ- 

σέως᾽ κοινότερο» εἶπε, τοῦτο ἐν τοῖς Τόποις 
προσεχέςερο» ᾿ἐξ ὁμολογίας εἶπεν. ἐπεὶ γὰρ 
μὴ αὔταρκες τὸ ἐφ᾽ ἑνός τινος δεικνύραι τῶν 
ὑπό τι κοινὺν πρὸς τὴν τὸ κοινᾶ τε καὶ κα 
9όλυ κατασκευή» (8 γάρ ἐςι τὸ ἐν μέρει τᾶ 

. ϐὃ 1 4 ο. - 3 - 

καθύλα δεικτικόν), δεῖν φησὶ προδιομολογεῖ- 
. *t⁊ ε * 21 — A 

σε και συντίθεσθαι οτι ως ἐφ ἑνός, Έτως 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ... ὡς ἐπὶ μιᾶς αἰσθή- 
σεως, οὕτω καὶ ἐπὶ πασῶν, θείξαντες ἐπὶ 

— — — , » 

μιᾶς, οἷον τῆς ἀφῆς, ὅτι διὰ πάθες τὴν ἀντί- 
ληψιν ποιεῖεαι, ἔχοιμεν ἄν ὅτι καὶ ἐπὲ τῶν 

ἄλλων» ὁμοίως. ὁ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν» 

ἀντιχειμένω». δειχθέντος ἐπὶ τῶν πρός τι 
ὅτι τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη ἡ ὅτι τὸ 
ἐναντίον ἐκ τοῦ ἐναντίή γίνεται, εἰη ἂν κεί 
µιένο» καὶ ἐπὶ τῶν» ἄλλων ἀντικειμένων ὅτως 
ἔχειν. Alex. Aphrod. ι Τορ. p. 81. 

ὁμολογία καὶ ἡ συμφωνία. «ἰλιανόςν 
δὲ ὁμολογίας ἐμμιελεῖς ποιησάµενοι πρὸς 

΄ / 

τὰς 4ρκάδάς, τὰς αἰχμαλώτες ἐκομίσαντο." 
ὁμολογῶ ἀντὶ τῇ συναινῶ «ριςοφάνης 

ΗΠλούτῳ (94). περὶ τοῦ «4ιὸς γὰρ εἰπόντος 
Καρίωνυς ὅτι διὰ τοὺς χρηςούς γε τιμᾶτω 
(ιόνους, ἔφη "ὁμολογῶ σοι. καὶ «4ἰλιανός 
Ὁ δὲ ὅσα ἤκησε τοῖς οἰκείοις ὁμολογεῖ: καὶ 

ἐκεῖνοι περιχαρείως αὐτίκα ὑπεπλήσθησαν. 
ῃ , . / * — κ. 
ὁμολώιτος Ζεύς ἐν Οήῤαις καὶ ἐν ἄλ- 

λαις πύλεσι Βοιωτικαῖς, καὶ ἐν Θεσσαλία, 

ἀπὸ Ὁμολωίας προφήτιδος, τῆς Εννέως, ἣν ς προφήτιδος, τῆς Ἐνυέως, ἣ 
— * α ” “ ο) 

προφῆτιν εἰς «Ίελφοὺς πεµφνῆναι, ὡς «40ι: 
εόδημιος ἐν ῥ' Θηῤαϊκῶν. Ἴκρος δὲ ἐν τῇ 

- * 3 * J — 
τῆς συγαγωγῆς, διὰ τὸ παρ «4ἰαλεῦσι τὸ 
ὑμιονοητικὺν καὶ εἰρηνικὸ» ὅμολον λέγεσθαι. 
ἔςι δὲ καὶ «{ημήτηρ ὁμολωία ἐν Θήῤαις, 

ὁμονήδυος ἀδελφὸὺς γνήσιος. 
ὀμόργνυσιν ἀπομάσσει, ἀποφψήχει. 
ὀμόρξας ἐκμάξας, ἀποψήσας. 
{κι 

ὕμορος πλησιόχωρος. 

... ει 
οι 



ὁμοροῦσα J 

ὑὁμοροῦσα γειτνιῶσα, πλησίον ἐλφθοῦσα. ὁμορόφιον ὑμόσκηνο». ὅμορρου εἴ (Βατ. ΟΥ. 529) συμφωνεῖ, καὶ ὅμορροῦῶ τὸ αὐτὸ φρονῶ. ὁμορροθεῖν δὲ κυρίως τὸ ἅμα καὶ συμφώνως ἐρέσσειν, νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ συνεργῶ: “ρισοφάνης Ὄρνισιν (8335) ᾽"ὁμορροθῶ, συ» έλω." ὑμόσε ὑμοῦ, ες τὸν αὐτὺν τόπο», ἢ ἐξ ἐναντίας, σφοδρῶς, Φρασέως. «ἰλιανός 'οἱ ᾿4καρνᾶνες συγγραφεῖς ὁμόσε ἔχασι (απ χω- ρᾷσι) τοῖς ποιηταῖς. καὶ αὖθις ''σὺ μὴν συ- »ήΦροισεν ἔτι τὰ ὀςᾶ, ὁμόσε τῷ δαέμονι τῷ ταῦτα πράξαντι μὴ χωρῶν.'' καὶ αὖθις '"ὁμόσε ἰτέον τοῖς πολεµίοις. ὁμύσε ἰέναι ἀντὶ τᾶ παραβαλέσθαι. λέ- γεται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τᾶ ὁμόσε ταῖς λόγχαις ἰέναι ἀντὶ τᾶ ἐξ ἐναντίας εἲς τὸ αὐτὸ ἔρχε- σὃαι, καὶ μὴ σρέφεσδαι μηδὲ φεύγειν. Harp. ὁμόσιτον ὁμοῦ τρεφόμενο». ὁμόσπονδος φίλος, ὁμοςιχάει (ἨΠοπι. O 635) ὑμᾷ περιπατεῖ. ὁμόςολος τῆς αὐτῆς ὑδοῦ. καὶ αὖθις “τὸ ὁμόςολον ψυχῆς ἄσπιλον σῶμα." ὑμόσφυρος ὁ ἐν ταὐτῷ τὴν πορείαν ποιούµενος. ὑμοτέρμονας πλησιοχώρους, τὰς ὑμοῦ τὰ τέλη ἔχοντας. . ὁμοῦ" ''ὁμοῦ λαβόντες τὰ ὅπλα."' ν ὁμοῦ ἔγγισα. '"ὁμοῦ τι τῇ πληγῇ ἡ παῖς ἦν' καὶ ἀπέσφακτο ἄν, εἰ μὴ σκηπτὸς κα- τη»έχθη ἀμφοῖν µέσος.” ο ὁμοῦ ἐγγύς' Μριςσοφάνης (ΤΗ. 579) "πρὶν οὖν ὁμοῦ γενέσθαι, σιγᾶύ’, ἵν αὐτῆς πυθώ- µεθα, καὶ ἸΗένανδρος ''ἔσιν ὁ᾽ ὁμοῦ τὺ χρῆµα.. παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ (ΑΙ. 767) ἀντὶ τῆς σύν' ''Φεοῖς μὲν κἂν ὁ μηδὲν ὢν ὁμοῦ χράτος κατακτήσαιτ' ἐγὼ δὲ καὶ δίχα κεί- νων πέποιθδα τοῦτ ἐπισπάσειν κλέος. καὶ «4ημοσθένης τῷ ὁμοῦ ἀντὶ τοῦ ἐγγύς κέχρη- ται ἐν τῷ κατὰ ριςογείτονος (51): 'εἰσὶν ὑμοῦ δισμύριοι χιλιάδες '4θηναίων. ἔνδα 7ὰρ ῥούλεται ὁηλοῦν ὅτι ἐγγὺς τῶν δισµυ- ρίων εἰσίν, ἐπεὶ ὅτι γε οὐκ ἦσαν δισμύριοι φανερόν. Ἰσαΐος δὲ τὸ ὁμᾶ ἐπὶ χρόνε ἔταξεν ἐν τῷ πρὺς 4{ωρόψεον" ἐς τοσοῦτον πονη- ρίας ὑμοῦ καὶ τόλµης ἐλήλυθε,” καὶ ἐν τῷ πρὸς Καλλικράτην ''ὁ μὴν ἀλλὰ τότα πάντα ὑμᾶ ταῦτα ἐπιτάξαντος.'' {υσίας δὲ ἐπὶ τύ- που τοῦτο ἔταξεν ἐν τῇ πρὸς Μετάνειρα» ἐπιςσολῇ: ''γυναικῶν δὲ πολλῶν καὶ ἀνδρῶν 

--ὄμφαξα 715 

ὑμοῦ κατακειιένων."' καὶ Ὅμηρος ἐπὶ τόπε. Πάτροκλος γὰρ λέγει (ἵΡ 838) "μὴ ἐμκὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήµεναι ὀςέ, “4χιλλεῦ, ἀλλ’ ὁμᾶ, ὡς ἐτράφημεν» ἐν ὑμετέροισι δόµοισι. καὶ «ἱλιανός "ὁ δὲ Σύφαξ ὁμοῦ τι τῷ ὅα- νάτω ὤν ἀνεφθέγξωτο τὰ ἐκ τῆς τραγῳ- δίας ἰαμβεῖα, ὡς δεδιττόµενος τὸν Ἰήακε- ὀόνα, (8 ΕΙ. 580) δρα, τιθεῖσα τόνδε τὸν νό- μον βροτοῖς μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τιθῆς. ἡ μὴν ἔσπασέ τι ἡ µήρινθος αὐτῷ." καὶ αὖθις ''μὴ ἰσχύηβσα τεκεῖν ὁμοῦ τι τῷ ῥαγῆναι ἦν. ἔςι δὲ τοῦτο πολὺ παρὰ ἄττι- κοῖς, ὡς καὶ ἸΜένανδρος ''ᾖδη γὰρ τοῦ τί- χτει» ὁμοῦ. ὑμοφυής ὁιογενής. ὑμοχώρους πλησιοχώρους. ὄμπνιον νέφος ιιέγα, πολύ, ηὐξημένο»" Σοφοκλῆς ΘἨησεῖ. καὶ ὄμπνιος χείρ ἡ πλουσία. ὄμπνιον ὕδωρ τὸ τρόφιμον καὶ πολύ. λέγεται καὶ ὀμπνιηθὸ» ὕδωρ τὸ τρόφιμο». ὄμπνιος ἡ {ημήτηρ, αἰτία ἄσα τᾶ ἆνα- πνεῖν. ὄμπνιος λειμών ὁ σῖτος καὶ οἱ {ημη- τριακοὶ καρποί, ἐπεὶ ο ἡ «{ημήτηρ λέ- yttu.. ὀμφακίαν ὠμὸν καὶ σκληρόν' 4ριςοφά- νης Ach. 333) ᾿᾿δεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφακίαν πεφυκέναι τὺν θυμὸν ἀνδρῶν», ὧςε βάλλειν καὶ ῥοᾶν ἐθέλειν τ ἀκοῦσαι μιηδὲν ἴσον ἴσω φέρον,’ ἀντὶ τοῦ ὠμὸν καὶ σκληρό», µετα- φορικῶς ἀπὸ τῶν ὀμφάκω». οὕτως δὲ αἱ ςαφυλαὶ ὀριμεῖαι οὖσαι καὶ οὕπω πέπειροι χαλοῦντω" ἐκ γὰρ τοῦ ἐναντίου πεπανὸν τὸ ώριμον καὶ ἡδύ. ἴσον δὲ ἴσῳ φέρον ἀνεὶ τὸ δίκαιον καὶ ἐξ σε, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ χιρναμένου οἴνου πρὸς ὕδωρ. λέγει δὲ κατ ἴσον εἰπεῖν καὶ ἀκοῦσαι. ὀμφαλητομία, ὅτε αἱ μαῖαι τὸν ὁκ- φαλὸν τοῦ βρέφους ἀποτέμνασι. καὶ αὐταὶ δὲ ὀμφαλητόμοι λέγονται. καὶ ὀμφάλιον ὁ ὀμφαλὸς τῆς ἀσπίθος" 4Ρ6 834) 'Ζηνὶ τόν’ ὀμφάλιον σάκεος τρύφος, ᾠ ἐπὶ λαιὰν ἔσχεν ἀριςεύω», ἄνῶετο Νικαγόρας.” ὀμφαλόν τὸ μεσαίτατον, καὶ ὀμφά- λιο»ν ἄσπίδος τὸ μεσαίτατον αὐτῆς. ὀμφαλός οἷόν τις ῥίζα τᾷ βρέφας ἐςί" ὃν ἐκείνη γὰρ αὐξεται καὶ τρέφεται. ᾿"ὀμφα- λός σου οὐ περιεμήθη” Gaech. 16 1). ὄμφαξ σαφυλὴ ὀριμεῖα οὖσα καὶ ὁ πέν 
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πειρος. Φηλυκῶς δὲ λέγει τὰς ὄμφακας Πλά- 
τω» ὁ κωμικὸς ἐν ὀράματι Ἑορταῖς" και 
τὰς ὀφρῦς σχάσασθε καὶ τὰς ὄμφακας." 

sch. AAch. 261. 

ν ὄὕμφαξ ὠμύφαξ τις ὤν, ὁ ὠμὸς εἰς τὸ 
-- 3* — * * R φαγεῖν. καὶ παροιμία '' δικελὸς ὀμφωακίζεται. 

οἱ, ν. Σικελὸς ὀμφ. 
ὀμφή θεία κληδών ἢ φήμη. 
» 4 ϕ ’ 4 * — 4 

ὀμφή» κληδόνα, φήμην Φείαν, η ὀνείρα 
φάντασμα. 

ο » ». ς «ς - » ς , 
ὑμώλαξ ὃ ὁμοαῦλαξ, ὁ γείτων. 

ὀμώμοκα. ὀμωμοσμένος. 
ὁμώνυμα. τῶν πολλαχῶς λεγομένων τὰ 

μὲν ἐν ὀνόμασι τὸ διττὸν ἔχει, ἃ καλοῦμεν 
ὁμώνυμα, τὰ δὲ ἐν λόγω, ἃ καλοῦσιν οἱ φι- 

λόσοφοι ἀμφίβολα. καὶ τὰ μὲν ὁμιώνυμιά ἐσι 
προφανῆ, τὰ δὲ ἀμφίβολα, οἷον ἡ ἐπιςήμη, 

ἐπεὶ πλειόνω» ἐςί, πλείω σημαίνει καὶ ἔσιν 

ἀμφίβολος. ἢ γὰρ οὕτως πλειόνων ἡ αὐτὴ 
καὶ µία ἐπιςήμη ὡς τοῦ τέλης καὶ τῶν πρὺς 
τὸ τέλος, οἷον οἰκοδομικὴ καὶ οἰκίας ἐςὶν 
ἐπισήμη ὡς τέλες, καὶ δὲ ών οἰκία γίνεται, 

ἅπερ ἐσὶ πρὺς τὸ τέλος" πλειόνων ὂν ἡ αὐτῃ. 

ὁμοίως καὶ ἡ ἰατρικὴ ὑγιείας ποιητικῶν, νά 
διαίτης καὶ τομῆς καὶ καύσεως καὶ ἑτέρων 
πλειόνω». Alex. Aphrod. in Τορ. p. 81. 

ὑμωρύφιος. 
ὅμως ἐπίρρημα. 
ὑὁμωχέτας Θυκυδίδης (4 97) τοὺς συν- 

ράµς εἰς καὶ ὁμοροφίους. Βοιωτικὴ δὲ ἡ 
λέξις. ὑμωχέτας δαίμονας τὲς συμµετέ- 
χοντας τῶν αὐτῶν ναῶν καὶ τῶν αὐτῶν ἱερῶν. 

ὄναγροι μηχανήματα, οἱ λεγόμενοι ἄρ: 
παγες, οἵγε ἁρπάζειν τὲς προσιόντας ἐπιβαλ- 
λόμενοι εἶχον. 

» 2 * 

ναγρος είδος ζῷῴψ8. 

ὀναίωπο ἀπολαύσειαν' Σοφοκλῆς (Ε]. 
2119) ᾽“μηδέποτ ἀγλωας ὀναίατο” τουτέσιν 
ς - ΄.. .. “”."”) *“ ... Ἡ 
ἡδονῆς, δόξης, ΄ τοιάδ’ ἀνύσαντες ἔργα, ἥτοι 

τὸν ἐμὸν πατέρα ἀνελόντες. 
ὀναίμην» ἐπιτύχοιμι, ἀπολαύσω" (Α ΤΙ, 

476) καὐτὴ γὰρ ἐγὼ ὅτως ὀναίμην τῶντέχνων. 
” 1 — J * 

ὄναιντο ὠφεληθεῖεν, καὶ ὀνασναι ὠώφε- 

ληθῆναι. ι 
2 ὄναρ ὄνειρος. 
ὕνασθαι ἐπαπολαῦσαι, ὠφεληθῆναι" 

24 ΄ ο J J —— 
ἐπὶ τότοις πολλὰ καὶ ἆγανὰ τῷ βασιλεῖ 

ηὔχοντο, καὶ ὄνασθαι τῶν παρόντων." 
3 ’ / πι. , { 
Ονάσιμος Κύπριος 1 ἁπαρτιάτης, ἴςο- 

ρικὸς καὶ σοφιςής, τῶν ἐπὶ Κωνςαντίνη γε- 

ὄμφαξὺ — ὀνειρόπληκτον 

ομένω», ἔγραψε ςάσεω» διαιρέσεις, τέχνην 
δικανικὴν πρὸς ψίνην, περὶ ἀντιρρητικῆς 
τέχνης, προγυμ»άσµατα, µελέτας, ἐγκώμια 
καὶ ἄλλα πλεῖσα. 

ὀνεία ἡ τᾷ ὄνη δορά. "τὴν σάγην τετᾶ 
κτήνας καὶ τὴν ὀνείαν προσεπέθηκεν ἐκδεί- 
ρας” Βάβριός {ήσιν 713). 

ὄνειαρ ὄνειρον" (ΑΡ 742) "4 μέγα Βατ- 
τιάδαο σοφᾷ περίπυςο» ὄνειαρ' ἡ ῥ) ἐτεὺν 
κεράων, ἐδ᾽ ἐλέφαντος ἕης, ἀντὶ τᾶ ἀληδές, 

παρὰ τὸ 'Ομηρικόν {τ 563) ''δοιαὶ γάρ τε πύ- 
λαι ἁμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων.'' ὄνειαρ δὲ παρὰ 
“Ησιόδῳ (Οἱ. 41) ἡ ὠφέλεια. 

ὀνείατα οὐ πάντως Αρώματα, ὡς οἱ 
γλωσσογράφοι, ἀλλὰ πάντα τὰ εἲς ὄνησιν 
ἐπιτήδεια: Ὅμηρος (42 367) '"ὀνείατ ἄγοντα.' 
ἐκ εἶπε δὲ φέροντα" ἀδὲ γὰρ ἑβάσαζεν. 

ὀνείδειος λόγος ὁ ὀνειδισικός. 

ὀνειδίζω. ''σὺ ὁ) ἄθλιός γε ταῦτ ὀνει- 
ῥίζων, ἅ σοι οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνὸ” ὀνειδιεῖ 

τάχα”. (808 372). οἷον ἐδεὶς ἔσιν ὃς ὁ ταῦτά 
σοι ὀνειδίσει ἅπερ µοι ὠνείδισας. τὸ δὲ τάχα 
ἀντὶ τῇ ταχέως. καὶ σὲ µετ ὀλίγον ἐρᾶσι τυ- 
φλόν. πρὸς Τειρεσία» ὁ λόγος. 

ὀνειδίσας μεμψάµενος" ᾿ὀνειδίσας εἲς 
ἀρανδρίων αὐτῷ καὶ κακίαν.' 

ὀνειδιιῶ ὀνειδίσω. 
ὄνειδος πέμψις" (ΑΡ 6174) "ζώειν γὰρ 

δίγα παντὸς ὀνείδεος ἡ δελ’ ἑκάςα, ξεῖνε, τὸν 
ἐκ χειρῶν ἀρνυμιένα ῥίοτον." 

ὀνεῖον ἐν ᾧ οἱ ὄνοι ἵσανται, 
ὀνειρείῃσι (Ποπ. ὁ 809) ποιητικῶς. 
ὀνειρολεσχία ἡ ὄβρις. 
ὄνειρον ἐνυπνίον διαφέρει" ἕτερον γάρ 

ἐςι καὶ οὐ ταὐτόν. ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνειρον καὶ 

ἐνύπνιον καλῶς εἶποι τις ἄν' ὅταν δὲ τεχνι- 
κῶς λέγή τις, κυρίως ἕκαςον χρὴ καλεῖν, καὶ 
τὸ μὲν ἀσήμαντον καὶ εδενὸς προαγορευτι- 
κό», ἀλλ ἐν μόνφ τῷ ὕπνῳ τὴν Φύναμιν ἔχον, 
γινόμενο» δὲ ἐξ ἐπιθυμίας ἀλόγα ἡ ὑπερβάλ- 
λοντος φόβου ἢ πλησμονῆς ἢ ἐνδείας, ἐνύ- 
πνιον χρὴ καλεῖν, τὸ δὲ μετὰ τὸν ὕπνον ἐναρ- 
γείᾳ ὂν καὶ ἀποβησόμενον ἔς τι ἀγαθὸν ἡ 
κακὸν ὄνειρον. πολλάκις δὲ καταχρηςέον τοῖς 
ὀνόμασι», ὡς καὶ Ὅμηρος (8 56) ""Φεῖός κος 
ἐνύπνιον ᾖλθεν ὄνειρος.' Artemid. 4 1. 

ὅτι ὡς φησι Πυναγόρας ὀνείρες καὶ τοῖς 
κτήνεσι γίνεσθαι, καὶ νόσης καὶ σημεῖα. 

ὀνειρόπληκτον ὑπὸ ὀνείρων πληττό- 
μενο». 



2 * 2 * 2 

ὀνειροπολεῖ — Όνος εἰς ἄχυρα 

ὀνειροπολεῖ φαντάζεται" '“οὐ χρεὼν ἓν 
ταῦτα τὰς Σαρακηνὸς ὀνειροπολεῖν. 

ὀνειροπολεῖν τᾷ ὀνειρώσσειν διενήνοχε. 
τὸ μὲν ὀρειροπολεῖν ἐπὶ τῶν ἐνύπνιον ὁρών- 
ἵων, τὸ δὲ ὀνειρώσσειν ἐπὶ τῶν αὐτομάτως 
Ἰονὴν ἀφιέντω», ὅπερ οἱ ἐρωτόληπτοι πάσχε- 
σψ, ἡ ἀπὸ βρωμάτων ἢ ἀπὺ δαιμόνων ἐνερ- 
ἴεας τᾶτο πάσχοντες. 5οἩ. Α Nub. 16. 

ὀνειροπόλος ὀνειροκρίτης. 
ὀνεέρωξις ἡ τῶν ὀνειράτων δεῖξις. καὶ 

ὑνειρώσσω τὸ ἐνυπνιάζομαι. 
ὀνηθῆναι ὠφεληθῆναι. Ἐενοφῶν (Απαὺ, 

153) “ἔχρηξζον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλει» 
χα τὴν σρατιὰν ὀνηθῆναί τι 

ὀνηλάτης ὁ ὄνες ἐλαύνων. 
ὀνήσασθαι ὠφελεῖσθαι, ἀπολαύειν. 
Ὀνησιδώρα ὄνομα κύριον. 
ὀνήσιμ ος ὠφέλιιος. καὶ ὄνομα κύριον. 
ὑνησιφόρος ὠφέλειαν φέρω». 
όνητ ήν ἐναπόλωυςο». 

Ὀνήτωρ, πρὺς ὂν 4ημοσθένης ἐ ἔγ θαψε 
τᾶς ἐξόλης λόγως. ες δὲ ἡ ῆν τῶν χορηγησά»» 
των, οὗ καὶ Ἰσοκράτης ἐν τῷ περὶ ἀντιδό- 
σεως (93) µέµμνηται. Ἠατρ. 

ὕνθος βόλβιτον, τητέσιν ἡ τῶν βοῶν 
χοπρός. . Ὅμηρος (9777) ἐν ὁ) ὄνθεα βοέε 
πλῆτο σύµα.'. φασὶ δὲ μώνθαρον τὸ δωύφιον" 
λέγεται δὲ εἰς ὄνθον ἀποσπερματίζειν, καὶ 
ότω περισρέφει» τοῖς ποσί», ἕως ὅτου ἐγ γυ- 
/ασθὲν τὸ σπέρµια ἀποδοῦ ῇ καὶ ἐγ γεννήσῃ» 
ὄτλις δὲ κά»αρος ἃ ϐ γίνεται, ἀλλὰ πάντες 
άρσενες γενρῶνται. 5ο. Α Ῥαο, 1 οἱ 7. 
Ὀνίας ὄνομα κύριο». 
ὑνίδια τᾷ ἵππα τὺ ἀφόδευμα, καὶ ὀνί- 

νες τὰ τῶν ὄνων ἀποπατήματα": ἃ ἐπίτηδες 
πεπλασμένα ἐςίν. 5ο]. Α Pac. 3 

ὀνίδιον ὑποκοριςσικῶς τὸ ὀνάριον. 
ὀνίνασιλαι ὄνασδαι, ὠφελεῖσθαι. 

ὑνίνησιν ὠφελεῖ. 

ὄνιον ὠφέλιμον. 
ὄνοι κα» ήλιοι. 
ὀνοκίνδιος ὀνηλάτης, ἀσραβηλάτης, 
Ὀνομάδημος ὃ ὄνομα κύριο». 
ὀνομάζων ἀντὶ τοῦ φράζων, ἑρμηνεία 

Ἰθώμενος, «{ημιοσθένης ὑπὲρ Κτησιφῶντος 
5), Harp. 

Ὀνομακλῆς ὄνομα κύριον. ἡ ὁοτικὴ 
Ὠνομακλέι Ὀνομακλεῖ, 

ὀνομάκλυτος άλτης (Ποπι. ὰ 51). ὑφ' 
ἓν ἀναγνωςέον: σηµαίνει γὰρ τὸ ὅλον ὀνό- 
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ματι κλυτύς. ὃ γὰρ κλυτὸς ἐπὶ τοῦ διαβε- 
ῥοημένου. 

ὀνομαςί ἐξ ὀνάματος. 
ὀνομασός πολύς. καὶ οὐ ὃ᾽ ὀνομαςός 
μὴ ῥηδῆναι δυνάµενος, ὁ πολύς" (ΑΡ 6 

230) “τοῦ δὲ λέων ὤὥρουσε κατὰ ςίβον, ἂν- 
ὁράσι δεῖια Ῥαρσαλέοις, ΓΓάλλῳ ὁ) οδ᾽ ὀνο- 
μαςὺν ἄχος.) 

ὀνόμ ατα }νὥσις. 4αρίὸ ᾿ ὁ ἀριδμῶ» 
πλήθη ἄσρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα κα 
λῶ», τετέσι διαφορὰς καὶ τὴν τότων Φέσιν 
τε καὶ διάταξιν καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσι». 
οὐ γὰρ ὀνόμασι χεχρΗ! ιένος ὁ «)εὺς τῆς ἀςέ- 
ρας καλεῖ' ἄψυχα γὰρ ταῦτα καὶ λόγε ἐςε- 
ρημένα" ἄνθρωποι δὲ ταῦτα ἔφθεσαν. Theo- 
doret. in Ps. 146 4. 

ὀνομή»νω ὀνομάσω (Ποπ). Β 488). 
ὄνον ὄρνιν (Α Αν. 721). λέγεταίτι τοιᾶ- 

τον, ὡς συμβολικὺς ἐφωτώμενος περὶ ἀρρώ. 
σου εἶδεν ὄνον ἐκ πτώματος ἀναφάντα, ἀκή- 
κοε δὲ καὶ ἑτέρου λέγοντος "πῶς ὄνος ὦν 
ἀνέςηι ὃ δὲ ἔφη "ὁ νοσῶν ἀναςήσεται." 
καὶ ἀνέςη. καὶ αὖθις (719) ΄ὄρνιν νομίζετε 
πάνώ’ ὅσαπερ περὶ µαντείας διακρίνει.) πάν- 
τα γὰρ οἰωνὰς ἐκάλαν, καὶ τὰ μὴ ὄρνεα. '"Φε- 
ράποντ᾽ ὄρνιν,' ἐπεί τινας εἰώδασι τῶν Φερα- 
πόντων καλύποδας λέγειν καὶ καλοιωνίσες. 

όνος τὺ ζῴῷον, καὶ ὄργανον τὸ περὶ τὰ 

τῶν ὑθάτων ἀγγεῖα πολύπεν καὶ συςρεφόμε- 
ον. gl. Ἠετοάοι. 7 36. 

ὗτι τὸ ἐπ᾽ ὄνεα φέρεσθαί τινα γυμνὸν τῶν 
ἀτιμιῶν ἤ μεγίση ΗΠαρθυαίοις νενόμιςαι. 

ὄνος ἄγων μι υσήρια (Α Ran. 159), ἐπία 

τῶν παρ ἀξίαν τι πραττόντων. τοῖς γὰρ µυ- 
ςηρίοις ἐξ ἄςεος εἰς ᾿Ελευσῖνα διὰ τῶν ὄνων 
ἔφερον τὰ εἰς τὴν χρεία»’' ὅνεν ς παροιμία, 
διὰ τὸ κακοτεαῦ εἴν άλισα τὰς ὄνους ἀχδο- 
φορᾶντας. ὡς ἂν ἐν ὁμοιότωτα πάσχων τῷ 
πιεεῖσθαι τῷ ἐπικειμένῳ ἄχδει, τὴν παροι- 
μίαν μίγνυσιν Αρισοφάνης, 

ὄνος ἄγων μυςήριω, ἐπὶ τῶν παρ Ὁ 

ἀξίαν τι πραττόντων" τότε γὰρ λίῤονται 
κἆλλον», τὰ πρὸς τὴν χθείων ἀγόμενα ῥαςά- 
ξοντες, «ήμων ἐπὶ τᾶ μύλι γενέσθαι φησί», 
ὅτι Ξεφωνᾶσιν αὐτὸν τότε. 

υ»ος ἀκροᾶται σάλπιγγος Εὔπολις 
Ταξιάργαις. 

ὄνος εἰς ἄχνρα, παροιμία ἐπὶ τῶν παρ’ 
ἐλπίδας εἰς ἀγαδὰ ἐμπιπτόντων καὶ τότοις 
ἀπολαυςικῶς χρωµένω». 
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ὄνος εἰς Κυμµαίες, ἐπὶτῶν παραδόξων 
καὶ σπανίων, ᾿ὁιότι παρὰ Ἰυμαίοις ἐδόκει 
φοβερὸς εἶναι ὁ ὄνος. “καὶ κατὰ τητασὶ τὸς 
καιρὺς πάντες ἦσαν Κυμαῖοι, σεισμοῦ καὶ 

'Ζαλάζης φοβερώτερο» εἶναι τὸν ὄνον ἡγού- 
μενου. 

ὄνος ἐν µελίτταις ράτης Τόλμαις. 
καὶ ὄνος ἐν μύρω, παροιμία. 

ὄνος λύρας ἸΠένανδρος ἵροφοδεεῖ. ἡ ὃ᾽ 
ὕλη παροιμία "ὄνος λύρας ἤκεαε καὶ σάλπιγ- 
γος ὃς. λέγεται ἐπὶ τῶν μὴ συγκατατιθεµέ- 
»ων μηδὲ ἐπαινόντων. 

ὄνος πρὸς αὐλόν, παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἡ συγκατιΦεμένων μηδὲ ἐπαινόντων, διὰ τὸ 
παντελῶς ἀναίσθητον τὸ ὄνε. 

ὄνος ςύππαξ. τὸ ςύππαξ, ὅτι ςυππειο- 
πώλης. ο{. 5ο. Α Εκ. 199. 

ὄνος τὰ τα κὶνῶν, ἐπὶ τῶν ἀναισθή- 
των κατὰ ἀμφύτερα. τό τε γὰρ ζῷόν ἐσι 
»ωχελές, τό τε τὰ ὧτα κινεῖν οἱονεὶ πρὸ τᾶ 

λαλῆσαί τινα πάνυ τοῦτο ἀκηκοέναι προσ- 
ποιεῖσίαι, ὅπερ ἐσὶν ἀναισθησίας' πῶς γὰρ 
ἂν γένοιτό τινι πάντα ἐγνωκέναι καὶ πρὸ τᾶ 
λαληθῆναι αὐτῷ, κἂν τα μεγάλα ἔχη κα: 
Φάπερ ὄνος; 

ὄνος ὕεται, ἐπὶ τῶν μὴ ἐπιςρεφομένω», 
Κηφισύδωρος “ἁμαζόσι '"σκώπτεις μ, ἐγὼ 
δὲ τοῖς λόγοις ὄνος ὕομαι.͵ Ικρατῖνος Abu- 
πετίσιν 'οἳ δὲ πυππάζασι περιτρέχοντες, ὃ 
ϱ) ὄνος ὕεται, 

Ὀνόσανδρος φιλόσοφος Πλατωνικὸς τα- 
κτικά, περὶ ςρατηγημάτω»ν, ὑπομνήκατα εἰς 
τὰς Πλάτωνος πολιτείας. 

ὀνόσαιτο (Ποπι. 4 599) ἐκφαυλίσοι. 
ὀνοτοί ψεκτοί µεμπτοί. 
ὄνου θανάτας, ἐπὶ τῶν ἀλλόκοτα ὅτη- 

1 Εμιένων. 
ὄνου παρακύψεως. ἐπὶ τῶν καταγε- 

— συκοφα»ταµένων εἴρηται ἡ παροιμία. 
φασὶ γὰρ ὅτι κεραμεύς τις, οἳ δὲ κοροπλά- 
Όος, ἔπλαττε πολλὰς ὄρνις ἐν τῷ ἐργαςηρίῳ, 

ὄνος δὲ παριώ», ἀκολθφοῦντος ἀμελῶς τοῦ 
ὀνηλάτα, παρακύψας διὰ τῆς δυρίδος ἀνέ- 
τρεψε τὰς ὄρνιθας καὶ τὰ ἐν τῷ ἐργαςηρίῳ 
συνέτριψε σκεύη. ὁ τοίνυ» κύριος τοῦ ἐργα- 
σηρίου ἐπὶ κρίσιν ἤγαγε τὸν ὀνηλάτη», ἐρω- 
πώμενος δὲ ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων τί- 
νος κρίνοιτο, ἔλεγεν ὄνε παρακύψεως. 

ν΄ ὄνου παρακύψεως. ὄνου παρακύψαν- 
τος ὄρνιδες πτοηὺεἴσαι ἱςσὸν ἀνέρρηξα», ὁ δὲ 

1” ** ’ 2 

ὀνος εἰς Κυμαιους -- ορτα 

— — - — * 

δεσπότης rã ἵςᾶ τῷ τὸ ὄνα δεσπύτῃ ἐνεά. 

λεσεν' ὅψεν ἡ παροιμία. 
ὕνου πόκαι (Α Ran. 1868). ἐπὶ τῶν ὀντ- 

»ύτων καὶ μὴ ὄντων λέγεται ἡ παροιμία ὑπὸ 
τῶν ττικῶν, ὥσπερ αἱ τοιαῦται, πλίθον 
πλύνειν, ἀσκὸν τίλλειν, χύτρα» ποικίΆλειν, 
εἰς κόπρον Φυμιᾶν. “ρίσαρχος δὲ διὰ τὸ 
Πρατῖνον ὑποθέσθαι ἐν «Ίδου τινὰ σχουίων 

⸗ * —4 4 * * ’ 

πλέκοντα, ὄὀνον δὲτὸ πλεκόμενον ἀπεσθίοντα, 
- 1 . ϱ 

οἷον ἀποκείροντα. παρ’ ὅσον οὖν τὰ ἐν ἄδε 
ἀνήνυτά εἶἰσι, τοῦτο ἐπλάσθη. 

ὄνου σκιά, ἐπὶ τῆς ἐθενείας" φασὶ γρ 
κά 3 ⸗ * 

οτι νεανίσκος «4θήνηῦεν εἲς «{ελφοὺς νÛνν 
.] * / 3 , 

ἐμισθωώσατο, μµεσημβρίας δὲ καταλαβοίσις 
σήσας τὸν ὄνον ὑπέδυ τὴν σκιά». οἳ. ν. ὑπέρ 

ὀνου σχκιᾶς. 
* * 27 — ν 

ὄνου σκιά, καὶ περὶ ὄνεα σκιᾶς. 50: 
— ο α πα ση ⸗ 

φοκλῆς Κηδαλίωνι ᾿"ο τι ἄν τι γίνηται, τά 
! ΄ “ * .. ᾿ 
πάνι ὄνα σκιά. ρισοφάνης «Γαιδάλῳ "περὶ 

— 3 ς — ς 4 — ΄ 

τοῦ γὰρ ὑμῖν ὁ πύλεμος νῦ»ρ ἐςί; περὶ ὄνοι 
σκιᾶς,. ριςοτέλης ὁ᾽ ἐν «{ιδασκαλίαις καὶ 

ὁράματός τινος φέρει ἐπιγραφὴν Ὄνεη σκιά». 
οἳ δὲ πρῶτον φθέγξασθαι τοῦτο «{πμοσὺθς 
νην, ἀπολογούμιενον ὑπέρ τινος ἐπὶ µεγάλαις 
αἰτίαις κρινομένεα, ὡς ἑώρα Φορυῤᾶντας τὸς 
ἀκροωμένης. παρακαλέσας γὰρ αὐτὴς μαχρὲ 

΄ ” « — 5 ῃ 

προσέχει», ἠρξατο διηγεῖσθαι ὡς ἸἨΠεγαράό: 
* 4 V. 

ἀπιὼν μισθώσαιτο ὄνον, καύµατος δὲ ἐν τ 
ῥδῷ γενοµένεα ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ ὄνε ῥελη- 
Μείη ἀναπαύσασθαι, οὐ παρεῖναι γὰρ οετι 

--] ν ”» ο» Ἡν — ” ΄ * 

Φένδρο» οὔτε ἄλλο τοιᾶτον ἀδέν' τὸν δὲ όντ: 
λάτην κωλύδιν, φάσκοντα ὄνον αὐτι µενε 

σθωκέναι μόνον, ὁ μὴν καὶ σκιάν, ὡςε ὅνα- 
τριῤὴν αὐτοῖς καὶ φιλονεικίαν πολλῆν περι 

/ , - 3 4 ς 1 F 
τούτη γενέσθαι. ταῦτα d εἰπὼν ὣς εἰἶδε τὲς 
“49 ηναίους προσέχοντας σᾳόδρα καὶ Γδομί- ή ά 78 

— ο... ” — 2 

νους καὶ ποφοὔντας τὰ ἑξῆς ἀκοῦσαι, ἐπί- 

πληξεν αὐτοῖς εἰ περὶ ὄνα μὲν σκιᾶς ἀκροῦ- 
σθαωι δέονται καὶ παρακαλᾶσι», ὑπὲρ δὲ ἄν 
δρὺς περὶ τὸ ζῆν κιωδυνεύοντος ὃκ ἐθέλδοι 
ἀκούειν. δῆλον δὲ ὅτι λεγομένω τούτῳ ἐχρί: 
σατο «{ημοσθδένης' ὁιόπερ καὶ ἐν τοῖς ὢν 
λιππικοῖς (5 35) παρῳωδῶν τὴν παροιµίαν φης! 
διαφέρεσθωι τοὺς “4φηναίους περὶ τῆς ὃ 
«ελφοῖς σκιᾶς. 

* . * J 4 3 4 |) 

ὄντα. τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀγαθὰ εὔει 

τὰ δὲ κακά, τὰ δὲ οὐδέτερα. ἀγαδὰ μὲν α 
1 ει * 

ἀρεταί, κακὰ δὲ τὰ ἐναντία, ἀφροσένη ἄν 
᾿ 3 4 * —V — 1 

κία καὶ τὰ λοιπά" ἁαδέτερα δὲ οσα µήτε σφι: 
.. ε ᾽ ρα 

λεῖ µήτε βλάπτει, οἷον ζωὴ ὑγεία ἡδονὴ καὶ: 

μ. 



ὄντος — ὀξύρροπον 

λος ἰσχὺς πλοῦτος δόξα εὐγένεια, καὶ τὰ τέ- τοις ἐναντία, θάνατος νόσος πόνος αἴσχος ἀσθένεια ἀδοξία πενία δυσγένεια καὶ τὰ πα- ⸗ * η) —7 3 2 2 * ραπλήσια" μὴ γὰρ εἶναι ταῦτα ϐγ αθά, ἆλλ ἀδιάφορα κατ εἶδος προηγμένα. ὡς γὰρ ἴδιον Φερμοῦ τὸ Φερμαίνειν, οὕτω καὶ ἀγαφᾶ τὸ ὠφελεῖν: οὐ κάλλον δὲ ὠφελεῖ ἦ βλάπτει [ πλᾶτος καὶ ἡ ὑγίεια" οὐκ ἄρα ἀγαδόν. ᾧ τε ἔσιν εὖ καὶ κακῶς χΖρτούαι, οὐκ ἔςσιν ἀγα- * 1 J Φόν' πλούτῳ δὲ καὶ ὑγιείᾳ ἔςιν εὖ καὶ κα: κῶς χρῆῇσθαι: οὐκ ἄρα ἀγαθὸν πλοῦτος καὶ —W 2 * 24524— J J— J ὑγίεια. ἀλλ᾽ οὐδὲ η ἡδονὴ ἀγαθόν. εἶναι γὰρ καὶ αἰσχρὰς ἠδονάς, μηδὲν δὲ αἰσχρὸν εἶναι ἀγαθόν. Diog. L.7 105. * — ὄντος ὑπάρχοντος. ” * - οντως άληθως. ὄνυξ. ὀνυχίζεται ἀκριῤολογεῖται: ὅτως 4ρι- ςοφάνης. ἐν δὲ τῇ συνηδείᾳ τὸ ἐπὶ ῥλάβῃ τινὶ ἐξαπατηθῆναι. ον. ἐξονυχίζειν οἱ Ἁτίο- mid. 1 29. ὀνύχιος εἶδος λίΦου. καὶ ὀνυχίτης ὀνῶ τὸ ὠφελῶ. ὋΟνωρᾶτος ὄνομα κύριον. Όνωρία ἀθελφὴ Βαλεντιωιανᾶ, ἥτις καὶ αὐτὴ τῶν βασιλικῶν εἴχετο σκήπτρων». Εὺ- γενίῳ δέτινι τὴν ἐπιμέλειαν τῶν αὐτῆς ἔχοντι πραγμάτων Γλω ἐς λάθριον ἐρχομένη λέχος": καὶ ἐπὶ τῷ ἁμαρτήιατι ἀνῃρέδη μὲν ἐκεῖ- νος, ἣ δὲ τῶν βασιλείων» ἐξιλάύη. Ονώριος ὄνομα κύριον. 2* *4 ⸗ « ΄ — Νο — * ὄξει δοτική: ἡ εὐθεῖα τὸ ὄξος. καὶ ὁξ εί- τον. ὀξεῖα ἡ λόγχη. καὶ παροιμία δν ὀξείας ὁραμεῖν, ἐπὶ τῶν ὁιακιυδυνευόντων. ὀξίνην"' ριςοφάνης (Νορ. 1077) "ἐἔμα- , ον 4 — ε — *4 .. χόμεῦ’ αὐτοῖσι, Φυμὸν ὀξίνην πεπωκύτες. ΄.- / * — 2* — 22 ὀξές' «4ριςοφάνης ἐν Πλύτῳ (813) "οξὶς δὲ πᾶσα καὶ λοπάδιον καὶ χύτρα χαλκῇ γέ- γονεν.' ἔσι δὲ ἀγγεῖον ὄξους δεκτικόν, ἡ λο- πάδος εἶδος εἰς ὀξὺ λῆγο». ὄξος ἑψητόν τὸ ἀπὺ φοινίκων. XAnab. 2314. 2*4 3 3 4 4 —2* — ὀξὺ καὶ ῥαρῦ κατὰ μεταφορᾶν ἐκληνθη- - — * 2* σαν ἐπὶ τῆς ἀκουςικῆς' ἐν ὄγκοις }άρ εἰσι ΄ ο 4 ΄ λε. 3 ᾿ * J τό τε ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ. ὀξὺ γὰρ λέγεται ἐπὶ τῆς ἀφῆς τὸ ταχέως ἐνεργοῦν, οἷον τὸ µα- / 1. / 7* - } 8 ϱ) * χαίΐριον ὀξύ, ὅτι ταχέως κεντεῖ: ἀμῤλὺ δὲ τὸ - —* 2 - 1 * Αραδέως ἐνεργοῦν καὶ οἷον οὐ κεντοῦν ἀλλ ὠδοῦν», ὡς τὸ ὕπερον. ὅσα μὲν γὰρ ἐπιτή- 
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δεια εἲς τὸ κεντεῖν ποιῆσαι βουλόμεθα, ὄξυ- γώνια αὐτὰ ποιοῦμεν, ὅσα δὲ εἲς τὸ ὠδεῖν, ἀμβλυγώρια, οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τῶν ψόφων ὀξὺν μὲν λέγομεν τὸν ταχέως παραγινύµενον ἐπὶ τὴν αἴσθησιν καὶ ταχέως ἀποπανόμενον, βαρὺν δὲ τὸν ἀνάλογον τῷ ἀμρῤλεϊ, τὸν βρα; δέως παραγινόμένον ἐπὶ τὴν αἴσθησιν καὶ μὴ ταχέως ἀποπαιόμενον, ὥσπερ αἱ τεταμέναι κἆλλον γευραί, οἷον ἡ νεάτη, τῶν ἐπ) ἔλατ- τον τεταμένων, οἷον τῆς ὑπάτης, τὸς φΦόγ- γες ὀξυτέρης ἀποδιῤᾶσιν. ἡ γὰρ νεάτη τῶν ἄλλων μᾶλλον ἐν τῷ κράεσθαι διὰ τὴν τά- σιν ταχέως πλήττόσα τὸν ἀέρα ὀξύτατον ποιεῖ τὸν φΦόγγον. καὶ ἐν ὀλίγῳ μὲν χρόνῳ ἐποίησε τῶτο, ἐπὶ πολὺ δὲ ἐφύλαξε. τὸ δὲ ὀξὺ καὶ τὸ ἀμβλὺ ἐν διαφόροις γένεσιν εἰσί, καὶ ὁχ ὑπ ἀλλήλοις, ἐν φωνῇν ἐν χυμῷ, ἐν µαχαίρᾳα. Philopon. in 3 4 anima L. Τα. b. ὀξύβῥαφον τὺ δεχόμενον τὸ ὄξος. μεῖ- ζον δὲ τὸ τρύῤλιον τᾶ ὀξυῤάφα, 4ριςοφά- νης Ὄρνισιν (250) ᾿"ὀξύβαφον ἐντει ενὶ πρόσ- ὕου λαβὼν ἡ τρύῤλιον, ὀξυῤελής «Ποπ. 4 128) ὀξὺ βέλος ἔχων. ξυδέρκεια, ὀξυδορκία δέ. ὀξυνύμια. ὅσα καθ αίροντες τὰς οἰκίαςα 9θηναῖοι νύκτωρ ἔθος εἶχον ἐν ταῖς τριό- δοις τιθέναι, ταῦτα ὀξυδύμια ἐλέγετο.. ὀξυδύμια, Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Amb κάδε (ησέ "' περὶ ᾗ πολλῷ ἂν δικαιόεερον ἐ ἐν τοῖς ὀξυθυμίοις ἡ ςήλη εαθείη ἐν τοῖς ἡμε- τέροις ἱεροῖς.. ἔνιοι μέν, ὧν ἐςὶ καὶ ρίζαρ- χος, ὀξυθύμια λέγεσθαί φασι τὰ ξύλα ἀφ ὧν ἀπάγχονταί τινες, ἀπὸ τὰ ὀξέως τῷ Φυμῷ χρήσθαι" ταῦτα δὲ ἐκκόπτοντες ἐξορίουσι καὶ καίησι. «Πίδυμος δέ «1σιν ὀξυδύμια τὰ καθάρμµατα λέγεσθαι καὶ ἀπολύματα" ταῦτα γὰρ ἀποφέρεσθαι εἰς τὰς τριόδης, ὅταν τὰς οἰκίας καθ αίρωσι». Πατρ. ὀξυλοβῶ τὺ ταχέως ὑκέάω, Ὠξύλος ὄνομα κύριον. ον. τριόφ αλλος. ὑξύνω παροξύνω. 

ὀξέως ῥάλλω», 

- ον» 

καὶ ὀξυν ὦ ὀξυνεῖς. ὀξυπας ὥς λίανιπεριπαθῶς" "οἱ δὲ Ῥω- * 4J ” 1 — — μαῖοι ὀξυπαθῶς εἶχον ἐπὶ τοῖς ἔναγχος ὑπὸ ο. παρεςρατηγηµένοις αὐτοῖς (Theo- puyl. Sim. ὃ 40). — '"Ἡ δὲ περιπάτους ἐποιεῖτο συχνός, ὀξυρεγμίαν προσποιηµένη”' (Ῥτουορ. Άτο, 4), ὀξύρροπο» ὀξέως Φέον. 

Poogle 



750 38 — ὀξὺς — οπλίτης 
αν. ΄ 

ὀξύς ταχύς. 
.. 4 « }.. -- 

ὀξυτενὴς ἡ οξεῖα τρίβος. 

ὀξύτης πικρία, αὐςηρία" 4ρριανός “κα- 
τὰ τὴν βασιλέως ὀξύτητα καὶ αὐτὸς ὠμῶς 
τε καὶ σὺν ὕβρει ἐξηγεῖτο.” 

ὀξυωπεῖν ὀξέως βλέπειν. τὸ θέμα ὀξυ- 

ωπῶ. 
2* .. 

ὀξυωπέςερος ὀξύτερον βλέπω». 
ὀξώδους. 
νε. 

ὀξωνος. 

θηκε.. Ῥωμαϊκὴ ἡ λέξεις. 
ὀπιπεύω περισκοπῶ. 
ὗπις ἡ ἐπιεροφή. 
ὀπισθοβάμων ὁ πάγηρος" (ΔΡ 6 196) 

... 6 ῃ ΄ η 24* 
ὀπισθοῤάμονα, τρίγηλο», ὀκτάπην νηκτάν. 

ὑπισθόδομος µέροςτι τῆς ἀκροπόλεως 
- 3 ΄ * 2 * * 2 

τῶν «Αθηναίων, ἕνθδα ην τὸ ταμιεῖον, ὅπι- 
- - - - ζ 

σθεν τᾶ τῆς «4θηνᾶς ναῦ, ἐν ᾧ ἀπετίθεντο 

τὰ χρήματα. «Ππημοσθένης ἐν τῷ περὶ συν- 
* .. .- νόὀ ’ 4 3 

τάξεως (14) '"ἀνέωξαν δήπε πρώην τινὲς τὸν 

. 

ὀξωτά. “4ριςοφάνης (αρ. Pollue. 6 69) περὶ | ὀπισθόδομον. Ἠατρ. 
’ .. τν. “ ... τ ν - { Σ 56 / 

Εὐριπίδου φησὶν ᾿"ὀξωτὰ σιλφιωτά, ἅπερ, ὀπισθύπους δίκη ἡ κε ἡμέραν ἆκο- 
ὡς αὐτός (ήσιν, ““καταπυγοσύνη ταῦι ἐςὶ | ληθᾶσα τοῖς ἀδικήμασιν. 
πρὸς κρέας μέγα. ὀπίςκτον (Ἠοπι. O 349) τελευταιότατον. 

* 

ὅπα φωνήν. 
. Ὀ . * 

ὑπαδός ἀκύλεθος" 'ὁ χρόνος δὲ ῥὁ ἄπρα- 
τός τε καὶ ἀθέκαςος, καὶ ἡ τύτα φύλαξ καὶ 
| N . — 22 * .. ” . — 1 ΄ 

ὁπαδὸς καὶ ἔφορος ἁλη θεια... ον. ΙΚορνδτος. | τῶν ἑργασίαι. 
ὀπάζει ἤ Φεωρεῖ, ἡ παρέχει, η διώκει. ὑπλαί αἳ πυξίδες, τῶν ἵππων» οἱ ὄνυχες. 

ὑπίσω ὄπισθεν. 

ὁ παῖς τὸν κρύςαλλον, ἐπὶ τῶν μήτε ὁπλή ὁ κυκλοειδὴς πὰς τῶν κτη»ῶ», οἷον 

[ 

Ὠ ⸗ J * / πίτης ὄνομα κύριον. 
οι ⸗ - 

ὅπλα φωτός Rom. 13 19) αἳ τῶν ἀρε- 

κατέχει» ὑυναμένων μήτε κε εἴναι ῥελομένων. | βοῶν προβάτων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἐχόν- 
ε , 2“ - — — 

ὑπασάμενος ἱταίρης λαβών. των κικρὺς ὄνυχας ἐν τοῖς τῶν ποδῶν ὅπι- 
. - , . 

ὑπάσας ἀντὶ τῇ παρασχώ»" (ΑΡΤ 149) | σθίωις, κυρίως δὲ ἐπὶ ἵππων. “4ριςοφάνης δὲ 
Αν . ν * J — —7 { - - α 3 — / ς J ” . 

ἅτινι ὁ ἕμπης ἀντιβίων» ὁπάσας εὖχος εοῦ | (ΑΟΝ. 741) ἐπὶ τῶν χοίρων ὁπλὴν εἴρηκε, καὶ 

9ανάτα. διμωνίδης ᾽ὁπλὰς ἐκίνει τῶν ὀπισφθίων πο- 
. 6 / ει — — — 

ὁ Παφλαγῶὼ»ν ἀτοσὶ προσέρχεται ὠψῶν | δῶν.' καὶ Ησίοδος (Ο. 487) ἐπὶ βοῶν ὁπλάς, 
΄ 4 . — * 3 * 

χολύκυµμα καὶ ταράττων καὶ κυκῶν (Α Ἐα. | καὶ τὸ ἐναντίον ἐπὶ ἵππα GSeut. 69) "νύσσον- 
, — ΄ ο) 3 - 4 2 

608) ἀντὶ τᾶ ἐκροφήσων q ἐπικαλύψων µε]τες χηλῇσιν. 
- 4 - — ΄ — ο 

τῷ κύµατι, αἰσχρῶς µέλλων µε καταπιεῖν. ὁπλιςσής ὁ ἐκ τῶν ὅπλων' (ΑΡ 7 930) 
΄ — ο — 3 Π 

ὅπερ. τᾶτο τὸ ὅπερ τὸ κυρίως ἐςὶ ὅη- "πάντα τὸν ὑπλισὰν κύόσκιον ὀλωλεκότα., 
* * έν - — — 3 * 3 - 

λωτικόν, καὶ ᾧ ἄν προςεῦῇ, τὸ κυρίως ἐκεῖνο ὑὁπλῖται πελταςιὶ φιλοὶ τῆς πεζικῆς εἰσὶ 
7— — ” * 

εἶναι σημαίνει. οἵο», ὅπερ ἄνθρωπος, ὁ κυ- | καὶ µαχίμου δυνάμεως, ἔχεσι δὲ διαφοράς. 
⸗ c— v ει 8 — 

ρίως ἄνῶρωπος, καὶ περ ὂν καὶ ὅπερ ἀγα- | ὁπλῖται μὲν γὰρ λέγονται οἱ βαρυταάτῃ κε- 
, κ . ο) η 2 « - ν 

Φό», τὸ κυρίως ὂ» καὶ ἀγαφόν. καὶ τῶν κα: | χρηµένοι ὁπλίσει κατὰ τὸν Μακεδορικὸν τρό- 
: Ἡ ὅ ν {. 3 

τηγορουμένω» δὴ κατ ἄλλου ᾧ ἂν τὸ ὅπερ /πον, ἀσπίσι περιφερέσι καὶ ὁόρασι περιµη- 
3 — d * 7 5 * προςεδῇ, κυρίως ἐχείνο κατηγορεῖσθαι ση κεςέροις, ψιλοὶ δὲ οἳ κεφοτάτῃ κέχρηνται, 

—3* * 4 .. 2 

καίνε, καὶ τὸ είναι τὸ ὑποκείμενον κυρίως, | τόξῳ καὶ ἀκοντίῳ καὶ λίδοις ἐκ σγενδόνης 

ἐν τότῳ δὲ καὶ τῦτο. ἢ ἐκ χειρός. οἱ δὲ πελταςαὶ μέση πως κέ- 
{ — / ε ’ - ψ ΄ 

ὀπή νυκτερίς (απ ἡ νῦν Ὀνρίς, ἡ διά- [χρηνται σκευῇ" ἤ τε γὰρ πέλτη μικρά τίς 
τρησις. ἐςιν ἀσπιδίσκη καὶ πούφη, καὶ τὰ δόρατα 

ο. 4 — — ς — 4 3 J * 

ὅπη πε. πολὺ τῶν ὁπλιτῶν λειπύόμενα. εἰσὶ δὲ καὶ τῆς 
— e· D 2 — οπῃ παρείκοι ὅπου ἐνεδέχετο καὶ ἔνε- | ὀχηματικῆς δυνάμεως τρεῖς διαφοραί (οξ ν. 

’ . * 

ἱππική). καὶ «4ρισοφάνης (Αν. 4041) -tor ὃυ- 
’ ή ή 

μὸν κατάθη κύψας παρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ 
{ . ὁ * 22 . ὦ — 

ὑπλίτης,, οἷον ὅπλα μὴ ἔχων Φυμῷ πολέπει 
[ή 

Η8ἳἛΟΡΩΝ. 

ὑπλιτεύειν ὁπλίεσθαι. 
ε ’ ε 4 J ’ * ⸗ 

οπλίτης ὡς μὴ ἐρέσσων παρα)λαμβάνε- 
ἳ , 

ται παρὰ Θεκυδίδῃ" ὁ δὲ ναύτης ὡς κοινω- 
. - 4 — 

»ὸς τῆς εἰρεσίας λαμβάνεται. seh. Thuo. 7 26. 

χώρει. 
ὑπηνίκα ὑπότε, ὅταν" Ἐενοφιῶν (Anab. 

3 5 18) "οἱ δὲ ἐφύσαντο, ὅπως, ὑὁπηρίχα ὃο- 

κοίη τῆς ὧρας, τὴν πορείαν ποιοῖντοι 
ὑπήτιον τὸ σουῤλίον, τὸ τὰς ὀπὰς ἐιι- 

ποιοῦ». 

ὄπιμα" ᾿ὁ δὲ Κόσσος τὸν βασιλέα Γάλ. 
λω» ἀποχτείνας τὰ σκῦλα τῷ 4ἱἱ ὄπιμα ἀνέ- 



ς , ς 9 ὀπλότερος — ὁρατὸν 

ὁπλότερος. κατ ἄμφω τίθεται παρ Ὁμήρῳ, καὶ συγκριτικῶς καὶ ἀπολελυμένως. Χαρίτων δὲ ὁπλοτεράων (Ποπι. ξ 2607), ἐπειδὴ δύο γενέσες χαρίτων ὑποτίθεται Ὅμηρος, πρεσβυτέραν καὶ νεωτέραν’ διὸ συγκριτικῶς λέγει ὁπλοτεράω». ὕποι ὅπου: "“ἀπαγγέλλειν κελεύσας ὅποι ποτὲ γῆς λοσρύην τὸν Καῤάδου ἀπολιπὼν εὔι' Eroecop. Pers. 2 5). ὁποῖος ποδαπός. ὕποι ποτέ ὅπου ποτέ. ὀπός τὸ τῶν ὀένδρων δάκρυο», καὶ τὸ ἀποςάλαγμα τᾶ γάλακτος (8εµ. A Ῥαο, 1184). (ΑΡ ὃ 258) ''πρύκριτός ἐςι Φίλιννα τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥβης πάσης.” ὁπόσην πλείςη»' ᾿ερατιὰν ἐκπέμπειν ὑπόσην πλείσην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἂν οἷός τε ᾖ. ὑὁπύσον καὶ ὑποσονοῦν», ὁπωσοῦν δέ. ὑπότερος ὁποῖος. 4ριςοφάνης Νεφέλαις (151) "ὁπύτερα τὴν γνώµην ἔχοι περὶ ἐμπί- δος,᾽' τουτέςι πῶς διαλογίζεται καὶ διανοεῖ- ται περὶ τῶν ἐμπίδω». ἐμπίδες δέ, ὃς ἡμεῖς κώνωπας καλοῦμεν. ὁποτέρωῦδεν ἀπὸ ποίου μέρους. ὕπου αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀπο- βάλλουσι, τουτέςιν ἐν δυσβάτοις καὶ τρα- χέσι τόποις. φασὶ τὰς ἐλάφες παρατριβάσας τὰ κέρατα ἀποβάλλειν πρὸς άμνους"' ὅψφεν ἐπὶ τῶν ἐργώδεις τὰς διατριβὰς ποιμένων εἰρῆσθαι τὴν παροιμία». ὕπου γε δή. Ὠπούντιος. οὗτος ἐσυκοφαντεῖτο ὡς πονηρὸς καὶ μονόφθαλμος. ριςοφάνης (Αν. 153) ἀλλ’ ἔγωγ Ὀπούνειος οὐκ ἂν γενοίµην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. λέγει δὲ ὅτι οὐκ ἂν γενοίµη» τυφλός. τὲς ὄν τυφλὴς ὅτω φασίν. Ὀππιανός Κίλιξ ἀπὺ Κωρύκα πόλεως, γραμματικὸς καὶ ἐποποιός, γεγονὼς ἐπὶ ΊΗάρ- κου «4ντω»ίνου βασιλέως, ἁλιευτικὰ ἐν βι- βλίοις ε’, κυνηγετικὰ ἐν ῥιῤλίοις ὁ’, ἰξευτικὰ βιβλία β’. ἀναγνωσθέντω» δὲ τῶν ποιημάτων αὐτᾶ ἐπὶ τῶ αὐτοκράτορος, ἐδωρήσατο αὐτῷ πρὸς ἕνα σίχον ἐν µέτρῳ ςατῆρα χρυσοῦν ἦγου» νόμισμα, ὡς λαβεῖν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσι νομισμάτων µνριάδας ᾖῥ.. ὀὑπτανεῖον τὸ μαγειρεῖον. ὀὑπτωασία ἡ ἀπόῤλεψις. ὀπτῆρας κατασκόπους,. "καί µοί τις 

ἐπίρρημα. 
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ὁπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνος πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει φράζει’' Σοφοκλῆς (ΑΙ. 29). ὑπτῶντες, ἕψοντες. ὕπωπα ἐδεασάμην. ὁπωπή ἡ πρόσοψις. ὁπώρα. καὶ ὀπωρίμων" "τοὺς βασιλι- κοὺς παραδείσες ἐξέτεμε», οἳ δὴ πλέοι ὀπω- ρίµω»ν δένδρων ἠσαν."' ὀπωρινός. ὀπωροφυλάκιον (lesaias 1 ϐ) τὸ τὰς ὀπώρας φυλάττο». ὀπωρώνης ὁ τὰς ὀπώρας πωλῶν καὶ ἀγοράζων». ᾽'μῆλόν τις διιὼν ἥρπασε" τὸν δὲ ὀπωρώνην τοῦ ἀργυρίου ἕνεκα ἀντιλαμβανό- µενο» αὐτοῦ ἔχεσθαι. ὅπως καὶ ὑπωσοῦν. «{αῤίὃ (ΑΡ, 50 ϐ) "ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σε."' τὸ ὅπως οὐκ ἔσιν αἰτίας δηλωτικόν, ἀλλ' ἐκβά- σεως. ὅρα δὴ καὶ σκόπει «{ημοσθένης ἐν τῷ πρὸς .«Πεπτίνην (84), ἀντὶ τοῦ ῥλέπε τοῖς ὀφθαλμοῖς. ὀραδείς Φεαθείς. ὀράμνους' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 999) ᾿"ἐνφάδε μὲν χλοάεσα τεθηλότι ῥῶλος ὁρά- µ»)ῷ φυλλάδος εὐκάρπα πᾶσαν ἔθειξεχάριν.' ή οραριον. ὕὅρασις γνῶσις. καὶ ὁ εὐαγγελισής (Το. 1 8) ''Φεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε" ἀντὶ τοῦ ἔγνω τρανῶς. ὁρᾶτε ἀντὶ τᾷ ἐνθυμεῖσδε «{ημοσθένης ἐν τῷ περὶ παραπρεσβείας. Ὁράτιος ὄνομα κύριον" "ὁ δὲ Οράτιος λελωβημένος ἦν τὰ σκέλη, ὑπωατείας τε οὐκ ἔτυχεν, οὔτε ἐν πολέμῳ οὔτε ἐν εἰρήνῃ, διὰ τὴν ἀχρηςίαν τῶν ποδῶν.' ὁρατὸν καὶ ἀόρατον. ὁρατὸν τό τε χρώμα καὶ ὃ λόγῳ μὲν ἔσιν εἰπεῖν, ἀνώνυμον δὲ τυγχάνει ὄν. τοιαῦτα δέ ἐςι πυρολαμπί. δες, κεφαλαὶ ἰχΦύω», λεπίδες, ὀφφαλμοὶ ἐχί- γω», τὰ ὄςρακα τῶν Φαλωαττίων, ἅπερ ἐν φωτὶ μὲν οὐχ ὁρᾶται ἐν σκότῳ δέ. οὐ γὰρ δοκεῖ χρῶμα εἶναι τὸ ἐν τούτοις φαινύμενον πυριοδές τι ἐν τῷ σκότῳ' ἴδιον γὰρ χρώμα- τος τὸ ἐν φωτὶ ὑρᾶσθαι, τὸ δὲ τούτων πυ- ρῶδες οὐχ ὁρᾶται ἐν φωτί. Philopon. in 3 de anima K2b. ὅτι ὁρᾶν ἔσιν ἐκ τοῦ τὸν ἀέρα ἔχειν τὸ διαφανές καὶ διαπορθμευτικὴν τῶν χρωμύ- των δύναμω, αὐτὺς ἀχρωμάτιςος ὤν, —* * * 

Οσ]ς 
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ὅτι τῶν ὁρατῶν ὁ’ εἶσι διαφοραί. τὰ μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἐν ἡμέρα µόνως ὁρᾶται, τὰ δὲ 
ἐν νυκτὶ µόνως, τὰ δὲ ἓν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα: 
τὰ δὲ ὅλως ἃ συνυπάρχειν πέφυκε τῷ σκότω, 
τῶν γὰρ ὁρατῶν τὰ μέν έσι χρώματα τὰ δὲ 
ἀνώνυμα. τὰ μὲν οὖν χρώματα µόνως ἐν 
ἡμέρῳ Φεωρεῖται, οὐδαμῶς δὲ ἐν νυκτί.. τῶν 
δὲ λαμπρῶν λεγ ομιένων τὰ μὲν ἐν νυκτὶ µό- 
;ως ὁρᾶται, τὰ δὲ ἐν ἡμέρι µόνως, τὰ δὲ 
καὶ ἐν γυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα. τὰ μὲν γὰρ αὐ- 
τῶν ἐςὶν ὑπέρλαμπρα, τὰ δὲ ἀμνδρά, τὰ δὲ 
µέσως. τὰ μὲν οὖν ἀμεδρὸν ἔχοντα τὸ λαµ- 
πρὺν µύνως ἐν νυκτὶ ὁρᾶται, οἷον πυρολαιι- 
πίδες λεπίδες καὶ τὰ Όμοια" τοέτων γὰρ ἐν 
ἡμέρα τὸ λαμμρὸν οὐ φαίνεται, νικώμενον 

ὑπὺ τῇ μείζονος. ἔτι δὲ καὶ ἀςέρων οἱ πλείας. 
τὰ µέσα δὲ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα, οἷον σε- 
λήνη χαΐ τινα τιῶν ἄσρων, ὡς ὁ ἑωσφόρος, 

ὕταν πρὸς τῷ ὀρίζοντι γένηται ὁ ἦλιος καὶ 

αὐτὸς ὁ ἑωσφόρος περιγειότερος . ἔτι δὲ 
καὶ πῦρ" τοῦτο γὰρ ὅσον — ἀέρα τε- 
λειοῖ, καὶ εἷς ἐνέργειαν ἄγει τὸ διαφανὲς αὐ- 

τοῦ ὡς καὶ τὰ ἐν αὐτῷ χρώματα θείκνυσθαι, 
ἐν δὲ τῷ λοιπῷ ἑαυτὸ μὲν δείκνυσιν, ἐκείνο 

δὲ τὸ διαφανές οὖκ ἄγει εἲς ἐνέργειαν ὖθεν 
αὐτὸ μὲν ὀρῶμεν πύρρωῦεν ἐν σκύτω ὄντες, 
οὐδὲν δὲ τῶν περὶ ἡμᾶς χρωμάτων». ἐν δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ τὸ πῦρ πάλιν φαίνεται» ὡς λαμπρὸν 

μέν, οὐδὲν δὲ ὁρῶν εἲς τὸν ἀέρα διὰ τὸ ἤδη 
ὑπὸ τοῦ μείζονος λαμπροῦ παθεῖν. καὶ τὸ 
τῆς σελήνης λαμπρύν, διὰ τὸ μὴ ἄγων ἁμυ- 

ὁρὸν εἶναι, φαίνεται ἐν ἡμέρᾳ. τὰ δὲ ὑπέρ- 
λαµπρα µόνως ἐν ἡμέρᾳ, οἷον ὁ ἡλιος, ἐπει- 

δὴ καὶ αὐτὸς τοῦ τῆς ἡμέρας φωτὸς αἴτιος. 
Philopon. in 3 de anima Τ, 1 α. 

Ὀρβηλοῖο" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 115) 
"τὸν πάρος Ὀρβηλοῖο μεμυκότα δειράσι ταῦ- 
ρον.” 

 ογαῖος. 
η *4 } 

0} 

ὤ 

ἂν ἐπιδυμιεῖν, καὶ ὀργῶντες παρὰ 

Θουκυδίδη (4 108) ἀντὶ τοῦ ἐπιθυμοῦντες. 

''"Ἠρύδοτος ἰδὼν Θουκυδίδην ὑπὸ ἐνθησια- 

σμοῦ τινὸς ὁακρύοντα, ἔφη µακαρζω --- 
μαθήματα.” ον. Θουκυδίδης. 

ὀργάνειας ταράδειας, εἰς ὀργὴ» ἐμρά- 

λοις" (5 ΟΙ 354) "καὶ γὰρ ἂν πέτρη φύσιν 

σύ ὀργάνειως. 
ἃ ὀργάς [ εὔγειος καὶ σύμφυτος καὶ λι- 

παρὰ καὶ ἀκμαία γῆ. ἐνεκάλεσε δὲ ὁ ΠΠε- 

ρικλῆς τοῖς ἸΜεγαρεῦσιν ὅτι τὴν ἱερὰν γῆν 

Ὀρβηλοῖο -- ὀργεῶνες Ὁ 

τὴν ὀργάδα ἐγεώργησαν" (ον. "4νθεμόκρι- 
τος. 'Ἡ τὴν μὴ προσήκασαν ὀργάδα κατα- 
νέμειν, η τὴν κοινὴν μόνες διακρατεῖν' «Ώ]ο- 
nys. Hal. 1 Τ9) περὶ ᾿Βώμου καὶ Ῥήμου. καὶ 
αὖθις (ΑΡ 641) "τμήξας εὐαρύτο ῥάχιν ὁρ- 

γάδος.”' 

ὀργάς. τὰ λοχιώδη καὶ ὀρεινὰ χωρία καὶ b 
οὐκ ἐπεργαζύμενα οὕτω καλεῖεαι' ὅψδεν καὶ 
ᾗ ἸΗεγαρικὴ ὀργὰς προσωνοµάσθη, τοιαύτη 
τις οὖσα. Πατρ. 

ὀργάσας (ἨΠετοᾶοί. 4 64) μµαλάξας. 
ὄργασον κυρίως τὺ πίσσωσο»’ ὀργὴ γὰρ 

παρ Ἴωσιν ἡ πίσσα. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ 
σπαργᾶν καὶ ὀργιάζεσθαι, καὶ τὸ μάλαξον” 
“ριςοφάνης {Ἀν. 840) ''πηλὺν ἀποδὺς ὄργα- 
σον’ ἀντὶ τοῦ φύρασον, µάλαξο», 

ὀργέων ἀντὶ τᾷ ὀργεώνων «{νσίας. Harp. 
ὀργεῶνας. Ἰσαίου λόγος ἔσι πρὸς ὁρ- 

γεῶνας. ὀργεῶνες δέ εἶσιν οἱ ἐπὶ τιμῇ θεών 
Ἶ ἠρώων συνιόντες" ὀργιάζειν γάρ έσι τὸ 
Φύειν καὶ τὰ νομιζόμενα ὁρᾶν, ἤ παρὰ τὸ 
ὀρέγειν τὼ χεῖρε, ἢ παρὰ τὰ ὄργια, ἢ διὰ 
τὸ ἐν ταῖς ὀργάσι καὶ τοῖς ἄλσεσι τὰ ἱερὰ 
ὁρᾶν. οἱ μέντοι ποιηταὶ ἔταττον τοῦνοιια 
ἁπλῶς ἐπὶ τῶν ἱερέων. µήποτε δὲ ὕςεραν νε- 
)ύμισαι τὸ ἐπὶ τιμῇ τινὰς τῶν ἀποθανόντων 

καὶ ὀργεῶνας ὀνομάζεσθαι, ὡς ἔτι 
ἐκ τῶν Οεοφοάςη διαθηκών Harp.). 

τῶν ἐξ ᾿Ελευσῖνος ὀργεώνων ες φησὶν Al- 
λιανὸς ἐν τῷ περὶ προνοίας. 

ὀργεῶνες οἳ θύται. . 
ὀργεῶνες οἱ τοῖς ἰδίᾳ ἀφιδρυμένοιςν 

Φεοῖς ὀργιάζοντες. ὀργιάζειν δέ ἐσι τὰ τῶν 

Φεῶν ὅργια τελεῖν, τουτέςι µυςήρια καὶ »ό- 

µµµα. Νόμων ὁ ϱ.910) "μὴ κεκτήσθαι ἔσω 
ἐν ἰδίαις οἰκίαις Ἱερά. τὸν δὲ φανέντα κεκτη- 

µένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν» τὰ ὁημόύ- 
σια... Σέλευκος ὁ) ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν 
Σόλωνος ἀξύνων ὀργεῶνάς φησι καλεῖσθαι 
τοὺς συλλόγους ἔχοντας πὲρί τινας ἥρωας ἡ 
θεούς. ἤδη δὲ μεταφέροντες καὶ τοὺς ἱερέας 
οὕτως καλοῦσι»' ὁ γοῦν “ντίμαχος ἐν τῇ 
«{νύῇ Υ "ἔνθδα Καβάρνους Φῆκεν ἀγακλέας 
ὀργειῶνας, καὶ ὁ «4ἰσχύλος ἐν Ἰηνσοῖς τὸν 
ἱερέα τοῦ Καΐχου προσαγορεύων ᾿πυταμοῦ 
Καΐκα χαῖρε πρῶτος ὀργεών, εὐχαῖς δὲ σώ- 
ζοις δεσπύτας παιωνίαις.' περὶ δὲτῶν ὀργεώ- 
»ων γέγραφε καὶ Φιλόχορος": "τοὺς δὲ φράτο- 
ρας ἐπάναγκες δέχεσθαι καὶ τοὺς ὀργεῶνας 
καὶ τὸς ὑμογάλαχτας, ὃς γεννήτας καλᾶμεν. 

” 

σε 

συνιέναι 

συνιδεῖν 



ὀργή α — ὀρεοπολῶ 

.. ὀργή ἐσι λύπη μεθ ὑπολήψεως τοῦ ὁλι- 
ωρεῖσθαι' ἡ τοίνυν διὰ τὴν τοιαύτην ὑπό- 
ληψιν Υινοµένη λύπη ὀργή έσιν. 

d ὀργ ή. ὅτι οὐ τὸ ὑπωσοῦν παρακολαῦᾶν 
τωὶ γένος. τῇ γοῦν ὀργῇ παραχολουθεῖ μὲν 
ἡ λύπη, οὐ μὴν ὡς γένος. οὐ γὰρ ἡ ὀργὴ 
λύπη" οὐδὲ διὰ τοῦτο ἔσιν ἡ λύπη ἡ μετὰ 
τῆς ὀργῆς. οὖσα, διότι ἦ ὀργὴ ἔσιν ἀλλ’ ἐπὶ 
τῇ λύπη ἡᾗ ὀργή. προτέρα γὰρ ἡ λύπη τῆς 
ὀργῆς' λυπηθεὶς γάρ τις ὡς ἠὑικημένος ὁρ- 
Ίδεται. οὐ τοιῦτον δὲ τὸ γένος ὡς προὐπάρ- 
χει χρόνῳ τοῦ εἴδους. Alex. Aphrod. in Τορ. 
p. 176. 

ὀργῇ παρὰ Θουκυδίδη «4 140) ἀντὶ τοῦ 
ὁιανοίᾳ, τρόπῳ, σκοπῳ. 

ὄργια μυσήρια, ἱερά. 'εὖθὺς ἅπασι πρό- 
Ζειρον λέγειν ὅτι ἄνθρωπος οὗτος τῇ Ἁίων 
δεῷ καὶ τοῖς Ἰθυφάλλοις ὠργίακεν. ο ν. 
ῥύσρυχος. 

ὀργιάζων Φύω», ἐπιτελῶν. 
ὀργμεύοντες' '"ᾖσαν δὲ ὄρη παντρίων 

Φηρίων ἀνάπλεα, ἃ κατὰ κύκλους ὀργμεύον- 
τες αἱ σρατιῶται πολλὰ τῶν» Φηρίων ᾖρην." 
εν. ὤγμενον. 

ὀργυιά, ἐπὶ τοῦ μέτρου. καὶ τετρόρ- 
Ίνιος" (ΑΡ 6 92393) "τοῦτο κατ εὐψαμάνδου 
χείµενον ἠιόνος δισσάκι τετρόργνιον.᾽ 

ὀργυιαί τὰ μετὰ τῶν ἰδίων χειρῶν μέ 
τρα. καὶ ὀργυιαῖος ὃ μέγας. 

ὀργυιωμιένοιςἐκτεταμένοις, ἐπιθυμᾶσιν, 
ὀργῶ ἀντὶ τοῦ ἐπιθυμητικῶς ἔχω. «4ρι- 

σοφάνης (Αν, 465) "ὀργῶ »νὴ τὸν «ία καὶ 
προπεφύραται λόγος εἷς µιοι, ὃν διαιιάττειν 
οὐ κωλύει, ἀπὸ τῶν ἀλφίτων" ὁμοῦ γὰρ 
ἐφύρων, εἶτα εἰς μοίρας διένεμο». προπεφύ- |; 
ραται οὖν ἀντὶ τοῦ προγεγύµναςαι, προκα- 

τεσκεύασαι, πηὐτρέπιςσαι. ἡ μεταφορὰ ἀπὺ τῶν 
τὰ ἄλευρα φυρώντω», εἶτα μάζας ποιάντω». 

ὀργῶσα ἐπιθυμοῦσα, ἡ μανιῶσα. 
ὀρέγει παρέχει. 
ὀρέγεται ἐπιδυμεῖ. 
ὀρεγ»ύς (Ποιπι. 4 3541) ἐκτείνας. 
ὀρεγόμενος ἐπιθυμιῶν. 

. ὀρεία ἡ ἐν ὄρεσιν ἀναςρεφομένη" (ΑΡ ϐ 
173) “τάσδε δεῇ χαίτας περὶ δίκλιδι Φῆκεν 
ὀρείᾳ”" τᾗ ἐν ὄρεσιν, καὶ ὄρεια µῆλα τὰ ἐν 
ὄρεσι γινόμενα. 
 ὀρεία τραχεῖα, σύνδενδρος" 
ὀρεία τις ἦν καὶ σενή.᾽᾿ 
τὰ τοῦ ὄρους' (ΑΡ 6217: οἵ  ν, λάτρις) "ὃς 

'ᾗ δὲ ὁδὸς 
καὶ ὄρεια ἀδετέρως 
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rcidꝰ ὄρεια ἐνδυτὰ καὶ Ἑανθοὺς ἐκρέμασεν 
πλοκάμης.᾽ καὶ Φώτιος ὁ πατριάρχης "“ὄρειά 
σου τὰ ὁῶρα, κάςανα καὶ ἁμαρῖται. 

ὀρείαις ταῖς ὀρειναῖς" “ρισοφάνης (Αν. 
746) "μεθ ἧς ἐγὼ νάπαισέ τ ὀρείαις Ιζό- 
μένος.) 

ὀρείαυλος ὁ ἐν τῷ ὄρει αὐλῶν. 
Ὀρειβάσιος Σαρδιανός, γνώριμος. Tu- 

Muvũ tũ Ρωμαίων βασιλέως, καὶ κοιαίσωρ 
ἔπ᾽ αὐτοῦ κατασαθεὶς Κωνςαντίνου πόλεως, 
ἔγραψε πρὺς τοὺς ἀποροῦντας τῶν ἰατρῶν 
Αιῤλίω δ, πρὸς Ἰουλιανὸν τὺν βασιλέα βι 
βία οβ”, ἐπιτομὴν αὐτῶν ἐν βιῤλίοις δ’, πρὺς 
Εὐςάθιον τὸν υἱόν, καὶ περὶ βασιλείας, καὶ 
περὶ παθῶν. 

ὀρειβάτης ὁ ἐν ὄρεσι βαίνω». ἡ τρα- 
γωδία φησίν (8 ΡΜ]. 96) Ἱάλλ᾽ αὖ Φανᾶμαι 
5 ἐν αὐλίω μόνος, οὐ πτηνὸν ὄρνιν, ἠδὲ 
ης’ ὀρειῤάτην τύξοις ἐναίρων τοισίδ», ἀλλ’ 
αὐτὸς τάλας θανὼν παρέξω δαῖθ᾽ ὑφ᾽ ὧν 
ἐφερβόμην.) ̓ καὶ ὀρειῤατεῖν, 

ὀρεινή ἀπὸ τοῦ ὄρους. 
ὀρεινομῶ τὸ ἐν ὁ ὀρεσι διαιτῶμαι, 
ὀρειονόμων τῶν ἐν ὄρεσι διαιτωµένων" 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ6 14)" ερισσοὶ Φέσαν ἅ ᾱρ- 
μενα σέχνας, «ᾶμις μὲν δηρῶν ἄρκυν ὀρει- 
ονόμων."' 

ὄρειο» πρέμ»ο», καὶ ὄρειος ὑμίχλη. 
ὀρειπολῶ. 
ὀρεῖς τὰς ἡμιόνες, ἡ εὐθεῖα ὀρεύς. 
ὀρειφοίτης ὁ ἐν ὄρει φοιτῶν. 
ὀρείχα λκος ὁ διαυγὴς χαλκύς, 6 δύκι- 

μος" Ἠφιερὸν ἐλάτης κοιλάναντες ἐναρμόξα- 
σιν εἲς αὐτὸν κώδωνας ὀρειχάλ χυς. ἐν ἐπι- 
γοάμματι (ΑΡ 6 394) ταῦτ) ὀρειχάλκη λάλα 
κύβαλα καὶ µυρύεντα ῥόςρυχον θήκωτο." 
καὶ ὀρείχαλκος σήλη. 

ὀρείων τῶν ἐν ὄρεσι διαισωµένων. Φι- 
λοκτήτης φησίν (936) “᾿ὠ λιμένες, ὠ προβλή- 
τες, ὦ δυνονσίαι Φηρῶν ὀρείων, ὦ χαταρ- 
ρῶγες πέτραι. 

ὀρεκτεῖν ἐπιθυμεῖν. 
κτιᾶν. 

ὀρέξει δώσει, ἐκτενεῖ. 
ὄρεξις ἐπιδυμία. 
ὀρεοκόμος ὁ τοῦ ὄρους ἐπιμελούμενος, 

ὀρεωκ όμος δὲ ὁ ἐπιμελητὴς τῶν ἡμιόνων" 
ὀρεὺς γὰρ ὁ ἡμίονος, καὶ ὀρικῷ ζεύγει 
ἀντὶ τοῦ ἡμιόνων. 

ὀρεοπολῶ περὶ τὰ ὄρη ἀναρέφομαι. 

νε 3} 
TAVIGOV και ορὲ» 
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ὀρεωπολῶ δὲ τὺ περὶ τοὺς ὄνους ἀναςρέ- | δὲ προσαγγελθέντω» τοῖς Καρχηδονίοις ὀρδὴ 

φοιίαι. 

ὀρεσκῷος ὁ ἐν τοῖς ὄρεσι διατρίβω». 

Ἠοπι. 4 2608. 
Ὀρέσειον ὄνομα κύριο». 

. Ὀρέσης ὁ ἐν ὄρεσι διαιτώµεένος" “ρι- 
. .. “.. , 

σοφάνης Aech. 1167) ᾿είτα κατάξειέ τις αὖ- 
— 2 3 4 * “". 

τὸν τῆς κεφαλῆς Ὀρέσης (ιαινόµενος. 
ζ 

ν  Ὀρέσης. οὗτος προσποιούµενος µανίαν 
⸗ 7 * 4 

τοὺς παριόντας ἀπέδυεν"' ἠν γὰρ λωποδυύτης. 

ἢ κατὰ προσωνυμµίαν, ἀντὶ τοῦ αινύμενος 

ὡς ὁ Ὀρέσης, καὶ παροιμία «Α Ἀν.713) '' Ὄρέ- 
-- 6 ’ R - .. 3 3 

στῃ χλαϊνων ὑφαίνειν. (1471) εἰ γὰρ ἐντὺ 
— — — — 

χοι τις ἡθῳ τῶν ῥροτῶν νύκτωρ Ὀρέξῃ, γω" 

μνὺς ἦν πληγεὶς ὑπ αὐτῦ πάντα τάπιδέξια." 

οἳ ἥρωες δυσόργητοι καὶ χαλεποὶ τοῖς ἐμπε- 
** * [4 ⸗ 

λάζουσιν ἐγίνοντο". διὸ καὶ οἱ τα πρῴῷα πα: 

ριόντες ἐσίγων (εξ. ν. οὐκ εἰμὶ τούτω»). ἔπι" 
ο. ο .. — 2 κ) / 

θέξια δέ, τοτέσι τὰ δεξιὰ τῆς ὄψεως, ἐπλήτ- 
- * ΄ » ον 

τοντο γὰρ οἱ ἐντυγχάνοντες τῷ ΟὈρέσῃ, Δχὶ 
- “ .” .. 

δὲ τῷ "4γαμέμνονος ἀλλὰ λωποδύτῃ τινί. η 

ἐπιδέξια, ὀφδαλμοὺς καὶ κεφαλήν. ἢ ὅτι οἱ 
ἐντυγχάνοντες νυκτὺς ἥρωσι Φιέσρεφο»ν τὰς 
ὄψεις. 

ὀρεχὺ εν κινεῖν, συ»ταράττεσθαι' ἄρι- 

ςοφάνης Mub. 1371) ᾽κάνταῦνα πῶς οἰεσθέ 

µου τὴν καρδίαν ὀρεχθεῖν; ὅμως δὲ τὸν ὃυ: 

μὸὺν ῥακὼν ἔφην. 
’ — 

ὀρεωπώλης ὁ τοὺς ἡμιόνους πωλῶν. 
ὄρηκι ὀιεγερνείης. 

J * * — 

ὄρη ἔρημια τὰ ἀοίκητα. τουτέςι βόρεια 

καὶ νότια τμήματα" ταῦτα γὰρ τὰ μὲν διὰ 

ψυχρύτητα τὰ δὲ διὰ θερμότητα ἀοίκητα 
µεμένηκε παντελῶς. Theodoret. in Ps. 747. 

ὄρύαι (Ποια, 9 414) ὀνεγερθήῆναι. 
ὀρ9 αἲς ἀκοαῖς προ ύμοις' 'ὃ δὲ /κασε 

τοῦ Φεοῦ ὀριαῖς ἀκοαῖς. 
’ * .. * ⸗ 

ο ὀρθή: Πολύῤιος ᾿"διόπερ ὡς οὐδέποτε 
- Γ —* ιά -. τ / 

μᾶλλον ὀρθὴ καὶ περίφοβος ἡ τῶν Γωμαίων 

πόλις ἐγεγόνει, καραδοκοῦσα τὸ συμβησόμε: 
3 α) .. ⸗ — ⸗ 

νο». καὶ αὖθις "τὰ ἔθνη τῆς Ἰβηρίας ὁρ: 
— — * 2 244 

θῶς αὐτοῖς ἀντικανδιςάιενα. ἀντὶ τοῦ ἀνέ- 

δη», ἀποτύμως. 
- 2 4 

ὀρὺὴν ὁ) ἐντυγχάνει ἀντὶ τοῦ ευθύς 
εντ” .. 

Υπερίδης. 
3 ο. - . 3 — ’ * 2 * 8 

ὀρθῆς δὲ τῆς πύλεως ὅσης ἐπιτά- 
3 - 4 

τοις, ἀντὶ τῇ κεκινηµένης καὶ πεφοβημένης, 

Ὑπερίδη σίν. «ἰσχίνης δὲ ἀντὶ τᾷ ἅπα- ρίδης φησίν. Χίνης δὲ ἃ 
— 3 22 νά * 2 Φοῦς καὶ ἀκεραίου. ᾿ὀρθῆς ὁ᾽ ἡμῖν τῆς πα- 

ν . 4 * er 4 

τρίδος οὔσης.' καὶ Πολύβιος (9ῦ 4) “"τότων 

καὶ περίφοβος ἦν ἡ πόλις διὰ τὴν ἀδηλό- 
τητα τῶν προσδοκωµένων.᾽ 

ὀρνθῆς φρενός τῆς ἀληώᾶς: (5 0Η 528) 
. ο » ΄ 2 - 2*82 — ⸗* ”ν 

ἐξ ὀμμάτων ὁ ὀρθῶντεκάξ ὀρῦης φρενος. 
» ο) » , — 2* 22* ὀρθία. ὀρθία λέγεται φάλαγξ οταν ἐπι 

χέρας πορεύηται, πολλαπλάσιον ἔχουσα τὸ 
βάδος τοῦ μήκους. καθύλα μὲν παράµηκες 
λέγεται πᾶν τάγμα ὃ ἂν τὸ µῆκος ἔχῃ πλέον 

— * ο * 4 ΄” - 

τοῦ ῥάψους, ὀρῶιον δὲ ὁ ἂν τὸ βάδας τοῦ 

μήκους, Aelian. Tuet. 29. 
ὀρθιασμάτων» ἀνατάσεως ῥημάτων" η 

τῶν μετὰ βοῆς κόµπων»"' ἢ τῶν μελῶ», παρ 
'ὧσον ὄρθιος νόμος κιθαρῳδικός. 8οµ. Α Ach. 
1041. 

ὄρύιον νόμον καἰτροχαῖο». τὲς δύο 
»ύµους ἀπὸ τῶν ῥυὺμῶν ὠνόμασε Τέρπαν- 
ὄρος: ἀνατεταμένοι ὁ) ἦσαν καὶ εὔτονοι, Ὅμη- 
ρος («4 10) "“ἔνθα ςᾶσ ἤνσε Φεὰ μέγα τε 
δεινόν τε ὀρδι "4γωιοῖσι. οἳ φομ. AAch. 16. 

ὄρψιος νόμος. "Τιμόθεος ὁ αὐλητὴςα 
ηῦλει ποτὲ τῆς 49ηνᾶς τὸν ὄρθιον νόμο» 
καλούμενον, καὶ ἐς τοσόνδε ἐξέπληττεν --- 
αὐλήμωτα. ὁ δὲ --- γενόμενος." α. ν. Ίιμό- 

Ψεος d. 

ὕρδιος νόμος ὁ κιθΦαρῳδικὺς τῆς ἁρ-ν 
μορίας. ἦσαν δὲ ἑπτά. οξ- ν. νόμος b. 

ὀρὺο ἐκπεπληγμένοι: Polyb. 9 5) "οἱ δὲ 
"Ρωμαῖοι µαθόντες ὅτι 4νρίῤας πολιορκεῖ τὰς 
ῥυνάμεις, ὀρθοὶ ταῖς διανοίαις καὶ περίφο- 

βοι πάντες ἦσαν ὡς καὶ πρὺς τὰ ὅλα ὃια- 

τεινούσης τῆς ἐνεςηκυίας κρίσεως. 
ὀρόκραιρος ναῦς ἡ ὀρθὰς κεραίας 

ἔχουσα (Πομῃ, ὃ 8). 
ὑρθοπλὴξ ἵππος ὀρθὸὺς ἐπαιρόμενος 

καὶ πλήσσω»" «ἄριςοφάνης «4ναγύρῳ “ὡς ὁ) 
ὀρθοπλήξ" πέφυχκε γὰρ ὁυσγάργαλις. 

ὑρύ ὁς. λέγεται καὶ ὄρφιος. Ἰ]άρχος (Λη- 
(οι. ὁ 5) "ὀρνὸν δεῖ εἶναι καὶ μὴ ὀρθέμενον. 

ὀρνοςάδια. οἳ σατοὶ χιχῶνες ὀρῷαςά- 
τοι, οἱ δὲ συρόµενοι συρτοί. seh. ALys. 45. 

ὀρδοτίτόιος ἡ παρθένος ἡᾗ ὀρθὰὲς τὰς 
τιτθοὺς ἔχουσα. ὄδεν καὶ ἐπιτίτῶιον τὸ 

ὑπομάζιον. 
ὀρύοφοιτοσυκοφαντοδικοταλαι» 

πώρω»"' Αριςοφάνης (εβρ. 525) ᾿"ὑτιὴ ῥά- 
λοµαι τούτων ἁπαλλαχθέντα τῶν» ὀρύοφοι- 
τοσυκοφα»τοδικοταλαιπώρων τρόπων», ζην 
ῥίον γενναῖον ὥσπερ Ἠόρυχος, αἰτίων ἔχω 
ταῦτα ὁρᾶν."' 



ὀρθρία 

ὀρθρία ἡ τοῦ ὄρθρου κατάςασις. 
ὄρθριος νόμος οὕτω χαλάμενος νόμος 

κιθαρωδικός. ριςοφάνης (Εοε]. 735) ᾿πολ- 
λάκις ἀναςήσασά [ὀ εἰς ἐκκλησίαν ἀωρὶ νύ- 
κτωρ διὰ τὸν ὀρθριον »όμο».'' οἶμαι, ὄρθιον 
ΨΦέλει, ἡ ὄρθριο» διὰ τὸν ὄρθρον. 

ὀρδριοφοίτης ὃπαραγενόμενος ὄρθρε. 
ὀρθρογύη (Ἠε». Ο. 566) χελιδώ». λέγε- 

ται καὶ ὀρθρόλαλος" (ΑΡ 6 247) "“κερκί- 
ὅας ὀρθρολάλοισι χελιδόσιν εἰκελοφώνους, 

ὀρθδ νόμω τῷ τῆς ἀγάπης" (8 ΑΙ. 350) 
..3. - ΄ ’ » - ⸗ 
ἐιιῶν φίλων μόνοι ἐμμένοντες ὀρθῳῷ »όμῳ. 
ὀρθωσία ἡ ὄρθωσις. 
ὅρια ἐὺνῶν καὶ ὅρια πατέρων». 

ὀριῤρεμέτης ὃ βροντῶν ἀπὺ Όρους. 
ὀρειγενὴς δὲ ὁ ἐν τῷ ὄρει γεννηθείς. 

ὀρίγανος ἡ βοτάνη, ὑηλυκῶς παρὰ 
44ριςοφάνει Eeel. 1065). 

ὀριγνηςθ ναι ἀντὶ τὸ ἐπιθυμῆσαι. καὶ 
ὄριγ»ώμεδα ὀρεγόμεθα. "ὃ δὲ ἐδήλωσεν 
ὡς ὁριγνώμενος χριςιανὺὸς γενέσθαι, 

ὀρέδρομος ὁ ἐν ὄρει τρέχων. 
ὀρίνεται ταράσσεται, ἐπιθυμεῖ". (ΑΡ 7 

3205) ""ψυχὴὶ γὰρ σέο μᾶλλον ὀρίνεται, εἰσύκε 
ῥέξω ὅσσ' ἐπ᾽ 4χιλλῆος Πύρρος ἔτευξετάφῳ."' 

ὅριον ὁ ὁρισμός, ὄφειον δὲ τὸ ἀπὺ τᾷ 
ὄροις. 

ὁρισμιός. ὅτι τῶν ὁρισμῶν τῶν μὲν λαµ- 
βανομένων ἐκ τῆς ὕλης τῶν δὲ ἐκ τοῦ εἶδες 
τῶν δὲ ἐκ τοῦ συναμφοτέρου, ὃ ιιέν ἐςιν 

ἀργὴ ἀποδείξεως, ὁ ἐκ τοῦ εἶδαης, ὃ δὲ συµι- 
πέρασμα, ὁ ἐκ τῆς ὕλης, ὃ δὲ ἀπόδειξις τῇ 
Φέσει διαφέρουσα, ὃ ἐκ τοῦ συναμφοτέρου. 
οἷον ῥουλύμενός τις ὑρίσασύαι τὸν δυµόν, 
χέχρηται συλλογισμῷ τοιούτῳ" ὁ θυμούμε- 
νος ὀρέγεται ἀντιλυπῆσαιί τὸν ἄρξαντα τῆς 
λύπης"' τοῦ ὀρεγομένου ἀντιλεπῆσαι ζεῖ τὺ 
περικάρδιο» αἶμα". εἶτα τὸ συμπέρασμα, τᾷ 
Φτμουμένου ἄρα ζεῖ τὸ περικάρδιον αἶκα, 
τούτου οὖν τοῦ συλλογισμοῦ καὶ τῆς ἀπο- 
δείξέως ὁ μὲν ἐκ τῆς ὕλης ὁρισμὸς τὸ θυμῦ 
συμµπέρασµά ἐςιν, ὁ δὲ ἐκ τοῦ εἴδους ἀρχή. 
ἔσι γὰρ ἡ πρώτη πρότασις ἡ λέγωσα, ὁ ὃυ- 
µούμενος ὀρέγεται ἀνειλυπήσεως, ἡ δευτέρα 
δέ, τοῦ ὀρεγομένου ἀντιλυπήσεως ζεῖ τὺ πε- 
ρικάρδιον αἷμα. ἐν μέντοι τῷ ὁρισμῷ τῷ ἐκ 

τοῦ συναμφοτέρου ἀνάπαλιν ἀρχόμεθα: ζέ- 
σις γάρ φαμεν τᾷ περικαρδίη ὤἵματος" εἶτα, 
δι ὄρεξιν ἀρτιλυπήσεως, ὁ δὲ τέλειος ὁρισμὸς 
οὐ μόνον τὸ ὅτι ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν διδάσκει. 

--ὁρμή 786 
ὀρκάνας εἰρκτάς. 
ὑρκάνη. ««{υκοῦργος κατὰ «4{«υκόφρονος 

β’. μήποτε ὁ φθαγμός, τητέςσι τὸ περίφραγ μα 
καὶ ἡ αἱμασιά, οὕτω καλεῖται, παρὰ τὸ ἐρύ- 
χειν, ἡ παρὰ τὸ ἕρκος εἶναι. Όμηρος (ω 3 39) 
᾽"αἱμασιὰς λέξοντες ἁλωῆς ἔμμεναι ἕρκος. 
Πατρ. 

ὀρκωπάτην χλευαςὴν δὲ ὅρκων. 
ὄρχιος-Ζεύς. καὶ ὅρκιον σκῆπτρον, 

καθ᾽ οὗ ὤμνυον οἱ ̓ Αμσιλεῖς, Ἶ ῥάῤῥδος. 

ὄρκος τύπος" "οὕτω παισὶ χρήσαιο κλη- 
ρονόμοις. οὕτω τὰ καὶ τὰ Φεός σοι δοίη."' 

ῥρκωμοσία καὶ ὁρκωμότης καὶ ὅρ- 
κχωμοτῶ. 

ὁρμαδός σύνδεσμος, σίχος. ''τοσοῦτον 
ὁρκαθδὸν κακῶν συνειληφὼς ἔκρυψε τὰ τοῦ 
Τιβερίου μειονεκτήματα” (ο. ν. Γάιος). 

ὁρμαίνοντα (Ποπ. X4) ἐνθυμέήμενο». 
ὀρμεῖν ἐπὶ ξηρᾶς, ὑρμίζω δὲ ἐπὶ ὃα- 

λάσσης καὶ νηός, καὶ ἐπὶ ἀναπαύσεως.΄ Al- 
λιανός ""άναπανοκπένων» καὶ ὁρμιζομένων τὴν 
τελευταίων» ὄρμισιν τὸ Φεῖον οὐκ ἀμελεῖ τῶν 
καλῶν τε καὶ ἁγαδῶν ἀνδρῶν." 

ὄρμενα τῶν λαχάνων πάντα τὴ ἔκκε- 
κανληκότα. οἳ δὲ τῆς κράµβης τὸ ἐντὸς κύ- 
ημα, οἳ δὲ τὸν ἄγριον ἀσπάραγον. 

Ὅρμενος ὄνομα κύριο». Ἠοπι. 9 0274. 
ὁρμή. ὁρμὴ ἡ πρώτη τοῖς ζῴοις σύνεςιν 

ἐπὶ τὸ τηρεῖν ἑαυτά, οἰχειούσης αὐτοῖς τῆς 
φύσεως ἀπ᾿ ἀρχῆς. πρῶτον γὰρ οἰκεῖον παντὶ 
ζῴω ἡ αύςασις καὶ ἡ ταύτης σύνδεσις, καὶ 
οἰκείως ἔχειν πρὸς ἑαυτά. διὸ τὰ ῥλάπτοντα 
ὁωνφεῖται, τὰ ἆ᾽ οἰκεῖα προσίεται. καὶ οἱ 
πρὺς ἡδονὴ» γίνεται ἡ πρώτη ὁρμὴ τοῖς 

ζῴοις" ἐπιγέννημα γὰρ ἂν ἦν, εἰ ἄρα ἔσιν 

ἡδονὴν εἶναι, ὅταν αὐτὴν καθ’ αὐτὴν ἡ φύ- 
σις ἐπιζητήσασα τὰ ἐναρμόζοντα τῇ συςάσει 
ἀπολάρῃ"' ὃν τρόπον ἀντιλαμῤάνεται τὰ ζῷα 
καὶ Φάλλει τὰ φυτά. καὶ οὐ διήλλαξεν ἡ φύ- 
σις ἐπὶ φυτῶν καὶ ζώων, ὅτε χωρὶς ὁριῆς 
καὶ αἰσθήσεως κἀκεῖνα οἰκονομεῖ, καὶ ἐφ᾽ 
ἡμῶν τινὰ φυτοειδῶς γίνονται. ἐκ περιττοῦ 
δὲ τῆς ὑρμῆς τοῖς ζῴοις ἐπιγενομένης, ἥ 
συγχρώκενα πορεύεται, τούτοις μὲν τὸ κατὰ 
φύσιν τὺ κατὰ τὴν ὑρμὴν διοικεῖσθαι. τοῦ 
δὲ λόγε τοῖς λογικοῖς κατὰ τελειοτέραν προ- 

ςωσίαν δεδοµένα, τὸ κατὰ λόγον ζῆν ὀρδῶς 

γίνεσθαι τοῖς κατὰ φύσιν" τέχνη γὰρ οὕτως 
ἐπιγίνετωι τῆς ὁρμῆς. διὸ καὶ Ζήνων τέλος 

Γ εἶπεν εἶναι τὸ ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζην, 
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ὕπερ ἐςὶ κατ ἀρετὴν ζῆν' ἄγει γὰρ καὶ πρὸς 
ταύτην» ἡμιᾶς ἡ φύσις. Diog. 1.. 7 85. 

ὀρμητήριον" Πολύβιος "τὸ δὲ φρόριο» 
οἱ Πω-νόνιοι κατ ἀρχὰς τοῦ πολέμε λαβόν- 
τες ὑρμητήριον ἐπεποίηντο καὶ εἲς ὑποδοχὴν 
τιῶν λαᾳύρων ἐξηρήκεσαν. ἔςι δὲ ὁρμητή- 
ριο», ὅδεν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξαρτύοντες 
ἐξίασι µαχεσόμενοι, 

ὑρμίσκος καὶ ὅρμοι περιτραχήλιος κύ- 
σος, ἐνώτια, χαλαςήρια. 

ὅρμον λιμένα. 
ὁρμώμενος προθυμούμένος. λέγεται δὲ 

καὶ ὁ γενεαλογούμενος" "ἐκ λύγων ὁρμώμε- 
νος καὶ παιδείας ὁ λογικὺς καὶ πεπαιδευµέ- 

νος. 

Ὀρνειάς πόλις. Hom. BSTI. 

ὀρνιθεία ἡ αἰωνομαντεία. 
ὀρνιδευομένου μαντευομένου δὲ ὄρ- 

γιος. 

ὀρνιθευτής (λ Αν. 526) ὁ ὀρνιδοθήρας. 
Ἱ ϱ νιδίας. ὀρνιθίας χειμὼν παρὰ «ρε 

σοφάνει (ΑΟ, 877) ὁ σφοὺρὺς χειμώνι ἐν 4 

καὶ τὰ ὄρνεα ὁιαφφθείρεται. καὶ ἄνεμος ὀρνι- 
δίας ὁ αὐτός. τοι ψυχρός, ὁ ἐπὶ τὴν γῆν 
τὰ ὄρνεα ςρωννὺς ὑπὸ τῆς ψυχρᾶς πνοῆς, ἢ 
διὰ τὸ χειμῶνος τὰ ὄρνεα ταῦτα φαίνεσθαι. 

ὀρνινονήρας (λ Ἀν. 69) ὁ τοὺς ὄρνις 
θηρεύω». 

ὀρνιθοκομεῖον τὺ τὰς ὄρνιδας ἔχον 
οἴκημα. 

ὄρνις ἡ κληδώ», τὸ µάντευμα. "ἄριςο- 
φάνης ἐν Πλούτῳ (63) '"ὐέχα τὺν ἄνδρα καὶ 
τὸν ὄρνιν τοῦ ὑὼεοῦ, τοντέσι τὸ σύμβολον. 
κοινῶς γὰρ, πᾶν σύμβολον ἐφεκτικὸν ἤ προ- 
τρεπτικὸν — ἐκάλουν. ὄρνες ἐπιφώνησις, 
πταρμός, καὶ τὰ ὅμιοια. καὶ αὖθις Αν. 0) 

᾿᾽οὐδεὶς οἶδε» τὸν Οησαυρὸν τὺ» ἐμὸν πλὴν 
εἴ τις ἄρ ὄρνις, παροιμιιακὸν τοῦτο, '᾿ἀδεὶς 
οἷδε τί ὠμίλησα πλὴν εἴ τις ὄρχις, ἐπὶ τῶν 
ἀγρώςων. καὶ αὖδις "οὐδείς µε Φεωρεῖ πλὴ» 

ὑ πιριπτάµενος ὄρνις. καὶ αὖδις (A Αν. 
720). '"ὄρνιν νομίζετε πάνώ᾽ ὅσα µαντείας 
ὑιακρίνει" φήμη γὰρ ὑμῖν ὄρνις ἐςί, πταρ- 
όν τ ὄἄρνιδα καλεῖτε, ξύμβολον, φωνήν, Φε- 

ράποντα,' καὶ ὅσα περὶ µαντείας, ᾿ὄνον ὁρ- 
νιν͵ καὶ τὸ πληδυντικὸν τοὺς ὄρνις. 

ὄρνυται ὁρμῇ. 

Ὀροάνδης ὄνομα κύριο». Ὀροάνδου. 
ὄροβος εἶδος κριώῆς. 
ὀρόδαμνος ἡ παραφυάς. 

ὁρμητήριον — ὀρρωδεῖ 

ὅροι τέλη, ὁρισμοί. “ὄρους δὲ ἐτίθετο 
καὶ τεκμήρια ὁ Ισίδωρος τῶν Φείων ἀφω- 
ρισµένα ςοίχω» πρὸς τὴν τῶν ἀνθρωπείων 
ὁιάκρισιν, τῆς μὲν φιλοπονίας τὸ ἀνύσιμον 
ὑπὲρ πάντα λύγον, τῆς δὲ εὐσυνέτα γνωµης 
τὸ ἐξιςσάμενο» τῆς ἐμφανοῦς καὶ συνήθους 

τοῖς πολλοῖς ἀκολεβθίας, τοῦ δὲ ἔρωτος αἲ- 
τοῦ τὺ παρηρεθισµένον εἲς τὴν τοῦ νοητοῦ 
κάλλους ἀπόλατσιν, ἄλλῃ δὲ οὐδαμοῦ ἀπο- 
πλανώμενον᾽ (αἳ. ν. τεκμήριο»). 

Ὀροίτης ὄνομα κύριο». 
ὀροιτύπος ὑλοτόμος. 
ὄρο» σκεῦύς τι γεωργικό», ὡς Ἰσαϊῖος δη- 

λοῖ, µήποτε μέντοι τὸ ὄρον παράτε «ἰσχύλῳ 
καὶ παρὰ ἸΠενάνδρῳ ξύλον τι σηµαίνει, ᾧ 
τὴν πεπατηµιένην ςαφυλἠν» πιέζασι». Harp. 

Ὀρονδάτης ὄνομα κύριο». 
Ὀρόντας ὄνοιια κύριον. καὶ Ὀρόντης 

ποταμός. 
ὥρος. ὅτως ἐκάλον οἱ ττικοὶ τὰ ἐπόντα 

ταῖς ὑποκειμέναις οἰκίαις καὶ χωρίοις γράµ- 

µατα, ἃ ἐθήλη ὅτι ὑπόκεινται δανειςῇ. ἅτως 
4ημοσθένης καὶ Ἰηένανδρος. Harp. 

ὕρος. ὄρος ἐςὶ λόγος κατ ἀνάλυσιν ἆπαρ-ὸ 
τιζόντως ἐκφερόμενος, ἢ ἡ ἀπύδοσις. ὑπο- 
Ἰθαφὴ δέ ἐςσι λόγος τυπωδῶς εἰσάγω» εἲς τὰ 
πράγµατα, ἢ ὄρος ἁπλούςερον τὴν τοῦ ὃρ8 
ὀύναμιν προσενη»εγµένος. Diog. 1,. 7 60. 

ὄρος, παρὰ τῇ Φείᾳ γραφῇ ὄρος ἅγιον 
πάλαι μὲν τὸ Σιών», νῦν δὲ τὸ τῆς Όεογνω- 

σίας ὕψος. καὶ ὁ ἀπόςολος δέ. Theodoret. in 
Ρε. 98 9. Hebr. 13 22. 

ὀροφὴ καὶ ὄροφος ἡ σέγη, καὶ θηλυ- 
κῶς καὶ ἁἀρσενικῶς' 'οὐ πρὸς τὸν ὄροφον 

ἀνατενῶ τὰ Περσικά” ριςοφάνης (1.5. 299), 
καὶ ἐν ἄφηξίν (1310) "Ἱὀροφὴν Φέασαι.' 5ο. 
Nub. 178. 

ὀροφοιτῶντα εἰς ὄρη περιερχόµενο». 
ὅρπηξ κλάδος, παρὰ τὸ ὀρούω" ἢ ὃρ- 

φηκές τες οἱ εἰς ὀροφὴν ἐπιτήδειοι. 
ὀρροπύγιον ὃ λεγόμενος ἀφεδρών. 
ὀρρωδεἴ φοβεῖτωι. κυρίως μὲν ὀρρωδεῖν 

ἐπὶ τὸ τῶν ἀλόγων δέες, πεποίηται δὲ παρὰ 
τὸ σείοντα τὴν ἐρὰν ὁηλᾶν τὸ δέας, ἢ παρὰ 
τὸ ἐγκρύπτειν τῷ μέρει τότῳ τὰ αἰδοῖα κατὰ 
τὴν τοῦ δέες διάΦεσιν, ἢ ὅτι τῶν φοβουµέ- 
»ω» εἴωφεν ὁ ὄρρος πρῶτος ἱδροῦν,. ἔςι δὲ 
τὸ ὀρρωδεῖν ἀπὸ τοῦ ὄρρου, ὃ ἐςι μεσοπύ- 
γιον τῆς περιςερᾶς' ἔςι γὰρ τρομερὸ» τὸ µέ- 
ρος. sch. Α. Plut. 122. 



ὀρρωδία -- Ὀρφεύς ἵ 

ὀρρωδία φόβος, ἐκ τοῦ ὄρρη, ὃν ἐςι μέ: 
ρος τῆς πυγῆς ὁ καλούμενος ταῦρος. ᾽ ἅμα 
ειὲν ὀρρωδία ἦν, μὴ ἄρα φφάσωιεν ὀπίσω 
ἀναφυγόντες. 

ὀρσοθύρη θύρα ἐν ὕψει τοῦ τοίχου. 
ΕΗΠοπυ. χ 126. 

a  ὀρταλίχων (Α Ach. 871). 
οἳ ὀρτάλιχοι, ἡ ἀλεκτρτόύνων. 

5 ὀρταλίχω» ὀρνέων νεογνῶν"' (ΑΡ 5 909) 
᾿"ὄρνιθες ὁροσερῶν μητέρες ὀρταλίχων.) 

Ὀρτιάγω» [αλάτης, ὃς ἐπεβάλετο τῶν 
ἐν τῇ Ασία ῥααιλεύων τὴν ἁπάντων τῶν 
Γαλατῶν ὀυναςείαν εἲς ἑαυτὸν µεταςῆσαι, 
καὶ πολλὰ πρὺς τῦτο τὸ µέρος ἐφόδια προε- 
βάλλετο καὶ φύσει καὶ τριῤῃ" καὶ γὰρ εὖερ" 
γετικὸς ἦν καὶ πολεμικὺς καὶ δυναμικὸς πρὸς 
πολεμικὰς χρείας. Polyb. 99 91. 

Ὀρτόβριγα πύλις. 
ὀρτυγοκύπος παιδιά τις, ἐν. ᾗ ὕρτυ- 

γας ἱςᾶσιν ἐν γύρῳ, οὓς τύπτουσιν εἰς τὴν 
κεφαλήν. καὶ ὁ μὲν ἓν τῷ γύρῳ καταβαλὼν 
τὸν ὄρτυγα λαμῤάνει ἑξῆς οὓς ἂν ὀύνηται, 
ὁ ὁ᾽ ἀποτυχὼν παρέχει Φατέρῳ τὰς ὄρτυγας 
τύπτειν" καὶ τοῦτ ἀνὰ µέρος ποιοῦσι. λέγει 
οὖν ἐν "λκιβιάδῃ (1 Ρ.190Α) "οὐκ ἀλλὰ 

πρὸς Ἠειδίων δεῖ σε ἀποῤλέποντα τὸν ὀρτυ- 
γοκόπον καὶ τοιούτους ἄλλους,, ἐμφαύων 
ὅτι οὐ πρὸς τὸς τυχόντας ὁ ἁγῶῴν ἐςι, πρὸς 
δὲ τὺς ἀρίςες' διόπερ ῥαδυμητέον. μηδὲ 
ὀρτυγοκοπεῖν, μηδὲ περὶ τὰ τοιαῦτα ἑπτοῇ- 
σαι) {(Μ. Anton. 1 6). 

Ὀρτ ύγωνος. 
ὄρυγ ες ζῴά τινα. 
ὄρυγμα. ἰδίως οὕτως ἐκαλεῖτο ἐφ᾽ οὗ οἱ 

χακοῦργαι ἐκολάζοντο. Ἠπτρ. 
ὀρυμαγδός θόρυβος, τάραχος, κτύπος, 

παρὰ τὸ ὡΦόρυῤος φψορυῤάζω Φορυῤάσω τὲ- 

Φορύῤαγα δορύῤαγος, καὶ ἀῑαιρέσει τοῦ ὃ 
καὶ τοοπῇ τοῦ ῥ εἰς κ καὶ πλεονασμῷ τᾶ ὃ 
ὑρυμωγδός. 

ὀρφανία. 
ὀρφανιςῶ». ὀρφανισαί εἶσιν οἱ τὺς ὁρ- 

φανοὺς τρέφοντες. ῆ ὀρφωνισαὶ ἀρχὴ άνη- 
yno⸗ τὰ τιῶν ὀρφανῶν κρίασα. ἢ ὀρφανισῶν 
τῶν τῆς ὀρφανίας ἐπιτρόπω». ὑπ' ὀρφανι- 
σών μὴ φίλων, ὕσον κακόν (8 ΛΙ. 513). 

ὀρφανός. Ἰώσηπος ''καὶ αὐτοὶ πατέρες 
) ἦσαν ὀρφανοί."' καὶ αὖθις 'οἳ δὲ χωροῦ- 
σιν οἴκοι, ὀρφανὰς τὰς πρεσβείας καταλεί- 

ψαντες τῆς εἰρήνης' (Theophyl. Sim. 3 19). 

ὀρνέων εἶδος 
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Ὀρφεία λύρα τοῦ Ὀρφέως. 
ὨὈρφεύς βασιλεὺς Θρμκῶν, ἐφ᾽ οὗ αἷα 

"4μωαζόνες ἐδασιιολόγησαν Φρύγας, 
Ὀρφεύς. ὅτι ἐπὶ τῶν παρὰ Ἰουδαίοιςὴ 

κριτῶ», κωταλυψείσης τῆς βασιλείας «49θη- 
αίων, Ορφεὺς ἐγνωρίετο, σοφὸς ἄριςος γε- 
νόµενας καὶ πολλὰ μυσήρια διδωχθείς. φέ- 
θονται γὰρ αὐτᾶ καὶ περὶ δεογ νωσίας λόγου, 
ἐξ ὧν εἰσὶ ταῦτα. εἶπε γὰρ ὅτι ἐξ ἀρχῆς 
ἀνεδείχδη ὁ αἰδὴρ ὑπὸ τοῦ φΦεοῦ ὀημιουρ- 

γηδεές, καὶ ἐντεῦώθεν κἀκεῖφεν τοῦ αἰφέρος 
ἦν χάος, καὶ »ὺξ φοβερὰ πάντα κατεῖχε καὶ 
ἑκάλυπτε τὰ ὑπὺ τὸν αἰθέρα, σηµαίνων τὴν 
νύκτα προτερεύειν, εἰρηκῶὼς ἀκατάληπτόν τινα 
καὶ πάντων ὑπέρτατον εἶναι καὶ προγενέςε- 
ϱο» καὶ δημιαργὸν ἁπάντων, τόν γε ὑπέρτα- 
τον αἰθέρα. καὶ τήν γῆν εἶπεν ἀόρατο». ἔφησε 

δὲ ὅτι τὸ φῶς ῥῆξαν τὸν αἰθέρα ἐφώεισε 
τὴν }ῆν καὶ πᾶσαν τὴν ατίσιν, ἐκεῖνο εἰπὼν 

τὸ φῶς τὸ ὑπέρτατον πάντων, τὸ ἀπρόσιτο», 

τὸ πάντα περιέχο», ὅπερ ὠνύμασε βουλήν, 
φῶς, ζωήν. ταῦτα τὰ τρία ὀνόματα μίαν 
δύναμιν ἀπειήνατο καὶ ἓν κράτος τοῦ δη- 
μιβργῦ πάντων Φεοῦ, τοῦ πάντα ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος παραγαγύντας εἰς τὺ εἶναι, ὁρωτά τε 
καὶ ἀόρατα. περὶ δὲ τοῦ γένες τῶν ἀνθρώ- 
πων εἶπεν ὅτι καὶ αὐτὺ ὑπὸ τοῦ ὀημιουργᾶ 
πάντων καὶ δεοῦ ἐπλάσθη, καὶ ψυχὴν ἔλαβε 
λογική», ἀκολθφήσας τοῖς Πωσέως, καὶ τα- 

λαίπωρον εἰρηκὼς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων 
καὶ πολλοῖς ὑποκείμενον πάθεαι ψυχικοῖς τε 
καὶ σωματικοῖς, δεκτικύν τε ἀγαθ ών καὶ πο- 

»ηρῶν ἔργω», καὶ τὰ πρὺς τὸ ζῆν ἀθλίως 
ὁιακείμενον. 

Ὀρφεύς Καμαφιαῖος ἐποποιός, οὗ φα-ο 

σὶν εἶνωι τὴν εἰς - Adov κατάβασιν. 
Ὢρηυ εύς Κικοναῖος ῆ “ρκάς, ἐκ Βισαλ.- d 

τίας τῆς Ορᾳκική ς, ἐποπαιός. γέγονε δὲ καὶ 
οὗτος πρὸ Ὁμήρα, δύο γενεαῖς πρεσβύτερος 
τῶν  οωικῶν. ἔγραψε δὲ μυοποιίων, ἐπι- 
γράμματα, ἕμνες. 

Ὀσρφεύς Προτωνιάτης ἐποποιός, ὃν ΠΠει- ο 
σιεράτῳ συγεῖναι τῷ τυράννω ᾿σκληπιάδης 
φησὶν ἐν τῷ ἕκτῳ βιῤλίω τῶν γραμματικῶ», 
ἀεκαετγρίδα, «4ργοραυτικὰ καὶ ἄλλα τινά. 

Ὀρφεύς, «{ειῤήὕρων τῶν ἐν Θράκῃ (πό- 
λις δέ ἐςιν ὑπὸ τῇ αιερία), υἱὸς Οἰάγρου 

καὶ Καλλιόπης: ὁ δὲ Οἴαγρος πέμπτος ἦν 
ἀπὸ “ἄτλαντος, κατὰ "4λκυόνην µίων τῶν ὃυ- 
ατέρων αὐτᾶ. γέγονε δὲ πρὸ τ΄ γενεῶν τῶν 

΄ 



788 

Τρωικῶ», καί φασι μαθητὴν γενέσθαι αὐτὸν 
“ίνα, βιῶναι δὲ γενεὰς Ὁ'' οἳ δὲια φασίν. 
ἔγραψε τριασμούς"' λέγονται δὲ εἶναι Ίωνος 
τοῦ τραγικοῦ: ἐν δὲ τούτοις τὰ ἱεροςολικὰ 
καλούμενα. κλίσεις κοσµικάς, νεοτευκτικά. 
ἱεροὺς λόγες ἐν ῥαψωδίαις κό’. λέγονται δὲ 

εἶναι Θεογνήτα τᾷ Θεσσαλοῦ, οἳ δὲ Κέρκω- 
πος τοῦ Πυςαγορείη. χρησμούς, οἳ ἀναφέ- 
ρονται εἰς Ὀνομάκριτον. τελετάς" ὁμοίως δέ 
φασι καὶ ταύτας Ὀνομακρίτα" ἐν τάτοις δ᾽ 
ἔσι περὶ λίθων γλυφῆς, ἧτις ὀγδοηκοντάλι- 
ὕος ἐπιγράφεται. σωτήρια" ταῖτα Τιμοκλέυς 
τοῦ Συρακεσία λέγεται καὶ Περσίνα τᾶ Ἠι- 
λησίη. κρατῆρας" ταῦτα Ζωπύρε φασί. Θρο- 
νισμοὺς μητρῴες καὶ luxxixd ταῦτα Νικίε 
τοῦ ᾿Ελεάτου φασὶν εἶναι. εἲς “δε κατάβα» 
σιν’ ταῦτα ᾿Ηροδίκα τοῦ Περινθίο. πέπλον 
καὶ δίκτυο» καὶ ταῦτα Ζωπύρηυ τοῦ Ἡρα- 
χλεώτα, οἳ δὲ Βροντίνα. ὀνομαςικὸν ἔπη ασ’, 
Φεογονία» ἔπη ασ', ἀςρονομίαν, ἁμοκοπίαν, 
θυηπολικό», ᾠοθυτικὸ ἤ ᾠοσκοπικὰ ἐπικῶς, 

χαταζωςικόν, ὕμνες, κορυβαντικόν' καὶ φυ- 
σικά, ἃ Ηροντίνα φασίν. 

κ Ὀρφεύς Ὀδρύσης ἐποποιός,. «4ιονύσιος 
δὲ τοῦτον οὐδὲ γεγονέναι λέγει" ὅπως ἀἆνα- 
φέρονται εἲς αὐτόν τινα ποιήµατια. 

ὀρφναίη» σκοτεινήν. Ἠοπι, Ν 83. 
ὀρφνή, ὀξυτόνως, σᾳοτία, »ὺξ µέλαινα. 
ὀρφώς ὁ ἰχθῦς. οἳ δὲ διὰ τὸ ο μικροῦ. 

Α Vesp. 401. 
Ὀργλάδες »ῆσοι περὶ τὸν ὠκεανόν. 
* J — ὄρχαμος ἡγειών. 
ὀρχάτοις καὶ ὄρχοις σίχοις ἀμπέλων 

ἢ ἑτέρων φυτῶν, παρὰ τὸ ἔρχεσθαι ὃν αὐ- 
τῶν τὰς τάξεις τῶν φυτῶν, ελ. Α Ach. 904. 

ὄρχεις πληθυντικόν, καὶ ὀρχείδιον 
ὑποκοριςικό». 

ὀρχηδόν ὡς ἡβηδόν Ηρόδοτος (7 1344). 
ὄρχησις. δύο ὀρχήσεις οἶδεν ὁ Ὅμηρος, 

τὴν τῶν κυβιςητήρω» καὶ τὴν διὰ τῆς σφαί- 
ρας. τὴν δὲ σφαιρισικὴν ἔπαιξεν 4ρισύνικος 
ὁ Καρύςιος, λεξάνδρα τῇ βασιλέως σφαι- 
ρισής» Athen. p. 14 οἱ 19. 

ὄρχησις παντόµιµος. ταύτην ὁ «4ὖ- 
yscoc Καΐσαρ ἐφεδρε, Πυλάδε καὶ Βακχυ- 

λίδη πρώτων αὐτὴν μετελθόντων Cosim. 1 6). 

καὶ ᾽ναγαλλὶς --- ἀνατίθησιν (α. ν. ἄνα- 

γαλλίς). 
ὀρχήςρα ἡ παλαίςρα. καὶ ὀρχήςριο». 

καὶ ὀρχηςρίς. 

Ὀρφεύς ῥ — ὅσιον χωρίον 

ὀρχομενός [ὄνομα πόλεως, καὶ] ναὸς 
τῶν εἰδώλων. 

΄ 

ὀρωρεχότες ὀρέγοντες. 
« - 

ο. σε. 

ὀρῴτο βλέποιτο. Ἠοπι. 7132. 
ὅσα. τὸ μύριον τοῦτο ἀόρις ον ὃν ἄπει- 

ρον πλῆθος Φηλοῖ ἀριδιιοῦ. 'ὅσα δὴ δέδη- 
γιαι τὴν καρδίαν (Α Ach. 1). 

ὅσα ἰδεῖν' "Ινδάλματα εἰκασμένα κυσὶν 

ἔκ τινος Φείας ἁριῆς τοῦτον ἐπιπηδήσαντα 
* κε - ο 

οἰκτρῶς, ὅσα ἰδεῖν, διέξυεν,' ἀντὶ τὸ ὅλον. 
ὅσα μὲν τῷ ὑὐοκεῖν κακοπαθᾶσαι, τὸ ὃ᾽ 

ἀληθὲς κακῶν ἁπαλλωαγεῖσαι,  ἀντὶ τοῦ τῷ 
κὲν δοκεῖν κακῶς παθᾶσαι, καὶ τὰ ἑξῆς. 

ὅσα μὴ ἀπῆν τό γε ἀτριμεῖν” Aristid. 
t.2 p. 245) ὅσον καὶ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ἐκ ἀπῆν 
αὐτοῦ τὸ ἀτρεμεῖν. 

ὅσα ΠΗῦς ἐν Πίσσῃ. εἴρηται ἡ παροι- 
μία ἐπὶ τῶν μετὰ πολλοῦ κόπε νενικηκύτων,. 
οὐκ ἀπὺ τοῦ ζώου δέ, ἀλλὰ ΠΜῦς ἐγένετο 
ἀθλητὴς Ταρωτῖνος. οὗτος ἐν Πίσσῃ γω" 
νιζόµενος, καὶ πρὸς πολλὰς ἔχων ἁγωνιςάς, 

πολλὰς λαβὼν πληγὰς μόλις ἐνίκησεν. 
{ - ΄ ’ ” 
ὀσημέραι διὰ παντύς, πάντοτε, καν 

ἡμέραν. ἀντὶ τοῦ ὅσαι ἡμέραι. 
5 / 4 Ἱ 48 ΄ ν ϱε ΄ 

ὁσία ἡ ἐπὶ Φανάτω τιμή, ἢ ἡμέρα. 
ὑσίαν κηδεία», τὴν ἐπὶ νεκροῖς τιμήν" 

⸗* 22 4 — ΄ — 
ἐναψαν δὲ αὐτάς, μὴ ἀτικάσαντες νεκροῖς 

ς — .. 3 7 .. 3 * 4 . 
ὁσίαν.' καὶ αὖδις ΄ καὶ τὸν νεκρὺν ἔθαψαν, 

μ ’ μας) . - τς ο ο ο — καὶ πάντα ἐπέπρακτο σὺν τῇ ὁσία.' ὅσια δὲ 
χρήματα τὰ Ἱερά. 

ὑσίη" 'οὐ πολλὴ ὃ᾽ ἡ χάρις, ἀλλ’ ὁσίῃ, 
} . * 4 Ὕ - ” * * 

ἀντὶ τοῦ καθαρά, ἐκ ψυχης ἀνατεθεῖσα, ἐν 

ἐπιγράμματι (ΑΡ 6199). 

ὗ δικελικὸς τὴν Φδάλασσαν. Σικελι- 
κύς, φασίν, ἔμπορος σῦκα ἄγων ἐνανάγησεν" 
εἶτα ἐπὶ πέτρας καθήµενος, ὁρῶν τὴν Φάλασ- 

— * 442642 * - 

σαν γαληνιῶσαν, ἔφη ᾿"οἱδ’ ὁ θέλεις" σῦκα 
δέλεις. Zenob. 5 51. 

ὅσιοι οἱ εὐσεβείᾳ συντεθραμμένοι, κάν 
μὴ ἱερεῖς ώσιν. 

ὅσιο». Ὑπερίδης ἐν τῷ πρὸς 4ριςογεί- 
τονά ησι ᾿καὶ τὰ χρήματα τά τε ἱερὰ καὶ 
τὰ ὅσια, καὶ Ἰσοκράτης (Άτεορ. 66) "τοῖς 
ἱεροῖς καὶ τοῖς ὁσίοις,' τὰ δηµόόια ὅσια λέ- 

Ύοντες. καὶ «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμο- 
4 — — 

κράτας (130) σαφῶς διδάσκει τᾶτο. «{ΐδυμος 

δέ φησι διχῶς λέγεσθαι τὸ ὅσιον, τό τε ἴε- 
ϱὸν καὶ τὸ ἰδιωτικόν. Harp. 

ει ' 
ὐσιο»ν χωρίο» τὸ βέβηλον» καὶ μὴ ἑερό», 



ὁσιότης — ὀσφραρτικὸν 

εἷς ὃ ἔξεσιν εἰσιέναι" ρισοφάνης “Συσισράτῃ 
(745) πώ πότνη Εἰλείθυύ, ἐπίσχες τὸ τόκου, 

ἕως ἂν εἷς ὅσιον ἀπέλθω χωρίον, καὶ ὅσια 
χρήματα τὰ μὴ ἱερά. λέγεται δὲ καὶ τὸ 
«{ιονύσιον. καὶ «{αμάσκιος '"ἐχ ὑσιόν ἐσι τὰ 
μεγάλα σοφὸν γενέσθαι τὸν τὰ μικρὰ μὴ ὃυ- 

.. — Ἡ Ὑ η — »άμιενον.. "ἐπεὶ ὁ ὅσιον ἦν ἐπιζητῆσαι τὸν 
«φανῆ γεγονότα ἀδελφόν, τὴν ἐπὶ Καρίας 
ἐτράπετο. 

ε ’ « Ν. ον / ῃ 
ὑσιότης ἡ πρὸς )εόν καφοσίωσις, καὶ 

ἐκεῖνος ὅσιος ὁ ἑαυτὸν διὰ πίσεως καὶ ἔργων 
ἀγαθῶν καθοσιώσας καὶ τῷ δεῷ ἀφιερώσας. 
ὅφεν περὶ τᾶ τὸν Φεὸν καταλιμπάνοντος καὶ 
ἀρναμένα τὰς πρὺς Φεὺν συνθήκας ἔλεγεν ὁ 
7]ωσῆς Meut. ου 19) “μὴ εἴπῃς ἐν τῇ χαρ- 
δίᾳ σου, ὑσιά µοι γένοιτο ἐν τῷ ἀποςῆναι 

ἀπὸ κυρία. καθάπερ οὖν ὁ τᾷ Φεᾷ ἀποςά- 
της καὶ κακᾶργος ἀνόσιος λέγεται, οὕτως ὁ 

τῷ Φεῷ διὰ πίσεως καὶ ἀγαθεαργίας οἴκειω- 
ιω * ο” 4 3 — 

Φεἰς ὅσιος καὶ θίκαιος εἰκύτως ὀνομάζεται. 
Ὄσερις. τᾶτον οἳ μὲν λέγεσιν εἶναι τὸν 

«Ζιόνυσον, οἳ δὲ ἄλλον' ὃν ὑπὸ Τυφῶνος 
δαίμονος ἐσπαράχθαι, καὶ μέγα πένθος γε- 
»έσθαι τοῖς «4ἰγυπτίοις, καὶ τᾷ σπαραγμοῦ 
κνήμη» ποιεῖσθαι ἐπὶ πάντα τὸν χρόνον. 

ὁσιωνῆναι ἡμέρας — 
’ 7 . 5 ᾿ } 4 ες — 

τινος, οἷον μὴ ἱερὰς ἀλλὰ οσίας »ομισόθῆναι. 
ὁ Σκύδης τὸν ἵππον, ἐπὶ τῶν κρύφα 
3 2 — — . 3 τινὸς ἐφιεμένων, φανερῶς δὲ ἀπωθουμένων 

καὶ διαπτνυόντω». ο{ v. ἀκκιζόμενος, 
ὀσμή ἡ εὐωδία" (Α Αν. 1699) '"ὀσμὴ ἆνω- 

Ὑόμαςος ἐς βάθος κύκλα χωρεῖ, καλὺν Φέαμα" 
[ J 

Φυμιαμάτων ὁ᾽ αὐραι διαπνέθυι πλεκτάνην 
καπ»οῦ, 

ὅσον βασιλεύτερός εἰμι Ὅμηρος {1 
160). τὸ ὅσον ἐνταῦθα ἐκ ἔσι πλήθους ἐμ- 

4 ᾿ Ι 5 - . ᾿ 

φαντικό», ἆλλ ἀντὶ τᾶ καθ’ σον εἰμὶ βασι- 
λικώτερος. 

ια. * ϱ — 

οσον βιώσιμο» σον ζῆσαι. 

ὅσον οὐκ ἀποτετέλεςο ἀντὶ τοῦ σχε- 
δόν. '"ὅσον ἐκ ἤδη πονήρως τε καὶ ἀθλίως 
2 — .”. ᾿ } er * 3* μή ἀπολεμένων.. καὶ αὖθις 'ἐκεῖνον γὰρ ὅσον 

* — - 3 4 .”. 

οὗ βασιλεύει» τῆς «σίας, 

ὕσον οὕπω ταχύ, µετ ὀλίγον, ἡ ἀντὶ τᾶ 
ν» ρε . 5 * — * 7 * 

ἤδη. »d δὲ ἅμα ἐνδυμόμενος τὴν Όσον ἄπω 
ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων λύει τὴν πολιορκίαν.͵ 
καὶ αὖθις 'πεσεῖσθω γὰρ ὅσον ὅπω τὴν οἳ- 

’ .. 2 ... 
κίαν.' καὶ αὖθις ᾿ὗσον ἔπω προσεδύκα πα- 
ρεσοµένες τὰς ῥαρβάρας.” 

ὁσπήτιον τὸ οἴκημα. 
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ὅσπριο» εἶδος σπέρµατος. 
Ὀσροη»ή ὄνομα πόλεως ἤ τόπου. καὶ 

ὨὈσρόης ὄνομα κύριον. 
ὅσσα Φεία φήμη, ψιλοῦται, ἐπὶ πάσης 

φωνῆς. 

ὅσσε ὄμματα, ὀφδαλιιοί. 
ὀσσόμενος ἀνειδωλοποιάμενος, προσδο- 

κὠν. ἢ τοῖς ὀφῷαλμιοῖς ὑποβλέπων. 
ὁςἃ τροπικῶς οἱ λογισμού, ἐπειδὴ τὰ ὁςᾶ 

ςεγανωτέραν ἔχησι φύσιν, καὶ αὐτὰ φέρει τὸ 
ζῴον (Theodoret. in Ps. 6 3). λέγεται καὶ ὀσέον 
ὀςοῦ». 

ὨὈςᾶναι. οὗτοι πρώην» παρὰ Ι]έρσαις 
ΠΗάγοι ἐλέγοντο, κατὰ ὁδιαδοχὴ» ᾿Ὀσᾶναι, 
Diog. L. prooem.? 

ὀςία παρὰ Ῥωμαίοις ἡ θύρα, καὶ ἐξ αὐ- 
τοῦ ὀςιάριος, διὰ τὸ ο μικρῦ. 

ὀσιάριος εἶδος ἀξιώματος. 

ὀςσίνοις τοῖς αὐλοῖς, ἐπεὶ τὸ παλαιὸν 
ἀπὸ τῶν ἐλαφείων» ὁςῶν κατεσκεύαζον τοὺς 

αὐλάς. “ριςοφάνης (ΑΕΠ. 863) "τοῖς ὀσίνοις 

φυσῆτε τὸν πρωκτὸ» κυνός. 
ὄςλιγγες αἱ λαµπηδόνες, 
ὀςολογεῖν ἐξετάζειν, ἐξερευνᾶ». 
ὀςρακισμός. οἵ κακονάςατοι τῷ δήμῳ α 

ἐξωςρακίζοντο καὶ κατεδικάζοντο" ἐν ὀςρά- 
κοις γὰρ ἐγράφετο τὸ ὄνομα τᾶ φευξομένα. 

ὀςρακισμὸς φυγῆς ὁιαφέρει, ὅτι τῶνο 
μὲν φυγῆς ἁλόντων αἱ ἐσίωι δηµεύονται, τῶν 
δὲ ὀσρακισμῷ ἀποςάντων ἐκ ἀφαιρεῖτωι τὰ 
χρήματα ὁ ὀῆμος' καὶ τοῖς μὲν χρόνος ἐν- 
δείκνυται καὶ τόπος, οἱ δὲ φεύγοντες ἐδέτε- 
ρο» τότων ἔχασιν. sch. Α Ἐα. 851. 

ὀσρακόδερμοι ἰχδύες, οἷον ὄστρεα 
πορφύραι κήρυκες σρόμβοι ἐχῖνοι, ἃ ὅτενθή- 
λεα ὅτε ἄρρενά εἶσιν. 

ὀςράκα περιςροφή παροιμία ἐπὶ τῶν 
ταχέως τι ποιούντων λεγομένη. Εὐνάπιος 
(p. 63 ΝΙεὺ.) '"ώσπερ ὀςράκου µεταπεσόντος 
ἐπὶ τὸ ῥέλτιο» ἐχώρησε ᾿Ρωμαίοις." 

ὄσρεα" 'Ἱραϊανῷ ἐν Πάρθοις ὄντι καὶ 
τῆς θαλάσσης ἀπέχοντι ἡμερῶν πολλῶν ὁδὸν 
“πίκιος ὁ ὀψοφάγοςῦςρεα »εαρὰ διεπέμψατο, 
ὑπὸ σοφίας τεθησαυρισμιένα”. Atheu. p. 7). 

ὀσφραίνομαι γενικῇ. 
ὀσφραντικὸν αἰσθδητήριόν ἐςιν ἡ 

κατὰ τὰ ἐμπρόσθια τᾷ ἐγκεφάλα μαςοειδὴς 
ἀπύφυσις, μιτὰ τὰ ἠδμοειδῆῇ ὀςέα ὡς ἐπὶ 

τὸ ἐνδο». γίνεται δὲ ἡ ἀντίληψις τῶν ὀσμῶν 
διὰ τῆς διόσµε τᾷ ἀέρος δυνάμεως (Ρ]Η]ο- 
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΄ . .] . 

Ρον. in 5 de αμἰπηα). 'Ἱκατέκειτ ὀσφραινόμενος” 
« / (Α Ran. 490)”. οἱ γὰρ ὑπὸ φόβου ἐκλυόπενοι 

2 * 4 ὀσφᾳρήσει τὸν πύνον παύουσι»' ὁ δὲ πὀνος 
2 - τ 

αὐτοῖς ἐκ καρδίας γίνεται. 
ε 

ὀσφύς 
2* { J 4X . - ΄ 

ὄσχεος ο περὶ τὰ αἶδοῖα τύπος, 
΄ χ - , 

ὀσχοφόροι δύο ἦσαν τῶν γένει καὶ πλὰ- 
τῳ προεχόντων. ἡ δὲ ὄσχη κλζμά ἐςι ῥύτρυς 
ἐξηρτημιένες ἔχον" ταύτην ) ἔνιοι ὀρεσχάδα 
χαλᾶσιν. Harp. 

ὅσω καὶ ὁπόσω, 
{ “ : 4 4 3 

υσῳ πλέον ἥμισυ παντὺς. τοτέςι, τὺ 
2 * J — 

ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης τῦ πολλῦ μετὰ ἀδι- 
χίας πλείονα ἔχει τὴν ὄνγσιν,. ἩΗσίοδύς ατ- ν χ / ῄ ΄ ς {η 

σιν (Ο. 40). 
ω ⸗ 

ὕταν σε καιρὸς εἰσάγῃ ὅταν σε και- 
ρὺς καλῇ δ ΕΙ. 99), 

ὅταν σύ πε ἄλλοσεγάσκης ἀντὶ τᾶ 

περὶ ἄλλα τὴν διάνοια» ἔχης (Α Eq. 1059). 
7— 

ὁτέοισιν οἷς τισίν (οι. O 491). 
ο) : , , 3 — J 
οτι ὁιαμαρτάνει «ημοσὺ ένης ἐν τι κατὰ 

Γεω ή αι — —8R ἠεαίρας (94) λέγω» Πλαταιές γεσάφθαι 
- 4. - 3} 4 9— — 

ἐν τῇ ποικίλη ςοᾷ" οὐδεὶς γὰρ τοῦτο εἴρη- 
κε». Παρ. 

ο * 1 ὅτι ἑξακισχίλια ἦν τάλαντα τὺ τίµηκα 
— ” — — 

τῆς ἄττικῆς, «{ημοσθένης δὲ ἐν τῷ περὶ 
- ο) - ἳ - 

Συμμοριῶν (30) φησὶν οὕτως "ἡμῖν δὲ τῆς 
4 * χώρας τὸ τίμημα ὑπάρχειν ἀφορμὴν τὰ ὀκτα- 

* 

χισχίλια τάλαντα ἀκούσεται,' ἦτοι οὖν γρα- 
, ε Β ν -- φικόν ἐςιν ἁμάρτημα, ἡ ἴσως ὁ ῥήτωρ συγ- 

’ ν — ΄ 

αρπάζει, ἵνα δοκῇ πλείονα τὴν ἀφορμὴν ἔχειν 
ς 31 — ὸ } -/ .” 
η πόλις τοῦ πρὸς βασιλέα πολέμου. Ἠατρ. 

ς * 22 1 — J 4 3 4 

ότιῃ τί ἀντὶ τὸ διὰ τί. τὸ δὲ τέ περιτ- 
{ 3 . — 

τόν. 4ριςογάνης Νεφέλαις (80). 
ο * - ο 
ὅτι µ εἰδέναι ἀντὶ τοῦ ὅσον ἐμὲ εἰδέ- 

να 'ἴκαν πονηρά 

(Α Feel. 371). 
1 J « * ’ 

ὅτι »όμος ἐςὶν ὑπὲρ µ 

χορηγεἴν παισίν. Horp. 

ὅτι ξένες τινὰς ἑαυτᾷ αἰχμαλώτης, σκά- 

πτοντας ἐν τῷ Φιλίππα ἀμπελαργέρ καὶ δε- 
1 4 .. 

δειένους, παρὰ πύτον ἐξητήσατο παρὰ Φι- 
* 1 — 

λίππε Φάτυρος, .4ἰαχίνης μὲν ἐν τῷ παρα- 
πρεσβείας (196) φησίν. ὁ δὲ «{ημοσιλένης ἐν 

— * ΄ .. -- 

τῷ κατ «4ἰσχίνε (193) λέγει ὅτι τὰς "πολλο- 
, —* ο * 

φάνεης θυγατέρας ἐξητήσατο, καὶ ἔοικε μᾶλ- | 
λον ἀλιθεύειν" καὶ γὰρ ριςοτέλης ἓν τινι 
τῶν πρὺς Φύίλιππον ἐπιςολῶν λέγει “δατύόρῳ | 

-» * ⸗ 3 4 

τῷ ὑποκριτῇ τὰς «πολλοηάνους Φυγατέρας 
ἀφῆκεν. Παρ, 

1) ἑςίν, ὑτι κἄμ ̓εἰδέναι"' 

* 

ἔτη γενόμενον 

” ΄ * 

ὀσφις -- Όττα 
αἱ , 

ὅτι οἱ ἁλόντες ἐπ ἀκεσίῳ φόνῳ εἶχο» 
ἐξεσίαν εἰς διοίκησιν τῶν Ἰδίων, «Ίπμιοσῦέ- 

νης τε ἐν τῷ κατὰ “ἄριςοκράτεης ὑποσημιαένει 
᾿ ή — — 4 καὶ Θλεόφραςος ἐν τῷ η΄ τῶν Νόμων. HLarp. 
ὅτι οἱ ποιητοὶ παῖδες ἐπανελθεῖν εἲς 

- .] τὸν πατρίον οἶκον οὐκ ᾖσαν κύριοι, εἰ κιὴ 
παῖδας γνησίες καταλίποιεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 

ποιγσαμένη. Harp. 
ε’ J * αι. - ΄ 

υτι παιδὲ καὶ γυναικὶ ἐκ ἑξῆν σεβάλ- 

λειν πέρα εὐίμνα κριθῶν. Harp. 
ὅτι περ ἔςιν ὄφελος ἐν τῇ πύλει 

Αριςοφάνης (Βος]. 53), τιτέςιν εὐγενεῖς. Harp. 
.. 5 * ⸗ — 

ὅτι πρὸς τὴν ᾳ υλὴ» τὸ κτησαιένε αἲ 
πρὺς τῆς δόλας ᾖ λαγχάνονται δίκαι. Ἠατρ. 

ὅτι ῥα ὅτι δή. 
ὑτιτὰ ἐπικηρυττύμενἆ τισι χρίκατα 

ή * 9F — * ΄ 

ἐπὶ τῶν βωμιῶν ἐτίθετο. Ἠατρ. 
— 2* J * ενα 
ὅτι χιλίας ἐζημιᾶντο αἲ κατὰ τὰς ὑδὲς 

ἀκοσιιῖσαι γυναῖκες. Πατρ. 
ὑτλήσοντες ὑπομενᾶντες, 

τες. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 596) '"ἔνδικον ὑὐτλή- 

σοντες ἀεὶ πΠόνον" ἐξ ὑμέων γὰρ φεῦ πυρὸς 
ἐς τόσση»ν ἤλθομεν ἐργασίην. 

* x ΄ . * - ” 2 

κακοπάθεια, καὶ ὀτλεύω τὸ 

κακοπανῶ" ""τάλας, ἐφώνει, µόγθον οἷον 
ὀτλεύεις.) 

* * —1 * J 
ὀτοβον οµαδον, ἠχον" "οτε γλεκὺν αὖ- 

- . χ 
λῶν ὄτοβορ (8 Αἱ. 1203). καὶ αὖθις (060 
1478) “περιίςαται διαπρύσιος ὀτοβος. 

ὀτοτύζειν θρηνεῖν. 
ὅτο χάριν τίνος ἕνεκεν. 
ὀτραλέως σπαδαίως. 

4 1 

ὁ τρέσας. ὁ ριςόδημος ὅτως ἐκλήδτ, 
ει . 2 — * * 5 - 3 

ὃς σὺν Εὐρύτω τες ὀφθαλμοὺς »οσῶν οὔκ 

ἐκοινώνησε τῆς τῶν Περσῶν μάχης. οἳ, He- 
rodot.7 339. 

Ὀτρῇος. Hom. ΓΓ186. 
γε. 

ὀτρηρός ταχύς, ὁραςήριος, ὀξύτατος. 
ὄτριχας ὁμοιότριχας. Hom. 765. 
ὀτριυγήφιατος ὁ ὑπιιητριακὸς καρπός. 

Archiloch. fr. 98. 
ὁ τρυγίας, παρὰ τῇ 7ραφῇ (95.74 3), 

τὸ ἔσχατον τῆς ὀργῆς. 
’ - ’ * 

ὁ τρύγοιπος ταῦτα πάντ ἰάσεται 
(Α Plut. 1088), ἐπὶ τῶν χρηςὰ ἐπαγγελλομέ- 
ων περὶ τονῶν ὑποθέσεων, 

΄ / * 

οτούνοντος χελεύοντος. 

αἰτιατικῇ. 
* 

— φήμη, μαντεία, Φεία κληδώ». 
ιή ᾿ ΄ 

ὀττεύεσναι τὸ μαντεύεσθαι" 

καὶ ὀτρύνω 

καὶ 

ὃ δὲ τὸ µέλ.- 



ὀττεία -- Οὐάλης 

λο» ἐμφρόνως ὀττευσάμενος εἲς ἔννοιαν ἦλθε 
τὴ» φραρὰν ἀποτρίψασθαι τὴν παρὰ Π]το- 
λεκιαίε.” 

ὀττεία ᾗ μαντεία. 
ὀττευομένη κληδονιζοµένη, οἰωνιζομέ: 

ή, μιαντευομένη (Α Lys. 507). "ἐξ αὐτῆς δὲ 
τῆς τῶν πρέσβεω» ἐμφάσεως ὀττειόμενοι εἰς 
παντοδαπὰς οἰμωγὰς καὶ δρήνες ἐνέπιπτον. 

ἴτοι ὀρνεοσκοπᾶντες. 
ὀττευσάμενος οἰωνισάμενος, µαντευ- 

σάµενος. 
ὅτῳ γὰρ φίλον ᾧ τινὶ ἀρέσκει: ""ὅτῳ 

δὲ μὴ τάὺ᾽ ἐςὶν ἐν γρώµη φίλα, κεϊνός τ 
ἐκεῖνα περγέτω κάγὼ τάδε" (8. ΑΙ. 1068). καὶ 
Ἱσδτῳ ἂν αὐτὸν τικωρήσαιντο”' ἀνιὶ τὸ πῶς 
καὶ ᾧ τινί. 

. οὗ τοπικὺν ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ ὅπου. (8 
06019) “οὗ κῶλα κάµψον τοῦῦ’ ἐπ᾽ ἀξέςου 
πέτρη" μακρὰν γὰρ ὡς γέρονει προυςάλης 
ὁδόν,᾽ . ἀντὶ τὸ προῆλδες μακροτάτη» ὁδὸν 
1) ὡς ἔπρεπε γέροντι. καὶ αὖθις ' “δειξάτω ὃ 
κεῖται Ὄμήρα. ῥαψφύδιῶν ὁ σίχος. ἀλλ οὐδ᾽ 
ἄν Ίωνα δοκῶ τὸν ῥαψωδὸν ἐξευρεῖν” (8Υ- 
πες. p 83). 

ο οὗ. ὅτι δισσῶς τὸ οὗ ἕνεκα λέγεται, τό 
τε οὗ χαὶ τὸ 4. ι μὲν γὰρ ψυχή, φησί, τέ- 

λος ὡς οὗ, τὸ δὲ ζρον ὡς ῴ. ποιεῖ γὰρ τὺ 

ὀργανικὸν σώμα ἡ Τύσις τῆς μὲν ψυχῆς ἕνε- 
χα, ἵνα χρῆται αὐτῷ ὡς τέλος ἡ ψυχὴ ὦ 
οὗ. τέλος δὲ ὡς ᾧ, τὸ ἔμψυχον' ὡςε F 
ἀνεμποδίσους εἶναι τῷ ζφῳ τὰς ἐνεργείας, 

πάντα ποιεῖ ἡ φύσις. ὴ τοίνυν» ὅτως τὸ οὐ 

καὶ τὸ ᾧ, ἢ ἄλλως. οὗ μὲν ἕνεκα, τῆς κο- 

σμοποιίας καὶ τῆς ἀιδιότητος" τούτου γὰρ 

πάντα ἐφίεται. ὦ δέ, τῇ ψυχῇ᾽ ταύτη 7ὰρ 
παρασκευάζει εἰς χρῆσιν τὸ ὄργανον. ὅπερ 

καὶ μᾶλλόν ἐςιν ἀληθέςερον. Philopon. in2 
de anima. 

.  Θαλεντινιανός Ρωμαίων» βασιλεύς, 
χρισιανὺς ὦν καὶ τὰ τᾷ ὁμοουσίου φρονῶ», 
ἀδὲν τὰς ἐναντίως ἠδίκει, ἐγένετο δὲ καὶ πρὸς 
τὸ νομιοθετεῖν ἑτοιμύτατος, φροντίζων καὶ 
τῆς τῶν Φησανρῶν δικαίας ὑποδοχῆς, πρὸς 
δὲ ταῖς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεσιν ἀκριῤὴς καὶ 
τιμωρὺς τῶν ἀπειθύντων ἀπαραίτητας, ἐπέ 
τε τοῖς πολέμοις ἄρισος. ὁ δὲ Βάλης τῆς 
4ρείη δόξης μετωποιάµενος πολλὲς ἐξορίαις 
ὑπέβαλε, καθ ὃν χρόνον» τῆς μὲν ἐν Εώμη 
ἐκκλησίας .1εβέριος προειςήκει, τῆς δὲ ἐν 

λεξανδρείᾳ δανάσιος καὶ τῆς ἐν Κων: 
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σαντινεπόλει Ἐὐδόξιος, τῆς “ρείβ Φρησκείας 
διδάσκαλος. Το. Antioch. p. 846. 

’ — 7 
Ἀαλεντινιανός βασιλεὺς Ῥωμαίων., - b 

τος διὰ τῆς μητοὺς Ἠησίνης παρετράπη τῆς 
ὀρθῆς πίςεως καὶ ἐξεβλήθη τῆς βασιλείας, 
καὶ ἐλφὼν πρὺς Θεοδόσιον ἐπαιδείθη τὴν 
* * ⸗ .. . ᾿ - 4 U 

ὀρθὴν πίςιν. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Θεοδόσιος 
4 4 ’ 4 . ΄ ᾿ 2 27 

τὴν βασιλική» παράταξιν ἑςάναι ἃ δὲ οπλων 
ἀλλ’ ἐξ ἀγαθῶν προφάσεω», καὶ 'οἶδα”. φη: 

4 ..”. 5 - .) 4 

σίν, '' Θαλεντινιανέ, παρὰ τῶν εὐσεβεςάτων 

βασιλέων ἠσυχάζοντος τᾶ «ρατοπέδε τὴν νί- 
χη» κατορφωφθεῖσα», καὶ τὲς πολεμίες ὑπο- 
ταγέντας ὑποτελεῖς γεγενῆσθαι ὁ προλαβόν- 
τος κινδύνα. ὅτω καὶ Κωνςαντῖνος ὁ μέγας 
ἀνορθωθεὶς.«{ικίνιον τὸν τύραννον ἐν νανα- 

/ 2 * 4 6 ν γίῳ διέφθειρεν' ὅτω καὶ Θαλεντινιανὸς ὁ σὸς 
* 2* 4 * . 3} - 

πατὴρ εὐτυχέςερον τὴν βασιλείαν καὶ ἀῤλαβη 

παρὰ τῶν πολεμέων ἰθύνων διετέλεσε, τοῦ 
δεᾷ ἐκδικᾶντος αὐτόν, καὶ µάχας ἀναριθμή: 
τες καὶ »ίκως ἀπίςης ἐδέξατο, πολλὲς βαρ- 
βάρες διαφόρως ἀνελώ». Βάλης δὲ ὁ δεῖος 
ὁ αὺς τὸν Φεὸν ὁιασπαράττων ἐμίανε τὴν 
ἐκκλησίαν ὁ βέβηλος διὰ τῆς σφαγῆς τῶν 
ἁγίων καὶ ἐξορίας τῶν ἱερέων" ὃς τῇ τᾶ ὡεῦ 
βυλήσει ὑπὺ τῶν Γότθων πολιορκηνεὶς ἐκαύ- 
ὃη. ὀρθῶς τὸν Ἀριςὺν σέβει ὁ ἀδίκως σε 

΄ * J 2 / / ../ 2* 
ἐκβαλών. ἡ σὴ ἀπισία Ἠαξίμῳ εὐχέρειαν συ» 

* — * — »ήνεγκε». εἰ τὸν Χριςὸν ῥλάπτομεν», τίνα πα- 
ς | ρακαλέσομεν μαχόμενοι; ταῦτα καὶ πλείω 

΄ ’ / 2 2 

τύτω» »Εθετήσας Θεοδόσιος δαλεντινιανὸν 

εἲς τὴν ὀρθὴν πίςιν µετήγαγε». 
Βάλης βασιλεὺς Ῥωμαίων, ὃς κακοδο- 

ξῶν καὶ συγκροτῶ» τοὺς αἱρετικοὺς εἲς τὴν 
ὁδὸν τῶν ἰδίω» πατέρων ἐπορεύετο" καὶ γὰρ 
ἐπισκόπες εἲς ἐξορίαν ἔπεμπε καὶ πρεσβυτέ- 

ρες καὶ διακόνᾶς καὶ µοναχάς, Τατιανᾶ τότε 

ἄρχοντος “λεξανδρείας, καὶ πολλὰς τῶν χρι- 
σιανῶν ἐβασάνισε, καί τινας πυρὶ παρέδωχε. 

2 — ν σε ταῦτα δὲ πάντα μετὰ τὴν τελευτὴν «θανα- 
ς ώ ΄ ἀ / * 

σίου. οἱ ἐν ἐν Κωνςαντιναπύλει ὀρφόδοξοι, 
ἐλεηθήσεσδαι »οµίζορτες ὑπὸ Βάλεντος, πρε- 

/ 7* * 234 * J σβείαν ἔςειλαν πρὸς αὐτὸν ἐν Νικομηδείας 

τυγχάνοντα, ὀγδοήκοντα ἱερατικὺς ἄνδρας, 
ζ — J ὧν ἡγᾶντο Θεόδωρος καὶ Κερβασὸς καὶ ε- 
νέδηκιος" ἃς ἅπαντας σὺν τῷ πλοίῳ ὑφα" 

φδῆναι προσέταξε. καὶ πάντες σὺν τῇ γη] 
κατεφλέχθησα», µέχρι «{αμιῤζων τᾶ πλοία 
ὁμαρκέσαντος, κἀκεῖσε ὁναλιενέντος. 

ἐπὶ τῷ ῥδελυρς Βάλεντος.{όκιός τις ἐπί- 
σκοπος, τῆς τῶν 4ρειανιῶ» αἱρέσεως, παρα” 



192 
— c / ---. 4 2* “. 

χρῆμα ὡς λύκος τῇ ἐκκλησίᾳ ἐπεπήδησεν. ὁ 
δὲ Πέτρος εἲς τὴν 'Ρώμη» ἀπέφυγεν. ὁ δὲ 
ἀύκιος τοιαῦτα ἐνεδείξατο οἷα δὲ ἐν τοῖς 
διωγμιοῖς τῶν "Ελλήνων ἐγένετο". τρεῖς γὰρ 

’ ; * 2* * 

χιλιάδας ἀπέςειλε κατὰ τὴν ἔρημον άναι- 
ρὕντας καὶ πορ ἄντας τὴς Φεοσεβεῖς ἄνδρας. 

ζ - 
οὗ ἀρᾶς οὗ τινὸς κατάρας. 
Ὄάρος {αοδικεὺς σοφιςής, σύγχρονος 

Πολέμωνος καὶ ἄλλων. 
Ῥάρωνος ὄνομα κύριον. 
οὐ γὰρ ἄκανθαι. λεγόµενον ἐπὶ τῶν 

ὠφελίμων, ἀπὸ τῆς τῦ βίω εἰς τὸ. ἡμερώτε- 

ϱον µεταβολης. οξ. v. ἀληλεσμιένος βίος. 
οὐ γὰρ ἀλλά ρισογάνης ἐν Νεφέλαις 

(233) ἀντὶ τὸ καὶ γάρ, ἀττικῶς' ὡς ΙΚαλλί- 
.. , 24 J J 2442 

µαχος ᾿᾽ακούσαῦ Ἱππώνακτος' οὐ γὰρ ἆλλ 

ἦκω", ἀντὶ τᾷ καὶ γὰρ ἥκω. καὶ ἐν Πατρά- 
3 - ὃν - ε. J J 

xoic (8) ἀντὶ τοῦ ἔχω γὰρ κακῶς, ὃ ἀὲ εἰ- 
πε» οὐ γὰρ ἆλλ ἔχω κακῶς. τὸ δὲ ἀλλά πα- 

3 - ***2 . 1.5. 3 .. 3 5 

ρέλκει. καὶ (501) "6 γὰρ ἀλλὰ πειςσέον᾿ ἀντὶ 

τᾷ καὶ γὰρ πειςέον. ἠδαμῶς, φησίν, ὀφείλεις 
λέγειν, ἀλλὰ καὶ διδόναι, ὅνα σοι πιςεύσω ὅτι 
} — * * ε) 4 ΄ . ἁληθῶς ἐπαγγέλλῃ μοι αὐτὰ διδύναι. καὶ ἐν 
Θεσμοφοριαζάσωις (Ἠοε]. 386) "οὐ γὰρ ἀλλ 
ς — J 211 2 — 3}. — ὡς λευκοπληώ ἠς ην (δεν ἠκκλησία. 

|) * 2 * 22 ΄ οὐ γάρ μούςὶν ἀλλ ἀκουςέα. τὸ τέ- 
λειο», ὁ γὰρ ἀλλά µοί ἐσιν ἀκεςέα, ἀντὶ τὸ 

πάνυ γάρ. ρισοφάνης ἨἩατράχοις 413211). 
καὶ ἐν Ιππεῦσιν (13219) '"ἀπιφ'' ὁ γὰρ ἀλλὰ 
τὸ παραθέντος ἡ χάρις ἀντὶ τᾶ καὶ γὰρ τᾶ 
παραθέντος ἡ χάρις. 

οὐ γὰρ πείσεις, οὐόδ ἡν πείσῃς (Α 
Plut. 600). καθ ὑπερβολὴν λέγει. κἂν πείσῃς, 
” στ. - 

ϐγ ἕξεις ἡμᾶς πειθομένας. 

οὐδαμά" "καὶ µύτοι τῆς ἀθείας ᾿Επί- 
Ἓθρος. ἡ»ἔγκατο μισθὺν ἀδαμὰ ἐδαμῇ µεµ- 
πτόν.. ef. v. Enixuoos. 

οὐδαμῆῇ ἀντὶ τᾶ οὐδαμόδε Τηλεκλείδης 

'Ησιόδῳ. «4ἰλιανός 'ὃ δὲ ἀποκτείνει αὐτάς, 
4 - ὁ 4 ΄ | . 4 ΄ 

καὶ περισυλᾷ Όσα ἐπηγάγονεο. ήν δὲ χύσµος 

καὶ σκεύη περὶ τὴν τέχνην τὴν ἑκατέρα οὐ- 
δαμῇ εὐκαταφρόνητα.”" καὶ αὖδις "καὶ µαρ- 

9 .ς — Ἡ 4 
τύρια ἐπάγονται εδαμῇ ἄσημα. 

υὐδαμινός. 

} — .; Ὁ ΄ —⸗ 

οὐδαμιῶς κατ ἀδένα τρόπον. 
Σ8”. 2 J J J αν - 3 οὐδ ἀπὸ γείσων ὕσεν, ἐπὶ τῷ ἐλαχίσα. 

οὐδὲ γοὺ λόγω» «ἀψάμενος, ὅσα γε εἰκός 
ἐςι ταῖς ἐπισολαῖς σὺ τεκμήρασθαι Ίπλια- 
νός (ερ. 59). 

οὐδὲ Ηρακλῆς πρὸς δύο. τὲς Ἰολιο- 

οὗ ἀρᾶς -- οὐδένες 

νίδας ἔφυγε. «{ίΐων δὲ ἐν δευτέρῳ τῆς δευ- 
. . - ΄ 

τέρας συντάξεως ᾿Ἡρακλέα τὸν Ἰδαῖον «{ά- 
- * 

κτυλο», καταδείξαντα Ὀλύμπια, πρὺς δύο 
διαπυκτεύσαντα ἑττηςῆναι. οἱ. ν. ἂδὲν Ηρα- 
κλῆς, 

1 { * 2 * 

οὐδεναιός πολυχρόνιος ſimmo οὐ ὅη- 

ναιός οὐ χρόνιος). 
οὔδει (Ποπι. Ε 794) ἐθάφει 
οὐδεὶς δυσώ »ης χρησὺν ὀψωνεῖ κρέας." 
οὐδεὶς κομήτης ὅστις οὐ περαίνεται 

(ΑΡ. Synes. ερ. 1034). 
” ἡ . ἡ 4 3 * 2* * οὐδεὶς οἶδεν τὸν Φησαυρὸν τὸν ἐκὼν 

πλὴν εἶτις ἄρ ὄρνις (Α Αν. 609). παροιµία- 
κόν᾽ ἀθεὶς οἶδε τί ὠμίλησα, πλήν» γε εἰ τις 
ὄρνις, ἐπὶ τῶν ἀγνώςων. πάλιν’ οὐδείς µε 

δεωρεῖ πλὴν ὁ παριπτάµενος ὄρνις. «ριςο- 
φάνης. 

οὐ ὁ ἐν ἀνῆκε, περισσὺν τὸ δεν, ἀντὶ τὸ 
ἐκ ἀνῆκεν. δὲν ἀνῆκεν εὔνες τε τῇ πατρίδε 
τῇ ἑαυτᾶ. 

οὐδὲν ἀνέει" '"αὐτός τε ἐδὲν ἁνίει, πα- 
ράδειγμα ἑαυτὸν ἐπιδεικνὺς τῆς τε ἄλλης 
ἀσκήσεως καὶ παντὺς ἔργα ερατιωτικδ.' καὶ 

τι .”. δε) - ΄ / ς / ΄ 
αὖθις ᾿οὐδέν τι πλεῖον ἁγίει ὁ νεανίας τάς 

8 2 4 9 -- - 3 

τε προσβολὰάς ἀνακόπτων καὶ πᾶσαν ῥελὴν 

ἀμιυντηρίω» δια»οόκενος. 

οὐδὲν ἀπὸ τρύπα ἀντὶ τᾷ κ ἀπεικός 
ττικοί. 

η . 7 2 — . - - Γ 

οὐδὲν γὰρ οἷον ἀχκδειν αὐτῷ τῇ νόμου 
Demosth. 21 46). à γὰρ τοιᾶτο ἐγὼ δύναμαι 
εἰπεῖν οἷον ὁ νόμος. 

4 Ἶ .. 

οὐδὲν γὰρ οἷον, ὦὢ φίλη {υσιερότη 
(Α Lys. 125) ἀντὶ τὸ τὸ κωλῦυ». 

οὐδὲν ὁ ἑ οἷόν ἐς ἀκᾶσαι τῶν ἐπῶν (ΑΛ 
Αν, 907), τητέςιν οὐδὲν κωλῦόν ἐσι καὶ νῦν 

ἀκᾶσαι τῶν χρησμῶν. ἅτως ἔλεγον τὸ λνσι- 
- Σε. ιό 1 — 

τελῶ», δὲν οἵυ», εδὲν κωλῦον. 

οὐδ) ἐν δέρματι ἀντὶ τὸ γυμνός, ὑπερ- 
βολικῶς. 

οὐδὲν ἔλαττον. ὃ δὲ ἐκήλει τὲς ἀκά- 

ορτας ἀθὲν ἔλαττο», εἰ μὴ καὶ πλέον, ἡ Ὀδυισ- 
σεὺς ὁ 'Ομήρηα τὰς Φαίακας. ὁ μέν γε -ἀλκί- 

ν / 2 , } 
νους ἀπολυγίας (πἩ «4λκίνη ἀπύλογος µεῦο- 

λογίας) ιεεςσὺς ἐν μὲν ὑπονοίαις ἀληθενόσης, 
ἐν δὲ τῷ φανερῷ διαβεῥλημένης εἰς τὸ ψευ- 
δέσερον.' 

οὐδὲν ἐξ 47 ρᾷ λέγεις ἀντὶ τοῦ οὐδὲν 
εὐτελὲς ἢ κοινό». 

24 * * — * 

υὐδένες οἱ οὐδαμινοὶ τῶν ἀνθρώπων», 

καὶ οὐδένεια ἡ ἀπανθρωπία. 



* 

οὐδέν ἐς) ἄμεινον — οὐδὲν πρὸς τὸν 4ιόνυσον 
* 

οὐδέν ἐς) ἄμεινο», οὐ ἡδιο», ij φῦ- 
σαι πτερά᾽' (Α Αν. 786). 

24— 4 8 7 ΄ 

οὐδέν ἐςι Φηρίον γυναικὸς ἁμαχώτερο», 
εν - γ8» ἔνο » ον 24 J ουδὲ πὂρ, οὐδ᾽ ὧδ' ἀναιδῆς οὐδεμία πάρδα- 

λες (Α Lys. 1014). 
Ἶ 1 οὐδὲν Γλὼε ῥαψαμένη σκύτινον καθει- 

μιένον) (Α Nub. 504). παρέλκει τὸ δεν" ἠθελε 
-. 3” 7 J 1 γὰρ εἰπεῖν ᾿εἓκ ήλθε, συνήθως. καὶ αἴθις 

A Vesp. 14609) ""ὀρχόμενος τῆς νυκτὸς οὐδὲν 
΄ .. * J ας κ 3 ΄ 

παύεται. παρέλκει τὸ δεν. καὶ ''οὐδὲν ἐπαύ- 
ετο ἀεὶ τοῖς βιῤλίοις ἐνδιωτώμενος.' παρέλ- 
χει τὸ δεν. 

ΛΙ οὐδὲν ἦν παρὰ τἆλλα πλὴν ὁ χρυσός. 
Pythermus αρ. Athen. p. 625B. 

οὐδὲν ᾿Ηρακλῆς πρὸς δύο. φασὶν 
"Ερακλέα Φέντα τὸν Ὀλνμπιακὺν ἀγῶνα, πι- 
σεύὐσαντά τε τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει, τῇ προτέ- 
ρα πενταετηρίδε πυκτεῦσαι πρὸς δύο, Ιέτέα- 

η 3. . - . 
τον καὶ Ευρυτον τοὺς ΠΠοσειδῶνος καὶ Ἠ]ο- 

λιόνης παϊῖδας, καὶ ἀνελεῖν αὐτάς, τῇ δευτέρα 
΄ ς ΄ ζ 

δὲ πάλι» ὁμοίως πρός τινας δύο πυκτεύσαντα 

ἑττηθ ή ναι. 
ε . ζ * J 2* . 

οὐδὲν ἧττον αντὶ τᾷτσον, οµοιον. (Ὦ)- 

masc. Phot. p. 9458 95) "φιλοσοφᾶντος ἐκ ἔςι 
᾿ ᾿ 4 1 4 ριαντικὴν ἐπαγγέλλεσθαι καὶ προφέρειν, ἀδὲ 

τὴν ἄλλη» ἱερατικὴν ἐπιςήμη»"' χωρὶς γὰρ 
τὰ τῶν φιλοσόφων καὶ τὰ τῶν ἱερέων ὁρί- 

V — 

σµατα, οὐδὲν ἧττον y τὰ λεγόμενα Ἰηνσῶν 
καὶ Φρυγῶν. 

οὐδὲν ἱερόν Ἡρακλῆς εἶπεν "4δώνιδος 
ἰδὼν Ἑόανον, ὡς τῶν εὐεργετησάντων τοὺς 
ἀνθρώπας µόνων ὀφειλόντων τιμᾶσθαι, ἢ 
ὅτι οἳ καταφυγόντες εἷς αὐτὸ ὀδλοι ἄδειων 
οὐκ εἶχον. 

δεν ἰ " η ’ 2 ϕ μ 1. οὐδενὶ σὺν νῷ, τητέςιν ἀφρόνως" "ὃς 
γε καὶ τὴν σρατηγίων οὐδενὶ σὺν νῷ ποιη- 
σάµενος φαίνεται.) 

οὐδενίτῳ ἄλλῳ οὐδενί τινι. 
. ι 

3 — ” v 
οὐδὲν λευκῶ» ἀνδρῶν ὄὀφελος ἡ σκι- 

τοτομεῖν, ἐπὶ τῶν εἰς μηδὲν λυσιτελούρτων, 
παρ ὅσον οἳ µέλανες τῶν λευκῶν λισιτελέ. 
σεροι. 

} 4 * * / / 
ουδὲν μᾶλλον. οτι οἱ σκεπτικοί, τουτέ- 

σιν οἱ Πυρρώνειοι, τὰ τῶν αἱρέσεων δόγματα 
πάντα ἀνατρέποντες αὐτοὶ δὲν ἀποφαίνον- 
ται δογματικῶς, προφέρονται δὲ ἀποφάσεις 

εἲς µήνυσιν τῆς ἀπροπτωσίας, ὡς εἰ καὶ νεύ- 

σαντας τοῦτο ἐνεδέχετο ὅηλῶσαι. ὁιὰ τῆς 
. J * 5 ”. .. — * — 3 ⸗ 

οὐδὲν ὁρίζομεν φωνῆς τὸ τῆς ἀρρεψίως 
πάφος ὁηλᾶται: ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τῆς ' ἐδὲν 

795 
- — [ή 3 

μᾶλλον" καὶ τῆς ᾿παντὶ λόγῳ λόγος ἀντίκει- 
ται, καὶ ταῖς ὁμοίωις, λέγεται δὲ τὸ οὐδὲν 

μᾶλλον καὶ Φετικῶς, ὡς ὁμοίων τινῶ» ὄν- 
των, οἷον "οὐδὲν μᾶλλον ὁ πειρατὴς κακός 

* * - - ἐσιν η ὃ ψεύςης.͵ ὑπὸ δὲ τῶν σκεπτικῶν οὐ 
Φετικῶς ἀλλ’ ἀναιρετικῶς λέγεται, ὡς ὑπὸ 
τὸ ἀνασκειάζοντος καὶ λέγοντος ' οὐ μᾶλλον 
« Φ 5 ο) — .. 24 * * 

ἡ Φκύλλα γέγονεν η Ἀίμαρα.. αὐτὸ δὲ τὸ 
-- * * * έ 

μᾶλλον ποτὲ — συ κριτικυς ἐκφέρεται, (υς 

ὅταν φῶμεν μᾶλλον τὸ μέλι γλυκὺ ἡ τὴν σα- 
φίδα, ποτὲ δὲ Φετικιῶς καὶ ἀναιρετικῶς, ὡς 
. * -ας — ὕταν λέγωμεν μᾶλλον ἡ ἀρετὴ ὠφελεῖ ἢ 
ῥλάπτει"' σημαίνοµεν γὰρ ὅτι ἡ ἀρετὴ ὠφε- 
λεῖ, ῥλάπτει ὁ οὐ. ἀναιροῦσι δὲ οἱ σκεπτι- 
κοὶ καὶ αὐτὴν τὴν οὐδὲν μᾶλλον φωνήν" ὡς 
γὰρ "οὐ μᾶλλον ἔςπι πρόνοια ἡ οὐκ ἔςσιν, 

“. . ᾽ - *⸗ v * 

οὕτω καὶ τὸ "οὐδὲν μᾶλλον ἔςιν η κ ἔςιι 
ϱ ὃν * J J J —200 — —5 σημαίνει οὖν ἡ φωνὴ τὸ μηδὲν ὁρίζειν ἆ 

* 4 . ᾽ * .. . 

ἀπροσυθετεῖν. η δὲ “Ἱπαντὶ λογῳ᾽ φωνὴ καὶ 
1 . * * — 

αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν»"' τῶν μὲν γὰρ πραγ- 
µάτων διαφωνύντω», τῶν δὲ λόγων ἴσοσθε- 
νέντω», ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπακολαῦ εἴ, 
εἰσὶ δὲ δέκα τρόποι καθ’ οὓς τὰ ὑποκείμενα 
πιεραλλάττοντα ἀπειαίνετο. Ὠίομι 1. 9 74. 

οὐδὲν µέλον αὐτῷ" "τὸ δὲ τῶν 'Ρω- 
ν{ μας 1 ... 

µαίων ἀὔροισμα ἀπύμαχον ήν, οὐδὲν µέλον 
αὐτῷ περὶ ἀλλοτρίου πράγματος, τῶν γινο- 
μένω» τὴν φροντίδα τι)έµενον. 

λε. 4 1 μι } « Γ ” 
ὃ δὲ οὐ δὲν ὁ τι οὐχ ἑτοίμως τῶν προ- 
, .ρ ⸗ η — 12 

ταΦέντων.εσχε συνὺέσθαω, οὐχ οτι καὶ ἐμ- 

µένειν αὐτοῖς ἔμελλεν, ἀλλ ἵνα ἐκ τῶν πα. 
ρόντων εἀναπρεύσῃ.) 

οὐδὲν πρὸς ἔπος ἀντὶ τοῦ ὡς ἔτυχεν, 
γε 4 .. ” . 3 ., ο * 

ἕνεκα μηδενός" "οὐδὲν πρὺς ἔπος ἅτως ἆνο» 
{ .) — * — 4 — ΄ 

ἧτως ἐκβαλῶ, πρὶν ἐκπύθωκαι πᾶν τὺ πρᾶγμ 

ὕπως ἔχει. 
οὐδὲν πρὺς τὸν «Πιώνυσον. Ἐπιγένες 

-. τν , | 3 ο. ) 
τοῦ Rixvcoriu τραγῳύὐία» εἰς τὸν «Πιόνυσον 

3 ι - ΄ 

ποιήσαντος ἐπεφώνησάν τινες τοῦτο" ὅθεν ἡ 
παροικία. βέλτιον» δὲ οὕτως, τὸ πρόσύεν εἰς 
τὸν «{ιώνυσον γράφοντες τούτοις ἠγωνίζοντο, 

J * — 4 

ἅπερ καὶ σατυρικὰ ἐλέγετο" ὕςερον δὲ µετα- 
΄ 

βάντες εἲς τὸ τραγωδίας γράφειν, κατὰ µε» 
κρὸν εἲς μύθους καὶ ἱςορίας ἐτράπησαν, κη- 
κέτι τοῦ «{ιονύσα μνημονεύοντες" ὀψεν τῦτο 

καὶ ἐπεφώνησαν. καὶ Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ 
Οὐσπιδος τὰ παραπλήσια ἱςορεῖ, Θεαίτητος 

᾿ * 13 — ’ * 

δὲ ἐν τῷ. περὶ παροιµίας Παρράσιόν φησι 
α .. ΄ Γ *2 * 

τὸν ζωγράφο» ἀγωνιζόμενο» παρὰ Κορινώίοις 
- * — 2 — 

ποιῆσαι «Ίιόνυσον κάλλιςον' τὲς δὲ ὁρῶντας 
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τά τε τῶν ἀνταγωνιςῶν ἔργα, ἃ κατὰ πολὺ 
ἐλείπετο, καὶ τὸν τοῦ Παρρασίου «{ιόνυσον 
ἐπιφωνεῖν "τί πρὸς τὸν «4{ιόνυσον; ' ἐπὶ τῶν 
μὴ τὰ προσήκονεα τοῖς ὑποκειμένοις φλυα- 

. 1 θέντω». καὶ αὖθις "τὸν Ἱόροιβον Ὀδυσσέα 
φήσας εἶναι τὸν πολύτροπον, καίτοι μὴ πρὸς 
τοῦτο παράδειγµα φέρω», τῇ φάτνη προσ- 
άγεις τὸν κύνα, καὶ πρὸς τὸν «{ιόνυσο» ἄγεις 
οὐδέν.' 

οὐδὲν προτιμῶ σε ἀντὶ τὸ ἃ φροντί- 
ζω os. ἡ φράσις Αττική. ριςοφάνης Πλότῳ 
(884) '“φορῶ γὰρ τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ 
Εὐδάμη ὁραχμῆς.' Εὔἴδαμος δὲ φιλόσοφος ἡ». 

οὐ ὁ᾽ ἐν σελίνοις (Α Vesp. 478), ἐπὶ τῶν 
μηδὲ τὴν ἀργὴν πεφθακότω»ν, ἀπὸ τῶν εἲς 
τοὺς κήπες ἰόντω»"' ἐπὶ γὰρ τὰ ἄκρα, τοὺς 
λεγοµένες περικήπες, σέλινα καὶ πήγανα κα- 

c 1 τεφύτευον. ῥούλετωι οὖν λέγειν ἡ παροιμία, 
οὕπω οὐδὲ ἀρχὴν ἔχεις τοῦ πράγματος, κα: 
Φάπερ οὐδὲ οἳ ἐν τοῖς κήποις εἰσιόντες ἐν 

τοῖς σελένοις εἶσί. 

οὐδέν τι πλέον εἶχον ἀνύειν οἱ βάρβα- 
ϱοι. οὔ τοι ῴὤοντο χρῆναι μὴ ἀχὶ γενναιότατα 
συμπλέχεσθαι τοῖς πολεμίοις, 

2 4 - τι Σ 8 } ΄ οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον ἐςυκὼς ἀνήρ. 
οὐ δέο» οὐ πρέπον' 'ἐκςῆναι τῶν γω- 

ζ 1* » κ.) - 
ρίων ὦν Θευδίβερτος οὐ δέον ἐπιβατεῦσαι 
διὰ σπουδῆς ἔσχεν᾽ (Ῥτοσορ. Goth. 4 94). 

» 8 ο, ᾽ -- ς ή οὐδέποτ ἐγὼ τοῦτον --- ἑσιαθήσεται 
* - ’ μα . 6 

ὁ τοιῦτος. παροίνιος δὲ ὃ μέῶφυσος καὶ ὑῤρι 
σής. ϱ{ ν. πάροινος, 

Σε 4 ή 5 * 2* — 

οὐδὲ πυρφόρος. οταν πολλοὺς ἀποφῇ- 
ναι βουλώμεθα τοὺς τελευτήσαντας, λέγομεν 
ὅτι οὐδὲ πυρφόρος ὑπελείφθη, οἷον οὐδὲ ὁ 

3 ” 1 3 ή ΄ * ⸗ 

τὸ πῦρ οἴσων εἷς τὴν πόλιν, καθάπερ εἰ ἐλέ- 

γοµεν, οὐδὲ σκηνοφύλαξ { τις τῶν παρα- 
πλησίων. 

οὐδὲ πυρφύρος ἐλείφῦθη. ἐπὶ τῶν µε- 
γάλω» κινδύνων εἴρηται ἡ παροιμία, ἐπειδὴ 
πάσης πολεμικῆς παρασκευῆς ἔδει τὸν μάν- 
τιν ἡγεῖσθαι δάφνης ἔχοντα κλάδες καὶ σέµ- 
µατα καὶ λαμπάδα, καὶ τούτα νόμος ἦν µύ- 
νου φείδεσθαι τοὺς πολεµίους. ἐπὶ τοίνυν 

* , ἳ ς ιν ν τῶν πανωλεθρίᾳ διεᾳΦαρμένων καιρὸν ἔσχεν 
ἡ παροιμία, Lenoh. 5 84. ef. ν.πυρφύρος. 

οὐδ) ἔργα µείω χειρὺς ἀρκέσας 
ἐμῆς᾽ (8 ΑΙ. 499) πιθανῶς τὺ μὴ εἰπεῖν πλεί- 

— 3 — 3 4 8 4 

ονα τᾶ πατρὸς κακοπαθῆσαι, ἀλλὰ μὴ ἐλάτ- 
τονα. 

2 — 2 — 7 οὐδὲ τἀρχαῖον ποεεῖ, 

οὐδὲν προτιμῶ σου -- οὐκ ἀδύνατοι 

οὐδὲ τὰ τρία Ἀτησιχόρου γινώ- 
σκεις. ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων καὶ ἀμούσων» 
εἴρηται ἡ παροιμία, ἐπειδὴ εὐδόκιμος ἦν. 

οὐδὲ χαέρω βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλυσιν, 
ὦλ 3} τε! v ο ρε ⁊ .. ν 
ἀλλ ἠδιον ἄν δικίδιον σμικρὺν φάγοιμ ἂν 
ἐν λοπάδι πεπνιγμένον’' (Α Vesp. 508). λοπὰς 
δὲ τὸ τήγανον. 

οὐ δήπου μ ἀφελέσθαι διανοῇ ἄδωκας 
αὐτός; ἃ τάχ’, ἀλλ ἤδη ποιῶ” (Α Βαπ. 529) 
ἀντὶ τοῦ, ὄντως διανοῇ ὧςε ἀφελέσθαι τὰ 
ὕπλα µε; ἡ γὰρ οὗ ἄρνησις συγκατάδεσιν 
ῥηλοῖ. οὐν᾽ ὅλως, φησί, διανοῦμαι, ἀλλ’ ἤδη 
αὐτὰ ἀφαιροῦμαι. οἷον οὐ διςάζω. 

οὐ διαφρήσετε ἀντὶ τοῦ οὐ διαφορή- 
Ἡ * 

σετε, οὐδὲ διαπέμψεσῦδε, ἀριςοφάνης (Αν. 

193). 
οὐ ὁ' ἴκταρ βάλλει. εἴθηται δὲ κατὰ 

γλῶτταν», ὥσπερ τὸ διωλύγιον, ἀντὶ τὸ δὲ 
μικρὺ»ν ἐξισάζει. 

οὐδ’ ὅλως οὐδαμῶς. 
-. οὐδός φλιά, βατήρ, τὸ κάτω τῆς Φύρας 
ἡ ἔδαφος ἢ βαθμός. 

οὐό' ὑφ᾽ ἕνων «ἄττικοὶ ἀντὶ τοῦ 
οὐδένων λέγουσιν ὑπερβιβάζοντες. 

οὐδ᾽ ὡς οὐδαμῶς δή. 
ζὅ ο ζ Νο 

ου ἓν εν ου τινὀς ἕνεκα. 
3 ⸗ 19 ’ 

Θεργέλιος ὄνομα κύριον. 
Βεσπεσιανός ὄνομα κύριον. 
Ἐετουρία ὄνομα κύριον. 
Ἐηςῖνος Ἰούλιος χθηµατίσας, σοφιςής, 

ἐπιπομὴν τῶν Παμφίλη γλωσσῶ», βίῤλες ὁ’, 
ἐκλογὴ» ὀνομάτων ἐκ τῶν «{ημοσθένες βι- 

-- 3 * 

ῥλίω», ἐκλογὴν ἐκ τῶν Θυκυδίδε Ἰσαία Ἴσο- 
κράτες καὶ Θρασυμάχη τᾶ ῥήτορος καὶ τῶν 
ἄλλων ῥητόρω». 

οὐδαρ τὸ γονιμιώζατο» µέλος. 
οὔδατα οἱ μαζοὶ τῶν προβάτω». Ἠοπι. 

: 440. 
2* — * * 2 ΄ 

οὐ Φἄᾶττον ἐγκονήσεις; οὐ ταχύτερο» 

ἐνεργήσεις; Α Αν. 1313. 
οὐ Φδελήσει οὐ δυνήσετω. Ὅμηρος (ὢ 

366) ''οὐδ᾽ ἐφέλει προρέειν,' ἀντὶ τῇ εἰ δύ- 
ναταιι 50µ. Α Αν. 583. 

* 2c67* * — * 3 — 

ουδ) υεται rte ἠλιοῦται, ἐπὶ τῶν 
ἔξω πάσης φροντίδος ὄντω». 

Ἀένόεκτος ὃ κατὰ ὀίνδικτον ἐλευφερ- 
μένος. 

. 2 — μή * * Σε. 
οὐκ ἀδύνατοι. οτι τὸ ἂκ ἀθύνατοι µε- 

σότητός ἐσι ῥῆμα, οἷον οὔτε τελείως ὄννα- 
τοὶ οὔτε ἀσθενεῖς, ο]. Thuc. 1 25. 

ε }ὁ 

τπ 



οὐκ ἀθεεί --- οὐκ ἑξόν 

οὖκ ἀφθεεί οὐ χωρὶς θείας προνοίας. 
Hom. σ 353. 

οὐ καθέςηκεν οὐ νήφε ί ή J 5 74 ν» ου 79 ἐν αμεταῃ, 
- 2 -. 2 

οὐκ ἄλλως ποιεῖται ἀντὶ τὸ ἡ κάτη». 
* * ⸗ * * οὐκ ἂν ἀποδοίης; οὐχ ὅσον γέ μ εἰ- 

δέναι”' «Α Nub. 12553), ἀντὶ τὸ ἐν ὅσω ἐν ἐπαυ- 
τῷ εἰμὶ καὶ οἶδά τι, τητέσιν αἰσθάνοιιαι. 

οὖκ ἀνασχή ήσομαι. τινὲς τοῦτο ὡς ἔκ- 

φυλον νομίζησιν"' ἐχρήσατο δὲ αὐτῷ καὶ 4η: 
µοσφένης ἐν τῷ κατὰ ριςοκράτους. οὐ δεῖ 

οὖν μόνο» λέγειν ἀνέξομαι. seh. AAch. 506. 
οὐκ ἂν δύναιο γαςρὶ πενῆσαι νέ- 

κυ». καὶ Ὅμηρος (39325) 'γαςέρι ὃ᾽ ἄπως 
ἔσι νέκυν πενθῆσαι "χαιούς." 

οὐκ ἄνευ γε Θησέως. Θησεὺς καὶ τῷ 
ΙΗελεάγρῳ συνηγω»ίσατο πρὸς τὴν Φήρων 
τᾶ κάπρα, καὶ τῷ Πειριδόῳ κατὰ τῶν Κεν- 
ταύρων», καὶ τῷ ΠΗρακλεῖ πρὸς τὰς “ἁμαζό- 
νας. ὅταν οὖν Ναυμαςόν τι πραχθῇ, οὐκ 
ἄνγευ γε Θησέως λέγεται. Ζεποῦ. 5 38, 

οὐκ ἄνευ τι»ός. τοῦτο τριχῶς λέγεται. 

ἡ γὰρ τὸ μήτε ῥλάπτον µιήτε ὠφελοῦν, ὡς 
λέγομεν '"οὐκ ἄνευ σκιᾶς τὸ ἐν φωτὶ σῶμα." 
ἡ τὸ ἐξ ἀνάγκης, ὡς ὄργανον ἤ τι τοιᾶτον, 

ὡς λέγομεν '"ἠρίσευσεν "Αχιλλεύς, ἆλλ οὐκ 
ἄνευ τῆς µελίας"' οὐ γὰρ ἠδύνατο γυμνὸς 
ἀριςεῦσαι. ἢ τὸ πάθος ἐμποδίζον, ὡς λέγο- 
µεν "ἐν χειμῶνι πλεύσας ἐσώδη, ἀλλ οὐκ 
ἄνευ κινδύνου. 

οὖκ ἂν ὀρθῶς καὶ ἑξῆς, οὕτω δὴ ἆνα- 
γρωςέον Gen. 4 7). οὐκ ἂν ὀρθῶς προσενέγ- 
κης, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες' ἡσύ- 
χασον. 

οὐκ ἀξιῶ οὐγ ὑπολαμβάνω, οὐκ ἄξιον 
νομίζω. Α Ἐα. 183. 

οὐκ ἀπεικός οὐκ ἄτοπον, ἄξιον, ὀφει- 

λόμενο», πρέπον, ὅμοιο». εἰκὺς δέ ἐσι παρὰ 

τὺ ἐοικός" εἶτα ἀπεικύς τὸ ἀπρεπές, τὸ ἀνύ- 
µοιον. καὶ λοιπὸν τὸ οὐκ ἀπεικός, διὰ δύο 

ἀρνήσεων µία συγκατάθεσις, ὡς τὸ ἥκιςα 

οὐδαμῶς, οὐχ ἥκισα δὲ τὸ µάλισα. 
οὖν ἀπεικότως ἀντὶ τοῦ εὐλόγως καὶ 

εὐπροσώπως. ολ. Thue. 5 8. 

οὐκ ἀποδύσῃ τῶν νυκτῶ», ἦν οἴκοι γε 
καθεύδῃης, οὐδ᾽ ἦν γε θύρας, ὥσπερ πρύτε- 
ꝑor“ (Α Ecel. 664). 

οὐκ ἀπολιβάξεις ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐς κύ- 
θακας χαὶ “ἀιβύη» ̓ ἀποφδερῇ, ἀπὸ τοῦ λι- 

βάς, ὃ ἔσιν ἡ ςαγώ», ἧς οὐδὲν ταχύτερο» ἐν 
τῷ πίπτειν. “4ριςοφάνης (Αν. 13467) *àx ἄπο- 
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λιῤάξεις, ὦ κάκις ἀπολούμενος) 
οὐκ ἀπορρυήσεται οὐκ ἀποπεσεῖται, 

Ps. 13. 
οὐκ ἀποςατῶ φίλων (Α Αν. 314) ἀντὶ 

τοῦ οὐ χωρίομαι φίλων. 
οὐκ ἀπὸ τρόπου οὐ πύρρω τρόπου. 
οὐ κατὰ κόσμον (Ποπ. Β 514) à κατὰ 
πρέπον. 
οὐκ ἐ ᾷ οὗ συγχωρεῖ. ι | 
οὐκέθ) ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι, (ηθικόν 

(1 60Ι), ἀντὶ τοῦ µεθέξεις τηιῆς. 
οὐκ εἰμὶ τούτω» τῶν ἠρώω». αὗτη 

τέτακται ἐπὶ τῶν βουλομένων εὖ ποιεῖν' οἱ 
γὰρ ἧἦθωες κακοῦν ἔτοιμοι μᾶλλον» ἡ εὐεργε- 
τεῖν. οἳ ν. Ὀρέσης b. 

οὐκ ἐκδανεῖν. 
οὐκ ἐκομπολάκουν» ἀντὶ τοῦ κενὲς ἐκ 

ἐποίου» ψόφοτς, ἔκ ἔλεγον κομπώδη ὡς Al.- 
σχύλος. "οὗτοι ἤλεγχον ἄν µου τὴν τέχνην, 
ἀλλ’ οὐκ ἐκομπολάκου»"' ριςοφάνης (Ἠαη. 
902). 

οὐκ ἐκ τοῦ ὑμοίου οὐκ ἐξ ἴσα" ' ἄλλα 
τέ τινα οὐκ ἐκ τᾶ ὁμοίμ ποιεῖν ἐκελεύοντο."' 

οὐκ ἔνδο», ἔνδον ἐςίν, εἰ γρώµην ἔχεις. 
πιῶς ἔνδον, εἰς οὐκ ἔνδον; ὀρθῶς, ὦ γέρον. 

ὁ νοῦς μὲν ἔξω συλλέγων ἐπύλλια οὐκ ἔν- 
δον" αὐτὸς ὁὃ᾽ ἔνδον ἀναβάδη» ποιεῖ τραγῳ- 
δίων' (Α Ach. 385). σκώπτει τὸν Εὐριπίδην 
ὡς συλλογισικό», καὶ οὗ ἂν λέγη τὺ ἐναντίον 
πάλιν κατασκενάζοντα, οἷον '"ἡ γλῶσσ ὁμώ- 
πιογ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. καὶ πάλιν αὐ- 
τὸς μὲν ἔσω ἐσίν, ὁ δὲ νοῦς αὐτοῦ συλλογί: 

ζεται τῶν ἔξω τι καὶ µετεωρίζεται, ὀμηρι- 
κῶς' Ὅμηρος γὰρ διώρισε τὰς ψυχὰς πρὸς 
τὰ σιύµατα, εἰπωῶν 'πολλὰς d Ἰφθίκες φυ- 

χάς, εἶτα ' “αὐτοὺς ὃ ἑλώρια τεῦχεν.”. ὅτω 
καὶ ριςοφάνης" εἰπὼν γὰρ "ὁ νοῦς μὲν 
ἔξω, ἐπήνεγκεν "αὐτὸς ὃ᾽ ἔνδον ποιεῖ τρα- 

7ωδίων, ἀναβάδη», τοτέςιν ἄνω τὰς πύδας 
ἔχων, ἡ ἐπὶ ὑψπγλοῦ τόπου κείµενος ἡ κα- 
Φήµενος. 

οὐκ ἐνέλιπεν εὐεργετῶν µε. 
οὐκ ἐξελεύσῃ ἀντὶ τοῦ οὐ σρατηγήσεις 

ἡμῶν" 4αβιὸ (Ρε, 50 10) ''καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ 

ὁ φεὸς ἐν ταῖς δυνάμεσι» ἡμῶν." 

οὐκ ἐξήῄεσαν ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐξή ήθχοντο. 

υὔκ ἐξίεσαν δὲ ἀντὶ τοῦ οὐ συνεχώρησαν. 
οὔκ ἐξήρκεσεν (Α Ἐν. 527) οὐκ ἀντέσχε 

πρὸς τοὺς τρύπους ὑμῶ». 
οὐκ ἐξόν οὐ προσῆκο», οὐ πρέπον: "Άν 
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παρὰ τὰ πάτρια ὠνόμασεν, ἥρωος ἐπιῷεὶς 
ὄνομα, οὐκ ἐξόν.. ον. Περικλῆς a οχίτ. 

οὐκ ἐπαινεθείης οὐδὲ ἐν περιδεί: 
πνῳ. ἐπὶ τῶν μηδενὺς ἀξίων ἡ παροιμία" 
εἰώφεσαν γὰρ ἐν τοῖς περιδείπνοις τὺν τε- 

λευτήσαντα ἐπαινεῖν, καὶ εἰ φαὔλος ἦν, οί, 

v. «{ιονυσίων σκωμμµάτων. 

οὐκ ἔπεσεν εἰς γῆν ἡ εὐχή ἀνιὶ τοῦ 
εἰσηκούσθη. οἰκτείρει }ὰρ αὐτὸν ὁ τλεός, καὶ | 

εἰς ὕπνον ἐνέβαλεν. 
οὐκ ἐπιγλωττήσομαι ὁ ῥλασφημήσω 

(Α Lys. 37). 

οὐκ ἐπιεικῶς οὐ μετρίως, 
κῶς δὲ ἀντὶ τοῦ οὐ λογίως. 

οὐκ ἐπίςσαμαι ἀντὶ τοῦ οὗ ὑΦύναμαι" 
΄"σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίςαμαι) (Α Αν. 1439). 

οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὑρμεῖ τοῖς πολ- 
λοῖς"' «Πημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶν- 
τος. παροιμία ἐξςὶν ἑλλιπῶς εἰρημένη, πρασ- 
υπακουςέον δὲ ἔξωψεν τὺ ἀγκύρας. Harp. 

οὐκ ἔσοενεν οὐκ ἐδύνατο. 
οὐκ ἐς μακρά» ἀντὶ τοῦ ταχέως. 
οὐκ ἔςιν ἄλλος πλὴν» ἐγώ, ἀττικῶς, 

ἀντὶ τοῦ πλὴν ἐμοῦ. “4ρισοφάνης Πλούτω 
(106) 'μὰ τὸν 4" οὐ γὰρ ἔσιν ἄλλος πλὴν 
33 ἐγω. 

ὰ ., 5. μ οὅν νὰ 24 *— οὐκ ἔςιν ὡςις πάνι ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 
Ὑ 3 ᾽ * * — v 

{ γὰρ πεφυκῶς ἐσθλὸς εκ έχει βίον, η δυσ- 

γενὶς ὦν ληκύθιον ἀπιώλεσε” (Α Ran. 1248). 
τὸ ἑξῆς πλουσίαν ἀροῖ πλάκα. 

ε] ”ρ — 2 Ὑα ΄ 4 22 

οὐκ ἔςι παρὰ ταῦτ ἄλλα ἀντὶ τῇ ἐκ 
.”. —* 9 * 9 2 *⸗ - 

ἔσιν ἄλλως γενέσθαι η καθως εἴρηκε. τᾶτο, 

οὐκ ἔπι- 

4 * “”. 5 2* * 2 ⸗ 

φησί, πάντως ὑέδοκται, καὶ οὐκ ἄν ἑάσαιμιί 

σε ἕτερόν τι ποιῆσαι. “ριςοφάνης (Ρας. 109). 
* — 

οὐκ ἔςιν ἄλλως γενέσθαι ἢ ἀνελφεῖν εἰς τὺν 
οὐρανό»., 

2 3 .”, 1 , ϱ 
οὐκ ἔσχων οὐκ ἔσχισα, οὐ διεῖλον. οὔὗ- 

τως ἔχλινεν ἀττικῶς. "ώπτων γαςέρα, κἀτ' 
* * — “. . ν } ἩἹ — .”. 

οὐκ ἔσχων ἀμελήσας, Ἡ ὁ αρ ἐφυσᾶντ, 

ριξοφάνης Νεφ έλαις 408). 

οὐκ ἐτός ἐκ εἰκύτως, 4 

τὸ ἐτώσιον, ὃ ἔςι μάταιον" ἐκ ἀλόγως, 4ρι- 

ςοφάνης (Ῥ]αί. 1167) "οὐκ ἐτὸς ἅπαντες οἱ 

δικάζοντες Φαμιὰ σπεύδουσιν ἐπὶ πολλοῖς γε- 
2 3 * 
γβθάφύαι γράμµμασι». 

2 4 J 21 — J— —* 

ν οὐκ ἐτὸς άφ ἡμῶν εἰσὶν αἱ τραγῳδίαι” 

ῃ . 
| µάτην, παρὰ 

σὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν ΠΠοσειδῶν καὶ σκάφη 
(Α Lys. 138). παροιμία ἐπὶ τῶν» ἐγκυλινδεμέ- 

- .. - ’ * J — 
»ων τῷ αὐτῷ πράγματι, άλλο δὲ μηδἐν νοεῖν 
«νεχομένων, ὁ δὲ νοῦς, οὐδέν ἐσμεν εἰ μὴ 

οὐκ ἐπαινενείης --- οὐλοχυτεῖν 

συνουσιάζειν καὶ τίκτειν' ὁ γὰρ Ποσειδῶν 
ἐμίγῃ τῇ Γυροῖ, καὶ ἐγέννησε Νηλέα καὶ 
Ηελίαν. 

οὐκ ἐφέξεις (Α Έα. 9393) οὐ παύσῃ. 
οὐκ ἔχαδεν (Ἠοπι, ϐ 461) ἐκ ἐχώρησε». 
οὐκ ἔχων ὅτι χρήσηται τοῖς πα- 

ροῦσι κακοῖς ἀρτὶ τοῦ ἐξαπορῶν. 
οὐκ ἔχω φράσαι" ὅμως γε μέντοι σοι 

δὲ αἰνημῶν ἐρῶ'. {Α Ran. 60) ἀντὶ τοῦ δὲ 
ἀσαφείως. 

οὐκέ, τὸ οὐχί Ὄμυρος διὰ τοῦ κ γρά- 
(ει οὐ διὰ τᾷ γ"' δείκνυται γὰρ ἐκ τῶν συ- 
»αλοιφῶν τὰ μὲν ψιλὰ πεταπίπτοντα εἲς δα- 
σέα, ὅταν τὸ ἐπιφερόμενον δασύνηται, ψιλᾶ 

δὲ ὑπυτωσσομένου κιὴ κεταπίπτοντ. 
οὐκ ἱκνεομένως 6 προσηκύντως, Ἡρό- 

ὀοτος (6 65). 

οὐκ οἱ) ὃ κρώζεις. ο ν. κρώζεις. 
οὗ κομῶ οὐ μέγα φρονῶ. ριςσοφάνης 

Νεφέλαις (545) ''κάγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὢν 
ποιητὴς οὐ κομῶ, τητέςιν οὐ μέγα φρονῶ. 

οὔκουν οὐδαμῶς. οὐκοῦν δὲ συλλογι- 
σικὸς σύνδεσμος" ᾿οὐκᾶν οἱ ἀθελφοὶ λαβόν- 
τες ἱκετηρίαν ἐπυνθάνοντο ἄρα τοῦ Φεοῦ ὃ 
τι καὶ χοὴ πράττειν αὐτούς. 

οὖλε ἡγίωινε, ὁλοκ) ήρεο Hom. «9 401. 
οὐ λελήδασι φανεροί εἶἰσιν. 

οὐλή ἐπιπόλαιον ἕλκος εἰς ὑγ εαν ἥκον, 

Οὐλί9 ὄνομα κύριον. ο. ν. ὑποςάς α. 
οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις, ἐπὶ τῶν 

τὰ αὐτὰ μὴ διὰ τῶν αὐτῶν πραττόντω». 
οὕτω Σεράττις ἐν Ποταμίοις. οἱ. ν. λίνον. 

οὔλιος ὁ "πόλλων" ἰατρὸς γὰρ ἦν. ση- 
µαίνει δὲ καὶ ὀλέθριος. 

οὐ λόγων ἀγορὰ δεῖται Ἑλλάδος 
ἆλλ ἔργων, ἐπὶ τῶν κομπαζόντων, 

οὐλομένη ὀλεθρία. 
οὐλός ὁ συνεςραμµένας ἔχων τὰς τρίχας, 

Ὅλμιρος περὶ Ὀδυσσέως {τ 46) ''γυρὸς ἐν 
ὠμοισι», µελανόχροος, οὐλοκάρηνος. 

οὐλοχυτεῖν κριδὰς ἐπιχέειν τοῖς δύµα; 
σιν’ οὐλὰς γὰρ ἔλεγον τὰς κριθὸς κατ ἀν- 
τίΦεσιν τῶν φψαιςιαν, ἅπερ ἦν ἄλφιτα ὑπὸ 

τῆς μύλης κατεψηνισμένα (ο ν. ψαιςώ. τὰς 

γὰρ οὐλὰς πρόσθεν ἔκοπτον ἐσφίοντες, οὐ- 
ῥέπω τῆς κατεργασίας αὐτῶν εὑρημένης. καὶ 
τὰς μὲν κριθὰς µέχρι νῦν ὅλας χέουσιν οἱ 
ἐπιθύοντες ταῖς σπονδαῖς, ἐπεὶ σύμβολο» τῆς 

παλαιᾶς τροφῆς' τὰ δὲ πόπανα τῆς ἄρει 
ώρας, τετέςι τῆς αὖθις. ο, φο]ι. Hom. «4 449. 



Οὐλπιανός ἃ — οὐράνεόν γ ὅσον 
. — 

.. Οὐλπιανός ἀδελφὺς Ἰσιδώρου τοῦ ϱι- 
λοσύφον, ὃς εὐφυέξατος ἐγεγόνει πρὸς τὰς (ου, — 
ειαθηματικὰς ἐπιςήμας, ὧςε καὶ πολλὰς εἰσ- 

ενέγκασθαι καινὰς ἀπορίας καὶ λύσεις γε τῶν 
— — * .. 

ἀποριῶν πρὸς τὰς τῶν μµαθπιάτων ἐξηγή” 
— 2 

σεις" ὄνομά τε αὐτῷ μέγα ἡν ἐπὶ τοῖς µια- 

Δήμασιν «4θήνησιν. Φαυμάζων δὲ αὐτᾶ τὴν 
— — 

φύσιν ὁ Συριανὸς ὅτηγεῖτο πολλοῖς τισὶν ὡς 
οὐδὲν ἦν αὐτῷ προβαλέσθαι κλειδίον οὕτω 
πολύπλοκόν τε καὶ (ηχανικῶς εἰργασιένον 

΄ { . 2132 

ὕπερ ἐκ ἀνοιγνύναι ῥᾳδίως αὐτόματον: ἆλλ 
.. 4 * 4 * 
ὅμως πρὸς τὴν αλλη» φιλοσοφίαν μηδὲν ἐπι- 

.. ἳ 5 

δείκνυσθαι λόγου ἄξιον, ἐπιεικὴς δὲ καὶ τὰ } 5 ᾗ 
* 

ἦδη κεκοσιιηµένος ὁ Οὐλπιανὸς ἐγεγύνει, καὶ 
- 2 — ΄ 

ἐδύκει ταύτῃ γε τὸ ἀδελφᾶ διαφέρει», ἴσως 
δὲ ἐπειδὴ πραγμάτων πολιτικῶν ἀπέσχετο τὺ 
πάµπαν ἐξ ἀρχῆς εἲς τέλος. πεφύκασι γὰρ 
οἱ ἄνδρωποι τῇ µισοπράγµονι ζωῇ τὴν ἀρε- 
τὴν ἐπιφημίζειν, ὄχ οὕτως ἔχον κατά γε τὴν 
3 ΄ 5 . 4 — — . — 

ἐμήν. ἡ γὰρ ἐν µέσῃ τῇ πολιτείᾳ διὰ τῶν 
— * * * — πολιτικῶν ἔργων τε καὶ λόγων ἀναςρεφομένη 

4 . 

ἀρετὴ }υνάζει τε τὴν ψιυχἠν πρὸς τὺ ἐρ- 

ρωμιενέςερον, καὶ βεβαιοῦται μᾶλλον ἐπιτῆς 
πείρας ὅσον αὐτῆς ὑγιές τε καὶ ὁλόκληρον" 
9 4 ΄ 22 

buor δὲ κίβόηλον καὶ ἐπίπλαςον πι ωλεύει 
ταῖς ἀνθρωπίναις ζωαῖς, τᾶτο πᾶν διελέγχε- 
ται καὶ ἑτοιμότερον καθίςαται πρὸς διόρθω- 
σι». τὸ δὲ ἀγαφθοεργύν τε καὶ ὠφελητικὺν 
ὅσον ἐςὶν ἐν τοῖς πολιτεύµασι; τὺ δὲ Φαρρα- 
λέον καὶ ῥέῥαιον ἠλίκον; τοιγαροῦν οἱ ἐν γω- 

⸗ ή 9 - 

νίᾳ καθήμενοι λόγιοι καὶ πολλὰ φιλοσοφᾶν- 

τες µάλα σεμνῶς περὶ δικαιοσύνης καὶ σω- 

ζόμενοι ἀσχημιωνοῦσιν, ὡς ἅπας λόγος, ἂν 

ἀπῇ τὰ ἔργα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ χε- 
νύν. τοιᾶτος ὁ Οὐλπιανὸς γενόμενος ἔτι νέος 

ὦ» ἄγωμος ἐτελεύτα τὸν βίον, πολὺν ἔπαινον 
ἑαυτοῦ τῆς ἐπιεικείας ἀπολιπών. Damascius 

Phot. p. 452. 
 Οὐλπιανός 4ντιοχεὺς τῆς Σνοίας, σο- 

φιςής, παιδεύσας πρότερον εἲς Ἔμεσαν ἐν τοῖς 

κατὰ τὸν ᾖασιλέα Κωνςαντῖνον χρόνοις, λόγες 

διαφόρᾶς, µελέτας, διαλέξεις καὶ ἄλλα τινά. 
ε Οὐλπιανὸς [αζαῖος. Marin. 9. 

4 Οὐλπιανός ᾿Ειμεσηνὺς σοφιςὴς πάτρια 

Εμεσηνῶν “Ηλιουπόλεως Ποσποριατῶν καὶ 

ἄλλων πλείσω», προγυμνάσµατα, τέχνην ῥη: 
ι 

τορικήν. 
οὔλων ἁπαλῶν, μαλακῶν», συνεεραµµέ: 

γω» ταῖς ὑριξίν, 
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οὐμβρακιώτης βουμολγός, κύριο». eſ. 
v. κόλον. 

οὐ µέλον αὐτῷ οὐ φροντιςέον. Ἰήέναν- 
ὄρος {ρ.445 ΝΙευ.) ΄ ταύτῃ τοι καὶ τῆς Νισί- 
βιος πολιορκίας οὐ µέλον αὐτῷ." 

΄ J 2 3 27 4 9 / 
οὐ μὲν ὁ ἡ ἀντὶ τῇ ὅμως δή, ἥκιςσα δή, 

2 3 .΄ 

ἀλλὰ οὐ δή. 
οὐ μετὺν αὐτῷ ἀντὶ τοῦ ἐκ ἐξόν «4ρι- 

συφάνης Νεφέλαις. καὶ ἸἨένωνδρος """δατος 

αὐτοῖς οὐ μετόν.' 
Ι 4 ΄ ΄ 2 οὐ μὴ ληρήσης (Α Nub. 366) οὐ παύση 

ληρῶν; | 
* / ή ’ - 

οὐ μήν ἀλλὰ μήν, οὐδαμῶς, οὐ μόνον, 
.”, ΄ . } ́ - . - J 

ἔτι μή», ὅμως δέ. 6 μὴν εἶχε ποιεῖν οὐδέν, 
ἀλλ’ ἔμενε κατὰ χώραν τηρήµενος ἐπιμελῶς.' 

οὐ παντὺς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθόν ἐσθ' 
ὁ πλοῦς)' διὰ τὸ τὰς ἑταίρας ὑπὲρ τῶν Ἓλ- 
λήνων» εὐξασθαί φασιν ἐν τῷ µεγάλῳ πολέ- 
κῳ τῇ “4φρούίτῃ" ἡ διὰ τὸ δυσείσβολον εἰ- 
ναι τὸν πλοῦν' ἢ ἐπεὶ πολλαὶ ἦσαν ἑταῖραι, 
καὶ τῶν πλουσίων ιιόνιον ὁ πλοῦς. 

ζ { 

οὗπερ ὅπου": «4γαθίως (1 14) '"οἳ συναι- 
ζ ” 

σφανόμενοι ὅπερ γεγένηντο συμφορᾶς, ἀγεν- 
νῆ καὶ αἰσχίςην ἠσπάζοντο σωτηρίαν.͵ 

οὕπω πεπλήρωνται τῶν “ἄμορραίων 
αἱ ἁμαστίαι Gen. 15 18), ἐπὶ τῶν μὴ ὀξὺ 
τέλος λαμβανόντω»,. 

* J J 4 . “9 οὕπως οὐδένα τρόπο». καὶ Θουχι δίδης 
' * 2 

ἐν ε’ (15Ώ, καὶ Όμηρος (Υ 936) “ὦ γέρην, ἆ 
πως ἔγωγε τοῦτο τελέεσθαι ὀίω.' 

- 8 * — — 

οὐραγεῖ τὸ τέλος ἄγει τοῦ ςρατοῦ. καὶ 
οὐραγός ὁ τελευταῖος τοῦ λόχου. 

: * | ν 
ηροσύνης, ἐκβαίνειν ἐπὶ τὰς πράξεις ἄναγκα- 

1 , J * 
οὐραγίαν ςρατιὰν τὴν ὄπισθεν ἀκολη- 

Φοῦσαν. 
* - — — 9— .”.3 — * 

οὐραῖα τὰ τῆς οὐρᾶς" '"ἐδειιάτουν αὐ- 

τοὺς οἱ ὀράκοντες, τὰ οὐραῖα µέρη ἐς σπεί- 
ρας ἑλίξαντες καὶ ἐπανιςάμενοι.. ο ν. ἐδει- 

μάτουν. | 
. ί κ ζ « Ἱ — 

οὐρανία αἴξ, ᾗ οἱ εὐχύμενοι πάντων 
ἐπετύγχανον, ἴσως διὰ τὸ τὴν σελήνη» αὐτῇ 

ἐποχεῖσδω. Νρατῖνος Χείρωσιν. 
οὐρανία ἀςραπή ἀντὶ τοῦ τωγεῖα" (8 

- κ. .. ⸗ 

060 1466) "ἔπτηξα Φυμόν' δρανία γὰρ ἄςρα- 
πὴ λέγει πάλιν.) 

« 

οὐρανία ἄχνη ἡ ὀρόσος (85060 68) 
"Φάλλει ὅ οὐρανίως ὑπ ἄχνης ὁ καλλίβο- 

7 

τρυς κατ ἦμαρ ἀεὶ νάρκισσος.”'' 
οὐράνιόν Υ ὅσον (Α Ran. 794) ἀντὶ τᾶ 
. . ΄ ., εν 4 2 — 4 ΄ 

πολὺ καὶ μέγα. "ο δὲ ἀνέκραγο» οὐράνιον 
Πω ** » 
οσον” (ο. ν. ἀπήλγησα»). 
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Οὐράνιος ὄνομα, Σύρος τὸ γένος, κατὰ 

τὴν βασιλέως πόλιν ἠλᾶτο τέχνην ἐπαγγελλό- 
µενος τὴν ἰατρικὴν ιετιέναι, τῶν δὲ «ἄριςο: 

τέλους δογμάτων οὐδὲν μὲν ἐς τὸ ἀκριβὲς 

ἐγίνωσχεν, ἐκοιιψεύετο δὲ ὡς πλεῖςα εἰδέναι, 

βρενΦυόµεένος τῷ ῥύσερις εἶναι παρὰ τοὺς 

ξυλλόγους. πολλάκις }ὰρ ἰὼν πρὸ τῆς βασι- 

λείου ςοᾶς, καὶ ἐν τοῖς τῶν βιβλίων ἥμενος 

πωλητηρίοις, διεπληκτίζετο καὶ ἐκεγαληγόρει 

πρὸς τοὺς αὐτόνι ἀγειρομένους καὶ ταῦτα 

δὴ τὰ εἰδισμένα ῥημάτια τᾶ κρείττονος πέρι 

ἀνακυκλοῦντας, ὑποῖον δή τι αὐτῷ ήτε σύ: 

σις ἐςὶ καὶ ἡ οὐσία καὶ τὸ παθητὸν καὶ τὸ 

ἀξύγχυτον" ὧν οἱ πλεῖςοι οὐδὲ ἐς γραµμα- 

τιςοῦ οἶμαι φοιτήσαντες, οὐδὲ μὴν βίῳ ἀρί: 

σῳ ἐνδεδιτημένοι, ούτος ὁ Οὐράνιος ἡἠκέ 

πότε παρὰ ΓΠέρσας, ὑπὸ “ρεοβίνδου τοῦ 

πρεσβευτοῦ ἀπηγμένος. Agath. 2 38. 

Οὐρανίωνες (Που. Ε 898). οἱ Τιτᾶνες 

οὕτω λέγονται. 
οὐρανοβάμονος τοῦ οὐρανοφοίτου. 

οὐρανύθε πρό (Ποια. [2) ἐν τῷ ὑπὸ 

τὰ "έφη τόπῳ. 
οὐὖρα»οἱ δύο, ὁ σὺν τῇ γῇ γεγενηµένος, 

καὶ ὁ ὕςερον μέσον τῶν ὑδάτων προςαχὺ εἰς 

γενέσθαι, ὃν καὶ σερέωµα προσηγόρευσε». 

ει, 1 6. 

οὐρανόμηκες μέγιστο" (Α Nub. 459) 

"χλέος ἐρανόμηκες ἐν βροτοῖσιν ἔξων' παρὰ 

τὸ (Ποπι, Κ5ι3 "ἐπουράνιον Κλέος εἰ. 

οὐρανός. οὐρανός ἐσιν ἡ ἐσχάτη περι- 

φέρεια, ἐν ᾗ πᾶν ἵδρυται τὸ Φεῖον. Diog. L. 

7 198. 
οὔρια Φεἴτε Lys. 500) ὀρχεῖσὺε, 

οὐρίᾳ ῥιπίδι ἀνήλατο φέψωλος ἐρεῦι 

ζόμενος”' (Α Ach. 669), ἀντὶ τοῦ ἀνέμα φορᾷ 

τῷ ῥιπιδίᾳ ἐξωπτόμενος. πρίνινοι δὲ ἄνδρα- 

κες οἱ 5ερεοί, οἱ ἰσχυροί: 

οὐρίαχος τὸ ἄκρον τοῦ σιδήρου, } τὺ 

ὄπισθεν μέρος τᾶ δόρατος, ὃ καὶ σαυρωτὴρ 

καλεῖται" ἀπὸ τοῦ ὀρούειν καὶ τοῦ ἰάχων 

τῦῶτο δὲ παρὰ τὸ ἴα, ὃ σηµαίνει τὴν φωνή», 

ἐξ οὗ καὶ ἰαχή. 
ρ οὐρίαχος᾽ 

— ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 141). 

αὖθις | ̓ὄφρα κεν ἐξ ὑάλοιο πυρικμήτοιο τα- 

Φέντας οὐριάχους δέξαιντο, τὰ οὐραῖα τῶν 

κανδηλῶν. 

οὐριοδρομόσας ἐπιτηδείῳ ἀνέμῳ πλε- 

ούσας. 

Μπλήξας ῥομῤωτῷ δούρατος 
καὶ 

Οὐράνιος -- οὖσία 

οὔριος ἐπιύέξιος, ἐπιτήδειος ἄνεμος. Π]ο- 
λύβιος (1 44) '"λαβὼν ὃ' οὔριο» ἄνεμον καὶ 
λαμπρό», ἐκπετάσας πᾶσι τοῖς ἀρμένοις καὶ 
κατουρώσας ἐπ αὐτὸ τὸ ςόµα τοῦ λιµέτος 
ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, ἔχων καθωπλισµένοις 

ἄνδρας ἐπὶ τῶν καταςρωµάτω». καὶ (δ Ai. 

889) ᾿"οὐρίω πελάσαι ὀρύμῳ, τουτέςω εὖ- 

Φυδρομῆσαι.. 
οὔρισας ἔςησας, ἔσωσας. 5οἩ. Ὦ OR 606. 
οὔρον φορὺν ἄνεμον. ' ἀλλὰ ταῦτα μὲ 

ῥείτω κατ οὔρον" σοὶ ὁ᾽ ἐγὼ φράζω κακὺν 
πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς ὁ᾽ ἔμ ἀψευδεῖν ἀν᾿ 
(8 Trach. 467), 

:. οὔρος ὁ τῆς γῆς ὄρος καὶ φύλαξ. παφὰν 
δὲ Ἡροδύτῳ (1 93) οὖροι οἱ ὅροι, τὰ ὁρο- 
ψέσια. 

οὖρος" (ΑΡ 6 3539) “καὶ βοὸς ουὐρς ἀσκιν 

τὺν χρυσῷ παμφανόωνει κέρας.” 
οὐροτομήσαντες τὰ οὐραῖα κόψαντες" 

΄"οὐροτομήσαντες ν΄ ἵππους. 
οὐρούς (ἨΠοπι. B 193), ὀξυτόνως, τὰ γεω- 

ρια καὶ τὰ περιορίσµατα τῶν »ηῶν. 
Οὔσβαις ὄνομα κύριον. οἵ.ν. ἄπο. 
οὓς ἐγὼ ῥόσκω καὶ δέκατα κάδικα 

Κλέων φησὶ (Α Ἐα. 355) πρὸς τοὺς ἡλιαάς, 
τουτέςι πρὺς τοὺς ἡλιαίους ὑικαςάς. τὸ ῥὲ: 

σκω πικρῶς"' ἐπὶ γὰρ τῶν ἁλόγων» εἴρηται 

δίκαια δὲ κἄᾶδικα ἀντὶ τοῦ ἐκ δικαίων χαὶ 

ἀδίκων. 
οὐσία. τῆς οὐσίας τὴν κλῆσιν καὶ τὴν 

προσηγορίαν οὐ») ὅλως ἐμφερομένην εἶρι 
σκοµεν ἐν τῇ Φείᾳ Ἰθωφῇ. ᾗ δὲ τῶν πολλών 

συνήώεια κέχρητάς τῷ προσρήματι ἐπὶ τῶν 
σημαινοµένων κτήσεων, ὧν τις κέκτηται, οἵον 
οἰκημάτων ῥοσκηκιάτων καὶ τῶν λοιπῶν ἑλῶν' 
ταῦτα γὰρ οὐσίαν καλοῦσι τοῦ κεκτηµέγος. 
καν ἣν ἔννοιαν καὶ τὸν ταῦτα κεκτημέο 

πλούσιον καλαῦμεν ἀντὶ τοῦ πολυόσιον, καὶ 

περιούσιον λαόν (ερ. Τι. 5 14) τὸν ἕγκτητον. 
αἱ Ἰσραὴλ εἲς περιουσιασμὸν ἑαυτῷ 1». 

134 4) ἀντὶ τοῦ ατῆμα καὶ εἰς ατῆσω. ᾗ δὲ 
λογικὴ χθῆσις τὸ τῆς οὐσίας ὅ ὄνομα ἀπὸ τὰ 

εἶναι ῥήματος οἷδε παρηχθαι, αὐτὸ τὸ ο 

πρᾶ) μα οὐσίαν καλοῦσα" τὸ γὰρ ον κου; 

ὄνομά ἔσι πάντων» τῶν ὄρτων. τοῦτο οὖν τὸ 

ὂν τέµνεται εἰς οὐσίαν καὶ συµιβεῥηκός. ὁρ- 

ζονται δὲ τὴν ἐσίαν ἄτως": ἐσία ἐςὶν ὄνομα 
κοινὸν καὶ ἀόριςο», κατὰ πασῶν τῶν ὑπ αἲ- 
τὴν ὑποςάσεων» ὁμοτίμως φερόμενον καὶ στ’ 
»ωνύμως κατηγορούμενο» ἢ ἡ καθ ἐποσε 

'”. Ἐ 



οὐσίας δίκη α — οὐχ οἷός τε 

µένων ὑποςάσεων λεγομένη καὶ ἐν πάσαις 
αἰταῖς ὁμοτίμως Φεωρεμένη" ἤ πρᾶγμα αὖ- 
Φύπαρκτον μὴ δεύµενον ἑτέρου πρὺς ὕπαρ- 

ἔγουν τὸ ἐν ἑαυτῷ ὂν καὶ μὴ ἐν ἑτέρῳ 
ὕον τὴν ὕπαρξυ, ὡς τὸ συµβεβηκός. οὐσία 
οὖν ἐσὶν ἡ ἁπλῶς τῶν ὄντων ὕπαρξις, 

. οὐσίως δίκη. οὐσίας εἰσάγουσι δίκην 

πρὺς τὰς ἑαλωκότας ἐν προτέρᾳ δίκῃ χρέες 
{ καρποῦ, ὡς δέον ἀπολαμβάνειν αὐτοὺς ἐξ 
ἔλης τῆς οὐσίας ἃ κατεδίκασα». 

. οὐσίας δίκη. οἱ δικαζόµμενοι περὶ χω: 
ρίων ἢ οἰκιῶ» πρὸς τοὺς ἔχοντας ἐσίας ἐδι- 

κάζοντο τὴν δευτέρα» δίκην. ἡ δὲ προτέρα 
ἓν τῶν μὲν οἰκιῶν ἐνοικίου, τῶν δὲ χωρῶν 
χαρποῦ" τρίτη δὲ ἐπὶ τούτοις ἐξούλης. καὶ 
ἐξῆν τοῖς ἁλᾶσι κρατεῖν τῶν κτηιιάτων, καὶ 
εἰ τὴν δίκην τοῦ καρποῦ ἡ τοῦ ἐνοικίου ἢ 
καὶ τὴν δευτέρα» ἧττηνεἴεν τὴν τῆς οὐσίας" 
εἰ δὲ καὶ ἐξούλης ἁλοῖεν, οὐκέτι ἐξῆν κρα- 
τε, ἀλλ ἐξίσασθαι ἤδη τῶν κτημάτων ἔδει 
τοῖς καταδικασαµένοις. Ἠπιρ. 

οὐσία φανερὰ καὶ ἀφανής. «4υσίας 
ἐν τῷ ὑπὲρ Φερενίκου λέγει "εἰ μὲν γὰρ 
ἀγροὺς κατέλιπεν “νδροκλείδης ἢ ἄλλην φα- 
»ερὰν οὐσίαν, ἑξῆν ἂν εἰπεῖν τῷ βουλομένω 
ὑει οὐδὲν μὲν ψεύδεται, αὐτῷ δὲ δέδοται, 

περὶ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ ἀφανοῦς οὐ- 
σίας... ὁῆλον ὅτι ὅςσις ἔχων αὐτὰ φαίνεται, 

τούτω Φέδωκεν. 
οὐσιῶσαι"' Πισίδης "καὶ πάντας ἡμᾶς 

υὐσιῶσαί σοι Ψέλεις καὶ τεκνοποιεῖν τῷ εῷ 

τα’ ἡμέραν.) 

οὐτάσας πλήξας, τρώσας" "Ὁ δὲ τῷ δό- 
Ἰατι αὐτὸν οὐτάσας κατέβαλεν. 

οὔτε σὺν πανωλέφροισιν οὔτ ἄνευ 
τανωλέφρων (Α Lys. 1039), παραιµία.. "καν 

ὧν γυραῖκες' ἀλλ’ ὅμως, ὦ δημιόται, ἐκ ἔςιν 
ὁρεῖν οἰκίαν ἄνευ κακοῦ” Gusarion ΔΡ. 5ο]. 
Ronys. Thr. p. 748). 

οὔτε τ8. ὥσπερ παρὰ «4ἰολεῦσι τὸ ὄτινα 
ιοινόν ἐσι κατὼ γένος, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς 
{ττικοῖς τὸ οὔτε του κοινῶς λέγεται. Σοφο- 
ης (ΑΙ. 990) '"οὔτε του κλύων» ο... 
οὐτήτειρα πληκτική" (ΑΡΤ172) 

ιέτις οὐτήτειρα παρὰ σφυρὰ διψὰς — 

uoxi τὸν ἐκ γενύων πικρὺν ἐνεῖσα χόλον, 
ἐελίου χήρωσεν., 

οὗτιδανός οὐδενὺς ἄξιος. 
οὔτιδες καὶ σωρῖται παραλογισμοὶ 

ὕτω καλούμενοι. καὶ Οὔτις παρ 'Ομήρῳ 

ξὺν 
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οὐδείς: Οὔτις γὰρ ὁ Ὀδυσσεύς, 
οὔτις ἔσθ' ὃς οὗ τὸν τοῦ µανέντος κά- 

πιβουλευτοῦ «ρατοῦ ξύναιμον ἀποκαλᾶντες 

(5 ΑΙ. 725). "ττικόν ἐσι τὺ ἐπιφέρειν ἑνικοῖς 
πληθυντικό, οἷον οὔτις ἀποκαλοῦντες. 

οὗτοσί οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀντὶ ὀνόμα- 
τος κέχρηται τῷ οὗτοσί: τὸ δὲ ια. ἐπέκτασις. 
οὕτω δὲ ἐπιρρηματικῶς καὶ οὑτωσὶ ἀντὶ 
τοῦ οὕτως. (Α Εοο]. 746) οὕτως ἀνοήτως 
ἐκβαλῶ ἀντὶ τοῦ ὡς ἔτυχεν, ἐκ τοῦ µηδε- 
νός. "οὕτω πολυφόρῳ συγκέκραµαι δαίμονι) 
ἀντὶ τᾷ πολλά µοι κακὰ ὑφ' ἕνα καιρὸν φί- 
ροντ!, ἢ ποικίλω, “4ριςοφάνης ut. 8694). 

οὐ τρέφει μία λόχμη δύο ἐριθάκους, 
ο ν. µία λόχμη. 

οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ. παροιμία, 
ἧς µέμνηται βρμιππος ἐν 4ημόταις. Ἱππο- 
χλείδης ὁ Ἰισάνδρου µέλλων γαμεῖν «4γαρί- 
ση» τὴν Κλεισθένους τοῦ Σικυωνίου Όυγα- 
τέρα τοῦ τυράννου, ἐν αὐτῇ τῇ τῶν γάμων 
ἡμέρᾳ ἐπωρχήσατο περιστῶς. µεταβουλεισα- 
µένου δὲ τοῦ Κλεισθένους καὶ ΙΠεγακλεῖ τῷ 
"4λχμαίωνος τὴν θυγατέρα Φόντος, πρὸς δὲ 
τὸν Ἱπποκλείδην φανερῶς εἰπόντος ὅτι ἀπώρ- 
χηται τὸν γάμο» τὺν "4γαρίσης, ὑποτυχὼν 
ἔφη "οὐ φρονεὶς Ἱπποκλείδη. εἴ. Ἠετοάοί, 
6 128. 

οὐχ ἅλις οὐ µαταίως, 
οὐ χεῖρον ἀντὶ τοῦ βέλτιον" (Α Εα. 3θ) 

"βούλει τὸ πρᾶγμα τοῖς Φεαταῖσιν φράσω; 
οὐ χεῖρον. 

οὐχ ἥκιςα µάλισα, πάνυ, οὐχ ἧττον. 
"καὶ οὖν τῷ τὸν βασιλέα ἐςοχάσθαι εὖ τῶν 
μελλόντων οὐχ ἥκιςσα ἀπέβη τά οἱ προβου- 
λευθέντα.' καὶ αὖθις "καὶ ἄλλον οὐχ ἥσισα 

εἲς αὐτοὺς ἀναρτήσαντες ὄχλον. 
οὐχὶ Γλαύκου τέχνη, ἐπὶ τῶν εὖ εἰρ- 

γασμένων καὶ δυσκατανοήτων. 
οὐγ οἷά τε εἶναι οὐ δυνατά" 

ταῦτα --- γερόμενα,, ον. ἄπρακτα. 
οὐχ οἷον"' "οὐχ οἷον προσεῖχον αὐτοῖς, 

ἀλλ ἁπλῶς οὐδ) ἀκούειν ἠξίουν" Πολύβιος 
(1 43). οὐχ οἷον οὐ προσεῖχε τοῖς λεγοµέ- 
νοις, ἀλλ’ θὺ᾽ ἠνείχετο ἀποφαινομένη ταῦτα” 

(4. 3 82). “οὐχ οἷον ἀνέσχοντο τῶν λόγω», 
ἀλλὰ κατέλευσαν τὺν εἰπόντα, 

οὐχ οἷόν τε οὐ δυνατό». 
οὐχτοῖός τ’ εἴμ' ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων, 

ὑρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροχωτῷ κειμένην"' (Α Ran. 
40). 4ιονυσιακὺν φόρηµια ὁ κροκωτός. ἐφό- 

"ἀλλὰ 
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θϱει δὲ λεοντῆν ὡς Ἡρακλῆς. τάττεται δὲ ἡ 
. - .) 

παροιμία ἐπὶ τῶν ἀνομοίων. καὶ αὖθις ' 4χ 
[6 21 * J — 8 οἷός τἡν ἐφελοντὴς συ»υπακούειν. 

2 327 21 2— 
οὐχ οσον" "ἐφ ᾧ δὴ ὁ Πάρδος χ οσον 

2 ’ .. 2* 3 3 ΄ ΄ / { — 

οὐ κατέπτηξεν, ἀλλά καὶ ἀντέγραψέν οἱ τά 

τε ἄλλα ὑπερφρόνως, καὶ αὐτὸν μὲν βασιλέα 
βασιλέων ἐκεῖνον δὲ Καίσαρα µόνον ὀνομά» 

* 7 e⸗⸗ Σ 

σας. καὶ αὖθις ''ὁγ ὅσον Αγ εὗρόν τι συµ- 
* * J 3 * * 4 ΄ 

βατικόν, ἀλλὰ καὶ ἀσπονδόν σφισι τὸν πό- 

λειον παρεσκεύασαν' (Ώ]ο C. 1.1 p. 59). 
* * — * —3 — 2 * 4 

οὐχ ὀσονου ἀντὶ τοῦ οὐ βραδέως ἀλλὰ 

τωχύ, ὡς τὸ μονονού. 
οὐ χρή λέοντος σκύμνο»ν ἐν πύλει τοί- 

φειν' µάλισα μὲν λέοντα μήν πόλει τρέφει», 

» ὁ) ἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν' 

ρισυφάνης Ran. 1451). «4ἰσχύλος δὲ λέγει 
. ’ 

περὶ “λκιῤιάδου: μὴ ἀνατρέφειν φοόνηκια, 
ν 2 ΄ . 2 — 

ἐὰν δὲ ἀνατρέφῃ, μὴ ἐρεθίζειν ἀλλὰ τιδα- 
τα {’ « ο 22 

σεῦσαι. ὧςε ὁ μὲν Πωριπίδης συμβεβέλευκε 
” ϕ 3 ” * ΄.. * X 

μὴ δέχεσθαι, ὁ δὲ «Πἰσχύλος τοιαύτην τινὰ 

διάνοια», μὴ καταδέξααθαι ἡ καταδεξάµενο» 
τροποφορεῖ». ὁ δὲ {ιώνυσος πρὺς τάδε φησί 
᾿"ῥεσκρίτως Υ ἔχω" ὃ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, 
ὁ ὁ) ἕτερος σαφῶς, σοφῶς μὲν ὁ «4ἰσχύλος, 
σαφῶς δὲ ὁ Εὐριπίδης, 

” ς 2 να * J - 4 * 

οὐχ ὑπ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν πτε- 
ροῖς ἁλισκόμεθα” (Α Αν. 809), ἀντὶ τοῦ tuv- 
τοῖς ταῦτα πεποιήκωµεν. ο[νν, πάγας εἰ ταυτὶ 
μὲν εἰκάσμεθα. 

2 * ⸗ 2 9 

(οὐχ ὑφίει οὐκ ἐνεὐίδου, 
* . * κ — T 222** * Γι * 

ὀφειλέτης —— 
2. . 9 - ον 1 ἑ , — ον 3 ) ́  J * .. 

ἐγὼ Φεοῖς ὡς ἀθὲν ἀρκεῖν εἰ ὀφειλέτῃς ἔτι. 
τουτέςι», οὐκέτι ἐν --» ζᾗν. ον. κάτοισύα. 

ὀφειλή τὸ χρέος. καὶ ὀφεέληιια ὁμοίως. 
ὀφείλω χρεωςῶ, πρὺς ὁοτικήν' "ριςο- 

φάνης Νεφέλαις (90) "ὁπύσοις ὀφείλω. 

ὄφεις παρείας τὸς ἐπηρμένας έχοντας 

τὰς παρειάς. ὁοκοῦσι δὲ ἤπιοι εἶναι καὶ μὴ 
ἀδικεῖν ἀνθρώπους, ἐσθίειν δὲ τοὺς ἔχεις, 

καὶ εἶναι τῶν µιυςηρίων Ἱεροί. καὶ ὀφεί- 
ὑτον ὑποκορισικῶς. 

. 4 ’ 2 

ὄφελες καὶ ὄφελον. εἴθε, μακάρι, εὖ- 
- J ’ 

χκτικῶς. τὺ δὲ (ιακάρι τῶν ἀπαιδεύτων εὖκτι- 

κὺν ἐπίρρημα ἀντὶ τοῦ εἰδε καὶ αἰδε. πλὴν 

ὅτι ταῦτα μὲν ἀπαρέιφατα προσώπων ἐςί, 

τὸ δὲ ὄφελον πρόσωπον ἐμφαίνει. 

ὀφέλλωσιν (Ποια. 4 510) αὐξήσωσυ». 
ὄφελος" ΑΑρισοφάνης (Ἠοο]. 53) 'ἄλλας 

τε γυναῖκας, ὅτι περ ες ὄφελος ἐν τῇ πόλει, 

τουτέςιν εὐγενεῖς, καὶ αὖθις "τοῦ δὲ «ΐιῤία 

οὐχ ὅσον -- ὀφθαλμός 
τ 1 

ἀκούειν, ὧν τι ὄφελος ἦν καὶ ἐν κάλλει ψυ- 

χῆς καὶ ἐν εὐγλωττίᾳ παιδείας” (ον. Κορ- 
νοῦτος). 

Ὀψφέλτιος (Ποπ. Ζ 20) ὄνομα κύριον. 
⸗ ⸗ ς 4 ΄ ΄ 

οφθαλμία ἢἡ πήρωσις. “ριστοφάνης 
Πλούτῳ (415) ταύτης ἁπαλλάξειν σε τῆς 
ὀφαλμίας.' ἰδίως ὀφδαλμίαν τὴν πήρωσίν 
φησιν. 

3 ⸗ - * 

ὀφθαλμιᾶσαι φφονῆσᾶι, η ἐπιθυμητι- 
κὠς σχεῖν, η καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς πάσχει». 
. « 3 . ΄ ' - μμ. — ΄ 

οἱ δὲ πολλοὶ ὀφδαλμιῶντες ἐπὶ τοῖς χρή- 
µασι παντοδαπὰς ἐπινοίας εἶχον περὶ αὐτῦ."' 

ὀφδαλμὸν ἐπιβάλλειν τὸ περιέργως 
Φεάσασθαι. οὕτως “ἄλεξις. 

1 - ΄ . - 

ὀφφαλμός. διωπορεῖ ριςοτέλης, εἰ ἡ 

αἴσθησις τῶν αἰσθητῶν ἐςὶν ἀντιλημιτική, 
ἳ J αἰσθητὰ δὲ κατὰ αἰσθητήρια ὃν ὧν αἰσθα- 

4 J , πι κ» — ΄ « * ὐμεθα, διὰ τέ οὐχὶ ἑκάςη τούτων ἡ αἴσθη- 
σις ἀντιλαμβάνεται καὶ μηδενὺς ἔξωδεν πα- 

΄ 7 * 22 * * 2 
oôortoc, οἱο» διὰ τί ὁ ὀφφαλμὸς οὐχ ὁρᾶ 

ἑαυτόν, συγκείµενος ἐκ τότω» ἅ ἐἔςσιν ὁρατά, 
- 1 . : 

λέγω δὴ τῶν σοιχείων. τίς ἂν ἡ λύσις; διότι 
ἡ. αἰσθησις δυνάμει μέν ἐσι τοῦτο ὅπερ. ἐςί, 
πᾶν δὲ τὸ δυνάμει προάγεται ες ἐνέργειαν 
ὑπό τινος ἐνεργείᾳ ὄντος. οὐκοῦν καὶ ἡ αἲ- 

} σύησις δυνάμει ἀσα προάγεται εἰς ἐνέργειαν 
« . * — - . - ο. { 

υπὺ τοῦ αἰσθητοῦ, αἰσθητοῦ δὲ τοῦ ἔξωψεν 
* — * * 2 * μα — 

ἐνεργείᾳ οντος. ἀλλ εἰ ὑπὸ τὸ αἰσὃητᾶ προ- 
άγεται εἰς ἐνέργειαν, αἰσθητὸν δὲ. καὶ τὸ αἲ- 

΄ 3 6 J J J 
σφητήριον ἐν ᾧ ἡ αἴσθησις, διὰ τέ μὴ καὶ 
α 4 ΄ / 7 ΄ ν 
ὑπὸ τούτου προάγεται εἰς ἐνέργειαν; αἄλλως 

τε εἰ μὴ οἵα τέ ἐσιν ἡ αἰσθησις τοῦ οἰχείη 
αἰσθητηρίου ἀντιλαμβάνεσθαι αἰσθητοῦ γε 
ὄντος, τί δή ποτε τῶν ὑπερβολῶν αὐτῦ ἀν- 
τιλαμβάνετωιι τῆς μὲν γὰρ κατὰ φύσιν θερ: 

µασίας τῆς ἐν τῷ πανιεὶ σώµατι ἡ ἁπτικὴ 
αἴσφησις οὐκ ἀνειλαμβάνετω": ἐπειδὰν έν» 
τοι εἰς ἁμετρίων ἡ ἐν ἡμῖν Νερμύτης ἐκπέσῃ 
ὡς ἐπὶ τῶν πυρετῶν, τὸ τηνικαῦτα αἰσθά- 

νεται ταύτης. καὶ ἡ ὄψις ὑμοίως τοῦ μὲν 
ὀφθαλμοῦ κατὰ φύσιν ἔχοντος οὐκ ἀντιλαμ» 

΄ 7— -- — — * * 

ῥάνεται, οἷον ποῖόν ἐςι τὸ τῶν ὑγρῶν ἤ τὸ 
τῶν χιτώνων χρώμα" ἐπειδὰν μέντοι παρὰ 
φύσιν τι πάδῃ ὡς ἐπὶ τῶν ἰκτεριώντω», τῆς 
ἐπὶ τῷ ὀφθαλμῷ ὠχριάσεως αἰσθησιν ἴσχει, 
διὸ οἴονται πάντα ὠχρὰ εἶναι. ὁμοίως καὶ 
εἰ ἄλλος τις χυμὸς ἐνσκήψει ἐν τῷ κρυςκλ. 

λοειδεῖ, καὶ τοῦ χρώματος καὶ τᾶ σχήματος 
αὐτοῦ ἀντιλαμβάνεται. ὀδεν καὶ ἐν ταῖς ἀρ- 
χαῖς τῶν ἐπιχύσεω», πρὶν τελείως κωλυν{ ἡ 



ὀφθαλμὸς βασιλέως — ὄχθας 
7 * ΄ ’ — 1 ἐνέργεια τῆς κύρης σκεπασθείσης, — 
ὁρᾶν κώνωπας καί τινα τοιαῦτα. Philopon. 
in 5 ς anima {[ ὅ ο. 

ὐφΦαλμὸς βασιλέως ἀντεὶ τοῦ μέγα 
ὀυνάμενος παρὰ βααιλει οὕτω δὲ ἐκάλου» 
τοὺς σατράπας, ὃν ὧν πάντως ὁ βασιλεὺς 

ἐπισκοπεῖ, ὡς ῥασιλέως ὧτα τὴς ὠτακεσάς, 

δὲ ὧν ἀκούει τὰ πραττόµενα ἑκάςω παντα- 
χοῦ. seh. Α Ach. 00. 

ὀφιόδηκτος ὁ ὑπὸ ὄφεως δηχδείς. 
ὀφιομάχης εἶδος ἀκρίδος, μὴ ἔχον πτερά. 
ὀφιόπους γυνή ἕρπουσα. 
ὄφις. ἀπὺ τοῦ Ἰός ὅις ἐν ὑπερβιῤασμῶ, 

καὶ πλεονασμῷ τοῦ φ. 
ὄφλειν ἀντὶ τὰ ἠττᾶσθαι ἐν δικαςηρίῳ. 
ὄψλημα χρεώςημα. 
ὀφλῆσαι χρεωςῆσαι. 
ὀφλήσειν καταδικασθῆναι" 4ριστοφί- 

νης Νεφέλαις (15) ᾽'μέλλων ὀφλήσειν, μὴ 

παρόντω» μαρτύρων. τοῖς γραψαμιένοις καὶ 
μὴ ἀποδεικνύησιν ἐπεβάλλετο χρηματικὴ ζη- 
μία. καὶ εἰ μὴ κατὼ τὸ ὡρισμένον ἐξέτισεν, 

ὑπερήμερος γενόµερος ἐξετίννιε τετραπλοῦν. 
οἱ ὁὲ μὴ ἔχοντες ἐκτῖσαι καὺείργνυντο ἐν τῷ 
δεσμωτηγρίω.. πολλοὶ δὲ τοῦτο πεπόνβασι, 
καὶ ὁ τοῦ ῥήτορος "4ριςογείτονος πατήρ. 

ὄφλησις χρέος, ὀφειλή, 

ὀφλίσκουσι καὶ ὄφλουσι χρεωςοῖσι. 
καὶ ὀηλισκάνω. καὶ ὄφλοι" "μὴ διαβά- 

λοι αὐτὺ» πρὸς τοὺς “Αχαιοὺς καὶ κακότητα 

ὄφλοι." 
ν ο — : 
ὄφλων χρεωςιών" ου μὲ ἐχμῆν σορὸν 

πρίασθαωι, τοῦτ ὄφλων ἀπέρχομαι) (A Ach. 
601), ἐπὶ γερόντων ἐν δίκαις ἀναςρεφομένων. 

Ὀψνεί ὄνομα κύριον. 
ὄφρα ὅπως, ἢ µέχρι, ἢ ἕως, ἢ ενα. 

ὀφρυάζω ῥῆμα" ὃ δὲπέµπει τινὰ ὕσε- 
ϱον ὀφρυάζοντά τε καὶ ἀλαζονείᾳ τινὶ ἆμυ- 
Φήτῳ ἐχόμενον (Ῥτοσορ. Goth. 4 11). 

Ὀψρύνιον «4{ημοσβένης ἐν τῷ πρὸς Anu- 
τούριον (20). πόλις ἐςὶ τῆς Τρωάδος. Harp. 

ο ὀφρυύεντες ὑπερήφανοι. 
ὀφρυύεσσα ὑψηλὴ καὶ ἀπόκρημνος. 

Hom. Χ 411. 
ὀφρύος ὑπερηφανίας. 

ὀφρῦς ἀνασπῶντες καὶ γνάδους 

φυσῶντες, ἐπὶ τῶν ἁλαζόνω»ν καὶ ὕπερο- 

πτικῶ». 
ὄχα ἐξόχως. ἀπὸ τοῦ ἐξέχω ἔξοχος, τὸ 

ἔξοχο», τὰ ἔξοχα, ἐπίρρημα ἔξοχα, ἀποβολῇ 

601 

τῆς ἐξ προθέσεως ὄχα" ἀποβάλλεται γὰρ 
πολλάκις ἡ πρόδεσις, ὡς ἐπὶ τοῦ καταιγίς 

αἰγίς. 

ὄχανον τὸ κράτηµια τῆς ἀσπίδος, καὶ 
ὀχάνοις δεσμοῖς. 

ὄχεα ἅρματα, 
ὀχέεσθαι ἐποχεῖσθαι, Hom. Ρ 71. 
ὀχεία μῖξις, συνασία. καὶ ὀχεύω ῥῆμα" 

'"ἔσθιε, πῖν, ὄχευε, ὥς τά γε ἄλλα οὐδενός 

1 ἐσιν ἄξια.' ἐν ἄλλοις “ὡς τά γε ἄλλα ὁἃ τό- 
22 2* R νά 2 4 2 

του ἐςὶν ἄξια, τοῦ τῶν δακτύλων ἀποκρο- 

τήµατος. τὸ γὰρ ἐφεσὸς τῷ µνήµατι ἄγαλμα 
ε -- - ., 8 

ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχον τὰς χεῖρας πεποίητο 
ὡς ἂν ἀποληκοῦν τοῖς δακτύλοις, ἀνεζωσμέ- 
νον λυδιςί, µαρμάρεον τὴν ὅλην. ον. Σαρ: ' ψ ιά] ! ο/ ϱ ! .. . εμας 

ὁαράπαλλος ο. 
J -- 4 / ο. * 
ὀχεῖον άρμα, ὀίφρος, ἅμαξα. 8 
ὀχεῖον. ἀντὶ μὲν τοῦ ὄχημια «{είναρχοςν 

ἐχρήσατὸ. ἐχρήσατο δὲ ὁ αὐτὸς ἀντὶ τᾶ εἰς 
ὀχείαν ἀποδεδειγιένον" φησὶ γάρ '“ωνοῦνταί 
µου τῶν ἵππων ὀχεῖον. {υκοῦργος δὲ ἐν 

— * 4 ’ - ο) τῷ περὶ διοικήσεως γείτονας τῷ ὀχεία φησί 
καὶ µήποτε ἐπὶ τόπου τινὸς ἔλαβον τὴν λέ- 
.. ζ - ⸗ J 

ξιν ἐν ᾧ ὀχεῖαι γίνονται κτηνῶ» ἡ ὀχήματα 
μισθοῦνται. Harp. 

* — 

ὄχεσφι τοῖς ἅραασιν. 
ὀχετεύει σαλεύει, μεταφέρει. 
ὀχετηγία. καὶ ὑχετηγός ὑδρηγός (Π χετηγία. χαιυχετηγός υὐρηγὸς (Ποιῃ. 

Φ 957). 
ὐγετόκρανα τὰς λεγομένας ἐκχύσεις τῶν 

. Γ ' ζ — 
μηχανημάτων" εἰσὶ δὲ αὗται ξύλιναι ἢ κε- 

΄ ν 

ράτιναι. οἳ δέ φασι τοὺς ὑπογόμεης καὶ τὺς 
ὑπὸ γῆν ὀχετούς. 

ὀγετός σωλήν, ἀγωγός, ῥύαξ. 
ὀγεύς (Ποπ, [ 379) ὁ ἱμὰς τῆς περικε- 

ζ - 
φαλαίας, ᾧ συνέχεται περὶ τὸν τράχηλον τᾶ 
φοροῦντος. καὶ ὃ συνέχών τὴν περὶ τὸν Φώ- 
ρακα ζώνην μάς. 

ὀχῆες (Ποιῃ. «ή 190, 1Η 455) δεσμοί, µο- 
χλοί. 

* * Σι Ὁ ⸗ ΄ 

ὀχημα οὐκ ἐπὶ άρματος μόνου" “ριςο- 
΄ "9 ο — J 

φάνης (Ρας, 865) ᾿οὐκοῦν δικαίως, ὃςις εἲς 
* — * 

όχημα χων)άρου ἐπιῤὰς έσωσα τοὺς Ελλη- 
νας. καὶ αὖθις «ριςοφάνης Ran. 31) ''εἰτ᾽ 

οὐχ ὕβρις τιῦτ ἐσὶ καὶ πολλὴ τρυφή, ὅτ 
ἐγὼ μὲν ὧν «4{ιόνυσος υἱὺς Σταμινίου αὐτὸς 
βαδίζω καὶ πονῶ, τὂτο» ὁ ὀχῶ, ἵνα μὴ τα- 
λαιπωροῖτο μηὸ᾽ ἄχδος φέροις” 

΄ * — * 

Ὀχήσιος ὄνομα κύριο». Hom. EBSAs. 
* — — 

ὄχδας τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ. 
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ὀχν εἴ σενάζει. 
., ε , 
οχύῃο χρημνύς. 

ὀγθήσας σενάξ τας. Hom. 
ὄχφοβος τὸ γυναικεῖον λῶμα. 

ὄχθοι αἱ τραχεῖαι καὶ δύσβατοι πέτραι, 
αἱ ἐξοχαί, 

ὄχδους ὕψηυ ὑψηλοὺς αἰγιαλούς. "ώς 
δὲ εἰς τὸν ποταμὸν ἀφίκοντο — ὑπὲρ 
ὄχθου τικὸς ἀποτόμου καὶ περιρρῶγος ἐπε- 
τείχιζον αὑτοῖς φρούριον᾽ (Ώϊουγς. Ηαὶ. 9 15: 
ef. ν. περιρρῶγος). 

ὀχλεῦντο ἐκινοῦντο. 
ὀχληρός ταραχώδης. 
ὄχλησις ἡ ταραχή. 
ὀχλίζειν μοχλεύει», κινεῖν. 
ὄχλος ἡ ταραχή. 
ὄχλου ἀγανακτήσεως, ταραχῆς. ''καὶ τὰ 

* J - / ασ ἃ 
μὲν ἄλλα ἐπείθετο τῷ πατρί, καὶ Ἡν πρὸς 
τοὺς πυνθανοµένους καὶ ὄχλον κινοῦντας εὖὐ 

Ἔ η 
μάλα ἐγκρατής, καὶ γλώττης ἡρ οχε.”" Πολύ» 
βιος (3 80) "ην δὲ ὀχλοκόπος oͤ — 
καὶ δημαγωγὸς τέλειος. καὶ αὖδις | οὔτε 

ἐξετάσαι τὸν ἄνδρωπον οἷόν τε ἦν ἀκριῤῶς, 
ἀσθενεία σώματος ὀχλούμενον, οὔτε ἐρωτᾶν, 

΄ αν, — | “κ .”. 

εὐλαβεία τοῦ ὀχλωδους. 
2 F ς ’ J 

ὀχλώδης ὁ ταραχώδης. 
ὀχμάζω κατέχω. 

Ὀχοξίας ῥασιλεὺς Ἰουδαίων, ἐν Σαμα; 
ρείᾳ ἔχων» τὴν δίαιταν, πονηρὸς ἴνν κατὰ 
πάντα ὅμοιος τοῖς γονεῦσιν ἀμφοτέροις καὶ 
Ἱεροβοὰμ τῷ πρώτῳ παρανοµήσαντι καὶ τὸν 

— 2* .. 

λωὺν ἀπατᾶν ἀρξαμένῳ. Ioseph. Α. 1. 9 3. 
ὄγχοις' Σοφοκλῆς (Ε. 721) μέτωπα συµ.- 

παίουσι Βαρκαίοις ὄχοις. ᾿ὄχοις “κεςαίοι- 
ἀ Ν 24— .. σιν ἐκβεβὼς πύδα. 
ὄχος τὸ ἅρμα, καὶ τοῦ ὑδατος ἡ ὁρμή, 

ἐξ οὗ καὶ ὀχετός. ἡ δὲ δοτικὴ τῷ χει. 
ὀγοῦμαι γενικῇ. 
ὀχυρός ὁ ἰσχυρός. 
ὀχύρωμα ἡ κλεσοῦρα παρὰ ᾿Γωμαίοις. 
ὑχυρώτερος ςερεώτερος. 
ὀχῶν ὀχευτικιῶς ἔχων. 
ὄψ ᾗ φωνὴ διὰ τοῦ ϱ μικροῦ. καὶ κλί- 

νεται ὀπύς. 
ὄψα. 

4 

ὀψάριον τὺ ἰχδύδιον. 
ὀψαρτυτής άγειρος. 
ὀψαρτυτική μαγειρική. 

ὀψέ βραδέως. 
2 Λ-- ” -”.. ον 

ὀψείοντες (Ποπ.  37)όπτικῶς ἐχοντες, 

, 

ὀχφεἴ — ὀψοποιουμένοις 

ἰδεῖν ῥουλόμενοι. 
ὄψ᾽ ἦλθες' ἀλλ) ἐς τὸν Γολωνὺν ἵεσο, 

ἐπὶ τοῖς καθυςερίζουσι τῶν καιρῶν, καὶ ἐπὶ 

τῶν μισθαρνούντω», 
ὀψία ἡ βραδεῖα. 
ὀψιγενής βραδέως γεννηθείς. 
ὀψιγόνων (Ποπ. Γ 358) τῶν ὀψὲ καὶ 

μετὰ πολὺν χρόνον, — 
ὀψιμαθής' "ήν δὲ ὁ Σ Σουπηριωὺς όψι- 

μαθὴς μὲν — τὴν δὲ φύσιν ὑπονωῦς 
σερος, λ΄ ἐτῶν — ἀναγινώσχεν τὰ 
τῶν ῥητύρων ῥιῤλία,, ο ν. Σουπηριωνύς, 

ὄὕψιμον (Ποπ. B 335) τὸ βραδέως 150 

µενον., 
ὀψινόν πρὸς ὀψέ. 

ὄψις ὅρασις. καὶ ἡ Φεωρία" "τὰ μὲ 
πρὸ τῆς πόλεως ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ περ 
λάμπετο, καὶ τῆς ὄψεως ἐκείνης οὐδὲν οτι 
τοῖς σφετέροις ἐπιτερπέςερον οὔτε τοῖς πο: 
λέµίοις παρέςη φοβερώτερον.” 

ὅτι ἡ ὄψις τῶν ῥ χρωμάτων ἐςὶ κριτιαῇ, 
λευκοῦ καὶ µέλανος, καὶ τῶν µεταξέ, ξανὺς 
φαιοῦ ὠχροῦ ἐρυθροῦ κυανοῦ ἆλοιργὸ Ἰαμ: 
προῦ ὀρφνίου. ἡ δὲ ἀκοὴ κριτική ἐἔςυ ὀξς 
καὶ βαρέος φθύγγου. ἡ δὲ ὄσφρησις κριταὶ 
εὐωδῶν καὶ δυσωδῶν ὀσμῶν καὶ τῶν µεταζε, 
σηποµένων τε καὶ βρεχομένων, τηκομύν 
ῆ δυμιωμένω». ᾗἡ δὲ γεῦσις κριτικὴ — 
τε καὶ πικρῶν χυμιῶν καὶ τῶν μεταξὺ { | 
γὰρ εἰσὶ χυμοί, γλυκὺς πικρὸς ὀξὺς — * 

σομφὸς ἁλυκὸς ερυφνός. ἡ δὲ ἀφὴ πλειώνων 
ἐσὶ κριτική, βαρέων κούφων καὶ τῶν µεταςτ, 
τραχλέω» καὶ λείων καὶ τῶν μεταξύ, 
καὶ ὑγρῶν. καὶ αἱ μὲν ὁ' αἰσθήσεις ἐν τί 
κεφαλῇ εἰσὶ καὶ ἰδιάζουσι περικλείονται οὐ” 

γάνοις, ἡ δὲ ἀφὴ καὶ διὰ τῆς κεφαλῆς σε 
διὰ τοῦ σώματος κεχώρηκε, καὶ ἔτι κι: 
πάσης αἰσθήσεως. Υπ. Pythag. αρ. Phot. p 09 

ὀψισθέντα ὀψὲ τῆς ὡὥρας ἐλδόρια' 
“"ἀπέκτεινε δὲ αὐτὸν ὁ πανδοχεὺς 
ξάµενος ὀψισθέντα.'' οἳ ν. τιμιωροῦντος. 

ὀψιτέλεςον (Ποπ. B 335) βραδέως τε 
λειούμενον. 

ὀψοδεία ᾗ ἔνδεια τῶν ὄψων. ὁ ψού ει» 
δέ. εξ ν. ὀλιγοδεῖα, 
:ὄψον πᾶν προσύψηκα ἢ προσφώγ»». 

sch. Ἠοπι. A 630. 
ὀψοποιουμένοις ὄψα ὠνουμένοις. τ- 

ναγχος ἂν ποιµέσι τισὶν ὀψοποιουμένοις ἰχδὲς 
ἀπεδόμην. 

στρ 

κε ε [, 
ο επυθε” 



ὄψος — πάθος b 

ὄψος µοχθηρός. 
ὀψοφαγία. καὶ ὄψοφάγος λαίπαργος, 

ὕψα ἐσθίων"' ""Φιλόξενος ὁ .{ευκαδίου --- 
τεμαχίοις.' ο ν. Τιμαγίδας. 

ὀψώνια κέρδη, χαρίσματα" ὁ ἀπόςολος 
Rom. 6 23) ''τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς σαρκὺς Φά- 
νατος. * 

ο ὀψώνιον παρὰ τῇ Φεία γραφῃ ὦ Cor. 
11 8 ἡ ἀφωρισμένη τροφή. 

ὁ ὤ» ὁ ἀεὶ ὢν Φεὺς ἡμῶν. 

παγανοί ἀςράτευτοι" ''συνέθεον δὲ γύ- 
ναιά τε καὶ οἱ ἐν σρατείᾳ καὶ παγανοί. 

πάγας δίκτυα, παγίδας. "'καὶ τοῦτο δή- 
που τὸ τοῦ «ἰσχύλου, τοῖς ἑαυτοῦ πτεροῖς 

περιπεσών, χαὶ ἐνσχεθεὶς ταῖς πάγαις ἃς ἄλ- 
λοις ὑφῆκεν τὰ ἐκ τοῦ »όμα. δικαίως ἔπαδ, 

τεύχω» ὡς ἑτέρῳ τις ἑῷ κακὺν ἧπατι τεύχει.᾿ 
ο. ν. οὐχ ὑπ ἄλλων». 

Παγασαί «{ημοσθένης (1 9) ἐν Φιλιπ: 
πικοῖς. ἐπίνειόν ἐςι Φεραίων. 

ΠΗαγασιτικὺς κόλπος. 

Πάγγαιον ὄνομα ὄρους, 
παγῆναι πηγῆναι. 

παγκάλης πάνυ καλῆς. 
πάγκοινος λίμνη ἡ τοῦ "4δου" (8 Ελ. 

1968) '"ἀλλ᾽ οὔτοι τόν γ΄ ἐξ ίδα παγκοίνα λί- 
µνας ἀνσάσεις οὔτε γύοις οὔτε λιταῖσιν. 
παγκοίνου, ες ἣν ἅπαντας ἀφικέσθαι δεῖ. ὁ 
δὲ νοῦς' οὔτε ὀδνρομένη οὔτε παρακαλοῦσα 
τοὺς Φεοὺς τοῦτον ἀναςήσεις. ὁμηρικῶς (49 

534) "οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο 
γόοιο.' καὶ «ἰσχύλος ᾽'μόνος δεῶν γὰρ δά- 
νατος οὐ δώρων ἐρᾷ.'. "οὐ δέχεται γλυκε- 
ρᾶς µέρος ἐλπίδος.” 

παγκρατιαςαῖς ἀθληταῖς, πύκταις τοῖς 
χερσὶ καὶ ποσὶ πυκτομαχοῦσιν. 

παγκράτιον πυγµή, ἀγών», ἄθλησις. 
α  ΠΙαγκράτιος σοφιςῆς εἰς τὴν Ἠινοκια- 

νοῦ τέγ»ην ὑπόμνημα, 
ν Παγκράτιος. τούτου φέρονται ὄψαρ- 
τυτικὰ καθ’ ἑκάςην τροπή». ἥκμαζεν ἐπὶ τῶν 
χρύνων «ἄέοντος τοῦ .πρεσβύτου, καὶ ἕως 
Ζήνωνος. 

πάγοι αἱ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν 
ὀρῶν" (ΑΡ 6 303) Ίαῦζλια καὶ νυμφῶν δερὸς 

πάγος, αἵ Ὁ) ὑπὸ πέτρῃ πίδακες, ἡ 9’ ὅδα- 
σιν γειτονέουσα πίτυς.͵ 

πάγον εὐτείχη (Βατ. Απάτοπι, 1010) ἐν 
ὄρει τετειχισμένη». 

Παγχενῖτις ὄνομα χώρας. 
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πάγχυ παντελῶς. 
Πάδος ὄνομα ποταμοῦ τοῦ παρ Ἕλλη- 

σιν ᾿Ηριδανοῦ ὀνομαζομένου". 
πάθαι αἲ σεμφοραί" Οἰδίπους (0 Ὅ 

Ἱσέργει» γὰρ αἱ πάθαι µε χὼ χρόνος ξυνὼν 
μακρὺς ὁιδάσκει, καὶ τὺ γενραῖον τρίτον.) 
σέργειν τὰ δυςυχήµατα ὁ πολὺς ἐποίησε χρύ. 

* * - - - 1 δν] 2 
"ος καὶ το τῶν» συμφορῶν πλῆθος καὶ τὸ τῆς 
ἀνδρίας πλεονέκτημα. 

πάθας πάθη, ξυμφοράς"' "ὃ δὲ ἐὲ ἐπῆγε 
τήν τε ἀποφέρησιν τῶν χρημάτων καὶ τὴν 
καταδίκη» καὶ μέντοι καὶ τὰς προτέρας αὐ- 
τοῦ τὰς ἀδίχους πάθας. πάθας θηλυκῶς" 
Σοφοκλῆς (ΛΙ. 995) "καὶ τὰς μὲν ἔνδον οὖκ 
ἔχω λέγειν πάφας.' 

πάνη ἡ κάκωσις' “"ἀκόλουθόν σφισι πά-α 
ὕην ἐπηρτηιένην ὁρῶντα, ἣν λαθεῖν ἀδύνα- 
τον. καὶ αὖθις “καὶ ἄλλας µυρίας εἴποιμι 
ἂν δίκης ἀμελουμένης ἆκολουΒεἲν πάθας. * 
, θηλυκόν, τὸ πάθος" olu⸗ 7ὰρ αἲν 

πάθαι τῆς. ψυχῆς κατὰ τὴ» δέων τοιαύτας 

καὶ τὰς ἀποβάσεις εἶναι ἀνάγκηι” 
πάθη δύο πόνος καὶ ἡδονή. καὶ ἡ μὲν 

ἡδονὴ λεία κίνησις, ὁ δὲ πόνος τραχεῖα κί- 
ρησις" καὶ ἡ μὲν ἡδονὴ εὐδοκητὴ πᾶσι ζῴοις, 

ὁ δὲ πόνος ἀποκρουςικός. Ρίο 1. 3 86. 

ΠΗαθηζίτης ὄνομα κύριον. 
πάθος λέξεως ὁμωνυμία, ὡς κύων, µιε-α 

ταφορά, ὡς τιθηνὺς ἡ γῆ, κατάχρησις. ἓν- 
τεῦώεν καὶ ἡ ̓ἀσάφεια. 

πάδος. ὅτι τὸ τοῦ πάθους ὄνομα διχῶς 
λέγεται" ἢ γὰρ τὸ εἲς φδορὰν ἅ ἄγον ῇ εἰς τε- 
λείωσιν. λέγεται γὰρ πάσχειν τὸ Σύλον ὑπὸ 
τοῦ περὸς ὡς εἰς φὺορὰν ἀγόμενον, λέγεται 
δὲ πάσχειν καὶ τὰς αἰσθήσεις ὑπὸ τῶν αἲ- 
σθητῶν, ἀντὶ τοῦ τελειοῦσθαι καὶ ἐκ δυνά- 
µεως εἲς ἐνέργεια» ἄγεσθαι. 

ὅτι ἐκ τιῶν παθῶν --- πάσχει». ο ν. διά- 
ψεσις. 

περὶ παθῶν. ὅτι τῆς ψυχῆς μέρη τὸ ε 

αἰσθητήρια καὶ τὸ φωνητικὺν μιύριον καὶ τὺ 
διανοητικόν, ὅπερ ἐςὶν ἡ διάνοια, ἐκ δὲ τῶν 
ψευὐῶν ἐπιγίγνεσθαι τὴν διαςροφὴν ἐπὶ τὴν 
διάνοια», ά ἦς πολλὰ πάθη βλασάνειν καὶ 
ἀκαταςασίας αἴτια. ἔςσι δὲ αὐτὺ τὸ πάθος ἡ ῆ 

ἄλογος καὶ παρὰ φύσιν ψυχῆς χύνησις ἢ ὁριιὴ 
πλεονάζουσα, τῶν παθῶν τὰ ἀνωτάτω γένη 
τέσσαρα, λύπη φόρος ἐπιδυμία ori. δο- 
κεῖ δὲ τὰ πάθη κρίσεις είναι" ἤ τε γὰρ φι- 
λαργυρία ὑπόληψίς ἐςι τοῦ τὺ ἀργύριον κα- 
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λὸν εἶναι, καὶ ἡ μέθη δὲ καὶ ἡ ἀκολασία 
ὑμοίως, καὶ τὰ ἄλλα. καὶ τὴν μὲν λύπην εἲ- 
ναι συςολὴν ἄλογον, εἴδη δὲ αὐτῆς ἔλεος 
φθόνος ζῆλος ζηλοτυπία ἄχθος ἐνόχλησις ἁνία 
ὀδύνη σύγχυσις. ἔλεον μὲν ὡς ἐπὶ ἀναξίως 
χαχοπαθοῦντι, φύνον δὲ λύπην ἐπ᾽ ἀἆλλο- 
τρίοις ἀγαθοῖς, ζῆλον δὲ λύπην ἐπὶ τῷ ἄλλῳ 
παρεῖναι ὧν --- καὶ αὐτὸς ἔχει ἄχθος λύ- 

πην ῥαρύνεσα», ἐνόχλησιν λύπην ςενοχωρᾶ- 
σαν καὶ δυσχωρίαν παρασκευάζασαν, ἀνίαν 
λύπη» ἐκ διαλογισιιῶν µένουσαν ἢ ἐπιτεινο- 
µένην, ὀδύνην λύπην ἐπίπονον, σύγχυσιν λύ- 
πην ἄλογο», ἀποκλείουσαν καὶ κωλύεσαν τὰ 
παρόντα συνορᾶ». Diog. L.7 110. 

ὅτι ἡ ἀφανασία τῆς ζωῆς πάθος ἐςὶν ἡ 
σύμπτωμά τι. ὅτι δὲ πάθος ἡ σύμπτωμά τι 
ἡ ἀθανασία τῆς ζωῆς, δειχήσεται ἐπὶ ὕπο- 
θέσει τῇ ἐκ θνητοῦ ἀθάνατον γίγνεσθαι" ἃ 
γὰρ κεταλήψει ἄλλης ζωῆς ἀδθάνατον ἔσαι 
τὸ θνητόν, ἀλλ ὡς συμπτώματί τινι καὶ πά- 
Φε. ἡ γὰρ αὐτὴ ζωὴ παθοῦσα ἀθανασία 
ἐσίν. εἲ δὲ πάθους αἰτία ἡ ζωὴ ἀθανασία 
γίνεται» εἴη ἂν πάθος ἡ ζωὴ τῆς ἀθανα- 
σίας. εἰ οὖν τοῦ πάθους τοῦ ἰδίου τὸ πε- 

πονθὺς οὐκ ἔσι γένος (σύμπτωμά τι γὰρ καὶ 
συμβεβηκὸς τὸ πάθος τοῦ πεπονθότος, ἀλλ 
οὐκ εἶδος), οὐδ᾽ ἂν τῆς ἀθανασίας γένος εἴη 
ἡ ζωή" ἐδὲ γὰρ γλυκύτητος τὸ σῶμα γένος, 
οὐδὲ ἡδονῆς ἡ λύπης ἡ ψυχή. Alex. Aphrod. 
ἵπ Τορ. p. 177. 

πάθωµεν αὐθυπότακτον. 
παῖ' Αριςοφάνης (Ύεςρ. 1288) ᾿"τέ ὁ᾽ ἔσιν 

ὦ παῖ; παῖδα γάρ, κἂν ᾖ γέρω», καλεῖν ὁἵ- 
καιον ὃςσις ἂν πληγὰς λάβη,᾿ 

παιάν εἶδος ὠδῆς" Babr. 244) "Ὁ ὁ’ 

πάθωµεν -- παῖδες 

Παιανίας ὄνομα κύριο». 
Παιανιεῖς καὶ Παιονίδαι. δημοι δττ- 

τοί εἰσι Παιανιέων τῆς Πανδιονίδος φυλῆς, 
οὓς «{ιόδωρος καλεῖσθαί φησι Παιανιαίαν 
χαθύπερθεν καὶ Παιανιαίαν ὑπένερδεν, τὸν 
δὲ δημιότην ἑκατέρα δήµιε καλεῖσθαι ὁ ὁμοίως 
Παιανιέα. διαφέρουσι δέ οὗτοι τῶν Παιανι- 
ῥῶ»"' ὁῆμος δέ ἐσι καὶ οὗτος τῆς .«{εοντίδος. 

Harp. 
παιανίσαι τὸν Παιᾶνα ἐπικαλεῖσθαι. 

ἦν δὲ ἔθδος καὶ ἔργου ἀρχομένες καὶ ἐπὶ τῇ 
νίκη τοῦτο λέγειν. 

παιανισµός ᾠδὴ ἐπὶ ἀπαλλαγῇ κακῶν. 
παιγνία ἑορτή" (Α 15.700) "ὧςε τῇ 

Εκάτῃ ποιᾶσα παιγνίαν ἐγὼ τοῖσι παισὶ τὴν 
ἑταίραν ἐκάλεσ᾽ ἐκ τῶν γειτόνων. καὶ Ἐενο- 
φῶν (ΟΥτ. 3 8 18) "οἱ δὲ ναρΦηκοφόροι ἐδέω- 
κον σὺν πολλῷ γέλωτι καὶ παιγνία.' 

παιγριηµονέςατος τοῖς παιγνίοις ἐπι- 

σήµων». 
παέγνιον. 
παιδαγωγηδεῖσαν πόλιν ἀντὶ τοῦ 

ἀχφεῖσα». καὶ παιδαγωγῶ αἰτιατικῇ. 
παιδάριον. οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀρρένων 

κέχρη»ται τῷ ὀνόματι οἱ ῥήτορες, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ παρθένων. Ὑπερίδης ἐν τῷ πρὸς Τιμάν- 
ὁρων “καταλλαχθέντων γὰρ τούτων ὁνοῖν 
ἀδελφοῖν καὶ δυοῖν ἀδελφαῖν ὀρφαναϊν καὶ 
πρὺς πατρὺς καὶ πρὸς μητρός, καὶ παιδα- 
ρίων παίδων. 

Πωαιδάριτος. τῶν ἐκ «{ακεδαίμονος 
ἐκπεμφθέντων ἐςὶν οὗτος, ἁρμοσής, ἀνὴρ εἷς 

τῶν γεγονότων καλῶν. Ἠατρ. 
παιδεία ἡ παίδευσις. ᾿παιδείαν ὀρθὴν 

εἶναι »ομίζομεν οὐ τὴν ἐν τοῖς ῥήμασι καὶ 
εἶπε κλαύσας φρῦνος, οὐχὶ ποανος τοῦτ. τῇ γλώστῃ πολιτευ ομένην εὐρυθμία», ἀλλὰ 
ἐσὶν ἡμῖν», φροντίδος δὲ καὶ λύπης.᾽ 

8 παιάνας ὕμνους" 

| διάΨεσιν ὑγιᾶ νᾶν ἐχάσης διανοίας, καὶ ἆλη- 

'Ὁ δὲ ᾖδε τοὺς παιᾶ- | φεῖς δόξας — τε ̓ ἀγαδῶν χαὶ κακών ἐσθλῶ» 
νας οὖκ εὐτραπέλῳ τῇ γλὠττῃ οὐδὲ ἐρρω" [τε καὶ αἰσχρῶ». ὅσις οὖν ἕτερα μὲν φρονεῖ, 

μένῃ, ὥσπερ οὖν κάτοινος ᾖδη καὶ οὐκ ἆρ- 
τίσοµος ἔτι. α. ν. ἀρτίςομος. 

» παιᾶνας κώµους, εὐφημίας. παιᾶνες δύο 

ἦσαν, ἐνυάλιος, ὅτε ἤρχον, ὃς καὶ πρὺ τῆς 

μάχης ἐγίνετο, καὶ ἕτερας, ὅτε ἐνίκω». 8ο]. 
Thuc. 4 40. 

ὅτι δύο παιᾶνας ᾖδον οἱ παλαιοί, πρὸ 
μὲν τοῦ πολέμου τῷ “4ρει, μετὰ δὲ τὸν πό- 
λεμον τῷ «ἀπόλλωνι. τὸ δὲ ὡς ἐπίπλαν λέγει 
Θουκνδίδης ἀντὶ τοῦ ὡς πρὸς τὸ ἄρξαι τὸν 
πόλεμο». οι, Thue. 1 δ0. 

διδάσκει δὲ ἕτερα τοὺς πλησιάζοντας, αὐτὸς 
ἀπολελεῖφθαι τοσούτῳ δοκεῖ τῆς παιδείας ὃ ὅσῳ 

καὶ τοῦ χρησὰς ἀνὴρ εἶναι) (ulian. ορ. 49). 
παίδειος µετσιαςσικόν, ὁ τῆς παιδείας - 

(ΑΡ 6 394) ""σύμβολ ἀγωγῆς παιδεία, πολιῷ 
γυῖα δεφεὶς καμάτῳ.’) ι 

παιδεραςαὶ σφοὺροὶ ὅ τε Κηδωνίδης 
καὶ ὁ 4ὐτοκλείδης. 

παῖδες οὐ µόνον οἱ »έοι ἀλλὰ καὶ οἱ ὁᾷ- 
λοι” 4αβίὸ "αἰνεῖτε παῖδες κύριον ἀντὶ τᾷ 
οἳ δοῦλοι. Theodoret. in Ps. 143 1. 



παιδεύειν -- παιπάλημα b 

παιδεύειν παιδοτροφεῖν. 
παιδιά παίγνιον" '"ἐδόκει δὲ τὸν βασι- 

λέα καὶ τὸν εὐνοῦχον κατὰ πάρεργο» παιδιάν 
τινα Φησόμενος ὁ Τιμάσιος.' οἵ.ν. Τιμάσιος 
εχίτ. 

» παιδιά. παιδιά τίς ἐςι τοιαύτη παρὰ 
"4Φηναίοις, δραξάμµενός τις καρύω» καὶ ἐκτεί- 
νας τὴν» χεῖρα ἐρωτᾷ πόσα ἔχω;ι καὶ ἐὰν 
ἐπιτύχη, λαμβάνει ὅσα ἔχει ἐν τῇ χειρί, ἐὰν 
δὲ ἁμάρτῃ κατὰ τὴν ἀπόκρισιν, ἀποτίνει ὅσα 
ἂν ὃ ἐρωτήσας εὑρεδείη ἔχων ἐν τῇ χειρί. 
seh.APlut. 1057. 

παιδία. οὕτως ἄττικοὶ βραχυπαραλή- 
χτως καὶ παροξυτύνως ἐπὶ τοῦ παιγ»ίο. «4ρι: 

σοφάνης Πλότῳ (1057) ""αὐτοῦ λαβοῦσα κά. 
ρυα. παιδιὰν τίνα; Εὐνάπιος (p. 106 ΝΙΕΡ.) 
“καὶ οἳ μὲν παιδιάν τινα ἐκ τῶν πολεμίων 
ἠγούμενοι, τοσᾶτο» ἐδυσχέραινον» ὅσον ἠναγ- 
χάζοντο βοᾷν, καθ οὓς ἐμβάλοιεν.' παν: 
δεία δὲ ἡ παίδευσις, διὰ διφθύγγου. 

. παιδικά. ἐπὶ ηλειῶν καὶ ἀρρένων ἐρω- 
µιένων» τάττεται ἡ λέξις. παραδείγκατα τοῦ 
μὲν ἐπὶ τῶν» ἀρρέγων» τάττεσδαι πολλά. καὶ 
ἐν τοῖς "4χιλλέως δὲ ἐραςαῖς ὁῆᾗλον ὡς ἅτως 
ἐξείληπται" ἐπιδόντων γάρ τι τῶν Σατύρων 
εἲς τὴν γυναικεία» ἐπιθυμίαων φησὶν ὁ Φοῖ- 
ιδ “παπαῖ, τὰ παιδί’, ὡς ὁρᾷς, ἀπώλεσας.᾽' 
καὶ Κρατῖνος Πανύπταις ''μισεῖς γὰρ τὰς 
γυναϊκάς, πρὸς παιδικὰ δὲ τρέπει νῦν. ὅτι 
δὲ ἐκάλουν ὅτως καὶ τὰ πρὸς τὰς γυναῖκας, 
Ἐὔπολις' φησὶ γὰρ ὡς πρὸς αὐλητρίδα τις 
''ἐγὼ δὲ χωίρω πρός γε τοῖς σοῖς παιδικοῖς.'' 
καὶ Κρατῖνος δὲ Ὅραις, τῆς παλλακῆς ἄπο- 
ὁημοῦντος τοῦ «{ιονύσου ἐρώσης, φησὶν ἐπ 
αὐτοῦ ''μακάριος τῶν παιδικῶρ. οὐχὶ δὲ 
µόνον οἱ ἐρώμενοι καλοῦνται τούτω τῷ ὀνό- 
ματι, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ σπεδαζόμενοι πάνυ 
κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπ' ἐκείνων. Πλάτων 
Φωίδρῳ p. 286B) “ἐσπούδακας ὦ Φαῖδρε, 

ὅτι σοῦ τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην" ἐρεσχε- 
λήσω σε. λέγεται δὲ παιδικὸν καὶ τὸ παιδα- 
ριῶδες, οἷον τὺ ἁρμόζον παιδί. ἡ δὲ λέξις 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων. 
Phot. lex. οί 5οἩ. Plat. p. 359. 
bGri τὸν 4ντίνουν φασὶ παιδικὰ «4δριανῦ 
γενέσθαι, καὶ τούτε προτελευτήσαντος παν- 
ταχοῦ ἀνδριᾶσι προςάξαι τιμη ήναι, καὶ τέ- 
λος ἀςέρα τινὰ δοκεῖν ἐν τῷ ἐρανῷ, ὃν «άν. 

τίνουν ἔλεγεν εἶναι" καὶ ἐλέγετο εἰς τὸν οὐ- 
ρανὸν ἀφορᾶν “δριανός. ο. Dio 0456. 69 11. 
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παιδικά ὀξυτόνως. ἔσι δὲ οὐδέτερονο 
πληθυντικόν. τοῦτο δέ τινες ἐπ᾽ ἀγαδᾶ ἔρω- 
τος, τινὲς δὲ ἐπ) αἰσχοοῦ λαμβάνουσι. τὸ δὲ 
παιδικά ἀντὶ τὸ ἐρώμενος. 9ο]ν. Α. Ὑο8ρ. 1051. 

παιδικῶν»"' τελευτῶν ἀπεσφάγη καὶ 
αὐτός, καὶ ἔχειτο πλησίον τῶν παιδικῶν 
Φέαμα ἔνδοξόν τε καὶ ὑπερήφανον' «ἶλια- 
νός φησι. 

’ { / 
παιδικώτερο» ἱλαρώτερο». 

⸗ ε ΄ 

παιδίσκη η Φεράπαινα. 
παιδγνός παῖς, νέος. 

παιδοκομοῦντα παῖδα τρέφοντα. 
παιδολετῆρα παιδοφόνον. ΄ 

— ᾗἩἳ 4 ΄ ” τς» 

παιδοµμαβδῆ ἐκ παιδὸς ἠσκημένον" "ὄν- 
/ . - J ⸗ 4 — 

τα νέον μέν, ὁρμῆς δὲ πλήρη καὶ παιδομαδῆ 

περὶ τὰ πολεμικά” (Ρο]γ». 3 71). 
Παιδοπολίτης" ''Ὀρτιάγοντος ἐγεγόνει 

Παιδοπολίτης, προβαίνων δὲ κατὰ τὴν ἡλι- 
χίαν δικαςὴς ἀπεδείχθη.) 

2 4 ή 

παιδοτρίβας ἀλείτας, γυµναςάς. 
παιδουργία παιδοποιία. 808. 1248. 
παιδοῖσσα ἐγκύμων. 

παίει τύπτει. ἄριςοφάνης (Έα. 247) 'παῖε 
παῖε τὸν ἁλιτέριον καὶ πανοῦργον καὶ ταρα- 
ξιππόςρατον καὶ τελώνη» καὶ φάρυγγα καὶ 
Χάρυῤδι». 

4 {ει 3 — — - παίει». οὕτω λέγουσι τὸ πᾶν ὁτιᾶν συν- 
τόνως ποιεῖν. ριςοφάνης 'χαρνεῦσι»ν (685) 
'ὁ δὲ νεανίας ἐς τάχος παίει ςρογγύλοις τοῖς 
ῥήμασι,” 

Παιήονος ἰατροῦ τῶν φεῶν, 
΄ 1 * 

παιόλη"'ὦώπαόλη” (A Nub. 11497). Φεόν 

τινα πεποίηκεν, oloy ἐκτροπὴν ἤ τινα τοιαύ- 
ψ / 7 

τη». ὡς ἂν εἴποι τις ὦ ἀδικία καὶ ἀποσέρη- 
σις. πέπλαχκε τὸ Όνομα δαίμονός τινος, σω- 
µατοποιήσας αὐτήν, παρὰ τὸ ἀπαιολεῖν καὶ 
κινεῖν καὶ ἀποςερεῖν. 

παιόληια κίνημα, ἀποπλάνημα, καὶ ἀπά- 
την τινά, πανούργηµα" ριςοφάνης Νεφέ- 

λαις (736) "ἐξευρετέος γὰρ »οῦς ἀποςερητι- 

κὺς καὶ παιόλημα.”) 

Παίονες ἔθνος, καὶ Παιονία χώρα. 
παιπάλη ἄλευρον ἀπὺ κριθῶν ἡ ἀπὸ 

κέγχρε. “4ριςοφάνης Νεφέλαις 58) "λέγειν 
γενήση κρόταλο»ν, παιπάλη, ἀντὶ τοῦ τρα- 
χύς, δυσκατάληπτος, ἐπεὶ παίπαλα καλδιεν 
τὰ τῶν χωρίων δύσβατα. 

παιπάληίια τὸν πανοῦργον καὶ ποικί-α 
λον ἐν κακία καὶ παμπόνηρον σὺν ἀγχινοίᾳ, 

παιπάλημα ὁ πολλὰς ἐκτροπὰς καὶ διό, 
α΄ 
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ὅους ἔχων. κυρίως δὲ τὸ λεπτὸν ἄλευρον. 
sch. Α Αν, 430, 

παιπαλόεις ὁ τραγχύς. 
παιπαλώδεις' "τὰς δὲ παιπαλώδεις 

γυναἴκας Ἰίρκας φαμέν,' ον. Ἱίρκη. 
παιπαγεία ἡ κενοδοξία, 
παῖσαι παῖξαι, τύψαι, 

παίσατε, ὅπερ ἡμεῖς παίξατε' Ὅμηρος 
(ῷ 951) '"παίσατε, ὡς ξεῖνος. 

παισθείς τυπτηθείς. 
παῖς µοι Έριτογενὴς εἴη, μὴ 

τογένεια. ον. 1 ριτογένεια, 
1Ηαισός (οι. Ε 019) πύλις, καὶ ]αι- 

σηνός ὁ πολίτης. 

Τρι- 

παίσωµιεν μετ αὐτῆς σιγχορεύσωμιεν 
αὐτῇ (Α Αν. 061). καὶ αὖδις "καὶ ἕδνα ἥτει, 

γενέσθαι ῥασιλίς, τὰ τοῦ Ἠενάνδρα:, ἵνα τι 
καὶ παίσω, “ρικορεσία ῥωσίλιννα, καὶ αὕτη 
ῥέσποινα εἶναι τοῦ πύντου ἐδέλουσα.' 
ΊΤρικορεσία. 

παιτῖτα (πετίωὼ. Γωμαϊκὴ ἡ λέξις, ση: 
µαίνει δὲ γνώρισμα αἰτήσεως παρὰ 1! ωμαί- 

οις. 'Ἀρυσάφιος δὲ ὁ πφαιπόσιτος παιτῖτα 

ἐπεζήτει Οεοδόσιον τὸν ῥασιλέα. Priscus?). 
παιφάσσω φανεροποιῶ, ἡ ὑὁρμῶ. 
παιῶνας ἰατρούς, καὶ ἀλαλαγκούς. καὶ 

παιωνίζει» τὸ ἀλαλάζειν. 
παιώνειον ῥίζης φάριακον. 
παιώνιον ἰατρεῖον, Φεραπευτήριον, ἢ 

σωτήριον φάρμακον (801. AAch. 1911). καὶ 
(απ. ορ. 15) Ἱπαιωνίοις τισὶ φαρμάκοις᾽ 
σωτηρίοις, ἰατρικοῖς, «)εραπευτικοῖς. καὶ αὖ- 
δις ᾽πύςιν κάτ ἐσθλὴν ὕδωτος παιωνίη ἡλ- 
Φέν ποῦ’ ἑρπύζοισα,, 

παιωνίσας εὐξάμενος-καὶ τοῖς Φεοῖς χά- 
ϱιν ὁμολογήσας" παιὼν γὰρ ὕμνος χαριςή: 
ριος, sch. A Ῥας, 234, 

ππιῶνος τοῦ ὕμνου, ΠΠαίωνος δὲ τᾶ 

ἰατροῦ. 
Πακᾶτος ὁ ᾿Ἠινυύκιος χοηµατίσας καὶ 

Εἰρηναῖος, -4λεξανρεὺς γραμματικύς, περὶ 
τῆς “4λεξανδρέων διαλέκτου ἡ περὶ ἑλληνι- 
σμοῦ ῥιῤλία ζ' ἔσι δὲ κατὰ ςοιχεῖον. περὶ 
«ἀπτικῆς συ»ηΦείας τῆς ἐν λέξει καὶ προσῳ- 
ὁίᾳ ῥιῤλία γ΄" ἔτι δὲ κατὰ ςσοιχεῖον. περὶ 
ἰδιωμάτων τῆς «ἄττικῆς καὶ τῆς «{ωρίδος 
διαλέκτου, περὶ ἀττικισιιᾶ, καὶ ἄλλα πολλά. 
ο, ν. Πρηναῖος, 

πακτοῦν κλείεν, ἀσφαλίεσθαι' ᾽'μο- 
χλοῖσι τὰ προπύλαια πακτοῦν 4ριςοφάνης 

σ, v. 

παιπαλόεις -- παλαίςρα 

“{υσιςράτῃ (264). 
Ηακτνυην»ή ὄνομα πόλεως. 
Πακτωλός ὄνομα ποταμοῦ. 
παλάδαι μᾶζαι σύκων. καὶ παλασίω» 

τῶν πεπατηκιένων ἰσχόδων., παλάθαι δὲ καὶ 
εἶδος βοτάνης. ἡ τὰ ἐκ τρυγὸς πλάσματα. 
ἡ ἡ ἐπάλληλος Φέσις τῶν σύκων». seh. A 
Pac. 573. 

πάλαι ἐπίρρημα χρύνου ὁηλωτικόν. 
παλαιγεγές πρεσβύτα" -«4ριστοφάνης 

Nub. 361) "'χαῖρ ὦ πρεσβῦτα παλαιγενές. 
οὐχ ὡς σεμνόν τινα ποοσηγόρευσε διὰ τὸν 
χρόνον" τοὺς γὰρ εὐήθεις ἀρχαίους καὶ πα- 
λαιοὺς ἔλεγον. ἀνεὶ τοῦ ἀνύητε. καὶ Εὐριπί- 
όης ' "ἀρχαῖον εἴρηκας' ἀνεὶ τὸ εὔηθες"' "εύερ- 
γετῆσαι γὰρ τὸ σώιή οὐ βούλομαι. 

παλαιόν τὸ πρὺ πολλᾶ χρόνα, ὡς παρα 
Ὁμήρῳ (2919) ""ἡ ῥά νύ µοι ξεῖνς πα" 

τρώιός ἐσσι παλαιός. καὶ τὸ διερρνηκός, ὡς 

τὸ ᾿πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ι9δάκῃ νγέωι {δὲ πα- 
λαιαῦ᾽ (ἨΠοπι, α 3935). 

παλατόν. οἱ ῥήτορες ἐχρήσαντο τῷ πα-Ὀ 
λαιῷ ἐπὶ ἀργυρίη ἐκ δωνείσιατος ὀφειλομέ- 
νου. οὕτως «4υσίας ἐν τῷ πρὺς «ἄλκίβιον 
᾿καίτοι εἰ ἀποδεδώκει τῷ Κτησικλεῖ ν΄ πα. 
λωιάς, ὥσπερ οὗτύς φησι. 

παλαιὸὺς ἀφ οὗ χρόνος (8 Αἱ. 600) 
ἀντὶ τοῦ ἐκ πολλοῦ χρόνου. 

Παλαίπολις ὄνομα τύπου. 
πάλαι πότ ἦσαν ἄλκιμοι Π]ιλή- 

σιοι, ἐπὶ τῶν πυτ ἀκμασάντων, »ῦ» δὲ ἀσθε- 
νιῶν ὄντων. 

παλαίσμµασι» ἀντὶ τοῦ ςσρατηγήµασι. 
καὶ “4ριςοφάνης Ran. 701) ᾿Φρυνίχου πα- 
λωίσμασιν" . ςρατηγοῦντος γὰρ αὐτῦ ἠττή- 
Φησαν 4θηναῖοι, καὶ πολλοὶ αὐτῷ προσεκρά- 
σθησαν ὡς προθύντι τὸν πόλεμον. τινὲς δὲ 

τοῦτον κωμικὸν ποιητὴν λέγουσιν, ὃς κινου- 
μένους τοὺς χοροὺς εἰσῆηγε καὶ παλαίοντας. 
ἐγένετο δὲ ερατηγός, ἐφ᾽ οὗ πολλοὶ ἥμαρτον 
τῶν τραγικών καὶ ἄτιμοι ἐγένοντο. 

παλαιςάς σπιφαµάς, 1 ἔαπαλυν. 

ΠΗΠαλαιςηνός. ΠΙαλωιςῖνος ὁέ. 

παλαιςής ἁἀνρταγωνισής. (8 Phil. 401) 

”'σοφὸς παλαιςὴς κεῖνος' ἀλλὰ χαὶ σοφαὶ 
1 ῶμαι ἐμπούίζονειαι Φαμά. 

Παλαιςίνη ὄνομα χώρας, καὶ Παλαι- 
σῖνος ὁ ἀπὸ ΠΠαλωιςίνης" ' πολλοῖς δὲ σα. 
θιιοῖς ἀφέςηκεν ἡ Βαῤυλὼν τῆς Παλαισίνης. 

παλαίςρα τὺ γυµνάσιον' “εὑρὼν δὲ πε- 



παλαίτατος -- παλατῖνοι 

δίον ὕπτιον καὶ καλὺν εἲς χρῆσιν ἵππων καὶ 
φάλαγγος ἐκάθαιρε καὶ διέσκαπτε, καὶ τῷ 
πολέμῳ παλαίςρας ἐποίει. 

παλαίτατος ὁ παλαιός. 

Παλαίφατος «4βυδηνὸς ἱςορικὺς Ku- 

πριακά, «{ηλιακά, “ἀττικά, “4ραβικά. γέγονε 
δὲ ἐπὶ λεξάνδρου τοῦ ἸἨακεδόνος, παιδικὰ 

δὲ “4ριςοτέλους τοῦ φιλοσόφε, ὡς Φίλων ἐν 
τῷ ε ςοιχείῳ τοῦ περὶ παραδόξου ἱςορίας 
βιβλίου α’, καὶ Θεόδωρος ὁ Ἰλιεὺς ἐν 

ΤΓρωικῶν. 

Παλαίφατος 49ήνησιν ἐποποιός, υἱὸς 
κταίου καὶ Βοιοῦς"' οἳ δὲ Ἰοκλέους φασὶ 
καὶ Ἠετανείρας, οἳ δὲ 'Ερμδ. γέγονε δὲ κατὰ 
μέν τινας μετὰ Φημονύόη», κατὰ δὲ ἄλλους 
καὶ πρὸ αὐτῆς. ἔγραψε δὲ κοαµοποιίαν εἲς 
ἔπη ε, “πύλλωνος καὶ “4ρτέμιδος γονάς, 
ἔπη }, «φροδίτης καὶ Ἔρωτος φωνὰς καὶ 

λόγους, ἔπη εν, «4φηνᾶς ἔριν καὶ Ποσειδῶ- 
νος, ἔπη -α, «Πητοῦς πλόκαμο». 

Παλαίφατος «4ἰγύπτιος ἢ "4φθηναῖος 
γθαμιιατικὸς «4ἰγυπτιακὴν Φεολογίαν, κυθι- 

|] 

ο 

κῶν βιβλίον u“, λύσεις τῶν μυθικῶς εἰρημέ- 
νων, ὑποθέσεις εἲς Σιμωνίδη», Ἱρωικά, ἆ 
τινες εἲς τὸν 49 ηναῖον τινὲς δὲ εἰς τὸν ΠΠά- 

ϱιον ἀνήνέγκαν. ἔγραψε καὶ ἱςορίαν Ἰδίαν. 
Παλαέίφατος Πάριος η Πριηρεύς, γε- 

γονὼς κατὰ «4ρταξέρξη», ἀπίσων ῥιῤλία ε 
τινὲς δὲ ταῦτα εἰς τὸν «4Ψηναῖον ἀναφέρασι' 
πλὴν καὶ οὗτος ἔγραψε. 

παλαιφάτου (Ποπ. τ 163) παλαιᾶς καὶ 
ἀρχαίας, περὶ ἧς ἔφασαν ἔκπαλαι μύθους. 

παλαίω δοτικῇ. 
παλάμαι τέχναι, χεῖρες" “"ὦώ παλάµαι 

ὀνητῶ», ὦ ὀύςηνα γένη βροτῶν, οἷσι μὴ 
μέτριος αἰών. 

παλαμᾶσνδαι τεγνάζεσθαι. καὶ παλα- 
µάσθω" (Α Ach. 659) "πρὸς τι χρὴ 
καὶ παλαμάσθω, καὶ πᾶν ἐπ ἐμοὶ τεκταινέ- 
σθω" τὸ γὰρ εὖ μετ ἐιοῦ καὶ τὸ δίκαιον 
ξύμμαγον ἔςαι, κού μήποῦ ἁλῶ κακὰ πράσ- 
σων.' καὶ αὖδις "ὁποῖα παλαμᾶται' ἀντὶ 
τῶ τεγνάζεται. καὶ ἀπάλαμνος παρ Ομήρῳ 
(ΓΕ 597) ὁ ἄτεχνος. 

παλάμη τέχνη" ᾿Ηρόδοτος (819) "ελεγέ 
σφιν ὡς δοκέοι ἔχειν παλάμη», τῇ ἐλπίζοι τῶν 
βασιλέως συμμάχων» ἀποςήσειν τὺς ἀρίςες. 

παλάμη τῇ ἀρχῇ (απ µηχανῇ). 
Παλαμήδειος λόγος. 
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— κωμικὴν καὶ τραγικὴν λέξιν, ὀνοματολόγον, 

τ ΄ . 

ὑπόμνημα εἲς Πίνδαρον τὸν ποιητήν. 
Παλαμήδης Ναυπλίου καὶ Κλυμένης, b 

* — Ἴ - 

«4ργεῖος ἐποποιός. ἦν δὲ οὗτος ἀνεψιὸς τοῦ 
” ΄ * * * 4 

βασιλέως “4γαμέμνονος πρὺς μητρός, ἔσχε δὲ 
2 — 

εὐφυῶς πρός τε φιλοσοφία» καὶ ποιητική», 
καὶ εὑρετὴς γέγονε τοῦ ἕ σοιχείου καὶ τὸ ὃ 
καὶ τὸ φ καὶ τοῦ χ, ψήφων τε καὶ πεσσῶν 

3 [ * 1 - J καὶ κύβων καὶ µέτρων καὶ σαθιιῶν. τὰ δὲ 
{ ώ —2 2 — 9 5 — 

ποιήματα αὐτοῦ ἠφανίσθη ὑπὸ τῶν» «4γαμέ- 
µ»ονος ἀπογόνων διὰ ῥασκανίαν. ὕπολαμι- 
ῥάνω δὲ καὶ τὸν ποιητὴν Ὅμηρον αὐτὸ τῶτο 

3 ἡ / : 2* * [ή 

πεπονθδέναι, καὶ μηδεμίαν΄ τοῦ ἀνδρὸς μνή- 
η» ποιήσασθαι. 

ὅτι ἠφανίσθη τὰ Παλαμήδους ποιήµατας 
διὰ ῥασκανίαν» ὑπὸ Ομήρου, ἅπτεται δὲ καὶ 

- ⸗ * { ΄ “ν * * 

τῶν» µεγίςσων ἀνδρων ὃ φόνος, ὃς εἴθε μὴ 

παρεισέδυ τῷ βίω, ἢ παρεισδὺς ή µε πε: 
ριέσοιτο, ἐρρέτω δὲ καὶ ἀπέςω. ὅσα γὰρ ὁέ- 
ὕηγμαι τὴν καρδίαν (A Ach. 1), καὶ olu δέ- 

ν — — ΄ 2 ΣΣ». 

όορκα τῷ μακρῷ χρόνω. ἀλλ’ "εἴη μοι βίος 
, 4 — 2 

πανεπάρκιος, ὄμμα ῥάλοι δὲ κήποι ἐφ 
ἡμετέραις ἐλπίσι ῥασκανίη' φησί τις τῶν 
παλαιῶν (ΑΡ 5 99). 

παλαμναῖος φονεύς, ἢ µιαρός" παλα- 

μναῖοι γὰρ λέγονται οἱ διὰ χειρὸς ἀνόροφο- 
ροῦντες, παρὰ τὴν παλάμη». καὶ Ζεὺς πα- 

* — λαμναῖος ὁ τοὺς τοιούτες τιωρόμµενος, καὶ 
* 2 

προςροπαῖος ὁ προςρέπων τὸ ἄγος αὐτοῖς. 

Βάβριος (83 ϐ) ᾿"οὐχὶ τὸν μῦν, εἶπεν, ἡ πα- 
λαμναία, δέδοικα μή µου τὴν δορὰν ὁάκῃ 
φεύγων" χαΐτην ὃ᾽ ἔμελλε τὴν ἐμὴν καται- 

/ ... 5ς J J — J 2. σχύνειν.' ὁ λέων φησὶ περὶ μεός. καὶ αὖθις 
(Ῥτοεορ. Are. 19) "οὐκ ἄνθρωποι ἔδοξαν εἶναι 
1. 4 / - .. Σ. ή 

ἀλλὰ δαίμονες παλαναῖοί τινες. «Πἰλιανός 

ο δὲ πρὸ τῆς ἐς τοὺς πολεµίους συπλο- 
κῆς, ὡς εἶδεν ἀπολλύμενόν οἱ τὸν λεώ», ἔνε- 
τολμήσατο κακὺν κακῷ µείζονι ὁ παλαμραἴος 

κ } — 
ἄρα ἐκεῖρος σβέσαι. προςάττει ἂν τὴν ἄν λιον 
παρώθένον ὑίχα τεμεῖν. 

παλαμωμένω» χερσὶν ἐργαζομένων, 
παλαιιῶν τεγνῶν, η χειρῶν. 

» 34 * παλατῖνοι εἶδος ἄρτων, οὓς ἐφιλοτιμή- 
σατο τῷ ὁήμῳ ἸΚωνςαντῖνος ὁ μέγας καώ’ 

ὃν ὑπάτενε χρόνον, οὕτως ὀνομάσας αὐτοὺς 
οἷα ἐκ τοῦ παλατίου χορη}ουμένους. προσέ- 
ὕηκε δὲ τύτοις καὶ κρέα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιο», 
ζ . - 
ὧν μέχρι τινὸς ἡ πόλις ἀπήλωυσε, τῶν ὑπ 

αὐτοῦ ῥιφέντων «φέρουσα τὰ γρωρίσματα. 
Παλαμήδης ᾿Ελεατικὺς γραμματικὸς Codinus orig. ΟΡ 15. 
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παλεός (Α Lys. 987) ὁ σκώπτης. τίθεται 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἄφρονος. 

παλεῦσαι ἑξαπατῆσαι, ὑπαγαγέσθαι. 
καὶ παροιμία ''παλεύει καλῶς τὴν ἀλώπεκα.") 
καὶ παλεύτρια περιςερὰ πλάνος. 4ριςοφά- 
νης Ὄλρνισι (1083) 'Ἱκάπαναγκάζει παλεύειν 
ἐν δικτύῳ"' εἰώθασι γὰρ ἐκτυφλοῦν τινὰ 
τῶν ὀρνέων καὶ ἐςᾶν ἐν δικτύω. 

παλιγκάπηλος ὁ κεταπράτης. 
παλίγκοτος ὀργίλος, συγνός, φοβερός, 

ἐναντίος. “ριςοφάνης (Ραο. 390) ''μὴ γένι 
παλίγκοτος ἀντιῤολοῦσιν ἡμῖν, ἦγουν μὴ ἐξ 
υποςροφῆς ὀργισὺῆς, καὶ πάλιν µετανοήσῃς 

ἐφ᾽ οἷς ἡμᾶς εὐεργετεῖν Φιέγνως. καὶ ἐν ἐπι- 
γράμματι (ΑΡ 5 980) ᾽᾿Αύπρις γὰρ τὰ μὲν 
ἄλλα παλίκοτος, ἓν δέ τι καλὺν ἔλλαχεν, 

ἐχδαίρειν τὰς σοβαρενομένας. 
παλίγκυρτος ἁλιευτικὸν ἀγγεῖυν" Πολύ- 

βιος "τῶν γὰρ πολεµίω» αὐτομάτως καθδά- 
περ ἐς παλίγκυρτο»ν αὐτοὺς καθεικύτων», ὃνυ- 

»άμενος κρατῆσαι τῶν» ἐχδρῶν τούτους πα- 
ρέλιπε. 

παλίλλογα (ἨΠοπι, A 126) παλισύλλεκτα. 
παλιλλογία ταυτολογία. 
παλιμβαλής ὃ ἀνάταυρα πεσών, ὁ 

ὕπτιος. 
παλίμβιος ὡς ἐξ ἀναβιωσεως. 
παλιμβολία ἡ εὐμετάῤλητος γνώµη" 

“4γαθίας ϱ ϐ) ᾿Ἱτῶν δὲ σρατηγῶ»ν πολλὴ μὲν 
ὑπῆρχε παράταξις πολλαὶ δὲ φρουραὶ καὶ 
ἀγρυπνίαι καὶ ἀνὰ τὰ πλήθη περινοςήσεις, 
ἐλπὶς καὶ δέος καὶ παλιμβολία, 

παλίμβολον ἀβέβωαιον, ἄπιςον" "τὸ γὰρ 
ἈΣκυθικὸν εἶναι παλίμβολον’ (Μεπαπά. ρ. 297 
Nieb.). 

παλίμβολος ἀθόκμιος, εὐμετάῤλητος, 
ἀνελεύθερος. Ἱκλήμης. ὀύναται καὶ ἀντὶ τὸ 
παλίµβουλος, ἐναντιόῤουλος, ἐναντιογρώκων», 
ὡς καὶ παλίνδης ὄνομα. 

παλιμπετής ὀπισθόρμητος. 
παλίμφημα δύσφημα, κακά, ἐναντία. 
παλινάγγελος ὀπίσω ἐπανελθὼν ἄγ- 

γελος. 
παλινάγρετον (Ποπ. «4 5326) πάλιν καὶ 

αὖθις ὑςερόληπτον. 
παλιναίρετα τὰ ἐπεσκευασμένα καὶ 

οἷον ἐπίγναφα, οὐ καινὰ δὲ οὐδὲ ὑγιῆ. 
παλιναίρετος «Πείναρχος ἐν τῇ κατὰ 

Πολυεύκτε ἐκφυλλοφορηθέντος ἐνδείσει. µή- 
ποτε δὲ αἱρετὸὺν λέγει ὁ ῥήτωρ τὸν Πολύευ- 

παλεὀς -- παλίωξις 

ΤΟ», ἐπειδήπερ συκοφαντῶν τινάς, ἔπειτα 
λαιιβάνων δῶρα τούτοις αὐτοῖς ἐβοήθει: η 
ὅτι συκοφάντης ἁλοὺς ἐζημιοῦτο, καὶ διὰ 
τοῦτο ἐκωλύετο λέγειν πρὶν ἀποτῖσαι τὴν ζη- 
μίαν ἣν ὤφειλεν, ἔπειτα ἀποτίσας τὴν ζημίαν 
πάλιν ἔλεγεν. ἐκάλουν δὲ τοὺς τοιούτους πα- 

λιναιρέτους. ἀλλὰ καὶ τὺὸς ἀποχειροτονηθέν- 
τας ἀρχήν τινα ἄρχειν» καὶ πάλιν χειροτονη- 
(Ῥέντας. Πίνδαρος δὲ ἐν ὀιδυράμβοις ἐπὶ τῶν 
χαθαιρεθέντων οἰκυδομηιάτων καὶ ἀνοικο- 
ὁομηθέντων ἐχρήσατο τῇ λέξει. Ἠατρ. 

παλινδικεῖ ἐπισυνάπτει δίκην" 'καὶπα- 
λινδικίαν διδὲς τοῖς ἀδίκως καταδικεσῶεἴσι. 

παλίνόρομος ὀπισθόριητος": ' πέκψας 
αὐτῷ μνᾶς κ΄ παλινδρύµους ἀπέλαβε. 

παλινδρομῶν ὑποςρέγων. 
παλινοδία ἐναντία ὁδός, παλινῳδία 

δὲ ἐναντία ᾠδή, ἢ τὸ τὰ ἐναντία εἰπεῖν τοῖς 

προτέροις. καὶ ῥῆμα παλινω δα. καὶ πα: 
ροιµία ᾿"ἄδων παλινῳδίαν.”' 

παλίνορσος (Ποιη. 1 33) ὀπισφόρμητος. 
παλινοςήσας ἐπανελθών, 

παλένσνιον Ἰσαῖος μὲν ἀντὶ τοῦ σέ- 
σκια», «4ρχίλοχος δὲ ἀντὶ τοῦ σκοτεινόν. καὶ 
Σοφοκλῆς 'χειμῶνι παλινσκίῳ) ἀντὶ τὸ ζο- 
φερῷ. Harp. 

παλινσκίω σκοτενῷ". τὸ γὰρ πάλεν ἐπι- 
τασιν θηλοῖ, ὡς παλιγκάπηλος καὶ παλι 
πρατος. ἡ κοινὴ συνήὔεια παλίνσκια λέγε 
τὰ μὴ ὑπὸ τοῦ ἡλίου Φερμαινόμενα πεδία. 

παλιντράπελον ἀντίσροφον, ἐνωντίον, 
ἀντεςραμμιένον. 

παλιντριβῆ. δοφοκλῆς Phil. 446) Ἴπωος 
οὐδὲν κακὸν ἀπώλετο, ἀλλ' εὖ περιςέλλοισο 

αὐτὰ δαΐμονες, καί πως τὰ μὲν πανοῦργα 

καὶ παλιντριῤῆ χαίΐρησ’ ἀναςρέφοντες ἐξ 3δε, 
τὰ δὲ δίκαια καὶ τὰ χρής ἀποςέλλεσ ἀει. 

παλίντροπος ὀπισφόρμητος": (ΑΡ ή 61) 
᾿γυμνὸ» ἰδίσα {άκαινα παλέντροπον ἐκ πο- 
λέμοιο παῖὸ, ἑὺν ἐς πάτραν υὠκὺν ἑέντα πύδα." 

παλένωρον παλινόρμητον. διπλῶν ἐπού- 
σε τὸ ἀνάπαλιν ὁρμώμενον ποιεῖν. 4ρισοφα- 
νης (Λο. 1178) "τὸ σφυρὸν παλίνωρον έξε 
χύκκισε. 

παλίουρος (Βατ. ΟΥοΙ. 394) εἶδος φετὸ 
άκανθ ώδους. 

παλιρρόῦιον (Ποπ. ε 430, ε 485) ἐς τὰ- 
πίσω ἐφωρμηκός. 

παλίρροια. 
παλίωξες (Ποπι. Η 741) ἡ ἐξ ὑποςροῖς 



παλλάδιον -- Παμβωτάδης 

δίωξις, ὅταν οἱ φεύγοντες μεταβαλλόμενοι 
διώκωσι». ἀγαθίας (1 299) ''οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι 

— } ΔΝ * —8 — — 4 
σφᾶς αὐτες ἐξελίξαντες ὑπηντίαζον τοῖς διωώ- 

χουσιν ἀντιμέτωποι, καὶ παίοντες ἀφειδῶς 
ἀντώθουν», καὶ ἐς παλίωξιν τὰ τῆς φυγῆς 
μετεχώρει.” 

παλλάδιο». τῶτο ἦν ζῴδιον μικρὺν ξύ- 
λινον, ὃ ἔλεγον εἶναι τετελεσμένον, φυλάττον 
τὴν βασιλεία» τῆς Τροίας" ἐδόθη δὲ Τρωὶ 

— - 3 ΄ 4 22 ⸗ 

τῷ ῥασιλεῖ κτίζοντι τὴν πύλιν ὑπὸ Molu τι- 
»ὸς φιλοσύφε καὶ τελεςοῦ" διὸ δὴ εἲς τὴν 
«4σίου τὴν ὑπ αὐτοῦ ῥασιλευομένην χώρα», 

4 * ⸗ » * * ΄ 

πρότερον Επειρον λεγομένην, «4σίαν ἐκάλε- 
σεν. οἱ δὲ ποιητικῶς γράψαντες ἐκ τᾶ ἀέρος 
εἶπον τὸ παλλάδιο» τοῦτο κατενεχθῆναι τῷ 
Τρωὶ βασιλεύονει Φρυγῶ». τοῦτο {ιομήδης 

Π ἳ ΄ * — * 

καὶ Ὀδυσσεύς, οτε τὴν πρεσβείαν ἐποιήσαντο 
πρὸς Πρίαμο», ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσύλησαν», προ- 
δεδωκυίας αὐτὸ Θεανοῦς τῆς τῇ ᾿ντήνορος 

γυναικός, ἱερείας τυγχανούσης καὶ φυλαττή- 
Ὕ — 

σης αὐτό' ἦσαν γὰρ ἀπὸ χρησιιοῦ καὶ «ἄν- 
τήνορος µαθόντες ὅτι, ἕως οὗ μένει τὸ παλ- 
λάδιον ἐν τῇ Τροία, ἀσάλεντος ἔσαι ἡ βασι- 
λεία τῶ» Φρυγῶ». πολλὴ τοίνυν μεταξὺ «4ἴαν- 
τος καὶ Ὀδυσσέως ἐκινήθη ἔρις, τίς τοῦτο 

3 ., * - ..4 

εἲς τὴν ἰδίων ἀπενέγκοι πατρίδα, δικαζόντων 
αὐτοῖς τῶν ἄλλων βασιλέων καὶ προµάγχω». 
πολλῶ» τοίνυν κεταξὺ λόγων κινηΦέντω», καὶ 

2 4 * * 2 — * 

γενομένης ὀψίας, ἔδοξεν αὐτοῖς παραθέσθαι 
8 / J γι 

τὸ βρέτας {ιομήδει, μέχρις ἄν γένηται πρωί. 
καὶ τούτο γενομένε, διὰ τῆς νυκτὸς εὑρέδη 
ὁ Aluc ἐσφαγμένος ἀδήλως. ὑπενόην δὲ δόλω 

φονεῦσαι αὐτὸ» τὸν Οδυσσέα, καὶ φιλονει- 
΄ 8 ; ΄ 2 4 

κήσαντες πρὸς ἀλλήλους ἀπέπλευσαν. εί Ce- 

drenus εἰ Malala. 

Παλλάδιος Παλλαδίου ΙΠεθωναῖος σο- 
φιςής (γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνςαντίνου τοῦ βασι- 
λέως) περὶ τῶν παρὰ “Γωμαίοις ἑορτῶ», ὅτα: 
λέξεις, λόγους διαφόρους, Ὀλυμπιακὺν πα- 
νηγυρικὸν δικανικόν. 

παλλαδίω» Ζρυσουµένω»ν (Α Ας]. 
546). ἐν ταῖς πρώραις τῶν τριήρων οἱ 49η- 

— ια... 4 λ.4 -” 2 * 
ναἴοι ἀγάλματά τινα ξύλινα τῇ 49θηνᾷ κα. 

. ζ - * Φίόάρνον, ὤν ἐπεμελοῦντο μµέλλοντες πλεῖν. 
παλλακή. παλλακίς δέ. 
παλλάντιον τὸν βασιλικὸν οἶκον. 
παλλάς παρθένος µεγάλη. ἔςι δὲ ἐπί- 

Φετον '4θηνᾶς, ἀπὸ τοῦ πάλλειν τὸ δύρυ, Τ 
ἀπὸ τοῦ ἀνῃρηκέναι Πάλλαντα, ἕνα τῶν Γι- 
γάντω». 
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πάλλει κινεῖ, σείεται, ἄλλεται. ''καὶ ἐπὶ 
τῷδε τὸν θυμιὸν συνελέξατο ὁ βάρβαρος, καὶ 
τοῦ πάλλεσθαι ὑπὸ τῷ τρόµῳ ἔληξε.' 

Παλληναῖος ὁ ἀπὸ Παλλήνης χώρας. 
Παλληνεύς. Παλλήνη ὁῆμος τῆς 4». 

τιοχίδος. τὸ δὲ ἐκ τόπου ἐπίρρημα Παλλή- 
»ηΦε», ὁ δὲ δηµύτης Παλληνεύς. ὅτι δὲ ἔσι 
καὶ ἐν Θράκη Παλλήνη γνώριμο». Ἠπερ. 

Παλληνικὸν ῥλέπειν ἀντὶ τὸ γενναῖον. 
Παλλήνη δὲ ὁῆμος τῆς «ττικῆς, ἔνθα ΠΠει- 
σιεράτω ῥαλομένῳ τυραννεῖν καὶ “θηναίοις 
μὴ ῥουλομένοις συνέςη πόλεμος. βλέπειν δὲ 
Παλληνικὺν ῥούλεται εἰπεῖν ὁμοίως διακεῖ- 
σθαι καὶ τραχέως ἔχειν πρὸς τὸν ἐχθρὸν ὡς 
πάλαι πρὸς Πεισίςσρατον τὸν τύραννο», ἡνίκα 
συνεςήσαµεν ἐν Παλλήνῃ τὴν µάχην. ἢ Βαλ- 
λήνη, κατὰ συγγένεια» τοῦ ϱ πρὸς τὸ π, 
παρὰ τὸ ῥάλλειν λέδοις" θέλει γὰρ εἰπεῖν ὅτι 
δεῖ ζητεῖν τὸν ἐχθρὸν καὶ λιθολευςεῖν αὐτόν, 
sch. AAch. 933, 

παλλύκενο»ν ἀλλόμενον, κληρούμενον. 
παλιιικὸν οἰώνισμα, ὕπερ [Ποσειδώ- 

γιος συ»νεγράψωτο”" οἶον, ἐὰν πάλλῃ ὃ δεξιὸς 
ὀφθαλμός, τοδε σηιιαίνει. οἵ- v. οἰώνισμα. 

παλμός τρόμος, σεισμός. 

Παλμουλάριος ὄνομα κύριον. 
πάλος κλῆρος" "ὁ δὲ «{αρεῖος τούτους 

κελεύει πάλλεσθ αι’ παλλομένων δὲ λαγχάνει 
ἐκ πάντων Βαγαῖος"' (Πετοάοί. 3 128). 

παλτά τὰ ὁόρατα" «Χ Απαῦ. 1 8 3) "ὁ δὲ 
ἸΝῦρος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ ἐπὶ 
τὰς χεῖρας ἔλαρε,' καὶ 4ρριανός "ἐξηκόντι- 
ζο» εἰς τοὺς προµαλομένους τοῦ τείχους οἳ 
μὲν παλτὰ οἳ δὲ λίθους οἳ δὲ τοξεύματα. 
(Χ Anab. 5 4 139) "ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ ἔχων παλ- 
τὸν ὡς ἑξάπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν λόγχη» ἔχον, 
ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου σφαιροειδές.᾽' 

παλτάρια σεµίδαλις. 
παλυνομένης λευκαινομένης" "τῆς χώ- 

ῥας τῶν Σκυθών δαμὰ νιφετῷ παλυνοµένης.” 
ef. ν. νεφετός. 

πάµμβαξ καὶ παμβακίς τὸ παρὰ πολ- 
λοῖς λεγόμενο» βαμῥάκιον" (ΑΡ 6 254) "καὶ 
τὴν τρυτοδόκην κοιτίδα παμβακίδων.' 

πάβορον κάκοσμο»" Ἰώσηπος (Α. I. 5 
8 ϐ) “εὸπάμβορον γεγεννήκει βορὰν ἠδεῖαν ἐξ 
αὐτδ, τὸνλέοντα σηκιαίνων καὶ κηρία μέλιτος. 

παμβορώτατο». 
Παμβωτάδης. Πωμβωτάδαι ὁῆμος τῆς 

᾿Ερεχώηίδος. Harp. 
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παμμάχιον παγκράτιο». 
παμμήσορα πάντων τεχνίτη. 
πάµμπαν παντελῶς, 4ράκων δὲ ὁ Ἄτρα- 

τονικεὺς συ»αλοιφὴν εἰναί φησιν ἐκ τᾶ παν: 
* 

τάπασι. 
παμπήὅδην πωντελῶς, 
παμπησίαν πᾶσαν τὴ» κατῆσιν" {Α Ecel. 

605) “σὺ ὃ) ὦ Σίκων καὶ Ἐερόφανες,  αἴρε- 
σθε τὴν παμπησίαν., 

πάµπλεισος. : 
παμπλήγην. 
παμπληθδεί, καὶ πάμπληθες ἀνεὶ τᾶ 

πολύ. 
πακπληθεἲς πάνυ πολλάς. 

Παμπόλη ὄνομα πύλεως, 
παμπόλλη ἡ πολλὴ καὶ ποικίλη. 

5 Παμπρέπιος Πανοπολίτης, ἐπῶν ποιη- 
τής, ἀκμάσας. κατὰ Ζήνωνα τὸν βασιλέα, 

ἔγραψεν ἐτεμολογιῶν ἀπόδοσιν, Ἰσαυρικὰ 
καταλογάθδην. 

ν΄  Πωαωμπρέπιος. οὗτος μέγα παρὰ Ζήνωνι 
ἐδυνήθη, γένος μὲν ὦν Θηβῤαῖος τιῶν κατὰ 
τὴν «4ἴγυπτον, φύσει δὲ πρὺς ἅπαντα δεξιᾷ 

χρησάκενοφ ἔρχετωι εἲς «4θήνας, καὶ παρὰ 
τῆς πύλεως }ραμματικὺς αἱρεθεὶς συχνά τε 
ἐπαίδευσεν ἔτη, καὶ ἐπαιδεύθη ὁμοῦ ὅσα ἡν 
σοφώτερα ὑπὸ τῷ µεγάλῳ Πρόκλω. διαβο- 
λῆς δὲ αὐτῷ πρὸς Θλειγένην τιγὰ τῶν ἐκεῖ 
δυναμένων συςάσης ὑβρισθ εἰς ὑπ' ἐκείνα, καὶ 
μείζρνος ἡ ἐχοῆν διδάσκκλον ὑπ' αὐτοῦ πει- 
ραθεὶς σκευωρίας, ἦλθεν εἲς Βυζάντιο», τὰ 
μὲν ἄλλα ἀγαφὸς καὶ χοηςὺς φυινόµενος, ὡς 

δὲ ἐν χριςσιανοὺς πάντας ἐχάσῃ πόλει τὺ Ελ- 
ληνικὺν αὐτοῦ τῆς θρησκείας, οὐκ ἔχον ὑπό. 
χρισιν ἀλλὰ μετὰ παρρησίας προθήλως δει: 

κγύμενον, εἰς τὴν τὰ καὶ ἕτερα τῆς ἀρρήτε 
σοφίας εἰδέναι ὑπόνοιαν ἡγε. σεςαθέντα δὲ 
αὐτὸν ὁ Ἴλλους ἡδέως δέχεται, καί τι καὶ 

δημοσία ποίημα ἀναγρόντα λαμπρῶς τε ἐτί- 
µησὲ καὶ σύνταξιν ἔδωκε, τὴν μὲν αὐτὸς ἰδίᾳ, 
τήν δὲ ὡς διδασκάλῳ καὶ ἐκ τοῦ δημοσίου. 
καὶ ἀπελιλόντος δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Ἱσανρίαν, 

οἳ ῥασκαίνοντες αὐτῷ συνθέντες διαβολήν, 
τήν τε ἐκ τῆς Φρησκείας καὶ ὅτι μαγγανεύοι 
καὶ καντεύοιτο τῇ Ἱλλῳ κατὰ τῷ βασιλέως, 
πείθονσι τὸν Ζήνωνα καὶ τὴν Βηρΐναν, τότε 
µέγισα δυναμένην, τῆς πόλεως ἐκπέμψαι, καὶ 
ὃ μὲν ἐς Πέργαιον ἔρχεται τῆς Ἠνσίας" Ἱλ- 
λους δὲ πιφύµενος κατὰ τὴν αὐτοῦ πρόφα: 
σιν ἐληλάσθαι τὸν ἄνδρα, πέμψας ἄναλαμ.- 

παμμµμάχιον -- Παμπρέπιος ἆ 

βάνει αὐτὺν ἐς Ἰσανρίων, καὶ σύ τε 
αὐτὸν καὶ σύνοικον ποιεῖται, καὶ —— 
λιτικῆς συνέσεως ἔαπλεως, καὶ τὰ τῆς . 
χῆς αὐτῷ, πρὺς ἃ μὴ σχολὴν ἠγε, δνοικεῖν 
ἐπέτρεπεν, ἐλφών τε ἐς Βυζάντιο» συµπαοέ- 

λαῤεν αὐτόν. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ΠΜαρκιανοῦ 
σύςασις, ἀποροῦντα τὸν λλουν αὐτὸς ἔπε- 
Φάρσυνε, καὶ τοσοῦτόν γε εἰπώ», ὅτι τὰ τῆς 
προνοίας κ’ ἡμῶν ἐςί, παρέσχε» ὑποψίαν 
τοῖς τότε ἐπακούσασιν ὡς ἕκ τινος ἀδήλου 
ταῦτα Φειάζοι προγγώσεως. καὶ ἐκβάντος 
ὥσπερ δὴ καὶ ἐξέβη τοῦ τέλους, πρὺς τὴν 
τύχη» τὸ» ἐκείνη λόγον συμβάλλοντες αὐτὸν 
πάντων αἴτιαν, οἷα φιλεῖ ὅμιλος, µόνον πε» 
λάμβανον τῶν παραθδύξως αὐτοῖς ἀποβαίνειν 
δοκούντων., οὕτω μὲν οἱ σώφρονες περὶ αὐ- 
τοῦ εἴκαζον" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἦν», ἅτε ἴσχν- 
ρῶς ἀνελεῖν ἔχω οὔτε πείθεσθως ἀλλ ὁμοίως 
καὶ μέγα καὶ ἐλάχισον αὐτῷ πρώτῳ ἀνεκοι- 
νοῦτο, καὶ τότε τοίνυν λαβὼν αὐτὺν εἲς Ne- 

καιαν ἠκε χεικάσων, εἴτε τὴν ἐκ τοῦ δήμου 
δυσχέρεικν ἐκκλίνων, εἶτε ἐπὶ ταῖς σφαγαῖς 

τὸν ἔγχοντα τὴν πύλιν ἐκτρέπεσθαι δαέμονα 
πρὸς ὀλίγον ἐφέλω». Malchus p. Mo Nieh. 

ὅτι ὁ Ἴλλης φιλολόγος ὧν ὑπὸ παρασίανο 
ἀγθρῶν λογίων διεξοθικὸν περὶ ψυχῆς ἐβού- 

λετο ἀποῦσαι λόγο». πολλών δὲ τῶν.παρα: 
τυχύντων πρὸς πεῦσι» αὐτοῦ ποικίλα φιλο- 
σοφησάντων», ἐπειδὴ ἐξ ἀσυμφωνίας ὁ λόγος 
ἀσύςατος ὤφῦη, Ἠάρσος ἔφη δύρασραι Γπαμ- 
πρέπιον τὸ προβληΨἐν ἀδιαπτώτως ἐλελδειν. 
ἡ» δὲ οὕτος µέλας τὴν χροιάν, εἰδεχθὴς τὰς 
ὄψεις, γραιιιατιςὴς τὴν ἐπισήμεην, ἐκ Πανὸς 

ὑρμώμενος τῆς ἐν ἰγύπιῳ, πολὺ» χρόνον 

κααὶ ἐπιγαμίαν διατοίψας ἐν Ελλάδι ἀγθεῖς 
οὐ» παρὰ Ἠάρσε πρὸς Ἵλλαν, καὶ δελ ών 
λόγο» περὶ ψυγῆς ἐκ χρόνα πεφρορτισμένον 
κομψῶς, ἐπεὶ ὁ οὐκ εἰδὼς τοῦ εἰδότος ἐν ἐκ 

εἰδόσιν, ὡς εἶπε Πλάτων» (οτμ.μ. 4588), 

πιΦανώτερος ὑπάρχει, Πενακισθεὶς Ἴλλης µε: 
ιεριη έν σωμυλία λογιώτερον αὐτὸν πάν» 
των ἔκρινε τῶν παδευτων τῆς Κωνςαντίνη, 

διὸ καὶ πολλὴν δοὺς αὐτῷ ἐκ τῶν δημοσίων 
παραμεθίαν, τὸς φοιτῶντας ἐς μεσεῖα καὶ 
ἐκλογὴν ἐκέλευσε παιδεύειν. ἡ μὲν οὖν εὐδαι- 
µογία τούτου τούτη» ἀφορμὴν λαβοῦσα 
πολλῶν αἰτία ἀτυχημάτων γέγονε τῇ πολι- 
σείς, Damascius? 

ἦν δὲ ὁ Πιμπρέπιος «ἰγύπτιος, — 
δὲ ὦν καὶ πρὸς ποίησιν εὐφυὴς ἀφίκεο καὶ 
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παµφαής — πᾶν 

“4θήναζε, κατὰ τὴν ποιητικὴν . ἐπιτήδευσιν 
τὰ ἀναγκαῖα τῷ βίῳ προσποριούµενος. οἱ δὲ 
“4θηναῖοι γραιιατικὺν αὐτὸν ἐποιήσαντο καὶ 
ἐπὶ νέοις διδάσκαλον ἔςησαν. ὃ δὲ φιλότιμος 

ὦν καὶ οὐδενὸς ἐθέλων δεύτερος φαίνεσθαι 
ἁμιλλώμενος ἦν πρὺς ἅπαντας, πλὴν Πρό- 
χλου μόνου καὶ τῶν ἄλλων φιλοσόφων», τοῦ 
δὲ οὐχ οἷός τε ἦν οὐδὲ ἅπτεσθαι τῆς σο- 
φίας. περὶ ὁ) οὖν τὴν ἄλλη» προπαιδείαν 
οὕτω διεπονεῖτο καὶ ἐς τοσοῦτον διεγυµινά- 
ζετο ὁ Παμπρέπιος, ὡςε ἐν ὁλίγῳ χρύνῳ λο- 
γιμώτατος είναι ἔδοξε καὶ πολυκαδέςατυς 
τῶν αὐτόθι παιδείας μµετειληχότων», 1]λου- 
τάρχου τε τοῦ Ἱερίου (απ Ἀεςορία), ἀνδρὺς 
“Αθηναίου, καὶ “ἀλεξωνδρέως Ερμείου τοῦ 
ῥήτορος, ὧν τὸ κλέος ὑπερβαλεῖν ἐσπουδά- 
χει τῆς πολυµαθίας. τέως μὲν τοίνυν ἐτικᾶτο 
πρὸς τῶν «4Ψηναίων οἷα διδάσκαλος ἐκ ἆγεν- 
νής" μετὰ δὲ ταῦτα ἀρχὴ ἑτέρων πραγμάτων 
αὐτὸν- ὁιαδέχεται μεγίσων τε καὶ κακίσων, 

ἵνα µάνθωμεν τὰς τῆς τύχης μεταβολὰς ἐλεγ- 
χούσας ἑκάςοτε τῶν ψυγχῶν τὰς παντοίας 
προαιρέσεις οὐδεμιᾶς ἧτιον µέθης συµποτι- 
κῆς. Damasc. Phot. ρ. 4468. 

παµφαής ἡ πᾶσι φαΐὐονυσα, φαιδρύτης. 
ΠΗαμφέλη ᾿Επιδαυρία σοφή, θυγάτηρ 

Σωτηρίδου, οὗ λέγεται εἶναι καὶ τὰ συντά- 
Ύματα, ὡς «4{ιονύσιος ἐν τῷ λ΄ τῆς µεσικῆς 
ἱςορίας, ὡς δὲ ἕτεροι γεγράφασι, Σωκρωατίδα 

τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἱςορικὰ ὑποκμνήματα ἐν 
Αιῤλίοις λγ΄, ἐπιτομὴν τῶν Ἰτησίου ἐν ῥι- 
Αλίοις γ΄, ἐπιτομὰς ἱςοριῶν τε καὶ ἑτέρων 
Αιῤλίων παμπλείςας, περὶ ἀμφισβητήσεω», 

περὶ ἀφροδισίων καὶ ἄλλων» πολλῶν. 
Παμφιλίδας Ροδίων ναύαρχος, ὃς ἐδό- 

χει πρὺς πάντας τὲς καιρὲὰς εὐαρκοςύτερος 
εἶναι τοῦ Πωνσιςράτου ὁιὰ τὸ ῥαθύτερος 

φύσει καὶ ςασιμώτερος μᾶλλον ἡ τολμηρύ- 
τερος ὑπάρχει». ἁἀγανοὶ γὰρ οἱ πολλοὶ τῶν 
ἀνθρώπων οὐκ ἐκ τῶν κατὰ λόγον ἀλλ ἐκ 
τῶν συµιβαινόρτων ποιεῖσνφαι τὰς διαλήψεις. 
Polyb. 91 5. 

Πάμφιλος λεξανδρεύς, γραμματικὺς ͵ 
“4ριςάρχειος, ἔγραψε λειμῶνα (ἔςι δὲ ποικί- 
λω» περιοχή), περὶ γλωσσῶν ἥτοι λέξεων βι- 
Αλία οε΄ (ἔςι δὲ ἀπὸ τοῦ ε ςοιχείου ἕως τὸ 
ω” τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ α µέχρι τοῦ ὃὁ ζωπυ- 
ρίων ἐπεποιήκει), εἰς τὰ Νικάνδρα ἀνεξήγητα, 
καὶ τὰ καλούμενα Ὀπικά, τέχνη» κριτική», 
καὶ ἄλλα πλεῖσα γραμματικά.. 
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Πάμφιλος Ἠμφιπολίτης ἢ Σικυώνιος ἣν 
Νικοπολίτης, φιλύσοφος, ὁ ἐπικληθεὶς φιλο- 
πράγματος, εἰκόνας κατὰ ςοιγεῖον, τέχνη» 
θωιματικήν, περὶ γραφικῆς καὶ ζωγράφων 
ἐνδόξων», γεωργικὰ βιῤλία γ.. 

Πάμφιλος, οὗτος ἀεὶ ἔμμετρα ἔλεγεν ἐνο 
τοῖς πότοις, "ἔγχει πιεῖν µοι, καὶ τὸ πέρδι- 

κος σκέλος, ᾽"ἁμίδα ὁότω τις, ἢ πλακᾶντά 
τις ὑύότω., οὕτως «4θήναιος ἐν «{ειπνοσοφι- 
σαῖς p. 4). ' 

Πάμφιλος οὁηιιαγωγὸς -4θήνησι καὶἁ 
ἔκλεπτε τὰ τοῦ ὁήμαη, καὶ φωραθεὶς ἐπ αὖ- 
τοώρῳ κατελύθη, ὡς φησιν 4ριςοφάνης 
Plut. 174). 

πάµήορος παντοῖα φέρω». 
πάµιψυχος ὁ "ἁμφιάραος, ὅτι πασῶν 

τῶν ψυχών ἀνάσσει ἐν Άδου. à διασώσας 
πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ ψυχή». ἢ ὁ διὰ παντὺς 
τὴν ψυχὴν σώζων, ὃ ἔςιν ἀθάνατος. φε]ι. 8 
ΕΙ. 841. 

1Ιά» ὄνομα Φεοῦ "Ελληνικοῦ, τραγοσκε-α 
λής, φιλέρημος, ἀπράγμω», καὶ μόνον ἔχων 
νεβρίδιο» καὶ καλαυρόπιον καὶ συρίγγιο». 
Artemid. 4 75. 

Π]άν Πωνός. ὅτι «4ἴσωπος ὃ Πιδριδάτευ 
... φίλτρα, ef. v. 4ἴσωπος, 

πᾶν. τὺ πᾶν ἐςὶν ὃ τε κόσμος, καὶ καθ’ 
ἕτερον τρόπον τὸ ἐκ τῷ κόσμε καὶ τοῦ ἔξω- 
δεν κενοῦ σύςημα. ὁ μὲν οὖν κύσµος πεπε- 
ρασμιένος ἐςί, τὸ δὲ κενὺν ἄπειρον. τῶν δὲ 

ἀςέρων τὰ μὲν ἁπλανῃ συμπεριφέρεσθαι τῷ 
οὐρανῷ, τὰ δὲ πλανώµενα κατ ἰδίας κινή- 
σεις κινεῖσθαι. τὸν δὲ ἥλιον λοξὴν τὴν πο- 
ρείαν ποιεῖσθαι διὰ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, 
ὑμοίως δὲ τὴν σελήνη» ἑλικοειδῆ. εἶναι δὲ 
τὸν μὲν ἥλιον εἰλικρινὲς πῦρ, καὶ μείζονα 
τῆς }ῆς καὶ σφαιροειῇ. ἀναλόγως τῷ κὀ- 
σµῳ. πῦρ μὲν ὃν εἶναι, ὅτι τὰ πυρὸς πάντα 
ποιεῖ, µείζω δὲ τῆς γῆς τῷ πᾶσαν ὑπ αὐτᾶ 
φωτίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. καὶ τὸ 
τὴν γῆν δὲ κωνοειδῆ σκιὰν ἐπιῤάλλειν τὸ µεί- 
ζονα εἶναι σηµαίνει, πάντοθέν τε ῥλέπεσθαι 
ὁιὰ τὸ μέγεθος. γεωδεςέρων δὲ τὴν σελήνην 
ἅτε καὶ προσγειοτέραν οὔσαν. τρέφεσθαι δὲ 
τὰ ἔππυρα ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα ἄςρα, τὸν 

μὲν ἡλιον ἐκ κεγάλης Φαλάττης, »οερὸν ὄντα 
ἄναμμα, τὴν δὲ σελήνην ἐκ ποτίµω» ὑδάτων, 
ἀερομιγῆ τυγχάνουσι καὶ πρόσγειον ἄσαν, 
τὰ δὲ ἄλλα ἀπὸ γῆς. δοκεῖ δὲ αὐτοῖς σφαι: 
ϱοειδῆ εἶναι καὶ τὰ ἄςσρα καὶ τὴν γῆν ἀκί- 
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. , νητον» οὖσα». τὴν δὲ σελήνην κ ἴδιον ἔχειν 

φῶς, ἀλλ’ ἀπὸ ἡλίου λαμβάνειν ἐπιλαμπομιέ- 
ἀ ’ 8 νά ΄ 

»η». ἐκλείπειν δὲ τὸν ἤλιον ἐπιπροσθούσης 
αὐτῷ τῆς σελήνης κατὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμᾶς µέρος" 

4 . 5 - ” 3 φαίνεται γὰρ ὑπερχομιένη ταῖς συνόδοις, καὶ 
ἀποκρύπτουσα αὐτὸν καὶ πάλιν παραλλάτ- 

.) 2 .. ΄ ο τουσα”". γνωρίζεται δὲ τᾶτο διὰ λεκάνης ὕδωρ 
ἐχούσης. τὴν δὲ σελήνην ἐμπίπτουσαν εἲς τὸ 
τῆς γῆς ἀποσκίασμα. ὅθεν καὶ ταῖς πανσε- 
λήνοις ἐκλείπει», καίπερ κατὰ διάμετρο» ἴςσα- 
µένην κατὰ μῆγα τῷ ἡλίῳ, ὅτι κατὰ λοξοῦ 
ὡς πρὸς τὺν ἥλιον κινουµένη παραλλάττει 

τῷ πλάτει, ἢ βορειοτέρα ἢ νοτιωτέρά γινο- 
c⸗ / 2 - 

µιένη. ὅταν μέντοι τὸ πλάτος αὐτῆς κατὰ 
τῶν ἡλιακῶν καὶ τῶν διὰ µέσων γένηται, 
εἶτα διαμετρήση τὸν ἥλιον, τύτε ἐκλείπει. γί- 

Ν ΄ - 4 — 

νεται δὲ τὸ πλάτος αὐτῆς κατὰ τῶν ἡλια- 
χῶν καὶ τῶν διὰ µέσω», ἐν χηλαῖς καὶ σκορ: 

/ * * * 

πίῳ καὶ κριῷ καὶ ταύρῳ. Ῥίορ. 1.. Ί 149. | 
παναγές καθαρόν' ἄγος γὰρ καὶ ἀγγεία 

καὶ κύσος, κατ ἀντίφρασιν. 'Ἡ δὲ ἔθει, καὶ 
πᾶσαι µετ αὐτῆς ἀρρηφόροι καὶ παναγεῖς 
γυναῖχες, καὶ πολὺν χρόνον ἔκπληξις αὐτὸς 
κατεῖχε καὶ σκότος. Aelianus? 

παναθήναια «4θήνησιν ἑορτὴ ἐπὶ τῷ 
ὑπὸ Θησέως γενομένω συνοικισμῷ, πρῶτον 
ὑπὸ ᾿Εριχθονίου τοῦ ΗἨφαίςε καὶ τῆς «θη- 
νᾶς, ὕςερον δὲ ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος 

3 ’ * * 11 ο ” 4 

τοὺς δήμους εἲς ἄςυ. ἄγεται δὲ ὁ ἀγὼν διὰ 
ε’ ἐτῶν, καὶ ἀγωνίζεται παῖς Ίσθμια οὐ 
πρεσβύτερος καὶ ἀγένειος καὶ ἀνήρ. τῷ δὲ 

— ή * 2 

ρικῶντι δίδοται ἄθλον ἔλαιον ἐν ἆμφιφο- 
ρεῦσι, καὶ ὁ νικῶ» ςεφανᾶται ἐλαία πλεκτῃ. 

παναθήναια. ἑαπτὰ παναθήναια ἤγετο 
“4Φήνησι, τὰ μὲν καθ’ ἕκαςον ἐνιαυτό», τὰ 
δὲ διὰ πενταετηρίδος, ἃ καὶ κιεγάλα ἐκάλαν. 
* ο) 3 5 3 * 2 4 { 

Ίγαγε δὲ τὴν ἑορτὴν πρῶτος Εριχθόνιος ὃ 
ἩΗφαίςου. τὰ δὲ παναθήναια πρότερον 4θηή- 
ναια ἐκαλοῦντα. Ἠατρ. 

Παναίτιος Ῥόδιος, ὁ πρεαβύτης, φιλό- 

σοφος, οὗ πολὺς ἐν φιλοσύφοις λύγος. φέρε- 
ται αὐτοῦ βιβλία φιλόσοφα πλεῖςσα. 

Παναίτιος ὁ νεώτερος, Νικαγόρ8, 'Ρό- 

διος, φιλόσοφος σωικύς, «4ιογένας γνώριµος, 
ὃς καθηγήσατο καὶ Ἀκιπίωνος τοῦ ἐπικλη- 
Ψέντος “4φρικανοῦ μετὰ Πολύβιο» ΙΜεγαλο- 
πολίτη». ἐτελεύτησε ὁ᾽ ἐν 4θήναις, 

πανάκεια (Α Plut. 709) Φεραπεία, καὶ 
ὄνομα «εᾶς. 

Πάνακτος πόλις μεταξὺ τῆς "άττικῆς 

Ρ 

παναγές -- πάνδηµος 

καὶ τῆς Βοιωτίας. Θουκυδίδης δὲ (5 49) καὶ 
οὐδετέρως καλεῖ τὸ χωρίον, Ἰένανδρος δὲ 
ἀρρενικῶς. Harp. 

παναλκές ἰσχυρύτατον. 
πανάνυτον πάντα δυνατόν. 
πανάπυςος ἀνήκοος. 

Πανάρεια. 
ΠΗαναριςίδης ὄνομα κύριον. 
παναρκέος τοῦ μεγάλου καὶ ὀυνατοῦ. 

ἡλίου δὲ παναρκέος (Gallim. Αρ. sch. Pind 
Νο. { 3) τοῦ πανταχῇ λάμποντος. 

παναρμόνιον πάντούεν ἡρμοσμένο. 
παναρμµόνιον ἐξ ὅλου τεταγµένον" ἄν 

µονία γὰρ ἡ εὔτακτος ἀκολουθία. 
παναυγές πάνυ λαμπρό». 
παναώριος" ἐν ἐπιγράμμιατι (ΑΡ 5 264) 

καὶ γάρ που λαγόνεσσι ῥυτὶς παναώρις 
δη,” πρὸ τῆς ὥρας. 

πανδαισία" (Α Ῥαο. 563) ““ὦ Πόσειδον, 
ὥς καλὸν τὸ σῖφος αὐτῶν», καὶ πυκνὺν χαὶ 

γοργὸν ὥσπερ μᾶζα καὶ πανδαισία.” 
ῥαισία ἡ δαψιλὴς καὶ κραταιὰ εὐωχίω μάζα 
δέ ἐςιν ὁ σριφνὸς ἄρτος. ἢ πανδαισία ἐςίν 
ὅταν δεῖπνον ἕκαςος αὑτῷ κομιίζων κατατι 

θῆται καὶ πάντες πάντων µετέχωσιν. ἡ πω" 
δαισία ἡ πάντα ἔχουσα ἄφθονα καὶ μηδὲ 
ἐλλείπουσα ἐν τῇ δαιτί. 

πανδαισίας πολυτελοῦς τραπέζης, 
ωχίας. 

πανδαίσιον πολυτελὶς τράπεζα. 
πανδαμάτωρ πάντας ὑποτάσσων. 

πανδέκται' "οὐκ ἐπέςειλα, ἵνα μὲ εἰ- 
Φύνας ὑπόσχω τοῖς πανδέκταις τοῖς ἆποσιι 
λεύουσι τὰ ὀνόματα” (Άγπον. ep. 100). 

Πωνδελετείους γνώμας, τθτέσι το: 

τρόπυες, ἐπεὶ Πωνδέλετος συχοφάντης ἦν en 
φιλόδικος καὶ γράφων ψηφίσματα" καὶ { 
εἷς τῶν περὶ τὰ ὁικαςήρια ὁιατριβόντων 
μέµνηται αὐτοῦ καὶ Κρατῖνος ἐν Χείρωσι. 
ο]. Α Nub. 9941, 

πανδερκεῖς πάντα ὁρῶντες. 
πανδηµεί" Ἱπύτερον πανδημεὶ ἐξελκλο- 

κασι», ἢ τοὺς ἀπομάχους σφῶν οἴκοι κατ: 

λιπον;'. "πανδημεὶ δὲ καὶ παγγενεὶ Μλὸν 
οἱ «4υδοὶ παρακαλοῦντες”, (ο. ν. Ξάνθος. 

πάνδηκιος ἀφροδίτη. οὕτως ἐκάλουτ 

τὴν ἀφιδρυῦεῖσαν περὶ τὴν ἀρχαίαν ἀγορο, 
διὰ τὸ ἐνταῦθα πάντα τὺν ὁἥμον σινάγεσθτα 
τὸ παλαιὸν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἃς ἐκάλον ἀγν' 
ράς. ἔσι δὲ τὸ πάνδηµον πάγκοινο». Harp 

ε 

παν» 



πανδήµου -- πανοῦργος 

πανδήµου παντὸς τοῦ πλήθας, ἢ παν- τὸὺς τᾷ δημώδες καὶ ἀγελαία ὄχλεα" ''"Εταίρα ὄνομα, οὐκ ἐκ τοῦ πανδήµμου καὶ ἀσελγοῦς ἐπιτηδεύματος.) πάνδια ἑορτή τις 49ήνησι μετὰ τὰ διονύσια ἀγομένη. Harp. Πανδιονίς µία τῶν  φυλῶν παρὰ "4θηναίοις, ἀπὸ Πανδίονος τοῦ Εριχθονίου κληνεἴσα. Ἠατρ. πανδοκεύτρια ἡ καπηλίς, παρὰ τὸ δέ- χεσθαι πάντας. εἴρηται δὲ κωπηλὶς παρὰ τὸ κακύνειν τὸν πηλόν" πηλὸς δὲ ὁ οἶνος. ὃδεν καὶ ἄμπελος, οἱονεὶ ἔμπελος ἴσα, ἡ ἐν αὑτῇ ἔχουσα τὸν πηλό». sch. Α Plut. 436. πάν δοκοι αἱ πάντας ὑποδεχόμεναι: ᾿'τᾶ- το δὲ ἴσασιν ἤδη περιφερόµενον καὶ αἱ πάν- ὅοκοι γρᾶες. καὶ πανδοκεῖον τὸ πάντας ὑποδεχόμενον οἴκημια. Πανδοσία πύλις µία τῶν» ἐν Κασωπία. Harp. Πάνδροσος ὄνομα γυναικός. πάνεµος ὄνομα  μηνὸς παρὰ ΙΜακεδό- σι», ὁ ἰούλιος παρὰ ᾿Ῥωμαίοις. πάνφειον τόπος" "“ἀνὰ τὸ πεδίον τῆς Ῥωμαίων νεὼς ἦν κοινὸς πάντων» τῶν Φεῶν' πάνῳειον αὐτὸν ἐκάλουν οἱ ἐπιχώριοι.") πάνθηρ πά»ύηρος. Πα»Φοίδης (Ποια. ΠΠ 508) ὁ τᾷ Πάνῦὸα. πανςοινεί ἐπίρρημα. πανςοίνην πανδαισίαν' Βάβριος (95 90) Ἱλέων μὲν αὐτὸς εἶχε δαῖτα πανθοίνην, ἔγκατα λαφύσσω», μτελὸν ὀξέων πίνων καὶ σπλάγχνα ὁάπτω». λέγεται καὶ πανθοινία" "βέλο- (αι ἑςιᾶσαί σε πανφθοινίαν. πά»ς ὅμοια, καὶ Ῥοδῶπις ἡκαλή. ᾗ “Ροδῶπις ἑταίρα ἐγένετο. τοὺς οὖν πολὺ ἀπολέσαντας ἀργύριο», τὸ ἀδιάφορον τῆς µί- ξεως πρὸς τὰς ἄλλας γυναῖκας συνορῶντας, ἐπιφωνεῖν τὸ λεγόμενον. Πάνῷουος (Ποπι. T 146) ὄνομα κύριον. πάνὸ’ ὗσ ἂν δεὺς θέλη χἡ τύχη κα- τορθοἳ, χωρεῖ κατὰ νοῦν. ἕτερον ἑτέρῳ τού- των κατὰ καιρὸν ἀπαντᾷ” (Α Ῥαο, 930). τα- τέσιν, ὁπόσα ἂν Φελήση ὁ Φεὺς καὶ ἡ τύχη κατορθοῖ, ταῦτα χωρεῖ κατὰ νοῦν. πάνόφους πανφέατος. πάνθ᾽ ὑπὸ μηνιδμόν (Ποπι. Π 205) τοι μετὰ πάσης ιήνιδος καὶ χύλε, ἡ κατὰ πάντα τὸν τῆς µήνιδος χρόνον. πάνθυτα πανσέβαςα" (8 ΑΙ.719) "πάν. 
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Όνυτα Φέσμι ἐξήνυσε,͵ πανσέβαςα νόμιμα ἐξεπλήρωσε. Πανικῷ δείµατι. τοῦτο γίνεται ἐπὶ τῶν «ρατοπέδω», ἠἡνίκα αἰφνίδιον οἵ τεἵπποι καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκταραχθῶσι μηδεμιᾶς αἲ- τίας προφανείσης. τῷ δὲ Πανὶ εἰώθεσαν ὁρ- γιάζειν αἳ γυναῖκες μετὰ κραυγῆς' καὶ Μέ- »ανδρος ἐν «4{υσκόλῳ ''σιωπῇ, φασί, τούτῳ τῷ Φεῷ οὐ δεῖ προσιέναι' (βοἱ. A Lys. 9). ἢ ὅτι τὰ ἄνευ αἰτίας τῷ Πανὶ ἀνετίθεσαν: δο- ξάζεται γὰρ πολεµίων ἔφοδος εἶναι, καὶ ἆνα- λαμβάνοντες ὅπλα ὑπὸ ταραχῆς ἀνθιςάμενοι ἀλλήλοις μάχονται. τοῦτο γίνεται περὶ τοὺς πολέμους, Θεοδώρου τοῦ Ροδίων ςρατηγοῦ ἐν ὑπομνήμασι λέγοντος ὅτι κράτιςύν ἐςιν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς (ιένειν ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ τὴν ἡσυχίαν ἔχειν. αὐτός τε περιθέων ἐθόα, καὶ διὰ τῶν ὑπηρετῶν παρήγγειλε, µέ- νειν ἐν ταῖς σκηναῖς καθωπλισμένας ἅπαντας. ΠΗἩάνιον ὄνομά τόπι" "ἔνθα καὶ κάςρον παρὰ αἰγιαλῷ, ὃ λέγεται Πάνιον, πρὸς τοῖς τῆς Ἡρακλείας µέρεσι.' Ηανιώνιος κρατήρ. Philostr. V. A.A2. Παννονία χώρα. παννυχίζω. πανοικί ὅλῳ οἴκῳ. Πανόλβιος ἐπῶν ποιητὴς ἔγραψε διά- φορα, καὶ πρὺς «4ἰθέριον μετὰ τὴν νόσον δὲ ἐπῶν, καὶ πρὸς ᾿Ερύδριον, καὶ πρὸς «{ωρύ- Ψεον ἡγεμόνα καὶ κόμητα, καὶ εἲς 4φδύνιον χόµητα, καὶ ἐπιτάφιον Ὑπατίας δυγατρὺς ᾿Ερυὐρίου. ος ν. Ερύθριος. πανομφαίῳ (Ποπη. Θ 350), ᾧ πᾶσα φή- µη καὶ μαντεία ἀναφαίνεται. {- Πανοπεύς,. Ηωνόπη ὄνομα. καὶ Πανοπηιάδης πατρωνυμικόν. πανόπτης πολνόφθαλµος. πανόπτρια. πανοσπρία ἡ ἐκ τῶν ὀσπρίων μεῖξις. πανοῦργος ὁ πάντα ἐν πονηρίᾳ ἔργα- ζόμενος. λέγεται δὲ καὶ ὁ πάνυ φρόνιµος καὶ ὁ πάντα ἐπιςάμενος. τὸ δὲ πανοῦργε ἡμεῖς μὲν μετριώτερο» φαµέν, "ἄττικοὶ δὲ ἐπὶ σφο- ὁραῖς ῥλασφημίαις. “ριςοφάνης Eq. 249) "καὶ πανἄργον καὶ πανῦργο»" πολλάκις γὰρ αὔτ' ἐρῶ" καὶ γὰρ οὗτος ἦν πανοῦργος πολ- λάκις τῆς ἡμέρας.' καὶ Πανουργιππαρ- χίδας. τούτες κωμῳδεῖ ὡς πανούργας, τὸν Τισαμενὸν καὶ τὸν Φαίνιππον καὶ εὖν Ἱπ. 
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παρχίδη» καὶ τὸν γέραρτα τὸν φαλακρὺν καὶ 
τὸν Θεύδωρο». διοµειαλαζόνως δὲ ἀπὸ «4{ιο- 
µείων τοῦ ὀήμου, ὃς ὠνόμαςαι οὕτως ἀπό 

τινος 4ιόμου. seh. AAch. 603. 
* * —* —3 3 

πανσελήνω. «“4ρισοφάνης φησὶ περὶ 

πανσελήνῳ -- Πανύασιςα 

ΠΙωνταίνετος. 

πανταχῇ πάρτα τρόπον. πανταχᾶ ἐν 
παντὶ τόπῳ, καὶ πανταχόθι. πανταχοῖ 
δὲ καὶ πανταχόσε εἰς πάντα τόπο». 

πανταχῇ τὸν τόπον περισκεψάµε- 
Κλεωνύμου (ach. 84) "'πύσου τὸν πρωκτὸν .νοι. καὶ πανταχοῦ γῆς. 
συνήγωγε; ' καί φησι "τῇ πανσελήνῳ, . διότι 
οἱ Ἕλληνες πάντα πρὸς τὴν σελήνην ἔπρατ- 
το» ἀποβλέποντες, «{άτιδος γοῦν καὶ “ά4ρτα- 
φέρνους, «ρατηγῶν τοῦ Περσῶν βασιλέως, 
εἰς Ἱήαραθῶνα ἐμβεβληκότων περιέµενον τὴν 
πανσέληνον ἐπὶ τῷ τότε ἐξελθεῖν ἐπὶ τὸν πό- 
λεμον, καὶ πρὶν τοὺς .{ακεδαιμονίας παρα: 
γενέσθαι κατώρθωσαν “φηναῖοι τὸν πόλε- 
µο». παίζει οὖν 4ριςοφάνης διὰ τὸ ἔθος. 

πανσςενέςατον ἰσχυρότατον. 
πανσπερµία παγκαρπία. 
πανςρατί ὅλῳ τῷ σρατοπέδω. 
πανσυδέ πανςρατιᾷ. καὶ πανσυδίην. 
πάντα ἐν ἑλάττονι Φέµενοι ἀδεῶς 

ἐπόρθου», Polyb. 4 6. 
πάντα κάλων σείει», παροιμιία ἐπὶ 

τῶν πάση προθυµίᾳ χρωµένω». παρῆκται δὲ 
ἀπὸ τῶν τὰ ἄρμενα χαλώντω». ὁμοία τῇ 
Ἱπάντα λίθον κίνε. τοῦ ἹΠωρδονίου ἧττη- 
Φέντος ἐν Πλαταιαῖς φήμη κατεῖχεν ὡς ἐν 
τῷ περιῤόλῳ τῆς σκηνῆς Φησαυρὸν κατορύ- 
Sac ἀπολελοίπει. πριάµενος οὖν Πολυκράτης 
ὁ Θηβαῖος τὸν τόπον πολὺν χρόνον ἐξήτει, 
ὡς δὲ οὐδὲν ἐπέρωινε, πέμψας εἰς «Πελφοὺς 

ἐπηρώτα πῶς ἂν εὗροι. τὸν δὲ «πόλλωνα 
ἀποκρίνασθαί φασι ᾿ πάντα λίφον κίνει.' τὸ 
δὲ πάντα κάλω» σείειν ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
τὰ ἄρμενα κινούντω». νε. A Εᾳ. 795. 

πάντα λίΦον κινεῖν Πολυκράτει τῷ 
Θηῤαίῳ χρησμὸς ἐξέπεσε, πριαµένῳ τόπον 

ἔνθα ΠΠωρδόνιος ἐσκήνωσεν, ὅτε Πέρσαι ἔφυ- 
γον, καὶ εὗρε χρυσύν. οἳ δὲ εἰρῆσθαί φασιν 
ἀπὸ τῶν τοὺς καρκίνους Φηρευόνεων, 

πάντα μὴ βούλου κρατεῖν (508 
4503), ἐπὶ τῶν εἲς πάντα εὐδαιμονεῖν ῥολο- 
μένω». ο. ος. 

πάντα ὀκτώ. οἳ μὲν Φτησίχορόν φασιν 

ἐν Κατάνῃ τωφῆναι πολυτελῶς πρὺς ταῖς 
ἀπ᾿ αὐτοῦ Στησιχορείαις πύλαις λεγομµέναις, 
καὶ τοῦ μνημείου ἔχοντος 4 κίονας καὶ η' 
βαφμοὺς καὶ η γωνίας" οἳ δὲ ὅτι «λήτης 
κατὰ χρησμὺν τοὺς Ικορινθίους συνοικίζω» 
{΄ φυλὰς ἐποίησε τοὺς πολίίας καὶ η΄ µέρη 
τὴν πόλιν. 

παντέλειον ὁλόκληρον. 
παντευχία πανοπλία. 
πάντ) ἔχεις (Α Αν. 1460) πάνι ἔγνωκας. 
Πωντικάπαιον ὄνομα πύλεως. 
παντὶ σὺ ένει ὕλῃ δυνάµει. 
παντίτῳ παντέ τινι. 
παντοδαής ὁ πάντα εἰδώς" "τίς ἔργον 

ἔρεξε τοσοῦτον ὕσσον ὁ παντοδαὴς μήνυσε 
«άημιόκριτος; ' MDiog. L. 48). 

παντοδαπά παντοῖα, 
παντοδαπή. καὶ κλίνεται παντοδαπῆς. 
παντοίας ἤδη μµούσης πειραθέντες 

καῦ’ ἑαυτούς" (Α Eq. 608), τουτέςι ποικίλης 
καὶ παντοδαπῆς. 

παντοκρατορία. 
παντολιγοχρόνιος παντελῶς ὀλιγοχρύ- 

γιος" (ΑΡΤ 1601) '"ἄρτι δὲ καὶ νύμφη παντο- 
λιγοχρόνιος., 

παντομιγές πολυειδές' εἰ πού τι χω- 

ρίον παντοµιγές --- κρίνοντος” (οἵ.ν. Pou- 
φῖνος). 

παντὸς μᾶλλον» ἀντὶ τοῦ πάντως. 
πάντοσε πανταγχοῦ. 
παντουργῷ πάντα πράττοντι καὶ μηδὲν 

ὑποςελλομένῳ: ἡ πωνοέργῳ καὶ ἀναιδεῖ. 3ο: 

φοχκλῆς «Λὶ. 345) ᾿Ἵφωτὶ παντουργῷ φρένας 
ἐπραξα», ἀνδρὸς τοῦ) ἀπώσαντες κράτη. 

πάντως παντελῶς"' "οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὐ 
γε πάντως »ικήσεις. (Α Ελα. 962). 

πάνυ λίαν». 
αᾳωνύασις ΙΠολυάρχου «4λικαρνασσεύς,ο 

τερωτοσκόπος καὶ ποιητὴς ἐπιῶν, ὃς σβεσθεἴ- 
σα» τὴν ποιητικἠν ἐπανήγαγε. «{οῦρις δὲ 
«Πιοκλέους τε παϊδα ἀνέγραψε καὶ Φάμιον" 
ὁμοίως δὲ καὶ Ηρόδοτον Θούριον. ἱςόρηται 
δὲ Πανύασις ᾿Ηροδότυ τοῦ ἱςορικοῦ ἐξάδελ- 

φος' γέγονε γὰρ Πωνύασις Πολυάρχου, ὁ δὲ 
"Ηρόδοτος «1ύξου τοῦ Πολυάρχου ἀδελφοῦ. 
τινὲς δὲ οὐ Πύξη», ἀλλὰ ᾿Ροιὼ τὴν μητέρα 
“Ηροδύτου ΠΠωνυάσιδος ἀδελφὴν ἱςόρησαν. 
ὁ δὲ Πωνύασις γέγονε κατὰ τὴν οὐ ὀλυμ- 
πιάδα, κατὰ δέ τινας πολλῷ πρεσβύτερος" 
καὶ γὰρ ἦν ἐπὶ τῶν Περσικῶν. ἀνῃρέθη δὲ 
ὑπὸ 4υγδάμιδος τοῦ αρίτου τυραννήσαντος 



Πανύασις Ὁ -- παραβαλλόμενον 

άλικαρνασσᾶ. ἐν δὲ ποιηταῖς τάττεται με’ Ὅμηρον», κατὰ δέ τινας καὶ μεθ Ἡσίοδον καὶ «4ντίμαχο». ἔγραψε δὲ καὶ Ἡρακλειάδα ἐν βιῤλίοις τὁ”, εἲς ἔπη ), Ἰωνικὰ ἐν πεντα- µέτρῳ (ἔσι δὲ τὰ περὶ Κόδρον καὶ Νηλέα καὶ τὰς Ἰωνικὰς ἀποικίας) εἲς ἔπη ζ. ν  ΠΙανύασις 4λικαρνασσεὺς νεώτερος, φι- λόσοφος, περὶ ὀνείρων βιβλία V. πάνυ γὰρ ἔς ἠδη χολή πολύ" τὸ δὲ πολὺ κἂν ᾖ γλυκύ, μοχθηρόν. ᾿Αριςοφάνης ἨΒατράγοις (4). πανύςσατον πάντων ἔσχατον. πανωλεθρία. καὶ πανώλης ὁ πανώ- λεθρος. παξαμᾶς ὃ ὀίπυρος ἄρτος. ἔςι δὲ ἡ λέ- ξις Ρωμαϊκή. Πάξαμος λόγιος ὀψαρτυτικὰ κατὰ σοι" χεῖον, Εοιωτικὰ ἐν βιῤλίοις ῥ’, δωδεκάτεχνον (ἔςι δὲ περὶ αἰσχρῶν σχημιάτω»), βαφικὰ βι- Αλία β’, γεωργικὰ ῥ. παπαῖ σχετλιαςικὸν ἐπίρρημα. Πωπίριος ὄνομα κύριον" οὐ γὰρ ἦν ἐδὲ τότων ἄτριψ ὁ Παπίριος᾽ (είν. ἄτριψ). Πάπορος ὄνομα κύριο». πάππα. ὅτι πάππα καὶ τέττα καὶ ἅππα οὐχ ὁ τροφεὺς ἓν ἀνθ᾽ ἑνός ἐςιν, ἀλλὰ προσ: φώνησις πρὸς τροφέα, καὶ τὸ πάππα καὶ τὸ ἅππα οὐ ψιλῶς ὁ πατήρ, ἀλλὰ πρὸς πατέρα σεπτικὴ φωνή, καὶ τὸ τέετα ἑταίρου. παππάζοιεν πάππα καλοῖε». παππὰξ παπαπαππάξ ἦχος πορδῆς, ριςοφάνης Νεφέλαις (98ν). παππασμός ᾿προσφιώνησις παρὰ παιδὸς εἲς πατέρα γινομµένη. παππίδιον' Αριστοφάνης (Vesp. 675) ”"ἀκρόασαι νῦν, ὦ παππίδιον, χαλάσας ὁλί- γον τὸ μµέτωπον. ὑποκορισικῶς πάππε. παππίζω" ρισοφάνης (Υο»ρ. 629) παπ- πίζουσ᾽ ἡ Φυγάτηρ µε τριώβολον ἐκκαλαμιᾶ- ται. πάππος αἱ ἐπὶ τοῦ κάτω χείλας τρίχες, μύςαξ δὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ἄνω. Πάππος Αλεξανδρεὺς φιλόσοφος, γεγο- νὼς κατὰ τὸν πρεσβύτερον Θεοδόσιον τὸν βασιλέα, ὅτε καὶ Θέων ὁ φιλόσοφος ἤκμαζεν, ὁ γράψως εἲς τὸν Πτολεμαίου κανόνα. βι- βλίω δὲ αὐτοῦ χωρογραφία οἰκουμενική, ες τὰ ὁ΄ βιῤλία τῆς Πτολεμαίου μεγάλης συν- τάξεως ὑπόμνημα, ποταμοὺς τὰς ἐν «4ιβύη, ὀνειροκριτικά. 
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παππῷον' (Α Lys. 694) "τὸν ἔρανον τὸν λεγόμενο» παππῷον ἐκ τῶν ]Μηδικῶν. ἐγέ- νετο ἐπὶ τῶν ΙΗηδικῶν --- πολεμοῖεν (εί. v. ΙΜη δική). παπυλαιῶνος σκηνῆς ἤτοι τέντας. πάπυρος. θηλυκῶς ἡ πάπυρος' (ΑΡ6 949) “λαμπάδα κηροχίτωνα, Ἰρύνου τυφή- ρεα λύχνον, σχοίνῳ καὶ λεπτῇ σφιγγοµένην παπύρῳ.' παρά διά. παραβαίνω" τῶν κοινῶν; παραβαλεῖν ἀντὶ τοῦ παραδοῦναι. 'ὃ δὲ ὁρᾷ τὴν ΠΜιλησίαν, καὶ ἐρᾷ αὐτῆς, καὶ πέμπει πειρῶν πεντακισχιλίους καὶ µυρίους αὐτῇ χρυσοῦς, καὶ εἰ πλέον ἐδεῖτο, ἔφατο δώσειν. ἣ δὲ οὐ προσεῖτο τὴν δόσι», ἕταιρι- κὺν φάσκησα εἶναι µίσθωμα τὸ ἑαυτὴν πα- ραβαλεῖν ἀνδρὶ ἀγνῶτι καὶ ὥσπερ ὤνιον τὸ κάλλος ἀποδόσθαι' (αν. ἀγρῶτας). παραβαλεῖς παραθδήσει, ὁμοιώσεις, ἐπιφοιτήσεις. 

μή τι παραβαίνειν ἔδοξε 

παραβαλέσθαι τὸ ἐξαπατῆσαι Όθκυ-ο ῥίδης α΄ (133). οὕτω καὶ Ὅμηρος (6 ϐ) "πα ραῤλήδην ἀγορεύων.᾽ παραβαλέσφαι τὸ παύσασθαι ἁπαλλαγῆναι. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐρεσ- σόντω». παραβαλέσθδαι" (loseph. Α. I. 8) 'ὁ δὲο Ἰούδας ὁραςήριος ὢν ἔκρινεν ὑπὲρ τῆς — δελφοῦ σωτηρίας παραβαλέσδαν τολμηρῶς ἐπέρχεσθαι. καὶ παραβαλλόμενος ἀντὶ τᾶ ἀδεῶς ἐρχόμενος" (Ρο]γὺ. 4 57) 'ὃ δὲ παρα- ῥαλλόμενος καὶ διαβαίνω» πρὸς τὸν «{ορήμα- χον πλεονάκις.' παραβάλλειν τὸ ἀπέρχεσθα" ""παρα- βάλλειν εἰς Σικελία» πρὸς τὸν τύραννον.” καὶ αὖθις 'αἰσχύνασαι τὴν λατρείαν τὴν περὶ τὴν Φεόν, καὶ ἑαυτὰς ὁμιλίᾳ ἀνδρῶν παρα- ῥαλοῦσαι ἀντὶ τοῦ µίξασαι ' ἐκολάσφησαν κατὰ τὸν »νόμον. παραβάλλεσθαι πρὸς κίνδυνον ῥ ῥίπτειν ἑαυτόν": “λοιπὺν ἦν παραβάλλεσθαι καὶ τολ- μᾶν.' καὶ αὖθις Ροὶψὺ. ὃ 94) *8 δὲ πρὸς τῷ παραβάλλεσθαι καὶ διακινδυνξύειν ὅλος καὶ πᾶς ἦν. καὶ παραβαλλόμενος πλεονάκις Φαρραλέως ὁρμῶ». παραβαλλόμενον" "οὐ γὰρ ἦν πρὸς τὴ» Θρακῶν χιόνα παραβαλλόμενον χαρίζε- σῦαι δάπιδας." αραῤαλλόμενος 

καὶν 

dele 
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ἐξομοιούμενος" "τὸ πρῶτα παραβαλλόμενος 
τοῖς ἀρίσοις τῶν βασιλέων. 

παραβάλοιτο ἀντὶ τοῦ παραπέμψαιτο 
«ἄἰσχίνης κατὰ Ἰτησιγῶντος,. Harp. 

παραβαλών πλησίον συςήσας, συνοδεύ- 
σας" 'ὃ δὲ παραβαλιων τὸν ἑαυτῇ ἵππον τιῷ 
Παρθουσίρου ἵππῳ, µηκέτι τὸ πέρα σποὺῇ 
ἐλωύνειν ἐκέλευεν. καὶ παραβάλλω αἰτια- 
τικῇ. 

παραβαλώ»ν χαλάσας"' 4ριςοφάνης (Ραο. 
34) ""ώσπερ παλαιςὴς παραβαλὼν τοὺς γοµ- 
φίες, ὥσπερ καὶ τὸ χαλάσαι κώπην λέγεσι 
παραβαλεῖν. 

παράβασιες. τοῦτο λέγεται παράβασις, 
ἅπερ ἔλεγον ἐπιςρέφοντες οἱ χορευταὶ πρὸς 
τοὺς θεωμένους. ἔςι δὲ ὁ τρόπος, ὅταν κα: 

ταλιπὼ» τὰ ἑξῆς τοῦ ὁράμωατος ὁ ποιητὴς 
συμβουλεύῃ τοῖς Φεωμένοις ἢ ἄλλο τι λέγη 
ἐκτὸς τῆς ὑποῦέσεως. παράβασις δὲ λέγεται, 

ἐπειδὴ ἀπήρτηται τῆς ἄλλης ὑποδέσεως, ᾗ 

ἐπεὶ παρωβαίνει ὁ χορὸς τὸν τόπον. ἑςᾶσι 
μὲν γὰρ κωτὰ ςοῖχον οἱ πρὸς τὴν ὀρχήςραν 
ἀποῤλέποντες, ὅταν δὲ παραβῶσιν, ἐφεξῆς 
ἑςῶτες καὶ πρὸς τὸ Νδέατρον ἀποβλέποντες 
τὸν λόγον ποιοῦνεαι" εἶτα διελθόντες τὴν 
καλουμένην παράβασιν ἐσρέφοντο πάλιν εἲς 
τὴν προτέραν ςάσι». ὁῆλον δὲ ποιᾶσιν αὐτὸ 
οἳ ποιηταί, τὺ ςρέγεσθαι σηµαίνοντες καὶ 
τὸ παραβαίνει». Πλάτων ὁ κωμιικὺς ἐν τῷ 
ΗΠωιδαρίῳ "εἴ μὲν μὴ λίων, ἄνδρες, ἡναγκα- 
ζόμην «ρέψωι δεῦρ’ οὐκ ἂν παρέῥην εἰς λέ- 
ιν τοιάνὸ᾽ ἐπῶν, ἄμφω σηµήνας, καὶ τὸ 
σρέφεσθαι καὶ τὸ παραβαίνειν είν Α Ῥαο. 
739). καὶ Πισίδης (Ἠετας]. 5 384) "τὸν παρα- 

βάτην συμβαλὼν πλασμῷ ξένω, πρὸ τῆς µά- 
χης ἀφῆκας εἰς ἀντισάτην. 

παραβεβάσνθαι τὰς σπονδάς τὺ πα- 
θητικὸν τοῦ παραβεβηκέναι πάνυ ἀκολάθως 
Θουκυδίδης {1 123). 

παραβέβλησαι παραβόλως κέχρησαι" 
καὶ παραβέβρλησαι τῷ βίῳ διὰ τὴν πρὸς 

ἐμὲ εὔνοιαν, οὐθεμιᾶς ἀνάγκης σοι προκει- 
μένης. 

παραβιάζω αἰτιατικῇ. 
παραβιβάζεσθαι παραβαίνεσθαι. 
παραβλέπεασα Φατέρῳ (Α Ecel. 520). 

μὴ ἀτενίζουσα, φησί», ἀλλὰ τῷ ἑεέρῳ ὀφθαλ- 
μῷ ῥλέπουσα. 

παραβλήδην»ν (Ἠοπι. 46) ἀπατητικῶς, 
παραλογιστικῶς. 

παραβάλοιτο 

, 

— παραγγελία 

παραβληθησόμενος συγκριθησόμε- 
νος, ὁμοιωνφησόμενος. 

παραβλύσας παραβαλών, ἀποπτύσας" 
“ε ποτε ἠττηθεὶς οἴνου καὶ παραβλύσας τὸ 
περιττόν, εἶτα ὕπνου μέτοχος γένοιτο.” 

παραβῤλῶπες παρορῶντες, διεςραµεμέ- 
νας ἔχοντες τὰς ὄψεις" Ὅμηρος (1503) "χω- 
λαέ τε ῥυσαέ τε, παραβλωῶπές τ᾽ ὀφθαλιιώ."' 

παραβολή λόγος αἰνιγματώδης καὶ κε-ὰ 
κρυμμένος, πρὸς ὠφέλειαν φέρω». Theodo- 
το, in Ps. 77 3. 

παραβολή διήγημα’ (Ρ9.Τ7 9) “"ἀνοίξων 
ἐν παραβυλαῖς τὸ ςύµα µου” ἀντὶ τοῦ ἐν 
ὁηγήσει ἀρχαίων λόγω». καὶ ἡ ὁμοίωσις, καὶ 
τὸ λάληµα, καὶ ὑπόδειγμα": Ps. 43) ᾿ἔνδου 
ἡμᾶς εἰς παραβολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

παραβολή πραγιάτων ὁμοίωσις. ο 
παράβολος" Αριςοφάνης αφηξέ (493) 

'πονηρὸς εἰ πόρρω τέχνης καὶ παράβολος" 
ἀντὶ τοῦ οὐ γνήσιος. Ἰώσηπος (Α. I. 6 14 3) 
περὶ τῆς ἐγγαςριμύθου ταύτην αἰτοῦμαι 
χάριν ἀντὶ τῆς παραβόλου µαντείας.͵ 

παραβόλως" {Πολύβιος ( 94) "μετὰ δὲ 
ταῦτα πρὸς Πλίκην ὀδυνωςείαν παραβόλως 
άντοφ Ψαλμήσας. 

παραβολώτερος ἀνύητος. 
παραβραβεύοντα ὁιακρίνοντα, διορί- 

ζοντα" (Theophyl. Sim. 2 ϐ) ““ἀποκλίνοντα τὸ 
Περσικὸν διὰ τὸν παραβραβεύοντα φάραγγα.᾽ 
ἀρσενικὸν ὃ φάραγξ. εξ ν. ᾳάρωγξ υ. 

παραβύουσα παρακαλύπτουσα. 
παράβυσον παρακεκρυμμιένο», λάθρα. 

γινόμενον. 
παράβυςο». ὅτως ἐκαλεῖτό τι τῶν πας 

“4φηναίοις δικαςηρίω», ἐν ᾠ ἐδίκαζον οἱ ἕν- 

δεκα. ἐκαλεῖτο δέ τις ἐν τοῖς »υμϕφικοῖς ὅω- 

µατίοις καὶ κλίνη παράῤβυςος, ἧς µέμνηται 

καὶ Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Πατροκλέους. λέ- 
7εσθαι ὁ) ἔοικε ταῦτα κατὰ μεταφορὼν ἀπὸ 
τῶν ἐν τοῖς φορτίοις παραβυσιιάτω», τετέσι 
παραπληρωμµάτων. Ἠπιρ. 

παραγάγῃης παρηγορήσης" “ΕΙ. 855) 
μηκέει παραγάγῃς, «/ οὐ πάρεισιν ἐλπίδων 
ἔτι κοινοτόκων» εὐπατριδᾶν ἀρωγοί. 

παραγγείλας" 'ὃ δὲ ἀνεχώρησεν οὐδὲ 
τὸ ἀνακλητικὸν παραγγείλας, ἀντὶ τοῦ ση: 
μήνας. καὶ αὖθις '“πολισμάτια ἐκτόπια τὸ 
παντελὲς ὑπάρχοντα τῶν γραφομµένων καὶ 
παραγγελλομένων. 

παραγγελία. ODemosth. 19 1) παραγγε- 
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λία περὶ τετονὶ τὸν ἀγῶνα γέγονε.' καὶ Al- 
ῃ — J - —8 —W σχίνης δὲ τρόπον τινὰ τῇ αὐτῇ διανοία ἐχρή- 

σατο ἐν τῷ κατὰ Γτησιφῶντος (1) "τὴν μὲν 
⁊ — 24 } - * παρασκευὴν ὁρᾷτε, ὦ άνδρες «4θηναῖοι, καὶ 

τὴν παράταξιν ὅση γεγένηται, καὶ τὰς κατὰ 
τὴν ἀγορὰν δεήσεις αἷς κέχρηνταί τινες. 

- . 4είναρχος ἐν τῇ κατὰ Πολυεύκτου ἀποφά- 
σει “καὶ τὰς ἰδία παραγγελίας γεγενηµένας 

. ’ 

καὶ τὰς δεήσεις. Ἠατρ. 
[ή ’ —* .. 

παράγγελιια προτροπή, προκάταρξις" 

"κρότος τε ἀθρύος οὐκ ἐκ παραγγέλµατος 
2* 22 — 2 — — ⸗ — 

ἀλλ ἐκ τοῦ αὐτοχελεύςεη τῆς προνθυµίας τῶν 

Φεωμιένων.'' ο ν. αὐτοκέλειςος. 
παραγγέλλοντα δεχόµενον τὴν ἀρχήν' 

“ὁ δὲ Φάβιος λαβὼν τὴν ἀρχὴν Πόπλιον 
2 {η } εμ.. ἀποδείχνυσιν Όπατον, οὐδ᾽ αὐτὸν παραγγέλ- 
λοντα τὴν ἀρχήν. 

ν . 
παραγγέλλοντας. 'οἱ δὲ ἀρειανίζοντες 

προφάσει τοῦ δόγματος ἀφικόμενοι ἐν Καρ- 
χηδόνι, περὶ τοὺς εἲς ἱερωαύνην παραγγέλ- 
λοντας ὅπως ὁ Γεζέριχυς παρασκευῆς ἔχει 

’ - 2* — - 

καὶ γνώμης, κιαθεῖν, ἀντὶ τοῦ τελοῦντας. 
καὶ «Ἐενοφῶν (Απαὺ. 1 5 13) 'Ὁὃ δὲ καταφεύ- 
γει ἐς τὸ αὑτοῦ ςσράτευµα, καὶ εὐθὺς πα: 

/ 2 . ο * νο .. λ 
θαγγέλλει εἰς τὰ οπλα." καὶ αὖθις ᾿Ἱσρατιάν 
5ς / 8 ΄ ’ .. 

ὡς πλείςην εἷς τὸν πὐλεμον παραγγέλλων 
ἀντὶ τοῦ καταλέγω». 

παραγγέλλω» ἀντὶ τῇ συνδιερχόµεένος, 
κ... 

συνδιατρίβων, συναναςρε(όµενος" '"ὃ δὲ πα- 
* — — * 

ραγγέλλων ποτὲ μὲν τοῖς ποτὲ δὲ τοῖς, 19: 
παζε μετ αὐτῶν καὶ διεδύετο." ἡ παραγγέλ- 
λω» ἀντὶ τοῦ ἀπρούπτως ἐρχόμενος. 

παράγγελσις' 'αἳ γὰρ παραγγέλσεις u 
Σεν ε ΄ 2 * . 3 ὁ .. 

κας ἓν ὡς πρότερον, ἀλλὰ διτταὶ ἐγένοντο. 
παράγεσθαι κεταπείΦεσθαι' Θουκυὸί: 

. ⸗ - 

δης (1 91) "χελεύει αὐτὸς μὴ λόγοις μᾶλλον 

παράγεσθαι ἢ πέµψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας, 
οἵτινες ἀπαγγελοῦσι. 

1 - 

παραγκωνίσας ἀποτρέψας, ἐκ τῶν 

ἀγκώνων δήσας. 
/ 

παραγνούς παρανοήσας. 
παραγραμματίζων, ὅπερ παρήχηµα 

λέγεται" ''Τίμων οὑτωσὶ παραγραμµατίζω» 
αὐτόν, ὡς ἀνέπλασε Πλάτων πεπλασμένα 
Φαύματα” (Ώίομ. L. 3 26). οἷόν ἐςι παυσάµε- 
νος ἸΠωυσανίας (Plato Conviv. ϱ.185 0) καὶ 
δαμία µία ναὓς (Thuc. 8161). 

ε! ΄ 

παραγραμματισμός, ὅταν» γράμμα 
ἀντὶ γράμματος τε ῇ, οἷον ἀνεὶ τᾶ µυρσίνη 

. — 5 ᾿ ΄ 

βυρσίνη, M αντὶ τοῦ µ, ὡς “ριςοφάνης (Έα. 
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57) ἀντὶ τοῦ μι τῷ β ἐχρήσατο" δέον γὰρ 
εἰπεῖν µυρσίνη βυρσίνη εἴρηκε" ταῖς γὰρ µυρ- 
σίναις ἀποσοβοῦσι τὰς µυίας. ὃ δὲ ἔπαιξε 
διὰ τὸν ῥυρσοδέψη». καὶ µυρσίνη ἐςεφωνᾶντο 
οἳ σρατηγοί. ἢ ὡς ὅταν λέγη (79) ἐν Κλωπι- 
ῥῶ» ἀντὶ τοῦ Κρωπιδῶν, λ ἀντὶ τοῦ ϱ. 

παραγράφεται ἐξουφενεῖ, παραιτεῖται, 
ἀποβάλλεται. καὶ ἐν συνθέσει ἀπαράγρα- 
φον" “ὡς μάρτυς ἔχεις τὺ ἀπαράγραφον” 
περὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. 

παραγραφή, ὅταν λέγῃ τις ὅτι τὸ πρᾶ-α 
μα, περὶ οὗ τὸ ἔγκλημά ἐςιν, εἰσήχθη πρό- 
τερον εἷς δικαςήριον καὶ γεγένηται περὶ αὐ- 
τοῦ γνῶσις, καὶ διὰ τοῦτό φησι μὴ δεῖν ἔτι 
περὶ αὐτοῦ συνίςασθαι κρίσιν' µάλισα δὲ 
τοὺς νόμους ἀναγινώσκει τοῖς δικαςαῖς, οἳ 

πλεονάκις δικάζεσθαι περὶ τῶν αὐτῶν οὐ 
συγχωροῦσι" λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ πρά- 
γµατος ἅμα, τοῖς Φικαςαῖς παραδεικνὺς ὡς 

οἱ πάλαι δικάσαντες καὶ δικαίως καὶ κατὰ 

τοὺς νόμους ἐψηφίσαντο. καὶ τοῦτό ἐςι πα- 

ραγραφή, καὶ ἐπ) ἐκείνῃ τῇ δίκῃ περὶ ης οὐ- 
δὲν ὥριςαι παρὰ τοῖς νύµοις, οὐδὲ ἔςιν αὐ- 

τὴν ὁ εἰσάξω»ν ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας δίκας" 
τῶν γὰρ ἄλλων δικῶν προςέτακται ἑκάςῳ 
τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἰσάγειν τινά. παραγρά- 
φεσθαι οὖν ἐφεῖται καὶ τοῖς τοιοῦτύν τι 
ἐγκαλουμένοις, περὶ οὗ οὐ νενομοθέτηται. 

παραγραφή. οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ κοινοῦν 
καὶ γνωρίμου τίθεται παρὰ τοῖς ῥήτορσιν, 
ἀλλ’ ἰδίως Ἰσοκράτης (15 59) παραγοαφῆς 
εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τῆς γραφῆς. καὶ ἔσι τὺ 
λεγόμενον παρ αὐτῷ 'ἀφ' οὗ παρέχραφα”” 
τοῦτο ὁ) ἂν εἴη, ἀφ᾽ οὗ παρεδέµην. ὁ δὲ 
Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ «{ημοσφένους "οὐδὲ 
μέχρι παραγραφῆς' φησὶν ἀνεὶ τᾶ οὐδὲ µέ- 
Χθι τινὺς ὠρισμένου χρόνε καὶ παραγεγραµ:- 
ιιένου, ὅπερ ἐςὶ περιγεγραµµένου. Harp. 

παραγράφω αἰτιατικῇ. 
παραγωγαῖς ἐξαπάταις" (Ῥποσορ. Goth. 

ἃ 16) ᾿᾽σοφίσμασι δὲ καὶ παραγωγαῖς ἀεί τε 
καὶ καῦ᾽ ἡμέραν ἡμᾶς ἐκκράοντες κύριοι τῶν 
ἡμετέρων ἐκ τοῦ παραλόγου γεγένηνται."' οἵ. 

πα 
ν. παράλογος. 

παραγωγὴ λέγεται ὅταν ἡ φάλαωγξ πο- 
ρεύηται ἐκ τῶν εὐωνύμων τὰς ἡγεμύνας ἔχησα 
ἢ ἐκ τῶν δεξιῶν. κἂν μὲν ἐκ τῶν εὐωνύμω» 
ἔχῃ τοὺς ἡγεμόνας, εὐώνυμος παραγωγὴ λέ- 
γεται, ἐὰν δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν, δεξιὰ παρα- 

}ωγή. εἴτε δὲ ἡ ἐν ἐπαγωγῇ γίνεται 
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εἴτε ἐν παραγωγῇ, ἐν μονοπλεύρω } διπλεύρῳ 
4 . 

ἡ τριπλεύρω ἡ τετραπλεύρῳω τάγµατι ῥαδι- 
εἴκαι, μονοπλεύρῳ μὲν ὅταν μοναχόθε» φο- 
βηδῇ, διπλεύρω δὲ ὅταν διχόΦεν, τριπλεύρῳ 
δὲ ὅταν τριχόθεν, τετραπλεύρῳ δὲ ὄταν παν- 

ϕ ε ΄ Ὕ / . * — 

ταχοῦεν οἱ πολέμιοι ἐπιτίθεσθαι ὑφορῶνται. 
οἳ, Aelian. Taet. 37. 

. παράδειγμα παράδειξις, ὁμοιότης, δή- 
λωσις. 

/ ’ * ⁊ * 

» παράδειγµα εἰκων, ηχαρακτὴᾳ ἔννοιαν 
* 3 -- ΄ — 23 5ο * 
ἔχων αἰσθητᾶ πράγματος. ἰςέο» δὲ οτι ἄλ)ο 

παράδειγ μα καὶ ἄλλο παραβολή" παράδειγµα 
μὲν γάρ ἐσιν ὅταν ἀντιπαρανῇ τις ὕμοιον 

ὁμοίῳ, οἷον λογικῷ λογικό», παραβολἡ δὲ δ ταν 
ἀνόμοιον ἀνομοίῳ, οἷον ἀλόγῳ λογικὸν ἡ ἡ ἕμ- 
παλιν. ἢ παράδειγμά ἐςι λόγος ἀπὸ τῶν καθ’ 
σε 3. 3 — * * —⸗ / 
ἕκαςα ἐπὶ τὰ καθύλου, η δεῖξις πιςουµένη 

τὸ μερικὸν διὰ μερικοῦ ὁμοίου. 
ο παρά ὃ εἰ α. τὸ παράδειγµα τῆς ἐπα- 
γωγῆς ς ἄλλο" ἡ μὲν γὰρ ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν» καν’ 
ἕχαςά ἐςιν ἐπὶ τὰ καθύλα ὁδός, παράδειγµα 

δὲ γίνεται τὸ ὅμοιον καὶ 7»ωριμώτερον τοῦ' 
ὁμοίου καὶ ἧττον γνωρίμα. διὸ ἐπαγ ωγὴ μὲν 
δὲ ἑνὸς οὐ γίνεται, τὸ δὲ παράδειγµα ἀρκεῖ 
καὶ δὲ ἑνὸς εἶνω. καὶ ἔσιν ἡ μὲν ἐπαγωγὴ 
τῷ ὁιαλεχτικῷ οἰκειοτέρα, τὸ δὲ παράδειγµα 
τῷ ῥήτοφι. κέχρηται μέντοι καὶ ὁ διαλεκτι- 
κὺς παραδείγµασιν ὑπὲρ σαφηνείας τοῦ λε- 
ομένου, εἰ μὴ εἴη γνώριμο», ὡς τὺ διὰ τῆς 
ὁμοιότητος πυνδάνεσθαι. παραδειγματικὸν 
γὰρ τὸ οὕτως ἐρωτῆσαι “"ᾶρά γε τῶν ἐναν- 

τίων ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη ὥσπερ καὶ ἡ αἴσθησις; 
παραδείγματος δὲ καὶ παραβολῆς διαφορά, 

ὅτι τὸ μὲν παράδειγµα δοκεῖ γεγονός τι εἷς 
δεῖξίν τινος παρατίθεσθαι (ιηδέπω γεγονό- 
τος καὶ διὰ τοῦτο ἀθήλου, ἡ δὲ παραβολὴ 
εἰκών ἐσιν ὁμιοιότητα πρός τι γεγονὸς σηµιαί- 
γουσα. Alex. Aphrod. in Τορ. p. 204. 

4 istoy ὅτι τὰ παραδείγματα οὐ κατὰ πάντα 
λαμβάνεται καὶ τοῖς προχειμένοις ἁρμόζεται, 
ἐπεὶ ἐκ ἂν εἴη ὑπαδείγματα ἀλλὰ ταυτότης" 
ἀλλὰ χρὴ τὸ χρήσιμον ἡμᾶς καὶ εἰς ὃ πα- 
ρείληπται ἐκλεξαμένους τὸ λοιπὺν ἅπαν χαί- 

ρειν ἐᾶν. οἷον ὁ πατριάρχης ὅτε λέγει περὶ 
τᾶ σωτῆρος '"ἀναπεσὼν ὡς λέων, οὐ πάντα 

προσαρμόξομε» τῷ Ἀριςῷ, ἀλλὰ τὸ ἄμαχον 
καὶ φοβερὺν καὶ βασιλικὸν ἐκλαμβάνοντες, 

τὸ δὲ δηριῶδες καὶ εἰ τι ἄλλο πρόσεςι πα- 
θιππεύοµε». καὶ ὅτανλέγῃ (Πονεα 13 8) '"άπαν- 

τήσοµαι αὐτοῖς ὡς ἄρκτος ἀπορουμένη,” τὸ 

παράδειγµα α -- παραθρήσειας 
* 

τικωρητικὸν µόνο» ἐκληψόμεθα, ἀλλ οὐκ 
ἄλλο τι τῶν τῇ ἄρκτῳ προσόντων. Bidorus 
Pelus. 5 267. 

παραδεικνῦσα καὶ παραδεικνύντος 
καὶ παραδεικνύναι. 

* 4 * * ΔΝ 

παραδιαιτᾶσθαι τὸ παρ ἑτέρῳ τωὶ 
τρέφεσθαι. 

4 4 3 * V 

παρὰ δίκη» παρὰ τὸ δίκαιον. 
παρὰ δόξαν παρὰ προσδοκίαν, παρ 

ἐλπίδα" "τὰς δυσγωρίας προκατειλήφεσα», 
Ύ 4 * t 4 ..- 4 * 
ἐλπίδα ἔχοντες ὡς παρὰ ὀόξαν ἐπιδησόμενοι, 

παράδοξο» ἀπροσδόκητο», Φανμαςόν. 
παραδοάμω. 
παραδυναςεύω δοτικῇ. 
παραδύομαι. παροιμία, ἐπειδὴ εἷς τὸς 

πλουσίους οἱ πένητες παραδύονται. οἱ ν.πα- 
ραλοῦμαι. 

παραὺὥῶσι πληθυνεικό»' "συντρέχει λοι- 
4 —*3X ⸗* - 3 ο) ή.) 3 πὸν τὸ συνέδριον τῶν Ἰαδαίω», ἵνα τὸν ὑη- 

μιουργὸν καὶ κτίσην τῶν ἁπάντων Πιλάτῳ 
παραδῶσι. 

-. — * ..” 3 

παραζήλου παρερεθίζου, παροξύνε ες 
’ - / ΄ , ... 4 

µέµησιν τῶν κακίᾳ συζώντων" «αῤίὸ μὴ 

παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ.' Theodo- 
το, in Ps. 36 1. 

παραζηλῶ» παροξύνω», ζηλοτυπῶν. 
παραφέουσι παρατρέχουσι. 
παράὤερµος παρὰ τὸ προσῆκον ἔργα- 

ζόμενος. 'ὦν δὲ φύσει παράθερµος καὶ πα- 
ρακεκινηκὼς πολλὰ διῴκει µανίᾳ προσεµφε- 
ρῶς, τοσοῦτον ἀφροσύνῃ Φιενεγκὠ» τῶν ἆλ- 
λων ὅσον τὸ μηθ’ ἐκ τῆς πείρας δύνασθαι 
διδαχθῆ»αι τοῦ πρώτως ἐπιῤαλλύμενον σφα” 
λῆναι' (Ὀιοάος, Βὶς, {.2 p. 668). 

παράθεσις σύγκρισις. ᾿'ῥουλόμενος ὁ᾽ 
ἐκ παραθέσεως ὑπόδειγμα ποιῆσαι τῆς αὖ- 
τοῦ προαιρέσεως, ἧς ἔχει πρὸς τὰς πεπιςευ- 
κότας αὐτῷ καὶ τοὺς ἀπειθοῦντας, ἐπολιόρ. 

* J 1 .”, 3 ’ - 
χει... καὶ αὐθις μη είναι παράθεσιν τοῦ 

βελτίονος.'  παράῦεσις καὶ ἡ παραγγελία 
παρὰ τοῖς πατράσι" φησὶ γάρ (ΗΠεὺυτ. 11 39) 
ρε - / .. 
ἔλαβον παράθδεσιν. 

παραθήγει» ἀκονᾶν, παροξύνειν. πα: 
ρα ήξονται παρακονήσονται, "ήν δὲ Τύλ- 

ι { - λος «ἄττιος, ὃ τὰς ὀργὰς αὐτοῖς παραφήξας, 
*⸗ — * 

έχω» περὶ αὐτὸν ἑταιρείαν ἐκ ὀλίγην” (Ώὶο- 
ΠΥ5. Ηα]. 8 57). 

4 — παραδραύοντες ταλαιπωρᾶντες, ἀδυ- 
ν»ατοῦντες. 

{ 

παρανρήσειας παρίδοις. 



παραιβάτης — παρακεκινδυνευµένον 

παραιβάτης. 
παραίνεσις ἡ ἀγαθὴ συμβουλή. 

ν παραίνεσις συμβουλής διαφέρει. πα- 
ραένεσις μὲν γάρ ἐςσι λόγος παραινετικὸς ἀν- 
τίρρησιν οὐκ ἐπιδεχύμενος, οἷον ὡς εἴτις εἴ- 
ποι ὅτι δεῖ τὸ Φεῖον τιμᾶν' οὐδεὶς γὰρ ἐναν- 
τιοῦται τῇ παραινέσει ταύτῃ, μὴ πρότερον 
µανείς. συμβουλὴ δέ ἐςι λόγος συµβουλευτι- 
κὸς ἀντίρρησιν ἐπιδεχόμενος, οἷον ὡς εἰ τις 
εἴποι ὅτι δεῖ πολεμεῖν, πολλὰ γάρ ἐσι τὰ ἐκ 
τοῦ πολέμου κέρδη, ἕτερος δέ τις ἀντείποι 
ὡς οὐ δεῖ πολεμεῖν, πολλὰ γάρ ἐσι τὰ ἐκ τᾶ 
πολέμου συμβωίνοντα, οἷον ἧττα, αἰγμαλω- 
σία, πληγαί, πόλεων κατασκαφαί. 

παραιξοροῦσιν (81 παρεξόρασο») «4ρι- 
ςοφάνης Τωγηνιςαῖς. ἀπέδωκαν δὲ οἳ μὲν 

παιδιᾶς εἰδός τι, Εὐφρόνιος δὲ παροιμιωδῶς 
λέγεσθαι ἐπὶ τῶν παρακελευοµένων — 

ἥκειν ἡ ἁπαλλάττεσθαι. 
παραιρήσεται ἀφαιρήσεται' Θουκνόί- 

ὅης ϱ 48) ""διέφΦειρον σφᾶς αὐτοὺς οἳ μὲν 
ἀπὸ κλινῶν σπάρτοις, οἳ δὲ ἐκ τῶν ἱματίων 
παραιρήµατα ποιοῦντες" τουτέςιν ἀφαιρή- 
κατα '᾿ἀπήγχοντο." 

παραιροῦνται ἀφαιροῦνται. καὶ πα- 
θαιρούμενος" “8 δὲ ἐξόπισθε πλέον πα. 
θαιράμενος φθάνει τιῷ δρόμῳ” ἀντὶ τᾶ άφαι- 
ρούμενος. καὶ αὖθις | ̓ ώνπερ αὐτοῖς ἡμᾶς 

συγγνώµονας εἶναι οὐδεμία μηχανὴ ἔςαι, τᾶ 
τῶν ἐγκλημάτω» ὄγκου Σαβπιφουµένσυ τοῖς 
ἠδικηκόσι τὸν ἔλεον.' 

παραίσια (ἨΠοπι. 4 381) ἀπαίσια, χαλε- 

πά, παρὰ τὸ δέο», παρὰ τὸ προσῆκον. 

παραιτέετο παρεκάλει, ἐλιπάρει: 'ὃ δὲ 
ἐλθὼν παραιτέετο τὸν Πέρση», τυγχάνων» δὲ 
οὐδενὸς ὧν ἐδέετο, αὐτὸς ἔλεσεν'' 'Ηρόδοτος 

(5 33). 
παραιτεῖσθαι παρακαλεῖν, συγγνώμη» 

αἰτεῖν. ''ὃ δὲ ἀναιρεῖν µέλλων αὐτὸν ἀφῆκε, 

Πωρυσάτιδος παραιτησαµένης αὐτὸν καὶ τὴν 
σατραπείαν αὐτῷ φυλαξάσης”' (ο. ν. Έενο- 
φῶν b). καὶ αὖθις 'ὃ δὲ ῥύεται «{ερκεταῖον 
τοῦ Θανάτου, παραιτησάµενος. τὴν μητέρα." 

παραιτηθείς παρακληθδείς: Ἱπαραιτη- 

θεὶς δὲ διὰ τῶν φίλων» τοῦτον ἀπέλυσε τῆς 
αἰτίας.) 

παραιτησόµενος" "'"ἀπέδωκε τὸν χρυ- 
σὸν ὡς παραιτησόµενος τοῦ Φεοῦ δὲ αὐτοῦ 
τὸν χόλο», νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾖδει, ὃ οὐ πεί- 
σεσθαι ἔμελλεν' οὐ γάρ τ αἶψα θεῶν τρέ- 

819 

πεται γύος αἰὲν ἐόντων”' (ἱοηγ». Hal. αρ. Va- 
les. ϱ. 542). 

3 [ή * 2 * 

παραιτητής παρακλήτωρ, Ἡ ἀπολογᾶ- 
µενος. 

παραιτοῖτο παρακαλοῖ, ἀπαγορεύοι" 
'"ὥσπερ ἂν εἴ τις εἲς τοὺς γυμνικὸς ἀγῶνας 
3 — . ϱ’ . ’ 
ἀπογραφψάμενος, παρελθὼν ὅτε δέοι µάχε- 
σθαι, παραιτοῖτο τοὺς «Φεωμένους συγγνιύ- 
µην ἔχειν εἰ μὴ ἀγωνίζοιτο”. Polyb. 40 6). 

παραιτοῦμαι τὸ ἱκετεύω, αἰτιατικῇ. 
παραίφασις (Ποπι. A 793) παραίνεσις, 

συμβουλή. 
- * * * * / 

παρακαλεῖν τὸ καλεῖ», η τὸ προτρέπε- 
σθαι" ἄκυρον γὰρ τὸ δέεσθαι. πο. Thue. 1 68. 

Παρακαρησός ὄνομα ποταμοῦ. 
παρακαταβολή πρόσθεσις τῷ δεκάτε 

μέρους τοῦ τιμήματος. εἴθηκεν ὁ δανειςσὴς 
πρὸς Στρεψιάδην Gub. 1957). “καὶ τοῦτ 
ἴσθ᾽ ὅτι Φήσω πρυτανεῖ’, ἢ µηκέτι ζῴην ἐγώ,” 
» - . * ΄ 

* τοῦ γραφὴ» κατὰ σᾷ Φήσομαι"' ἐν γὰρ 
τῷ πρυτανείῳ ἐτίφεσαν τὰς τῶν δικῶν γρα- 
φάς. λέγει ὁ Στρεψιάδης '' προσαποβαλεῖς ἄρ' 
αὐτὰ πρὸς ταῖς δώδεκα." ἀπολεῖς, φησί, καὶ 

τὰ ἐπὶ τῇ γραφῇ ἀναλώματα, μάτην αὐτὰ 
4 ποιήσας, διὰ τὸ περιέσεσθαέ σου τὸν υἱόν 

µου λέγοντα τὺν ἀδικώτερον λόγο», ὃ ἔςιτὺ 
δέκατο» τοῦ τιμήματος τῆς ὀίκης, ὅπερ κα: 

— 4 ⸗ 
λεῖται συνωρύμως παρακαταβολή. 

παρακαταβολὴ καὶ παρακαταβάλ.- 
λειν. οἳ ἀμφισβητοῦντες χρημάτων τινιῶν 
δεδηιευμιένων πρὸς τὴν πόλιν καὶ οἱ περὶ 
κλήρων ἢ ἐπικλήίρω» πρὸς ἰδιώτας ἀντιὸ εν ἤ 70 ρος rug 3— οι» 

— * — ⸗ — 

κοῦντες ἀργύριόν τι κατετίΦεσα», καὶ τότου 
ἐχρῆν αὐτοὺς ςέρεσθαι, εἰ τὴν δίκη» ἧττη- 

- 3 — 4 

θεῖεν, ἐπὶ μὲν οὖν τῶν πρὸς τὺ δημόσιον 
1} ’ --- { αμ] ϱ/ 4 

ἀμφισβητήσεω» ὑῆλόν ἐςιν ὅτι τὸ πέµπτον 
έρος τοῦ ἀιιφισβητουμένε κατετίΨετο" 4π- 
µοσθένης ιέντοι ἐν τῇ πρὸς Πανταίνετον 
παραγραφῇ (441) περὶ ἰδίας τινὺς δίκης φησί 
΄'καὶ μετὰ ταῦτα προσκαλεῖται μέν µε τὴν 
δίκην πάλιν, ἐπειδὴ ἄττον ἀνείλετο τὰς πα- 

ρακαταβολάς., Harp. 
παρακαταθήκη ἐνέχυρον. 
παρπκατεῖχον ἐχρονοτρίβουν" ''οἳ δὲ 

δολίως τοῖς πρέσβεσι προσενεγκάµενοι παρα- 
κατεῖχον ὡς συνάξοντες τὸν ὀῆμον. 

παρακείμενα τὰ νῦν" "Ικανὰ κακὰ τὰ 
παρακείµενα”..«Α Lys. 1046). 

παρακεκινδυνευµένον ἀντὶ τὸ ὑψη- 
λὸν ἢ βλάσφημο». άριςοφάνης Ran. 96) ""γύ- 

52* 
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νιμον δὲ ποιητὴν ἄν οὐχ ευροις ἔτι, τετέςι 
φυσικόν τινα καὶ οὐ βεβιασμιένον, ἢ γεννη- 
τικό», 'ὃσις φ9έγξεται τοιουτονί τι παρακε- 

* 24 4 κ. ΄ v — 

κινδυνευμιένο», αἰθέρα «{ιὸς δωμάτιο», ἡ χρό- 
νου πύδα, q φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὁμό- 
σαι καθ ἱερῶ», γλῶτταν ὃ᾽ ἐπιορκήσασαν 
το η Ὁ Ν e — J “. 
ἰδίω'. ἡ ἄνευ ἹἹτῆ ενός. Εὐριπίδης (αρ. 

" : μις “0 — J o⸗ δης (4Ρ. 
Α Thesm. 207) ομνυμι ὃ” ἱερὸν αἰνθέρ, οἱ: 
χησιν «4ἱός.᾽' ἐξ «ἀλεξάνδρου δὲ ''καὶ χρόνε 

* Ν .. 9 { 

πρόβαινε πούς, καὶ ἐξ Ἱππολύτου (613) "η 
-” 12 * 1 3 8 . . R 

γλὠσσ᾽ ὀμώμιοχ, η δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
παρακεκομμένα" "“κάμοὶ γὰρ ἔσιν ἁμι- 

πέλια παρακεκομμένα” (A Ach. 611), ἀντὶ τᾶ 
μηδὲν ἐντελὲς ἔχοντα, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
ἀδοκίκων νομισμάτων», ἅπερ παράτυπα λέγε- 
ται καὶ παρακεκοµμένα. καὶ νῦν δὲ εἰώθασι 
λέγειν παραχαράκτας τοὺς παρακύπτοντας. 
ὕθεν καὶ παράσηµος ῥήτωρ” "᾿ἀνδράρια µιο- 
χδηρά, παρακεκομµένα, ἄτιμα καὶ παράσημα 

καὶ παράξενα. 
παρακεκομµένος µαινόµενος, ἔξεςη- 

κώς, παράφρω». 
παρακελεύεται προτρέπεται, διεγείρει. 
παρακερὸ αίνω σου. 

7 παρακεχόρδικε», οἷον παρηµάρτηκε, 
λέγουσιν «ἄττικοί. καὶ παράχορδο». 

παρακινοῦντα ἐξιςάμενον. '"οὐχ οὕτω 
παρακεκινηκότες καὶ ὁιεᾳαρμένοι τὴν γνώ- 
µηνν ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν κακῶν ἐς 
3 - . 5 ’ ΄ 1 ’ 

Ἰουλιανοῦ καιροὺς τὸν Πὐτρόπιον ἀνατιὼέ- 
µενοι’ Εὐνάπιός φησι (p. 91 Nieb.) περὶ Eö- 
τροπίου τοῦ εὐνούχου. 

παράκλησις ἀντὶ τοῦ προτροπή" Ἴσο- 
’ 4 8 ., ή ς — 

χράτης Παραινέσεσι (Ὁ) ᾿᾿Ιδιόπερ ἡμεῖς οὐ 
παράκλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γρά- 
ψαντες. ««{υκοῦργος δὲ ἀντὶ τῆς δεήσεως 
ἐχρήσατο, λέγων ᾽ὑμᾶς οἶμαι τοῦτο πον- 
σειν καὶ χωρὶς τῆς ἐμῆς παρακλήσεως., Ηατρ. 

παρακλιδὀ». Ἠοπι. ὃ 348. 
4 3 

παρακλίνασαι παρανοίξασαι. Hom. E 
751) ᾽"ἡμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπι- 
Φεῖναι. “ρισοφάνης (Ρας. 971) "καὶ γὰρ 
ἐκεῖναι παρακλίνασαι τῆς αὐλείας παρακύ- 
πτουσι». κἄν τις προσέχη τὸν νοῦν αὐταῖς, 
2 — μα ) ΄ . * ἀναχωροῦσιν, ——— 

παρακοᾶν παρανοεῖν καὶ παραφρο»εῖν’ 

κοᾶν γὰρ τὸ φρονεῖν. 
παρακοίτης ὁ ἀνήρ, παράκοιτις δὲ 

« ΄ 

ἡ γυνή. 
— 3 2* — — ⸗ 

παρακονᾶν τὺ ἐν τῷ φιλεῖν διατρίβευ». 

παρακεκομµένα — παράλογον a 

παρακοπὴ φρενῶν»ν ἡ φρενιτίασις, lo- 
seph. Β. I. 1 35 4. 

παρα κόψα ς τὸν νἓν παρατραπείς" 
λεύτησε δὲ ἄκρατον πολὺν ἐμφορηδές χαὶ 
παρακόψας, ἤδη γεγονὼς ἔτος πέµπτον χα 

"πε- 

ἑβδομηκοςόν MDiog. L. 4 44). 

παρακροτοῦντες παραναρσύνοτε, 
παρορμῶντες. 

παρακρούεται ἀνεὶ τοῦ ἐξαπωτῇ. ας 

τῆκται δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τοὺς ἱσώντας τ 
ἤ μετρᾶντας κρούειν τὰ µέτρα καὶ ὑιασεεν 

ἕνεκα τοῦ πλεονεκτεῖν. Ἡατρ. 
παρακροσάμενος ἐξαπατήσας, παρα: 

πείσας" 'παῖδας τῶν εὐγενεςάτων οἴκων πα 
ρακρουσάµενος ἐξήγαγεν ἐκ τῆς πόλεως 
MDionys. Hal. fr. Ambros. 123 1). 
—ODD—— 

ὗσα ὁιημφισβητήθη οἷος ἐγένετο παραροτ: 
σασυθαι. 

παράκρουσι» ἐξαπάτην, ἐμπαιγμόν ο. 

Α Εν. 835). '"ἄπιςοί τε γὰρ δόξαντες εἶναι οἱ 
Σαυ»ῖται, καὶ πρὸς τὰς συμιφορὰς ἐς παρά 

χρᾶσιν τᾷ ἀεὶ κρατᾶντος σφῶν σπένδεσδαι, 
οὐχ ὅσον οὐχ εὑροντό τι συμβατικόν, ἀλλὰ 
καὶ ἄσπονδόν σφισι τὸν πύλεμον παρεσεεε: 
σαν) (Ώ]ο Cass. fr. 3θ 8). 

παρὰ κωφὸν ἀποπαρὸ εἴν. πρὀδεις 
τῆς παροιµίας ἡ αἰτία" οὐ γὰρ ἀκήει ὁ 5Ἡ 
φός. ἐπὶ τῶν ἀναισθήτων δὲ λέγεται. 

παράλλωξον πάρελε, "“ἡ γὰρ κατὰ κα 
κρὸ» παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν ὑπιρῃί 
ϱειν τὰς µεταβολάς, ὡς ἐπὶ τῶν ὡρῶν το 
ἐνιαυτοῦς 

παραλλώττουσι» ἀντὶ τοῦ παρίρο' 
ται" Ἱπαραλλάττουσι δὲ ἀλλήλοις τῷ des 
ςήµατι τῶν ὁδῶν ψευσθέντες ὃ τε Πρή 
πιος καὶ Βάλης ὁ βασιλεύς. ο. v. χαρήςί 

ρους. 
παραλλήλων ὑὁμοίω», ἀκολάθων, ἐς 

ἀλλήλω», ἐξ ἴσου. ''καὶ παράλληλον ὀρεξο 
τες τῷ δοκοῦντι πεσεῖσθαι τείχει, συνςῦν 

ὑπὺ γῆς τοῖς ἐναντίοις,͵ ἀντὶ τοῦ ἐξ εδου. 

παραλογίζομαέί σε. 
παραλογισμός ἁπάτη λογισμοῦ. 
παραλογιςής ἁπατεών. 
παράλογο» λέγουσιν ἀρσενικῶς ὁ 13 

ἄλλοι καὶ μάλισα Θακυδίδης (1 Ττ, 286) Ώ 

παράδοδον καὶ ὃ οὐκ ἄν τις προσδοκήσο, 

οἷον ''τὸῦ πολέμου τὸν παράλογον, καὶ ὅτι 
ἐγένετο πολὺς ὁ παράλογος. Προκόπιος aà 



παράλογο» Ὁ-- παραπεπτωκώς 

9 13) "οἱ μὲν ἄλλοι τοῦ πλήθες ἐκλογιζόμε- νοε τὺν παράλογον, ἔδοξε μανιώδης εἶναι αὐ- — * . 7 - — τοῦ ἡᾗ ἔννοια." καὶ αὖθις "τοῖς δὲ Ῥωμαίοις Ψδάμβος καὶ ἀπιςία πρὺς τὰ γινόμενα παρέςη πλείω» η τοῖς τὰ παράλογα ὀνείρατα ὁρῶσιι" παράλογον τὸ ἀνέλπιςον, τὸ παρὰ προσ- δοκίων. '"οὐδέ τις ἦν ὃς οὐκ ἠψέλησε τὸ μὴ 2* . {! / οὐ δεατὴς γενέσθαι παραλόγου ἕἔτως εἰς μέ- γεῦος παρασκενῆς)' ἀντὶ τοῦ παραδόξου. παράλογος" Θουκυδίδης (Ἡ 55) οἱ δὲ "4θηναῖοι ἐν παντὶ δὴ ἀθυμίας ἦσαν, καὶ ὁ παράλογος αὐτοῖς μέγας ἡ», πολὺ δὲ μείζων ἔτι τῆς «ρατιᾶς ὁ μετάµελος.' καὶ αὖθις '"οἳ δὲ σοφίσµασι καὶ παραγωγαῖς ἐκκρούοντες ἡιιᾶς ἀεί τε καὶ καθ’ ἡμέραν κύριοι τῶν ἡμε- τέρων ἐκ τοῦ παραλόγου γε;ένηνται. ο ν. παραγωγαῖς. Πάραλοι οἵ τε ἐν τ νηὶ τῇ παράλῳ : [ Π . - ΄ - πλέοντες καὶ οἱ τὴν παράλιον τῆς «ττικῆς κατοικοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι ΠΠεδιάσιοι καὶ «4ιάκριοι. Πάραλος δὲ τριήρης ἱερὰ καλεῖται, ἥτις διηνεκῶς ταῖς ἐπειγούσαις χρείαις ὑπι- [4 ΄ J - 2 - θέτει. ὁπύτε δὲ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς µεταπέιι- ψασθαι σρατηγὺν ἐβούλοντο, ὥσπερ «ἄλκι- βιάδην ἀπὸ Σικελίας, τῇ Παράλῳ ἐχρῶντο. ε ο ει λέγεται δὲ ἡ αὐτὴ καὶ Σαλαμινία. ὕςερον δὲ ἄλλαι δύο προσεγένοντὸ αὐταῖς, "4ντιγονίς τε καὶ «{ημητριάς. .  Πάραλος ναῦς ἱερά, δεωρίς" ἦν δὲ καὶ ἑτέρα Σαλαμινία ναῦς. τευθὶς δὲ πάρα- λος(Α Ach. 1125) ἡ παραθαλασσία, ἡ ἡ παρὰ τοὺς ἅλας κειµένη. » Πάραλος, «{ηιοσθένης Φιλιππικοῖς (8 99), µία τῶν παρ 4θηναίοις πρὸς τὰς δη- * µοσίας χρείας διαπειιποµιένω» τριήρω», ἀπό τινος ἥθωος τοῦγομα λαῤοῦσα. Πάραλοι δ᾽ ἐκαλοῦντο οἱ ἐπιῤεβηκότες αὐτῆς, οἳ καὶ διὰ ’ ο ς 4 ’ 2 4 ’ ταύτην» τὴν υπηρεσίαν ὁ' τε ὀβολοὺς ἐλάμ- βανον καὶ τὺ πλεῖςον τοῦ ἐνιαυτοῦ οἴκοι τε ἔμενο», καὶ ἄλλα τινὰ ὑπζρχεν αὐτοῖς παρὰ τῆς πόλεως. Ἠατρ. ζ ο Πάραλος ἢἤ Σαλαμινία. αὗται ἱεραὶ τριήρεις δηµόσιαι, ἐπὶ τὰς τῆς πύλεως χρείας πεμπόµεναι καὶ ταχυναυτῦᾶσαι: καὶ ἦσαν ὡς -- α ἂν ὑπηρέτιδες ταχεῖαι οὖσαι, Ἡ μὲν ὕπηρε- .. 4 [ή “ν αι] 4 7 * τοῦσα εἰς τὰ Φεωρικά, M εἲς τὰ δημόσια 2 - Geh. Α Αν. 1204). καὶ αὖθις ''οἳ δὲ 49 ηναῖοι . ’ — κ ας 1. 3 πέµπουσι τὴν Πάραλον, καλοῦντες αὐτὸν ἐπὶ κρίσιν,’' τουτέςι τὸν ᾽ἀλκιῤιάδην. παραλοῦμαι παροιμιακῶς' εἰώθεισαν 
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7ὰρ πρότερον ἐν τοῖς βαλανείοις οἱ πλέσιοι παραλούειν τοὺς πένητας, 4ριςοφάνης 3ἄνα- γύρω “ἀλλὰ πάντας χρϱὴ παραλοῦσθαι καὶ τοὺς σπόγγοις ἐἄν,' οἷον συνεισιέναι τοῖς πλουσίοις, ὧςε μηδὲ σπόγγους φέρειν, ἀλλὰ τοῖς ἐκείνων χρησδαι. παραλυπῶ αἰτιατικῇ. παραλῦσαι ἀφελέσθαι"' ''βουλόμενος ἀναπαῦσαι καὶ κόπου παραλῦσαι τοὺς ἰδίες σρατιώτας. καὶ αὖθις Σιμόκαττος ''οἳ δὲ τῶν ὕπλων παραλυθέντες οὐκ εἶχον ὃ τι χρήσον- ται τοῖς Φυμιοῖς. παραλύσας ἀντὶ τοῦ διαδεξάµενος" “παραλύσας αὐτὸν τῆς ἀρχῆς.' Παράλων. διῄρητο εἰς ὁ΄ μοίρας πάλαι ᾗ «άττική: Πωνδίων γὰρ διαδεξάµενος Κέ- χροπα, προσκτησάµενος δὲ καὶ τὴν Μεγα- ρίδα, ἔνειιε τὴν χώραν τοῖς παισὶν εἲς ὁ' μοίρας, «4ἰγεῖ μὲν τὴν παρὰ τὸ ἄςυ μέχρι Πυθίου, Πάλλαντι δὲ τὴν παραλίαν, «{ύκῳ δὲ τὴν διακρία», Νίσω δὲ τὴν ΙΗεγαρίδα. ριςοφάνης ys. 58) ''ἀλλ' οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ πάρα." παραμείψας παραλλάξας. παραμελῶ γενικῇ. παραμπυκίζεται (Α Lys. 1320) παρα- πλέκεται τὰς τρίχας. παραµυνῆσαι συιβουλεῦσαι. καὶ πα- ραμυθήσασθαι ὡσαύτως. παρανάλωμα" "ὁ Καρῖνς --- παρα- »άλωμµα τῆς τρυφῆς ἐποιεῖτο φόνους, του- τέςι προσύν΄ηµια. οἳ.ν. Καρῖνος. παράνοια" (A Nub. 844) "πύτερον πα- ρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω;”' οἷον πρὸς τὸν πατέρα δικάσοκαι, καὶ δείξας αὐτὸν µαι- »όμενον οὕτω τὴν µανίαν παύσω, εἰς τὸ ὃν- καςήριον ἀγαγών. παραπαίω» παραφρονῶν, ληρῶν" '-ᾱ- γ»οῶν καὶ παραπαίων ὁλοσχερῶς᾽' Eolybius). παράπαν καθόλου, παντελῶς" “καὶ µά- λισα παρορµηςΨηναι φήσας πρὺς τὴν ἐπιῤο- λὴν τῆς πραγµατείας διὰ τὸ µηδέποτε τὴν Γὐρώπη» ἐνηνοχέναι τοιοῦτον ἄνδρα παρά- παν οἷον τὸν 4μυύντη Φίλιππον") (Ροἱγν. 8 11). παραπεπληγκένα µανικά" (Α Ἐοε. 137) ᾿ὅσ᾽ ἄν πράξωσι», ὥσπερ μεθυύντων ἐςὶ πα- ραπεπληγιένα.'' παραπεπτωκώς ἀντὶ τοῦ ὕποπεπτω- κώς «Πημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Στεφάνου (α 84). Harp. * 
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παραπέταλοι πετάλοις ἐσκεπασμέναι" 
"αἱ δὲ τριήρεις ἦσαν κόσμῳ διαπρεπεῖς, ἀρ- 
}ύρῳ τε τὰ ἔμβολα καὶ χρυσῷ τὰς πρύμνας 
παραπέταλοι, 

παραπέτασρα παρακάληµιια, παρά- 
πλωμα, τὸ λεγόμενον ῥῆλον. 

παράπηγμα κανών. καὶ εἰδός τι ὀργά- 
νου ἀςρονομικοῦ. ''εἶ δὲ ἰδιωτικὺν παράπη- 
για ἀψικάρδιο» ἐφέλεις πρὸς τὸν 9 άνατο», 
εἴπω”. (Μ. Anton. 9 8). 

παραπικρασμός ἡ ἐν ἐρήκῳ πολλάκις 
γενομένη ἀντιλογία τῶν Ἰσραηλιτῶν. Theo- 
doret. in Ῥν. 94 9. 

παραπλαγιάσας πλασάκενος. 
παραπλῆγαςπέτρας (Ηοπι. ε418) πα- 

ραλίας, πλησσομένας ὑπὸ τῆς ϱαλάσσης. 
παραπλήκτῳ τῇ µανικῇ" Σοφοκλῆς (ΑΙ. 

339) "“Ἱπαραπλήκτῳ χερὶ συγκατακτάς.͵ καὶ 
«ἄἰλιανός "ὃ δὲ ἐκ ἠνέσχετο παραληρεῖν αὐ- 
τόν, ἀλλὰ τὴν τῶν λόγων παραπλῆγα λύτ- 
ταν κατεσίγασε" καὶ τῶν «{ιοσκούρων ἑνὺς 
τὸ ξίφος ὁιηρμένον τε καὶ ἐπανεςὸς ... καὶ 
πληγεὶς καιρίως ἐξέγρετο”' (οί, ν. Επίκουρος ἀ). 

παραπλήξ µαινόμενος, παράφρων" 4ρι- 
ςεοφάνης Πλήτῳ (0435) "ἣν ὁ’ εἰς παραπλῆγ 
ὤνθρωπον εἰσελθὼν τύχω, πύρναισι καὶ κύ- 
βοισι παραβεβλημένος.. ὁ ἄφρω», ἀπὺ τῶν 
κρουµμάτων τῶν ὁιαπεπτωκότων τοῦ ἐναρμο- 
νίου λυρισμοῦ. ἢ ὁ µωρός"' ἀληθῶς γὰρ ἡ 
ἀσωτία πεπληγµένη ἐςὶ διάνοια. καὶ αὖθις 
ὕπαραπλῆγι ἐοικότα ἐνθένδε ἁπαλλαγηναι) 
(Ῥτοεορ. Άτο, 12). 

παραπληξία μανία. 
παραπύόδας εὐθέως, ἡ ἐγγές, ἡ πλησίον" 

Eolyb. 811) "μετὰ ταῦτα παραπόδας ἀκρα- 
τέςσατον μὲν αὐτὸν δείκνυσι πρὺς γυναϊκας. 
καὶ αὖθις "παραπύδας οὐ συμμαχικιῶς ἀλλὰ 
δεσποτικῶς χρῶντωι.' ο ν. καθικόµενα. 

παραποθίξειν ἐμποδὼν γίνεσθαι" 1ΠΠο- 
λύβιος ( 28) ""ῥατώύεις ὄντας τοὺς τύπους 
ἐμπλέκεσθαι τοῖς ἐφάμμιασι καὶ παραποδίζειν 
τὴν τῶν ὅπλων χρείαν.' 

5. παραπολύ παντελῶς"' Θηκυδίδης ἐν α΄ 

(29) ΄Ἱκαὶ ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παραπολύ.. 
ν παραπολύ ἀντὶ τοῦ πάνυ, παντελῶς" 

4έξιππος (ρ.34 Nieb.) ᾿Ἱπαραπολὺ ἀπελείπον- 
το τᾶ πείθεσθαι τοῖς εἰσηγουμένοις ἡσυχίαν 
αἱρεῖσθαι.'' ριςσοφάνης Πλούτωῳ (445) "δει. 
»ύτατον ἔργο» παρωπολύ, ἀντὶ τοῦ πάνυ 
πολύ. 

παραπέταλοι -τ- παρασπονδήσας 

παραπρεσβεία τὺ ἔξω τῶν» προςετα- 
γιένω» τι διαπράξασθαι' ᾿ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἐχαλέπαινεν οἷα εἰκός, καὶ παραπρεσβείας 
ἐκρίνετο Ἰωάννης ἅτε οὐ πρὸς τὸ συνοῖσον 
τῇ πολιτεία διαπραξάµενος.. καὶ αὖθις '"οὗ- 

τος τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν ἀπειλεῖ παραπρεσβείας 
αἱρήσειν καὶ διώξεσθαι.'. Menand. exe. leg. 
Ρ. 378. 

παρὰ προσδοκία», τουτέςι μετὰ κιό- 
χῶου. 

παραρρεῖ ὑὐοτικῇ. 
παραρρητοῖς (Ποπι. 1536, Ν 726) πα- 

ρη/ορικοῖς λόγοις, παραμυθήµασι», ὑποθή- 
καις. οἳ δὲ συμβουλαῖς. 

παραρρύματα (Ἐκοά. 85 10) δέρεις, σκε- 
πάσµατα. 

παραρρυῶμεν (Πεὺτ.2 1) παραπέσωµεν. 
παρασάγγης εἶδος µέερου Περσικοῦ, 

ὃ ἔσι λ΄ σάδια. Ἐενοφῶν (ΟΥτ. 6 3 10) "“ὁ δὲ 

Κῦρος, ὁπόσον, ἔφη, ἄπεςι τὸ «ράτευµα; οἳ 

δὲ ὡς ῥ' παρασάγγας εἰπον." 
παράσειρος ὁ ἀκόλουθος ἵππος. 
παρασηµαίνει δηλοῖ, χαράττει. 
παράσηµος ἀδθόκιμος. καὶ παράση: 

μον τὺ σεσηµασμένον καὶ ὕποπτον": “καὶ 
παράσηµον ἦν τὸ λεγόμενο», καὶ φυγὴν ἐδό- 
κει δηλοῦν' (Theophyl. Sim. 3 15). 

παράσηµος ῥήτωρ «{ημοσθένης ἐν τῷ 
ὑπὲρ Ἀτησιφῶντος (243). ἐκ μεταφορᾶς εἰ- 
ρηται ἀπὸ τῶν νομισμάτων, ἃ καλοῦσι πα- 
ράσηµα ἦτοι ὅτι ὑποχαράττεται ὑπὸ τῶν ἀρ- 
γυραμοιβῶ» σημείῳ τινί, ὃ τὴν φαυλόσητα 
δηλοῖ, ἡ ἐπειδὴ παρατετύπωται καὶ παρακε- 
χάρακται. Ἠατρ. 

παράσιτος κύλαξ, τραπεζολοιχύς, κοσ: 

σοτράπεζος. "βελονοπώλης. οὗτος δανειςὴς 
ἦν, παράσιτος Παμφίλου τοῦ δηκαγωγοῦ” 
(αν, A Plut. 174). 

παρασκευάζω αἰτιατικῇ. 
παρασκευή" "ὃ δὲ ἐπεκλήθη κριτικὸς 

Ἰραμματικός, οἷα γραμματικὴν ἔχων παρα- 
σκευήν. περὶ Εκαταία φησί. οἳ ν. Εκαταῖος, 

παρασκήνια. ἔοικε παρασκήνια καλεῖ. 
σθαι ὁ παρὰ τὴν σκηνὴν ἀπούδεδειγμένος τό- 
πος ταῖς εἰς τὺν ἁγιῶνα παρασκευαῖς. ὁ δὲ 
ἀίδυμος τὰς ἑκατέρωδεν τῆς ὀρχήςρας εἰσ- 
όδους οὕτω φησὶ καλεῖσφαι. Ἠπτρ. 

παρασπιςής παρεςὼς ὁπλίτης. 
παρασπονδήσος παραβὰς τὰς σπον- 

δάς. 



παρασπονδοῦμαι -- παρατέταµαι 

παρασπονδοῦμαι παραβαίνοµαι. παραςαδόν»ν (Ποπι, O 923) παραςατικῶς, κατὰ τρόπο», κατὰ τὸ δέον. a παράςασις σάσις παρά τινα ἄτιμος. γένεται δὲ ἐπὶ τῶν χρεωφειλετῶν. ν  παράςασις ὁρμή, προθυμία" (Ώϊοάο. ε.2 ρ.609) "καὶ παράςασις ψυχῆς πρὸς έλευ- Φερίων ἐνέπεσε τοῖς πλήὔεσι, διὸ πρὸς ἆλ- λήλους ἐδεινοπάνεν.͵ καὶ παράςηµα ψυ- χῆς"' (οδερμ. Β. ]. 2 90 7) "οἱ δὲ Ρωμαῖοι δὲ ἀλκὴν σώματος καὶ παράςηµια ψυχῆς ὀλίγε δεῖν τῆς οἰκουμένης ἐκράτησαν.,  παράςασις. τοὔνομα πολὺ παρὰ τοῖς ῥήτορσι», ἔςι δὲ ὁραχμὴ καταβαλλομένη ὑπὸ τῶν δικαζοµένων τὰς ἰδίας δίκας' Ἰηέναν- 6ρος Μισογύνη " ἕλκει δὲ /ραμματείδιον ἐκεῖσε δέφυρον καὶ παράςασις µία ὁραχμή.”' “4ρι- ςοτέλης δὲ ἐν “θηναίων πολιτείᾳ περὶ τῶν Φεσμοῦθετῶν λέγων φησίν "εἰσὶ δὲ γραφαὶ πρὸς αὐτούς, ὧν παράςασις τίθεται, ξενίας καὶ δωροξενίας, ἄν τις δῶρα δοὺς ἀποφύγῃ τὴν ξενίαν», καὶ φευὺεγγραφῆς καὶ ψευὺο- κλητίας καὶ ῥουλεύσεως καὶ ἀγραφίου καὶ µοιχείας. «{ημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὺς ἐν τοῖς περὶ νομοθεσίας τοὺς διαιτητάς φησι λαχεῖν τὰς δραχμάς, µίων μὲν ὑπὲρ τῆς λήξεως, ἣν παράςασιν ἐκάλουν, ἑτέρων δὲ καῦ’᾽ ὕπωμο- σίαν ἑκάςη». Harp. παραςάται οἱ ὁμόζυγοι τῶν λόχων πρω- τοςάται καὶ ἐπιςάται, διὰ τὸ παρ ἀλλήλοις ἵσασψθαι. παραςατεῖν τὸ συμμαχεῖν' «4ρισοφά- νης Πλούτῳ (Th. 376) '"ώσώ' ἡμῖν Φεὺς πα- ραςατεῖν καίπερ γυναιξὶν οὔσαις. καὶ πα- ραςάτης' ρριωνός (πά. 34 ϐ) ᾿πρόςαγμά σφισιν ἦν, ὅπως τις ἐκνηξάμενος ςαίη, ἐν τῷ ὕδατι προσµένει» τὸν παραςάτην οἱ ἐσόμε- νο». καὶ Εὐνάπιος (ρ. 102 ΝΙευ.) ᾿ πολὺ ὃιε- σῶτας ἀλλήλων χωρεῖν ἐκέλενεν, ὅπως μὴ ῥουποίη τὰ ὅπλα, μήτε τῷ παραςάτῃ ὕλι- βόμενα μήτε τῷ φέροντι διὰ τὸν συνωδισμὸν περικτυπόµενα.᾽' καὶ Diodor. Βία, 20 11) Ad- ραςατικώτερο» τὸν κίνδυνον ὑπέμειναν.' “καὶ λαβύντες παράςασιν εἰς τοὺς οἰχομένες γεν- ναίως ἀποθανεῖν ἀντὶ τοῦ ὁρμήν», τόλμαν. καὶ ἐπίρρημα παραςατικῶς" 'ὃ δὲ ἔγραφε πικρῶς καὶ παραςατικῶς, ἁλάςορας ἀποκα- λῶν καὶ παλαμναίες διὰ τῆς ἐπιςολῆς᾽ (αξ γ. ἁλάςωρ). καὶ αὖθις (Ώϊοάοτ. Sie. {. 5 p. 627) "διελέχθη παραςατικῶς ἅμα καὶ παρρησια- 
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ζόμενος.' παραςαυροῦντες ὀρθὰ ξύλα πηγνύν- τες" "οἱ δὲ παραςαυρᾶντες ξύλα τῇ --- ὁλι- σφηρόν (ο, ν. ἐκάλθαξαν). παραςησάµενος παραλαβώ», ἑλώ», κα: ταςρει/άµενος. παραςήσοµαι ἐναντίον σοῦ ἐνώπιόν σου ςήσομαι. (Β9. 5 5) "τὸ πρωὶ παραςήσο- µαί σοι. τῦτο δὲ ἁρμόδιον λέγειν τοῖς κατ Ηλίαν βεβιωκόσι καὶ παθῶν ὑπερανεςηκύσι. παραςησώμµεδα αὐτὸν εἲς κρίσι», Πολιτείας (p. 555B), ἀντὶ τοῦ καταςήσω- µεν αὐτὸν εἰς κρίσιν. τὸ μὲν γὰρ ἔγκλημα ἀντωμιοσία καλεῖται, ὁ δὲ ἐγκαλῶν γράψας εἲς πινακίδιον καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπίσημον μεθ’ ὑπηρέτου τῷ ἐγκαλουμένῳ ἐπιδίδωσι. παρασιχίς. '' "Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς εἲς τι τῶν» ἰδίων συγγρακµάτω» ἐχρῆτο µαρ" τυρίοις ὡς Σοφοκλέους, αἰσθόμενος δὲ ὁ 4ιονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ τὸ γεγονός. τοῦ δὲ ἀρνουμένε καὶ ἀπιςοῦντος ἐπέςειλεν ἰδεῖν τὴν παραςιχίδα" καὶ εἶχε Πάγκαλος” MDiog. 1.5 99). παραςορῶ ἐκτενῶ, ἀπὸ τῶν βυρσῶν' (Α Eq. 479) "ἐγώ σε, νὴ τὸν Ἡρακλέα, πα- θϱαςορῶ.) παρασύρω αἰτιατικῇ. παρὰ σφᾶς ὅσον ἐκ ἐσπλεῖν, παρὰ Θουκυδίδη (2 94), ἀντὶ τοῦ σχεδόν, ὡς τὸ µόνον οὐχί. παρὰ σφῇῆσι παρ’ αὐταῖς. παρὰ σφίσι δέ, διὰ τοῦ τι, παρ αὐτοῖς. παρασχεὺδό» παραυτίκα. παρασχηματίζειν' "τοὺς τοῦ βασι- λέως ερατιώτας διέβαλε, φάσκω» τότες μιὲν παρασχημιατίζειν οὐδεμίαν ἁληθινὴν χρείαν παρεχομένας.'' τοῦ ἀληθοῦς παρατρέπεσθαι. παρασχό», ἐπίρρημα" ᾿εἰ δέ γε παρα- σχὺν οὕτω κατάδηλος γένηται, δόξαι λέγειν ὡς παραγέγονε λέξων περὶ τῶν πρέσβεων. παραταχθδείς παρ αὐτὸν ταχθείς. παρατέθηγµαι ἠκόνημαι. παρατεῖναι τὸ ἐπιτρῖψαι καὶ ἀπολέσαι. κωμιικὺς ἐπὶ Εὐβοίας (Ναὺ. 913) ""ο)”" πὺ γὰρ ἡμῶν παρετάύη καὶ Περικλέους.' παρατενεῖς ἀπολεῖς, ἐπὶ πλέον παρελ- κύσεις. παρατέταµαι ἐξώγκωμαι"' 4ριςοφάνης (Tagen.) ᾽ἅλις ἀφύης' παρατέταµαι γὰρ ἐσθίων.'' λέγεται καὶ ἑνωιῶς ἡ ἀφύη. 

ες 0 « ο 
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παρατετολμηκύτες ἑαυτῶν ἀφειδή- 
σαντες" Πολύβιος παρατετολμηκότες καὶ 
τελέως ἀπελπίσαντες τὴν σωτηρίαν. 

παρὰ τὴν αὑτῶν φύσιν ἀντὶ τοῦ πα- 
ραδύξως" ''οἱ δὲ τύραννοι παρὰ τὴν αὐτῶν 
φύσιν ᾖδέσθησαν τὴν ἱέρεια» κακῷ το περι- 
ῥαλεῖν. 

παρατηρημάτων ἐπιτηρήσεων, κληδο- 
»ισμιῶν» καὶ ἀπαντήσεων καὶ οἰωνοσκοπιῶν 
καὶ πιαντειῶν. 

παρατηρώ αἰτιατικῇ. 
παρατίλλεται ὁιασείεαι, τὰς τρίχας 

τοῦ πρωκτοῦ ὁιατίλλετω. αὕτη γὰρ ὥριςο 
δίκη τοῖς μοιχοῖς, ἀποραφιωίδωσις καὶ παρα- 
τιλιοὶ τοῖς πένησιν' οἱ γὰρ πλούσιοι χρή- 
ατα παρέχοντες ἀπελύοντο, οἱ δὲ ἀποροῦ». 
τες, μὴ δυνάμενοι Χρήμασι λυτροῦσθαι τὴν 
πυγή», δημοσία ο ἔπασχο». ριζοφάνης 
Ηλούτῳ (168) "ὁ ὁ’ ἁλούς 7. μιοιχὺς διὰ σέ 
που ———— καὶ αὖθις "4ριςοφάνης 
Ach. 91) “Ἱπαρατίλλομαι. παρατίλλομαι δὲ 
κ... ἐπιγράφουσι (οί. ν. ἀπορῶ). 

παρὰ τὸ καδεςηκός, οἷον παρὰ τὺ 
νόμιμο», παρὰ τὸ πρίπο». sch. Tue. 98. 

παράτοπον εἲς κακὺν τύπον" Ἱπαράτο- 
πον ὁρμίσαντες διὰ τὴν ἀπειρίων, ἔσι ὁ) ὅτε 
καὶ διὰ τὰς άμπώτεις τῆς δαλάττης.” 

παρὰ τοσύνδε ἦκον ἀπορίας ὁ ὑπὸ τῶν 
καχοπραγιῶν ώσε ἀπὸ κυνηγεσίων ἐτρέφοντο.” 

παρὰ τούτου ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τούτο, καὶ 
παρὰ τοῦτον ἀντὶ τοῦ πρὸς τοῦτον. οὕτω 
πανταχοῦ “4ρριανύς. 

παρατρέπω αἰτιατικῇ. 
παρατρέχω αἰτατικῇ. 
παρατριβή λογομαχία, ἐ ἔρις τὴν γενομέ- 

»ην πρὸς αὐτὸν παρατριβὴν καὶ ζηλοτυπίαν.”' 
παρατρύζει παραφωνεῖ, εἴληπται δὲ 

ἀπὸ τῶν ὀρνέων, ὅταν τοῖς οἰκείοις νεοττοῖς 
γοερὰ ἐπιφωνῶσι. 

παρατρυφῶ δοτικῇ. 
παρατνχόν ἀντὶ τᾷ παρατυχόντος, ὡς 

καὶ ἐξόν ἀντὶ τοῦ ἐξύντος. sch. Thue. 1 76. 
παραυδήσας παραμυθησάµενος. 4ο]. 

Hom. ο 93. 
πάραυλος ὁ ἐν ἀγροῖς. ἢ πάραυλος πα- 

θατεταµένη. ἢ ἐγγύς, παρὰ τὴν αὐλήν. ἢ 
Φρηνητική, παρὰ τοὺς αὐλούς. Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 802) "τίνος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπες; 

παραντόθὃεν αὐτίκα, ἀπὸ τοῦ παρόν» 

παρατετολμηκότες -- παραχρῆμα 

µεν ἐπεξελθόντες, ἐν χερσὶ ςήσασθαι τὸ τέ: 
λος τῆς μάχης.” 

παράφορος ὁ παρ ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ δαί- 
µονος παραφερύµενος. ' συνενθ ασιῶντες αὖ- 
τοῖς καὶ τῇ παραφόρῳ τῆὺε φιλοτιµίᾳ, τῇ 
χακίςη δαιμόνων, ἐκριπισθέντες ἀπολώλασι" 
(οἱ ν. ῥιπίζεταὴ. 

, , J 
παραφρόνιμον παράφρονα, ἀνόητον, 

καὶ ἄπορον περὶ τὰ φρονήματα" (808 69Ι) 
"Ἴσθι δὲ παραφρύνιµο», ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 
πεφάνθαι κ’ ἄν, εἰ σε νοσφίζομαι. 

παραφρονῶ αἰτιατικῇ. 
παραφρυκτωρεῖν τὸ τοῖς φρυκτοῖς 

παρὰ τὸ προσῆκον» χρῆσθαι, τουτέςιν ἐπὶ 
συμφέροντι μὲν τῶν πολεμίων ἐπὶ βλάβῃ δὲ 
τῶν φιλίων», ὡς καὶ «Γείναρχος ἐν οἰκείῳ λόγῳ 
ἐχρήσατο. Harp. 

παραφρυκτωρευόµενος. οἳ κακουρ- 
7ὄντες περὶ τὰς φυλακὰς καὶ φρυκτὺς ἆνα- 
τείνοντες ἐναντίης τοῖς πεπιςευκύσι τὴν φι- 
λακὴν καὶ ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῶν ἀντικα- 
ΜΦεζομένων παραφρυκτωρεύεσθαι λέγονται, 
ὡς φησι .4{υσίας (13 67) “τούτων εἷς ὁ πρε- 
σβύτερος ἐν Φικελία παραφρυκτωρευόµενος 
τοῖς πολεμίοις ληφθΦεὶς ὑπὸ {αμάχου ἀπε- 
τυκπανίσθη.' 

παραφυλάσσω προσδοκῶ: Ἰώσηπος 
(vitae suae p.21) ΄παραφυλάσσω γὰρ ἐν λάλ- 
βῳ Πλάκιδον εἷς τὴν ΓΓαλιλαίαν ἀναβῆναι 
δὲ ἐννοίας ἔχοντα. 

παράἀχαράκτης διαςροφεύς. 

παραχορδιεῖς παράσεµνον ποιήσεις, 
μη δ ἐν παραφῦέγξῃ, ἀλλ’ ἃ δεῖ εἰπεῖν εἴπης' 
(Α Ecel. 200) | 'σαυτῷ προσέχω», ὅπως μηδὲν 
παραχορδιεῖς ὧν δεῖ σ ἀποζεῖξαι.) 

παραχορδέζει» διαφωνεῖν, ἁμαρτάνει». 
παραχρᾶται πολύ, σφοδρῶς συ»ουσιά. 

ζει, ἀκολάσως μίγνυται. εἴρηται δὲ καὶ περὶ 

ἑκάςσου πράγματος ἐκ περιουσίας γενομµένου. 
περὶ «ὀριγένους ''σοὶ δὲ κακοµηχανία εἰς αἰ- 
σχρότατον ἄνδρα ἐπενοήθη" «άἰδίοπα γὰρ 
αὐτιῷ παρεσκεύασαν εἲς παράχρησιν τὸ σώ- 
µατος. ον. «ριγένης. 

παραχρῆμα παραυτίκα, εὐθέως" "μη: 
δὲν δὲ μηδὲ ἐκ τοῦ παραχρῆκα ἀποκριναμί' 
ρω». η ἀντὶ τὸ ἐκ τᾷ παρατυχόντος" "καὶ 
ὡς ἐν τῷ παραχρῆμα ὡρμηντό τε ἐξιέναι 
καὶ ψηφίσµατι τὴν ερατείαν ἐκύρωσαν, ὡρ- 
µητό τε πᾶς ἐς τὴν ἐπιχείρησιν' «4{έξιππός 

τος χρόνου. «4ρριανός | ̓παραντόθεν ὡς ἔχο- ἱ φησι (ρ.35 Nieb.). 



παρδακόν -- παρείραντα 

παρδακόν. Α Ῥαο. 1148. 
παρδαλῆ παρδάλεως δορά" ριστοφά- 

νης (Αν. 1950) "πέιψω πορφυρίωνας ὄρνεις 
ἐπ᾽ αὐτὸν παρδαλᾶς ἐνηκμένους.. πόρδαλις 
τὸ ζῴον"' Ὅμηρος (Ν 103) '"θώων πορδαλίων 
τε λύκων τ᾽ ια πέλονται καὶ 4ρισοφάνης 

(5. 1015) ''σὐδέν ἐςι Φηρίον γυναικὺς ἁμα- 
χώτερο», οὐδὲ πῦρ, ὁδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς ἐδεμία 
πόρδαλις.᾽ 

παρέβαλεν ἐχθροὺς καὶ ἀλλοτρίες εἰρ- 
γάσατο" 'Ὁ δὲ παρέβαλε τοὺς ἀνθρώπους 
τοῖς ὄχλοις, ὥςε μετὰ πάσης ὕβρεως συλλη-, 
φΨΦέντας ἀναχόῆναι δεδεµένες᾽' (Ῥο]νυ. 40 4). 

παρεβάλετο ὥρμησεν, εἰσήλασε" πα- 
ρεβάλετο µάλα εὐκαρδίως ἐπ αὐτὸν ὀρμή- 
σας.’ ἢ ἀπροβούλως ἔκρινε. 

παρεβέβλητο τροφή ἐδέδοτο" '"ἄρει 
γὰρ αὐτῇ παρεβέβλητο τροφή," τουτέςι τῇ 
χαμήλῳ. 

παρεγγεγραμμιένος ὁ μὴ ἀξύς. 
παρέγγραπτον» νύδον, καὶ παρεγ- 

γράπτους ξένους, νόφους. 

παρεγγυᾷ παραδίδωσι, παραγγέλλει,πα- 
θαινεῖ, παρακατατίφεται" Ἐενοφῶν (Anab. 4 
7324) "᾿βοώντων τῶν ςρατιωτῶν καὶ παρεγ- 
γυώντων, ἔνθα δὴ ἔφεον ἅπαντες. καὶ αὖ- 

δις 47 35) "ὁτεδὴ παρεγγυήσαντος οἱ σρα- 
τιῶται φέρουσι λίφους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν 
µέγαν. ἐνταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων» πλῆ- 
Φος καὶ ῥακτηρίας καὶ γέρρα.”) 

παρεγγυήσαντος παρασχόντος, καὶ 
παρενεγγύα παρήγγελλεν" 'ὃ δὲ παρενεγ- 
γύα αὐτῷ Πέρσαις μὴ συμπλέκεσθια,' 

παρεγγύησε καὶ παρεγγυηψθέντος, 
παρεγγύησε μὲν ἀντὶ τοῦ παρέδωκεν Ἰσαΐος, 
παρεγγνηΦέντος δὲ ἀνεὶ τοῦ παραλαβύντος 
ὁ αὐτός. Harp. 

πάρεδρος. “4ριςοτέλης ἐν τῇ «49 ηναίων 
πολιτείᾳ φησί "λαμβάνεσι δὲ καὶ παρέδρες 
ὅ τε ἄρχων καὶ ὁ πολέμαρχος, δύο ἑκάτερος, 
οὓς ἂν ῥούληται. καὶ οὗτοι δοκιμάζονται ἐν 
τῷ δικαςηρίῳ πρὶν παρεδρεύειν, καὶ εὐθύ- 
νας διδόωσιν ἐπὰν παρεὀρεύσωσιν. ἔςσι δὲ 
ἡ λέξις συνήθης οὐ τοῖς ῥήτορσι μόνον ἀλλὰ 
καὶ τοῖς κωμικοῖς. Πατρ, 

παρέδωκεν. ὁ ἀπόςολος λέγει (πἆ Rom. 

1 28) ᾿Ἱπαρέδωκεν αὐτοὺς ὁ φεὺς εἲς ἀδόκι- 

μον νοῦν,' τουτέσι συνεχώρησε. 
παρεθέντος ἐκλυθέντος, καὶ παρε: 

δείς παραλυθείς. καὶ παρείδη ἐξελύδη, 
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ἐχαυνώθη" 'ὃ δὲ κιδύνοις ὑμιλήσας παρεί- 
δή τὸ σῶμα πᾶς,.καὶ λυπηρῦ Φανάτη τέλει 
παρεδόθη.. καὶ παρείθησαν ἀντὶ τοῦ πα- 
ρελύθησαν' Ιώσηπος "οἳ δὲ πλήΨει τῶν πο- 
λεμέων παρείθησαν τὰς δεξιάς. καὶ αὖθις 
MDiodor.t.2 ρ. 634) ''οἳ δὲ τᾶ μὲν ὁλοσχερᾶς 
(όβου παρείθησα», περὶ δὲ τῶν κατὰ µέρος 
ἐγκλημάτων πικρώς ὠνειδίσθησαν. 

πάρει ἐλήλυθας, παρεγένου" (Α Αν. 316) 
“τίνα λόγο» ἄρα ποτὲ πρὸς ἐμέ, φίλ, ἔχων 
πάρει; κοινό», ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἠδύν, ὠψε- 
λήσιμο», ἀντὶ τοῦ κοινωφελῆ. ἀσφαλῆ, τη- 
τέςιν ἆληθῆ καὶ σφαλῆναι μὴ δυνάµενο». 

παρειά γνάθδος, καὶ µέρος τῆς νεώς, 
παρεῖαι ὄφεις. ὀνομάζονταί τινες ὄφεις 

οὕτως παρὰ τὸ παρειὰς µείζους ἔχειν. ὁ δὲ. 
Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ «{ηιάδου φησίν "εἷ- 
ναι δὲ τοὺς ῥήτορας ὁμοίας τοῖς ὄφεσι"' τής 
τε γὰρ ὄφεις μισητὸς μὲν εἶναι πάντας, τῶν 
δὲ ὄφεων αὐτῶν τὲὸς μὲν ἔχεις τοὺς ἄνθρώ- 
πους ἀδικεῖν, τοὺς δὲ παρείας αὐτοὺς τοὺς 
ἔχεις κατεσθίειν.' Ἠατρ. 

παρείη:' "Ὁ δὲ --- ἵππον ἀνεβίῥαζει" 
ef. ν. ἀνέβωαλλεν, 

παρείθη παρελύθη" “είτα μέντοι τὰ 
δεξιὰ παρείθη µέρη. οἳ ν. λαμπαδεύεσθαι, 

παρεικάΦῃ. Plato Soph. p. 2550. 
παρείκοι ὑποχωροίῃ" (Ώὶο Cass. 47 36) 

᾿πέμποντες ἱππέας ἐκδρόμους, ὅπῃ παρείκοι, 
τροφὰς ἐλάμβανον.' ὅπου ἦν δυνατόν. καὶ 
αὖθις '"σφοδρότατα σφᾶς ἐπιδιώχοιμεν, ὅπῃ 
παρείκοι.' ὅπου ἐπὶ δυνατόν, ὅπου τρέποιτο 
ὁ πόλεμος. καὶ αὖθις (ο. ν. ἀτάσθαλω) "ὁ δὲ 
Τραϊανὸς ἔγνω μάλιςσα μέν, εἰ παρείκοι, ἕξε- 
λεῖν τὸ ἔθνος, εἰ δὲ μή, συντρίψας γε παῦ- 
σαι τῆς ἄγαν ἀτασφθαλίας."' 

παρεικότος παρκαλελυκένου. 
παρειμένον κεχαυνωμµένον. 
παρειμένος παρεωραμιένος, 
παρείµη» συγχωρήσαιμι"' Σοφοκλῆς(οου 

1666) "οὐκ ἂν παρείµη» οἷσι μὴ δοκιῶ φρο- 
νεῖν, τουτέςσιν οὐκ ἂν συγχωρήσαιµι.᾽ 

πάρειµι ὑπάρχω. 
παρεῖναι τὺ παραγίνεσθαι καὶ ὑπάρ- 

χει, πασῆναι — 
παρείπῃ παραπείσει. 

παρειπιών (Ποπι. 7939) παραινέσας, 
παρείραντα παρεισῥαλόντα" Πολύβιος 

(1719) "οὔτ ἐπιβαλέσθαι παρείραντα τὴν 
χεῖρα δυνατὸν ἅτε πυκνῶν οὐσῶν.' 
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παρείρπυσεν εἰσῆλςεν. ὡς ἐπὶ ὄφεως 
J Ἶ * — 

δὲ εἰπίν, ἐπειδὴ τυφλὸς ἦν ὁ γλάµω». '᾿πρῶ- 
τος Νεοκλείδης ὁ γλάμων» παρείρπυσε͵ (Α ς ἈΝεοκλείδης ὁ γλά ρείρ; / 
Εεο]. 398). 

9 παρείς ἑάσας, ἀφείς. 

ν  παρείς ἀμελήσας, ἐπικατακλίνας, ὀλιγω- 
ρήσας" ''καὶ παρεὶς ἑαυτὸν ὑπὸ λύπης ἔχειτο.' 
παρῆς δὲ ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχες, 

παρείσακτον ἀλλύτριο», 
παρεῖσαν εἰασαν, ἀφῆκαν. 

.- . ;»ν « 4 

παρεισελς εἴν τὸ µε ἄλλου --- ὃ νό- 
µιος.. οἱ, v. ἐλν εἴν. 

4 

παρείσίω συγχωρείσθω. 

πάρεισιν» αὐτῷ τέκνα, 
παρεισκρένει παρεισέρχεται, παρεισ- 

βάλλει. 
— — 3 4 

παρεῖτε --παρῆτε δὲ παρεγίνεσθε, 
παρεῖτο ἡημελεῖτο, παρητεῖτο" "τῶν μὲν 

ἐξ ἐμοῦ παίδων πόθος παρεῖτο.͵ καὶ πα- 
ρεῖτο διελύετο. 

* 

παρέκαςα ἑκάςοτε. 
παρεκαττύετο ἐκ συλλογῆς ηὐτρέπιζεν, 

ἀπὸ τῶν κωττυμάτων" καττύματα δὲ λέγον- 
ται οἱ μικροὶ ἐμάντες οἱ ἐρριμμένοι ἐπὶ τῆς 

1 * J J ” 
κόπρηα. λέγει οὖν, ἐκ μικρῶν καὶ πολλῶν τὴν 
ειβάδα ηὐτρεπίζομεν. «4ριςοφάνης Πλούτῳ 
— 2*1 — .ο 4 J 

(663) ημών ὁ) ἕκαστος στιβάδα παρεκατ- 
τύετο. 

παρεκβατικῶς συντόμως. 
παρεκλέγω αἰτιατικῇ. 
παρὲκ νόον (Ἠοπι. Κδ91, Υ 139) ἀντὶ 

τοῦ παρ) ἐλπίδα". ᾿Ἱπαρὲκ νόον εἰλήλουθας.” 
παρεκύτει (ὐργίζετο. 

΄ ΄ 

παρεκρότου» παρώρµων, παρώτρυνον" ͵ 
Ἱτούτους ἀθροίζοντες ἀλλήλες παρεκρύταν. 
ον. ἀθροίζει. 

παρεκρούσατο Gen. 34 7) ἐπλάνησε. 
παρεκςῆναι παρεκτραπῆναι" '"ὥςε καὶ 

τοὺς ἐν --- ὑπερωδυνίᾳ.' ο. ν. ἀκληρόντω», 
κ... παρεκτός ἐπίρρημα. 

΄. J ⸗ — ο ν. 4 --. | 
παρέλαβετὴν πόλιν, οὐ την ἐπὶ τῶν 

προγόνω», ἀλλὰ γραῦν σανδάλια ὑποδεδεμέ- 
νη» καὶ πτισάνην ῥοφᾶσαν” Demad. αρ. De- 
metr. de eloe. 255). 

— * * ⸗ J 

παρελέξατο παρεκοιιήθη. ἐχρήσατο δὲ 
Ὅμηρος (Υ 9334) τότῳ ἐπὶ ἵππυκαταχρηςικῶς " 
à γὰρ παρακλίνεται ἵππος, ἀλλ' ἐπαναβαίνει. 

α. παρελὺεῖν τὸ αὐτίκα ὀγλοῖ παρὰ Θου- 
κιδίόῃ. τὸ δὲ ἐπελῷ εἴν τὸ ἀναβαλλόμενον 
χρόνῳ τοῦτο διαπράξασθαι, δοἩ, Thue. 1 90, 

παρείρπυσεν -- παρεξειρεσίαν 

παρελὺεῖν ἀντὶ τοῦ νικῆσαι «{ημοσθέ-υ 
νης ἐν τῷ ὑπὲρ Ἰτησιφῶντος (7). Ἠατρ. 
παρελί ών ἀντὶ τοῦ εἰσελθών. 
παρέλκον περιττόν, ἡ παρατεῖνον, 
παρέλκυσις ὑπέρθεσις. 
παρελογίσασθε ἠπατήσατε, 
παρέλυσαν ἐπήλλάξαν, µετέσησα»' Θ- 

κυὐίόης (16) “τὸν μὲν Νικίαν οὐ παρέλυ- 
σαν τῆς ἀρχῆς. 

παρεμβαλεῖ παρατάξεταιε, 
παρεμβαλόντων κυκλωσάντων. 
παρεμβολή παράταξις, καὶ παρει-ὰ 

βάλλειν παρατάσσεσθα,. 
παρεμβολή σκηνή, κάςρον, «ρατόπεδο».Ὀ 

ἐπὶ τοῦ μεγάλου “ντωνίου κεῖται τὸ παρεµ.- 
βολή ὄνομα. 

παρεμβολὴ παρεντάξεως διαφέρει" πα-ο 
ρεμβολὴ μὲν γάρ ἐςιν ἡ τῶν ὑμοίων παρέν- 
Ψεσις, οἷον ὁπλιτῶν πρὸς ὁπλίτας ἡ ψιλῶν 
πρὸς ψιλέάς, παρένταξις δὲ ἡ τῶν ἀνομιοίων, 
οἷον ὁπλιτῶν πρὸς ψιλοὺς ἢ ψιλῶν» πρὺς 
ὑπλίτας (Ταοί, αρ. Montfauc. Β. Coisl. p. 508). 

πάλιν παρεμβολὴ λέγεται ὅταν προτεταγµέ- 
νων τινῶν εἰς τὸ μεταξὺ διαςήµατα ἐκ τῶν 

ἐπιτέταγμένων καθιστῶνται αὐτοῖς ἐπ) εὐ- 

Φείας, Aelian. Ταοί. 31. 

παρέµμπτωσις προσθήκη φωνήεντος 
κατὰ μέσον, οὐ ποιοῦντος συλλαβή», οἷον 
Ἑένος Σεῖνος, ἕνατος εἴνατος, 

παρεμφῆναιπαραδεῖξαι, παρασημιᾶναι. 
παρενεγγύησε παρήνεσε, συνεβόάλευσε" 

ταύτῃ τοι παρενεγγύησε ὀηλητηρίῳ φαρ: 
µάκῳ διαφθεῖραι αὐτούς. 

παρενείρει παρεμβάλλει, ἦγουν λέγει. 
παρένησαν' Θουκυδίδης (2 77) "ἔπιπα- 

ρένησαν καὶ τῆς ἄλλης ὕλης ὅσον ἐδύναντο. 

παρενΦέµενος παραλογισάμενος" "ὁ δὲ 

Ακάκιος παρενθέµενος τὰ τοῖς κανύσι ὅτη- 
ορευμένα καὶ τὸ Φυσιαςήριον καταλαμβάνει 

καὶ τὰ ἐξ ἔφους ἱερεῦσιν ἐπιτελεῖ. 

παρενύ ήκη προσθήκη. 
παρενοχλῶ ὁοτικῇ. 
παρέντες παραλυθέντες, ἀμελήσαντες" 

ὕτὼ χεῖρε καὶ τὰς πανοπλίας παρέντες. 

παρέξ παρεκτός. 
παρεξαγωγή. 
παρεξειρεσίαν τὸ ἔξω τῶν ἐρεσσόρτων 

ἐν ὁ' (139) Θουκυδίδης. “4ρριανός "τῶν μὲν 
κωπῶν ἔςιν ἃς συνέτριψαν, καὶ τῆς. παρε- 
ξειρεσίας τινὰ ἀπέφραυσαν." 



παρεξειρεσίας -- παρήρηντο 

παρεξειρεσίας παρὰ Θυκυδίδη 7 84) 
τὸ κατὰ πρῴῶραν πρὸ τῶν κωπῶν, ὡς ἂν εἴ- 
τοι τις τὸ παρὲξ τῆς εἰρεσίας. 
παρεξηυλημένον νοῦν, οἷον διεφθαρ- 

μένον καὶ ἀμνδρὸν ὑπὸ γήρως. µετενήνεκται 
δὲ ἀπὸ τῶν γλωσσίδων τῶν ἐν τοῖς αὐλοῖς" 
οἱ γὰρ κατατετριµµιέναι ἐξηυλῆσθαι λέγον- 
ται. 4ρισοφάνης (ΑΟ. 681) "οὐδὲν ὄντας 
ἀλλὰ κωφοὺς καὶ παρεξηυλημένους.”' κωφὰς 
δὲ οἷον ἀφώνους. Ὅμηρος (4 390) | κωφὸν 
7ὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος.᾽' 

παρεπίδηµος. καὶ ὁ βίος ἡμῶν παρε- 
πεδηµία. Aeschin. Axioch. p. 365. 

παρέπτη παρῆλθε. 
παρέργως λιγώρως. ''οὐ μὴν οὐδὲ τὸ 

Ἰἀφέργον ἄξιον -- καθάπερ ἀγαθοῦ 
τεχνίτου, περὶ τοῦ Ἀκιπίωνος λέγων ὁ ὁ ΠΠο- 
λέῥιος. χαὶ αὖθις | ́ ἔγνωσαν δὲ οἱ {ακεδαι- 
μύνιοι μὴ πάρεργον ποιήσασθαι τὸν «ἀπύ. 
σολην. 

παρερπύσασα ἠρέμα εἰσελθᾶσα" '"εἶσω 
παρερπύσασα πρὶν τὸν ἄνδρα µε ἰδεῖν' (Α 
Ρος]. 939). 
παρέρχεται ὑπερβάλλει. 
πάρες ὑποχώρησον. AVesp. 754. 
πάρεσις νέκρωσις, ἁππιανός (1 Ρ.2 9) 

“οἱ δὲ {ατῖνοι ἐγκλήματα εἰς Ἑωμωίας ἐ έποι- 
οὔντο τήν τε πάρεσιν αὐτῶν τὴν ἐπὶ σφᾶς 
ὄντας ἐνσπόνδες χιιὶ συγγενεῖς, τετέςι τὴν 
ἀμέλεια», τὴν καταφρόνησι». 

παρέςση ἐγένετο, περιέσχε" πανταχόό εν 
δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πέριεχόµενοι, δευνὴ πα- 
ρέη πρὸς τὸ πλῆδος ἡ ἡ ἁμηχανία.” 

παρεςηκότες συνηµμένοι, τεδαρρηκό- 
τες" Αρριανός ''οἳ δὲ ἐσκεδασκένοι καὶ όπαρε- 
σγχύτες ταῖς γνώμαις ἐς φυγὴ» ἑεράπησων.”' 

παρεςηκότος προὐπάρχοντος, ἐνεςῶ- 
τος (Α Έα. 306) "ὃ δὲ πρὸς πᾶν ἀναιδεύεται, 
κού µεθίσησι τοῦ χρώματος τοῦ παρεςηκύ- 
τος. 

παρεσηκὼς ἄνθρωπος τῇ διωνοίᾳ, καὶ 
φιλοδοξῶν ἐν τῇ πρὸς αὐτὸν ὑιαφθορᾷ.” 

παρεςήσαντο" ᾿ ᾽άμαχεὶ δὲ πλείςας τῆς 
Ἰταλίας παρεςήσαντο πόλεις. ἐπύρφησα», 
εἷλον, 

πάρεςσιν ἐκ παντὸς δυνατόν ἐςιν. 
παρέσφηλε (Ποπ. ϐ 811) παρέφερε, καὶ 

παρεσφάλη ἀπερρύη. 
παρετέο» σιωπητέο», παραλειπτέον. 
παρευδοκεµησάσης γικησάσης, ἤτοι 
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εἲς δόξαν ὑπερβάσης. 
παρευὸύνει παραφέρει, βιάζεται. 
παρευνηίεές παρακοιη είς. 
παρευρηµένως"' ᾿δικαιότατα καὶ πα- 

ρευρημένως κρινόντων.) 
παρέχοντας" Ηρόδοτος (917) '᾿'κρέσ- 

σον» γὰρ ποιεῦρτάς τι καὶ ἀμυνομένους τε: 
λευτῆσαι τὸν αἲῶνα ἤπερ παρέχοντας δια- 
«φΦαρῆναι αἰσχίσῳ μόρω.᾽) 

παρεωραμένος καὶ παρπωρηµένος. 
παρηβηκώς γεγηρακώς. 
παρηβῆσαι παρακµάσαι. 
παρήγαγε παρή»εγκεν’ (ο Cass. 68 21) 

"ἐν τῷ δείπνωῳ παῖδα αὐτοῦ ὀρχησάκενον 
ῥαρβαρικῶς παρήγαγε. 

παρήγγελλον ἐτάσσοντο, συνηριὸμᾶν- 
το" «ἄππιανός Pun. 79) "πᾶς τις αὐτῶν καὶ 
συμμιάχων ὥρμα, καὶ ἐφελονταὶ παρήγγελλον 
εἲς τὸν κατάλογον.' 

παρηγορίας συμβυλῆς ἢ παρακλήσεως. 
καὶ ἐν ἐπιγράιμιασι (ΑΡ 5 907) "'"παίγνιά τ' 
ἀμφιέπουσι παρήγορα, καὶ κατ’ ἁγυιὰς πλά- 
ζονταιι 

παρῄεισα» παρῆλθον. 
παρηέρΦη (ἨΠοπι. Π 341). ἀπὸ τᾷ ἀείρω 

ἀερῶ Περκα Περιαι Πέρθην, καὶ παρηέρθη», 
παρήκαμµεν ἐπέμψαμεν ἢἤ ἀφήκαμεν. 
παρῆκον' μὴ διὰ πάσης ἰέναι ἐξετά- 

σεως, ἀλλὰ µετρίας κατὰ τὸ παρῆκον (8π 
παρεῖκον) τῆς αὐτῶν προαιρέσεώς τε καὶ δυ- 
νάκεως, | 

παρήκοντα παρατείνοντα, 
κοντα ἐπεκτεινόμενα. 

παρήλασεν ὑπερήλασε», ἦτοι ἐνίκησε. 
παρήλιος »εφέλη πεπυκνωκιένη καθ 

ὑπερβολὴν καὶ ἐναυγαζομένη ὑπὸ τοῦ ἡλίου, 
παρήλλαξαν" 'ἐπεὶ δὲ παρήλλαξων τὴν 

ἐνέδρα», ἄφνω πάντες ἐπεφάνησαν,' ἀντὶ τᾶ 
παρῇλώον. 

παρῇν παρήµην, ἑνικῶς κατ ἀττικούς. 
πανηνώχλου». 
παρήορος (Ποπ. V 603) παρειµιένος τὰς 

φρένας. καὶ παρήορος ἵππος (ΠΠ471). καὶ 
παρηορίῃσι (1103) ταῖς ἔξω τοῦ ζυγοῦ 
ἡνίαις. | 

παρηρηκώς λαβών. 
παρῇ ϱήντο ἀφήρπαζον, ἀφῃρᾶντο" καὶ 

φρούρια δὲ αὐτῶν παρῄρη»το περὶ τὺς αἲ- 
τοὺς καιρούς." καὶ "παρηρεῖτο τῆς ἐξουσίας 
σον µέρος αὐτῷ." 

ὡς διή- 
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παρῃρῆσθαι ἀφῃρῆσδαι” 'Ὁ δὲ ἐἔγε- 
Ἰήθει ἐπὶ τῷ παρῃρησθαι αὐτοῖς τῇ διαλύ: 

σει τοῦ κρυξάλλου τὴν πεζὴν ἐπάνοδον.” 
παρήρηται παρατέτµηται. 
παρήφτητο χαὶ παρηοτηένος" 

ξέφει, ὃ ἔευχε παρη ηρτημένος,᾽ ἡ ἀντὶ τοῦ φο- 
"ἑαυτὸν διέφδειρε.' 

παρῆς ὑπῆρχες. ο. 
παρῆσαν ὑπῆρχον. 
παρῆσίαι. καὶπαρῆςο παρεκαθέζετο. 
παρήσω παράσχω. 
παρῆτε παρεγένεσθε. 

παρῃτεῖτο" Ἱ"ἀποτίσειν τὰς βοῦς 

λόγει, καὶ κακῶς πωρῃτεῖτο τὸ ἁμάρτημα.” 

καὶ ἐπὶ τοῦ παρεκάλει" 'οἳ δὲ παρῃτοῦντο 

τοὺς προμαχομιένους μικρὺν ἀνασχεῖν. 
παρητήσφω συγκεχωρήσδω. 
παρΏ ενεῖα προπερισπωµένως τὰ εἲς παρ- 

δένους ἀθόμενα μέλη" ρισοφάνης (Αν. 916) 

"κχύχλιά τε πολλὰ καὶ καλά, καὶ παρθενεῖα, 

Σιμωνίδου,' τοτέςσι κατάτεχνα 

τις 

ρῶ», ῥαςάζων, 

ὦμο- 

χαὶ κατὰ τὰ 

καὶ ποικίλα. 
παρθένειος ὁ ἐκ παρθένου ἔτι δοκού- 

σης εἶναι γεννηθεί. καὶ παρθένειον λέ- 

χος. παρθένιος δὲ ὁ ἐκ παρθένου γεννή” 

θείς. 

παρθενία ὁ καναρὸς βίος. 

θένιον πέλ αγος. 

παρ ένιοι οἱ γενόµενοι παρθένῳ πρὸ 

τοῦ γήµασυαι. 

Παρθένιος Ἡρακλείδου καὶ Εὐδώρας 

(Ἔριαππος δὲ TijSuc φησῆ, Δικαεὺς η Muo- 

λεωνός, ἐλεγειοποιὸς καὶ μέερων διαφόρων 

ποιητής. οὗτος ἐλήφθη ὑπὸ Κίννα λάφυρο», 

ὅτε ΛΠιῤριδάτην Ῥωμαῖοι κατιπολέµησαν᾿ 

εἶτα ἠφείθη διὰ τὴν παίδευσιν, καὶ ἐβίω µέ- 

ϱι Τιβερίου τοῦ Καίσαρος. ἔγραψε δὲ ἐλε- 

— "ἀφρυδίτην, MAontnę ἐπικήδειον τῆς 

αμετῆς, "ἀρήτης ἐγκώμιον ἐν Υ βιῤλίοι, 

καὶ ἄλλα πολλά. 

Ρ Παρ ὃ ένιος Χῖος ἐποποιός, υἱὸς Οέςο 

ρος” ὃς ἐπεκαλεῖτο λάος, Ὁμήρου δὲ ἦν 

ἀπύγονος. ἐποίησεν εἰς Θέσορα τὸν ἑαυτοῦ 

πατέρα. οὗτος ἔγραψε καὶ περὶ µεταμορφώ- 

σέως. ον. Νέςωρ. 

παρ ένοι. τὰς Ερεχδέως Ψυγατέρας 

οὕτως ἔλεγον καὶ ἐτέμων" ἦσαν δὲ τὸν ἀρι- 

ὁμὸν ς’, πρεαβυτάτη μὲν Πρωτογένεια, δευ- 

τέρα δὲ Πωνδώρα, τρίτη Ηρόκρες, τετάρτη 

Κρέουσα, πέµπτη ᾿Ωρείθυιά, ἕκτη Ἀφθονία, 

καὶ παρ- 

παρηρῆσθαι -- Πάριον 

τούτων λέγεται Πρωτογένεια καὶ Πανδώρα 
δοῦνωι ἑαυτὰς σφαγῆναι ὑπὲρ τῆς χώρας, 

- . κ. ε] ΄ .) ΄ 

ςρατιᾶς ἐλνφόσης ἐκ Βοιωτίας. ἐσφαγιαάσιδη- 
Μ] ἀ -” ετ 4 ή 

σαν δὲ ἐν τῷ "Ὑακίνδῳ χαλουμένω πάγῳ, 

ὑπὲρ τιν Σενδονῶν" διὸ καὶ οὕτω κα- 
λῆνται παρθένοι 'Ὑακινθίδες, καθάπερ µαρ: 

τυρεῖ Φανόδηιος ἐν τῇ εἰ Ατθίδι, µενη- 
: Π — 

⸗ — - » - ο ΄ / 
μένος τῆς τῆς αὐτῶν, καὶ Φρύνιχος ἸΠονο- 

τρύπῳ. 
..- ὑπὸ δὲ “4δηναίων Ἐρεχθέως Όνγα- 

τέρες. παρὰ δὲ Γοργία παρθένος ἐπὶ παντὸς 
ἀμετόχα τέτακται. καλοῦνται δὲ ἐκ µεταλή- 
Ψεως καὶ ἄφώοροι. 

παρθενοπίπας (Ἠοπι. A 385) ὁ τὰς 
παρθένους ἀπατῶν ἡ ἐπιτηρῶ». 

παρθενῶνος τοῦ τῶν παρθένων χορῦ. 

Πάρη. ἐν ἐπιγράμμασιν Αγ 659) ήν 
γὰρ ἀγὼν φύόρμιγγος' ὃ ὁ) ἀντίος ἔσατο 

Πάρθης.” 
Πάρθοι Περσικῇ γλώσση Ἀκύθδαι, οἲς 

κατῴκισε Σέσωςρις ὁ τῶν «ἰγυπτίων βασι: 

λεύς, ὑποτάξας «σσυρίους. 

Παρθυαῖος ἀπὸ τύπου Παφλαγονίας. 

Παρύὺυηνή πόλις. 
Παρία λίθος. Φηλυκῶς ἡ λίθος: Al- 

λιανός ''καὶ μέντοι καὶ Παρίας λίδου ἅρμα 
ἀνακείμενον «Πιονύσῳ, ΄ ποίημα Φάυμαςόν, 
ἀνείλετο Φεοσυλήσας.” 

Παρίας λίδου” ἰλιανός ''δείκνυται 

καὶ νῦν --- αὐτὴ λίθου” (αξ ν. Θεόπομπος). 
παριδόντες καταμελήσαντες. 
παρίεµαι παραιτοῦμαι. 

παριειένους παρερχοµένους. 
παριέναι συγχωρεῖν, ἀφιέναι" (Ρο]γὺ. ὁ 7 

τοῦ δὲ διεμαρτύροντο τὸν Φίλιππο» μὴ πα: 
ριέναι τὸν καιρὸν μηδὲ καταμέλλειν. 

παρίεται παραλύεται. 
παρίηµι συγχωρῶ" ΄εἴ τις ἐπελθὼν 

ὑμῶν εἲς τὴν παρεμβολὴν τολμήσει, παρίηµι 

—— ἐς τὴν πατρίδα." 
παρίλια ἑορτή. 
Πάριον ὄνομα ἀγροῦ, ἀπὸ Πάριδος τῷ 

καὶ «λεξάνδρα κληΦέν' ἐκεῖσε γὰρ ἔπεμιεν 
αὐτὸν Πρίαμος ὁ πατὴρ τρέφεσθαι, τὸ πρὶν 
δὲ ἐκαλεῖτο ᾽4μανδρος ὁ τόπος. ἐκεῖ τε δια" 
τρίψας «ἀλέξανδρος τοὺς λ΄ ἐνιαυτούς, φύ- 
σεώς τε δεξιᾶς τετυχηκώς, πᾶσαν ἐπαιδεύθη 

σοφίαν Ελληνικήν. ἐξέφετο δὲ καὶ λόγον εἰς 
ἐγκώμιον τῆς “4φροδίτης, λέγων μείζονα αὖ- 
τὸν εἶναι τῆς ᾿4φηνᾶς καὶ τῆς Ἡρας. τὴν 



παριππεύει -- παροινικώτατο ρ ς 

γὰρ "4φροδίτην τὴν ἐπιθυμίων εἶπεν, ἐξ ἧς 
τίκτεται πάντα τὰ κακὰ ἀνθρώποις. ἐντεῦ- 
Φεν φέρεται μῦθος ὅτι ὁ Πάρις ἔκρινε µε- 
ταξὺ ΓΠΠαλλάδος καὶ Ἡρας καὶ “4φροδίτης, 

καὶ τῇ «4φροδίτῃ δέδωκε τὸ μῆλον, ὃ ἔσι τὴν 
νίκη». εἶπε δὲ καὶ ὕμνον εἰς αὐτὴν τὸν λε- 
γύμενον ἸΚεςό». ταύτην γράφασι τὴν αἰτίων 
γενέσθαι τοῦ πολέμου" συντελεσθέντω» γὰρ 
τῶν» λ΄ ἐνιαυτῶν μεταςειλάμενος τᾶταν ὁ πα: 
τὴρ ἔπεμψεν εἲς Φυσίας, ὃς ἐλθὼν ἐν τῇ 
«πάρτη καὶ εὑρὼν τὴν ᾿Ελένην ἡρπασεν αὖ- 

τήν. cf. Malalas. 

παριππεύει ἀντὶ τοῦ ἀφίησιν αὐτοὺς 
καὶ ἄλλῃ ἀπέρχετωι ἢ ὁδεύει. - 

παριππεύσαντες παραδραμόντες. 
παρ ἵππον καὶ κόρην τόπος «4θήνη- 

σιν οὕτω καλούμενος, ἐπειδή τις τοῦ γένους 
τῶν Ποδριδῶν, Ἱππομένης τοὔνομα, ὃς καὶ 
τελευταῖος ἐβασίλευσε, τὴν θυγατέρα καθ εἴρ- 

ξεν ἐν χωρίῳ τινὶ μεθ’ ἵππου µαινομένου, 
διότι λαθραία µίξει τὴν παρθενίαν αὐτῆς 
ἐλυμήνατο. καὶ ὁ ἵππος τὴν κύρη» βορὰν 

- — 
ἐποιήσατο. ἀφ οὐ παρ ἵππον καὶ κύρην ὁ 
τόπος, ἐν ῷ τὸ πάνος ὑπέςη, καλεῖται. οἳ, ν. 
Ἱππομένης, 

παρίσόµια τὰ περὶ τὴν φάρυγγα. 
παρίςασαι καταδουλοῖς καὶ ὑπογείριον 

ποιεῖς. Ἡ ἀντὶ τοῦ µεθίσασαι. «Σοφοκλῆς 

(00 ϱ160) ’άγεις Ψ’ ἃ χρήζεις, καὶ παρίςασαι 
βία" καί µοι πύλιν κένανδρον ἡ δέλην τινὰ 

ἔδυξας εἶναι. εἰώφεσαν δὲ οὕτω λέγειν. καὶ 

ἀντὶ τοῦ ἐφυγάδευσαν ἡμεῖς μὲν ἂν εἴποιμεν 
µετεςήσαντο, οἳ δὲ παρεςήσαντο. 

παρίςασφθαι" Αρριανός (Απαὺ, 4 29) *6 
δὲ "λέξιωδρος προσέταξε τὰ κατὰ τὴν ὁδὸν 
χωρία ἢ βίᾳ ἐξαιρεῦν ἢ ὁμολογίᾳ παρίςα- 
σθαι.. καὶ «{αμάσκιος ' οὐ γὰρ προΐετο τὰ 
χρήματα ῥᾳδίως, οὐδὲ πρύχειρος ἦν κατα- 
φρο»εῖν χρημάτων δικαίως ὀφειλομένω», ἀλλὰ 
παρίςσατο, καὶ ἐπεξήει τοῖς ἀποςεροῦσι µέχρι 
καὶ δικαςσῶ» ἀγοραίων. 

παρίτω ἐλθέτω. 
πάρµαι ὑερμάτινοι Φυρευὶ παρὰ Καρ: 

χηδονίοις. 
Παρμενίδης Πύρητος ᾿Ελεάτης φιλό- 

σοφος, μαθητὴς γεγονὼς «Ἐενοφάνους τοῦ 
Κολοφωνίου, ὡς δὲ Θεόφραςος, “4ναξιμάν- 

ὅρου τοῦ Ἰιλησίου. αὐτοῦ δὲ διάδοχοι ἐγέ- 
νοντο ᾿Εμπεδοκλῆς τε ὃ καὶ φιλόσοφος καὶ 
ἰατρὸς καὶ {Ζήνων ὁ ᾿Ελεάτης, ἔγραψε δὲ 
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φυσιολογίαν δι ἐπῶν καὶ ἄλλα τινὰ καταλογά- 
. Γιά 430 * 

ὕην, ὧν µέμνηται Πλάτων Parmen. p. 128A). 
Παρμενίωγος ὄνομα κύριο”. 

. * — — - 

πάρµη" (Ρο]γὺυ. 50 6) τῇ δυνάμει της 
’ ᾿ - » ο - Ὦ - 

πάρµης καὶ των Πιῤυςικῶν ὦυρεων ἀντει- 

χον ἐρθωμένως οἱ ᾿Ρωιιαῖοιι” 
Παρμισσός ὄνομα πύλεως. 
Παρνάσσιοι ἀντὶ τοῦ μεγάλοι: Πάρ- 

νης γὰρ ὄρος τῆς ττικῆς, χορηγίαν ἔχον 
- .. — J— ⸗ 

πολλῶν ξύλω». ὡς ἀπὺ Παρνασσοῦ τὴν λέ- 
ἔιν παρήγαγε, ὁηλῶν τοὺς ἱερούς' ὁ γὰρ 
Παρνασσὺς ὄρος Φωκίδος ἐςὶν ἱερὸν «ἄπόλ- 
λωνος καὶ «{ιονύσου. τιδέασι δὲ καὶ ἐπὶ τᾶ 

μεγάλου τὸ Παρνασσός" 4ριςοφάνης “χαρ- 
νεῦσιν (341) '"ὀλίγου τ ἀπέθανον ἀνθρακες 
Παρνάσσιοι.͵ 

Ηάρνης ὄρος τῆς «ἄττικῆς, θηλυκῶς. κ 
Πάρνης Πάρνηθος ὄνοια Όρους. καὶν ( [ ν 

24 ΄ / * 

οὐδετέρως Παρνήὔδιον ὄρος. 
1Η1αρ»ησός πύλις. 
πάρ»οψ ἀκρίδος εἶδος, οἳ δὲ µελίσσας 

ἀγρίας. καὶ κλίνεται πάρνοπος. οἳ δὲ κιώνω- 
πας. “Αριστοφάνης (Vesp. 1451) "ο ὁ) ἀνα- 
κραγὼν ἀντείκασεν αὐτὸν πάρνοπι τὰ ὠφῖα 

— * J 
τοῦ τρίβωνος ἀποβεῤληκύτι, καὶ αὖθις 
(Αολ. 150) '"ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσ- 
έρχεται. τὸ πλῆθδος σηµαίνει τῆς ςσρατιᾶς. 

παρό διό, 
παροδεία ἡ παρέλεισις. 

— * Ἶ 1 * — 2 * 

πάροδος εἰσοδος" ' ὃ δὲ δευτεραῖος ἀφί-α 

χετο, οὐ μὴν παραυτίκα γε παρύδεο ἔτυχεν, 
J | 3 — 1- * — x 4 ὡς καὶ αὐτῇ τῇ τριβῇ ἐνδείξωτο 'Εωμαίοις 

5 4 3 * — | . 

ὁ ῥάρβαρος οὐχι ἐπιθυμοῦντι τά τῆς πρε- 

σβείως γἐνόµενα ἄν. 
΄ — { * .. ε * — R 

πάροδος ἡ ἄφιξις, ἡ εἰσοδος. ᾿ οἱ δὲυ 
πεμφθέντες παρύδου ἐς τὴν πόλιν οὐκ ἔτν- 

{ ’ το / J 313 
χο» ὑςερήσαντες" Πρίσκος φησί ϱρ.3151). 

— { * —* ΄ * ρε 

παροικία ἡ παροῦσα ζωή: «{αρίὸ οτι 

πάροικος ἐγὼ καὶ παρεπίδηµος. Theodoret. 
in Ps. 54 16. 

/ *22 ⸗ * 2 * 

παροιμία. τί ἐςι παροιμία; λόγος ὠφέ- 
λιμος. καταχρηςσικῶς δὲ πᾶν παροδικὸν δε 

/ | ΄ 

γηµα”" οἶμος γὰρ ἡ ὁδός. ἡ παροιμία ἐςὶ λό- 
yoc ἀπόκρυφος ὃν ἑτέρου προδήλου σηκαι: 
νόμενος. 

παροιρίας ὕβρεις. 
παροινικώτατος" (A Vesp. 1990) "καὶ 

J — * γὰρ ἦν τῶν ξυνόντων πολὺ παροινικώτατος" 
καίτοι παρῆν Ἱππόλυτος ᾽άντιφῶν ««4ύκων 
«ἀνσίσρατος Θούφραςος, οἱ περὶ Φρύνιχο». 
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τύτων ἁπάντων ἦν ὑβριςότατος μακρῶ. εὖ- 
θὺς γὰρ ὡς ἐπέπλητο πολλῶν κἀγαθῶν, ἑνή- 
λατ ἐσκέρτα πεπόρδει κατεγέλα." 

παροίνιος ὁ µέφΦυσος καὶ ὑβοιςής. 
πάροινος µέφυσος. «4ριςοφάνης {ΛοΙ. 

076) ᾿"οὐδέποτ ἐγὼ τοῦτον εἰσδέξομαι" οὐδὲ 
παρ ἐμοί ποτε τὸν "ἁρμόδιον ἄσεται, ὅτι 
πάροινος ἀνὴρ ἔφη. ἐν ταῖς τῶν πότων σε- 

»ύδοις ᾖδον µέλος τι ἄρμόδιον καλούµενον, 
οὗ ἡ ἀρχή "φίλταθ’ «4ρμιόδι, οὔτι που τέ. 
Όνηκας.. ᾖδον δὲ αὐτὸ εἰς «4ρμόδιον καὶ 
«ριςογείτονα ὡς καθηρηκότας τὴν τοῦ ΠΤει- 
σιςράτου τυραννίδα. ἦν δὲ καὶ ἕτερα µέλη, 
τὸ μὲν 4ὐμήτου λεγόμενο» τὸ δὲ {άμπω- 
νος. ὁ δὲ νοῦς"' οὐδέποτε παρ) ἐμοὶ ἑσιανή- 

σεται, ὅτι παροίνιος, οἵἷον μέφυσος καὶ ὑβρι- 
στής. | 

παροισθέντι παρενεχθέντι. 
παροιςοῶσα (Ηο». 4 17) ἐξεσηκυῖα, ἐρε- 

Φήζουσα. 
παροιςρῶσι παρακαφίσωσι θυμῶῷ. 
παροίτεροι, ἀντὶ τοῦ τοπικοῦ, πρότε- 

ϱοι κατὰ τὸν ὀρόμον. 5οἩ. Ven. 4509. 
παροκλάζων γονατίζων. 
παροκωχή παροχὴ παρὰ Θουκυδίδη 

(6 83), ὡς ἡ ἀνοκωχή καὶ διοκώχή. 
παρολίγον τῷ βίῳ ἐκινδύνευε. σύν- 

ταξις. 

παρολκή ὑπέρθεσις. 
παρομαρτεῖ παρακολονεἲ, 
παρόν ἐξό», δυνατόν, δέον" '"διὸ καὶ πα: 

ρὸν κωλύειν, ὑποπιμπράντες. καὶ αὖθις 
Erocop. Goth. 2 99) 'ὁ δὲ ἤσχαλλεν, ἐν συµ- 

φορᾷ µεγάλῃ ποιόµενος εἰ μή τις αὐτὸν ἐῴη, 
παρὸν οὐδενὶ πύνῳ τὸ κράτος τοῦ πολέμου 
παντὸς φέρεσθαι.” 

παρ’ ὀντινοῦν παρὰ πάντα. 
παροξύνω αἰτιατικῇ. 
παροπλίσας"' ““τετρακισχιλίους παρο- 

πλίσας γεωργεῖν ἐπέταξε, χώραν ἀποδὲς αὐ- 
τοῖς, ἀντὶ τοῦ τὰ ὅπλα ἀφελόμενος. καὶ 

αὖθις "τοὺς Ἰσόμβρους πάλιν παροπλίσας 
ἁλύσει δεδεµένους εἰς Ρωμανία» ἀπέςειλεν. ̓  

παρορᾶσθαι" "εἰκότως ἐδύκην οἱ Kud- 

χηδύνιοι παρορᾶσδαι τὴν τῶν ὅπλων παρά- 

ὀοσιν,' ὑποτοπεῖσφαι, ὑφορᾶσθαι. 

παροργίζω αἰτιατικῇ. 
παρόρειον τὸ πλησίον τοῦ ὄρους. 
παρορκῆσαι"' Αππιανός (1 ρ.91) “εὖ- 

θὺς ἠρέθιζον τοὺς Βρεττανοὺς παρορκῆσαι, 

παροένιος -- Παρράσιος 

ἔγκληιια ἔχονεας ὅτι σπονδῶν σφίσι γενοµέ- 
»ων ἔτι παρῆν τὸ ςσρατόπεδον. 

παρορμᾷ διεγείρε, παροξύνει. 
πάρος, χρονικῶς καὶ τοπικῶς, ἀντὶ τῇ 

ἔμπροσθεν. 
παρ’ ὅσον ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολύ: "τὰ στ. 

μεῖα τοῦ κάλλους ἰδὼν λυκαινόμενα ὠλοφί. 
ρετο, καὶ κατεςέναζε τὴν µεταβολήν, παρ 
ὕσον γένοιτοι 

παρ) οὐδέν εὔκολον», εἰς οὐδέν. 
παρ οὐδὲν Φέμενος τοῦτο, ἀντὶ τῇ 

χαταφρονήσας, παραλογισάμενος" "τὰς στω- 
ῥὰς πατήσας καὶ τοὺς ὄρκους παρ οί 

Φέμενος “4λέξανόρος Πελοπίδων καθείοξες 

ἐφρούρει.. 
παρουσία ἀντὶ τοῦ περιουσία, ἦτοι {ν 

αἰτία τοῦ πλούτη οὐσία. «{ημοσθένης ἐν τῷ 
περὶ συ»τάξεώς φησι, καὶ Ἱράτης "ἔχοντες 
εὐπαῆ βίον παρεσίων τε χρημάτων." Ἠκη, 

παρουσία. λέγεται οὕτως ἐπὶ τῆς τῶνι 

παρύντων δαψιλείας, ὡς καὶ ἐν τῷ Πλάτω: 
νος Φάωνι “ὡς καὶ νῦν ἔχομεν παροεσίας. 
καὶ πολύ ἐςιν ἐπὶ τούτου παρ αὐτοῖς. καὶ 

ἐπὶ τᾷ παρεῖναι δὲ τάσσεται, ὡς καὶ ἐν τοῖς 
Νίπτροις Σοφοκλέους "τὴν παρονσίαν τῶν 

ἐγγὺς ὄντων. Θουκυδίδης ἐν τῷ α (138 
"Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προτέρα παρεσία". 
τούτῳ γὰρ τὸ ἐναντίον σηµαίνει ἡ ἀποτσία. 

παροχετεύει παραπλαγιάζει. ἡ ἀπὸ ἐτὲ 
ρου ὑδρηγοῦ εἰς ἕκερον» ἐπιβάλλεε ἤ µετφί. 
ϱρει τὸ ὕδωρ. καὶ παρογετεύοντες μετα" 
φέροντες. 

παροχλίξζουσι μετακίνοῖσι. 
πάροχος ὁ ἀναβαίων» εἰς τὸ ἆθμα : 

τὸ ζεῦγος. πάροχοι λέγονται καὶ οἱ παράνν. 
φοι, παρὰ τὸ παροχεῖσδαι τοῖς νυμφέοις 
ἐπ᾽ ὀχήματος γὰρ τὰς "ύμφας ἡγον. ἀριςο 
φάνης Ὄρνισιν (1739) "ὁ ὁ' ἀμφιώαλὲς Ἔρος 
χρυσύπτερος ἡρίας εὔθυνε παλιντόνους, 21: 
νὺς πάροχος γάμων." 

παροψίδας σκεύη ὑπηρετικὰ τραπέες. 
παροψές ἐμβάφιο», ὀξυβάφιον. 
παροψωνοῦσι λάδρα ὀψωνοῦσι. χα 

Πισίδης (ο. δεν. 630) '"εἴ μὴ κακουργεῖς, κ 
παροψωνεῖν Φέλεις ἐκ τῶν χεύντων τὰς ὀντ- 
ώδεις ἀντλίας. 

παρπύδα εὐθύς, παραντίκα" "εἰ δέδαι 
σε παρπόδα μὴ τιμωρὸς ἐείσατο, δὶς τόο 
αὖθις ἔσσεται ἐν πλεόνεσαι παλίντροπυς:᾽ 

Παρράσιος. ὅτι μὲν ζωγράφος οὔτος 
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δήλο», φασὶ δὲ αὐτὺν υἱὸν εἶναι καὶ µαθη- 
τὴ» Γὐήνορος, Εφέσιο» δὲ τὸ γένος. 

παρρησία ἐξουσία, ἄδεια" Theophyl. 
Sim. 5 1) ""οἳ δὲ τῇ µαχαίρα τὴν παρρησίαν 
ἐδίδοσαν.'' οἳ ῥήτορες τῇ παρρησίᾳ κατεχρή- 
σαντο ἐπὶ τῶν ὀνειδίζειν μελλόντω» τὰς ἀκύ- 
ορτας, ὅταν οἱ διαλεγόµενοι τῶν οὐ δεόντως 
ποτὲ πεπραγμένων μ»ημονεύωσιν, ὡς «4ἰσχί- 
νης ἐν τῷ κατὰ Τιιάρχα 473) ἵ Νικόδημος 
δὲ ὑπὸ ρισαγόρου τετελεύτηκε βιαάρ θα. 
νάτῳ, ἐκκοπεὶς ὁ δείλαιος ἀμεφοτέρους τοὺς 

ὀφδαλμοὺς καὶ τὴν γλῶττων ἐκεμηδείς, ᾗ 

ἐπαρρησιάζετο πιςεύων τοῖς νόμοις.᾽ καὶ ἐν 
τῷ περὶ παραπρεσβείας (90) ! ἱπρο[ Ίρημωαι δὲ 
παρρησιάσασθαι καὶ ἐλευδέρως ἅ ἅμα καὶ τά- 
ληΦῆ εἰπὼν σώζεσθαι. 

παρρησίας ἀντὶ τοῦ βλασφημίας καὶ 
λοιδορίας Ἰσοκράτης Ἠουσίριδι (40). 

Παρσώνδης ὄνομα κύριον. 
Ηαρύσατιες εἶδος παροιµίας. καὶ ὄνομα 

κύριον, ἡ µήτηρ τοῦ Κύρου. 
παρυφή ἡ ἐν ἐσθῆτι ἐργασία. 
παρυφῶς. 
παρῶ ἀφῶ, συγχωρῶ. 
παρφδούµενος λεγόμενος. καὶ παρῳ" 

δέα. οὕτω λέγεται ὅταν ἐκ σραγῳδίως μέτε- 
"εχδῇ λόγος εἰς κωμῳδίων, οἷόν ἐςι τὸ ''ἄξιον 
γὰρ Ελλάδι παρ Εὐριπίδῃ καὶ παρ ἄριςο- 
φάνει «Λο. 8) εἰρημένο», καὶ αὖδις "κατὰ 
δή τινα πρόφασιν ἀσθέντα καὶ παρῳδηδέντα 
ᾗ περὶ ταῦτα μουσοµανία τοῖς ἄςροις ἐπέ- 
ψανε” Προκόπιός φησι et. v. κουσοµανία). 
καὶ παρφδή ήκει ἄλλην ᾖσεν ᾠδήν. ἢ παρῳ- 
δήκει ἀντὶ τοῦ ὠγκώθδη. 

παρωθοῦντες ἐκβάλλοντες. 

παρὼν ἀποδημεῖ, ἐπὶ τῶν αἴσθησιν 
ἑαυτοῖς μηδεμία» παρεχόντων" ἀριςοφάνης 
(Έα. 1124) * νοῦς δέ ση ππρὼν ἀποδημεῖ. 

παρῶναι εἴδη πλοίω». ''"ὃ δὲ ἔπλει πα- 
ῥόπλους ποιησάµενος τοὺς Σιδητῶν παρῶ- 
νας" ἧκον γὰρ “Ροδίοις εἰς συμιιαχίαν. 

ΠΗΠαρώνεια τόπος, 
παρῳνήῦη" "τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσούτον 

παρῳνήδη,, ἀντὶ τοῦ μετὰ µέθης ἐλέχθη, 
μετὰ μανίας. καὶ πάροινος ὁ µέὃυσος καὶ 
ὑβριςής. 

παρῴνησεν ἀτάκτως ἐξύβρισεν" (Λεϊία- 
nus?) “Καμβύσης ὁ Κύρου παρῴνησεν εἲς |" 
τοὺς «4ἰγυπτίες Φεούς, καὶ ἐξεμάνη, καὶ τὸν 
ἑαυτᾶ μηρὺν ἔτρωσε, καὶ σφακελίσαντος ἐνό- 
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σησε καὶ πικρότατα τὸν βίον κατέςρεψε», 
ὡς φησιν Ηρόδοτος. "καὶ ταῦτα μὲν πα- 
ρῴνησαν ῥαρῥάρως ἐνφουσιάσαντές τε ἅμα 
καὶ λυττήσαντες. ἔτισαν οὖν δίκας οὐ μέμ- 
πτάς" ἑάλω γὰρ αὐτοῖς ἡ πόλις. καὶ αὖθις 
'ὁ δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ 4ιὸς Φυγατράσι πα- 

ρῴνησε τό γε αὐτοῦ.) 

παρώνυμο» ἐκ τοῦ συμµβεβηκότος λε- 
γόμενο». 

παρώπια καὶ ἀντήλια τὰ παρὰ τὰς 
ὄψεις τῶν ἵππων δερμάτια. 

παρώπτο παρεώρατο. 
παρώρεια. 
παρώσας (5 Trach. 358) παρεχβαλώ». 
παρώτρυνα» παρώξυναν. 
παρώχετο παρήρχετο. 
παρωχήκει παρῇλοε. 
πῶς. περισπᾶται, διότι ἐνομίζετο εἶναι 

μετοχή, ὡς σάς βάς. ἵνα οὖν φύγη τὴν ὑπό- 
οι», περιεσπάσθη. 

πᾶσα γῆ πατρίς παροιµιακόν. 
πᾶσαι ὁ) ὠ(γνυντοπύλαι παρ Ομή- 

ϱῳ (0 809) ἀντὶ τᾷ ὅλα": µία γὰρ ἦν. 
, , ͵ πασάµενοι γευσάμενοι, πάσα- 

σθαι γεύσασθαι. οὐχὶ ἐπὶ τοῦ πληρωθῆναι 
ἀλλ ἐπὶ τοῦ ἀπογεύσασθαι παρ Ὁμήρῳ" οἱ 
δὲ νεώτεροι καὶ ἐπὶ τοῦ πληρωύθῆναι, καὶ 
ἅπαςος ὁ ἄγευςος. 

πάσῃ µηχανῇ (Α Lys. 300) ἀντὶ τοῦ ἐκ 
παντὸς τρόπου", 

Πάσης ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία "τὸ 
Πάσητος ἡμιωβόλιον,, ὁ δὲ Πάσης οὗτος 
μαλ ακὺς ἦν τὴν φύσιν», πάντας δὲ ὀνθρώπες 
ἐν καγείᾳ διενήνοχεν, ὧςε ἐκ τῶν ἐπαοιδῶν 
αὐτᾶ καὶ δεῖπνα πολυτελῆ ὁρᾶσθαι καὶ δια- 
κονουμένους τινάς, καὶ πάλιν ἀφανῇ πάντα 
ύεσθαι. εἶχε δὲ καὶ ἡμιωβύόλιο» ἐκ μιᾶς 
αὐτῷ πεποιηένο», ὃ διαδιδόμενον ὑπ' αὐτὸ 
τοῖς πιπράσκονσι παρ ὧν {νλελεν ὠνεῖσθαι, 
εἰ ἠῤόλετο, πάλιν παρ αὐτῷ Πὑρίσκετο. καὶ 
Αἄπίων δὲ ὁ θαμματικὸς μ»ημονεύει αὐτᾶ 
ἐν τῷ περὶ μάγου. 

πάσῃ τέχνη ἐκ παντὸς τρόπου" “4ριςο- 
φάνης -ἄυσιςράτῃ (419) | σὺ ὅ’ ἦν σχολά- 
σῃο πάσῃ τέχνῃ πρὺς ἑσπέραν ἐλθὼ» ἐκείνῃ 
τὴν βάλανον ἐνάρμοσον." 

Πασίας" Αριστοφάνης Νεφέλαις / 
ἀτὰρ τί χρέος ἔβα µε μετὰ τὸν Πασί 
ΗΠασιδέη ὄνομα Φεᾶς, 6 
11 ασῖνος ὄνομα κύριυ 

καὶ 

— 
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* - 

Πασιφάη ὄνομα «ες. 
( . 

⸗ * — 

Haciouroc ὄνομα τραπεζίτου. Harp. 
πασσαγίην πανοπλίαν (οι. Aach. 573). 

ee 32 ΄ 24 2 * 
εἷλε δὲ πασσαγίη», τόδε d ἔννεπε, 
πάσσαλος. 

πασσυδεί παντελῶς' Θουκυδίδης (8 1) 

"εἰ μὴ οὕτωςτε παασιδεὶ ὁιεφδάρθω. ὅπερ 
ἀγροήσαντές τινες γράφοισι πανσνδί. ἕἔς 

. ὃν 1 ΄. ’ 

καὶ ἐν «4ὐτομόλοις Φερεκράτους, 
⸗ 4 4 t *⸗ 

πασαυ δίῃ µετά πάσης ορµῆς, πανςρα- 

τιᾷ, ομοδυμαδόν. 

παςείλη ἡ ἐσχάτη ἡμέρα τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
παςίλη ὁὲ τὸ ξύσμα τοῦ δέρμωτος. ο v. 
σπατίλη. 

παςοφορεῖον τὸ φέρον τὺν παςύν. 

πάσχει». ὅτι ἡ ἀλλοίωσις καὶ ὅλως τὸ 

πάσχειν ὑιττόν, τὸ μὲν ἐπὶ φθορὰν ἄγον, τὸ 
δὲ ες τελείωσιν. πάσχει γὰρ καὶ ὁ παθ ητὴς 
« J * J .. * 2 —W 

ὑπὸ τοῦ ἀλλοιοῦται, ἆλλ ἐκ 
.᾿ . . ” 2 ⸗ * ΄ 9 

εἰς φῶορὰν ἀλλ εἰς τελείωσιν ἀγόμενος" τὸ 
γὰρ ἐν αὐτῷ δυνάμει προάγεται εἰς ἐνέρ- 
γεια». οὕτω καὶ ἡ αἴσθησις ἀλλοιοῦται καὶ 
πάσχει, ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν εἰς τελείωσιν ἆγο- 

* ΄ 

µένη καὶ ἐκ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν προαγοµένη. 
- ..- σα 

πασχητιᾷ πάσχειν ἐφέλει. 
΄ — 

πάσχω αἰτιατικῇ. 

πατάγηµια ἀντὶ τοῦ λάλος καὶ πανοῦρ: 
γος" Ἰέναωνδρος '"οἷον πατάγημ ἥκεις. 

. πάταγος ψόφος" «4γαδίας (1 17) ""οἶμω- 
ι 4 ΄ - 3 / . ⸗ 

γαὶ δὲ ἠκδοντο τῶν ἀγροίκων καὶ µυκήµατα 

βοῶν ἀπελωυνομένων καὶ πάταγος τῆς ὕλης 
τεμνομένης.) 

υ πάταγος ἦχος, κεύπος" 407 10) - 

πῦρ, οὐ — οὐ Σιφέων πάτωαγος.᾽ * 
2 4 .” , ᾿ / - 

«ἰλιανός ᾿"άφνω πάταγος ἀκούεται τῶν Φυ- 
ρῶν. 

παταγοῦσι ψοφοῦσιν' (Μοπαπά. p. 381 
Nieb.) ᾿ἐπιπαταγᾶντες κώδωνέ τινι καὶ τυµι- 

΄ ή 4 — ⸗ * * 

πάνῳ ὑπερῦε τοῦ φόρτᾶ οἱ βάρβαροι. καὶ 
Σι 1. Π ΄ — — — 

αὖθις "0 δὲ λανδάνει τοῦ πνεύματος σφύό- 
όρα παταγοῦντος.) 

πατάγου Χχνερείου AlLys s29 ἀντὶ 

τᾷ κεραμεία, ἐκ μέρους τὸ πᾶν. συντρίβεται 
δὲ τὰ κεράκια παρὰ ταῖς κρήναις' οὐ γὰρ 
χύτρας ῥάπτουσι. 

* 

. Παταικίω» ὄνομα κλέπτου καὶ τοιχω- 

θύχου. Ἠαιρ. 
⸗ — ——— * J / 9 

b Παταικίων ἀνὴρ ἀπὸ συκοφαντίας τὸν 
’ , 

βίον ποιούµενος, καὶ προσκρόειν ἐπιτηδεύων 
- * — — ⸗ 54 4 

τοῖς εὐδοκιμοῦσι τῶν νέων. διεβάλλετο δὲ 
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καὶ ὡς κλέπτης καὶ τοιχωρύχος, ὡςε καὶ κω- 
μῳδεῖσθδαι ἐπὶ τούτοις. 

πάταικοι Φεοὶ Φοινικικοὶ ἐν ταῖς πρύ- 
µναις ἱδρυμιένοι. Ἠετοάοί. 3 371 

πατάξει. ὅταν δὲ λέγη ὁ προφήτης (1ε- 
saias {1 4) ἵπατάξει τὴν γῆν τῷ λόγῳ τοῦ 

σόµατος αὐτᾶ, ' οὐ περὶ γῆς λέγει ἀλλὰ περὶ 
τῶν ἁμαρτιῶν, ὡς τὸ (σα, 11 1) "καὶ ἐγέ- 
ετο ἡ γῆ πᾶσα χεῖλος ἕν' περὶ ἁμαρτιῶν. 
καὶ ὁ 4βραὰμ ἑαυτὸν ἐξευτελίζων "ἐγὼ δέ 
εἰμι γῆ καὶ σποδός” λέγει Gen. 18 27). καὶ 
αὖθις Giracid. 10 93) "ἐν τῇ ζωῇ αὐτᾶ ἐξε 
δένωται τὰ ἐντόσθια αὐτοῦ, τὴν γαςέρα 

λέγων. 
πατάσσει πλήττει" 'ὃ δὲ λαβὼν τὸ ξί- 

φος πατάσσει τοῦ σέρνου. 
πατασσούσῃ ὑπὸ δειλίως κλονουμένῃ. 

«{έξιππος (p. 35 Nieb.) ην δὲ τοῦ κχαῶηγου- 

ιένη πρὸς πᾶν τὸ ἀπαγγελλόμενον ἔκπληξις" | 2} ⸗ 78 
ὑπὸ γὰρ ἐμφύτου δειλίας καὶ ἀπειρίας τῶν 
πολεμικών» ἀναπεπταμένοις μὲν τοῖς ὧσέ, τε- 
Ψορυῤημένοις δὲ τοῖς ὀφφαλμοῖς, πατασσή- 
ση δὲ τῇ καρδία ἀεί τι ἀκάσεσδαι ἐλ πίρω», 

τοῖς ἀρχομένοις κατάδηλος ἦν ὡς * { χρή: 

σεται. 
πατῆσαι ἐνδιωτρῖψαι, ἀφικέσθαι. «4ρι- 

σοφάνης (Αν. 411) ᾽ἁμαδὴς γὰρ ἔφυς ποὺ 
πολυπράγµων, οὐ ἴσωπον πεπάτηκας, 
ἐπὶ τῶν ἰδιωτῶν. ο. ν. ἀμάνητος. 

πατήσας καταφρονήσας. οἳ, ν. δεξιάς. 
ΠΗωτῖνος ὄνομα κύριο». 

πάτος ὁδός' "Ἱπάτον ἀνθρώπων ἀλεεί- 

Ὅμηρος (7 503). 
πατούμενοι ὑῤριζόμενοι, Α Ἐα. 69. 
πατραλοίας πατροτύπτης. καὶ πατρα- 

λῴας ὁ αὐτός. 

Πατρεύς ὁ ἀπὸ Πατρῶν. ἡ δοτικὴ IIu- 
τρεῖ, ὡς Ἱυρεύς ὁ ἐκ τῶν Ἠ]ύρω», καὶ ἡ 
ῥοτικὴ τῷ ᾿Ἠνρεῖ, 

πάτρη ἡ ἐκ τοῦ αὐτᾶ πατρὸς γέννησες, 
πατρίς δὲ ἡ φυλή. ο 8ο]. Hom. Ν 354. 

πατριας χῶραι, φυλαί, τοπαρχίαι. 
πατριάρχης, καὶ πατριαρχεῖον. 
Πατρίκιος. οὗτος ἦκμασεν ἐπὶ Ίοβια- 

ν»οῦ ῥασιλέως, ἦν δὲ ἐκ 4υδίας: ὅσις τῆς 

ἀπὸ τιῶν φαινομένων ἢ καὶ παρατρεχόντων 
σημείων τεκμάρσεως ἀκριῤὴς ἦν ἐξεταςής. 
Funapius? 

πατρίκιος πατὴρ τῇ κοινοῦ" "ὃ δὲπέµ- 
πει πρεοβευτὰς τοὺς ἐν τῷ κορυφαίῳ τῆς 

** 
"υν 
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συγκλήτε βουλῆς τελοῦντας ἄξια (αἩ ἐν τῇ 
— ἀξία). πατρίκιοι ὁ) ἄρα ὄντες ἐτύγχανον. 
'ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος ὁ μικρὸς ὀργῇ τῇ πρὸς 
«4ντίοχον τὸν πραιπόσιτο», διαβληθέντα εἲς 
καθοσίωσιν, ἐξεφώνησε διάταξιν, εὐνοῦχον 
ἐν τοῖς πατρικίοις μὴ τελεῖν' διὸ καὶ κα: 
ρέθη ὁ πρωιπόσιτος τῆς τιμῆς καὶ ἐδημο- 
σιεύθη καὶ ἐν τοῖς ἱερεῦσι κατετάγη (Ρτ- 
scus ρ. 937 ΝΙεΡ.). 

πάτριος ϱεός, 
Πατροκλῆς ὄνομα κύριον. καὶ παροι- 

µία ἐκ Πατροχλέους' ἐπὶ τῶν ῥυπώντων 
καὶ αὐχμηρῶν. Πωτροκλῆς γὰρ ἐγένετο άθη- 
»αἴος πλούσιος σφόδρα, ἄλλως δὲ κακόβιός 

τις καὶ φιλοχρήµατος καὶ σκνιπός' ὅςις ἕνε- 
κε» τῆς φειδωλίας οὐδένα εἴα προσίεσδαι, 

φυλακῆς ἕνεκα τῶν χρηιιάτω» καὶ γλίσχρου 
βίου. ὁ Πλοῦτος οὖν ἐρωτώμενος πόθεν βα- 

δίζεις; "ἐκ Πατροκλέες᾽' ἔφη. seh. Α Plut. 84. 
Πάτροκλος ὄνομα κύριον. καὶ ἡ κλη: 

τικὴ ὦ Πάτροκλε καὶ ὦ Πωτρόκλεις. 
πατρονομούμενοι οἱ τοὺς ἀπὸ τῶν 

πατέρων» παραδεδοµένους νόμους τηροῦντες. 
πατροραίςης ὁ τὸν πατέρα τύπτων. 
πατρούχου παρθένου τῆς ὀρφανῆς 

καὶ ἐπικλήρου, ᾗ προσήχκει τὰ τοῦ πατρὺς 
ἔχειν. 

πατρῷα τὰ πατρικά. 
πατρώζοντα τὰ τῇ πατρὸς φρονᾶντα 
πατρωνικὸν δίκαιον τὸ ἐκ προςάτου 

δίκαιον. 
πάτρως πάτρω», ἀττικῶς. 

πατρῴω». πατρζα λέγουσιν οἱ ῥήτορες 
ὅταν αὐτοῖς ὁ λόγος ᾗ περὶ χρημάτων ἢ τύ- 
πων' Ἰσαῖος '"ἀποφαίνω γὰρ ὑμῖν ὡς οὐκ 
ἔσι τῆς ἐπικλήρα τὸ χωρίον τοῦτο, οὐὺ᾽ ἐγέ- 
νετο πώποτε, ἀλλ ὡς ἦν πατρῶον {υσιμέ- 
ει τῷ πατρὶ Ἠενεκράτους" ὁ δὲ. {υσιμένης 
ἔσχε τὰ πατρῴα πάντα. πάτρια δὲ λέ- 
78σι τὰ ἔδη καὶ τὰ νόμιμα καὶ τὰ µευςήρια 
καὶ τὰς ἑορτάς' «4ντιφῶν τοῦτο δὲ τοὺς 
νόμους εἰδὼς πατρίους καὶ παλαιοὺς ὄντας 
ἡμῖν. πατρικόν δὲ ὅταν περὶ προσώπου 
ποιῶνται τὸν λόγον" "καὶ τούτων ἀξιωφεὶς 
διὰ τὸ πατρικὸς αὐτῷ φίλος εἶναι Aloxi. 
νης ἐν τῷ κατὰ Γτησιφῶντος (93). 

πατταλεῦσαι προσπῆξαι. 

πάτταλον τὺ τυχόν" (Α Εοοὶ. 985) 
ποτρέχει» ἔχουσι μηδὲ πάτταλο». 

ας 

υπ» 

παῦεπαῦ ὢὦ δέσποῦ Ερμῆ (A Ρας, | 
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325)* »νεκρὸν γὰρ ὄντα τὺν Κλέωνα ἐλοιδό- 
ρει, ἔδος δὲ ἦν τοῖς ἀρχαίοις τοὺς ἀποιχο- 
µένους μὴ λοιδορεῖν. ο. ν. ἀποιχόμενα. 

παῦλα ἀνάπαυσις. "καὶ τὸ δὴ λεγόμε- 
νο», παῦσις κακοῦ μεῖζον κακόν. διόπερ ἐν 

κακῶν αἱρέσει τοὐλάχιςον δεῖ ἑλέσφαι.'' ο. 
ν. φυγαδεία. 

Παύλη. 
Παῦλος. οὗτος ἐγένετο σύγχρονος ΠΗά-α 

νέντι, τὸ γένος Σαμοσατεύς, “4ντιοχείας τῆς 
μεγάλης πρόεδρος" ὃς ψιλὺν ἄνθρωπον εἶναι 
τὸν κύριον ἐβλασφήμησεν, ὥσπερ δὲ εἲς ἕκα: 
ςο» τῶν προφητῶν, οὕτω καὶ ἐν αὐτῷ γεγε- 
»ῆσθαι τοῦ φΦεοῦ λόγου τὴν οἴκησιν. ἔνδεν 
καὶ δύο φύσεις διηρηµένως ἐχάσας καὶ ἀκοι. 
»ωνήτους πρὺς ἑαυτὰς εἶναι παντάπασιν ἐν 
Ἀριςῷ, ὡς ἄλλου ὄντος αὐτοῦ τοῦ Χριςοῦ 
καὶ ἄλλου τοῦ ἐν αὐτῷ κατοικοῦντος Ψεοῦ 

λόγον. αὗται μὲν αἳ πρῶται φυαὶ τοῦ μίαν 
φύσιν καὶ τὰς δύο κακῶς καὶ δυσφήµως ἐπὶ 

Ἀριςοῦ λέγεσθαι, τὸ μὲν ἐπ ἀναιρέσει τῆς 

Φεύτητος, τὸ δὲ τῆς ἀνθρωπότητος. Theo- 

dorus presb. de incarn. 
Παῦλος. οὗτος μετὰ Χρύσανδον τῆς 

Νανατιανῶν ἐκκλησίας προεςηκὼς πρότερο» 
μὲν λόγων Ῥωμαϊκῶν διδάσκαλος ἦν, τὸν δὲ 
γθαμμωατικὸν πόνον καταλιπὼν ἐπὶ τὸν ἄσκη- 
τικὸν ἐτράπη βίον, καὶ συςησάµενος ἀνδρῶν 
σπουδαίων µοναςήρια οὐκ ἀλλοιότερον τῶν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ μοναχῶν διετέλει. τοιοῦτος γὰρ 
γέγονεν οἵους ὁ Εὐάγριός φησι τοὺς ἐν τῇ 
ἐρήμῳ ὁδιατρίβειν μοναχούς. πάντα γὰρ ἐκεί- 
νας µιμόμενος διετέλει, τὴν συ»εχῆ νηςεία», 
τὸ ὀλίγα φΦέγγεσθαι, τὴν ἀποχὴν τῶν ἐμ- 
ψύχων' τὰ πολλὰ δὲ καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου 
ἀπείχετο. ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τοὺς πτωχοὺς 
σπεδαῖος, εἰ καί τις ἄλλος, ἐγένετο, καὶ τὰς 
ἐν φυλακαῖς ἀόκνως ἐπεσκέπτετο. ἐπὶ τύτε 
Ἰωδαῖός τις χριςιανίζεἰν ὑποκρινόμενος ἐφω- 
ράθη. Soerat. 7 17. 

Η1αὔλος «4ἰγινήτης ἰατρὸς ἔγραωψεν ἴα-ο 
τρικὰ βιῤλία διάφορα. 

Ηαῦλος «4ἰγύπτιος ἐκ τῆς .«{ύκων, σο-ᾱ 
φιςσής, υἱὸς Βησαρίωνος τοῦ καὶ «ἀ{ιδύμου, 
γεγορὼς ἐπὶ τοῦ βασιλέως Κωνςαντίνου. 

Ηαῦλος Γερμηνὸς σοφιςὴς ὁ γράψας ὅτιο 
γε «Πυσίου ἐςὶν ὁ περὶ τῆς Ἰφικράτους ὅω- 
ρεᾶς, βιῤλία ῥ', ὑπομνήματα εἲς τοὺς λοι- 
ποὺς λόγους .{νσίου. 

αΗααὔλος Τύριος ῥήτωρ, γεγονὼς κατὰ { 
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Φίλωνα τὸν Βύῤλιον" ὃς ἐπὶ δριανοῦ τοῦ 
βασιλέως πρεσβεύσας μητρόπολιν τὴν Τύρο» 
ἐποίησεν. ἔγραψε τέχνην ῥητορικήν, προγυ- 
μ»άσµατα, µελέτας. 

κ Παῦλος φιλόσοφος εἰσαγωγὴν ἀςρολο- 
γίας καὶ ἀποτελεσματικά. 

Παῦὔπερ. οὕτως ἐκαλεῖτο Ἰωνςάντιος ὁ 
πατὴρ Κωνσαντίνου τοῦ μεγάλου διὰ τὸ λι- 
τιῶς διαιτᾶσθαι, ὡς μηδὲ κοῖλον ἄργυρον 
κεκτῆσθαι εἰς πλῆθος, μηδ᾽ ἕτερόν τι πρὸς 
τρυφὴν ῥλέπον' ἀλλὰ παρὰ τὰς ἱερὰς καὶ 
δημοτελεῖς εὐφροσύνας τῷ τῶν ἰδιωτῶν ἀρ- 
γύρῳ καὶ σρωμναῖς ἐκόσμει τὰ βασίλεια. 

παῦρα ὀλίγα, βραχέα" Ὅμηρος (1 9314) 
“παῦρα μέν, ἀλλὰ µάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πο- 
λύμυθος. καὶ “ριςοφάνης (Ῥαο, 765) ''παῦρ' 
ἀνιάσας, πόλλ' εὐφράνας"' ἀντὶ τοῦ ὀλίγα 

χωμωδήσας. 
Παυρόλας ὄνομα κύριο», υἱὸς Φαλάρι- 

ὅος τοῦ "ἄκραγαντίνω» τυράννου, ἐξ ρυ- 
Φείας τῆς αὐτοῦ γυναικός. 

. Παυσανίας Καισαρεὺς σοφιςής, σύγ- 
χρονος ἀριςείδου, οὗ µέμνηται ὡς φαύλου 
ῥήτορος Φιλόςρατος ἐν τοῖς βίοις τῶν σοφι- 

σῶ». ἔγραψε περὶ συντάξεως βιῤλίον α΄, προ: 
βλημάτω» βιβλίον α΄ καὶ ἕτερα. 

ν Παυσανίας Κλεομβρότεα καὶ 4γχιδέας, 
βασιλεὺς .{ακεδαιμονίω», ὃς μετὰ Πλαταιὰς 

τρίποδα ἀναφεὶς τῷ "πόλλωνι ἐπέγράψεν 
"Ἑλλήνων ἀρχηγός, ἐπεὶ ςρατὸν ὤλεσε ΙΗή- 
δω», Παυσανίας Φοίῤῳ μ»νῆμ’ ἀνέθηκετόδε.” 
µηδίζειν δὲ ἀρξάμενος ὑπὸ «4ἰγυπτίων καὶ 
Φοινίκων ἐν Βυζαντίῳ ἐδορυφορεῖτο, καὶ 
ἐσθῆτι καὶ τραπέζῃ ἐχρῆτο ἸΜηδικῇ, ἐμνᾶτο 
δὲ τὴν Ἐέρξου Φυγατέρα ἐπὶ τῇ Ἑλλάδι. 
κληθεὶς ὁ’ εἲς κρίσιν καὶ ἁλοὺς καταφεύγει 
ἐς τέμενος 4θηνᾶς. ἡ δὲ µήτηρ πλίνθον 
ἔφηκε πρώτη κατὰ τῆς εἰσόδου, εἶτα οἳ ἆλ- 
λοι" καὶ οὕτως ἔνδον ἀπέθανε. τὸ δὲ σῶμα 
εἲς τὸν Κεάδαν (βάραθρο» δέ ἐσι τᾶτο) ἔρ- 
ριψα», καὶ τὸ ἐπίγραμμα ἐξεκόλαψαν ἐκ τᾶ 
τρίποδος, καὶ τὰς πόλεις ἐπέγραψαν. οἱ δὲ 

Ἕλληνες καὶ δὲ αὐτὸν πρὺς “θηναίους ἀπέ- 
ςησα». νοσησάσης δὲ τῆς πύλεως εἰκόνα ἔςη: 
σα» χαλκῆν Πωυσανίου, καὶ ἐσώνθησα», 

9 Παυσανίας «{άκων ἱςορικὸς περὶ Ἕλ- 
λησπόντου, «««ακωνικά, χρονικά, περὶ “ἄμφι- 
κτυόνω», περὶ τῶν ἐν .«{άκωσιν ἑορτῶ». 

πανυσικάπη µηχάνηµα τροχοῖς ἐμφερές, 
δὲ οὗ τὸν τράχηλον διεῖρον καὶ τῶν ὑποζυ- 

Παῦλοςρ -- Παφνούτιος 

γίων, ὥςε μὴ ἐσθίειν, καὶ τῶν ἀνθρώπων, 
ε 4 — 9— — - 9 

ὡς μὴ δύνασῦαι τὰς χεῖρας τῷ ςύόµατι προσ- 
άγειν. 

παυσωλή (Ποπι. Β 388) κατάπανσις. 
Παύσων καὶ Ἴρος ὀνόματα κύρια πε: 

΄ . 
νήτων. "ὁ σκληπιὸς Παύσωνα καὶ Ίρορ 

μι 2 ⁊ - * Γ — 2 

κάν ἄλλον τινὰ τῶν ἀπύρων ἰάσαιτο. ὀφδαλ» 
μὼ γάρ τις ἐνόσει" εἶτα ἐπισὰς ὅδε λέγει 
ὄξει λύσαντα κάπρου πιμελὴν κάτα ὑπαλεί- 
ψασθαι. ὃ δὲ κοινοῦται τῷ συνήψει ἰατρῷ. 
* 3 — 4 ΄ : Ν * 2 ὃ δὲ ἐπειρᾶτο τὰς αἰτίας λέγειν" τὸ μὲν γὰρ 
ὑπορρεῖν τὸ οἴδημα τῇ δριμύτητι, τὸ δὲ ἐπι- 
λιπαίνειν καὶ ἡσυχῆ ὑποτρέφειν ὁ εἴρων ἔλεγε.”' 

4 ή 

Παύσωγνος πτωχύτερος. οὗτος ζω- 
2 γράφος ἤ», καὶ ἐπὶ πενίᾳ διετεθρύλητο. sch. 

APlut. 602. 

Παφία ἡ φροδίτη. 
’ — Παφλαγών»ν ὁ Κλέων ὁ τῶν “4θηναίων 

ςρατηγός, διὰ τὸ τῆς φωνῆς ἀπηχές, ἀπὸ τὸ 
* 1 

παφλάζειν" ξένος γὰρ ην καὶ βάρβαρος. sch. 
Α Εᾳ. 2. 

παφλάζοντα (ἨΠοπι. Ν 798) ἡἠχοῦντα, 
ἀναζέοντα. (Α Eq. 915) ““ἀνὴρ παφλάζει,' βφά. 
ζει, τετάρακται. πεποίηται δὲ παρὰ τὸ πα- 
φλάζει», παφλάζειν δέ ἐςι τὸ λαλοῦντά τα 
χρατεῖσθαι καὶ ἀνακόπτεσθαι" τοιοῦτος δὲ 
α 11 κ... 2 * 
ἦν» καὶ ὁ Κλέων». η τὸ ταράσσεσθαι" παφλά- 
ζειν γὰρ κυρίως σηµαίνει τὸ ἠχεῖν τὴν κυ- 
μαινομένην Φάλατταν. seh. Α Pac. 313. 

Παφνούτιος μιᾶς πόλεως τῶν ἄνω Θη- 

βῶν ἐπίσκοπος, ἀνὴρ Φεοφιλὴς καὶ σηκειο- 
φόρος, ὃς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ διωγμοῦ τὸν 
ὀφθαλμὸν ἐξεκόπη. τοῦτον ὁ βασιλεὺς µετα- 
πειψάµενος τὸν ὀφθαλμὸν κατεφίλει αὐτοῦ. 
ἐδόκει δὲ κατὰ σύνοδον τοῖς ἐπισκόποις νό- 
µιον νεαρὸν ἐς τὴν ἐκκλησίαν εἰσφέρειν, ὥςε 
τοὺς ἱερωμένους, λέγω δὴ ἐπισκόπους πρε- 
σβυτέρες διακόνης ὑποδιακόνες, μὴ συγκα- 
Φεύδειν ταῖς γαμεταῖς ἃς ἔτι λαϊκοὶ ὄντες 
ἠγάγοντο. καὶ ἐπεὶ περὶ τούτου βουλεύεσθαι 
προύκειτο, διαναςὰς ἐν µέσω τοῦ συλλόγου 

τῶν ἐπισκόπω» ὁ Παφνούτιος ἐβόα μακρά, 
* * κ * — « 

μὴ βαρὺν ζυγὸν ἐπιτιθέναι τοῖς ἱερωμένοις 
ἀνδράσι, τέµιον εἶναι τὸν γάμο» λέγω», μὲ 
τῇ ὑπερβολῇ τῆς ἀκριῤείας μᾶλλον τὴν ἐκ- 

ῃ 2 . ’ ΄ 

χλησίαν προσβλάψωσιν' οὐ γὰρ πάντας δύ- 
»ασθαι φέρειν τῆς ἀπαθείας τὴν ἄσκησιν, 
οὐδὲ ἴσως φυλαγθήσεσθαι τὴν σω γην 
τῆς ἑκάςα γαμµετῆς. καὶ σωφροσύνην ἐκάλει 

- 3" — 

τῆς νομίμου γυναικὸς τὴν συνέλευσιν. ἀρκεῖ- 



παχεῖα -- πειθοῖ 

σθαί τε τὺν φβάσαντα κλήρου τυχεῖν µη- | ἔδαφος. ' 
ο ΄ νρ . ᾿ — 

χέτι ἐπὶ γάµον ἔρχεσθαι κατὰ τὴν τῆς ἐκ- 
κλησίας ἀρχαίων παράδοσιν, μὴ μὴν ἅπο- 
5 ΄ {λ αι: * * ΄ 

δεύγνυσθαι ταύτης ἣν ἅπαξ Γη πρότερον 

πεδότριψ ὁ ἐκθλίῤων. 
πέζα τὸ ἄκρον, Ἠ τὸ ἀπολῆγον τοῦ χι-α 

τῶνος, ὃ ἡμεῖς ὧαν λέγομεν' πρότερον γὰρ 
λαϊκὸς ὦν ἠγάι το. καὶ ταῦτ ἔλεγεν ἄπειρος | ὑπὲρ τοῦ μὴ τριβεσδαι δέρµα προβάτων» 

ὧν γάμοι καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν γυναικός" ἐκπαι. | προσέρραπτο». πέζα καὶ ὁ πούς, καὶ άργν- 

δὸς γὰρ ἐν ἀσκηταῖς ἀνετέθραπτο, καὶ ἐπὶ 
σωφροασύνῃ, εἰ καίτις ἄλλος, περιβύητος ἦν. 

καὶ πείΦεται σύμπας ὁ τῶν ἱερωμένων σύλ- 
λογος τοῖς Παφνουτίου λόγοις, καὶ τὴν περὶ 

τούτου ζήτησιν ἀπεσίγησαν, τῇ γνώµῃ τῶν 
βουλομένων ἀπέγεσθαι τῆς ὁμιλίας τῶν γυ- 
ναικῶν καταλείψαντες. Socrat. 1 11. 

παχεῖα. εν. μυσάχνη. 
παχεῖς Αττιχοὶ τοὺς πλουσίους καλᾶσι 

συνήθως" καὶ Ηρόδοτος (ὃ 30) ᾿ἔφυγον ἄν- 
ὄρες τῶν παχέων ἐκ Νάξου ὑπὸ τᾶ δήμα. 
διαφέρει πάχης καὶ παχύς' πάχης μὲν λέγε. 
ται ὁ λιπαρύς, παχὺς δὲ ὁ ἀναίσφητος ἢ ὁ 
πλόσιος. καὶ παχὺς καὶ ἀρχαῖος ἐπὶ τᾷ ἡλι- 
Φέου τάττεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς' ριςο- 

φάνης (Ναὺ. 840) “ὡς ἁμαθὴς εἰ καὶ παχύς, 
ἀντὶ τᾷ ἀναίσθητος καὶ παχὺς εἲς τὸ »οεῖν. 

πάχνη. ἐπειδὰν ἐκ γῆς ἡ ἐκ Φαλάττης 
άνενεχνεἴσα ὑγρασία ὑφ᾽ ἡλίου μὴ κατεργα- 
σὺῇ, καταψυχθῇ δέ, πάχνη καλεῖται. Diog. 
L. 753. 

παχνοῦται (Ποπ, Ρ 119) πήσσεται, πή- 
γγνται, λυπεῖται. 

παχύνοοι παχύνοες, ἀνόητοι. “τοσαύτην 
δὲ ἡ ἡμεῖς παχύτητα καὶ ἁμαθίαν κατεγνώκα- 
µεν ὧςε ἐτολμήσαμεν ἐξελέγχειν αὐτοὺς το- 
σοῦτον ἡγνοηκότας ὅσον οὐδεὶς ἠγρόησε.᾽' 

παχύτερον» ἀμβλύτερο», οὐκ ἀκριῤές, 
πέδαι δεσµά, παρὰ τὸ πούς καὶ τὸ δέω 

τὸ δεσμεύω, ἡ παρὰ τὸ πιέζειν τοὺς πόδας. 
πεδαρσίου µετεώρου, πετοµένου ἐκ τ 

πέδου" ριςοφάνης Ὄρνισιν (1189) '"ὡς ἐγ- 
γὺς ἤδη ὁαίμονος πεδαρσίη δίνης πτερωτὺς 
φθόγγος ἐξακούεται.” | 

πεθῆται πεπεδηµιένοι, συνδεδεμένοι, καὶ 
πεδήτης ὃ δεσµηψείς. 

Πεδιεύς ἀπὺ τύπου, 
πεδικά μοῖρα τῆς άττικῆς. ἐκαλεῖτο δὲ 

οὕτως ἀπὸ τοῦ συμβεβηκύτος, εἶχε δὲ καὶ 
προβάτων νοµάς. ἔσι τὸ ὄνομα παρά τε u- 
σίᾳ καὶ παρ ἄλλοις ῥήτορσι, Harp. 

πέδιλα ὑποδήματα. 
πεδινός ὁ ὁμαλὸς τόπος. 

πεδίον ἡ γῆ. καὶ πέδον ὁμοίως γῆ, 

ρύπεζα ἡ λευκοὺς πόδας ἔχουσα" καὶ ἐν 
ἐπιράμματι (ΑΡ 6 69) ᾽"ἔμπεδον εἰς κείνου 
πέζαν ἐρεισάμενος αὕρης οὐκ ἀλέγουσαν ἐπὶ 
χθονός. 

πέζα ὕφασμα" (ΑΡ 6286) “τῆς πέζης τὰν 
μὲν ἄκρα τὰ δεξιὰ Βιττίον εἰργάσατο,'' καὶ 
αὖθις (6287) ''ρτεμι, σοὶ ταύταν, εὐπάρ- 
Ψενε πότνα γυναικῶν, τὴν µίαν αἱ τρισσαὶ 
πέζαν ὑφηνάμεθα.” 

πεζαίτεροι"' "ὗ δὲ βασιλεὺς πεζαιτέρεςα 
ἀμφὶ τοὺς μ΄ ἀναλαβὼν ἔπεσθαί οἳ κελεύει, 

Φάνατὸν ἀπειλήσας εἰ πλείους ἔποιντο." 
πεζαίτεροι «Πηπιοσφθένης ἐν Φιλιππι-Ώ 

κοῖς (9 11). “ναξιμένης δὲ ἐν α Φιλιππικῶν 
περὶ “ἀλεξάνδρου λέγων φησίν "ἔπειτα τοὺς 
μὲν ἐνδοξοτάτους ἰππεύειν συνεθίσας ἕταί- 
ρους προσηγόρευσε, τοὺς δὲ πλείςες καὶ τὲς 
πεζοὺς εἰς λόχους καὶ δεκάδας καὶ τὰς ἄλ- 
λας ἀρχὰς ὁΦιελὼν πεζαιτέρους ὠνόμασε», 
ὅπως ἑκάτεροι µετέχοντες τῆς βασιλικῆς ἔται- 
ρείας προθυμότατοι διατελῶσιν ὄντες.,' Ἡατρ. 

πεζῇ ῥάδην. καὶ παροιμία "πεζῇ ῥαδίζω" 
γεν γὰρ ἐκ ἐπίςαμαι'' ἀντὶ τοῦ οὐ δύναμαι. 

πεξίτης ὃ πεζός, 
πεζίτια σέµµατα. ἐπὶ ἀνθρώπων σεφά- 

η, ἑώνη, ἐπὶ δὲ ξύλων τὰ κυµάτια. ο, ν. 
ταινία, 

πεζολόγος συγγραφεύς. 
πεζοπορηκότες. 
πειΦανάγκη ἡ μετὰ βίας πειθώ" "πο. 

λαμβάνω» διὰ τότων πειΦ ανάγκη» προσάξειν 
τοῖς «{ευκαδίοις τοῦ συγχωρεῖν τοῖς ὑπ αὐ- 
τῶν ἐπιταττομένοις"' (Ῥο]γυία» Ά. "πολλὰς δὲ 
τῶν γυναικών» τῇ πειθ ανάγκη κατήγαγεν" ὅτω 
γὰρ ἦν λάγνος”' (ο. ν. «{ογγῖνος). '“χαὶ εἶξα 
τῇ Θετταλικῇ πειθανάγκῃ, κτείνας τὸν αὐ- 
τὸς αὑτᾷ δεσπότην”' Gulian. ος. 1 ρ. 33 Α, 84 Α). 

πει αρχῶ δοτικῇ. 
πειθήνιος καταπειθής, πειθόµενος. 
πεινοἵ"' ᾿πειθοῖ τε ὑπαχθέντες καὶ τῷ 

δολερῷ τῶν ῥημάτων κατασρατηγηθέντες συ- 
"εχώρησάν οἳ περαιωθῆναι τὸν ῥδ». "ἀλλὰ 
καὶ πειθοῦ τῇ Ἕλληνιαῇ καὶ µούσῃ ἐγγεγυ- 
μνασμένος ὁ «ἀμβρόσιος." 

ο.” 
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πείΦω τὸ καταπείθω, αἰρεατικῇ: ᾿'πεί- 

Φει ὁῶρα καὶ δεούς” (Βατ. Med. φ69), καὶ 

'"ἄρα πείδομεν ὑμᾶς τοῖς λύγοις τούτοις, ἢ 

ἑτέρων δεήσεσθει;' πείθομαι δὲ —** 
'"ἀναγκαῖον εἶναι ἡγούμην πείφεσθαι τοῖς 
ἡμετέροις βουλεύμασι,. καὶ 'πείθεσθε τοῖς 
ἡγουμένοις ἡμῶν.) 

πειθώ ἡ πεισµονή" (Α Ran. 1498) οὐκ 
ἔσι πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος.” 

Πείνωνος ὄνομα κύριον. καὶ ὄνομα ζώα. 
πείκειν ατενίζει». 
πεῖνα ἡ δὲ ἔνδειαν τροφῆς ἐπιδυμία διὰ 

διφθόγγου, πέννα δὲ ὁ ἰχθὺς διὰ τᾶ ι. ἔσι 
δὲ πεῖνα ἐπιθυμίαω Σηροῦ καὶ Φερμᾶ, ἃ δίχα 
δὲ ψυχροῦ" συνεςσῶτα γὰρ ἡμῶν ἐνδένδε τὰ 
σώματα τρέφεται ή αὐτῶν, ὅταν ἰσχύῃ κα: 
τεργάζεσθαωι καὶ πέετειν καὶ ἐξομοιοῦν τὰ 
προσαγόµενα. 

πείνη ἡ πεῖνα. 
πειόλης ὃ πόρνος. 

. πεῖρα ὃ δύλος καὶ ἡ ἁπάτη καὶ ἡ τέχνη, 
ὕθεν καὶ πειραταὶ οἱ κατὰ Φάλατταν κακᾶρ: 
γοι. πεῖρα δὲ καὶ ἡ βλάβη, ὡς ἐν «ανάῃ 

Σοφυκλῆς "οὐκ οἶδα τὴν σὴν πεῖραν, οὐό’ 

ἐπίςσαμαι' τοῦ παιδὸς ὄντος τοῦδ᾽ ἐγὼ διόλ- 

λυµαι... (Αἱ. 1) *ulel Ὀδυσσεῦ ὁρῶ σε πεῖ- 

ράν τιν ἐχθρῶν ἁρπάσαι Φηρώμενον,, του- 
τέσιν, ἀεὶ ὁρῶ σε τὴν παρὰ τῶν» ἐχθρῶν σ8 
βλάβην γινοµένη» προὔφαρπάσαι καὶ τοῖς 

ἐχθροῖς ταύτην ἐπιπέμψαι μηχανώμενο». 

ν  πεῖρα" "ἐξιόντων τῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τὰς 
προνοµάς, καὶ διὰ τὸ κατορθοῦ» ιἐν ταῖς 

πείραις. 
πειράζειν κατάρχεσθαι' ''Ὑκιπίων ὃ 

«Ρωμαῖος συνεβούλευσεν ἢ μὴ πειράζει, 

οὕτως ὥὧςε ἐκ παντὸς τρόπου τέλος ἐπινεῖ- 

ναι τῇ πράξει. τὸ γὰρ δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν 

πειράζευ ἅμα μὲν ἐπισφαλές, ἅμα ὃ᾽ εὖκα- 

ταφρύνητο» γενέσθαι ποιεῖ παντελῶς” (Βο- 
Iybius?). 

Πειραιεύς ὄνομα κύριον. καὶ ὃ λιμήν, 

καὶ κλίνεται ΠΠειραιέως Πειραιῶς, καὶ ἡ ὅο- 

τικὴ Πειραιεῖ. Πειραιεὺς καὶ νήσος. 
πεῖραν» πορεία», ὑδόν' (Ἠ ΔΙ. 289) 

ὑπ ἀγγέλων κληδεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν.”' 

πειρᾶν τὸ λόγους περὶ συνουσίας προσ- 

φέρει», καὶ πειραθῆναι τὸ ἀκοῦσαι λόγες 

τοιούτους" Θουκυδίδης (6 64) ̓ πειραθεἰς δὲ 
ὁ Aonodioc ὑπὸ Ἱππάρχου τοῦ ΗΠεισισράτο 
καταγορεύει τῷ «ριςογείτονι. σηµαίνει ἡ 

πείθω -- Πείσανδρος ὃ 

λέξις καὶ τὸ ἄλλως διαπειρᾶσθαι" πειρᾶν 
γὰρ κυρίως τὸ προσβάλλειν γυναικὶ περὶ της 

Ἰ]|4φροδίτης. 
πειρασμός. 
πειρατέο»ν δεῖ πειρᾶν. 
πειρατῶν καταποντιςῶ», κατὰ Φάλασ- 

σαν ληςῶν. 

Πειρήνη ὄνομα πηγῆς καλλιρρόου” (ΑΡ 
7 218) * {αἲδ) ἔχω πολιῆτιν ἐυζώνοιο Πορίν- 
Όου, Πειρήνης λευκῶν φαιδροτέραν λιῤά- 
ῥων. 

πείρησαν δοκιμή», ἀπόπειραν» ἔλαβο». 
(ΑΡΤ 159) "τὴν δὲ χάριν δώρων πείρασαν 
ἐν Φωνάτῳ" τὸ ξίφος εἷλ' «4ἴαντα μεμηνύτα, 
καὶ πάλι ζωςὴρ εἕἵλκυσε Πριαμίδαν δίφρια 
συρύμενο».᾽ 

πείρινθα (Hom. «9 190) τὸ ἐπάνω τῆς 
ἁμάξης, εἰς ὃ ἐντίθεται τὸ κομιζόµενο». 

πειρῶ τὸ ἀπόπειραν ποιοῦμαε, πείρω 
δὲ τὸ σουῤλίω καὶ κεντῶ. 

πειρζῦμαι γενικῇ. 
πειρῶ» προσβάλλω», συ»εσιάζων: τᾶτο 

γάρ ἐςι τὸ πειρᾶν. “4ριςοφάνης Πλάτῳ (149) 
τὰς Κορινθίας φασίν, ὅταν µέν τις αὐτᾶς 

πένης πειρῶν τύχη, ἐδὲ προσέχειν τὸν νᾶν.' 
καὶ πειρασάντων ἀνδρῶν διαπειρασάν- 
των καὶ μµετελθόντων ἢ ἐπιτηδευσάντων. 
ἐσχημάτιςσαι δὲ ἀπὸ τοῦ πειρᾶν"' πειρᾶν γὰρ 
τὸ προσβάλλειν γυναικὶ περὶ τῆς-4φροδίτης. 
τροπῇ οὖν κέχρηται ὡς ἐπὶ γυναικός. σηµαί- 
νει οὖν σπανίως ἐπιτυχεῖν τιρὰς καὶ ὀλέγους 
κατορθῶσαι παντάπασι. sech. Α Ἐα. 514. 

πειρῶντα πειράζοντα διὰ λόγω». 
ΠΗείρως Πείρω ὄνομα κύριον. καὶ κλί- 

νέεται ἀττικῶς. καὶ θηλυκῶς Πειρώ. 
ΠΗείσανδρος Νέςορος τοῦ ποιητᾶ υἱός, κα 

«Παρανδεὺς ἡ «{υκαύνιος, γεγονὼς ἐπὶ -4λε- 
Ξάγὺρε ῥασιλέως τᾷ ἸΜαμαίας παιδός, ἐπο- 
ποιὸς καὶ αὐτός, ἔγραψεν ἱςορίαν ποικίλη» 

ὃν ἐπῶν, ἣν ἐπιγράφει Ηραϊκῶν Φεογαμιῶ», 
ἐν ῥιῤλίοις ς’, καὶ ἄλλα καταλογάδη». 

Ηείσανόρος ΠΠείσωνος καὶ 4ριςαίχμας,ὺ 
Καμειραῖος ἀπὸ 'Ρόδου" άµειρος γὰρ ἦν 
πόλις Βόδου. καὶ τινὲς μὲν αὐτὸν Εὐμύλπυ 

τὸ ποιητᾷ σύγχρονο» καὶ ἐρώμενον ἱςορᾶσι, 
τινὲς δὲ καὶ Ἡσιόδου πρεσβύτερον" οἳ δὲ 
κατὰ τὴν λγ ὀλυμπιάδα τάττουσιν. ἔσχε δὲ 
καὶ ἀδελφὴν «{ιόκλειαν. ποιήματα δὲ αὐτοῦ 
Ἡράκλεια ἐν ῥιῤλίοις β’. ἔςι δὲ τὰ Ηρα- 
χλέους ἔργα" ἔνθα πρῶτος Ηρακλεῖ ῥόπαλον 



Πεισάνδρου δειλότερος --- πελιδνόν a 

περιτέθεικε. τὰ δὲ ἄλλα τῶν ποιημάτων νόθα αὐτᾶ δοξάζεται, γενόµενα ὑπό τε ἄλλων καὶ “4ριςέως τοῦ ποιητοῦ. Πεισάνδρου δειλότερος" (Α Αν. 15439) 'ἔνθα καὶ Πείσανδρος ἦλφεν δεύµενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προύλιπεν"  δειλὺς γὰρ ἦν καθ ὑπερβολήν. ε[. ν. εἴτι. πείσεα (ἨΠοπι. Υ 9) οἳ κάφυδροι τόποι. ΗΠεισιανάκτιος ςοά. Ὠϊομ. 1,75. ΗΠεισίας ὄνομα κύριον. πεισιθάνατος ὁ Ηγησίας ἐλέγετο. Diog. L. 3 86. ο πεῖσιν τὴν πειθώ. ἡ εὖθεῖα ἡ πεῖσις. ΗΠεισιόνη ὄνομα κύριον. Πεισίςρατος ὄνομα κύριον. πείσµατα τὰ ἀγκύρεια σχοινία, παρὰ τὸ πείθεσθαι ὃν αὐτῶν τὴν ναῦ». πεισόµενον παφεῖν μέλλοντα. πείσονται πάθωσι. πειςέον δεῖ πείθεσθαι. πειςήρ ὁ ὑπήκοος. Πείσω» Πείσωνος. εἷς ἦν τῶν παρ ᾿4δηναίοις λ΄ τυραννησάντω». Ἠπτρ. πέκειν τὸ κτενίζειν. πέκος δέρμα, κώδιον, πεκτεῖν ποκάζειν, κείρειν τὰ θρέμματα" ριςοφάνης (Αν.715) ""ἡνίκα πεκτεῖν ὧρα προβάτων» πύκον ἠρινόν. πεκτῆρες οἱ τὸ δέρµα τίλλοντες. πεχτούµμενον τιλλόμενον, ξεόμενον" 4ρι- ςοφάνης (15. 686) ΄ καὶ ποιήσω τοὺς δημό- τας βωςρεῖν σ᾿ ἐγὼ πεκτούμενον.᾽ πελαγιζούσαις εἲς πέλαγος πλεούσαις" "πελαγιζούσαις δὲ ταῖς »αυσὶ συνέβη τὰς πλείους. καταδῦναι. πελαγίζω αἰτιατικῇ. πελάζει πλησιάζει, ἐγγίζει. πέλανοι πέµµματα ἐκ παιπάλης, τοτέςιν ἀλεύρου λεπτοτέρου, εἲς Φυσίαν ἐπιτήδεια, ὡς αὐτός φησι (Ρ]αΐο Legg. 6 ρ.8750), καρ- ποὶ μέλιτι δεδευµένοι. «{ιονύσιος Θρᾷ5ξ" ὃεοῖς ἀπαρχαί τινες. λέγεται δὲ πέλανος καὶ ὁ περὶ τῷ σόματι πεπηγὼς ἀφρός, καὶ τὸ περιπε- πηγὺς καὶ ἐξηραμμένον ὁπῶδες δάκρυον, οἷον λιῤανωτός, κόμμι. καὶ ὃ τῷ µάντει διδόµε- νος μισθὸς ὀβολός. πέλανος. γίνεται πέμματά τινα τοῖς ὃεοῖς ἐκ τοῦ ἀφαιρεθέντος σίτου ἐκ τῆς ἅλω. «4. ὄυμος δέ φησι κυρίως εἶναι πέλανον τὸ ἐκ τῆς παιπάλης πέµµα, ἐξ ἧς ποιοῦνται πέµ- 
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µατα" ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ πεπλατύνθαι, ἢ ὅτι λευκόν ἐσιν, ἢ διὰ τὸ φανὸν εἶναι, ὃ ἔσι λευ- κόν. Εὐριπίδης μέντοι ἐν τῷ Ὀρέσῃ (919) ἰδίως φησὶν "ἐκ ὃ᾽ ὄμορξον ἀθλίου ςόµατος ἀφρώδη πέλανον,' ὅπερ τὸν ἐπὶ τοῦ ςύµα- τος ἀφρὸν δηλοῖ. Harp. πελαργᾶν τὸ νεθετεῖν ἐκάλει ὁ Πυθα- γόρας. πελαργιδεῖς πελαργῶν παῖδες, «4ἶλια- νός, ὥσπερ ἀετιδεῖς οἱ ἀετῶν παῖδες. πελαργικοὶ νόμοι διὰ τὸ ἀντεκτρέφειν τοὺς γονεῖς. οὕτως “4ριςοφάνης (Αν. 1353). πέλας πλησίον, γείτων" πλὴν πρόνοιαν ἀεὶ ἐποιοῦντο ᾿Ρωμαῖοι µήποτε πρότεροι τὰς χεῖρας ἐπιῤάλλειν τοῖς πέλας, μηδ᾽ ἄρχοντες φαίνεσθαι χειρῶν ἀδίχων."' ο. ν. ἐμβαίνειν. Ηελασγιῶτις λίμνη. Πελασγοί ἔθνος. πελάτης ὁ ἀντὶ τροφῶν ὑπηρετῶν" '"συν- αγανακτῶν τοῖς πελάταις κατὰ πλῆθος ἐλη- λυθόσιν.. ""ὑπηρέτην τε καὶ Φεράποντα ἢ πελάτη» σρατιώτην τῶν ἐκ καταλόγου ἐκώ- λυσε παρεῖναί τινι.. καὶ αὖδις ''καὶ ἑαυτὸν πελάτην ἐκείνου λέγει τε καὶ ἄδει."' πέλεθρα (Ποπ. λ577) πλέθρα. ἔςι δὲ µέτρον γῆς τὸ πλέθρο», σαδίου ἕκτον. πέλει γίνεται, ἐςί. πελειάδες περιςεραί, καὶ πέλειαν πε- ρισεράν’ (ΑΡ 61641) ""δειλαί τοι δειλοῖσιν ἔφε- ὀρεύεσι πέλειαι, ἄμμες ὁ) ἀτρέςοις ἀνδράσι τερπύμεθα” φησὶν ἀετός. (Β Ai. 140) “πτη- νῆς ὡς ὄμμα πελείας πεφόβηµαι, ἐπεὶ περι- δεές ἐσι τὸ ζῷον. περιφρασικῶς, ὡς ἡ πέλεια. πελεκᾶντι δοτική. µήποτε βαρυτόνως προενεκτέον ὡς ἀλίβας. πελεκὰν μέντοι πελε- κἄνος κοινῶς, πελεκᾶς δὲ πελεκᾶντος ἄττι- κῶς, καὶ πελεκᾶς πελεκᾶ δωρικῶς. 9ο6Ἡ. Α. Αν. 883. πέλεκυς πελέκεως τὸ τεκτονικὸν ἐργα- λεῖον' (ΑΡ 6 305) "καὶ ἐελεωμένος οὗτος ἐμ- βριθὴς τέχνας ὁ πρύτανις πέλεκυς.’' πέλεκυς, πελέκνος δέ. πελεκῶ πελεκήσω ξύλα. τὸ μετὰ τῆς σπάφης κόπτω. Πελίας ὄνομα κύριον. καὶ Πελιάδης ὄνομα κύριο». πελιδνόν μέλαν. λέγεται καὶ πελιτνύνα παρὰ Ουκυδίδῃ ὢ 49). καὶ πελιδνωνδεῖσα ὠχριάσασα. καὶ πελιδνουµένη ἀντὶ τοῦ μελαινομένη. * 

πελεκίζω δὲ 
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ὃ πελιδνόν τὸ μεταξὺ ὠχρότητος καὶ µε- 
λανίας, οἶονεὶ µολιῤδοειδές, παρὰ Θεκυδίδῃ 

ὢ 49). 
πελιοί µέλανες, ὠχροί. 
ΠΗέλλη Πέλλης ὄνομα τύπου. 
Πελλήνη πόλις. καὶ Πελληραῖος χι- 

τών», ἐπὶ τῶν» παλαιὰ φορούντω» ἱμάτια. ἐν 
δὲ Πελλήνη διάφοροι χλαῖναι ἐγένοντο. «ἄρι- 
σοφάνης (Αν. 1421) '"εὐθὺ Πελλήνης πέτεσθαι 
διανοῆι ἐπεὶ ἐν Πελλήνη ἐν τοῖς Ἡραίοις 
ἆθλον ἐτίθετο χλαῖνα. 

πελλές, ἔνθα τυρὸν ἀμέλγασι, σκάφη τις. 

ΠΗελοπίδης ὁ τοῦ ΠΠέλοπος. 
πέλται λόγχαι, καὶ ἀσπίδια τετράγωνα. 
πέλταςαί τοξύται οἱ τοὺς ξυςοὺς κατέ- 

χοντες. ο{. ν. τοξόται. 
πέλτον Θράκιον ὅπλον, καὶ εἶδος ταρί- 

χου, ἢ ἀσπὶς ἴτυν μὴ ἔχουσα. 
πέλωρ μέγα, τεράςιον. 
Πελώρας ὄνομα κύριο». 
πελώριος μέγας" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 

918) “ὡς δὲ λέων ἤντησε πελώριος, ὡς ἐπὶ 
Φοίναν χάσμα φέρων χαλεπύν.'' καὶ ΠΠελω- 
ριάς ὄνομα τόπα" (ΑΡ 6 2394) "“δῶρον ὁ᾽ ἐξ 
ἱερᾶς εἰμὶ Πελωριάδος.᾽' 

πέλωρο» μέγα. καὶ πελώρου (Ποπ. Ε 
741) μεγάλου τέρατος, 

πέµµατα πλακέντια" “4ρριανός (πά. 28) 
ο δὲ ξένια ἔφερον «Φύννους ἐν κριβάνοις 
ὠπτημένες καὶ πέµµατα ὀλίχα καὶ ῥαλάνες 
φοινίκω». οἳ, v. κρίβανο», 

πέμπει» τὸ πομπεύειν' ΙΜέναωνδρος Ὕπο- 
βολιμαίῳ ἢ "Αγροίκῳ ᾽μικρὰ παναθήναι 
ἐπεὶ δὲ ἀγορᾶς πέκποντά σε δή, Πήοσχίω», 
µήτηρ ἑώρα τῆς κόρης ἐφ᾽ ἅρματος." καὶ 
πέµψαντες τὸ πομπεύσαντες παρὰ Άυκχυ- 
ὁίδῃ (6 56). 

πέµμπελος γέρων καὶ γραῦς, παρὰ τὸ 
πέμπεσθαι εἲς τὸν ἆδην. 

πέµμπτῃ φθίνοντος. ἐν ταύτῃ αἱ τῆς 
µοιχείας γραφαὶ ἐδίδοντο. ἸΜένανδρος λαλ- 
xidi. 

πέμψιν ἀποςολήν. 
. πενέσαι οἱ παρὰ Θεσσαλοῖς μὴ γόνῳ 
δοῦλοι, ἀπὸ τῶν ὑπὸ «4ἴμονος ἐν “ἄρνη νι- 
κηθέντων Βοιωτῶν, οὐ φυγόντω» τὴν παρ 
αὐτῷ δουλείαν ἀλλὰ µεινάντων µέχρι τῆς 
τρίτης γενεᾶς, φιληδούντων ἐπὶ τῇ χώρα. 
παρέδοσαν δὲ αὐτοὺς ἐφ᾽ ὄρκῳ, ἐπὶ τῷ μήτε 
παθεῖν τι ἐργαζόμενοι μήτε ἐκβῆναι ἀπὸ τῆς 

πελιδνόν Ὁ — πένταθλος 

χώρας, καὶ ἀπὸ τοῦ μεῖναι µενέςαι καλόκε- 
νοι ὕςερον πενέςαι μετωνοιιάσφησαν, παρα: 
φί)αρέντος τοῦ χαρακττρος. 

* 2 4 - ον 
οὓς ἐν {ακεδαίμονι καλοῦσιν ἑλωταςὸ 

τούτους Θετταλοὶ πενέςας λέγουσι. χρῶνται 
δὲ τῷ ὀνόματι καὶ Θετταλοὶ καὶ {αχιδαι 
μιόνιοι ἐπὶ τῶν κρατηθέντων ἐν τῷ πολέκῳ 
καὶ δουλευόντων τοῖς κεφρατηκόσι. 

πεγέςαι «{ημοσθένης ἐν τῷ κατ Άρευι 
κράτους (199). πενέςσαι δὲ παρὰ Θεττωοῖ; 
καλοῦνται οἱ παρὰ «{ακεδαιμονίοις ἔλωτες, 
οὐ µόνο» δὲ αὐτοὺς πενέςας καλεῖσθαί φτ- 

3 . . 

σιν, ἀλλὰ καὶ Οετταλιχέτας. 

ξυνών. 
Harp. 

— — * * — * πενδερά τῳ νυμφίῳ ἢ τῆς κόρης µ΄ 
τηρ, καὶ πενθερός ὁ πατήρ. Εὐριπίδης di 
7αμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξων λέγει: 

4λκμαίων τῷ Φηγεῖ φησὶ ''σὺ ὁ) ὦ γαι 
΄ — J . . ᾿ — 

rivde παῖδα δοὺς ἐμοὲ γαμβρὺς νομίς καὶ 
πατὴρ σωτήρ τ ἐμός, καὶ ὁ Πρωτεσῖοις 
τῷ «ἀλκάθῳ an «κάςῳ) φησὶν 
24 2* — * — ἐμὸς γαμβρὸς κέκλησαι, παϊῖδά τοι ξενοαι- 

ῦ ποφοκλῆς δὲ τὸ ἔμπαλιν' 

"τοῖς πενίέςεισι 

οὕτως “4ριστοφάνης Vesp. 

4 .. ῥ 
oͤ γυῖν 

άξιος ὁ 

σας. εἶπε "όρ 
ἳ πα η ' πενθερὸν τὸν γαμβρὸὺν ἐν Ἰφιγενείᾳ. Ὀὐια. 

σεύς φησι πρὺς ᾖλυταιμνήςρα» περὶ Αγά: 
λέως "σὺ ὁ) ὦ µεγίσων τυγχάνουσα πυῦε 
ρῶν' ἀντὶ τοῦ γαμβρῶ». 

Πεν ηλός ὄνομα κύριο». 
πένθος" ““ὥςε πολὺν ὑπὲρ αὐτοῦ πόόω 

γενέσθαι καὶ πένθος ἱερόν, οἷον ἐν 4βώνι 
τὸ ἐπ᾽ 4δώνιδι καὶ Βύῤλω.” εξ ν. ἄδωνς. 

πενία. "διὰ τὰς ἀδίκους πάδας τῇ τε 
νέα ἐνήώλει' (οί. ν. ἐνήθλει), καὶ 4ριςοφώνι 
Ηλούτῳ (49) '"οὐκοῦν Φήπου τῆς πτωγείςς 
πενίαν φαμιὲν εἶναι ἀδελφήν; ἐμεῖςγ, ὅτο 
καὶ Θρασυῤούλῳ «{ιονύσιον εἶναι ὀμοιο. 
ὁ μὲν γὰρ «{ιονύσιος ἐξώλης τύραννος, ὁ ἡἳ 
Θρασύβουλος φιλόπολις καὶ παντὺς λάγ9' 
κρείττω». ἐπὶ τῶν μὴ τὰ ὅμοια ὁμοιάντο" 
πενία δὲ σοφίαν ἔλαχε, παρ ὗσον οἱ πέγις 

πολλὰς τέχνας ἐπιτηδεύουσι. 
πεγία. καὶ πένης οὐχ ὁ μηδέν κατ: 

μένος ἀλλ' ὁ πολλῶν ἐφιέμενος, καὶ πλόση: 

οὐχ ὁ πολλὰ περιβεβλημένος ἀλλ ὁ μὲ πο 

λῶν δεύµενος. 
περιχραλέο» εὐτελές, πενιχρό»: ΑΓ" 

190) "καὶ ψαιςῷ ὀλίγον ὁρᾶμα πενιχραλέ». 
πενταέτηρο» (Ποπι. B 403) πέντε ία». 
πένταθλος «{ημόκριτος ὁ "4βόηρίτης 



πεντακοσιομέδιμνον — πέπλος ἃ 

ζσκητο γὰρ τὰ φυσικά, τὰ ἠθικά, τὰ µια- Φηικεατικὰ καὶ τοὺς ἐγκυκλίους λόγους, καὶ περὲ τεγνῶν πᾶσαν εἶχεν ἐμπειρίαν. τούτου ἐςὶ καὶ τὸ "λόγος ἔργα σκιή. Ὠϊομ. 1,. 9 37. πεντακοσιομέδιµνο». τέσσαρὰ τέλη ἐποίησεν "4θηναίων πάντων ὁ Σόλων», ὧν ἦν Ἑν τέλος καὶ οἱ πεντακοσιοµέδιµνοι. Ἠατρ. πένταχα (Ἠοπι. Ἡ 87) εἲς πέντε µέρη. πεντέκτενοι περιπύρφυροι, διὰ τὸ ἐνυ- φάνθω περὶ τὰς ὤας πέντε κτένας πορφυ- ροῦς. Πεντέλης εν ἀπὸ Πεντέλης πόλεως. πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ GEq. 1046) τῇ ποδοκάκῃ" πέντε γὰρ ὀπὰς ἔχει, δὲ ὧν οἱ πόδες καὶ αἳ χεῖρες καὶ ὃ τράχηλος ἐμβάλ- λονται. πέντε τάλανὺ ἡ Χίων πύλις διὰ τὸν πρωκτὺν ὀφλήσει. τούτους ὡς ἀκρασίων µα- λακίας ἔχοντας σκώπτει Αριστοφάνης (Ραο. 170), καὶ διὰ µαλακίων τῶν πρωκτῶ» εὐρυ- τέρων ὄντων καὶ ἑτοίμων πρὸς τὸ ἀποπατεῖν. πεντετάλαντος δίκη διαγέγραπται (Α Nub. 772). τὸ ε ἄτρεπτον τηρεῖται παρὰ τοῖς ττικοῖς. πεντετηρίς πενταετηρίς. ΠΗεντεφρῆς (επ. 39) ὄνομα κύριον. πεντηκόνταρχος ὁ τῆς πεντηκοντόρε ἄρχω». ἐκαλεῖεο δὲ πεντηκόντορος ἡ ὑπὸ ν΄ ἐρεσσομένη ναὕς. Harp. πεντηκοντούτης πεντηκονταετὴς ἀνήρ. πεντηκοντοῦτις δὲ Φηλυκῶς ἡ γυνή. πεντηκοςή καὶ πεντηκοστεύεσθαι καὶ πεντηκοςολόγοι. πεντηκοςὴ μὲν τὸ τέλος ὃ τελοῦσι, πεντηκοςολόγοι δὲ οἱ τοῦτο ἐκλέγοντες, πεντηκοςεύεσθαι δὲ τὸ πράττε- σθαι τὴν πεντηκοςήν. ταῦτα δὲ ἔσιν εὑρεῖν ἐν τῷ κατὰ ΙΗειδίου (166) καὶ ἐν τῷ πρὸς τὴν {ακρίτε παραγραφὴν 4ημοσθένες (99), καὶ "Ὑπερείδε ἐν τῷ περὶ τῶν Εὐβούλε ὃω- ρεῶν. Ἠατρ. πεντηκοςολόγιον" "καὶ λαβόμενος ἦγεν εὐθὺ τοῦ πεντηκοςολογίου. πεντώβολον ἡλιάσασθαι (Α Eq. 795) νικήσαντα τοὺς ΠΠελοποννησίους δικάσαι µέ- χρις “4ρκαδίας, λαμβάνοντα μισθὸν πεντώ- βολον, ἀλλ’ οὐ τριώβολον. καὶ πεμπώβο- λον (Ποπ. Υ 460) ὁμοίως. πεξάµενος κτενίσας, ξάνας. πέος τὸ σπήλαιο». καὶ πέος δὲ τὸ αἰ- ῥοῖον" “Αρισοφάνης Νεφέλαις (733) ''πλὴν ἢ 
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τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ,' καὶ αὖθις Ach. 1059) "ὅπως ἂν οἰκερῇ τὸ πέος τοῦ νυμφία, καὶ αὖθις (ΤΗ. 147) "“πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφῃ; ποῦ δὲ τὸ πέος; καὶ αὖθις (Αολ. 157) "τίς τῶν Ὀδομάντω» τὸ πέος ἀποτεθρίακε; πεπαίνει πραῦνει. Πεπαρήὔιος ἀπὸ τόπου. Πεπάρηθος νῆσος, οὐκ ἄποθεν Εὖὐ- βοίας. πεπαρμένο» (Ἠοπι. 4 946) πεπερονηµέ- »0», καθηλωμένο», τετρυπημένον. πεπαρῳνήκασιν ἡμαρτήκασι. πέπατο ἐκέκτητο" πῶ γὰρ τὸ κτῶμαι,.: καὶ πολυπάµω» ὁ πολλὰ κεκτηµένος. ἐν ἐπι- γράμματι (ΑΡ 698) ᾿πέπατο γὰρ οὐ µέγα τοῦτο κληρίον ἐν λυπρῇ τῇδε γεωλοφίᾳ.” πέπειρο» ἀκμαῖον. εἴρηται δὲ ἐπὶ ὀπώ- ϱας ὠρίμου. γραῦς φησὶ παρὰ “4ριςοφάνει (Εοε]. 923) "οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔν- ἐσιν, ἀλλ ἐν ταῖς πεπείροις. οὐδέ τις ςέργειν ἂν ἐφέλοι μᾶλλον ἢ ἐγὼ τὸν φίλον." πεπελτωμιένα πεπιναρωμένα. πεπεµµένου πλακοῦντος ἀντὶ τοῦ ποιηθέντος. ''τοῦν τετράδι πεπεμµένου”. (Α. Plut. 1427), ἐπειδὴ τῶν ἑορτῶν ἔξω ἱεραίτι- νες ἡμέραι ἐνομίζοντο “4φήνησι Φεοῖς τισίν, οἷον νθµηνία καὶ ἑβδόμη “ἀπόλλωνι, τετάρτη «Ἑρμῇ, ὀγδόη Θησεῖ πεπιθημιένος πιΦήσας, Φαρρήσας. καὶ πεποιθώς Φαρρῶ». πεπίώοιµε» (Ποπι. 4 100) πείσοιµε». πεπιληµένη συνεσφιγµένη. Ἰώσηπος (8.1.6 1 ϐ) ᾽μέλας, τὸ σῶμα ἰσχνύς, τὴν σάρκα πεπιληµένος' ἀλλ ἐνῴκει τις ἠρωικὴ ψυχὴ λεπτῷ σώματι.” πεπλαδηκός ὑγρανθέν, σεσηπός. πεπλασμένῳ πανούργῳ. πεπλεγμένη φάλαγξ ἐςὶν ἥτις τοῖς ὑποπίπτουσι τόποις ἀναγκαζυμένη ἐξομοιοῦ- σθαι τερηδόνος λόγον ἐπέχει. καὶ ξιφοειδὴς ᾗ φάλαγξ γίνεται καὶ πολυειδὴς τῇ τάξει. οἱ, Aelian. Tact. 48. πεπληγώς παρ Ὁμήρῳ (Β 264). ἀντὶ τοῦ πλήσσω»ν τὺν παρακείµενον παρείληφε. πέπλον περιῤβύλαιον, ἱμάτιον γυναικεῖον, πέπλος. ἰδίως παρὰ τοῖς «49ηναίοις πέ-α πλος τὸ ἄρμενον τῆς παναθηναϊκῆς νεώς, ἣν οἱ «4Φηναῖοι κατεσκεύαζον τῇ ΨΦεῷ διὰ τετραετηρίδος: ἧς καὶ τὴν πομπὴν διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ ἐποίουν µέχρι τοῦ ᾿Ελευσινίου. 
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πέπλον δὲ τοῦτο ἐκάλην διὰ τὸ ἐρεοῦν αὐτὸ 
εἶναι. ἐγέγραπτο δὲ ἐν αὐτῷ ὁ ᾿Εγκέλαδος, 
ὃν ἀνεῖλεν ἡ 4φηνᾶ: ἦν δὲ τῶν Γιγάντων 
εἰς. ἢ ὅτι νικήσαντες οἱ "4φθηναῖοι πέπλον 
ἐποίησαν τῇ 4δηνᾷ, καὶ ἐνέγραψαν τὺς ἀρί: 
σους ἐν αὐτῷ. 5οἩ. Α Έα. 563. 

πέπλος. περὶ τοῦ πέπλεα τοῦ ἀναγομένε 
ὐηνᾷ τοῖς µεγάλοις παναθηναίοις οὐ 

µόνο» παρὰ τοῖς ῥήτορσίν ἐσιν ἡ μνήμην 
ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς κωμικοῖς. Harp. 

πεπ»υμένος συνετός. 

πεποδισµένοι τοὺς πύδας δεδειιένοι" 

Auab. 3435) "τοῖς Πέρσαις ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ οἱ ἵπποι πεποδισµένοι εἰσί, τοῦ μὴ 
φεύγειν ἕνεκα εἰ λυθείγσαν.' 

πεποιωμένο» ποιότητα ἔχο». 
πέποµαι παθητικό». πέπωκα δέ. 
πέπον προσφιλέςατε, προσηνέςατε. ον. 

Hom. 1100. 
πέπονες ἔκλυτοι, ἀσθενεῖς' ἐν ἐπιγράμ- 

µάει (ΑΡ 6 53) 'ὄφρα τάχιςσα λικμήσῃ πεπύ- 
ων καρπὸν ἀπ ἀςαχύων. ἀντὶ τᾷ — 

πέπορδα᾿ “ριξοφώνης (Ρας, 384) d 
μαι γὰρ. καὶ }έηθΦα καὶ πέπορδα καὶ * 
μᾶλλον ἡ τὸ γήρας ἐκδές'' ἀντὶ τοῦ ἑάσας 
(an γεάσας). ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ὄφεων 
τῶν ἐκδυομένων τὸ γῆρας. ἤδομαι γὰρ ἐκφυ- 
γὼν τὴν ἀσπίδα, τουτέςι τὸν πόλεμον, μιᾷλ- 

λον ἢ ἐκδὺς τὸ γῆρας. 
πεποροποιημένος ἐκ τοῦ πόρος. 
πεπορπημένος ἱμάτιον διπλοῦν πε- 

υ 

θικείµενος πύρπη συνεχύμιενον ὡς μὴ ἀφίσα-, 
σθαι τῶν ὤμων. κεῖται παρὰ {υκούργῳ ἐν 

- ο) ’ , .”. — 

τῷ κατὰ Τιμοκράτες Atuxoutuc 40) Ἱτῶν 
ο — 3 - 2 ή 

ὁ) ανδρῶν τοὺς τοῖς σώµασιν ἀπειρηκότας 

καὶ ταῖς ἡλικίαις πρεαβυτέρους καὶ ὑπὸ τῶν 
Γ - ῃ - 1 »όμω» τοῦ ςρατεύεσθαι ἀφειμένους ἰδεῖν ἦν 

, ο 4 J 2229 3 ή } 2 

καθ λην τὴν πόλιν τόὀι ἐπὶ γήρως ὐδῷ πε: 
θιφύειρομένους, διπλᾶ ἱμάτια ἐμπεπορπημέ- 
νους. 

[ή 2 / ε) ⸗ * 

πεποτηται ἀνέπτη, ἀνεκουφίσθη, καὶ 

μετέωρα ἤδη φρονεῖ" Αρισοφάνης Νεφέλαις 
418) * ἡ ψυχή μου πεπότηται.” 

ο... ἀντὶ τοῦ προδώ: 
σαντα. . 

πεπρᾶσνθαι καὶ πωλεῖσδαι διαφέρει. 
τὸ μὲν γὰρ πεπρᾶσθαι πάντῃ καὶ πάντως 

ν΄ ῥ J 8 — μιά Δ 3 
ἀπέβη, τὸ δὲ πωλεῖσφαι ἔςσιν οτε καὶ οὐκ 

ἀποβαίνει" ἐνδέχεται γὰρ τὸ ἔτι πωλούμενον 
μὴ πραθῆναι. Artemid. 4 16. 

πέπλοςυῦ — πέρδεσθδαι 

πέπριςσαι. κέκοπται. 

πεπρωιιένη εἴμαρμένη, τύχη, γένεσις, 
πεπρωμένο» εἴμαρμένον, ὠρισμέου, 

πεπερασιιένον ἀπὸ μοίρας εἲς πέρας. 
πέπταται ἠπλωται. Hom. 7 45. 
πεπυκασμµένο» ἐσκεπασμένον, περιθι- 

Αλημένον. ᾿εἶτα ἐν ἑτέρα σκηνῇ Συντλθο 
ἡμφιεσμένῃτε καὶ καταπεπυκασµένη εκ άλλως 
ἐξ ἱματίων σηρικῶν”' (Μεπαπά. p. 385 Nich. 

πέπυςο ἠκηκύει. 

πεπώρωται τετύφλωται. 
πέρα, ἐπίρρημα, ἀντὶ τοῦ περισσότερο 

τὸ πέρα δὲ ἀντιτείνοντας ξυνδεῖ ατ 
ἄνδρα). καὶ αὖδις ΄᾿ δασμολογοῦντες αττυῖς 

τῆς ὀυνάμεως πέρα. καὶ αὖθις οὐ ὄτνι 

µιένω»ν δὲ τὸ πέρω σέρειν δὲ ὕβρυ τε χαὶ 
ὠκότητα,, καὶ αὖδις ᾿ἀρρήτων ἀρρησόίο 
καὶ κακῶν πέρα”. (αἳ. ν. ἀρητόν). καὶ αὖδι 
“εἰπόντες δὲ τοῦ Ἰωτόμι τὸ τόλμημα ἕ ἔπαι- 
σαν αὐτὸν τὸ πέρα ἀμφιγοοῦντα" εν 
ἁπαλλάξας). καὶ Αρισοφάνης (Αν. 1238) *ag 

οἱσθ’ ὅτι Ζεὺς εἴ µε λυπήσει πέρα, μέλαῦρε 
μὲν αὐτοῦ καὶ ὁόμους -ἀμφίονος καταιδε- 
λώσως”. καὶ αὖδις 'ὃ δὲ τᾶ ἐπὶ Σελεύχεω 

τὸ πέρα ἄγειν ἀπέσχετο” ἀνεὶ τὸ πλεονώχη. 

περᾷ πλέει. 
Περαία ὄνομα τόπου. 
περαίνειν τὸ συνουσιάζειν. 
περαίνοντας τελειοῦντας. 

περαιτέρω πλέον, πάνυ. 

περαιωθέντες περάσαντες. 
περάνῃ αὐθυπότακτον, ἀντὶ 

λειώση. 
περαντικός πέρας ἐπιτιθεῖς τοῖς 

γοις. 56. Α Ενα. 1375. 
πέρασις βίου ἡᾗ τελευτή: 80610 

“"δότε βίου πέρασιν καὶ καταςροφήν ἴσ, 
εἰ μὴ ὁοκῶ τι µειόνως ἔχειν ἀεί.' εἰ μὴ ὀοες 
ἐλαττόνως ἔχειν τὰ κακὰ καὶ δεῖσθαι προς 
Νήκης κακῶν. καὶ πέρατα τέλη. 

Περγαῖος. 
περγαµηναί αἱ μεμβρᾶναι, αἱ ὀέφρος 
Περγάμιον δήµιον. 
πέργάµο» τὴν πύλιν Ἴωνες λέγεσν᾿ 

ὑὲ πάντα τὰ ὑψηλά. 
Περγωσηδεν. δῆμος ᾗ Περγασὶ τν 

Ἐρεχθηίδος. τὸν μέντοι δημότην διρῶς ä 
γεσθωί φασι, Περγασέα τε καὶ Περγασπὺ" 

Harp. 
πέρδεσθαι. ὅτι 4γέρριος τοσοῦτον ἰ3' 

τοῦ τε 

λέ- 
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µαλακίᾳ διεβέβλητο ὡς καὶ πέρδεσθαι αὐ- 
τό». seh. Α Plut. 176. 

περθίκειος κάρα, καὶ περδίκειος 
’ 

ποὺύς. 

Περδίκκας ὁ Πακεδώ», ὃν ἔκτειναν ἐξ 

ἐπιβουλῆς οἱ Μακεδόνες, ἄνδρα τά τε πο- 
λέμια κράτιςο» γενόμενον καὶ μεγαλονοίᾳ xon 
σάμενον διαφἑρόντως". ἐξ ὁ δὴ καὶ τὸ ὑπέρ- 
ογκο» αὐτῷ τοῦ φρονήματος εὐθαρσὲς πρὸς 
πάντα κίνδυνον ἦν, τό τε ἄγων µεγαλήγορο», 
σὺν 4 πάντας τοὺς ΙΗακεδύνως ὑπερφρονεῖν 
ἔδοξε, τάς τε εὐπραγίας αὐτῷ φόνου ἐπα- 

ξίας ἐποίε. ἐπὶ δὲ τῷ φθόνῳ μῖσος ἐπεγί- 
νετο, καὶ τὸ μὴ φέρειν ὑπὲρ σφᾶς ὄντα τε 
καὶ ὀνομαζύμενον., ὅνεν καὶ τὴν ἐν τοῖς πταί- 
σµασι μεταβολὴν σὺν ὀργῇ τῆς πρύσὺεν ὑπερ- 
οψίως μᾶλλον ἢ κρίσεως ἀληδεςάτης δικαι- 
ώσει εἰς τὸ και’ αὐτᾶ ἐπιβούλευμα ἐποιῶντο, 

Πέρδικος ἱερόν παρὰ τῇ ἀκροπύλει. 
Εὐπαλάμῳ }ὰρ ἐγένοντο παῖδες 4ωΐδαλος 
καὶ ΗΠέρδιξ, ἧς υἱὸς ἹΚάλως (αι Ί ἁλως), « 

φΦονήσας ὁ «{αίδαλος τῆς τέχνης — 

αὐτὸν κατὰ τῆς ἀκροπόλεως": Πέρ- 
διξ ἑαυτὴν ἀνήρτησεν, “4φηναῖοι δὲ αὐτὴν 
ἐτίμησαν. Σοφοκλῆς δὲ ἐν Καμικοῖς τὸν ὑπὸ 
4αιδάλε͵ ἀναιρεθέντα Πέρδικα εἶναι τᾶνομα. 

Περεγρῖνος ὄνομα κύριον. 
Περήνη πόλις. ' 
περήτρια ἡ περιαγγέλλουσα τὴν ὡραν». 
πέρι περισσῶς. 
περιαγειρύµενοι" “ὥσπερ οἱ νικηφόροι 

περιαγειρύµενοι ἀθλητωί” Πολιτείας πέμπτῳ 
(Ρ]αίο R. 10 οχίγ,) ἐπὶ τέλει. λέγεται γὰρ ὗτι 
τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἆθλα προτ/θεσα» τοῖς άγω- 

»ιζοµένοις, ὃν τρόπο» καὶ Ὅμηρος καὶ ἄλλοι 
ποιηταὶ ἱσοροῦσιν ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο χωρὶς 
ἄθλων ἆ] γωνίζεσθαι, τοὺς "ικήσαντας οἱ μὲν 

κατὰ φιλία» ἢ συγγένεια» προσήκοντες στε- 

φάνοις ἀνέδου», τῶν ὃ᾽ ἄλλων οἱ μὲν σύνεγ- 
γυς καθήµενοι καὶ πλησιάζοντες πλέονος ἄξια 
ἐπετίθεσαν», οἱ δὲ πορρώτερον ἄνθεσι καὶ 
φύλλοις ἔβαλλον περιερχοµένους, ὡς καὶ νῦν 
τοῖς ἐπιφανῶς ἀγωνισαμένοις ἐπιῤάλλουσι 
πετάσους καὶ ζώνας, οἳ δὲ χιτῶνας, ἐκ τού- 
του σύνηψες ἐγένετο κύκλῳ περιπορενυοµένες 

τοὺς ἀθλητὰς ἐπαγείρειν καὶ λαμβάνειν τὰ 
ὑιδόµενα. ὅθεν Σιμωνίδης περὶ ἀςύλη φη- 
σὶν οὕτως tig δὴ τῶν νῦν τοσάσδε πετά- | 
λοισι μύρτω» ῆ σεφάνοισι ῥόδω» ἀνεδήσατο 

»ίκας ἐν ἀγῶνι περικτιόνω»; ἔνιοι δὲ τᾶτο 
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τὸ ἔφος ἀπὸ Θησέως τὴν ἀρχὴν λαβεῖν" ἐκεῖ- 
νον γὰρ ἐκ Κρήτης κομισθέντα μετὰ τὸ ἀνε- 
λεῖν τὸν Ηινώτανρον οἱ ἀπὸ τῆς χώρας ἄν- 
Φεσι καὶ φύλλοις ἔβαλλον καὶ τοῖς παροῦσι 
καρποῖς ἐτίμω». 

περιαγκώνισµα. 
περιάγνυται (Ποπ. Π 78) περικατακλᾶ- 

ται, οἱονεὶ περιίσχεται. καὶ περιαγνυµένεα 
περικλωμένου" "πρὸς τὴν ἑσπερίαν τοῦ κόλ- 
που ἀκτὴν τοῦ πρὸς τῇ «4ἴνῳ τῇ πύλει πε- 
ριαγνυμένου.) 

περιάγξαι περιερέψαι. 
περιαγοραῖος λάλος. 

περιαγωγάς τὰς ἐν κύκλῳ περιφοράς" 
“"ἀετοὶ δὲ ἐξ κυκλοτερεῖς περὶ τὸ «ρατόπεδον 

ποιησάκενοι περιαγωγὰς ἐν δεξιᾷ διέςησαν.᾽' 
περιανρεῖν περισκοπεῖν, 

περιαιρεῖν ἀφαιρεῖσθαωι, ἀποκόπτειν, 
καθυφίεσθαι" ᾿συγχωρηθῆναι δὲ τοῖς Κελ- 
τίβηρσιν ὑπὸ Γιβερίου πρεσβεύειν πρὸς τὴν 

ὁ | σύγκλητον, καὶ περιαιρεῖρ ἐάν τι τούτων δύ- 
Ῥωνται παραιτεῖσθαι. οἳ δὲ παραλῦσαι ἐπρέ- 
σβευσαν τὴν σύγκλητον τῶν ςρατιωτῶν καὶ 

τῶν φόρων." 
περιαιροῦμαι αἰτιατικῇ. 
περιαλγῶν ἀχθόμενος" ''κάγὼ περιαλ- 

γῶν τοῖς γεγονόσι, διὰ γραμμάτων ἐδεόμην 
άναπεμφθῆναι ὡς τὸν πατέρα τὸν ἡμέτερον."' 

περίαλος τὸ ἰσχίον. 
περιαλουργός"' “ἀριςσοφάνης περὶ .4υ- 

σιςράτου (Αολ. 856) 'περιαλουργὺς κακοῖς, 
ῥιγῶν τε καὶ πεινῶν ἀεὶ πλεῖν ἡ τριάκονθ’ 
ἡμέρας τοῦ μηνὸς ἑκάςου,' τουτέςσιν ὁ κα- 
κοῖς ῥεβαμμένος, ἢ ὁ ῥαθὺς τοῖς κακοῖς. 
µετήνεγκται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῆς βαφῆς τῆς 
πορφύρας τῆς Φαλασσοβαφοῦς, ὅτι ἐκ βά- 
ὕους τὸ ὄςρεον εὑρίσκεται. ἁλουργὶς δὲ ἡ 
πορφύρα. 

περιαμησάμενος δερίσας. 
περιαμφί κύκλῳ. 
Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος, τῶνα 

ζ΄ σοφῶ», γεγονὼς κατὰ τὴν λή ὀλυμπιάδα, 
ἔγραωψεν ὑποθήκας εἲς τὸν ἀνθρώπειον βίο», 
ἔπη δισχίλια, οὗτός ἐφι Περίανδρος ὁ διὰ 
λύπη» ἰδίαν ἀπονθανών, ὡς καὶ τὸ ἐπ αὐτῷ 

ἐπίγραμμα μαρτνρεῖ, οὕτως ἔχον (ΑΡ 7 630) 
"μήποτε λυπήσῃ σε τὸ µή σε τυχεῖν τινός, 
ἀλλὰ τέρπευ πᾶσιν ὁμῶς υἷσι δίδωσι Φεός, 
καὶ γὰρ ἀθυμήσως ὁ σοφὸς ΗΠερίωνόρος ἀπέ- 
σβη, οὕνεκεν οὐκ ἔτυχεν πρήξιος ἧς ἔφθελεν.᾽' 
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Περίανδρος ὁ Κυψέλου υἱός, τοῦ βα- 
σιλέως Κορίνθου, τὴν ῥασιλείαν παρὰ τοῦ 
πατρὺς κατὰ πρεσβεῖον παραλαμβάνει, καὶ 
ὑπὸ ὠμότητος καὶ βίας ἐξέτρεψεν αὐτὴν εἲς 

Περίανδρος Ὦ 

b 

τυραννίδα, καὶ δορυφόρους εἶχε τ’, ἐκώλυέ 
τε τοὺς πολίτας δούλους κτᾶσθαι καὶ σχο- 

λὴν ἄγειν, ἀεί τινα αὐτοῖς ἔργα ἐξευρίσκων. 

εἰ δέ τις ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καθέζοιτο, ἐζημίη, 
δεδιὼς µή τι βουλεύοιντο κατ αὐτοῦ. λέγε- 
ται δὲ καὶ ἄλλο τοῦτον ἄνομον ἐργάσασδαι, 
νεκρᾷ τῇ ἑαυτᾶ γυναικὶ μιγέντα ὑπ ἔρωτος. 
ἐςρατεύετο δὲ συνεχῶς, καὶ ἦν πολεµικύς, 
τριήρεις τε »αυπηγησάµενος ἀμφοτέραις ἐχρῆ- 
το ταῖς θαλάτταις. φααὶ δέ τινες αὐτὸν καὶ 

τῶν ζ σοφῶν γεγονέναι" τὸ δὲ οὐκ ἦν. Ni- 
οο]. Dam. exe. Peir. p. 450. 

περιανν ίζω ἄνδη συλλέγω. 
περιαοιδός ἐγκύκλιος ᾠδή. 

περιάπτω δοτικῇ. 
περιαςράπτω αἰτιατικῇ. 
περιαυθ αδίζεται ἐν ὑπερηφανία 

ερέφεται, ἢ μέγα φρονεῖ περὶ ἑαυτοῦ. 
περιαυτέζεται περὶ ἑαυτοῦ µέγα φρο- 

νεῖ, ἡ ἐν τῇ αὐτῇ λέξει ἐνδιατρίβει. 
περιαντολογεῖν περὶ ἑαυτᾶ λέγει», tu- 

τέσι μετὰ ὑπερηφανίας. 
περιβαλλομένους προσλαμβανομένες" 

Ἐενοφῶν (ΟΥτ. 14 12) ""τὸς ἐπιτηδείας ἄλλες 
ἄλλοσε ἀφῆκε καταθεἴν, καὶ ἐκέλευε περιβαλ- 
λομένους, ὅπως τις ἐπιτυγχάνοι, ἐλαύνειν 
πρὸς αὐτόν. καὶ Πολύβιος (18 34) ''ὁ δὲ 
Άτταλος περιβαλλόμενος πλείω λόγον ὑπε- 
µέμνησκεν αὐτοὺς τῆς ἀνέκαῦθεν τῶν προγό- 
νων ἀρετῆς' ἀντὶ τοῦ διεξελῷ ών. 

περιβάλλω αἰτιατικῇ: (Ῥηή]οδααί V. A. 
4 ) *6 δὲ Απολλώνιος τὸ ««Πεωνίδου σῆμα 
τοῦ Ἀπαρτιάτου οὐ περιέβαλε μόνον, ἆγα- 
σθεὶς τὸν ἄνδρα." καὶ αὖδις "καὶ πλοῦτον 

περιβάλλει ἀνδρὶ πένητι μὲν εὐσεβεῖ δὲ καὶ 
ἀεὶ Φεραπεύοντέ οἱ τὸν νεών, καὶ «4ἰλιανός 
ἱ'οἳ δὲ τοὺς ὑπηρέτας αὐτῷ περιβαλύντες εἰς 
τὸ Θέατρο» ἄγουσιν.” 

περιβαλύόμενος προσπορισάµενος" "πε- 

ριῤαλόμενος δὲ πολλὴν λείαν ἐπῆγεν ἐπὶ τὸ 

νεύκτιςον φρούριον, καὶ αὖδις "ἐν ὀλήῳ 
χθόνῳ πολλὴν σοφίαν περιβαλόμενος. 

περίβαρα ὑποδήματα. καὶ περιβαρί- 
δες ὑποδήματα γυναικῶν' Οεύπομπος ἐν 
Σειρῆσι» ᾿'ἠποδοῦ λαβὼν τὰς περιβαρίδας.' 
56Η, Α Lys. 45. 

3 
uru · 

--περιδέξιος 

περιβάς ἐπογησάμενος" 'περιβὰς δὲ τὸν 
ια, * * 2 * 4 .. 

ἵππον λαυνεν» ὡς ἐπὶ τὸ Φορυβούμενο». 
περίβλεπτος ἔξοχος, µέγιςος. 
περιῤόλαιον περιβολή, ἔνδυμα” '"ἄβυσ- 

ε ε ο) ᾽ / }» -- 3 
σος ὣς ἱμάτιον τὸ περιῤόλαιον αὐτῆς. ἀβυσ- 

σον καλεῖ --- ὁ «Ίαβίδ, ο ν. ἄβισσον. 
περιβολή εἶδος λόγε δεινότητος" ''ἅλα- 

ζόρας φασὶν εἶναι τοὺς Ἓλληνας, τὰ οἰκεῖα 

αἴροντας διά τε ἐπιγραμμιάτων καὶ συγγρα- 
— J — * — 

φῆς καὶ τῆς ἄλλης τιῶν λύγων πομπείας τε 
καὶ περιβυλῆς. καὶ περιβολή ὁ πλοῦτος" 
"καλοῦνται δὲ ὑπὸ τῶν ἐν περιβολῇ Γέργη- 
θες ᾗ τε τύρβη καὶ οἳ χειρώνακτες. οἳ νν. 

* ΄ 

Γέργηθες ο τήρβη. | 
4 { - ΄ 

περίῤολος ο της »ηός. 
* ΄ 

περιγηνής περιχαρής. 
΄ — 

περιγλωττίς. σκεπαςήριο» τῆς γλώστης. 
| ζ * Γ.. περέγρα ὁ διαβήτης" δὲ ἧς οἱ τροχοὶ 
Γπεριφερεῖς ἀποτελοῦντα. πυράγρας γὰρ οὐ- 
Ἰ * * 

σπα πρὸς ἁμάξης κατασκενὴν χρεία. ἔτι 
δὲ ῥοηῦτσαι καὶ τῇ κρατούση γραφΏ, ἐπεὶ 

α — 7 3 — 4 

| καὶ ταῖς πυράγραις ἐπὶ ταῖς σιδηροτρύχοις 
ἁμάξαις χρῶνται, περίγραις δὲ ἐπὶ ταῖς ἒυ- 

| 

λύναις. ὁ Φεολόγος Γρηγόριός φησιν εἲς τὸν 
ῃ 4 

συντακτήριον (p. 521) ''εἶ γὰρ ἐγὼ μὲν εἲς 
ὀόξαν φΦεοῦ, τᾶτο δὲ δὲ ἐμέ, ᾗ πυράγρα διὰ 
τὴν ἅμαξαν ἡ ὁ πρίων διὰ τὴν δύ ῦ ὶ» ἅμαξαν ἡ ὁ πρίων διὰ τὴν θύρα», νικῶ 
τῇ αἰτίᾳα."' 

“ 4 
7 } * — περιγρᾶψαι οἷον ἀποκτεῖναι, ἐπεὶ οἱ 

ἀποθανόντες περιγράφονται καὶ περιαιροῦν- 
ται τῶν» ἀρχείων. 

περιγυρίδα περιφέρεια». 
περιδαρδάπτεσδαι κατεσθίεσθαι. 
περιδέεια. καὶ περιδεής περίφοβος" 

καὶ τὰ συμπεσύντα αὐτοῖς πολλὰ καὶ δεινὰ 
— — - }/ * 

τῷ περιδεεῖ τῆς ὄψεως ἐμήννον. 
— J * ’ — 

περιδεῖν περιδεσμεῖν, περιάπτειν" Zevo- 
φῶν (anab. 4 5 36) "ὃ δὲ διδάσκει περὶ τὺς 
πόδας τῶν ἵππων» καὶ τῶν ὑποζυγίων σακκία 
περιδεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος ἄγωσι, διὰ τὸ 
μὴ καταδύεσθαι. 

περίδειπνον. καὶ περίδειπνον τὸ νεκριῶν' 
.”, ---. ας 3 3 η .. 

| καὶ τᾶτο ἐθείπναν τὸ «ἄττικὸν περίδειπνον. 
ἤ γ.- ο. * 22 νά 2 

| περιδέξιος ὃ καὶ τῇ ἀριςερᾷ ἐργαζόμε 
/νος. παρὰ δὲ τῷ φΦεολόγω (Greg. ΝαΣ. 36 
Ρ.566 Α) λέγοντι καὶ ὅπως ἀποφεύξη τὸ σὺν 
περιδέξιον, περιδέξιόν ἐςι πᾶν διλήμµατον" 
ἑκατέρωῦεν γὰρ ῥούλεται συνάγειν. περιδέ- 

. Α.Σ - * ⸗ ξιος καὶ ὁ σοφός" "οἷος ἐκεῖνος ἀεὶ περιδ έξιος 
ιά .. . ΄ ἤρως” παρὰ Καλλμιάχω (1. 303). 



περιδέρραια — περιεργάζεσθαι 

περιδέρραια περιτραχήλια κόσµια. 
περίδινο» πειρατήν. 
περιδινοῦνται περιοδεύονται, περιςρέ- 

φονται. ὃ δὲ περιδινήσας ἄφνω ἐς τὸ πρόσ- 
ωπον τὸν ἵππον ὑπηντίαζε τοῖς δειλαίοις. 

περιδινοῦντες περιςρέφοντες" ''οἳ δὲ 
Βαβυλώνιοι ἐντιθέντες εἲς σφενδόνας ᾠὰ καὶ 

περιδινοῦντες ἐν κύκλω, ἅτε ἐκ ἄπειροι τῶν 
αὐτοσχεδίων καὶ κυνηγετικῶν διαιτηκάτων, 
ἀλλὰ µεμελετηκότες τὰ ἐν ἐρημία μηχανή: 
κατα, ἐφθὸν καὶ ὠμὸν τῇ ῥύμῃ τὸ ᾠὺν κα: 
τεσκεύαζον. 

a περίδου περίδες' 4ριςοφάνης (Ἐοε]. 121) 

θε δὴ σὺ περίδᾳ, καὶ ταχέως ἀνὴρ γενῆ.' 
καὶ αὖδις (Εη. 706) ''ἐθέλω περὶ τῆς κεφα- 
λῆς περιδύσθαι, ἀντὶ τοῦ περὶ τῆς κεφα- 
λῆς συνθήκη» θΘεῖνω. καὶ αὖδις Ach. 738) 
ἱτεῖ βέλει, περίδε µοι περὶ δυμιτίδων ἁλῶν.' 
εἰ βούλει, φησί, ποιησώµεθα συνδήκας περὶ 
Θυμιτίδων ἁλῶν, οἷο» μετὰ θύμου τετριµι- 
µιένω». καὶ ἑτέρωῦι (Λο. 1067) ᾿"ἅλας ὧυ- 
µίτας δοὺς ἐμοὶ καὶ κρόμµυα.”' τὸ δέπερι- 
ὑὁώσομαι καὶ Ὁμηρός φησι (78). 

ν περίδου, τετέςι συνθήκη» ποιοῦ" 4ρι- 
σοφάνης Νεφέλαις (643) “Ἱπερίδου νῦν ἐμοί, 
εἰ μὴ τὸ τετράμετρόν ἐσιν ἡμιέκτεον. 

περιδράττεσθαι περιέχεσθαι. 
περίδροµος πάντῃ περιέρχεσθαι δυνά- 

μένος. καὶ περίδροµοι κύνες οἱ πανταγᾶ 
ὀυνάμενοι περιερέφεσθαι, “ριςσοφάνης Bu- 
τράχοις (475). 

περιδύεται κρύπτεται, εἰσδύεται. 
περιδυδῆναι ἐκδυθηναι, 
περιδύσας ἐκδύσας, ἀφελόμενος" (1ο- 

seph. Α. 1. 125 4) ̓ περιδύσας οὖν τὸν »αόν, 
ὡς καὶ τὰ σκεύη τοῦ Φεοῦ ῥαςάσαι. 

περιδώμεθδα συνθώμεθα" Ὅμηρος (8 
485) '"δεῦρό νυν ἡ τρίποδος περιδώμεθον. 

περιεβάλοντο ἐπεκτήσαντο" XCyr. 3 
3 9313) '"οἳ δὲ καταδραμόντες τὴν χώραν πε- 
οιεβάλοντο λείας πλήθος.” 

περιέδυσεν ἀφείλετο τὰ ἱμάτια" (Ίο- 
seph. Α. Ι. 12 4 9) “ὁ πατὴρ. αὐτοῦ τὴν Συ- 
ρίαν ἅπασαν περιέδυσεν ὡς οὗτος ταῦτα τῶν 
σαρκῶν.' περὶ ὄςέων λέγων. 

περιεζώσατο ἀντὶ τοῦ περιεβάλετο" (Α 
Pac. 685) '᾿ἀπορῶν ἐπιτρόπου γυμνὺς ὧν τῇ- 
τον τέως περιεζώσατο"' οἱ γὰρ γυμνοὶ ἐπι- 
Φυμοῦσι κἂν περιζώµατος τυχεῖν. 

περιεῖδον αἰτιατικῇ. 

845 
— περιειλάμενος περιειλησάµενος. 

— . ᾿ 22334 

περίειµι ζῶ, ἔτι σώζομαι. καὶ αὐτὸς 
— 

μέν, ἔφη, ἐπὶ τῆς Muoluc ἐπολέμησα, καὶ 
— 4 

περίειµι νῦν: καὶ λόγχη» ἐπανατείνας, ἐν 
΄ * - ς / .” ταύτῃ, ἔφη, ἡμῖν ᾗ πίςις ἐςί. 

— 4X 2 

περιεῖναι περιγενέσθαι' "ἰδὼν οτι οὖκο 
- * — - ϕ .. ἄλλως τῆς πόλεως ἢ λιιῷ περιεῖναι δύραιτο. 

περιεῖναι ἐν βίῳ διάγειν, ζῆν' “τύτευ 0 ; γεν, τη 
J 2 4 . .. ζ .”. 2] μὲν οὕτως Ἰουςίνω περιεῖναι Συνέβη. 'ἐν 

δὲ τοῖς µάλιςα τὸν ἀθελφὸν αὐτοῦ Γάιον οὐκ 
ος * 23 * — 
ἀνέξεσθαι περιεῖναι αὐτὸν δᾷλον τῶν πολε- 

µίων γεγονότα... καὶ ἀντὶ τοῦ νικᾶν: "'ἐδὲ 
περιεῖναι τῶν πολεμίων οἷός τε ὧν τῷ μὴ 

J ες 3 - ΄ — τν τὰ δέοντα ὑπὸ σµικρολογίας ἐργάζεσδαι. 
- Ὑ - 

περιεῖπον περίτινα ἠσαν Φδεραπευτικῶς 
καὶ φυλακτικῶς. 

— J 

πεοιεῖχε» ὑπερεῖχε. 

περιεκέχουτο πανταχόδεν περιέρρει " 
"ἐπειδὴ τῷ Τιβερίῳ ἤδη τὰ τῆς πολιτείας 
περιεκέχυτο πράγματα” (Menand.). 

περιεκτικόν περιέχον. 
— 2 J — 

περιελῶ σ ἁλαζονείας, ὑποτεμδμαι τὰς 
. 7 

ὑὁδοὺς σου”. (A Εα. 290), οἷον ἀποδύσω σε, 

παύσω τῶν ἁλαζονειῶν. τὸ δὲ περιελάσω ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν ἐρεσσόντων. παύσω σε καὶ 
περικόψω τῆς ἁλαζονείας. περιελάσω σε, νι- 

- 6έ 

κήσω. ὑποτεμῆμαι δὲ ὡς βυρσοδέψης" ὑπο- 
τέμνουσι γὰρ τὰ δέρματα διὰ τὸ φαίνεσθαι 
παχέα. 

’ * ων περιέπειν φυλάσσειν, ἡ ἐνεργεῖν. 
περιεπτισµένοι, οἷον ξένων ἄπηλλα- 

γιένοι καὶ καθαροὶ ἀςοί. κυρίως δὲ πτίσσειν 
ἐςὶ τὸ κριθὰς ἤ ἄλλο τι λεπίζειν καὶ καθα- 
ροποιεῖν, ἔνῶφεν καὶ πτισάνη ἡ λελεπισμένη 
κριδή. ριςοφάνης (Αολ. 506) ''ἀλλ' ἐσμὲν 
αὐτοὶ νῦν γε περιεπτισµένοι. 

περιεπτισµένο» λελεπισμένο», περιεξε- 
σµένον, κεκαθαρµένο». 

περιέπτυξαν ἐκύκλωσαν": "οἱ δὲ 'Ῥω- 
μιαῖοι κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων, καὶ 
τὸ πλαίσιο» λύσαντες ἐς λόχους, περιέβαλον 
τοὺς περιέχοντας. οὕτω Φᾶττον ἀναπνοῆς 
αὐτῆς περιέπτυξαν, καὶ συγκλείσαντες ἅπαν- 

’ - ⸗ 

τας κατηκύντισαν, δείξαντες ἐν μιᾷ ἡμέρα 
ο V ΄ . 

καὶ ὅπως χρὴ διαφεύγειν κύκλωσιν καὶ ὅπως 

κυκλώσασθαι δὲ ὑπερβολὴν ἀνδρίας.' εξ ν. 
χύκλωσις. 

περιεργάζεσθαι περιγενήσεσθαι" ὃ 
δὲ περιεργασάµενος τοὺς οἴκους ἐν οἷς σεν» 

* 

τρέχοντες ἐκκλησιάζουσι, τότοις συ»έσχηκε.᾽' 
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περιερέττων κωπηλατῶν. 
περιερρύη ἐξεχύθη, ἐξέπεσεν' ΄'ὄρχου- 

µένου γὰρ αὐτοῦ ὁ ἀκινάκης περιερρύη. 
περιέρχοµαι ἐνεδρεύω, ἐξαπατῶ, σο- 

φίζοµαι, ὑπέρχομαι' ριςοφάνης (Έα. 1146) 
“"σκέψασθε δέ μ εἰ σοφῶς αὐτοὺς περιέρχο- 
(αι τοὺς οἰομένους φρονεῖν κἄμν ἐξαπατύλ- 
λειν. 

περίεσα καθαρά (4π περίσια κα: 
Φάρσια). 

περιέσεσθαι περιγενήσεσθαι" ''οὐ γὰρ 
ἑτέρως περιέσεσθαι «ρατηγοῦ δερμοῦ τε καὶ 
ἀμάγχου παντάπασι. 

περιεσκειμένος ἠκριῤωμένος, 
περιεσύμεῦδα περιγενησόµεθα. 
περιέσπασαν ἀτίμως περιεῖλον' «4ἶλια- 

νός "τὸν βωμὺν ἀνέτρεψαν, καὶ τὸν κόσμον, 

ὅσος ἦν περικείµενος, τοῦτον περιέσπασαν. 
ος ν. τέως οχί. 

περιέσσατο περιεβάλετο. 
περιέςσαι γενική. 
περιέςηκεν περιίσαται, περιέσραπται. 

"καὶ περιςάντες αὐτὸν πᾶν τὸ τῆς ἀδελφό- 

τητος πλήρωμα. "καὶ τὸ περιεςηκὸς ἐκεῖνο 
πλῆφος τὸν πατριάρχη» ΠΗλίαν διατεμιὼν ὁ 
Φεῖος Σάῤῥας.᾽ 

περιέςηξα» Get. Apost. 326 7) περιεκύ- 
χλωσα», 

περιεςήξει περιςσανήσεται. 
περιέχεσθαι ἀντέγχεσδια, φροντίζειν" 

᾽μήτε αὐτοῦ πάνυ περιέχεσθαι Ρωμαίους.” 
περιεχόµενον ἀντιποιούμενο». 
περίζυγα" Ξενοφῶν (Ογτ, 6 3 339) ᾿ἔχειν 

δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας" τότων γὰρ τριβομένω» 
καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ν μή τις 
ἔχη περίζυγα.) 

περίζωµα τὺ ὑπὺ τὰ αἰδοῖα σκέπασµα" 
"γυμνῶν μαχομένω» τῶν ᾿Ρωμαίων ἐν τοῖς 
περιζώμασι.᾽' 

περιηγγέλθη τὸ ἄθεον πρόςαγµα. 
ἀττικώτερον δὲ τὸ περιηγγέλη. 

περιήγγελλεν ἐκέλευε. 
περιηγεῖται ἀντὶ τοῦ διηγεῖται" «4ἶλια- 

νός "αὐτὸς δὲ διυπνισθεὶς τῷ παιδὶ περι- 
ηγεῖται ἆ τε εἶδε καὶ ὅσα ἤκουσε καὶ ἄτινα 
εἶπεν. ον. Φιλήμων Συρακούσιος. 

περιηγεῖτο πανταχόσεπεριήρχετο"  πῦρ 
δὲ αὐτοῖς ὑπέφαινεν ἡ δινωνὶς καὶ περιηγεῖτο.”' 
ο, ν. Σίνωνος. 

περιηµάκτεον ἐδυσφόραν" (Herodot. 4 

περιερέττων -- Περικλῆς ἃ 

164) "οἱ δὲ Φωκέες περιηµάκτεο» τῇ ὅονλο- 
συνη.) 

περιῆν ἐνίκα, περιεγίνετο, ὑπῆρχε. 
περιηχήὕην περιεψιθυρίσδην. 
περίῶθετος προσωπεῖον' Αριστοφάνης 

(ΤΗ. 504) "ἠδὶ μὲν οὖν κεφαλὴ περίθετος, 
ἣν ἐγὼ νύκτωρ φορῶ.”. διαβάλλεται δὲ "4γά- 
Φων ἐπὶ μαλακία, ἵνα λανθάνη νυκτὸς ὡς 
γυνὴ καὶ πάσχῃ., 

Περιθοῖδαι δ"ῆμος τῆς Οἰνηίδος φυ- 
λῆς, ἀπὸ Πειρίθε τοῦ Ἰξίονος. νόμος d ἦν 

“4ὐφήνησι ξένους εἰσδέχεσθαι τοὺς βουλομέ- 
νες τῶν "Ἑλλήνων" Θεσσαλοὺς ὁ᾽ ἐξαιρέτως 

ὑπεδέχοντο διὰ τὴν ΠειρίΦου καὶ Θκσέως 
φιλοξενίαν. τούτοις δὲ καὶ χώραν ἐμέρισαν, 
ἣν ἐκάλεσαν Περιφοίδας. Έφορος ἱςορεῖ ἐν γ΄. 

περίςου, περ ἡμῖν σύνηθες ἐπίθε λέ- 
γειν" Αριστοφάνης (ΤΗ. 386) "Ἱπερίθου νῦν 

τόνδε πρότερον πρὶν λέγειν ἀντὶ τοῦ σέφα- 
νο»" ἔθος γὰρ ἦν τοῖς λέγουσι ςεφανοῦσθαι 
πρῶτον. 

περέθριξ ὁ ἀπὸ γενετῆς πλόκαμος, ὅ 
κηδέπω καρείς" "ἔτι πλοκάμοιο περίθριξ.”' 

͵ , 
περιιόντα περιερχόκενον. 
περιιππεύω» περιτρέχων. 
περιίσαµαι αἰειατικῇ" ᾿τοξότας αὐτῷ 

πάντοῦεν περιίςησι, καὶ “περιίςανται πάν- 
τοῦε» τὸ πανδοχεῖον. 

περιιςάµενος φεύγων. Ιώσηπος (A. Ἱ. 
46 19) περὶ Ἱωυσέως ᾿περιςατο γὰρ μὴ 
πολλοὶ τῆς τῶν λόγων ἀσελγείας αὐτοῦ µι- 
μηταὶ γένωνται.) | 

περιίςασο ἀντιλαβοῦ, περισκέπασο». 

περικαθαίρων ἀναλύων τὸν πεφαρµα- 
χευμένον η τὸν γεγοητευμένον. 

περικακῶ ἐκκακῶ. 

περικαλλές λίαν καλόν. Hom. 1 578. 
περικαῶς ἐρωτικῶς" ᾿περικαῶς τῆς γυ- 

»αικὺς ἔχων. 
περικεκλασμένοις"' ᾿ἐνέδραν εἶχεν ἐν 

τόποις περικεκλασιιένοις καὶ δυσθεωρήτοις. 
περικεφαλαία. 
περίκηλα (Ποιη, ε24θ). 

Περικλῆς '4θιναῖος. ἐπὶ τούτη ἠοξατον 
ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος. ἐπὶ τούτου τὺ 
Κυλώνειον ἄγος ἠλωύνετο παρὰ "4θηναίων, 
ᾧ ἐνείχετο Περικλῆς: Κύλωνα γὰρ ἄνδρα 
θηναῖον Ὀλύμπια νενικηκύτα, γαμβρὸν 

Θεαγένους τοῦ ἸΠεγαρέων τυράννου, ἐπιδέ- 
µενον τυραν»ίδι τῶν «{θηναίων, παραχρῆμα 



Περικλῆς Ὁ b — περίνεως b 

φυγόντα, καταφυγόντα δὲ ἐπὶ τὰς σεμνὰς 
Φεάς, ἀποσπάσαντες οἱ περὶ Περικλέα ἀπέ- 

κτεινα». οἳ δὲ ἀντεπέτωττον», Περικλῆς δὲ ἐκ 
εἴα πείθεσθαι. ὃς ἦν Ἐωνθίππου παῖς, Sou · 
τηγοῦ «4Φηναίω», «4ναξαγόρου ὃ᾽ ὁμιλητής. 
φασὶ δὲ ὅτι μέλλουσα τὸν Περικλέα τίκτειν 
ἡ μήτηρ ὄναρ εἶδεν ὡς λέοντα τέκοι. οὗτος 
χεραυνοῦ ποτὲ γενοµένου καὶ Φορυῤηθέντων 
4θηναίων, ὡς ἐξήεσαν ἐς µάχην ὑπ αὐτῷ 

ςρατηγῷ, δύο λίθους συγκρέσας καὶ πῦρ ἐξ 
αὐτῶν ἐκκύψας "τοῦτο" εἶπεν "ἐςὶν ὁὃ κε- 

ραυνός. ἔγημε δὲ “4σπασίαν τὴν ΙΜιλησίαν, 

ἐξ ἧς ἔσχε παῖδωας Ἐάνθιππον καὶ Πάραλον, 
ὃν παρὰ τὰ πάτρια ὠνόμασεν, ἤρωος ἐπι- 
Φεὶς ὄνομα, οὐκ ἐξόν, 

ν  ΙΠερικλῆς Ἐανθίππου καὶ “4γαρίστης, 
4φηναῖος, ῥήτωρ καὶ δημαγωγός, ὃσις πρῶ- 
τος γραπτὸν λόγον ἐν δικαςηρίῳ εἶπε, τῶν 
πρὺ αὐτοῦ σχεδιαζόντω». ἦν δὲ μαθητὴς 
“4ναξαγόρου τοῦ Ἰλαζομενίο, καὶ αὐτὸς ἐρ- 

ρύσατο αὐτὸν ἐκ Θανάτου. 
ο Περικλῆς. οὗτος συμβουλεύεται 49η: 
ναίΐοις (Α Ran. 1514) τὴν γῆν ὅταν νοµίσωσι 
τὴν τῶν πολεμίων εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ 
σφετέραν τῶν πολεμίω», πόρον δὲ τὰς ναῦς, 
ἀπορίων δὲ τὸν πόρων.’ οὗτος ἐκέλευσεν 
"4φηναίοις ἐμβαλλόντων μὲν «{ακεδαιμογίων 
εἰς τὴν ττικὴν μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλ ἔσω τεί- 
χους μένει», αὐτοὺς δὲ διὰ τῶν πλοίων ἐἔπι" 

έναι τῇ «{ακωνικῇ. τὸν οὖν κατὰ γῆν πόρο» 
ἀπορίαν ἡγεῖσθαι, τὸ δὲ διὰ Φαλάττης, τᾶτο 

ἡγεῖσθαι πόρο». ἄλλως. τὴν Περικλέους λέ- 
γει γνώµη», τὴν Αττικὴν ὡς πολεµίαν ἡγεῖ- 
σθαι καὶ ἐᾶν τέμνεσθαι, τὴν δὲ «{ακωνικὴν 
περιπλεῦσαι. συνεβούλευσε δὲ περιπλεῖν τὴν 
πολεμίαν, μὴ μάχεσθαι δὲ τεµνοµένης τῆς 
ττικῆς. ἕνα πόρο» ἡγεῖσθαι χρημάτων τὸ 
ναῦς ὡς πλείσας ἔχειν" τὸν δὲ ἆλλον πόρο», 

ὃς ἂν ἔξω τούτου γίνηται, τοῦτον ἄπορον 
νομίζειν, οἷον τὰ Φεωρικὰ καὶ δικασικὰ καὶ 
ἐκκλησιασικά. συμβουλεύει οὖν πᾶσαν τὴν 
ἐν τούτοις γινοµένην ὁαπάνη» ταῖς ναυσὶν 
ἀφορίσαι. πρὸς ταύτην γὰρ τὴν ἔννοιαν καὶ 
τὸ ἐπιφερόμενο» ἀκόλαθο»' φησὶ γὰρ ὁ «4ιό- 

νυσος "πλήν γ ὁ δικαςὴς αὐτὰ καταπίνει 

μόνος, ὡς πολλῶν Φαπανωμένων εἰς τὸν ὃι- 
καςσικὸὺν µισθόν. 

περικόμµματ᾽ ἐκ σοῦ κατασκευάσω 
(Α Eq. 371) τὰ ἀπὸ τῶν µαγείρων περιαιρά- 
µενα τῶν κρεῶν. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστι" 
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χόψω σου τὸ σῶμα. 
περικύµψους"' ρισοφάνης (Ραο, 983) 

᾿'παῦσον ἡμῶν τὰς ὑπονοίας τὰς περικόµψας, 
αἷς σωμυλλόμεθ' εἲς ἀλλήλους.' 

περικοπή" Πολύβιος “ταύτην τὴν περι-α 
κοπὴν ἐδωρήσατο τῇ µητρί, τουτέσι τὴν 
ὕπαρξιν (ον. ἰμιλίω. καὶ αὖθις “ἅτε µη- 
ὀεμίων ἐχούσης πραγματικὴν ἔμφασιν τῆς 
περικοπῆς αὐτῶν, τουτέςι τῆς ἐνεργείας, 

περικοπή µέρος τι τῆς ὑποθέσεως" 'ὃυ 
δὲ προῆγε, ποιήσας εὔςολον τὴν ἀκολουθίαν 
καὶ τὴν περικοπὴ» τῆς ἐκδημίας.' 

περικόπτω αἰτιατικῇ. 
περικρεμῶ. 
περικτίονοι τοῦ πέριξ οἰκοῦντος. 

περιλακιζομένη ἀντὶ τᾶ διασχιζοµένη 
καὶ διακοπτοµένη. 

περιλαλοῦσι» ἀντὶ τοῦ περιττολογᾶσι, 
φλυαροῦσι" "τοῖς περιλαλοῦσι μὴ ταχέως 
συγκατατ(εσθ αι’) «Μ. Anton. 1 7). 

περιλαμβάνω αἰτιατικῇ. 
περιλάµμπω αἰτιατικῇ. 
Περίλαος ὄνομα κύριον, 
περέλεξις περίφρασις. λεληθύότως δὲ 

δείκνυσιν ἐκ πύσων» συνέςηκε ῥητορεία" δεῖ 
}ὰρ πρῶτον νοῆσαι, εἶτα ἑρμηνεῦσαι τὺ νοη- 
Φέν, ὅπερ ἐςὶ λοιπὺν ἔργον τοῦ τῆς ἐξηγή- 
σεως λόγα. καὶ κατάληψιν ἦγην τὴν αἴσθη- 
σιν καὶ τὴν τέχνη». ὕτω γὰρ ὁριζόμεθα κἀν 
τῇ τέχνη, οἷον ῥητορική ἐσι τέχνη τοῦ εὖ 
λέγειν τὰ προβλήματα, διὰ τί τέχνη; σύ- 
σήμα ἐκ καταλήψεω» ἐγγεγυμνασμένων. sch. 
ANub. 317. 

περιλέποντες τὺν φλοιὸν περιαιροῦν- 
τες Ηρόδοτος (8 115) "τῶν δενδρέων τὸν 

φλοιὸν περιλέποντες καὶ ἐσθίοντες. 

περιλιχιώμενος κατασπαζόµενος" "ὁ 
δὲ τὴν γυναῖκα πολὺν χρόνον περιλιχμώμε- 
ος, καὶ τοὺς πύδας εἱλούμενος, συνέπεισεν 
ἄνδρα νομίσαι."' 

Περίλλος, «ημυσῦένης ἐν τῷ ὑπὲρ ἄτη- 
σιφῶντος (48), ὄνομα κύριο». Harp. 

περὶ λύχνων ἀἁφάς ὀψιαίτερον" Ἱ'μι- 
κρὸν δὲ μετὰ λύχνων ἀφὰς ἄρτι ἐς Φοίνην 
ἰόντων, ἐπιπεσόντες ἀδόκητοι τῶν πολεμίων 
πολλοὺς κτείνουσι.͵ 

περίνεως τοὺς περιττοὺς τῇ νηὶ ἐπιβά-ε 
τας, οἷον δούλους. sch. Thuc. 1 10. 

περίνεως τοὺς περιττοὺς καὶ ἔξω τῶνε 
ὑπηρεσιῶ», ὡς λιπόνεως τοὺς λιποτάκτας, 
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Θουκυδίδης. MDio Cass. 49 1) “τοὺς δὲ περί- 
νεως (πολλοὶ γὰρ φφειρομένων ἐν τῇ νανα- 
γία τῶν σκαφών ἀπεκολύμβησαν) ἐς τὸ ναυ- 
τικὸν ὀλιγανδροῦν κατέταδεν.. οἱ δὲ ναῦ- 
ται καὶ ὅσοι περίνεοι οὖκ ἀνεξόμενοι ὅπλοι 
ἦσαν" (α[.ν. ἐπὶ ξυροῦ). 

Περίνη πόλις. 
περινήῄσαντες περισωρεύσαντες"' οἱ 

δὲ βάρβαροι πολὺ περιυήσαντες πῦρ συνέ- 
φλεξαν ἅπαντας᾽ (Εωπαρίας de Valente?). 

πἐερινοεῖ γοεῖ περισσῶς, 

περίνοια ὑπερηφανία, η ηχανή, ἡ τέχνη. 
περινοςοῦντας περιερχοµένους. νόςος 

κυρίως μὲν ἡ ἀπὸ ἀλλοδαπῆς οἴκαδε ἄφιξις, 
καταχρηςικῶς δὲ καὶ ἡ ἀπὰ τόπε εἰς τόπον. 
4ριςοφάνης Πλούτῳ (191) "ὗσις σε προσ- 

πταίοντα περινοςεῖν ἐᾷ. 
πέριξ. 

περιοδεία ἡ περιόδευσις. 
5 περίοδος περιέλευσις, κύκλος" ᾿Ηρόδο- 
τος 7 919) 'οἳ δὲ Ἀπαρτιῆται µαθόντες ἐκ 
τῶν αὐτομόλων τῶν Περσέων τὴν περίοδο» 
ἐβηλεύοντο, καὶ ἐσχίζοντο αὐτῶν αἱ γνῶμαι." 
περίοδος «ημοσθένης (9 19) Φιλιππι- 

κοῖς. περιοδικὰ νοσήματα καλᾶσιν οἱ ἑατροὶ 
τὰ τεταγµένως ἀνιέμενα καὶ αὖθις ἐπιτεινό- 
µενα, οἷον τριταίώς τεταρταίος καὶ τὰ ὕμοια" 

καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων οἱ κάµνοντες δοκοῦσιν 
ἐν ταῖς τῶν ἀνέσεων ἡμέραις μηδὲ νοσεῖν 
ἀλλ ὑγιεῖς εἶναι. Harp. 

περιοίκιο»" Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Mevt- 

χράτην καὶ τὺ περιοίκιον καὶ τὴν οἰκίαν." 
µήποτε ὃ ἡμεῖς λέγομεν ἐποίκιο». Ἠατρ. 

περίοικος ὁ περὶ τὴν οἰκίαν ἢ τὴν ἔπαυ- 
λιν τόπος. 

περιοίσειν τὸ περιέσεσθαι καὶ ἀνθέξειν 
Θουκυδίδης ζ «8). σηαίνει καὶ τὺ ἀνοίσειν 

ἐκ τῆς νόσου. 
περιοιςικόὀς φορητός. 
περιόν ὑπερβάλλον. "τὸ δὲ καὶ προῖκα 

πολλαχῇ τοῖς αὐτᾷ τέλεσι πεπορισµένα ἔχοντες 
ἐκ τοῦ περιόντος καρπώσονται.. ο. ν. προῖκα,. 

περὶ ὄνου σκιᾶς. παροιμιακὸν περὶ 
τῶν ἐνδιατριῤόντω» τοῖς μηδενὸς ἀξίοις. ο, 
γ. ὄνου σκιά. 

περιόντας ζῶντας" 4γαθίας (1 13) "καὶ 
ἔλεγον παρέξειν αὐτῷ ἐς ὅτι ῥούλοιτο χρῆ- 
σθαι, εἴ γε τοὺς ὁμήρους ἴδοιεν περιόντας.᾽) 

περίοπτον περιθέατον, μέγα, ὑψηλό», 
περίῤλεπτο». 

Περίνη -- περιπετεῖς 

περιορᾶσνδαι καραδοκεῖν, ἀποθεωρεῖν, 
περισκέπτεσθαι, φρονείζειν. Θουκυδίδης (4 
73) "καὶ τοὺς ἸΜεγαρέας περιορωκιένους τὸν 
πόλεμον’' λέγει, καὶ (4 124) ὁ Βρασίδας τῆς 
μάχης περιορώµενος,. ᾿οἳ δὲ πρὸς τῷ πο- 
ταμῷ κατέµεινα» περιορώμενοι τὸ γενησόμε- 
"ον, τουτέςσι καραδοκοῦντες, προσδοκῶντες. 

περιοργής ὠργισμένος" "ὁ δὲ Καΐσαρ 
περιοργὴς ἐπὶ τούτοις γενόμενος ἐκίνει τὺ 
σράτευμα.) 

περιορίσαι περινοῆσαι. 
περιορισθῆναι γρωρισθῆναι, η ὑπὸ 

ὅρον γενέσθαι. 
περιορισμός ἐξορισμός. 
περιουσία ἡ περατὴ οὐσία, οὐσία δὲ 

ἡ σύμμετρος" "ἐκ περιοσίας δὲ τᾶ --- ὄν. 
ef. ν. ἐκ περιουσίας ὺ. 

περιουσίας πλήθους, πλούτου. 
περιουσιασμµός πλῆθος, ὕπαρξις φυ- 

σική. (99, 134 4) "καὶ Ἰσραὴλ εἰς περιουσια- 
σμὺν ἑαυτῷ” ἀντὶ τοῦ εἲς κτῆμα καὶ εἲς 
κτῆσιν' οὐσίαν γὰρ τὴν ὕπαρξιν. 

περιούσιος λαύς ὁ ἕγκτητος. 
περιοχή περιπέτεια, καὶ ὑπόθεσις, λτ- 

Ψψις, συνοχή. καὶ ὁ «{αβίὸ (ν. 80 29) "ἐν 
πόλει περιοχῆς,, τουτέςι περιβόλῳ. 

περιόψεται περιίδη, καταφρονήσει. 
περιπαν ὥς συμπαθῶς, λυπηρῶς. Γο- 

λύβιος (8 20) “μήν ἑαυτὸν ῥίψαι κατὰ κρη- 
ιοῦ περιπαθὴς γενόμενος. 

περὶ παντὸς ἐποιεῖτο, ἀντὶ τᾷ ἔσπευ- 
δεν" "ὁ δὲ Κὔρος τοὺς δικαίους περὶ παν- 

τὸς ἐποιεῖτο πλεσίους ποιεῖν (Χ Απαὺ. 1 9 16). 
περιπαρῆναι περικεντγθῆναι" οἱ δὲ 

Ῥωμαῖοι κοντοὺς ἔπηξαν ὑποβρυχίους, ὡςε 
τὰ σκάφη τῶν ῥαρῥάρων» ἐλθόντα περιπα- 
ρῆναι" (οἱ, ν. προτερήσαντες). 

περιπεέρει περικεντεῖ. 
περιπεταςὺν κάπιμανδαλωτόν εἴδη 

φιληµάτων ἐρωτικῶν, ἐν ᾧ δεῖ τὴν γλῶτταν 
τῶν καταφιλούντω» λείχειν. 8οµ. Α. Ach. 1200. 

περιπέτεια προπέτεια, ἡ σύμπτωμα, ἡ 
σύμβασις' (Ρο]γὺ. 40 3) “πάντα ὁ) ἦν πλήρη 
ἀρχομένης φαρµακείας τῶν ῥητούντων ἕαν- 
τοὺς εἰς τὰ φρέατα καὶ κατὰ κρημνῶν, ὧςε 
κατὰ τὴν παροιμία» κάν ἐχθρὺν ἐλεῆσαι 
Φεασάμενον τὴν τότε περιπέτειαν τοῦ ἀν- 
Φρώπου.. τῶν καθ αὐτὸν δυναςειῶν --- 

πράξεως τῆς αὐτοῦ") (εί ν. Εὐμενής). 
περιπετεῖς πἐριπίπτοντες' 'άλλήλοις 



περιπετές — περιρρηδεῖς 
.”. περιπετεῖς γιόµενοι ἀπώλλυρτο."' καὶ αὖθις 

"περιπετεῖς γίνονται βοτάνῃ τινὶ ανασίμῳ” 
ἀντὶ τοῦ ἀκουσίως περιπίπτοντες. 

περιπετές περιπεπηγὺς αὐτῷ" 
τόδ᾽ ἔγχος περιπετὲς κατηγορεῖ. 
έπεσε» ὃ Αῑας (907). 

περιπετῇ γενέσθαι 
Arrian. Anab. 4 δ. 

περιπέττουσι περικαλύπτουσιν. “4ρι- 
σοφάνης Πλότῳ (159) ᾿"ὀνόματι περιπέττησι 
τὴν μοχθηρίαν, τουτέςιν εἰώθασι τῷ τοῦ 
ἵππου ὀνόματι καταχρήσθαι εἰς τὴν µοχώη- 
ρίαν. τὸ δὲ περιπέττειν ἤτοι ἀπὸ τοῦ πε- 
ριπετάσµατος εἴοηται, ἢἤ ἀπὸ τῶν ζύμῃ τὰ 
ἄλφιτα περιλαμβανόντων καὶ τούτοις περι- 
καλυπτύντω» τινά" εἰώθασι γὰρ τὰ κατα- 
λιμπανόμενα ἀφ᾽ ἑκάςεα ἄρτεα μεγνύντες ποι- 
εἴν ἄρτον. καὶ ἸΜένανδρος «πιπιο Theophyl. 
Sim. 2 9) "δεδιότες καὶ διωνοούμενοι μηχα: 
ν»σθαί τι Ῥωμαίας, καὶ προκαλύμματι άπο- 
δράσεως περιπέστει» ὃ τι ἂν εἴη αὐτοῖς τὸ 
πανούργηµα, τουτέςι περικαλύπτειν. 

περιπεφθείς" "τούτοις τοῖς ῥηματίοις 

περιπεφθείς, ἄρχειν αἱρεῖ σαυτοῦ”. (Α Vesp. 
668). 

περιπηχύναντες περιπλεξάµενοι, παρὰ 
Καλλιμάχῳ (τ. 844). 

περιπλεῖν καὶ διεκπλεῖν ὁιαφέρει 
παρὰ Θουκυδίδη (7 36). τὸ μὲν γὰρ περι- 
πλεῖν ἐν τῇ εὐρυχωρία καθίςαται, οἷον χο- 
ρευούσης καὶ ἀναςρεφομένης ἐφ᾽ ὅπερ βού- 
λεται τῆς νεώς' καὶ ἡ περί πρόδθεσις αὐτὸ 
τοῦτο ὀηλοῖ, τὸ ἐν κύκλῳ περιώέειν. τὸ δὲ 
Φιεκπλεῖν τὸ τεμόντα τὴν τάξιν τῶν ἕναν- 
τίων εἲς τοὐπίσω γενέσθαι. 

περιπλείονος ἐπίρρημα. καὶ περι- 
πλείςου" “περιπλείςα τὰς τρίχας ποιούµε- 

νος, ἐναλείφειν τε αὐτὰς καὶ ὁιατιὼέναι κατὰ 

βοςρύχους᾽' Gynes. p. 85). 
περίπλεων πλήρη. καὶ περίπλεως,. 
περὶ πλήδουσαν ἆγοράν περὶ ώραν 

τετάρτη» ἢ πέµπτην καὶ ἵκτην' τύτε γὰρ 
µάλιςα πλήδει ἡ ἀγορά. "πεδίον ἦν ἀχανές, 
ἔνθα περὶ πλήφουσαν ἀγορὰν ἡγείροντο μέν 
τινες καὶ πρότερον Φόρυβσοιτῶν πολεµίω», ἐπι- 
φερόµενοι ἄριςον αἱρουμένοις” (ειν. ἀχανές), 

περιπ»ευµονία πάθος τι. 
περὶ πόδα, οἷον ἁρμόττον σφόδρα, ὡς 

τὰ ὑποδήματα τοῖς ποσί"' Πλάτων "ὡς ἔτι 

µοι τὸ χρῆμα τοῦτο περὶ πόδα, καὶ ἐν 

“"πηκτὸν 
ν ὅ 
[ή ω περι” 

περιπεπτωκέναι. 
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Σκευαῖς "καὶ τοῖς τρόποις ἁριιόττον ὥσπερ 
περὶ πόδα." 

περιποιήσει κτήσεται. καὶ “περιποιου- 
µένους τῆς σωτηρίας τῶν παίδων», περι- 
ποιουµιένους ἀντὶ τοῦ φροντίζοντας, κηδοµέ- 

νους, «{ιονύσιος ὁ ἄλικαρνασσεύς Ur. 13 1). 
περιποίησιν κτῆσιν. 

. -- - η έ ’ 

περὶ πολλοῦ ποιοῦ τίµα, νεράπευε. 
περίπολος. “ριςοτέλης ἐν τῇ “4θη»ναίων 

πολιτείᾳ περὶ τῶν ἐφήβων λέγων ὅτω φησί» 
.. κ * ΄ ⸗ J — 

τὸν δεύτερον ἐνιαυτόν, ἐκκλησίας ἐν τῷ 
Θεάτρῳ γινοµένης, λαῤόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ 

— αν — * 

παρὰ τοῦ δήμα περιπολοῦσι τὴν χώραν καὶ 

διατρίῤουσιν ἐν τοῖς φυλακτηρίοις.. παρα- 

τηρητέο» δὲ ὅτι ὁ μὲν “4ριςοτέλης ἕνα φησὶν 
ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς περιπύλοις γίνεσθαι τοὺς 
ἐφήβους, ὁ δὲ «4ἰσχίνης δύο. Ἡατρ. 

περιπόλους τοὺς φύλακας ἡ ζητητάς, 
ἀπὸ τοῦ περιπολεῖν' ριστοφάνης Ὄρνισιν 

.. } - —* ⸗ * - ⸗ 

(177) "“οὐκοῦν ὁῆτα περιπόλους ἐχρην πέµ- 

φας. τὸ δὲ ἑξῆς, οὐκ ἐχρῆν περιπόλους 
πέµψαι; Θουκυδίδης (4 61) ""οἳ δὲ καὶ οἱ 

4 , .. 

περίπολοι ἐνήγδρευσαν. 
περιπόλων φυλάκω», ζητητῶν" "τῶν δὲ 

περιπόλων τις περιδέων ἀποβάλλει χαλκῆν 
ἀσπίδα ὕπερῦεν τοῦ ὀρύγματος. ἣ δὲ οὔσα 
μὲν πλατεῖα ἀλλὰ κυρτὴ οὐ ςερεὸν ἐκτύπη- 

, 4 J — * 
σε», ἀλλὰ κοῖλον καὶ διάκενον. 

περιπολῶν περιτρέχων. ᾿ὁ δὲ ςαυρὸς 
προηγεῖτο τοῦ βασιλέως καὶ τῆς περιπόλου 
δυνάμεως φησὶ Φιμόκατος (ὁ 1). 

. * 2 

περίπτερα (Cantie. 8 6) ἀποσπινθηρι” 

σιοί, 
⸗ 4 2* 

περίπτερο» πανταχόθεν ἐξέχον. 
΄ — — 

περιπτύσσεται, αἰτιατικῇ, περιβάλλε- 
ται" “εἶτα τὴν Θεοδοσίου πόλιν περιπτύσσε- 
ται, καὶ ἀναμίγνυται τοῖς περὶ Φιλιππικόν’) 

(Theophyl. Sim. 5 10). 
περιπτυχής πἐρικεκυλισμένος" ᾿κεῖται 

χρυφαίω φασγάνῳ περιπτυχής.͵ περὶ τοῦ 
«ἴαντος φησί (899). 

περιπτώσεις συµφοράς. 
περίπυςο» ἐξάκουςο»ν, διαβόητο». 
περιρραντήρια σκεύη" “κατὰ δὲ τὸ 

µέσον τοῦ ἐνδιαιτήματος κάλπεις τε χρυσαζ 
καὶ περιρραντήρια, ἔτι τε πίθοι χρυσοῖ” 
(Μοπαπά. ρ. 385 Nieb.). 

περιρραντίσαι. 
περιρρηδεῖς οἱ ἐπὶ ὀχημάτων, ἢ ἐπι- 

κείµενοι ἡ ἐρριμμένοι. 
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περιορῶγος" ἐπὶ ὄχφον τινὸς ἀποτύ- 
µου καὶ περιρρῶγος ἐπετείχιζον αὐτοῖς φρέ- 
ϱιο» ἱκανὸν φυλάττεσθαι τοσαύτῃ ςρατιᾷ” 
(εί ν. ὄχφους). 

περίσηκια διαβύητα. 
περισκελές σκληρό», δυσχερές. Aluc 

φησίν (646) ""ἅπωνῦ’ ὁ μακρὸς κἀναρίθµη- 
τος χρόνος φύει τ' ἄδηλα καὶ φανέντα κρύ- 
πτεται' κοὐκ ἔς ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ ἁλίσκε- 
ται χωώ δεινὸς ὄρκος καὶ περισχελεῖς φρένες. 
κἀγὼ γάρ, ὃς τὰ δείν᾿ ἐκαρτέρουν τότε, ῥαφῇ 
σίδηρος ὥς, ἐθηλύνθην ςόµα πρὸς τῆσδε 
τῆς γυναικός." 

περισκελῆ βρακία, φημµινάλια. 
περισκέλια ἃ ἐφόρεν οἱ ᾿Γωμαῖοι περὶ 

τὰ σκέλη. ἦσαν δὲ κροκοβαφῆ. ᾿"περικατα- 
Φέμενοι δὲ περισκέλια τοῖς αὐτῶν ποσί."' 

περισκεπές κεκἀλυμμένο», 
περίσκεπτον, ἀφ' οὗ ἔσι περισκοπῆσαι 

καὶ ἰδεῖν. 
περισκυδίσαντες σπαράξαντες (ϱ Μας- 

cab. 7 4). 

περισκυτίζοντος ἐκδερματίζοντος. 

περισπᾶν ἐξαπατᾶν. καὶ τὸ μετὰ βίας 
ἀφαιρεῖσθαί τι. περισπᾷ δὲ παρὰ Ἀοφο- 
κλεῖ GEl. 7322) ἀντὶ τοῦ φυλαξάµενος αὐτοῖς 

συμπεσοῦσυ ἐμπεσεῖν, ἔξω ἀπ αὐτῶν περι- 

σπᾷ, τουτέσι τοῖς ἡνιόχοις. Πολύβιος (1 26) 
ᾗν δὲ τοῖς Ῥωμαίοις πρόθεσις ἐς {ιῤύην 
πλεῖν καὶ τὸν πύλεμιον ἐκεῖ περισπᾶν.' 

περισπασμός ἐκ δυοῖν ἐπιεροφῶν τοῦ 
τάγματος κίνησις, ὧςε μεταλαμβάνειν τὸν 

ὀπίσω τόπο». ἐκπερισπασμὺς δέ ἐσιν ἐκ 
τριῶν ἐπιςροφῶν» συ»εχῶν τοῦ τάγματος κί- 
νησις, ὥςε µεταλαμβάνει», ἐὰν μὲν ἐπὶ δύρυ 
γίνηται, τὴν ἐξ ἀριςερῶν ἐπιφάνειαν, ἐὰν 
δὲ ἐπ᾽ ἀσπίδα, τὴν ἐκ δεξιῶν». Aelian. Tact. 30, 

πέρισπειραθείς περιπλακείς, περιελί- 

χδείς. "ὁ δὲ εὐνοῦχος κατεκράτει τῶν ῥασι- 
λείω», καὶ περισπειρασάµενος τὰς αὐλὰς συν- 
έσφιγγεν ἅπαντα, καν άπερ τις γενραῖος ὄφις 
χαθελίττω» εἲς τὴν ἑαυτοῦ χειά».' περὶ Εὐ- 
τροπίου λέγει Gunapius?). 

περισπερχές βαρύ. “ὡς περισπερχὲς 
πάθος” (5 Αἱ. 962). 

περισσά τὰ ἐν τῇ ἀριθιητικῇ καλού- 
µενα ἄζυγα, οἷον ἕν, τρία καὶ τὸ ὅμοια. 
ἄρτια δὲ τὰ ζυγά, οἷον δύο, τέσσαρα. "τὰ 
μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες, καὶ µήτε 
µήτηρ ὡς κακὴ δίδασκέ µε, μήν ὡς πα- 

περιρρῶγος -- περιςέλλω 

τρῴαν κτῆσιν ἴγισθος δόµων ἀντλεῖ, τὰ 
ὁ) ἐκχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει µάτην" χρόνεη γὰρ 
ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος" (5 ΕΙ. 288). 
ἀφαιρεῖται γάρ, φησί, τὴν εὐκαιρίαν» τῶν 
μελλόντων πραχθήζναι ἡ τῶν λόγων ἀδολε- 
σχία. Ὀρέσης φησὶ πρὸς Ηλέκτρα». 

περισσεία. 
περισσοεπῖῆσαι περισσολογῆσαι. 
περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν 

Ps. 30 24), τουτέςιν ἀλαξονείᾳ χρωμµένοις πε- 

ρισσύτερο». 
περισαδόὀν περιεςῶτες. Hom. Ν 551. 
περίςασιν’ «4{είναρχος Τυρρηνικῷ ' μετὰ 

ταῦτα τοῦ «/άμωνος ἤδη περὶ ἀναγωγὴν ὄν- 
τος περίςασι» ποιήσουσιν: οὗ καὶ μαρτυρεῖν 
ἀξιοῦντος"' καὶ τὰ ἑξῆς. µήποτε τοιοῦτόν ἐςι 
τὸ λεγόµενον, ἐν κύκλῳ περιέςη µε αὐτὸς χααὶ 
οἱ συμπαρόντες αὐτῷ, καὶ μαρτυρεῖν ἠνάγκα- 
ξον᾽ ἵνα τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ἔχῃ τῷ περίςα- 
τόν µε ἐποίησαν. ἐν ἐνίοις δὲπαράςασιν ἀντὶ 
τοῦ περίςασιν γράφεται. Ἠπτρ. 

περίςσασις"' Πολύῤιος (32 19) "συνέβαινε 
δὲ μεγαλομερῇ τὴν περίςασι» ἔχειν ἐν ταῖς 
γυναικείαις ἐξόδοις,, καὶ αὖδις (3 98) “ὃ δὲ 

κατὰ μὲν τὴν δόξων καὶ τὴν τοῦ βίου περί- 
σασιν ὀδενὸς δεύτερος Ἰβήρω», κατὰ δὲ τὴν 
πρὸς Καρχηδόνα εὔνοιαν καὶ πίςσιν πολύ τι 
ὑιαφέρειν δοκῶν τιῶν ἄλλων." ἀντὶ τοῦ ἐπί 
τασις. καὶ αὖθις Πολύβιος (1 35) “"ταγὺ δὲ 
διὰ τὴν περίςασιν τῶν τοῦ Ἐωανθίππου λύ- 
γων ὁιαδοθέντω» εἷς τὰ πλήθη καὶ τοὺς 
ςρατηγούς, ἔγνωσαν οἱ ςσρατηγοὶ ἀνακωλεῖ- 
σθαι καὶ πεῖραν αὐτοῦ λαμβάνειν.' καὶ ἆλ- 
λαχοῦ "διὰ δὲ τὴν περίσασι» τοῦ κήρυκος 
φωρήσαντος ἀνέςη”' ἀντὶ τοῦ ἐπίτασυν. 

περίςατοι' Ἰσοκράτης ἐν τῷ περὶ τῆς 
ἀντιδόσεως (269) ᾿Ἱδαυματοποιίωις ταῖς οὐ- 
δὲν ὠφελούσαις, ὑπὸ δὲ τῶν ἀνοήτων περι- 

σάτοις γινομέναις ἀνιὶ τοῦ περὶ ἃς κύκλῳ 
ἵσανται οἱ Φεώμενοι, Harp. 

περιςεἴλαι περικαλύψαι" 'ὃ δἑτὸ σῶμα 
τούτου περιςείλας πέπλοις σηρικοῖς καὶ τε- 
κτηνάµενος σῆμα ἐν αὐτῷ κατέφετο. ᾿ὅσα 
ἡμαρτησθδαι τοῖς γειναµιένοις ξυμβαίνει, πε- 
ριςέλλειν τε καὶ κρατύνεσθαι' ἀντὶ τᾷ περι- 
καλύπτει. 

περιςείλας διαχειρισάµενος, περισφήγ- 
ξας ⸗ τῇ η Σοφοκλῆς (ΑΙ. 809) ''ἔπηξα ὁ᾽ 
αὐτὸν εὖ περιςείλας ἐγώ. 

περιςέλλω αἰτιατικῇ. 



περιςένεται -- περιφόρητα 

περιςσένεται (Ποπ. 11 163) περιτείνεται, 
ςενοχωρεῖται. 

πεερίςενος. οὕτω δράκω» καλεῖται. 
περιξεριδεῖς. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Χαίρι- 

ὅος λαιριδεῖς, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς περιςερᾶς 
περιςεριδεῖς. 5εἩ. Α Ach. 866. 

περιστεφανωσάντων κυκλωσάντων: 
᾿περιςεφανωσάντω» τοῖς ὅπλοις τὸ τεῖχος. 

. περιςίαρχος ὃ περικαθαίρω» τὴν ἑςίαν 

καὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὴν πύλιν, ἀπὸ τῆς 
ἑξίας, ἢ τοῦ περιςείχειν. 
Α4ττικοῖς “περίσια" φησί ᾿προσαγορεύεται 
τὰ καθάρσια, καὶ οἳ τὰ ἱερὰ καθαίροντες 
περιςίαρχοι"' ἔξωθεν γὰρ περιέρχονται χοι: 
θοφοροῦντες ἑκάςου τῶν ἱερῶν οἰκίαις περι" 
ειλημιμένον δημοσίαις καὶ περίδροµο» ἔχον- 
τερι 

ν  περιςίαρχος ὁ τῶν καθαρσίων προη- 
γούμενος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις" περίσια γὰρ τὰ 
καθάρσια. 5ο]. A Ecel. 128. 

περιςίξαι περικυκλῶσαι, περιελὸ εἴν, πέ- 

ριελάσαι, ἀπὺ τοῦ ςίχου. 

περιςοιχέζεται. 4ημοσθένης ἐν Φιλιπ: 

πικοῖς (4 9) ᾽"μέλλοντας ἡμᾶς, φησί 

καθημιένους περιςοιχίεται, ἐκ μεταφορᾶς 

τῶν κυνηγετῶ»ν' κατὰ γὰρ τὰς ἐκδρομὰς τῶν 

δηρίω» ὀρδὰ ξύλα ἱςᾶσιν, ἃ καλοῦσι ςοί- 

χους ἢ σόχους, καταπεταννύντες αὐτῶν di- 

κτυα, ἵνα ἐὰν αὐτοὺς ἐκφύγῃ τὰ δηρία, εἰς 

τὰ δίκτυα ἐμπέσῃ. ἔνια μέντοι τῶν ἀντιγρά- 

φων περιςοιχίζεται ἔχει, ἄλλα δὲ περισχοινί: 

ζεται. Harp. 
περισοιχίσαντος περιλαβόντος, 

περιςοίχων. 4ημοσθένης ἐν τῷ πρὺς 

Νικόςρατον (15) ̓ "φυτευτήρια ἑλαώ»ν περι- 

σοίχω»ν κατέκλασε.͵ «ίδυμος δέ τι γένος 

ἐλαῶν περισοίχους καλεῖ, ἃς Φιλόχορος σοι- 

χάδας προσηγόρευσε. μήποτε δὲ νῦν ὁ ῥή: 

τωρ περισοίχους χέκληκε τὰς κυχλῳ περὶ τὺ 

χωρίον ἐν ςοίχῳ ; πεφυκυίας. Πατρ. 
περιςολή περιβολή, ἐπαγωγή. 
περίσωο» περίσυλο» σοὰς ἐ ἔχο». 

περισυλᾷ ᾷ ἀφαιρεῖται" 'ὃ δὲ ἀποκτείνει 

αὐτὸς καὶ περισυλᾷ ὅσα ἐπηγάγοντο” (αἲ. ν. 

οὐδαμῇ). 
περισφύριον' (ΑΡ 6172) καὶ τὸ ὅί- 

Όνρσον τοῦτο τὸ λογχωτὸν καὶ τὺ περισφύ- 

ριον. 
περισχέσθαι ἀγαπῆσαι. 
περισχώ» κατασχώ», περιβαλών, 

Ἴερυς δὲ ἐν τοῖς 

.”. | 
και 
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περιτελλομένων (ἨΠοπι. Β 551) περιερ- 
χομιένω». 

περιτέµμνω αἰτιατικῇ. 
περιτεύξεται συντύχη, περιπεσεῖται. 
περίἰτεχνᾶσθαι δολιεύεσθαι, κακὰ µη- 

χανᾶσθαι" ᾿"τὴν γὰρ διάνοια» αὐτοῦ σαφῶς 
εἰδότες, καὶ περιτεχνᾶσθαί τι τοιοῦτον νοµί- 
σαντες, οὐχ οἷς ἐκεῖνος εἶπε προσέσχο», ἀλλ” 
οἷς αὐτοὶ ὑπώπτευον. 

περὶ τῆς ἐν 4ελφοῖς σκιᾶς «4{ημο- 
σθένης (ὁ 95) Φιλιππικοῖς. «{ίδυμός φησι 
τὴν περὶ ὄνου σκιᾶς παροιµίαν παραπεποιῆ- 
σθαι ὑπὸ τοῦ ῥήτορος λέγοντος περὶ τῆς ἐν 
4ελφοῖς σκιᾶς, λέγεσθαι δὲ αὐτὴν ἐπὶ τοῖς 
περὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων µαχομένοις. arp. 

περίτιος μὴν 6 φεβρουάριος ! κατὰ ἸΜα- 
χεδόνας. 

περιτομή. ἤ περιτομὴ τοῖς Ἰουδαίοις 
διὰ τρεῖς αἰτίας ἐδόθη, ὧςε σημεῖον εἶναι 
πίσεως, καὶ τοῦ «4βραμιαίου γένους δηλωτι- 

κὺν καὶ σύμβολο», καὶ αἴιγμα πολιτείας κα- 
Φαρᾶς καὶ σώφρονος" ὡςε οὐχ ὡς δικαιοσύ- 

ἵνης ποιητικὴ ἐδόθη, ἀλλὰ σφραγὶς καὶ ση- 
μεῖον τῆς ἐκ πίςεως δικαιοσύνης τὸ “4ῤραάμ. 
Oecumenius in ep. ad Kom. 4 p. 275. 

περιτράγη περικόψει, περιφάγη, ἀντὶ 
τᾷ κλέψει" ἀριςοφάνης Ach. 245) κάν τώ- 
χλῳ φυλάττεσθαι σφόδρα, μή τις λαδώ» σθ 
περιτράγη τὰ χρυσία.” 

περιτρέπω αἰτιατικῇ. 
περιτροπῇ ἓν περιόδῳ" (Ῥτοσορ. Goth. 3 

0) "τῆς νυκτὸς τὸν καιρὸν εἰς ὃν τοῖς Ἰσαύ- 
ροις ἡ φυλακὴ τοῦ τείχους, ὕπνον ἐκ περι- 
τροπῆς τῶν ἄλλων αἱρουμένων, ἐπέβαλε."' 

περιττός ἀντὶ τῇ πολύς" ' Σαλούςιος ὁ 

Ἱτῆς αὐλῆς ἔπαρχος ἀνὴρ ἦν διαφερόντως πε- 
ριττὸς εἰς φιλανθρωπίαν᾿' ο. ν. Σαλόςιος ϱ). 

περιττύτερα μείζονα" τὰ δὲ λεγόμενα 
χρυσᾶ μῆλα τῶν 'Ἑσπερίδων οὐ χρυσᾶ ἦσαν 
ἀλλὰ περιατύτερα τῶν ἄλλων." 

Γ περιφάνεια. 
περίφασις" Πολύβιος 40 42οχί) |ἐκέ- 

[λευσε διασαφεῖν αὐτῷ πάντα τὰ «γυόμενα 
διὰ τῶν πυρσῶν ἐπὶ τὸ Τίσαιον. ἔςι δὲ τῆς 
Θετταλίας ὄρος, εὐφυῶς κείµενο» πρὸς τὰς 
τῶν προειρηµένων τόπων περιφάσεις.' 

περιφερές κύκλῳ, ςρογγύλον. 
περιφοιτῶντα περιερχύµενον. 
περιφορά xivnoic. 
περιφόρητα ἀκτά, —— — 

54 
κ, 
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περιφρονεῖν ὑπερφρονεῖν' ἀριςοφάνης 
δὲ (Nub. 739) ᾿Ἱπεριφρύνει τὰ πράγματα” 
ἀντὶ τοῦ ἐρεύνα, ἀναζήτει. 

περίφ ρω» περισσόφρω». 
περιφύ ς περιπλακείς. Ἠοπι. π 51. 
περιφ ώσαντες σκεπάσαντές, πωμάσαν- | θέτοις διεσφιγμένοι" 

“πλῆνος δὲ δηρίων ἀθραίσαντες ἱκανὸν | τες" 
ἐς χύτρας καινὰς ἐνέβαλλον, καὶ περιφώσαν- 
τες αὐτὰς εἶχον ἐν ἑτοίμῳ πρὸς τὴν χρεία».”Ὀ 

περιχαίνω αἰτιατικῇ" ᾿"οἷόν τι ποιδσιν 
οἳ κύνες, τοὺς λίθες οἷς βάλλονται περιχαί- 

νοντες. 

περιχάρεια ἡ χαρά. 
περιχάρειαν περιττὴν χαράν. 
περιχλαινίζεται περιβάλλεται. 
περίψηµα ({ 005, 4 19) καταπάτηµα ὑπὸ 

τὰ ἴχνη, ἡ ἀπολύτρωσις. οὕτως ἐπέλεγον τῷ 
κατ ἐνιαντὸν ἐπβαλλομένῳ τῇ Φαλάσσῃ γεα- 
»ί ἐπὶ ἁπαλλαγῇ τῶν συνεχύντων κακῶνι 

Ἱπερίψημια ἡμῶν γενοῦ”. ἦτοι σωτηρία καὶ 

ἀπολύτρωσις" καὶ οὕτως ἐνέβαλλον τῇ ὃα- 
λάσσῃ, ὡσανεὶ τῷ Ποσειδῶνι Φυσίαν ἀπο- 
τιννύντες. 
περι ἦν ἐκμάπσειν, σπογγίζειν' «4ριςο: 

φάνης (Βη. 905) ᾿ἰδού, δέχου κέρκον λαγώ, 
ὡςε τὰς λήµμας περψῆν (ον. κέρκος ). 

περιωδυνίαν ἀλγηδόνα καὶ περιατὴν 

ὀδύνην. 
περι ἦ ἀκρώρεια, ὑ ψηλὸς τόπος. 

περιωπή καὶ πίσυνοι καὶ πύστεις. 
πάντα ταῦτα γλωττώδη παρὰ Θουκυδίδη. 

καλεῖ δὲ περιωπὴ» τὴν φροντίδα καὶ τὴν πε- 
ρίσκεψιν, οὐ τὸν τόπον ὡς Ὅμηρος. καὶ ἄγα- 
Φίας δὲ {1 91) τὴν περίσκεψιν λέγει" "ὁ δὲ 

Ναρσῆς ἧςο ἐς ὑπερῷόν τι δωμάτιον ἐν πε- 
ριωπῇ τοῦ πεδίου, τουτές » ἐν περισκέψει. 

καὶ Σμιόκατος (5 5) καὶ οὖν ἄττουσι πρὺς 
τὰ ὑψηλά, καὶ περισκοποῦσιν ἔκ τινος µεγί- 
σης περιωπῆς, καὶ τὸ πολέμιον ἀφανές. 

περιωρίσνθαι. 

περιώσας ὠθήσας, 
περιώσιο». Hom. 4 358. 
περκάζει πεπαίνει, µελανίζει, 

περκ»ός κέλας. 
Περκώσιος Hom. Β 831). καὶ Περκώ- 

(835) ὄὀνοιια τόπου. 
πέρναται πιπράσκεται. ἔνθεν καὶ πόρνη 

ἡ πωλοῦσα τὴν μῖξιν, ἢ παρὰ τὸ πεπωρω: 

µένον ἔχειν τὸν νοῦν. 
Περόζης ὁ Περσῶν ΜΗ 

τη 

περιφρονεῖν -- Περσεὺς ὃ 

περύνη πύρπη" (ΑΡ 6 282) "καὶ δίβολονα 
περώνην καὶ ςλιγγίδα καὶ τὸ τανυσφὲν τό- 
ξον. 

περόνη κόσμος τις" "καὶ περόναις χρυ-8 
Γσαῖς ὁιαπεπερονηµένοι καὶ σφραγῖσι χρυσο- 

(Ῥωπαρ. p. 113 ΝΙεὺ.). 
περπερεία ἡ κολακεία. "ἡ ἀγάπη οὐ 

περπερεύεται ὁ ἀπύςολος Πωαωῦλύός φησι 
Cor. 13 4), τουτέσυ οὐ προπετεῖ, 
πέρπερος ὁ μετὰ βλακείας ἐπηθμένος, 

οἶον λάλας, προπετής, μηδὲν λογισμῷ ποιῶκ. 

ΠΗ[ερραιβοί ἔθνος, 
Περσαῖος ἸΚιτιεέύς, φιλόσοφος σωικύς" 

ἐπεκλήδη δὲ καὶ 4ωρόθεος. ἦν δὲ ἐπὶ τῶν 
χρόρων «ντιγόνου τοῦ Ι ονατᾶ υἱοῦ {ημη- 

μαθητὴς καὶ Φρεπτὸς Ζήνωνος τοῦ 
φιλοσύφου. ἱςορίαν. 

περσέα ῥοδακινέα. 
Ηαερσεῖδαι ἀπὸ []ερσέως. 
Περσεύς. "οὗτος ἀ»νεωσάμενος τὴνα 

πρὸς ᾿Ρωμαίους φιλίαν εὐθέως ἑλληνοκοπεῖν 
ἐπεβάλετο, κατακαλῶν ἐς τὴν Μακεδονία» 
καὶ τοὺς τὰ χρέα φεύγοντας καὶ τοὺς πρὸς 
χαταδίκας ἐκπεπτωκότας καὶ τοὺς ἐπὶ ῥβασι- 

τρίου, 

| λικοῖς ἐγκλήμασι παρακεχωρηκότας. καὶ τή- 
των ἐξετίθει προγραφὰς εἲς τε 4ῆλον καὶ 
«ελφούς,, διδοὺς οὐ μµύνον τὴν ἀσφάλειαν 

τοῖς καταπορευοµένοις, ἀλλὰ καὶ τῶν ὕπαρ- 

χύντων κοµιδήν, ἆφ ὧν ἕκαςος ἔφυγε. παρέ- 
λυσε δὲ τοὺς ἐν αὖὐτῃ τῇ Ἠακεδονίᾳ τῶν βα- 
σιλικῶν ὀφειλημάτων, ἀφῆκε δὲ καϊτὰς ἐν ταῖς 
φυλακαῖς ἐγκεκλεισμένες ἐπὶ ῥασιλικαῖς αἰ- 
τίαις. ταῦτα δὲ ποιήσας πολλούς τε πολλά- 
κις μιετεώριζε, ὁοκῶν καλὰς ἐλπίδας ὑποδει- 
κνύναι πᾶσι τοῖς ἝἛλλησιν ἐν αὐτῷ" ἐπέφαινε 

δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐν τῷ πολέμῳ (ας λοιπῷ 
ῥίω) προςασίαν τὸ τῆς βασιλείας ἀξίωμα. 

κατά τε γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν ἦν ἱκανός, καὶ 
πρὸς πᾶσαν σωματικὴν χρείαν τὴν διατείνε- 
σαν εἰς τὸν πραγματικὸν τρόπον εὔθετος" 
κατά τε τὴν ἐπίφασιν εἶχεν ἐπισκύνιον καὶ 
τάξιν οὐκ ἀνοίκειο» τῆς ἡλικίας. ἐπεφεύγει 
δὲ καὶ τὴν πατρικὴν ἀσέλγειαν, τήν τε περὶ 
τὰς γυναῖκας καὶ τὴν περὶ τοὺς πόχες. καὶ 
τὰ μὲν προοίµια αὐτοῦ τοιαύτην ἔσχε διά- 
Ψεσιν' Eolyb. 26 5). 

1 ερσεὺς ἸΜακεδώ». ὅτι Περσεὺς ἀνα-υ 
Φαρρῶν ἤδη κατ ὀλίγον μετὰ τὴν φυγὴν 
Νικίαν καὶ "ἀνδρύνικον, οὓς ἐπὶ τὸν κατα- 
ποντισμὸν τῶν χρημάτων» καὶ τὸν ἐμπρησμὸν 



Περσεφόνη -- Πέτρος Ὁ 

τῶν νεῶν ἐπεπόμφει, περιποιήσας αὐτῷ καὶ 
νο) — 

τὰς vaũc καὶ τὰ χρήματα, συνίσορας ἡγού- 
µενος αἰσχροῦ φόβου καὶ ἑτέροις ἐξαγγελεῖν, 
2 3 2 * Σων 
ἀπέκτεινεν ἀθεμίσως' καὶ ἀπὸ τοῦδε εὐθὺς 

— 2 4 ή 

ἐκ µεταβολῆς ὠκὸς καὶ εὐχερὴς ἐς ἅπαντας 
* 24 * J * * 4 : ον 

ἐγένετο, καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὔτε εὐρηλόν οἱ ἔτι 
Ὕ * 

ἦν, ἆλλ ὁ πιθανώτατος ἐς εὐθουλίαν καὶ 

λογίσασθαι δεξιὸς καὶ εὐτολμότατος ἐς µά- 
ο 3 * } } 2 ΄ 

γας,οσα γεμιὴ σφάλλοιτο ὃ ἀπειρίαν, ἀθρόως 

τότε καὶ παραλόγως ἐς δειλίαν καὶ ἀλογιςσίαν 
ἐτρέπετο, καὶ ταχὺς κι εὐμετάθετος ἄφνω 

καὶ σκιιὸς εἷς πάντας ἐγίνεο, ἀρχομένης 
-- 9 

αὐτὸν ἐπιλείπειν τῆς τύχης. ὕπερ ἔσι πολλὴς 

ἰδεῖν μεταβολῆς προϊούσης ἀλογωτέθης γενο- 
μένους ἑαυτῶν. Appian. t. 1P. 599, 

— 5 — * 2 — —J 22 

οτι η τοῦ ΠΠερσέως ναἲς τά τε ἄλλα ἑξή- 

σκητο μεγαλοφιῶς, καὶ τὴν εἰρεσίαν ἐπὶ τς 
Ε) ςοίχων εἶχε πεποιηµένην. 

Περσεφόνη κατάγειος δαίμων. Ηλέκτρα 
.. Ἱ . - - , 

φησίν 8110 ἵώ δωμῦ 4ΐδου καὶ Περσεφό- 
2 50 Ε — * / ο». ) 

νης, ὦ χόνι Πρμῆ καὶ πότνή ἀσώ, 
2 * ε. * 2 4 — 

τ΄ ἐρινύες, αἳ τὺς ἀθίκως Ὀνήσκοντας ὁρᾶτε, 
. }. 3 ε / Ἆρα « 1 ο. 

τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένας, ἔλθετ', ἀρήξατε 
πατρὺς Γώνον ἡμετέρου. 

Π]έρσαες "4σκραῖος ἐποποιύς, ἀδελφὺς —X * ο. 
“ς — — 

Ησιόδου τοῦ ποιητοῦ. 
περσικαί. ὅτι περσικαὶ εἰσὶ μὲν δένδρα, 

ἔσι δὲ καὶ ὑποδύματος εἶδος γυναικεία. 4οι- * * ή ς ς }0 νι ας 
— γε έ) 15939 ςοφάνης Νεφέλαις (193) 

ριέφυσαν περσικαί.) 

Περσικὸς ὄρνις ὁ ἀλέκτωρ, διὰ τὴν 

λοφιάν. ἡἢ ὅτι τὰ πολυτελῆ πάντα, οἷς β- 
σιλεὺς ἐχρῆτο, ἐκαλεῖτο [Περσικά. καὶ νῦν 
παρὰ «4ριςοη άνει (Ἀν. 708) οὐκ ἰδίως ὄρνις 

Περσικύς. . 
ΠΗἩερσές ὄνομα τόπου. 
περ ῶ περαίω περαιῶ, ὡς μιῶ µαίω μαιῶ. 
πέρωνος. 
πέσῃη αὐθυπότακτον. 

4 ' 2 .. 4 242 2 

πέσηµα πτῶμα. 'πρὸς τοῦ) ολωλε ὅα- 
/ / ο 

νασίμῳ πεσήματι περὶ «4ἴαντόὸς φησιν (1033), 
⸗ *7* ή 

οτι ἑαυτὸν ξίφει διεχρήσατο. 
πέσκος δέρµα, κώδιο». 
Πεσσινοῦντος πόλεως. 

πεσσόµενα παρὰ Ἡροδότῳ 2 37) ὁπτώ- 
μενα. 

/ ΄ 3 — 
πεσσους κύβους. καὶ πεσσοί ψῆφοι, 

3 
παρὰ ᾿Ηροδότῳ (1 94), ἐν αἷς ἔπαιζον. 

. . ΄ 
πετάλοις φύλλοις. αἱ ἐν ἐπιγροόμμασι 

(ΑΡ 6 282) πέταλον πίληµα ἐξ ἐρίᾳ πιληθέν' 

αν 

Α.. / 
σχάτα οηυγείση πε- 

͵ Τ / ./ 

σεμναί 

801 

᾿σοὶ τὸν πιληθδέντα δὲ εὐξάντα τοιχὺς ἀμνᾶ, 
᾿Ερμᾶ, ἸΚαλλιτέλης ἐκρέμασεν πέταλον." 

πετάλω" ᾿ἔχοντες γέρρα πάντες ῥοῶν 
λευκῶν δασέα, εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ” 
(ο. ν. ἀντιςοιχοῦντες). 

πέτασος εἶδος ὑφάσματος" 'ἐπιρριψάν- 
των 4ράκοντι τῷ νοµονφέτῃ τῶν «4 ηναίων 
πετάσους πλείονας καὶ χιτῶνας ἀποπνιγῆναι 

ἐν τῷ Φεάτρῳ”' (ο ν..«{ράκω»). 
πέταυρα τίγνα" Βάῤριος {194 13) "ὃ ὁ᾽ 

ἐκ πεταύρου κλαγγὸν εἶπε φωνήσας" πύθεν 
μαθήσῃ πύσσον εἰς ἕω λείπει, τὸν ὠρονόμο» 
Φύσας µε; 

πέταυρον (Ῥπονοτὺ. 9 18) παγίς, ῥάψος, 

σανίς, οἷον πέτενδον, παρὰ τὸ εὔδειν ἐν αὐτῷ 
τὰ πετεινά. 

πετεινόν καὶ πετεηνὀ». 
ΗΠετεῶο (Ποπ), Β 503) τοῦ Πετεῶ παῖς, 
πέτηλο» τὸ φύλλον. 
1 ετέλιος ὄνομα κύριον. 
πετόµενος φερύμενος. 
ΗΠετόσιρις «4ἰγύπτιος φιλόσοφος, καθὰ 

Ἕλληνες καὶ «4ἰγύπτιοι τὰς περὶ Φεῶν διε- 
τάξαντο, ἐπιλογὰς ἐκ τῶν ἱερῶν βιῤλίω», 
ἀςρολογόμενα, καὶ περὶ τῶν παρ’ «4ἰγυπτίοις 
μυςηρίω». 

ΠΠετραία ὄνομα πόλεως, 

πετρηδόὀν ὀίκην πετρῶν, 
πέτρήέσσα (οπι, ὁ 844) πετρώδης, ῥα- 

δεῖα, 

πετρόὀῤολον. ἡ τοῦ μηχανήματος ἀλκὴ 
τοῦ πετροβόλου, τοῦ κατὰ τὴν πολιορκίαν 
τῆς Ιουδαίας (απ Ἰωταπάτης) ὑπὸ τοῦ δε- 
σπασιανοῦ, τοιάδε τις ἦν. πληγεὶς }άρ τις 
ὑπ' αὐτὸ τῶν περὶ τὸν Ἰώσιπον ἑςώτων ἀνὰ 
τὸ τεῖχος ἀπαράσσεται τὴν κεφαλὴ ὴ» ὑπὸ τῆς 
πέτρας, καὶ τὸ χρανίὸν ἀπὸ τριῶν ἐσφενδο. 
»ήθη σαδίων, γυναικός τε μεθ’ ἡμέραν ἐγκύ- 
μονος πληγείσης τὴν γασέρα (αροῄει δὲ νέον 
ἐξ οἰκίας) ἐξέσεισεν ἐφ᾽ ἡμιςάδιον τὸ ῥρέφυς, 
τοσαύτη ἦν ἡ τοῦ λίδου βία. τῶν οὖν ὁρ- 
γάνων φοβερώτερος ὁ ὁ ῥοῖζος, τῶν δὲ βαλλο- 
µένων ἦν ὁ ψόφος. loseph. Β. 1. 8 7 28. 

Πέτρος ἑ ἡ θήτωρ, ὁ καὶ µάγισρος, ἴςο-ι 
ρικός, πβεσβευ τὴς ὡς Ἀοσρόην ςσαλεὶς μάλα 
ἐμβριδής τε ἦν καὶ ἀνάλωτος ἐν τῷ ῥητο- 
θεύειν τῷ κατομαλάξαι φθονήματε βαρβα- 
ρικὰ σκληρά τε καὶ ὀγκώδη. ἔγραψεν ἱςο- 
ρίας, καὶ περὶ πολιτικῆς κατασάσεως. 

Πέτρος, ὅτος ἦν ἐπὶ Ἰησιωιανῦ, ἔφφθασεν 

| 



ο 

8502 

δὲ καὶ µέχρι μιαγίσρου γενέσθαι" ὃς ἀεὶ καὶ 
καθ ἡμέραν τοὺς ῥασιλεῖς κλοπαῖς ἁμινή- 

τοις ἀπέκναιε. 

ἥκιςσα ὑβρίζειν εἰδώς, κλεπτίςατος δὲ ἁπάν. 
των ἀνθρώπων, καὶ ῥύπου αἰσχροῦ ἀτεχνῶς 
ἔμπλεως. brocop. Arc. 34. 

Ηέτρος ὁ Maoyyög λεξωνδρείας μὲν ἦν 

ἐπίσκοπος, αἱρετικὸς δὲ ὁιάπυρος. 1ὐφήμιος 
δὲ ὁ πατριάρχης ζηλωτὶς ἦν τῆς ὀρθοδύξε 
πίσεως. 

πεττεύει μεταφέρει, ἀπὺ τῶν πεττῶν, 

τουτέςι τῶν κύβω», 
πεττεύουσι ταῤλίζησι, καὶ πεττείαις 

παιδιαῖς, τάῤλαις. 

πέττουσα ἀρτοποιοῦσα, καὶ πέττου: 
σι» ἀρτοποιᾶσι"' καὶ 4ριςοφάνης Plut. 14121) 
ἡτοῦν τετράδι πεπεμμένα.'' ἔξω τῶν» ἑορτῶν 
ἱεραί τινες ἡμέραι τᾶ μιηνὸς ἐνομίζοντο «4 ή- 
νησι Φεοῖς τισίν, οἷον νουµηνία καὶ ἑβδόμι 
“ἀπόλλωνι, τετάρτη Ἱρμῃ, ὀγδόη ΘΟησεῖ. 
πεττοί δὲ τὰ βύλια ἐν οἷς ταβλίζουσι.. 

πευθή» πευθῆνος ὁ µανδάτωρ. 
πεῦκαι λαμπάδες, ὑᾷδες' (ΑΡ 7 182) ΄"αἲ 

ὁ) αὐταὶ καὶ φέγγος ἐδαδούχουν παρὰ παςῷ 
πεῦκαι, καὶ φΦιμένῃ νέρῦεν ἔφωιον ὑδόν."' 
καὶ παροιμία ᾿ πεύκης τρόπον” ἐπὶ τῶν πα- 
»ωλεθρία ἀπολλυμένω», ἐπεὶ ἡ πεύκη κοπεῖσα 
οὐκ ἀνίησιν ἔτι ῥλαςύ». 

πευκαλίµη φρύνιμος. 
Πευκελαῶτις πόλις, Arrian. Anab. 4 23. 

πευκήεντα. 
πεύσῃ ἀντὶ τ ἐρωτήσεις, µαφήσῃ, ἀκό- 

σεις. καὶ πεύσομµαι ἐρωτήσω. 
πεφασμένον εἰρημένον, ἢ πεφανερω- 

µένο», 
πεφασµένος ἀντὶ τοῦ γεγενημένος «ἄν- 

κοῦργος. Avoiuc δὲ πεφασµένως ἀντὶ τᾶ 
φανερῶς λέγει. Harp. 

πεφασμµένου φανεροῦ γενομένη" G OR 
8368) ''πεφασμένα δὲ τίς ποῦ’ ἡ προθυμία.” 

πεφεισμένοι φειδύµενοι. 
πεφενάκικεν ἠπάτησεν. 
πέφηνεν ἐφανερώθη. 
πεφήσεται (Hom. 0 140) ἀναιρεθήσε- 

ται, πεφιδήσεται δὲ (0 215) φείσεται. 
πεφιλοσοφήσθω. 
πεφοβήατο Ποιο. Φ 2096). 
πεφόνευκεν ἐφόνευσε. 
πεφοριῶσθαι" «4υσίας 'ἡ τῶν ὀφθαλ- 

μῶν τὸν ἕτερον γλαυκότερον εἶναι ἢ πεφο: 

— 7 πρᾶος μὲν γὰρ {» καὶ ὡς 

Πέτροςο — πηδάλια 

ριῶσθαι.' ἐπὶ τοῦ ἀποκεκλιμένου Εὐφορίων 
κέχρηται τῷ ὀνόματι. εἰσὶ δέτινες ὀφθαλμοὶ 
κεχαλασμένα τὰ βλέφαρα ἔχοντες καὶ οἱονεὶ 
μύοντες. ἐὰν δὲ γράφη ται πεφορινῶσθαι, εἴη 
ἂν πεπαχύνδαιν ἀπὸ τῆς φορίνης" τάττουσι 
γὰρ ἐπὶ ἀνθρώπων τὴν φορίνην. Harp. 

πεφορυ] ̓ μένον κεκαλημμένον’ Αγ6 

933) Ἰ ᾿δισσάχι τετρόργυιο» ὑπαὶ πεφορυγµέ: 

νον ἀφρῷ.” 
πέφρικα, ἀπὸ τοῦ φρίσσω, φοβοῦμαι, 

θέδοικα, δειλιῶ. 

πεφρονημκατισμένος οἰήσεως πληρω- 
θείς" ΙὉ δὲ κατὰ τὰς µάχας πολλάκις εὖη- 

μερῶν καὶ πεφρονηματισµένος ἐπ᾽ ἀνδρεία."' 
πεφρυγµένα τὰ ἐς τὴν χεῖρα λεπτυνό- 

μενα χίδρα σίτου καὶ — Levit. 23 14. 
πεφυζότες δειλιῶντες. Hom. Φ 6. 

πέφυκε φύσει ὑπάρχει, καὶ πεφυκώς 
φύσει ὑπάρχω». 

πεφυρµένος μέμολυσμένος" 'ὃ δὲ ἔτι 
φονῶν καὶ πεφυρµένος τῷ λύθρῳ ἐς τοὺς 

ἐχθροὺς ἔρχεται. 

πεφυσιγγωμένοιπεγισηµένοι" φύσιγξ 
δὲ τὺ ἐκτὸς λέπισμα τῶν σκορύδων, ἡ φυ: 
σίγγη. ἔπαιξεν οὖν καὶ τοῦτο εἲς ΙΗεγαρέας, 
ὅτι πολλὰ σκύροδα ἔχουσι». ἢ πεπλησμιένοι, 
ἀπὺ μεταφορᾶς τῶν τὸν ἄνεμον δεχομιένων 
ἀσκῶν ἢ φυσῶν. ἢ ἐκκεκαυμένου, οιδοῦντες: 
“Αριστοφάνης Ach. 535) κάν) οἱ ΠΗεγαρεῖς 

ὀδύναις πεφ υσιγγωιένοι ἀντεξέκλεψα» “σπα: 
σίας. ) 

πεφώραται πεφανέρωται, εὕρηται. 
πέψει πραῦνεῖ. 
πῇ ποῦ, εἰς τίνα τόπον" ᾿'πῃ δὴ τόνδε 

μολοβρὺν ἄγεις;' Ὅμηρος {ρ 919). 
IInyul τόπος ἐν ἸΠεγάροις. 
πηγαῖον ὕδωρ ἐκ πηγῆς. 
πήγανον εἶδος βοτάνης. 
πηγὰς γάλακτος πολὺ γάλα, ὡς πη- 

γὰς ὁακρύων πολλὰ δάκρυα. 5ο. 8 ΕΙ. 895. 
πηγεσίµαλλος (Ποπ. Γ 197) ὁ βαθύ: 

µαλλος. 

πηγίδιο»ν ἡ μικρὰ πηγή. 
πηγός (ἨΠοπι, εὔθθ) ὁ εὐτραφής. 

πηγυλές (ΗΠοιι. ξ 476) τὸ κρύος. 
ΠΗΠήδαιος (Ποπι. Ε 69) ὄνομα κύριο». 
πηδάλια οἴακες, αὐχένες. ρισοφάνης 

Eac. 143) '"ἐπίτηδες εἶχον πηδάλιο», ᾧ χρή- 
σοµαι. τὸ δὲ πλοῖον ἔσαι ναξιουργὴς κάνδα- 
ρος.” 



πηδαλιουχεῖν -- πηνἰονν 

πηδαλιουχεῖν κυβερνᾶν" “ριςσοφάνης 
Eq. 539) ᾿Ἱἐρέτην χρὴ πρῶτα γενέσθαι πρὶν 
πηδαλίοις ἐ ἐπιχειρεῖν, κἀντεῦ εν πρῳρατεῦσαι 
καὶ τοὺς ἀνέμες διαθρῆσαι, κῴτα κι βερνᾶν 
αὐτὸν ἑαυτῷ.". τοῦτό φησι καὶ ὁ δεολόγος 
ὅλον τὸ χωρίον (or. 20 p. 335). 

Πηδαλίωνος ὄνομα κύριον. 
πηδᾶν ἀντὶ τοῦ ὑπερηφανεῖν' (Α Nub. 

1395) ᾽"οἶμαέ γε τῶν γεωτέρων τὰς καρδίας 
πηδᾶν ὃ τι λέξει.) 

Πήδασος ὄνομα πόλεως. Hom. Ζ 35. 
πηδόὀν τὴν κώπην. 
πηκτή" ἐν ἐπηράμματι (ΑΡ 6 55) IIet- 

Φοἳ καὶ Παφίᾳ πακτὰν καὶ κηρία σίµβλων 
ἀνέθηκεν ὁ βουκόλος.' καὶ εἶδος ἀκολάστου 
σχήματος. καὶ πηκταί ηρευτικὸν ὄργανον 
παρ ριςοφάνει (Αν. 051) 

κτίς πηκτίδος πάνδουρα, μµάχαιρα 
κρεωκόπος, παρὰ δὲ 4ριςοφάνει ἐν Θεσιιο- 
φοριαζούσαις (1923) εἶδος ὀργάνου κιΦαρω- 
Φικοῦ: "τὴν γραῦ» ἐρωτᾷς, Ἡ ἔφερεν τὰς 
πηκτίδας;' ἡ εἶδος ἀκολάςε σχήματος. καὶ 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 139) ᾽᾿ἀδὺ µέλος, ναὶ 
1]ᾶνα τὸν “ρκάδα, πηκτίδι μέλπεις. 

πηκτόὀν πὸ κατασκευαςὺν ἄροτρον. 
Πηλαγόνος ὄνομα γίγαντος. 
πηλακισμός ὃ ἐμπαιγμός. 
πήλαξ ῥαγάς, 
Πηλείδης ὃ τοῦ Πηλέως. 
Πηλείωνος ὄνομα κύριο». 
Πηλέως µάλαιφα, παροιμία. ταύτην 

ἀναγράφει καὶ ριςοφάνης ἔτως" μέγα φρο- 
νεῖ μᾶλλον ἢ Πηλεὺς ἐπὶ τῇ µαχαίρα, Ἡ 
ἐδόχει σωφροσύνης γέρας, ἡ[αιςύτευκτος 
οὖσα, ἣν εἰλήφει μάχαιραν ὁ Πηλεύς, et. 
sch. Α Νας, 1059. 

Πηληιάδεω 4χιλῆος δι) ἑνὸς λ. 
πήληκα περικεφαλαία», 

ΠΗΠήληξ. «ἰσχίνης κατὰ Ἰτησιφῶντος 
(139). ὅῆμος τῆς .Τευντίδος. Harp. 

πηλίκον ποταπό». 
Ηήλιον ὄνομα ὅρους. 
πηλός. 
Πηλούσιον ὄνοια τόπη. κλεὶς τῆς Al- 

γύπτου καὶ εἰσόδου) καὶ ἐξόδου. καὶ Πη- 
λουσιώτης ὃ πολίτης. 

πηλοφόροι χειροτέχναι, μισθωτοί. seh. 
Α Εοε]. 310. 

πῆμα κακό», βλάβη, δυςυχία' δοφοκλῆς 
(ΑΙ, 363) ᾽ μὴ κακὸν κακῷ διδὲς ἄκος πλέον 
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τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίθει.' τὸ ἑξῆς' μὴ κα 
κὸν κακῷ διδοὺς ἆκος μεῖζον ποιήσης τῆς 

— . — 4 

ἄτης τὸ πῆμα. ἄτην φησὶ τὴν µανίαν, πῆμα δὲ 
η .. μα - 

τόνι)άνατον, ο ἐσιχεῖρον τῆς ιιανίας, καὶ αὖθις 
Σοφοκλῆς (08 579) ""Νρέων δέσοι πῆμ’ ἐδέν, 

3 3 ν ͵ π ἳ 
αλλ αὐτὸς σὺ σοί"’' εἰρήκει γὰρ Οἰδίπους 
᾿"Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήμωτας 

’ - ΄ 

πημαίνει (Ποπ. 0 49) κακοῖ, ῥλάπτει. 
πηικιανεῖ" «4ριςσοφάνης (Αα. 839) "οὐδὲ 

- ζ Ἰτησίας ὃὁ συκοφάντης πημανεῖ. οὗτος ἐπὶ 
συκοφαντία ἐκωμωδεῖτο. 

αν —* 4 

πῇ μέν οπου μέν. 
πημήνειαν (ἨΠοπι. Γ 999) ῥλάψειαν. 

ο) . — * 

(Agath. 6 33) “4 δὲ οὐ πρότερον ἀνῆχε, πρὶν 

σφόδρα πηµιῆναι τὸ ὑυσμενὲς καὶ πολλοὺς 
ὕσους διωγειρίσασθαι.") 

4 

πηµονή ἡ βλάβη. 
* 

Πηνειός ὄνομα ποταμοῦ. 
3 

 Πηνέλεως ὄνομα κύριον. 

Πηνελόπεια καὶ Πηνελόπη ὀνόματα 
κύρια. 

⸗ { .”.. Ἰ .., ⸗ * A εἰδύτα πηνίκα δὲ 
ἐξώ ὥρμησε τῆς νυκτός.) 

πηνίκ᾿ ἐςὶν ἄρα τῆς Παέρας, (Α Αν. 
- . . — ⸗ τη ο * * 4 Ε ϱ 

1485), αντετεποία ώρα ἐςσιτῆς ἡμέρας; ωρας 

γὰρ ἐξήτουν, οὐ καιρούς. τὸ δὲ ἀνταποδοτι- 
΄ .ε / 4 

κόν ᾿ὀπηνίκα; σμικρὀν τιμετὰ µεσημβρίαν. 
τὸ δὲ ἹἹπηνίκ' ἄττ ἀπώλετο”' 45041) οὐκ Ar- 

/ ΄ ΄ .. ΄ . * απ ., 4 

τικὀ», οὐδὲ ἀρχαϊκόν», οὐδὲ ἀκριῤές. ἔςι δὲ 
— .- 2* 

ἀντὶ τοῦ πότε Afftut παρέλκει γὰρ τὸ ἄττα" 
ἀλόγως γὰρ κεῖται' οὔτε γὰρ τὸ τινά ση- 
µαίνει οὔτε τὸ ἁτινα". ἐδὲν γὰρ τούτω» ἆρ- 
μόζει τῷ πηνίκα. 

πηνέκα περικεφαλαία τριχωτή, καὶ πε- 
ριθετὴ κόμη. ἔνῶεν καὶ πηνικίζειν τὸ ἁπα- 
τᾶν. τῆς δὲ περιφετῆς κόμης τὸ μὲν ἔντρι- 
χο», τὸ δὲ προκόµιο», τὸ δὲ πηνίκην ἐκάλεν. 
οἳ, ν. φενάκη. 

ν ζ * 
πηνίον ὁ ἄτρακτυς, ὦ εἰλεῖται ἧα 

κρόκη. (ΑΡ 6 988) ''καὶ τὰ τροχαῖα πανία, 
κερταςὰς τούσδε ποτιρρογέας, καὶ σπάθας 
εὐβριθεῖς, πολνάργυρα.”' καὶ Όμηρος (ψ το») 
.”. / ους J 1 9. ο 48 ν΄ 3 - πηνίο» ἐξέλκεσα."' ὀφεν καὶ τὺ ἐκπηνιεῖται. 

πηνίον φον ὅμοιον κώνωπι" ρισοφά-Ρ 

γης Νεφέ) ᾿κείσεσθον ὦ * 'ς ἡεφέλως ᾿κείσεσθον ὥσπερ πηνίω ᾖβι- 

νουµένω,"' ἀρτὶ τοῦ λοά σκώπτει γὰρ τὰς 
περὶ λαιρεφιῶντα εἰς δηρότητα καὶ ᾖσθέ- 
γεια». ὅτι δὲ κώνωπος εἰδός ἐςι, Σπεύσιππος 
ἐν τῷ τῇ’ τῶν ὁμοιοτήτων φησὶν οὕτως "ἵπη- 

7 

νίον ἐμπὶς κώνωψ.") 

* 
ἐν 



8 

b 

Ρ 
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πηνίσµατα ὑφάσματα. 
πηύς ὁ κατ ἐπιγαμίαν συγγενής, καὶ 

πηοσύνη ἡ συγγαμµβρία, καὶ πηῶν τῶν 

συγγενῶν"' Ὅιωιρος (1 165) "“ππούς τε φί 
λους τε. 

πήρα ἡ «ήκη τῶν ἄρτων». καὶ παροικία 
.. — 4 υ / ... 3 J — ή ’ 

πτωχᾶ πήρα οὗ πίµπλαται ἐπὶ τῶν ἁπλη- 

στων». 
πήρα µάρσιππος, θήκη" (ΑΡ 6 95) "καὶ 

πήραν, μέτρο» σιτοδόκον σπορίµου. καὶ 
* * —e 

πηρίδιον" καὶ 4ρισοφάνης Nub. 929) Τη- 
. . ζ ΐ 
λεφος ἐκ πηριδίου. οὗτος πένης ή». 

πηρίν πηρῖνος τὸ αἰδοῖον. 
πηρός ὁ παντάπασι μὴ ὁρῶν. 

* — 

πήρωσις ἡ τύφλωσις. οἱ ν. δαίμων. 
⸗ — 

πῄήσσω τὺ πηγνύω. 
’ ς 2 3 5 ’ . / J 

πητύὺα ὁ ὁπὸς ὁ τυρεύυων τὸ γάλα. καὶ 
παροιμία ᾽᾽αὐτὸς γὰρ εὗρες τοῦ κακοῦ τὴν 

** * — t — 

antöu ο τὴν πηγήν, ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς 
΄ 

χακὰ ἐπισπωμένων. 
.. ’ ωὐ .. : 

πηχίσκους ξυλάρια πηχυαῖα" "τῶν δὲ 
— ς — 

τὸν σχοῖνον ἑλκυσάντων, ἐν ᾧ πηχίσκες τι- 
νὰς ἐαβαλόντες ἀνάβασιν ἀσφαλῆ ἀπειργά- ς εμβαλοντες / άσφαλη σα 
σαντο. 

πηχυαῖος. 
— 9 ᾿ ” . 

πῆχυς πήχεως τὸ ἀπὸ τοῦ ἆγκῶνος μέ: 
- ν ’ — 

χροι τῶν ὁακτύλων τῆς χειρὸς ἔκταμα. ὅτι ὁ 
- 8 3— 

πῆχυς ἔχει πόδας ἕνα καὶ ημεσυ, ὁ δὲ ποὺς 
δακτύλους τς. 

’ ’ { * 2 πιαίνων Φεραπεύων, ὑποτρέφων"' Al- 
.. ν ν. * 

λιανός ΄᾿λίχνον --- ἀτέλεςος ὧν (ο. ν.λίχνον). 
πιανάτω πίονα ποιήσει: (95.19 5) τὰ 

ὁλοκαυτώματάό σου πιανάτω. 

πιάνη αὐθυπότακτον. 

πιανιησεταη. 

πιανῶ λιπαρὸν ποιήσω, 
πίαρι τη λιπαρῃ. 

΄ . - , - J * 9 

πιγνύη ( πιτὴη) κνῖκος ο τὸν τυρὀν 

ππηγνύων. 
Ηίγρης Κὰρ ἀπὺ "4λικαρνασοῦ, ἀδελ- 

— — * 
φὸς “ρτεμισίας τῆς ἐν τοῖς πολέμοις διαφα- 

2 ’ / πι - 3 .ν 
νοῦς, Ἠανσώλα γυναικός" ὃς τῇ Ἰλιάδι πα- 

, ο - ή / 

ρενέβαλε κατὰ ςίχον ἐλεγεῖον, ούτω γράψας 
᾽᾽μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω "ἄχιλῆος, μᾶσα, 

4 3 * * ας τς / } 2* — πμ 

συ γάρ πάσης πείιρατ έχεις σοφίης (ο. v. 
΄ ΄. * J * Στ 

Τιμόλαος). εγσαιε καὶ τὸν εἰς Όμηρον ἀνα- 
* — ⸗ 4 

φερόκενον Ἠαργίτην καὶ Βατραχοκυομαχίαν. 
/ 4 . 4 4 "ή Ηίγρης Πίέγρητος ὄνομα ποταμιοτ. 

ι * / 

1Η {δ αιος ὄνομα κύριον. 
4 

πίδακες ςσαγόνές, πηγαί" 
., 3 ε 9 

καὶ αἱ μεν 

4 ’ 

πηγίσµατα -- πιφανοις 
.. 4 — ο ΐ ε 

και αὐτὸ πίδακες ἁλμυροῦ Ὅόατος σαν αἱ 
πᾶσαι. 

— .. / νι ΄ 3 

πιδάκιον πῖδαξ, πηγη" Ἡῃ ςαγωών. καὶ 
2 .. — 5 * * .. 

εὐπῖδαξ χῶρος ὁ καλὴν πηγὴν ἔχων. 'πορ- 
/ ἳ -- 

φυρίαντε βότρυν, μεδυπίέδακα, πυκνορρᾶγα 
ἐν ἐπιράμμασι (ΑΡ 6 239). 

πιδηέσσης (Ποπι...{ 183) καδύγρος. 
/ * ⸗ 

πιό ύει» ἀναδιδόναι. 
ΠΗιδύτης ὄνομα κύριον. 
πίε πῖωι. 
πιεζόμενος βαρούμενος, ὁαμαζύμιυς, 

καὶ πιέζει ἀντὶ τοῦ λυπεῖ: ριστοφώτς 
Pac. 1031) τὸν Φτιλῤίδην πειέει. ὁ δε 

Στιλῤίδης κιάντις ἄριςος καὶ εὐδόκιμος. 

πίειρα λιπαρή. 
Πιερία ὄρος Μακεδονίας, καὶ Πιερί- 

δες αἱ μοῦσαι αἲ ἐν Μακεδονία: ἐν ἐπι 
γράμμασιν (ΑΡ 6 80) "οὐ γὰρ Πιερίδεσσι τύ- 
σον µέλω ὅσσον ἔρωτι, ἄργια τοσσατίων ἅμ- 

φιέπουσα πόθων. 
πιεςήοιον τὸ ἐκὶλῖβῥο». 
πίη αὐθυπότακτον. 
πιήεντα λιπαρά, ἀνιηρά: (ΑΡ 6300 

᾽Ἠμαισά τε πιήεντα καὶ εὐδήσασρον ἔλαιον.᾽ 
πιήναντα λιπαρὺς ἐργασάμενον. ' αλτ- 

άττου πολιαρκοῦντος Πριήνην τὸν ΕΒίαντι 
τὸν σοφὸν πιήναντα ὑύο ἡμιόνους ἐξελέσε 
εἲς τὸ ςρατόπεδον. τὸν δὲ συριδόντα κατι: 
πλα ῆναι τὸ µέχρι καὶ ἀλόγων διατείνειν αι. 
τῶν τὴν εὐδηνίαν. καὶ ἐβηλήθη σπείσασὃε.. 
καὶ εἰσέπεμιψεν ἄγγελον' Diog. 1.. 1 83). 

Πιθακίωνος. ο — — — — — — — —— 

* πικρὸς πίδος, 
{ 24 * 4 2 —* ΄ 

ὡς πολίχνη. παρὰ δὲ “4ριςοφάνει πιδόκνω 
* * 4 ν 

οἱ ἔοημοι εὐποι. διὰ γὰρ τὸν πόλεμον ὃν 
ι 
4 

* 
» 

Π ΄ ε έ Μ.. 

πιΦάκνη ὑποκορισικωώς 

— ⸗ * * — 

σπηλαίοις «κου» οἱ ἐκ τῶν «γρῶν. οἱ 
... . - 

παλαιοὶ φιδάκνην λέγουσιε. 5ο. Α Eq. 189. 
* 2.5 ⸗ 2 

πιθανό». πιανὸν ἀξίωμά ἐσι τὸ ἅγο | : 
Γεὶς συγκατάψεσιν, οἷον 

/ 2 

τει τίς τι rurm— 

| ἐκείνι; ἐκείνου ήτηρ ἐ ' σί, ψεῖδος δὲ τᾶτο' 
| — * — J — 

γὰρ ἡ ὄρνις ὡδ ἐςῖ ή τηρ. Ὠϊομ. Ἱ.. 712. 
* . 2* — — - ⸗ 

πιθανούς τοὺς εὐπεινεῖς "Ξενοφῶν Δ'΄ 
22 
— 

1 
οι) 

σου παιδεία 10) "πιδανοὶ δὲ οὕτως εἰς 

τινες ὧςε, πρὶν εἰδέναι τὸ προςαττόµεο, 

Γπρότερον πείθεσθαι, ὥσπερ φοβεροὲς τὴ: 
Γφοβουμένους Θουκυδίδης 2 3). ἁππιος 

"Ἕνα ὁ αὐτῶν πιςὺν καὶ πιθανὸν εἰς τὸ ἓρ 

γον ἐντυχόντα τοῖς ὑπάτοις ἐν ἀπορρήτῳ 1" 

σι αἰτῆσαι. καὶ πιθανότητές τινες στη 

κύρησαν ἐκ τῆς περιπετείας, ἃς οἱ 'Ρωωμῶι 



πιδανώτατος -- πιµελή ἃ 
4 — * 

παρεπλάττοντο φιλοτικύτερον τοῦ δέοντος.͵ 
* —7 * — ’ ε 22 

καὶ αὖθις ''διὰ ῥώμην σώματος καὶ τὺ ἐς 
4 4 J — 

τὰς µάχας προπετὲς εἶναι τῷ πλήθει πιθα- 
νόν ἀντὶ τοῦ ἐξάρχοντα. 

πιθανώτατοςι. 
⸗ — πιθήκειον βλέμμα τὸ τοῦ πιθήκου. 

πιδηκισμοῖς περιελαύνεις ἀντὶ τοῦ 
ἁπάταις καὶ κολακεύμασί µε νικᾶς. ἡ µιμή- 
κασιν, ὡς καὶ αὐτοῦ ταῦτα πεποιηκύτος (Α 
Έα. 883). 

πίθηκος ἡ µιμώ" Βάβῤριος (81 1) ""κερ- 
48 * ⸗ t — 4 J 

δώ πιδηκῳ φησί», ἦν ορᾶς ςήλην, ἐμοῖ πα- 
[ή 4 1 

τρώη τ ἐςὶ κάτι παππῳῴη.”' 
΄ * - ς ’ 4 * 

πίφηκος τὸ ζῷον, ἡ κμμώ, παρὰ τὸ 
— ⸗ 4 ε * 1 

πιθῶ πιθήσω" πείθει γὰρ πιᾶς. καὶ παροι- 
µία 'γέρων πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται πάγη. 
ἁλίσκετωι µιέν, αετὰ γρόνον ὁ ἁλίσκεται, 

- ι) 

ἐπὶ τῶν ἅπαξ ὀυςυχισάντων. 
' — 

πίθηκος ἐν πορφύρα πἀροιμµία, ὅτι 
ι. — * — — / 

οἳ φαῦλοι, κάν καλοῖς περιῤληθὥσιν, Όμως 
ε) ῃ 

ὁ) οὖν διαφαίνονται πονηροὶ ὄντες. 
πίθηξ ἡ μιμιώ. 

.. 4 

πῖοι πίε. 

Πίώνης ὄνομα κύριο». 
πιδοίατο πεισθεῖε». 

, ς - J 2 
πιθοέγια η τοῦ nidon ανοιγή. 

Πίθος ὄνομα κύριον, καὶ τὸ 

ὀγγεῖον. 
κ οὐ 0 ουν 

πιθοῦ περισπᾶται" ἔςι γὰρ δεύτερος ἀό- | 
οιςος. τήτες “ἄττικοὶ περισπῶσι, καὶ ἡ χρῆ: 

σις ἠκολούδησε τῇ διαλέκτῳ"' ἡ γὰρ ἆναλο- 
γία βαρύνει ᾿πιδοῦ τί µοι' πρὸς σοῦ γὰρ 
οὐθ᾽ ἐμοῦ φράσω”'. (8508 13494). 

ΠΗίδυλλος. οὗτος ἡδονικὸς ἦν, τένθης 
΄ .. 1 — 5 4 

κπλούµενος" ὃς καὶ περιγλωττίδα ὀμενίνην 

ἐφόρει, προσελυτρῶν τὴν γλὠτταν πρὸς τὰς 
4 * * 

ἀπολαύσεις. καὶ äιεν ἔχων ησνιε τὸ 
ὄψον, ἵν ὡς Φερμότατον ἀναδιδῷ τῇ γλώττη. 
Athen. ϱ. 6. 

πιδών ὀξυτόνως, καὶ διὰ τοῦ ε Φεύτε- 
α. ας, αλ.” . 3 , 

ϱος γάρ ἐςιν ἀόριςος. ᾿'λάθρα γάρ ἠλνεν, οὗ 

πιθὼν τὲς κυρίως “πιςυφάνης Ran. 1179). 
— * 

Ηιθ ὤνος ὄνομα κύριον. 
Πικεντίνη ὄνυμα τόπου. 
Πικῆνοι ὄνομα ἔθνηυς. 
Η]ἴνος ὃ καὶ Ζεύς, παραδοὺς τὴν τῆς 

φύσεως ἀρχὴν» τῷ ἰδίῳ υἱῷ Ερμῃ, τελευτᾷ 
* 22 J — * 

ζήσας κ΄ καὶ ϱ ἔτη, Καὶ τελευτῶν ἐκέλευσεν 
᾽ἀποτεθῆναι τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἐν τῇ Κρήτη 

- ’ ζ * 
τ νήσῳ, ἐν ᾧ ἐπιγέγραπται '"ἐνθάδε κεῖται 
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θανὼν «Πῖκος ὅὃ καὶ Ζεύς.'' μέμνηνται τοῦ 
τάφε τούτα πλεῖςοι ἐν τοῖς ἰδίοις σιγγράμ- 
µασι. ef. Cedren. p. 17. 

ΠΗιλᾶτος. οὗτος ἐπὶ Ἀριςοῦ τοῦ Φεοῦ 
καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἐν τῇ Ιουδαία ὑπὸ Ῥω- 
µαίων ςαλεὶς ἠ9χε. μετὰ δὲ τὴν Ἀριςᾶ ςαύ- 
ρωσιν εἰχόνα τοῦ ἸΚαίδαρος καὶ προτομὰς 
ρύκτωρ εἷς τὸ ἱερὸν ἀνέθηκεν' ὄρφρου δὲ 
— Ἰουδαῖοι Φεασάμενοι τοσᾶτον ἔτα- 
ράχθησαν ὡὧςε Πιλᾶτον ἐκδειιατῶσαι καὶ 
ταύτας κεταφεῖναι. καὶ δὴ καὶ τὸν κορβω- 
νᾶν τὸν ἱερὸν Φησαυρὸν διαφθείρας αἴτιος 
ἀναιρέσεως πολλῆς καὶ συγχύσεως τοῖς Ίου" 

ῥαίοις µιίσει τῷ πρὺς αὐτοὺς ἐγένετο. τὴν 
γὰρ ἐπανάςασιν αὐτῶν ὑφορώμενος πρὸ τὸ 
βήματος αὑτοῦ ςσρατιώτας παρέςησεν, ἔνδο- 
Ψεν μὲν ὅπλα φοροῦντας, ἔξωθεν δὲ ἰδίωτι- 

κὴν ἐσθῆτα ἀνυπονόητον. ὡς ἂν ἐςασίασα», 

ἐπαφῆκε τοὺς «ρατιώτας αὐτοῖς, καὶ οἳ μὲν 

ξύλοις οἳ δὲ λίδοις αὐτοὺς παίοντες τραυ- 

κατίας ἀπέλυσαν, τινὰς δὲ καὶ ἀπέκτειναν. 
πολλοὶ δὲ αὐτῶν τῶν Ιουδαίων καὶ ὑπ ἆλ- 

— 

λήλων ὠδούμενοι συμπατηθέντες ἀπώλοντο. 
ᾗ * ” ο - 

ἐγθη δὲ τὸ αἶπα αὐτῶν μετὰ τῶν Φεσιῶν. 
πυκρωιέντα". (ΑΡ 6 285) 

2. ο * * .” 2 22* * * 

σοὶ τὸν πιληθέντα ὁὐ εὐξάντεα τριχὸς ἀμνᾶ, 
* » J 

| Ἐρμᾶ, Παλλιτέλης ἐκρέμασεν πέταλον. 
ῃ ῃ . . — 

πίλημα περίτροχον (Callim. fr. 124) 
΄ 

| περιφερὲς σκέπασµα. 
πιλήσεσι πυκνώσεσι" "τῶν ἀχθοόρων 

* J * * 

ζῴων διὰ τὰς πιλήσεις ἡ σθενόντω» τὰ πρὸς 
καὶ αὖθις (ΔΡ 6 199) 

΄ Ἱ J 4 

“'εἰνοδίη, σοὶ τόνδε φίλης ἀνεθήκατο κύρσης 

πῖλον. 
4 . ΄ 

πιλία τὰ κέντουχκλα. 
ὧν * — 

πιλίδιον τὸ καμιλαύκιον. 
* — —* * ΄ 

πίέλοις πιλητοῖς. καὶ πίληµά λέγεται" 

Γ"Ἱφοροῦσι δὲ ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς Φιύρακας πι- 
ζ / 

λητούς, ὧν τὰ κύεῃ ὑπάρχουσι τερρὰ διὰ 
— { . 

τὴν χρηςότητα τῶν πιληµιάτων.᾽ 
Γ πῖλος τὺ κέντουκλον. 

πῖλος κύσμος περικεάλαιος, ὃρ οἳ μὲν 
* J 

κυρβασίαν ο δὲ τιάραν ἀἄλλοι δὲ κίδαρι’ 

καλοῦσιν. ἔτι δὲ πῖλος καὶ τάγμα, πρῶτος 
* ο. ΄ 

πῖλος καλούμενος (οἳ. ν. πρ εοπλέριος). 

πιλιῶ τὸ ὁμαλίω. καὶ πιλωτύς, 
’ ’ 3 ⸗ * ΄ 

| πιμελή πάχος, λιπαρύτης. “ππιανγός (ς. 1 

p. 529) "ὃς δὲ πρῶτυς ἐξῆρχε τοῦ πόνε, «ἔξη- 
΄ —* . 8 — 

κοντούτης ν καὶ ῥαρὺς τὸ σιαα καὶ πιµε- 
λής᾽ ἀντὶ τοῦ λιπαρός. 

πιληδέντα 

ἐδωδὴν παράγειν. 

a 

b 
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ν  πικμιελὴ καὶ σέαρ διαφέρει τῷ τὴν πιµε- πομενη ου αφ ση ο ην πα 
λὴν ψυχοµένην ἄπηκτον διαμένει», τὸ δὲ ςέαρ 

. . ’ : ε/ / 

καὶ διαπήσσεσθαι, ὡὧςε καὶ φρύπτεσθαι. ἡ 
. Ἶ . ον } ο . * μὲν οὖν πιμελῆ ἄφραυςος"' ὁὲδ ὃ καὶ οἱ ζω- 

μοὶ τῶν μὲν πιμελωδῶν οὐ πκσσονται, κα- 
Φάπερ ὑὸς καὶ ἄρκτα καὶ τῶν ἄλλων», οἱ δὲ 
τῶν σεατωδῶν πῄσσονται, ὡς βοὺς αἰγὸς 

προβάτου. οἳ, Aristot. H. A. 17. 
πιμπλάνεται πληροῦται, Ποια, 1 678. 
πίµπραται καίεαι, ἐμπυρίτεται. An - 

πιμελὴ Ὁ — πιότατος ἄνεμος 
.. ΄ ο. * . ᾽.- 
ἐτῶν µ. καὶ ἀδελφὸς μὲν ην αὐτῷ ὄνομα 
᾿Ερωτίων καὶ υἱὸς «Πιόφαντος, ὃιγατέρες δὲ 
Εὔὐμητις καὶ Πρωτομάχη. καὶ συνέβη αὐτῷ 
τοῦ βίου τελευτὴ κατ εὐχάς' αἰεήσωτι γὰρ 

4 * - — — 3 - Π 

τὸ κάλλιςον αὐτῷ ὃδοῦῆναι τῶν ἐν τῷ ῥίᾳ, 
1 / Σον 2 — 2 g ἀθρόον αὐτὸν ἀποθανεῖν ἐν Φεάτρῳ ἀναε- 
Χλικμένον εἲς τὰ τοῦ ἐρωμένου Θεοξένεα αὐτᾶ 

γόνατα, ἐτῶν νε. ἔγραψε δὲ ἐν βιῤλίοις εν 
δωρίδι διαλέκτω, ταῦτα, ὀλυμπιονίκας, πι 

Φιονίκας, προσόδια, παρθένια, ἐνῶρονισμές, 
πιανός {:.1 ρ.21) "ὁ Πάρκιος πιμπράµενος | βακχικά, δαφνηφορικά, παιᾶνας, ὑπορχίμα 

ἐπὶ Ρωμαίοις, φυγὴἠν καταδικασθείς, καὶ µι: 
κρὸν ἐς αὐτοὺς οὐδὲν ἐπινοῶν ἐς Βολούσκες 

ἐτράπετο.” καὶ αὖθις "ὃ δὲ τὸν Φυμὸν αὖ: 
τοῦ εἰδὼς πιμπράµενο». 

πινακηδόὀν' (Α Ran. 844) ᾿πινακιηδὸν 
ἀποσπῶν'' ὥσπερ πίνακας ἀπὸ πλοίων" πί:. 
νακες δὲ αἳ µεγάλαι σανίδες τῶν πλοίων. : 

πινάκια τὰ καθιέµενα ἀνεὶ κλήρων ὑπὸ | 
τῶν κληθουµένω». ἔοικε δὲ ταῦτα εἶναι χαλκᾶ, 
ὡς ὑποσημαίνει «{ημοσθένης ἐν τῷ περὶ τᾶ 
ὀνόματος (139). ἐν δὲ τοῖς Φιλιππικοῖς (8 28) 
ὕτων λέγη ὁ ῥήτωρ μικρόν, ὦ “4θηναῖοι, 
μικρὸν πινάκιον,͵ τυχὸν πινάκιον λέγει εἲς ͵  
ὃ ἐγγράφεται τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν εἰσ- 
αγγελλοµένω». Harp. 

πινακίδτον Φέλτος, τιτλάριο», σχεδάριον. 
πινακίοις. ἔθος ἦν τοὺς ταξιάρχες διὰ 

κήρυκος ἀπαγγέλλειν τοῖς ἑαυτῶν σρατιώταις . 
τὰ δεδογµένα, οἷον ποῦ δεῖ πορεύεσθαι, καὶ 

πόσων» ἡμερῶν δεῖ σιτία προνοεῖσθαι. “ἄρι- 
σοφάνης Ὄρνισι (450) '"σκοπεῖν ὁ) ὅ τι ἂν. 
προγράφωμεν ἐν τοῖς πινακίοις, ἀπὸ µετα- 
φορᾶς τῶν φυλάρχω», οἵτινες προγράφονσι ͵  
τοὺς σρατιώτας ἐν πίνακι. | 

πινάκιον πυξίον" οἱ δὲ ἄρχοντες περὶ . 
µέσως νύκτας ἔφερον τὸ ἀπὸ τοῦ «ρατηγοῦ 
πινάκιον. 

πινακυπώλης ὁ ὀργευπώλης, ὅτι τὰ.λι- 
παρὰ τῶν ὀρνέων ἐπὶ πινάκων τιθέντες ἐπώ- 
λον». ἢ πίναξ εἶδος ὀρνέου. 56Η. Α Αν. 14. 

πίναξ σανὶς ἐζωγραφημένη. 
πιναρά εὐτελῆ, ῥυπαρά, ταπεινά. 

Πίνδαρος Θηβῶν, Ὑκοπελίνυ υἱός, 

κατὰ δέ τινας 4{αϊφάντε, ὃ καὶ μᾶλλον ὄλη- 

ψές: ὁ γὰρ Ὑκοπελίνου ἐςὶν ἀφανέςερος καὶ | 

προσγενὴς (απ προγενέςερος) Πινδάρα. τινὲς ͵  
δὲ καὶ Παγώνδου ἱςσόρησαν αὐτόν. µαθητὴς 
δὲ ἸΜυρτίδος γυναικός, γεγονὼς κατὰ τὴν Σέ 
ὀλυμπιάδα, κατὰ τὴν Ξέρξου σρατεία» ὢν 

τα, ὕμνους, διφυράμβους, σκόλια, ἐγκώμα, 
Φρήνας, ὁράματα τραγικὰ εζ, ἐπιγράμωπα 
ἐπικά, καὶ καταλογάδην παραινέσεις τοῖς Ἐ- 
λησι, καὶ ἄλλα πλεῖσα. 

ὅτι τὰς Θήῤας τὴν πόλιν «4λέξωδρόν 
{ασιν εἰς ἔδαφος κατασκάψαι, καὶ πλήν ἵς 
ρέων τε καὶ ἱερειῶν τοὺς ἄλλες ἀνδραπονί 
σαι. καὶ τὴν {Πινδάρου δὲ τᾶ ποιητᾶ οἰκίω 
καὶ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Πινδάρου λέγοισυ 
ὅτι ἀπαθεῖς ἐφύλαξεν αἰδοῖ τῇ Πινδάρε, ὡς 
φησὶν “4ρριανὺς ὁ ἱςορικὺς ἐν τῇ ἀναβάσι 
«λεξάνδρου «1 9). 

Πίνδαρος Φκοπελίνα Θκβαῖος, καὶ αὖ-Ὀ 
τὸς λυρικός, ἀνεψιὸς τοῦ προτέρου. 

πίννα ὁ ἰχθύς, . 
πιννοτήρης ὁ τῆς πίννης φύλαξ. 
πινύεσσα ῥυπῶσα, αὐχμῶσα" (ΑΡ 7 η6 

᾿"θυμοβαρὴς ἀρετὰ αύρομαι ἐζοιένα ἀπὶν 
! J— — 

'καμος πινύισσα, διὰ κρίσι’ ὅττι ΠΠελασῦ 
οὐκ ἀρετὰ νικᾶν ἔλλαχεν ἀλλὰ ὀόλος." 

πένος. ᾿Ὁὃ δὲ ἦν καὶ λέγειν ἱκανός, οἱ 
τοὺς »εωτέρους ἐκμιμούμενος σοφιςάς, ἀλλε 
πρὸς τὸν ἀρχαῖον πίνον τῆς λογογραφίας ἁμι: 
λώμενος" «Φαμάσκιος φησί. ef. ν. Φαλούςως. 

πινύσκω πινυτὸν ποιῶ. 
πινυτός φρόνιµος, καὶ πινυτόφρονος 

ἐμμελοῦς, συνετῆς' (ΑΡ 7 29) ᾿"εἵνεκεν εἶμε- 
θίης πινυτόφρονος, ἣν ὁ μελιχρὸς Γσκησε, 
μουσῶ» ἄμμιγα καὶ Χαρίτων. 

πίνω αἰτιατικῇ. 
πινώδης ἡ ῥυπαρά. 
πίαµαι, πίωµεν δέ, πιόµενον. τε 

πιεῖν. 

πίονα εὐδαίμονα, λιπαρὰν καὶ εὐτραφ:. 
πίονται πίωσι. τὰ παθητικὰ ὁιὰ τον 

μικροῦ, τὰ δὲ ἐνεργητικὰ διὰ τᾶ ω µεγαλε. 
πιότατος «ἄνέμος θρεπατικός, αξητ. 

χός:' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 659) "τόνὸ) ὧν 

ὕηκε τῷ πάντων ἀνέμων πιοτάτῳ Ζεφέρῳ. 



πιππίἰζουσι --- πιςώσαντες 

πιππίζουσι. κατὰ µίµησιν τῶν ὀρνέων 
πεποίηται ἡ λέξις. λέγεται δὲ καὶ τὸ ποτί 
ζειν πιππίζειν. 80, Α Αν. 308. 

πίσεα οἱ κάθυγροι τόποι" 
πίσεα γαίης βόσκεο. 

Πισίας ὄνομα κύριον, ἦν δὲ προδότης. 
cf. ν. νεύττιον. 

1ισιδία χώρα. 
Πισινοῦς (απ 11εσσ-) πόλις. καὶ Πῑισι- 

νοῦντα θηλυκόν. καὶ Πισινου»ταῖος ὁ 
πολίτης. 

πισός καὶ πινσός. πεσός δὲ παρὰ Π1ρο- 

κοπίῳ (aedif. Iust. 1 1). 
Ηίσσα ὄνομα πόλεως, καὶ ἡ ἄσφαλτος. 

καὶ Πισσαῖος ὁ πολίτης. 
Πισσεύς ὄνομα κύριον, 
πιςευτέον δεῖ πιςεύει». 
πιςεύω δοτικῇ. 

πίσιν µύνην ὁρίζομεν εἶναι ἁληθῆ καὶ 
χαφθαρωτάτη» τὴν εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ 
ἅγιον πνεῦμα, τὴν μίαν Φεύτητά τε καὶ κυ- 
ριότητα, πάντων» ὁρατῶν» τε καὶ ἀοράτων 
δημιουργὺν καὶ ῥασιλίδα πάσης φαινομένης 
καὶ »οουμένης κτίσεως": καθ’ ἣν ἓν τὰ ερία 
νοούµενα σέβοµεν, καὶ τὸ ἓν ., τοῖς τρισὶ 

δεωρούμενο» προσκυνοῦμεν, ὦν τὸ μὲν τῇ 
οὐσίᾳ γνωρίζεται, τὸ δὲ ταῖς ὑποςάσεσι κα- 

ταγγέλλεται, μηδὲν τούτων ἐλαττᾶντες μηδὲ 
ὑπερτιδένεες, ἀλλ’ ἑνοῦντες μὲν τῇ οὐσίᾳ 

ὥσπερ δὴ καὶ ἀξίᾳ καὶ ὁμοτιμίᾳ χαὶ ὀύξῃ, 
διαιροῦντες δὲ ταῖς ὑποςάσεσιν εἴτουν προσ: 
ώποις καὶ ἰδιύτησιν, ἑκάςης τούτων οὐσιω- 

ῥὐῶς ὑφεςώσης, ἐν ὑπάρξει ἰδίᾳ ἀμερίσως »ο- 
ουµένης, ὅπερ παράδοξο», καὶ εἰδύτες τὸν 

μὲν αἴτιον καὶ γενρήτορα καὶ προβολέα, τὸν 
πατέρα, ἄναρχο» καὶ ἀναίτιον» καὶ ἄχρονον 
καὶ ἀίδιον, τὸ δὲ γέννημα καὶ οἱὸν τῷ πα- 
τρὶ συνάναρχον καὶ συναίτιον, ἀγαλλοίωτον 
καὶ ἀπαδῆ καὶ ἄρρουν, ἐκ πατρὺς τὴν γέν- 
νησι» ἔχοντα, πρὸς αἶτιον δὲ καὶ ἀρχὴν τὸν 
πατέρα ἀναφερόμενο», τὸ δὲ ἐκπόρευμα ἤτοι 
ἐκπορευτὸν καὶ ἁγιασικὴν δύναμιν», τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον, ἀχρόνως ἀεὶ ἐκ πατρὸς προϊόν, ὁ 
γεννητῶς ἀλλ ἐκπορευχῶς ἔχον τὴν πρόοδο», 
πατρὶ καὶ υἱῷ συνυπάρχον ἀιδίως, συµπροσ: 
κυ»ούμενόν τε ὡς σύνῶρονον καὶ ὁμότιμον 
καὶ ὁμόδοξον καὶ ὁμόδεον, δὲ οὗ καὶ ἀγγέ- 
λοις καὶ ἀνθρώποις καὶ πάση λογικῇ φύσει 
τὰ θεῖα προχεῖται χαρίσματα. καὶ οὕτω τῆς 
τρισσοφαοῦς «Φεαρχίας τὸ ἀπρόσιτον ἡμῖν 

"καὶ ἀγλαὰ 

807 
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καὶ ἀειλαμπὲς ἐνωςράπτει σέλας. ἐξ ὧν καὶ 
τὸ ταὐτὸν καὶ ἐνιαῖον τῆς οὐσίας πιςεύεται 
καὶ τὸ τρισσὸν τῶν προσώπων» δοξάζεται. 
τῶν συγχεόντων δὲ καὶ διαιρούντων τὰ συγ- 
χύσεως καὶ διαιρέσεως ἀνεπίδεκτα ἡ ἀδεία 
καὶ ἀτοπία καταβέβληται καὶ κατήργηται. 

ϕ * — [ή 4 ες 

πίσις ἀδήλου πράγματος ἐλπίς. ᾽"ἅμαρ-α 

τάνουσι δὲ οἱ λέγοντες τῆς πίςεως τὴν ὑπό. 
/ } - 4 . - — ε 

ληψιν γένος. ἀκολουθεῖ μὲν γὰρ τῇ πίςει ἡ 
ς ς * κ΄ ὑπόληψις' ἡ γὰρ πίςις ὑπόληψις' ἀδύνατον 
γὰρ χωρὶς ὑπολήψεως πίςιν γίνεσθαι. ὃ μὴν 
γένος οἷόν τε τῆς πίςεως τὴν ὑπύληψιν εἷ- 
νι" ἐνδέχεται γὰρ τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν ἔχον- 
τα ποτὲ μὲν πιςεύειν ποτὲ δὲ οὗ. ὃ ἀδύνα- 
τον ἐπὶ τοῦ γένους" ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ 
ζῷον ποτὲ μὲν ἄνθρωπον εἶναι ποτὲ δὲ μή, 
καὶ τὸ αὐτὸ χρῶμα ποτὲ μὲν λευκὸὺν εἶναι 

3 . / 4 2 4 * 

ποτὲ δὲ μή. μεταβάλλων γὰρ ὁ ἄνθρωπος 
΄ Έτ.» 3 — 12 { ς 2 8 

οὐδὲ ζιρόν ἐςιν. ὡςε οὐδὲ η υπόληψις ἡ αὐτὴ 
, ΄ α μιένοι ἄν, οὐ μετὰ πίςεως οὖσα. καὶ πιςευο- 
΄ . », ε 6 ή ’ * * 

ιένη γάρ ἔτι ἡ υπόληψις μένει. οὐ γάρ κε- 
χώλυταί τις τὴν αὐτὴν περί τινος ὑπόληψιν 
ἔχων ποτὲ μὲν πιςεύει» αὐτῇ ποτὲ δὲ μή, 
οἷον ὑπόληψιν ἔχων περὶ ψιχῆς ὅτι ἀθάνα- 

τος, οὐ κεκώλυτω ὕςερον διά τινας λόγους 

μὴ πιςεύειν.' Alex. Aphrod. in Τορ. p. 176. 
ὅτι ἁμάρτημιά ἐστι τὸ τὴν πίσιν ἀποδοῦ-Ὀ 

ναι σφοδρότητα ὑπολήψεως. καὶ γὰρ οὕτως 
ὁριζόμενος γένος μὲν λαμβάνει τὴν σφοδρά- 
τητα, διαφορὰν δὲ τὴν ὑπόληψιν' ἔχει δὲ 
.”, — 5 { ΄ * 

ἔμπαλιν. τῆς γὰρ ὑπολήψεως γένους οὔσης 
4 J * * J ⸗ 

ἡ σφοδρότης ἐςὶ διαφορά. τῶν γὰρ ὑπολή- 
Γψεων αἳ μέν εἶσι σφοδραὶ αἳ δὲ μέτρια" 
αὗται γὰρ ὑπολήψεων διαφοραί: καὶ ἔσιν ἡ 
πίςις ὑπύληψις σφοδρά, 14. p. 177. 

πισὀς ὁ εὐσεβής. 

πιςότης" ᾿τοσοῦτον αὐτοῖς ἐνεποίει τῆς 

βεβαίως ἐλπίδος ἡ τοῦ ἸΜαρκελλίνε περὶ τὰ 
Φεῖα πιςότης. καὶ πιςεύοντες ἀντὶ τοῦ 
Φαρροῦντες (ο. ν. Μαρκελλίνος). 

ὅτι λέγεται καὶ πιςότης' "πάντως δὲ 
ἐπιτηδεία ἐξ αὐτῆς τῆς συμβάσεως τὴν πι- 
σότητα. 

πίςρα ἡᾗ ποτίςερα. 
πι 5ωσάμ ένος πίςεις καὶ συνὸ κας ποιη- 

σάµενος" "τὸν δὲ ὁ Σωσίῤιος διὰ πλειόνων 
λόγων πιςωσάµενος καὶ παρασκευάσας εὔνεν 

ἑαντῷ'' (Ροὶγὺ. 8 13). 
πιςώσαντες αὐτὸν τοῖς ὄρκοις, ἀντὶ 

τοῦ ὅρκον ἐξ αὐτοῦ λαβόντες, ὅταν γὰρ λέ- 
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γωμεν πιςῶ σε ὀρκῳ, ἀντὶ τοῦ ὄρκον ἐκ σᾷ | λάττης τῆς Ποντικῆς κατὰ δεξιὰν κείµενον, 
ο , * ο 234 » | " -. ς — λαμβάνω" πιςοῦμαί σε δὲ ὄρκῳ, ἀντὶ τοῦ τέλος δὲ καὶ τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς γινόµενον, 

ὕρκον σοι δίδωμι (8ο. Thne. 4 88), 
πίσυνος πέπισευκώς, τεθαρρηκώς. ον. 

, 
περιωπή, 

Πιταναῖας, 

Πιτάνη εἰμί. αὕτῃ παρ "αλκαίῳ κεῖται, 
λέγεται δὲκατὰ τῶν πυκ κραῖς συμφοραῖς χρω: 

εὐπραξίαις, παρ σον καὶ 
τῇ Πιτάνη τοιαῦτα συνέβη πράγματα, ὧν 

καὶ Ἑλλάνικος μέμνηται” φησὶ γὰρ αὐτὴν 
υπὸ Πελασγων ἀνδραποδισθῆναι καὶ πάλιν 
ὑπὸ ᾿Ερυθραίων ἐλευθερωθῆναι, 

Η1ιτι) είδης πατρωνυιικόν. 
ὕΠος (Ποπι. 144). 

Ηιτς εὖς Πιτὸέως, 

πίδος ἡ Πιθίς. Ἠπιρ. 

πίτνα ἐξέτειε. Hom. Φ 7. 
πίττα" 

ἐξαιροῦντας, καὶ τὰς παρατιλτρίας ἐξελαύ- 

νορτας, ἐς τὸ ἀρχαῖόν τεκαθιςακένες πάντα. 

ὅψεν παλαῖςραί τε ἀνήβησαν καὶ σπουδαί, 
καὶ τὰ φιλίτια ἐπαντλίε, καὶ ἐγένετο ἡ «Τα- 

κεδαίµων ἑαυτῇ ὁμοία”' Philostrat. V. A. 21). 
Πιττάκειον μετουσιασικῶς τὸ τὸ ΠΠιπ- 

τακοῦ. καὶ Σιμωνίδης φησίν ''ἀνὸρ ἀγαθὸν 
ἁλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, τὸ Ππτάκειον. 
εἴρηκε γὰρ ὁ Πωτακός ''χαλεπὺν ἐσφλὸν ἔμ- 
έναν 

Πιττακός Ηιτυληναῖος, υἱὸς Κανκᾶ ἡ 
“Ὑοραδίου Θρακός, μητρὺς δὲ .{εσβίας. οὗ- 
τος γέγονε κατὰ τὴν λή’ ὀλυμπιάδα, εἷς καὶ 

αὐτὸς τῶν  σοφῶν ὤν. ἔγραψε »όμες, καὶ 
τῇ μβ’ ὀλυμπιάδι ἸἨέλαγχρον τὸν τύραννον 
ΠΗιτυλήνης ἀνεῖλε, καὶ Φρύνωνα ςρατηγὸν 
"4θηναίων πολεμοῦντα ὑπὲρ τοῦ Σιγείθ µο- 
»ομαγῶν ἀπέκτεινε, δικτύω περιῤαλὼν αὐτόν. 
γηραιὸς δὲ ἀναγκαζόμενος ςοατηγεῖν ἔφη ὡς 
χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔπμεναι. τούτα ἀπόφθεγμα 

ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη 

μιένων ἅμα καὶ 

καὶ Πιτ- 

ὁῆμος τῆς Ίεκρο: 

᾽"καιρὸν γρῶῦι. 
* * 4 ΄ / 

χν καὶ υπέρ νόμων κπαταλογάδη». 

Πιττάλακος" (ΑΡ 5 978) ᾿Ἱκαλλείψω δὲ 

νέους ἄφρονι Πωταλάκω.) 
πιττ ουμένων τὰ σχέλη ἀλειφομένων. 
πιτυ άνη (Απ πυτίνη) ἀσκὸς μικρός. 

——— κτυπητής, {αντασιοκόπος, καὶ 

πιτυλεύσας παρ ἄριςοφάνει (Ύεερ. 676). 
* . 74 * — ⸗* 

καὶ πιτυλέζω ῥήῆμα" “ör ἐςιν ἰχθύων γέ- 
νεσιν ἰδεῖν ἐν κολύμβοις πιτυλίζουσαν. 

] * 
Ηιτυοῦς πολίχνιον ἐν πέρατι μὲν Φα: 

... , - ’ | 
τήν τε πίτταν τῶν ῥαλανείων 

* -” ' ῥαρβάροις καὶ ὠμοῖς ἔθνεσι συνάπτον. οἳ 
Theéeodoret. H. Β. 5 44. 

4 — 

πέτυς εἶδος δένδρου κωνοφύρου, ἡ παρ 

ἡμῖν εροβίλα,: Ἐενοφῶν Cyr. 47 4) "χωρίον 
ῥασὺ πίτυσι διαλειπούσαις µεγάλαις, ἀνδ 
ζ « » κε ῃ 
ὦν ἑςηχότες ἄνδρες τί ἂν πάφοιεν; καὶ 
πιτύςεπτος ὃ Πάν' (ΑΡ 6 208) ''Πανὸς 
τειχήεσσα πιτυςέπτοιο καλιή." 

πίφλιξ εἶδος ὄρνιβδος, 
4 v - 

ἠΗίωρ. οὗτος μοναχὸς ὦν περιπατῶν 
» " . 

ησθμε. πυφθοµένου δέ τινος, διὰ τί οἵτως 
3} 2* - 

ἐσθίεις; ᾿"οὐ βούλομαι)' ἔφη "τῷ βρώματι 
. ”, ΄ 2 2 c 4 “. . 

ως εργω χρήσασδαι ἆλλ ως παρέργω.) πρὸς 
ἄλλον δὲ ἐρωτήσαντα ἀπεκρίνατο "να μὴ 
΄ — J ⸗ * ει. .. * 

ἐν τιῷ ἐσδίειν φησίν ηδονῆς σωμκατικῆς 
΄ η - 

αἰσθάνοιτο ἡ ψυχή. οἳ. Βοποππεῃ. 6 28. 
πλαγάς' Ηλέκτρα (88) '""πολλὰς ὁ) ἀν- 

ή * J — * τήρεις ησθε ςέρνω» πλαγὰς αἱμασσοιιένων" 
Φρη»ἔσα γὰρ ἔτυπτε τὸ εὖθος πρὸς ἕκαςον 
Ἠλέκτρα. 

πλαγγόνων", τὰ μειράκια Φρυπτύµενα 
παρὰ ταῖς τίτθαις ςσωιύλλεσθαι καὶ λέγειν 

περὶ κρόκης καὶ σηµόνων καὶ πλαγγόνων 
ἐάσωκεν.'' οἱ. ν. τίτῶη. 

΄ ε{ * — 

πλαγία φάλαγξ, ἥτις ἔχει τὸ μήκος τὸ 
βάδους πολλαπλάσιο». 

πλαγίως δολίως. 

πλαγκτή ἡ πλανωμένη. 
Πλαγωνεία, 

* * t ΄ 
πλαδαρύν» χαὔνον, ὑγρον' πλάδας γὰρ 

καὶ πλαδώσεις καὶ πλαδαρώματα. καὶ πλα- 
ὁῶσιν ὑγροῖς, χαύνοις, ἀσθενέσιν. '“οὐ γὰρ 

ἔτι ὀρέγεσθαι τροφῆς, πλαδῶντος αὐτῷ τὸ 
ςομάχου, τουτέςιν ὑγροῦ καὶ ἀσθενοῦς ὀν- 
τος. οὕτω φησὶ 4{αμάσκιος. καὶ αὖθις Πο 
λύβιος "τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἔχειν αὐτῷ πρὸς 
τὴν χρεία», τὸ δὲ δόρυ πλαδαρὸν εἶναι. καὶ 
πλαδόωσα ν. 

πλαςδιεῖν παραφφονεῖν, πολεμεῖν, πλτ" 
σιάζειν. 5ο]. Α Lys. 171. 

πλάζοντος ἀποπλανῶντος» 

τοῦ δέους τὰς ὄψεις. 
πλάνώειν πλησιάζειν' (8 ΕΙ. 2590) "τὰ δὲ 

τοῖς δυνατοῖς οὐκ ἐριςὰ πλάθειν, προσπι: 
τουτέςιν, οὐχ οἰόντε σε ἐρίζειν τοῖς 

δυγατοῖς. 

πλαίσια σύκπτυκτα τὰ τῶν ξύλων 
τετράγωνα, ὥσπερ πλινθία, ἐν οἷς πλινὸεὖ- 

ππλαάζοντος 

λάζειν. 



πλαίσιον -- πλάτη ὃ 

ουσι. σύμμικτα πρὸς δὲν ἀλλ’ οἷον περιτὰ 

καὶ σοφά. seh. ARan. 813. 
πλαίσιον τετράγωνος τάξις ςρατεύμα- 

τος. ὃ τινες πλινθίον καλοῦσι», ὁπόταν πρὸς 
πάσας τὰς πλευρὰς παρατάξηταί τις ἐν έτε- 

θοµήκει σχήκατι. καὶ τὺ ἐκ Εύλων τετραγώ” 
ν»ω» πηγμα. 

Πλακιάδαι (4 «{ακιάδα) ὁῆμας τῆς 
᾽άττικῆς, ἔνθα ῥαφανῖδες μεγάλαι γίνονται. 
εν. ὦ{ακιάδαι. 

Πλακίδας ὄνομα κύριον. 
ΠΗΠλακίλλα γαμετὴ Θεοδοσίου τοῦ µε- 

γάλου, ἥτις εὐσεβὴς καὶ φιλόπτωχος ἦν, καὶ 
ὃν ἑαυτῆς τοῖς νασοῦσι καὶ τοῖς λελωβημέ- 
νοις ὑπηρέτει. πρώτη δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐτελεύ- 
τησεν. ἔδειξε δὲ µάλισα τὸ περὶ αὐτὴν τοῦ 
βασιλέως φιλόςοργον ἡ ὀργὴ τοῦ βασιλέως 
ἣν κατὰ ᾿4ντιοχέων ὠργίσθη, δὲ ἣν κατέα- 
ξαν σύραντες τὴν σήλη», dyuruxt oũrtes de 
ὦν ἐπέθηκε τέλη δημόσια ὃ βασιλεὺς ταῖς 
πόλεσι προφάσει τῶν συνεχῶν πολέμων" ὅτε 
καὶ ὁ Χρυσόςομος τοὺς ἀνδριάντας εγραψε. 
Cedren. ρ. 335. 

πλακόεις' (ΑΡ 6195) "καὶ τὸν πλακό- 
ἑντα πίονα τυροιύόφον. 

πλάνη ἡ τοῦ σκοποῦ ἀπύτευςις. 
΄ ΄ ο / αρ ] 

πλάνης πλάνητος" ᾿᾿ώσπερ πλάνης ἄν- 

ὕρωπος κατὰ βίου πρύφασιν πορενόμενος” 
ἀντὶ τοῦ πλανήτης. 

πλανήτης ξένος. καὶ πλανῆται οἵτῆδε 
κἀκεῖσε περινοςῆντες' (GTheophyl. Sim. 5 οχίτ,) 

''ὁ Ηράκλειος ὁ βασιλεὺς λιποταξίου ποινὰς 
τοὺς πλανήτας τῆς Ρωιαϊκῆς δυνάμεως εἴσ- 1 

ει. — ⸗ — επράττετο” καὶ ὅσοι τῷ πύνῳ χαίΐρειν εἰπόν- 
* — - ΄ 

τες τὴν ἄλλως δεῦρο κἀκεῖσε περιενόςουν, 

ῥασάνοις ἐπὶ σωφροσύνην πετήγοντο. πλις- 
νῆτις δὲ Φηλυκῶς διὰ τοῦ ε. 

— ’ 

πλανύττομεν πλανώπεία. 
* 4 * ΄ 

παρῆκται. «4ριςσοφάνης Ὄρνισι (9). 
χωώμιχκως 

πλαξίν. ὅτι ἐν ταῖς Φεογράφοις πλαξὶ 
— , ... ΄ 2 — J 

ταῦτα ἦν γεγραμμµένα εγω εἶμε κύριος ὐ 
* - ’ 

Φεύς σου, ὁ ἐξωαγών σε ἐκ γῆς «4ἰγύπτου, 

ἐξ οἴκου δουλείας. α'. οὐκ ἔσονταί σοι «εοὶ 

ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. ᾖ. οὐ ποιήῄσεις σεαυτῷ 
Σ/ * J / «/ * 22 — 

εἴδωλον πιαντὸς ομοίωμα, οσα ἐν το ἄρανιω 
9 4 - ./ - 

ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κίίτω, καὶ ὅσα ἐν τοῖς ͵  

ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. οὗ προσκυνήσεις 
αὐτοῖς, οὐδ᾽ οὐ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς. Υ. 
λήψη τὸ ὄνομα κυρία τοῦ Φεοῦ ση ἐπὶ µα- 

’ / ο . » / 
ταίῳ. ὁ’. μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶρ σαῤῥά. 
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των ἁγιάζειν αὐτήν. ε΄. τίµα τὸν πατέρα σε 
καὶ τὴν μητέρα σε, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ 
ἔση μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. ς.. οὐ µοι- 
χεύσεις. ὅ. οὐ κλέψει. . οὐ φονεύσεις. 
ν΄, οὗ ψευδοµαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον 
ση ψευδοιαρτυρίαν. «. ἐκ ἐπιδυμήσεις τὴν 
γυναῖκα τοῦ πλησίον σου" οὐκ ἐπιδυμήσεις 
τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου, οὐδὲ τὸν ἀγρὸν 
τοῦ πλησίον σε, οὐδὲ τὸν παῖδα αὐτοῦ, δὲ 
τὺν ῥοῦν αὐτοῦ, οὐδὲ τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, 
οὔτε τὸ ὑποζύγιον αὐτοῦ, οὔδ᾽ ὅσα τῷ πλη- 
σίον σου ἔςιν.) 

πλάσις ἀνάμιξις, ἐκτύπωμα, μάλθαξις. 
καὶ παροιμία ᾿'κηοῦ εὐπλασύτερος, ἐπὶ τῶν 
εὐχερῶς τι ἀντιλαμβανομένω». 

πλάσια. 
πλάςιγξ τοῦ ζυγοῦ τὸ ἀντίρροπον. καὶν 

τὸ κατηρτηµένον τοῦ ζυγοῦ µέρος, ᾧ ἐπεν- 
τίθεται τὰ ζυγά (96, Α Ran. 1420). 'ἅμα 
τοῖς τῶν πλαςίγγω» ἐπιςάταις ἀποκατέςησε 

τοῖς Πἱέρσαις τὰ χρήματα”. (Μεπαπά, p. 365 
Νιοῦ.). 

πλάςιγξ τὸ κοῖλον τοῦ κοττάβε καὶ τῦῦ 
ζυγοῦ.. "ὅτι Ὅμηθος εἰς τὴν αὐτὴν τίθησι 
πλάςιγγα τῇ μανία τὴν µέθην, λέγων (Υ 54) 

Αἰνεία Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαί, 
ἃς Γοώύων» ῥασιλεῦσιν ὑπέσχευ οἰνοποτάζων; ) 

πλαταγή εἶδος ὀργάνυ Ίχον καὶ ψόφον 
ἀποτελοῦντος" "ὃ δὲ πλαταγὴν χαλκενυσάµμε- 
νος ἐπλατάγει. οἳ. 5ομ. Apollon. Rh. 2 1056. 

πλαταγώνιον τὸ μηδέν. κυρίως δὲ τὸ 
τῆς μιήκωνος φύλλον καὶ τὸ τῆς ἀνεμώνης, 
ἀπὸ τοῦ πλατάσσει», τουτέςσιν ἠχεῖν. κατα- 
χρηςικῶς δὲ ὠτινιοῦν πλάτος ἔχονει. ὅκεν 
καὶ ἡ πλαταγή. ἐσημειᾶντο δὲ ἀπ᾿ αὐτᾶ τὴν 
τῶν ἐρωμένων σοργήν, τιθέντες ἐπί τε τοῦ 

ἀντίχειρος καὶ τοῦ λιχανοῦ, καὶ ἀντικόπτον- 
τες" καὶ εἰ μὲν ἤχησεν, ἐςέργοντο, εἰ δὲ μή, 
τὸ ἀνάπαλιν. 

Πλαταιταί πόλις. καὶ Πλάταιαν ὄνο- 

µια πόλεως, | 
Ηαλαταιεύς, καὶ Πλαταιαία ναὔς. 

καὶ Πλαταντεῖς ἐθνικόν. 

Πλαταιῶνος ὄνομα τόπου. 
πλάτη κώπη. πλάτη καὶ εἶδος πλοίι. (Λα 

ΤΗ. 77 ᾿"ώσπερ Παλαμήδης τὰς πλάτας 
ῥίψω γράφων Ναυπλίω.”' 

πλάτη πλοῖον" πλάτη» μυριοφύρον πύρ-ϱ 
Ίοις τε καὶ περιφράγµασι παντοίοις κοσκµή- 
σας «νωῦθεν κατὰ θεῦμα ἀφίῃσι." 
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πλατιάζειν ἁλαζονεύεσθαι. 
πλᾶτις ἡ γυνή, παρὰ τὸ πελάζειν τῷ 

ἀνδρὶ κατὰ τὴν κοίτην. ἀριςογάνης «χαρ- οἱ κ κα εΙμμμκοι 
— .. . — — 9— 

"εῦοι (193) ᾿ καὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλά- 
τιδιι 

πλάττω αἰτιατικῇ. 
πλατυγέζει τοῖς πτεροῖς κρούει' (A Eq. 

827) Ἱπλατυγίῃ καὶ Φαλαττοκοπεῖς. ἄμφω 
μεγαλορρημοσύνης ῥήματα, ἀντὶ τοῦ πλα- 
τύ»ῃ καὶ ἀλαζονεύη. ἀπὸ τοῦ πλατυτέρα µέ- 

— — .. — * — 

ρους τῆς κωπης, ο τῇ Φαλάττη μᾶλλον προσ- 

ερείδει καὶ τύπτον τὸ ὕδωρ τῇ εἰρεσίᾳ κτύ- 
πον ἀπεργάζεται, ἡ µεταφορά. κυρίως δὲ 
πλατυγίζειν ἐςὶ τὸ ἐπιτιθέναι τὺ πλαταγώ- 

” * . ᾿ . 4 - ... - 

"ον τῇ ἀριεερᾷ χειρὶ καὶ πωαίειν τῇ δεξι 
καὶ ἠχον ἀποτελεῖν. 

πλατύπιλος κυνῆ Ὀεσσαλίς, περὶ πίλε 
λέγει. 568, Ss OC ὁ19. 

ο Πλάτων «θηναῖος κωμικός, γεγονὼς 
τοῖς χρόνοις κατὰ “4ριςοφάνη» καὶ Φρύνιχον, 
Εὔπολιν καὶ Φερεκράτην. ὀράματα δὲ αὐτᾶ 
— - 10— 3 Στ - 1. 3 4 4 κη ταῦτα, «ἄδωνις, ἀφ᾽ ἱερῶν», Γρῦπες, Aui- 
ῥαλος, Ἔορταί, ᾿Ελλὰς ἤ Νῆσοι, Εὐρώπη, 
Ζεὺς κακόµενος, Ἰώ, ΙΚλεοφῶν, Adioc, «{ά- 

χωνες ἡ ποιηταί, Ἠέτοικοι, ύριηχκες, αμ. 

µάκυῦος, Ἠενέλεως, Ἀϊκαι, Νὺξ μακρά, 
— * — 

Ξάνται η Κέρκωπες, Περιαλγής, Πουτής, 
ΠΗΠείσωνδρος, Πρέσρεις, Παιδίον, Σοφισταί, 

Συμμαχία, «Φκευαί, Φπύρφαξ, "Ὑπέρβολος, 
”, - 

Φάων. ἐςι δὲ λαμπρὸς τὸν χαρακτῆρα, ὡς 
. * ἂν . 

φησὶν «4θήναιος ἐν τοῖς 4{ειπνοσοφιςαῖς. ὅτι 
 ὁ ΄ 3 — — J 

καὶ «ἄνὑροφόνος ἐςὶ ὁρᾶμα Πλάτωνος καὶ 
κδυνεξαπατῶν καὶ Πανηγυριςαὶ καὶ ἄλλα 
πλεῖςα, 

ή - J 

υ Πλάτων «4ρίσωνος τοῦ “ριςοχλίος, καὶ 
, πι ’ ΄ 

Περικτιόνης 1) Ποτώνης, τὸ γένος ἑλκούσης 
Ρον τν . 7 * 22 / * 
ἀπὸ Σόλωνος" ἕκτη }ὰρ ἦν ἀπ ἐκείνα, παῖς 

ενομµένη «{ρωπίδου τοῦ ποιητοῦ, ἀδελφοῦ 
Σόλωνος. ὁ δὲ Σόλων εἲς Νηλέα ἀναφέρει 
τὸ γένος. καὶ ἄρίσων δὲ ὁ Πλάτωνος πατὴρ 
* — 24 — - ; ΄ ἐκ τοῦ {οδρου γένας κατήγετο, τοῦ Ἠελάν- 
φου υἱοῦ. ἱςόρηται δὲ ὡς ἔκ τινος θείας 
3, ς ’ ’ ., 3 
ὄψεως ἡ µήτηρ Πλάτωνος ἔγκυος ἐγένετο, 
ἐπιφανέντος αὐτῇ τὸ "πόλλωνος" καὶ ἡνίκα 
» 9 ’ ’ }.-» ε ε.α... 

ἔτεκε τὸν Πλάτωνα, τότε αὐτῇ ὁ ἀνὴρ συ- 
—0 22 4 2 εγένετο. ἐτέχθη ὁ) ἐν Alyivn, ἐν τῇ πη 

— . ) - 
ὀλυμπιάός, μετὰ τὰ προοίµια τοῦ ΠΠελοπον- 
»ησιακοῦ πολέμου, καὶ ἐβθίω ἔτη ῥ' καὶ π’. 
τελευτᾷ δὲ ἐπὶ τῆς ϱη ὀλυμπιάδος, δὲ γά- 
μον τινὰ ἐδὲ ὁμιλίων καφάπαξ σώματος εἲς 

πλατιάζειν -- Πλάτων ἆ 

πεῖραν δεξάµενος"' εὐωχήδη δ᾽ ἐν ἑορτῇ, καὶ 
ὑπνῶν ἀπεβίω. καὶ ἕτεροι δὲ ἐγένοντο μετ 

1 3 τα -- 4 3 2 * * 

αὐτόν υἱοί τῷ ρίσωνι, «4δείμαντος καὶ Γλαύ- 

κων, καὶ Ποτώνη ὑυγάτηρ. καὶ τὰ μὲν πρῶτα 
γράμματα διδάσκεται παρά τινι «Πιονυσίῳ, 
ἐγυμνάσδη δὲ τὰ εἲς παλαίσραν παρ’ Agi- 

σωνι τῷ 4ργείῳ" εἶτα μαί)ὼν ποιητικὴν γρά- 
φει ὁιθυράμβους καὶ τραγωὺίας. ἀπογνοὺς 
ὁὲ τούτων» ἐφιλοσύφησε παρὰ Σωκράτει ἐπὶ 
* . ΄ Σιν - ον ΄ Σ 

έτη κ καὶ λόγος ἰδεῖν Φ«ωκραάτην, καθ ἓν 
x 2 - ΄ - 4 * ε 

ἡμέραν αὐτῷ παρεδόθη Πλάτων», κύκνον αὖ- 
τοῦ τοῖς γόνασιν ἐπικαθήμενον. προσηγορεύ- 
το δὲ “4ριςοκλῆς, διὰ δὲ τὸ πλατὺς εἶναι 

τὸ σέρνον ΠΠλάτων ἐπωνομάσθη" ἄλλοι δὲ 
ὡς πλατὺν ἐν λύγοις Πλάτωνα κληθῆναι. 

. F. Ἴ 

τρὶς δὲ ἐν Φικελία Πλάτων ηλθε πρὸς τὰς 
τυράννους «4ιονυσίους, καὶ ἐπράθη ὑπὸ τοῦ 
τυράννου" ἐπρίατο δὲ αὐτὸν “άννίκερίς τις 

- } - 4 ζ 2 — 

Alpus, καὶ ἀφῆκε. Φδιέτριῤε δὲ ἐν τῇ «ἅκα- 
, 3 J 

ὐημείᾳ παιδεύων" καὶ διεδέξαντο τὴν σχο- 
.. } — 447 | ντ ΄ — λὴν αὐτοῦ καν ἕνα οὐε, «πεύσιππος Ἔενο- 

’ ⸗ —2 
κράτης Πολέμων Ιράντωρ Πρατης “ρκεσέ. 

’ ὼ ΄ * 

λαος «{ακύδης, Ευὐανδρος Φωκαεύς, «{άμιων 
, , * — 

“Πεοντεύς Mooxiur, Ευανδρος «4φηναῖος, 
Ηγησίνους ΠΚαρνεάδης λαρμάδας. εἰσὶ δὲ 
οἱ γνήσιοι αὐτοῦ διάλογοι πάντες νς’, ὧν οἳ 
μέν εἶσι φυσιολογικοὶ οἳ δὲ ἠθικοὶ οἳ δὲ ὅια- 
λεκτικοί. καὶ ἡ μὲν πολιτεία διαιρεῖεαι εἲς 
ῥιῤλία ὁ, οἳ δὲ νόμοι εἰς τῇ’. τετραλογίαι δὲ 
λοιπαὶ 9’. 
αλάτων» ὁ φιλόσοφος πένης ἦν καὶ µό-ςα 
νο» τὸν ἐν «καδημείᾳ ἐκέκτητο κήπον, ὃς 
µέρος ἐλάχισον ἦν τῶν διαδοχικῶν' ὁ μὲν 

}ὰρ κῆπος ἐγγύς τι χρυσῶν τριῶν νομισκά- 
τω» ἀπεδίὸς, ἡ δὲ ὅλη πρόσοδος ὕςερον χι- 
λίων ἡ καὶ πλειόνων ὀλέγον. ηὐξήθη δὲ αὕτη 
κατὰ τοὺς »εωτέρους χρόνας, ἀνθρώπων ἵε- 

ρῶν τε καὶ φιλολόγω» ἄλλων ἀποθγκοσκόν- 
των κατὰ διαθήκας ἀπολειπόντων» τοῖς φι- 
λοσοφᾶσι» ἀφορμὴν τῆς ἐπὶ τῷ φιλοσόφῳ ῥίῳ 
σχολῆς καὶ γαλήνης. Damase. Phot. p. 3464. 

ὅτι ὁ Πλάτων ἐν νόμοις (4 ρ.644) φησῖνά 
ἐλευθέρα» εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ δέσποιναν 
τῶν παθῶν». τὸ μὲν νικᾶν αὐτὸν ἑαυτὸν πα- 
σῶν νικῶν πρώτη καὶ ἀρίςη, τὸ δὲἡττᾶσθαι 
αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ αἴσχιςόν τε καὶ κάκιςο». 

ἴσμεν γὰρ ὅτι τὰ πάθη τὰ ἐν ἡμῖν οἷον »εῦρα 
ἢ μήρινθοί τινες ἐνᾶσαι σπῶσί τε ἡμᾶς καὶ 
ἀλλήλαις ἀνθέλκασι», ἐναντίαι γε οὖσαι, ἐπ᾽ 
ἐναντίας πράξεις, οὗ δὴ διωρισµένη ἀρετὴ 
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καὶ κακία κεῖται' μιᾷ γάρ φησι» ὁ λόγος δεῖν τῶν ἕλξεων ἑπόμενο» ἀεὶ καὶ µηδαμῇ ἀπο- λειπύμενον ἐκείνης ἀνθέλκειν τοῖς ἄλλοις νεύ- ροις ἕκαςυν" ταύτην δὲ εἶναι τὴν τοῦ λογι- σμοῦ ἀγωγή» Euseb. praep. εν. 13 21). ἀπέ- δειξεν οὖν ὁ σοφὸς ὡς τῇ βουλῇ τῆς ψυχῆς ἀπένειμε τὴν τῶν κρειττόνων καὶ χειρόνων αἴρεσι». ὁ αὐτὸς Πλάτων φησὶ ία. p.N εχίτ.) Φεολογῶν "τί τὸ ὂν μὲν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον; καὶ τέ τὸ γινόμενον μὲν ἀεί, ὂν δὲ οὐ- Φέποτε; τὸ μὲν δὴ νοήσει τοῦ λόγου περι- ληπτὸν ἀεὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ὂν, τὸ δὲ αἰσθή- σει ἀλόγῳ δοξαςὺν γινόμενον μὸ καὶ ἀπο- γινόμενο, ὕντως δὲ οὐδέποτε ὅ ὄν. ταῦτα δὲ πάντα µέρος χρόνου, τὸ ἦν καὶ ἔςσαι' ἃ δὴ φέροντες λωνθάνοµεν ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐσίαν οὐκ ὀρδῶς' λέγομεν γὰρ δὴ ὡς ἦν ἔςι τε καὶ ἔξαι. τὸ δὲ ἔσι µόνον κατὰ τὸν ἀληδι- νὸν λύγον προσήκει τῷ Φεῷ" τὸ δὲ ἦν καὶ ἔσαι περὶ τὴν ἐν χ χρόνῳ γένεσιν οὖσαν πρέπει λέγεσδαι. τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ ταὐτὸ ὂν ἀκινήτως οὔτε νεώτερο» οὔτε πρεσβύτερον χθὴ λέγε- σθαι. καὶ γὰρ τὸ ἀεὶ ὂν καὶ προὺν γενέσεώς ἐσιν ἁπάσης ὑπέρτερον. τὸ δὲ γινόμενον καὶ ἀλλοιώσεις πολλὰς ὑποδεχόμενον εἰκότως ἔφη- σεν οὐδέποτε εἶναι. καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς Πλά- των φτσίν "ἀγαθὸς μὲν ὁ Φεὸς τῷ ὄντι, καί γε λεκτέον αἴτιος τῶν ἀγαδῶν" τῶν δὲ κα: κιῶν πάντων ἀναίτιος.͵ ὁ αὐτὸς ἐν τοῖς »ό- µοις (4 Ρ.716) δεικνὺς ἡμῖν τὸν τῶν ὅλων πρύτανιν, τῶν τοῦ παντὸς οἰάκων ἐπειλημ- µένο», φησίν '"ὁ μὲν δὴ Φεὺς ἀρχὴν καὶ τε- λευτὴν καὶ µέσα τῶν πάντων ἔχων εὐθέα περαίνει, κατὰ φύσιν περιπορευόµενος" τῷ δὲ ἀεὶ ξυνέπετωαι δίκη, τῶν ἀπολειπομένων τοῦ Φείου νόµου τιμωρός, ἧς ὁ μὲν εὐδαι- µονήσειν µέλλων» ἐχόμενος ξυνέπεται ταπει- νὸς καὶ κεκοσµημένος, ὁ δέτις ἐξαρθεὶς ὑπὸ μεγαλαυχίας ῆ χθήμασιν ἐπαιρόμενος ἢ τι- μαῖς ἢ καὶ σωμάτων εὐμορφίᾳ, ἅμα νεύτητι καὶ ἀνοίᾳ, φλέγεται μεν ὕβρεως ὡς δὴ οὔτ ἄρχοντος οὔτ᾽ αὖ ἡγεμόνος δεόμενος ἀλλὰ καὶ ἄλλοις ἱκανὸς ὦν ἡγεῖσθαι. καταλείπεται ἔρημος φεοῦ, καταλειφὺ εἰς δὲ καὶ ἔτι τοιά- τους ἄλλους λαβὼν σκιρτᾷ ταράττων πάντα ἅμα, καὶ πολλοῖς τισὶν ἔδοξεν εἰναίτις, μετὰ δὲ χρόνο» ὑποσχὼν τιμωρία» οὐ μεμπτὴν τῇ δίκῃ ἑαυτόν τε καὶ οἶκον καὶ πόλιν ἄρδην ἀνάςατον ἐποίησε. διὰ τότων ὁ φιλόσοφος 
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καὶ τὸν τᾷ παντὸς ἔδειξε κηδεμόνα, καὶ τὴ» ἐπὶ τινῶν µακροθυμίαν, καὶ τὴν ἐντεῦθεν τοῖς ἀνοήτοις προσγινοµένην λώβη», καὶ τὴν ἐς ὕςερον αὐτοῖς ἐπιφερομένην πανωλεθρία». ὁ αὐτὸς ἐν τῷ Γοργία (ρ.515) καὶ τῆς τιµω- ρίας Φηλοῖ τὰς αἰτίας, λέγων ὡὧδί ᾿'Ἱπροσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρία ὄντι, ὑπ ἄλλα ὁρ- δῶς τιμωρουμένῳ, ᾗ βελτίονι γίνεσθαι καί τι τῷ ὄντι ὀνίνασθαι, ς παράδειγµα ἄλλοις γίνεσθωι, ἵν ἐκεῖνοι ὀρῶντες πάσχοντα ἃ πάσχει φοβούμενοι βελτίους γίνωνται. εἰσὶ δὲ οἱ ὠφελούμενοι μὲν καὶ δίκην. διδόντες ὑπὸ Φεῦ καὶ ἀνδρώπων οὗτοι οἳ ἄν ἰάσιμα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνωσιν.. ὅμως δὲ ὃν ἆλ- γηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίνεται αὐτοῖς ἡ ὠψέ- λεια, κἀνθάδε καὶ ἐν “δου": οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀἁπαλλάττεέσθαι. οἳ ὁ) ἂν τὰ ἔσχωτα ἀθικήσωσι καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἆδι- κύματα ἀνίατοι πάµπαν }ένωνται, ἐκ τότων τὰ παραδείγματα γίνοντω. καὶ οὗτοι μὲν οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι ὄντες" ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας ὀδυκηρότατα καὶ φο- βερώτατα πάθη πάσχοντας καὶ τὸν ἀεὶ χρύ- νον ἀτεγνῶς παραδείγκατα ἀνηρτημένους. ταῦτα ἔοικε σεσυληκέναι ἐκ τῶν φείων γρα- φῶν», διὰ ΠἨΜωσέως ὑπὸ τοῦ Φεοῦ πρὺς τὸν Φαραὼ λεχώέντα" ες αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σὲ, ὅπως ἐνδείς ὅωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμύν µε, ὕπως ὅιαγγελῇ τὺ ὄνομά µου ἐν πάση τῇ ΥΠ. παμιπονήρῳ γὰρ γεγενημιένῳ ἐκείνῳ παν- τοδαπὰς κολάσεις ἐπήνεγκεν ὁ Φεὺς οὐχ ὡςε ἀποφῆναι ῥελτίονα (δει γὰρ αὐτοῦ καὶ τὸν »οῦν ἀντίτυπον καὶ τὸ πάθος ἀνήκεςον), ἀλλ’ ὅπως τὰ περὶ ἐκείνου διηγήματα πᾶσιν ὠφε- λείας γένωνται παραδείγµατα, καθάπερ αἱ πύλεις τρέφουσι τοὺς δηµίους οὐκ ἐπαινοῦ- σαι μὲν αὐτῶν τὴν προαίρεσιν, ἀνεχόμεναι δὲ τῆς τούτων ὑπηρεσίας διὰ τὴν χρείαν" καὶ τὰ λοιπὰ ὅῆλα. ὁ αὐτὸς περὶ τῶν λή- ἕεων» καὶ ἀποκληρώσεων τῶν ψυχῶν ἐν τῷ Φαίδωνέ φησιν (ϱ. 600) '"ὁ μὲν ἀτέλεςος καὶ ἀκάθαρτος εἰς “δα ἀφικόμενος ἐν ῥορβόρῳ χείσεται, ὁ δὲ τετελ εσμένος καὶ κεκαφαρµέ- νος ἐκεῖ µεταχωρήσας (ιετὰ Φεῶν οἰκήσει. καὶ αὖθις Gorg. ρ.523) "τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον διεληλυθύτα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τε- λευτήσῃ, εἷς µακάρω» νήσες οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ, κακῶν ἐκτός, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀφέως εἰς τὸ κρίσεώς τε καὶ δίκης δέσµω- 



862 Πλάτωνος — 

τήριο», ὃ δὴ }άρταρον καλοῦσιν, ἰένιω 
ταῦτα ἐκ τῶν «4ἰγυπτίων μµειάθηκε. 

Πλάτωνος. καὶ Πλατώνειος λόγος 
ὁ τοῦ Πλάτωνος. 

πλέα πλήρης, πεπληρωμένη. ταύτην μὲν 
..- καὶ πλέα (ον. ἠσθεήρ. 

πλέας πλείους. 

πλέθρα µέτρα γῆς, ἤγουν ἄρουραι. 
τοὺς ὀιύγρους τόπους καὶ βοτανώδεις. ἔχει 

δὲ τὸ πλέθρον πήχεις ς' δίαοιρον. 
πλέθρον τὸ τοῦ ςαδίου ἕκτον µέρος, 

ὅπερ ἐςὶ πηχῶν ἕς' ὅλον γὰρ τὸ ςάδιόν ἐςι 

τετακοσίω»" ἡ πανταχόφΦεν ἔχον πόδας λη’. 
καὶ πλεδριαῖον ὁιάςημα. ὅτι τὸ πλέ- 
Φρον ἔχει πόδας ϱ. Ξενοφών Gyr. 751) 
φησὶ πλεθριαίους φοίνικας φύεσθαι ἐν Βα- 
βυλῶνι, ἡ καὶ µείζονας σαδίου, πηχῶν υ’. 

ὅτι ἐξέδωκεν ἡ πόλις «{φθηναίων τὰς ὃυ- 
γατέρας «ρισείδου, καὶ «Τνσιμάχω τῷ παιδὶ 
ῥ’ ὁραχμὰς τῆς ἡμέρας ἐδίδου, καὶ γῆς πε: 

φυτευµένης ἐδωρήσατο ή πλέθρα καὶ ἀρο: 
σίµης ϱ’. 

πλεῖαι αἲ πεπληοωμέναι, Ποια. Η 908. 
1λειάς τὸ ἑξάςερον. 

πλεῖν πλέον" ριστοφάνης Nub. 1049) 
᾿'καὶ τοῦτο πλεῖν ἡ µυρίων ἔς ἄξιον σατή- 
ρων,”. καὶ αὖδις (Ρ]αί. 1185) ““ἀποπατησόμε- 
νοί γε πλεῖν ἡ μύριοι.. καὶ αὖθις (ος. 802) 
πολὺ γὰρ ἐμμελέςερον χέσαι πλεῖν ἡ τριά- 
κονὺ’ ἡμέρας.. ἀντὶ τοῦ πλέον φλυαρότερα, 
ὡς ἐπὶ δρόμου: ριςοφάνης (Ἀαπ. 90) εν 
ἔς ἐνθάδε μειρακύλλια τραγωδίας ποιοῦντα 
πλεῖν ἡ μύρια, καὶ αὖθις (Βαν. 91) ''πλεῖν 

ἢ ςαδίῳ λαλίςερα Εὐριπίδου,' καὶ αὖθις 

(Αν. 1243) ᾽'πλεῖν ἑξακοσίους τὸν ἀριθμόν. 
πλεῖν ἡ ἐνιαυτῷῴπρεσβύτερος ἀπέρ- 

χοµαι, παρὰ τὸ ᾿Ομηρικὸν {τ 360) ""αὖψα 
γὰρ ἐν κακύτητι βροτοὶ καταγηράσκουσι’ 
καὶ (ο 357) "ἐν ὠμῷ γήραί Φηκε.. διὰ τὴν 
ἀηδίαν οὖν γηράσκω, φησὶν ριστοφάνης 
(Βατ. 17) “ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτω» 
ἴδω, πλεῖϊν η ἐνιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι."' 

πλείονος πλειοτέρου. 
πλειόνων»ν τῶν νεκρῶν" (Α Eeccl. 1108) 

''Ἡ γραῦς ἀνεςηκυῖα παρὰ τῶν πλειόνων. 
Πλεισθδένης. 

πλεισηριάσας πλείονος πωλήσας οὗ 

ὠνήσατο" "ἐποίει δὲ τοῦτο, καὶ µετάμελος 
προσεποιεῖτο γεγονέναι, πλειςηριάζων αὐτός.᾽' 
καὶ πλειςηριάσαντες ἀντὶ τοῦ ὑπερβα- 

Ἶ 

πληθ ύουσιν 

Γλόντες ἐν τῇ τιμῇ τῶν πιπρασκοµένων. ὅτως 

Avoiuc καὶ Πλάτων ὁ κωμικός. Harp. 

| πλειςοβολεῖν λέγουσιν, ὡς ἡμεῖς, At- 
τικοί. 

πλειςοδύκεια ᾗ πλείςη δόκησις. 
-- ε/ 4 

πλεῖσο» ὅσον πολύ. 

ΠΗλειςῶναξ ὄνοια κύριον, 
πλειιών πλειῶνος ὁ ἐνιαυτός, ἀπὸ τῇ ἐν 

2 — — ⁊ * ΄ 1 

αὐτῷ πληροῦσθαι τοὺς καιρούς" (ΑΡ 693) 
53 . 2* ” - ΄ 
ἔκ πολλοῇ πλειωνος” ἐκ πολλοῦ χρούνοι. 

᾿πλέκος τὸ πλέγμα, τὸ πεπλεγιιένον σπι- 
ρέδιο». ὡς ἀπὺ τᾶ βλέπω βλέπος οὐδετέρως, 

* * — { « 

καὶ ἀπὸ τοῦ ῥέω ῥέος (4ἰσχύλος (ΑΕ. 901) 
ες / -- * ο ε 
᾽οδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος᾽), ἔτω καὶ 
πλέκος. “Αριστοφάνης (Ραο, 539) ᾽"ἀπέπτυσ' 

- J— 3 7 
ἐχφροῦ φωτὸς' ἔγχφιςον πλέκος, καὶ αὖθις 

.. - 1 - J 

Ach. 499) "τέ ὃ᾽ ὦ τάλας σε τῶδ) ἔχει πλέ- 
κους χοέος; 

πλεκοῦν τὸ συνουσιάζευ, παρὰ τὺ πλέ- 
4 — ὃν * κεσθαι" Ἱςύοιντ ἄν άνδρες, κάπιεθιµοῖεν πλε: 

κοῦν” Lys. 153). 
πλεονεξία ἡ ὑπὲρ τῆς ἐπιδυμίας τοῦε 

πλείονος ῥλάβη παρὰ τῷ ἀποςύλω Rom. 1 59). 
4 ΄ . ς * — 

παρὰ δὲ «Πιονυσίῳ τῷ «ἄλικαρνασσεῖ πλευ 
κ... ε , .. ων ο / - ῃ 

γεξία η μίκη" ουδ σα λάῦραά τῶν ἄντιπο- 
— 9 3 ...” * 

λεμίω» χωρία εἰς πλεονεξίαν ευθετα σφετε 

ρίσασίλαι ἠδελον οἳ ςρατιῶται. 
πλεονεξέα παρὰ τοῖς ῥήτορσιν οὐ μύὸ 

ον ἐπὶ τῶν παρὰ τὸ δίκαιον ἀξιάντων πλέον 
ἔχειν, καὶ τὺ πλεονεκτεῖν' ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
τοῦ ῥελτίονος ἑκάτερον αὐτῶν ἔταξα», ὅταν 

τοῦ ἀγανθᾶ πλέον ἔχη τις ἑτέρων. Φοφοχλῆς 
7 — J 4 — 

(0Η 38ο Ἱώ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη 
« - * ο 

τέχνης ὑπερφέρθσα τῷ πολνυζήλῳ βίω, οσος 
— “ * * . 

παρ υμῖν ὃ φόνος φυλάσσεται. 

πλεῦνος ἀντὶ τοῦ πλείονος" Ηρόδοτος 
..ς 4 - - / 3 ς / 
ὡς δὲ τοῦ πλεῦνός τε ἐθέετο ἡ πολιορκίη, 

ἀπηλλάσσοντο.᾽ 
πλευρῖτις νόσος. 

πλῆθος παρὰ Θουκυδίδη (4 10) καὶ ἐπ 
ὀλίγων λέγεται. 

“ς μ τι ..2 
πλήώουσα ἀγορά ώρα τρίτη" ᾿ἠκρυ 

βολίζοντο περὶ πλήώουσαν ἀγοράν." λέγεται 
, - * 

καὶ πληθδυούσης ἀγορᾶς" '"πληθνούσης 
ἀγορᾶς ἐν µέσῳ σὰς εἰπε. 

4 ε] 4 κ. 

πληςθύουσιν αὐξάνουσι, πλεονάζουσι' 
΄ οι - 4 ᾿χρόνῳ δὲ ὕςερον πληθύουσι τοῖς ΙΜινύαις 

ο , , ’ ⸗ 
εἰς υβρι» ἐχώρου», βασιλείας τε ἀντεποιῶντο. 

5 00 900) "καί σ᾿ ὁ πληθύων χρόνος }έ 
}ς - * 

0vꝰ ὁμοῦ τίφησι καὶ τοῦ νοῦ κενύν. — — —— — — — — —— —— — —— —— —— —— ———— — 



πληθώρα -- πλοῖον ἢ κυνῆ 

πληθώρα ἡ πλησμονή. καὶ Ἱπληθω- 
ρεῖται) πληθύνεται "ὁ Νεῖλος. 

Πληιάς τὸ ἄςρον. 
πλῆκται πολεµικοί"' ᾿εἰσὶ δὲ πλῆκται 

ἀγαθοὶ καὶ παρὰ Βακκαίοις. 
πληκτηρίζω. 
πλήκτρο», ὅπερ περιετίθεσαν τοῖς ἆλε- 

κτρυόσι χαλκοῦν» ἐν τῷ μµάχεσθαι. καὶ πα- 
ροιμία ΄"αὖἷρε πλῆκτρο». ἀμυντήριον. κἀκεῖ. 
νοι γὰρ ἔχεσι πλῆκτρα, οἷς μάχονται. πλῆ- 
κτρα οὖν τὰ ἐμβαλλόμενα χαλκᾶ τοῖς ἆλε- 

κτρυόσι. 
πλήμη ἡ πλημμύρα τῆς θαλάσσης. καὶ 

πλημυρές ἡ ταραχή. 
πλημμέλεια. 
πλημμελεῖν τὺ ἀτακτεῖν καὶ ὑβρίζειν 

καὶ ῥᾳδυμεῖν. καὶ πλημμελές τὸ ἐκμελὲς 
καὶ ῥάδυμον καὶ ἀπωαίδευτον" .4ὖσις Elato 
Lys. p. 222B) τὸ δὲ ἄχρηςον φίλον όμολο- 
γεῖν πληαµελές.' μες. 9 Ρ.859Ε) πλημμε- 
λῶς ἂν δόξειε λέγειν. "ὃ δὲ διὰ τὸ οἰκεῖον 
πλημµέλημα ὑπ ἐμοῦ πανΦήσεται τῆς ἀρ- 
χῆς, τουτέςι πταῖσμα. τὸν δὲ κεκτημένον 
τὸ »ωτοφύρον ζῷον ὀπίσω τραπίσθαι ἐκέ- 
λευο», καὶ ἐπανορθοῦσθαι τοῦ πλημμελή- 
µατος. 

πλῆμναι αἱ χοινικίδες τοῦ ἅρματος. 
πλήν» ἐπίρρημα. 
πλῆντο ἐπληροῦντο. 
πλήρης ὁ πεπληθωμένος, καὶ οἱ πλή- 

ρεις πληθυντικόν. καὶ πλήρης ἐπίρρημα. 
πληοώματα ὁ τῶν νηῶν φόρτος" "ὃ 

δὲ ἀναλαβων τὰ πληρώματα καὶ τὸς αἶγμα: 
λώτους ἦκεν εἰς τὴν Ρώμη». πλήρωμα καὶ 
οἱ ἐπιῤάται" (Ρο]γυ. 1 47) "τὴν δὲ »αῦν κα 
ταρτίσαντες πληρώματι ἐπιλέκτῳ," καὶ αὖ- 
ὃις ᾿παρεκχόμιζον χρείας τοῖς πληρώμασι.” 
καὶ “ρισοφάνης (Ὑεερ. 628) “τούτων πλή- 
ρωμα τάλαντ ἐγγὺς δισχέλια."' 

πληρωτής 4ηιοσθένης κατὰ “4ριςογεί- 
τονος (α 34). πληρωτὰς ἐκάλουν τοὺς ἀπο- 

διδόντας τὸν ἔρανον τοῖς ἦτοι λαχοῦσιν ἢ 
ἑωνημένοις. εἶεν ὃ᾽ ἂν οὗτοι οἳ παρ ἡμῖν 
καλούμενοι ἐρανάρχαι. Ἠπτρ. 

πλησιάζω ὑοτικῇ. 

πλησιαίτερος ὁ πλησίον ὦν. 
πλησίον ἐγγύς. 
πλήσιος. τὰ παρὰ τὸν μέλλοντα γινό- 

µενα προπαροξύνεται" τὸ ἀνεψιός καὶ δεξιός 
ὀξύνονται. τὸ δὲ πλήσιος ἀπὺ τοῦ πλῆτος 
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πλήτιος ὡς ἄμβροτος ἀμβρόσιος, τροπῇ τοῦ 
τέλους. οὐ γέγονε δὲ τὸ πλήσιος παρὰ τὸν 
μέλλοντα. οἱ γὰρ .«Ιάκωνες τὰ παρὰ τὸν μιέλ- 
λοντα εἲς τ οὐ τρέποισιν, ἀλλ ἀπὸ τῶν εἰς 

τὸ σ, ἐνιαυτός ἐνιαύσιος ἐνιαύτιος λέγουσιν, 

ὑπόμνημια διδόντες τοῦ πρώτου τ, πλοῦτος 
πλούσιος πλούτιος" τὺ δὲ πλήσιος πλήτιος 

λέγουσιν, ὧςε οὐ παρὰ τὸν μέλλοντα. Etym. 

Μ. ν. 

πλησίςιος ὁ φορὺς ἄνεμος. καὶ πλ: 
σίσιον οὐδετέρως, ἄνεμος ὁ πλησίον τοῦ 

ἀθμένου, ὁ πληρῶν τὸ ἄρμενον. 
πλησιφαής ἡ πληροσέληνος ἡμέρα. 
πλήσσεται. 
πλήσσω αἰτιατικῇ. 

πλίγματα τὰ πατήµατα, καὶ πλίξ τὸ 
ῥῆμα, παρὰ “ριςοφάνει. 5οµ. AAch. 917. 

πλινθεία ἐκ τοῦ πλιδεύω. 

πλι»9 εἴον ὃ τόπος ἐν ᾧ πλίνθοι πλάτ- 
τοντω. οὕτω .{νσίας. Harp. 

πλινθεύεται ἐξαπατᾶται, ἀπὺ τῆς άναι- 

σθησίας τοῦ πηλοῦ. 
πλινθδίον παρατύξεως εἶδος" αὐτὸς δὲ 

ἐν πλινθίῳ ἄγων τὴν ςρατιὰν ῥάδην ἐπο- 
ρεύετο". (ο ν. ῥάδην). 

πλίνοδος. παροιµίαι ᾿πλίνθους πλύνεις, 

χαμαὶ ἀντλεῖς, φακὸν κόπτεις, ἐπὶ τῶν ἆδυ- 
»άτω». 

πλινδωτὸν ἡ πλινδεία λέγεται, ὅταν 
ἐν τετραγώνῳ σχήματι ταὐτὸ τοῦτο πράξη, 
ὅπερ Ἐενοφῶν ὁ τοῦ Γρύλλου πλαίσιον ἰσό- 
πλευρο» καλεῖ (Απαῦ, ὃ 4 19). 

πλίξ. ἔνφεν καὶ τὸ περιβάδη» ἀμφιπλίξ 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Τριπτολέμω. καὶ Ὅμηρος 

(518) '"αἳ ὁ) εὖ μὲν τρώχων, εὖ δὲ πλίσ- 
σοντο πύδεσσιν. ἔλεγον δὲ πλέξιεν καὶ τὸ 

ἀπὸ τοῦ ἀντίχειρος εἲς τὸν λιχανὸν ὁάκτυ- 
λον Φιάςηµα, καὶ τὸ μεταξὺ τῶν μηρῶν μα 
ὀςοῦν. 

πλοῖα κατάφρακτα σεσανιδωμένα 
πλοῖα, ὧςε κάτω μὲν τιδέναι τὰ ὅπλα, αὐ- 
τοὺς δὲ ἄνω διάγειν. 

πλοῖξει πορεύεται’; πλᾶς γὰρ καὶ ἡ ὁδός. 
πλοϊκὴ καὶ πλόιμος Φάλασσα. 
πλόιμα πλευσικά, ἢ τὰ πλῷ πεμπόµενα" 

"ήρος δὲ ἀρχομένου, ἐπεὶ πλόιμα εἶναι ἐδύ. 
κει, πρῶτον μὲν ἐκπέμπουσι ἸΜαυρουσίων 
τινάς. 

πλοῖον ἢ κυ»ῆ, ἐπὶ τῶν ἀμφιβόλων 
πραγµάτω», “4ρισοφάνης Ὄρνισι (1208), κα- 

ωώ... 
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Φὸ ἑπτέρωτο ἡ Ἶρις, καὶ τὰ πτερὰ διατέτα- 
ται ὥσπερ κῶπαι. ὅτι εἶχε περικεφαλαίαν τὸν 
πέτασον (ο, ν. κυνῆ). 

πλοχκαμίς"' (ΑΡ 6279) '"ἀντὶ δέ σαι πλο- 

χαμῖδος, Εκηβύόλε, κάλλος ἐπείηῃ.' 

πλόκαμοι. 
πλύκιον Γοργάδος τὸν δοφέντα πλό- 

χαµο» τῆς Γοργόνης “4ςερόπῃ τῇ Ἰηφέως, 
καῦ᾽ ὃν χρόνον ἸΚιηφεὺς Ηρακλεῖ συνεςρά- 
τευσεν εἲς .4{ακεδαιμονίαν, ἵνα τούτου ἀπο- 
δημοῦντος ἡ πύλις ἀπόρθητος µείνῃ. 

πλύκον πλέγμα ἐκ τριγῶν' (ΑΡ 6 3271) 
''ἄρτεμι, σοὶ πλόκον οἰκείας τόνὸ’ ἀνέθηκε 
χόμης παρθένος, ἱμερτοῦ κειραμένη πλοκά: 
μου. 

πλόκον πλόκαμο»" (Ἡ ΛΙ. 1179) 
ὕπως περ τύνδ᾽ ἐγὼ τέµμνω πλόκον. 

πλύος ὁ πλοῦς. 

πλουθδυγίεια». ἔμιξε τὰ δύο “4ριςοφά- 
νης δὲ ὧν µάλιςα οἱ ἀνώρωποι χαίρεσι΄ καὶ 

δοκοῦσι τὸν ῥίον ἐπανορθοῦσθδαι, ἐκ τούτη 
ἔμφασιν εὐδαιμονίας ἐμφαίνω»., ᾿εὐδαιμονίαν 
βίον εἰρήνην νεότητα γέλωταν ' πουτέςι καὶ 
τὰς ἄλλας ἡδονὰς ὃ ὧν γέλως ἔςαι καὶ χο- 
ρεῖαι καὶ εὐωχίαι. 86. Α Αν. 732. 

πλουμῤῥάτοις μολίῤδοις, κατὰ γλὠτταν. 

Πλούταρχος ἈΝεςορίε «φηναῖος φιλό- 

σοφος, διδάσκαλος Συριωνοῦ τοῦ ἐξηγητοῦ 

γενομένου Ηρόκλου τοῦ Avxis τοῦ προςάν. 

τος τῆς ἐν 4θήνωις φιλοσόφου σχολῆς, οὗ 

ἸΜαρῖνος διάδοχας, ἔγραψε πολλά. 

p Πλούταρχος Ναιρωνεὺς της Βοιωτίας, 

γεγονὼς ἐπὶ τῶν Ιραϊανοῦ τοῦ Καίσαρος 

.. ο 
αυτως 

χρόνων καὶ ἔτι πρόσθεν. μεταδοὺς δὲ αὐτῷ 

Τραϊανὸς τῆς τῶν ὑπάτων ἀξίας προσέταδε 

μηδένα τῶν κατὰ τὴν Ἰλλυρίδα ἀρχόντων 

παρὲξ τῆς αὐτοῦ γρώκης τι διαπράττεσθαι. 

ἔγραψε δὲ πολλά. 

πλουτεῖν ἡ πεινῆν βέλτιον, ἀπὸ τῆς 

Εκάτης ἔςαι μαθεῖν. εξ ν. Εκάτην. 

πλουτοδότειρα. 
πλοῦτος. κτήσασθαι μέν ἐσιν αὐτὸν εὖ- 

µαρές, φυλάξασθαι δὲ χαλεπόν. ζήτει ἐν τῷ 

άτταλος. 
Πλούτων ὁ «Ἄδης, “ρισοφάνης (Έα. 

1504). ὁ Πλύτω» δίδωσι σχοινίον «ἰσχύλῳ 

ἐπανιόντι' ""δὺς τοῦτο Κλεοφῶντι φέρω», 

καὶ τοῦτο τοῖσι ποριςαῖς. σύμβολον Φανά- 

του, ἴσως σχοινίον πρὸς ἀγχόνη», ἤ τι τοι- 

οὔτο». 

πλοκαμίς -- πνευματικὸν σῶμα 

πλύόχανον πλέγμα, ᾧ ὁ σῖτος καθ αίρε- 

ται. seh. Plat. p. 428. 
πλοχμός ὁ πλύκαμος. 
πλύνεται λοιδορεῖται, αἰσχρῶς ὑβρίζε- 

ται" πλύνειν γὰρ καταχρηςικῶς παρὰ τοῖς 
παλαιοῖς ἀντὶ τοῦ ἐλέγχειν, ὡς που καὶ Ἠέ 
ναγύρος "ἐὰν κακῶς µου τὴν γυναϊχ οὕτω 
λέγῃς, τὸν πατέρα καὶ σὲ τούς τε σοὺς ἐγω 

πλυνῶ '' ἀντὶ τοῦ ἐλέρξιω. Artemid. 3 4. 

πλυνοί πύελοι ἐν οἷς πλύνουσι. Hom. X 

193, ἕ 40. 
πλυνός ὀξυτύνως τὸ ἀγγεῖον αὐτό, πα. 

ροξυτόνως δὲ τὸ πλυνόμενον. «4ριςοφώης 
Ηλούτῳ (10603) "οὐχ ὑγιαίνειν µοε ὁοκεῖ, 
πλυνόν µε ποιῶν ἐν τοσότοις ἀνδράσιν᾽ ἀντὶ 

τοῦ ἐφύβριςον πλύµα. 
πλυντήρια ἑορτὴ «4φηναίων. 
πλωάς εἶδος ὄρνιφος. 
Ηλωνθεύς. Πλωθιία ὅῆμος τῆς «4ἰγηί 

δος, καὶ ὁ δημότης Πλωδεύς. Harp. 
πλωίζω πλέω. καὶ πλώζω ὁμοίως. 
πλώιμος ἀνήρ. 

πλώοντες πλέοντες. 
πλώσιμον ὑδιαβατύν' Φοφοκλης (06 

663) ᾽"μακρὺν τὸ ὁεῦρο πέλαγος, οὐδὲ πλω: 
σιμον’' ἀντὶ τοῦ ἀθιάβατο». 

πλωτὴ νῆσος ἡᾗ πλεομένῃ, Ἠοτη, κ. 
πλωτῆρες. 
Πλωτῖνος Πυκοπολίτης, ἀπὸ φιλοσύ- 

φων, μαθητὴς μὲν ̓ ἁμιιωνίο τοῦ πρώην γε: 

»ομένου σακκοφύρε, ὁιδάσκαλος δὲ «4μελίς᾽ 
οὗ — ὀιήκουσε, τοῦ δὲ Ἰάμβλιχος, 
τοῦ δὲ Σώπατρος. ἐπὶ δὲ Γαλλιηνᾶ γηραιός 
ὦν διέµεινεν ἄχρι χρόνων ὅ, καὶ συνέταξε 
Αιῤλία νὺ’, ἄτινα κατὰ Ψ΄ ῥίβλους διήρηται 
καὶ λέγονται ἐννεάδες ς’. γέγονε δὲ καὶ τὸ 
σῶμα ἀσδενὴς ὑπὸ τῆς ἱερᾶς νόσα. ἔγραψε 
καὶ ἄλλα. 

πλωτό» πλεόμενον. 
πλῷ χρησάµενος τριταῖος ἐκ τῶν 49η: 

»ῶν ἐς Πηιτυλήνην ἀφῖκται" (Thue. ὃ 3). 
πλώω πλέω, 
πνεῦμα ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπον. 
πνεῦμα δώσω αὐτοῖς, πνεῦμα και" 

νόν (Ἐπεσμ, 11 19). οὐ τὸ πανάγιον λέγει 
ἀλλὰ τοῦ λογικοῦ τὴν ὁρμήν. 

πνευματικὺν σῶμα (4 Cor. 15 44). φα' 
σὶ μετὰ τὴν ἔξοδον τῆς ψυχῆς ἐκ τὸ σώμα" 
τος ἐξῆφθαι ταύτης σῶμα λεπτομερές, άερω" 
δέσερον καὶ αὐγοειδέςερο», ὃ πάντως αἰσθή: 
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σται ἀλγηδόνος. καὶ αὗὕτη ἡ φλναρία Ελλη- 
μχή, τούτου δὲ τοῦ σώματος ἀχώριςον εἶναι 

Ἰέησι Φυμὸν καὶ ἐπιΦυμίαν. οἳ, ν. αὐγοειδής. 
ὅτι ἐν τοῖς Τύποις 4ρισοτέλης πᾶν πνεῦμα 

φΦαρτὸν εἶναι λέγει. 
πνευμονία ἡ περὶ τὸν πνεύμονα. 
πνεύμονος Plato Phileb. p. 21) τὸ ἰχθύος. 
πνεύµων. λέγεται καὶ διὰ τοῦ λ. "ὅτι 

οὐ πάντα τὰ ζῴα ἔχει φωνήν, μόνα δὲ τὰ 
ἔχοντα πνεύμονα καὶ ἀναπνέοντα. ὅλη γάρ 
ἐι τῆς φωνῆς ὁ ἀναπνεύμενος άήρ, οὔτε δὲ 
τὰ ἔντοιια ἀναπνεῖ οὔτε τὰ ἄναιμα, οὔτε 
πώτα τὰ ἀμφίβια φωνοῦσι»ν, οὔτε τὰ ὀσρα- 
αύδέρµα, οἷον οἳ κοχλίαι, οὔτε τὰ µαλακύ- 
ερακα, οἷον καρκίνοι σκυτάλαι. φωνοῦσι δὲ 
τῶν ἀμφιβίων ποτάμιος ἵππος καὶ κροκόδει- 

Ίος. φωνεῖ γὰρ οὗτος κατὰ βραχύ. οἱ δὲ 
περὶ τὸν ᾿χελῷο» ἰχθύες δοκοῦντες φωνεῖν 
υὐ φωνοῦσιν' οὗ γὰρ διὰ τῶν φωρητικῶν 
ὀργάνων «φωνοῦσιν, ἀλλὰ κατά τινα τῶν 
δφαγχίων κίνησιν. »ηχόμενοι γὰρ κατὰ τὴν 
ιο ὕδατος ἐπιφάνειαν, ἐναπολαμιβάνοντες 
πολὺ ὕδωρ ἐν τοῖς βραγχίοις, εἶτα συςέλλον- 
πς τὰ βραγχία, ἐκπέμπουσι τὸ ὕδωρ καὶ 
ταράττεσε τῇ ἐκπομπῆ" τὸ δὲ ταραττόμενον 
Ψαπολαμβάνει τινὰ ἀέρα, ὃς ἐκδλιβύμενος 

ιῇ πληγῇ ἠχεῖ, καὶ ταύτῃ δοκοῦσε φωνεῖν. 
ἡ δὲ τέττιγες δι ὑμένος τινὺς ὑπὸ τὸ ςῆ- 
λος, κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐμπεφυκότος ἀέρος, 
» Ῥλίβοντες ταῖς πτέρυξι τὸν ἐναπειλημιιέ- 

ον άέρα φωνοῦσι»' οὐ γὰρ διὰ τῶν φωνη: 
κών ὀργάνων φωνοῦσιν. αἱ δὲ μυῖαι τοῖς 

περοῖς τραγχέσιν οὖσι πλήττουσι τὸν ἀέρα 
αἱ ἠχοῦσιν" ἀμέλει σαθεῖσαι οὐκέτι βοµ- 
ἰοῦσι, καὶ οἱ σκάροι τῷ ςσόµατι τὸ ὑδωρ 
ἑωθοῦντες μετὰ ῥοίζου τὸν ἦχον ἀποτελοῦ- 
Ὄ' ἁμέλει ἐν τῷ βάδει ὄντες οὐ φωνοῦσι”) 
Ρμοροη. in 2 de anima). 

πνεύσας σφοδρῶς ὀργισθείς. 'ὃ δὲ νέος 
» καὶ φιλόνεικος πολὺς ἐπέπνει. "ἔτι δὲ 
ᾧ προσπνεύκατι συνεληλαμένω», καὶ µαχο- 
ένων ἐκ διάρσεως ταῖς μµαχαίραις᾽ τετέςιν 

ργίλως, ᾿παραςὰς ἐκ τῶν ὄπισθεν ὑπὸ τὴν 
άλην παρέσφαξε.) 

πνευςιῶν φυσῶ», ἐμπνέω»" 'ὃ δὲ ἔκειτο 
νευσιῶν ἡμίπνους ὑπὸ τοῦ βρόχου." 
πνίγει µετρίω (Α Αν.727) συμμέτρῳ 

αύκατι, τουτέςιν ἔαρι. καὶ τὸ πληθυντικὸν 
ὁ π»ίγη. 
πνεγεύς ὁ φοῦρνος, ὁ κρίβανος. κυρίως 

πε οἱ ἄνθρακες συµπνίγονται, διὸ ἐπιλέγει 
᾽ἡμεῖς ὃ ἄνθρακες (A Nub. 96). 

πνιγηρά ἡ καυματώδης καὶ Φερμή”" πνι- 
γεὺς γὰρ ἡ κάµινος. ἅμα δὲ ὅτι πνίγει τῷ 
χθόνῳ τὸ σχοινίον καὶ τὸ Φρανίον. Αριςο- 
φάνης Ran. 194) μία μέν ἐςιν ἀπὸ κάλω 
καὶ ὡρανίη.' καὶ 4ρριανός (πά. p. 556) “τὰ 
δὲ ράχη πρὸς τῷ αἰγιαλῷ ἐπώκεον ἄνθρω- 
ποι ἐν καλύβαις πνιγηραῖς. 

πνῖγος καῦμα. 

Π]νυκός. “ρισοφάνης (Έα. 1405) "'ὁπό- 

τερος ἂν σφῷν εὖ µε μᾶλλον ἂν ποῇ, τότῳ 
παραδώσω τῆς Πυκνὺς τὰς ἠνίας,. τουτέςι 
τὴν ἐξουσίαν, τροπικῶς ἀπὸ τῶν ἁρμάτων" 
ταῖς γὰρ ἡνίαις ἡνιοχοῦνται οἱ ἵπποι, καὶ οἱ 
ὁῆμοι διὰ τῶν πολιτευοκένων. 

Ηνύξ Πνυκός Πνυκί, καὶ καθ ὑπερβι-ο 
βασμὸν Πυκνί. 

Η»ύξ. Πνυκός ἔδει' ἀλλὰ µεταθέσει ςοι-Ὀ 
χείη “ριςσοφάνης (Έα. 165) ΠΠυκνός λέγει τὴν 
γενικήν' “καὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν λιμένων 
καὶ τῆς Πυκνός.' 

Η»ύξ ἐκκλησία, παρὰ τὴν τῶν λίθωνε 
πυκνύτητα, ἢ ἀπὺ τοῦ πυκνοῦσθαι τοὺς ἄν- 
ῥρας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. sch. AAch. 20. 

πόα. ἑκάςη βοτάνι οὕτω λέγεται. ἡ δὲ 
σµήχασα πύα λέγεται παρὰ «{ημοσθένει καὶ 
Avoiq «9ο. Α Eq. 603). "ώς ἐν πόᾳ πλυνάν- 
των" ' οὕτω Ἰήαλωγίαν (3 9) ἐδόξασε. 

ποὐάγρα" "τάφρους ὤρυξε καὶ ποδά- 
γρας ὑφῆκεν ὡς Φηρίοις τοῖς πολεμιίοις.' 

Ποδαλείριος ὄνομα κύριο». 
ποδαπός ποίου ἔθνους, ποίας χώρας. 

φησὶ Ξενοφῶν (Anab. 44 17) “Ἱἐρωτώμενος 
δὲ ποδαπὸς εἴη, Πέρσης ἔφη εἶναι." καὶ αὖ. 
δις ᾿Ἱποδαπός; «ντιοχεύς.”' 

ποδεῶνες εἶδος γεωργικόν. (ΑΡ 6 95) 

"καὶ τρητοὺς ποδεῶνας ὁ γατύμος ἄνῶθετο 

Anot Πάρμις, ἀνιηρῶν παυσάµενος καμά- 
τω». 

ποδηγέςερο» ὑδηγητικώτερο». 
ποδηγός παιδαγωγός. 
ποδή»εμος ἡ ταχεῖα" (ΑΡΤ 2Ι2) Vud- 

δυύης, ξένε, τόνδε ποδηνέµη ἔννεπετύμβον." 
ποδήρης ἕως τῶν ποδῶν χαώ». οἳ δὲ 

τὸ συρραπτόµενον εἲς τὸ κατώτερον τῆς ςο- 
λῆς ἐκ πορφύρας ἢ βύσσου ῥάκιον. 

ποθδοῖιν παδῶ», 

ποδοκάκη ξύλον εἲς ὃ ἐν εἱρκτῃ τοὺς 
πύδας ἐμβάλλοντες συνέχουσιν' ὃ παρὰ Ῥω- 
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µαίοις κοὔσπος καλεῖται. "ἐν εἴρκτῃ τε καὶ 
ποδοκάκη; «ρεβλούμενοι καὶ ταλαιπωρέμενοι 
ἔμενον.. λέγεται καὶ ποδοςράβη" "ὡς ἐν 
ποδοςράβαις τισὶ τοῖς ῥόθροις ἐνειργόμενοι 

ἐκτείνοντο. 
ποδοκάκκη, «{ημοσθένης κατὰ Τιμο- 

κράτους (105). τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ δεσμωτη- 
ρίῳ οὕτως ἐκαλεῖτο, ἤτοι 7 παρεμβεβληµένου 

τοῦ ἑτέρου * ποδῶν τις κάκωσις οὖσα, ἢ 

κατὰ συγκοπήν, ὡς 4ίδυμος, οἷον ποδοκα- 

τοχή. Harp. 
Ποδορρώνη ὄνομα κύριο». 
ποδοςράβη. ποδοςράβας ἔλεγον µηχα- 

»ήμιατά τινα ὑπὸ τῶν κυνηγετῶ» κατασκευα- 
ζόμενα, εἲς ἃ τὰ Φηρία ἐμβωίνοντα ἡλίσκετο. 
οὕτως Ὑπερίδης καὶ Ἐενοφῶ». 

ποδώκεια ἡ ταγεῖα. 
Πόδωνος ὄνοιια κύριο». 
ποηφάγον δηρίο». 
ΠΙόηχος ὄνομα κύριον. 
πηιέεσκεν ἐπύδει, 

“ 4905. 
ποδεινύς. 

ποθεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ µάτην 
χαλεῖς. Α Ῥ]α. 1128. 

πόθεν ἀρνητικόν, ἴσον τῷ οὐδαιιῶς. sch. 
A Ran. 1900. 

πόνεν ποῖ. ἐπὶ πάσης μεταβολῆς τᾶτο 
ληπτέο», ὥς φησιν “4ριςοτέλης. 

πονδή ἡ ἐπιζήτησις. Ἠοπι. «4 240. 
πόδι ποῦ. 
ποῦδῶ αἰτιατικῇ. 
ποῖ πότε' ρισοφάνης Lys. 526) 

γὰρ καὶ χρῆν ἀναμεῖναι;” καὶ παρὰ 3Ἀοφο- 

κλεῖ (Β]. 958) ἀντὶ τὸ εἲς τίνα χρόνον" 
γὰρ μενεῖς ῥάφτμος, εἲς τίν᾿ ἐλπίδων ῥλέψασ᾽ 
ἔτ ὀρθήν; ν. 

ποῖ ἀντὶ τοῦ ποῦ Φοφοκλῆς Ai. 1006)” 
Τεῦκρος πρὸς τὸν νεκρὺν «Πἴαντος ''ποῖ γὰρ 

μολεῖν με δυνατόν, ες ποίους βροτούς, τοῖς 
σοῖς ἀρήξωτ' ἐν πόνοισι μηδαμᾶ ἡ { πε Τε- 

λαμώ», ὁ σὸς πατὴρ ἐμός 9’ ἅμα, δέξωτ' ἂν 

εὐπρόσωπος ἴλεως τ’ ἴσως χωροῦντ ἄνευ σᾶ. 

πῶς γὰρ οὐχ ὅτω πάρα μηὺ᾽ εὐτυχῆντι µη: 
δὲν ἔλεων γελᾶν. 

ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; ὃ «{ιόνυσος λέγει 
(Α Ran. 48) "ποῖ γῆς; ὃ δέ φησιν ᾿ἐπεβά- 
τευον Κλεισθένει.' τὸ ἐπιβατεύειν --- πασχ. 
χωμῳδεῖ, ἐμφαίνει ἂν ὅτι, εἰ καὶ κατὰ σρα- 
τείαν ἀπεδήμου», Πλεισθένει ἂν ἐςρατευσά- 

ἐπεζήτει. Hom. 

Ρ 

ποῦ 

”. * 

ποι 

’ ΄ 

ποδοκακκη -- ποινή 

µην. ο, ν. ἐπεβάτενον. 
ποιά ἡ πεποιηµένη φωνή. 
Ηοιάντειον» πεδίον. 
ποιεῦμεν ποιοῦμεν. 
ποίη ὁ ἐνιαυτὺς παρὰ ἸΚαλλιμάχω (ἵ 

183), παρὰ τὸ ἅπαξ καὶ µόνον ἐν τῷ ἐνιαιτή 
τὴν βοτάνην φύεσθαι' (ΑΡ 6 253) ᾽ μτλο ἓο 
σρούθειον ἀπὸ προτέρης ἔτι ποίης. 

ποιήεσσαν (Ποπ. I 150) σιτοφόρο», ῥν" 
τανώδη. 

ποίην πόα», βοτάνην. καὶ ποιηφό;0 
τὴν ςαφυλολόγον, ἢ τὴν τοὺς ἀςάχνας ο: 
σθεν τῶν Φεριζόντων σωρεύουσαν. 

ποιητέον ἀντὶ τοῦ δεῖ ποιεῖν. 
ποικίλη ςοὰ ἐν 49ήναις, ἔνθα ἐγρώφ; 

σαν οἱ ἐν ἸΠαραθῶνι πολεµήσαντες' ες µ 
ἔςιν ἐπίγραμμα τόδε (ΑΡ αρροπά. 107) 
λήνω» προμαχοῦντες "4φθηναῖοι -. 
ἔχτειναν Ἰήήδων εἴκοσι µυριάδας.' 

ποικιλία. 
ποικιλομήτης ποικιλόβθλος, ποικιλό- 

µητις δέ. 

ποιχέλος λόγος ὅ πυχνός. Α Thesm. 403. 

ποικιλτική» πολυμιταρικήν. 
ποικιλωδός ἡ Σφίξ: 08100 

ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὺς ποσὶ σκοπε νε 

Φέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο. 
ποικιλώτερος ὕδρας, ἐπὶ τῶν ὑε: 

ρῶ», ἤτοι δαυμαζομένων. 
ποιµαίνειν αἰτιατικῇ. 
ποιμένων κηδεμόνων», καὶ ποιµα(ε 
φροντίζειν. 5ο. S ΑΙ. 360. 
ποιμνήιον. 
Ποιμνίωνας. 
ποιναὶ τιμωροὶ τοῖς κακῶς ποιβσιν ὀκν 

ληφᾷσιν, ὃχ ὡς σκιαὶ σώµασι πλησίον, ἅλλὰ 
καὶ ὀψὲ τᾶ χρόνε. 

ποινή λέγεται ἐπὶ μόνης καταβολής χύ 
μάτω»' (Ποπ. { 633) ! ποινὴν ᾗ οὗ aaudo 

ἐδέξατο τεθνειῶτος. ἀλλ ὃ μὲν ἐν δήκν ας 
νει αὐτᾶ πόλλ’ ἀποτίσας, τᾷ δέ τ’ ἐρυτιετη" 
κραδίη καὶ θυμὺς ἀγήνωρ ποινὶν δεξαμών. 
λέγεται δὲ καὶ ἡ ἀντέκτισις καὶ τιµοβ" 
Σοφοκλῆς El. 909) "Ιοἷς Φεὸς μέγας Ὀμερ 
πιος ποίνιµα πάθεα παθεῖν πόροι. ααὶ ὃνῖ 
µεταποίνιος" ἐν ἐπιγράμιματι (ΑΡ 5 18. 55 
λίζοµαι, ῥέσποινα, τούην μὴ λάμβωε στι 
ή», καὶ “Αϊλιανός -'ὁ Απόλλων φησὶ 185: 

-οκροὺς μὴ ἂν αὐτοῖς τὸ δεινὸν λωφτσί. 
εἰ μὴ πέµποιεν ἀνὰ πᾶν ἔτος δύο παρὸςτ; 



ποινήλατον -- Πολέμων ὓ 
— - ” * εἰς τὴν Ίλιον τῇ «4φηνᾷ Κασάνδρας ποινή», 

τε * c ’ : 4 * .. 3 ⸗ 

ἕως ἂν (λεώσητε τὴν φΦεόν.. καὶ ποίνιµοι 

αἳ τικωρητικαὶ ἐρινύες' Σοφοκλῆς (ΛΙ. 845) 
*22 7 3 4 
ἴτ ὦ ταχεῖαι ποίνιµοί τ ἐρινύες, γεύεσθε, 
4 ,  ΄ — * Ἴ 

ή φείδεσθε πανδήµου ςρατοῦ. καὶ αὖνθις 
«Ρο]νὺ. 94 8) ᾽Ἱπάντων τῶν ἀσεβημάτων καὶ 

4 παρανομηιιάτων ὧν εἰργάσατο, παρέςησαν 
2* — * ή — * * 3 αὐτῷ τινὰς ἐρινῦς καὶ ποινὰς καὶ προσρο: 

-” Ἶ 2 —⸗ 1 παίες τῶν δὲ ἐκεῖνον ἠτυχηκότων. 
΄ — * { 

ποινήλατον" “τοῦτον ὡς ποινήλατον ὁ 

φιλόσοφος ἐξετρέπετο.' 
α. ποινή» τιωρίαν, ἀντέκτισιν, προςιµον. 

ον * — τν’ » 2 } . ν  ποινη»' ους δὲ λάβοι Σάκας αἰχμαλώ- 

τους, ἀνεσκολύπιζε καὶ ἠκίζετο, ποινὰς τοῦ 

πατρὺς (όνε πράξασδαι Φέλων.᾽ 
ποιοίη εὐκτικῶς. 

ποιπνύω τὸ ἐνεργῷ Ὅμηρος («4 600). 
ποίφυγµια. 

— * 

ποιφύσσω σφοδρῶς καὶ μετὰ ηχα τὴν 
πνοὴν ἐκπέμπω. '᾿ἀδὲ πέρα σκαρθμοῖσι νεὼς 

J — 
περι χάλκεα χείλη ποιφύσσω, τάμᾷ τερπὀ- 

μή 
ενος προτομᾷ”. ὁ δελφίς φησιν (ΑΡ 7215). 
καὶ ποιφύξαι φυσᾶν. 

* ζ 
πόκα ἀντὶ τοῦ ποτέ, δωρικῶς, ἀφ᾿ οὗ 

καὶ οὐδέποκα. 
.ν { ὴ ’ 

ποκάδες αἱ διεκτενισµέναι τρίχες. 
πύκος ποκάριον. 
πολέας πολλούς. 

Πολείδιον ὄνομα πόλεως. 
πολεῖς πολλούς. 

/ 2 4 “. “ο / πολέμαρχοι ἀρχή, ην συνέβαινε κλείειν 

τὰς πύλας, καὶ τὸν μεταξὺ χρύνον κυριεύειν 
-- — 3 — « * 2 ⸗ 

πῶν χλειδῶν, καὶ ποιεῖσθαι τὸ καὺ’ ἡμέραν 
τὴν ὁδίωταν ἐπὶ τῶν πυλώνων παρ «4ἶτω- 
λοῖς. Polyb. 4 18. 

. πολέμαρχος ἄρχων, πρὺς ὃν κατηγ- 
γυῶντο τοὺς ξένους. gl. Herodot. 6 109. 

ν πολέμαρχος. ἀρχή τίς ἐςι παρ ἄ9θη- 
/ 9 * -” 

ναίοις οὕτω καλουμένη. ἔςι δὲ οὗτος εἷς τῶν 
*2 ’ -” «9 ἔ ν. J 

Φ΄ αρχόντων. διοικεῖ δὲ οὗτος άλλα τε καὶ 
εἰσάγει δίκας τάς τε τὸ ἀποςασία καὶ ἀπρο- 
σασία καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς µετοί- 

1 - ν 
χκοις" καὶ τἆλλα ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων 
ἐςί, ταῦτα τοῖς µετοίκοις ὁ πολέμαρχος. ἔσι 

δὲ καὶ κύριον ὄνομα, ὁ τοῦ «4υσίου ἀδελ- 
φός. Πατρ. 

- .”, 

πολεμησείει» πολεμητικῶς ἔχειν, Όνε- 
χυδίδης ἐν τῇ α΄ (33). ὡς τὺ Ὁμηρικὸν ( 37) 
. — 5 c 22 ΄ — —* ια. 

τῷ ῥ) οἵ Υ ὀψείοντες ἀυτῆς καὶ πολέμοιο. 
J * 

οὕτως καὶ γαμησείειν «ἄττικοί φασι, καὶ ἄλ- 

8667 

λας φωνὰς οὕτως σχηµατίζουσι, 
πολεμησείοντος πολέμη ἐπιδυμᾶντος" 

“"λοσρύου δὲ πολεμησείοντος ὡς Πσψετο Tas- 

σινιανύς' (Ῥτουορ. Pers. 3 4), 

πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει ἀντὶ τοῦ 
δεῖν πολεμεῖν. ἰσέον δὲ ὅτι τὰ τοιαῦτα ε- 
τικὰ ἐπιρρήματα ἔχασιν ἐν αὑτοῖς ἡ τὸ χρή 
ἡ τὸ Φεῖ, οἷον γαμητέον ἀντὶ τοῦ χρὴ γαμῆ- 
σαι, πλευςέον ἀνιὶ τοῦ δεῖ πλεῦσαι, καὶ οὐ 

παραδοτέα (Thuc. 1 86) ἀντὶ τοῦ οὐ χρὴ πα- 
ραδοῦναι. (Ῥτοσορ. Pers. 3) ̓ πολεμητέα σφί- 

σι» ἅμα {ρι ἀρχομένῳ ἐπὶ Ρωμαίους ἔδοξεν 
εἶναι. "οὕτως ἔγνω διὰ ταῦτα πολεμητέον 
εἶναι πρὸς Γυµαίες. 

πολεµίζει. Ιώσηπος (Β.].5 9 4) περὶ 
τῶν ςασιωτῶν ἐπὶ τῆς Τίτε πολιορκίας ''καὶ 

τᾶ πολέμε μετ ἀδείας ἀντιπολεμίζοντος ἑαυ- 
τόν) (ον. ἄδεια), 

πολέμοιο τέρας (Ποπι..4{ 4) τὸν εἶδω- 
λοποιύµενον πόλεμον, τὸν ποιητικὺν τῷ ἐνερ- 
γθμένο πολέμη. ὡς καὶ ἐν ἄλλοις κυδοιμοῦ 
εἴδωλόν φησιν ἔχειν (Ἠ 503)" ""Ἡ μὲν ἔχουσα 
κυδοιμὸν ἀναιδέα δηιοτῆτος.”' 

Πολέμων Εὐηγέτου Ἰλιεύς, κώµης Γλυ-ε 
κείας ὄνομα, «4φήνησι δὲ πολιτογραφηθείς, 
διὸ ἐπεγράφετο Ἑλλαδικός, ὁ κληδεὶς περι- 
ἠηγητής, ἱςορικός. γέγονε δὲ κατὰ Πτολειιαῖον 
τὸν ἐπιφανῇ' κατὰ δὲ 4σκληπιάδην τὸν ΊΜυρ- 
λεανὺν συνεχρόνισεν 4ριςοφάνει τῷ γραµµα- 
τικῷ, καὶ ὁιήκασε καὶ τοῦ ᾿Ροδίη Πωναιτίη, 
ἔγραψε περιήγησιν Ἰλία ἐν βιῤλίοις Υ, κτί- 
σεις τῶν ἐν Φωκίδι πόλεων καὶ περὶ τῆς 

πρὸς «49ηναίους συγγενείας αὐτῶν, κτίσεις 

τῶν ἐν ΠΠόντῳ πόλεων», περὶ τῶν ἐν {ακε- 
δαέμονι, καὶ ἄλλα πλεῖςα, ἐν οἷς καὶ κοσµι- 
κὴν περιήγησιν ἥτοι γεωγραφίαν. 

Πολέμων» «{αοδικεύς, ἦγεην ἐκ {αοδι-ν 

κείας τῆς πρὸς τῷ {ύκῳ ποταμῷ, ῥήτωρ 
καὶ σοφιςής, σοφιςεύσας ἐν Σμύρνη, ὁιδά- 
σκαλος «ριςείδε τᾶ ῥήτορος, ἦν δὲ ἐπέ τε 

Touturã καὶ µει αὐτόν, μαθητὴς δὲ ἐγένετο 
Τιμοκράτους τοῦ ἐξ Ηρακλείας τῆς ἐν τῷ 
Ηόντῳ φιλοσύφυ καὶ Σκοπελιανᾶ τᾷ σοφιςᾶ. 
ἐτελεύτησε δὲ ς᾽ καὶ ν΄ ἐνιαυτῶν, ἑαυτὸν ἐν 
τῷ τάφῳ ἐμβαλὼν καὶ ἀποκαρτερήσας διὰ 
τὸ συ»έχεσθαι τῇ ἀρθρίτιδι νόσῳ. διὸ καὶ 
τῶν συγγενῶν καὶ φίλων Φρηνάντων λέγεται 
εἰπεῖν πρὸς αὐτὺς τὸν ΠΠολέμωνα ''δύτε µοι 
ἕτερον σώμα καὶ µετεμβήσομω.. καὶ τοῖς 
ἰατροῖς ἐπὶ συχνῷ τέµνασιν αὐτὸν ἔλεγεν 

55 * 

ων 



808 

᾿"ἐκτέμνετε τὰς Πολέμωνος λατομιίας ὡς τά- 
χιςα. ο. Philostrat. V. 8. 1. 

⸗ ΄ ’ ⸗ 

ο Πολέμων ὁ νεώτερος, σοφιςσής, γέγονε 

καὶ αὐτὸς ἐπὶ Ἰκοιόδε. 
4 Πολέμων Φιλοεράτου ἢἤ Φιλοκράτους, 
Αν ηναῖος φιλόσοφος, μαθητὴς Ἐενοκράτεος 

- ’ Ἡ ΄ * μα 4 ΄ 

τᾶ Πλάτωνος διαδόχα, καὶ αὐτὸς ἡγησάμε- 
-. 2 Ἡ ΄ / . “.ς * 

νοςτῆς «{καδημείας, ἐγεγόνει δὲ σφόδρα ἄσω- 
τος, εἶτα ἐφιλοσύφησε. καὶ πολλὰ μὲν συν: 
έγραψε βιῤλία, δὲν δὲ αὐτᾶ φέρεται. ἔχαιρε 
δὲ Ὁμήρῳ τε καὶ οφοχλεῖ, καὶ ἴσως ἐχειν 
ἑκάτέρον αὐτιῶν σοφίας ἔλεγεν, ὧσε καὶ φά- 
σκειν Ὅμηρον μὲν Σοφοκλέα ἐπικόν, Σοφο- 
χλέα δὲ Ὅμηρον τραγικό». 

Πολεμώνιος ὁ ὄνομα κύριον. 
πολέμωνος εἶδος ζῴ8. 
πολεμώσαι πολέμιον καταστῆσαι. καὶ 

ἐκπολεμῶσαι" ᾿ἔςειλαν δὲ οἱ 1 ἄρκοι ὡς 
3 J / ην ᾱ- - ῃ 
Πησινιανὺν πρεσβεία» ἐφ ᾧ συγεκπολεμῶσαί 

}. ΄ 1) 

γε αὐτὸν Π]έρσαις. 
πολιά τᾷ γήρως. καὶ πολιάς ἡ 4δηνᾶ. 
πολίειον πύλις. 

πολίζω τὸ ατίζω. 
΄ 3 * 2 

πολιήτης ἀρσενικό», καὶ πολιῆτις ν—-— 

λυκόν: (ΑΡΤ218) '' {αϊδ᾽ ἔχω πολιῆτιν ἅλι- 

ζώνοιο Κορίνθυ.Ὀ 
πολιοκροτάφοιο γέροντος. ᾿ Hom. 

Φ 518. 

πολιόν τὸ λευκόν' (Α Αν. 349) '"ὂτ ὄρος 
σκιερὸν ἅτε νέφος αἰθέριον ἅτε πολιὸν πέ- 
λαγος ἔσιν ὃ τι δέξεται τᾶτον φυγόντα."' 

πολιορκῆσαι τὸ µόνο» τῇ πόλει προσ- 
καῦεσθῆναι πολεμίης' ἐκπολιορκῆσαι τὸ 
τελέως καταλαβεῖν τὴν πόλιν καὶ εἰσελῦεῖν. 
seh. Thue. 1 94. 

πολιορκία φυλακή. 
Πολιοῦχος καὶ Πολυάκης ὀνόματα 

κύρια. 
πολιούχοες τοῖς τῶν πύλεων ἄρχασι. 
πόλις εἶδος παιδιᾶς. καὶ παροιμία "πό- 

λεις παίζοµεν. 

πόλις ὃ) ὑμοῦ μὲν Φυμιαμάτων γέμει, 
ὑμᾶ δὲπαιάνων τε καὶ σεναγμάτω»” (808, 4), 
παρ ὅσον οἱ μὲν μηδὲν πεπορθύτες ἐπὶ ἄπο- 
τροπῇ τᾶ xuxũ Φύησι καὶ παιᾶνας ἀδεσι», οἱ 

δὲ ἑαλωκύτες ἐπ) οἰκείοις κακοῖς ἀποιμώξασι. 
πολιτεία. ἰδίως εἰώθδασι τῷ ὀνόματι 

χρῆσθαι οἱ ῥήτορες ἐπὶ τῆς δημοκρατίας, καὶ 
Ἰσοκράτης ἐν Πανηγυρικῷ (135) καὶ «Ίημο- 
σφένης (4 5) ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς. Harp. 

Πολέμωνο -- πολλὰς ἐπιτρίβεσθαι 

πολιτεύµασι ταῖς πολιτείαις, ἢ ταῖς 
ἄλλαις αἱρέσεσι. 

πολίτης ὁῆμος ὁ τῆς πόλεως. 
πολιτικός ἀστεῖος µετά τινος τέχνης. 

γνώµη ᾿πολιτικὴν ἀρεεὴν ἱερωσύνιῃ σιγά 
πτειν, συγκλώθειν ἐςὶ τὰ ἀσύγχλωςα”.(δν- 

nẽs. ερ. 57 p. 198). 
ὅτι πολιτεύεσθαι δεῖ τὸν σοφόν' καὶ γὰρ 

κακίαν ἐφέξειν καὶ ἐπ ἀρετὴν παρορµῖσα: 
ἱκανὸς ἔςαι. Ὠϊομ. 1,7 121. 

πολιτισμός" "τὸν πολιτισμὸν ἐκτοπί 
ζων ἐν «καδημείᾳ διέτριβε.' εξ ν. ἐκτοπία. 

πολιτοκοπεῖ» «{ίφιλος. 

πολλά. ἀντὶ τοῦ πάντα εἴωθεν ὁ Θοε- 
κυδίδης χρῆσθαι. 

πολλά Υ ἡμᾶςλανθάνει (Α Ρας. δΙ0, 
ἀντὶ τᾷ εἓ πάντα γινώσκοµεν τὰ πράγματα. 

πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμα" Πολύβιος 
(20 ϐ) "ὅτι τῆς σελήνης ἐκλειπόσης ἐπὶ Π]εο- 

σέως τᾶ Ἰακεδόνος ἐκράτησεν ἡ φήκιη παρὰ 
τοῖς πολλοῖς ὅτι βασιλέως ἔκλειψιν σηµαίνει, 

καὶ τῦτο τὸς μὲν ᾿Ῥωμαίους εὐθαρσεςέροις 
ἐποίησε, τὲς δὲ Ιήακεδόνας ἐταπείνωσε ταῖ; 

ψυχαῖς. ἕτως ἀληθδές ἐσι τὸ περιφερόµενο», 
ὅτι πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου. 

πολλά κεν εἰδείης, οἷς τὸν δε; 
ἐξαπατήσαις, παροιμία πρὸς τοὺς οἴουε 

νες τὸ Φεῖον κατασοφίζεσθαι. 

πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος αν 
χείλεος ἄκρου. 

πολλά τοι σμικροὶ λόγοι ἔσφηλαν [ὺτ 
καὶ κατώρθωσαν βροτούς”' (8 Εἰ. 415), ärt 
τοῦ ἀπὸ τῶν τυχόντων καὶ ῥλάπτονται καὶ 
ὠφελοῦνται. 

πολλὰ χαίρει» φράσας ἀποταξάμενος, 
ἀπογνούς, ef. ν. χαίρειν φράσαντες. 

πολλαὶ ὁ᾽ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ µάτην ἔτι 

θυμῷ κατηπείλησα». ἀλλ’ ὁ νοῦς ὅταν αὐτὸ 
γένηται, φροῦδα τάπειλήματα”. 8060 οὐ». 
τοτέςι, πολλοὶ ἄνθρωποι πολλὰ ἀπειλίσατ. 

τες ἐκ θυιιᾶ, πέψαντες τὸν θυμὸν καὶ καὶ 
Φεςηκότα νοῦν ἀναλαβόντες ἐπαύσαντο τὸ: 
ἀπειλῶν. 

πολλαῖς πληγαϊῖς δρῦς δαμάζεται, 
παροιμία πρὸς τοὺς ὁυσαλώτες καὶ ὄτσες 
τεργάςας. 

πολλὰς ἐπιτρίβεσθαι: (Α Ναὺ. ο 2 
“ἐπετρίβετο τυπτόµενος πολλὰς ὡς τὰς µε 
σας ἀφανίζων.' καὶ ὁ ἀπόσολος (ἴναο. 134; 
““δαρήσεται πολλάςι 



πολλαχῶς -- Πολύβισς 
— — * πολλαχῶς. τοῦτο διττόν ἐσι, τὸ μὲν ἐν 

} / «κ 6 ΄ -- 4 22 

ὀνόμασι», ἃ ὁμώνυια καλεῖται, τὸ δὲ ἐν λόγω, 
ἃ εἰώθασι» ἀμφίβολα λέγειν. οἷον τὸ ἆγα- 
δὸν ἄλλως λέγεται κατὰ δικαιοσύνης καὶ ἂν- 
ὁρίας, ἄλλως δὲ καὶ κατὰ τοῦ εὐεκτικοῦ τε 
καὶ ὑγιεινοῦ' λέγεται γὰρ καὶ ταῦτα ἀγαθά. 

5  Πόλλης «4ἰγιεὺς ἀπὸ «4ἰγῶν τῆς 4σίας 
— να 4 | 4 . τν 4 

(κεῖται δὲ πλησίον Μαγνησίας καὶ αμύρνης), 
φιλόσοφος, ἔγραψε κατὰ ςοιχεῖον συμβολικὰ 
ἐν βιῤλίοις ῥ’, οἰωνοσκοπικὰ ἐν ῥιῤλίοις η, 
ἀριθμητικὰ ἐν βιῤλίοις , ἰήκωτα ἐν ῥι- 
2 3 - ο / βλίοις ῥ’, περὶ τῆς καθ’ Ὅμηφον οἰωνοπολήης, 

περὶ τῆς παρὰ Γυρρηνοῖς µαντικῆς, ἴατρο- 
συμβολικά, περὶ ὑρυοκολάπτα ἱερὸν λόγον, 
κατοικιδίων α’, Φηρευτικό», συμπανειῶν καὶ 
ἀντιπαθειῶν γ΄, περὶ κεραυνῶν καὶ τῆς αὖ- 

τῶν παρατηρήσεως, καὶ ἄλλα. 
b Πόλλης ὄνομα µάντεως' καὶ κλίεται 
ΓΠόλλητος. ὃς συνέγραψε τὸ ἐνόδιον οἰώνισμα, 
ὅτι ἐὰν ἀπαντήσῃη τις τόδε ῥαςάζω», τόδε 

σημαίνει, 
πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ δηρᾶσδαι 

κενά. 8 ΕΙ. 1054. 
Ηόλλις ὄνομα κύριον. 
πόλλ᾽ οἱ δ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ ἐχῖνος ἓν 

μέγα. 
πολλοὶ δριοβύόλοι, παῦροι δέ τε 

µιάντιες ἄνδρες. ὡριαὶ καλοῦνται αἱ µαν- 
τικαὶ ιῆφοι, καὶ τὸ μαντεύεσθαι φριάσαι. 

J 4 Ὕώ ⸗ - . 2* 

πολλοὶ μὲν ἐχφροί, παῦρα ὃ ὦφε- 
λήσιμοι. 

πολλοί σε µισήσουσιν, ἐὰν σαυ- 
τὸν φιλῆς. τοῦτό φασι τὰς ρύμφας πρὸς 

9 τ4 - 2 « 9— 

τὸν Νάρκισσο» εἰπεῖν, ἀποβλέποντα εἲς τὰς 

πηγὰς διὰ τὴν οἰκείαν» µορφή». 
. . ” —* 

πολλοί ςρατηγοὶ Καρίαν ἁἀπώλε- 
σα», διὰ τὴν «4λικαρνασσᾶ πολιορκία», ἐπὶ 
τῶν μὴ ὑμογνωμονούντων. 

πολλόν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖςον' ἐν μύθδοις 

“τὸ δὲ πολλὺν ἀγήνορα πιέµφετο τέγριν) (οί, 
ν. ἄδεν). 

/ * - } —3 — ΄ J 

πολλός ἀρσενικῶς ἀντὶ τοῦ πολύς" «4ρ- 

ριανός (Ἰπα. 5 ϐ) ̓ ᾿{ιονύσου μὲν πέρι πολλὺς 
λόγος κατέχει, ᾿Ηρακλέες δὲ πέρι α πολλός.' 

πολλοςημόριον τὸ ἔσχατον µέρος τῆς 

7ης. 
⸗ * J ⸗ 

πολλοςόν ἐπὶ τάξεως καὶ µορίᾳ «{ημο- 
4 

σθένης καὶ ἄλλοι. 
- * . 

πολλοςῷ ἐσχάτῳ" "οτε καθ ἡλικίαν σι 
οὔτε εἲς τὰ ἄλλα προύχοντι, ἀλλὰ τοῖς πᾶσι ! κρὰν ἱςορίαν ο 
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πολλοςῷ ὄντι.”' 
πολλοῦ ἀντὶ τοῦ πάνυ' (Α Nub. 945) 

''θρασὺς εἰ πολλοῦ.' καὶ 'πολλοῦ γε δεῖ, 
* 1 -”- 2 ο 

πολλοῦ γε καὶ δεῖ οὐδὲ ὀλως. 

πολλοῦ δὴ δέω καὶ λέγειν σιωπῶ, 
4 λή 7 | — λέν 2 9— 

πόρρω λίαν εἰμί τοῦ λέγειν, οὗ βούλομαι 

λέγει». 
πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χί- 

λιοι (Α Nub. 1193), ἐπὶ τῶν ἐκ παντὸς τρό- 
που νικήσειν ἐπαγγελλομένω». 

πόλος οὐρανός, καὶ πόλου οὐρανοῦ ἡ 
κόσµα. “ρισοφάνης (Αν. 179) “ὀρνίδων πό- 
λος. τὸ μέν τι παραφράζει τὸ προειρηµένον 

— 2 4 ΄ * ⸗ J 

τῶν ὀρνίθων, οτι τύπος αὐτῶν ἐν ᾧ διατρί- 

βεσι, τὸ δὲ καὶ πρὸς τὺν σχηματισμὸν τοῦ 
» * * ⸗ J 4 ελ. . 

ὀνόματος παίζει, τύπος καὶ πόλος. ἑξῆς δὲ 
3 * —1 -- — — 
ἐτυμολογεῖ αὐτὸν πο τοῦ πολεῖσφαι' πὀλον 

}ὰρ οἱ παλαιοὶ οὐχ ὡς οἱ νεώτεροι σημεῖόν 
τι καὶ πέρας ἄξονος, ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπα». 
Εὐριπίδης Πειρίθῳ "καὶ τὸν 4τλάντειο» φρε- 

- * * J * — ⁊ 

ρῶ» πόλο», ὡς αὐτοῦ τε περιπολεμένε καὶ 
δὲ αὐτοῦ πάντων ἐρχομένων. ὥσπερ εἴποι 

΄ ο τ - — J 

τις τόπος. ὅτι δὲ πολεῖται τᾶῶτο καὶ διέρχε- 
ται ἅπαντα, διὰ τᾶτο καλεῖται νῦν πόλος, 

πολύ πλεῖςον. 

πολύαινος πολλᾶᾷ ἐπαίνε ἄξιος. 
Πολύαινος Ἰ[ακεδὼν ῥήτωρ περὶ Θη-8 

ῥῶν, τακτικὰ βιῤλία Υ. 
* . 

Πολύαινος Σαρδιανὺς σοφιςής, ΊγΕγο-ὺ 
. 3 Ἡ .” 4 / * ιά 

νὼς ἐπὶ τᾶ πρωτα Καίσαρος Γωΐου, λόγους 

ῥικανικούς, καὶ δικῶν ἤτοι συνηγοριῶν ὑπυ- 

τυπώσεις, Φριάμβυ Παρθικᾶ ῥιῤλία Υ, καὶ 
ἄλλα, 

πολυάιξ πολυόρµητος. Ἠοπι. Ε811. 
Πολυάκης ὄνομα κύριον. 
πολυάνὑριον μνῆμα, τάφο», τὸ ὕρυ- 

λάµενο» παρὰ πολλοῖς ξενοτάφιον" (Ἐαπαρ. 
p. 117 Nieb.) '“ὁ δὲ Γωϊνᾶς ἐξεχώρει τῆς πύ- 
λεως, καταλιπὼν αὐτὴν πολυάνδριον καὶ πο- 
λυτελῆ τάφο», ὅἔπω τεδαμμένων τῶν ἐνωκη- 

4 * 4 . 

κότω». καὶ «4ἰλιανός '"θάψαντες δὲ τὲς νε- 
κρὶς εἰργάσαντο κοινὺν πολυάνδριον.” 

πολυαύλακος μεγάλα, πλατέος' (ΑΡ ὃ 
938) *4 πεδίη πολυαύλακος 6 γεραιός.᾽' 

Πολύβιος .{ύκα υἱός, ἀπὸ ΠΠεγάλης 

πόλεως τῆς "4ρκαδίας, καθηγησάμένος «κη- 

πίωνος τῇ 4φρικανᾶ, ὅτε καὶ Παναίτιος ὁ 

φιλόσοφος, γεγονιὸς κατὰ Πτολεμαῖον τὸν 
ιά 9 

ἐπικληθέντα εὐεργέτην. ἅτος ἔγραφψε τὴν µία: 
“ * 

ἐν ῥιῤλίοις µ’. ρ. 
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Ὦ 2 * * * ⸗ 4 2 * 

χεται δὲ ἀπὸ τῆς φιυγῆς Ἰκλεομένες τὸ ὅπαρ- 
’ J * , -- / . κ 

τιάτε καὶ τῆς Φιλίππε τὰ Περσέως υἱῆᾷ δια- 
δοχῆς τῶν Μακεδόνων», τὰ ἑξῆς ἐπισυνάπτων 
Ρωμαίων. 

΄. * ’ 

ΗΠόλυῤος ὀνομα κύριον. 
πολυβότειρα πολλὰς τρέφασα. 

» ΄ 

ΠΗολύβοτον ὄνομα τόπα. ἢ τὸ 
τρέφο», λιπαρό». 

πολυγηδής πολυχαρής. 
πολυγλεύκε πολυοίνη" (ΑΡ 0 238) "ἐδὲ 

πολυγλεύκα γειομάρος βύτρυος. 
’ * 7 — 

πολύγληνον πολυύμματον" ᾿οἷα πολὺ- 
΄ εἰ ’ .. * 3 * 

γληνον ῥουκόλον Ἱναχίης, ἐν ἐπιγράμμασιν 
(ΑΡ 5 260), 

΄ T .. , Γ 1 
. ΠΠολύγνωτος. οὗτος ζωγράφος μὲν {ν 
) 4 —E ’ 22* J J 

τὴν τέχνη», Θάσιος δὲ τὸ γένος, υἱὸς δὲ καὶ 
μαθητὴς «4γλαοφῶντος, τυχὼν δὲ τῆς 49θη- 
ναίων πολιτείας ἡ ἐπεὶ τὴν ποικίλη» σοὰν 
ἀνέγραψε προῖκα, ἢ ὡς ἔνιοι τὰς ἐν τῷ Όη- 

— . . ο) 3 4 —* 

σαυρῷ καὶ τὰς ἐν ἀνακείῳ γραφάς. Harp. 
ν . ὁ — 

πολυδαιδάλε (Ποπ. T358) πολλὰ ποι- 

κίλματα ἔχοντος. 
Πολυδάµας Σκοτεβσαῖος παγκρατιαςής, 

1. — 

ὃς ἐγένετο µέγιςος τῶν κατ αὐτὸν πάντων 
2 

ἀνθρώπων" ὃς καὶ νέος ὢν ἀπέκτεινε λέοντα 
ἐν τῷ Ὀλύμπῳ Μακεδονίας, οὐδενὶ ἐσκευα- 
σµένος ὅπλῳ. εἲς ἀγέλην δὲ ῥοῶν εἰσελθῶν 
ὁ αὐτὸς τὸν µέγιςσον καὶ ἀγριώτατον ταῦρον 
λαβὼν τοῦ ἑτέρα τῶν ὀπισθίων ποδῶν τῆς 

— — 2“ J “9 

χηλῆς κατεῖχεν ἄκρας καὶ ἐκ ἀνίει" ὁ δὲ ταῦ- 
- 1 — ο .. Ν 5 ’ 

ρος πηδῶν ἀφῆκετῷ Πολυδάμαντιτην ὑπλην, 
ὁ αὐτὸς ἄνδρα ἡνίοχον ἐλαύνοντα σπεαδῇ τὸ 
.”. ’ — ΄ ΄ - τρ, 

ἅριια ἐπέσχε τᾶ πρόσω, λαβύμενος τῇ ἑτέρᾳ 
τῶν χειρῶν τὸ ἅρμα καὶ ςήσας τὸς ἕππους. 

/ ι — ς ς » —— εν κ ὁ 
τότε «{αρεῖος ὁ νόνος «4ρταξέρξεα νιὸς ἀκέ- 

σας τὰ ἔργα δώροις ἐλὼεῖν παρ) αὐτὸν ἔπεισε" 
τρεῖς δὲ τῶν ἀθανάτων καλυµένω» κατὰ 
πρόκλησιν ιονομµιαχήσαντας ὁ Πολυδάμας 
ἀπέκτεινε. ταῦτα τὰ ἔργα ἐπὶ τᾶ ἀνριάντος 
ἐδηλᾶντο ἐν Ὀλυμπίῃ. ἔμελλε ὁ᾽ ὑπὸ τῆς ἑαυ- 

—  ὁ 3 * ς . δα - έ Ὕ . 

τοῦ ῥώμης ἀπολέσύθαι ὡς καὶ ἄλλοι οἱ ἐπὶ 
ἰσχύι μέγα φρονήσαντές, ὡς καὶ Ὅμκηρος περὶ 
Ἕκτορος (7 407) "δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν 

* J J J /. 5’ , 
μένος. εἰσελθώ» γὰρ εἰς σπήλαιο» ωρᾳ Φέ 
ρὲς ἅμα τοῖς συµπύταις, καὶ της κορυφης 

τὸ σπηλαίη κατὰ τύχην διαρρηγνυμµένης καὶ 
θάνατον ἀπειλόσης, οἱ μὲν ἄλλοι ὀρόμω φεύ- 
γΗσιν, αὐτὸς δὲ ἔμεινε τὰς χεῖρας ἀνασχὼν 
ὡς ἀνθέξων ἐπιπίπτοντι τῷ σπηλαίῳ, καὶ 
αὐτόθι ἐτελεύτησε, Pausan. 6 5, 

3 
— 

Πόλυβος — Πολύκαρπος 

Πολυδεύκης Ναυκρατίης' τοὲς δἱ 

"ρδεέννας σοφιςὴν γράφεσι παίζοντες" πό» 

λις δὲ Φοινίκης ἡ “ρδέεννα. ἐπαίδεισε δὲ 
ἐν 4θήναις ἐπὶ Κομόδε τᾶ βασιλέως, καὶ 
ἐτελεύτησεν ἔτη βιὰς η΄ καὶ ν, συντάξας βι- 
Αλία ταῦτα, ὀνομαςικὺν ἐν ῥιῤλίοις ὁ {ει 

δὲ συναγωγὴ τῶν διαγόρως κατὰ τᾶ αετοί 

λεγοκένων), διαλέξεις ἦτοι λαλιάς, μελέτας, 

εἰς ἹΚόμοδον Καίσαρα ἐπιδαλάμιον, Εωμαῖ 

κὺν λύγον, σαλπιγκτὴν 1 ἀγῶνα μονσιαύ, 

κατὰ Σωκράτᾶς, κατὰ Φινωπέω», Πωνελλή 

10», 4ρκαδικό», καὶ ἕτερα. 

πολυδίψιον (Ποπ. 4 171) ἡ τὸ πολλοῖς 
ἔτεσι διψῆσα», ἀπὸ ἱςορίας, ἡ τὸ ἐπιπόθητον. 

Πολύδωρος ὄνομα κύριον. 
πολυειδής πολύμόρφος, καὶ πολτει: 

ὁύα ἡ ποικιλία, 
πολύενος ὃ πολυχρόνιος. 
πολύευκτον τίµτον, πολοπόδητο». 
Πολύευκτος κωµικύς. τότε δρᾶκά ἔτυ 

Ηνίοχος, ὡς «4φήναιος ἓν «Ζειπνοσοφισταῖς 
. 396) φησί». ο ν. Ηνίοχος. 

Πολύζηλος κωμµικύς. ὀϕράματα αἰτεί 
Νίπτρα, «{ημοτυνδάρεως, νεσῶν γοναί, Au 
»ύσε γοναί, “4φροδίτης γοναί, 

πολυζύγῳ πολυκαθδέδρῳ. Hom. Β 213. 
πολυήκοος" "ἀδὲ ἦν τῶν βιβλίων τη 

λυήκοος, ἀλλὰ ῥώμῃ γενναίας φύσεως α’ 
Φεῶν ἀγχισπόρα ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν ἦν ὅτι 
μάσιος. εἶπεν ἂν τις τῶν φοιτητῶν ὡς ὅτε: 
ὁ ἀνὴο οὐ φΦέγγοιτο λόγους ἀλλὰ ποιον: 
των ἐσίας' (αππαςο. Ῥ]ιοί. p. 308). 

πολύνρονον πολυφάρµακον" θρόνα τός 
τὰ ἄνθη" Ounooc A 441) "ἐν δὲ θρύνα πο: 

κίλ ἔπασσε. τάττεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πε 
»ούργου. 

πολυθρύλητον πεφηισμένον, δια ε 

ῥοημιένον, ὀνομαςύτατον. 
Πολύιδος (Ποιι. E 

κύριον. 
149. Ν 6603) ὄνοια 

πολυκαγκής ὁ κατάξηρος τόπος. 

Πολύκαρπος Ἰωάννου τᾶ εὐαγγελιςτ 
καὶ Φεολόγε ἀκροατής, διάδοχος δὲ Βεανὶ. 
τοῦ πρώτη ἐπισκοπήσαντος τῆς σιαρνας' 
ἐκκλησίας" ὃς καὶ µετ αὐτὸν τῆς ἐπισχυτῖς 
δεύτερος ἐκράτησε, καὶ µαρτυρίω τῷ τη 
Ἄριςῦ τετελείωται ἐπὶ Μάρκου «άντωνίσο 
ἔγραψεν ἐπιςολὴν πρὺς ΦΜλιππισίους ποττ 
Φαυμασήν, καὶ πρὸς τὸν μάγαν «Πιονύσ 

τὸν '4ρεωπαγίτην, καὶ πρὸς ἄλλας ἐκκλησίος. 



πολυκαρπότατος -- πολύτλας 
ιά ν ” 

οὗτος διά τινας αἰτίας τᾶ πάσχα, ῥασιλεύ- 
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πολύποδος ὁμοιότης πρὸς τοὺς ἐἔξο- 

οντος 4ντωνίνεα τὸ Πίου καὶ ἐπισκοπᾶντος | μοιοῦντάς τισιν ἑαυτούς. 

τῆς ἐκκλησίας Ρώμης "ἀνικήτου, ἐπέςη τῇ 
Ῥώμῃ, ἐν ᾗ καὶ πολλὴς τῷ δόγματι ἸΜαρ- 
χίωνος καὶ Βαλεντίνα πιςεύσαντας ἀνεκαλέ- 

σατο. ἀπαντήσαντος δὲ αὐτῷ ἐξ αὐτομάτου 

ΠΜαρκίωνος, καὶ εἰρηκύτος "'γρώριζε ἡμᾶς 

Πολύκαρπε,” ἀπεκρίθηῃ "γνωρίζω σε πρωτό- 
τοκο» τᾷ ὁιαβόλεα υἱόν. Sophronius. 

πολυκαρπότατος τόπος εὔγειος. 
πολύκεςος πολυκέντητος. Ἠοπι. Γ 871. 
πολυκηδέος πολυφροντίσα. 
πολύκλειτος πάνυ ἔνδοξος. πολύκλη- 

τοι δὲ (ἨΠοπι. 438) ἐκ πολλῶν κεκληµένοι 
τόπω». 

πολυκλῆσι πολυκαθέδροις. 
χλήισιν (Ποπ. Η74) ὁμοίως. 

πολύκμητος πολυκάµατος. 
. Πολυκράτης θηναῖος ῥήτωρ δεινός 
τε καὶ τὺς κατὰ Σωκράτες λόγες δύο 4νύτῳ 

καὶ ἸἨελήτῳ γράψας. 
ν Πολυκράτης ὁ τῆς Κύπρι ἄρχων ἐπὶ 
Ητολεμαίη τὸ παιδὸς τυγχάνων», πίςιν εἶγε 
καὶ βίον ἐνάρετον, μετὰ δὲ ταῦτα προβαι: 
»άσης ἤδη τῆς ἡλικίας ὁλοσχερῶς εἰς ἀσέλ- 
γεια» ἐξώκειλε καὶ βίον ἀπρεπῆ (Ρο]γὺ. 17 36). 
κλίνεται δὲ Πολυκράτες. 

πολύκρη νο» (πολύκνημον Hom. 497) 
ὁύσβατο», ὀρεινόν. 

ΠΗολυκτόριος ὄνομα τύπε. 
ΗΠολύκτωρ ὄνομα κύριο». Ἠοπι, 49 397. 
(πολυκύμονος ὁαλάσσης. 
πολυλήτος πολλὰ κτήματα ἔχω». 
πολύλιςος πολυλιτάνευτος, Hom. 6445. 

πολυμάνεια. 
πολυμήλη πολυθρέμµατος γῆ. 
πολύμητις πολύῤαλος. 
ΗΠΙολύμνηςος καὶ “ριφράδης καὶ (Οἰώ: 

νιχος ἀρρητοποιοί. καὶ Πολυμνήσεια δὲ 
καὶ αὕτη κωμωῳδεῖται ἐπὶ αἰσχρότητι" 1έρα- 
τῖνος "καὶ Πολυμνήςει ἀείδει ρσικήν τε 
µανδάνει.' 4ριςοφάνης (Βη. 1384) "ὅσις ὂν 
τοιᾶτον ἄνδρα μὴ σφόδρα ῥδελύττεται, οὗ 
ποτ ἐκ ταὐτᾶ µεῦ ἡμῶν πίεται ποτηρίου. 

πολυπάμµονος (Ποπ. 4 4338) πλεσία. 
πολυπέδακα (Ποπ. ϐ 47) πυλλὰς άνα- 

βολὰς ἔχεσαν, τητέςιν ἀναῤλύσεις. 

πολυπλήψεια. 
πολύποδος δίκη» αὐτὸς ἑαυτὺν κατα- 

φαγώ». 

καὶ πολυ- 

Πολυποίτης ὄνομα κύριον. Hom. 180. 
πολυπραγμοσύνη καὶ πολυπρά- 

γμω». ὃ σπυνδαῖος οὐκ ἔσι πολυπράγµω». 
τᾶτο ῥηλόμενοι δεῖξαι, τὴν πολυπραγμοσύ- 
»η» μεταλαβύντες εἲς (ιλοπραγμοσύνην άνα- 
σκενάζοµεν τὸ προκείµενον. ὁ μὲν γὰρ πολυ: 
πράγµων ἀδέπω φανερὰν ἁμαρτίαν σημαίνειν 
δοκεῖ, εἴγε πολυπράγκων μέν ἐσιν ὁ ἐν πολ- 
λοῖς κυλιόµενος πράγµασι, δύναται δὲ τᾶτο 
καὶ ἀπὺ τύχης τινὶ περι;ενέσφαι" ὁ δὲ φιλο- 
πράγκων διάθεσιν ἤδη καὶ οἰκειότητα τὴν 
πρὸς τὰ πράγματα δηλοῖ καὶ σπουδὴν καὶ 
ἀἄρεσιν, ὃ ἀλλότριον τοῦ σπουδαίου. alex. 
Aphrod. in Τορ. 2. 

πολυπτύχου (Ποιη. ϐ 411) πυλλὰς ἆπο- 

χλείσεις ἔχοντος, οἷον πτύχας. 
πολύρρηνες (Ποπ. { 154) πολλὰ ὑρέµ- 

µατα ἔχοντες. 
πολύς σφοδρός. 
πολυσμαράγοις ἠχητικοῖς. 
πολυσπαθής ὁ πλεισάκις ὑπὸ σπάθης 

ἐνερι δείς". ἐν ἐπιγράμιασι (ΑΡ 6 89) "Ίπολυ- 
σπαθδέω» µελεδήκονα κερκίδα πέπλων. 

Πολύςρατος. οὗτος αἰτίαν ἔχων τοῦ 
᾿Ερμᾶς περικόψαι ἀνπρέδη ὑπὸ “4δηναίων" 
οὗ «Συσίας μέμνηται. ἕτερος δέ ἐςιν ὑπὲρ ἃ 
λόγον ἔγραψεν ὁ αὐτὸς «{υσίας. ἄλλος ὅ ἂν 

εἴη οὗ μνημονεύει «Πημοσθένης ἐν Φιλιππι- 
κοῖς (4 393), λέγων αὐτόν ποτε ἐν Κορίθῳ 

ξενικὺν τρέφει». (ιήποτε μέντοι ἐνταῦθα δεῖ 
γράφειν Πολύτροπον ἀνεὶ τᾶ Πολυςράτου" 
παρὰ μηδενὶ γάρ φησιν ὁ «Ἱίδυμος εὑρηκέ- 
ναι τὸν Πολύςρατον ἡγησάμενον τὸ ἐν Κο- 
ρίνθ Ξενικᾶ, τὸν μέντοι Πολύτροπον 4θη- 
ναΐζων εἶναι. Harp. 

πολ υσχιδής πολυµερής. καὶ 
σχιδῆ ζῴα ἄνθρωπος κύων λέων, καὶ εἰ τι 

ἄλλο, οἷς συµβέβηκε πολυτοκεῖν. 
πολυτελές ὁαπανηρόν: μα, σ 

27) "τὺ γὰρ ἔχει αὐτὸς πρὸς τὺν ἐκ τῆς 
«4εκελείας πύλεμον πολυτελὲς ἐφαίνέτο.' καὶ 

πολυτελέσι πολυδαπάνοις' τέλος γὰρ τὸ 
ῥαπάνιμα. καὶ πολυτέλεια. 

πολυτιμητιζόµενος Ψεραπευόμενος. 
πολυτίμήτο 5᾿ “"ἐψηλάφων τὰς ὕπομνη- 

ματισμούς, οὓς ὁ πολυτίκητος Ηρακλείδης 

ἦκεν ἔχων,"' ὁ πολυτιώρητος, 

πολύτλας πολλὰ ὑπομένων 

πολυ- 
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πολυφασίας πολυλογίας, 
4 ’ 

πολυφλοέσβου πολυταράχε. 
πολυφόρβη γῆ (Ποια, 1564) ἡ πολλὰς 

τρέφουσα. 
΄ . ο 

πολυφόρῳ" “4ριςεοφάνης (Ῥ]:. 854) ᾿"οὐ- 
τω πολυφόρῳ συγκέκραµαι δαίμονι' ἀντὶ τὸ 
πολλά µοι κακὰ ὑφ ἕνα καιρὸν φέροντι, ἡ 
ποικίλω, ἀπὸ τᾷ πολὺ ὕδωρ ἐπιδεχοιιένα οἳ- 

΄ α ΄ 4 — * 4 

νου. τουτέσιν ἀκράτῳ καὶ ἰσχυρῳ πρὺς τὺ 
” * J 

κακόν' πολυφόρο» γὰρ ἔλεγον τὸν πολλὴν 
κρᾶσιν δεχόµενον, ὀλιγοφόρον δὲ τὸν ὀλίγην. 
ἢ μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν ἀνθέων τῶν δένδρων». 

πολυφραδέςερο» συνετὸν ἐν λύγοις. 
πολύφρονος. Ποπ. Φ 367. 
πολύχε» πολυφόρητο», ἡ πολυειδῆ. 
πολυωδθυνία. καὶ πολυώδυνος ὁ ἐν 

µεγάλη θλίψει ὦ». 
’ 4 . 4 / 

πολυωπόν τὺ πολύτρητον δίκτυο». Hom. 

A 386. 

πολυωρήσεις (9. 137 3) πολλὴν φρον- 
τίδα ποιήσεις, φιυλάδεις. καὶ πολυωρία ἡᾗ 
1 2. .ν ” 1 * 2 * / ἐπιμέλεια":. Ὁ δὲ ἐδεῖτο τᾷ Φεᾶ πολυωρίας 

* — * 2** —3* χ — 

τυχεῖν τῆς ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὖδις «4ἰλιανος 
(ο. ν. ἡμίσεια) ᾿ δεομένῳ δὲ πολνωρίας τυχεῖν 
καὶ ῥοπῆς τῆς ἐς τὸ κρεῖττο» ἐκ ἐπένευσε. | 

πόµα κεκραμένον τρία καὶ δύο 
/ “κ 3 - 4 » R ΄ 

τρία µέρη ὕδατος ἐπιδεχόμενον, οἵνη δὲ δύο. 
2 39— J . ο 
ἀρίςη κρᾶσις οἴνα δύο µέρη καὶ Όδατος τρία, 
eſ. ν. κεκραμένον. 

⸗ 1 / { J . πομπεία λοιδορία" καὶ οἱ δικανικοὶ 
χρῶνται τῷ ὀνόματι, λέγεται πομπεῖα καὶ 
τὰ εἷς ποιπὰς κατασκευαζόµενα σκεύη, ὡς 
ὁ αὐτὸς ῥήτωρ ἐν τοῖς κατὰ «4νδροτίωνος 
(8) ὑποσημαίνε. (Φιλόχορος δέ φησιν ὡς 

4 — * — 

πρότερον ἐχρώντο οἱ “4ὑηναῖοι τοῖς ἐκ τῆς 
ἐσίας τῶν λ’ κατασκευασθεῖσιν, ὀψὲ δὲ καὶ 
2 F ⸗ * * 

4νδροτίων ἄλλα κατεσκεύασε. Harp. 
πομπείας καὶ πομπεύειν ἀνεὶ τὸ λοι- 

δορίας καὶ λοιδορεῖν «{ημοσῦένης ἐν τῷ ὑπὲρ 
Κτησιφῶντος (11). ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐν 
ταῖς «Πιονυσιακαῖς πομπαῖς ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν 
λοιδορθµένων» ἀλλήλοις" Ἡένανδρος Περιν- 
Φίᾳ "ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν εἰσὶ πομπεῖαί τινες 

ή / .. 

σφόδρα λοίδοροι. 
πομπεύει ὡς νενικηκὼς μεγαληγορεῖ, 
Πομπήιος. ὅτι Πομπήιος ὁ μέγας ἐπι- 

κληθείς, ὕπατος καὶ ςρατηγὸς Ῥωμαίων, τὸν 
5 * .” γι ⸗ * 1 

πρὸς Πιθριδάτην καὶ Γη ράνην πύλεμον ἄνε- 
δέξατο, καὶ τὸν μὲν Ἠιώριδάτην κατὰ τὴν 
— “ἁρμενίαν »υκτομαχία κατηγωνίσατο, 

πι] 

πολυφασίας -- Πομπήιος) 
ε :- J — 

ὡς πὸ ςρατόπεδο» αὐτᾶ διαρπάσαι καὶ ; 
͵ ῃ - - ε ' 

κυριάδας ὁπλιτῶν καταβαλεῖ». ὁ ἂν Ἠιοον 
— — ’ 

ὁάτης γυμνωθεὶς παντάπασι τῆς δυνάµέως 
διαφεύγειν ἀγαπητῶς ἅμα τῇ γαμετῃ καὶ 

ς . ' ή" / .“͵ 
{ 4 ΄ ἵτισὶν ἀκολόθοις Ἱκανὸς γέγονεν" εἶκα κατα" 

σασιασθεὶς ὑπὸ τᾷ παιδὸς Φαρνάκου παρὺ 

τοῖς οἰκείοις ς«ρατιώταις, καὶ πρὸς Φάνατον 

ἀναγκαῖον ἐλαθείς, φάρµακον δηλητήριο 
- . / ε J J 

ἐκπιὼν τελευτᾷ περὶ τὸν βόσποφον. àädedi 
παῖς αὐτῷ Φαρνάκης γίνεται διάδοχος τῆς 
1 - . 1 ΄ * ευ “ * 1 

ἀρχῆς. ὃ δὲ Πομπήιος ἐπὶ Τιράνην γι 
4 — να.) ΄ 1 ΄ X 

τὴν ςρατιάν. ὁ δὲ ἁρμένιος διὰ μάχης εἷ- 
— — * ⸗ * 4 

Φεῖν τοῖς ᾿Ῥωμαίοις ϐ λυσιτελὲς ηγησάµένος 
ε. ν * J 1 ΄ 8 ΄ . 
ἐνδιδὲς ἑαυτὸν ἀφίκετο πρὸς Πομπητον, κα 
πρὺς τοῖς γόνασιν αὐτᾷ πεσὼν καὶ τὸ ὑιά- 

όημα τῆς κεφαλῆς ἀφελὼν ἐν ταῖς ἐκείνοι 
΄ ζ * J 

χερσὶ κατέθετο" οἷς δὴ καμφὺεὶς τὸν Φεμὸν 
ὁ Πομπήιος ἀνίςησί τε αὐτὸν καὶ τὸ διή: 
ὄηκα πάλιν ἀποδίδωσιν, αὐτὸς τῇ τᾶ 4ρως 
νίε τᾶτο περιθεὶς κεφαλῇῃ, τά τε ἄλλα ιά 

* 4 ἳ | .. 

τιμῆς τὸν ἄνδρα γεν. ἀφαιρέσει δὲ ὅμως 

Γ μέρες τινὸς τῆς ἀρχῆς καὶ χρήκασι πολλοῖς 
—— τὸν ᾽ἁρμένιον: δυρίαν τε γὰρ καὶ 
Φοινίκη» ἀπετέμετο, καὶ πεντακισχίλια τα" 

λαντα ἀργυρίο τῷ Ρωμαίων δήμῳ καταβο: 
* J - 27* νοκ. / 

λεῖν, ἅτε χειρῶν ἀδίκων ἀρξάκμενον, προσ: 
΄ . - 3 . { ΄ * ηνόγκασε. μετὰ ταῦτα 4λβανὺς ὑπέταξε, καὶ 

. ς / - Σε” 1 [ή 4 

τὸν βασιλέα τῶν Ἰβήρων 4ρσάκην φεύγω 
ἡνάγκασε, καὶ τὴν μικρὰν “4ρμενίαν {πι 

’ - * — 3 4 1 4 

τάρῳ τῷ δυνάςῃ τῆς Γαλατίας ἐδωρήσατο, 
4 ΄ . ΄ * 3 — 

᾿ἀτταλόν τε καὶ Πνυλαιμένεα ἐπὲ τὴν utio 
— * 

ἀργὴν τῆς Παφλαγονίας κατήγάγεν ἐξεληλα: 
ß . - ῃ .΄. — 

μιένες ποὺς τῇ ᾿Ηιδριδάτε, [κόλχοις τε ἐφ'' 
{ ΄ ο} δ το * J 

ςησιν ἠγεμόνα. ἐφ οἷς Σύρας τε καὶ 4ραβας 
κατεςρέψατο, καὶ Γαδαίως τρίτῳ μηνὶ παρι" 
ςήσατο. ἐκ δὲ τῶν» τᾶ ἱερᾶ ἀνανηιάτων οἳ- 
δὲν διήρπασε», ἀλλὰ πάντα ὑπὸ ἀναγραφῦν 

΄ * ΄ — 

ποιησάµενος «ἀριςοῤόλω παρέδωκεν" "Ύρκα: 
J 2* »ὺν γὰρ εἰς τὴν Ρωμαίων ἐξέπεμψε δέσμιον. 

Πομπήιος Γωμαίων ς«ρατηγός, περὶ οἵὲ 

φασὶν ὅτι μετὰ τὰς σπονδὰς δευερεῖν τὸν 

Καίσαρα καὶ “ντώνιο» παρὰ Πομπηίῳ τὸ 
παιδὶ Πομπηία, ἐν τῇ σρατηγίδι νηὶ παρα" 

- - ⁊ Π 

σκευασαμένῳ τὸ δεῖπνον" τὂτον γὰρ ἔφη ο 
- - - 7 . »0» αὑτῷ καταλελεῖφθαι πατρῴον οἶκον. Πὸτ 

δὲ ἔνδον ὄντων καὶ τῆς συνεσίας ἀκμαζοι: 
— — 

σης Muvor τὸν πειρατή», τὰ πλείςου αξια 
τῷ Ποιπηίῳ ὑπηρετᾶντα, καὶ τότε προσε): 

— * — ε -- ..ς .... 

δεῖν αὐτῷ ησυχῃ, καὶ βαλει φάναι τας 
4 — ⸗ . 

ἀγκύρας τῆς νηὺς ὑποτεμὼν ποιήσω σε µ: 



πομπήν -- ποντίφιξ 

Σικελίας καὶ Σαρδῶνος ἀλλὰ τῆς 'Ῥωμαίων 
ἡγεμονίας κύριον; τὸν δὲ Πομπήιον ἆπο- 
κρίνασθαι ᾿ἔδει σε ὦ ἸΜηνᾶ τᾶτο πεποιηκέ- 
ναι, μὴ προειπόντα ἐμιοὶ τὴν ἐπιχείρησιν. νῦν 
δὲ ὁ πρὸς ἡμῶν ἐπιορκεῖν' τὰ παρόντα ςέρ- 
γωμεν.”. Το. Antioch. exe. Peir. p. 801. 

πομπή» τὴν πέµψιν, ἀποςολήν" Ouuv- 
ὀέδης ὁ΄ 408) ""ξύλων τε ναυπηγησίμων ποµ- 
πῃ, καὶ «4ἰλιανός (Υ. Η. 8 1) "καὶ τὸν δρά- 

κοντα τὸν ἐκ τῆς φΦείας πομπῆς ἥκοντα. 
''καὶ ἅμα τῇ κόρῃ παρεσκεύασε πομπὴν ἐπι- 
φανῆ, ἁρμάμαξάν τε λαμπρὰν καὶ ἐσθῆτα 
σοβαρὰν καὶ Φεραπείαν συχνήν.”' 

Πομπίλιος ὄνομα κύριον. καὶ πομπί- 
λος ἰχθῦς. 

πομπόν συνοδοιπόρον καὶ προπέµποντα. 
πομποςολεῖ ἐκπέμπει τῇ νηὶ τὸν σόλον. 
Πομπώνιος ὄνομα κύριον. 
πομφύλυγες αἱ ἐκ τῶν ὄμβρων ἢ ἄλ- 

λως καταφερόµεναι"' 'ὃ δὲ δίκην πομφολύ- 
γω» ἐκφύσεως διαλύει τὸ ὕπελον᾽' (Théophyl. 
Sim.4 15). 

πομφολὺγοπαφλάσμασιν ἐν ταῖς δί- 
ναις τῶν ὑδάτων' πομφόλυγες γὰρ αἱ φλυ- 
κταινώδεις ὀϊναι, ἀπὸ τὸ παφλάζειν (Δο]. Α 
Ran. 251). ᾿“ώσπερ πομφύλυξ ῥαγεῖσα ἀφα- 
— ὅτω μνήμη ὑπερηφάνα ὄλλυται μετὰ 
«άνατον. 

πομφόλυξ ἐκβθρασμὺὸς ὕδατος. 
πονεῖν ἐνεργεῖν. 
πονεῖσθαι ἐνεργεῖν: ᾿"Τραϊανὸς ὁ βα- 

σιλεὺς δίκαιος ἦν, καὶ τῷ σώματι ἐρρωμένος 
τεσσαρακοςὺν ὄἄγων ἔτος ἠρξε, καὶ ἠβόλετο 
ἐξ ἴσε πάντα τοῖς ἄλλοις τρόπον τινὰ πονεῖ- 
σαι Mio (855. 68 ϐ). 

πονεύμενον ἐνεργᾶντα. Ἠοπι. «{ 374. 
πονηρὰ κατὰ τρυγόνα ψάλλεις, 

ἐπὶ τῶν μογθηρῶς καὶ ἐπιπόνως ζώντων" καὶ 
γὰρ ἡ τρυγὼν ἐπειδὰν πεινᾷ, τότε μάλιστα 
ψάλλει. 

πονηρία ὁ ἐκ κατασκευῆς εἰς τινα παρά 
το πόνος γινόµενος, παρὰ τῷ ἀποςύλῳ Rom. 
1 209, 1 0οτ. 5 8). 

πονηροῖς κἀκ πονηρῶν εἲς ἅπαντα 
χοώµεθα, οἶἷσιν ᾗ πύλις πρὺ τοῦ ἐδὲ φαρ- 
μακοῖσιν εἰκῇ ῥᾳδίως ἐχρήσατ ἄν (Α Ran. 
7439), τετέςι τοῖς λεγομένοις καθάρµασι πό- 
λεως. ἐδὲν πονηρὸν ἀλλ ὅπερ καὶ Καλλι- 
κῶν" (Α Ρας, 362). ὁ Καλλικῶν ὅτος πρού- 
ὅωκε Σάμον --- πόλιν ἑτέραν (οἱ. ν. Κιλλι- 

875 

κώνο). µέμνηται δὲ καὶ Καλλίμαχος (1.227) 
"μὴ σύ γε, Θειόγενες, κύψας χέρα Καλλικύ- 
ωντος.. προδὲς δὲ ἸΜίλητον τοῖς πολεµίοις, 
πυνθανομένε τινὸς ὃ τι τᾶτο ἐποίησεν, ἀπο- 
κρίνασθαι, ἀγαθὰ Καλλικῶν. καὶ ρισοφά- 
νης φησὶ Elut. 863) τᾷ πονηρᾶ κόμματος 
ἀπὸ τᾶ παρακεκοµιµένε ἀργυρία. 

πόνηρος ἐπίπονος' ἡ πρώτη ὀξεῖα. ἐπὶν 
σώματος προπαροξύνετα, {οῦ. 5 7) 'ἕλκει 
πονήρῳ, ἐπὶ δὲ ψυχῆς ὀξυτόνως. 

πύνηρος. ἔςι παρὰ ἀριςοφάνει ἐν Πλότῳν 
(02320) "πονήρους }Υ εἶπας ἡμῖν ξυμμάχους, 
ἀντὶ τᾷ μοχθηρὲς καὶ ἐπιπόνας, ἀσφενεῖς, 

ἀπράκτες, ὥς φαμεν ""πονήρως ἔχει ἡμῖν τὰ 
πράγματα”. hilostrat. Her. p. 664). η ἀτυχής, 
ἄθλιος" ''ἐπὶ ὄνα πονήρας ὀχόμενος., λέγε- 
ται δὲ καὶ πονηρὸ» ὕδωρ τὸ νοσοποιόν. πο- 
»ηροὶ λέγονται καὶ ἐπίπονοι. καὶ παροιμία 
᾿πόνῳ πονηρός, µοχφηρός, σφόδρα πονη- 
ρύός, διὰ τὸν πόνον κατ ἐνέργειαν ὁ ἐπίπονος. 

πονήῄσαντα ἀντὶ τᾶ παλαιωθέντα" 4ρ- 
ριανός "τὰ δὲ πονήσαντα αὐταῖς ε χαλεπῶς 
ἐπεσκευάσὺη.' καὶ αὖδις "πονιμένῳ αὐτῷ 
περὶ τῆς βασιλείας τῶν Πάρθων» ξοιβάλ- 
λεσι δύο τινές, 

πόνον Ὅμηρος ἐπὶ τῆς ἐνεργείας τίθησι. 
καὶ πονεῖν τὸ ἐνεργεῖν. 

πόνον (4η πύντον) σπείρει», παροιμία 
ἐπὶ τῶν µάτην πονέντω». 

πόνος σπεδή, ἐπίτασις' "καὶ ἦν πόνος 

µυρίος ἑκάςοις ἐπειγομένοις ὁρᾶσαι τὸ προσ- 
ταχθέν, καὶ ἀγώνισμα ἐτίφετο ἕκαςος ἑαυτῇ 
τῆς Περσῶ» προθυμµίας τε καὶ σπεαδης. 

πόνος πόνῳ πόνον φέρει (8 ΑΙ. 866). 
λείπει ἡ πρός, ἵν ᾖ, ὁ πόνος πρὸς τῷ πόνῳ 
πύνον φέρει. καὶ ἔςι τὸ μὲν πόνος πόνῳ ἀρ- 

χαϊκό», ὡς ἔργον ἐπ᾽ ἔργω, τὸ δὲ δεύτερον 
πόνον κοινῶς, οἷον κάµατο». καὶ Ὅιηρος (Π 
111) “Ἱπάντη δὲ κακὺν κακῷ ἐξήρικται. Σο- 
φοκλῆς ἐν Τραχινίαις (99) Tros γὰρ εἰσάγει 
καὶ »ὺξ ἀπωθεῖται δεδεγμένον πόνον.' 

ποντίφιξ ὃ µέγας παρὰ Ῥωμαίοις ἵε- 
ρεύς, ὃν Νομᾶς ὁ Ρωμαίων νομοθέτης κα- 
τέςησεν, ἡνίκα βιαίῳ ῥεύματι φερόμενος ὁ 
Θύβρις τὸ πρεσβύτατον ζεῦγμα ἐλάμβανεν. 
εὐχὺς ;ὰρ ὅτος πρὺς τῷ ποταμῷ µειλικτη- 
ρίος ποιησάµενος μὴ διαξῆναι τὴν γέφυρα», 
ἔπεισε τὸν ποταμὸν ἡσυχῇ καὶ εὐτάκτως ἀνα- 
σχέσθαι τᾶ ζεύγματος, καὶ τὺς λεγομένας πον- 

τίφικας καὶ φλαμωίᾶς τοῖς ἱερεῦσιν ἐπέσησε. 
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⸗ ποντοβρόχες ὑπὸ Φαλάσσης ῥρεχομέ- 

νες. 3 Maccab. 6 4. 
4 / 1 ενις - - 

πόντος κυρίως μὲν ὁ ἔνδον τῆς Χερρο- 
»ήσε καὶ Εὐξείνη καλόμενος, κχαταχρηςικῶς 
δὲ πᾶσα ἡ Φάλασσα. καὶ παροιμία πόντο ᾖ ροι 
ἀγαθῶν,' ἐπὶ τῶν πολλών ἀγαθῶν καὶ µε- 

— c⸗ ή — * , 

γάλω», ὥσπερ αγαθών «Φάλασσα. «ριςοφά- 
7 J — ΄ 

νης '᾿ὦ Ποντοπόσειδον”' ἀντὶ τᾷ µέγιςσε Πό- 
σειδον, ἀπὸ τῇ πόντα μεταφορικῶς. οἩ. A 
Plut. 1051. 

ποπάδες' (ΑΡ 6235) "ἡ δὲ μελισσῶν 
ἀμβροσίη, πυκναί τ ἰταινέαι ποπάδες.᾽) 

πόπανα πλακέάντια πλατέα καὶ λεπτὰ 
καὶ περιφερῇ. 

* ΄ ΄ ή 

πόπανα εἰδικόν, προθύματα γενικόν (Α 
Plut. 660). 

Ποπλικόλας ὄνομα κύριον παρὰ Ῥω- 
κκαΐοις. 

ζ * 
Πόπλιος. ὕτος φιλοδοξήσας ἐν ἀρισο" 

χρατικῷ πολιτεύµατι τηλικαύτην περιεποιή- 
. 4 J ” - * 4 J 

σατο παρὰ μὲν τοῖς ὀχλοις εὔνοιαν» παρὰ δὲ 

τῷ συνεδρίῳ πίςιν, ὡςε ἐν τῷ δήκῳ κρίνειν 
. 5 6 ”ν 

τινὸς ἐπιῤαλλομένα κατὰ τὰ Γωμαίων ἔὔθῃη, 
καὶ πολλὰ κατηγορήσαντος καὶ πικρῶς, ἄλλο 
μὲν ἐφὲν εἶπε προελθώ», κ ἔφη δὲ πρέπον 

1 26 / ⸗ 2 3 ’ 

εἶναι τῷ Εωμαίων δήμῳ ὑδενὸς ἀκάειν κα: 
τηγορᾶντος Ποπλία Ἱκορνηλίω Ὑκιπίωνος, ὃν 
ὃν αὐτὴν τὴν τᾶ λέγειν ἐξησίαν ἔχεσιν οἱ 

* 
— ὧν ἀκέσαντες οἱ πολλοὶ παρα- 
χρῆμα ὁιελύθησαν πάντες ἐκ τῆς ἐκκλησίας, 

ἀπολιπύντες τὸν κατηγορᾶντα µόνον. Ῥο- 
lyb. 24 9. 

Πόπλιος. περὶ τότε τᾶ σρατηγᾶ ξητᾶσέ 
τινες τίνι τρόπῳ ἐγένετο ἐπεφανέσατος, ἀπὸ 
ποίας φύσεως ἤ τριβῆς ὁρμηνείς. οἱ μὲν ἐν 

ἄλλοι πάντες ἐπιτυχῆ τινὰ καὶ τὸ πλεῖον ἀεὶ 

παραλόγως καὶ τῷ αὐτομάτῳ κατορθοῦντα 
τὰς ἐπιῤολὰς παρεισάγασι, νομίζοντες κὑσανεὶ 

Φειοτέρες εἶναι καὶ Φαυμαςοτέρες τὰς τοιή- 
τες ἄνδρας τῶν κατὰ λόγον ἐν ἑκάςοις πρατ- 

τόντων, ἆγνοῦντες ὅτι τὸ μὲν ἐπαινετὸν τὺ 
δὲ µακαριςὸν εἶναι συμβαίνει τῶν προειρη- 
µένω», καὶ τὸ μὲν κοινόν ἐςι καὶ τοῖς τυ- 

χᾶσι, τὸ δὲ ἐπαινετὸν μόνον ἴδιον ὑπάρχειν 
τῶν εὐλογίσων καὶ φρένας ἐχόντων ἀνδρῶν, 
ὃς καὶ φΦειοτάτες εἶναι καὶ προσφιλεςάτους 
Φεοῖς »οµιςέον. ἐμοὶ δοκεῖ Πόπλιος, φησὶν ὁ 

Πολύβιος, «{«υκόργω τῷ τῶν «{ακεδαιμονίων 
νομοθέτη παραπλησίαν ἐσχηκέναι φύσιν καὶ 

προαίρεσι», ὅτε γὰρ «4υκδργον ἡγητέον δει- 

ποντοβρόχους -- Πόπλιος ο 

σιδαιμονῶντα καὶ πάντα προσέχοντα τῇ Πν- 
Φίᾳ συςήσασθαι τὸ ««{ακεδαιμονίων πολύ 
τευµα, ὅτε Πόπλιον ἐξ ἐνυπνίων ὁρμώμενον 
καὶ κληγδόνων τηλικαύτην τῇ πατρίδι περ; 
ποιῆσαι δυναςείαν" ἀλλ' ὁρῶντες ἑκάτεροι τὸς 
πολλὰς τῶν ἀνθρώπων ὅτε τὰ παράδοξα 
προσδεχοµένης ῥᾳδίως ὅΌτε τοῖς δεινοῖς το]- 
εῶντας παραβάλλεσθαι χωρὶς τῆς τῶν δεῶν 
ἐλπίδος, Ίυκᾶρ)ος μὲν ἀεὶ προσλαμβανύμε: 

νος ταῖς ἰδίαις ἐπιῤολαῖς τὴν ἐκ τῆς Πυθίας 

φ ή μην εὐπαραδεκτοτέρας καὶ πιςσοτέρας ἐποίει 
τὰς ἰδίας ἐπινοίας, Πόπλιος δἐἑπαραπλησίως, 

ὡς μετὰ τῆς θείας ἐπιπνοίας ποιάµενος τὰς 

ἐπιβολάς, εὐθαρσεςέρους παρεσκεύαζε τοὺς 
ὑποταττομένες πρὸς τὰ δεινὰ τῶν ἔργων. χαὶ 

μετὰ λογισιιᾶ καὶ προνοίας ἔπραττε, καὶ πάντα 
κατὰ λόγον ἐξέβαινε τὰ τέλη τῶν πράξδιων 
αὐτῷ. ἐκεῖνος γὰρ ὅτι μὲν ἦν εὐεργετικὸς καὶ 
— ἁμιολογεῖται" διότι ὁ᾽ ἀγχίνοις 
καὶ νήπτης τῇ διανοίᾳ καὶ περὶ τὸ προτεθὺ 
ἐντεταμιένος, ἀδεὶς ἂν συγχωρήσειε πλὴν τῶν 
συμβεβιωκύτων καὶ τεθεαµένων υπ αὐγὴς 
αὐτᾶ τὴν ὐσιν' ὧν εἷς ἦν 1 άιος .{αΐλιος, 

ἀπὸ νέα μετεσχηκὼς αὐτῷ παντὺς ἔργα καὶ 
λόγου κέχρι τελευτῆς, ὁ ταύτην περὶ αὐτοὶ 
θόξαν ἐργασάμενος διὰ τὸ δοκεῖν εἰκύτα λέ 
γειν καὶ σύμφωνα τοῖς ὑπ ἐκείνΏ πεπραγµέ 
νοις. Polyb. 10 3. 

ὅτι ποτὲ νεανίσκοι τινὲς τῶν ᾿Ῥωμωωνς 
ἐπιτυχόντες παρθένῳ κατὰ τὴν ἀκιιὴν καὶ τὸ 
κάλλος διαφερόση τῶν ἄλλων γυναικιόν, χαὶ 

συνιδύντες φιλογύνη» ὄντα τὸν Πόπλιον, ἠχο 
αὐτὴν ἄγοντες, καὶ παραςήσαντες ἔφασκον 

αὐτῷ δωρεῖσθαι τὴν κόρη». ὃ δὲ κωταπλα. 

γεὶς καὶ δαυμάσας τὸ κάλλος, ἰδιώτης μέ 

ὢν ὀδεμίαν ἂν ἤδιον ἔφη δέξασθαι ταύτης 

τῆς δωρεᾶς, «ρατηγὺς ὁ’ ὑπάρχων 9) ὑποίων 
ἧττον, τῶτ) αἰνιτόμενος διὰ τῆς ἀποφάσεως, 

διότι κατὰ μὲν τὰς ἀναπαύσεις ἐνίοτε καὶ 

ῥᾳδυμίας ἐν τῷ ζην ἡδίσας τοῖς »έοις ἄπο' 

λαύσεις τὰ τοιαῦτα παρέχεται καὶ —WW 

ἐν δὲ τοῖς τᾶ πράττει» καιροῖς µέγισα 1ύ8 
ται καὶ κατὸ ψυχὴν καὶ κατὰ σώμα ἐμπό 
δια τοῖς χρωμµένοις, τοῖς μὲν ἂν νεανίσκοι 

ἔφη χάριν ἔχειν, τὸν δὲ τῆς παρθένου πα’ 

τέρα καλίσας καὶ ὁδὃς αὐτὴν ἐκ χειρὺς ἐξ 
λενε συνοικέζειν ᾧ ποτ ἄν προαιρήῆται του 

πολιτῶν. δὲ ὧν καὶ τὰ τῆς ἐγκρατείως καὶ τὸ 
τῆς µετριότητος ἐμφαίνων µεγάλη» ἀποδοχὴν 
ἐνειργάζετο τοῖς ὑποταττομένοις. 14. 10 19. 



Πόπλιος Σκιπίων — πόρον 

Πόπλιος Ἀκιπίων, Atuxius κατὰ φύ- 
σιν υἱός, Ποπλίη δὲ τᾷ μεγάλε κληθέντος 
κατὰ Φέσιν υἱωνός, κύριος γενόμενος τῆς Καρ- 
χηδύνος, ἥτις ἐδόκει πολυχρηµονεςάτη τῶν 
κατὰ τὴν οἰκθμένην εἶναι πόλεων», ἁπλῶς τῶν 
ἐξ ἐκείνης ἐδὲν εἲς τὸν ἴδιον βίον µετήγαγεν 
.- 2* * 5: * ⸗ η ] ι * * να * 

àat ὠνησάμενος τρόπω κτησάµενος 
ἐδέν, καίπερ ἐχ ὅλως εὐπορόμενος κατὰ τὸν 
βίον, ἀλλὰ μέτριος ὧν κατὰ τὴν ὕπαρξιν ὡς 
“Ῥωμαῖας. àx οἷον δὲ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ωμαῖος. ἔχ οἷον δὲ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς Kag- 

΄ νι ’ } ο) ᾿ 4 
λχηδόνος ἀπέσχετο µόνον, ἀλλὰ καὶ καφόλου 
τῶν ἐκ τῆς {ιῤύης ἠδὲν ἐπιμιχθῆνωι πρὸς 

τὸν ἴδιον εἴασε βίον. τᾶτο ἀναμφισβήτητον 
παρὰ ᾿Εωμαίοις. 14. 18 18. 

Πόπλιος Σκιπίων 4 φρικανὸς τὴν 
ςρατιὰν εὑρὼν διεφθαρμένην ἐπανώρθωσεν" 
«. J 4 ’ 3 "κ. — 

ὃς καὶ τὴν Καρχηδόνα εἲς ἔδαφος καφεῖλε. 
προσημιᾶναι δὲ αὐτῷ τᾶ πολέμε τὸ πέρας 

* 2 7* * — - {4 ΄ 

τὴν τῇ ξίφες λαβην ματι πολλῷ ῥεομένη», 

καὶ πολλάκις μὲν ἀποματτομένην, πλέον ὁὲ 
ἀνιεῖσαν ἀεὶ τὸ αἁἵμπατος' τὸς γὰρ μάντεις 
φόνο» πολὺν τῶν ἐναντίων παπα τὸ τέ- 
ρας ὑποκρίνασῦαι. 

Πόπλιος αλέριος ὁ συνύπατος Βρέά- 

του ἄξιος μὲν πολλῶν καὶ ἄλλων ἐπιτηδευ- 
μιάτων΄ χάριν ἐπαινεῖσθαί τε καὶ Φαυμάζε- 

* 4 - ” ⸗ — — 

σῦαι, µάλιςσα δὲ τῆς αὐταρκείας τᾶ ῥία, ἡ 
φιλοσοφία τις αὐτοδίδακτος ἐγένετο περὶ αὖ- 

ή εἲ — I x * 

τόν, hu ἐν πολλοῖς ἐπεδείξατο πράγµασι. 
Dionys. Hal. 5 13. 

πόππυζε' ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 5 345) 
“παῖζε µόνη τὸ φίληµα" μάτην πόππυζε 
σεαυτῃ ἀντὶ τᾶ κολάκευε, κήλει. 

ποππύσματα κολακεῖαι ες τὲς ἀδαμά- 
εὺς ἵππας. 

πόρδαλις τὸ ζῴον. 
πορεῖα τὰ εἰς πορεία» χρήσιμα. 
πορφήσειας ἕλοις, λάβοις. 

πύόρῦθησις ἐρήμωσις. 
ποροθμεῖον τὸ πλοῖον, πύρόθμιον δὲ 

τὸ ναὔλον. 
3 — 

πορνεῖς οἱ περᾶται" “ριστοφάνης 
—2 

οι, 1078) "χαλεπαί γ ἂν ἥτε γενόμεναι 
πορθμεῖς' ἕλκοντε τὸς πλωτῆρας ἂν ἀπε- 
αναίετε,”" ἐπειδὴ οἱ πορθεῖς τὸς παριόντας 

ἀναγκάζασιν εἲς τὰ ἴδια πλοῖα ἐμβαίνειν. 

ο εοθμεφει" ἱεὑρίσκει Νέσσον πορθμεύ- 
οντα μισθᾶ, καὶ πείθει αὐτὸν ὡς πορύμεύ- 

3 / ο ΄ .. 
σειεν “4λκμήνην καὶ «{πιάνειραν. 

πορθμιιήιον ὁ μισθὺς τῇ ναύτα" Καλ- 

875 

λίµαχος (4.110) “τᾶνεκα καὶ νέκυεςπορθµήιον 
ὅτι φέρονται.) ἐν «4ἰγιαλῷ γὰρ καταβάσιόν 
ἔσιν εἲς «δε, ἐς ὃ ἀπελθᾶσα ἡ «{ημήτηρ 
ἔμαῦδε παρὰ τῶν περιοίκω» περὶ τῆς κόρης, 
καὶ ἐδωρήσατο αὐτοῖς, ὡς λέγει, ἄφεσιν τᾶ 
πορθιηίη. 

πορθμίς καὶ πορν ίδιον" (ΑΡ 7 67) 
tũt? «4χέροντος ὕδωρ Ὁς πλώεις πορδµίδι 
κυανέῃ. 

Πορθμός «{ημοσθένης ὑπὲρ Κτησιφῶν- 
τος (71). πύλις ἐςὶ τῆς Εὐβοίας. Harp. 

πορθµός πέραµα, ἀμφίγειος Φδάλασσα" 
ἰσθμὸς γάρ ἐςι γῆ ςενὴ ἑκατέρωδεν ἔχασα 
Φάλασσαν, πορθμὸς δὲ «θάλασσα ὑπὸ γῆς 
περιεχοµένη. | “πορθμὼ δύο ἐςόν, Ὁ μὲν ἐφ 
Ἑλλησπόντεα ἀμφὶ Σηςόν τε καὶ “4βυδον, ὁ 
δὲ δὴ 5 ἕτερος ἐπὶ τοῦ ςόµατος τοῦ Εὐξείνου 
πόντε, rò Ἱερὸν ὀνομάξεται, ἐν μὲν δὴ τῷ 
Ἑλλησπόντῳ τελωνεῖον ἥκισα ἦν, ἄρχων δέ 
τις ἐκ βασιλέως σελλύμενος ἐν 4βύδῳ κα- 

Φῆςο, διερευνώµενος ἕκασα" ὁ δὲ ἐπὶ πορὺ" 

μοῦ τῇ ἑτέρε σελλόμενος μισθὸν ἀεὶ πρὸς 
βασιλέως κεκομισµένος ἦν, ἀδὲν πρὸς τῶν 
τῇδε ναυτιλλομιένων κομιζύµενος". (Ῥτοσορ. 
Arc. 20). 

πόρτες νέοι βόες, κόσχοι. 

πορίμς ᾧ ἄνυσιν καὶ ἐπίνοιαν ἔχοντι" (Α 
ΤΗ. Τ89) * "ἐγχειρεῖν χρὴ ἔργῳ πορίμῳ.' 

πορικώτατος' “ταύτην ἔδοξεν εἶναι 
ποριμωτάτη» ἐπιβολήν" ἀντὶ τᾷ ἐπικερδῇ. 
καὶ πορίσονται ἀντὶ τὸ κερδήσασι. 

ποριςαί οἱ τὸς πύρεης εἰσηγόμενοι ὃη- 
μαγωγοὶ ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν λυσιτελεῖ, 

πόρκης Hom. 7 320) ὁ ἐπιδακτύλιος τῆς 
ἐπιδορατίδος, ὁ ὁ περιειργνύων αὐτὴν πρὸς τὸ 
ξύλο». καὶ κλίνεται πύρκα. 

πόρκος κύρτος Φαλάσσιος ὁ εἰς ἄγραν 

ἰχιλύω». 
πορνεῖα τύπος ἔνθα αἳ πόρναι διάγου- 

σιν" "ἐς τὰ πορνεῖα ἐσιόνῷ’ ἑκάςοτε ρι- 
ςοφάνης (Vesp. 1274). 

πορνεία ἡ εἰδωλολατρεία, καὶ πόρνος 
ὁ εἰδωλολάτρης, παρὰ τὸ πόρρω νεύει». ’ ἐξω- 

λόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σῦ" 
ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσδαι τῷ Ψεῷ ἀγαδόν 
ἐσι. Theodoret. in Ps. 72 36). πορνεία καὶ ἡ 
ἀκολασία, παρὰ τὸ πεπωρωμένον ἔχειν τὸν νᾶν. 

ποργνίδιον ἡ μικρὰ παῖς. 
πύρον διέξοδυν, τρίβον, καὶ περαίωσιν 

ποταμᾶ. 



876 πόρος -- Ποσειὸδῶν 

σήματα ὑδάτων, ἢ μηχανή, ἡ τεχνάσματα, πορφύρεος ὁ πορφιοᾶς. καὶ πορφτ. 
ἤ ὁιάβασις' “Αριστοφάνης (Ῥαο. 1324) ρεο»ν κὔμα (Ποπ. 4 4832). 
πύρος σοι τῆς ὑδδῦ γενήσεται; ) ἀντὶ τᾶ ὁνά- πορφύρῃ (Ποπ. Ἐ 16) ταράσσηται. ααὶ 
βασις. καὶ πόροι ἁλίρροῦθοι Gai. 413) | ἐν μυδικοῖς "καί οἱ πορφύροντι διακριδὸν 
ποταμιοὶ εἲς τὴν θάλασσαν ῥέοντες. ἀμφὶς ἕκαςα.' 

Πόρος «{ημοσθένης ἐν τῇ πρὸς Εὖῤη- Πορφύριος ὁ κατὰ χριςιανῶν γράφας,ν 
λίδην ἐφέσει. ὁΠιιός ἐσι τῆς «4καμαντίδος ὁ ὃς κυρίως ἐκαλεῖτο Βασιλεύς, Τύριος φιῖο- 
Πόρος, καὶ ὁ ὁγικότης Πόριος. Πατρ. σοφος, μαθητὴς -ἁμελία τὰ Πλωτίνε ματ. 
 πύρπαξ κατὰ τινὰς μὲν ὁ ἀναφορεὺς | τοῦ, διδάσκαλος δὲ Ἰαμβλίχη, γεγονὼς ἐτὶ 
τῆς ἀσπίδος, ὡς δέ τινες, τὸ διῆκον µιέσον | τῶν χρόνων «4ὐρηλιανᾶ καὶ παρατείνας ἕως 

τῆς ἀσπίδος σιδήριον, ᾧ κρατεῖ τὴν ἀσπίδα | «{ιοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἔγραψε βιβία 
ὐ αρατιώτης. 5ος. Ά Ρας, 601. πάµπλειςα, φιλόσοφά τε καὶ ῥητορικὰ ται 

b πόρπαξ, ᾧ τὴν ἀσπίδα κατέχασιν, ὁ λε γραμιιατικᾶ. ἦν δὲ καὶ «{ογγίνα τὸ κρπαῖ 
γόµενος ὄχανος' ἀνετίθεσαν γὰρ τὰ ἐκ τῶν | ἀκροασάμενος. περὶ θείων ὀνοιάτων α, πες 
πολέμων» ὅπλα ἄνευ ὑγάνων, ἵνα μὴ ἑτοίμως | ἀρχῶν ῥ', περὶ ὅὕλης ς’, περὶ ψυχῆς πρὸς 
αὐτοῖς ἔχωσι χρῆσθαι. (Α. Eq. 895) 4 γάρ! Πόηθον ε, περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων ὅ-, περὶ 
σ’ ἐχρῆν, εἴπερ φιλεῖς τὸν δῆμον, ἐκ προ- | τῇ γνῶθι σαυτὸν ὁ', περὶ ἀσωμάτων, περὶ 
νοίας ταύτας ἐν αὐτοῖσι τοῖς πόρπαξιν άνα- | τᾷ μίαν εἶναι τὴν Πλάτωνος καὶ 4ρισυτέλος 

τεθῆναι. αἴρεσιν ζ, εἰς τὴν Ἰαλιανᾶ τᾷ «Χαλδαία φι' 
ο πόρπαξ' Σοφοκλῆς (Δὶ. 974) ᾿"άλλ αὐτό λοσύφεα ἱςορίαν ἐν βιῤλίοις ὁ΄, κατὰ χοιςια 

µιοι σὺ παῖ λαβὼν ἐπώνυμον, Γὐρύσακες,  νῶν λόγες τε, περὶ τῆς Ὁμήρα φιλοσοφίας, 
ἴσχε διὰ πολυρράφα ςρέφων πόρπακος ἑπτά- | πρὸς "ριςοτέλην περὶ τὸ εἶναι τὴν Ψυχι: 

βοιον ἄρρηκτον σάκος. ὃς καὶ ἀριστοφάνης | ἐντελέχεια», φιλολόγα ἱςορίας βιῤλία ε, περ 
Lys. 105) ἀλλ’ ἐμός γα, κἂν ἐκ τῆς ταγᾶς ι γένες καὶ εἶδες καὶ διαφορᾶς καὶ ἰδίου καὶ 
ἔλδη πόκα, πορπακισάµενος.͵ ὃ ἐμός, φη- | συµβεβηκότος, περὶ τῶν κατὰ Πίνδαρον 1: 
σίν, ἀνὴρ οἷον περονησάµενος, ἀντὶ τᾶ ἀπο- | Νείλῳ πηγῶν, περὶ τῆς ἐξ 'Ὁμήρε ὠφεῖας: 
λαβὼν τὴν ἀσπίδα, ἅμα τῷ παρεῖναι ἄπεισιν τῶν βασιλέων βιῤλία ἑ, συμµίκτων Ὄπττω 
εἷς τὸν πόλεμο». των ἕ, εἷἲς τὸ Θουκυδίδου προοίµιον, τες 

πόρπη ἡ παρὰ Ρωμαίοις φίβλα: 'ὃ δὲ 4ριςείδην ἕ, εἰς τὴν Μινεκιανᾶ τέχνην, τὸ 
τὴν πόρπην αὐτᾶ σπάσας, ἀεί, φησίν, ὑμεῖς | ἄλλα πλεῖσα, καὶ µάλιςα ἀςρονοιιόμεναι Ἡ 

οἱ παρὰ τῶν '4χαιῶν ἐςὲ τοιᾶτοι κήρυκες. οἷς καὶ εἰσαγωγὴν ἀσρονομΏμένων ἐν βιβλιο: 

καὶ πορπᾶσδθαι φιῤλᾶσθα. γ) καὶ γθαμματικὰς ἀπορίας. 
πορπηδόν. οὗτός ἐςιν ὁ Πορφύριος ὁ τὴν κατὰ γρ.» 
πόρπηµα εἶδος ὅπλε. σια»ῶ»ν ἐφύβριςον γλὠῶσσαν χινήσας. 

πόρρω. ἐπὶ χρόνου τάσσεται" "ὡς δὲ Πορφύριος ὁ τῶν χριςιάνῶν πολέμης, 
Ί — πόρρω ἦσαν τῇ πίνειν, τότε δὴ µύρον μέν ἆ ἀπὸ Φοινίκης πόλεως Ίύρε. 

τις περιήνεγκεν, οἳ δὲ ἐχρίοντο.”) πορφυρίω» πορφυρέωνος είδος ὀρνίο 

πόρρω «4ιός τε καὶ κεραυ»οῦ, πα- ’ παρὰ ριςοφάνει (Αν. 556). 

ροιμία διὰ τὸς ἐπιῤόλως τοῖς συνᾶσι χρω: πορφυρόπωλις ἡ τὰ πορφυρᾷ πωλᾶσα. 

µένες ἀθεέςερον εἶναι λέγασα τὴν µετ ἀπρα- Act. Apost. 16 14. 
γμοσύνης ἀσφάλειαν τῶν ἐν ἐπιφανεῖ ῥίῳ πυσαπλῶς ποσιχῶς, ἀναριθμήτως. -- 

κινδυνευόντων. Synes. p. 1. μέρος λόγου ἐσί, καὶ ἐπίτασιν τᾷ πόδοε στ; 
πορρωτέρω. Γμαίνει’ συμφωνεῖ γὰρ τῷ ἔρωτι τς Φε]: 

πύρρω τῶν νυκτῶν περὶ τὸ μµεσονύ- καὶ ἡ σάρξ, καὶ τοῖς ἐκείνης οἰκ ἄντιενη 

κτιον" (Ῥτουορ. Άτο, 19) ”"τινὲς δὲ τῶν αὐτῷ | βουλεύμασι. Theodoret. in Ῥ». 62 0 
| ποσειδεών ἕκτος μὴν παρὰ 4θηραιος 

.. } 

πόρος πέρας, ἢ ποταμός, ἢ ὑδός, φυ πορφύρειος ἐσθής. 

| 
[ 

παρόντων» πύρρω πα τῶν νυκτῶ», ὁἥῆλον ὅτι 
οἶσπερ ἐν καδαρῷ ἦν ἡ ψυχή, φάσμα Φεά-; ὅτω καλόµενος. 

σασθαι δαμιόνιον. Ποσειδῶ». καὶ Πόσειδον ἡ κλετ. 

πορσύνω ἑτοιμάζω. Ποσείδιον δὲ ὄνομα τόπου. 



Ποσειδώνιοςα -- Ποτάµων ὃὉ 

;. Ποσειδώνιος “λεξανδρεύς, φιλύσοφος 
ςωιχός, μαθητὴς Ζήνωνος τᾷ Μιτιέως, ἔγρα- 
Ψεν ἱςορίαν τὴν μετὰ Πολύβιο» ἐν ῥιῤλίοις 
» ἕως τοῦ πολέμου τοῦ Κυρηναϊκοῦ καὶ 
Πτολεμαίου, καὶ µελέτας ῥητορικάς. ὑποῦέ- 
σεις εἷς «{ημοσθένην. καὶ οἶμαι ταῦτα μᾷλ- 
ον Ποσειδωνίονυ τοῦ σοφιςοῦ εἶναι τὸ Ὀλ- 
βιοπολίτου. 

Ι. Ποσειδώνιος ᾿ἀπαμεὺς ἐκ Συρίας ἢ 
Ρόδιος, φιλόσοφος σωικός, ὃς ἐπεκλή η ἀθλη- 

τής" σχολὴ» ὃ᾽ ἔσχεν ἐν Ρόδῳ, διάδοχος γε: 
γονὼς καὶ μαθητὴς Πωνωιτίου. ἦλνε δὲ καὶ 
εἰς Ῥώμην ἐπὶ ἸἨάρκου αρκέλλου. ἔγραψε 
πολλά. 

Ποσειδώνιος Ὀλβιοπολίτης σοφιστὴς 
καὶ ἱςορικὸς περὶ τᾷ Ὠκεανᾶ καὶ τῶν κατ 
αὐτόν, περὶ τῆς Τυρικῆς καλουµένης χώρας, 

Ἠττικὰς ἱςορίας ἐν ῥηῤλίοις ὅ”, .4ιῤυκὰ ἐν 

ἠιηλίοις τα”, καὶ ἄλλα τινά. 

Ποσειδώνιος ὄνομα κύριο», ὃς ουνέ- 

ἵραψε τὺ παλμικὸν οἰώνισμα, ὅτι ἐὰν πάλλη 

ὁ δεξιὸς ὀφδαλμός, τόδε σηµαίνει. εἳ. ν. οἵω- 

ησικήν. 
πύσ9η τὸ αἰδοῖον τᾶ ἀνδρός, 
πόσθιον τὸ αἰδοῖον" (A Th. 6518) "λέων, 

ἰέων σοι γέγονεν ἔκμαγμα σόν, τά τ ἄλλ' 

ἀπαξώπαντα καὶ τὸ πύσψιο» τῷ σῷ προσ" 

όμοιο», σρεβλὺν ὥσπερ κύτταρον.' κύτταρος 
)ὲ τὸ πῶμα τῆς ῥαλάνα, ὅπε ἐγκάθηται ἡ 

Ἰάλανος. ριςοφάνης 261) ''»ὴ τὴν «φρο- 

ῥίην, ἠδύ Υ ὄζει ποσθία.” 
Πόσφω-νος. 

Ποσίδιππος Κασανδρεύς, υἱὸς Kuvi- 

σκη, τρίτῳ ἔτει μετὰ τὸ τελευτῆσαι τὸν Πέ- 

α»δρο» διδάξας, κωμικύς. ἔςι δὲ τὰ ὁρά- 

πατα αὐιτᾶ ἕως τῶν λ’. 

πύσις ἀνήρ. 
ποσό». τᾷῶτο κατὰ μέγεθος φΦεωρεῖται, 

τον μέγα ἢ μικρόν. ποιὸν δὲ κατὰ τὴν ὕλην 

λεωρεῖται. 
“πόσου πρίωµαί σοι τὰ χοιρίδια; λέγε. 

ιὸ μὲν ἕτερον τάτων σκορόδων τροφαλλίδος, 

ιὁ ϱ᾿ ἅτερον χοίνικος µόνας ἁλων” (Α ΑΕ]. 

519). 
Ποςόμιος ὕπατος. ὅτος μέγα φρονῶν 

ιᾷ’ ἑαυτῷ τῆς τ ἀξιώσεως τᾶ γένους ἕνεκα, 

(αἱ ὅτι διτταῖς ὑπατείαις {δη κεκοσμημιένος 
Ἰν. ἐφ᾽ οἷς ὁ συνύπωτος αὐτᾶ κατ ἀρχὰς μὲν 
ὡς ἀπελαυνόμενος τιῶν ἴσων ἠγανάκτει, καὶ 

τολλάκις ἐπὶ τῆς ῥηλῆς τὰ δίκαια πρὸς αὖ- 

877 

* 9— * ή δὲ α) 5 — — τὸν ἔλεγεν' ὕςερον συγγνὲς ἑαυτῷ κατά 
΄ * 3 — —3 

τε προγόνων ὀγκον καὶ φίλων πλῆθος καὶ 
. J— 2* ΄ / υ 

κατὰ τὰς ἄλλας δυνάµεις ἐλάττονα ἰσχὺν 
ν, ν 1 - 
ἔχοντι (δημοτικὸς γὰρ ἦν, καὶ τῶν νεωστὶ 
παρελφόντω» ἐς γνῶσιν), εἰξέτε τῷ συνυ- 

΄ J * / * — 
πάτῳ καὶ παρεχώρησε τᾷ πολέμε τὴν Ίγε- 

’ ε - 7* J — 
κονίαν. καὶ to ἤνεγκε διαβολὴν τῷ Π]οςο- 

* * d 2* — ⸗* ο) 

µίῳ κατὰ πολλὴν αὐθάδειαν γενόµενον. ἔτε- 
4 / * c . ς « 

ϱον δὲ ῥαρύτερον ἡ ὥς κατὰ Ῥωμαίων ἠγε- 
μόνα". ἐπιλεξάμενος γὰρ ἐκ τῆς ἑαυτᾶ «ρατιᾶς 

᾽ . 2* 2* . πε, 3 3 ΄ * 

περὶ τὸς ϱ ἀνδρας ἐς τὰς ἰδίες ἀγρὲς ἀπῆ- 

7άγεν" οἷς ἄνευ σιδήρε ὀρυμὸν ἐκέλευσε κεί- 
ρέει», καὶ κατέσχε τὴς ἄνδρας ἐν τοῖς ἀγροῖς 
Φητῶν ἔργα καὶ Φεραπύντων ὑπηρετοῦντας. 

3 * - {. ’ Ἡ . 

καὶ ἄλλα πλεῖεα Όσα ῥαρύτατα διαπραξά- 
(ενος παρέσχε τῷ ὁήκῳ µίσης ἀφορμὰς δι- 
καία. Dionys. Πα]. exc. Peir. p. 533. 

πόςος ἀπὸ τᾷ πόσατος, κατὰ συγκοπή». 

τάττεται δὲ ἐπὶ ποσύτητος, οἷον πύςον ἄγει 
Α΄ , — — 

ἔτος; καὶ πόςη ὥρα τῆς ἡμέρας; 
ΠἩόςουμος Γωμαῖος, ἀπὸ ἸΚαπύης, τά 

τε Ελλήνων ἐπαιδεύθη, ἐρασνφεὶς αὐτῶν μετὰ 
.”, - 7 3 

ἔτη λ΄' τὰ δὲ πρῶτα χρυσοχόος ἦν. ἐπεὶ δὲ 
κ“ * 24 — — ς ’ * 

ἅπαξ αὐτὸν εἰσῆλῶεν οδε ὃ φιλολόγος ἔρως, 
4 1 ή e⸗ —3 * — 3 

εἰς τὰς «4θήνας ὤρμησε, καὶ ἐξειυσώθη τὰ 
Ἑλλήνων ἐκεῖθι, καὶ ἐς γήρας βαθὺ ἤλασε 

ο * J 3* * 2 * 1 ε 
πολλὰ καὶ καλὰ εἰδώς. ἄκαν ἀπεικὸς ἡν καὶ 

τόνδε τὸν Πόςαμιον λέγειν λόγον ἐκεῖνον ὄνπερ 
σ ε - ’ 
| ὦν Ηράκλειτος εἶπεν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ᾽᾿ ἐμεωυτὸν 

ἐδιζησάμην. 
ποταίνιο»ν τὸ ξένο». 
ποταμηδὀν δίκην ποταμοῦ. 

ο ποταμοδιάρτης ὁ περῶν ἀεὶ τὸν πο- 
ταιιόν. Artemid. 4 68. 

Ποταμοί ὀῆμος τῆς .4{εοντίδος, οὗ ὁ 
ῥημότης Ποτάμιος. ἐκωμωδῆντο δὲ ὡς ῥᾳ- 
δίως δεχόµμενοι τὰς παρεγγράφες. Ἠπτρ. 

ποταμὺς δαλάττῃη ἐρίζεις, ἐπὶ τῶν 

διατεινοµένων πρὺς κρείττονας. 

ποταμῷ μµεγάλῳ ὀχετὸν ἐπάγεις, 
ἐπὶ τῶν τοῖς ἔχησι προσφερύντων. 

Ποτάμων “λεξανδρεὺς φιλόσοφος, γέ-α 
γονὼς πρὺ «4ὐγόςε καὶ μετ αὐτόν, εἲς τὴν 

Πλάτωνος πολιτείαν ὑπόμνημα. 
Ποτάμιων ἸΗιτυληναῖος, υἱὸς. {εσβώνα-ν 

χτος, ῥήτωρ, ἐσοφίςευσεν ἐν ᾿Ρώμῃ ἐπὶ Κα 

σαρος Τιβερία. καί ποτε αὐτᾶ εἷς τὴν πα- 
τρίδα ἐπανιόντος ὁ βασιλεὺς ἐφοδιάζει τοι: 
οἴσδε γράμµμασι 'Ποτάμωνα .«Τεσβώνακτος 
εἴ τις ἀδικεῖν τολμήσει, σκεψάσθω εἴ κοι 
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δυνήσεται πολεμιεῖν.'. ο ράής περὶ 4λεξάν- 

des τὸ Mauxrédoroc, dous Σαμίων, Βρούτου 

ἐγκώμιον, Καίσαρος ἐγκώμιον, περὶ τελείου 

ῥήτορος. 
Ποτάµωνος. 

πότε. λέγεται πρὸς τὸ νῦν κατ ἄμφω, 

χαὶ κατὰ τὺ παθώλνδὸς καὶ κατὰ τὸ µέλ: 

λο», κατὰ μὲν τὸ παρεληλυθός, πύτε ἐγένετο; 

χατὰ δὲ τὸ µέλλον», πύτε ἔςαι,; 

πότερο» ἄρα, ποῖον, ποταπόν. 

ποτή ἡ πτῆσις. 

πότης λύχνος παρὰ άττικοῖς ὁ πολὺ 

ἔλωιο» ἀναλίσκων" “4ριστοφάνης Νεφέλαις 

(6) "τί γάρ μοι τὸν πότην ἦπτες λύχνον }) ὶ 

Ποτίδαια ὄνομα πύλεως. καὶ Π[οτι- 

ῥαιάτης. 

ποτινίσσεται (Ποπι, { 381) ἐπέρχεται. 

πότμον μύρο», Φάνατο». καὶ εὔποτμος 

ὁ καλῶς τὸν ῥίον κατασρέφων' ὃς οἰκτρῶς 

καὶ ἐλεεινῶς ἐς γῆρως ἠλθεν οὐδαμῇ εὔπο- 

τον. 
πύτνα δέσποινα. 

πότνια σεμνή, ἔντιμος. 

ποτνιᾶσναι παρακαλεῖν, καὶ ποτνιᾶ- 

ται παρακαλεῖν ἐπικαλεῖται θεές. καὶ πο” 

τνιώκιενος δυσφορῶν, µετ οἰμωγῆς παρα- 

καλών. 

ποτός τὸ πινύµενον, πό τος δὲ τὸ συµ- 

πόσιον" ogodeẽ δὲ πότε γἐνομένε ἐνεδρεύων 

ὁ ἑκιάτωρ αὐτὸς μὲν ὀλίγον ἔπινεν, ἐκείνοις 

δὲ πολὺ ἐγχεῖν τοῖς Φεράπασιν ἐκέλευε” (αἷ. 

ν. σφοδροῦ). 

ποτώµεναι (A Ρας, 815) διατρίβουσαι [᾿ 

ποτῶνται δὲ (Ποπ. Β 463) πέτονται. 

ποῦ γῆς᾽ ποῦ γῆς πέφευγεν;. ἀντὶ τῇ 

εἲς ποίαν γην, ἀττικῶς. 

Πουλχερί α ρκαδίς δυγάτηρ, βασιλίς, 

ιέ ἐτῶν ἄπω τυγχάνησα ἄριςα τὴν ῥασιλείαν 

διῴκει, ἐπαίδευσε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν (εο- 

ὁόσιον" σοφωτάτη γὰρ ἄσα καὶ Φεῖον νοῦν 

χεκτημιένη τήν τε ἰδίαν παρδενίων δεῷ προσ- 

ανέφηκε καὶ τὰς ἀδελφὰς τὸ ὕμοιον πρᾶδαι 

ἐδίδαξεν, εἷς πάντα δὲ τὸν ἀδελφὸν ἐκανό- 

ιζεν, ηδός τε καὶ λόγον καὶ βάδισμα καὶ 

γέλωτα καὶ ἐνδυμάτων περιβολὴν καὶ σχηµα 

καθ έδρας καὶ σάσεως βασιλικής ἐξεπαίδευσε" 

πρὺ ὁέ γε ἁπάντων τὴν εἲς τὸ φΦεῖον εὐσέ- 

βεια» αὐτὸν ἐπιμελῶς ἐδίδασκε».  ὡσαύτως 

δὲ καὶ περὶ τὰς ἀδελφὰς διεγένετο, πολλὰς 

δὲ ἐκκλησίας καὶ πτωχεῖα καὶ δενῶνας καὶ 

Ποτάµωνος -- πραγματεία ἃ 

μοναςήρια αὐτὴ κτίσασα πᾶσι πφοσόδοις 
ἀφώρισεν' καὶ πρὺς ἄλλοις µυρίοις κατορ- 
θώμασι πολλάκις αὐτῇ καὶ τὸ Φεῖον ἐφαί- 
νέτο (Οταπιςτ. ΛΑ. Par. 3 ρ.99). αἱ δὲ ἀδελφαι 
"4ρκαδία καὶ Παρῖνα. ὃ δὲ φύσει νωῦρύς 
τε καὶ ἀπερίσκεπτος ἐς πάντα μὲν ὑπῆρχε, 
µάλιςα δὲ ἐς τὲς ὑποβάλλοντας αὐτῷ χάρ- 
τας, ὃς ἀππραναγνώςως ὑπέγραφεν. ὅπερ Ἡ 
σοφωτάτη γνοῦσά ποτε ΠΠουλχερία σοφῶς 
ὑπῆλθεν αὐτόν, δωρεὰν ὑποβαλᾶσα ὁτδε 
πρὸς ὀθλείαν τὴν ἑαυτᾷ γαμετὴν Εὐδοχίαν: 
ἣν καὶ καθυπογράψας μὴ πρότερον ἀναγνός. 
ὕςερον δεινιῶς ὠνειδίζετο παρά τῆς Πωζχι- 
ρίας. οἳ, Βοχοπῃ. 9 1, Cedren. ρ. 340. 

ὅτι Πουλχερία τοαᾶτον ἐμίσει τὸν Mech 
ριον ὡς τὴς φιλᾶντας ἐκεῖνον διαῦ ρυλεῖν οτι 

πορνεία» πρὺς τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς Θεοδόσιο 
τὸν ῥασιλέα διέβαλε Πουλχερίας Ὑεόριο, 
καὶ διὰ τὔτο ὅτως ὑπ' αὐτῆς ἐκισεῖτο. ἐλοι 
δόρει γὰρ αὐτὴν εἰς τὸν τύτε μάγιςρον Πατ 
λῖνον λεγόμενον (Οταπποτ. p. 100). 

Πουλχερία. Πουλχερίας τὺς ἀοιδίμοι 
σήλη « ἵσατο ἐν τῇ λαλκῇ, πλησίον τᾶ παϊα 

τίη, ὡς πρὸς τὸν περίπατο». 
ποῦ μήν; ποῦ δὴ οὖν; 
ποῦ σχήσειν δοκεῖς; (ARau. 190) aurt 

τοῦ ποῦ ἀπάξαι τὴν νωῦν. 
πούς. ὃ ποὺς ἔχει δακτύλους τς. ἅ ! 

ςάδιον. 

πράγματα. ἐπὶ κακοῦ χρῶνται τῇ σαι 

οἱ παλαιοί. καὶ Ἰένανδρος ἐν πράγωςς. 

ἐν μάχαις. καὶ «Αριξοφάνης ἐν Πλότῳ 95) 

΄ἄκονε τοίνυν, ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα ἀ τον 
ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν σοι πάνι ἐρώ, καὶ 

αὖθις (Αν. 1943) "καὶ δή ποτε εἷς ]ορφ. 

ρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα." καὶ αὖσι 
Elut. 20) "ἀλλά σοι παρέξω πράγµατα”. ἀρτὶ 

τοῦ ἐνοχλήσω. καὶ παροιμία ᾿᾿ἀνδρὶ «{τλρ 

πράγματα οὐκ ἦν, ὃ δὲ ἐξελφων ἐπρίωο.. 

5ος. A Plut. 056. 
πράγματα κακοπάθειαι᾿ 

καὶ ςενὴ ἡ ὁδός, καὶ πολλὰ πράγματα 79 
ἀμφὶ τοῖς ζεύγεσιν οἳ σρατιῶται ἀγτί το 

, 
κόπους. 

πράγµιατ ἐξ ἀπραξίας, ἐπὶ τῶν πες 
ῥόξων καὶ παρ ἐλπίδα συμβαινόντω». 

πραγματεία πολυπραγμοσύνη, xuxoa 

Φεια" πόλιν πολυάνθρωπον καὶ «ρατὸ μὲ 

γάλῳ πεφραγµιένην εἶλεν ἄνευ πραγµετνα» 
ὁ βασιλεύς. 

“ὀρεία τε 



πραγματεία ῦ --- 

ν πραγματεία. οὐχ ὡς ἐν τῇ συνηώεία 
ἐπὶ τῆς πραγµατείας, οὕτω καὶ ὑπὸ τῶν ῥη: 
τόρων τέτακται ἐπὶ τῶν ἐργασίας τινὰς µιε- 
ταχειριζοµένω», ἀλλ ἐπὶ τῶν πράγματα συ- 
»ίςασθαι ἐπιχειρούντων, ὡς «{είναρχος ἐν τῷ 
κατὰ Ἰηεναίχμου "αἱ γὰρ ἀπὺ τῶν κοινῶν 
ἔχθραι καὶ πραγματεῖαι αἰτίαι τῶν ἰδίων 

ὁιαφορῶ» καθεσήκασι. 
πραγματικώτατον ἐνεργητικώτατον" 

'ὃ δὴ καὶ πραγµατικώτατο» γεγονέναι τὸ δια- 
ῥούλιον.. καὶ αὖθις “τοῦτο δὲ ἐποίει νῶνε- 
χῶς ἅμα καὶ πραγματικῶς." 

πραγματοδίφης ὁ δικολόγος" (Ἀ Ἀν. 
1410) “καὶ πραγµατοδίφης. ὦ µακάριε τῆς 
τέχνης. 

πραγματομαθής' 'ὃ δὲ ὢν ἀγχίνους 
καὶ τριῤῇ κινδύνων πραγµατομαθής. καὶ 
ραγματομανθεῖς οἱ τῶν πραγμάτων εἰ- 
Φήκονες" ᾿διὸ καὶ οἱ Ρωμαῖοι πραγιιατοµα- 
Φεῖς ὑπάρχοντες ὑφεωρῶντο τὰ τῆς τύχης 
ἄδηλα.”, 

πραγκματωδεςέρα τ 
στέρα. 

πραγμάτων" {Α Ach. 908) πραγμάτων 
τε καὶ μαχῶ» καὶ «αμάχων ἁπαλλαγείς, 
«{άμωχος «ρατηγὸς "4θηναίω» ῥιψοκίνδυνος. . 

πρᾶγος ἡ πρᾶξις' (5 00 141235) '᾽πρᾶγος 
dꝰ ἀτίζειν οὐδὲν ἀνθρώπων χρεών. ἄνθρω: | 
πον ὄντα, φησύν, οὐ δεῖ πρᾶγμα κακίζειν, 

πραεῖα. 

πραέων γή. Ps. 36 11. | 
πραῖδα. 

Πραινεςός ὄνομα τόπου. 
πραιπόσιτος ἀξίωμα. 
πραιτοῦρα. 

πραίτωρ" "μετὰ τοὺς χιλιάρχους αὖθις 
ἐπὶ τοὺς ὑπάτους ἐπανῆλθον οἱ Ῥωμαῖοι ) 

καὶ πρῶτος ςρατηγὸς ἀπεδείχθη Φύριος Ἱκά. | 
µιλλος, παῖς Καμίλλου τοῦ πολλάκις µοναρ- 
χήσαντος: ὃν πραίτωρα τῇ ἰδία γλώττῃ οἱ 
Ῥωμαῖοι ὠνόμασαν, ἤγουν ςρατηγόν.᾽' 

πραιτώριον. 
πραίφεκτοι ιβ άρχοντες, προβεβλημέ. 

vot υπὺ τῶν υπάτω», οἳ τοῖς ὑπάτοις τοὺς 

ἐπιτηδειοτάτους πρὺς τὴν ἀληθινὴν χρείαν 
ἐκ τῶν παραγεγονότω» συμμάχων ἱππεῖς τε 
καὶ πεζοὺς ἐξέλεγον, τοὺς καλεμένες ἐκτρα- 

ορδιναρίους, ὃ μεθερμηνευόμενον ἐπιλέκτους 
δηλοῖ. 

πραίφεκτος ναύαρχος. 

γ΄... 

άξις ἡ ὅνσχερε- 
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πρακτέα" καὶ τὰ πρακτέα ὀρθῶς ὅδια- 

πραξικοπήσας Ὁ 

τάττων».) 
πραχκτέον δεῖ πράττειν. 

— ὅτι οὔτε αἱ πρακτικαὶ νοή- 
σεις ἄπειροι οὔτε αἱ Φεωρητικαί, ἐπεὶ μηδὲ 
οἱ λόγοι τύτων ἄπειροι, ἄγγελοι δέ εἶσι τῶν 
»οημάτω» οἱ λόγοι, οἵτινες κάν ὕσεροί εἶσι 
τῶν πρακτικῶν »οήσέων καὶ Φεωρητικῶν, 

ἀλλ’ ἡμῖν γε ἐμφανέςεροι καὶ γ»ωριμώτεροι 
εἰσίν. 

πρακτικόν ἀνιςικό», 
πράκτορα ἔκδικο»:. (8 ΕΙ. 953) ᾿όνου 

πό αὐτὸν πράκτορ᾽ ἴξεσθωι πατρός." 
πράκτωρ ὁ τὸν ἐπικείμενον εἰσπραττύ- 

ενος φύρον. 
ΠΗράμνιος οἶνος, ρίσαρχος ἐπιμελῶς 

τὸν ἠδὺν οἶνον πράµνιον ἔλεγε, τινὲς τὸν 
ὤνιο» Ἡ  παραμόνιµον, τινὲς ἀπὸ ἀμπέλου 
Ηραμνίας ὀνομαζομένης, οἳ δὲ ἰδίως τὸν μέ 
λανα” ἔνιοι τὸν πραὔνοντα τὺ μένος, ὃν καὶ 
φαρμακίτη» φασί, ΣΠαος ὁ ήλιος ἐν τρίτῃ 
ἐν. Ἱκάρῳ 1ράμνον πέτραν εἶναι, ἀφ᾽ ἧς τὸν 
ο{νο» είναι. Athen. ρ. 30. 

πρανές κάταντες. 
πρανὴς ὀδός κατωφερής" "ἐν δέ τιν, 

πρανεῖ ςενῷ καὶ ἐπιμήκει καὶ ὀλίσθι έμοντι 
πολλοὶ παρεφέροντο” (εΓ.ν. ἐμάλθωξων). 

πραξάµενος ἀπαιτήσας, λαβών» "ΜΗ άλ. 
λιος ὁ ἀνθύπατος τριακόσια τάλαντα πρα- 
ξάµενος παρὰ “4ριαράθε φίλον αὐτὸν 
σατο “Ρωμαίων Polybius?“). 

πράξαντες' Θουκυδίδης (4 68) "οἱ δὲ 
μετ «49 ηναίων πράξαντες' τουτές, βουλευ. 
Ψέντες ᾿ἔφασαν χρῆναι ἀνοίγειν τὰς πύλας, 
ἔμελλον δὲ ἀνοιγθεισῶν εἰσπίπτειν τὸς 49η. 
ναίους. 

Ηραξιῤόίκη θεός, ἧς κεφαλὴν µόνον 
ἱὀρύοντο. Ἠνασέως δὲ ἐν τῷ περὶ Βὐρώπης, 
Σωτήρος καὶ τῆς ἀθελφῆς Πραξιδίκης γενέ- 
σθαι Κτήσιον υἱὸν καὶ θυγατέρας Ὀμόνοιαν 
καὶ 4ρετήν, ἃς ἀπὸ τῆς μητρὸς Πραξιδίκας 
κληθῆναι, «Πιονύσιος δὲ ἐν ἸΚτίσεσιν Ὠγύγα 
δυγατέρας “λαλκομένειαν Θελξίνοιαν 4ὐ. 
λίδα, ἃς ὕςερον ΗΠραξιδίκας ὀνομασθῆναι, 

πραξικοπήσας ἐξ ἐπιῤουλῆς 

µενος, δολιευσάµενος" Πολύβιος 
δὲ ς«ρατηγὺὸς πρῶτον μὲν πραξωκο 
τέσχε τὴ» τῶν ᾿Ερβησσέων πόλιν 
λετο τὰς ἀγοράς."' : 

πραξικοπήσας δωροδόκηθ. 

ἐποιή- 
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Οὔρβιος πραξικοπήσας »υκτὸς κατέλαβε τὺ 
µέρος τῆς ἀκροπύλεως καὶ τοὺς Ρωμαίους 
εἰσήγαγε.. (Ρο]γὺ. 8 11) ""πολλὰς πύλεις ἡν- 
ὁραποδίσωτο, πραξικοπήσας μετὰ ὁόλου καὶ 
βίας.) 

Πραξίλλης ὄνομα κύριον. 
πρᾶξις κοινύτερον μὲν πᾶσα λογικὴ ἐνέρ- 

γεια, ἰδίως δὲ καὶ κυριώτερον ἡ κατὰ προ- 

αἱρεσιν, τουτέςιν ἡἤ και ἀρετὴν ἢ κακίαν 

ἐνέργεια γινομένη. ὧν οὖν αἱ πράξεις αἱρε: 

τώτεραι, ταῦτα αἱρετώτερα, οἷον, εἰ τὸ τὰ 

δίκαια πράσσειν τοῦ τὰ ἀνδρεῖα πράσσειν 

αἱρετώτερον, καὶ ἡ δεκαιοσύνη τῆς ἀνδρείας 

αἱρετωτέρα. ἔσι δὲ πρᾶξις μὲν ἡ πρὸς τὸ τέ- 

λος τείνουσα ἐνέργεια, ἔργον δὲ τὸ τέλος. 

Alex. Aphrod. in Τορ. p. 137. 
πρᾶξις ἡ προδοσία: Πολύβιος 

τῶν ἐν τῇ πατρίθι φίλων τρίτον πρᾶξιν κα- 

τασκευασαμύθ, καὶ προσενεγκόντος τῷ Φα. 

βίῳ τὺν λόγον.” καὶ αὖθις Πολύβιος 6 96) 

''ὃ δὲ συνεςήσατο πρᾶξιν ἐπὶ τοὺς «ἰτωλὺς 

διά τινος Ἰάσονος, ὃς διαπεμψάµενος πρὸς 

4γήτων τὺν τῶν «ἰτωλῶν ςρατηγὸν ὦμο- 

λόγησε τὴν ἄκραν αὐτοῖς παραδώσειν τὴν ἐν 

τοῖς Φανοτεῦσι. 

11ρ αξετέλη τς Πραξιτέλης ὄνομα κύριον; 

πραό νως" )ριστοφάνης Ran. 964) "σὺ 

δὲ μὴ πρὸς ὀργήν, -4ἰσχύλ), ἀλλὰ πραύνως 

ἔλεγχ᾽ ἐλέγχα. λοιδορεῖσθαι ὁ) οὐ πρέπει ἄν- 

δρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας."' 

πραύτης ἀοργησία. ''ᾶν δέτις τῆς πραύ: 

τητος γένος ἀποδῷ τὴν ἐγ κράτειαν, καὶ ὁρί- 

σηται αὐτὴν ἐγκράτειαν ὀργῆς, οὐκ ὀρῷῶς 

ἀποδίδωσιν' οὐ οὐ γὰρ τὸ ἐξ ὑποθέσεώς τινι 

ἀκολουδοῦν εἴη ἂν καὶ γένος. τὸ γὰρ γένος 

ἀχώριςο»” (Α]εν, Aphrod. in Τορ. Ρ.176). 

πραύτης ἐπὶ εοῦ ᾗ μικρὴ τιμωρία" 

4αβῤίὸ "ὅτι ἐπῆλθε πραότης ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ 

παιδευθησόμεθα.' Τ]εοδοτεί. in Ps. 8» 10. 

πραπίς ἡ φρήν᾿ Ὅμηρος («4 608) 

ὁνίαισι ποαπίδεσσι. 

Ηρ ασιαί πόλις -{ακωνική" ριστοφά- 

νης —* 249 Iouociul τρὶς ἄθλιαι καὶ 

πεντάκις καὶ πολλῷ δεκάκις' ἀπολεῖσθε σή: 

µερον. 
πρασιαί αἳ τοῦ κήπου λαχανίωι. καὶ 

πράσιο» τὸ λάχανο». 

πρασιανὁς. ὅτι πρασιανὺὸς λέγεται καὶ 

βενετιανὸς καὶ παλμουλάριος καὶ σκατάριος 

παρὰ ἸΜάρκῳ «ἄντωνίνῳ {1 5). 

.. 3 

αετά 

Ρ 

Πραξέλλης -- πρέσβεις 

πράσινο» χρῶμα" (Ῥτοεορ. Are. 19) 
'ἄλλοις ςάσέως ἀφοριὴν ἢ μέρες πρασίνε 
ςοργὴν Ἰησινιανὸς ἐπενεγκὼν ἀνήρει. 

πράσα φύλλω τὸ τῶν ἐρώντων δέ- 
δεται ῥαλάντιον, ἐπὶ τῶν δὲ ἔρωτα πολ- 
λὰ ἀναλισκόντων καὶ ἀσωτενομένων. 

Πρατίνας ΠΠνρρωνίδου ἢ Εγκωμίου, 
Φλιάσιος, ποιητὴς τραγῳδίας. ἀντηγωνίζετο 
δὲ Αἰσχύλῳ τε καὶ Ἀοιρίλῳ, ἐπὶ τῆς ο' ὀλυμ- 
πιάδος, καὶ πρῶτος ἔγραψε σατύρους. ἐπι- 
δεικνυμένη δὲ τότα συνέβη τὰ ἱκρίω ἐφ ὧν 

ἑσήκεσαν οἱ Φεαταί, πεσεῖν, καὶ ἐκ τούτου 

Φέατρον ᾠκοδομήῦθη δηναίοις. καὶ ὁρά- 
µιατα μὲν ἐπεδείξατο ν, ὧν σατυρικὰ λᾷ, 

ἐνίκησε δὲ ἅπαξ. 
πράττεσθαι ἀπωαιτεῖσθαι" "τῶν δὲ Ίτα 

λικῶν µηδένα πράττεσθαι τέλος. 
πραττοµένους ἀπαιτουμένεᾶς" Ἰσοκρά. 

της (13 ) ""γαὶ τοὺς μαθητὰς μικρὸν πρατ: 
τοµένες.. Ἱπραττόμενος δὲ τὰς τῶν πλοίων 

κυρίους, τέλους δὲ οὐδενὶ αἴσθησιν παρεγχύ- 
μένος. 

πράττω τὸ ἐνεργῶ"' "ἔπραττε κακῶς, 
καὶ πᾶσα ἡ οἰκία αὐτῦᾷ ἐνόσει' (ο. ν. ἐνόσεὺ. 

πρέμνο» σέλεχος Φένδρου" “ριςοφάνης 

(Αν. 305) “"ἥκεις ἔχων πρέμνον πράγματος πε 
λωρία, ὃ ἔςι χρήσιμόν τι εἰσηγέμενος. (Ρο: 
lyb. 18 1) οί Ἕλληνες τοῦτο» ἡγοῦνται xi. 
ρακα ἄριςο», ὃς ἂν ἔχῃ πλείσας ἐκφύσεις καὶ 
μεγάλας πέριξ τοῦ πρέμνα."' καὶ ζήτει ἐν τῷ 
χαρας. 

πρέσβα ἐντιμοτάτη. 
πρεσβεῖα τιµάς, γέρα" '"'καὶ χρηςὰ ποι: 

σβεῖα τούτῳ τῆς μνήμης νῦν τε καὶ ἀῑὶ 
νέμει. 

πρεσβεῖον" "ὁ δὲ Περίανδρος ὁ Krut- 
λου υἱὸς τοῦ βασιλέως Κορίνθου τὴν βασι 
λείαν κατὰ πρεσβεῖον λαμβάνει (ον. Ηι- 
ρίανδρος). 

πρέσβειρα ἕἔνειμος. 
πρέσβεις. ὅτι οὗτοι ἦσαν οἱ φιλόσοφοι 

οἱ ἐς Περσίδα διαπρεσβευσάµενοι σὺν “4ρευ: 
βίνδῳ, «Παμάσκιος ὃ Σύρος, «Σιμπλίκιος ὁ 

Κίλιξ, Εὐλάλιος ὁ Φρύξ, Πρισκιωνὸς ὁ «1ν- 

ὁός, “Ερμείας τε καὶ «ιογένης οἱ ἐκ Φοινή 

κης, Ἰσίδωρος ὃ ὁ Γωαῖος. ὗτοι πάντες οἰκαδε 

ἀπενύςησα», Χαίρειν εἰπόντες τῇ τοῦ βαρβά 
ρου φιλοξενίᾳ" καὶ ἀπώναντο δὲ ὅμως τῆς 

ἐκδημίας, ἐκ ἐν βραχεῖ τινὶ καὶ ἡμελημένῳ, 
ἀλλ’ ὄφεν αὐτοῖς ὁ ἐφεξῆς βίος ἐς τὸ θυμῃ; 



πρεσβεύεσθε 

ρές τε καὶ ἡδιςσον ἀπετελεύτησεν. ως γὰρ οἱ 
Ῥωμαῖοι καὶ Πέρσαι σπονδὰς ἔφενιο καὶ 
συν ήκας, µέρος ᾿ὑπῆρχε τῶν κατ αὐτὰς 
ἀναγεγραμιιένων τὸ δεῖν ἐκείνως τὲς ἄνδρας 
εἲς τὰ σφέτερα ἠΦη κατιόντας βιοτεύειν ἀδεῶς 
τὸ λοιπὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐδὲν ὁτιῶν πέρα τῶν 

δοκούντων» φρονεῖν ἡ μεταβάλλειν τὴν πα- 
τρώαν δόξαων ἀναγκαζομένας. Agath. 2 90. 

πρεσβεύεσθε (Α Aeh. 199) πρέσβεις 
πέµπετε. καὶ πρεσβεύω παρὰ 2οφοκλεῖ 
(Έτασλ. 1066): “ὦ παῖ, γενᾶ οι παῖς ἐτήτυ- 
µος γεγώς, καὶ μὴ τὸ μητρὺς ὄνομα πρε- 
σβεύσης πλέον᾿' ὁ Ηρακλῆς φισὶ Ψυχορρα/ῶ». 

πρέσβις πρέσβεως, προπαροξυτόνως. 

οὐχὶ δὲ ὀπὸ τῆς πρεσβεύς εὐθείας' οἱ γὰρ 
λέγοντες ἁμαρτάνεσι. λέγεται δὲ καὶ πρέ- 
σβεων καὶ πρεσβευτῶ» ἑκατέρως παρὰ τοῖς 
ῥήτορσιν" ἔσι δὲ τὸ μὲν καθωμιληµένον καὶ 
ἑλληνικὴν ἀναλογίαν σῶζον, ὅταν εἴπωσι πρέ- 
σβεις, εὑρίσκομεν δὲ καὶ πρεσβευτάς. 

πρεσβυγένεια παλαιοτέρα γένεσις. καὶ 
συγκριτικῶς. 

πρεσβυγενής. 
πρεσβυτάτην (Ποπ. 459) ἐντιμοτάτην. 
πρεσβύτερος τιμιώτερος, μείζων" ᾿ὃ 

δὲ τὴν κατασκευὴν τᾶ »εὼ πρεσβυτέραν τῆς 
ἑαυτοῦ ῥᾳσω»εύσεως ποιησάµενος»' ἀντὶ τᾶ 
μείον, τιµιωτέρα». "'καὶ τοὺς βωμοὺς κά 

τέςρεψεν, ἐφ᾽ ὧν ὤμοσαν ἡ σρατιὰ τὰ αὐτᾶ 

πρεσβύτερα ποιήσασθαι. 
πρεσβύτερος Ἰόδρευ ἀντὶ τοῦ παλαι- 

ότερος. παροιμία ἐπὶ τῶν πάνυ παλαιῶν, 
ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος 4φήνησι Κόδρυε. 

πρευμενής πρᾶος. 
πρεώ» πρεύνος, ὡς πρών» πρωνός" ΑΡ 

6 253) ̓ 'αἳ τόσον ὕδωρ εἴβησαι σκολιᾶ τᾶδε 

κατὰ πρεόνος. 
πρηγορεῶνος τοῦ λαιμοῦ. 

πρήύω τὸ καίω. 
πρημαινούσας τε Φδυέλλας Αριστο- 

φάνης Νεφέλαις (965). Φύελλα συςροφὴ τᾶ 
ἀνέιη. πρημαυούσας. δὲ μαιομένας καὶ λά- 
Αρως φυσώσας' πρῆσαι γὰρ τὸ φυσῆσαι. 

Ὅμηρος (4 481) "ἐν ὁ᾽ ἄνεμος πρῆσεν µέ- 
σον ἱςίον. 

πρη»ές ἐπὶ πρόσωπο». καὶ πρη»ής. 
Πρηξῖνος ὄνομα κύριον. καὶ Πρή- 

ἕωνος. 
πρῆσαι (ἨΠοπι. B 415) καῦσαι, πρῇῆσε 

δὲ (ὁ 427) ἐφύσησε. 

— Πρίαπος ο 88! 

αφήσσουσα διαπερώσα. 
πρησήρ ἀσραπή, κεραυνύς" ΑΡΤ 114). 

᾿"ὦώλεσε γὰρ πρηςήρ σε κεραύνιος, αἲ ὁ) ἐπὶ 
µάνδραν ὀψὲ βύες νιφετῷ σπερχόµεναι κα- 

τέβα». 
πρηςήρ πῦρ ἀπ οὐρανοῦ, ἢ νέφος περι-ἩὈ 

σχεθὲν πυρὶ μετὰ πνεύματος βιαιοτάτου 

(Ὀίομ. 1,.7 154). ᾿ πνεύματος μετὰ βροντῶν 
καὶ πρησήρω» ἐξαναςάντος «4ιῤυκᾶ καὶ τα- 
ραχὴν τοῦ κλύδωνος εἰργασμένα, κακωθῆναι 
τὰς ναῦς. καὶ αὖθις "πολλὰ δὲ φυσήµατα 

ἀπρούρατα ἐμπίπτει, πολλοὶ δὲ πρηςῆρες 
βιαιότατοι καὶ μεγέδη κυμάτων." 

πρῆσις εἶδος κήτᾶς Φαλασσίου, ἡ λεγο- 
µένη µάλθη" ὃ καὶ δυσανταγώνιςό» ἐςι. 

πρηῶνες οἱ προνενευκότες τύποι τῶν 

ὀρέων. (ΑΡΤ 914) ""ἡ γὰρ ἴσον πρηῶνι ἸΜα- 
λείης, ᾧ ἐκυκήνη, κῦμα πολυψάμμες ὦσεν 

ἐπὶ ψαμάθας.” 

πρίαμαι αἰτιατιαῇ. 
πριάµενος ἀγοράσας' Σοφοκλῆς (ΑΙ. 

477) "οὐκ ἂν πριαίµην οὐδενὸς λόγα βροτὸν 
ὅσις κεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται. 

Πρίαμος ὄνομα κύριον. 
πριαμωθῆναι ξυρηθῆναι' τὸ γὰρ τοῦ 

ΠἩριάμε πρόσωπο» Συρίας ἐςί. 
Πρίαπος ὅ αὐτός ἐσι τῷ «4{ιονύσῳ' ἕνα 

ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 23) "ἀγροιώτᾳ τῷδε μιο- 
»οςόρῦυγγι Πριήπῳ Ψηκεν 4 καρποφύλαξ 
δενδριακὴν 9υσίαν.͵. καὶ αὖδις (6 338) ''"αἲ- 
γιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηκαν δῶρα."' 

ΗΠρίαπος. τὸ ἄγαλμα τοῦ — τοῦν 
Ὥρη παρ «4ἰγυπτίοις κεκληµένα ἀνθρωποει- 
δὲς ποιοῦσιν, ἐν τῇ δεξιᾷ σκῆπτρον κατέχον 
ὡσανεὶ παρ αὐτοῦ φανεῖσαν τὴν ξηρὰν καὶ 
τὴν Φάλασσαν, ἐν δὲ τῇ εὐωνύμῳ κρατοῦν 
τὸ αἰδοῖον αὑτοῦ ἐντεταμένον, διότι τὰ κε- 
κρυμμένα ἐν τ Υῇ σπέρµατα φανερὰ καθί- 
σησι. τὰ δὲ πτερὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς κινή- 
σεως, τὸν δὲ κύκλο» τοῦ δίσκε τὴν περιφέ- 

ρειάν’ ταὐτὸν γὰρ τῷ ἡλίῳ δοξάζεσι. Co- 
dim οτίᾳ. ΟΡ ρ. 15. 

Πρίαπος ἐκ τοῦ «{ιὸς καὶ τῆς «4φροδί-ο 

της συνελήφώη. ἡ δὲ Ἡρα ζηλοτυπήσασα 
µαγγωνείᾳ τινὶ ἥψατο τῆς κοιλίας τῆς άφρο- 
δύτης, καὶ παρεσκεύασεν ἄμορφον «καὶ αἲ- 
σχρὸν τεχφῆναι τὸ βρέφος καὶ περισσόσαρ- 
κον" ἡ δὲ µήτηρ ἔρριψεν αὐτὸ εἰς ὄρος, ποι- 
μὴν δὲ αὐτὸ ἀνεθρέψατο. εἶχε δὲ τὸ αἰδοῖον 
ἐπάνω εἰς τὴν 



882 πρίβατον -- Πρίσκος ἃ 

κατὰ τὴν Ἰταλῶν γλὠσσα», καὶ τιιᾶται παρὰ { lostrat. V. A. 3 0. 
ποιµέσι. τὸ δὲ ἀφίδρυμα αὐτοῦ ἐςὶ παιδίον 
μόριο» ἔχον μέγα καὶ ἐντεταμένον. 

πρίβατο». Ῥωμαία ἡ λέξις. 
πρίγκιπες. οὕτω καλοῦσι Ῥωμαῖοι τοὺς 

᾿ἀκμωαιοτάτες ταῖς ἡλικίαις. τοὺς γὰρ νεωτέ- 
ρὲς καὶ πενιχροτέρες γροσφομάγχες καλοῦσι, 
εἶτα τὰς πρίγκιπας" τὰς δὲ πρεσβύτας τρια- 
ρίες: καὶ τοὺς ἁςάτους καλουμένες, οἵ εἰσι 

πρότεροι τῶν πριγκίπων. καὶ αὗται μὲν αἱ 
ὀνομασίαι' ἡ δὲ ἐξόπλισις, τοὺς μὲν τρια- 
ρίες εἶναι χ’, τοὺς δὲ πρίγκιπας ασ’, ἴσους 
δὲ τούτοις τοὺς ἁςάτεας, τοὺς δὲ γροσφοµά- 
χες πλείης τῶν ὃ, φορεῖν δὲ µάχαιραν καὶ 
γρόσφο». Polyh. 6 31. 

πρίγκιψΨ ὁ ἔξαρχος τῆς τάξεως παρὰ 
Ῥωμαίοις., 

πρίεται σχίζεται. 
πρέηµι ἀγοράζω. 
Πριη»εύς. καὶ Πριήνη ὄνομα πόλεως, 
Πρίηπος ὃ Πρίαπος, κατὰ τροπὴν τοῦ 

α εἰς η. 

πριμιγγιλέων τιμῶν, τοι βασιλικών 

δωρεῶ», ἢ προνοµίω». 
πριμικήριος ὁ πρῶτος τάξεως τῆς τυ- 

χούσης. 
πριμολοκάριος ὃ τὸν ἀκρότατον βα- 

Ομὸν τῆς «ρατιᾶς ἔχω», ὕσατος δὲ τῇ τιµῇ. 
πριμοπιλάριος ὁ τὸ μεῖζον ἀξίωμα 

τῶν ςρατιωτῶν ἔχων παρὰ ᾿Γωμαίοις. 
πρὶν ἢ πτίσαι τὰ ἄλευρα παροιμία. 

καὶ "πρὶν τοὺς ἰχθῦς ἐλεῖν σὺ τὴν ἄλμην 
κυκᾷς,) ἐπὶ τῶν τοὺς καιρὺς προλαμβανόν- 
των. καὶ πρὶν ἐσφάχὺαι δέρεις.᾽' 

πρίνινοι ἄνδρακες ςερεοὶ καὶ σκλη- 

ροί: ἰσχυρὸν γὰρ τὸ τῆς πρίνε ξύλον. Ἡσίο- 
δος (Ο. 434) ᾿πρίνε δὲ γύη»,'' καὶ πάλιν (427) 
πρίνινον" ὃς γὰρ ῥησὶν ὀχυρώτατός ἐστι.” 
soh. Α. Ach. 179. 

πρὶν καὶ λύκος ὄιτν ποιμαινεύσει, 
ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου. ef. Α Ρας, 11408. 

πρὶν λαχεῖν τὰ κοινὰ κατεσθίεις, 

τωτέςσι πρὶν κληρωῦθῆναι, πρὸ διανομῆς ἆρ- 
πάζεις. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς δείπνοις 
ἁρπαζόντω» πρὺ διανομῆς. 5ος. Α Ἐα. 208. 

πρῖνος ξύλον πυκνότατον. “ριςοφάνης 

(αι. 833) σὺ ὃ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμ- 
πρησθεὶς βοᾷς. καιοµένη γὰρ ἡ πρῖνος ψό- 
φον ποιεῖ. 

πριόνωτοι ὄφεις οὕτω λεγόμενοι. Phi- 

πρίου ἐλευθέρωσον. 
πρισθείς ἐξαφθείς, δεσμευθείς' (8ΑΙ. 

1030) '"ζωςῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων 
ἐκνάπτετ αἰέν, ἔς ἀπέψνυξεν βίον. 

Ηρίσκιλλα ὄνομα κύριον. 
Πρίσκος ᾿Εμεσηνύς, ὅσπερ ἀλλότριαι 

γράμματα μιμεῖσθαι ὑπερφυῶς ἐξηπίσατο, 
τεχνίτης τε ἦν περὶ τὸ κακὺν τοῦτο δεξιὸς 
ἄγαν. ἐεύγχανε δὲ ἡ τῶν ᾿Εμεσηνῶν ἐκκλη: 
σία τῶν τινὸς ἐπεφανῶν» κληρονόμος γεγενη: 
µένη χρόνοις τισὶ πολλοῖς ἔμπροσθεν" ἦν δὲ 
οὗτος ὁ ἀνὴρ πατρίκιος μὲν τὸ ἀξίωμα, α: 

μιανὸς δὲ τὺ ὄνομα, γένει λαμπρὸς καὶ πε 
ριωσίᾳ χρημάτων». ἐπὶ δὲ Γεηςινιανοῦ ὁ Πρί 
σκος διαριθμησάµενος πύλεως τῆς εἰρημίνης 
τὰς οὐσίας πάσας, εἴ τινας εὗρε πλότῳ πε 
ριακµάζοντας καὶ πρὸς ζημίαν χρηµάτω» µε: 
γάλην Φιαρκῶς ἔχοντας, τούτων διερευνησύ: 
µενος εἰς τὸ ἀκριβὲς τὰς προπάτορας, γράµ. 
µασιν αὐτῶν παλαιοῖς ἐντυχὼν ῥιβλίδεα πολλὰ 
ὡς παρ ἐκείνων γεγραμμένα πεποέηται, ὁμο- 
λογόντων» πολλὰ χρήματα τῷ Ἰήαμιανῷ ἀπο- 
δώσειν, ἅτε παραθήκης λόγω ταῦτα παρ 
ἐκείνε κεκομισµένω». τό τε ὡμολογημένον η 
τούτοις δὴ τοῖς καταπλάςοις Ἰθαμματίέοις 
ξυνῄει οὐχ ἧσσον ἡ ἐς ϱ' κεντηνάρια. καὶ 
ἀνδρὺς δέ τινος, ὅσπερ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τηνε 
κάδε χρόνου καφήµενος ἠνίκα ὁ Ἰήαμιωὺς 
περιῆ», ὀόξαν τε πολλὴν ἐπί τε ἀληθεία καὶ 
ἀρετῇ ἔχων ἅπαντα ἐπετέλει τὰ τῶν πολιτῶν 
γθαμματεῖα, ἕκαςον αὐτῶν οἰκείοις ἐπισφρα: 

γίζων αὐτὸς γράµμµασιν, ὄνπερ ταβελλίωνα 
καλοῦσι Ρωμαῖοι, τὰ γράμματα δαιµονίως 
μιμησάµενος τοῖς διοικιµένοις τὰ πράγματα 
τῆς τῶν Εμεσηνῶν ἐκκλησίας παρέδωκε, 

ὠμολογηκόσι µοῖραν» αὐτῷ τινὰ κεῖσθαι τῶν 
ἐνφένδε πορισθησοµένων χρηµάτω». ἐπεὶ δὲ 
ὁ νόμος ἐπποδὼν ἵςσατο, τὰς μὲν ἄλλας di- 
κας ἁπάσας ἐς τριακοντοῦτιν παραγραφὴ; 
ἄγων, ὀλίγας δὲ ἄττας καὶ τὰς ὑποθηκαρίας 
πάσας μ΄ ἐνιαυτῶν µήκει ἐκκρούω», ἐς Βε- 
ζάντιον ἀφικόμενοι, καὶ χρήματα τῷ βασι 
λεῖ Ἰεσωιανῷ προέµενοι ᾿ μελλήσει οὐδεμιᾶ 
ἔπεισαν» γράψαι νόμον οὐ χρόνοις τὰς ἐκκλτ: 
σίας τοῖς καθήκαεσιν, ἀλλ’ ἐνιαυτῶν ϱ' πλή- 

Φει δικῶν τῶν αὐταῖς προσηκουσῶν ἀποαε 
χλεῖσθαι. Ῥτουορ. Άτο, 28. 

κεφάλαιο» ἸΙουςινιανοῦ ϱ' ἐτῶν πλήνε 
κρατυνόµενο». 



Πρίσκος b -- προβαλλομένους 

ν. Πρίσκος υἱὸς τοῦ μεγάλε Κωνςαντίνα. 
ο. Πρίσκος Πανίτης σοφιςής, γεγονὼς ἐπὶ 
τῶν χρόνων Θεοδοσία τοῦ μικροῦ, ἔγραψεν 
ἱεορίαν Ηυζαντιακὴν καὶ τὰ κατ ττίλαν, 
ἐν βιῤλίοις η, 
ἐπιςολάς. 

πριςηροειὺὴς αἰχμή ἐκ τοῦ πρίω. 
πρίω ἀγόρασον. 
πρίων τὸ τεκτοδικὸν ἐργαλεῖον" ἐν ἐπι- 

γθάμμασιν (ΑΡ 6103) ""ΙΦύδρομόν τεπρίονα, 
μιλτείῳ ῥάμματι πειθόµενον,"' καὶ αὖθις (8 
304) "καὶ τετανὸν νώτῳ καμπτόμενονπρίονα. 
καὶ Βάβριος (96 8) ᾿κάκεῖνος εἶπε τὰς σια- 
γόνας πρίων" ἀντὶ τοῦ βρύκων. '“ὁ πρίων 
ἀπῆν, 8δ᾽ ᾖδειν πρίω" 4ρισοφάνης (Αο]. 35), 
ἀντὶ τοῦ δὲ ἐγίνωσκον τὸ πρίω ῥῆμα. δὲ 
γὰρ ἐδεῖτο ἀγοράσαι, οἴκοι ἔχων. ταῦτα οὖν 
φησί: τοῦ ἀγροῦ φέροντος, οὐδὲν ἔδει μοι 
τοῦ πρίασθαι. 

πρό ἀντὶ τοῦ ἀντί. Φιλήμων ΠΤωγκρα- 
τιαςῇ ᾿ δοῦλος πρὺ δούλε, δεσπότης πρὸ δε- 
σπότου. Ὅμηρος (437134) "ἀθλεύων πρὺ 
ἄνακτος. 

προαγωγεία. 
προάγωνος. 
προαιρεῖσθαι αἰτιατικῇ. 
ΗΠροαιρέσιος Παγκρωτίη Καππαδόκης 

ἀπὸ Καισαρείας, σοφιςὴς μαθητεύσας ἐν 4ν- 
τιοχείᾳ παρὰ Οὐλπιανῷ, γέγονε δὲ πρὸ 4ι- 
βανίη κατὰ τὰς “4θήνας σοφιςεύω», καὶ τι- 
μῶν ἔτυχε τῶν µεγίσων τοῦ αὐτοκράτορος 
Κωνςαντίνη. µελέτας ῥητορικάς. ὅτος ἥκμα- 
σεν ἐπὶ Πουλιανοῦ, σύγχρονος «{ιῤανίῳ τῷ 
σοφιςῇ" καὶ ὅπως λυποίη τοῦτον ὁ Ἰουλια- 
νός, τὸν ««Πιῤάνιον µεγάλως ἐθαύμαζε, 

». προαίρεσις. 4ριςοτέλης ἐν τοῖς Ίύποις 
λέγει ᾿δεῖξαι Φέλοντες ὅτι µή ἐςιν ἐν ἀλόγῳ 
προαέρεσις, ληψόμεθα τὸν λόγον τῆς προαι- 
ρέσεως. ἔςι δὲ οὗτος πρὸ ἑτέρη αἴρεσις. ἀλλὰ 
μὴν τὺ ἄλλο πρὸ ἄλλει αἱρεῖσθαι ἐν τότοις 
ἐσὶν ἐν οἷς καὶ τὺ ῥηλεύεσθαι' τὸ γὰρ ἄλλο 
ἄλλε προκρῖναι μετὰ λόγε γίνεται. οὐδὲν δὲ 
τῶν ἀλόγων βελεύεται, ὧςε οὐδὲ προαιρεῖ- 
ται.) Alex. Aphrod. in Τορ. 2 p. 94. 

tẽ γὰρ προκριθέντος ἐκ τῆς ῥηλεύσεως ἑφι- 
έµενος προαιρεῖται. βούλησις δέ ἐσιν. ὄρεξις 
ζητητικὴ περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν. γινο- 
µένη. 2ομι 

-α — — — — —— ο.) «ο — 

Γ.. προάςειον προαςείου. 
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τὸ πρᾶγμα ἢ ἔ, εἶεα κρίνει τὸ κρεῖττο», καὶ 
γίνεται κρίσις. εἶτα διατίθεται, καὶ ἀγαπᾷ 
τὸ ἐκ τῆς ῥηλῆς κριθέν, καὶ λέγεται γνώμη" 
ἐὰν δὲ κρίνι καὶ μὴ διατεῦῇ πρὸς τὸ χρι- 

μελέτας τε ῥητορικάς, καὶ | Φὲν ἢ ἀγαπήσῃ αὐτό, à λέγεται γνώµη. εἶτα 
(μετὰ τὴν Φιάθεσιν γίνεται προαίρεσις ἦγεν 
Γἐκλογή" προαίρεσις γάρ ἐσι δύο προκειμένων 
τὸ αἱρεῖσθαι καὶ ἐκλέγεσθαι τοῦτο πρὸ τοῦ 
ἑτέρη, καὶ τούτῳ φανερὸν ὅτι βελή ἐσι μετ 
ἐπικρίσεως ἡ προαίρεσις, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς 
ἐευμολογίας" προαιρετὸν γάρ ἐσι τὸ ἕτερον 
πρὸ τοῦ ἑτέρε αἱρετόν, οὐδεὶς δὲ προκρίνει 
τι μὴ βουλευσάµενος, οὐδὲ προαιρεῖται μὴ 
προκρίνας, 

προαλάµενος προπηδήσας: “καὶ προ- 
αλάμενος τῆς πληθύος Κετεχώρησεν ὡς Ναρ- 
σῆ». ὃ δὲ ἐνηγκαλίσατο αὐτόν" (Μεπαπάεγ 7). 

προαλέςατον προπετέςατο». 
προαλίσαντας προαθροίσαντας: Ἰώ. 

σηπος GB. 1. 3 18) "τὸν ἐπὶ ταῖς μελλούσαις 
συμφοραῖς Φυμὸν προαλίσαντας ἐναφεῖναι 
τοῖς ὁράσεσιν αὐτάς."' 

προαναθρώσκειν προπηδᾶν. 
προα»νάσχοι προανατείλοι. 
προανατάξωµαι' «4αβίὃ (Ps. 136 8) | 

"ἐὰν μὴ προανατάξωµαι τὴν Ἱερεσαλὴμι ὡς 
ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης µε.” 

ὁ δὲ Σοφοκλῆς 
(ΕΙ. 1451) προάςιο», διὰ τοῦ ι: "τὸν ἀνδρ᾽ 
ἐφ ἡμῖν; οὗτος ἐκ προαςία.” 

προαύλιο» τὸ ἔμπροσθεν τῆς αὐλεία. 
πρόβαινε. τοῦτο ὡς ἐπὶ ὄχλη πομπευ- 

όντων τινά. seh. Α. Ach. 956. 
ΗΠροβάλινθος ὄνομα κύριον. 
Ηφοβαλίσιος ὄνομα κύριον. 
προβάλλεσθαι ἀντὶ τοῦ προτείνεσθαι- 

| Θουκυδίδης (178) “τὰ δὲ ἸΗηδικὰ καὶ ὅσα 
| αὐτοὶ Ἐύνισε, καὶ δι ὄχλε μᾶλλον ἔσαι ἀεὶ 
Γπροῤαλλομένοις." καὶ ὁ ῥήτωρ MDemosth. 19 
91) "τὴν ἀειλογίων ὁρῶ ἀεὶ προβαλλομένας.' 

προβαλλομένους ἀντὶ τοῦ ὑποτιθεμέ- 
»ὰς, οἷον πρὸ τῆς πράξεως εἰς τὸν νοῦν ἐμ- 
ῥαλλομένες, ὁ 4΄ημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ ἄτη- 
Γσιφῶντος (91). καὶ ἐν τῷ και’ «ἀἰσχίνα (27) ν΄. προαίρεσές ἐσιν ὄρεξις βηλευτικὴ κῶν | 

ἐφ᾽ ἡμῖν, ἢ βέλευσις ὀρεκτικὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν. ͵ 
τὴν προμέρεαιν” φησί τῆς πολιτείας προ- 

βεβλημένην καὶ ἄπιςον εἰπεῖν, ἀντὶ τῷ ἐλα. 
φρῶς ἔχονσαν. ἐν δὲ τῷ κατὰ Ἰειδίου {1) 
“καλρερηβάλύμη»:" φησί" ἀθικεῖν τῶτον περὶ 
τὴν ἑορεήν,'. ἀνεὶ τοῦ προβολῇ ἐχρησάμην 

πατὼ τῶν περὶ 
56* 
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τὴν ἑορτὴν ἀδικούντω». ἐν δὲ τοῖς Φιλιππι- 
κοῖς (4 40) φησὶ ᾿Ἱπροβάλλεσθαι ὁ᾽ ἢἤ βλέ- 
πειν ἐναντίον οὔτε οἶδεν οὔτε ἐφέλει, ἀντὶ 

τᾷ προτείνειν τὰς χεῖρας ὡς εἲς μάχη». Harp.“ 
προβαλόντες κυσὶν ἄρνας, ἐπὶ τῶν 

τοὺς ἀπράγμονας τοῖς συκοφάνταις παραδι- 
δόντω». 

πρόβασις ἡ τῶν βοσκημάτων κτῆσις' 
Ὅμηρος (475) "χειμήλιά τε πρόβασίν τε.” 

πρόβατα πάντα τὰ τετράποδα. καὶ πα- 
ροιµία προβάτων οὐδὲν ὄφελος, ἐὰν ὁ ποι- 
μὴν ἀπῆ, ἐπὶ τοῦ ἀναγκαία. 

προβατεύς ὁ τῶν προβάτων ποιµήν. 
καὶ προβατέων χωρικών ἀνθρώπων. 

προβατία βίον ζην, ἐπὶ τῶν μωρῶν 

καὶ ἀνοήτων"' τὰ γὰρ πρόβατα οὐδὲν ἐργά- 
ζεται καὶ ὅῃ. ἢἤ διὰ τὸ ἀδρανές. να, A 
Plut. 923. 

προβατοπώλης ὁ Καλλίας καὶ ἡ ἐπ 
αὐτᾶ πολιτεία, ἡ «{υσικλῆς υἱὸς 'σπασίας, 
ςευππειοπώλης δὲ ὁ Εὐκράτης, ὃς καὶ 
Στύππαξ ἐκαλεῖο. ῥυρσοπώλης δὲ ὁ 
Κλέων. οὐκ ἐπὶ τοῦ πωλεῖρ τὰς βύρσας πα: 
ρείληπται, ἀλλ ἐπὶ τοῦ τῆς πόλεως ἀποὺί- 
δοσθαι τὰ πράγματα, 5οἩ. AEq. 129 οἱ 133. 

προβεβηκύόσι παλαιοτέροις"' '“"προσήκειν 
τὸ φιλόθεον τοῖς --- φιλοσοφίας (α. ν. 
σπουδή). 

προβέβουλα (Ποπ. «4 115) προέκρινα. 
προβιβάζεις (απ προσβ-) παραινεῖς, 

πείθεις" (Α Eq. 35) ᾿εὖ προβιβάζεις."' 

προβιβάσαντες προάδαντες. 
πρόβλημα Φεώρημα συντεῖνον πρὺς 

Φεωρία» καὶ γνῶσιν. (99. 7739) "“φδέγξομαι 
προβλήµατα ἀπ ἀρχῆς.' πρόβλημα καὶ ὁ 
παροιμιακὺς λόγος. πρόῤλημα δὲ καὶ ἡ ἀσφά- 
λεια” “πρόβλημα δὲ οὐδὲν ἦν πρὸ τῆς σρα- 
τοπεδείας.᾽᾿ 

πρόβλημα. ὅτι ἐπὶ παντὸς πράγματος 
τέσσαρά ἐςιν, εἰ ἔσιν, τί ἐσιν, ὁποῖόν τί ἐςιν, 

καὶ διὰ τέ ἐςι, τὸ μὲν ὅτι ἔςι τάδε τὰ συµ- 

βεβηκότα, λαμβάνοµεν ἐκ τῆς ἐναργείας, καὶ 
τὸ τέ ἐσι τοῦ ὁρισμοῦ ἐξ αὐτῶν τεκμαιρό- 
µεθα" ἐκ δὲ τοῦ ὑὁρισμοῦ οὐχ ὅτι ἔςι τὰ 
συμβεβηκότα γινώσκομε», ἀλλὰ τὺ τί ἐ έςι καὶ 
ὁποῖον καὶ διὰ τί. ὧςσε διὰ μὲν τοῦ ὅτι ἔσι 
τὰ συμβεβηκύτα τὸ τί ἐςι τοῦ ὁρισμοῦ γι- 
νώσκομε», διὰ δὲ τοῦ τί ἐςι τοῦ ὁρισμᾶ τὰ 
λοιπὰ προβλήµατα τῶν συµβεβηκότω», 

προβλῆτας (Ποι. M 259) ἔξω προβε- 

προβαλόντες κυσὶν ἄρνας -- πρὸ γῆς 

Αλημιένας ὑπὲρ ἀσφαλείας. οἳ δὲ τὰς πρω: 

τας προβεβλημιένας" ὃ καὶ μᾶλλο». 

προβλη τες. Φιλοκτήτης φησίν (946) 
ὠ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνασία δηρών 
ὀρείω», ὠ καταρρῶγες πέτραι, οἵ ἔργ ὁ παῖς 
κ ἔδρασε. 

προβολάς ἀντὶ τοῦ ἀσφαλείας ἐκ πό. 

λεω» ἢ τειχῶν ἢ τινῶν ἄλλων δυγάµεων ἐπὶ 
σωτηρίᾳ καὶ κράτει γινόμένων. οὕτω Anuo 
σθένης (17 35). παρὰ δὲ «4ἰσχίνη (9 149) ἡ 
προβολὴ τοῦνομια γέγονεν ἀπὸ τοῦ προβάλ. 
λεσθαέ τινα ἀδικεῖρ. Harp. 

προβο λή Ἰθαφὴ κατὰ τῶν ovxopuno 
των" “φέρε νῦν ὁρισώμεδα τὴν προβολὴ» 
αὐτοῦ τῆς αἱρέσεως, ἐφ᾽ ἡ τὸν παρόντα τῦ- 
το» ἐποιήσατο βίον.” 

μηνα: εἶδός τι δόρατος, ᾧ χρῶν 
ται οἳ κυνηγέται πρὸς τὴν τῶν συῶν φΦήρα». 
Ἠατρ. 

πρόῤολοι αἱ εἰς Φάλασσαν προκείµενα 

πέτραι καὶ οἷον ἀκταί τινες. «{ηιιοσθένης (8 
61) ἐν Φιλιππικοῖς. Harp. 

πρόβολον πρόμµολον, πρόμαχο». 
πρόβολος ἐμός προβαλλόκενος, προςάτης, 
τεῖχος, ἀσφάλεια" 4ριστοφάνης Νεφέλαι 
(1164) "πρόῤολος ἐκός, σωτὴρ δόμοις. Εἰ 
»άπιος (p. 101 Nieb.) ò δὲ βασιλεὺς τούτους 
δεξάµενος κτήματά τε αὐτοῖς καὶ χώραν ἀπί 
νειµε, καὶ προβόλας τε ὑπελάμβανε γεννωίες 
καὶ ἀδαμαντίνες ἔχει» πρὸς τὰς ἐκείνῃ τῶν 

Οὕννων ἐμβολάς.' 
πρόβολος (4π πρὀλοβος) τὸ τῶν σιτίωνε 

δοχεῖον. 

πρόβῤολος ἔξαρχος τᾶ ῥελευτηρίη. 
προβόλῳ (Ποι.μ 261) προβεβλημέν 

εἲς Φάλασσαν πέτρα. 
προβοσκές ἡ τᾶ ἐλέφαντος προνομαία, 
προβέλευμα τὸ ὑπὸ τῆς βελῆς ψηφι 

σψ ἐν πρὶν εἲς τὸν ὅΠιον εἰσενεχθήῆναι, 4π- 

µοσφένης ἐν τῷ κατ 4ἰσχίνα (8). Harp. 
πρόβαλοι πρὸς τοῖς ἄσι « ἠρέφησαν ἂλ- 

λοι κ΄ εἰσηγησόμενοι τὰ δοκᾶντα τῇ πολιτεία 
μετὰ τὴν ἐν Σικελίαᾳσυμφορά». δε. Α Lys. 422. 

πρὸ βραχέος. 
πρὸ γῆς" "ἐγὼ δὲ φεύγω γῆν πρὸ γῆς 

φοβόμενος τὺν ἄγριον δεσπότη», ᾧ μᾶλλον 
ἵππων ἡ ἀνθρώπων µέλει.' '“ὃ δὲ ὃκ ἀφῆχε 
διαξαίνει» αὐτόν, ἀλλ εἴασε γῆν πρὸ γῆς 
ἀπιέναι, ἵνα μή, φησί», ὢν ἐνθάδε τολμήση 
παραπλήσια πάλιν" (οἴ. v. διαξαίνευ). 

χαὶ 



προγινώσκω -- προεδρία Ὁ 

προγινώσκω αἰτιατικῇ. 
προγράµµατα" 'οἷς καὶ δῶρα συ»νέθηκε 

καὶ προγράµµατα, δὲ ὧν παρεκάλει ἑτοιμά- 
ζειν τὰς δυνάμεις. 

προγραφαί" αἱ προγραφαὶ ἐκεῖναι αἱ 
κεκηρυγµέναι λέγονται βεηλήσει “ἄντωνίο γε: 
νέσθαι. καὶ «ἰλιανὸς λέγει 'ἐπανελθόντες 
ὄν προγραφὰς καὶ τῶν ἐκ ῥηλῆς καὶ τῶν εἲς 
τὴν ἱππάδα τελόντω» εἰργάσαντο, τότες ἆπο- 

κτιννύντες, ἀντὶ τᾷ κατηγορίας. 
προδείκτης" (Ώἱοά. Βίο, {.2 ρ.606) ᾿ἔχαι- 

ϱε γὰρ µίµοις καὶ προδείκταις καὶ καθύόλε 
πᾶσι τοῖς Φαυματοποιοῖς. 

προδήλως φανερῶς, ἀνδρείως' 3Ἓοφο- 

κλῆς «ΑΙ. 1911) ΄καλόν µοι τᾷδ” ὕπερπονε- 
µένῳ Φανεῖν προδήλως μᾶλλον." 

προδικασία. οἱ τὰς ἐπὶ φόνῳ δίκας 

ἐγκαλόμενοι ἐν πρυτανείῳ πρὺ τῆς δίκης δια- 
τελᾶσιν ἐπὶ τρεῖς µιῆνας, ἐν οἷς ἐξ ἑκατέρι 
µέρες λόγοι προάγονται. τᾶτό φασι προὺι- 

κασίαν. 
πρόδικο» δικαςὴν ἐπὶ φίλων καὶ διαι- 

τητήν' ριςσοφάνης Κενταύρῳ "ἐγὼ γὰρ εἴ 
τί σ᾿ ἠδίκηκ, ἐφέλω δίκην ὀδναι πρόδικον 
ἐν τῶν φίλων τῶν σῶν ἑνί.' 

Πρόδικος Ἰεῖος ἀπὸ Ἰέω τῆς νήσε, 
πόλεως δὲ Ἰθλίδος, φιλόσοφος φισικὸς καὶ 
σοφιςής, σύγχρονος «{ημοκρίτυ τᾶ «4ῤδηρίτε 
καὶ Γοργία, μαθητὴς Πρωταγόρο τὸ 4ῤόη- 
οίτε, ἐν “49 ήναις κώνειον πιὼν ἀπέφανεν ὡς 

διαφθείρω» τὰς »έες. 
καὶ παροιμία ᾽᾿Προδίκου σοφώτερος." 

᾿ρισοφάνης ἨΝεφέλαις (359) "οὐ γὰρ ἂν 
ἄλλῳ Υ ὑπακόσαιμεν πλὴν ἡ Προδίκῳ, τῷ 
μὲν σοφίας καὶ γνώμης ἄνεκα.. σοφιςὴς δὲ 
ὁ Πρόδικος, Κεῖος τὸ γένος. ἤκμασε δὲ κατὰ 
τὰς χρόνες Σωκράτες. πρῶτος δὲ ὅτος τὴν 
πεντηκοντάδραχµον ἐπίδειξιν ἐποιήσατο. µνη- 
µονεύει δὲ αὐτᾶ καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόρα 
καὶ «Ξενοφῶν ἐν τοῖς “πομνημιονεύμασιν. ϐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ “4ριστοφάνης ἐν ΊΤαγηνιςαῖς 
ὅτω" "τὸν ἄνδρα τᾶτον ἤ βιῤλίον ὁιέφθο- 
ϱεν ἢ Πρόδικος ἢ τῶν ἀδολέσχων εἷς γέ τις. 
διαβάλλει δὲ αὐτὸν καὶ ἐν Ὄρνισι (69). "παρ 
ἐμᾶ Προδίκῳ κλάειν εἴπητε τὺ λοιπόν. ὅι- 
δάσκαλος δὲ ἦν ὅτος καὶ Θηραμένες 1ῆ ἐπι- 
καλθμένε κοθόρ»ε, ὃς τῆς τῶν λ΄ τυραννίδος 
µετέσχε' κόθορνος δὲ ἐκαλεῖτο, ἐπεὶ καὶ τοῖς 
λ΄ συνέσπευδε καὶ τῷ πλήψει. φέρεται δὲ καὶ 
βιβλίον Προδίκε ἐπιγραφόμενον Ὥραι, ἐν ᾧ 
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πεποίηκε τὸν Ἡρακλέα τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ κα- 
χίᾳ συντυγχάνοντα, καὶ καλόσης ἑκατέρας 
ἐπὶ τὰ ἤδη αὗτῆς προσκλῖναι τῇ ἀρετῇ τὸν 
Ἡρακλέα, καὶ τὲς ἐκείνης ἱδρῶτας προκρῖ- 
ναι τῶν προσκαίρων τῆς κακίας ἡδονῶ». 

πρόδομµος ὁ »άρθηξ" ᾿ἐτύγχανε δὲ ἐν 
τῷ προδόµῳ τᾶ ἱερδ.' 

προὺὐόμω (Ἠοπι. 1473) τῇ πρὸ τᾶ οἴκε 
παςάδι. 

προδότας. Πολύβιος (17 13) '"δυσθεώ- 
ρητόν τι ὁ τόπος ἔχει καὶ δυσπαράγραφον. 
τίνα γὰρ ὡς ἀληθῶς χρὴ προδότην νομίζειν, 
οὐ ῥάδιο» ἀποφήνασθαι. δῆλον γὰρ ὡς ὅτε 
τὰς ἐξ ἀκεραίη συμπειθομένης τῶν ἀνδρῶν 
πρόὀς τινας ῥβασιλεῖς ἢ δυνάςας κοινωνίαν 
πραγμάτων εὐθέως προδότας »ομιςέο», ὅτε 
τὸς κατὰ περιςάσεις µετατιθέντας τὰς αὖ- 
τῶν πατρίδας ἀπὸ τινῶ» ὑποκειμένων πρὸς 

ἑτέρας φιλίας καὶ συμμαχίας, οὐδὲ τούτους, 
πολλᾶ γε δεῖ, ἐπεί τοί γε πολλάκις οἱ τοιᾶτοι 
τῶν µεγίσων ἀγαθῶν» γεγόνασιν αἴτιοι ταῖς 
πατρίσιν. ἀλλ’ ὅσοι τῶν ἀνδρῶν κατὰ τὰς 
ὀυσχερεῖς περιςσάσεις ἢ τῆς ἰδίας ἀσφαλείας 
καὶ λυσιτελείας χάριν ἡ τῆς πρὺς τὸς ἀντι- 
πολιτευοµένους διαφορᾶς ἐγχειρίουσι τοῖς 
ἐχθροῖς τὰς πόλεις, ἢ ὅσοι φρερὰς εἰσδεχό- 
µενοι, Καὶ συγχρώµενοι ταῖς ἔξωφεν ἐἔπικου- 
ρίαις πρὸς τὰς ἰδίας ὁρμὰς καὶ προθέσεις, 

ὑποβάλλεσι τὰς πατρίδας ὑπὸ τὴν τῶν πλεῖον 
δυναμένων ἐξεσίαν, τὴς τοιάτης ὑπὸ τὸ τῆς 
προδοσίας ὄνομα μετρίως ἄν τις ὑποτάττοι 
πάντας, οἷς λυσιτελὲς μὲν ἁληφῶς ἡ καλὸν 

ἐδὲν ἀδέποτε συνεξηκολόθησεν, τὰ ὁ) ἐναν- 
τία πᾶσι» ὑμολογεμιένως. 

προδότης. τὸ Φηλυκὺν δὲ διὰ τῶι" “'ὦ 
προδότι καὶ παράγωγε καὶ µύραινα σύ." 

πρὸ δελείας. 'ὃ δὲ κατεκρήµνισεν ἑαυ- 
τό», Φάνατον πρὺ δελείας ὑπομένων.' 

πρόδρομος ὁ προτρέχω». 
προδωσίκομπος ὁ ὑποσχετικός, ὁ τὰς 

ἑαυτᾶ ὑποσχέσεις ἐν οὐδενὶ τιθέµενος ἀλλὰ 
προδιδούς. 

προεγκεῖσθαι ἐπικεῖσθαι. 
πρόεγµα ςήριμα. 
προεδρία διὰ τᾶ ι" "ἄλλοις περισπέδα-α 

σον» ἡ προεὐρία. προσεὀρεία δὲ διὰ δι- 
φθόγγω ἀπὸ τᾶ προσεδρεύω. 

προεδρία. τιμῆς ἧτος ὁ τρύπος. ἐξῆνὺ 
δὲ τῆς τιµῆς ταύτης τυχοῦσι καὶ ἐν ῥελευ- 
τηρίῳ καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν ἄλλῳ παντὶ 
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συλλόγω τὰς προλαμβάνοντας οἵτινες ἦσαν 
ἐξεγείραντας αὐτὴς εἲς τὸν ἐκείνων καθίσαι 
τόπον. πεποίηται δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ τὴν 
πρώτη» αὐτὴς ἕδραν ἔχειν. 4ριςοφάνης (Έα. 
572) "νῦν ὃ᾽ ἂν μὴ προεδρία» φέρωσι καὶ 
τὰ σιτία,' ἀντὶ τᾶ λάβωσι», ἀποφέρωσι. σι- 
τία δὲ ἀντὶ τᾶ τὴν ἐν πρυτανείω σίτησιν. 

πρόεδροι ἐκληρᾶντο τῶνπρυτάνεων καθ’ 
ἑκάςην πρυτανεία», εἷς ἐξ ἑκάςης φυλῆς πλὴν 
τῆς πρυτανευάσης" οἵτινες τὰ περὶ τὴν ἐκ- 
χλησίαν διῴκη». ἐκαλᾶντο δὲ πρόεδροι, ἐπειδή 
περ προήδρευον τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὅτι δὲ 
ὁ καλάµενος ἐπιςάνης χληροῖ αὐτής, εἴρηκεν 
“4ριςοτέλης ἐν Φηναίων πολιτεία. Harp. 

πρόεδρος ὁ τῆς πολιτείας ἀρχηγὺς καὶ 
ἡγεμών. 

προέηκε (Ποπ. 4 308) προέπεµψε. 
προειδόµενοι προγρῶςαι. 
προειλόμεθα προήκακεν. 
προείλοντο ἠθέλησα». 
προείµεθδα προδίδοµε». 
πρόεισι προπέµπει. 
προεκαλινὸ ντο τῇ Καίσαρος καὶ ἱκέ- 

τενον., 
π θοέμβολα τὰ πρὸς τῇ πρώρα τῆς »ηός" 

(Agath. ὁ 21) “ὥσπερ ἀκροςόλια καὶ προέκ- 
βολα ἐκμιμησάμενοι.” 

προέµεν (Ποπῃ. κ 155) πέµπειν. 
προέ μένος ἐκδιδάς, προδάς, περιφρονή- 

σας, προαφείς. “ὃ δὲ τῶν φίλων ἐ ἐχρῆτο τοῖς 
βελεύμασι, τὰ οἰκεῖα προέµενος" περὶ γὰρ 
ἀδεμίαν τῶν πολλῶν ἀρετῶν ὕτως ἐσπάδακεν 

ὡς περὶ τὴν μητέρα αὐτῶν, κατὰ τὸν Πυβα- 
όραν εἰπεῖν, αὐτὴν τὴν φιλίαν.' οἵ. ν. φιλία. 

προεμπίπτειν' ''τὸν βασιλέα πάντων 
Φεραπευόντων αὐτὸς ἠσύγχαζε, μὴ ῥηλόμενος 
προεμπίπτειν εἷς γνῶσιν"' «Ώιομ. L. 4 39). 

προέντες προδόντες. 
προεξειρεσία τοῦ πλοίου τόπος ἐν ᾧ 

ἐρέττουσι" (Agath. 5 21) "κωπητῆρας δὲ ἐφ᾽ 
ἑκατέραις πλευραῖς καὶ οἷον προεξειρεσίας 
ἐμηχανήσαντο.” 

πρὸ ἔργου ἐτίθετο προτιµότερον ἐτί- 
Φει" “καὶ ἅμα φίλια τὰ κατὰ νώτα ἑαυτῷ 
τε καὶ τῇ σθατιᾷ καταλείπειν πρὸ ἔργε ἐτί- 

Φετο.' καὶ αὖδις ᾿'τὴν Σποράκι χώρα» χα- 
τασχεῖν τοῖς ὕπλοις πρὸ ἔργη εἶναι ἔλεγει 
ef. v. ςύλος. 

προερρέδη προελαλήόη. 
πρόες (Ποπι, «4 127) πρόπεμψον. 

πρὀεδροι -- προηροσέαι 

προέσνθαι προὀᾶναι: ᾿"λαβὼν δὲ τὸ ξὐὺ, 
φος Πόρκιος Ἰάρκος καὶ καταληφῦ εἰς ὑπὸ 
τῶν πολεμίων ἐφονεύετο, κρίω» τὴν ψυχἠ; 
προέσθαι μᾶλλον ἢ τὴν µάχαιραν, καὶ πολλὰ 
λαβὼν τραύματα παραδόξως ἐσώψη.'' 

προέσθαι προτιµήσασθαι, αἰτιατικῇ"Ἡ 
2 52* * 1 . 
ὅτε γὰρ πρὸς ἐμᾶ ἅτε πρὺς ἄλλου ἀνδρος 

| ἀγαδοῦ οὐδενός ἐσι προέσθαι τι τῶν κουνῖ 
συμφερόντων”) (ιο ας». fr. 19). 

προεςέρνισα περιεπτυξάµην. καὶ προ: 
ςσερνισάµενος. 

προετικός χαρισικός. 
προέτω προπεμψάτω. 
προεφήτευσεν. 
προεχειρίσατο αἰσιατικῇ. 
προέχω γενικῇ. 
προεχώμµεθδα Rom. 3 9) ὑποβαλλώμεδα 

ἡ προβαλλώμεδα. 
προ ηΥγελ χέναι προμεμηνυχέναι. 
προηγόρει προηγόρευε , προέλεγε" Σε 

»οφῶν (Απαὺ. ὅ 6 7) ""ήκον πρέσβεις ἐκ Σε 
νώπης διὰ τὰς ———— εἰς τὸς "Ελλ. 
νας. προηγόρει δὲ ᾿Εκατώνυμος, δεινὸς νοµες 
ζόμενος εἶναι λέγειν. 

προηγορεών ὁ λεγόμενος γαργαρεώ», ἡ 
λαιμός. προηγορεὼν δὲ κυρίως ὁ ἐχῖνος τῶν 
ὀρνίθω», ὅπε προαγείρεται ἡ τροφή. οἳ «ὰ. 
Α Εν. δ79. 

προηγορεῶνας τὰς βρόγχους τῶν ὁᾳ' 
νέων. κὐρίως τὴς λεγομένες προλόβους, ὁτι 
συλλέγεται ἐν αὐτοῖς τὰ σιτία. λέγεται ὁὲ 
καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων προηγορεὼν πάλιν ὁ βρόγ: 
χος. ἑκάτερον δὲ ἀπὸ τὸ ἀθροίζειν ἐκεῖ τὴν 
τροφή». η φάρυγγας ὀρνέων. sch. Α Αν. 1112. 

προήκατο προέδωκε. 
προήκασιν ἀντὶ τὸ αὐξηῶεῖσι, προιῖ- 

Φᾷσιν' «4ἰλιανός (ο. ν. τιμησαίμην) ' καὶ πᾶσι 
τυράννοις καὶ τοῖς ἐπὶ µέγα πλότε προήκε: 

σιν' ἀντὶ τῇ πλουσίοις σι. καὶ προήκυ; 
προελθώ». 

προηρόσια ὄνομα Ὀυσίας. 
προηροσίαι αἳ πρὺ τοῦ ἀρότε γινύμί- 

ναι Φυσίαι περὶ τῶν μελλόντων» ἔσεσθαι χαφ: 

πῶν, ὥςε τελεσφορεῖσθαι' ἐγένετο δὲ ὑπὸ 

4θηναίων ὑπὲρ πάντων "Ελλήνων ε΄ ὀληι" 
πιάδι. «{υκδργός φησιν ἐν τῷ κατὰ Ἠνι 
σαΐχμου καὶ γὰρ νῦν πολλὰς καὶ μεγάλα: 
ὑμῖν τιμὰς ὀφείλω, καὶ ζηλῶ παρὰ πᾶσυ 
ἛἝλλησι µαντευοιιένοις τὸν «ία ποοηροσία 
ποιήσασθαι. 



πρόησθε -- προκαθείς 

πρόησθε προπέµψητε. 
προήσομαι προπέµψω, προδώσω. 
πρόηται" "'λαβὼ» εἰς τὰς χεῖρως πρύη- 

ται αὐτόν, τητέςιν ἀφήσει, καταλείψει. 

προήχθη» προετράπη», ὡς καὶ ἐξήχ- 
ην ἐξετράπην. 

προνφθανόντα. ἡ πρό ἀντὶ τῆς ὑπέρ. (ΑΡ 
7 3226) ''4βδήρων προθανόντα τὸν αἰνοβίην 
“4γάθωνα."' 

προὺθεῖναι προεργάσασθαι" "διὰ τὸπρο- 
Φεἴναι καὶ ἄλλες τὴν ἑρμηνείαν τῶν ψαλμῶν."' 

. προθέλυμνα συνεχῆ, ἄλλα ἐπ ἄλλοις. 
παρὰ τὸ τέλος τέλυµνος καὶ Φέλυμνος, ὁ 
πρὀρριζος. 

ν. προθέλυµνα τὰ ἐπαλλήλους κλάδους 
ἔχοντα δένδρα, ἀπὸ τοῦ ϱηλυμανεῖν, sch. 
Ἠοπι. Ν 130. 

προθελύμνους (GHom. K 15) ἄλλας ἐπ 
ἄλλαις. 

προθέματα προγραφάς' "καὶ ἔφηκεν 
ὁ Βαλεντινιανὸς ὁ βασιλεὺς προθέματα, ἵνα, 
εἰ τίς τι ἠδίχηται παρὰ — rã ἐπάρχο, 
προσέλθη τιῷ βασιλεῖ. οὗτος ὁ βασιλεὺς καὶ 
τὸν πραιπόσιτον ἔκαυσε Χρυσάφιον.' ο ν. 
Σαλόςιος d. 

5. πρόθεσις προαίρεσις"' ἀλλ οὐδὲ ἑλύ- 
πησέ τινα κατὰ πρόθεσι», ὅτε προσποιηθείς, 
ὅτε πολυπραγµονήσας ἁπλῶς ἐδὲν περὶ τῶν 
προγεγονότων.' 

ν  πρόθεσις βελή, γνωμη" Ιολύβιος '"ἠν 
δὲ τοῖς ᾿Ῥωμαίοις πρόθεσις »αυμαχῆσαι. ὰ 

προθεσμία ἀπὸ τᾶ προύεῖναι τὴν ἡμέ- 

θων ἐν ἡ τόδε γενέσθαι δεῖ, ἐκ ἀπὸ τὸ προ- 
Φεσπίζει», ἐὰν ἡμεῖς προτιθῶμεν προθεσµέίαν 
τινά" εἰ δὲ ὁ Φεὸς ὁ προτιθείς, ἀπὸ τᾷ προ- 

Φεσπίζειν εἴρηται τὸ ὄνομα, προθεσπίζοντος 
τᾶ Φεῦ καὶ προτάττοντος καὶ προνομονετᾶν»- 
τος περὶ τῆς ἡμέρας ἐν ᾗ τυχὸν τόνδε δεῖ 
τῆς ζωῆς ταύτης ὑπεξελῷεῖν ἡ τόνδε κατα- 

λυθῆναι τὸν σύμπαντα κόσµο». καὶ Φεσπί- 
ζειν μὲν ἐπὶ Φεῦ κυρίως, καταχρηςικῶς δὲ 
καὶ ἐπὶ βασιλέως. 

προθεσμίας νόμος. ημοσδένης ὁ υπὲρ 
Φορμίωνος (26) τὴν τῶν ε ἐτῶν ἂν λέγοι 
προὺεσµίαν. Ἠλτρ. 

Προθοήνωρ (Ποπ. Β 495) ὄνομα κύ- 
ιο». καὶ συςέλλει. 

προθύματα αἱ ὀλῦραι, παρὰ τὸ προ: 
Φύεσθαι τῶν ἱερείων, ἢ αἱ κριθαί, ἢ ὁ λι- 
βανωτός, seh. A Plut. 660. 
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πρόθυμος ἐπιθυμῶ», ὀρεγόμενος: (8 
ΕΙ.8) "“παρόντι λεύσσει», ὧν πρόθυμος ᾖσθ' 
ἀεί, 

προὐυμᾶμαι αἰτιατικῇ. 
προθύομαι γενικῇ. 
προϊαίτατος πάνυ. πρότερος. 

προϊΐαψε (Ποπ. «4 3) προέπεµψε. 

προῖει (Ποπ. 4 926) ἀντὶ τᾷ προέπεµπε. 
προϊέμενος προδιδές, καὶ προῖενται 

ἀντὶ τῇ ἀπορριπτᾶσι, μεταδιδοῦσιν" "ὅσα ὁ 
σρατιώτης ὅμιλος ἐν ταῖς πορείαις προϊενται.͵ 

προϊέναι ῥῖψαι, ἀπολέσα"' G Να», 
1915) "εἰ ἄνδρα τῶν αὐτᾶτι χρὴ προϊέναι. 
ἐδὲ γὰρ χαρίσασθαι ἔφη ἢ δανεῖσαι, ἀλλὰ 
προϊέναι, ἀσχάλλ ων ὁ δανεισὴς ἐπὶ τῷ μὴ 
χεκοµίσθαι ἅπερ ἐδάνεισε χρήματα. φησὶν 
οὖν ὅτι οὐ χρὴ ῥᾳδίως ἄλλοις προϊεσθαι τὰ 
ἑαυτᾶ χρήματα. 

προϊεσθδαι προδιδόναι: “ὁ δὲ βασιλεὺς 
οὔτε προΐεσθαι ἠξίου τὰ παρὰ τῶν πόλεων 
ὁῥώρα.” 

προϊΐζω τὸ καταγινώσκω. 
προῖκα δωρεάν, ἄνευ μισθᾶ. καὶ τοπι- 

κὸν ἐπίρρημα. τὰ δὲ καὶ προῖκα πολλαχλῇ 
τοῖς ἑαυτᾶ τέλεσι πεπορισμένα (6ἳ, v. περιόν) 
ἀντὶ τοῦ ἄνευ κόπου. 

Ηροικίας ὄνομα κύριο». 
προίκιος ἄνευ μισθοῦ: “προίκιος ἀν- 

δρώποισι χελευθήτῃησιν ἀοιδός”' ὁ τέττιξ φη- 
σὶν ἐν —— (ΑΡ 6 120). 

Ηροικόνησος. 
προικός ας ἀντὶ τᾶ δωρεᾶς' πᾶν 

7ὰρ δῶρον οὕτως καλεῖ ὁ ποιητής. ἡ εὐθεῖα 
προίξ. δε]Ἀ. Ἠοπι, » 15. ϱ 413. 

προῖκτης (Ποπ. ϱ 3535) ὁ πένης, µέταί-α 
της, οἰκερὸς οἱ αὐτοί εἰσι. 

προΐῖκτης ὁ ἐπαωίτης"' προΐκτας καὶ γό-ρ 
Ίτας καὶ ῥωμολόχους ἀποκαλᾶσι” (Artemid. 
praeſ.). 

—A———— 

προϊΐςορες οἱ μάρτυρες. 
προῖΐσχεται προβάλλεται, 
προϊσχομένου προτείνοντος. 
πρόκα εὐθύς, παραχρῆμα" Ηρόδοτος (6 

194) "καὶ πρόκα τε φρίκης αὐτὸν ἐπελθού- 
σης ὀπίσω τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἵεσθαι.' 

προκαῦέζομαι γενικῇ. 

προκανείς προπέµψας' ᾿ προκαθεὶς δέ 

τινας τῶν ςρατιωτῶν ἐς ἐλπίδας τῶν σπον- 

ὁῶν ὑπηγάγετοι" 



888 

προκάηµαι γενικῇ. 

προκαθήµενον ἐξάρχοντα" 
τὸν προκαθήµενον τῶν τόπων, 
φυλάττοντα τὰς τόπες. 

προκαλεῖσθαι οἱ εἰς «γώνα καὶ 
μάχη», ἀλλὰ τὸ εἷς συμβάσεις καὶ συνθήκας 

Θυκυὐίδης (4 19). οἱ δὲ δικανικοὶ ἐπὶ πάσης 
προκλήσεως. ''“ρχέλαος παρεκάλει τὸν Σύλ- 
λαν διαλλαγῆναι πρὸς τὸν ΠἨιθριδάτην, δε- 
ξαμένου δὲ τούτου τὴν πρόκλησιν ἐγένοντο 
συνθῆχκαι)' MDio Cass. fr. 105). 

προκαλίζετο (Elom. TA9) προεκαλεῖτο, 
- προχκάρη»ος ἐπὶ κεφαλήν" ἐν μύθοις 
ἡχήεις ἐτάννσσε ῥαλὼν προκάρηνον ἀήτης.᾽' 
προκαταβολή καὶ προσκατάβληµια, 

τῶν τελῶν πιπρασκομένων δύο προθέσεις ἐδί- 
ὀοντο τοῖς ὠρβμένοις, ἐν αἷς ἐχρῆν εἴσενεχ- 
Φῆναι τὸ ἀργύριον. ὕπερ οὖν µέρος χρηµά: 
τω», πρὶν ἄρξασθαι τοῦ ἔργα, εἰσφέρουσι 
εἷς τὸ δηµόσιον, τοῦτο προκαταβολὴ καλεῖ- 

ται, τὸ δὲ τῇ δευτέρᾳ προθεσµία ἁσων 
προσκατάῤληµα. 

προκατεύχομαίσονι.. 
προκεέίμενο» τὸ ἐνεςηκός: "ὃ δὲ τοιή- 

τοις χρώµενος λογισμοῖς µένειν ἠξίη τὸν Τι- 
βέριον ἐπὶ τῶν προκειιιένων."'. καὶ αὖθις 
᾿ἐμοὶ δὲ τὸ προχείµενον ἡνυςο. 

πρόκενσο». 
προκέφαλος. προκέφαλος ην ὁ Φιλο- 

— * ΄ αλῆς ὡς ἔποψ, ἦν δὲ χωμφδίας ποιητής, 
εἴρηται ἐπὶ τῶν ὀξυκεφάλων. seh. Α Αν. 280. 

προκεχωρηκότος προεληλυθότος Θη- 
κυδίδης. 

προκλη δέ. 

πρόκλησις. εἰώνφεσαν, ὑπότε δικάζοιντό 
τινες, ἐξαιτεῖν ἐνίοτε Φεραπαίνας }) Φεράπον- 

τας εἲς βάσανον ἢ εἲς µαρτυρίαν τᾷ πράγ- 
µατος" καὶ τᾶτο ἐκαλεῖτο προκαλεῖσθα, τὸ 

δὲ γραμματεῖον τὸ περὶ τούτου γραφόμενον 
ὠνομάζετο πρύκλησις. Harp. 

α Πρόκλος τῷ βασιλέως Ἰεσίνα κοιαίσωρ, 

ἀνὴρ δίκαιος καὶ χρημάτων διαφανῶς ἀδω- 
ρότατος"' διὺ δὴ οὔτε νόµμον τινὰ εὐπετῶς 
ἔγραψεν ὅτε τι τῶν καθεςώτων κινεῖν ᾖ8ελε, 
Ῥτοεορ. Pers. 1 11. 

υ.. Πρόκλος ὁ {ύκιος, μαθητὶς Συριανᾶ, 
ἀκεςὴς δὲ καὶ Ηλητάρχε τῷ Νεςορίου τοῦ 
φιλοσόφου, καὶ αὐτὸς φιλόσοφος Πλατωνι- 

κός. ὅτος προέση τῆς ἐν Αθήναις φιλοσόφε 
σχολῆς, καὶ αὐτᾷ μαθητὴς καὶ διάδοχος χρη: 

""Ἠενεκλέα 

Τητέσι τὸν 

τὸ 

προκάδηµαι -- Προκόπιος ἃ 

µατίζει ἨΠαρῖνος ὁ Νεαπολίτης. ἔγραψε πάννυ 
πολλά, φιλύσοφά τε καὶ γραιµατικά, ὑπό- 

μνήμα εἰς ὅλον τὸν Ὄμηρον, ὑπόκωημα εἷς 
τὰ 'Ησιόδη ἔργα καὶ ἡμέρας, περὶ χρηςοµα: 
Φείας βιῤλία γ’, περὶ ἀγωγῆς ῥ, εἰς τὴνπο- 
λιτείαν Πλάτωνος βιῤλία ὁ’, ες τὴ» ᾿Ορφέως 
εολογίαν, συμφωνία Ὀρφέως Πυ αγόρου 
καὶ Πλάτωνος, περὶ τὰ λόγια ῥβιῤλία ύ, περι 
τῶν παρ Ὁμήρῳ Φιῶν, ἐπιχειρήματω κατὰ 
χθισιανῶν Ἠ. ἃτός ἐσι Πρόκλος ὁ δεύτερος 

μετὰ Πορφύριον κατὰ χρισιανῶν τὴν µια" 
ρὰν καὶ ἐφύβριςσο» αὑτᾶ γλὠῶσσαν κινήσας' 
πρὸς ὃν ἔγραψεν Ἰωάννης ὁ ἐπικληθδεὶς Φι- 
λόπονος, πάνυ Φαυμασίως ὑπαντήσας κατὰ 

τῶν τἨ ἐπιχειρημάτων αὐτᾶ, καὶ δείξας αἴ. 
τὸν κἀν τοῖς Ἑλληνικοῖς, ἐφ᾽ οἷς ιέγα ἐφού- 
ει ἀμανθῇ καὶ ἀνόητον. 

ἔγραψε Πρόκλος μητρωακὴν ῥέῤλον, τν 
εἰ τις μετὰ χεῖρας λάβοι, ὄψεται ὡς ἐκ ἄνει 
Φείας κατακωχῆς τὴν Φεολογία» τὴν περὶ τῇ; 
Φεὸν ἐξέφηνεν ἅπασαν, ὡςε µηκέει Φράττε 
σθαι τὴν ἀκοὴν ἐκ τῶν ἀπεμφαινόντων ὃρη: 
νων. ΜΑτίη, 33. 

Πρόκλος ἨΜαλλώτης ἐκ Ικιλικίας, φιλ: 
σοφυς ςωικός, ἴγραψεν ὑπόμνημα τῶν An 
γένης σοφισμάτων, καὶ πρὸς ᾿Επίκερο». 

Πρόκλος δεύτερος ἸἨαλλώτης, φιλόσο-ά 
φος καὶ αὐτὸς σωικός. 

Πρόκλος ὁ Προκλήιος χρηµατίσας, θε: 
µισίωνος, «αοδικείως τῆς Συρίας ἱεροφάν: 
της, ἐγραψε Φεολογίαν, εἲς τὸν παρ) ᾿Ησιόδῳ 
τῆς Πανδώρας μῦθον, εἲς τὰ. χρυσᾶ ἔπῃ, 
εἰς τὴν ἈΝικομάχυ εἰσαγωγὴν τὴν ἀριδμπτς 

κή», καὶ ἄλλα τινὰ γεωμετρικά. 
IIGòöMVM ὄνομα κύριο». 
πρύόκοιτος ὁ προφύλαξ, καὶ προκοι: 

τία ἡ προφυλακή. ἡ πρόκοιτος ὁ ἔμπροσθο 
κοιμώμενός τινος. 

προκόλπιον» πρὺ τὸ κόλπου. 
ται δὲ καὶ ἐπὶ δωροδόκω». 

προκόμιον κύµην. 
προκομισσάριος ὁ ἐκ συναινέσεως δύ9 

μερῶν μεταξὺ ληφθεὶς διαιτητής. 
Ι]ροκόνησος ὄνομα νήση. 
Προκόπιος Ἰλλούςριος, ἸΚαισαρεὺς ir 

Παλαισίνης, ῥήτωρ χαὶ σοφιςής, ἐγραφυ 
ἱςορίαν Ἡ ωμκαϊκἠν ἦγων τὰς πολέμεης Βιλν 

σαρίου Πατρικίου, τὰ κατὰ ᾿βώμην καὶ «1: 
βύη» πραχθέντα. τῶν χρόνων 
Ἰεσινιανᾶ τᾶ βασιλέως, ὑπογραφεὺς χρηα’ 

λαμβώνε: 

ο νο 78) ΟΡΙΝ επί 



Προκόπιος Ὁ — πρόληψις 

τίσας Βελισαρίη καὶ ἀκόλθθος κατὼ πάντας 
τὲς συμβάντας πολέμες τε καὶ πράξεις τὰς 

ἔπ᾽ αὐτᾶ συγγραφείσας. ἔγραψε καὶ ἕτερον 
ιῤλίον, τὰ καλέµενα «4νέκδοτα, τῶν αὐτῶν 

πράξεων, ὡς εἶναι ἀμφότερα βιῤλία δ'. 
ὅτι τὸ βιβλίον Προκοπίη τὸ καλούμενον 

Ἀνέκύυτα ψόγες καὶ κωμµῳδίαν ]εσινιανοῦ 
βασιλέως περιέχει καὶ τῆς αὐτοῦ γυναικὸς 
Θκοδώρας, ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτᾷ Βελισαρίου 
χαὶ τῆς γαμετῆς αὐτᾶ. 

υ. Προκόπιος. ὅτι ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου 
— —— Προκοπίου, ἐν τῇ Χελώνη, 
ἵσαται εὐνόχο τινὸς σήλη, ἧς ἐν τῷ σήθει 

ών κ) μετατιδεὶς Φεμάτια τῷ βρόχῳ 

παραδοθήτω.”' ἦν δὲ ᾗ σήλη Πλάτωνος κα- 
βικιλαρίς, ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῇ Βασιλίσκα 
πυρίκαυςος γέγονε. τῶν δὲ γονέων αὐτᾶ αἲ- 
τησάντων τὸν βασιλέα εἲς μνημόσυνον τοῖς 
ἀνταίρησι τῷ βασιλεῖ ςηλωθῆναι τὸν εὐνδ- 
7ο» Πλάτωνα, οὐκ ἐκώλνσεν. ἐν δὲ τῷ ἆνα- 
χαινίζεσθαι τὸν τᾶ μεγαλομιάρτυρος »εὼν µιε- 
τετέΦη εἲς τὸ ἱπποδρόμιον. οἱ δὲ οἶκοι τοῦ 
εὐνούχου σώζονται ἐν τῇ Χελώνῃ. Codin. 
orig. ΟΡ p. 18. 

προκόπτοντα ὁδιερχόκενον' "ὀχήμωτι 
χεχρηκιένον καὶ διὰ τῆςλεωφόρε προκόπτοντα 
σαταλαμβάνειν τὸ ᾿Ἑβδομιον., 

Πορόκριδος ἄκοντα, ἐπὶ τῶν πάντων 
τυγχανόντων ' τοιῆτον γὰρ ἔχησα ἡ Ηρόκρις 
πάντα ἐφήρα. ον. θούψις. 

.  πρόκρικα ἡ προτίµησις" "ὁ δὲ ἸΠακε- 
δόνιος δὲ τῶν ἑτέρων νήκην ἐποίησε, λο- 
Ἱισάμενος μηδαμῶς πρόκριμα γίνεσθαι τῇ 
ἐν Ναλκηδόνι συνόδῳ, ὡς καὶ τῆς ἐν ᾿Εγέσῳ 

σὺν αὐτῇ παρασιωπηύείσης.᾽' 
.. πρόκριµα" "ὡς μὴ πρόκριμα εἴη κατ 
αὐτοῦ, καὶ αἰσχύνη» ἐκώλυσαν γενέσθωι."' 

πρόκρινα;. 
Ηρόκρις ὄνομα κύριον Φηλυκοῦ ένας, 
πρόκριτον ἐκλεκτόν, 3 πονηρό». 
πρόκροσσαι ἄλλη ἐπ ἄλλη: Ἡρόδοτος 

σ 188) "αἱ δὲ νΠες πρόκροσσαι ὡὥρμιαίνοντο 
ἐς πόντον, ἐπὶ ή’ νέας. 

προκυλινδεῖσθ αι τὸ ἐπὶ γόνυ πεσύντα 
προσκυ»εῖν τῷ ῥασιλεῖ": ἴδιον γὰρ τοῦ βασι- 
λέως τὸ γονυπετεῖσθαι ἐξ ἀνδρώπω». καὶ 
προχυλινδεῖσθαι ἰκτίνοις, ἔαρος ἴκτινοι φαί 

νονται" ἐφ᾽ ῴ ἡδόμενοι ἐκυλινδοῦντο ὡς ἐπὶ 

7όνυ πίπτοντες. sch. Α Αν. 501. 
προκώ»ια «4υκοῦργος ἐν τῷ κατὰ ε- 
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νεσαίχμα. «{ίδυμος δὲ "“προκώνια” φησί 'πν- 
ροἱ μέλιτι κεχρισιιένοι.'. ριςοφάνης δὲ ὁ 
Ἰθαμματικὸς καὶ Ἱκράτης τὰ ἐξ ἀφρύκτω» 
κριῷῶν οὕτως φασὶν ὀνομάζεσθαι. ἔοικε δὲ 
κι ἐκ πυρῶν καὶ ἐκ κριθῶν γίνεσθαι. Ai- 
µων δέ φησιν ἐν τῷ περὶ Φυσιῶν "καὶ προ- 
κιώνιά ἔςσι κάχρυς κατηρειγέναι μετὰ ἀρω- 
κάτων.' Ἠπτρ. 

πρόκωπον' "ὃ δὲ ὀργισφεὶς κατὰ τοῦ 
βασιλέως, πρόκωπο» ἔχων τὸ ξίφος,’ ἀντὶ 
τοῦ γυμνόν. καὶ αὖθις "ἀλλὰ γεννικὸν ὁρῶν 
εἶχε πρόκωπον τὺ ξέφος."' 

πρύόλαλος ὁ προαλὴς ἐν τῷ λέγειν" “καὶ 
τοῦτον κατεσίγασαν τὴν ἄλλως πρόλαλόν τε 
καὶ ἰταμὸν ὄντα. σεν. Γοργόνη. 

πρόληψις γνῶσις: '"ἀχανεῖς ἔμειναν τῷ 
πρόληψιν ἐσχηκέναι τᾶ μέλλοντος λέγεσθαι.' 

διαφορά ἐςσιν ἀληθείας καὶ συνηθείας" ἡ 
μὲν γὰρ ἀλήθεια γνησίως ζητηµένη πάντως 
εὑρίσκεται, τὸ δὲ ἔθος, ὁποῖον ἂν παραλη- 
φθείη, εἴτε ἀληθὲς είτε ψευδές, ἀκρίτως ὑφ᾽ 
ἑαυτῦ κρατύνεται, καὶ ὅτε άλην εἴ ὄντι αὐτῷ 

ἥδεται ὁ παραλαβὼν οὔτε ψευδεῖ ἄχθεται. 
οὐ γὰρ κρίσει ἀλλὰ προλήψει ὁ τοιῦτος πε- 
πίςευκε, γνώµῃ τῶν πρὸ αὐτοῦ ἐπ ἀδήλῳ 
τύχη τὴν ἰδίαν ἐπιδεδωκὼς ἐλπίδα. καὶ οὐκ 
ἔσι ῥᾳδίως ἀποδύσασθαι τὴν πάτριον περι- 
ῥολήν, κἄν πάνυ αὐτῷ δείκνυται λυπρὰ καὶ 
καταγέλαςος οὖσα. ὁ δὲ Ἀρύσιππος ἐν τῷ 

β τῶν φυσικῶν λόγων δύο φησὶν εἶναι κρι- 
τήρια, αἴσθησιν καὶ πρόληψιν"' ἔσι δὲ πρό- 
ληψις ἔννοια φυσικὴ τιῶν καθύλου (Ώίομ. L. 
7 54). ᾿Επίκουρος δὲ ὁ φιλύσοφος πρόληψιν 
λέγει οἱονεὶ κατάληψιν, ἤ δόξα» ὀρθὴν ἢ 
ἔννοιαν ἢ καθολικὴν νόησιν ἐναποκειμένην, 
τητέςσι μνήμη» τοῦ πολλάκις ἔξωφθεν φανέν- 
τος. οἷον τὸ τοιοῦτόν ἐσιν ἄνθρωπος": ἅμα 
γὰρ τῷ ῥηθῆναι ἄνθρωπος εὖθὺς κατὰ πρό- 
ληψιν καὶ ὁ τύπος αὐτοῦ νοεῖται, προηγου- 
µιένων τῶν αἰσθήσέων». παντὶ οὖν ὀνόματι 
τὸ πρώτως ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐσι' καὶ 
οὐκ ἄν ἐζητήσαμεν τὸ ζητήμενον, εἰ μὴ πρό- 
τερον ἐγρώκειμιεν αὐτό. οἶἷον, τὸ πόρρω ἑςὸς 
ῥοῦς ἐςὶν ἢ ἵππος; δεῖ γὰρ κατὰ πρόληψιν 
ἐγνωκόαι ποτὲ ἵππου καὶ βοὺς µορφή». ὀ9᾽ 
ἂν ὠνοιάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτᾶ κατὰ 
πρόληψιν τὸν τύπον µαθόντες. ἐναργεῖς οὖν 
εἰσὶν αἳ προλήψεις, καὶ τὸ δοξαςὸν ἀπὺ πρυ- 
τέρου τινὸς ἐναργοῦς ἤρτηται, ἐφ᾽ ὃ ἀναφέ- 
ροντες λέγομεν, οἷον πόὀθεν - ἴσμεν εἰ τοῦτό 

J 
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ἐσιν ἄνθρωπος. τὴν δὲ δόξαν καὶ ὑπόληψιν 
λέγονσι. id. 10 83. 

πρὸ λιμοῦ χαὶ δίψης τὸν ἐν τῷ πολέμῳ 

Φάνατον ἠροῦντο οἱ Ἰουδαῖοι.”' loreph. Β. Ἱ. 
3 7 14. 

πρόλοβος. ἐπὶ τῶν πτητικῶν ὀρνέων λέ- 
Ύεται πρόλοβος ὁ μετὰ τὸν ςύµαχον κόλπος 
ρευρώδης, ὅμοιος σκύτει, εἲς ὃν ἡ τροφὴ 
ἀκατέργαςος μένει" ὃ καὶ τοῖς ἀλεκτρυόσι 
πᾶσιν ἔνεςιν' ὃ καὶ ὑπ᾿ ἐνίων καλεῖται φῦσα. 

προλογέζω πρότερος λέγω. προλοχίζω 
δὲ τὸ ἐνεδρεύω. 

προμάχιζε(Ποπ.. Γ16) πρωταγωνιςὴς ήν. 
προμαχῶνος τᾶ τείχες, τῆς ἐπάλξεως. 
Ηρομέρου κύνες. ταῦτόν φασι βασι- 

λικὸν δοῦλον ὄντα μισῆσαι Εὐριπίδην» καθ’ 
ὑπερβολή», ὧςε καὶ κύνας ἀγρίης ἐπαφεῖραι 
αὐτῷ, οἵτινες αὐτὸν κατεφοινήσαντο. ο. v. 
Εὐριπίδης. 

προµετρητής. ὁ τοὺς πιπρασκοµένους 
πυροὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ τῶν ἄλλων ὅπερ- 
μάτων ἕκαςον διαμετρῶ», καὶ ὃ τούτου τοῦ 
ἔργου μισθὸν λαμβάνων, προμετρητὴς έκα- 

λεῖτο. «{είναρχος ΄ὁ σκύθα τοῦ προμετρητό 
υἱὸς ἐν δημόταις γέγονε, καὶ ὁ αὐτὸς ἐν τῇ 

ἀγορᾷ προμετρῶν διατετέλεχε, καὶ ὑμεῖς ἐκλα- 
βόµενοι παρ αὐτοῦ τοὺς πυρὰς διατελεῖεε. 
Ἠατρ. 

προμετωπίδιον τὸ ἔμπροσθεν, 
προμήθεια πρόνοια. 
προµηνεῖσθαι προβαλεύεσθαι, προνο- 

εἴσθαι. 
Προμηδεύς. ὅτι ἐπὶ τῶν κριῶν τῶν 

Ἰουδαίω» παρ ἝἛλλησιν ἐγνωρῦετο ὁ 11ρο- 
μηνθεύς, ὃς εὗρε πρῶτος τὴν ̓ 7ραμματικὴν 

φιλοσοφίαν"' περὶ οὗ — ύτι ἀνθρώπες 
ἔπλασε, καθό τινας ἰδιώτας ὄντας ἐποίησεν 

ἐπιγινώσκειν σοφίαν. καὶ Ἐπιμηθεύς, ὃς 
ἐξεῦρε τὴν µεσική», καὶ “ἄτλας, ὃς τὴν ἆςρο- 
νομία» ἠρμήνευσε, διὸ λέγεσιν ὅτι τὸν οὐ- 
ρανὸν ῥασάζει. καὶ ὁ πολνόµµατος ἄργος, 
διὸ περίβλεπτος ἦν, καθύτι τὴν τεχνικὴν ἐπι- 

σήμην αὐτὸς ἐπενόησε πρῶτος. ἦν δὲ τότε 
καὶ μάντις Σίῤυλλα, ῥασιλεύοντος παρ «4ἱ- 

7υπτίοις Φαραὼ τοῦ καὶ Παραχώ" παρ 
ἝἛλλησι δὲ ἐν “ἄφήναις ἐβασίλευσε Κέκροψ, 
ὃς ἐκλήθη διφυὴς διὰ τὸ τοῦ σώματος µέ- 
γεθος, ἢ ὅτι νόμον ἐξέδετο ὥςε τὰς γυναῖ- 
κας παρθένες ἔτι οὔσας ἑνὶ ἐκδίδοσθαι ἀν- 
ὁρί, καλέσας αὐτὰς νύμφας, πρότερον γὰρ 

πρὸ λιμοῦ -- προνόμιο» 

αἱ τῆς χώρας ἐκείνης γυναῖκες Φηριώδη μῖ- 
διν ἐμίγνυντο" οὐδενὸς γὰρ ἦν γυνή, αλλά 
ἐδίδε ἑ ἑαυτὴν εἰς πορνείαν ἑκάσῳ; οὐδεὶς ὁ ὃν 
δει τίνος ἦν υἱὸς ἢ θνγάτηρ, ἀλλ ὡς ὦ 
ἔδοξε τῇ µητρί ἔλεγε, καὶ ἐδίδου τὸ τὸὺ 
ᾧ ἐβούλετο ἀνδρί. τοῦτο δὲ ἐποίησω ὁ Κί 
κροφ ὡς ἐξ 4ἰγύπτε καταγόμενος καὶ τὴν 
ρομοθεσίαν ᾿Ἡφαίςα τοῦ βωσιλεύσαντος ἐκεί 
οὐκ ἀγνοήσας" ἔλεγε γὰρ ὅτι διὰ τὴν το. 
την τῆς ἀσελγείας συνήψεια» κατεκλύσοτ 
Αττική. ἀπὸ τότε οὖν ἐσωφρονίσθησω κ 
κατοικοῦντες τὴν τῶν "Ελλήνων χώρα». ἐδω 
σίλευσε δὲ Κέκροψ ἔτη »'. ἐλέγεο δὲ ὁ- 
φυὴς καὶ διὰ τὸ ἀπὸ ἰγύπτε γενέσθαι κα 
εἰς Ελλάδα ἐλθ εἴν καὶ ῥασιλεῦσαι. Cedren. ϱ.5Ι. 

προμηνεύσασθαι προνοήσασθαι. 
προμνηςῖνοι (Ποπ. λ 232) κατὰ τάση, 

ἐφεξηῆς. 
προμγ»ήςρια ἡ προνοήσασα γάµον, 

»ῦν προξενήτριαν φασί. 
προμνῶμαι προξενῶ, προμνηςεύομαι. 
προµοίροις πρὺ τῆς μοίρας, ἀώροι" 

“Ἱπρομοίροις δὲ Φανάτοις ἐφφείρετο ἡ »ε0- 
λαία."'. ef. ν. νεολαία. 

πρόμολε (Ποπι. Σ 392) πρόελθε. 
προμολῇσιν ἀκρωρείαις, ἐξοχαῖς' (ΑΡ 

7 9) ''"Ὀρφέα Θρηικίῃσι παρὰ προμοίζου 
Ὀλύμπα τύμβος ἔχει.) 

πρόµος (Ποπι.Η 75) πρόµαχος. 
προµυλαία Φεὸς προμύλιος, ἓν ige 

ὀρύοντο ἐν τοῖς μυλῶσι», ὡς εὔνοςον. 
προμώτης προκόπτων» παρὰ “Ρωμαίος 
πρόνοια πρόγνωσις. δοφοχλῆς 

1015) ᾿πείῶε. προνοίας ὃ᾽ οὐδὲν ἕφι βρε 
τοῖς κέρδος λαβεῖν ἄμεινο»ν, οὐδὲ »ᾶ σοφᾶ- 

πρόνοια. ὠνομάζετό τις παρὰ 4{ελφεῖ 
49θη»ᾶ πρόνοια διὰ τὸ πρὸ τοῦ »αοῦ ἱὁρῦ 
σθαι. ταύτην δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῇ τ΄ Πρ 
νηίην ὀνομάζει. 

πρόνοια 4δη»ᾶ. οἳ μὲν διὰ τὸ τρ 
τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν 4ελφοῖς ἑσάναι αἐτήν, ἆ 

δὲ ὅτι πρανόησεν ὅπως τέκῃ ἡ «4{πτώ. 
προνοµαία ἡ τὸ ἐλέφαντος προβοσν, 
προνομεύω τὸ ληίζω καὶ αἰχμαλωτῆς. 

καὶ προνομµεία ἡ σκύλευσις. προνοµίξί 
δὲ τιμῆς πλείονος. 

προνοµή διαρπαγή. 
προνόμιο». καὶ προνομίων. aoolau 

μάτω». “προπετῶς σαυτῷ τὰ πρυνόιµα τῶν 

ἀλλοτρίων ἐπαρχιῶν δικδικῶν." 



ἨἩρόνομος — πρόπολος 

Πρόνομος ὅ ὄνομα κύριο», αὐλητής, ὃς 
μέγαν πιώγωνα εἶχεν. ἔνδεν καὶ τὸ (Α Εοε]. 102) 
4γύρριος Προνόμη πώγων᾽ ἔχων ἐλάνθανε.”' 

τί προνόμων Φεσμῶ», δικαιωμάτων : 
δέ µοι φύσεως μέλει καὶ προνόµων; 

προνούςερος προιηθέσερος, προνοητι- 
χώτερος" Φοφοκλῆς Gi. 119) “δρᾷς, Ὠδνυσ- 
σεῦ, τὴν Φεῶν ᾖ ἰσχὺν ὅση. τούτη τίς ἄν σοι 
—— ἢ προνούςερος ἢ δρᾶν ἀμείνων εὖ- 
ρέδη τὰ καίρια; ' τοτέςι τοῦ ἴωντος. 

προνώπιον προεκκείµενον. 
πρόξ ἐλάφε γέννημα. 
προξένει λέγε" (500 465) 4 φΏταδ’, 

ὡς »ῦν πᾶν τελοῦντι προξδένει," ἡ ὅτι, ὡς 
φῄς, προξένει μοι καὶ πάρεχε τὰ χρήσιμα. 

προξενία ἡ τῶν ξένων ὑποδοχή: "καὶ 
αὐτῷ προξενίων ἔδοσαν οἱ {ακεδαιιόνιοι” 
Diog. L.251). 

'.. πρόξενος ὁ »νέηλυς πόλεως ξένος" ''"ὃ δὲ 
Εὐθυκράτη ἀτιμωδέντα παρὰ ᾿4δηναίοις 
ἑψηφίσατο ἐπίτιμον εἶναι καὶ πρόξενο» 49γ- 
ναίων. 

). ποόξενος ὁ προσάτης" (Α ΤΗ. 607) “καὶ 
σὺ ξυνέξευρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν τὴν χάριν αὐτήν 
τε κἀκείνην ἐ Ans πρόξενε.”' καὶ πρόξε- 
"οι οἱ προςάται τῶν πόλεων καὶ φροντιςαὶ 
καὶ ξερίαις ὑποδεχόμενοι. gl. Herodot. 6 57. 

προξένους ἐκάλην τοὺς τεταγµένες εἲς | 
τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς ξένους τοὺς ἐξ ἄλλων 
πύλεων ἥκοντας. 50Η. Α Αν. 1022, 

προξενα ἀντὶ τοῦ ἐπιτάττω, γανικῇ, 
προξενῶ ὃ ὑμᾶς ἄεί ἀντὶ τὸ προῖΐςα» 

μαι 4ριςοφάνης (ΤΗ, 589), 
προοδοποιῶ γενικῇ. 
πρόοπτος προφανής, πρόδηλος" Ἡρό- 

oroc (Φ 17) ᷣUuBcucg οὗτοι οἱ ἄνθρωποι προ- 
όπτῳ Φανάτῳ μέλλασι παραδώσειν. 

προορῶώ αἰτιατικῇ. 
προπαιδεία τὰ πρῶτα µαθήµατα. 
προπαιδεύµατα" ΄ὁ δὲ Ἄριγένης οὖκ 

ἐπαύετο παραδιδὰς γεωμετρία» καὶ ἀριθμµη- 
τικὴν καὶ τἆλλα προπαιδεύµατα”.. (ο{ ν. Ώρι- 
* “Πεωνίδην). 

προπαρεγγυηῦέν  προπαραγ]ελθέν' 
“προπαρεγγνηθέν οἱ τοῦτο ἐκ βασιλέως.” 

προπάροιθεν ἔμπροσθεν. 
πρόπας ςύλος πᾶσα ἡ δύναμις: (8 OR 

199) "'ροσεῖ δέ µοι πρόπας ςύλος.᾽) 
πρόπεµπτα. «4{ίδυμός φησι, μήποτε 

ἄλλα τινά εἶσιν ἐπιτίμια τὰ πρὸ τῆς κατα: 
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βολῆς' εἰσὶ γὰρ οἳ τὰ πέµπτα τῶν τιµηµά- 
των παρακαταβάλλεσθαέ φασιν. εἰ μὴ ἄρα 
πρόπεματα, ὡς Ζημοσδένης (43 75), πρὸς 
ἡμέρας εἰ. ταῖς γὰρ μεγάλαις δίκωις οὖκ 
ἤρκει µία ἡμέρα πρὸς τὴν κρίσιν. Ἠατρ. 

προπεπωκότες ἀντὶ τῷ προδεδωκότες" 
ἐκ μεταφορᾶς δὲ λέγεται (Πατρ.. “προπέπω- 
χέναι δὲ παρὰ τὴν συ»ησίαν πολλὰ μὲν ἀρ- 
γυρώματα τὸν προειρηµένο», πολλὰ δὲ χρυ- 
σώματα τῷ Ἡρυσίᾳ."' 

προπέρυσι καὶ πέρυσι. 
προπέτεια ἡ ἀχαλίνωτος γλῶσσα. 
προπετής εἲς τοὔμπροσύεν »ενευκώς" 

ἱπροπετὴς τῷ βάρει γενόμενος πίπτει."' προ- 
πετὴς δὲ καὶ ὁ πρόγλωσσος. 

προπηλακίζων ἀδικῶ», ὑβρίζων, δια- 
σύρω», ἐξοθενῶν. καὶ προπηλακισμός 
ὕβρις. εἴρηται δὲ ἀπὸ τᾶ πηλὸν ἐπιχρίεσθαι 
τὰ πρόσωπα τῶν ἀτιμίων καὶ ὕβριν κατα- 
Ψψηφιξοµένων, οὓς ἀρτίως ἀσβόλῳ χρίασι. 

“προπίνει, (διὰ τοῦ οἴνε τιμᾷ καὶ προδί- 
δωσι. καὶ «{ημοσθένης δὲ (18 906) τὲς προ: 
δόντας τὰς πατρίδας τοῖς ἐχθροῖς προπίνειν 
ἔφη τοῖς ἐχδροῖς. καὶ “άρισοφάνης (Th. 636) 
"φέρ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; ἐπίνομεν. 
τί δὲ μετὰ τοῦτο δεύτερον; προυπίνοµεν, 
ἀντὶ τοῦ ἀλλήλους ἐδεξιούμεδα. καὶ αὖθις 
ἵταῖς Ψυγατράσι φάρµακον ὧρεξε καὶ αὐ- 
τὸς ἔπιε, δυςυχοῦς κοινωνήσας προπόσεως 
καὶ φιλοτησίας. 

προπένειν. οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς ἔπιτε- 
λοῦντες ἑορτὴν πάνδηµιον, ἐν φιάλαις Χου: 
σαῖς ἢἡ ἀργυραῖς κιρνῶντες, ἐδέχοντο μὲν 
παρὰ τοῦ οἰνοχόθ αὐτοί, ἀπέπινον δὲ μικρὸν 
τῆς κύλικος ὡς συμιβόλα όντος τούτε φιλίας 
πολλῆς, καὶ τότε παρεῖχον 4 ἂν ἐβούλοντο 
καὶ τὴν κύλικα" καὶ ἐκαλεῖτο προπίνειν, ἡ 
δὲ ἡμέρα φιλοτησία. 

πρόπιον µάντευμµα, καὶ Νδεοπρύπιον 
τὸ τῶν φΦεῶν µάντευμα. 

πρόποδες μεγάλες πόδας ἔχοντες. 
πρὸ ποδῶν ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν. 
πρὸ ποδῶ» τὸ παρατυχὺν οἱονδήποτε, Ἡ 
προπόλεος" ᾿'τὸν προπόλεον κόσμον τῷ 

ἄςιυς ἐποκείραντες. 
πρόπολος δούλη προπολεύασα, ἢ Φερά- 

πων καὶ — πρόσφυξ" ...., 
Νεφέλαις (435) ' ἀλλὰ σεαυτὸν δαρρῶ» πιι- 
ράδος τοῖς ἡμετέροις προπύλοισι." παρὰ δὲ 
Ἡροδότῳ (2 64) πρόπολος ὃ νεωκύρος, 
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προπόλῳ φεράποντι. 
/ ’ ε 

προπύλων» Φείων ἑρμηνέων" 
τε καὶ ΨΦεραπευταί. Diog. L. 5 8) ᾽᾽μέλλων 
Εὐρυμέδω» πότ ριξοτέλην γράψασθαι, 
ἁἀποῦς μύσιδος ὦν πρόπολος, 

πρόπομα ἐκ τοῦ προπίνω. 
προπομπία ἐν συνῶέσει διὰ τι, ποµ.- 

πεία δὲ ἁπλοῦν διὰ διφΦόγγε. 
Προποντίς, 
προπύλαιαταῦτα άημοσθένης (13 28) 

— / ᾿ — * Φιλιππικοῖς. δύναται μὲν δεικτικῶς λέγεσθαι 
ἅτε ὁρωμένων τῶν προπυλαίων ἀπὸ τῆς IIv- 

χνός, ῥέλτιον δὲ ἀναφορικῶς ἀκούειν' ἐπὶ 
γὰρ τῶν πάνυ /νωρίμων ἅτω λέγειν εἰώθα- 
σιν. ἐν γοῦν τῷ κατ «4ἰσχίνα αὐτὸς «1ημιο- 
σθένης (163) φησίν ΄ἤρετο Σάτυρον τητονὶ 

4 ᾿ . 4 1.8 4 J 3 

τὸν χωμικὸν υποκριτή».. Ηλιόδωρος δὲ περὶ 
τῆς 4φήνησιν ἀκροπόλεώς φησιν "ἐν ἔτεσι 
μὲν γὰρ ε’ παντελῶς ἐξεποιήθη, τάλαντα δὲ 
΄ / . νι ΄ 3 / 2X 
ἀνηλώθη ῥιῤ, de πύλας ἐποίησαν, ὁ ὧν 
εἰς τὴν ἀκρόπολιν εἰσίασι.. Harp. . 

πρόρριζο» ἐκ ῥιζῶν. καὶ πρόρριζος 
. ᾿ - — V — 4 

ἀντὶ τοῦ παντάπασι' Σοφοκλῆς GEl. 5132) 

᾽ΠΜυρτίλος πρόρριζος ἐκριφείς. πρὸ ῥι: 
ζῶ» δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς ῥίζης. 
. , κ. -- -. ο .ς π π 

πρός" 'εἷς μῆκος δὲ οσον πόδας ξ καὶ 

πρός. ἀντὶ τοῦ πλεῖον, περισσύτερον. καὶ ὁ 
Φεολόγος ΄καὶ μικρόν τι πρός. 

..ζ 
προσαγγελία" Πολύβιος (ὁ 110) '"ἠκον 

ὑπὸ νύκτα πρὸς τὸν Φίλιππο», φάσκοντες 

συνωρµηκέναι τινὰς αὐτοῖς, τότος ὁ᾽ ἀπαγ- 
γέλλειν ὅτι καταλίποιεν ἐν 'Ρηγίῳ πεντήρεις 
'Ῥωμαϊκάς. ὃ δὲ διαταρωχθεὶς ἐκ τῆς προσ- 

αρ * 
αγγελίως ἔφυγε. καὶ αὖδις (398 3) τῷ δὲ 
Πτολεμαίῳ γενομένης προσαγγελίας παρεῖναι 
τὸν “4ρχίαν. 

εν ε * 
προσαἀγ] γέλλει" "ο δὲ ἑαυτὸν προσαγ: 

. *4 

γέλλει”) ἀντὶ τὸ µηνύει ἑαυτὸν ἄξιον Φανάτα. 
προσάγειν καὶ παράγει» διαφέρει" 

προσάγασι μὲν γὰρ πάντες οἱ παραταξάµε- 
νοι ᾗ ἂν ἄρισοι εἶεν κάχεσθαι, παράγουσι 
δὲ οἱ σώφρονες ᾗ ἂν ἀσφαλέσατω, οὐχ ᾗ ἂν 

τάχισα ἀπέλθοιεν. παριέναι δὲ ἀνάγκη ἔκτε- 
ταιιέναις μὲν ταῖς ἁμάξωις, «ἀνειργμένοις δὲ 
καὶ τοῖς ἄλλοις σκευοφόροις ἐπὶ πολύ. οὕτω 
φησὶ Ἐενοφῶν» (ΟγΤ. 5 4 44). καὶ προσάγειν 
ἀντὶ τοῦ οἰκειοῦσθωι, ἰδιοποιεῖσθαι: 'ὃ δὲ 

ἐμήνυε διὰ τῶν πρέσβεων ὡς προσάγοιτο μὲν 
τὰ εθνη χρήµασι καὶ δώροις, καταγγέλλοι δὲ 
χκοινὰ τὰ κερδαλέα τὰ ἀπὸ τᾷ πολέμα.”' 

προπόλῳ — 

Ἱπρόπολοί 

πρὸς αὐτοῦ 

προσάγοµαι δοτικῇ. 
προσαγορεύω αἰτιατικῇ, 
προσαγώγιον τὸ τῶν τεκτόνων ὄργι- 

νο», ὃ προσάγοντες εὐθύνασι τὰ «ρεβλὰ ξύλα. 
πρὸς αἵματος τοὺς συγγενεῖς" 2οφο. 

κλῆς (Αἰ. 1304) '“ἀρ ὧδ ἄρισυς ἐξ ἀρισέοιν 
ὁνοῖν βλαςὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἲ- 
µατος; 

προσαίτης ὁ ἐπαίης. προσαῖτις δὲ 
Φηλυκὸν διὰ τοῦ |. 

προσαιτῶν πολλὰ αἰτῶν. 
πρὸς ἀκτῖνα ἀνατολήν. 
προσαλισκόµεφα ἀντὶ τοῦ πρὸς τού: 

τοις καταδικαζόµεθα καὶ ζημιέμεθα”: “κάτα 
προσαλισκόμεθα”' (Α Ach. 701). 

προσαμφιῶ πρὸς οἷς ἔχει ἐνδύσω. »οἩ. 
Α Ε. 887. 

προσανανεωσάµενος ἀνακαιρίσας χαὶ 

ἀνεγείρας"' ''ὁ δὲ ἸΜάρχος προσανανεωσάµε: 
νος τὴν τοῦ τείχης ταπεινύτητα ἐπεβάλλειυ 
καταπειράζειν τῆς ἐλπίδος” (οἳ. ν. ἀνανεωσά. 
μένος). 

προσαναταθείς ὀργισθείς, ἐπαρῦ είς 
Polybius ?) “8 δὲ βραχέα προσαναταθ εἰς καὶ 
τένευσε ποιήσειν ἀντὶ τοῦ κατεπαρθείς. 

προσανατεινόµενος ἀπειλῶν' τὰ 
μὲν παρακαλῶν», τὰ δὲ προσανατεινόµενος.᾽ 

προσανέχω» προσέχων, προσκεκολλη" 
μένος" Πολύβιος ''ὃ δὲ πᾶν ὑπομένειν ἐδύ- 
χει, προσανέχων ταῖς τῶν» «4ἰγυπτίων ἔπαρ 
χίαις, καὶ αὖθις Eolyb. 31 23) ""ὁ δὲ 4: 

µήτριος προσανέχων» τῇ παρουσία τοῦ ὁνα- 
ποςαλησοµένε πρὸς αὐτόν. καὶ προσανέ. 
χοντι ἐξέχοντι. 

πρύσαντες δυσχερὲς καὶ ἐναντίον. 
προσάντης, καὶ ἡ δοτικὴ προσάντει. 
προσάντως ἐπίρρημα" ᾽᾽μήτε ἀκαίρως 

παρακαλεῖν μήτε προσάντως" GNicol. Dam. 
exc. Peir. p. 481). 

πρὸς ἀπαλέξησεν πρὸς βοήθειαν. 
προσαρασσόµενα προσρηγνύμινα, 

προσκρεόµενα. 
προσαςειασάµενος ἀςεῖόν τι προσε: 

πιών' 'ὃ δὲ παρακαλέσας αὐτὸν καέ τι προσ: 
αξειασάµενος τοιοῦτον, αἰεὶ ὁ ὁπλοτέρων 
| ἀνδρῶν φθένες Περέθονται) (Ῥο]γί 7). 

πρὸς αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ αὐτῦ" (Ρο 

lyb. 8 104) *8 δὲ οὐ κατ αὐτοῦ ἀλλὰ πρὸς 
αὐτοῦ εἶναι νοµίσας τὰ συμβαίνοντα περὶ 
τὸς ἐναντίες ἐγένετο περὶ τὸν ΙΜάρκον, σπθ: 

ο. ——— — — — — ————— —— — — —— — — — — —— — 



πρὸς βίαν -- προσέσχεα 

δάζων τὴν τόλμαν» ἀφελέσθαι καὶ προκατα- 
λαβεῖν αὐτοῦ τὴν ὁρμήν. 

πρὺς βίαν βιαίως, ἀναγκαςῶς' 'ὃ δὲ 
εκ ἐφείσατο αὐτῆς ὁ ἐραςὴς ὁ ἐναγής, ἀλλ’ 
ἐξαγαγὼν αὐτὴν τῇ νεὼ πρὸς βίαν διέφθΦειρε 
µάλα ἀνοίκτως”' (aelianus?). 

προσβολή ζημία, δαίµονος. ὀργή, παρὰ 
ριςσοφάνει (Ραο. 3θ)' ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν 
ζῴο», ζηµίαν εἶπε, καταρώμενος αὐτῷ. ''χώ- 
του πότ᾽ ἐςὶ δαιμόνων» ἡ προσβολή, ἐκ οἶδα”) 
περὶ τοῦ κανθάρε. 

προσγεγόνει συνεμµίχθη, συνηριθ ήθη" 
'ὁ δὲ τοῦ βασιλέως “ἁρμενίας παῖς προσγε- 
γόνει αὐτῷ ξὺν δυνάμει ἱππικῃ ἐκ ὀλήη. 

πρύσγειο» τὸ πρὸς γῆν. 
προσγράφει προσκρίνει. 
προσδεῖσθαι καὶ ἐνδεῖσθαι διαφέ. 

ϱει' τὺ μὲν γὰρ δηλοῖ ὀλέγων τιῶν κτῆσι», 
τὸ δὲ παντελῶς ἀπορίαν τοῦ ὅλε δηλοῖ. 

προσδέξασθαι' (Ρο]ϊγρίαιςὉ ""προσύέ- 
ἕασθαι δέ, τὸ δὴ λεγόμενο», εἲς τὰς πλευρὼς 

τοὺς πολεμίης"' ἀντὶ τοῦ σύνεγγυς. 
προσδεχόκενοι προσδοκῶντες. 
προσεδρεία, προεδρία δέ. 
πρόσεδρος" (5 Ττας]μ.796) ΄ τότ ἐκπροσ- 

έδρου λιγνύος διάςροφο» ὀφδαλμὸν ἄρας, 
εἰδέ μ ἐν πολλῷ σρατῷ." 

πρύσει (Α Λομ. 165) προσέρχῃ. 
προσειλήφεσαν ὑπέλαβον, ἐνενόησαν" 

Ἰώσηπος (Β. 1.221 8) ᾿προσειλήφεσα» γὰρ 
ἐκ τοῦ σχήματος μηδὲν αὐτὸν ἀρνήσασθαι 
τῶν ὑπονοηθέντω», ἀλλ ἐπὶ συγγνώµης πο- 
ρισμῷ πάντα πεποιηκέναι.᾽' 

πρόσειλος πρὸς τὴν εἴλην ἤτοι Φερμα- 
σία». 

προσείλου προσελάβεα, συνηρίθµησας" 
Αἱλιανός “εἶτα, ἀσελγέςατε, τοσδτοι ἐγφροὶ 
γεγενηµένοι οὖκ ἤρκεσαν, ἀλλ ἄρα καὶ ἐμὲ 
εἰς τὴν τῶν ἐχθρῶν προσείλα τάξιν; 

προσείρω» προσάπτω». 
προσεῖχει 

προσέκειτο ἀντὶ τοῦ προσεῖχε Όουκυ- 
ῥίδης ἐν α΄ (93). 

προσέκοψε» ἀντὶ τοῦ προσέπταισεν 
"άλεξις, 

προσέκοψε τῷ ἀνθρώπῳ ἀντὶ τᾶ ἡλ- 
λοτριώσατο. οὕτως Ποσείδιππος. 

προσεκτικώτατα᾽ "ἐδόκει γὰρ “Ῥω- 
µαίων ἐπιμελέσατα καὶ προσεκτικώτατα κατὰ 
τοὺς πατρίους Φεσμοὺς τελεῖν τὰς φνσίας” 
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ἀντὶ τοῦ πολυτελῶς, νενεχῶς. 

προσέληνοι. Ηρόδοτος τοὺς 4ρκάδας 

οὕτω λέγει, τετέςιν ἀρχαίας, πρὺ τῆς σελή- 
νης. οἱ. seh. Α Νις. 497. 

προσελοῦμεν (Α Ran. 7429) ἀντὶ τῇ προ- 
πηλακίζομεν, ἐλαύνομεν, εἰσβάλλομεν. 

προσέµαξε προσπαρέθηκε, προσεκόλ- 
λησε" µάττειν γὰρ λέγεται τὸ ἀναμιγνύναι 
καὶ φυρᾶν καὶ εἰς ἓν συνάγει» τὰ ἄλευρα. 
Αριστοφάνης (Έα. 8139) “τὸν ΠΤειραιᾶ προσ- 
έμαξε.' 

πρὺς ἐμοῦ εἰ οἰκεῖός µε, ἐγγύς μα, φί- 
λος µε, παρ ἐμιοί. 

προσέξονται ἀντὶ τῇ προσκολλῶνται" 
"“προσέξονται ταῖς κοτύλαις αἳ πέτραι.. 

προσέπαισε προσέπαιξε Πλάτων. τῷ σ 

ἀντὶ τοῦ ἕ κέχρηται. 
προσεπιμετρῶ» πλείω τᾶ µεμετρηµέ- 

νου ὁιδάς" ᾿προσεπιμετρῶν ἀεὶ τῷ δεομένῳ 
πρὺς τὸ παρὰ πάντων ὁμολογουμένως γίνε- 
σθαι τὴν ἐπὶ τούτοις χάριν. 

προσεπιτραγωδήσασι δεινολογήσασι" 
᾿δεδιὼς μὴ πολλαπλασιάσαντες τὸ προτέρηµια 
καὶ προσεπιτραγωδήσαντες καταπλήξωνται 
τοὺς ἐν τοῖς Τυάνοις. 

προσεποιήθη" “ὃ δὲ ὠργίζετο μὲν ἆφε- 
τηθείς, οὗ μὴν προσεποιήΦη κατὰ τὸ παρόν. 
ἀντὶ τοῦ ἐφανέρωσε», ἐνεδείξατο. «{αμάσκιος 

“"ἠσθάνετο μὲν οὖν ἡμῶν ταύτῃ πῃ διακει- 
μένω», h μέντοι προσεποιήΦη τὸν νᾶν προσ- 
έχειν.' καὶ αὖθις 'ὃ δὲ καὶ πολλάκις ἀκάων 
οὐ προσεποιεῖτο. 

προσεποιήσα»το Ἰσαῖος ἀντὶ τῇ ἄντε" 
ποιήσαντο. Harp. 

προσεποίσω προσεπάξω. 
προσερήσομαι ἐπερωτήσω. 
προσερρύη προσεφοίτησε, προσῆλθεν" 

ἓ προσέρρευσε». 
πρὸς ἐρρωγυῖα» ἄδεις, ἐπὶ τοῦ µά- 

την πονοῦντος. ef. ν. πρὸς κενή». 
προσέσθαι' ριστοφάνης Vesp. 739) 

᾽Τἀλλ’ ὅτι σιγᾷ κούδὲν γρύζει, τοῦτ οὐ δύ- 
ναταί µε προσέσδαι, ἐφελκύσασθαι. καὶ 
αὖθις «4ἰλιανός (εἰ ν. παραβαλεῖν) 'ἢἩ δὲ οὐ 
προσεῖτο --- ἀποδόσθαι. καὶ αὖθις '"ὡςε 
µηκέτι αὐτὸν προσέσθαι εἲς ὁμιλίαν.' 

προσέσχε κατῆρε», ἐπλησίασεν' «Αἶλια-α 
νός '“εἶτα τῆς ὑςεραίας προσέσχε τῇ «Χίῳ, 
καὶ ἀποβάντες ἐντυγχάνβσι τῇ κόρῃ πιπρα- 
σκομένῃ.᾽' 
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b προσέσχεν ἐξώκειλε' 3ο φοκλῆς (ΡΗὶ 
936) "τίς σ᾿ ὦ τέκνον προσέσχε, τίς προσ- 
ήγαγε χρεία; τίς ὁρμή; τίς ἀνέμων ὁ φίλ- 

τατος;”' καὶ αὖθις (945) “τίνι ςύλῳ προσ- 
έσχες τήνδε γῆν, πόφεν πλέων; λέγεται καὶ 
κατέσχεν' ὁ αὐτὺς δοφοκλῆς (969) ""ἡνέκ 
ἐκ τῆς ποντίας Χρύσης κατέσχον δεῦρο ναυ- 
βάτῃ σύλω." 

προσεταιρισάµενος ἑταίρης προσλα- 
βύμενος. 

προσετρίψατο ἐπέβαλε, κατέχεε" "τῷ 
βίῳ τῶν ἀνὑρώπων κηλῖδα προσετρίψατο” 
(ef. ν. κηλίς). 

προσεύξῃ τὸν Φεόν. οὕτως ριςοφά- 
νης ἐν Πλούτῳ 59). 

προσευσχολεῖν ἐπιμελῶς βλέπειν' '-ᾱ- 
φιέναι δὲ τὸ σπεδαζόµενον, καὶ τῇ Φεωρίᾳ 
προσευσχολεῖν αὐτᾶ.”) 

προσέχεια ἡ προσοχή. 
προσεχές ἐγγύς" ἐπὶ τάδε τῆς πόλεως 

ὁρμεῖν ἐκ ἠδύναντο διὰ τὸ προσεχεῖς εἶναι 
τὰς ἀκτὰς τοῖς ἐτησίαις.' '"ἀλίμενος γάρ ἐςι 
καὶ προσεχὴς ὁ τῇδε αἰγιαλός.' 

προσέχοιε» ἐπιμελῶς τηροῖεν" "ὅπως 
οἳ πολέμιοι ταύτῃ; προσέχοιεν τὸν νῶν. καὶ 
αὖθις 'ἀδὲ πάνυ τι προσεῖχε τοῖς βιῤλίοις, 

πρὸς ζόφον (ἨΠοπι.ι26) πρὸς ὀνσμάς. 
προσηγάγου ἀντὶ τοῦ περιεπλέξω, 

παρὰ σεαυτὸν ἔλαβες' «4ριςοφάνης Ὄρνισιν 
(141) "οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσ- 

ηγάγε,᾽ ἀντὶ τᾶ πρὸς σεαυτὸν ἔλαβες εἲς συ- 
»ασίαν. 

προσηγάσνησαν ὑπερεθαύμασαν' ''τᾶ- 
τον ἀπεδέξαντο τὸν λόγον τᾷ νεανίσκε, καὶ 
προσηγάσθησα», πῶς οἴει; σφύδρα τὸν Πρό- 
κλον᾽ Damase. Phot. p. 355 0). 

προσηγγελµένοις τοῖς ἠδη ἀγγελὺεῖσι" 
“τοῖς προσηγγελμένοις ἐπαρκέσας ἀδὲν πρερ: 
γιαίτερον ποιήσεται μετὰ ταῦτα τᾶ βοηθεῖν 
σφίσι κατὰ δύναμιν’) (Ρο]γ». 4 06). 

προσηγλάιςο ἐλαμπρύνετο. 
προσηγορία προσφώνησις. 
προσήγορος᾽ (508 1497) 

τον φανᾶμαι μηδενὺς προσήγορος." 

προσήκα»το κατεδέραντο, ἠθέλησων" 

"οἱ πλεῖσοι μὲν οὖν προσήκαντο τὴν πρε: 

σβείαν, ὀλίγοι δέ τινες διεχρήσαντο τὸς ἑλ- 

Φόντας. καὶ αὖθις ¶oeph. A. I.34 Mu- 
υσῆς μὲν προσήκατο τὴν συμβελίαν.᾽' 

προσήκει πρέπει" “προσήκειγε μὴν Γω- 

"ὅπα ὕνη: 

προσέσχεν Ὁ -- πρόσιεµεν 

καίΐοις μετ ἀσφαλείας τὸ νωκῶν, ὡς ἂν οκ 
ἐξ ἀνάγκης πολεμᾶσιν ἀλλὰ προσκτωµένοις. 

προσήκων κατὰ γένος ἀγχιςεύων" ᾿ἠν 
δὲ ὁ παῖς προσήκων κατὰ γένος. καὶ αὖ- 
δις ᾿καὶ οἱ τήτοις προσήκοντες τὲς οἰνογό- 
ους τόσδε ἡγησάμενοι φαριιακεῖς ἀπέχι- 
ναν (ον. φαρμακεῖς). 

προσήλιος. 
προσήλυτοι οἱ ἐξ ἑθνῶν προσεληλοὺύ- 

τες καὶ κατὰ »όμον ποδήσαντες πολαείε- 
σθα. «4{αβῤίὸ "καὶ προσήλνυτον ἐφόνευσω." 
Theodoret. in Ps. 93 6. 

πρὸς σημα μητρυιᾶς κλαίεις, ἰπὶ 

τοῦ ἀφροντίςη ἤ προσποιθµένε. 
προσημπύόλησα προσέλαβον. 
προσηρεικύτος προσαριόσαντος" ᾿ὁ 

δὲ κατεσκεύασε ςοάς, καὶ διὰ τούτων προσ: 

ἠρεικότος τῷ τείχει τὰς κριοφόρες µηχανάς.᾽ 
προσηρτημµένος προσκεκολληµένος. 
προσηρτήσθαι ἀπῃωρτσθαι, 
προσήσεσὤαι ἀρεσφῆναι, δέασθαι' 

Αππιανός (t. 1 ρ.28) "οἱ ὕπατοι τὰ ὄρχια 
προύτεινο», καὶ ἐς πάντας ἔφασων ἐνόώσευ 
μᾶλλον ἢ Ταρκύνιον προσήσεσθαι." 

προσηταιρίσατο φιλικὰ ἐποίησεν" 
ὀλίγες τε ἀπὺ τούτων προσηταιρίσατο." 

προσῆχεν ἀντὶ τοῦ προσῆγεν. 
πρὸς ή ῶ (Ποπῃ.« 26) πρὺς ἀνατολήν. 
προσφεἴναι τὰς θύρας ἀντὶ τῇ ἐν. 

χλεῖσαι Ηρόδοτος ἐν γ΄ 078). 
πρόσόθεμα ἡ προσθήκη. Levit. 19 25. 
προσθέσθαι συμπολεμῆσαι" ᾿καὶ Πο 

πηίῳ τῷ µεγάλω προσθέσθαι οὐ κατὰ δέος 
τὸ "Γωμαίω», ἀλλὰ κατ εὔνοιαν τὴν ἐς ῥα: 

σιλέα τε καὶ αὐτὺς Ῥωμαίες.' 
πρὸς Φυμοῦ ἐπιμελέσερον" εἶναι δὲ 

Ῥωμαίοις ἐκ παλαιοῦ πάτριον, καὶ μάλις 
δὴ πρὸς Φυμᾶ «ντωνίῳ"' ἀντὶ τὸ ἠγαπᾶτο. 

πρὸς θυμοῦ αὐτοῖς ἐγένετο ἀντί τὰ 

ἀρεςσὸν καὶ θυμῆρες. καὶ αὖθις τοῖς δὲ οἱ 
πρὺς θυμοῦ ὁ πόλεμος ἐγίνετο.. 

προσίασι προσέρχονται. 
προσίενται προσάγονται. 
προσίεται ἀρέσκεται, προαδέχεται" 4ρ: 

ςοφάνης (Έα. 358) τὰ μὲν ἄλλα μ {ρε 
τῶν πραγμάτων», ἓν ὃ᾽ οὐ προσίεταί µε, 
ἀντὶ τοῦ οὗ πείθει µε, ὅτι ὡς μύνος τὸ 
ζωμὸν ἐκροφήσεις. 

προσιζήσαντες προσκαθίσαντες. 
πρόσιμεν προσερχόμεθα. 

2 
δα 



προσίςατο -- προσκυνεῖ 

προσίςατο ἐνεπόδιζε. 
πρύσισχε τὺ πρόσεχε' Ἰρατῖνος "καὶ 

μὴ πρόσισχε βαρβάροισι βεκόλοις,, καὶ Εὔ- 
πολις ''Ἱπρόσισχε τὸν »οῦν τῇδε,᾽ καὶ Όου- 

κυδίδης ἐν γ΄ (99) "Ἱπαρανῖσχον δὲ καὶ οἱ 
ἐκ τῆς πόλεως. οὕτω δὲ καὶ ὑπίσχομαι 
τὸ ὑπισχνοῦμαι οἵ τε τραγικοὶ καὶ “4ρισοφά- 
νης" “τὸ πρᾶγμα τᾶτο συλλαβεῖν ὑπίσχομαι. 

προσιτόν προσδεχόµενο». 
προσιών προσερχόµενος. 
προσκαθῆσθαι ἐνυπάρχειν' τῷ γὰρ 

µηδεµέαν ἔννοιαν μηδενὶ προσκαθῆσδαι τοῦ 
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προσκέψοµαι (Λ Eq. 194) περισκοπή- 
σω, περιεργάσοµαι εἰσελθὼν καὶ κατανοήσας. 

προσκή»ιο» τὸ πρὸ τῆς σκηνῆς παρα- 
πέτασµα" ᾽"ἡ δὲ τύχη παρελκοµένη τὴν πρύ- 
ᾷασιν καθάπερ ἐπὶ προσκήνιο» παρεγύµνωσε 
τὰς ἀληθεῖς ἐπινοίας. 

προσκινήσομαι" Αριστοφάνης (5. 
228) "κακώς παρέξω, κθχὶ προσκινήσοµαι, 
συνεσιάσαι αὐτῷ δηλονότι. 

προσκλῃηδονιζόμενος ἐπ ἀγαθῷ ὀτ- 
τευόµενος" Ἰώσηπος (8. ]. 3 1) ""ταῦτά τε δὴ 
προσκληδονιζόµενος, καὶ ςσαθερὰν μετ ἐ- 

μέλλοντος, πάντας εἰς ἔκπληξιν ἤγαγε τοὺς | πειρίας τὴν ἡλικίαν ὁρῶν."' 

φονικούς.” 

προσκαθέςη" '"ὅπῃ ὕποπτοι ἦσαν ἐπε- 
λεύσεσθαι οἱ πολέµιοι, προσκαθίςη”. ἀντὶ τ 
ἐπολυπλασίαζε. 

πρὸς καιρὸ» ποιῶ ἀντὶ τᾶ ἆληνθῶς. 
προσκαλέσαι ἀντὶ τῦ προσκαλέσασθαι. 
πρὸς καλοῦ ἐγένετο αὐτῷ. 
πρὸς Κἄρα καρίζεις, ἐπὶ τᾷ ὁμοίου, 

ὡς καὶ τὺ πρὸς Κρῆτα κρητίζεις. 
προσκαταφθείη»ν ἀντὶ τοῦ ζημιωθείην" 

ριςοφάνης Nub. 1236) "κάν προσκαταθείην 
7 ὡς ὁμόσαι τριώβολο»," τωτέσι ζημιωδείην 
ἂν τρεῖς ὀῤολός, ἵνα ἐπιτρέψης μοι ὀμόσαι 
τοὺς Φεούς" οὕτω καταφρονῶ τῶν ὄρκων. 

προσκαύσασα, ἐπὶ τῆς χύτρας" (Α 
γεερ. 824) ᾿προσκαύσασα ἡ Θρᾷττα πρώην 
τὴν χύτραν." 

προσκείκενοι, οἷον κολλώμµενοι, προσ- 
εγγίζοντες. καὶ “προσκειμένων τῶν δυρῶν, 
τΏτέςιν ἠσφαλισμένων. 'ὃ δὲ ἐντυχὼν προσ: 
χειμέναις ταῖς Φύραις, ἀντὶ τᾶᾷ κεχλεισµέ- 
ναις, ''καὶ τῶν ἐπισπαςήρων λαβύμενος ἀπρὶξ 
εἴχετο, καρτερικῶς καὶ µάλα ἐγκρατῶς. ''ἐπεὶ 
δὲ ἀποσπώντων βίᾳ ἀπέκοψαν τὸ πᾶν σῶμα 
τῶν χειρῶν.' ο. Ἠετοάοι. 6 91. 

προσκεκλήσεσθδαι, τατέςιν εἲς δικα: 
ςήριο» κληθήσεσθαι" "σὺ δὲ νὴ τὸν ᾿Ερμῆν 
προσκεκλήσεσθαί γέ µοι, εἰ μὴ ἀποδώσεις 
τάργύριο»’' “ριςοφάνης Νεφέλαις (4379). 

προσκεκρουκώς ἐχθρὺς γεγονώς: '"ὁ 
δὲ Σεβαςιανὸς προσκεκρουκὠὼς --- «ρατη- 
γίας᾽' (εἰ. ν. Σεβαςιανός εχίτ.). 

πρὸς χενὴν δεις πρὸς ἐρρωγυῖαν 
ἄδεις, ἐπὶ τοῦ µάτην πονοῦντος. 

πρὺς κέντρα λακτίζεις. 
προσκεφάλαιο». οὕτω φησὶν ριστο- 

φάνης Elut. 642). 

προσκλήσεις, ἃς καλεῖ τις εἰς δικαςή- 
ριον ἢ βελήν, κλητῆρας ἔχων. πρόκλησις 
δὲ χωρὶς τοῦ σ καὶ προκαλεῖσθαι ἐπὶ διαι- 
τητή», καὶ οἷον ἐπὶ ῥάσανόν τινος ἀνδραπό- 
ὅου, ἢ µαρτυρίαν τοῦδέ τινος ἐμβαλέσθδαι. 

πρόσκλησις ἡ εἷς δικαςήριον κλῆσις, 
καὶ προσκαλέσαι τὸ παραγγέλλειν ες δί- 
κη». «ημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ “4γνίου 
κλήρθ. Ἠατρ. 

πρόσκλισες ἑτερομέρεια" μὴ διαπρά- 
ξασθαί τι κατ ἔχθραν ἢ κατὰ πρόσκλισιν.'' 

προσκλιτόν ἐν ᾧ ἀκομβίζομεν. 
προσκομµιςέον προσενεκτέο». 

πρόσκομμµα ζημία, βλάβη, σκάνδαλον. 
προσκοπή»ν πρόσκρεσι»’ 'ὃ δὲ τῶν τᾷ 

βασιλέως φίλων ἐπὶ τοσοῦτον ἐς διαφορὰν 

ἥκοι καὶ προσκοπή», ὧςε σπεύδειν αὐτοὺς 
περιῤαλεῖν αὐτὸν ἀνηκέσῳ τινὶ κακῷ."' 

προσκύπων προφυλάκω»" "ὁ δὲ Τραϊα- 
»ός τυας ἀγγελίας Ψευδεῖς διὰ τῶν προσ. 

χόπων ἀεὶ καθιεὶς εἴδιζεν ὁ ἅμα μὲν ἐν χόσμῳ 
πορεύεσθα:, ἅμα δὲ πρὺς τὰ φοβερὰ μὴ 
ταράττεσθαι’ (Ώίο Cass. 68 9230). 

προσκόψης πρὺς λίθον τὺν πόδα 
σε (Β9. 90 19) ἀντὶ τᾶ προσπταίσεις. τὸ σµι- 
κρότατο» δὲ διὰ τοῦ προσκόψαι τῷ λίθω 
δεδήλωκε. 

πρὸς Κρῆτα χρητίζω» παροιμία, ἐπὶ 

τῶν μάτην πονέντω»" Πολύβιος «8 16) *8 
δὲ ἡγνύει, τὸ δὴ λεγόµενον, πρὸς Κρῆτα 
κρητίζων.” 

προσκρούει», δοτικῇ, ἐναντιοῦσθαι, 
ἐκμηχανᾶσθαι" "οἱ Σικελιῶται τὸν ςύλον 
ἰδόντες οὐκ ἐν τοῖς ὀχυρώμασι καθεῖρξαν 
αὑτούς, οὐκ ἄλλο προσκρόειν τοῖς ἐναντίοις 
ἐδὲν ἔγνωσαν."' 

προσκυ»εῖ δοτικῇ. καὶ αἰτιατιχῇ δέ" 

κ 

Ἂα9. 
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καὶ σὲ προσκυνεῖν τὸν Πλιον τῆς θικαιοσι- 
X νης. 
προσκυρεῖ προσεγγύει. 
πρόσκνσον» (8 ΡΗΙ. 776) προσκύνησον. 
προσκώπες τὲς πρὸς ταῖς κώπαις ναύ- 

τας, τὸς κωπγηλάτας. 86µ. Thue. 1 10. 
πρὸς κώρυκον }υμνάζεσθαι, 

τῶν διὰ κενῆς μοχδέντων. 
πρὸς λέοντα δορκάδες ἅπτασιμά- 

χη», ἐπὶ τῶν πρὸς κρείττονας ἐριζόντων. 
πρὸς λύρα» ἄδειν' “τὰ κατὰ τὸν ἑταῖ- 

ϱον ἡμῶν μετρίως ἐπράχθη, καὶ ἄχ ὡς ἂν 
κινῆσαι Φεῦ τε καὶ ἀνδρώπων. έκεσιν. αὗτη 

μέντοι σαφῶς ἐςὶ περὶ ἧς πρὸς λύρων ἄδο- 
μεν Gynes. ερ. 94). 

πρὸς νῦν» σε μητρὺὸς πρός τε πατρός, 
ὦ τέκνον, πρός τ εἴ τί σοι κατ οἶκόν ἐςι 

προσφιλές, ἱκέτης ἱκνᾶμαι, κιὴ λίπῃς μι ἄτω 
μόνον, ἔρημον ἐν κακοῖσι τοῖσδέ γ οἷς ὁρᾷς 
ὅσοισί τ ἐξήκουσας ἐνναίοντά με G Phil. 
408). 

προσόδια ἀπὸ τῶν προσόδων" ὅτω δὲ 
ἔλεγον τὰς προσαγοµένας τοῖς Φεοῖς ποιιπάς. 
καὶ προσύδια τὰ εἲς πανηγύρεις Φεῶν ποιή- 
µατα παρὰ τῶν λυρικῶν λεγόμενα. sch. A 
Αγ. 854. 

προσόδια ὕμνοι. ἀρχὴ προσοδία {«Α Eq. 
1269) "τί κάλλιον ἀρχομένοισιν ἢ καταπαυ- 
οµένοισιν ἢ Φοᾶν ἵππων ἐλατῆρας ἀείδειν; 

πρόσοδος εἰσφορά, εἴσοδος. ἡ παρεσία, 
ὡς Θεκυδίδης (4 110) καὶ ἕτεροι 'ὁ δὲ ΙΚαῖ- 

* 3 

επι 

σαρ ἐκτῆς προσόδε µόνης τότες κατέπληξε, 
τοτέςι παρθεσίας. 

προσοδώδασι. προσώζεσα». 
πρόσοικος. οἰκειότερον μᾶλλον» τοῦ ὅμο- 

ρος" ἐπὶ γὰρ ὅρων τᾶτο λαμβάνεται. 
πρόσοιτο προσδέξοιτο, ἐπισπάσοιτο, 

"ἀδὲ γὰρ πρόσοιτο ἀναβάτη» ἡ κάµηλος οὐ- 
δένα ὑπ' αὐφθαδείας καὶ ἀσυνηθείας. καὶ 

αὖθις «{αμάσκιος (Ρ]ιοί. ρ.3384) "ήν δὲ ἕκα- 
νὸς ἰδεῖν ὕπῃ τε σαθρὸν φθέγγεται ὁ λόγος 
καὶ ὅπη ὑγιές, ἵνα τὸ μὲν πρόσοιτο τὸ δὲ 
ἐξελέγξειε.'. καὶ αὖθις "εἰ μετάνοια» ἁμαρ- 
τωλᾶ πρόσοιτο." 

πρὸς οἰωνᾶ δεξιᾶ τιθέμενος ἐν πολε- 

µίῳ χάρακι ςαθμεῦσαι. 

προσοκέλλω τῷ αἰγιαλῷ προσεγγζω, 
καὶ προσοκείλαντες προσορµίσαντες. 

πρὺς ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα Φηλονότι. 
. προσουδέζει τῷ ἐδάφει προσκρούει" 

προσκυρεῖ -- προσπορευοµένων 

Procop. Goth. 4 ϐ) ἐκ τὸ ἵππυ ῥίψας προσ- 
αδίζει χαμας. 

προσουδίζει πρὺς τὸ ἔδαφος ριτεῖν 
ὃ δὲ ἄρας µετέωρο» προσεδίςει τε χαὶ ἀποι 

κτείνεις 
προσεθρίη ἐπιτηδείο. 
προσοχή ἀκριῤὴς ἐπιμέλεια διαίτης. τὸ 

ἰδίω σώματος ἐπιμελητικῶς δεῖ ἔχειν ἐμμί- 
τρως, ὅτε ὡς ἄν τις φιλόζωος ὅτε πρὸς καὶ- 
λωπισμόν, ὅτε μὴν ὀλιγώρως, ἀλλ ὡςε διά 
τὴν ἰδίων προσοχὴν εἰς ὀλίγιςα ἰατρικῆς 70: 
ζει φαρμάκων καὶ ἐπιθεκάτων ἐντὸς καὶ 
ἐκτός”. «Μ. Anton. 1 16). 

προσοχθίσµατα ἡ γραφὴ καλε τη 
εἴδωλα. καὶ προσώγχθισα (9. 94 11) ὑττ 
πρεςήθην, ἐβδελυξάμην. 

πρὸς ὄψιν»ν πρὺς θΘεωρίαν. «Σοφοκλής 
(060 1600) "Ἱτωὼ ὁὃ᾽ εὐχλόε «{ήμητρος εἰς προς: 
όψιον πάγο» µολόσα, τάσὀ᾽ ἐπιςολὰς πατρ' 
ταχεῖ πόρευσαν Σὺν χρόνῳ.” 

Προσπάλτιοι. Πρόσπαλτα ὁῆμος τῇ; 
"ἀκαμαντίδος. 

προσπατταλεύσω προσπήξω 
φάνης Πλούτῳ (944) ́ “ὥσπερ κοτίνῳ προ. 
πατταλεύσω.'. εἰώθασι γὰρ κοτίνῳ καὶ εἰ 
λοις δένδροις προσπασταλεύειν τὰ ἀνούτ 
µατα καὶ κωλᾶς καὶ κρανία πρὸς ἀποτροτ; 
βασκανίας οἱ γεωργοί, πρὸς τὸ μὴ «ρω 

Φῆναι αὐτά. 
προσπελάζει προσεγγέει. 
προσπέσῃ συμβῇ, αὐθυπότακτον. 
προσπεσόντων ἀγγελθέντων' Πολύῤς 

Ἱπροσπεσόντων δὲ τούτω» εἰς 1 άραντα το 
τὰς Θερίες ἠγανάκτει τὰ πλήθη. 

προσπίπτουσαι συναντῶσαι: (Ααὶ 
689) "κατὰ τὰς διόδες προσπίπτουσαι πό 
ἀπὸ τᾶ δείπνο. 

προσπιπτούσης ἀνεὶ τὸ ἀγγελλομύν. 
προσποιεῖται οἰκειοποιεῖται, ἡ πλέι 

τεται καὶ ὑποκρίνεται. ᾿γνόντες οἳ Φραγγτ: 
ὡς Βελισάριος εὐτυχεῖ, καὶ προσποιεσύν 
τὴν Ἰταλίαν ἐθέλοντες, περὶ συμμαχίας ὃτ 
λεύονται.’' καὶ προσποιάµενος" (ον. ἀφῶια 
"καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐν ἑαυτῷ ἔχειν προσπο 
µενος.”. "οἳ δὲ οὐ προσποιοῦνται καχεµές 
Ῥωμαίας, καίπερ αὐτῶν φίλοι ἐκ παλαιά 5 
τὰ μάλισα ὄντες. 

προσπορευοµένω» προσερχυμον" 

μεθ’ ἱκετηρίας" «Ῥο]γυ. 4 3) | ̓ προσπορεν!: 
νων ὃ) αὐτῷ τῶν ἠδικημένων τοὺς μὲν α 
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προσπορισθέν --- προστρέπεσθαι 

συρε χλευάζω», τῶν δὲ κατανίςατο, τοὺς δὲ 

ἐξέπληττε λοιδορῶν." 

προσπυθισ έν ἐπινοηθέν,προσούδενώέν. 
προσπτύξοµαι (Ποπ. ϱ 509) προσκυ: 

»ήσω. 
προσρῆξαν προσαράξαν. 
προσρήσεσι προση}ορίαις, καὶ πρύσ- 

ρησις προσηγορία , λόγος κατ ἐπαγγελίαν 
λεγόμενος. '"ἐσήμηνε Σιλξέῤθλος ὅ Τούρκων 
ἡγεμὼν ὡς ὁ Ῥωμαίων φίλος οὐχ ἧττον καὶ 
αὐτῷ ἐπιτήδειος καὶ ὃ ὀφυσμενὴς ὁμοίως. 
ἐπειδὴ οὖν τηνικαῦτα Ῥομαῖοι Πέρσαις ἐπο- 

λέμαν, ἐπὶ τῇ προσρήσει δέον εἶναι ἐν καιρῷ 
καὶ αὐτὸν ἐπιθέσθαι Πέρσαις" (Μεπαπά, 
Ρ.442 ΝΙοὺ.. 

πρόσριζα σὺν ταῖς ῥίζαις: "ἁππιανύς 
"τὰ ὑένδρα ἔκοπτον πρόσριζα τοῦ μὴ πάλιν. 
φῦνιωι. 

΄ * ⸗ 1.1. 3 5; γ.. ς πρόσταξιες. πρὀσταξίς ἐςιν ὅταν ἐξ ἑκα- 
τέρων τῶν μερῶν τῆς τάξεως, ἢ ἐκ δατέρα, 

4 4 2 2 * 2 κατὰ πὸ κέρας αὐτὺ προστεθή τι εἴφος τῇ 
΄ — — 

πάση φάλαγγι, κατευθὺ τοῦ μετώπου τῆς 
τάξεως. 

προςασία βοήθεια" 'ὃ δὲ ἐξέπεμπετὸν 
Πόπλιον μετὰ μεγάλης προςασίας,͵ δυνά- 

. * 1 

µεως, ἐξησίας. καὶ αἶθις (Ῥο]γυ. 811) “καὶ 
. 2, ) α ΑΝ . 

τὸ» ἴδιον οἶκον' ἐσφαλκέναι διὰ τὴν πρὺς 

τᾶτο τὸ µέρος ὁριὴν καὶ προςασίαν) (εξ ν. 
ἐσφαλκέναν). 

προςασία. «πμοσθένης ἐν τῷ κατὰ | 
Ὀνήτορος (α 30) ᾿Ἱταῦτα οὐχ ὁμολογουμένη 
προςασία;. ἀντὶ τᾶ βοήθεια προϊςαμένη τι» 
νὺς καὶ ἐπικθρᾶντος τῷ ἀδικημένω. Aloxi- 
νης ἐν τῷ περὶ τῆς πρεσβείας (105) "ὡς δεῖ 
τὰ τῆς τῶν θηναίω» ἀκροπόλεως προπύ- 
λαια ετενεγκεῖν εἲς τὴν προςασίαν της Καῦ- 
µιείας. 4ίδυμος τὴν προςασία» φησὶ κεῖ- 
σθαι ἀντὶ τῆς προςάσεως, τητέει τῆς ὑπ 

ἐνίω»ν προςάδος καλβκένης. Ἠαιρ. 
προςατεῖ, αἰσιατικῇ, προηγεἴται, προέ- 

σηκε, παρακολυῦεῖ. 
προςατεία. προξζασία δέ, 

6 - 

προςάτης ἱκέτης, ὁ ποεςηκὼς τῶν βω- 
.....- 

μῶν. (800 1171) "ἔξοιδ' ἀκούων τῶνὸ᾽ ὃς 
ἐσθ' ὁ προςάτης. 

’ — - ’ * ΄ 
προςάτης. οἱ τῶν µιετοίκων «4δηήνησι 

προεςηκότες προςάται ἐκαλᾶντο" ἀναγκαῖον 
1 -- 

γὰρ ἡν ἑκάςτω τῶν μετοίκων πολίτη» τινὰ 
—* — * προςάτην Harp.). '"ἐμοὶ ὁ) 
ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μο ὁ ὕσονπερ ὑμῖν, 
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| ἄχθομαι δὲ καὶ φέρω βαρέως τὰ τῆς πύ- 
Ίλεως πράγματα. ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προςάταισι 
χθωµένη» ἀεὶ πονηροῖς' κἄν τις ἡμέραν κιίαν 
χρηςὺς γένηται, δέκα πονηρὸς γέγνεται (Α 
Ecel. 175). προςάτις δὲ θηλυκῶς διὰ τᾶ κε. 

| προςάτιδος ἡ γενική. 
προςατῶ» ] ἐπιγινόμενος: δ ΕΙ. 781) 

: "ἀλλ ὁ προςατῶν χρόνος διηγέ μα’ αἰὲν ὡς 
ο“ νῦν ὃ᾽ ἡμέρα γὰρ τῇὺ’ ἀπηλλά: 
γη» φόβη." 

προστειλέντος συνευδοκήσαντος" "τοῦ 
δὲ Εὐφημίη προστεθΦέντος τῷ ἀνδρί, καὶ δε- 
δωκότος αὐτῷ τὴν τῶν ὑπηρετῶν ὑπεργίων.'' 

προστέτηκεν προσκεκόλληται. 
προςηύιδίω»" (Ρο]γὺ. 25 20) "ἐξελθόν- 

Ίτες δὲ Γάλλοι δύο μετὰ τύπων καὶ προςη- 
Φιδίων ἐδέοντο μηδὲν ἀνήκεςον ῥελεύεσθαι 
περὶ τῆς πόλεως. ̓  τετέςσιν εἰκόνες µέχρι ςήθης. 

πρὺς τῇ πυλίδι Ἑρμῆς" «{πιοσθένης 
ἐν τῷ κατ Εὐέργου (26). «Φιλόχορύς φησι 

Γπερὶ τῇ πρὸς τῇ πυλίδι Εριμᾶ, ὡς ἀρξάμε- 
νοι τειχέζειν τὸν ΠΠειραιᾶ οἱ ὢ' ἄρχοντες τῇ- 
τον ἀναθέντες ὑπέγρωφψα» ὅτως" ““άρξάμενοι 
πρῶτοι τειχίζειν οἵδ ἀνέθηκαν, ῥβηλῆς καὶ 
δήµμα δόγμασι πειθόµενοι.. Harp. 

προςήσας προαγαγών. 
πρόςητ ἀναγκαίας τύχης (5 Α1.803) 

| ἐπίκεροι γένεσθετῆς κατεπειγόσης συντυχίας. 
| προςιῤάδες": (Ρίο. Βία, 17 85) δὲ 

Γκατῴκει ἐν σπηλαίῳ προςιῤάδας (Ἱηπιο τρεῖς 
Ιστ.) ἐντετμημένας ἔχοντε κατὰ τὴν πέτραν.' 
| πρόστιµια ἐπίχειρα": ᾿τοιάδε μὲν τοῖς 
Γκακῶς ῥηλευομένοις δίδωσι τὰ πρόστιμα ἡ 
| 

Ἱ 

2* 

επι 
{ 

ρε 
0 

ΓΙ δίκη. καὶ πρόστιμο» τημία, ἐπιτήον, πα- 
θαγραφή) Ἠολύῤιος (113) παρὰ ᾿Ρωμαίοις 
Φάνατος ήν πρόστιμον της ἐφεδρείας λιπόντι 

τὴν τάξιν,) καὶ αἲ δις "οἱ δὲ ἔδωκαν τῷ ῥα- 

σιλεῖ ν΄ τάλαντα πρόστιμιον τῆς ἁμαστίας.' 
προστιμµήματα. ἔσι μέν τινα ἐν τοῖς 

[ νόμοις ὠρισμένα χατὸ τῶν ἀδικάντων, ὥσπερ 
τἡ ἐπωρελία" ἔτι δὲ καὶ ἄλλα ἃ προτιμᾶται' 
τὸ δικασήριον, ὡς δείκνυσι {ημοσθένης ἐν 

τῷ κατὰ — (1). Harp. 
πρὸς τῆς" ᾿"ἠν δὲ ὁ φιλόσοφος πρὸς 

τῆς τῷ ῥασιλεῖ 
πρὸς τὸν σωρὸν ἁκᾶσθαι, πρὸς τὲς 

µεγάλοις ἔργοις ἐπιτιθεμένας, ἤ ἐπὶ τῶν ππα- 
ρεγγυώντων. 

προστρέπεσθαι ἀποπέμπεσῦαι, τρέπε- 
σθαι ἐφ΄ ἑαυτᾶ. 

- 
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προστρέπω παρὰ Σοφοχλεῖ (ος 5ο) 
ἀντὶ τᾶ ἱκετεύω" μή μ ἀτιμάσῃς, τοιών ο) 
ἀλήτην, ὧν σε προστρέπω φράσαι.᾽ 

προστρέχω δοτικῇ. 
προστρίβεται” “ριστοφάνης (Έα. 5) 

πληγὰς άεὶ προσερίβεται τοῖς οἰκέταις,  τὸ- 
τέφιν ὕβρεις καὶ κακὰ πράγματα χατασκευά- 

ζει καὶ μηχανᾶται καὶ περιποιεῖται. 
προστρόπαιο»' 'ἢ δὲ ζῶσα βίον τὸν 

προστρόπαιον γυναικς) ἀντὶ τᾷ ἱκετικόν. 
προστρύπαιον τὸ ἄγος, τὸ µίασµα᾿ 

ὅτως «ἰσχίνης (2 198). καὶ προστροπὴ δὲ 
λέγεται" ἐν γῶν τῷ κατὰ τησιφῶντος (110) 
ἐκ παραλλήλα τίθησι τὰ ὀνόματα ὁ ῥήτωρ. 

προστρύόπαιος προστετραµµένος, ἰκέ- 
της, παρακαλῶν" Σοφοκλῆς (ΑΙ. 14173) "θά. 
κει δὲ προστρόπαιος, ἐν χεροῖν ἔχων κόµας 
ἐμὰς καὶ τῆσδε καὶ σαυτᾶ τρίτα, ἱκτήριον 
Φησαυρό», ' ἱκέσιον κτῆμα, ὃ ἔσι τὰς τρίχας. 
καὶ αὖθις (Ρο]γὺ. 20 8) "καὶ προστροπαίους 
τῶν ὃν ἐκεῖνον ἠτυχηκύτων. 

πρόστροποι προσπεπτωκύτες, προστε- 
τραμµένοι" Σοφοκλῆς (ΟΕ 41) ᾿"Ἱκετεύομέν 
σε πάντες ὧδε πρόστροποι ἀλκήν τιν εὖ- 
ρεῖν ἡμίν. 

πρὸς τρόπον αὐτῷ" Πολύβιος (8 19) 
ὁ d Αντίοχος πρὸς τρόπον αὐτῷ καὶ παρα- 

δόξα γενοιένης τῆς ἐπαγγελίας ὑπερχαρὴς 
ὦὠν πάνθ’ ὑπισχνεῖτο, 

προστυχής ὁ κατὰ τύχην ἐντυχών. 
πρόςωον τὸ ἔμπροσθεν τῆς ςοᾶς. 
προσύμκβολα" '"ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰρή- 

σθω προσύμβολα, ὡς φασί.᾽' 

προσφερεῖς (Εαν, ΟΥ. 408) ὁμοίας. 'ὃ 
δὲ ἀπαντήσας τοῖς ῥαρβάροις πυρὶ προσφε- 
ρἲς ἔργα ἐπεδείκνυτο χεῖράς τε ἀνφρώπου 
καὶ τόλμαν παρατρέχοντα." 

προσφέρωνται ἀντὶ τᾶ προστεθώσι. 
προσφορά προσθήκη, πρόσδοσις' 800 

584) ᾿ποίῳ γὰρ ἡ σὴ προσφορὰ δηλώσετωι; 
προσφορά πρόσοδος, Αντιφῶν. Πωνρ. 
πρόσφορο χρήσιμα᾿ 65 ο 1775) | “δρά- 

σω καὶ τάδε, καὶ πάνθ᾽ ὅσα πρόσφορ᾽ ὑμῖν 

πρὸς χάρι».᾽ 
πρόσφορο» οἰκεῖον, ἁρμόδιον, ἐπειτή- 

δειον" 'ὁ γὰρ διὰ τὴν τύχην τῶν συµβεβη- 
κότω» ἀθετήσεις τῆς ἀξίως ἢ τῆς προσηγο- 
ρίας τὸ πρόσφορο». Χοσρόης φηαὶ πρὺς 
ΠΜαυρίκιον (Theophyl. Sim. p. 639). 

προσφυνές προσοικειάµενὀ». 

Ρ 

ν 
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προστρέπω -- πρόταξις ψιλῶν 

πρόσφυξ ὁ αὐτόμολος. 
προσφύς προσπλακείς. 

προσφνῶς οἰκείως, ἀκολάδως. 
προσχαερητήριά ἑορτὴ παρ θιναί. 

οις γραφομένη, ὅτε φοκεῖ ἀπιέναι ἡ κόφη. 

Harp. 

πρόσχημα παρωκάλυµµα τᾶ ἠθες, ⸗. 
πρόφασις" (5 Εἰ. 535) 'πατὴρ γάρ, ἀδὲν ἄλλο 
σοι πρόσχημ’ εί, ὡς ἐξ ἐμᾶ τέθνηκεν. μυ. 
τὸν γὰρ ἐν ̓ Ἀροσχήματος —X ἐ ἐξιόντα μήτε 
Οὔννοις μήτε τοῖς ἐκείνων σεμµάχοις ἐς χεῖ: 
ϱας ἰέναι. 

πρό σχημα παρακάλυμµα" Σοφ οκλῆςὸ 
81. 682) Ἰ' ̓πρόσχημ ἀγῶνος, 4ιλφικῶν ἄθλων 

χάριν, ὡς ἔπω ὄντος τῷ γυμνικᾶ ἀγῶνος. 

(Ὀιομ. 1.7 16) ̓ Ἱπροσχήματι —— βαρ: 
βαρικῆς ἐχόμενοι σµικρυλογίας.᾽' 
πας. Plat. Legg. 7 p. 812) σύ 

φωνα. 
π ρό σχωροι περίοικοι. 
πρύσω ἔμπροαθεν" ''Ἰωτόμην δὲ καίπερι 

οὐ πρόσω τὸ τεῷνάναωι ὄντα ἀποτμηθῆναι 
τὴν κεφαλὴν κελεύει, ὡς μὴ ἐκφύγοι τὸν τῶν 
κακάργω» δάνωτον. (οἳ.νν. ἁπαλλάξας εἰ 
πέρα). 

πρύσω ἀντὶ τᾷ ἀπωτέρω" "εὐνεἴαν ἐδόν 
κέι ἐλαύνειν ὡς ἐπὶ Σελεύκειαν" εἶναι γὰρ ὁ 
πρόσω σφὼν τὴν Σελεύκειαν, ἅτε κ΄ τῶν 
πλείσων ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχασαν. καὶ αὖθις 
'"εἶχε δὲ καὶ πεζὰς ἃ πρόσω τῶν δισμυρίων᾽ 
ἀντὶ τῦ ἃ πλείες. 

προσῳδία. καὶ προσῴδιο» ὁ ὄμνος. 
προσώκειλα» προσώρμισαν. 
προσωπεῖον πρόσχημα. 
πρόσωπο» ἐπὶ Φεξ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ 

4αῤίὸ (Ρ». 38 16) ᾿πρόσωπαν δὲ κυρίο ἐπὶ 
ποιῶντας κακά. καὶ ἡ λύσις τῶν πονηρῶν 

καὶ τῶν ἀγαθῶν ἡ χορηγία. Theodoret. 18 
Ps. 30 21 εἰ 118 135. 

προσωτέρω περαιτέρω. 
προσώχῦικε (Ρ4. 94 10) προσκέκρονκε, 

προσκέκοφε», ἀπὸ τᾶ τὰ ἐπινηχόμενα ταῖς 
ὄχθαις προσκρόεσθαι. 

προσώ  χΦισα ἐβδελυξάμη», δυσηρισί; 
Φη»' καὶ Πισίδης "εἰ ὃ᾽ αὐ σχολάζει, καὶ 
προσοχθεῖ τῇ μµέώῃ. 

προαταιιώ» Hom. 1489) κόψας. 
πρόταξις ψιλῶν ὕτα» τῶν ἄλλων ὃ 

πολέμῳ ὅτοι προτάττωνται, ὑπόταξις δὲ 
ὅταν ὑποτάττωνται, προσένταξες δὲ ὅτω 



πρότασις α --- πρότμησιν 

καὶ ἐμπλεκόμενοι τῇ φάλαγγι παρ' ἄνδρα τάτ- 
τωνταῃ. λέγεται δὲ καὶ παρένταξις τῦτο. 

8 πρότασις. ὅτι πρύτασίς ἐςσι λόγος ἐξ 
ὕρων δύο, τῷ σηµαινομένῳ τι περί τινος 
ὑηλῶ», ἢ ὡς ὑπάρχον ἢ ὡς οὐχ ὑπάρχον. 
τρόπος δὲ ἁπλῶς δύο προτάσεων ἁπλῆ κοι- 
»ωνία τρεῖς ὄρης ἐχησῶ», ἐξ ὧν ἀνάγκη τὸν 
ἕνα δές τε εἰλῆφθωι καὶ ἐν ἀμφοτέραις ὑπάρ- 
Χειν. σχῆμα δὲ τρόπος ὡδὶ τὸ μέσον ἔχων. 
ο νν. σχήμα οι τρόπος. 

». πρότασις ἡ προτεινοµένη ἐρώτησις, 
πρόβλημα τὸ προβληθὲν ἐρώτηιια. διαφέρει 
ὁὲ τῷ τρόπω µόνον" συνίσανται δὲ ἐξ άντι- 

φάσεων. 
ὅτι πρόβλημα καὶ πρότασις τῶν αὐτῶν 

εἰσὶ δηλωτικὰ καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς, τῷ. δὲ 

τρόπῳ τῆς ἐκφορᾶς τῆς κατὰ τὴν λέξιν κύ. 
»ον αὐτοῖς ἡ διαφορά" τὸ γὰρ αὐτὸ ἐρώτημα 
μετὰ μὲν τοῦ πότερον λεγόμενον πρόβλημά 
ἐσι, μετὰ δὲ τοῦ ἀρά γε πρότασις. καὶ εἰσὶν 
αὐτὰ Φιαλεκτικὰ προβλήματα καὶ διαλεντι- 
καὶ προτάσεις, πρόβλημα (μὲν οἷον πότερον 

-ὁ χύσµος σφαιροειδὴς ἡ οὔ; πρότασις δέ, 
ἄρά γε ὁ κόσμος σφαιροειδής ἐςι; τοῦ ἡ οὔ 
οὐ προςιθεµένου. 

προτέγειον. 

προτείνει» ὑωρεῖσδαι, χαρίζεσθαι" 
Ἱπροτείνειν αὐτῷ φ΄ τάλαντα παραχωρήσαντι 
τῆς Κύπρου, καὶ τἆλλα συνακολουθήσοντα 
λνσιτελῆ καὶ τίμια παρ αὐτῷ συνεπιδεικνύ- 
εε, προσενεγκαµένῳ τὴν χρείαν ταύτην. 

a προτέλεια. πρωτόλειον δέ. 
υ.. προτέλεια. ἡμέραν οὕτως ὀνομάζασιν, 
ἐν ᾗ εἲς τὴν ἀκρόπολιν τὴν γαμθμένην παρ: 
Ψένον ἄγονσιν. οἱ γονεῖς εἰς τὴν Φεύν, καὶ 
Φυσίας ἐπιτελοῦσι. 

ο. προτέλεια «{υκοῦργος ἐν τῷ περὶ τῆς 
Ἱερείας τὰ πρὺ τοῦ τελεσθῆναί τε τῶν εἰς 
τὸ Φεῖον ἀναφερομένων γιγνόµενα ἢ «διδό- 
κεένα. Harp. 

προτέλειον ἡ προπαιδεία" "καὶ ὅσις δὲ 
οὐ προτέλειον ἡγεῖται τὰς κιούσας, ἀλλὰ τὸ 
κράτος αὐτὺ τῆς σοφίας ἐν ταύταις ἐςί, καὶ 

οὐδ᾽ εἰ τι περατὸν αἰνίτεονταί ποτε, συνιέ. 
ναι βόλεεαι καὶ ὑπὸ τότω κατέγετωι, πολλὰ 
καὶ ἀγαθὼ αὐτῷ γένοιτο". (Άγπος, ρ.53). τέ- 
λος λέγεται καὶ ὁ γάμος, καὶ προτέλεια τὰ 
ὑπὲρ τᾶ γάµα θύματα" "ἀλλὰ καὶ τῶν Σωω- 
"ίδος γάμων» προθυσάσθω, καὶ προτέλεια τὸ 
μοιχοῦ ὁ ἀνὴρ γενέσθω."' 
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προτεµερίσματα προπύλαια ἢ προ- 
άςεια. 

προτένθαι οἱ πρὸ καιρῦ τῶν προσφα- 
γέων ἀπογευόμενοι: ἢ οἱ προαρπάζοντες καὶ 
µεταπιπράσχοντες πλείονος, οἱ νῦν µετάβο- 
λοι καλούμενοι, οἱ προλαμβάνὀντες τὰ ὄψα 
πρὶν εἰς τὴν ἀγορὰν κομισθῆναι. προυτέν. 
δευσα» δὲ προελιχνεύσαντο, προέλαβον τὴν 
προθεσμίαν, ὑπὸ τοῦ ἐπιθυμητικῶς ἔχειν ἢ 
ὑπὸ τοῦ κερδαίνειν ἠττώμενοι. seh. ANub 
1200. 

προτένθης ὁ λίχνος: «4ἰλιανός προ 
τένδης καὶ ὀψοφάγος”. (οἳ ν. Ἐπίκουρος). 

πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικών") 
(Ἠοπι. 6 57) ὑπὲρ παίδων καὶ ὑπὲρ γυναικῶν. 

προτεραία ἡ πρώτη. καὶ προτεραῖος. 
προτεραίτερος (Α Εη. 1170) ἀντὶ τοῦ 

πρότερος. 

προτερήσαντες ἀντὶ τοῦ πρύτεροι γε: 
γονότες" ''οἱ δὲ “Ῥωμαῖοι προτερήσαντες τοῖν 
δυυοῖν ποταμοῖν, κοντὲς ἔπηξαν ὑποβρυχίας" 
(οΕ Υ. περιπαρῆ»α). καὶ αὖθις “παρὺν ἡμῖν 
ἤ ἄρδην» ἀπολωλέναι ἢ προτερήσασι δόξαν 
μέν τινα προπετείας ἀπενέγκασθαι, βιοτεύειν 
δὲ ὅμως ἔτι κατ’ ἐξουσίαν.' 

πρότερον χελώνη παραδραμεῖται τὸν 
ῥασύπουν, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων. 

προτέρωσε µακροτέρω. 
πρὸ τῇ δέκης προτιμότερον τῆς δίκης" 

“οἱ Φεοσῦλαι κολάζονται, τὸ κέρδος πρὸ τῆς 
ῥέκης τιθέµενοι. 

πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ἄδεις, ἐπὶ 
το» τὰ πράγιατα προλαμβανόντων. 

πρὺ τῆς πύλεως ἔμπροσθεν τῆς πό. 
λέως" "οἱ δὲ βάρβαροι παρετάξαντο οὐ πρὸ 
τῆς πόλεως ἀλλὰ παρὰ τὴν πόλιν, ἐπὶ µίων 
εὐθεῖων, ῥλέποντες μὲν πρὸς ἀνατολὰς καὶ 
τὴν ἡμετέραν παρησίαν, ἔχοντες δὲ τὸ μὲν 
δεξιὸν κέρας παρὰ τὴν πύλιν πρὸς αὐτῷ τῷ 
τείχει, τὸ δὲ λαιὸν ἀνῆκον πρὺς τὰς ἄρκτας.' 

προτιάπτω προσάπτω. Hom. Ο 1190. 
προτιειλεῖν συςρέφειν. Hom. Κ 347. 
προτίκτωρ εἶδος ἀξιώματος Ῥωμαϊκῆ. 
προτιμᾶν τὸ φροντίζει. καὶ {ημούθέ. 

νης ἐν Φιλεικοῖς σἼθ6), καὶ Ἡριςοφάνης 

"οὐδὲν προτιμῶ σου" φορῶ }ὰρ πριέµενος 
τὸν δακτύλιο» τονθὶ παρ Εὐδάμη δραγμῆς.” 

προτιύσσομαε πραβλέπω, ἀπὸ τῶν ὅσ. 
σω» ἡ ἠεταφόρά.. ον, 5.) 

πρότμησιν (Πο. 
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παρ ἡμῖν ἤτρον, διὰ τὸ πρῶτον τέμνεσθαι 
ἐν τοῖς βρέφεσι. 

προτολμίζεσθαι προέρχεσθαι. 
προτομαὶ βασιλικαέ εἰκόνες βασιλι- 

καί. καὶ προτομαὶ λεόντω», καὶ ὁμοίως ἐπὶ 
τῶν ἄλλων». κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἀλόγω» ζῴων 
ἡ προτομὴ λέγεται" "τοῖς δὲ τῶν πλοίων 
ἄκροις τετραπόδω»ν προτομὰς ἀποτυπώσας 
χαλκῷ περιέλαβε διὰ τὸ τῶν ἐμβόλων χρει- 
ὧδες.'' 

προτομή. ἐπὶ ζῴων ἀλόγων οὕτω λέγε- 
ται ὡς ἐπὶ ἀνθρώπα πρόσωπον. καὶ ἐπὶ κριᾶ 
μηχανικοῦ προτομὴ λέγεται τὸ πρόσθεν µέ- 
ρος. ef. ν. κριός. 

προτόνιον ἱματίδιον ὃ ἱέρεια ἀμφιέν- 
νυται. ἐπιτίθεται δὲ ἀπὸ τῆς ἱερεας τῷ 
σφάττοντι. προτόνιον δὲ ἐκλήθη, ὅτι πρώτη 
Πωδώρα μιετὰ τῶν ἀδελφῶ» κατεσκεύασε 
τοῖς ἀνθρώποις τὴν ἐκ τῶν ἐρίων ἐσθῆτα. 

πρύτονος ὁ προτεταμένος κάλως. 
προτρέπω εὐκτικῶς παρακαλῶ' προ: 

τρύπαιοι γὰρ οἱ ἱκέται. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 831) 
τοσαῦτά σ᾿ ὦ Ζεῦ προτρέπω" καλῶ ὃ) ἅμα 
πομπαῖο» Ερμῆην., 

πρότριτα τῇ τρίτῃ ἐπάνω ἡμέρα. Ou- 
κυδίδης ἐν ῥ (34) τὴν τρίτην πρὸ τῆς 
ἐκφορᾶς. 

προτροπάδη» προθύμως, ἀμεταςρεπτί" 
ἢ εἲς τοὔμπροσθεν. “4γαφθίας (4 14) "παρα- 
ὀόντες δὲ τὰ νῶτα τοῖς πολεμίοις ἔφευγον 

προτροπάδη», ἀλκῆς ἁπάσης ἐπιλελησμένοι.” 
προτρυγαῖος. 

πρὸ τῶν ὅλων πρύτερος τῶν ὅλων" 
Pisid. Pers. 3 85) ''καὶ πάντα πράττων ἀνι᾽ 
ὅλων πρὸ τῶν ὅλων." 

προοίμιο» πρόλογος. 
προυγράφη κατηγορήθη" "Μάρκος τῶν 
γεγονότων», τὴν ἀξίωσιν ἀγορανόμος, πρθ- 

γράφη. εἶτα μέντοι λαφεῖν βελόμενος ξυρεῖ- 
ται τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ γένειον, ςολὴν «4ἲ- 
γυπτίαν ἀναλαβων” (εί. ν. ἀγείρει). 

προύκειτο καὶ προύνφεντο. ἐπὶ τῶν 
τετελευτηκότω» χρῶνται τῇ λέξει οἱ ῥήτορες, 
τῶν πρὸ τοῦ τεθάφθαι κειμένων» ἐπὶ τῆς οὐἳ- 
κίας, παρόντων» τῶν οἰκείω». «4νσίας ἐν τῷ 

πρὸς Γλαύκωνα (6. 14) "καὶ μὲν δὴ οὐδὲ 
τοῦτο ἂν ἔχοι Γλαύκων εἰπεῖν ἢ ἄλλος τις 
τῶν «4ικαιογένες συγγενῶ», ὡς ὅτε μὲν πρό- 
χειτο ὤκνον καὶ ᾖσχύνοντο λόγους περὶ αὖ- 

τοῦ ποιεῖσθαι, ἐδενεχθέντος δὲ ἢ περὶ τῶν 

προτολµίζεσθαι -- Προυσέας ἃ 

χρημάτων τινὰ µνείαν ἔχετε ἤ τὰς θυγατί- 
ρας ἀξιοῦτε διαιτᾶσθαι.”' 

προυκινδύνευεν ὑπεραπέθνησει' 
(Agath. 5 23) ''ὃ δὲ προυκινδύνενε τοῦ π]ή. 
δες οὐ ςρατηγικῶς ἀλλὰ «ρατιωτικῶς" ὠτὶ 
τοῦ εὐτελῶς. 

προύνεικος ὀρομαῖος, γοργύς' "φασὶ 

δὲ Ἐενοκράτη, εἴ ποτε μέλλοι ἐς ἄςυ ἀπιέ- 
ναι, τοὺς Φορυῤώδεις πάντας καὶ πρθνείκες 
ὑποςέλλειν αὐτοῦ τῇ παρόδῳ” (Βίος. 1.48). 

προύπινεν αὐτῷ" αὐτὸς δὲ πάλιν ἐκε- 
φίζετο, καὶ τὸν «άμαν ἐπῄνει. "καὶ προ. 
πινεν αὐτῷ, καὶ μεςσὺς ἦν ἐλπίδων ἐἔρωτ 

κῶν. 
προῦπτον φανερό». 
προυργιαίτατον καὶ πρου ργιαίτε: 

ϱο» ἀναγκαιότατο», προτιμότατον: ᾿Φέσδει 

πρθργιαίτερο» τοῦ πρὸς ᾿Ρωμαίους πολέποι 
τὴν ἐξ αὐτῶν παλαμήσασθαι σωτηρία». 
“ὅπερ ἔπεται φύσει ἀνθρώπων ἐν τοῖς τε 
λευταίοις κινδύνοις τὰ σφέτερα προνργιαί 
τερα τιθειένω», ἀνεχώρησαν. 

προυργιαίτερο» πρὸ παντὸς ἄλλωι 
ἔργου γινόμενο». 

πρᾶργιαίτερον ἀναγκαιότερο»" τὸ γὰρ 
πρὸ τὸ ἔργα αἱρετώεερον ἀναγκαιότερον. τὸ 
γὰρ προῦργόν ἐσιν οἷον πρόεργο». Πολέβκ, 
(8 27) ᾿οὐδὲν πρθργιαίτερον ποιδµένε κατὲ 
τὸν βίον τοῦ κυνηγετεῖν. λέγεται δὲ τν 
πρὸ ἔργου' ᾿4ρριανός "μάλιςα δὲ φῶς 
τὰ κατὰ νώτα ἑαυτῷ τε καὶ τῇ σρατιᾷ σε 
ταλιπεῖν πρὺ ἔργα ἐτίθετο ὁ ς«ρωτηγός. Ὁ 
δὲ αὐτοκέλευςος ἐτύλμα Ἰέναι, τῶν πρὸς αἲ- 
τοκράτορος ἐπηγγελμένω» πρεθργιαιτέραν τὸ 
ἀπὺ τῆς τύχης σενοχωρίαν πεποτηµένος. . 

προύργου πρὸ ἔργο, ̓συαφέρο», πλέον. 
Ἰσοκράτης φησίν 419) "ἵνα πρέργο τι τὸ 
νηται ἀντὶ τοῦ πλέο». "προύργον νενύμας, 
καὶ τούτων κἀκείνω» τὴν ἀμετρία» φυγωών, 
ῦσα προσῆκε ταῖς παλαιαῖς ἱςορίαις, ταξῖα 

προσαρμµόσαι. 
1ρο υσίας ὁ βασιλεὺς εἰδεχνὴς ὧν κατὰ: 

τὴν ἔμφασιν, καίπερ ἐκ συλλογισμᾶ βελτίων 
ὑπάρχω», ἡμισυς ἀνὴρ κατὰ τὴν ἐπιφάνιώ, 
καὶ πρὸς τὰς πολεμικὰς — ἁγεννὴς χα 

γυναικώδης" οὐ γὰρ µόνον δειλὸς ἦν, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς τὰς κακοπαθείας ἀλλότριος, καὶ ̓ 

συλλήβδην ἐκτεθηλυμμένος καὶ τῇ Ψψυχῇ αι 
τῷ σώματι παρ ὅλον τὸν ῥίον". ὅπερ ο. 
βούλονται περὶ τὸς βασιλεῖς ὑπάρχεω ὅταν" 



Προυσίας Ὁ — προφητεία 

τες μέν, µάλισα δὲ τὸ τῶν Βιδυνῶν γένος. 
πολλὴ δέ τις ἀσέλγεια καὶ περὶ τὰς σωµα- 

τικὰς ἐπιθυμίας αὐτῷ συνεξηκολούθει. παι- 
δείας δὲ καὶ φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐν τότοις 
Φεωρπιάτων ἄπειρος εἲς τέλος ἦν, καὶ τοῦ 
καλοῦ, ὃ τι ποτέ ἐσιν, οὐδ᾽ ἔννοιαν εἶχε, Σαρ: 
ῥαναπάλλα δὲ ῥάρβαρον βίον ἔζη καὶ μεθ 
ἡμέραν καὶ νύκτωρ. καὶ γὰρ οὖν ἅμα τῷ 
βραχείας ἐλπίδος τὸ τῶν ῥασιλευομένω» πλῆ- 
θος λαβέσθαι ἀμετάκλητον ὁρμὴν ἔσχεν εἲς 
τὸ μὴ μόνον ἀλλότρια φρονεῖν τᾷ βασιλέως, 
ἀλλὰ καὶ τιμωρία» ῥβούλεσθαι παρ αὐτοῦ 
λαμβάνειν. Ῥο]γὺ. 37 3. 

ὁ  Προυσίας ὁ βασιλεύς. οὗτος μετὰ τὸ 
νικῆσαι τὸν ἄτταλον, ιιετὰ τὸ παρελνεῖν 
πρὸς τὸ Πέργαμον, παρασκευασάµενος ὃυ- 
σίων πολυτελῆ προσήγαγε πρὸς τὸ τέμενος 
τοῦ "σκληπιοῦ, καὶ ῥηθνυτήσας καὶ καλλιε- 

ρήσας τύτε μὲν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν παρεμβο- 
λή», κατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν καταςήσας τὴν 
δύναμιν ἐπὶ τὸ Νικηφόριον τούς τε »εὼς 
ἅπαντας διέφθειρε καὶ τὰ τεμένη τιῶν Φεῶν 
ἐσύλησε καὶ τοὺς ἀνδριάντας καὶ τὰ λίθινα 
τῶν ἀγαλμάτων. τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τὸ τὸ 
᾿σκληπιοῦ βαςάσας ἄγαλμα, περατῶς ὑπὸ 
Φυλομιάχου κατεσκευασµένον, ἀπήνεγκεν ὡς 
αὑτόν, ὢ τῇ πρότερον» ἡμέρα κατασπένδων 
ἐβηθύτει καὶ κατηύχετο, δεόµενος ὅπερ εἰκός, 
ἴλεω» αὐτῷ γενέσθαι καὶ εὐμενῆ κατὰ πάντα 
τρόπο». αἳ δὲ τοιαῦται διαθέσεις µανικαί" 
τὸ γὰρ ἅμα μὲν Φύειν καὶ ἐξιλάσκεσθαι τὸ 
Φεῖον, προσκυνοῦντα καὶ λιπαρᾶντα τὲς βω- 
μοὺς ἐξάλλως, ὕπερ εἰώθει Προυσίας ποιεῖν 
γονυπετῶ» καὶ γυναικιζόµενος, ἅμα δὲ ταῦτα 
καὶ λυμαίνεσθαι καὶ διὰ τῆς τούτων κατα- 
φφορᾶς τὴν εἲς τὸ Φεῖον ὕβριν διατίΦεσθαι, 
πῶς οὐκ ἂν εἴποι τις «υμᾶ λυττῶντος ἔργα 
καὶ ψυχῆς ἐξεςηκυίας τῶν λογισιμιῶν; Polyb. 
35 20. 

προύτυψαν (Ποπι. Ν 196) προήρξαντο. 

προύχειν προέχειν' (5 ΡΗΙ, 135) Ὅτί λέ- 
γειν ἢ τί πράττειν χρή, φράξε µοι. τέχνα 
γὰρ τέχνας ἑτέρας προύχει.᾿ 

προύχοντο προέραλλο». οὕτως καὶ Θ8- 
κυδίδης ἐχρήσατο ἐν πρώτῃ ἱςοριῶν {1 140), 
λέγων ''εἰ τὸ ἸΗεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέ- 
λοιµεν, ὅπερ µάλισα προύχονται’ ἀντὶ τοῦ 
προβάλλεσι, προτείνουσι. 

πρόφερε ὀνείδιζε, ὑπομίμνησκε. Ὅμηρος 
(Γ 64) “μή µοι δῶρ) ἐρατὰ πρόφερε χρυσῆς 

90! 

“4φροδίτης,, καὶ «4ἱλιανός "καὶ τὸ ἐλλει- 
φθὲν κατὰ τὰς παρθένες προφέρει αὐτοῖς."' 
καὶ αὖθις Ἡσίοδος (Ο. 577) ""ἠώς, ἣ προ: 
φέρει μὲν ὁδοῦ προφέρει δὲ καὶ ἔργα". ἀντὶ 
τοῦ εἲς τὸ πρόσω ἄγει. 

προφερεῖς οἱ νέοι μὲν ὄντες πρεσβύτε- 
ροι δὲ φαινόμενο. «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τι. 
μάργχο (49). Ἡατρ. 

προφερέςερο» βέλτιον. 
προφητεία. Ἡἣ μέν ἔσι πνευματική, Ἡ 

δὲ διαβολική" λέγονται γὰρ καὶ παρ ἐκείνοις 
ὑκωνύμως προφητεῖαι. ἡ δὲ µέση τούτω» 
φυσική τις ἢ τεχνική, ἡ δὲ κοινὴ καὶ δηµώ- 
δης. τῆς μὲν οὖν πνευματικῆς προηγθµένως 
μὲν τοῖς ἁγίοις µιέτεσι, δι οἰκονομίαν δὲ καὶ 
τοῖς μὴ τοιούτοις, ὡς τῷ Φυαραῷ καὶ τῷ 

Βαλαὰμ καὶ τῷ Καϊάφα, τῆς δὲ διαβολικῆς 
τοῖς τούτα ιιόνον Φεραπευταῖς' αὐτᾶ γὰρ οἱ 
ἀλευρομάντεις καὶ κριθοµάντεις, καὶ ἡ διὰ 
ὁρυὸς Πυθία καὶ ἡ «4 ωδώνης ἱέρεα, καὶ ἡ 
διὰ σπλάγχνων καὶ πτήσεων ὀρνέων καὶ κλαγ- 
}ῶν, συμβόλων τε καὶ πταρμῶν καὶ κληδό- 
νω» καὶ βροντῶ», (ινῶν τε καὶ γαλῆς, καὶ 

τρισμῶν Σύλω», καὶ ὥτων ἤχων καὶ παλμῶν 
σώματος, καὶ δι ὀνομάτων, νεκρῶν τε καὶ 
ἄςρων καὶ ὑδάτων καὶ ἄλλων µυρίων. ἡ γὰρ 
δὲ ὀνείρων καὶ παρ ἡμῖν, διὰ κατοχῆς μὲν 
καὶ αὗὕτη: ἡ δὲ πρόγνωσις αὐτοῖς ὁ δὲ ἀρε- 
τῆς ὡς ἡμῖν, ἀλλὰ διά τινος κακοτεχνίας. 
καὶ ὁ μὲν Φεὸς προλέγων καὶ τὴν λύσιν ὑπο- 
τίΦετα!, καὶ τὸ πέρας κετὰ πάσης ἀκριβείας 
γίνεται" ἐκεῖνοι δὲ κατὰ συμβεβηκὺς ἕν τι- 
σιν ἀληδεύουσι», ἐν τοῖς πλείςοις διαµαρτά- 
νΟ»τες. φυσικὴ δὲ ἡ τῶν» ἀλόγων" χελιδόνες 
γὰρ καὶ γέρανοι καὶ µύρμηκες ἐπιόνέος χει- 
κῶνος αἰσθάνονται, ἐχῖνοί τε καὶ ἀλκυόνες, 

φύσει τοῦτο κτησάµενοι. ἡ δὲ τεχνικὴ πφο- 
φητεία παρὰ ἰατροῖς καὶ συμβούλοις καὶ κυ- 
ῥερνήταις" οἳ μὲν γὰρ ἀρρωςίας καὶ τὰς λύ- 
σεις τύτω» προλέγασι», οἳ δὲ πνευμάτων κε 
ταβολάς, οἳ δὲ τοῦ μέλλοντος συνέσει κατα- 
ςοχάζονται. ἡ δὲ κοινὴ καὶ δημώδης τοῦ 
μέλλοντος γνῶσις, οἷον μετὰ μῆνας τρεῖς ὁ 
χειμὼν γίνεται" πάντες γὰρ ἔχουσι τὰς ἐκ 
περιόδων» προρρήσεις. οὐδὲν οὖν μέγα καὶ 
δαίμονας πρόγνωσι» ἔχει», ὅπου γε καὶ μύρ- 
µηκες ἔχουσι καὶ δεινοὶ ἄνθρωποι τοῦ µέλ- 
λοντος καταςοχαςαί εἶσιν, ἀλλ οὐχ ὡς πάν- 

τως ἢ πάντα εἰδέναι. ἐπεὶ καὶ ὁ διάβολος 
προεφήτευσε τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονη- 
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ρόν, καὶ ἐγένετο" καὶ ὁ Βαλαὰμ προεῖπεν ὅτι 
πόρνας ςῆσον, καὶ προδονήσεται ὃν αὐτὰς 
ὁ Ἰσραήλ, καὶ γέγονεν οὕτως. ὅπερ σοχα- 
σµός ἐςι μᾶλλον ἡ πρόρρησις' οὐδὲν γὰρ 
παράδοξον αἱ τοιαῦται προφητεῖιι ἔχουσι. 
προφητείας δὲ ἴδιον τὸ τὴν γλὠεταν» παρέ- 
χει ὑπουργὸν τῇ τοῦ πνεύματος χάριτι. οἳ, 
Cedren. ρ.45. 

προφορουμιένω δεῦρο κἀκεῖσε πορευύ: 
µενοι εἰς τάναντία" προφορεῖσθαι γὰρ λέγε- 
ται τὸ παραφέρειν τὸν ςήµονα τοῖς διαζομέ- 
νοις. 4ριςοφάνης Ὄρνισι (4). 

πρόφρω» πρόθυμος, φρόνιμος. 

προφυλακὴ τῷ κνυρίῳ (Ἠκοά. 12 49). 
εἰς d φυλακὰς διαιρεῖται ἡ νύξ, ἑκάςη γ΄ 
ὥρας ἔχονσα. 

προχαριςήρια ἡμέρα ἐν ᾗ οἱ ἐν τῇ 
ἀρχῇ πάντες, ἀρχομένων καρπῶν φύεσθαι, 
λήγοντος ἤδη τῇ χειμῶνος, ἔθυον τῇ «49η». 
τῇ δὲ Φυσίᾳ ὄνομα προχαριςήρια. «Πυκοῦρ- 
γος ἐν τῷ περὶ τῆς ἱερωσύνης "τὴν τοίνυν 
ἀρχαιοτάτην Φυσίαν διὰ τὴν ἄνοδον τῆς εξ, 
ὀνομασθεῖσαν δὲ προχαριςήρια διὰ τὴν ῥλά- 
ςηαιν τῶν καρπῶν τῶν φυομέκων. 

προχειρίζω. 
πρόχειρον τὸ κατημαξευκένον, τὸ πᾶσι 

γνώριμον" ""αἰνίτεται κατὰ τὸ πρόχειρο». 
πρὀχειρος ἀκρατής' 

ὦν τὴν γνώκην διὰ τὴν ἐμσπειρίαν οὐ µέλλειν 
ἔφη δεῖν, ἀλλ ἀπαντᾶν καὶ ναυμιαχεῖν τοῖς 
πολεμίοις.') καὶ ὁ ἔτοιμος λέγεται πρόχειρος. 

πρόὀχειρος ὁ ἁπλοῦς καὶ ἀφύλωκτος" 
Πολύβιος (17 30) '᾽ἀλλ' ἔσιν αἴτιον τὸ μὴ 

πρόχειρο» ὑπάρχειν τὸ παρ Επιχάρμω κα- 
λῶς εἰρημένον, νῆφε καὶ µέμνησ ἀπιςεῖν' 
άρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν."' 

προχειροτονία. ἔοικεν «φήνησι τοιῆ- 
τόν τι }νεσφθαι, ὁπότων τῆς ῥηυλῆς προβε- 
λευσάσης εἰσφέρηται εἰς τὸν ὁῆμον ἡ γνώµη" 
πρύτερον γίνεται χειροτονία ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
πύτερον δοκεῖ περὶ τῶν προβαλευδέντων σκέ- 
ψασθαι τὸν Φῆμον, ἤ ἀρκεῖ τὸ προβόλευμα. 
Harp. 

πρόχνυ ἐπὶ γόνυ. Hom. 1 606. 
προγοαί αἱ τῶν ποταμῶν ἐξοδευτικαὶ 

ἀφέσεις εἲς τὴν «άλασσαν, καὶ ἡ παντὸς 
ὕδωτος ἐκροή. 

πρύχους ξέσης, τὸ μέτρο» ᾿᾿καὶ ἐμβα- 
λὼν ἐς πρόχουν ἀργυρᾶν τὰ ὀςᾷ ἐξέπεμψε 
τῷ παιδὶ τοῦ πατρὸς κειμήλιον ἔχειν. 

ο 

. 

προφορουµένω -- πρυτανεία 

προχόω τῇ ἐπιχύσει, καὶ ἀγγείω τινὶ εἰς 
τοῦτο ἐπιτηδείῳ κωθωνοειδεῖ, ἐν ἐπιράμ- 
µασι (ΑΡ 6 3935) ΄Πριάπῳ νεβρίδα καὶ χρο- 
σέην τήνδὸε Φέτο προχόην. 

πρόχυσις παρὰ ΠΗροδύτω «4 190) τὸ 
άποσπεῖσαι. 

προώλης ὁ πανώλης. 
πρόωμαι Που. 21 6) παραγωρήσω. 
πρόωνες οἱ προνενευκύτες 

ὀρῶν. 
πρόάωνταν, αὐθυπότακτον, προδώσον. 

σιν, ἀμελήσεσιν. ᾿ Ὁ δὲ τὰς περιχώρος πα- 
θεκάλει, λέγων» ὅτι ἐὰν αὐτὸν πρόωνται, καὶ 

αὐτοὶ κινδυνεύσναι. 
πρόωρος πρὸ τῆς ώρας. 
πρόωσις ὤψησις. 
πρύλις ὁ πεζός. 
πρύμναν ἐκρούοντο. πρύμναν ἆνα 

κρούεσθαέ ἐςι τὸ κατ ὀλίγον ὑπαναχωρεο. 
μὴ σρέψαντας τὸ πλοῖον' ὁ γὰρ οὕτως ἄνα- 
Γχωρῶν ἐπὶ τὴν πρύμναν κωπηλατεῖ, τοῦτε 
δὲ ποιᾶσιν ἵνα δόξωσι μὴ φαμερῶς gpeiy. 
και ὀλίγον ὑπαπιόντες, ἡ ἕνα μὴ τὰ τε 
τοῖς πολεµίοις ὀόντες τιτρώσκωντω. «οι 

Thuc. 1 00. 
πρυμνήν κάτωῦεν, ἐκ ῥιζῶ». 
πρυμ»νήσειον τὸ ἀπόγειον σχοινίον. 
πρυμνήτης κάλως. 
πρυμινόν τὸ ἔσχατο». 
πρυμ»ώρειαν τὸ κάτω µέρος τᾷ ὁρ.-. 
πρυτανεία ἐκτεταμένως μὲν καὶ Ότλε 

χῶς άριδμός τις ἡμερῶν, οὐθετέρως δὲ ος 
φῶς μν οὐδεὶς είπε τί ὀηλοῖ, τινὲς ὁὲ ἀρ- 
γύριόν τι ἔφασαν εἶναι ὃ κατετέθεσαν οἱ ὃς 
καζόμενοι, ἐξ ὦν τὸ δικαςικὸν ἐδίδωτο τοῖς 

ἑξακισλιλίοις. πρυτανεῖαι δέ, ὁ τῶν τας 

ρῶν ἀριώμός,  ἐγίνοντο καὶ ἐνιωυτόν, οἳἱ 
καὶ ἑ αἱ φυλαί. ἐνιαυτὸν δὲ οἱ 49 ηραῖοι τὸν 
σελ ηνιακὸν ἡ ἦγον" ἐπέβαλλε δὲ ἑκάςη φιλὴ τν 

{ λέ ἠκέρας, καὶ ἐπερίετευον ἐκ τοῦ οτίτ: 
»ακοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέραι ὁ', ἃἂς ἐπεμέριον ταῖ 

πρώταις λαχούσαις πρυτανεύεω ὁ' φλας 
καὶ τῶν μὲν ὁ' πρώκω»ν ἑκάςη εἶχε τὴν πβς 
τανείαν ἀπαρτιζομένη» εἲς λς΄ ἡ μέρας, οἱ ὁ' 
λοιπαὶ ς ἀνὰ λε. πρυτανείας οὖν ἐξιν ἄρ 

θμὸς ἡμερῶν ἤτοι λς΄ ἡ λε, καὶ ἑκάςη φτν 
πρετανεύει. παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ἀπτανὸ 
πρυτανεῖα ἀργύριον περ κατετίδεσαν δὲ ὃν 
καζύμενοι ἀμιφότεροι, καὶ ὁ φεύγων αεί " 
διώκων. 

τόπθι τῶν 

| 



πρυτανεῖα ἃ 

. πρυτανεῖα τὰ διδόµενα ὑπὸ τῶν δικα- 
ζσμένων ἐν τῷ δηµοσίῳ ἀργύρια" (Α Vesp. 
679) ""πρυτανεῖα, µέταλλ', ἀγοράς, λιμένας, 
πισθοὺς καὶ δηµιόπρατα, τούτων πλήρωμα 
τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλιαι) 

πρυτανεῖα πρόσοδος εἲς τὰ δημόσια 
χατατασσοκένη, ἣν οἱ δικασάκενοέ τισι καὶ 
ἑττηθέντες κατέβαλλον, ὠρισιένην ζημίαν 
χατατιθέντες ἕκαςος. 

πρυτανεῖον Φεσμοθέτειον, Φόλος. παρὰ 
δὲ τοῖς «4θηναίοις οἰκίσκος δημόσιος, ἔνθα 
ἐσιτοῦντο δηµοσίᾳ οἱ τῆς τοιαύτης τιμῆς παρ 

αὐτοῖς τυχόντες. περισπούδαςον δὲ ἦν τῆς 
τοιαύτης δωρεᾶς τυχεῖν' ἐπὶ γὰρ μεγάλοις 
κατορθώµασι τὴ» τοιαύτην ἀπεδίδοσαν χά: 
ον. ἤ πυρὸς ταμεῖον, ἔνδα ἦν ἄσβεςον πῦρ 
καὶ ηὔχοντο. “ριςσοφάνης Νεφέλαις (1139) 
'πᾶς γάρ τις ὀμνύς, οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 

δείς μοι πρυτανεῖ ἀπολεῖν μέ φησι κἆξο- 
λεῖν.'. τὰ παρὰ ᾿Ρωμαίοις καλούμενα σπόρ- 
τουλα”" τὰς γὰρ δεκάτας τοῦ χρέους κατα- 
βάλλοντες τοῖς πθυτάνεσιν εἰσῆγον τὰς χ0ε- 
ώσας. 

πρυτάνεις τὸ δέκατον µέρος τῆς βου- 
λῆς τιῶν φ’, ν΄ ἄνδρες ἀπὸ μιᾶς φυλῆς, οἱ 
ὑιοικᾶντες ἅπαντα τὰ ὑπὸ τῆς βηλῆς πρατ- 
τόµενα. ἐπρυτάνενον δὲ ἐκ διαδοχῆς ἀλλή- 
λαις αἱ  φυλαὶ κλήρω λαγᾶσαι, ὡς «4ἰσχί- 
νης ἐν τῷ κατὰ Ἰτησιφῶντος (4). (Ηατρ.). 
"“διωπιςοῦντες δὲ οἱ πρυτάνεις ἤδη τῷ Φι- 
λίππῳ διὰ τὴν περὶ τὰ Κρητικὰ κακοπραγ- 
µοσύνην, καὶ τὸν 'Ἡρακλείδην ὑπώπτενον 
ἐγκάθετον εἶναι (Ρο]γὺ. 19 5). 

πρυτανεύεταὶ διοικεῖται' (Ῥτοσορ. Goth. 
ρ.336) "τῇ τοῦ Φεοῦ ῥοπῇ πρυτανεύεται τὰ 
ἀνθρώπεια.” 

πρυτανεύοντα κυρίως μὲν ἀντὶ τοῦ 
πρυτανέα ὄντα". ἀντὶ δὲ τοῦ διοικοῦντα An—- 
μοσφένης ἐν Φιλιππικοῖς (8 860). Ηατρ. 

πρυτανευούσης"' (Ῥτουορ. Goth. 411) 
πτῆς τοῦ χωρίε φύσεως οὐκ ἐφιείσης σφίσι 

υ 

περαιτέρω Ἰἴέναι, ἀλλὰ τὸ τῆς διώρυχος μῆ- 
κος συμμετρούσηής αὐτοῖς καὶ πρυτανευάσης 
εἰκότως.". καὶ αὖθις "οἱ δὲ πρέσβεις ἥκον 
τοῦ πρυτανεύσειν Πάρῦδοις τε καὶ ᾿Ρωμαίοις 
τὰς διαλλαγάς.᾽ 

πρυτανἐεύσητε (Α Ach. 60) σκέψησθε, 
πράξητε, χρηκατίσητε" πάντα γὰρ ὑπὺ τῶν | 
πρυτάνεων διεπράττετο. ἐχρήσατο δὲ τῇ λέ. 
ξει καὶ 4ημοσθένης. 
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πρύτανις διοικητής, προςάτης, φύλαξ, 
βασιλεύς, ἄρχω», ταμίας, ἔξαρχος. 

πρ, οὕτω μιονοσυλλάβως, ἔτι ὄρθρουα 
βαθέος. ἴσον τῷ ἐν ὥρα. τοῦ πρωί συναίρε- 
σίς ἐςσι τὸ πρῴ, διὸ ὀξύνεται. τὸ δὲ πρῴῷν 
περισπᾶται" "οὗ πρῷν μὲν ἡμᾶς ὁ τραγῳδὸς 
ἦγειρε” Καλλίμαχος (ἴ. 84). 

πρῶ κονοσυλλάβως. σηµαίνει δὲ τὸ πρὸβ 
καιροῦ καὶ τὸ ἕωψεν. “ριςοφάνης (Αν. 132) 
““λουσάμενος πρῳ' μέλλω γὰρ ἐςιᾶν γάµες,᾽' 
(Εοε]. 290) 'ὃ τοῦ κνέφες 

-πρωκτός 

ὃς ἂν μὴ πρφ πάνυ 
ἥκῃ κεκονιµένος.' 

πρώ μονοσυλλάβως. καὶ πρώῴων' Αρι-ο 
ςοφάνης Pac. 991) '"σικύων πρῴων"' οἱ γὰρ 
πρώιμοι σίκυοι καλοὶ καὶ ἀβλαβεῖς, ὅτι δὲ 
χαλοὶ οἱ πρώιμοι σίκυοι, δηλοῖ καὶ ἡ παροι- 
µία". “"ἀρχομένων σικύων καὶ ληγουσῶν κυ- 
λοκυνθῶν.' 

πρωθήβας (Ποπι. Θ 518). «ἅππιανός 
(Πιερ. 65) "ὃ δὲ φειδοῖ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκ 
τοῦ πολέμου ἐληλυθότων κατέλεγε πρωθή- 
βας, οὐ πρὶν πολέμου πεπειραµένες, ἐς δύο 
τέλη. 

πρωθήβης ἄρτι ἄκμάζω», νέος, 
πρωέ παρὰ τῇ Ψείᾳ γραφῇ αἱ τῶν συµ- 

φορῶν µεταβολαί: «αβῤίὸδ (Ρ». 89 14) ᾿ένε- 
πλήσθημεν» τὸ πρωὶ τοῦ ἑλέους σου, κύριε. 
πρωὶ δέ ἐσι πᾶν τὸ ὁδιάςηµα τὸ μετὰ τὴν 
ἀλεκτοροφωνίαν. ὅτε δὲ λέγει (Ματο. 16 9) 
'"ἀναςὰς πρωί, ὥς ἂν μὴ ἐναντία δόξη λέ- 
γειν ἀδήλου τῆς ἀναςάσεως καὶ ἀγνώστου 

οὔσης, σικτέον ''ἀνασὰς δέ, καὶ οὕτως ἐπα- 
γαγεῖν ''πρωὶ πρώτη σαββάτω»ν ἐφάνη Ἰμα- 
ρίᾳ.'. Theodoretus. 

πρωὶ πρωί. οὕτως ὁ «{αβὶὸ (Ῥ9. 45 5) 
τὸ ταχὺ καὶ ὀξὺ προσηγόρευσε. ''Αοηφήσει 
αὐτῇ ὁ Φεὸς τὸ πρὸς πρωὶ πρωί." 

πρωία ἤ πρωινὴ κατάςασις. 
πρωιαίτερο» θᾶττον. ἢ ἀντὶ τοῦ πρὸ 

τοῦ ἀνατεῖλωι τὸν ἥλιον. 
πρωιζόν πρὸ ὀλίγου. 
πρώιμος, πρωινό», πρώιον. 
πρωκτός ὁ κύλος, παρὰ τὸ προωφεῖν 

τὰ τῆς γασρύς. καὶ παροιμία ''εἲς πρωκτὸν 

χυνὸς ῥλέπε. τοῦτο ἐπέλεγον τοῖς ὀφθαλ- 
μιῶσιν. Αριςοφάνης "4γαρνεῦσι (863) "τοῖς 
ὀςίνοις φυσᾶτε τὸν πρωκτὺν κυνός. καὶ αὖ- 

δές θισοφάνης (Εοεὶ. 567) ''Αντισθένη τις 
καλεσάτω πάσῃ τέχνη" ὅτος γὰρ ὁ ἀνὴρ ἕνεκά 
γε σεναγµάτων οἶδεν τί πρωκτὸς βούλεται 
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χεζητιῶ». ὦ πότν Εἰλείθουια, «ἡ µε περιίδῃς 
διαρρω) έντα, μηδὲ βεβαλωνωμένον ἀντὶ τὸ 
κατεχόµενον ὑπὸ τῆς κύπρου. ὁ δὲ άντισόέ- 
γης ἰατρὺς Φηλυδρίας. περὶ κλέωνός φησιν 
Αριστοφάνης (Vesp. 1020) ᾿πρωκτὸν ὁ) εἶχε 
καμήλου. ὁ κόλος, παρὰ τὸ προϊίέναι. 

πρωκτὸς λουτροῦ περιγίνη (Α Vesp. 
602) παροιμία, ὅταν τις μὴ δύνηται κάν ἀπο: 
νίψασθαι, ἀλλὰ ἡ κοιλία ἐπιφέρηται. ἐπὶ 
τῶν ἀνωφελῶν οὖν καὶ εἰκῇ πραττοµένων 
ἐλέγετο. καὶ 4ριςοφάνης (Θα. 716) ᾿"δύναμαι 
ποιεῖν τὸν ὁῆμον εὐρὺν καὶ ςενὺν ὑπὸ δεξιό- 
τητος τῆς ἑμῆς. χὼ πρωκτὺς οὐμὼς τυτί γε 
σοφίζεται.. 

πρωκτοτηρεῖν (Α Εα. 874) τοὺς πρῳ- 
κτοὺς τῶν πορνευύντω» τηρεῖν. ἀπείρητο δὲ 
τοῖς τοιούτοις ὀημιηγορεῖ». 

πρωλαίτης. 
πρῶνες ὐρῶν ἐξοχαί, ῥενοί" ἐν ἐπιγράιι- 

µατι (ΑΡ 6 3) "ος τε καὶ Οἶτην καὶ ῥαθὺν 
εὐδένδρου πρῶνα πατεῖς Φολόης, ̓  καὶ αὖ- 

δις (6 93) "λάσιο» παρὰ πρῶνα ἉΧαρικλῆς 
ἄνθετο τράγο», καὶ αὖθις (6 918) "'εὐδέν- 
ὅρου πρῶνας ἐβουνοβάτει. λέγεται δὲ καὶ 
πρεών πρεόνος" (6 358) ᾽᾽αἱ τόσον ὕδωρ εἰ- 
βουσαι σκολιοῦ τοῦδε κατὰ πρεόνος. 

πρῴρα τὸ ἐμπροσῦεν τῆς νεώς. καὶπρώ: 
ραῦεν. καὶ πρωράτας τῆς νηός. 
πρωρεύς. 

Πρωταγόρας «4ῤόηρίτης, υἱὸς «4ρτέ- 
µωνος ᾗ καὶ Ἠωιανδρίδου" τες δὲ αὐτὸν 
καὶ Τήιον ἔγ θαψαν. οὗτος πρότερο» ἦν φορ- 
τοβαςάκτης, ἐντυχὼν δὲ «{ημοκρίτω ἠράσύτη 
λόγω», καὶ φιλ οσοφήσας ἐπὶ ῥητορείαν ἐτρά- 
πη. καὶ ἐπεκλήθη πρῶτος οὗτος σοφιστής. 
πρῶτος δὲ οὗτος τοὺς ἐρισικοὺς λόγης εὗρε, 

καὶ ἀγῶνα λόγων ἐποιῄσατο, καὶ μισθὸν 
ἔπραξε τοὺς μας ητὰς ιινᾶς ϱ' διὸ καὶ ἐπε- 
κλήδη λόγος ἔμμισθος. διδάσκαλος δὲ 7έγονε 
καὶ τοῦ ῥήτορος Ἰσοκράτας. διεϊλέτε πάντα 
λόγον πρῶτος οὗτος εἰς ὁ’, εὐχωλὴν ἐρώτη- 
σιν ἀπόκρισιν ἐντολήν' μετὰ δὲ τοῦτον ἔτε- ' 

καὶ 

ϱοι εἰς ζ' διεῖλον ταῦτα, ὑιήγησιν ἐρώτησιν ' 
ἀπόκρισι»ν ἐντολὴν εἰσαγγελίαν εὐχωλὴν κλῆ- 
σιν. "ἀλκιδάμας δὲ ὁ΄ εἶναί (ησιν ἰδέας λό- 
Ίων, φάσιν ἀπόφασιν ἐρώτησιν προσαγόρευ- 
σι». τᾶ δὲ Πρωταγόρη τὰ ῥιῤλία ὑπὸ {θη- | 

πρωκτὸς λουτροῦ περιγίνη -- πρῶτον ἀποςόλους 

ἐσι Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφε, διδάσκαλος ὁὲ 
Ηροδίκου τοῦ Ἱκείου καὶ ἄλλων πολλῶν. αι. 
Diog. L. 9 8είν.πυθµήν. 

πρῶτα ςοιχεῖα ὃ ἀλφάβητος (ΑΕ 
188) ΄καὶ ταῦτα έντοι κακὰ κακῶς. περι 

Ἰθαμμάτω» φησὶν ὅτι οὐδὲ αὐτὰ καλῶς διά 
ῥυσγένειαν. 

πρώτα φύσει αἱ ἀρχαί ἔσχατα δὲ φέ- 
σει τὰ πολὺ τῶν ἀρχῶν ἀφεςώτα. ἔςι ὁὲ 

ταῦτα προβλήματα τοῖς μὲν ἐπιχειροῖσι χα: 
λεπὰ δειχθῆναι, τοῖς δὲ ἀποκρινομένοις ῥᾷ- 
δια. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα τὸ χαλεπὸν ἔχει, οτι ̓ 
μὴ οἷόν τε αὐτὰ δὲ ἄλλων δεικνύναι, τῷ τὸ 
μὲν δεικνύμενα δείχνυσθαι διὰ πρώτων, τῶν 
δὲ πρώτων μὴ εἶναί τι πρῶτον. γίνεται Τὰρ 
ἡ τῶν ἀρχῶν γνῶσις οὐ δὲ ἀποδείξεως ἁλλά 

ὃν ὁρισμοῦ: ὠρίσθαι γὰρ δεῖ πρῶτον τὴν 
ἀρχήν, τί ποτέ ἐςι, καὶ τοῦτο αὐτὴν ὑποδέ 
µενον εἶναι, χρῆσθω αὐτῇ εἰς τὴν δεῖξιν τῆν 
μετ αὐτήν., διὰ τοῦτο δυσεπιχείριτοι αἱ ας 
χαὶ καὶ οὐ ῥάδιαι δειχθῆναι. τὰ δὲ ἔσχοτε 

ὅτι διὰ πολλῶν µέσων δείκνυτω. 

πρῶτον δὲ λέγεται σχῆμα ἐπὶ τῶν σε) 

λογισμῶν οὐχ ὡς αἴτιον οὐδὲ ὡς γεννά» 
ἐκείνω», ἀλλὰ τῇ τάξει, καὶ τελειότερον ὁν᾿ 
οὐ τῷ γεννᾶν ἐκεῖνα καὶ προάγεω, ἀλλά τ; 
πλέον δύνασθαι καὶ ταῖς ἀποδεικτικαῖ 

κειότατον ἐφόδοις εἶναι. 
πρωτείω». 

Πρωτεσίλαος ὄνομα κύριον. καὶ Πεε: 
τεσίλεως. 

Ηρωτογένης ζωγράφος, Ἑάνθης ἡ 
«{υκίας, ὁ κατὰ τὴν γραφικὴν ὀιαβότος 
ἐπιςήμην, ὁ τὸ ἐν 'Γόδῳ «Πιονύσιον ἱσορι 
σας, τὸ ξένο» καὶ Φαυμαςὺν ἔργον, ὃ 19 

ἀημήτριος ὃ πολιορκητὴς µεγάλως ἐδαίμε 

σεν, ὅτε τὴν ᾿Εόδον ἐπολιόρκησεν ὅλοις 
δυσὶν ἔτεσι, χιλίας ναὓς ἐπα; γόμενος καὶ τρ 

τὺν ὁπλίτην κυριάδας ὑπὲρ τὰς εἰ καὶ πε’ 

τακισχιλίους. περὶ γραφικῆς καὶ σχηµάτο 
'βιῤλία ῥ'. 

πρωτοκλισία η πρώτι καθέδρα. 
πρωτύλεια ἡ πρώτη λεία. 
πρωτόλειον ἀπαρχήν. 
πρωτολογία": “πάσης κατηγορίας αεΏ 

ἀποφαίνει πρωτολογίαν.' 
πρῶτον ἀποσόλους, δεύτερον αρὴ' 

ναίων ἐκαύνη, διότι λόγον ποτὲ εἶπεν οὕτως Γφήτας Cor. 13 38). ἐρώτησις" πῶς τίδγ 
}... — 

αρράμενος περὶ θεών οὐκ έχω εἰδέναι ὅτε πρώτους τοὺς ἀποςόλες ὁ Παῦλος: προιόν 
ὡς εἰσὶν οὔτε ὡς ἐκ εἰσί.' καὶ πρεσβύτερός | κατ ἀναλογίαν τῶν ἀγώνων καὶ τῇ» ret⸗ 



πρωτόνεῳ -- πτερυγίζων 

τοῦ φεοῦ ὀόξαν' ἔσχατοι δὲ «4 Cor. 4 9) διὰ 
τὸ εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων καταντῆσαι. ὧςε 
εἶναι αὐτοὺς καὶ πρώτους καὶ ἐσχάτες, ἵνα 

καὶ ἐν τούτῳ τὸν διδάσκαλον µιμήσωνται 
λέγοντα "ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. 

πρωτόνεῳ οἱ πρῶτον πλέοντες ἡ πρῶ᾿ 
τον εἰς τινα τόπον καταπεπλευκύτες. 

πρωτόνεως καὶ ἀρχένεως καὶ ἄλλα 
πολλὰ ὑμοίως. καὶ περίνεως Θουκυδίδης 

419). 
πρώτονος (αι πρωτόγονος) πρῶτος νέος. 
πρωτοπαγῆ (Ποπ. «ὁ 907) πρώτως πε- 

πηγότα. 
πρωτοπείρονος. 
πρωτόπειρος" 'ὃ δὲ νέος ὦν κομιδῇ 

καὶ πρωτύπειρος τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων», 
καὶ νεωςὶ γευόµενος τῆς ἐπὶ πλεῖον προαγω: 
γῆς, φιλόνεικος καὶ φιλότιιος καὶ φιλόπρω- 
τος ἦν. 

πρωτοπορεία. 
πρωτοπραξία τὸ πρὠτον ἀπαιτούμε- 

»Ο», τὸ πρῶτον εἰσπραττόμενο». 
πρώτους ἀκμάζοντας, νέους. 

πρώτω ποδί, ὃ οἰωνιζόμενοι λέγειν εἰώ- 
ὧφασι, 

πταίειν προσκρούει». καὶ παροιμία ᾽ μὴ 
πολλάκις πρὸς τὸν αὐτὸν λίΦον πταίειν, ἔχον- 

τα καιρὸν ὁμολογούμενον” (Ρο]γὺ. 84 19). 
πτάµενος διελθών. 
πταρµός. Αριςοφάνης Ran. 660) “κάτα 

πῶς οὐκ ἔπταρον; ἀντὶ τοῦ οὐκ ἠσφθόμην" 
ὁ πταρμὸς γὰρ κεφαλῆς αἰσθησις. ἐπεὶ οἱ 

Φιγάντες τοῦ μυκτῆρος λεπτῷ κάρφει πτάρ- 
νυρται, ἡ ὀσφραίνοντωι προσενεγκόντες, ὅτω 
φησὶν ἠψατό µε πληγὴ ὃν τρόπον ἅπτεται 
κάρφος µυκτῆρος. 

πτείρω. 
πτελέα εἶδος δένδρα. 
πτερίνη. καὶ πτερίναν ῥιπίδα (ΑΡ 

6 306). πρὸς τὸ λαθεῖν καὶ μηδὲ» παφεἲν 
τοὺς ἐνεδρεύσαντας εὐφυέςεροι τυγχάνουσιν 
ὄντες οἱ ψιλοὶ καὶ ἐπίπεδοι τόποι τῶν ὕλω- 
δῶν, διὰ τὸ δύνασθαι ἐκ πολλοῦ προορᾶν 

πάντας τοὺς ἐνεδρεύοντας, εἶναι ὃ᾽ ἐπιπροσ- 
Φήσεις ἱκανὰς ἐν τοῖς πλείςοις τόποις. τὸ 
γὰρ τυχὸν ῥεῖθρον μετὰ βρωαχείας ὀφρύος, 

ποτὲ δὲ κάλαμοι καὶ Πτέρεις καί τι Ἰένος 
ἀκανθῶ», οὐ µόνον πεζοὺς ἀλλὰ καὶ ἱππεῖς 

δύναται κρύπτειν, ἐὰν βραχέα τις προνοηθῇ 
τοῦ τὰ μὲν ἐπίσημα τῶν ὅπλων ὕπτια τιθέ- 
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ναι πρὺς τὴν γῆν, τὰς δὲ περικεφαλαίας ὑπο- 
τιθέναι τοῖς ὅπλοις᾽ (Ῥο]γὺ. 3 71). 

πτερίνῳ πτερωτῷ"' Πολύβιος (6 93) 
᾿"ἐπικοσμᾶνται οἱ Ῥωμαῖοι πτερίνῳ σεφάνῳ, 
πτεροῖς φουγικίοις ἡ µέλασι» ὀρθοῖς τρισί»ν, 
ὡς πηχυαίοις τὸ μέγεθος, ὧν προστεθέντων 

κατὰ κορυφἠ» ἅμα τοῖς ἄλλοις ὅπλοις ὁ μὲν 
ἀνὴρ φαίνεται διπλάσιος ἑαυτᾷ κατὰ τὸ µέ- 
Ίεθος, ἡ δὲ ὄψις καλὴ καὶ κατωπληκτικὴ 
τοῖς ἐναντίοις. 

πτέρνα ὁ δὀόλος, «καὶ πτερνίζω τὸ 
καταβάλλω, ἐκ μεταφορᾶς τῶν περὶ τάχους 
ἀγωνιζομένων» καὶ τῇ πτέρνῃ τοὺς συ»Φέον- 
τας προσπταίειν ὁμοῦ καὶ πίπτειν µηχανω- 
μένω». (ἄοΠ. 27 36) ᾿ἐπτέρνικε γάρ µε ἤδη 
δεύτερον τοῦτο. Théodoret. in Ps. 40 10. 

πτερνίζει ἀπατᾷ, ἢ λακτίζει. 
πτεροδόνητος (Ἀ Αγ. 1403) πτεροῖς 

πληχθείς. 

πτερύεντα ταχέα, κοῦφα. 
πτερόεντι ταχεῖ, ταῖς τᾷ ἀνέμη ὠκείωις 

συςροφαῖς ἐοικότι. ἡ δὲ ὅλη σύςασις, ὅτι ἐκ 
τοῦ πτεροῦ τοῦ ἔρωτος τὰ ὄρνεά ἐσιν. ἄτο- 
πος δὲ καὶ ἀπίθανος ἡ γενεαλογία. ρισο- 
φάνης Ὄρνισι (698). καὶ πτερόεις ὁ ἐπτε- 
ρωμένος. 

πτεροφύτωρ" ᾿᾿τάχες ὡς ἔχει τις πτε-. 
ροφύτορος ἀτεχρῶς ἐς τὸν ὑπερουράνιον ἵέ- 
µενος τόπο», ὅπου τὸ τῶν ἐπτερωμένων» νέ- 
µεται γένος Damase. Phot. p. 337 b εἰ 888α). 

πτέρυγες περιςερᾶς αἱ τᾷ πνεύματος 

ῥωρεαί. ταύτης δὲ τὰς μὲν πτέρυγας περι- 
ηργυρῶσθαι χρυσίῳ. τὰ μὲν γὰρ ἁπλέάςερα 
καὶ λευκότερα τοῖς ἁπλεςέροις, τὰ δὲ βαθύ- 

τερα τοῖς ἐντελεςέροις. τὰ γὰρ µυςήριά µου 
ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς. Theodoret. in Ps. 67 14... 

πτερυγίζειν ἀντὶ τᾶ μηδὲν ἀνύειν, ἀπὸ 
τῶν ἐπιῤαλλομένω» πέτεσθαι νεοσσῶ». 4ρι: 
ςοφάνης Πλούτῳ (575) ""ἀλλὰ φλυαρεῖς καὶ 
πτερυγίζεις ἀντὶ τᾶ Φορυβεῖς' τὸ γὰρ πτε- 
ρὸν ἡχῶδες καὶ Φορυῤητικόν. ἢ κοὔφα λα- 
λεῖς. ἢ ματαιοπονεῖς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
νεοσσῶν τῶν» μὴ δυναμένων πέτεσθαι διὰ τὸ 
Αραγὺ τῆς ἡλικίας. ἢ μάταια διαλέγη, ἀπὸ 
τιῦ» γεοττῶν, οἳ πειράζασι μὲν τὰς πτέρυγας, 
ἵπτασθαι δὲ οὐ δύνανται. ὅτω καὶ σὺ θέλεις 
μὲν ἀντειπεῖν καὶ πειράζεις, ἀνύεις δὲ οὐδέν. 

πτερυγίζων πετύµενος' Αριστοφάνης 
Eq. 519) περὶ Ἰ]άγνητος, ὅτι Ὄρνιθας ἐποί- 
ησε ὁρᾶμα καὶ ἵμῆνας e ... 
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πτερύγιον ἀκρωτήριο». 
πτερυλλέδων «πιπο τετραπτερ) τῶν | 

ἀκρίδω», παρὰ τὸ ὁ' ἔχειν Γτερά. ὀρταλί- 
χων δὲ τινὲς τῶν ἀλεκτρυόνων, κατὰ τὴν 
Βοιωτῶν διάλεκτον. AAch. 871. 

πτερωτὰ ζῷα ἀετὸς ἀλεκτρυὼν καὶ τὰ 
ἄλλα τὰ γινωσκόμενα πᾶσι. 

πτῆμα πτῆσις οἰωνῶν" "' 
τὸ πτῆκα τῶν οἰωνῶν." 

πτηνόὀν τὸ ὄρνεο». 
πτῆσις τῶν ὀρνίθων. 
πτήσσει πτοεῖται, καὶ πτήξωµεν κρυ- 

ῥῶμεν. κυρίως δὲ πτήσσειν ἐςὶ τὸ φεύγειν 
καὶ φοβεῖσθαι" "ἀλλ ἐκποδὼν πτήξωμεν” 
“ριςοφάνης (Τμ. 86). πτίσσω δὲ τὸ τύπτω. 

πτῆται πέτεται, καὶ πτητικὰ ζῷω τὰ 
πετόµενα. 

πτίλον πτερὺν ἁπαλώτερον, καὶ ἅπτι- 
λα τὰ ἁπτέρωτα. εἰώνασι δὲ οἱ δυσεμεῖς 
πτερῷ χρῆσθαι πρὸς τὸ ἐξεμέσαι. sch. A 
Ach. 584. 

τῶν πτεριῶν τὰ μὲν καλεῖται πτίλα, τὰ 
δὲ πτερά, τὰ δὲ ὠκύπτερα. Αρισοφάνης Ὅρ. 
νισι» (805) "ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω γελοιότερον 
οὐκ εἶδον οὐδὲ πώποτε. ἐπὶ τῷ γελάς» ἐπὶ 

τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. οἶσθ ᾧ μάλις' ἔοικας 
ἐπτερωμένος; εἲς εὐτέλειαν» χηνὶ συγγεγραµ- 
κένῳ”' ἀντὶ τῷ εὐτελῶς γεγραμμένω χηνί. 

πτιλός ὁ μαδαρὺς τοῖς βλεφάροις. Le- 
vit. 341 20. 

πτισάνη ἡ κεκομµένη κριθὴ καθαρά" 
ριςοφάνης Ran. 974) "Ἴσχνανα ἐπυλλίοις"' 
οὐκ ἀπὸ πτισάνης ἀλλ ἀπὸ ἠθῶν ἀνδρῶν 
καὶ βιῤλίω», 

πτίσσεσθαι τὸ δίκην πτισάνης τύπτε- 
σθαι, καὶ πτίσσω τὸ τύπτω. 

πτοία πτόησις, φόβος" "οἱ δὲ Σκύφαι 
ἐς τοῦτο δείματος καὶ πτοίας ἅπαντα περι- 
έςησαν ὡςε εἷς καὶ µυρίους ἐδίωκεν, εἰ καὶ 
ἦν ἄνοπλος, ὅπλα ἔχοντας καὶ χεῖρως οὐκ 
ἀνεαιρομένες. 

πτοία» πτόησιν, Φόρυβο», τάραχο», συ- 
νωφροισμιόν, πτυρµό»"' “καὶ πτοία μέν τις 
διὰ τὸ ἀδόκητο» ἐπέσχε τὸ σρατύπεδον οἷα 
μὴ συντεταγµένους.᾽) 

ΗἩτοιόδωρος ὄνομα κύριον. Demosth. 
18 295. 

.  Πτολεμαῖος 4λεξανδρεὺς γραιµατικός, 

ὁ τοῦ Ἡφαισίωνος, γεγονὼς ἐπί τε Τραϊανῦ 

καὶ “δριανοῦ τῶν αὐτοκρατόρω», προσαγο- 

J . Ἱ περιφερὲς δὲ ην 

πτερύγιον -- Πτολεμαῖος ί 

ρευθεὶς δὲ ἌἈέννος, περὶ παραδόξε ἱςορίας, 

Σφήγγα (δὁρᾶμα δέ ἐςιν ἱςορικόν), -4νθόμη 
ϱρον (ἔςι δὲ ποίησις ῥαψωδιῶν κδ) καὶ ἄλλα 
τινά. 

ΗΠτολεμαῖος 4λεξανδρεὺς γθαμματαύςν 
ὃς ἐπεκαλεῖτο Πινδαρίων, οἱὸς δὲ ἦν Ώμ. 
άνδου, κμαθητὴς ριςάρχε. ἔγραψεν Ὅμτου 
κῶν ὑποδειγμάτων βιῤλία γ΄, περὶ τὰ Ὅντ. 
ρικοῦ χαρακτῆρος, πρὺς Νεοθαλίδην περὶ 
λέξεως, περὶ τοῦ παρ Ὁμήρῳ Οὗτιδος, περὶ 
ςεροπαία τᾶ παρ Ὁμήρω μνημθνεομόη, 
καὶ ἕτερα. 

ΠΗἩτολεμαῖος ὁ “4ριςονίκε τοῦ γραμ: 
τικᾷ πατήρ, καὶ αὐτὸς γραιιματικός" ἄρῃν 
δὲ ἐπεδείκνυντο ἐν Ῥώμῃπ. τὰ ὁμοίως εἰ. 
μένα τοῖς τραγικοῖς, εἲς Ὅμηρον βιβλία 
τὰ παρὰ τῷ ποιητῇ ξένως ἱςορημένα, τά 

περὶ μυσῶν καὶ Νηρηίδω». 
ΠΗτολεμαῖος ὃ σκαλωνίτης, γραμ 

τικός, ὃς ἐπαίδευσεν ἐν Ῥώμῃ, ἔγραψεπρος' 
ᾠδίαν Ὁμηρικήν, περὶ ἑλληνισμοῦ ἥτοι 00: 
Φοεπείας βιῤλία με, περὶ µέερωνν περὶ τῆς 
ἐν Ὀδυσσείᾳ ρισάρχου διορθώσεως, πι 
διαφορᾶς λέξεων, καὶ ἕτερα γραμματικά, 

ΠΙτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς «4ἰγύπτου. ο 
“Ὑρκανοῦ συνδειπνοῦντος Πτολεμαίω τῷ δε: 
σιλεῖ, καὶ πάντων» τῶν συρανακειένων τὰς 
σάρκας ἐσθιόντων καὶ τὰ ὀσᾶ ἔκπροσθυ 
Ὑρκανοῦ σωρευόντω», Τρύφων ὁ γεν 
ποιὸς τοῦ βασιλέως "“ὁρᾷς" εἶπεν, "ν ἵἵ 
σποτα, παρακείμενα Ὑρκανῷ ὀςᾶι ἐς τε 
σόχωσαι ὅτι καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ τὴν Σε 
ἅπασαν περιέδυσεν, ὡς οὗτος ταῦτα σαρεῦ 
ἐγύμνωσε. γελάσαντος δὲ πρὸς τὸν τὸ Τα 
φωνος λόγον τοῦ βασιλέως, καὶ keonirs τον 
"'Ὑρκανὺν πῶς τοσαῦτα αὐτῷ παράκεται δρ. 
᾿εἰκότως” εἶπεν, ᾿ τὦ δέσποτα- τοὺς uer 108 

κύνας τὰ ὀςᾷ σὺν τοῖς κρέασι κατ» 

ὥσπερ οὗτοι, πρὸς τοὺς συνανακειµένοες 

εἰπών, ὅτι μηδὲν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἔκεσι' 

οί δὲ ἄνθρωποι τὸ κρέας ἐσθίωσι, τὰ ὁ 

ὀςᾷ ῥίπτεσιν" ὅπερ ἄνθρωπος ὦν κἀγὼ τ. 
ποίηκα. θαυμάζει τὴν ἀπόκρισο αὐτὸ 5 
φὴν οὕτω γενομένην, καὶ πάντας ἐκθηο 
ἀρακροτῆσαι, τῆς εὐτραπελίας ἀποδυόμης 
αὐτόν. Ioseph. Α. Ἱ. 13 8. 

Πτολεμαῖος γραμματικός, ὁ ὑπκήη! 

κληθείς, διότι ἐπέθετο τῷ ριςάρχῳ. όση 
χόει δὲ "Ελλανίκου τοῦ γραμματαοῦ, ὃ 
“4γαθοκλέος, ὃ δὲ Ζηνοδότου τοῦ Ἐφισύν. 



Πτολεμαῖος ς -- πτώσεις 

ἔγραψε περὶ τῶν παρ Ὁωήρῳ πληγῶν», ὑπό- 
µνηιια εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. 

ᾳ΄ Πτολεμαῖος ὁ Κλαύδιος χρηµατίσας, 
“ἄλεξανδρεὺς φιλόσοφος, γεγονὼς ἐπὶ τῶν 

χρόνων Μάρκα τοῦ βασιλέως. οὗτος ἔγραψε 
μηχανικὰ βιῤλία γ’, περὶ φάσεων καὶ ἐπιση: 
μιασιῶν ἀξέρων ἁπλανῶν βιῤλία β’, ἅπλω- 
σιν ἐπεφανείας σφαίρας , χανόνα πρόχειρον, 
τὸν μέγα» ἀςρονόμον ἦτοι σύνταξιν, καὶ ἄλλα, 

n Πτολεμ αἴος Κωθήριος ἐποποιός. τος 
ἔγραψε περὶ ψαλακάνδης. ἐν τούτῳ δέ φη" 
σιν ὅτι βοτάνη ἐςὶ Ψαυμαςήν τινα δύναμιν 
ἔχουσα. 
Ι  Πτολεμαῖος ςρατηγὸς κατὰ ΙΚύπρο», 
ὃς οὐδαμῶς «4ἰγυπτιακὸς γέγονε», ἀλλὰ νο: 
»εχὴς καὶ πρακτικύς. παραλαβὼν γὰρ τὴν 
»ῆσο» ἔτι νηπία τοῦ ῥασιλέως ὄντος ἐγίνετο 
αιὲν ἐπιμελῶς περὶ συναγωγὴν χρηµάτω», 
ἐδίδε ὁ’ ἁπλῶς οὐδὲν οὐδενί, καίπερ αἰτού- 

κιένος πολλάκις ὑπὸ τῶν βασιλικῶν ὑτοικη- 
πῶν καὶ καταλαλάμενος πικρῶς ἐν τῷ μηθἐν 
προίεσθαι. τοῦ δὲ ῥασιλέως εἰς ἡλικίαν πα- 
θαγεγονύτος συνθεὶς πλῆθος ἱκανὸν χρηµά: 
των ἐξωπέσειλέν, ὧςε καὶ τὸν ΠΠτολεμαῖον 

καὶ τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν εὐδοκῆσαι τῇ πρό- 
τερον αὐτᾶ συςολῇ καὶ τῷ μηδὲν προϊεσὃαι. 

Ρο]γυ. 37 139. 
κ Ητολεμαῖος ὁ φιλοπάτωρ. οὗτος ἕκα- 
σα τῶν πραγμάτων ὀλιγώρως χειρίζων διὰ 
τοὺς ἀπρεπεῖς ἔρωτας καὶ τὰς ἀλόγους καὶ 
συ»εγχεῖς µέθας, εἰκότως ἐν πάνυ βραχεῖ χρύνῳ 
καὶ τῆς ἀρχῆς ἅμα καὶ τῆς ψυχῆς ἐπιῤόλες 
εὗρε καὶ πλείας, ὧν ἐγένετο Κλεομένης καὶ 
Φλεόδοτος καὶ ἄλλοι πολλοί. Polyb. ὁ 34. 

Πτολεμαῖς ὁ έκη. πρεσβῦτις ἦν ἡ ΙΠτο- 
λεμαῖς ἀρχαία, ἄχρις οὗ ἀποθάνοι δίκας λέ- 
γεσα διὰ τὸ ἀεὶ ὑπερτίθεσθαι καὶ µήποτε 
βούλεσθαι ἁπαλλαγῆναι τοῦ δικάζεσθαι. 

πτολέπορύος ἀνδρεῖος, πόλεις πορθῶν. 

πτόλισιια πόλις, 
πτόρθους καὶ κλῶνας τὰς ἐκφύσεις 

τῶν δένδρων». οἱ ὃ’ «άττικοὶ πρέμνα καὶ κλά- 
ὅους καλοῦσι. 

πτύγιια δίπλωμα" ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 
6 271) ᾽'καὶ πέπλων ὀλίγον πτύγμα Θεμιςο- 
δίκη.) 

πτυκτίο» ῥιῤλίον. 
πτυκτῷ (Που. Ζ 169) πευσσοµένῳ. 
πτύδωμαι" “ρισοφάνης Νεφέλαις (2668) 

Ππρὶν ἂν τητὶ πτύδωµαι, μὴ καταβρεχθῶ,"' ͵  

907 

ἀντὶ τῇ καλύψομαι, σκεπάσοµαι. καὶ Ὑοφο- 
κλῆς (00 1619) 'ὃ ὃ) ὡς ἀκούει φθόγγον 
ἐξαίφνης πικρόν, πτύξας ἐπ αὐταῖς χεῖρας 
εἶπεν, ὦ τέκνα. 

Πτυόδωρος ὄνομα κύριο». 
πτύον πτυάριον. 
πτύσσω τὸ ἀσφαλίζω. 
πτυχαί αἱ τῶν ὀρῶν ἀποκλίσεις, καὶ τὰ 

ὀιάφορα τῆς ἀσπίδος ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἑλάσματα. 

πτῶκα δειλόν, καὶ πτῶκας δορκάδας, 

ἡ ἐλά άφου νεβρούς, ἦ λαγωούς. 
πτῶμω σῶμα ἄνευ τῆς κεφαλῆς. 

πτώματα ἐλαιῶν» .{υσίας ἐν τῷ κατὰ 
Νικίδη. λέγοι ἂν ἤτοι τὸν καρπὸν τὸν ἁπο- 
πεπτωκύτα τῶν φυτῶν, ἢ αὐτὰ τὰ --- 
κατά τινα τύχην πεπτωκύτα. Harp. 

πτώξ λαγωός᾽ ἐν ἐπιγράμματι ΑΡ 679) 
᾿εἶδον ἐγὼ τὸν πτῶκα καθήµενο» ἐγγὺς ὑπώ- 
onc Βακχιάδος, πελὺν βύτρυν ἀμελγόμενον. 

πτώσεις. οὕτω λέγεσι κοινότερον οἱ φι- 
λόσοφοι καὶ τὰς ὁπωσοῦν ἐγκλίσεις τε καὶ 

ἐκφοράς. οὐ μὴν καὶ νῦν ὅτως, ἀλλ’ ἐςὶ σύ- 
ςοιχα καὶ πτώσεις καὶ παρώνυµα, παρακεῖ- 
σδαι μὲν ἀλλήλοις δοκοῦντα, διαφέροντα δέ. 
καὶ πτώσεις λέγεσι τὰ ἰδίως παρά τινα ἐσχη- 
µατισµένα, ὡς τὸ γραμιματικῶς' πτῶσις γὰρ 
τοῦτο τοῦ γραμματικός, ὁμαίως τῷ δικαίως 
καὶ μουσικῶς καὶ φρονίµως καὶ ἀνδρείως" 
πτώσεις γὰρ ταῦτα τοῦ δίκαιος καὶ μεσικός 

καὶ φρόνιµος καὶ ἀνδρεῖος. — δὴ ὁ παρα- 
ὀιδόμενος τόπος τοιοῦτος. ἂν ἡ πτῶσές τι- 

νος ᾖ ὁπωσᾶν λεγομένη πλεοναχῶς, καὶ αὐτὸ 
πλεοναχῶς" καὶ εἰ αὐτό, καὶ ἡ πτῶσις. οἶον, 
ἐπεὶ τοῦ δικαίεη τὸ δικαίως πτῶσις, πλεονα- 

χῶς δὲ τὸ δικαίως, πλεοναχῶς καὶ τὸ ὅ{- 
καιον" καὶ ἔμπαλιν. λέγεται δὲ τὸ δικαίως 
πλεοναχῶς' ὃ τε γὰρ κατὰ τὴν ἑαυτᾶ γνώ- 
μην κρίνας καὶ τὸ δόξαν αὐτῷ δίκαιον εἶναι 

ἀποφη»άμενος δικαίως λέγεται κεκριχέναι, 
κἀν μὴ οὕτω δίκαιον ᾖ τοῦτο" λέγεται δὲ 
δικαίως κεκρικέναι καὶ ὁ ὡς δεῖ κρίνας" ἀλλὰ 
καὶ ὁ τῷ νόμῳ πεισθείς, κἂν rò ταῖς 
ἀληθείαις δίκαιον οὕτως ἔχη. καὶ τὸ δίκαιον 
οὖν τῶν πλεοναχῶς λεγομένων καὶ τοσαυτα- 
χῶς. καθ’ ἕκαςον γὰρ τῶν δικαίως" τό τε 

γὰρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ γνώµη» καὶ τὸ ὡς δεῖ 
Γδίκαιον. τοιοῦτον καὶ τὸ »όμιμον. καὶ δῆλον 
ὅτι ἀντιερέφει ὁ τύπος" καὶ γὰρ εἰ αὐτὸ πά- 
λιν πλεοναχῶς τὸ δίκαιον, καὶ ἡ πτῶσις ἡ 
ἀπ αὖὐ * 

τὸ δικαίως πλεοναχῶς. κατὰ δὲ 
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γθαμματικοὺς πτῶσίς ἐσιν ὀνόματος ij ὄνο- 

ματικοῦ τινὸς κατὰ τὺ τέλος κίνησις γινο- 

µένη. Alex. Aphrod. in Τορ. p. 105. 
πτωσκαζέμε» (Hom. 4 372) δειλιᾶν. 
πτώσσοντες δειλιῶντες, καὶ πτώσσε- 

σαν δειλιῶσα»ν, κρυπτομένην' (ΑΡΤ 193) | 
“τάνδε κατ εὔδενδρον σείβων δρίος εἴρισα | 
χειρὶ πτώσσουσα» ῥρομίας οἰνάδος ἐν πετά- 
λοις. 

πτωχεία πενίας διενήνοχεν. ἡ μὲν γὰρ 
πενία µεμετρηµένη ἐςὶν ἔνδεια, πόνω τὰ 
χρειώδη φηρῶσα, ἡ δὲ πτωχεία παντελώς 
τῆς κτήσεως ἔκπτωσις. καὶ ὁ μὲν πένης παρὰ 
τὸ πένεσθαι, ὃ ἔσιν ἐνεργεῖν καὶ ἐκ τούτου 
πορίζειν τὰ 2ρειώδη, εἴρηται, ὁ δὲ πτωχὺς 
παρὰ τὸ πτώσσειν πάντας ἀνθρώπες. "4ρι- 
σοφάνης Plut. 549) ᾽οὐκοῦν δήπε τῆς πτω- 
χείας πενίαν φαμὲν εἶναι ἀδελφήν; ὑμεῖςγ', 
οἵπερ καὶ Θρασυῤούλῳ «4ιονύσιον εἶναι | 
ὅμοιο»., ὃ μὲν γὰρ τύραννος, ὃ δὲ τυραννο- 
χτύνος. οἱ. ν.πενία. 

πτωγχίςερος ὥς λαλίςερος. AAch. 424. 

πτωχός ἐπαίτης, παρὰ τὸ πτώσσει», ὃ 

ἔςι ταπεινοῦσθαι. 

πτωχοτροφεῖο». 

πτωχοῦ πήρα οὐ πέµπλαται, ἐπὶ 
τῶν ἁπλήςσων εἴρηται. καὶ ᾿πτωχῶν οὐλαὶ , 
ἀεὶ κεναί.. καὶ ' πτωχότερος λεβηρίδος καὶ 
κιγκάλου.” 
Ὁ  πνυανεψιῶνος ὄνομα µηνός, καὶ πυα- 
ναοψία" {υκοῦργος ἐν τῷ κατὰ ἸΠενεσαί- 
χµου καὶ ἡμεῖς πυανοψίαν ταύτην τὴν ἑορ- 
τὴν καλοῦμεν, οἱ δὲ ἄλλοι Ἕλληνες πανοψίαν, 
ὅτι πάντας εἶδον τὲς καρπὲς τῇ ὄψει.' πυα- 

νεψιῶνος δὲ ὅτι ἑβδόμη τὰ πυανέψια ᾽πόλ- 
λωνι ἄγεσθαί φασι. δεῖν δέ φασι λέγειν πυα- 
νέψια, καὶ τὸν µῆνα πυανεψιῶνα" πύανα γὰρ 
ἕψουσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἡ εἰρεσιώνη ἄγεται. 
Harp. 

Πύα»νῶθος ὄνομα κύριο». 
πυγαῖα τὰς σπείρας τῶν κιόνων», καὶ τῇ 

σώματος ἡμῶν τὰ κατὰ τὸ ἱερὸν ὀςῶν. καὶ 
πυγαῖος ὁ ἀκόλαςος. 

πύγαργος εἶδος ἀετοῦ, παρὰ τὸ πυγὴν 
ἔχειν ἀργὴν καὶ λευκή». 

Ηύγελα. πόλις ἐν τῇ Ἰωνίῳ τὰ Πύγελα, 
λαβεῖν δὲ τὸ ὄνομα, ἐπειδὴ τῶν μετὰ Ayu- 
µέμνονός τινες νοσήσαντες τὰς πυγὰς ἐν- 
ταῦθα κατέµειναν. Harp. 

Ηύγελλα τόπος ὁ παρ ἡμῖν λεγόμενος 

πτωσκαζέµε» -- Πυθαγόρας ἃ 

Φύγελλα, ὅθεν ἔςι περαιώσασθαι τὸν πρὸς 
Κρήτην κατάγοντα πορθμό». 

πυγή τὸ περὶ τὸν πρωκτὸν µέρος. “4ρι- 
σοφάνης Lys. 83) ᾽'γυμνάζοµαί γε καὶ ποτὶ 
πυγὴν ἄλλομαι"' ἐν γὰρ τῷ γυμνάζεσθαι 
πηθᾶν εἰώφασι, καὶ οἱ πόδες τοῦ πηδιῶντος 

ἅπτεσθαι τῆς πυγῆς. καὶ παροιμία 'εἲς κυ- 
νὸς πυγὴν ὁρᾷ.'' ἐπὶ τῶν λημώντων τοὺς 
ὀφθαλμούς ἤτοι ὀφθαλμιώντων ἐπέλεγον ἐς 
κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν καὶ τριῶν ἁλωπέκων” (Α 
Ecel. 255), 

πυγιδίων ὀνύχων' Αριστοφάνης (Αε]. 
637) ''εἶ γάρ τις εἴποι ἰοςεφάνες, εὐθὺς ἐπ 
ἄκρων πυγιδίων κάθησώε, ἀντὶ τοῦ ἐπ 
ἄκρων» τῶν ὀνύχω»" οἱ γὰρ ἡδέως τι ἀκέον- 
τες δοκᾶσιν ἐπάνω τῶν πυγῶν καθέζεσ-λαι. 

Πυγμαλῖνος ὄνομα κύριον. καὶ ΠΤυγ- 
μαλίωνος. 

πυγµή πάλη, 
γρόνθος. 

πυγοςόλος προαγωγός, µαυλίςρια" Ἡσίο- 

doc (O. 371) "μηδὲ γυνή σε πυγοςόλος ἑξα- 
πατάτω.᾽' 

πυδαλέζω πηδῶ. seh. Α Ἐα. 694. 

Πυδναίους ὄνομα ἔθνους. 

πυελίδα τὸ ὑφ' ἡμῶν λεγόμενον σᾳρα- 
Ἰιδοφυλάκιον. οὕτως .«4υσίως καὶ ἀριςοφά- 
νης. Harp. 

πύελος ὄρυγμα, ἐμβατή, ἔνθα ἀπολοί- 
ονται. 

πύελος θήκη" 'ἐπιςολὴν πέµπει ἐν Βυ- 
ζαντίῳ, τῇ πυέλῳ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ 
κορυφαίου τῶν ἀποςόλων Πέτρου τὸν τοιῦ- 
τον χάρτην ἐπιτεδεικώς, κἀκεῖθεν τᾶτον ταῖς 
χερσὶ τοῦ ἀποςαλέντος ἀρφῆναι ποιήσας." 
(Ώιομ.1.. 10916) "“Φερμὴν εἲς πύελον γὰρ ἐσ- 
ᾖλυθε, καὶ τὸν ἄκρητον ἔσπασεν' εἰς 4ΐδην 
ψυχρὸν ἐπεσπάσατο." 

Πυθαγόρας ᾿Εφέσιος, καταλύσας δὲ. 

ἐπιβουλῆς τὴν τῶν Βασιλιδῶν καλουμµένη» 
ἀρχή», ἀνεφάνη τε τύραννος πικρότατος, καὶ 
τῷ μὲν δήμῳ καὶ τῇ πληθύι ἦν τε καὶ ἐδό- 
χει κεχαρισµένος, ἅμα τὰ μὲν αὐτοὺς ἐπελ. 
πίζων ὑποσχέσεσι», τὰ δὲ ὑποσπείρων αὐτοῖς 
ὀλίγα κέρδη, τούς γε μὴν ἐν ἀξιώσει τε καὶ 
δυνάμει περισυλῶν καὶ δηµεύω» φορητὸς 
οὐδαμὰ οὐδαμῇ ἦν. καὶ κολάσαι δὲ πικρό. 
τατα οὐκ ἂν ὤκνησε καὶ ἀφειδέσατα ἀπο. 
κτεῖναι οὐδὲν ἀδικοῦντας' ἐξελύττησε γὰρ 
εἲς ταῦτα ἔρως τε χρημάτων ἄμετρος, καὶ 

σύγκλεισις δακτύλων, 
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διαβολαῖς ταῖς εἲς τοὺς πλεσίες ἐκριπισθῆ- 

ναι κουφύτατος ἦν». ἀπέχρησε μὲν οὖν καὶ 
ταῦτα ἂν κάκισα ἀνθρώπων ἀπολέσαι αὐ- 
τό». ἠδη δὲ καὶ τοῦ Φείου κατεφρόνει. τῶν 
γοῦν προειρηµένω», οἷς ἐπέθετο, παμπόλλες 

ἐν τοῖς ναοῖς ἀπέκτεινεν' ἑνὸς δὲ τὴν θυγα- 
τέρα καταφυγοῦσαν εἲς τὸ ἱερὸν ἀναςῆσαι 
μὲν αὐτὴν βιαίως οὐκ ἐτόλμησε, συνεχῆ δὲ 
φυλακὴν ἐπιςήσας ἐξεερύχωσεν ἄρα ἐς το- 
σοῦτον ὡς βρόχω τὴν κόρην τὸν λιμιὸν ἀπο- 
ὁρᾶναι. οὐκοῦν ἠκολούθησε δημοσία νόσος 
καὶ τροφῶν ἀπορία, καὶ σαλεύων ὁ Πυθα- 
γόρας ὑπὲρ ἑαυτοῦ εἲς -4ελφοὺς ἀπέςειλε, 
καὶ ἤτει λύσιν τῶν κακών" ἣ δὲ ἔφη »εὼν 
ἀναςῆσαι καὶ κηδεῦσαι τοὺς νεκρούς. ἦν δὲ 
πρὸ Ἰύρου τοῦ Πέρσου, ὡς φησὶ Βάτω». 
Aelianus? 

ν  Πυδαγόρας Σάμιος, φύσει δὲ Ίυρρη- 
νός, ἸΜνησάρχου υἱὸς δακτυλιογλύφον. νέος 
δὲ ὦ»ν σὺν τῷ πατρὶ ἐκ Τυρρηνίας ὤκησεν 
εἲς Σάμο». οὗτος ἤκουσε πρῶτον Φερεκύδε 

τοῦ Συρίου ἐν Σάµῳ, εἶτα Ἑρμοδάμαντος 
ἐν τῇ αὐτῇ Σάµω, ὃς ἦν ἀπόγονος Κρεωφύ- 

λου, εἶτα “4βάριδος τοῦ 'Ὑπερβορέη καὶ Ζά- 
ϱητος τοῦ μάγου. παιδευθεὶς δὲ καὶ παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις καὶ Χαλδαίοις ἦλθεν εἰς Σάµο», 
καὶ εὑρὼν αὐτὴν τυραννουµένη»ν ὑπὸ ΠΠολυ- 
χράτοις ἀπῆρεν εἲς Κρύτωνα τῆς Ἰταλίας, 

καὶ σχολὴν συςησάµενος πλεῖον ἢ ἑξακοσίες 
ἔσχε γνωρίµους. ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ ἀδελφοὶ 
δύο, πρεσβύτερος μὲν Εὔνομος, µέσος δὲ 
Τυρρηνός. Φοῦλος δὲ ἦν αὐτῷ Ζάμολξις, 4 

Γέται ὡς Ἱκρόνῳ Ψύουσι. γαμετὴν ὃ᾽ ἐποιή- 
σατο Θεανὼ τὴν Βροντίνα τοῦ Κροτωνιάτε 
θυγατέρα". ἐξ ης καὶ παῖδες αὐτῷ ἐγένοντο 
ῥύο, Τηλαύγης καὶ 4άμων ἢ ὥς τινες ΙΗνή- 
σαρχος, κατὰ δέ τινας καὶ δυγάτηρ ἸΗνῖα 
ὄνομια, κατὰ δὲ ἄλλους καὶ ρινώτη. συν- 
έγραψε δὲ ὁ Πυθαγόρας μόνα τρία ῥιῤλία, 
παιδευτικό», πολιτικόν" τὸ δὲ φερόμενο» τρί- 
τον ὡς Πυθαγόρα «{ὐσιδός ἐσι τοῦ Ταραν- 
τίνου, μαθητοῦ αὐτοῦ γενοµένε καὶ φυγόν- 
τος εἷς Θήῤας καὶ καθηγησαµένου Ἔπαμει- 
»ώνδα. τινὲς δὲ ἀνατιφέασιν αὐτῷ καὶ τὰ 

χρυσᾶ ἔπη. πρῶτος δὲ ὁ Πυθαγόρας ἐμψύ- 
χω» ἀπέχεσθαι τροφῆς παρέδωχε καὶ κυάµω». 

ἐτελεύτα δὲ ὁ Πυθαγόρας τοῦτον τὸν 
τρόπο». συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων» ἐν 
τῇ ἸΗίλωνος οἰκίᾳ, τούτΏ ὑπό τινος τῶν μὴ 

παραδοχῆς ἀξιωδέντων διὰ φθόνον ὕποπρη- 
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σθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη. τινὲς δὲ αὐτοὺς 
τοὺς Κροτωνιάτας τῆτο πρᾶξαι, τυραννίδος 
ἐπίθεσιν εὐλαβουμένας. τὸν δὴ Πυ9αγόραν 
καταληφὼῆναι διεξιόντα, καὶ πρός τινι χω- 
ρίω γενόμενος πλήρει κυάκω», ἵνα διήρχετο, 
αὐτόθι ἔση, εἰπὼν ἁλῶναι μᾶλλον ἢ πατῆ: 
σαι, ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι" 
καὶ ὧδε πρὸς τῶ» διωκόντων ἀποσφαγῆναι, 

οὕτω δὲ καὶ τοὺς πλείσους τῶν ἑταίρω» αὐ- 
τοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς τὲς κ. Diog. 
1.. 8 99. 

περὶ τούτου φησὶ Φιλόςρατος (Υ.Α.1 1ο 
οἱ τὺν Σάμιον Πυναγόραν ἐπαινοῦντες τάδε 
ἐπ᾽ αὐτῷ φασίν, ὡς Ίων μὲν οὕπω εἴη, γέ 
νοιτο δὲ ἐν Τροίᾳ ποτὲ Εὔφορβος, ἀναβιῴη 
τε ἀποθανώ», ἀποφάνοι ὁ) ὡς ᾠδαὶ 'Ομήρε, 
ἐσθῆτά τε τὴν ἀπὸ Ὀνησειδίων παραιτοῖτο, 
καὶ καδαρεύοι βρώσεως ὑπόση ἐμψύχω», καὶ 
τοῦ φῦσαι" μὴ γὰρ αἱμάττειν τοὺς βωμούς, 
ἀλλ’ ἡ μελιττοῦτα καὶ ὁ λιβανωτὸὺς καὶ τὸ 
ἐφυμνῆσαι, φοιτᾶν ταῦτα τοῖς Φεοῖς παρὰ τᾶ 
ἀνδρὸς τούτου" γινώσκειν τε ὡς ἀσπάζοιντο 
τὰ τοιαῦτα οἱ Φεοὶ μᾶλλον ἢ τὰς ἑκατόμβας 

καὶ τὴν µάχαιραν ἐπὶ τοῦ κανοῦ" ξυνεῖναι 
γὰρ δὴ τοῖς Φεοῖς, καὶ κανθάνειν παρ αὐ- 
τῶν ὅπῃ τοῖς ἀνθρώποις χαίρουσι καὶ ὅπῃ 
συνάχθονται. περί τε φύσεως ἐκεῖώεν λέγειν. 

τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους τεκµαίρεσθαι τᾶ Φείᾳ, 
καὶ δόξως ἀνομοίας ἀλλήλαις περὶ αὐτᾶ δο- 
ξάζειν' ἑαυτῷ δὲ τόν τε “πόλλω ἦκειν ὅμο: 
λογοῦντα ὡς αὐτὸς εἰἴη, ξυνεῖναι ὁ) αὖ καὶ 

μὴ ὁμολογοῦντας τὴν «49φηνᾶν καὶ τὰς μµού- 
σας καὶ Φεοὺς ἑτέρους, ὧν τὰ εἴδη καὶ τὰ 
ὀνόματα οὕπω τοὺς ἀνθρώπους γινώσκει». 
καὶ ὃ τι ἀποφήναιτο ὁ Πυθαγόρας, »όμον 
τοῦτο οἱ ὁμιληταὶ ἡγοῦντο, καὶ ἐτίμων αὐ. 
τὸν ὡς ἐκ «4ιὸς ἥκοντα. καὶ ἡ σιωπὴ δὲ 
ὑπὲρ τοῦ Φεία σφίσιν ἐπήσκητο" πολλὰ γὰρ 
Φεῖά τε καὶ ἀπόρρητα ἤκουον, ὧν κρατεῖν 
χαλεπὸν ἦν μὴ πρῶτον μαθοῦσιν ὅτι καὶ τὸ 
σιωπᾶν λόγος. καὶ μὴν τὸν “κραγαντῖνον 
᾿Εμπεδοκλέα ῥαδίσαι φασὶ τὴν σοφίαν ταύ- 
την" τὸ γὰρ χαίρει, ἐγὼ ὃ᾽ ὕμμυ δεὸς 
ἄμβροτος, ἐχέει θνητός" καὶ "δη γάρ / ποτ᾽ 
ἐγὼ γενόµη» κούρη τε κόρος τε, καὶ ὁ ἐν 
Ὀλυμπίᾳ βοῦς, ὃν λέγεται πέµµα ποιησάµε- 
νος Φῦσαι, τὰ να όρθ ἐπαινᾶντος εἴη ἄν. 

1υ δαγόρας ὁ Σάμιος φιλόσοφος, διότι ά 
τὴν ἀλήθειαν ἠγόρευεν οὐχ ἥπτον τοῦ Πν- 
Φίου. ὃς παρηγγύα τοῖς μαθηταῖς ἑκάςοτε 
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ταῦτα λέγειν εἷς τὸν οἶκον εἰσιοῦοι ᾿'πῃ πα: 

ρέβην; τί ὁ' ἔρεξαι τί πο δέον οὐκ ἐτελέ- 
ση; Ώιομ. 1. 821. 

8 

Φαγόρειος λόγος, καὶ Πυθαγόρειοι 
ἄνδρες. 

ὅτι Πυ9αγόρα τὰ σύμβολα ἦν τάδε, πῦρ 
µαχαίρᾳ μὴ σκαλεύεν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαί 
νειν, ἐπὶ χοίνιχκος μὴ καθίειν, καρδίαν μὴ 

ἐσθίειν, φορτίον συγκαναιρεῖν μηδὲ συνεπι" 
τιθέναι, τὰ ςρώματ ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, 
ἐν δακτυλίῳ Φεοῦ εἰκόνα μὴ περιφέρει», χύ- 
τρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέφρα, δᾳδίῳ ὁᾶ- 
κον μὴ ὀμόργνυσθαι, πρὸς ἦλιον τετραµµέ- 
νον μὴ ὀμιγεῖν, ἐκτὺς λεωφόρο μὴ ῥαδέειν, 
μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίας χε: 
λιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, 
ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ 
ἐφίςασδαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀπορέψειν, άπο- 

— — 2* * ιά 

ῥημοῦντα ἐν τοῖς ὄροις ἀνεπιςρεπτεῖν. ἡ9ελε 
J ⸗ — * 

δὲ αὐεῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύεινι 
ν ” 1 , η ν | 

ὅτι δυναςσῶν ὀργὴν καὶ οἰδούντων Ψυμόν 

χινεῖν' τὸ δὲ ζυγὸν κῆ ὑπερβαίνευ, τουτέςε 

τὸ ἴσον καὶ δίκαιον μὴ ὑπερβωαίνειν: ἐπί τε 
χοίνικος κἡ καθίζειν ἐν ἴσῳ τῷ φροντίδα 

ποιεῖσφαι καὶ τοῦ μέλλοντος: ὁ γὰρ χοῖνι 
ἡμερήσιος τροφή. διὰ δὲ τοῦ καρδίαν μὴ 
ἐσθίειν ἐδήλα μὴ τὴν ψυχὴν ἀνίαις καὶ λήύ- 
παις κατατήκειν' διὰ δὲ τοῦ εἰς ἀποθημίαν 

βωδίζοντα μὴ ἐπιερέφεσθαι παρῄνει τὸ ἀπαλ- 
λαττοµένοις τοῦ ῥίη μὴ ἐπιθυμητικῶς ἔχειν 

τοῦ ζῆν, μηδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνθάδε ἡδονῶν ὑπά- 

γεσθαωι. καὶ τἆλλα πρὺς ταῦτα λοιπόν ἔςιν 

ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν. παντὸς δὲ 

μᾶλλον» ἀπηγόρευε μήτε ἐρυθρῖνον ἐσδθίειν 
μήτε µελάνονυρον, καρδίας τε ἀπέχεσθαι καὶ 

, . 5 . 4 } 

κυάµων καὶ μήτρας καὶ τρέγλης.  ἐνίοτε ὁ 
* * — 2 

—— 
οἴνου δὲ μεὂ ἡμέραν μὴ γεύεσθαι, ὄ1ψου τε 
τὰ πολλὰ λαχάνοις ἑφθοῖς καὶ ὠμοῖς, τοῖς. 
δὲ Φαλαττίοις σπανίως, ςολὴ δὲ αὐτῷ λευκὴ 

καὶ καθαρά, καὶ σρώµατα λευκὰ ἐξ ἐρίων' 
τὰ γὰρ λινᾶ οὕπω εἲς ἐκείνους ἀφίκετο τοὺς 
τόπους. οὐδὲ πώποτε δὲ ἐγνώσθη οὔτε ὅια- 
χωρῶν οὔτε ἀφροδισιάζων οὔτε μεὼνοὺ είς. 
ἀπείχετο δὲ καταγέλωτος καὶ πάσης ἀρε- 

σκείας, οἷον σκωμµάτω» καὶ ὁιηγηµάτω» 
φορτικῶν. ὀργιζόμενός τε οὔτε οἰκέτην ἐκό- 
λαζεν οὔτε ἐλεύθερον οὐδένα. ἐκάλει δὲ τὸ 
νουώετεῖν πελαργᾶν. μµαντικῇ τε ἐχρῆτο τῇ 

Πυθαγόρας ὄνομα κύριον. καὶ Πυ-. 

Πυδαγόρας ε --- { 

διὰ τῶν κληδόνων τε καὶ οἰωνῶν, ἥκισα δὶ 
| διὰ τῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιῤάνη. ον. 
'σίαις τε ἐχρῆτο ἀφψύχοις": οἳ δὲ ἀλεκεορίσι 
µόνον καὶ ἐρίφαις καὶ γαλαθηνοῖς. φασὶ δὲ 

ΓΙ αὐτὺν συγχωρεῖν πάντα τὰ ἔκψεχα ἐσθίευν, 
Ἱ μόνα ὁ) ἀπέχεσθαι ῥοὺς ἀροτῆρος καὶ χριᾷ. 
τὰ δὲ δόγματα ἔλαβε παρὰ τῆς ἀδελφῆς 
Οεοκλείας. φασὶ ὁ' αὐτὸν κατελθόντα εἰς 

“Ίδου τὴν μὲν Ησιόδου ψυχὴν ἐδεῖν πρὸς 
κίονι χαλκῷ δεδεµένην καὶ τρίουσαν, εὖν 
δὲ ὍὉμρι κρεμµαμένην ἀπὸ δένδρα καὶ ὄψεις 
περὶ αὐτήν, ἀνθ᾽ ὧν εἶπον περὶ δεῶν" κολα' 
ζοµένους δὲ καὶ τοὺς μὴ Φέλοντας συνεῖναι 

ταῖς ἑαυτῶν }υναιξί. σφάγια δὲ «δεοῖς προσ: 
φέρει» ἐκώλυε, ῥβωμὸν δὲ προσκυνεῖν τὸν 
ἀναίμακτον. μηδὲ ὀμνύναι Φεούς, ἀσχεῖν δὲ 
ἑαυτὸν δεῖν ἀξιόπιςο» παρέχει. τοὺς πρε- 

σβυτέρους τιμᾶν δεῖν, τὸ προηγούκκενο» τῷ 
Ἰχρόνῳ τιμιώτερον ἡγουμένους ὡς ἐν κύσµω 
ἀνατολὴν δύσεως, ἐν βίῳ τὴν ἀρχὴν τελεν. 
τῆς, ἐν ζωῇ γένεσιν φθορᾶς. καὶ Φεὺν ιεὲν 

ὁαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας δὲ ἀνὼρώπων, 
ἀνθρώπων δὲ µάλιςα γονέας. ἀλλήλοις τι 

Γὁμιλεῖν ὡς τοὺς μὲν φίλας ἐχφρὰς μὴ ποιῆ: 
σαι, τοὺς δὲ ἐχθροὺς φέλους ἐργάσασθαι, 

ἴδιόν τε μηδὲν ἡγεῖσθαι. νόκω βοηθεἴν, ἀνο- 
μία πολεμεῖν. φυτὸν ἡμερον μήτε φθίνεν 
μήτε σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ ζῴο», Ὁ κιὴ βλά- 
ἵπτει ἀνθρώπους. αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν ενω" 

μήτε καταγέλωτι κατέχεσθαι μήτε σκυδρω: 
πάζειν, φεύγειν σαρκῶν πλεονασμόν. ὁδοιπο- 
ρίας ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ποιεῖσθωιι εινήµην 

- Ἶ * - . ΄ ΄ | ἀσκεῖν. ἐν ὀργῇ μήτε τι λέγειν μήτε πρώσ. 
σειν. µαντικὴν πᾶσαν τιμᾶν. ὠδαῖς χρζσὃαι 

πρὸς λύραν, δινω τε Φεων καὶ ἀνδρῶν ἀγα- 

Φῶν εὔλογον ἔχειν χάριν. τῶν δὲ κιάµων 
ἀπέχεσθαι διὰ τὸ πγευματώδεις ὄντας ικά- 
λιςα μετέχειν τοῦ ψυχικοῦ, καὶ ἄλλως αν: 
σµιωτέρας ἀπεργάζεσθαι αἲὐ παραληφ θέντας 
τὰς γαςέρας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς καθ 

᾿ὕπνους φαντασίας λείας τε καὶ ἀταράχους 
| ἀποτελεῖ», 

ἐν ὑπομνήμααι δὲ Ην αγορικοῖς καὶ ταῦτα! 
εὕρηται. ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μιονάδα, 
ἐκ δὲ τῆς µονάδος ἀόριςον δνάδα ὡς ὦ 
ὕλην τῇ ιονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποςῆναι, ἐκ δὲ 
τῆς µονάδος καὶ τῆς ἀορίςου δυάδος τοὺς 
ἀριώμούς, ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σηµεῖα, 
ἐκ δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπί 
πεδα σχήματα, ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδω»ν τὰ σε. 



Πυθαγόρας ρ -- πύθιοι 

θεὰ σχήματα, ἐκ δὲ τότων τὰ αἰσθητὰ σώ- 
µατα, ὧν καὶ τὰ σοιχεῖα εἶναι ὅ’, πῦρ ὑδωρ 
γῆν ἀέρα" ἃ µεταβάλλειν καὶ τρέπεσθαι δὲ 
ὅλω», καὶ γίνεσθαι ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυ- 
χο» »οερὸν σφαιροειδῆ, µέσην περιέχοντα τὴν 
γῆ» καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ οἰκουμένην. 
εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδας, καὶ τὰ ἡμῖν κάτω 
ἐκείνοις ἄνω. ἰσόμοιρά τε εἶναι ἓν τῷ κόσιιῳ 
φῶς καὶ σκύτος, δερμὸν καὶ ψυχρό», ξηρὸν 

καὶ ὑγρόν" ὧν κατ’ ἐπικράτειαν Ψδερμοῦ μὲν 

Φέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα, ἐὰν δὲ 
Ἰσομοιρῇ, τὰ κάλλιςα εἶναι τοῦ ἔτας, οὗ τὸ 
κιὲν Φάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φῷῖνον φύι- 
»όπωρο» »οσερό». ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας Φάλ- 
λειν μὲν τὴν ἕω, φθίνειν δὲ τὴν ἑσπέραν: 
ὅψεν καὶ ν»οσερωτέραν εἶναι. τόν τεπερὶ τὴν 
γῆν ἀέρα ἄσεισον καὶ »οσερόν, καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ πάντα Ὀνητά, τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικί- 
νητον εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ ὑγιᾶ, καὶ πάντα 
τὰ ἐν αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο Φεῖα" 
ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ Φερμιὸν ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐςὶ 

ζωῆς αἴτιον. τήν τε σελήνη» λάμπεσθαι ὑφ᾽ 
ἡλίου. καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρὸς Φεοὺς συγ- 
γένεια» κατὰ τὸ μετέχει» ἄνθρωπον Φδεριμῦ. 
εἱμαρμένην τε τῶν ὅλων καὶ κατὰ µέρος αἲ- 
τίων εἶναι τῆς διοικήσεως. διήκειν τε ἀπὸ 
τοῦ ἡλίου ἀκτεῖνα διὰ τοῦ αἰθέρος τοῦ τε 
ψυχροῦ καὶ παχέος" ταύτην δὲ τὴν ἀκτῖνα 
καὶ εἲς τὰ ῥένθη δύεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο 

ζωοποιεῖν πάντα. τὰ λοιπὰ παρῆκα, ἵνα μὴ 
παρέλκωμε». Ἠ]ομ. 1.. 8 17 ---38. 

ᾳ ῥὅτι τὰ πίπτοντα ἀπὸ τῆς τραπέζης μὴ 
ἀναιρεῖσθαι παρεκελεύετο Πυφαγόρας, η διὰ 
τὸ μὴ ἐφίεσθαι ἀκολάςσως ἐσθίειν, ἢἤ ὅτι 

ἐπὶ τελευτῃ τινός' “4ριστοφάνης γὰρ τῶν 
ἠρώων» φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα. μήτε δὲ 
τὰ ἐντὸς τῆς τραπέζης πίπτοντα ἀναιρεῖσθαι, 
μήτε λευκὸ» ἀλεκτρυόνα ἐσθίειν ὡς ἱερὸν τᾶ 
ἡλίου καὶ τὰς ὥρας µηνύοντα. τοὺς κυάµες 
δὲ ἀποτρέπεσθαι, ὅτι αἰδοίοις ἐοίκασι, χαὶ 
τὸς ἅλας παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τᾶ 

ῥικαίου: οἱ γὰρ ἅλες πᾶν σώζουσιν ὃ τι καὶ 
παραλάβωσι, καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρω- 
τάτω», ὕδατος καὶ θαλάσσης. ἄρτον δὲ μὴ 
καταγνύειν, ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ παλαιοὶ ἐφοίτων, 

καὶ μὴ διαιρεῖν ὃς συνάγει ἐφ᾽ ἑαυτό», ἢ ὅτι 
εἰς πόλεμο» δειλίαν ἐμποιεῖ. id. 8 34. 

ὰ  «ρισοφῶν λέγει περὶ τῶν ΠΠυ9αγορισῶν 

᾿καταβὰς εἲς τὴν δίαιτα» τῶν κάτω ἰδεῖν 
ἑκάςους, διαφέρειν δὲ πάµπολυ τοὺς Πνδα- 
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γορισὼς τῶν νεκρῶν' µόνοισι γὰρ ταύτοισι 
τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη δι εὐσέβεια». 
εὐχερῇ Φεὸν λέγεις, εἰ τοῖς ῥύπου μεςοῖσιν 
ἔδεται ξυνώ». ἐσθίουσι δὲ λάχαωνά τε καὶ 
πίνασιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ. «φ9εῖρας δὲ καὶ 
τρίβωνα τήν τ ἀλουσίων οὐδεὶς ἂν ὑπομεί- 
νειε τῶν νεωτέρω». καὶ παροιµία ᾿σιωπη- 
λότερος ἔσομαι καὶ τῶν Πνδαγόρῳ τελε- 
σθέντω»"' πενταετῆ γὰρ χρόνον ἤσκαν σιω- 
πήν. 14. 387 οἳ v. σιωπή. 

τῶν δὲ Πυφαγορείων οἱ μὲν περὶ Φεω-ἰ 
ρίων καταγινόµενοι ἐκαλοῦντο σεβασικοί, οἱ 

δὲ περὶ τὰ µαθήµατα γεωμετρικοὶ καὶ µα- 
δηματικοί. καὶ οἱ μὲν τῷ Πυθαγόρα συγγε- 
νόμενοι ἐκαλοῦντο Π]υδαγορικοί, οἱ δὲ τού- 
των μαθηταὶ Π]υ9 αγόρειοι, οἱ δὲ ἄλλως ἔξω- 
Φε» ζηλωταὶ ΠΤυθαγοριςαί. ἐκψύχων δὲ ἀπεί- 
χοντο. Vit. Pythag. αρ. Phot. ρ.408 b. 

ὅτι ἀπὸ τῶν «ἰγυπτίων ὁ Πυ9αγύρας 
ἐξήνεγκε τὰ τῆς αὐτοῦ δόξης εἰς Ἓλληνας. 

ΠΗυθέας θηναῖος ῥήτωρ, υἱὸς δὲ ἦν 
μιλωθροῦ καὶ θρασὺς σφόδρα" φυγών τε 
ὐήνηὺεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου διὰ ὄφλημα 
εἲς ἠΙακεδονίαν ἠλψεν, εἶτα ἐπανῆκε πάλι». 
ἔγραψε λόγους δημηγορικοὺς καὶ ὁικανικαὺς 
καὶ ἄλλα τινά. ἀλλ οὐκ ἐνεκρίθη μετὼ τῶν 
λοιπῶν ῥητόρων» ὡς ορασὺς καὶ ὅιεσπα- 
σμένος. 

πυνέσῦαι τὸ ἐρωτῆσαι. µέσος ἀόριςος, 
ἀπὸ τοῦ πεύθω. πεύθεσθαι δὲ τὸ ἀχόει». 

Πυδία ἡ μαντεία. 
ΠΗύψια καὶ 4ήλια. φωασὶ Πολυκράτη 

τὸν Σάμου τύραννον Πύθια καὶ 4{ήλια ποι- 
ἥσαντα ἅμα ἐν «{ήλῳ πέµψωι εἲς Φεῦ χρη- 
σόμενον εἰ τὰ τῆς Φυσίως ἄγει κατὰ τὺ ὡρι- 
σµένον"' τὴν δὲ Πυθίαν ἀνελεῖν '᾿ταῦτά σοι 
καὶ ΠΗύψθια καὶ «{ήλια, βουλομένην δηλοῦν 
ὅτι ἔσχατα" µετ ὀλίγον γὰρ χρόνον αὐτὸν 
ἀπολέσθαι συνέβη. ᾿Επίχαρος δὲ ἔν τινι τῶν 
πρὸς Ἰδομενέα ἐπιςολῶν ταῦτα (οξ v. ταῦτά 
σοι καὶ Π.). λέγεται δὲ καὶ Πυφοἳ, τετέσιν 

ἐν τοῖς Πνθίοις": ρισοφάνης ys. 1133) 
'"Ὀλυμπίασι», ἐν Πύλαις, Πυδοῖ. 

Ηυ9διὰς βοή ἡ µετ αὐλῦ γινοµένη βοή, 
τὸ Πύθιον µέλος" ἔνφεν καὶ πυθαύλης λέ- 
γεται. οὕτω δὲ ἔλεγον τὸν παιᾶνα. seh. A 
Αγ. 806. 

πύδιοι ὁ' ἄνδρες αἱρετοὶ παρὰ {άκωσι, 
β' καθ’ ἕκαςον βασιλέα σύσσιτοι (Πετοὰοί. 
6 50. 



612 Πύδιον -- Πύλαι 

Πύ9ιον ἱερὸν “4πύλλωνος 49ήνησιν ὑπὸ | »οχωρουμένοις' ἄαβίὸ (9. 117 27) "ἐν τοῖς 
Ηεισιςρώτου γεγονός, εἲς ὃ τοὺς τρίποδας | πυκάζονσι» ἕως τῶν κεράτων τοῦ ὃτσιαςτ- 
ἐτίφεσαν οἱ τῷ κυκλίῳ χορῷ νικήσαντες τὰ | ρίου."' 
Θαργήλια. καὶ Πύθιος ὁ ̓ πόλλων. 

Πυφιονίκης ὄνομα κύριον. 
πυθιήν τὺ ἔσχατον Γέρος καὶ τελει- 

ταῖον παντὸς οὐτινασοῦν σχεύους. καὶ πυ- 

θμένας λόγω» ἐκάλει Πρωταγόρας ὁ φι- 
λόσοφος τὰς τῶν λόγων διαιρέσεις" οὗτος 
γὰρ ὁιεῖλε πρῶτος τὸν λόγον ἐς ὁ', --- προσ- 
αγόρευσιν (ον. Πρωταγόρας). 

πυφοίατο (Ποπι. 4 957) µάδοιεν. 
πυθόληπτος ὑπὸ τοῦ Πυθίη ληφθείς. 

πυΦόµενος ἐρωτήσας. 
πύςοντο ἠρώτων καὶ ἤκονο», 
πύθου Ἀελιδόνος, παροιμία ἀπό τι- 

νος Χελιδόνος φΦεολόγου καὶ τερατοσκύπου 
καὶ περὶ τελετῶν διειλεγμένου, ὡς ἸΜνασέας 

ὁ Πωατρεὺς ἐν τῷ Περίπλῳω. οἳ δὲ ὅτι τὸ 
ἔαρ προσηµιαίνει. 

Πυθώ. Φωκὶς χώρα ἐςὶ τῆς Ελλάδος, 
περὶ ἣν πύλις ἡ καλουμένη «4ελφοί: περὶ ἣν 

πόλιν ἦν ἱερὸν τοῦ «πόλλωνος, ὃ ἐκαλεῖτο 

Πιυθώ, ἐν ᾠ χωαλκοῦς τρίπους ἵδρυτο, καὶ ͵ 

ὕπερθεν φιάλη ἡ τὰς μαντικὰς εἶχε ψήφας, 
αἵτινες ἐρομένων τιῶν µαντευοκιένων ἤλλοντο, 
καὶ ἡ Πνθία ἐμφορουμένη ἥτοι ἐνθουσιῶσα 
ἔλεγεν ἃ ἐξέφερεν ὁ “ἀπόλλω». 

πύθω σήπω, καὶ πυψόµενος σηπόµε- 
νος. ἔνθεν καὶ ἡ Πυδίαω, διὰ τὸ ἐν ἐκείνω 
τῷ τόπῳ σαπῆναι τὸ τοῦ ὁράκοντος σῶμα. 
«{ύκος δὲ ὁ Νεαπολίτης καὶ τὸ πῦον ἐντεῦ- 
ὢεν ὀνομασφῆναί φησιν' ἔςι γὰρ σεσηπὺς 
αἷμα. 

Πύθωνος δαιμονίου μιαντικοῦ. “τάς τε 

πνεύματι Ι]ύδωνος ἐνφουσιώσας καὶ φαν- 
τασίαν κυήσεως παρεχομµέρας τῇ τοῦ δαιμο- 
νίου περιφορᾷ ἠξίη τὸ ἐσόμενον προαγορεῦ- 
σαι’ αἳ δὲ τῷ δαιμονίῳ κάτοχοι ἔφασκον τὴν 
νίκην Ἠήδοις παρέσεσθαι.᾽ 

πύκα συγνῶς, ἐπιμελῶς. 

πύκαζε' «Σοφοκλῆς (Αἱ. 581) ᾿πύκαζε 
Φᾷᾶσσον' οὐ πρὺς ἰαεροῦ σοφᾶ θρηνεῖν ἐπῳ- 
ῥὰς πρὸς τομῶντι πήµατι. 

πυκάζει καλύπτει, σκεπάζει. καϊπυκά- 

ζουσι σκιάζεσι, σεφανᾶσι. καὶ ἐν ἐπιράμ- 
µασι (ΑΡ 519) ""λουσάμενοι, Προδόκη, πν- 
χασώμεθα, καὶ τὸν ἄκρατον ἕλκωμεν.͵ 

πυκάζεται σκεπάζεται, κοσμεῖται. 
πυκάζουσι, τουτέςι πεπυκνωµένοις, σε: 

πύκασε» Hom. Κ271) ἐκόσμησε. 
πυκασμός δασύτης. 

πυκινή πυκνή. λαμβάνεται δὲ καὶ ἀντί 
τοῦ δυνατή" "ταῦτα ὁιαιχῆσαι πυκινή. 

πυκνάζεις συγνάζεις. 
ΠΗΠύκνη. ἡ τῶν «4θηναίων ἐκκλησία ο- 

τως ἐκαλεῖτο, Κλείδημος δέ φησι» οὕτως 
ὀνομασθῆναι διὰ τὸ τὴν συνοίκησεν τευκνή- 
μένην εἶναι. 

Πυκνί, ὡς ἐν τῷ (Ἀ Eq. 746) Ἱπλὲν 
μήν τῇ Πυκνί καὶ Πυκνίτης: (Έα. 4 
"δήμος Πυκνίτης.᾽ Πνὺξ τόπος «4θήντσις 

ἔνθα ἐκκλησίαζον οἱ '49ηναῖο, ὥσπερ δὲ 
πολίτην τῆς Πυκνὺς Πυκνίτην εἶπε. ΠΠνὶς 
δὲ λέγεται παρὰ τὸ πυκνοῦσθαι. καὶ τὸ ἐν 
4ὐήναις δὲ δικαςήριο» Πνὺξ ἐκαλεῖτο. 

πυκνός ὁ δυνατός, 

πυκνύτης σύνεσις, «φρόνησις. (Α Εα. 

1136) ᾿'χοὔτω μὲν ἂν εὖ ποιοῖς, εἴ σοι πτ- 

κρότης ἔνεςι. 

πύκνωσις κατὰ προςάτην καὶ ἐπιςάττ», 
τουτέςσι πύκνωσις κατὰ (ῆκος καὶ Αάδος, 
κατέχει δὲ ὁ πεπυκνωµένος ἀνὴρ πήχεις ἤ, 
ὁ δὲ ἁπλῶς ταττύµενος πήχεις δ΄. 

πυκτεύειν εἶδος γυμνασίου καὶ παλαί. 
σρας. 

πύκτης παγκρατιαςής, ἀθλητής. 
πυκτεῖον ἐν ᾧ οἱ πύκται χωρίζονται. πν- 
κτίο» δὲ τὸ πινακίδιον. κά πυκτίζω. 

πυλαγόραι οἱ πεμπόµενοι εἲς τὴν σύν- 
οὖὐον τῶν "Πφικτυόνων τὴν Πυλαία». καὶ 
κατὰ πόλιν» δὲ ἔπεμπον τοὺς Φύσοντας καὶ 

συνεὀρεύσοντας. ἦσαν δὲ οἱ πεμπόµενοι πε- 
λαγόραι καὶ ἱερομνήμονές. λέγουσι δὲ ὅτι 
Πυλάδης πρῶτος ἐκρίθη ἐπὶ τῷ Κλυταιμινή- 
σρας φύνω, καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ ὄνομα εἶναι. 
άπῄεσα» δὲ καὶ εἲς «{ελφοὺς ἐπίσκοποι τῶν 
ἀναλισκομένων ἐν ταῖς Φυσίαις. 

Ηυλάδης Πίλιξ ἀπὸ κώµης Μηςαρνῶν, 

ἔγραψε περὶ ὀρχήσεως τῆς Ἰταλικῆς, ήτις 
καὶ ὑπ αὐτοῦ εὑρέθη ἀπὸ τῆς κωμικῆς κα- 

λουμένης ὀρχήσεως, Ἡ ἐκαλεῖτο κόρδαξ, καὶ 
τῆς σατυρικῆς, ἧτις ἐμμέλεια. Athen. ρ. 90. 

Ηύλαι καὶ Πνλαία καὶ πυλαγόρας. 
ΗΠύλαι μὲν καλοῦνται αἱ Θερμοπύλαι, ἐκλή- 
Φησαν δὲ οὕτω διὰ τὺ ςενὴν εἶναι ταύτην 

εἴσοδον ἀπὸ Θετταλίας εἰς τὴν Φωκίδα πο- 

xæi 



πύλαι δικαιοσύνης -- πυραμειδής 

ρευοµένοις' Πυλαία δὲ ἐκαλεῖτο ἡ εἲς τὰς 
Πύλας σύνοδος τῶν 4μφικτυόνων. ἐπέμποντο 
δὲ ἐκ τῶν πόλεων τῶν μετεχησῶν» τῆς -4μ- 
φικτυονίας τινές, οἵπερ ἐκαλοῦντο πυλαγό- 

ραι. Harp. 
πύλαι δικαιοσύνης αἱ διάφοροι τῆς 

ἀρετῆς ἰδέαι" δι ἐκείνων γὰρ δυνατὺ» ἀξίως 
ὑμνῆσαι τὸν τῶν ὅλων Φεύν. καὶ «4{αῤίὸ 
""ἀνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης. Theodo- 
ret. in Ps. 117 10. 

πυλαιαςάς τοὺς μηδὲν ὑγιὲς μήτε λέ- 

γοντας μήτε πράσσοντας, διὰ τὸ παραγε- 
»έσθαι τοιούτους τινὰς ἀνθρώπους εἰς τὸν 

προειρηµένο» τόπο». 
Πυλαιμένης ὄνομα κύριον. Ἠοπι. 8851. 
Πυλαῖος ὄνομα κύριον. 
πυλάρτου τοῦ τὰς πύλας ἰσχυρῶς ἐπαρ- 

τῶνρτος. καὶ πυλάρταο (Ποπ. Θ 367) 
ὁμιοίως. 

πύλας οὐρανοῦ 
λέγει (Β. 749). 

πυλεῶνος τοῦ πυλῶνος. 

πύλη ἐπὶ τείχους παρὰ Θουκυδίδῃ (2 4), 
φΦύρα δὲ ἐπὶ οἴκου. 

πύλη ἱππήλατος, δὲ ἧς εἰσεληλύθεισαν. 
Πύλιος. 

πύλῳ παρ Ὁμήρῳ (Β 397) ἀντὶ τοῦ ἐν 
πύλῃ" ἐν πύλῳ., ἐν νεκύεσσι», ὡς δείελον 

τὴν δείλιν καὶ ἕσπερον τὴν ἑσπέραν. 
πυλωρεῖ «φυλάσσε" πυλωρὺς γὰρ ὁ 

φύλαξ. 

πύµματος ἔσχατος. 
πυνθάνεσθαι ἀκούειν, ανθάνειν, ὃν: 

δάσκεσθαι, ἱσταρεῖν, ἐρωτᾶν. ἕτερόν τι 
σηµαίνει, παραπλήσιον μὲν τοῦ ἐρωτᾶν, οὐ 
μὴν αὐτὸ τὸ ἐρωτᾶν' ἔστι γάρ τις, ὡς δή- 
λο», διαφορὰ μάλιστα παρὰ τοῖς διαλεκει- 
κοῖς μεταξὺ πύσματος καὶ ἐρωτήματος, 

ὝὍμηρος τὰ νέφη 

” 

4 ’ 3 - κα * 

τὸ πυνθάνεσθ αι παρα τοῖς ἀήτορσι καὶ 
παρ Ὁμήρῳ ἐπὶ τοῦ ἀκούειν καὶ μανῦ άνειν' 
(ν 256) 
(59119) ᾿᾽αἰσχρὸν γὰρ τύδε γ΄ ἐστὶ καὶ ἐσσο- 
μένοισι πυφέσθαι, καὶ (4 348) ᾿πεύὼετο 
γὰρ Κύπρονὸε μέγα χλέος, ̓  καὶ Φ 87) 
πευθόμεῦ' ἦχι ἕκαστος ἀπώλετο, καὶ ( 88) 

“κείνου ὃ) αὐ καὶ ὄλεθρον ἀπευθέα θῆκε 
ρονίω»"ὴ ἐν γὰρ τούτοις ἅπασιν ἐπὶ τοῦ 

.. * * * ή 

πυνθωόμην Ἰδάκης }ε, καὶ πάλι 

| 

ἀκούειν κεῖται τὸ πυνΦάνεσθαι. καὶ Aloxi. 

νης δὲ ἐν τῷ τῆς παραπρεσβείας͵ τούτῳ | 

συμβαλεῖν πυνανόµενος. καὶ 4είναρχος | 
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ἐν τῷ κατὰ Φιλοκλέους "'εὐτυχεῖτε ὅτι οὐκ 
ἐν µείζονι καιρῷ ἐπύθεσθε τὴν αὐτοῦ αἴσχρο- 
κέρόειαν.,' καὶ Ζημοσθένης ἐν τῷ περὶ της 
παραπρεσβείας (76) "οὗτος ἀπήγγειλε τὰ 
ψευδῆ, ὑμεῖς ἐπιστεύσατε, οἱ Φωκεῖς ἐπύ- 

Φοντοι 
πυνιανόμενος ἀντὶ τοῦ ἀκούω». 
πύξ πυγµή», γρόνθον. ὃ δὲ πὺξ παίει 

αὐτὸν κατὰ τῶν προσώπω».’ "οἱ δὲ Φράγ- 
κοι ἵνα ἐσκηνημένοι ἐτύγχανον, πύξ τε καὶ 
ἐπὶ πολὺ βόδρους ὀρύξαντες, ταύτῃ ἆσφα- 
λέστωταά ἔμενον. 

πυξδίς τὺ πινακίδιο», 

πῦον τὸ ἕλκος. 

πυός τὸ πρὸ τοῦ γάλακτος ἀμελχθέν, 
τὸ μεταβεβληκὸὺς αἷμα. αὐτὸ τὸ γάλα. τὸ 
γαλακτῶδες ὑγρό». γάλα νέον μετὰ χθεσινοῦ 
γάλακτος ἑψηδὲν ἔνιοι. “ἀριστοφάνης βαο, 
1142) ''ἔστι δὲ καὶ πυός τις ἔνδον καὶ λα- 
γῷα τέεταρα.” 

πῦρ. ὅτι τὰ φύσει τρεφόµενα καὶ διὰ 
τοῦτο αὐξόμενα ὅρον ἔχει τῆς αὐξήσεως, καὶ 
ὥρισται αὐτῶν ἐπὶ τὸ μέτρο» ἡ αὔξησις. 
τοῦ δὲ πυρὺς οὐχ ὥρισται οὔτε ἡ τροφὴ 
οὔτε ἡ αὔξησις. οὐκ ἄρα τὸ πῦρ ὁμοίως τοῖς 
ἐμψύχοις πρέφετωι καὶ αὔξεται. εἰ δὲ μὴ 
ὁμοίως, οὐκ ἄρα οὐδὲ τοῖς ἐμψύχοις αἴτιον 

εἰ] τῆς τροφῆς ἢ τῆς αὐξήσεως. ἡ δὲ 
| τοιαύτη τοῦ πυρὸς κύνησις γένεσις ὁ ἂν μᾶλ- 
λον εἰη 3 αὔξησις ἢ τροφή. ὑπενογόη δὲ 
τοῦτο μόνον τῶν στοιχείων τρέφεσθαί τε καὶ 
αὐξεσθαι, διότι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἐναργῶς 

πλεονασμὸς πρόσθεσίς ἐστι (προστιὺεµέ- 
ναυ γὰρ ὕδατος ὕδατι καὶ γῆς γῇ, οὕτως 
γίνεται ὁ πλεονασμός), τὸ δὲ πύρ πλεονάζει 
οὐ πυρὸς προστιΦεµένου ἀλλ ἀνομοιοειδοῦς 
ὕλης, οἷον ξύλων ἢ τῶν τοιούτω». καὶ τού- 
των ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὺς δυνάμεως µεταβλη- 
Φέντων εἰς τὴν αὐτὴν οὐσίαν, οὕτως ὁ πλεο- 
»ασμὸς τοῦ πυρὸς γίνεται. Philopon. in 5 de 
anima Π8υ, 

πυρά καύµατα. 
πυράγρα ἐργαλεῖον χαλκευτικό». 
πυρά θα» παρκίνον, πάγουρον, παρὰ 

τὸ ἐκ τοῦ πυρὸς ἄγειν καὶ ἀγρεύειν, ὃ ἔστι 
λαμβάνει», 

πυραἑ πυρκαϊαί. Ἠοπι. «4 50. 
πυραίχµης (Ποπι. B 848). 

πυρακτῶν ἐμπυρσεύων», σφοδρῶς καίων. 
πυραμειδής πυροειδής. 

ῦ8δ 
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πυραµίς οἰκία τις. 

Πύραμος ὄνομα τόποι. 

Κιλικίας, οὗ τὸ εὖρος στάδιον. 

πυραμοῦς εἶδος πλακοῦντος ἐκ μέλιτος 

ἐφδουῦ καὶ πιροῦ πεφρυγµένου» ὡς σησα: 

μοῦς 6 διὰ σησαῆς. ταῦτα δὲ ἐτίθεσαν 

ἆθλα τοῖς ὅτα] ρυπρηταῖς ἐν τοῖς συιποσίοις" 

καὶ ὁ διαγρυπνήσας μέχρι τῆς ἕω ταῦτι 

ἐλάμβανεν ἔπαθλον (6ο. Α Έα. 270). '"ἡμέ- 

τερος ὁ πυραμοῦς, (Ἀ Th. 100). ο, ντ. Τὲ- 

2νάζειν οἱ τήνελλα. 

ΗἩυ ράνόφου μηχανή ατα (Α Έα. 807). 

οὗτος ἐγένετο πονηρὸς καὶ συκοφάντης. 

πυραύστου όρον. πτηνύν ἐστι ζω- 

Peo⸗, 8 προσιεεάµενον τοῖς λύχνοις καίεται. 

καὶ ἰσχύλος fr. 295) ᾿"δέδοικα μωρὸ» 

κάρτα πυραύστου μόρον.. εἴρηται ἐπὶ τῶν 

ὀλιγοχρονίω». 

ΗΠυ ργαἴος» 

πι δὲ, στοιχηδόν, κατὰ τάξι». 

M 40. 
πυργηρούμενοι τὰ τείχη φυλάττοντες. 

Ῥυν. Or. 700. 

κυργίσκοι χα 

σχεύη κατ οἶκον Artemid. 1 74. καὶ ἀπο- 

πυργίζω. ἄιαγόρας ἔγραψε τοὺς ἀποπιρ- 

ἀναχώφησιν αἲ’ τοῦ χιεὶ 

περὶ τὸ θεῖον ἀόξης' 

καὶ ποταμὺς 

Ἠοπι. 

ἡζοντας λόγους, 

ἔκπτωσιν ἔχοντις τῆς 

ἄθεος γὰρ ἦν τὸ πρότερον». 

Πυργιώτης ἀπὸ τόπου. 

πυργοβάρεις προμαχῶνες, οἳ ὀχυρώ: 

τεροι τον πύργ (0, 

πόργοι τάξεις, 

πυργοῦται ὑψοῦται. 4{αμάσκιος τοῖς 

ἐπὶ μή κιστον εὖ μάλα πι ργώσασι τὴν φιλο- 

σοφία», τοῖς περὶ Ηυὺ Φα)ύραν Πλάτωνα, 

τοῖς δὲ νεωστὶ Πορφυρίῳ Ἰαμβλίχῳ Συ: 

ριανῷ. 

πυργοφόρυς ἡ 

(ΑΡ ὁ 200) *Peing πυργοφόρου 

εἰσορύων. 
πυργώσας ὀψώσας» ατ ξήσας, μεγαλύ- 

νας, ἐπὶ τὸ σεμνότερον ἀγαγὼν τὰ ποιήμ
ατα" 

ἓν ἐπιγράμματι (ΑΡΤ 39) "ὁ τραγικὸν φώ- 

ημα καὶ ὀφρνόεσσων. ἀοιδὴν που ϱγώσας σι- 

βαρῇ πρῶτος ἐν εὐεπίῃν “ἰσχύ λος. 

Πυργώτης ὄνομα κύριον. 

πυρεῖον θυμιατήριον" πο δὲ Ἕλληνες 

κατέλιπον, πυθεῖα καὶ ῥᾷδα δόντες, Σίνωνα 

σχοπὸ» ἐσόμενον” ὃ δὲ τὸν πυρσὺν ἀνίσχει 

ρέα ἐν ἐπι;οάμματι 
Φείκελόν 

ησαυροφυ λάχκια | 

πυραμίς — πυρκαῖς. 

τοῖς πολειίαις.᾽ Mieephor. hrev. hist. p. 12) 

ὁ δὲ Ηράκλειος τάς τε πύλεις καθ ᾖρει καὶ 

τὰ πυρεῖα διέστρεφε τῶν Περσῶν.' καὶ 30" 

φοχλῆς Phil. 386). "πορεῖ ὁμοῦ τάδε. κείνου 

τὸ Φησαύρισμα σηµαίνεις τόδε.' 

πὂρ ἐπὶ πορέ, παροιμία, ἧς μέμνηται 

καὶ Πλάτων (μορς. 5 9). 606). κἀκὸν ἐπὶ καχῳ. 

Πυρήνη ὄρος παρῆκον εἰς ἑσπερίαν Ἰβτ. 

ρίαν, ὅπερ ἐστὶν ἀσφάλεια τοῦ τόπου. καὶ 

Πυρηναῖα ὄρη. 

πυρηφόρο» καὶ που ϱφόρο»- 

πτ — τὰ εἰς τὸ περ πίπτοντα ζωή 

φια. τῶν γὰρ ἰ ζώων τὰ μὲν χωρὶς είδες 

γίνονται, ὡς τὰ πυρίβια καὶ ὁ φοῖνιξ τὸ 

ὄρνεον καὶ αἲ εὐλαί (ιομ. L. 9 Τ9.) 

Πυριλάμπης ὄνομα κύριον. 

αμα μον πτηνόν τι μικρόν, ὃ ἐν τὸ 

Ἱσκότει λάμπει. καλεῖται δὲ ὑπ' ἐνίων λα: 

πυρίς. 
πύρινος πόλεμος ὁ Ρωμαίων πρὸς 

τοὺς Κελτίβηρας συσταὀείς᾽ Φαυμαστὴν Ἰ Ἂρ 

ἔσχε τὴν ἰδιότητα τήν τε συνέχεια» τῶ; 

ἀγώνω». τοὺς γὰφ κατὰ τὴν Ελλάδα πολ 

µους καὶ τοὺς κατὰ τὴν σίαν ὡς ἐπίπο 

µία μάχη κρίνευ» σπανίως δὲ δευτέρα, χαι 

τὰς ιάχας αὐτὰς εἷς καιρὸς ὁ κατὰ 1 

πρώτη» ἔφοδον καὶ σύμπτωσιν τῆς ὀτνα- 

µέως. κατὰ δὲ τοῦτον τὸν πόλεμο» τάναντί 

συ»έβαινε τοῖς πφοειρηµένοις. τοὺς μὲν rᷣe 

—R νους ὡς ἐπίπαν ἡ νὺξ διέλνε, τῶν ἁν 

ὀρων οὔτ εἴκειν ταῖς ψυχαῖς οὔτε παραχα. 

Φιέναι τοῖς σώμασι βουλομένων διὰ τὸν xi 

πον, ἀλλ ἐξ ὑποσεροφής καὶ μεταμελείος 

αὖθις ἄλλας ἀρχὰς ποιουμένων" τόν γε μῇ 

ὕλον πόλειον καὶ τὴν συνέχειαν τῶν ἐκ πα 

ρατάξεως ὁιακρίσεων ὁ χειμὼ» ἐπὶ ποσῦν 

ὑιεῖργε. καθόλου 7ὰρ εί τις διανοηθείη πτ' 

ϱινον πόλειον, οὐκ ἂν ἕτερο ἡ τοῦν 

νοήσειεν. Polyb. 35 1. 

πυρίνῳ σίτῳ" ''Ὑέρανοι γεωργοῦ χάπι 

νέμοντο τὴν ώοθη» ἐσπαρμένην νεωστὶ τν 

ρίνῳ σίτῳ”' (Βα09. * 1). πυρὺς 7ὰρ ὁ σῖτς 

Ὅμηρος (ὁ 604) ' ̓πυροί τε ζειαί τι ἅ 

εὐρυφυές κρῖ λευκύν. (A Τενρ. 739) Ἔμν 

ἐν πᾶσι λαγῴοις καὶ πυρῷ καὶ πυριάτῃ, aha 

τῆς γῆς ἀπολαύοντες καὶ τοῦν Maouſun 

τροπαίου.” 

πυρίτης ἄρτος ὃ τοῦ σίτου. καὶ ὁτ 

λυκῶς πυρῖτις λίφος. 

πυρκαϊά ἡ φλόξ. 



πύρνος -- Πυρρώνειὀι 

πύργος τὸ ἀπόκλασμα τοῦ ἄρτου. Hom. 
ο 811. 

πυρύεσσαν ἐπίπνουν», πῦρ πνέουσαν. 

πυροπίπας (a Eq. 405) ὁ Κλέων" ὅιε- 
βάλλετο γὰρ ὡς παιδεραστής. ἢ διὰ τὴν ἓν 
τῷ πρυτανείῳ σίτησι»' πυρὺς γὰρ ὁ σῖτος. 

πυρορραγής (a Αοῑ. 993) σαθρός, 
ἄχρηστος, ἀπὸ τοῦ ἐν ταῖς καμµίνοις διαρ- 
ϱησσομένου κεράκµον. πυρορραγῇ κεράµια 
καλεῖεαι ὅσα ἐν τῷ πυρὶ ῥήγνυται ἐν τῷ 
ὑπτᾶσθαι. Ἱρατῖνος ἐν Ὥραις "ίσως πυ- 
ρορραγὲς καὶ κακῶς ὠπτημένον. ὁ δὲ κέ- 

ραμος πυρορραγἠὴς γενύµενος σαθρὺν ἠχεῖ. 
πυρός ὁ σῖτος Ὅιιρος (ὃ 604) “Ἱἱπυροί 

τε ζειαί τε... οἱ δὲ ἐφφθοὶ πυροὶ πρὺς συ- 
»ουσίαν εἰσὶν ἐγερτικοί. seh. Α Αν. 5606. 

πυρὺς μένος πῦρ περιφραστικῶς. Hom. 
2185. 

πυροφύρον» σιτοφόρον. 
πῦΌὂρ παλάμη ὃ ταχέως τι ἐπινοῦν. καὶ 

παλαμώμενος σα πνρί, 
πυρπολεῖται καίεται, ἐππυρίζεταιε, 

Πύορα μία πόλις τῶν ἐν “Πέσβω, 

πυρραῖς γένυσι ξανβαῖς φριξέ. 

πυρράκης (οι. 35 90) ξανθός, 

πυρράκων ὁμοίως, 

Πυορρίας. Πυρρίαις δούλοις" ὄνομα 

γὰρ δούλου ὁ Πνρρίας. 5ο). ARan. 7419. 
πυρρίχαις ταῖς ἐνοπλίοις ὀργήσεσι. 
πυρρίχη εἰδος ὀρχήσέως, τρία ὑέ εἶσιν 

εἴδη ὀρχήσεως, πυρρίχη σέκιννις καὶ κορδα- 
κισιιός. Βάῤριος (80 9) ""ἐμοὶ γένοιτο κἂν 
ὁδῷ βαΐνειν μὴ καταγέλαστον, μήτε περρί- 
χην παίζει) ἡ κάκηλος. (Α Ran. 199) Ὅπορ- 

ρίχην ἔμαδε τὴν Κινησίου. οὗτος ὁ Λο» 

σίας διδυραμβοποιὺς ἡν, ἐποίησε δὲ πυρρί- 
χην. ἢ ὅτι ἐν τοῖς χοροῖς κινήσει πολλί 
ἐχρῆτο. καὶ ἐπραγματεύσατο κατὰ τιῶν κω- 

μιικῶν ὡς εἶεν ἀχορήγητοι. ἦν δὲ καὶ περὶ | 
τὸ σῶμι ὀκνηρὺς ὅμπα καὶ —— 
δοχεῖ δὲ καὶ κατησχηιιονηκέναι τοῦ τς )κά- 
της ἀγάλματος ηγου» κατατιλῆσαι. ἦν δὲ 
Φληβαῖος. “γαθίας ϱ 1) ὁ δὲ Νορσῆς συ-) 
νεκρότει τὰς ὀυνάμεις, καὶ ἐπερριώνροε τὸν 

Φυμὸν ταῖς καθ’ ἡμέραν μελέτίας, τροχάσειν 
ἀναγκάζων καὶ ὑπὲρ τῶν ἕππων ἐν κόσιιὼ 

ἀναπάλλεσθαι, ἔς τε περρίγην τινὰ ἐνόπελιον 
περιδινεῖσθαι, καὶ δαμὺ τῇ σόλπήγι μράτα- 
βομβεῖσθαι τὸ ἐνυάλιον ἠχούση. '. καὶ πενρ- 

οιχίζειν μεθ’ ὅπλων ὀρχεῖσθαι,: καὶ ς- 

ῃ 
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ρίχιος ὄρχησες. 
/ ε . / 3* — 

πυρρός ὃ ξανθύς., καὶ παροιμία”. ἅπαξ 
πυρρὸς καὶ μὴ δέκατο» χλωρός,; ἐπὶ τῶν 
ῥανειζόντων. 

ζ ιή 

]]ύρρος. οὗτος διέβη τὸ δεύτερον εἷς 
3 { 2 ’ ο. 2 στ Ἰταλίαν, οὐ χωρούντω» αὐτῷ τῶν ἐν Σικε- 

Γ ΄ — ιν) Ν * λίᾳ πραγμάτων κατὰ νοῦν διὰ τὸ ϱὴ βασι- 
λικὴν φανῆναι τὴν ἡγεμονίαν ἀλλὰ δεσποτι- 

) ἴς πό ἰς γὰρ εἲς 5 κἠ» ταῖς πὐλεσι». εἰσαχθεὶς γὰρ εἲς Συρα- 
κούσας ὑπό τε Σωσιστράτου κρατοῦντος τῆς 
πύλεως τότε καὶ Θοένωνος τοῦ φρουράρχου, 

παραλαβὼν παρ ἐκείνων χρήματα καὶ ναὓς 
χαλκεμβόλους ὑμοῦ τι διακοσίας, καὶ πᾶσαν 

ας ην) - , ον J ὑφ ἑαυτῷ πονησάµενος Φικελίων πλὴν At 
λυβαίου πόλεως, ἣν ἔτι µόνην Καρχηδόνιοι 

. 2 ΄ κατεῖχον, εἰς αὐθάδειαν τυραννικὴν ἐτρέπετο. 
ἁμηχανοῦντα δὲ αὐτὸν καὶ πόρους παντο- 
δαποὺς ἐπιζητοῦντα ὁρῶντες αὐτὺν οἱ κάκι- 
στοι καὶ ἀνοσιώτατοι τῶν φίλων», Εὐήγορος 
Θεοδώρου καὶ Βάλακρος ἨΝικάνδρου καὶ 
«είναρχος Ὑικίου, τῶν ἀθέων καὶ ἐξαγίστων 
δογμάτων ζηλωταί, πύρον ὑπυτίθενται χρη- 

2* * πα (άτων ἀνύσιον, τοὺς ἱεροὺς ἀνοῖξαι τῆς 
/ “ * Περσεγόνης Ψησανρούς' ἦν γὰρ ἱερὸν πο- 

* 4 * - λὺν χρυσὸν ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου πεφυλα- 
* * 7 Ἰιένον ἄθικτον ἔχον, ἐν ᾧ χρυσός τις 

* 2* - - - - αῤηυσσος, ἀθρατος τοῖς πολλοῖς κατὰ γῆς 
κείμενος. ὑπὸ τούτων ἐξαπατηθεὶς τῶν κο- 
λάκων, καὶ τὴν ἀνάγκην κρείετονα παντὸς 
ς * — 5 ΄ 1 ἠ}ησάμενος,... τὴν γνιόμην ἀνδράσι διακόνοις 

— ./ ⸗ της Περοσυλίας ἐχρήσωτο, καὶ τὸν χρυσὸν 
»αυσὶν ἐνθέμερος ἀπέστειλεν εἷς Τάραντα. 
έ 4 4 - ἡ δὲ Φικαίᾳα πρόνοια τὴν αὐτῆς δύναμιν 
ἀ — * 3 ’ 5 4 « μαι ἀπεδείξατο ἐνανάγησαν γὰρ αἵ Πες, καὶ ὁ 

. η α] ΄ * χρυσος ἀπεδοθη εἰς τὸ ἱερόν. Dionys. Hal. 
οχο, Peir. p. 541. 

F κ αΙύρρω» Ἠλειστάρχου ᾿Ηλεῖος φιλόσο.ι 
/ « 1 24 / — * σος, ος ην ἐπὶ Φιλίππου τοῦ Ἰακεδόνος 
κατὰ τὴν ριά ὀλυμπιάδα καὶ ἐπέκεινα, καὶ 
πρύτερο» μὲν ἦν ζωγράφος, ὕστερον δὲ ὦρ- 
(ήσεν ἐπὶ φιλοσοφία», καὶ διήκουσε ΠΗρύσω- 
νος τοῦ ἠλεινομάχου μαθητοῦ, εἶτα να. 
Ἐάργον τοῦ ἈΤητροδώρου μαθητοῦ τοῦ Χίου, 
οὗ ὀηδάσκαλος ἡν «{ήμύκριτος ὁ4ῤδηρίτης, 
ἐδόξασε δὲ μηδὲν φύσει αἰσγρὸν ᾗ καλό», 
ἀλλ’ ἔνλει καὶ νόμιρ. 

Πύρρων Φλιάσιος, Γημάρχου παῖς,ε 
μαθητῆς Ἑίμωνος φιλοσόφου; ο, ν. Τίμων. 

Ηυρρώπειπι. οἱ τὸ τοῦ Πέρρωνος φρυ: 
ς ἐκαλοῦντο ἀπὸ τοῦ 
ο8δ” 
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διδασκάλου. ἀπορητικοὶ δὲ καὶ σκεπτικοὶ 
ἐφεκτικοί τε καὶ ζητητικοί, ζητητικοὶ κιὲν 
ἀπὸ τοῦ πάντοτε ζητεῖν τὴν ἀλίθειαν, σκε- 
πτικοὶ δὲ ἀπὸ τοῦ σκέπτεσθαι ἀεὶ καὶ µή- 
δέποτε εὑρίσκειν, ἐφεκτικοὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ετὰ 
τὴν ζήτησιν πάθους, λέγω δὴ τὴν ἐποχήν, 
ἀπορητικοὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τοὺς δογματικοὺς ἀπο- 
ρεῖν (ποιεῖν) καὶ αὐτούς. Θεοδόσιος δὲ ἐν τοῖς 
σκεπτικοῖς οὗ φησι δεῖν Πυρρώνειο» καλεῖ- 
σῷαι τὸν σκεπτικόν' εἰ γὰρ τὸ καθ ἕτερον 
χίνημα τῆς διανοίας ἄληπτόν ἐστιν, οὖκ 
εἰσόμεθα τὴν Πύρρωνος διάδεσιν, μὴ εἰδό- 
τες δὲ οὐδὲ ΠΠυρρώνειοι καλοίμεῶ’ ἄν», πρὸς 
τῷ μηδὲ πρῶτον εὑρηκέναι τὴν σκεπτικὴν 
Πύρρωνα, μηδὲ ἔχειν τι δόγµια. λέγοιτο ὁ) 
ἂν Πυρρώνειος ὁμότροπος ταύτης τῆς αἱρέ- 
σεως. κατῆρξε» οὐ» πρώτος τῆς σκεπτικῆς 
Ὅμηρος": οὐ γὰρ ἀριστικῶς δογµατίζει περὶ 

4 3 * ς - ον . 

τὴν» ἀπόφασι»ν. καὶ οἱ ζ δὲ σοφοὲ σκεπτικοί 
εἶσιν, οἷον τὸ μηδὲν ἄγαν, καὶ τὰ λοιπά. 
ἀλλὰ καὶ ᾿ἀρχίλοχος καὶ Εὐριπίδης, ἐν οἷς 
«4ρχίλοχός φησι (6. 14) ᾿τοῖος ἀνθρώποις 
νοῦς γίνεται Ὀνητοῖς, ὁκοίην Ζεὺς ἡμέρην 
ἄγει,' καὶ Εὐριπίδης Guppl. 734) "τί ήτα 
τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς φρονεῖν λέγουσι; 
σοῦ γὰρ ἐξηριήμεθα, ὁρῶμέν τε τοιαῦθ’ ἃ 
δὴ τυγχάνεις Φέλω».'' Ὠϊοᾳ. 1,. 9 69. 

Πυροώνιος δὲ ὄνομα κύριον. 
πυρσεύει πῦρ ἐξάπτει. καὶ ᾿πιρσεύω 

σοι τὴν σωτηρίαν' ἀντὶ τοῦ ἐμφαίω καὶ 
ἀνάπτω καὶ ἄνωθεν δεικνύω τὸ κάλλιστον, 
οἷά τις πυρσὺς καὶ φρυκτωρία ἄνωῦδεν ἔπι- 
δεικνόουσα τὺ σῶζον τοῖς εἲς λιμένα καὶ 
ὅρμον ἐπειγομένοις, καὶ φρυκτωρία μέν 
ἐστιν αὐτὴ ἡ τοῦ δεικνύειν ἐνέργεια, πυρσὺς 
δὲ καὶ φρυκτὸς καὶ φρυκτωρούμενον αὐτὸ 
τὸ δεικνυόµενον, ὁ δὲ Φδεικνὺς καὶ ἐνεργῶν 
φρυκτωρός, τὸ δὲ ῥῆμα φρυκτωρεῖ, ἐξ οὗ ἡ 
μετοχὴ φρυκτωρῶ». 

πυρσεύσασα» φλέξασαν. 
πυρσοί (Ποπι. Ζ 511) λαμπάδες, πυρ- 

καϊαί, λαμπτῆρες, φρυκτωρίαι. 
πυρσουρίδας. ὅτι Περσεὺς ὁ ]Μακε- 

δὼν κατὰ πᾶσαν ἸΜακεδονίαν κατασκευασά- 
µενος πυρσουρίδας διὰ τούτω» ὀξέως ἐμάν- 
θανε τὰ πανταχῇ γινόμενα. 
 πυρφόρος πῦρ φέρων. πυρφόρους δὲ 
ἔλεγον τοὺς ἱερέας τοὺς ἐπιβώμιον πῦρ ἀνά- 
πτοντας. ἐν τοῖς οὖν πολέμοις εἰώθασι τῶν 
ἱερέων οἱ νενικηκότες φείδεσθαι. ἐπὶ δὲ τῶν 

Πυρρώνιος -- πυτίνη 

παντελῶς ἠττηθένεων καὶ συμµπατηθύτων 
ἐν τι πολέμῳ εἰώθασιν ὑπερβολῇ χρώµυνι 
οὕτω λέγειν, ὅτι οὕτως ἀπώλοντο ὥστε οὐδι 
πυρφόρος (ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ἱερεύς) iat 
λείφῷη τῷ στρατφ. ον. οὐδὲ πυρφόρο ἤ. 

πυρφόρος, ᾧ ἐχρήσωτο Παυσίστραο» 
ὁ τῶν ᾿Ροδίων »αύαρχος. ἦν δὲ κηµός, ẽ 
ἑκατέρου δὲ τοῦ μέρους τῆς πρῴρας ὠκί 
λαι δύο παρέκειντο παρὰ τὴν ἐντὺς ἐπιφό- 
γεια» τῶν τοίχω», εἰς ἃς ἐνηρμόζοντο χοντοὶ 
προτείνοντες τοῖς κύμασιν εἰς Φάλαττων' επὶ 

δὲ τὸ τούτω» ἄκρον ὁ κημὸς ἁλύσει σιὀρᾷ 
προσήρτητο πλήρης πυρός, ὥστε κατὰ τὰς 
ἐμβολὰς καὶ παρεμβολὰς εἰς μὲν τὴν πες 
µίαν ναῦ» ἐκταράιτεσθαι πῦρ, ἀπὸ δὲ τῆς 
οἰκείας πολὺν ἀφεστάναι τόπον ὁιὰ τῇ 

ἔγκλισι». Polyb. 91 ὅ 
πυρῶν φλέγων ἡ καίων. 
πύσει σήψει" Ὅμηρος (4 174) 'σ 

ὀστέα πύσει ἄρουρα κειµένου ἐν Τροίῃ. στ: 
µειωτέον ὅτι τῶν ἐπὶ ξένης τελευτώντων οἷχ 
ἀπεκομίζετο τὰ ὁὀστᾶ εἰς τὰς πατρίδας. 

ή * / πύσμα ἐρώτημα. 
πύσματα. ὅτι τὰς ἐρωτήσεις τὰς τί 

ἐστι τὸ προκείµεένον ἐξεταζούσας πύσματα 
έφος λέγειν τοῖς νεωτέροις, οἷον "τί ἔσο 

ἄνθρωπος. ο διαλεκτικὴ δὲ πρότασίς ἐστι, 

πρὺς ὧν ὁ ἐρωτώμενος ὀύναται ἀποκρύτ 

σαι ναί ἡ οὐ. 

πύστεις ἐρωτήσεις “πάσης πύστεως ὁ 
χρησιιὸς ἀγέστελλεν αὐτούς. πύσεις καὶ ς 
φήμη: ᾿πύστιν κατ ἐσθλὴν ὕδατος πα 
νίου ἠλφέν πού’ ἑρπύζασα σὺν ὁρτὸς ξέλν.᾽ 
᾽Ἱμαθδὼ» τὺν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατὰ τὴν τῆς 
ἐπιστρατείως αὐτοῦ πύστιν προσιύντα, κατν 

φήμη» ἡ ἐρώτησι». 
Πυτακίδῃ. 
πυτίζω πτύω. 
πυτιναῖα (Α Ἀν. 779) "ὡς 4μερέφτς 

γε αυτιναῖα Γιόνον ἔχων πτερὰ [ο αι 
λάρχος." καὶ αὖθις ''{ιερέφης ἀνεπτέρν- 
κε», ἐπὶ τῶν ἀναπειθόντεων ἐπί τι πρᾶγως 

(1429) ᾿δεινῶς τέ μου τὸ μεεράκιον ὁ Au- 

τρέφης λέγω» ἀνεπτέρωκεν, ὡσθ᾽ ὑππφλο- 
τεῖν.' ὁ «{ατρέφης οὗτος πλούσιος {νν και 
ὀυνάμενος ἱπποτροφεῖ», πρότερον πιτουπλ9- 
πῶν, γέγονε φύλαρχος. ὃς εὐτυχήσας σενε- 
ῥούλευε καὶ ἄλλοις ἱπποτροφεῖν. 

πυτίνη πλέγμα ἀπὸ Φαλλῶ», ἅπε «ἵα- 
τρέφης ὁ »νεόπλουτος ἔπλεκε. καὶ ἀλλαχος 



Πώλγων — 

φησὶ (Α Αν. 799) '"μτρέφης πυτυναῖα ἔχων 
πτερά."' πυτίνη οὖν ὕπερ λέγεται παρ ἡμῖν 
φλασκίον. 

Πώγω»ν ΙΠώγωνος, 
οὕτω καλούμενος" ὧθεν καὶ παροιιία ἐπὶ 

τῶν κακογενείων "ἐς Τροιζήνα δεῖ ἵ βαδίζεων.” 
χαὶ Αριστοφάνης (Εοοὶ. 71) | 

Τροιζήνιος λιμήν 

πώμµαλα a 917 

δῆγμα, καὶ τὸ φρύαγμα. 
πωλίον». πῶλοι κυρίως τὰ γεννήµατα 

τῶν ἵππων καὶ τῶν ἄλλων κτηνῶ», ἅπερ 
ἔφθος ἔχομεν καταψᾶν καὶ κολακεύει». sch. 
Α Ῥαο, Τ4. 

Πωλίω» ὁ «4σίνιος χρηµατίσας, Ἔραλ-α 

᾿κάγωγ᾽ Ἔπι- | λιανὺς σοφιστὴς καὶ φιλόσοφος, σοφιστεύσας 

κράτους οὐκ ὀλίγῳ καλλίονα πώγων ἔχων) ἐν Ῥώμῃ ἐπὶ Πομπηίου τοῦ μεγάλου καὶ 
(οΓ. ν. ου. 

’ πωγωνίας ὁ μέγας πώγων, 
* —A — J J 

πωγωνιήτης ὃ Atöcg. καὶ πωγωνίτης. 
πώεα ποίµνια. 

᾿διαδεξάµενος τὴν σχολὴν Τιμαγένους, ἐ ἔχρα: 

uty ἐπιτομὴν τῆς Φιλοχόρου ᾿τθίδος, ἀπο- 

[ανημονεύματα ἸΜουσωνίου τοῦ φιλοσόφου, 
— τῶν «{ιοφάνους γεωργικών ἐν ῥι- 

πωλάς ἀντὶ τοῦ — Ὑπερίδης. ἔστι | ᾽βλίοις ῥ’, πρὸς “ριστοτέ) η» περὶ ζῴων ῥι- 
τὸ ὄνομα καὶ ἐν τοῖς Σώφρονος «4νδρείοις. 

πωλεία χαίτη. 
Αλία {, περὶ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Ῥώμης πο: 
Ἰλέμου, ὃν ἐπολέκησαν Καῖσάρ τε καὶ Πομ- 

πωλέσκετο (Hom. 4 4090) ἀνεστρέφετο. | πῄιος. 
καὶ Ὅμηρος (ὃ 384) ''πωλεϊταί τις γέρων. 

πωλεντικύς. 

πώλης. ὁ ριστογάνης (Έα. 129) τὸ τέ- 
λος τοῦ ὀνόματος παίζων λέγει, παρὰ τὸ) 
2 ἳ ᾽ — * 

ἀποδίδοσθαι καὶ πωλεῖν τοὺς πολιτειοµέ- 
νους τὰ τῆς πύλεως πράγματα, οἷον προ: | 
βατοπώλης στιυππειοπώλης ἀλλωντοπώλης. 

πωλητάί καὶ πωλητήριον. οἳ μὲν. 
1 * * 4 3 2 ΄ , . 

πωληταὶ ἀρχη τίς ἐστιν «4θήνησι, δέκα τὸν 
ἀριθμὸν ἄνδρες, εἰς ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης. 
διοικοῦσι δὲ τὰ πιπρασκύµεα ὑπὺ τῆς πύ- 
λεως πάντα, τὰ τέλη καὶ μέταλλα καὶ µι- 

3 1 3 { ΄ 

σθώσεις καὶ τὰ δηµευόµενα, πωλητήριον δὲ 
καλεῖται ὁ τόπος ἔνδα συνεδρεύουσιν οἱ πω- 
ληταί. Ἠατρ. 

πωλητήριον τὸ πρατή 

ρέδης. 
λ , { , . - ὲ 

πωλητής ὁ πιπράσκων' "ήν γὰρ ἔντα» 
φίων πωλητής. καὶ πωληταί. οὗτοι τῶν 
ὀφειλόντων τῷ δηµοσίῳ κατὰ προθεσμίαν 
καὶ μὴ ἀποδιδόντων ἐπίπρασκον τὰς οὐσίας. 
ὑπέκειντο δὲ τοῖς πωληταῖς καὶ ὅσοι τὺ ὅδια- 
γραφὲν ἀργύριο» ἐν πολέπῳ μὴ εἰσέφερον" 
ἔτι καὶ οἳ Ἑενίας ἁλόντες, καὶ ὁ µέτοιχος ὁ 

προστάτη» οὐκ ἔχων, καὶ ὁ ἀποστασίη γρα- 
φείς. τούτων γὰρ τὰς οὐσίας πωλοῦντες 

8 4 

παρακατέβαλλον εἰς τὸ δημύσιον. 
πωλικῆς ἀπήνης ὑπὸ πώλων ἐευγμέ- 

νης' (5 ΟΕ 803) "'κάπὶ πωλικῆς ἀνὴὶρ ἁπή- 
νης ἐμβεβὼς ξυνηντίαζε.' καὶ πωλικόν τὸν 
τοῦ πώλου" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 156) "πάις 

ο) 3 ’ 4 ε Γι 

ὁ) ἴσον ἀστέρι λάμπει, πωλικὸν «ὡς ἵππος 
χνοῦν ἀποσεισάμενος."' 

πωλικός ὁ γενναῖος. 

ο) ει” 

οἱ0». ούτως Υπε- 
* 

καὶ πωλικὸν | 

Ηωλίω» "4λεξανδρεὺς ὁ “Βαλέριος χρη-υ 
| Ματίσας, φιλόσοφος γεγονὼς ἐπὶ "4δοια- 
νοῦ, οὗ παῖς «{ιόδωρος φιλόσοφος ὁ γράψας 
ἐξήγησιν τῶν ζητουµένων παρὰ τοῖς { ῥή- 
τορσι», ἔγραψε συναγωγὴ» «Αττικῶν λέξεων 
κατὰ στοιχεῖον, καὶ ἄλλα τινὰ φιλόσοφα. 

Πωλίων ς Πολίων γραμματικὸς περὶο 
τῶν παρὰ 7οάμιια ἁμαρτανομένω». 

ο ονης πωλοδαµαστής, Ίυμνα- 

στής. 
πωλοδαμνῶ (8 ΑΙ. 549) τοὺς ας 

δαμάζω. 
Ηῶλος «4κραγαντῖνος ῥήτωρ, μᾶλλον 

δὲ σοφιστὴς τῶν πάλαι, διδάσκαλος «{ικυ- 
μνίου, ἔγραψε ε»εαλογίαν τιῶ» ἐπὶ Ἴλιον 

στρατευσάνεων Ἑλλήνων» καὶ βαρβάρων, καὶ 
πῶς ἕκαστος ἀπήλλαξε. τινὲς δὲ αὐτὸ «Ία- 

µάστου ἐπιγράφουσι. νεῶν κατάλογον. περὶ 
λέξεως. ος. ν. {αμάστης. 

πῶλος τὸ ζῴο». 

πωλῶ τὸ πιπράσκω. 

πωλῶσι. «ίδυμός φησιν ἀντὶ τᾶ πορ- 
νεύωσι φανερῶς' πωλεῖν γὰρ τὸ παρέχειν 
ἑαυτὴν τοῖς βουλομένοις. ὅδεν καὶ τὸ πορ- 
νεύειν, ὅπερ ἐστὶ περνᾶν. ἐγὼ δέ φηµι ὅτι 
κυρίως ἔταδε »ῦν ὁ ῥήτωρ τὸ πωλεῖν' φησὶ 

γὰρ τὸν »όμον οὐκ ἐᾶν ἐπὶ ταύταις μοιχὸν 
λαβεῖ», ὁπύσαι ἂν ἐπ᾽ ἐργαστηρίου κάθων- 
ται ἢἡ ἐν τῇ ἀγορᾷ πωλῶσί τι ἀποπεφασμέ- 
νως. —— ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (67). 
Ἠατρ. 

πομα σκέσπασµα. 
πώμαλα ἀντὶ τοῦ πόθεν, οἷον οὐδαμῶς. . 

ἔστι δὲ τὸ μὲν πῶ «ώριον, τιθέµενον ἀντὶ 



918 πώμαλαῦ --- ῥαδινή 
- κ. v v — 

τοῦ πόθεν' τὸ δὲ µάλα ἢ παρέλκει, ἤ ἐν [' χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς ῥαβδούχους, εἲ τις 
συνηδείᾳ λεγόμενο» ἐν τῷ πώµαλα, οἷον οὗ | κωμωδοποιητὴς αὑτὸν ἐπῄνει πρὺς τὸ δέ: 

1 — * * 2 — Σε, ’ ΄ ΄ -- « - 

µάλα, ἀντὶ τοῦ οὔ, ἡ ἀντὶ τοῦ οὐδόλως. /τρον παραβάς. Πολύῤιος "'παρην ῥαβόοϊ- 
ἔστι δὲ "ἄττικόν. Ἠατρ. «Ίωσίαως ἐν τῇ πρὸς χος παρὰ τοῦ στρατηγοῦ, καλιῶν τὸν ῥι: 
4σύβαρον ἐπιστολῇ ᾽'γενναίως γὰρ αἱ * σιλέα, ς 
ναΐκες πώµαλα ἔφασαν ὠρχῆσθαι αὐτάς, Ῥάβεννα ὄνομα πόλεως. 
δέον οὐδὲ πιούσας ἀπηλλάχθαι τοῦ συµ- ῥαῤώσας ἐπικάμψας. 
ποσίου. ῥαγδαῖος ταχὺς ἡ σφοδρός. 

ν πώµμαλα. κεῖται καὶ παρὰ «{ημοσῦένει ῥαγδαίους, κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν 
(19541) ἡ λέξις' "οὐχ ἵνα ἐξέλθητε, πώμαλα.. | ὑμβρων, τοὺς κεκιηµένους καὶ σφοδροὺς 

* — . / ΄ .. τ - 

καὶ παρ “4ριστοφάνει ἐν Κωκάλῳ. δεῖ δὲ | καὶ βιαίους. ἄντιφάνης "4γροίκοις ᾿ ῥαγδαῖος, 
αἱ ο, 4 6 τν ’ λ * — ο. * J4 - .. ά .α.. 

ἀναγινώσκειν ὑφ' ἐν πώµαλα. ἅμαχος, πρᾶγκια μεῖζον η δοκεῖς. φιλος 
* — ... ο) » ε ε . 

πωμµήρεον τὺ τοῦ τείχους εἰκόνισμα. | ΠΗολυπράγμονι τί ποτ ἔσειν; ὡς ῥαγύες 
’ .. .. * 

πώποτε. ἐξελήλνόθε». εστι καὶ ἐν Πρυτάνεσι Τε 
[ή “.. 9 2. . 9— — } πωρητύς. κλείδου τὸ ὄνομα, καὶ ἐν 4 ωιταλεῦσιν 40: 

— — — 

IIGGOS βασιλεὺς Ἰνδῶν, ὃς ἐγένετο κάλ- | στοφάνους. 
λιστος Ἰνδῶν, καὶ μῆκος ὅσον οὕπω τις ἄν ῥαγέντος κχοπέντος ᾽ῥαγέντος δὲ το 

-- J * * * * J 
Φρώπων τῶν μετὰ τοὺς Ίρωικοὺς μη ἔμεινε τὸ λεήψανον ἐκεῖσε τὸ τῆς 
1 - — ασ 
ἦν δὲ κομιδῇ πάνυ νέος, ὅτε συ»ῆν «4λεξάν- | «Πίρκης.᾽ 
ὅρῳ, καὶ τούτῳ ἐπολέμει (Ῥ]οδίσαί. ΥΑ 210). ὀῥαγολόγος ὁ ἐχῖνος" ἐν ἐπιγράμμασι 

— 2“ ⁊ . ς 2) — ’ —8 2 ⸗ 

τοῦτον Ίρετο περὶ διαίτης ὁ «πολλωνιος. ὁ Γ(ΑΡ 6 45) '᾿ῥραγολόγον, γλυκεριο» σύτορα 
δὲ ""οἴνου μέν’ ἔφη πίνω τοσοῦτον ὅσον | θειλυπέδων. 

ὅ ἡλί νόω" ἃ ὁ) ἂν ἐν θήρα λάῤ ΄ ἳ ὶ "ῥαγή κ τῷ ἡλίῳ σπένδω" ἃ ὁ) ἆ ἴρᾳ λάῤω, ῥαγῶσαι τεμεῖν. καὶ ᾿᾿ῥαχήσεται πρώι 
— — .”. . 3 ᾿ ΄ - .. . 

ταῦτα σιτοῦνται ἕτεροι, ἐμοὶ δὲ ἀπόχρη τὸ ; μον τὸ φῶς σον (σδαὶ. 58 8.). 
εγυμνάσθαι. τὰ δὲ ἐμὰ σιτία λάχανα καὶ ἱῬαδαμάνθυος κοίσις, ἐπὶ τῶν ἐπ 
Φοινίκων ἐγκέφαλοι καὶ καρπὺς τῶν» φοινί- | δικαιοσύνη μαρτυρουμένω». 
χω», καὶ ὑπύσα µοι ὁ ποταμὺς κηπεύει. Ῥαδωμάνθνος ὄρκος ὁ κατὰ χηὸς ! 

ι ν ζ 
πολλὰ δέ µοι καὶ ἀπὸ δένδρων» φύεται, ον κυνὸς ἡ πλατάνου η κριοῦ ᾗ τινος ἀλλ 

ν κ — - , 
γεωργοὶ αἴδε αἱ χεῖρες. ταῦτα ἀκούων ὁ | τοιούτοι". “οἷς ήν μέγιστος ὕρκος ἅπωτι 

c ΄ , ᾳ 4 3 - 
“Απολλώνιος ὑπερήδετό τε καὶ ἐς τὸν «{ἄμιν | λόγῳ κύων, ἔπειτα χή», Φεοὺς ὁ) ἐσίιν 

Φδαμὰ ἑωρα. 14. ο. 97. ρατῖνος Ἀείρωσι. τοιοῖτοι δὲ καὶ οἱ 35 

προς ἀπολίθωσις ὑγροῦ. καὶ πωρῶ | κράτους ὅρχαι. σηµείωσαι τοῦτο περὶ όρκος, 
ῥῆμα, τὸ σκληρύνω καὶ λιθοποιῶ: Πισίδης | ὃ καὶ νῦν ἐπιχωριάζει' πολλοὶ γὰρ πρὺς ἐς 
''καὶ τὰς ἰκμάδας πωροῦντα καὶ σφίγγορτα | χανα ὀμνύονσιν, εὐορκίαν ἐπιδεικνύμινοι. 
λιθώδει τρόπῳ."' καὶ πώρινος λίθος. ῥάδαμ ος βλασεὺς τριφερύς, η κλάδας. 

πωρός ὀτυφλός, κικὶ πώρωσις ἡ τύφλωσις. ῥάδαμνός ἐστιν ὁ τοῖς — ύλλοις χυμῶν ἆχφι 

πῶς δοκεῖςι Φαυμαστικῶς τοῦτο λέλε- | μὼν τοῦ δένδρου καὶ σκιὰν ἐκτελῶν, παρε 
ται παρὰ ριστοφάνει ἓν ἈΛεφέλαις (8680) | τὸ ῥᾳδίως δαμάζεσθαι ὑπὸ κωύσωνος ἡ τινος 

“Ἱκάκ τῶν σιδίων ῥατράχους ἐποίει, πιῶς δ0- [| ἄλλου αἰτίου ὡς ἁπαλὸς καὶ προίχω». 

κεῖς Ῥαδηνός ἀπὸ τόπου τινός, 
πῶυ τὸ ποίµνιον. καὶ πώεα. ραδιέστερον" Πολύβιος α/ 1) "αλα 

πῶυγξ πώυγγος. πολὺ ῥᾳδιεστέραν καὶ συντομωτέραν συν: 
ῥά ἀντὶ τοῦ δή. οὕτως Πλάτων, γενέσθαι τὴν σδρούῤου παρουσία» ἐς Ίτοι 

ῥαβῤί «Μαι, 323 7) ὄνομα ᾿Εβραϊκόν. | λίαν. 
καὶ ῥαβουνέί (Ίο. 20 16) ὁμοίως. ραδινή ἀσθενής, λεπτή" "κεφαλὲ ὦ- 

ῥαῤδίζω αἰτιατικῇ. Φρώπου καρτερὰ μὲν ἡ ἡλιουμένη, ῥαΐσι 
ῥαῤδοῦχοι. ἦσαν ἐπ τῆς Φυμέλης ῥα: | δὲ ἡ ἐσκιατραφημένη”. (οξ, Herodot. ἃ 13). 1. 

βδοφόροι τινὲς πρὸς εὐταξίαν τῶν Φεατῶ». | ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 199) '"ὦ ποδός, ὦ 1 
ἢ ῥαβδοῦγοι οἱ κριταὶ τοῦ ἀγῶνος, οὓς | µης, ὢ τοῦ ῥαδινοῖο τραχήλου.” καὶ αὐνι 
ο... λέγουσι», 4ριστοφάνης (πο, 798) | ὅ 283) 'ἡ ῥαδιυὴ Μελίτη ταναοῦ ἐπὶ γύρο: 



ῥᾷδιον -- Ῥαμνουσία Νέμεσις 

οὐδῷ τὴν ἀπὸ τῆς ἥβης οὐκ ἀπέθηκε χάριν. 
καὶ αὖθις (7 300) ᾿οὐκέει δὴ τανύφυλλον 
ὑπὸ πλάκα κλωνὸς ἑλιχφεὶς φῦέγξοι, ἀπὺ 
ῥαδινῶν φΦόγγον ἱεὶς στομάτων.” 

ῥάδιον εὐχερές, καὶ ῥαδίως εὐχερῶς, 
ταχέως" "οὐ γὰρ ῥαδίως εῇ γυναικὶ προσ- 
εἴχο». 

ῥᾳδιουργεῖν ἀπατᾶν. 
ῥαᾳδιουργός πλαστογράφος, καὶ ὁ κα: 

κοῦργος ἁπλῶς. καὶ ῥᾳδιουργία ἡ περὶ πᾶν 
ὀλιωρία καὶ εὐχέρεια καὶ Φρασύτης. Ἔενο- 
φῶν δὲ καὶ ἐπὶ εὐκολίας ἐχρήσατο τῇ λέξει. 
Πολύβιος δέ φησι «17 30) περὶ οἰκογενοῦς 
προὀότου τί δή ποτ ἐστὶν ὅτι τοῖς αὐτοῖς 
καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀπατώμενοι πάντες οὐ 

ὑννάμεθα λῆξαι ἀνοίας; τοῦτο γὰρ τὸ γένος 
τῆς ῥᾳδιουργίας πολλάκις ὑπὸ πολλῶν {91 
γέγονε. καὶ τὸ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις διαχω- 
ρεῖν ἴσως οὐ ναιμάσιον, τὸ δὲ παρ οἷς ἡ 
πιγὴ τῆς τοιαύτις ὑπάρχει κακοπραγµοσύ- 
νης, Φαυμαστόν. καὶ αὖθις (4 99) "οὐδὲν 

Φιαφέρει τὸ κατ ἰδίων ἀθίκημω τῶν κοινῶν 
ἡ πλήθει καὶ µεγέδει τῶν συμβωινόντων, 
καὶ γὰρ κατ ἰδίαν τὸ τῶν ῥαᾳδιουργῶν καὶ 
κλεπτῶν φῦλον τούτῳ μάλιστα τῷ τρόπῳ 
σφάλλεται, τῷ μὴ ποιεν ἀλλήλοις τὰ 
δίκαια, καὶ συλλγῤόη» ταῖς εἰς αὐτοὺς 

ἀφεσίαις. 

ῥαζεῖν καὶ ῥυζεῖν τὸ ὑλακτεῖν' Ἕρμια- 
πος Εὐρώπῃ ᾽ῥυζῶν ἅπαντως ἀπέδομαι 
τοὺς ὁακτύλους.͵ ἀπὸ τούτου ὁ) ἐπὶ τοὺς 
πικραινοµένους καὶ σκαιολογοῦντας µετη- 
νέχφη. Ἀρατῖνος «{ηλιάσιν ''ἵνα σιωπῇ τῆς 
τέχνης ῥᾳζῶσι τὸν λοιπὸν χρόνον. καὶ ἑξῆς 
““ἔρραζε πρὸς τὴν /ην' ὃ ὁ) ἐσκάριζε κάπε- 
πόρδει. 
Ῥαη9 ὦ ὄνομα τόπου ἢ ὄρους" ' ἐν 

καὶ Ραηθοῖ. 
ῥαθάμιγγες (Ποπι. «{ 5360) ῥανίδες, ἡ 

ὁ ἀπὸ τῶν ἵππων κονιορτός. οἱ δὲ στα- 
γόνας. 

ῥᾳ9υμεῖν οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμὲν τὸ τοῖς 
ἀφροδισίοις σχολάζειν, ἀλλ ἁπλῶς τὸ ἀρ- 
γεῖν καὶ τρυφᾶ», παρὰ τὸ τὰ ῥᾷστα τῷ 
Φυμῷ διδόναι. Πολύβιος "πάντων εὖθαι- 
µονιζόντων τὸν Πόπλιον, καὶ παρακαλούν- 
τω» ἀναπαύεσθαι καὶ ῥᾳψυμεῖν ἐπεὶ πέρας 
ἐπιτέθεικε τῷ πολέμῳ, µακαρίζειν αὐτοὺς 
ἔφη ὅτι τοιαύτας ἔχουσι τὰς διαλήψεις., 

ῥᾳδυμία ἀμέλεια. 

δν νά 

| 
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ῥαιβός διεσεραμμένος. καὶ ῥαιβό- 
χρανος κορ ύνη" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 3δ) 
"καὶ τὰν ῥαιβόκρανον ἐυστόρῷυγγα κορύ- 
ναν.. καὶ ῥαιῤοσκελής (ΑΡ 6 196) ὁ πά- 
γουρος. 

Ῥαιδεστός πόλις. 

ῥαίδιο» τὸ φορεῖον, ἢ τὸ ἅρμα. 
ῥαικάνη ἡ µάστιξ. 
᾿Ραΐκος ὁ Γωμαῖος. ῥέκος δὲ διὰ τοῦ 

ε ψιλοῦ σημαίνει τὴν ζώνην, 
{ .. / τε «ς ΄ ῥαϊκός ὁ ὁρμώμενος. 
ῥαίκτωρος εἶδος ἀξιώματος. 
ῥαένω ῥαμῶ. 
ῥαΐσας (Ώειιορίὴ. 1 13) ὑγιάνας, ῥᾷον 

ἔχων ἐκ τῆς νόσου" ῥάΐζω γὰρ τὸ καταπαύω. 
ῥαιστήρ ἡ σφῦρα, παρὰ τὸ ῥαίω τὸ 

φθείρω, ἡ φῴείρουσα τὰ ἐντιδέμενα. ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 117) 'ἐκ πυρὸς ὁ ῥαιστὴρ 
καὶ ὁ καρκίνος ἡᾗ τε πυράγρη ἄγκεινρ 
Ἡφαίσιω, καὶ αὖδις Ἡ 5) '"οὐδ' εἴ µε 
χούσειον ἀπὸ ῥαισεῆρος Ὅμηρον στήσητε 
φλογέαις ἐν «{ιὸς ἀστεροπαῖς. 

ῥαιφερενδάριος ἀξίωμα “Ρωμαϊκόν. 
ἤγουν ὁ ἀναφορεύς. 

ῥαίω φδείρω. 
(Ῥαίωνος ὄνομα κύρια». 
ῥακιοσυρραπτάδη (Α Ran. 866) τὰ 

ῥάκη συλλέγω»' ῥάκια γὰρ τὰ διερρωγότα 
μάτια. ᾿ 

ῥάκος τὸ τριβώνιο». καὶ τὸ προσωπεῖο», 
ὑτι ῥάκεσι κατεκολλᾶτο" ἀριστοφάνης Ran. 
408) *oð* γὰρ τὸ ῥάκος ἐξεῦρες. ἡ δυτικὴ 
ῥάκει, καὶ πληθυντικῶς τὰ ῥάκη. 

Ῥωκώκης ὄνομα κύριο». Aelian. Υ. Η. 
1 04. 

ῥάμνος ἀκανφῶδες φυτὸν µέγιςο». πᾶ- 
σαν δὲ ἁμαρτίων ἄκανδαν καλεῖ ἡ γραφή. 
Theodoret. in Ps. 57 9. 

Ῥαμνουσία Νέμεσις. αὗτη πρῶτον 
ἀφίδρυτο ἐν “Αφροδίτης σχήµατι' διὸ καὶ 
κλάδο» εἶχε µηλέας"' ἱδρύσατο δὲ αὐτὴν 
Ἐρεχθεὺς μητέρα ἑαυτοῦ οὖσαν, ὀνομαζο- 
µένη» δὲ Λέμεσιν καὶ βασιλεύσασαν ἐν τῷ 
τόπῳ. τὸ δὲ ἄγαλμα Φειδίας ἐποίησεν" οὗ 
τὴν ἐπιγραφὴν ἐχαρίσατο "4γορακρίῳ τῷ 
ΠΠαρίω ἐρωμένῳ. ὃς καὶ Ὀλυμπίασι τῷ ὃα- 
κτύλῳ τοῦ «Πιὸς ἐπέγραψε ' Παντάρκης κα- 
λός"' ἦν δὲ οὗτος ᾽4ργεῖος ἐρώμενος αὐτοῦ. 
λέγεται δὲ καὶ παροιμία ᾿Γαμνούσιος, ἐπὶ 
τῶν σαφῶν καὶ ἐλλογίμων. 
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Ῥαμνούσιος ἐπὶ τῶν σοφῶν καὶ ἑλλο: 
riuuv Ῥαμνοῦς }ὰρ δῆμος Αττικῆς, ἐν ᾧ 
καὶ "ντιφῶν ἤκμασε κατὰ ῥητορικήν, ὃν 
πολλοὶ µιμήσασθαι «Φέλοντες παροιμίαν ἕλι- 

πον τῷ βίῳ, ὧστε τοὺς καλοὺς ᾿Ραμνουσίους 
καλεῖν, 

ῥάμφος ῥύγχος, ὀρνίδων πρόσωπον. 

ῥάμφος ἐπὶ ὀρνέου, ῥύγχος ἐπὶ χοίρου. 8ο]. 
Α Αν. 947. 

ῥανίσι». ῥανίς ῥανίδος. 
ῥαντόν ποικίλον. 
ῥάξ ῥαγός ἐπὶ σταφυλῆς, ῥώξ δὲ ῥωγός 

ἐπὶ φαλαγγίου. καὶ ῥαγολόγος ὁ ἐχῖνος. 
ῥάξαι ἀντὶ τοῦ καταβαλεῖν. οὕτως 

“ἀπολλόδωρος. 
ῥᾷον εὐχερές, εὔκολον. καὶ παροιμία 

"ῥᾷον ἢ τὸ Ὄνειον ὑπερέβησαν οἱ Βοιωτοί, 
ἐπὶ τῶν τοὺς ὄρους καὶ τὸ µέτρον ὑπερβαι- 
όντων" Ὄνειον γάρ ἐστιν» ὄρος, πρὸς ὃ οἱ 
ὅροι τῶν Ἠοιωτῶν ὡρίζοντο. 

ῥᾷόν τις τοὺς ὀδόντας ἠρίθιησεν 1; 
τοὺς δακτύλους,, ἐπὶ γερόντω». Lysius αρ. 
Athen.p.612 B. 

ῥᾳόνως εὐκόλως. καὶ ῥάως ὑμοίως. 
ῥαπές ῥάῤὂος, 
ῥαπίσαι πατάξαι τὴν γνάθον ἁπλῆ τῇ 

χειρί. Ὁ λέγουσι καὶ ἐπὶ κόρρης. 
Ῥπριάς ἡ «{ημήτηρ. ᾿Ρᾶρος γὰρ ἔσχεν 

υἱὸν Κελεόν, Κελεὸς δὲ Τριπτύλεμον. ὁ δὲ 
᾿Ρᾶρος πλανωιένη» τὴν «{ήμητραν καὶ ζη- 
τοῦσαν τὴν κόρην ὑπεδέξατο ἐν τῷ οἴκῳ, 
ὑπὲρ της τοιαύτης οὖν χάριτος ἡ {ημή της 

τὺν ἀπόγονον ᾿Ράρου Τριπτόλεμον —38 
τὴν τοῦ σίτου γεωργίαν, παρέσχε δὲ αὐτῷ 
καὶ ἅρμα πτηνῶν ὁρακόντων, εἲς ὃ ἐποχού- 
µενος ὁ Γριπτύλεμος περιῄει πᾶσαν τὴν /ῆν 
διδάσκω» τὴν τοῦ σίτου γεωργίαν. 

ῥάρον ἰσχυρό». 
ῥάρος ἡ γαστήρ, καὶ ῥάριον τὸ ῥρέφος. 
ῥᾷστα ῥᾳδίως, εὐχερῶς' ''Πολυνείκην 

— * 12 * 2* J “. 

ἐᾶν ἄταφο», ὅτι ῥᾷστος ὧν ἐπὶ τὴν πατρίδα 
ἐστράτευσε.' 

ῥαστώνευσις' 'ὃ δὲ τὴν κατασκευὴν 
τοῦ νεὼ πρεσβυτέραν τῆς ἑαυτοῦ ῥᾳστωνεή» 
σεως ποιησάµεένος, στέφανον ἐψηφίσατο ἡ 

βουλὴ δάφνης αὐτῷ." 
ῥᾳστώνη ἀνάπανσις, τέρψις, τρυ ή, εὖ- 

κολία, ῥαφυμία, ἡδυπάθεια, χαυνότης, ἀρ: 

γία. εἴρηται καὶ ῥᾳστω»εύειν ἐντῷ λή (39) 
«4ίωνος ᾿Ρωμαϊκῶ». 

Ῥαμνούσιος — ῥάχιν 
12 ΄ ΄ * ⸗ 8 

καὶ ἀνειμένον» βίον ἀσπαζομένους. 
ῥαφανγίς. ῥαφανῖδά φασιν ἄττικοὶ ἓν 
— - . ς ἡμεῖς ῥάφανον καλοῦμεν, πάλιν δὲ ῥάφανο 

* 5 - ’ - ⸗ * * 

r ἡμεῖς κοάβη». εἴρηται δὲ ῥαφανὶς παρὸ 
τὸ ῥαθίως φαίνεσθοι" λόγος γὰρ ὡς σπειρο- 
μενα Φάττον ἁγίασι (9ο. APlut. 044). καὶ 

ῥαηανιδωδῆναι καὶ τέφρα τιλθῆναι 
ν 3 * — 

παρά {ριστοφάνει Nub. 107898) ἐπὶ τῶν 
2 - ή: - * 

ἀσελγῶν"' οὕτω γὰρ τοὺς ἁλόντας «ιοιχοῖς 
* ”.”. . - ῃ * 

eitoyrot θαφανῖδας λακβάνοντες καθίεσαν 

εἰς τοὺς πρωκτοὺς τούτων, καὶ παρατέλλον- 
; * 

τες αὐτοὺς Φερμὴν τέφραν ἐπέπαττον, βα- 
σάν . { . 3 * — 3 "9 . 3 
ἀνους κανας ἑἐργαςσμενο. καὶ αὖθις GNub. 

.. . * * 62 — ..- 

981) ᾿οὐδ ἄν ἑλέσθαι δειπνοῦντ ἑξην χε 
/ * * 13. ον * 

φάλαιο» τῆς ῥαφανῖδος, οὐ ἂν ἄνηδο 
τῶν» πρεσβυτέρω» ἁρπάζειν, οὐδὲ σέλινον, 
οὐ X 4 οσα) 1» η) 1 ) — ο’ " 

ο οψοφαφγεῖν, ουόε κιΣΙρειν, ου σχες 
η) Μο) 1. αν ΄ 4 ο 2 

τω πὀδ᾽ ἐναλλάξ. κεφάλαιον δὲ ῥαφανῖδος 
2 

τὴν κεφαλήν φησι, τὸ πρὸς τὰ φύλλα καν 

λῶδες, οὐκ ἔτεμνον δὲ κατὰ µῆκος ὡς νν 

ἀλλὰ κατὰ κύκλον τὴν θαφα»ῖδα. κιχλίευ 
δὲ τὸ κύλας ἐσθίειν' οἳ δὲ τὸ ἀτάκτως 
7ελᾶν. 

* 

Pdqæeæru ὄνομα πόλεως, Ioſeph. B. Γ. 4exatr 
* ’ 7 ’ 
ραφίς είδος ἰχγύος. 

ῥαχ ὃ έντος ῥαγέντος. 
ῥαχίαν οἱ “ἄττικοὶ τὴν ἀκτήν, καὶ τὸν 

τόπο» αὐτὸν ᾧ προσαράττει τὸ χῦμα. 
Θουκυδίδης (4 19) οὕτως. οἱ δὲ Ἴωνες τὴν 
* — 

ἄμπωτιν καὶ τὴν ἀναχώρησιν τῆς Φαλάττης. 
. ’ 3 “ο ραχίας λαλίστερος, ἐπὶ τῶν ἆδο 

, } ε υ « , - 3 — λέσχω», παρ ὅσον τῇ ῥαχίᾳ συνεχῶς ἐπιβα]- 
᾿ — 

λονται τὰ κύματα καὶ ψόφον ἀποτελεῖ. 

ῥαγέζειν τὸ διαιρεῖν τὰ µέρη τῆς ῥά: 
* 4 σι * 

λεως, ἥτοι διακόπτει», ὡς φησιν Εὐριπίδες 
road. 117). 

ῥαχίζει» τὸ ἀλαζονεύεσθαι, καὶ ῥαχιν 
, ε 3) κ.” ῃ - ϱ. ὁ 

στής ὁ ἁλαζών' Θεύπομπος Παμφίέλη "τού: 
τω» ἁπάντων ὃ ῥαχιστῆς «Πημοφῶν." 

ραγίζων σφάζων, διακόπτω Σοφοκλῆς 
(ΑΙ. 50). ᾿Ἱκύκλῳ ῥᾳχίζων' ἀντὶ τοῦ καά 
πάντα τύπον τῆς ἐπαύλεως σφάζων, διὰ τὸ 
τὴν πρώτη» καὶ μεγάλην ὁιακοπὴν κατὰ τὴν 
., ͵ — * * ϱάχι’ γίνεσθαι. ἐκ μεταφορᾶς δὲ καὶ τοὺς 

[ή -- — 

μεγάλα κακουργοῦντας ῥάχιστάς φαμεν. 
{ ΄ - v J - 

ῥαγύίης φραγμοῦ, ἡ δέσκης τῶν φρᾶ 
— ε 4 — 

vöπν Ηρόδοτος 7 37). 
. - ο) ο» 

ῥράχιν ὁὀσφῦν, ἡ τὸ νωτιαῖον κέρας, Ἱ 
ἄκανθα τοῦ νώτου. ἡ εὐθεῖα ῥάχις, ῥάχεω: 

χι 

᾿ῥᾳστώνῃ συζῶντας | ῥάχει. 



ῥάψαι -- 

θάψαι συνδεῖναι. 
— * ---. * ῥάψῳ δεῖν αδειν “4ριστοφάνης Eeel. 

4 "“ῥαψωδεῖν ἔσται τοῖς παιδαρίοισι τοὺς 

ἀνδρείους ἐν τιᾷ πολέμω, κεῖ τις δειλὸς γε- 

Ἱέηται, ἵνα (ὴ δειινῶσ' αἰσχυνόκιενοι. 
ῥαψῴδηια ψεῦσμα. 
ῥαψωδία φλυαρία, λόγων συναφή, ἆδο- 

λεσχία. καὶ ῥαψωδὸς ἡ Σφὶγξ ἡ ῥάπτουσα 
J »ε/ * 22 — 42 

τὰς ᾠδάς. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ῥαψωδοῦ καθ 
κ .. [) 1 2 

Όμηρο» ἢ μεῦ’ Ὅμηρον ἦν ἄν. Σοφοκλῆς 
.”. — ντ) ε “ 4 

(08 9013) πῶς οὐχ, ο ᾗ ῥαψωδὸς ἐνφάν᾽ 
ἵν κύων, πηὔδας τι τοῖσὸ ἀστοῖσιν ἐκλυ- 
ποιον; περὶ τῆς Σφιγγός φησι. 
ῥαψῳδοί οἳ τὰ Ομήρου ἔπη ἐν τοῖς | 

δεάτροις ἀπαγγέλλοντες' οἳ ἐκλήθησαν οὕτως 
ἰπεῖ ῥάβδους ἔχοντες ἀπήγγελλον. ῥαψωδῆσαι 
ὑέ ἐστι τὸ φλυαρῆσαι, ἢ τὸ ἁπλῶς λαλεῖν 
εεὶ ἀπαγγεῖλαι χωρὶς ἔργου τινός. 

ῥάω» εὐθυμότερος. καὶ ἀπήμων. 
Ῥέα ὄνομα φΦεᾶς. 
Ῥεθέκκα ὄνοια κύριον, ἡ µήτηρ τοῦ 

Ιακώβ. 

ρεγεὤνος. 

ῥέγκουσι (Α Nub. 6). τοῦτο ποιοῦσιν οἱ 
αθέως καθεύδοντες. οἱ δὲ μηδὲν φρον- 
πζρντες κοιμῶνται. 

ῥεδίω» ἁρμάτων. 
ῥέεθρον ῥεῖθρον. 
ῥέζει Φυσιάζει, ποιεῖ, ἱερατεύει, παρα- 

πενάζει. 
ῥέζεσκον (ἨΠοπι. ϐ 950) ἔπραττον. 
ῥέΦος πρόσωπο», ἐρύθημια, μέλος, σπλάγ- 

(ΑΡ 7 222) "ἐνθδάδε τῆς Τρυφέρας 
ἰαλακὸν ῥέφος, ἐνθάδε κεῖκαι τρυγόνιον.” 

Ἴμηρος (Χ 362) ἐκ ῥεθέων πτα- 
ιένη “ιδόσδε βεβήχει.. καὶ ῥεθδομαλέδαι 
 τρυφεροὶ τὴν σάρκα. λέγεται γὰρ καὶ 
ᾗον τὸ σῶμα θέθος, καὶ κλίνεται ῥέθους. 

ρεῖ ῥέει. 
ῥεῖα ῥᾳδίως, εὐκόλως, εὐμαρῶς, ἴσχυ- 

ιῶς, καὶ ῥεῖον εὐχερές, εὔκολον. 

ῥεῖα ζώοντες (Ποπ. 7 138) ἀπόνως καὶ 

ἱμόχθως. 
ῥειαιιενῇ ἐν καύδρφ τόπῳ. ει ν. εἶα- 

ον" 

ιερή. 
ς - * νά 

ρεῖθρον τὸ κύμα. 
ρείτης ὁ ῥέων. 
t ΄ ” -- . ν 

Ρειτύς ὄνομα ποταμᾶ καὶ εώνες. 

Ῥειώνη» τὴν Ἡραν. 
ερ ν) P / 2 — 
ρέκαυτο»ν παρα Γωμαίοις ἀποχῆς εἶδος. 

Ῥήγουλος 9.1 

ῥέκος ζῶμα, ζώνη. 
ῥέκτῃη ἀνδρί τῷ πράκτῃ. 
ῥελατορία ἀναφορά. 
ῥειβώδους ἡμελημένης' Polyb. 46 89) 

τῆς δὲ πολιορκίας ῥεμβώδους γενομένης ὁ 
μὲν Σκόπας ἠδόξει καὶ διεβέβλητο νεανικῶς,' 
καὶ αὖθις 'εὑρὼν δὲ αὐτὲς διαρεμβομένους 
κατὰ τὸ τέμενος ἀόπλες, τότες ἀπέκτεινε. 

ῥέκει πειρᾷ, ὀδυνᾷ, σήπει. 
"Ρέμος ὄνομα κύριον, 

Γο Ρέμφις ὄνομα κύριον. 
Ώς ῥέξαι ποιῆσαι, πρᾶξαι" φηναῖοι δὲ δῦ- 
σαι. παρὰ ᾿Επιχάρμῳ τὸ βάψαι. 

ῥέπει κλίνει. 
ῥερυδμῶώσθαι ἐσχηματίσθαι, συγχε: 

κρίσθαι. 
ο (ποιητικῶς) κεῖται (Ποπῃ. 

ῥεῦμον βρέφος »εογνόν. 

ῥευξωρία παρὰ Ῥωμαίοις ἡ μετὰ ἀν- 
ὀρὺς καὶ γυναικὸς ἀλληλοκληρονομία. 

ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. εἴρηται 
παρ Ὁμήρῳ (Ρ33), ὅτι ὃ μωρὸς μετὰ τὸ 
γενέσύαι τὸ πρᾶγιια ἐπιγινώσκει. 

Ῥήβας ὄνομα ποταμοῦ. 
ῥηγεῖς οἱ βαφεῖς, καὶ ῥῆγος τὸ βαπτὸν 

Ἱάτιον. seh. Hom. 1661. 
“Ῥηγίλαος ὄνομα κύριο». 
᾿Ρηγἴνος γραμμιατικὸς ἔγραψε τὸν λεγόμε- 

νυν Πολυμνήμονα. 
“Ρηγῖνος ὁ ἀπὸ τοῦ ᾿Ρηγίε. 
Ῥηγίνους τὰς δειλάς' Ἐέναρχος γὰρ ὁ 

Σώφρονος τῇ μιμογράφε υἱὸς ἐκωμώδει τὺς 
ἱῬηγίνες ὡς δειλές, ὑπὸ «4{ιονυσί τᾶ τυράν- 

νου πεισθείς. καὶ παροιμία '“"Ῥηγίνε δειλότε- 

[σον 

ρος”.. ἐπὶ τιῶν καθ’ ὑπερβολὴν δειλῶ». καὶ 
“εδειλότερος τᾷ παρακύπτοντος. 

Ρήγιον τόπος. 
ηγῖνε αἰγιαλῶ. Hom. A 437. 

διαιρεῖται καὶ διακόπτεται. 
καὶ ῥήγνυσιν ἀντὶ τῇ προΐησι», ἐκπέμπει" 
«ἄἰλιανός ''καὶ ῥήγνυσι φωνὴν ἱκέτιν ἐξ αὐ- 
τῆς ἐκβιασθεὶς τῆς ὀδύνης-”' καὶ ῥηγνύμε- 
νο» (Ποπη. 4 435) διαρρησσόµενο», καὶ ῥή- 
γνυσκε (Η 141) διέρρησσε. 

ῥῆγος τὸ βεβαμιμιένον ἱμάτιον. 
| 'Ῥήγουλος ὄνομα κύριον. ὅτι οἱ Καρχη- 
| δόνιοι πολλοῖς ἀτυχήμασε δουλωθέντες τὸ 
φρόνημα 'Ρήγελον τὸν στερατηγὸν Ῥωμαίω», 
ὃν μικρῷ πρόσῦεν ὑπὸ χεῖρα πεσόντα σφίαι 

ῥήγνυται 
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πικρῶς τε καὶ βαρβαρικῶς ἐκόλαζον, τότε 

τῶν» δεσμών ἀνέντες τά τε ἄλλα φεραπεύ- ̓  

σαντες πρὸς τὰς οἰκείες ἐξέπεμπον, εὕρασθαί 

τινα µετρίαν τὸ πολέμα κατάθεσιν καὶ τῶν 

αἰχμαλώτω» ἀντίδοσιν τῇ συμπράξει τοῦ | 

ἀνδρὸς οἰόμενοι. ὃ δὲ πρὸς τὴν Εώμην ἅμα 

πρεσβέίαις Καρχηδονίων ἀφικόμενος ἔς τε 

τὸ συνέδριον παρελθῶν τὰς μὲν συνήθεις 

τοῖς ὑπατικοῖς τιμὰς διωθήσατο, οὐ μετεῖναι 

τῆς πολιτείας αὐτῷ λέγων ἀφ' οὕπερ ἡ τύχη 

δεσπότας αὐτῷ Καρχηδονίως —— πα- 

ρῄνει γε μὴν. τοῖς ἐν τέλει τῆς βουλῆς άπεί- 

πασθαι παντελῶς τὰς Φιαλλαγὰς καὶ μὴ 

ἀνεῖναι τὲς ἐναντίες ἐς τὸ ἀνέλπιστον ἤδη 

ἀφιγμένυς" οὐ γὰρ εἶναί πως ἄξιον ἀνδρὸς 

ἑνὸς µόνε καὶ ἤδη 7ηθαιοῦ ὀλίγων τε ἄλλων 

ὑπολελειμμένων ἐς τὴν Καρχηδονίων πολλὰς 

χιλιάδας ἀλλαξαμένες αὐξῆσαι τὴν τῶν ἔναν- | 

ῥηίδιον — ῥητορεκή 

Ῥή νεια νῆσος πλησίον 4Ηλ. καὶ Ῥηνία, 

ῥῆ "ες πρόβατα. ἡ εὐθεῖα ὁ oi⸗. 

ῥήξ ῥηγός ὁ τῶν -... ἀρχηγος. 

ῥήξας χόψας' (loseph. A. I. 8141) ́  3 

ῥήξας τὰ κλήκατα ἐβοήθει καὶ ρήδαι 

ὁμοίως. 

ῥηξήνορες ἀνδρεῖοι: (ΑΡ Τ 1342) “τέμρος 

χιλλῆος ῥηξήνορος, ὃν ποτ χαιοὶ δώμι- 

σαν Τρώων δεῖια καὶ ἐσσομένων.) 

ῥηξέφλοια ῥήξαντα τὸν φλοῦν, —* 

χάρυα. 
— φωνή» Φιάτορον εἰπέ (Α Με. 

ϱ60) "ἀλλ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβετίε 

ἤθεσι — στεφανώσας, θῆξον φωτ; 

ᾗ τοὶ χαΐρεις, καὶ τὴν σαυτΏ φύσιν επί. 

ῥησείδιον λεξείδιον. 
ῥή αεις λόγοι. 
ῥησίαρχος, ὃς ἐρέει τὰ Φέσφατα, περ 

τίων δύναμιν. ἐφ᾽ οἷς ἀγασθέντες αὐτὸν οἱ ' ̓Επιχάρμῳ, ῆτοι παρὰ τὴν ῥῆσιν εἰρήσο Ἱ 

Ῥωμαῖοι τὴ» μὲν πρεσβεία» ἄπρακτον τῶν 

Καρχηδονίων ἀποπέμποσι», αὐτὸν δὲ πρὸς 

βία» ἀφαιρεῖσιλαι τῶν ἀγόντω» ἐπεχεέρου». 

ὃ δὲ οὐ µενετέον αὐτῷ φήσας ἐν πύλει ἐν ; 

τῆς ἴσης οὐ μεθέξει χατὰ τὲς πατρίς | 

Φεσμοὺς πολιτείας, πολέµυ νόμῳ ὀολεύειν | 

ἑτέροις ἠναγκασμένος, ἔἴπετο τοῖς Καρχηδο- 

γίοις ἑκούσιος, τά τε δάκρυα τῶν οἰκείων 

καὶ τὰς ὀλοφυρμὰς ἀκλινῶς ὁιωθησάμενος. 

ἐπανελθὼν Φὴ οὖν πρὺς τὴν Καρχηδόνα 
παντὶ κολάσεω» εἴδει καταναλίσκεται' πρὸς 
γὰρ δὴ τοῖς πολλοῖς αἰκισμοῖς οἴκη φασὶ 

περιτεθέντος αὐτῷ στενοῦ καὶ Ἰσομέτρου 

πῷ σώματ!, αἰχμαῖς σιδηραῖς κατὰ τὸ ἐντὸς 

πεπυχνωμένου, διαφθαρῆναι αὐτόν, άπα- 

γορεύοντα μὲν πρὸς τὴν ἀκλινῆ στάσιν, πε- 

θπίπτοντά δὲ ταῖς αἰχμαῖς ἔν τε ταῖς ἐπὶ 

τῶν τοίχων ἀναπαύσεσι καὶ ὅλως ἐν ταῖς 

ἐξαλλαγαῖς τᾷ σχήματος. καὶ ὃ μὲν οὕτως 

ἐπεπράγει. Dio 0.99. fr. 43 28. 
ῥηέδιον εὔκολον. καὶ ῥηιδίως. 
ῥηινός ὁ ῥυπαρός. 
ῥηίστη ἀρεστή. sch. Hom. ὁ 565. 
“Ῥήλαιμος ὄνομα τόπου. 
ῥῆμα λέγεται ἡ ἁπλῶς ῥηματικὴ φωνή, 

οἷον τύπτω γθάφω, ἁπλῶς µόνο» λεγόµενον' 
τὸ ὃ ἐκ τῆς ἁπλῶς ῥηματικῆς φωνῆς ση- 

µαινόµενο» κατηγορία καλεῖταν.. 
ῥήματα ἀντ ἀλφίτω», ἐπὶ τῶν μὴ 

ὧν τις δεῖται διδόντω»ν, ἀλλὰ φωνὰς µόνας 

πρρϊεμένω». 

ὡς “σχληπιάδης ἐν σ΄ Ταγωδμέων, ἃμ. 

στο» αὐτὸν }εγονέναι ἁλήθειαν εἰπεῖν. ἐς 

νετο δὲ καὶ ἕτερος. 

ῥησικοπεῖν δημηγορεῖν. Ῥο]γλάυε. 

ῥῆσις μακρά διεξοδικὸς λόγος μακρό 

“Ῥῆσος ὄνομα κύριον. στρατηγὸς τὸ 

Βυζωντίων, τὰς οἰκήσεις ἔχων» πρὸ τῆς 5: 

λεως» ἐν τόπῳ ἐπιλεγομένῳ Ῥησείῳ, οὐ: 

νῦν ὁ οἶκος τᾶ μεγάλε μάρτυρος Gieduen 

γνωρίζεται» ἦλθεν εἲς συμμαχία» τῶν Τεω, 

καὶ καταλύσας ἐν τῷ πεδίῳ τῷ πρὸ μν 

πόλεως κειµένω ἀτυχῶς ἀπήλλαξε: διά ντος 

γὰρ ἀάιομήδης καὶ ᾿Οδνσσεὺς τῶτον κε" 

σφάζεσι. 
ῥήσσω αἰτιατικῇ. 
ῥητίνη. 
ῥητόν ὡρισμένον, φανερό»' Θουκι ῥιόη, 

(4 69) '"Συνέβησαν τοῖς «4δηναίοις ϱητὸ κ’ 

ἕκαστον ἀργυρίου ἀπολυδῆναι, ὅπλα ταφή 

δόντας.,. καὶ αὖδις ἐν οὐδενὶ χρόνῳ 1 

ποτε ῥητόν τι χρυσίον ἐκομίσαντο ἐκ Ἵν 

µαίων οἱ καθ’ ὑμᾶς Φαρακηνοί.” 

ῥητοφεία. 
ῥητορεύω. 
ῥητορική ἐστιν ἐπισεήμη δικαίων. οὐ) 

δὲ ῥητορικῆς τόλµης τὸ μὴ ἀρνεἴσθαι . κη. 

πιθανὶν δὲ τῶν πραγμάτων ἐπεισφέριν ” 
τίαν. Φαμάσκιός φησι περὶ Ἰσιδωφὸ * 

τῇ ῥητορικῇ προσέσχε τὸν νᾶν ὃ τι καὶ ἡ 

ἄξιον, τὸ σοβαρὸν. αὐτῆς καὶ ἁλαζσσο 

εὐλαβηθεὶς καὶ µισήσας.᾽ 



ῥητορικὴ γραφή — δινόν 
Ν΄ ῥητορικὴ γραφή, ἣν ἠγωνίοντο οἱ 
ῥήτορες"' οὐ γὰρ πάσας ἠγωνίζοντο τὰς δί- 
κας τιν παλαιῶν οἱ ῥήτορες, ἀλλ’ ἐνίας. 
ἄλλοι δὲ θητορικὴν γθαφὴν εἶναι λέγεσι τὴν | 
κατὰ ῥήτορος Σινοιιένην 7θάψαντός τι 
εὐπύντος ἢ πράξαντος παράνομο», ὥσπερ λέ- 
γεται πρυτανικὴ γραφὴ ἡ κατὰ πρυτάνεως 
χαὶ ἐπιστατικὴ ἡ κατὰ ἐπιατάτου. 

ῥητορικὴ 7ραφἢ ἡ ἔοικεκαλεῖσφαιἡ κατὰ 
φήτορος γοάψαντος | ῆ εἰπόντος ῆ πράξαντος 
παράνομο». ἴσως δὲ καὶ κατὰ τᾶτο ῥητορι- 

καί τινες γραφαὶ καλᾶνεαι, ὅτι κατὰ ὃδια- 
φόρες »όμες αἱ τῶν ῥητόρω» γραφαὶ εἰσ- 
άγονται. 

ῥῆτραι συνΘῆκαι, λόγοι, ὁμολογίαι. Ί-α- 
- 3 ᾽ ΄ . ρανεῖνοι δὲ νόµες καὶ οἷον ψηφίσματα. παρὰ 

. , ε « 
«“Πακεδαιμονίοις ῥήτρα «4υκάργα νύµος, ὡς 

— J ἐκ χοησμοῦ τιθέµενος. οἳ δὲ ῥήτρας ὑπιο" 
λογίας, οἳ δὲ συγγράμματα, καὶ ῥητρο- 
φύλακας τὸς συγγραιιµατοφύλακας. οἱ 
δὲ στρατιῶται, δὲ οὓς προείρητο ἡ ῥήτρα, 
ὥστις αὐτῶν τὰ γῶτα στρέψας ἐπὶ τὸ στρα: 

, ”, { , ’ ς 4 

τοπεύον τοι, ὡς πολέμιος ῥαλλόμενος υπὺ 
- “ 3 - } / R 241 

τῶν φίλων ἀλγεινῶς ἀπονθάνοι. ο δὲ 
χρθησμὸς λέγει ῥήτραν σαφοῦς τε καὶ ἐναρ: 

γοὺς χρησμοῦ." 
ἑ ὁ 3 * J * 1 ’ 

ῥήτωρ τὸ παλαιὺν ἐκαλεῖτο ὁ ὑήμῳ 
3 ς . 6 2 — 2, 

συμβουλεύων καὶ ὁ ἐν ὁήιιῳ ἀγορεύων, εἴτε 
ἱκανὺς εἴη λέγειν εἴτε καὶ ἀθύνατος, εἶτε καὶ 
ἀπὸ τὸ ῥελτίστου καὶ δικαιοτάτου συµόου- 
λεύων εἴτ ἐπ) οἰκείοις λήμμασι. καὶ ὁ «Ίη- 
µοσφθένης τᾶτον καλεῖ ῥήτορα, ἐπειδὰν λέγι 

(15 20) "᾽ῥήτωρ ἡγεμών», καὶ στρατηγὸς ὑπὸ 
τότῳ.. καὶ ἑτέρωδι 64! 189) "ἐγὼ ὁ εἰ μὲν 4 
συμβολεύων υμεῖν ὅτι ἂν συμφέρει» ἡγ ήταν ῥή: 

τωρ ἐστίν, ar άρνᾶμαι ὅτε φύγοιμι ἂν τε- 

νομα τῶτο" εἰ δὲ οἵης ἐγὼ καὶ ὑμεῖς δὲ 
ὁρᾶτε, ἀπαιδεύτες καὶ — ὑμῶν πεπλετη- 
κότας, ἃκ ἂν εἴην ὅτος ἐγ καὶ πολλοῖς 

ψηφίσµμασι παραγέγράπται ολ) ἐκ ῥη- 
— 2 

λῆς, εἰ εἰσφέρει τις γνώµη», ἀλλὰ μὴ αὐτὸς 
ἰδίαν τύχη» ἠγόμενος, | .. 

ερ ’ . 

ῥήτωρ συνήγορος, ὑικολόγος. καὶ ὁ τὴν 
’ / 9— 

δία» ἀποφαίνων γνώµην κριτής, παρὰ 3ο- 
φοκλεῖ, 

J “ν ** ς — ε 8 . 

ῥηχιάδαι ἡ ῥηχάδαι οἳ τῆς καταδί- 
κὺς εἰς τὰς ῥαχίας ῥάλλοντες. 

ἐα 4 Ἡ , 

ῥῆχος φραγµός. Ηρόδοτος (7 37 et 143). 
ῥία ἀκρωτήρια ὄρθια, καὶ τὰ εἰς «ά: 

6 15 7 

λασσα» ἐκκείμενα, παρὰ τὺ ῥαΐζειν, Ὁ ἔστιν 

Ὀ 

ο) 

6 | 

— —— — — — —— — — — 

ον ον νο ——— 
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εἲς ὀξὺ λήγειν. καὶ Θεκυδίδης (3 86) 'οἳ 

μὲν μὴ ἐκπλεῖν ἔξω τῶν ῥίων ἐς τὴν εὖρυ- 
χωρίαν φοβόμενοι. 

Ῥιανός ὁ καὶ Κρής, ὢν Βηναῖος Βήνη 
δὲ πόλις Ιέρήτης. τινὲς δὲ Ἱεραίΐτη», ἄλλοι 
δὲ Ἰθώμης τῆς Μεσσήνης αὐτὸ» ἱσεόρησα». 
ὅτος δὲ ἦν τῆς παλαίσερας πρότερον φύλαξ 
καὶ ὀῆλος, ὕστερον δὲ παιδευθεὶς ἐγένετο 
γραμματικός, σύγχρονος Ερατοσθένης. ἔγρα- 
γε» ἐμμέτρως ποιήματα Ἡρακλειάδα ἐν βι- 
βλίοις ὁ’. 

ῥιγεδανός ὁ φρικώδης. 
ῥιγηλή ἡ ταχέως ῥιγῶσα" '"ὁ γὰρ ἔγωγ 

ὧδε ῥιγηλήν) 

ῥιγίον νόσος, 
ῥιγοῖ ψύχει συνέχεται ἀπὸ κρύες. γ΄ συ- 

ξυγίας τῶν περισπωµένω». πάντως δέ µοι 
ῥιῶν δθηκεῖς ἀντὶ τοῦ ῥιγοῦν, δωρικῶς, 

Ἀριστοφάνης Ὄρνισι (989), 

ῥίζα καὶ ῥίζωμα. 

Ῥίζωνος. 
ῥικνά ἐρρυτιδωμένα, ἀσθενῆ, σεσυρ- 

µιένα.. πάσης δὲ ἐδωδῆς ἠπορημένοι ῥικνοὶ 
μαὶ κατεσκελετευιιένοι ἔκειντο.” 

ῥικνοῦσθδαι τὸ διέλκεσθαι καὶ παντο- 
δαπῶς διαστρέφεσθαι κατ εἶδος. λέγεται 
δὲ ῥικνοῦσθαι καὶ τὸ καμπύλον γίνεσθαι 
ἀσχημόνως κατὰ συνεσίαν καὶ ὄρχησιν, κάμ.- 
πτοντα τὴν ὀσφῦν. «Ἑοφοκλῆς Ἰχρευταῖς. 

ῥέιφα ῥᾳδίως, εὐχερῶς' "ἡ γάρ σ 
ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν ἔκτεινε», 

λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα”. (ΑΡ 7203), 
ῥίν ῥινός. καὶ ῥῖνες οἱ µυκτῆρες. καὶ 
αὐτοῦ ῥενηλατούμενος ἐλαυνόμενος, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἰχνευτῶν κυνῶν. 
ῥενή τὸ χρυσοχοϊκὸν ἐργαλεῖον" ἐν ἐπι- 

᾿οάμμασι (ΑΡ 6 909) ΄ῥινήν τε κνησίχρυσον 
ὠκεδήκτορα, καὶ αὖθις (6 305) 'αἵ τε χα- 
ρακταὶ ῥιναί.. ῥίνη δὲ ὄνομα ἰχθύος. καὶ 
ῥίνημα. 

ῥινηλασία ἡ ὄσφρησις, 
ῥινηλατῶ. 
Ῥίνθων Ταραντῖνος κωμικός, ἀρχηγὸς 

ες χαλριένης ἱλαροτραγωδίας, ὃ ἔστι φλυα- 
κογραφία. εἱὸς δὲ ἦν κερωµέως, καὶ γέγο- 
νε» ἐπὶ τὸ πρώτη Ππτολεμαίη. ὁράµατα δὲ 
αὐτᾷ κωμικὰ τραγικὰ λή. 

θινολαβῤίές, 
ῥιγόν ῥύρσαν, δέρµα" (ΑΡ 7 172) ᾿ῥινοῦ 

χερμαστῆρος ἐύστροφα κῶώλα τπαίνων -4λ- 

2* 

ες 
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χιµένης πτανῶν εἴργον ἄπωθε νέφος. καὶ ῥοάς ῥεύματα. καὶ ῥοά εἶδος δένδρ». 
ῥινοτόμος ὁ τὰ δέρματα τέμµνων"' δινὸς ῥόγα ἡ τῶν βασιλέων εὐσέρεια καὶ φι- 
γὰρ τὸ δέρµα. λοτιία. 

* ” { { 22 * J * δέ J ῥενιῶ ῥινήσω. καὶ ῥινώμενος μύκτη- ῥοδακινέα τὸ δένδρο», 
ριζόµενος. Ἱο  Ῥοδανός ποταμός. 

Ῥίένων» ὄνομα κύριον. Isoerat. 18 6. Ἱο Ῥόδια μύρα. καὶ Ῥόδος ἡ νῆσος, καὶ 
ῥίο» τὸ ἀκρωτήριον. Ρόδιος ὁ ἀπὸ τῆς Βόδου, καὶ Ῥόδτον φε- 
Ῥίπαια ὄρη. τόν. ῥόδειος δὲ στέφανος. 
ῥιπάς ἀνέμεῃ συστροφή. περὶ -4γαμέμνο- Ῥοδίων 'Ῥοδίωνος ὄνομα κύριον. 

*2 νός φησι» Ηλέκτρα (103) "ἀλλ οἱ μὲν δὴ Ῥοδίω» χρησμός, “Ρόδιοι τῇ {ιδία 
λήξω θρήνων στυγερῶν τε Υόων, ἔστ᾽ ἂν |4θηνᾶᾷ Φύοντες καθ’ ἑκάστην — * ἐνδιι- 

λεύσσω παμφεγγεῖς ἄστρων» ῥιπάς, λεύσσω τέλουν τῷ ναῷ εὐωχούμενοι" οὐκ ἦν δὲ «ὲ- 

δὲ τόδ᾽ ἦμαρ, μὴ οὐ τεκνολέτερ ὡς τις | τοῖς ἴθος ἀμίδα εἰσφέρειν. — — 
ἀηδὼν ἐπὶ κωκυτῷ τῶνδε πατρῴω» πρὸ roç δὲ πάλιν ἀνεπυνθάνοντο χαλκῆν η ὀστρα- 
θυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν.. ὁ δὲ νοῦς, | κίνην; ὃ δὲ ὀργισθεὶς ἀπεφήνατο μηδετέρα». 
ἀλλ οὐ λήξω θρήρων οὔτε ἡμέρας οὔτε διὸ τὴν παροιµίαν τάσσεσθαι ἐπὶ τῶν πε 
νυκτός, ὀδυρομένη ἕως ἂν νύκτα καὶ φῶς | ριεργότερον πυνδανομένω». 
βλέπω, ὥστε μὴ ἀηδόνος τρόπῳ ᾖχώ τινα Ῥοδογούνη γυνὴ μὲν 'Ὑστάσποι, Ἐέρ- 
προπέµπειν τῶν Φρήνων πρὸ τῶν πατρώω»ν | ου δὲ καὶ «αρείου µήτηρ. Harp. 
θυρῶ», ῥοδοδάκτυλος ῥοδόχρους. 

ῥιπῆς ὑρμῆς, φορᾶς, βολῆς. ῥιπίς δὲ ῥοδοειδής ὁ χαροποιός. 
πλέγμα παρ Ηροδότῳ ϱ 46 ). ἐν ἐπωράμ- ῥόδον ἀνεμώνῃ συγκρίνεις, ἐπὶ τῶν 
ματι (ΑΡ 6290) ᾿ῥιπίδα τὴν καλακοῖσιν ἀεὶ | ἀνόμοια συμβαλλόντων. καὶ ἑτέρα παροιμία 
πρηεῖαν ἀήταις. "ρόδα μ’ εἴρηκας᾽ ἀντὶ τοῦ ἐμοὶ τὰ παρὰ 

σοῦ εἰρημιένα ῥόδα ἐστίν, ἐπὶ τῶν κεδαιρύν. 
των τινάς' ριςοφάνης (Nub. 907). καὶ 
ἑτέρα παροιμία ᾿'ῥόδον παρελθὼν μηχέτι 

ῥιπίξεται ὀπτῶται' τὸ γὰρ πῦρ οἱ ἄν- 
ὕρωποι ταῖς ῥιπίσιν ἐρρίπιζον. 4ριστοφάνης 
(Εοο]. 870) "τὰ τεκάχη ῥιπίζεται."' καὶ ἐκρι- 
πισθέντες ἀντὶ τοῦ ἐξαφθέντες"' 'οἳ δὲ! ζήτει πάλιν, 

συνενθουσιῶντες αὐτοῖς, τῇ παραφόρῳ τῇδε Ῥοδόπη ὄνομα κύριον. καὶ ὄνομα ὄρες 
φιλοτιµίᾳ ἐκριπισθέντες, ἀπολώλασι»."' οὕτω | ἐν Θράκῃ, ὅθεν ἔχει τὰ ῥεύματα ἛἜβρος ὁ 
φησὶν «4ἰλιανύς (αξ. ν. παράφορος). καὶ ἐν  ποταμὸς Θράκης. 
ἐπιράμματι («ΑΡ 6 101) "Ἱπυριτρόφες τε ῥί- 'Ῥόδος ἡ νῆσος, ἥτις καὶ “Πίνδος καλεῖ 
πίδας πυρη»έμες.᾽' τω. καὶ ἸΚολοσσαεῖς οἱ οἰκήτορες διὼ τὸν 

— — — — 

ῥιπίζω αἰτιατικῇ. κολοσσύν. 
ῥιπές ῥιπίδος. καὶ ῥιπίδιον. ἹῬοδοχάρης ὄνομα κύριον. καὶ χλένεται 
ῥιπός φρυγάνου, ψιάθου" (Α Ῥαο, 698) | Ῥοδοχάρους. 

᾿κέρδες ὁ) ἕκητι κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. 
καὶ ῥίπεσι (ἨΠοπι. ε256) τοῖς τῆς ἰτέας κλά- 

{ , ει - «λε , * 

ῥοδωνιά ἡ τῶν ρόδων φυτεία, ὡσπερι 
Ἰωνιά ἡ τῶν ἴων. Harp. 

δοις. ῥοῦδωνιά ἔστι ιιὲν ὁ τῶν ῥόδω» λειιών 
ῥίπτω αἰτιατικῇ. | ἄλλοι δὲ καὶ τὴν ῥοδοδάφνην οὕτω φασί 
Ῥισμός ὄνομα κύριον (απ Piyuoc Ἠοπι. Γκαλεῖσθαι, ἕτεροι δὲ εἶδος ἀμπέλεη φερόσης 

Υ 485). [κ παραπλησίαν τῷ ῥόδῳ κατὰ τὸ 
ῥιψαδαγείρων. Σρῶμα. 
ῥίψασπις δειλός, καὶ “Ῥόδωνος ὄνομα κύριον. 

πολεμικός. ὴ Ῥοδώπιδος ἀνάνθημια ὀβελίσκοι ὃν 
ῥιψοκινδύνου ἐχονσίως πρὸς κίνδυνον ! «Ίελφοῖς πολλοί. ᾽Απελλᾶς δὲ ὁ Ποντικὸς 

ἐρχομένου" "ὃ δὲ ἔρρωτο βοηθεῖν τοῖς κιν- | οἴεται καὶ ἐν «4ἰγύπτῳ πυραμίδα, 'Ηροδότα 
δυνεύουσι καὶ χθήξουσι συμμαχίας ῥιψοκιν» | (2 194) ἐλέγχοντος τὴν δόξα». ἦν δὲ Θρᾷσοι 
ὀύνου τινός” ἑαυτᾶ γὰρ ἴδιον ἐνόμιζε τὸν | τὸ γένος, ἐθούλενσε δὲ σὺν 2 Teiduort 
τοιοῦτον καιρόν. ΠΜππυληναίῳ, ἐλυτρώσατο δὲ αὐτὴν Χάραξος 



Ῥοδῶπις -- ῥοπή α 

ὁ Σαπφοῦς ἀδελφός. ἡ δὲ Σαπφὼ 4ωρί- | 
χαν αὐτὴν καλεῖ. 

Ῥοδῶπις ὄνομα κύριον, καὶ Ρού- 
πειος τάφος. 

ῥόζειν ῥέγχειν, ὑλακτεῖν, κυρίως κιὲν ἐπὶ 
τῶν κυ»ῶ», μεταφορικῶς δὲ καὶ ἐπὶ ἄνθρώ- 
πω». 

ῥοή φορά, ῥεῦσις. 
ῥοῦεἴ ὁρμᾷ. 
ῥοῦθιάζουσι»ν ἀθρόως καὶ μετὰ κτύ- 

που φωνῆς ὁρμῶσι καὶ ἐσθίουσι»' “άριστο: 
φάνης Aech. 773) ''οἷον ῥοθιάζεσιν, ὦ πολυ- 
τέμηὺ’ Ἡράκλεις, ὡς τραγασαῖα τὰ χοιρία, 
ἀπὸ τοῦ τρώγειν, ἤ ἀπὸ πόλεως. ῥοθιάζειν 
δὲ τὸ ἐρέσσειν εὐτόνως' “ριστοφάνης Βα- 
βυλωνίοις “Ἱκατάγου ῥοδιάζων" φησί. καὶ 
πάλιν "ναῦς ὅταν ἐκ πιτύλων ῥοθιάζῃ σώ- 
φρονι κόσμῳ.᾽) 

5 ῥό9ιον τὸ μετὰ ψόφου κὔμα ἢ ῥεῦμα, 
παρὰ τὸ ταχέως ῥεῖν. σηµαίνει καὶ τὴν εἶρε- 
σίαν, καὶ ῥοδιάζειν τὸ ἐρέσσειν εὐτόνως. 
το δὲ εἰς τὴν Φάλωτταν ἐμπίπτοντες τοῦ 
ῥοῦίου ἐνεφοροῦντο," καὶ αὖδις (Α Eq. 549) 
᾿Ἱαἴρεσθ' αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόψιον. Ὑπερίδης 
τῷ ῥοθίῳ ἐπ εἰρεσίως κέχρηται συντονω- 
τάτης' φησὶ γοῦν "τὸ μὲν οὖν τῶν ἐλαννόν- 
των πλῆθος καὶ τὸν τοῦ ῥοθίου ψόφον καὶ 
τὸ μέγεθος τοῦ σκάφες ἐκπεπληγμένοι δει- 
»ῶς ἦσαν. "κτύπος τε ῥοθίη καὶ χρεµε- 
τισμὺς ἵππων ἀλλήλοις ἀντεπατάγει φησὶν 
“4ρριωνός. καὶ αὖδις ὁ αὐτός ΄σοῖχον ἕνα 

ὁπλιτῶν προβεβλημένων τὰς ἀσπίδας, πολλῷ 
τῷ ῥοθίῳ καὶ ἅμα ἐγκελευσμῷ παντοίῳ ἐν 
χρῷ τᾶ ἀεὶ ἐμπεποιημένα ζεύγματος παρα- 
πλέεσι. καὶ αὖθις "τῆς εἰρεσίας τὸ ῥόθιον.”' 

b ῥόδιον σὺν ὁρμῇ τινὶ καὶ ῥύμῃ" Ἰώση- 
πος (Β. ]. 6 2 ϐ) "'ῥόθιον ἐκ πλαγίου παρε- 
λαύνων ἵππον ἁρπάζει τινὰ φεύγοντα τῶν 
πολεμίων.. καὶ αὖθις ᾿ἐνσείει αὐτοῖς τὴν 

ἵππον ἀθρύαν" οἳ δὲ διεσοβήθησαν ὑπ αὐ- 
τῆς, οὐκ ἐνεγκόντες τὸ ῥόθιον, τητέστι τὺ 
ὁρμητικὸν καὶ ὀξύρροπο» μετὰ ἤχε. 

ο ῥόψιον καλεῖται παρὰ τὸν ῥόθον τὸν ἐκ 
τῶν κωπῶν ἀκουόμενο», ὅταν σφοδρῶς ἐλαύ- 
γωσι. Harp. 

ῥοδοπυγίζω» λάθρᾳ τύπτων κατὰ τῆς 
πυγῆς πλατείᾳ τῇ χειρὶ ἢ πλατεῖ τῷ ποδί. 
τῇ πυγῇ ῥόθον ποιῶν. φο]. Α Eq. 793. 

ῥόὺῳ ὁρμῇ. 
ῥοιά τὸ ῥοΐδιον. 
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ῥοίακες' '' ὀέδωμι δὲ τῷ Καλλινίκου 
Ἱπαιδίῳ ῥοιάκων» ζεῦγος, ψιλοτάπιδα, ἀἄμφί- 
ταπον περίστρωµα, προσκεφάλαιᾳ δύο τῶν 
καλλίστων”' (Ὀίομ. 1. 572). 

ῥοιῤβ δεἴν ἀναρροφεῖν. λέγεται καὶ ῥοῖ- 
βδος παρὰ “4ρισοφάνει ἐν Νεφέλαις (406). 

ῥοιζηδόν σφοδρῶς, μετ ἤχθ,. ἀπειλητι- 
κῶς. 

ῥοῖζος ῥύμηῃ, ἦχος' Ἰώσηπος (Β. Ἱ. 3 
7 21) "οὕτω δὲ ῥοίζω καὶ βίᾳ τοῖς Ῥωμαίοις 
ἐνέπεσον ὡς ὁιαρρῆξαι τὰς τάξεις. καὶ 

ῥοίζημα (Α Αν. 1189) ὁ ἦχος. καὶ ῥοίζη- 
σεν (Ποιη. Κ 503) ἐφώνησε», ἤχησε. 

ῥοΐσκοι κύμποι χρυσούὔφαντοι, ὅμοιοι 
ῥοιαῖς, εἲς κόσµο» δὲ ὄντες τῆς τοῦ ἱερέως 
στολῆς. Ἐκοά. 28 et 30. 

Ῥοιτειεύς ἀπὸ τύπου. 
ἀκρωτήριο». 

Ῥοέτης ὄνομα κύριον. 
ῥομιβεῖν σφενδονᾶν, καὶ ῥόμβος ἡ κί- 

νήσις. ''πλήξας ῥομβωτ δούρατος οὐριάχῳ" 
(ΑΡ 6111). 

ῥόμβον κίνησιν, ἢ κύλινδρον' ἐν ἐπι- 
γράμμασι (ΑΡ 6 33) "᾿"Φύννων εὐκλώστοιο λί- 
νου ῥυσσώμασι ῥόμβον φράξαντες ;λαυκαῖς 
ἐν παρύδοις πελάγευς.᾽ 

ῥόμβος"' (ΑΡ 6 160) ᾿Ἱστρεπτὸν Βασσα- 
ρικᾶ ῥόμβον Βιάσοιο µύωπα, κύλινδρο». 

ῥομβοστωμυλήθρα. Εὐβουλίδης φη- 
σίν (αρ. Ώϊορεη. 1,. 2108) ᾿ἐριστικὸς κερατίνας 
ἐρωτῶν, καὶ ψευδαλαζόσιν λόγοις τοὺς ῥήτο- 
ρας κυλίω», ἀπῆλθ' ἔχων «4{ημοσφένους τὴν 
ῥομῤῥοστωμιυλήθραν." 

Ῥομελίας ὄνομα κύριο». 4 Regg. 15 325. 
ῥομφαία τὺ κιακρὸν ἀκόντιον, ἢ µά- 

χαιρα. 
ῥόπαλα τὰ ξύλα, παρὰ τὸ ῥαπίζειν ἢ 

τῇ ῥοπῇ ἀλοιᾶν' (ΑἈ Ran. 47) τίς νοῦς; 
κόθορνος καὶ ῥόπαλον."' τουτέστιν εἲς ταὐτὺ 
ξυνήλθον, ἐπὶ τῶν ἀξυμφώνων πραγμάτων». 
τῶτο δέ φησιν Ἡρακλῆς πρὸς τὸν «4{ιόνυσον" 
ὁ γὰρ κόθορνος γυναιξὶν ἁρμόζει, 

ῥοπαλέζει κινεῖ καὶ στρέφει ὡς ῥόπα- 
λον. καὶ ῥοπαλισμός ἡ τάσις τοῦ αἰδοίου, 
ὁ τέτανος. 

ῥοπή. ψυχῆς μὲν ἴδιον ὁρμή, σώματος 
δὲ ῥοπή. εἴη ἂν οὖν ὁρμὴ ῥοπῆς βελτίω», 
ἐπεὶ καὶ ψυχὴ σώματος. τὸ γὰρ βέλτιον 

καὶ χεῖρον συγκρινόµενα κατὰ τὰ ἴδια αὐτῶν 
ἔχει τὴν διαφοράν, καὶ κατὰ τῶτο τὸ βέλ- 

καὶ Ῥοίτειον 
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τιο» ὑπερέχει τᾶ χείρονος. οἷον, εἰ ζῴα ὁ Φεὺς 
καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἵππος, κατὰ κιὲν τὺ γένος 

τὸ κοινὸν οὐδὲν ἀλλήλων διαφέρει, ἐπεὶ δὲ 
βελτίων ὁ μὲν Φεὸς τοῦ ἀνθρώπα ὁ δὲ ἄν- 
Όρωπος τὸ ἵππα, λείπεται τὴν διαφορὰν 
αὐτοῦ εἶναι κατὰ τὰ ἴδια. εἰ οὖν Φεᾶ μὲν 
ἴδιο» ἀθανασία, ἀνθρώπε δὲ τὸ ἐπιστήμης 
δεκτικόν, ἵππου δὲ τὸ χρεμετιστικόν, ἡ άνα- 
νασία ῥελτίων τᾷ ἐπιστήμης Φεκτικοῦ, τὸ 
δὲ ἐπιστήμης δεκτικὸν τᾶ χρεμετιστικΏ. οὗ- 
τως ἡ ῥοπὴ καὶ ἡ ὁρμή. Φοκεῖ δὲ τὺ ῥέλ- 
τιο» καὶ τὸ χεῖρον ἐν τοῖς ὁμογενέσιν εὖναι, 
ἐπειδὴ καὶ ἡ σύγκρισις ἐν τοῖς κοινωνίαν 
ἔχουσι πρὸς ἄλληλα. καὶ ὑπὸ µία» ῥυπὴν 
ἥ τε διάνοια τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὰ θιατε- 
ταγµένα προηγόρευο» ταῖς τάξεσι. 

ῥοπή κλίσις" 'Ὁ δὲ νοµίσας ἐπὶ ῥοπῆς 

κεῖσφαι τὴν τῆς πατρίδος ἡγεμονίων ἐπετε- 

λέσατο πρᾶξιν µνήµης ἀξίων."' 

ῥόπτρον ῥόπαλον, ἢ πωγίς, ἢ τιμωρία. 

ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 674) "δῆκα δέσοι τάδε 

ῥύπτρα, παραρρίψασα δὲ κισσὸν χεῖρα πε- 

θισφίξω χρυσοδέτῳ σπατάλῃ.” 

b 

ρ ῥόπτρο». «4υσίας κατὰ «νδοκίδου ἆσε- 

βείας' 'ἔδησε τὸν ἵππον ἐκ τ ῥόπτρου τᾶ 

ἱεροῦ. νῦν τὸν τῆς Φύρας κρίκον λέγει. 

Ἠατρ. 
ῥουβαῖουβος απ σουβάδιουβος ſsub⸗ 

adjuva) παρὰ Ῥωμαίαις ὁ τὸ ῥοηῦᾶ βοηθός. 

Ῥουβίμ ὄνομα κύριο». 
Ῥουτίλιος Ῥοῦφος ἐπὶ Φκιπίωνος τν 

καὶ αὐτῷ συνεστράτευεν, συγγράψας τὰ 

τότε φθάσαντά γενέσθαι’ ὃς τηνικαῦτα χι- 

λίαρχος ἐγεγό όνει, ὡς φησὶν «ἄππιανὸς ἐν τῇ 

Ῥωμαϊκῇ Ἱστορία isp. 88). 

Ῥουφῖνος. οὗτος ἐπὶ Θεοδοσίου ἠν, 

βα νώμων ἄνθρωπος καὶ κρυψίνας. ήσαν 

δὲ οὐτός τε καὶ Στελίχων ἐπίεροσεοι τῶν 

Θεοδοσία παίδων. ἄμφω τὰ πάντα συνήρ- 

παζο», ἐν τῷ πλούτῳ τὸ κράτος τιδέµενοι, 

χαὶ οὐδεὶς εἶχεν ἶδιο» υὐδέν, εἰ μὴ τούτοις 

ἔδοξε. ὁδίκαι τε ἅπασαι πρὸς τότων ἐδικά- 

ζοντο᾽ καὶ πολὺς ἦν ὄχλος τῶν περιδεύνεων, 

εἴ πό τινι χωρίον ὑπάρχοι παντομιγές τε 

καὶ εὔκαρπον' καὶ ὃ δεσπύτης εὐθὺς συ»ήρ- 

παστο κατηγορίας πεπλασμένης εὐλόγου, ὐιὰ 

τινῶν ὑφειμένω» ἐνηδρευμένος, καὶ ὁ ἆδι- 

κόµενος ἠδικεῖτο τῦ ἀδικᾶντος κρίνοντος. ἐς 

τῶτο δὲ ὁ Σοφῖνος ἐχώρησιν ἀμετροκάκου 

πλεονεξίας ὥστε καὶ ἀνδρώποδα ὁημόσια 

| 

| 

ῥοπή ὃ — ῥύβδην 
΄ 4 3 ο — ⸗ 

ἀπηιπόλει, καὶ ὅσα δημόσια δικαστήρια 
Ρουφίνῳ πάντες ἐδίκαζον. καὶ ὁ τιν κολά- 
χω» περὶ αὐτὸν ὄχλος ἦν πολύς, οἱ σὲ κύ- 

λακες 20ὲς μὲν καὶ πρώην ὁδεδρακύτες τᾶ 
καπχλείου καὶ τῷ τὰ ῥάθρα καλλύνει» καὶ 
τόδαφος κορεῖν, ἄρτι δὲ χλαμέδας τάς τε 
εὐπαρύφες ἐνδεδικότες καὶ περόναωις χρυεσαῖς 
Φιαπεπερονη! μένοι καὶ σφραγῖσι χουσοδέτοες 
διέσφη μένοι. τὰ δὲ πολλὰ κατὰ Ῥεηφίνα 
εὗροις ἐν τῇ τᾷ Σαρδιανᾶ Εὐνωπία χρονο: 
γθαφίᾳ (p. 112 Nieb.). 

ὅτι ἐπὶ Aoxudis καὶ Ὀνωρία, τότω» ὧχρι 
ὑνομάτων ἐχόντιων τὺ κράτος, ἡ πᾶσα ἀρχίὴ 
καὶ ὀύναμις ἦν κατὰ μὲν τὴν ἑώαν παρὰ 

Ῥηφίνῳ, κατὰ δὲ τὴν ἑσπέραν ἐπὶ Ἀτελίχω- 
νος γώ. ὑδίκαι τε πᾶσαι παρ αὐτοῖς 
κατ ἐξησίαν ἐκρίνοντο, καὶ ἀπήει κεκρατγ- 
κὼς ὁ χρημάτων» τὴν ψῖῆφον ὠνάμενος πολ- 
λῶν ἢ οἰκχειότητι τὴν τοῦ δικάζοντος ἐπι- 
σπώµενος εὔνοιαν. στήµατα δὲ ὅσα τὰς κε- 
ρίες ἐν τοῖς ἁπάντων ἐποίει στόµασι» εὐδαί- 
µονας ὀνομάζεσθαι, µετήει πρὺς τύτες, τῶν 

κὲν δωρεαῖς Νεραπευύντων καὶ τότω τὸ σν- 
κοφαντεῖσθαι ὁιαφευγόντων, ἑτέρω» δὲ τὰ 
οἰκεῖα προϊεµένων ὑπὲρ τᾶ τυχεῖν ἀρχῆς } 
ἄλλον τινὰ πρίασθαι τῶν πόλεων ὄλεῦφρον. 
παντός δὲ εἶδας πονηρίως ταῖς πόλεσιν ἐπι- 

πολάζοντος, ὁ μὲν ἁπανταχύόθεν πλῦτος ἐς 

τὴν Γυφίνη καὶ Ὑτελίγωνος οἰκίαν ἐσέρρει, 
ἡ δὲ πενία κατὰ πάντα τόπον ἐπενέπετο τὰς 

— * ή μα } — 

τῶν πάλαι πλητεάντων οἰκίας. Ἰσῷάνοντο 

δὲ τῶν γινομένων» οἱ ῥασιλεῖς οὐδενός, ἀλλ 

ἔγραφον κύνον ὅσα ᾿Ρεφῖνος ἐπέκαττε καὶ 
ο . η * 7 8 2 

Φτελίχων. ἐπεὶ δὲ ἄσπετος ἡν αὐτοῖς πλᾶ- 

τος συνειλεγμένος, δη καὶ τὴν βασιλείαν 
αν — 224 21 — — “”. 

ἑαυτῷ μνᾶσθαι ὁ Γηφῖνος ὠνειροπόλει, 7ο- 
sim. 5 1. 
P — 2 * — 3 

ἄφος Εφέσιος ἰατρός, γεγονὼς ἐπὶ 
Ἰραΐανῦ σὺν Κρίτωνι. φέρεται αὐτᾶ ῥεῤλία 

4 — J — J ⸗ 

πλεῖστα, ἐξ ὧν καὶ ταῦτα, περὶ διαίτης έ, 
περὶ διαίης πλεύνειων ἁ, περὶ τοαυματικῶν 
φαρμάκων ώ, περὶ τραυματισμό ἀρθρω» ἆ, 
περὶ σύκων ἁ, περὶ τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς 
ῥιῤλίον ά, περὶ γάλακτος βιβλίον ἁ, περὶ 

* J 
ol ῥιῤλίον u, περὶ μέλιτος. 

ε πο.” .. - 
ρόχύαι. καὶ ϱὐχῦεον ἑἐστένα-ον. 

ο 7 

ῥόχΦει ἦχον ἀπετέλει. Hom. ε402. 
ῥοώδης ῥεύματα ἔχων. 
ῥύῤόην (Ατϊίοι. Ἡ Α Ρ. 624 924) ὡς ἐπὶ 

4 * - - 

ῥεύματος, σφοδρῶς, φοβερῶς, δαψιλῶς. 



|.) 

ὀέγχοςα ---ῥυμουλκᾶὰ 

ῥύγχος"' 4ριστοφάνης (Αν. 36098) 'ἐλελεῦ, 
χώρει, καθὲς τὸ ῥύγχος" κα µένειν ἐχρῆν.) 

ῥύγχος τὸ πρόσωπο» καὶ Ἀρατῖνος καὶ 
ἕτεροι. 

ῥύδην σφοδρῶς καὶ ἀθρόως: ὅτω Κρα- 
τῖνος. λέγεται καὶ ῥυὸ όν" ''ῥυδὸν ἀφνείονται" 
«Ποπ. ο 435) ἀντὶ τῇ ῥύδην καὶ ῥευσεικῶς 
πλετᾶσιν. ἢ κεχυµιένως, ἀντὶ τὸ πάνυ. 

ῥυήτω φθαρήτω. 

ῥυηφενής ὁ πλόσιος. 
ῥυθμέξει, αἰτιατικῇ, διατυποῖ, κάνο-ι 

νίζει, εὐθύνει. «Παμάσκιος (Ῥμοι. ρ. 330 b) 
"ἀλλ ὅσα ἔγραψε, τὺ μὲν ἑψηλόναν τε καὶ 
τελεσιηργὸν εἶχεν, τοῖς δὲ ἔπεσιν ὁ πάνυ ἦν 
συνηρµοσµένα. ἀλλὰ τότω» ὅσον ἄμετρον 
ἀπέβαινε καὶ ἄλλως ὁ κατὰ τὸν πρεπώδη 
ῥυθ[ιόν, ἐμοὶ ἐπανορθᾶσδαι ἐπέτρεπε.) 

ῥυθμός τάξις ἐμμελὴς ἀκολόθε ἆρμο- 
νίας, μέλος εὔφωνο», σύγκρισις. 

πατὴρ µέτρα ῥυθμός"' καὶ ὅτι ἀρχαία ἡ 
τῶν µέτρων καὶ ῥυθμῶν ὐιδασκαλία Eeh. 
A Nub. 636). ᾿ὃ δὲ τὰς αὐλητρίδας κελεύει 
ῥυθμόν τινα — ἐπαυλῆσαί οἱ. 

ὅτι ὁιαφέρει ῥυθμός κιέτρα τῷ τὸν μὲν 
γενικώτερον εἶναι, τὸ δὲ µέτρον ἑπάρχειν 
εἶδος τῇ ῥυῦμᾶ. Φεωρεῖται γὰρ ὁ ῥενμὸς 
καὶ ἐπὶ τιῶν κροτάντων ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς 
ποσίν' ὅταν γὰρ ἡ ταχεῖα καὶ βραδεῖα τῶν 
ποδῶν ἄρσις καὶ θέσις λόγον ἔχωσι πρὸς 
ἄλληλα, ῥυ9 ιὸς γίνεται. καὶ ἐντεῦθεν ἀπὸ 

κιεταφορᾶς τάτων ἡ τοιάδε τῶν συλλαβῶν 
συμπλοκή, ἣν παραλαμβάνοµεν πρὺς τὴν 
τῶν µέτρω» γένεσιν, πόδες ἐκλήθησαν. καὶ 
ἐπὶ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιάτων 
ὁ ῥυμὸς λέγεται, σι μμετρία ὧν τᾷ χρύνη 
ἐν ᾧ ἡ κίνησις γίνεται. καὶ γὰρ τῶν ερη: 
µάτων» τῶν αὐλῶν τὰ μὲν ἐπὶ πλείονα χρό- 
»0Ο» τοῖς ὁακτύλοις ἐπιπωμάζεσι τὰ δὲ ἐπ 

ἐλάττονα, καὶ ὅτω τῶν ἀπηχήσεων τὴν μὲν 
μακροτέραν ποιᾶσι τὴν δὲ ῥραχυτέραν. καὶ 
ἔτι τῶν τρηµάτων τὰ μὲν µείζονά εἶσι τὰ 
δὲ ἐλάττονα, καὶ τὰ μὲν ἐγγυτέρω τῆς ἐπι- 
γλωττίδος τὰ δὲ πορρωτέρω. καὶ τὰ μὲν 
στενώτερα ὀξύτερά ἐστι τῶν εὐρυτέρω» (διὸ 
καὶ αἱ τῶν παίδων φωναὶ καὶ αἱ τῶν γυναι- 
κῶν ὀξύτεραι), τὰ δὲ εὐρύτερα βαρύτερα. 
ὁμοίως καὶ τὰ ἐγγυτέρω τῶν πορρωτέρω 
ὀξύτερα. ὧν τῇ συμµετρίᾳ ἡ ἁρμονία καὶ 
τὸ µέλος γίνεται. ῥυθ]μὸς οὲ τῇ τὸ ταχέος 
καὶ βραδέος. ὁ μὲν ἂν ἐπὶ τῶν ἄλλων | 
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ῥυθμὸς κατὰ τὸ βραχὺ καὶ βραδὺ χαρακτη- 
ρίζετωι, ὁ δὲ ἐπὶ τᾷ προφορικᾶ λόγε κατὰ 
τὸ μακρὸν καὶ βραχύ: ὅσπερ καὶ µέτρον 
μόνος λέγεται. οὐκ ἐπὶ τῶν ποιητικῶν δὲ 
λόγων ταῦτα µόνον Φεωρεῖται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
τῶν ῥητορικῶν. Philopon. in 2 46 anima LS α. 

ῥυκάνα τεκτονικὺ» ἐργαλεῖον' (ΑΡ 6 204) 
"καὶ πέλεκυν ῥυκάνα» τ εὐαγέα καὶ περια- 
γὲς τρύπανον.. δηλυκῶς ἡ ῥυκάνα. 

Ῥύκου κριθοποµπία. Ἐρατοσθένης 
ἐν τῷ ὑ΄ φησὶ βασιλέα τᾶτον αἰχμάλωτον 
γενόµενο», εἶτα ὁ ὑποσερέψαντα εἷς ἑαυτὸν τῇ 
πόλει “4θηναίων κριθὴν ἐκπέμψαι. 

ῥῦμα φυλακή" (8 ΛΙ. 199) "χαλεπὸν πύρ- 
Ίου ῥῦμα πέλονται,' ἀντὶ τᾶ εὐτελὴς πό- 
λεως φυλακή. "ἐς τόξο ῥῦμα περιέπλεο» 
τοῖς Ῥωμαίοις οἳ βάρβαροι, πόλλ' ἅμα βέλη 
ἀφιέντες..  Εὐνάπιος Φρ. 104 δν | πέτρα 
δέτις ἀπεσπασμένη ἐ ἐς τόξε ῥῦμα,) ̓ τωτέστιν 
ἕλκυσμα. καὶ αὖδις “κραταιῶς ἐκ τήτων 
ἀνῆπτον τὸ ῥύματα, λαμβάνοντες ἐκ τῶν 
κατ ἄλληλα πλοίων, καὶ κατείχετο τὸ ζεῦγμα 
τοῖς ῥύμασι. καὶ αὖθις (Ῥο]γὺ, ἃ 46) ϱύ- 
ματα δὲ καὶ πλείω ταῖς σχεδίαις ἐνῆψα», 
οἷς ἔμελλον οἱ λέμβοι ῥυμολκᾶντες ἐκ ἑάσειν 
φέρεσδαι κατὰ τᾶ ποτωμᾶ, ῥίᾳ δὲ πρὸς τὸν 
ῥοῦν κατέχοντες παρακομιεῖσφαι τὸ ὅλον 
ἔργον. καὶ αὖθδις Πολύβιος 4 36) ἐπὶ 
τότοις ἐπέστησαν τὰς Ἱππηγούς, ῥύματα 
δόντες ἐξ αὐτῶν ταῖς τᾷ τρίτα στύλεη ναυ- 
σύν, 1 27) "ἐρυμάλκεν τὰς ἱππηγοὺς μαῦς, 

ῥυμβεῖν ῥομβεῖν' τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς κι-. 
»ήσεως τοῦ ῥόμβα. «4ἴλιανός καὶ ἐρρυμ- 
ῥόνα τὰ Τιμιώτατα εἰς ἀσωτίαν άφειδεστά- 
την ἀπὸ τῇ ῥυμβονῶ ῥήματος. 

ῥύμῃ ὁρμὴ βιαία᾿ ριστοφάνης (Ἐοε]. 4) 
“κεραμικῆς ῥύμης ἄπο. καὶ αὖθις Εὐνά- 
πιος (ρ. 102 Νιου “τοσαύτη τις ἦν ἦ πρὸς 
τὸ ἀσελγέστερον ῥύμη τε καὶ φορὰ ὥστε οἱ 
ἄρχοντες τῶν πολεμίων ἡ σαν πολεμιώτεροι.”. 

ῥύμματα τρίµμµατα, σμήγµατα, καθάρ- 
ματα. 

ῥυμὸς τοῦ ἅρματος τὸ ἐκτεταμένον 
ξύλο» παρὰ τοὺς ἵππες ἕως τᾷ ζυγδ. καὶ 
σταθμίον τι παρὰ 'Ῥοδίοις, καὶ τῆς ἄρκτου 
οἱ κατὰ τὴν οὐρὰν τρεῖς ἀστέρες ὑπὸ Ἡρα- 
χλείτου. 

ῥυμοτομεῖται εἰς ὀρθὸν διακόπτεται. 
ῥυμοτομίαις εὐθύτησι, 
ῥυμουλκῶ ῥῆμα, τὸ τὰς ναῦς ἑλκύω. 



928 ῥυπαίνω -- Ῥωμαίων ἀρχή 

ῥυπαίνω ἀντὶ τὸ ὑβρίζω Φερεκράτης. | ὀνστάζειν ἕλκειν, 
ῥυπύόωντας. καὶ ῥύπος. Ἱο ῥυτά συνεσταλµένως εἰδύς ἐστι ποτη- 
ῥυππαπαῖ ἐπίφθεγμα ναυτικό», παρα- ei. «Πημοσθένης κατὰ ἸΠειδίη (158). ἐκτε- 

κελευστικὸν κωπηλασίας" ριστοφάνης Ran. ταµένως παρ ἡμῖν λεγόμενα. Ἠλτρ. 
11864) "οὐκ ἠπίσταντ εἰ μὴ μᾶζαν καλέσαι ῥύτειρα ἡ σώζασα. 
καὶ ῥυππαωπαῖ.” Ἱ ῥυτῆρα ἑλκτικόν, παρὰ τὸ ἐρύει». καὶ 

ῥύπτει ἀποκλύζει, σµήχει. καὶ ῥύπτο-  ύλακα. καὶ πλείως ἵππες παραλαβὼν ἀπὸ 
μαι ἀντὶ τὸ σµήχομαι"' ριστοφάνης (Λολ. ; ῥυτῆρος ἑλκομένες ἐπορεύετο. λέγεται καὶ 
17) "ἀλλ οὐδεπώποτ, ἐξ ὅτε ᾿γὼ ῥύπτο-) ῥύτωρ' (ΑΡ 6 37) ""Παωνὶ ὡραίων ῥύτορι 
µαι, ὅτως ἐδήχθην ὑπὸ κονίας τὰς ὀφοῦς ῥηκολίων. 
ὡς »ῦν.'' ῥύπτομαι ἀντὶ τῷ σµήχομαι. τῇ- ῥυτῇῆρες χαλινοί, ἡνίαι, ἑμάντες"' ἐν 
τέστι ζῶ, μεταφορικῶς' τῷ γὰρ ζῶνει ἔπεται : ἐπιγράμμασι (ΑΡ ὅ 917) "χρυσὸς ὅλες ῥυτῖ- 
τὸ ῥύπτεσθαι, ὃ ἔστι σµήχεσθαι' ῥύμματα ) ρας, ὅλας κληῖδας ἐλέγχει. 
γὰρ τὰ σμµήγµατα. η οὕτως. ῥύπτεσθαι τὸ Ῥύτιον ὄνομα πόλεως. 
σμᾶσθαι, παρεμπτώσει τῦ τ, τὸ τὸν ῥύπον ῥυτίς ἀσθένεια, γῆρας. ἐν ἐπιγράμεμιασι 
ἀφαιρεῖσθαι' ὁ δὲ ῥύπος και ἀφαίρεσιν | (ΑΡ 6323) "καὶ ῥυτιδόφλοιον σῦκον ἐποιιφά. 
τᾷ χ ὁ τῷ χρωτὶ ὑπὼν σπίλος. ὑπὸ κονίας | λιον.' καὶ αὖθις (7 317) 'ἀρχεάνασσαν ἔχω 
δὲ εἶπε τὰς ὀφρῦς παρ ὑπόνοιαν' δέον γὰρ τὴν ἑταίρην, ἧς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυκὲς 
εἰπεῖν ὑπὸ λύπης τὴν καρδίαν, ὑπὸ κονίας | ἔζετ ἔρως. 

δὲ εἶπε,. διότι οἱ κονίαν σμώµενοι δάκνοντα!  ῥύτορα φύλακα" ἐν ἐπιγράμμασι «ΑΒ 
τὰς ὀφρῦς. 6207) ᾿Ἱπορφύρεον χαίτας ῥύτορα κεκρύφα- 

ῥυσά ἡ μµάρανσις, ἡ γήρασις. λέγεται | λον. 
καὶ ῥυσή. Γ ῥυτός ἑλκυστικός. καὶ ῥυτῆρσι. 

ῥυσαί (ἨΠοπι. 1 205) ῥυτίδας ἔγεσαι. ῥυχάχετο» Φύρυῤβον, συρφετύ»' "4ρι- 
ῥῦσαι λυτρῶσαι. στοφάνης Lys. 170) "τὸν τῶν «4θηναίων γι 
ῥυσήματα τὰ ἐπὶ τῶν» ὄψεων τῶν γε- | εἡν ῥυχάχετον τίς ἂν πείσειε μὴ πλαδδεεῖν. 

γηθακότων σπιλώµατα. ῥύψαι σιῆξαι. 
ῥυσ9ήσομαι λυτρωθήσομαι. Ps. 1735. δῥωγαλέον ὁιερρωγός, διεσχισµένον. καὶ 
ῥύσια ἐνέχυρα" Toiooc ὠδίνων ὁύσια | ῥωγάς ᾗ διερρωγυῖα” Babr. 86 2) ἐν 1] 

δεξωµένη”. (ΑΡ 6 274). καὶ ῥεσιάζω" (Πίο- | ὁ) ἔχειτο ῥωγὰς αἰπύλων πήρα, ἄρτω» ἑώλων 
dor. exe. Ρ. 548) ᾿φασὶ δὲ τὸν νεανίσκον ἆνε- ) πᾶσα καὶ κρεῶν πλήρης. κανών' τὰ διὰ 

λεῖν καὶ τὴν πόλιν ῥνσιάζειν ἀντὶ τοῦ ἐν. τῇ ἄλεος ἀπὸ τριῶν παράγονται μερῶ», ἀπὸ 
έχυρα λαμβάνει. Ἰώσηπος «Β. 1. 1 19 3) Γὀνόματος, θεῖμα δειµαλέος, ἀπὺ ῥήματος, 

"πρῶτον μὲν γὰρ ῥύσιον τῶν πολεµίω» ἄγων | οἰδῶ οἰδαλέος, ἀπὺ ἐπιρρήματος, ῥίεφα ῥιμ- 
καὶ πολὺ συγκροτήσας ἱππικὸν ἐπαιίησιν , φαλέυς, καὶ παροξύνονται. σεσηµείωται τὺ 

αὐτοῖς περὶ «{ιόσπολιν. "ὅπως ἔχοι τὸ | παιδάλεος ὁ ποικίλος, καὶ κονισάλεος. 

ξόανον ῥύσιον ἐν Ἰδάκῃ Ὀδυσσεύς." καὶἡ, ῥωγμός ῥῆξις γῆς. 

τραγωδία Phil. 959) "φόνα δὲ ῥύσιον τίσω Ῥώνθωνος. | 

τάλας. ο Ρωμαίων ἀρχή. αὗτη τῆς 4σσυρίων 
ῥύσιον λυτήριον, ῥυπτήριον καθαρ-͵ καὶ Περσῶν καὶ Ἠακεδόνων τῶν πρὶν κα: 

τήριον. κρῷ ἑπερήρεν, ὁρισαμένῃ πέρωτα ἑαυτῆς 
ῥύσις ὕδατος ῥεῦσις' 'ἐδεδίεσαν τὴν | πρὺς μὲν ἕω Ἰνδὺς καὶ ἐρυθρὰν Φάλαττω 

τὸ ὑόατος σπάνιν διὰ τὸ µηδαμῇ φαίνεσθαι Γκαὶ Υεῖλον καὶ καταρράκτας καὶ λέμνην 

ὕδατος ῥύσιν ἁπλῶς."' ᾿ΙΜαιῶτιν, ὅσα δὲ πρὸς δυσμάς, ὠκεανόν τε 
ῥυσμός κατὰ “4βδηριτικὴν διάλεκτον | αὐτόν, ὃν μὴ μῦθον εἶναι τοῖς ἔργοις ἐδη- 

σηµαίνει τὸ σχῆμα. καὶ ἑτέραις δὲ λέξεσιν Γλώδη, μηδὲ ἄλλως πρὺς ψυχαγωγίαν τένομα 

οὐχ Ἑλληνικαῖς οἱ περὶ τὸν “4ῤῥηρίτην Am | αὐτῦ παρὰ τοῖς ποιηταῖς «δεσθαι, εἴγε καὶ 
µόκριτον χρῶνται' φασὶ γὰρ τροπὴν καὶ |ἡ Βρεττανῶν χώρα, ἣν περιρρέων» »ῆσον ἐρ- 
διαθιγή», καὶ σηµαίνει τούτοις ᾗ μὲν τροπὴ | γάζεται, νῦν εὑρεθεῖσα ἐν πέρασι τῆς ΄Ῥω- 
τὴν Φδέσιν, ἡ δὲ διαθιγὴ τὴν τάξιν, . μαίων ἀρχῆς ἀριθμεῖεαι. λεγέτω μὲν οὖν, 

| 

| 
| 
| 

| 
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Ῥωμαίων πόλις -- Σαβακῶν 

οτῳ δοχεῖ, ὡς ἀναμφίλογοι τῶνδε πρὸς τὰ 
σεαλαιὰ αἳ ὑπερβολαί, πλήθει τε χειρὸς τῶν 
ἐτεἐλθόντων εἰκάζοντι καὶ τόλμαις ἑκωτέρων 
καὶ στρατηγήσεσι καὶ μηχανήσεων ἐπινοίωις 
καὶ τῶν ἀντιπολεμησάντων ἀρετῇ. «4{έξιπ- 
πεος (ρ. ὃ Nieb.). 

ὅτι τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν αἴτιον αὐξηθῆναι 
τὸ φιλόμωχον τῶν ἐθνῶν καὶ τὸ εὐσύντακτον 
τῆς δυνάμεως. πάντες γὰρ οἱ πρὸς ἑσπέραν 
Φτυυμικώτεροί εἶσι τῶν ἐπὶ Φάτερα κατοικήν- 
τω», περητεύει δὲ 'Ῥωμαίοις τὸ τεταγµένον 
ἐν τῷ ἔργῳ καὶ τεχνικόν, ᾧ καὶ Γαλατῶν 
ἐκράτεν, καὶ ἐν τοῖς πρὺς τὰς ὁμόρες πο- 
λέμοις τριβέντες, καὶ περιόντες τῶν βαρβά- 
ρω» τῇ συντάξει, τῶν δὲ "Ελλήνων φύσει 
καὶ ἀνδρίᾳ. 

Ῥωμαίων πόλις. ὅτι ἡ Ῥωμαίων πύ- 
λις ἀπείρατος ὑπερορίων ἐκστρατειῶν τυγ- 
Χάνεσα, ἐξέτασιν τᾷ πλήθες ποιησαµένη 
χατέµαῦε τὸν ἀριθμὸν τῶν πολιτῶν ὁ πολὺ 
λ΄ µυριάδων ἀπολειπόμενον, καὶ ταῦτα συ- 
νεχέσι τριβομένη πολέμοις, ὑδεπώποτε δὲ 
μιακρᾶς καὶ βεβαίας εἰρήνης ἀπολελαυκυῖα, 

ῥωμαλέος ὁ Ἰσχυρός, καὶ ῥωμαλέως 
Ἰσχυρῶς, ἐπιρρηκιατικῶς. 

ῥώμη ἰσχύς. καὶ Ῥώμῃ ἡ πόλις, ἥτις 
ἀπὸ τᾶ πρώτα συνοικισμᾶ διαγεγονότω» 
καὶ οἱ καὶ ν΄ ἐτῶν ἀπείρατοι ἦσαν ὑπερο- 
ρίων πολέμων», τὸν δὲ πρὺς Καρχηδονίως 
ὗσον ἔπω παρέσεσθαι πύλεμον προσδεχο- 
µένη ἐξέτασιν ἐποιεῖτο τῇ πλήθες, καὶ εὗρεν 

ἀριθμὸν τῶν πολιτῶν ἡ πολὺ ἀπολειπόμενον 
λ΄ μµυριάδω». 

ὅτι τὴν “Ῥώμην ἐπιτομὴν τῆς οἰκεμένης 
εἶπεν 4θήναιος (ρ. 90 Β). 

Ῥῶμις ὄνομα κύριον. 
“Ρῶμος καὶ Ῥωμύλος ὀνόματα κύρια. 
ῥωννύω δύναμιν παρέχω. 
ῥώξ ῥωγός εἶδος φαλαγγίη. οἳ v. ῥάξ. 
ῥώξ κόκκος. καὶ εἶδος πέτρας. 
Ῥωξάνη ὄνομα κύριον. 
ῥῶπαξ ῥώπακος τὰ ῥωπάκια παρ ἡμῖν. 
ῥῶπες δασεῖα ὕλη, ἢ κατάκοµος καὶ 

σύμφυτος τόπος. καὶ ῥωπεύειν ξυλεύεσθαι" 
(ΑΡ 6 226) "τῦτό τοι ῥωπεύειν ὀλιγόξυλον." 

ῥωπήια τὸς συνδένδρες τόπες. Hom. 
Ν 199. 

ῥωπικά" '"ἆ µάτηρ ζωὺν τὸν ἸΜίκυδον», 
οἷα πενιχρά, Βάκχῳ δωρεῖται, ῥωπικὰ γρα- 
ψαµένα”' «ΑΡ 6 355). 
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ῥωπικός' Eolyb. 24 5) “τὸν δὲ πρακτι- 
κὸν τρόπο» ὑπέφαινε τέλειο», ἦν δὲ ψευδε- 
πίγραφος καὶ ῥωπικός," ἀντὶ τᾷ χεχρωσμέ- 
νος. καὶ ῥωπικὸν ὤνιον τὸ εὐτελές, 
πολλᾶ δὲ πιπρασκόµενον. 

ῥῶπος μῖγμα χρώματος, ὅσα βαφεῦσι 
ζωγράφοις μυρεψοῖς χρησιμεύει" ὅθεν ῥω- 
ποπώλης. τινὲς δὲ καὶ τὸν παντοδαπὸν 
φόρτο» ῥῶπον εἰρήκασι. 

Ῥωσάκης ὄνομα κύριον. Arrian. Anab. 
115. 

ῥώσαντες δυναμώσαντες: "οἱ δὲ βάρ- 
βαροι ῥώσαντες ἑωυτὲς ἐπὶ τὸ στεγανώτε- 
ϱον, ὡς εἐκέτι Ῥωμαϊκοῖς καὶ διαπεπλασμέ- 
νοις ὑποπεσόμενοι στρατηγήµασι.”' 
Ῥωσαφῶν φρέριόν τι, 
ῥῶσθαι σπεαδάζειν. 

ῥωσθείς δυναμωῦ είς. 
ῥῶσις ὑγεία, 
ῥωστήριον παρορµητήριον. 
ῥωτακίζειν τῷ ϱ στοιχείῳ συνεχῶς 

χρῇσῦαι. 

ῥωχμός ῥῆγμα γῆς Προκύπιος Vand. 
319) Abiyuc δὲ ὁ ποταμὸς ἐκ τῇ «4ὐρα- 
σίη κατιὼν ἐν τῷ πεδίῳ, ἐν ᾧ ἀπορρῶγες 
συχ»αἳ τυγχάνεσιν ἔσαι, ἐς ἃς δὴ ὁ “4ῤίγας 
σχιζόµενος ὑπὸ γῆν φέρεται καὶ αὖθις ὑπὲρ 
γῆν φαίνεται. τᾶτο ἐπὶ πλεῖστον τῷ πεδίη 
ξυμβαῖνον ἐν ἐξσίᾳ τοῖς ταύτῃ ᾠκημένοις 

τίθεται εἶναι, ἐπιβύσασι χώματι τὸς ῥωχμὺς 
ἡ αὖθις αὐτὸς ἀποκαλύψασι, τοῖς ὕδασι 
τᾶ ποταμᾶ τᾶδε ὃ τι ῥάλοιντο χρῆσθαι." 

ῥώψ τὸ φυτόν, καὶ ῥῶψα βοτάνη 
ἁπαλή. Aquila Ἐν, 97 4. 

σᾷ τὰ σῶα λέγεσι μονοσυλλάβως, ἀπὸ 
τᾶ σῶα συναιρᾶντες, καὶ τὺν σῶον σῶν, καὶ 

σῶοι σοῖ. παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ δισυλλάβως 
σῶοι, 

Σαβά τύπος. 
Σαβάζιος ὁ αὐτός ἐστι τῷ «4ιονύσῳ, 

ἔτυχε δὲ τῆς προσηγορίας ταύτης παρὰ τὸν 
γινόμενον περὶ αὐτὸν Φειασμόν: τὸ γὰρ εὐά- 
ζειν οἱ βάρβαροι σαβάζειν φασίν. ὅθεν καὶ 
τῶν Ἑλλήνων τινὲς ἀκολουθᾶντες τὸν εὖα- 
σμὸν σαβασμὸν λέγασιν: ἔνθεν Σαῤάζιος ὁ 
«{ιώνυσος. σάβες ἔλεγον καὶ τὸς άφιερωμέ- 
rac αὐτῷ τύπες καὶ τὴς Βάκχες αὐτῦ. 9οἱι. 
Α Αν. 874. 

Φαῤακῶν «Πιονυσιακῶν: (ΑΡ 7 200 
“τρυγόνιον Σαῤακῶν ἄνθεμα Σαλμακίδων,"' 



930 σάββατον -- 

τητέστιν ἑταιρῶ». 
. σάβῥβατον»ν ἑβδύμη ἡμέρα ἐτύγχανε τῇ 
κυχλικᾶ διαστήματος τῆς ἑβδομάδος, τὸ Ῥω- 
μαϊκᾶ (απ Ἰουδαϊκθ) τὴν ἡμέραν γεραίροντος 
πόνων ἀνάπανλαν, αἰδοῖ τῇ σεβάσματος. 
ἀργίαν δὲ εἶχε τὸ σάββατον" ἀλλὰ τὴν πνευ- 
ματικὴν ἐργασίαν πολλαπλασίανα ἐπετέλαν. 

ν σάββατον ἁργία, κατάπαυσις. σάῤ- 
βατον δὲ δευτερόπρωτο» (Ίμασαε 6 1), ἐπειδὴ 
δεύτερον μὲν ἦν τῷ πάσχα, πρῶτον δὲ τῶν 
ἀζύμων. εἰ οὖν σάβῥατον εἴρηται, μὴ Θαυ- 
µάσῃς' σάββατον γὰρ πᾶσαν ἑορτὴν ἐκά- 
λουν (δίάοτ, Ρε], 3 110). καὶ διὰ τῦτο εἴρηται 
σάῤῥατα σαβῥβάτω»., ὀψὲ δὲ σαββάτω» καὶ 
οὐ σαββάτα λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς διότι σάῤ- 
βατα πᾶσαν τὴν ἑβδομάδα ἔλεγον, ἵνα τὴν 
ἑσπέραν τῆς ἡμέρας ἐκείνης δηλώσῃ" καὶ 
γὰρ ἔθος ἐστὶν ἡμῖν λέγειν 'ὀψὲ τῆς ὥρας 
ἦλθες, ὀψὲτᾶ καιρῦ’'. ἐκ τότου δηλοῦται τὸ 

πόρρω καὶ βραδὺ τῆς περαιωθείσης ἐβδο- 
µάδος. πληρᾶται δὲ ἡ ἑβδομὰς ἑκάστη ταῖς 
μετὰ τὸ σάββατον ἡλίου δυσμαῖς. 

σαβῥάτου ἔχον ὁδόν (Λο ΑΡ. 119). 
δισχιλίω»ν πήχεων ἦν" τοσοῦτον γὰρ ἡ κιβω- 
τὸς διάστηµα προελάµβανε τὴν παρεμβολή», 
καὶ ἀπὸ τοσούτου διαστήματος ἐσκήναν οἷς 
ἐξῆν προσκυνεῖν τὴν σκηνὴν ἐν σαββάτῳ 
βαδίζειν. 

Σάβειροι ὄνομα ἔθνους. ᾿'νεμεσᾷ τε 
καὶ ἀγωνακτεῖ ὁ ἸΚαῖσαρ ὅτι μὴ ἀνέστησαν 
ἁπαξάπαντας Σαβείρους τε καὶ «4λβανούς” 

(Μεπαπά, Ρ. 393 Nieb.). 
σαβέκ ἄφεσις, ἀπὸ τῆς Σύρας γλώττης. 
Σαβέλλιοςθνομα κύριο», ὃ αἱρεσιάρχης. 
Σαβῤνος σοφιστής, γεγονὼς ἐπὶ ἀδρια: 

νᾷ Καίσαρος, . 7ραψεν εἰσαγωγὴν καὶ ὑποῦέ- 
σεις τας ὕλης βιῤλία δ’, εἲς Όουκι- 

δίδην καὶ "κουσίλαον καὶ ἄλλους ὑπομνή- 
µατα, καὶ ἕτερά τινα ἐξηγητικά, 

Σάῤοι «{ημοσθένης ὑπὲρ Ἰτησιφῶντος 
(260). οἳ μὲν Σάβους λέγεσθαι τοὺς τέλου- 
µένους τῷ Σαβαζίῳ, τουτέστι τῷ «4ιονύσῳ, 
καθάπερ τοὺς τῷ Βάκχῳ Βάκχους. τὸν αὐ- 
τὸν δὲ εἶναι Σαῤάζιον καὶ «{ιόνυσύν φασιν. 
οὕτω δέ φασι καὶ τῶν Ελλήνων τινὰς τοὺς 
ἨῬάμκχους Σάβους καλεῖ. Ἰνασέας δὲ ὁ 
Πατρεὺς υἱὸν εἶναί φησι τοῦ 4ιονύσου Qu- 
βάζιον. Harp. 

Σαγαλασσός πόλις Πισιδίας. 
σάγαρις κοπὶς ἤ πέλεκυς. Λέγεται καὶ 

σαίνεσθαι 

σάγαρι χωρὶς τοῦ σ. Ξενοφῶν Anab. 4416 
ὃ δὲ ἄνδρα συλλαβὼν ᾿ ῆχεν ἄγων ἔχωτι 
τόξον Περσικὸν καὶ φαρέτρα» καὶ σάγαρ, 
οἵανπερ αἱ “4μαζόνες ἔχουσι."' "λυσιφλεβί τ 
σάγαριν Φῆκεν᾽ (ΑΡ 6 04) ἡ τὰ ἐκ χειρὸς ὑπία 

Σαγγάριος ποταμὺς νδίας καὶ Αρ: 
γίας. 

σάγη τὸ τοῦ ὄνε ἐπίθεμα" (Βαῦτίας 711 
"ἐπ αὐτὸν ἐτίθει τὸν γύμον τὴν σάγτε τ 
τοῦ κτήνας.᾽ Ἰώσηπος (Α.1.1 149 40) "Ῥαπιε 
δὲ κατατίθησι τὺς τύπες εἰς τὴν σάγηρ τς 

φερέσης αὐτὴν καμήλα.” 
σαγηνεία ἡ ἁἀλεία. 
Σαγηνεύς ὄνομα κύριον. 
σαγηνέων ἁλιέων. 
σαγήνη. καὶ σαγηνευτήρ ö ἁλες 

᾿Ἱαἰγιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔνθηκαν ὁς 
ρα”. (ΑΡ 6 33). 

σάγµια ἡ φΦήκη τῷ ὅπλε, σάγη δὲ τι 
ὅπλον καὶ πανσαγία ἡ πανοπλία. ἀριστε 
φάνης “4χαρνεῦσι (573) "τίς Γοργόν ἐξ 
ϱεν ἐκ τᾷ σάγµατος”; ἐν γὰρ τῇ ἀσπίδι ἐν 
τετύπωτο ἡ Γοργώ, λέγει ἐν, τίς ἐξήύγαο 
ἐκ τῆς θήκης τὸ ὅπλον; καὶ Σοφοκλῆς (8 
Androm. 618) "κάλλιστα τεύχη ὁ) ἐν καλοῖα 
σάγµασι.. "καὶ δώρα βασιλεξ Νομάδε, σό- 
γω» πορφυρῶ» πληθος καὶ πόρπεας xorotia 

σαγµάρια τὸ παρ ἡμῖν λεγόμενον τὸ: 
ῥον, τὰ ῥαστάζοντα τὴν ἀποσκευὴν καὶ τρ 
μετακομιδὴν τῶν ἐπιτηδείων. 

Σαγχωνιάθω» Τύριος φιλόσοφος, ες 
Υέγονε κατὰ τὰ Τρωικά, περὶ τῆς Εφμό 
φυσιολογίας, ἧτις µετεφράσθη, πάτρια Ίτ 
ρίων τῇ Φοινίκων διαλέκτῳ, «4ἰγυπτιαὴ 
Φεολογία», καὶ ἄλλα τινά. 

Σαδδουκαῖος ἀπὸ τόπα. 
Σαδόκ ὄνομα κύριον. 
σαῦροέί παλαιοί, φθαρέντες. 
σαθρός ἀπὺ τᾷ σείεσθαι ῥᾳδίως, ᾗ ὧπυ 

τὸ σείεσθαι τὰ ἄρθρα. 
σαῦθρωνφῆναι σαλευθῆναι. τὰς μὸ 

ἐπάλξεις καταρραχθῆναι ταῖς βολαῖς, σα 
τὸν τοῖχον ἅπαντα τᾶ πύργΏ σαθρωθήα 
τῇ ῥίᾳ”' ἸΗένανδρός φησι. 

σαίνεσθαι κολακεύειν. τὸ ῥῆμα σαΐνο' 
(ΑΡ 7 66) "ἀλλὰ κύον σαίνοις Κέρβερι ri⸗ 

µε κύνα.' καὶ αὖθις ""σαίνεις δάκνασα, 5 
κύων λαίφαργος εἰ, ἐπὶ τῶν ὑποκρυομόν' 
δῇψεν εὐνοεῖν, ἐπιβθλευύντω» δὲ λάθρα. v 
Α Εα. 1040. 



σαίνονυροι -- σάλος 

σα{νούροι τὰς ἂρὰς σείοντες. 
σαΐρει κοσμεῖ, ἢ χαίρει. 
σάκανδρος τὺ γυναικεῖον αἰδοῖον, Α 

Lys. 8034. 
Σάκας ὄνομα κύριον, τραγῳδίας ποιη- 

τής. καὶ Σάκαι ἔφνος Θρακικόν' “ἄριστο- 
φάνης (Αν. 84) "όσον νοσῦμεν τὴν ἐναντίαν 
«Σάκα.. οὕτως ἐκαλεῖτο ὁ «κέστωρ διὰ τὺ 
Ἐένος εἶναι. ὁ αὐτὸς Αριστοφάνης 'ὃ μὲν 
γὰρ ὢὦν ὂκ ἀστὺς εἰσβιάξεται, ἡμεῖς δὲ φνλῇ ς 
καὶ γένει τιμώμενοι, ἀςοὶ μετ ἀςῶν, ὃ σο: 

ντος ἀδενὸς ἀνεπτύμιεσθ ἐκτῆς πατρίδος. 
σακέλλιον ῥαλλάντιον, µαρσίπιον. ἐξ 

5! καὶ σακελλάριος. 

σαχέρδως σακέρδωτος ὁ ἱερεύς. 
σακέσπαλος ὁ πολεμικός. Hom. Ε 126. 

σακεσφόροι ὁπλοφόροι, ἀσπιδηφόροι. 
σακεύεσι τὸ ὑλίεσι παρ ΠΗροδότῳ 

(493). 
σάκκος. καὶ σακκίον' "ὁ δὲ Ἰακὼβ 

σαχκίον ἐξαψάμενος καὶ τῇ λύπῃ βαρὺς ἑκα- 
Φέζετο”' GCoseph. A. J. 2 8). 

σάκος ὅπλον, ἀσπίδα. καὶ σάκος, ἆπ- 

σενικῶρ, δὲ ἑνὸς κ' ᾿'σάκες ἔχων καὶ κωρύ- 
κες (Α Lys. 19213) ἀντὶ τῇ θυλάκας. χώρυκος ' 

δὲ πλέγμα δεκτικὸν ἄρτων. 
σάλα ἡ φροντίς. 
σαλάγγωνος. 
σαλαϊζειν Φρηνεῖ». 
Σαλάκω»ν προσποιάήκενος πλόσιος εἶναι, 

πένης ὦ». καὶ σαλακωγνία ἀλαζονεία ὑπὲρ 
τὸ δέο», καὶ σαλακωνίσαι ἀλαζονεύεσθαι. 

ἁλαζόνας δὲ ἔλεγον τὲς ψεύςας καὶ µεγα- 
λαύχες. 

σαλαμάνδρα ζῷον ὡς σαῦρα τὸ κµέγε- 
8ος, ψυχρότατο» τὴν φύσιν», ὡς καὶ τὸ πῦρ ' 
εἰσδυόμενον τὴν φλόγα σβεννύναι καὶ αὐτὸ 
μὴ πίµπρασθαι. 

Σαλαμινία ναῦς. δύο ἦσαν νΠες 
παρὰ τοῖς 4θηναίοις ὑπηρέτιδες ταχυδρόµοι, 
ἡ Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία, ὧν ἡ μὲν 3 δα- 
λαμινία τὰς —— εἲς κρίσιν ἦγεν' 
ἣν καὶ ἐπ “άλκιβιάδην φησὶ πεμφθῆναι 
Θεκυδίδης' ἡ δὲ Πάραλος τὰς Φεωρίας 
ἀπῆγε, τετέςι τὰ εἲς Φυσίαν πεμπόμενα. 
seh. Α Αν. 147. 

Σδαλαμίνιος (Α Ἐοε]. 58) ὡς ναυτικῶν 

ὄντων τῶν Σαλαμινίων καὶ κατωφερῶ». δύ- 
ναται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς «Σαλαμινίας »εὼς 
νοεῖσθαι τὸ Σαλαμίιος, ὡς ἀπὺ τῆς Πα- 
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ράλε Παράλιος. 

| Σαλαμῖνος. μετὰ ἸΠαραφώνα ΎΣαλα- 
μῖνος µέμνηται, ὑπεα ναυμαχία Περσῶν ἐγέ- 
νέτο, ἐν ἸΠαραθῶνι δὲ πεζοµαχία, κεῖται 

δὲ ἡ Δαλαμὶς ὀλίγον πρὺ τῆς ἘΕλευσῖνος 
πύλεως ἱερᾶς «Ίήμητρος καὶ κόρης, πλήρης 
κατορθωμάτων Ελληνικῶν" καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ 
πολλὰς τῶν Περσῶν "4φηναῖοι κατεναυμµά- 
χησαν τριήρεις ὀλίγῳ ἀριὸμῷ Θεμιςοχλέυς 
Γσρατηγᾶντος. ἔνθα καὶ πέτρα ἔσιν Εϊρεσία 
ὕτω καλθμένη, ὥσπερ διὰ τῇ ὀνόματος τρό- 
παιον ὅσα. ἔτι δὲ καὶ Aycausoc πέτρα κα- 
λθμένη παρὰ τοῖς “4θηναίοις, ὅπη καθίσαι 

φασὶ Θησέα μιέλλοντα καταβαίνειν ες 4δ9" 
ὅψεν καὶ τἄνομα. η ὅτι ἐκεῖ ἐκαθέσθη ᾗ 
4ήμητρα κλαίάσα, ὅτε ἐζήτει τὴν κόρη». 
— (δα. 790) "ἐπὶ ταῖς πέτραις ⸗ 
φροντίζει σκληρῶς καθήμενο», ἔχ ὥσπερ 
ο ῥωψάμενός σοι τετὶ φέρω. ἀλλ᾽ ἔπα- 
ναίρό, κάτα καθίζα μαλακῶς, ἵνα μὴ τρί- 
Ane τὴν ἐν Σαλαμῖνι, 

| Φαλανίωνος, 
σαλεύει ζῃ, διάγει' ''τὸν τῆς οἰκημένης 

[δεσπύτην, ἐν ᾧ σαλεύε τὰ πάντα. καὶ 

| 
αὖθις "ὥσπερ ὂν ἐχ ὑπὲρ τῶν ἐσχάτω» σα- 

Γλεύυσα, ἀλλ ἐφειμένη ὁρᾶᾷν ὃ τι καὶ θέλει,” 
καὶ αὖθις "σαλευύντω» ἐπὶ λεπταῖς ταῖς 
ἐλπίσι πολλῶν.) 

σαλεύσας ῥηλευσάμενος" "πολλὰ δὴ 
καῦφ ἑαυτὸν σαλεύσας ἀνέρριψεν ἐ ἐκ τῶν πα- 

Γρύντων εὐτυχῆ κύβο».. καὶ αὖθις “τὸς δὲ 
ἄλλας ἐπ᾽ ὀψίας τῆς ἁκμῆς σαλεύσας, καὶ 
μέντοι τῷ ἀπολέσθαι ὑμᾶ εἶναι. καὶ αὖ- 
δις | νίκα ἑώρα σαλεύασαν αὐτῇ τὴν τύχην 
πᾶσαν ἀντὲ τᾶ µεταπήπτησα». 

Σαλήμι ὄνομα πόλεως, ἡ ἡ Ἱερησαλήμ. 
Γ. Σάληξ ὄνομα ποταμῦ. 

δαλμωγεύς. ὗτος «ἰόλε μὲν υἱός, βα- 
σιλεὺς δὲ Θετταλῶν, | ὃς ἀσεβὴς γεγονὼς διὰ 
μηχανῆς ἤσραπτεν ἐβρύντα, συνεκύκα τὸς 
τῶν ὑπηκόω»ν ψυχάς (Α Ach. 606). ὅθεν καὶ 
δίκη» ἔδωκε τῆς ἀσεβείας, «Φεόθεν κεραυνύ- 
ῥλητος γεγονώς. 

Σαλομώ» ἀπὸ τᾷ Σαλήμ, ὃ ἔστιν εἴ- 
ρήνη" ἐν γὰρ τοῖς χθόνοις αὐτᾶ εἰρήνη ἦν. 

σάλος σαλευμός, τάραχος. καὶ ἡ φρον- 
τίς. Eolyb. 1 53) “κατέλαβον πολισμάτιον 
ἀλέμενον μὲν σάλως δὲ ἔχον καὶ προβολὰς 
περικλειάσας ἐκ τῆς γῆς εὐφυεῖς.'' καὶ αὖθις 
“καὶ τῷ σάλῳ συνιζάνον ἐποίεν αὐτὸ σερι- 

59 * 



952 

φώτερον.᾽ 
σάλουσα φροντίουσα" σάλα γὰρ ἡ 

, φροντίς. 
α.  δαλούστιος σοφιστὴς ἔγραψεν ες Am 
µοσθένην καὶ ᾿Ἡρύδοτον ὑπόμνημα, καὶ 
ἄλλα. 

ν  Σαλούστιος. οὗτος εἲς “λεξάνδρειαν 
ἧἦκεν 4θήνηθεν σὺν Ἰσιδώρῳ τῷ φιλοσόφῳ. 
παράδοξος δὲ ὁ τρόπος Σαλεςία πᾶσιν ἄν- 

θρώποις, τὰ μὲν φιλοσοφοῦντος ἐπὶ τὸ καρ- 
τερώτερον τὰ δὲ παίζοντος ἐπὶ τὸ γελοιότε- 
ϱρον, ἑκάτερον, οἶμαι, πέρα τᾶ µετρίη. καὶ 
δεῖ κρίσεως, εἴπερ τινὶ ἄλλω, καὶ τῷδε τῷ 
βίῳ. καὶ δὴ «Σαλόειος τὰ μὲν πατρόθεν 
ὥρμητο ἀπὸ Συρίας, τὰ δὲ πρὸς μητρὸς 
Εμισηνὸς ἐγεγόνει' ὁ πατὴρ δὲ αὐτῷ Βα: 
σιλίδης ὠνομάζετο, Θεύκλεια δὲ ἡ µήτηρ. 
εὐφυὴς δὲ ἐπὶ πολλὰ γεγονὼς καὶ τὸ ἦθδος 
αὐςηρὺς καὶ φιλύτιμος τὰ μὲν πρῶτα ἀπέ- 
βλεπεν εἰς τὴν πολυάρατο» δικανικήν, καὶ 
ἐπαιδεύετο λόγοις ῥητορικοῖς ὑπὸ Εὐνοίω 
σοφιςῇ τότε ὄντι κατὰ Ἔμισαν. Ὦὕςερον δὲ 
οὐκέτι τῷ δικανικῷ ἀλλ ᾖδη τῷ σοφισικς 
βίῳ προσεῖχε τὸν ὂν, καὶ ἐπὶ τότω ὅτεμε- 
λέτα τὴς λόγος, ἐδὲν ἧττον τῆς φύσεως ο) 

τοῖς πύνοις Φαυμαζόμενος" τὸς μὲν γὰρ όη- 
μοσίᾶς τᾷ «4ημοσθένους λόγους ὁμοῦ ον. 
τας ἐξέμαθεν. ἀλλὰ πρὸς τούτῳ καὶ λέγειν 
ἦν ἱκανός, οὐ τοὺς νεωτέρους ἐκμιμούμενος 

σοφιστάς, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἀρχαῖον πίνον τῆς 
λογογραφίας ἁμιλλώμενος. ἀμέλει καὶ ἔγραψε 
λόγους οὐ πολύ τι ἐκείνων λειποµένους. τὸν 
δὲ ἡμέτερον πολίτην ἸΜάρκελλον, ἑταῖρον τὸ 
Εὐνοῖου καὶ τῦτο», ἐκμαθόντα μὲν ἀπεμνη- 
μιόνευετὰ ή βιῤλία τῆς Θουκυδίδου ἱστορίας, 
οὐ μήν τι καὶ λέγοντα ἄξιον ἀκοῆς. καὶ 
Νόννον δέ φασιν ἐκμαθόντα ἑξάκις ὅλον 
τὸν «{ημοσθένη» μηδὲ. διᾶραι τὸ στόμα ὁύ- 
νασθαι πρός γε λόγων ἐπιεικῶν σύνθεσιν' 
οὐ γάρ ἐςι ταὐτὸν ἐς πλήθος ἀποςηδίζειν 
καὶ γράφει» ἐς κάλλος. ὁ δὲ Σαλόσιος ἁδρό- 
τερον ἤδη ἁπτόμενος τῆς τέχνης, ἐλάττω ἡ 
καθ’ ἑαυτὸν ὑπολαβὼν τὸν Εὐνόιον ἀπῆρεν 
εἷς 4λεξάνδρειαν, καὶ ἀπεπειρᾶτο τῶν ῥητο- 
ρικῶν διδασκαλιῶ». Damuscius Phot. p. 34320. 

ο Σαλούστιος φιλόσοφος, ὃς ἔφη ἀνθρώ- 
ποις οὐ ῥδιον εἶναι φιλοσοφεῖ», ἀλλὰ καὶ 
ἀδύνατον. τοῦτον ἀκούσας ἀπέςνξα δὴ τότε 

τὸν λόγον ὡς οὔτε ἀληθῆ λεγόμενον οὔτε 
λέγεσθαι ἄξιον, ἀλλὰ γὰρ ὁ Σαλούσιος δει 

σάλουσα — Σαλούστιος ο 

τὸ ἐνὸν εἰπεῖν: οὐ γὰρ διεβέβλητο πρὺς τὸς 
φιλοσύφαης ἁπλῶς, ἀλλὰ φύσει αισοπόνερος 
ἦν καὶ κατὰ τὸν ᾿Ηράκλειτον ὀχλολοίδορος, 
καὶ πᾶσιν ἐπιτιθέμενος τοῖς ἁμαρτώναι, 

καὶ ὑὁπωσοῦν ἐκ πάσης προφάσεως ἐλέχων, 
ἑκάστες καὶ διπκωμῳδῶ», ἐνίοτε μὲν οπον- 
ὁάζων», τὰ δὲ πολλὰ τῷ γελαίῳ χαίρων 1ὅη 
καὶ φιλοσκώμµονι. καὶ γὰρ ἦν ὁ Σαλέςιος εἰ. 
τράπελος ἱκαρῶς καὶ σκώπτειν εὐφείατός 
τε καὶ προχειρύτατος, ἐξαιρέτες μὲν χο 
αὐτός, ἐκ γένες δὲ ὅμως τὰς τοιαύτις ά 
ριτας" ὁ γάρ τοι πέµπτην ἀρετὴν ὀνομέτες 
τὴν περὶ Φεῶν δόξαν ἀληδηῆ, δοκοῦσω ο 
ναί ποτε τοῖς πονηροτάτοις, «Σαλόςιός ἐστο, 
ἔτι δὲ πρὸς ἐνίες τῶν ἀλλοφύλων, τὰ μὺ 
ἄλλα αὐτοῦ ἐπαινοῦντας, ἓν δὲ αὐτῷ Ἱάτ 
εἰρηκότας τὸ μὴ ὀοξάζει περὶ δεῶν τὴ 
αὐτὰ τοῖς πολλοῖς, ᾿ ἐάτε᾽ ἔφη ᾿"τοτό γε νά 
τὴν νέμεσιν προσεῖραί μοι. τῷ δὲ Παμτρι 
πίῳ µέγιστον ἤδη δυναμένῳ ἐντοχών, ἐπ 
ἐκεῖνος ὡραϊζόμενος τί Φεοὶ πρὸς ἀνδρι 
πας ἔφη, "τίς δὲ” ἔφη "οὐκ οἶδεν ὡς ο 

ἐγὼ πώποτε Φεὸὺς ἐγενόμην οὔτε σὺ ἄνθοι 
πος; ταῦτα περὶ Σαλεασίη. κυνικώτερύ ὁ 
ἐφιλοσόφει. Damascius. 

ὑτι Φαλούστιος ὁ τῆς αὐλῆς ἔπαρν 
ἐπὶ Ἰουλιανοῦ ἀνὴρ ἦν διαφερόντως πες 
τὸς εἰς. φιλανθρωπίαν" ᾠ γε τοσοῦτον 9 
ρότητος καὶ πραύτητος ὑπῆρχεν εἰς ἄποτε 
ώστε καὶ τὸν Πήάρκελλον ἐκεῖνον, τὸν ἑα 
ἦν Καῖσαρ ὑβριστικῶς αὐτῷ χρησάµο»" 
πάνυ περιδεᾷ ὄντα διὰ τὰ προγεγετµὺ 
καίτοι τοῦ παιδὺς ἐλεγχθέντος ἐπανίςασῦη 
διὰ τὴν πρὺς Κωρστάντιον φιλίαν, τῷ τὸ 
νίσκῳ τὴν ὀίκην ἐπένηκε, τὸν δὲ Ἠάρκει» 
καὶ διαφερόντως ἐτίμησε. ο. νν. ἐξιστάμωὰ 
et περιττός. 

Σαλούστιος ἔπαρχος πραιτωρίω», Ὁ 
προεβάλετο βασιλέα Βαλεντινιανύν. ὃ δὲ ὃν 
σιλεύσας διεδέξατο αὐτόν, καὶ ἔθηχε προῦ: 
µατα ἵνα, εἴ τίς τι ἠδίκηται παρ εσο 

προσέλθῃ τῷ ῥβασιλεῖ. — δὲ προσγ» 
ἦν γὰρ ἁγνότατος ὁ Σαλούσειος. οἵτος ὁ' 
ὁ Βαλεντινιανὸς τὸν πραιπόσιτον Ῥοῤον», 

ἀδικήσαντα ἨἩερονίκην τινὰ χήραν, ὃς 55 
σελφούσης τῷ ῥασιλεῖ ἔδωκε δικαςὴν 3 

λούςιον. ὃ δὲ κατεδίκασε τὸν πρααόσαν. 
καὶ τούτα καταφρονήσαντος τὸν πραιαοο: 
τον ἐν τῷ ἱππικῷ πυρὶ παραδίδωσι, καὶ στ’ 
κτῆσιω πᾶσαν τᾷ ἀρχιευνούχου τῇ πήρε ὁ 



Σαλούστιος --- Σαμουήλ 

ὅωσι. καὶ φοβηθέντες πάσης ἀδικίας ἀπέ- 
σχοντο. ο. Cedren. p. 310. 

{ Σαλούστιος Ἰοψεάτης ἰατρός, ἐπὶ 
΄Γιβερίου Καίσαρος, ἔγραψεν ἰατρικά. 

σαλπιγγολογχυπηνάδαι (Α Ran 907) 
σάλπιγγας καὶ λόγχας καὶ ὑπήνας ἔχοντες, 
απ ὔτο δὲ εἰς τὸν Φορμίσιον ἀνατείνει ὡς μέ- 

”ρ * 1 * ⸗ 4 

24» ἔχοντα πώγωνα. είπε δὲ συνΦέτως τὸ 

α, 

5 . * — ⸗* 1 3 3 .. ΄ 

αιὲν ἀπὸ τᾶ πολέμου, τὸ δὲ ἀπὸ τὰ πώγω- 
΄ 4 

ος “4ριστοφάνης. 
σάλπιγξ. ἱερατικὺν τῦτο τὸ ὄργωον" 

Σερεῖς γὰρ ἐχρῶντο τῇ σάλπιγγι. 
4 * . ΄ ν * 3 μι. κ * — 

σάλπιγξ"' ""σάλπιγξιν Ινδοὶ οὐ χρῶνται, 
3 ᾿ α 4 ή . - 1 [ή 

ελλ ἀντὶ σάλπιγγὸς εἰσιν αὐτοῖς αἲ µάστι- 
γες, ἃς ἀποκτυποῦσιν εἲς τὸν ἀέρα, καὶ τύμ- 
σιανά τινα φρικώδη ἐξ ἑαυτῶν ἀνιέντα ῥόμ- 
Αο»."' ο. ν. τύμπανα. 

ν * * * 

Σαλώμη ὄνομα χὺριο». 

Σαμµαρείτης ἀρσενικῶς, Σαμαρῖτις 
ἡ γυνή. 
δαμαρεύς ὁ πολίτης. ᾿ἐντεῦθεν ἔχω- 

4 3 3 - 3 [ ς ον - 

οἱσφησαν ἀπὸ τῶν Ιουδαίων οἱ Φαμαρεῖ- 
.. λλ * δὲ ἐ , 4 εκ Ὁ - ται, πολλαῖς δὲ ἐχρήσατο τύχαις ἡ Σαμά 

θεια. 
σάκιβαλα ὑποδήματα, 
Σαμῤῥάρης ὄνομα κύριον. 
σαμῤῦκαι ὄργανα μουσικὰ τρίγωνα, ἓν 

κ ο }. 1 απ) ο.) - 
οἷς τοὺς ἰάμβες Πδον. οἳ δὲ ἰαμῤοκαι, 
ταύτην τὴν σαμβύκην πρῶτος Ίβυκας ἐφεῦ- 
ϱεν. ἔσι δὲ εἶδος κιθάρας τριγώνη. 

σάµβυκες γένος μηχανήματος πολιορ- 

κητικΏ, ὡς φησι Πολύβιος, περὶ δὲ της κα- 
τασκευῆς αὐτοῦ γέγραπται ἐν τῷ περὶ ἐκφρά- 
σεως. 'οἳ δὲ προσεβοήὔθου» ἐπὶ τὸ διατεί- 
χισµα, καὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ τᾶ λιμένος ἀπὸ 
τῶν ὑπερειδύντων ἐπὶ τὸ τεῖχος τοὺς σαµ- 
Αύχας. 

, 14 ’ ντ 3 ΄ 
σάµη εἶδος πάθους Ζαμιακᾶ" περιέστι- 

* . ε 2 ⸗ - * { ή τὸ * 

ξαν γὰρ οἱ “4ὐ ηναῖοι τᾶς ἁλόντας Φαμίων, 
3 3 - 6 ο, μη” ο * ⸗ 

μετὰ δὲ ταῦτα οἱ Φάµιοι τᾶς 4δηναίους, 
οἱ, ν, τὰ Σαμίων. 

ον Π » } 3ε -- { — * 

Σαμίων ἄνθη, ἐπὶ τῶν ὑσώταις ἠδο- 

ναῖς χρωµένω», 
Σαμίων» ὁ ὑὐῆμός ἐστιν ὡς πολυ - 

γθάμματος Αριςοφάνης Βαῤυλωνίοις, ἐπι- 
: σκώπτων τοὺς ἐστιγμένης"' οἱ γὰρ Φδάµιοι 
καταπονηθέντες ὑπὸ τῶν τυράννων, σπάνει 

τῶν πολιτευοµιένων ἐπέγραψαν τοῖς δούλοις 
ἐκ ἑ ςατήρων τὴν ἰσοπολιτείαν, ὡς “4ριστο- 

έλης ἐν τῇ ὁαμιί ολιτεία. ἢ ὅ ὶ τέλης ἐν τῇ Δαμίων π α. Ἠ ὅτι παρὰ 

δὲ 

905 
ον ΄ ες ’ 4 — ’ 
Σαμίοις εὑρέφη πρωτοις τὰ κὁ γράμματα 
ὑπὸ Καλλιστράτη, ὡς “4νδρων ἐν Τρίποδε" 

3 4 2 ” ”. — — - 

τὲς δὲ «4{δηναίης ἔπεισε χρῆσθαι τοῖς τῶν 
.”, ’ 3 * 232 3 
Ἰώνων γράµµασιν «4ργῖνος ἐπὶ ἄρχοντος Εὐ- 

χλείδη. τὰς δὲ Βαβυλωνίες ἐδίδαξε διὰ Καλ- 

λιςράτεη ριςοφάνης ἔτεσι πρὸ τοῦ Εὐκλεί 
ἳ ⸗ * 7* πμ] — ὅου xä ἐπὶ Εὐκλέης. περὶ δὲ τὸ πείσαντος 
ἱστορεῖ Θεόπομπος. οἳ δὲ ὅτι -4δηναῖοι μὲν 
τὸς ληφθέντας ἐν πολέμῳ Σαμµίες ἔστιζον 
γλαυκί, Σάμιοι δὲ σαµαίνῃ, ὃ ἔστι πλοῖον 
Φίκροτο», ὑπὸ Πολυκράτης πρῶτον κατα- 

— — 

σκευασθὲν τᾷ Σαμίων τυράννα, ὡς «1νσί- 

µαγχος ἐν ᾖ Νόςων. τὸ δὲ πλάσμα «Πέριδος. 
Ἶ . ’ ΄ 1 

οὗ δὲ τὴν σάµαιναν νόμισμα ενω. τάττεται 

δὲ ἐπὶ τῶν δεδιότων τινὰς ἀνηκέςες κακῶν Ἱ 
4 .. 1 πο * τν / 

συµφοράς, παρ ὅσον «4θηναῖοι τὴς Σαμίους 
ἔστιξαν. 

Σαμινῖται ὄνομα ἔθνους. 
Σαμοθράκη νήσος" κεῖται δὲ καταντι- 

* - ὤῶ 4 3 V. ΄ ἰ ⸗ 

κρὺ τῆς Θράκης. φασὶ δὲ Ξαμίης οἰκίσαν- 

τας αὐτὴν τὺ ὄνομα φΦέσθαι τῦτο" καὶ ἔστι 
παρὰ «ντιφῶντι ἐν τῷ Σαμοῦρακικῷ λόγῳ 
οὕτως εἰρημένον "καὶ γὰρ οἱ τὴν ἀρχὴν οἰκί- 

— ο. * 
σαντες τὴν νῆσον ἦσαν δάµιοι" ἐξ ὧν ἡμεῖς 

΄ } 

ἐγενόμεθα. κατωκίσφησαν δὲ ἀνάγκῃ, οὐκ 
ἐπιδυμίᾳ τῆς νήσου" ἐξέπεσον γὰρ ἐπὸ τυ- 

ῃ / 
ράννω» ἐκ Σάµα, καὶ τύχη ἐχρήσαντο τωύτῃ. 
λείαν λαβόντες ἀπὸ τῆς Θράκης ἀφικροῦνται 
εἲς τὴν νῆσον. (Α Ῥαο. 276) "ἀλλ εἴ τις 
ὑμῶν ἐν Σαμοθράκῃ µεμυηµένος, νῦν ἐςὶν 
εἴξασθαι καλὺν ἀποςραφῆναι τῇ μµετιώόντος 
— 3— —W X — 5 / * τὸ πόδε.' ἐν Σαμοθράκη ἤσαν τελεταί τινες, 
ἃς ἐθύκουν τελεῖσθαι πρὸς ἀλεξιφάρμακα 

. πω 7 - - υπ — 

κινδύνων τινῶν. ἡν δὲ ἐκεῖσε καὶ τὰ τῶν 
Κοριῤάντων μυστήρια καὶ τὰ τῆς Εκάτης, 

. 3 — * ΄ αι 

καὶ τὺ Ζήρινθο» άντρο», Ἡ κύνας ἐνον. 
ἳ ή * 

ἐν κινδύνοις οὖν γενόµενοι ἐπεκαλοῦντο τὸς 
ῥαΐμονας ἐπιφανῆναι καὶ ἀλεξῆσαι. ἐδόκεν 
δὲ οἱ μεμυημένοι ταῦτα ἐκ τῶν δεινῶν σώ- 
ζεσθαι καὶ ἐκ χειμώνω». ἀποστραφῆναι δὲ 
ἀντὶ τοῦ διακλασφῆναι τοῦ µετιόντος τὸν 
δοίδυκα". ἢ ἐναντίαν αὐτῷ τὴν εἲς τὸ δεύ- 
τερο» γενέσθαι ὁδόν, ὥστε µηκέτι αὐτὸν 
ὑποστρέψαι, 

—8 ΄ ε — —24 

Σαμουήλ ὁ προφήτης. τοῦτον ἐγέννη- 
” 1. / 3 , ο v 

σεν Άννα εὐξαμένῃη πρὸς κύριον’ ον «ἆα- 
. Ἅ 4 [4 * * 

μουἡλ ἐκάλεσε, Θεαίτητον ὡς ἄν τις εἴποι. 
καὶ ἀναμ»ησθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ τῆς εὐχῆς 
ἣν ηὔξατο πρὸς ᾿Ηλεὶ τὸν ἀρχιερέα, παρε- 

ν 2 — * — 

ὁίδου Mel, ἀνατιθεῖσα τῷ Φεῷ προφήτη» 
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γενησόμενον. χόμη τε οὖν αὐτῷ ἀνεῖτο, καὶ 
ποτὸν ὕδωρ ἦν, καὶ διῆγεν ἐν τῷ ἱερῷ τρε: 
φόμεένος. "Ελκάνη ὃ) ἐκ τῆς Άννης υἱεῖς γί- 

* 4 ΄ T 4 4 

νονται Υ καὶ Φυγάτηρ. Σδαμουὴλ δὲ πεπλη- 
* 

ϱωκὼς ἔτος τῷ’ προεφήτευσε. καί ποτε κοι" 
—* 1 * —* ς J ο ᾿ μιώµενον ὀνομαστὶ ἐκάλεσε» ὁ φεός' ὃ ὁὲ 

ς * — νοµίσας ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως πεφω»ῆσθαι πα- 
ραγίνεται πρὸς αὐτόν. οὐ φαμιένου δὲ καλέ- 
σαι τοῦ ἀρχιερέως, ὁ Φεὺς εἰς τρὶς τοῦτο 

- Νε * ΄ J ποιεῖ. καὶ ΠΗλεὶ διαυγασθδείς φησι πρὸς αὐ- 
υ 2. "2 * 3X 4 v 4 . { 3 

τόν "ἀλλ ἐγω μὲν Φδαμουῇλ σιγὴν ως καὶ 
Ὑ ’ - 

τὸ πρὶν ον, «εὺς ὁ᾽ ἐστὶν ὁ καλῶν. ἀλλὰ 
σήμαινε πρὸς αὐτὸν ὅτι παρατυγχάνω.͵. καὶ 
τᾷ Φεοῦ φΨΦεγξαμένου πάλιν ἀκούσας ἠξίου 

— * 3 — * ” Ε΄ 4 4 

λαλεῖν ἐπὶ τοῖς χρωμένοις' οὐ γὰρ υστερη: 
σειν αὐτὸν ἐφ αἷς ἂν Φελήσειε διακονίαις. 
καὶ ὃ δεός ''ἐπεὶ παρατυγχάνεις, µάνθανε 
συιφορὰν Ἰσραηλίταις ἐσομένην καὶ τοὺς 
Ηλεὶ παῖδας μιᾷ ἡμέρα τεθνηξομένους." 
Ioseph. Α. Τ. 5 10 ἃ, 

Σάμου ὑληέσσης Hom. ΔΝ 19). οὐδέ- 
ποτε κατὰ τὴν συνήψειαν λέγει Σαμαθρή: 
κην, «ἀλλὰ διαλελυµένως, ὥσπερ ἐν πόλει 
ἄκρῃ, τῇ ἀκροπόλει. 

πε. 

σαμφόρας εἰδος ἵππου ἐγκεχαραγμένε 
τὸ σ σημεῖον. οἱ δὲ «Γωριεῖς τὸ σ σὰν λέ- 
γουσι. 

σαμψῆραι σπάφαι βαρβαρικαί. δώρα 
φέρει Τραϊωνῷ ὑφάσματα σηρικὰ καὶ σαµι- 
Ψήρας" αἳ δέ εἰσι σπάθαι ῥαρβαρικαί."' eſ. 
Ioseph. Α. 1. 20 32 5. 

Σαμιψ ών παῖς Πανωέ, κριτὴς Εβραίων», 
Ἴ ΐ 

ἀνὴρ ᾿σχυρός. ἄχρι μὲν οὖν οὗτος ἐκράτει 
τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν, τῶν πολεμµίων 
κατεδυνόστευεν' ἐπειδὴ δὲ ὑπὸ 4αλιλᾶς τῆς 
πόρνης ὑπεκλάπη τὸν νοῦν, ἅμα καὶ τῆς 
σωφροσύνης καὶ τῆς ἰσχύος ἐξέπεσεν, ὑπό 
τε τῶν ἐναντίων ἁλοὺς δέσµιος ἐς Γάζαν 

ἀπήχθη, καὶ τῶν ὄψεων στερηδεὶς ἐδόθη 
ἀλήθειν ἐν µύλωνι. διὸ δὴ συμπεσὼν τοῖς 
τᾷ ἱερᾷ κίοσι συναπώλετο τοῖς ἐναντίοις, 

““ἀπελθέτω δὴ Σαμψὼν μετὰ τῶν ἆλ- 
ν ο J 4 4 / καὶ ὃ μὲν οὕτω διεφθάρη, κρί- 

Ίο. Antioch. εχο. Peir. 

πα 

εἰπών 
λοφύλων.” 
νας τὸν λαὸὺν ἔτη κ’. 
p. 781. 

Σαμψών. ὅτι ἐπὶ Σαμψὼν ἀνήρ τις 
πορευόµενος ἐν πύλει φυλῆς Βενιαμὶν ὑπὸ 
τῶν ἐμφυλίων ἁρπαγεῖσαν τὴν ἑαυτοῦ γυ- 
ναῖκα ἐδεάσατο, καὶ κατωισχυνθεῖσαν ὑπὸ 
πλήθες ἀπέλαβε νεκρά», αὐτὸς δὲ κατατε- 

υ 

"Ελλήνων τε καὶ 

Σάμου ὑληέσσης -- Σάπειρ 

μὼν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ϱϐ’ ἐξαπέστελε φελὰι 
εἲς μαρτύριο» τῆς ἀνομίας Βενιαμίν. καὶ 
οἳ μὲν παραχρῆμα λαβόντες αὐτὴν ἀναβών. 
τες ἐπὶ τὰς πόλεις, ἐξεῖλον τὴν φιλὲν 

Βενιαμίν, π΄ καὶ ζ καταναλώσαντες χιλιά. 

όας. 

Σαμωνᾶς ὄνοια κύριον. 
Σανατρούκης "ομενίων βασιλείς, ὃι 

τὸ μὲν σῶμα ξύμμιετρον εἶχε, τὴν γρώρη! 
δὲ μέγας ἐτύγχανεν εἲς ἅπαντα, οὐχ ἔκχιστε 
δὲ εἲς τὰ ἔργα τὰ πολέιια. ἐδόκει δὲ τα 
τὸ δικαία φύλαξ ἀκριβὴς γενέσθαι, χο τὴ 
εἰς τὴν δίωπαν ἴσα καὶ τοῖς κρατίσος 

Ρωμαίων κεκολασκίνες, 

Ρίο Cass 65 9 ἵ 
σά»δυξ χρῶμα κόκκινο». 
Σάνδω»ν Ελλωανίκα φιλόσοφος ἔγραςῃ 

ὑποθέσεις εἲς Ὀρφέα, βιῤλίον ἆ. 
σανίς σανίδος. 

Σαννυρίω» '4φθηναῖος κωμικός. ὁρὰ 
µατα αὐτοῦ ἐστὶ ταῦτα, Γέλως 4ωαη Ἡ 

ἵμυχασταί, ὡς 4θήναιος ἐν «{ειποσοφιστοῖς 

σάου σῶζε, φύλαττε ἐν ἐπιγράμμας 

(ΑΡ 6 157) ''4ρτεμι, τόξῳ μὲν χλώπα 

βάλλε, σάου δὲ φίλους.’ καὶ αὖθις 7 J 

τὸν μὲν ἵνα ψυχή», τὸν δ ἵνα σῶμα σέ. 

Σαούλ βασιλεὺς τῶν Ἰεδαίων, ὃς ia 

δαίμονος κατείχετο καὶ οὔτε ἐκάθευδεν οπ 
ἐκοιμᾶτο" ὄντινα ὁ «4{αβὶδ ταῖς µεφένς 

κατέφελγε. Το. Antioch. εχο. Peir. p. 78]. 

Σαοῦλ ἐν προφήταις. οὗτος neva 

ὑπὸ Σαμονὴλ εἰς βασιλέα καὶ προφττ 
καὶ ἰδὼν αὐτόν τις ἔφη “καὶ Φαοῦλ ἐν προ 
φήταις! καὶ ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος εἰς πο 

ραβολή»" τὰς 7ὰρ ὄνες τὰς ἀπολωλεις 

ζητῶ» βασιλεία» εὗρε. 
Σαοῦλος. ὅτι Σαούλ τῷ Ἰοεδεν 

βασιλεῖ ἀρχὴ τῆς παρὰ πάντων τιμῆς πεν 
Ναασῆν τὸν "4μμανιτῶν βασιλέα γόπα- 

οὗτος 7ὰρ πολλὰ κακὰ τοὺς Ἰουδαίοις 3 

τίθησι, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς ὅ0ε 

ἐχειροῦτο πολέμου νόµῳ, τοὺς δεξιοὺς ὀφύ:: 
μοὺς ἐξέκοπτεν, ὅπως τῆς ἀριστερᾶς εετη 

ὄψεως ὑπὸ τῶν φΦυρεῶν σχεποµέτης ο, 
στοι παντελῶς εἶεν. τῶτον οὖν ὁ Σεν» 

χατηγωνγίσατο. Ioseph. Α. L 6 5 1. 
Σάπειρ. ὅτι κατὰ τὴν πολιορείαν Τ: 

πύλεως τῶν Περσῶν Βεϊονδαές, ἣν ἐπ 

κει Ἡράκλειος ὁ Ἡρακλείου τὰ βασίες; 
πατήρ, Σάπειρ ἦν τις ἀνήρ, τὸ μὲν οὔρ» 



σαπρᾶς -- Σαπφώ Ὦ 

ὣς ὃ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ Τυδεὺς ἀνυμνόμε- 
»ος, τὴν δὲ γνώµην καὶ περαιτέρω Τυδέως" 
ἨἘρακλῆς γὰρ ἦν τὴν ψυχή», καὶ εἴ τις τό- 
του ἐγεγόνει ποτὲ ἀλκιμώτερος" οὐ γὰρ ἄπο- 
κ»έω τῷ μεγέφει τῆς ἀρετῆς τὸν Ηρακλέα 
ἐν δευτέροις τιθείς, εἰ καὶ τῷ παραλλήλῳ 

λειπόμεβδα. σκόλοπας ὀξεῖς ἐπεφερόμενος ἐνάλ- 
λεται τῷ ἐχυρώματι καὶ μετεωροπορεῖ. τὸν 
ειὲν ἕνα σκόλοπα ἐνείρας τῷ πύργῳ ἀνὰ τὰς 
ἁομιογὰς τοῦ οἰκοδομήματος (ήν γὰρ λίθω 
ξηρῷ διεσκευασµένον τὸ φθόριο») ἐπιβαίνει 
ἐπὶ τῇ σκόλοπος τῷ ποδέ" εἶτα τὸν ἕτερον 

αὖδις ὥσπερ ἐγχεντρίσας σκόλοπα, τὸν λει- 
πόµενον τοῖν ποδοῖν ἐπερείδει, καὶ τῶν ἐξηρ- 
τημιένων λίθων ἐπειλημμένος ἀπρὶξ εἴχετο 
ταῖς χερσίν, οὕτω τε τὴν ἄνοδο» ἐσοφίζετο. 
τῶν δὲ πολιορκουµένων τὴν βία» τῶν βελῶν 
μὴ ὑπομιένειν οἵων τε ὄντων, ἰσχυρῶς εἴχετο 
τῆς ἐπάλξεως ὃ Σάπειρ ἐκεῖνος ἀνήρ. καὶ 
ἂν ἥλω κατὰ τὴν πρώτην ἐκείνην ἐπιβολὴν 
τὸ ἐγύρωμα, εἲ µή τις τῶν τῆς Περσικῆς 
συμμορίας ἀθρύον ἐπιφανεὶς ἑνὶ τῶν Ψυρεῶν 
τῶν προβεβλημένων ποῦ ἐχυρώκατος ἐκεῖνον 
αὐτὸν τὸν ἀριστέα ἐξώθησεν. ὃ δὲ κατολι- 
σθήσας εἲς τὸ κάτω ἐφέρετο μετὰ τᾶ 9υρεοῦ, 
ῄκύμβαχος ἐν κονίῃσιν, ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ 
ὤμους," Ομηρικῷ τῷ συμπτώμµατι. ὅμως ἐ 
διόλωλεν" ὑποδέχονται γὰρ αὐτὸν ταῖς ἀσπί- 
σιν οἱ συμπο»νοῦντες, καὶ τραυµατίαν διεσώ- 
ζοντο" προσνύττουσι γὰρ αὐτὸν τὰ τῶν 
ἀκοντίων σιδήρια μικρὺν κομιὸῇ. ὃ δὲ καρ- 
τερικὸς αὖθις ἐπ) ἐκεῖνο τὸ ἔργον ἐχώρει, 
καὶ αὖ πάλιν ἀνέφορε, τῇ ἐπάλξει τὰς χεῖ- 
ρας περιῤαλὼν οἷα πολύπους ἀφύκτες πλε- 
κτάνας τινάς, καὶ εἴχετο καρτερᾷ τὸ λαβῇ 
τῆς ἐπάλξεως. ὃ ὃ ἀντίπαλος Πέρσης ἀδελ- 
φὴν τῆς ἑτέρας ἐπιῤολῆς ἐξειργάσατο, καὶ 
σαθρωθείσης ἔναγχος τῆς ἐπάλξεως ταῖς 

Ῥωμαϊκαῖς προσβολαϊῖς µιετ ἐκείνης τὸν ἀρι- 
στέα ἀνατρέψας παρεία εἰς τὸ κάτω χωρεῖν" 
καὶ τοίνυν κατήγετο ὁ στρατιώτης ὁ φιλο- 
χίνδυνος μετὰ τῆς ἐρωκένης ἐπάλξεως. τὸ 
δὲ συμμαχικὸν τὴν προτέρα» σωτηρίαν ὁρέ- 
γησι μετὰ φοβεροῦ τοῦ δεάµατος τῷ πάντα 

- 1 1. -” 4 —A 

τολμηρῷ. ἀτὰρ ἑξάντης τᾶ πτώματος ὁ 
τραυματίας Ὑενόμένος καὶ τρίτον ἄθλον 
ἀσπάζεται, ὥσπερ ἀμάχου τινὺς καὶ Φείας 
δυνάμεως ἐς τὸν πύνον παροτρυνούσης αὐ- 
τόν. ἐπεὶ δ' ἀνείρπυσε, τῆς στεφάνης τοῦ 
ἔρχους λοιπὸν ἐπιβάς, τὸν ἀκινάκην σπασά- 
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µενος τὸν κηφῆνα τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς ἐκεῖ- 
νον αὐτὸν τὸν Πέρσην ἀπέκτεινε, καὶ οὖν 
τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τῆς δέρης ἀφελόμενος τοῖς 
πολιορκοῦσιν ἀπέπεμπε». οἱ δὲ ᾿Εωμαῖοι τὸ 
γεγονὸς Φεασάµενοι ἄνεθάρρησαν καὶ τῶν 
κινδύνων ὠρέγοντο. ἀδελφὸς δέ τις τοῦ 
πειρος ἐκείνου (πρεσβύτης ὁ) οὗτος τὴν ἦλες 
χίαν) ἐπεὶ γέγονε τῆς ἀρετῆς Φεατής, καὶ 
ζηλωτὴς παραχρῆμα τοῦ ἐγχειρήματος γίνε- 

ται, καὶ ἄνεισι καὶ αὐτός, ἀδελφὰ τῷ ἀδελ- 
φῷ μηχανώμενος, εἶτα μετ ἐκεῖνον ἕτερος, 
καὶ μετὰ τοῦτον πολλοί. χάλοις γὰρ λοιπὸν 
ἀνεδύοντο οἱ προκατειληφότες τὸ ἐχύρωμα, 
καὶ ταῖς πύλαις ἀράττουσι, καὶ εἰσαγώγιμον 
λοιπὸν ἦν τὸ τῶν “Ρωμαίων στρατόπεδο». 
καὶ οὕτω κρείττους τῶν πολεμίων γενόμενοι 
τὸ φρούριο» παρεστήσα»το. Theophyl. Sim. 
2 18. 

σαπρᾶς παλαιᾶς" Αριστοφάνης (Ρας, 

5058) ““εἰρήνης όαπρᾶς” ῇ ἀρχαίας. 
σαπρόὀν οὐ τὸ — καὶ φαὔῦλο», 

ἀλλὰ τὸ παλαιὸν Εὔπολις. 

σαπρός καὶ ἐπὶ τοῦ παλαιοῦ" Α Ρας, 
099) "σεμωνίδης γέρων ὢν καὶ σαπρὸς κέρ- 
ὅους ἔκητι κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι,’ τουτέστι 
φρυγάνου. 

Σάπφειρα ὄνομα κύριον. καὶ σάπφει- 
ϱος εἶδος λέΦου πολυτίµου. 

Σαπφώ Σίκωνος (οἳ δὲ Εὐνομίνου (αἷ.α 
Εὐμήνου), οἳ δὲ Ἠεριωύον, οἳ δὲ ᾿Εκρύτου, 
οἳ δὲ Σήμου, οἳ δὲ Κάμωνος, οἳ δὲ ᾿Ετάρ- 
χου, οἳ δὲ Φκαμανδρωνύμου), μητρὸς δὲ 
Κλειδός, «Ίεσβία ἐξ ᾿Ερεσσοῦ, λυρική, γεγο- 
νεῖα κατὰ τὴν μῇ ὀλυμπιάδα, ὅτε καὶ «ἄλ- 
καῖος ἦν καὶ «Ἀτησίχορος καὶ Ππτακός. 
ἦσαν δὲ αὐτῇ καὶ ἀδελφοὶ γ΄, «{άριχος Χά- 
ραξος Εὐρύγιος. ἐγωμήθη δὲ ἀνδρὶ Κερ- 
κύλα πλονσιωτάτῳ, ὁρμωμένῳ ἀπὸ Άνδρου, 
καὶ Φυγατέρα ἐποιήσατο ἐξ αὐτοῦ, ἣ Κλεὶς 
ὠνομάσθη. ἑταῖραι δὲ αὐτῆς καὶ φίλαι γε- 
γόνασι γ΄, ἄτθὶς Τελεσίππα ἸΜεγάρα, πρὸς 
ἃς καὶ διαβολὴν ἔσχεν αἰσχρᾶς φιλίας. µα- 
δήτριαι δὲ αὐτῆς -«ἀναγόρα (αἲ. "4νακτορίκ) 
Πηιλησία, Γογγύλα Κολοφωνία, Εὐνείκα Σα- 
λαμινία. ἔγραψε δὲ μελῶν λυ ρικῶν βιῤλία 

θ΄, καὶ πρώτη πλῆκτρον εὗρεν. ἔγραψε δὲ 
καὶ ἐπιγράμματα καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἰάμβους 
καὶ µονῳδίας, 

Σαπφώ «4εσβία ἐκ Ἰιυλήνης, ψάλ-ν 
τρια. αὕτη δι ἔρωτα Φάωνος τοῦ ἸΜιτυλη- 

’ δά- 
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Σδαπων — 

»αίου ἐκ τοῦ .{ευκάτου κατεπόντωσεν ἔαυ- 
* 

τήν. τινὲς δὲ καὶ ταύτης εἶναι λυρικὴν ἀνέ- 
γραψαν ποίησι». 

νά ο * — 
AAMGOV «πίιωυνος ονομα χορθίΟ». 

Σάπωρις ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς. 
’ * * ’ .”, .. 

| σαράβαρα ἐσθὴς Περσική. ἔνιοι δὲ 
λέγουσι βρακία. 

’ Ν — — { 

σάραβον τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον οἱ κω- 
μικοὶ καλοῦσι, καὶ σάκταν καὶ σάβυττον 
καὶ σέλινον καὶ ταῦρο» καὶ ἕτερα πολλά. 

Σαράγουροι Όνομα ἔθνους' "ὥσπερ 
* εν ’ 2) θέ, 8 — καὶ οἱ Σαράγουροι ἐλαθέντες κατὰ ζήτησιν 
* -. 2 / * — 1. πρὸς τοῖς «κατίροις (ύννοις ἐγίνοντο."' eſ. 
* 

v. βαρις. 
Σαρακηνός ἔθνος. 

΄ c 

Σάραμβος Elat. Gorg. p. 518). οὕτως 
1 ΄ 2* — ΄ * 

ἐκάλουν «4δηναῖοι κάπηλόὀν τινα. 
Σάραπις. τούτου ἐν «4λεξανδρεία κα: 

Φεῖλε Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὸ ξύανον 
3 3 * -- * 2* 4 ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου. τοῦτο δὲ οἱ 
μὲν «ία ἔφασαν εἶναι, οἳ δὲ τὸν Νεῖλον διὰ 

— Π ., 3 — — J — - τὺ μόδιον ἔχειν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τὸν πήχυν 
* e⸗* F * 
ἦγουν τὸ τοῦ ὕδατος μέτρο», ἄλλοι δὲ τὸν 

* Iwonpt ἕτεροι δὲ nν τινα γεγονέναι ἄν- 
Φρωπον εὔπορον καὶ βασιλέα ἐν ἸΜέμφιδι 

* — ή - | πόλει τῆς «4ἰγύπτου, λιμοῦ δὲ γενομένου 
τοῖς «4λεξανδρεῦσιν ἐκ τῶν ἰδίων τροφὴν 
παρέσχε. τετελευτηκότι δὲ αὐτῷ ναὸν ἀνέ- 
στησαν, ἐν ᾧ βοῦς ἐτρέφετο σύμβολον φέ- Ἴσαν, ο . . * ——* 
θων τοῦ γεωργοῦ, καί τινα δὲ ἔχων ἐν τῇ 

⸗ η - χροιᾷ ἐπίσημα" ὅστις ἐκ τῆς προσηγορίας 
— ή ο Ι 

αὐτοῦ καὶ αὐτὸς «πις ἐκαλεῖτο. τὴν δὲ σο- 
-3 ξ - η 

ρὸὺν τούτου τοῦ ἄπιδος, ἐν ᾗ τὸ σῶμα ἔκειτο 
αὐτοῦ, ἐν 4λεξανδρεία µετήνεγκαν, καὶ ἀπὺ 
τῆς σοροῦ καὶ τοῦ “πιδος σύνῶετον ὄνομα 
πεποιηκύτες ἐκάλουν αὐτὺν Σόραπιν' οἱ δὲ 

3 * τν 4 |] 5 J 41 μετὰ ταῦτα Σάράπιν. τούτα ναὸς ὑπὸ -ἄλε- 
.. 4 

ξάνδρηα ἐκτίσθη παμμµεγέδης καὶ πάνυ λαμ- 
πρός. 

a Σαραπίων ὁ 4ἶλιοςχρηµατίσας, ῥήτωρ 
.. Ν * * . — 2 — 

Μ4λεξανδρεύς, ἔγραψε περὶ τῶν ἐν ταῖς µε: 

λέταις ἁμαρτανομένων, ἀκροάσεων ῥιῤλία 
ζ, πανηγυρικὺν ἐπὶ δριανῷ τῷ ῥασιλεῖ, 
βουλευτικὺν «ἀλεξανδρεῦσιν, εἰ δικαίως Πλά- 

των Ὅμηρον ἀπέπεμψε τῆς πολιτείας, καὶ 
΄ 

ἄλλα συχνά, καὶ τέχνην ῥητορική». 
* * 4 

b δαραπίω». τᾶτον ἐποιήσατο φίλον ὁ 
Ἰσίδωρος, τὸν λαθύντα πάντας ἀνθρώπους 
* 3* 2 ⸗* . 4 4 4 ν) 

ἐπὶ ευσεβείᾳ τε καὶ ολῃ βίε φιλοσοφίᾳ πλην 

αὐτᾶ τῇ Ἰσιδώρα. τοσῆτο» δὲ τῷ α»δρὶ πε- 

Σαραπίω»ν ὃ 
— 3 - ΄ ᾽ 4 — 

ριην ἆληθᾶς τρόπου τε καὶ λὀγθ, τᾶ τε ἐν» 
παροιμία λέγεσθαι εἰωθότος, ἔργῳ δὲ βε- 

— c — 

βαιωθέντος ὑπ ἐκείνα, τὸ λάθε βκώσας, 
η 2 — .. 

ὥστε ἑδένα τῶν τύτε ζώντων ἀνθρώπων, 
* — * - 

"τε τῶν νεωτέρω» ἅτε τῶν πρεσβιτέρων, 
χι 

ἐλπίσαιμι ἂν εἰδέναι οἷον λέγω" ἐδὲ ἕγνω 
* 7 7 σει 

τις ἄλλος οἷος ἦν ὁ Σαραπίων ἐκεῖνος, ἠδέ 
* *» — J 

ἂν ἔγωγε νῦν ἠπιστάμην, εἰ μή μοι αὐτὸς 
6 λ / . 5 π Φ] xX - λ * η 8 ον 

ὁ φιλόσοφος ὑπέδειξε τῷ λόγῳ τὸν Σαρα- 
— 3 κ . » ’ . 

πίωνα. ἃ γάρ εργῳ ποτὲ εφη πείσεσθαι αἲ- 
* - « * 2 * . ο. 

τὸν ἐντυχεῖν ἑτέρῳ ἀνδρέ, ἄλλως τε καὶ ὅτι 
ἐγήρα, µηκέτι καταβαίνειν δαμὰ ἀπὺ τῆς 

/ -- , 

σφετέρας οἰκίας" οἰκεῖν δὲ µόνον ἐν οἰκίσει 
* ”- 3 ' — 

μικρῷ τῷ ὄντι, μονάδα ῥίον ἀναδεδεγμένου, 
πρὸς ιιώνον τὰ ἀναγκαιότατα χρώμενον τῶν 

᾽ } ι 
γειτόνων ἐνίοις. εὐκτικὸν μὲν οὖν εἶναι τὸν 
Σαραπίωνα διαφερόντως ἔλεγε, καὶ ἐν ἴδαυ- 

του σχήµατι πανταχοῦ περιφοιτᾶν τῶν ἱερῶν 
ο 3 — ος 3 

χωρίω», ὅπου ἦγεν ὁ τῆς ἑορτῆς νύμος" τὸ 
πολλὰ δὲ ἐπ) οἶκα διημερεύοντα ζῆν, οἱ 

2 ⸗ * . * 1 — — } - τινα ἀνθρωπίνην ζωὴν ἀλλ ἀτεχνῶς εὐπε 
θεία», εὐχάς τε ἀεὶ καὶ ἀρετὰς πρὺς ἑαυτὸ 
Ὑ * — ⸗ — 
ἡ πρὺς τὸ «εῖον φῷεγγόμενον, μᾶλλον ὁϊ 
σιγῇ διανοάµενο». ζητητικὸς δὲ ὦν τῆς ἁλι: 
Φείας καὶ φύσει Ψεωρητικὸς οὐ περὶ τὴ 

- 3". 

τεχνικώτερα τῆς φιλοσοφίας ἠξίου ὅναιρ» 
βειν, ἀλλὰ τοῖς ἀδροτέροις καὶ ἐνδεσιαστ: 
χωτέροις »οήμασιν ἐνεφύετο. διὸ μόνον ο]: 
δὸν τὸν Ὀρφέα ἐκέκτητο καὶ ἀνεγίωσα, 
ἐρωτῶν ἐφ) ἑκάστοις ἀεὶ τοῖς παραπίατοιοι 
ζητήμιασι τὸν Ἰσίδωρον, ἄκρων ὡς εἰ 

/ , ᾳ 

ἐπιστήμην ἐν Φεολογία προρεβλημέον ἃ 
- * .. , 

µόνον οἰκεῖον ἐγνωριζεν ὄντα καὶ προσεδίζεν. 
. ν) ἀ 2 - ΄ 3 ” 9 καὶ δὴ ἐν αὐτῷ Ψεάσασναι ἐδόκει τὸν ατ 

Φευόμενον κρόνιον βίον. ἐδὲ γὰρ ἆλλε τ 
διετέλει πράττων καὶ λέγων ἡ συνάγων εατ 
τὸν ἀεὶ καὶ συναιρῶν ὡς οἷόν τε πρὺς τ 
εἴσω καὶ τὸ ἁμερέστερον. ὃς οὕτω μὲν κα 

τεφρόνει χρημάτων ὥστε κεκτῆσθαι μῖὶ 
ς - * ’ . * J 21 τ } ν 
οτιᾶν ἡ μόνα ὁύο η τρία ῥιῤλία, ὧν {η 15 

J » . ᾗ Ὀρφέως ποίησις, οὕτω δὲ ἡδονῶν τ 
περὶ τὸ σῶμα ὥστε ἐξ ἀρχῆς εἰθὺς Ἡ 
ἀναγκαῖα καὶ μόνα προσφέρειν τῷ σωμµαῖ» 
ἀφροδισίων δὲ ἄχραντον εἶναι διὰ βί πο 

J - ” J κά 

τύς, οὕτω δὲ ἡμέλει τιμῆς τῆς παρ ὠνεν 
, 22 * ω ολ 

πων ὥστε οὐδὲ ὄνομα αὐτὸ ἡν ἐν τῇ ση" 

ἐν) ἂν ἐγρώσδη μετὰ ταῦτα, εἰ μὲ du- 
τις ἠῤελήθη παράδειγµα τοῖς ὠλρος 

— 3 

χαωρίσασθαι τᾷ κρονία βίη, να μὴ ὀπη 
* 7 ο. 

μῦθος εἶνω ὁ λόγος, μὴ ἔχων ἐπιμαςβ 



σαράπους -- σαρδάνιος γέλως 

σαν τὴν ἱστορία». ὃ μὲν γὰρ «Χείρων λεγό- 
µενος ἐν μεθορίῳ μᾶλλον εἴστήκει τῆς  Κού- 
rou καὶ 4ιὸς ἀρχῆς, ὅθεν — * Σαρα- 
πίων δὲ ἅτος ὑπὸ τᾷ φιλοσόφι γνωσδεὶς 
ὠναγεγράφθω τοιᾶτος. ὃς κληρονύμῳ τῷ 
Ἰσιδώρῳ ἐχρήσατο, µηδένα πρὸς γένος ἔχων 
μηδὲ ἄξιον ἄλλον ὑπολαμβάνων» εἶναι τῆς 
ἑαυτᾶ ἀσίας, δυεῖν λέγω ἢ τριῶν βιβλίων. 
ἐν δὲ τόάτῳ τῷ χρόνῳ ἕτερος ἀνὴρ ἀφίχετο 
εἰς λεξάνδρειαν, κατὰ ὁδιάµετρον ὅλην τὸ 
Σαραπίωνος ἀφεστώς, μᾶλλον δὲ ἔτι καὶ τῆς 
ὁιαμέτρη µειζόνως, εἰ οἷόν τε φάναι. ὃ μὲν 
7ὰρ ἦν τὴν ζωὴν κρόνιός τις καὶ δίιος, ὃ 
θὲ τυφώνειος καὶ ΤΕ υφῶνος ἔτι πολυπλοκώ- 
τερο» «Φπηρίον καὶ μᾶλλον ἐπιτεθυμμένο». 
οὕπω γάρ τις ἀγνοεῖ τῶν »ῦν ζώντων ἀν- 
ὕρώπων οἷος ὁ ΠΠαμπρέπιος ἐγεγόνει τήν τε 
ψυχὴν καὶ τὴν τύχη». Damascius. 

σαράπας, οὕτως ἐκάλει “ἄλκαῖος ΠΠιτ- 

τακὸν τὸν φιλόσοφο» διὰ τὸ πλατύπεν εἶναι 
καὶ σύρει» τὼ πόδε, χειροπύδην δὲ διὰ τὰς 
ἐν τοῖς ποσὶ ῥωγάδας, ἃς Χειράδας ἐκάλαν, 
Γαύρηκά τε ὡς εἰκῇ γαυριῶντα, φύσκωνα 
δὲ καὶ γάστρωνα διότι παχὺς ἦν. ἀλλὰ 
μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν ὡς ἄλυχνο», ἀγασύ- 
ϱαστον δὲ ὡς ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν. 
Ώιομ. 1,. 1 81. 

Σαραωγνίς πέτρας ὄνομα. 
σαρδάζων μετὰ πικρίας γελῶν. 
δαρδαῖος ἀπὸ πύλεως Σάρδεων. 

Σάρδεις πύλις, 

ι. δαρδανάπαλλος «Ασσυρίων βασιλεύς, 
ἀπὺ Νίνου καὶ Σεμιράμεως, οἴκησιν ἔχων 
ἐν Νίνῳ, ἔνδον τὸ σύμπαν ἐν τοῖς ῥασιλείοις 
ὀιατρίβων, ὅπλων μὲν οὐχ ἁπτόμενος, οὐδ᾽ 

ἐπὶ Φήρων ἐξιὼν ὥσπερ οἱ πάλαι βασιλεῖς, 
ἐγχριόμενος δὲ τὸ πρόσωπο» καὶ τὸς ὀφφαλ- 
μοὺς ὑπογραφόμενος, πρός τε τὰς παλλακί- 
ύας ἁμιλλώμενος περὶ κάλλους καὶ ἐμπλο- 
κῆς, τό τε σύμπαν γυναικείῳ δει χρώµενας. 
κατὰ δὲ τὰ πρότερον συ»τέταγµένα ἐπὶ τὰς 
Φύρας αὐτῷ παρῆσαν οἵ τε ἐκ τῶν ἄλλων 
ἑδνῶν σατράπαι, ἄγοντες τὰς δυνάμεις. 
Nicol. Dam. Έχο, Peir. p. 425. 
οὗτος ἐσφάγη ὑπὺ 'Περσέως. οἱ δὲ κύ- 
λακες καὶ μιμηταὶ τῆς ἐκείνου φιλοσαρκίας 
καὶ γαστριµαργίας καὶ οἰστρηλασίας ἐπέγρα- 
ψα» ὡς ἐξ αὐτοῦ ὁῆδεν τῷ τάφῳ αὐτοῦ τὸ 
"τάσσ ἔχω"' καὶ τὰ ἑξῆς (ΑΡ 325, Μα]αία 
p. 23419). ψευδῶς δὲ οἱ γεγραφύτες ἐπέγραψα». 

J 
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οὐ γὰρ ἔχει ὁ τελευτήσας ἅπερ ἔφαγε καὶ 
ἔπιεν, ἀλλ εἲς τὴν ὀυσώδη φθορὰν ἐκεῖνα 
πάντα κεχώρηκεν' ἔχει δὲ µόνην τοῦ παρα- 
νόµου βίου τὴν ὀυσοδμία», ἥτις διηνεκῶς 
τὴν ἀθλίαν αὐτᾶ ψυχὴν ἀλγύνει καὶ ἀνιᾷ, 
συνειδυῖων ἑ ἑαυτῇ τὰ κάκιστα, καὶ μεμνημέ: 
νην ὧν παρανόμως καὶ ἀκολάστως ὁ τάλας 

εἰργάσατο. Theodoret. Therap. 12. 
Σαρδαναπάλλες ἐν ῥ' Περσικῶν δύο φησὶο 

γεγονέναι Καλλισθένης, ἕνα μὲν ὁραστήριον 
καὶ γενναῖον, ἄλλον δὲ µαλωκόν. ἐν Νίνῳ 
ὁ) ἐπὶ τὸ νήματος αὐτᾶ τᾶτ ἐπιγέγραπται 
᾿Σαρδανάπαλλος «4νακυνδαράξε παῖς Ταρ- 

σόν τε καὶ "4γχιάλη» ἔδειμεν ἡμέρη µιῃ. 
ἔσθιε, πῖνε, ὄχευε, ὡς τά γε ἄλλα οὐδὲ τέ- 
του ἐστὶν ἄξια, τθτέστι τῇ τῶν δακτύλων 
ἀποκροτήματος" τὸ γὰρ ἐφεστὺς τῷ µνήματι 
ἄγαλμα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχον τὰς χεῖρας 
πεποίηται, ὡς ἂν ἀποληκῶν τοῖς δακτύλοις. 
ταὐτὸ καὶ ἐν "ἄγχιάλῳ τῇ πρὸς Ταρσῷ ἐπι- 
γέγραπται, ἥτις νῦν καλεῖται Ζεφύριον. οἳ, 
v. ὀχεία. 

ὁ δὲ Σαρδανάπαλλος οὗτος υἱὸς ἦν 4να-ἃ 

κυνδαράξε βασιλέως Νίνο, Περσικῆς χώρας" 

ὃς ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ Ταρσὺν καὶ «4γχιάλην 
ἔχτισε. φασὶ δὲ αὐτὸν αἰσχρῶς καλλωπί- 
ζεσθαι, τοῖς τε αἰκείοις μὴ ὁρᾶσθαι εἰ μὴ 
εὐνούχοις καὶ κόραις. πεπυρποληµένα δὲ τὸ 
olxu ἔνδον εὗρεδεὶς ἀπέδανεν. γράφει δὲ 
ἐπὶ τῷ τάφῳ αὐτῦ «4σσυρίοις γράμμασι τὸ 
«Σαρδανάπαλλος «4νακυνδαράξου παῖς'' καὶ 

τὰ ἑξῆς. sch. Α Αν. 1022. ef. v. καταγηράσαις. 
σαρδάνιος γέλως ὁ προσποίητος. χα-α 

λεῖσθαι δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι τοῖς 
ὀδοῦσι φασίν. 

σαρδάνιος γέλως, παροιμία ἐπὶ τῶν 
ἐπ᾽ ὀλέδρῳ τῷ σφῶν αὐτῶν γελώντων, ἣν 
ἁήμων μὲν διαδοφῆναι, ὅτι οἱ Σαρθῶνα 
κατοικοῦντες αἰχμαλώτων τε τὲς καλλίστες 

καὶ τὴς πρεσβυτέρες ὑπὲρ ὁ ἔτη τῷ Κρόνῳ 
ἔφυον, γελῶρτας ἕνεκα τοῦ τὸ εὔανδρον ἐμ- 
φῆναι, τουτέστιν ἀνδρεῖον. Τέμαιος δὲ τοὺς 
ἱκανὸ» βεβιωκότας χρόνον ἐν Σαρδοῖ -συνω- 
Φεμένες σχίζαις ὑπὸ τῶν υἱῶν εἲς ὃν ἔμελ- 
λον δάπτεσθαι ῥύθρον, γελᾶ». οἳ δὲ ἀπὸ 
τοῦ πεσηρέναι μετ ἀνίας. καί φασιν ἄλλοι 
τε καὶ Κλείταρχος ἐν Καρχηδόνι ἐν ταῖς 
µεγάλαις εὐχαῖς παῖδα ταῖς χερσὶ τὸ Κρόνε 
ἐπιτιθέντας (ἵδρυται δὲ Χχαλκοῦς, προβεβλη- 

ένας ἔχων τὰς χεῖρας, ὑφ ᾧ κρίβανος) 
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ἔπειτα ὑποκαίειν' τὺν δὲ συνελκόμµενον ὑπὺ 
τοῦ πυρὸς δοκεῖν γελᾶν. Σιμωνίδης δὲ Τά. 
λω» τὺν ἡφαιστότευκτον Σαρδονίως οὐ βε- 
λομιένους περαιῶσαι πρὸς Ἰίνωα, εἲς πῦρ 
καθαλλόμενον ὥς ἂν χαλκᾶν, προστερνιζόµε- 
νον ἀγαιρεῖν ἐπιχάσκοντας. «ιληνὸς δὲ ἐν 
ὁ’ τῶν περὶ Συρακούσας λάγανον εἶναι παρὰ 
Σαρδονίοις ἠδύ, σελίνῳ ἐμφερές, οὗ τοὺς 
γευσαμένους τάς τε σιαγόνας καὶ τὰς σάρ- 
χας ἑαυτῶν ἀποδάκνειν. ἔνιοι δὲ τὺς ἐπὶ 
κακῷ γελώντας, ὡς καὶ Ὀδυσσέα φησὶν Ὅμη- 
θος (υ 303)" "'μείδησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς σαρ- 
δάνιον.' καὶ ἐν ἄλλοις (ο 101) ᾿᾿ἠδὺ γέλασσε 
χείλεσι», ἀδὲ µέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέῃσιν 
άνθη." 

Σαρδιανός ἀπὸ τόπου. 
σάρδιοιλέθοι ἐναργῶς διαφανεῖς, λευ- 

κοὶ ὄντες κατὰ τὸ βάψος' οἵτινες δοκοῦσι 
µέχρι βάδες τῷ αὐτῷ χρώµωτι κεχρῶσθαι, 
ἅτε δὴ μὴ ἀντιλαμβανομένης τῆς ὄψεως τᾶ 
ῥάψυς. Philopon. in 2 de απίπια Κ 29. 

Σαρδό8δεν ἀπὸ πόλεως Σάρδεων». 
Σαρδόνιον πέλαγος καὶ Σαρδόονι: 

κὺν πέλαγος, Σδαρωνικὸν δέ. 
Σαρδώ. νῆσός ἐστι μεγίστη ἡ Σαρδὼ 

5. ὀξύτατωι καὶ παροιμία ""Αβάμμα Σαρ: 
διανικόν, ἀντὶ τοῦ ἐρνθρό», φοινικοῦν. οἳ. 
v. βάμμα Κυζικηνικό». 

Σαρδῶον. 
σάρισσα εἶδος ἀκοντίη Ελληνικῇ. 

σαρκάζω» μετὰ πικρίας καὶ θυμοῦ 
γελῶ». καὶ σαρκάζοντες ὑποσεσηρότες 
καὶ ἀνοίγοντες, ὥσπερ κυνίδια, ὅταν προσ- 

ολιπαρῇ τινὰ καὶ ἀφέλκῃ τοῖς ὀδοῦσιν. ἢ 
σαρκάζοντες ἀντὶ τοῦ ἐξισχνούμενοι καὶ ἦτο- 
νηκότες καὶ διὰ τὸν λιμὸν ἕλκοντες μόλις. 

ἢ ἕλκοντες κατὰ τὸν τῶν κυνιδίων τρόπο», 
οἳ τὰ ὀστέα περιτρώγουσι, καὶ οὐκ ἔχοντες 
ἐμφορηθῆναι ὑπ αὐτῶν τῷ ὁοκεῖν ἐσθίησι. 
σαρκάζειν δὲ κυρίως τὸ τὸν κύνα πεινῶντα 

τὰ λεπτὰ τῶν σαρκῶν» τᾶ ὀςέη ἀπογλύφειν. 
sch. Α Pac. 481. 

σαρκασμοπιτυοκάµπται «4ριστοφά- 
νης Ran. 907) φησὶν ἀντὶ τοῦ μεγάλοι, ὡς 
σαρκάξοντας καὶ προσποιουµένους τὰ πολε- 

µικά, οὐκ ἀληθῶς δὲ τοιούτους, ἰσχύος δὲ 
ἐπιμελουμένους. διὸ καὶ τὺν ἸἨεγαίνετον 
ἸΜάνην εἶπεν, οὐ πάντως βάρβαρον ἀλλ 
ἀναίσθητο». ἐπίτηδες δὲ ἐχρήσατο τοῖς συ»- 
θέτοις διὰ τὸ «4ἰσχύλου ἦδος. 

Σαρδιανός — Σατανᾶς 

ν * ΄ 

Σαρκίδης Όνομα κύριον, 
σάρκινος προπαροξυτόνως, ὡς κρίθον:. 
σαρκίον ἡ σάἀρξ. 
σαρκοφαγία ἡ κρεωφιωία" '᾿ἐδεῖτο μὲ 

γάρ οἳ τὸ σῶμα σαρκοφαγίας, ἀθύτου ὁ 

οὐκ ἡ»έσχετο μεταλαβεῖ», τὸ παλαιὸν παρά; 
γελμα τὸ θνησειδίων ἀπέχεσθαι τᾶτο σγµαί 
νειν ὑπολαμβάνων."' ε[. ν. ἀθύτους. 

Ὃ ν * * [0] * 

Σαρμυδησσός τόπος Θράκης. 

σάρξ. ὅτι ἀριστοτέλης αἰσθητήριον λέτ 
* 3 ο ς «ς 4 2*5 τὴν σάρκα, καὶ λέγει οτι ἡ ἁπτικὴ αἴσθτες 

µία καὶ κεταξύ. Philopon. in 2 de auim 
NIa. 

σάροι μέτρο» καὶ ἀριθμὸς παρὰ Au 
δαίοις' οἳ γὰρ οκ’ σάροι ποιοῦσιν ἐνιαυτοῖς 
ῥσκ κατὰ τὴν τῶν Χαλδαίων ψῆφο», εἶπῳ 

ὁ σάρος ποιεῖ μῆνας σεληνιακοὺς σκῇ, 
γίνονται τή ἐνιαυτοὶ καὶ μῆνες ς᾽. 

Σάρος ποταμός. XAnab. 1 4. 
X δ η . ὰ 3 — —— Σαρπηδονία ἄκτή ἄκρα τῆς Θράκης 

Κράτης τὴν μεγάλην. καὶ »ῆσον πρὺς τὸ 
— { ⸗ 

ὠκεανῶῷ, ἐν ῃ αἳ Γοργόνες, 
τ ΄ ’ τν «3 * 

Σαρπηδών Φαρπηδόνος ονομα κύρῶ;. 
ο] ο. - J 

καὶ ἡ κλητικὴ ὦ Σαρπῆδον. καὶ Σαρπ 
6οντος. 

΄ ΄ 3 

σαρώματα φιλοκαλήματα. καὶ σάρο 
σες ὑὁμοίως. 

σαρῶν κορῶ». 
σάτα μέτρο» Εβραϊκό». δηλοῖ δὲ µόδι 

ὑπερπεπληρωμιένον, ὡς εἶναι κιόδιον ἕνα ααὶ 
ἥμισυ». ὑγρᾷ δὲ ξεστῶν κέ ἥτοι λιτρῶν κ. 

Σατανᾶς. ὅτι Σατανᾶς κατὰ τῇ 
Εβραίων γλῶτταν ὃ ἀποστάτης λέγεται. ! 
αὐτὸς δὲ καὶ διάβολος ὡς τὸν «Φεὸν πῶς 
τοὺς ἀνθρώπους συκοφαντῶ», καὶ αὐτοῖρ Ἡ 

[τοῖς ἀνθρώποις ἔρω' πρὸς ἀλλήλουις ἐπῤών 
| . . ΄ 3 2 — 2 λων καὶ μάχη». οὐ πονηροὶ δὲ ἂἀπ' ἄριι 
οἱ δαίμονες παρὰ τοῦ Φεοῦ τῶν ὅλων ἐὲ 

ογή9 ιλλὰ τῇ ἤ τῆς γη μιουργήθησαν, ἀλλὰ τῇ παρατροπῇ τῆς } 
— * *8* 

unc ἀπὸ τῶν ἀμεινόνων ἐπὶ τὰ χείρω επι 
'σον αὐτεξουσίως καὶ αὐθαιρέεως, ὥστε τοῦ 

Γπαρὰ Φεοῦ παρασχεθεῖσιν οὐκ ἀρκεσθύτι 
2 J 3 έ )αδέξ 9 ιόν 
ἀλλὰ μµειζόνω» ὀρεχθέντες εἰσδέξασθαι | 

2 * — 
τοῦ τύφου τὸ πάθος, ἐκπεσεῖν δὲ τῆς ἄρχ' 
Φεν δοφείσης τιμῆς, καὶ τὸν κατὰ τῶν αἲ 

3 , ὁ 

Φρώπω» ἀναδέξασθαι πόλεμον, καὶ και οἳ 
τῶν ὡς εἰκόνι Θεία τετιµηµένων ητήσον 
ἐπιστασίω δὲ τῶν ἀγγέλων φρουρεῖσναι. Τή 
δὲ ἀγωνιστικὴν ὅ Φεὺὸς οὐκ ἐκώλυσε διοµ' 

σαρκασμός εἶδος εἰρωνείας. 

- — — ο — 



σατραπεία -- σεβαστός 

χη», ἵνα δείξη τοὺς ἀρίστους ἡ πάλη. Theo 
doret. Therap. 3. 

σατραπεία ἐπαρχία. σατράπης δὲ 
σωτράπου, εἶδος ἀξιώματος. 

«Σάτυρος χορευτής. 
σάτωρ σάτωρος. 
σανλοπρωκτιᾶν" (Α Vesp. 1168) “καὶ 

κιὴν προθυμοῦμαί γε σαυλοπρωκτιᾶν."' 
σαυ»νίω» εἶδος σηµαίας ἢ φλαμούλα. 
σαῦρα καὶ σαῦρος ἑρπυστικὸν ζῴο». 

΄"σαύρῳ δὲ λοιπὺν ἐμφερὴς ἐγίγνετο. ἑρπυ- 
στικὸν δὲ τοῦτο τὸ ζῷον γένος" ὃν εἰ τέµοι 
τις καὶ διασπάσαι (ιέσο», ἕλκει μὲν αὐτοῦ 

σὺν κλόνῳ τὰ τµήµατα, συνέρχεται δὲ καὶ 
πάλιν τὰ λείψανα." 

σανρίς εἶδος ἰχθυδίου. καὶ κλίνεται 
σαυρίδος. σαῦρος δὲ ὁ ἰχθῦς. 

Σανρομάται ἔθνος. 
σαυρωτῆρσι τοῖς στύραξι τοῖς ὄπισθεν 

τῶν δοράτων" (ΑΡ 6 110) ἔκτανε δηκτῷ 
σαυρωτῆρι.. καὶ ταχὺ περιστρέψας τὸν 
ἵππον εἲς τὸν πεσόντα παίει τῷ σαυρωτῆρι 
διὰ τοῦ τραχήλου. ij Συστὸν δόρυ. ἢ ςύ- 
ραξ, ὃν ἔνιοι καλοῦσιν οὐρίαχον. gl. Herodot. 
7 41. 

σαυτὴν ἐπαινεῖς ὥσπερ ἄστυδά- 
μας ποτέ. Αστυδάμα τῷ ἸΜορσίμον εὖη- 
µερήσαντι ἐπὶ τραγωδίας διδασκαλίᾳ Π[αρ- 
Φενοπαίου δοφῆναι ὑπ “Αθηναίων εἰκόνος 
ἀνάψεσιν ἐν Φεάτρῳ" τὸν δὲ εἰς αὐτὸν ἐπί- 
γθαμµα ποιῆσαι ἁλαζονικὸν τοῦτο": (ΑΡ αρ- 
Ροπά. 17) "ει ἐγὼ ἐν κείνοις γενόμην, ἢ 
κεῖνοι ἅμ ἡμῖν, οἳ γλώσσης τερπνῆς πρῶτα 
Φδοκοῦσι φέρειν, ὡς ἐπ ἀληθείας ἐκρίθην 
ἀφεὺ εἰς παράμιλλος. νῦν δὲ χθόνῳ προέχασ᾽ 
ᾧ φΒόνος ἀχ ἔπεται. διὰ γῶν τὴν ὑπερ- 
βάλλουσων ἀλαζονείαν παραιτήσασθαι τὴν 
ἐπιγραφή», καὶ παροιμία παρὰ τοῖς κωµι- 
κοῖς ἐγένετο, ὡς παρὰ Φιλήμονι. λέγεται 
δὲ καὶ κατ ἀποκοπὴν τὸ σαυτὴ» ἐπαινεῖς, 

σάφα σαφῶς, φανερῶς. καὶ Ὅμηρος 
(Μ 4034) ""ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 

σαφέστερον εἰπὲ κἀμαφθέστερον 
(Α Ran. 1464). εἶπεγὰρ "ὅταν τὰ νῦν ἄπιςα 
πίσθ ἠγώμεθα, τὰ ὁ) ὄντα πίστ ἄπιστα. 
πῶς; οὐ µανθάνω. ἁμαφέστερόν πως εἰπὲ 
καὶ σαφέστερον.. παρὰ τὴν παροιμία» '"σα- 
φέστερόν µοι κἀμαθέστερον φράσο».’. ὃ δὲ 
εἶπεν "εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομε», 
τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς ὃ' οὐ χρώμεθα, 
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τούτοισι χρησαίµεσδα, σωθείηµεν ἄν. εἰ 
νῦν γε δυστυχᾶμεν ἐν τούτοισι, πῶς τἆναν- 
τία πράξαντες οὐ σωθεἴμεν ἄν; εὖ γ ὦ 
Πωλάμηδες, ο σοφωτάτη φύσις. ταυτὶ πύ- 
τερ᾽ αὐτὸς εὗρες ἣ Κηφισοφῶν: 

σαφήνεια. καὶ σαφη»νίζω ἑρμηνεύω. 
σαφῶ δὲ σαφήσω. 

σαφής ἀληθής. καὶ Ὅμηρος (4 4034) 
ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ άλη: 

Φῶς, καὶ Σοφοκλῆης (060 625) ̓  εἰ Ζεὺς ἔτι 
Ζεὺς χὼ «4ιὸς Φοῖβος σαφής. 

Σάχωνος ὄνομα κύριον. 
σαώτερος Hom. 44 35) σῶος. 
σβέσαι παῦσαι. 

σέβας τιμή, ἔκπληξις. παρὰ δὲ Καλλι- 
µάχῳ τὸ Ψαῦμα ({τ. 299): ''τόδ’ ἔχω σέβας."' 

Σεβάστεια πύλις, καὶ Σεβαστηνός 
ὁ πολίτης. 

Σεβαστιανός. οὗτος ἐπὶ Βάλεντος ἦν», 
ἐγένετο δὲ ἐπὶ τούτου ἀνδρῶν πολεμικῶν 
ζήτησις, εὑρέθη δὲ οὗτος ὁ ἀνὶρ πάσης ἑλ- 
πίδος κρείττω», οὐδεμιᾶς ἀρετῆς ἀποδέων' 
οὐδενὸς γὰρ μὴ ὅτι τῶν καθ᾽ αὐτὸν ἀνθρώ- 
πω», ἀλλὰ καὶ τοῖς παλαιοῖς δίκαιος ἦν πα- 

ραβάλλεσθαι, καὶ τούτων» τοῖς ἄγαν εὖδοκι- 
μοῦσιν εἲς ἅπαντα. ὃς γε φιλοπόλεμος μιὲν 
ὢν ἥκιστα φιλοχίνδυνος ἦν, οὐ δὲ ἑαυτόν, 
τῶν ἀρχομένων δὲ ἕνεκεν. χρημάτων αὐτῷ 
πλήθες ἔμελεν, ὅσα τὸ σῶμα διὰ τῶν ὅπλων 
κοσµήσει» ἔμελλε. τροφὴν δὲ προήρητο 
σκληρὰν καὶ τραχεῖαν», καὶ ὅση καμόντι ἤρκει 
καὶ ὁρμωμένῳ πρὸς κάκατον οὐκ ἦν κώλυμα. 
φιλοστρατιώτης δὲ ὤν διαφερόντως στρα- 
τιώταις οὐκ ἐχαρίζετο, ἀλλὰ πᾶσάν τε ἀφή- 
ϱει πλεονεξίαν τὴν ἀπὸ τῶν οἰκείων, καὶ τὸ 
ἁρπακτικὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίες ἔτρεπεν, ἐκό- 

λαζε δὲ ἰσχυρῶς τοὺς παραβαίνοντας ταῦτα, 
καὶ τοῖς πειθομένοις εἰς τὸ εἶναι συνηγωνί- 
ζετο. ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, ὑπύδειγμα καὶ χα- 
ρακτῆρα παρεῖχεν ἑαυτὸν ἀρετῆς. γεγονὼς 
δὲ ἐπὶ µεγάλαις καὶ λαμπραῖς στρατηγίαις, 
ὥσπερ ὁ 'Ῥοδίων κολοσσὸς διὰ μέγεθος κα- 
τοπληκτικὸς ὤν οὐκ ἔστιν ἐράσμιος, κἀκεῖ- 
νος διὰ τὸ ἀφιλοχρήματον Φαυμαστὺς ὤν 
οὐκ ἔσχε χάριν. προσκεκρουκὼς δὲ διὰ γνώ- 
— θᾳθότητα τοῖς κατακοιμισταῖς εὐνούχοις 
τῶν βασιλέων, εὔκολος ὢν διὰ πενίαν καὶ 
κοὔφος εἲς μετανάστασιν διεδέχδη τῆς στρα- 
τηγίας. Eunap. p. 110 Nieb. 

σεβαστός προσκυνητός, 

. -- 

καὶ σεβίζει 
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σέβεται. 
Σεβηριανός ἀπὸ «{αμασκοῦ, τῶν εἰς 

τὰ πρῶτα γένους ἀνηκόντων, «4ὐξεντίου τᾶ 
Καλλινίκου υἱός, εἰς 'Γωμµαίους ἀναγόμενος 
προγόνους ἐπωκηκότας πατρίδα τὴν «λεξάν- 
ὄρειαν, παιδείας τε τυχὼν» πρὸς τῇ ὀξύτητι 
τῆς φύσεως ποιητικής τε καὶ ῥητορικῆς, ἔτι 
δὲ καὶ τῆς περὶ νόµης τὺς Ρωμαίων διατρι" 
ῥούσης, διαφέρω» ἔδοξεν εἶναι τῶν ἡλικιω- 
τῶν. στερρὸς δὲ τὸ ἦδος ὤν, καὶ ἅπερ ἂν 

διανοηθείη ταῦτα πράττει ἐσπονδακώς, 
ἔφφανε τῷ πρακτικῷ τὸ ῥουλευτικόν" καὶ 
διὰ τοῦτο ὁ βίος αὐτῷ πολλαχῇ διεσφάλη. 
πρεθυµήόη μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ φιλοσο- 
φίαν τραπῆναι καὶ τῷ Πρόκλω φέρων ἕαυ- 
τὸν ἐπιδοῦναι (ἤκμαζε δὲ τότε καὶ ἠνθει ὁ 
Πρόκλος '4ὐήνησιν), ἐγένετο δὲ αὐτῷ ὃ πα- 
τὴρ ἐπποδών' ἠβούλετο γὰρ αὐτὸν δίκας 
λέγειν καὶ χρηµατίζεσθαι τὸν ἐπιμίσθιον 
τοῦτον χρηµατισμόν. ὁ μὲν δὴ πατὴρ αὐτῷ 
ὡς τάχιστα τελευτᾷ τὸν βίον, αὐτὸς δὲ ἐπὶ 
τὰς «49θήνας ὁρμήσας Όνειρο» ἐθεάσατο 
τοιόνδε' ἐδύκει ἐπὶ ῥάχει τινὸς ὄρους ἔπικα- 
Φῆσθαι ὥσπερ ὀχήματι, καὶ οἷον ἐλαύνειν 
τὸ ὄρος. ἐξῆγε δὲ αὐτὸν ἄρα ἡ εἱμαρμένη 
καὶ τὸ χρεών, ἔτι δὲ τὸ αὐθαίρετον ὃ τι 
ἐστὶ κακό», εἲς βίον ἄλλον, ὑψηλὸν μὲν εἶναι 
ὁοκοῦντα καὶ μεγαλοφυῆ, τραχὺν δέ τινα 
καὶ ἀνήνυτον" ὃ καὶ αὐτὸς ἐπέκριε καὶ ἡ 
πεῖρα τῆς ἐκβάσεως ἀποδέδειχεν. ἀντὶ γὰρ 

φιλοσοφίας καὶ ἀπραγμοσύνης εὐθαίμονος 
ες τὴν πολιτεία» ἑαυτὸν καὶ εἰς ἀρχὰς 
ἐξέωσε φέρω». φύσει δὲ ὢν φιλόνεικος καὶ 
ἀήττητος ἐφ) ὃ τι ἄν ὀρμήσειε, καὶ φιλό- 

ὄοξος ὡς οὐκ οὐ) εἰ τις ἕτερος, ἀλλ ἐπὶ τι- 
μίοις ἔργοις τε καὶ λόγοις καὶ τὴν ἀρετὴ» 
εἰς τὺ ἔξω προάγεσι τῆς ψυχῆς, περὶ μὲν 

χθηματισμὸν οὐ διέτριῤεν οὐδὲ ὁπωστιοῦ», 
οὐδὲ πρὸς ἀδικίαν αὐτόνεν καὶ πλεονεξίαν 
ἐπίφορος ἦν», προσκροστικὸς δὲ καὶ ἁμιλλη- 
τικὺς ἀεὶ πρὸς τὰς ὑπερέχοντας, καὶ οὐδενὶ 

τῶν μειζόνων ἀρχόντων ἀξιῶν παρὰ τὰ νο- 
μιζόµενα δίκαια εἶναι ἐξίστασθαι. δικάζων 
δὲ πικρότατος ἦν, καὶ δή ποτε ἐξαγόμενος 

ὑπὸ τοῦ Φυμοῦ καὶ τὸ ἀκαταφρόνητος εἶναι 
σπουδάζων φόνους τε εἰργάσατό τινας οὐκ 
εὐαγεῖς οὐδὲ εὐτυχεῖς, καὶ ἐς τύότες ἀνέφερε 
τὴν αἰτίαν τῆς ὕστερον ἐπιγενομένης αὐτῷ 

ᾱ —— 
τὸ ῥίη κακοπραγίας. ἐπεὶ καὶ 4ρδαβουρίῳ 

΄ * 3 ἕ- — —* * 

προσκρούσας, ὄντι μέν υιεῖ τοῦ πάνυ Aont- 

Σεβηριανός — Σεβῆρος ο 

ρος, ῥαρβάρου μὲν ἀνθρώπου τὰ μέγα 
δὲ παρὰ βασιλεῖ δυναµένου, στερατη)οῖπι 
δὲ τῶν» ἑώων ταγμάτων, πολλὰ μὲν ἐκιο: 
παρέσχετο πράγματα καὶ πατρὶ τῷ ἐχίον, 
πλείω δὲ καὶ ἀτοπώτερα πεπονθὼς τε 

ὑθρισθεὶς οὐδὲν ἀπώνατο τῆς πολλῆς τας 
της ἐνστάσεως. ἱερώτατος δὲ εἲς ὑπερβών 
καὶ Ἕλλην, καὶ πολλῶν ἀπειλῶν καὶ φόῤ» 

οὐκ ἐνέδωκεν ὁ ἀλιτήριος. ἐμοὶ δὲ καὶ ὃτ 
γεῖτο λόγους Ἰσοκρατείους τοὺς μµείζοες 
πολιτικωτέρους, οὐ τὸν τεχνικόν. τε καὶ 6) 
φιστικὸν ἀλλὰ τὸν ἔμφρονα καὶ φιλόσοην 

τρόπον᾿ ὅτε καὶ εἶδον ἄνθρωπον εἴροιν τ. 

ἅμα καὶ ἀμφιλαφῆ τὴν διάνοια» πρὺς τς 

πολιτικὰς ἐξηγήσεις, ἔτι δὲ κριτὴν ὄρισιν 

ὄντα τῶν λεγομένων. τὸν δὲ ἐμοῦ νεώτεν 

ἀδελφὸν Ἰουλιανὺν οὕτω παρώξενεν εἰς 1’ 

λολογίαν ὥστε καὶ ἐκμαθόντος ἠνείχετο τ: 
τε ποιητικὰ τῶν τε ῥητόρων τοὺς εὔδοι 
μοῦντας"' μισθό» τε ἐδίδου τῆς προθυμία 
φιλοτιμίαν, προσήκουσα» ἑταίρῳ  ἑστίασυ. 

τὰ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ποιητῶν ἀπεθέχαί 

µετρίως, τὺν δὲ Καλλίμαχον εἰς χεῖρας 19 

βὼν οὐκ ἔστιν ὅτε οὐ κατέσκωπτε τὸν «4: 
βυν ποιητήν' ἀνιώμενος δὲ ἐπὶ μᾶλλον (9 
πολλαχοῦ καὶ τῷ βιβλίῳ προσέπτυε. τέτ 
κατεπηγγείλατο Ζήνων βασιλεύς, εἰ γένοα: 
τῶν κρατούντων», τὴν μετὰ βασιλέα κε 
ἀρχήν. ἀλλ οὐδὲ ὣς ἔπειδεν, οὐδὲ ἐμέλια 
πείσειν. καὶ ἡμῖν δὲ ὑπανέγνω τὴν ἐπωτὰ 

λομένη» ἐπιστολὴν καὶ μὴ πείθουσαν. x 

Aoxudiꝙ δὲ τι ἀπὸ -ἀαρίσσης δὲ ἔπιστ 
λῆς ἐπετίμησε. καὶ 7ὰρ ἐπιστέλλειν δεν: 

ἦν ὁ Σεβηριανὺς καὶ ἔμφρων, ὡς ἔστι μὲ’ 

Φεῖν ἐντυχόντα ταῖς τοῦ ἀνδρὺς ἐπιστολαί, 

Damuscius Phot. p. 3460 h. 
Σεβῆρος, ὅτι Σεῤῆρος ὁ ὁ τῶν Ῥωμαίση 

ῥᾳασιλεὺς ἔπεμψε τοὺς πολιορκέσοντας V 
Βυζάντιον"' ἠσαν γὰρ ἔτι ἐκεῖ οἱ στρατῃ 
τοῦ Νέγρη καταφυγύντες' ὅπερ ἑάλω ὕστε 
ρον λιμῷ, πᾶσά τε ἡ πύλις κατεσκάφη, 13 
θεάτρων» τε καὶ λητρῶν παντός τε κύσιθ 
καὶ τιµῆς ἀφαιρεθὲν τὸ Βυζάντιον κὠ 
δηλεύειν Περιωθίοις δῶρον ἐδόθη, ὡσπί 
καὶ «4ντιόχεια .«{αοδικεῦσιν. Herodian. 36 

ὅτι ἀπείρητο τοῖς σερατιώταις γεν) 
μέγνυσθαι. Σεβῆρος δὲ τοῦτο ἐπέτρεψε, κ 
χρυσοῖς δακτυλίοις αὐτοὺς ἐφιλοτιιήσαις 
id. ἃ 8, 

ὅτι Σεῤῆρος ἦκεν εἰς τὸ Βυζάντιον, ο: 



Σεβῆρος ὁ 

δὲ εἶδε τὸς πολέτας μετὰ ἐλαιοκλάδων» εὔφη- 
μοῦντας καὶ δεομµένες σωτηρίας καὶ ἀπολο- 
γίας προσφέροντας, ἐφείσατο μὲν τὸ φο- 

νεύειν͵, Περινδίοις δὲ καὶ αὖθις ὑπέταξε, 

καὶ παρέσχεν αὐτοῖς Φεάτρα καὶ κυνηγίου 
στοάς, καὶ τὸ ἱπποδρόμιον ᾠκοδόμησεν Ἱκρί- 
οις καὶ ἐμβόλοις διακοσµήσας, ἀγοράσας 
οἰκήματα καὶ κήπες ἀπὺ τινῶν ἀθελφῶν ὁρ- 
φανῶν, καὶ τὰ παρακείμενα τῷ ἱπποδρομίω 
διακόψας δένδρη εἲς τὸ νῦν ὑρώμενον ὅιε- 
χόσµησε σχῆμα, συζεύξας αὐτῷ καὶ λητρὸν 
ἐν τῷ ἱερῷ τᾶ «Τιός, ὅπερ ἐκαλεῖτο Ζεύξιπ- 

πον" ἀνενέωσε δὲ καὶ τὸ καλέμενον στρατή- 
710». ἀλλὰ τότων» μὲν ἁπάντων Σεῤβῆρος 
προκατήρξατο, ὁ δὲ τήτου υἱὸς ἄντωνῖνος 
ἐτελεσιούργησεν. 

4 ὅτι Σεῤῆρος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν λεξάνδρεια» 

εὗρεν ἐπιγραφὴν. ἐν τῇ πόρτη "τὸ κυρία 
Νίρο ἡ πόλις.' καὶ ἀγανακτῶντος αὐτῦ 
πρὺς τᾶτο ὑπήντησεν ὅὁ τῶν “4λεξανδρέων 
όημος κράζων ''"οἴδαιιεν, εἰρήκαμεν τᾶ κυ- 
ρίη Νήρε ἡ πόλις. σὺ γὰρ εἰ ὁ κύριος τῷ 
Nivyou.“ καὶ δεξάµενος τὸ ἕτοιιον τῆς ἄπο- 
λογίας συνεχώρησε» αὐτοῖς. 

ε ὧτος εἲς ραῤίων ἐκ τῆς Συρίας καὶ εἰς 

τὴν Παλαιστίνη» ἦλθε, καὶ εἲς τὴν «4ἴγυ- 

πτον τὴν ἄνω διὰ τῇ Νείλη ἀνέπλευσε, καὶ 
εἶδε πᾶσαν αὐτὴν πλὴν βραχέω»' οὐ γὰρ 
ἠδυνήνδη πρὺς τὰ τῆς «4ἰθιοπίας µεθόρια 
διὰ λοιμώδη νόσον ἐσβαλεῖν. καὶ ἐπολυπρα- 
Υμόνησε πάντα καὶ τὰ πάνυ κεκρυμμένα" 
ἦν γὰρ οἷος μηδὲν μήτ ἀνθρώπειον μήτε 
θεῖον ἀδιερεύνητον ἐᾶν. κἀάκ τότε τά τε 
βιῤλία πάντα τὰ ἀπύρρητόν τι ἔχοντα, ὅσα 
Ίε καὶ εὑρεῖν ἠδυνή η, ἐκ πάντων τῶν ἀδύ- 
των ἀνεῖλε καὶ τῷ τὸ “λιξάνδρε µνηµείῳ 
συνέκλεισεν, ἵνα (ιηδεὶς ἔτι μήτε τὸ τούτου 
σώμα ἴδη μήτε τὰ ἐν ἐκείνοις γεγραμμένα 
ἀναλέξηται. Dio 6Ο. 76 13. 
{οὗτος τὸ γένος ἦν Aipus ἐς πραγμάτων 

ῥιοέκησιν γενναῖος ἅμα καὶ Φυµοειδής, σκλη- 
ρῷ τε ῥίῳ καὶ τραχεῖ ἐνεθισμένος, πόνους 
τε ἀνέχων ῥᾷστα, νοῆσαί τε ταχὺς καὶ τὺ 
νοηΦ ἐν ἐπιτελέσαι ὀξύς, οὗτος μετὰ τὸ εἶἰσελ- 
Φεῖν εἲς τὰ βασίλεια τῶν «4λβίνου φίλων 
ἐπὶ τῆς συγκλήτου κατηγύρει, γράμματά τε 
αὐτῶν καὶ ἐλέγχους προσέφερε», ἄλλας τε 
αλλοις ἐπιφέρων αἰτίας πάντας τὰς ἐξέχον- 
τας τότε τῆς συγκλήτεα καὶ τὸς κατὰ ἕθνη 
πλάτῳ τε καὶ γένει ὑπερέχοντας ὁιέφθειρε. 
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πάνυ δὲ ἑνῆν αὐτῷ καὶ τὸ φιλόχρυσο», ὥς 
ὑπερβάλλειν τὰ πλεονεκτήματα τῆς ἀνδρείας. 
1ο. Antioch. exc. Peir. p. 835. 

Σεβηρος σοφιστὴς Ῥωμαῖος. ὁ 6 Σεβῆροςς 
οὗτος ἐπὶ νδεμίη βασιλέως ἦν ἐν “4λε- 
ξανδρείᾳ δὲ ἀφικόμενος τὸν ἀπράγμονα βίον 
ἔζη φιλοσοφῶν ἐν βιβλίοις ἀφθύνοις οὖσιν 
αὐτῷ καὶ παντοδαποῖς. εἴπερ δέ τις ἕτερος, 
ἱκανὺς ἦν ἐπαγαγέσθαι τοὺς ἐπὶ παιδείι 
διενεγκόντας ὡς αὐτὸν Ἰέναι πολλάκις, ἔπιει- 
xijc τε... 

Σεβῆρος. οὗτος ἐφάνη μετὰ τὸν du-h 
στυχῆ Εὐτυχῆ" ὃς ἁρπάσας τὺν Φρύνον «άν. 
τιοχείας τὴν κατὰ ἸΜάνεντω αὖθις πολι. 
»άριόν τε καὶ ΕΒὐτυχέα διεκδικεῖν αἴρεσιν 
ἐπειρᾶτο, κυκῶν ὅση δύναμις αὐτῷ τὴν τῆς 
ἐκκλησίας εἰρήνη». ἐξελαθεὶς δὲ τῆς “ἄντιο- 
χείας ὡς ταρωχώδης καὶ ταραξίας, τῇ 34λε- 
ξανδρέων κουφότητι λαίλαπος ὀίκην ἢ νέλ- 
λης ἐνέσκηψεν, ἔνθα καὶ ἑτέρας καταιγίδος 
ἀντιπνευσάσης αὐτῷ τε καὶ τῷ λαῷ συνέχεε 
πάντα καὶ ἐθορύῤησε" διεσκέδασε } γὰρ αὐ- 
τοὺς Ιουλιανός τις καλούμενος, «ἄλικαρνασ- 
σεύς, τῆς «4σίας ἐπίσκοπος. Theodor. presh. 
de incarn. p. 245. 

σεβίσαι ἀντὶ τοῦ εὐλογῆσαι" “4ριστο- 
φάνης (Th. 119)’ εὐπίστως δὲ τοὺμὸν δαίµο- 
"ας ἔχει σεβίσαι,"" τουτέστι» εὐπίστως ἔχω 
πρὸς τὸ τὸν Φεὺν ὑμνῆσαι καὶ εὐλογῆσαι. 

σέδας παθέθρας. 
Σεδεκίας. ὅτι Φεδεκίας ἀσεβῶν κατὰ 

πάντα καὶ τᾶ βασιλέως ἀπέστη Ναῤουχοδο- 
»όσορ, τὸν ὄρκον παραβὰς ὃν ὤμοσε κατὰ 
τᾶ φεᾶ, μὴ ἀποσεήσεσθω. ὃ δὲ ἐπελθὼν 
ἐπολιόρκει τὴν Ἱερεσαλὴμ — ῥ.. 

σὲ δὲ ταῦτ ἀρέσκει; μἀλλὰ πλεῖν ἡ ὴ 
μαίνομαι Α Ran. 103). ἀλλὰ πλέον ἢ µα(- 
νοµαι ἐπ᾽ αὐτῷ. τουτέστιν ὑπερβαλλόντως 
μοι ἀρέσκει, ἀττικῶς. μᾶλλον ἢ Ἡ µαίνομαι, 

σέδετον τὸ φωσσάτο». 
Φειληνός ὁ «Πιόνυσος, παρὰ τὸ σείεσθαι 

ἐν τῷ ληνῷ. σειλινός δὲ ὃ γέρων, διὰ 
τοῦ παρὰ τὸ σείεσθαι ἅλις. 

σειρά ἡ ἆλυσις" "ὁ δὲ βασιλεὺς δῶραα 
ἔστελλε τοῖς “4βάροις σειρὰς χρεσῷ ὅδιαπε- 
ποικιλµένας ἐσθῆτάς τε σηρικάς'' (Μοπαπὰ. 
Ρ. 288 Nieb.). 

σειρά καὶ ᾗ γενεαλογία" τοῖς γὰρ τοῦν 
φιλοσόφα .. περὶ τῆς οἰκείας σεί- 
ρᾶς ἑπόμενος,' "ἐκ οἱδ ὅπως ἡ τὸ λόγαν 

— σ8ιρά Ὁ 
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ῥύμῃη, κατ ἴχνος ἐπιζητᾶσα τὴν ἐν τῇ σειρᾷ 
τάξιν, τῆς αὐτοῦ ψυχῆς οὐκ ἓν τῷ ἀκηράτῳ 
χορῷ, μετὰ δὲ τὔτον, ὡς δέδεικται, τεταγµέ- 

νης ἀφανοῦς, ἀπέςειλεν ὡς ἐμέ, τὰ σαφέςατα 

ἀπαγγεῖλαι προστάξας.᾽ 
σειραίνω Ἑηραίνω. 'μεθ ὧν ἐστέ- 

φοντο πρὸς τὰς τῶν» γάμων ἡμέρας. 

σειραῖος ἵππος ὁ ἔξω τᾶ ζυγᾶ, ὁ δε- 

ιός. " δεξιὸν ἀνεὶς σειραῖον ἵππον, εἶργε 

τὸν προσχείµενον, τουτέστι τῷ καμπτῆρι, 

τὸν ἀριστερόν. φοἩ. S ΕΙ. 723. 

σειραῖς πλεκτοῖς ἱμᾶσι. καὶ γένος Πάρ- 

Φων οἱ σειροφόροι καλούμενοι. μάχονται 

δὲ ἀπὸ ἵππων, σειρὰς ἱμάντων ἑλίσσοντες' 

πελάσαντες δὲ τοῖς πολεµίοις ἐφιᾶσι τοὺς 

ἀπὸ τῶν ἵμάντων βρόχους, ἀποστρέψαντές 

τε τοὺς ἵππους ὀπίσω βιαίως ἐλαύνασι, τὸς 

δὲ ἁλόντας τοῖς βρόχοις τῇ ῥύμῃ τᾶ ἵππου 

ἀποθανόντας ἢ ζῶντας ἕλκονσι. 

σειρὴν μὲν φίλο» ἀγγέλλει ξεῖνον 

δὲ μέλισσα. σειρὴν ζῷόν ἐστι κηροποιό», 

µελίσσῃ παραπλήσιον. 
σειρῆνας. γυναϊκάς τινας εὐφώνους γε- 

γενῆσθαι μῦθος πρὶν Ελληνικός, αἵτινες ἐν 

νησίῳ καθεζόµεναι οὕτως ἔτερπον τοὺς πα- 

ραπλέοντας διὰ τῆς εὐφωνίας ὡστε κατέχειν 

ἐκεῖ µέχρι Φανάτβ. εἶχον δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ 

Φώρακος καὶ ἄνω εἶδος γυναικῶν, τὰ δὲ 

κάτω στραθῶν. οἱ μυδολόγοαι σειρῆνάς φασι 

Φηλυπρύσωπά τινα ὀρνβδια εἶναι, ἀπατῶντα 

τοὺς παραπλέοντας, ἄσμασί τισι πορ»ικοῖς 

κηλοῦντα τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκροωμένω». καὶ 

τέλος ἔχει τῆς ἡδονῆς ἡ ᾠδὴ ἕτερον μὲν 

οὐδὲ» χρηστόν, Φάνατον δὲ µόνον. ὁ δὲ 

ἀληθὴς λόγος τοῦτο βούλεται, εἶναι τόπους 

τινὼς αλαττίους ὄρεσέ τισι ἐστενωμένους, 

ἐν οἷς Ολιβόμενον τὸ ῥεῖθρον λιγυράν τινα 

φωνὴν ἀποδέδωσι», ἧς ἐπακούαντες οἱ πα- 

ραπλέοντες ἐμπιστεύουσι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς 

τῷ ῥεύματι καὶ αὔτανδροι σὺν ταῖς ναυσὶν 

ἀπόλλυνται. αἱ δὲ παρὰ τῷ ᾿Ησαίᾳ (43) 

εἰρημέναι σειρῆνες καὶ ὀνοκένταυροι δαίμο- 

νές τινές εἶσιν οὕτω χρηµατιζόµενοι ἐπ᾽ ἐρη: 

µίᾳ πόλεως, ἥτις χόλῳ Φεοῦ γίνεται. οἱ δὲ 

Σύροι τοὺς κύκνους φασὶν εἶναι. καὶ γὰρ 

οὗτοι λθσάµμενοι καὶ ἀναπτάντες ἐκ τᾶ ὑδα- 

τος καὶ τᾷ ἀέρος ἡἠδύ τι µέλος ἄδεσιν. ὁ 

οὖν Ἰὼβ λέγει (30 29) "ἀδελφὺς γέγονα 

σειρήνω», ἑταῖρος δὲ στροδῶν, τθτέστιν 
ἄδω τὰς ἐμαυτοῦ συμφορὰς ὥσπερ σειρῆνες. 

σειραίένω -- σεισμός 

στρουθοὺς δὲ λέγει, ὃν ἡμεῖς στρουθοκάµη: 
λο» λέγομεν», ὄρνεον μὲν ὄντα, πύδας δὲ καὶ 
τράχηλον ὄνου κεκτηµένον. καὶ ἐν ἐπηγράμ' 
µασι (ΑΡ 5 241) "καὶ τὸ λάληµα κεῖο τὸ 
σειρή»ων γλυκύτερο»." 

σειρήνειο»ν µέλος, 
σειρῆνες αἱ τῆς ψυχῆς ἐναρμόνιοι χὠ 

μουσικαὶ δυνάμεις. 
σείρινο»ν ἐκάλου»ν λεπτὸν ἱμάτιον ἁσπά. 

Ψητο», οἷον Φέριστρο», καθά φασιν οἱ γλως- 
σογράφοι. καὶ σειρή» δὲ ὁ λεπτὸς κα 
διαφανὴς χιτώ», εὔθετος τότε ὅτε ἔστω ὁ 
σείριος, ἔστι δὲ καὶ Σεῖρις πόλις Ἱταλω 
καὶ τάχα τὰ ἔνθεν ὑφάσματα, εἴ τσα αλλο 
“Ιυκοῦργος εἶπεν ἐν τῷ περὶ τῆς διοικήσεως 
ἐν ἐνίοις μέντοι χωρὶς τοῦ ι γράφεται οέ 
θινα. Harp. 

Σείριο» τὸν κύνα, ὁτὲ δὲ καὶ τὸν Γλιω. 
Ἴβυκος δὲ πάντα τὰ ἄστρα σείρια λέγει. 

Σείριος ὃ ἀστρῴῷος κύω»" «ἰλμανός (εἰ. 
v. ἰαχή») "λοιιῶν δὲ ἐπιδημίαν ἔσβεσεν ὀὐι 
ἀνήρ, καὶ τὴν ἀμφὶ τὸν κύνα σείριον προ 
τίστην ἐπιτολὴν καὶ τὴ» ὁρμὴν» τὴν ἔμπερο 
ἡμέρωσε τᾷ ἄστρου." καὶ σεέρ σειρόςὗ ἡλμος 

σειροί αἳ ἐπαύλες. ἢ ὀρύγματα οἱ 
ἀπόθεσιν σίτου. ε. ν. σιρός. 

σειρομάστης εἶδος ἀκοντίου, λόγι 
ο, ν. σιρομάστης. 

σειροφόρος καὶ ἄζυξ ὁ λεγόμενος κη: 
ἵππος. 

σεῖσαι τὸ συκοφαντῆσαε, ἀπὸ τῶν τὴ 
ἀκρόδρυα σἐιόντω». ἸΤηλεκλείδης αμ 
κτύοσιν "ἀλλ ὦ πάντων ἀστῶν λῷσοι σεῖσα 
καὶ προσκαλέσασθαι, παύσασθε δικῶν ἀλλ 

λοφάγων."' 4ριςοφάνης 4{αιταλεῦσω "ἔσιν, 
ἤτουν χρήκατ, ἠπείλουν, ἐσυκοφάνταν πά 
λεν. 

σεισάχθεια χρεωκοπία δημοσίων κ 
ἰδιωτικῶν, ἣν εἰσηγήσατο Σόλων. εριτα 

δὲ παρ ὅσον ἔθος ἦν» θήνησι τοὺς ὀφί' 
λορτας τῶν πενήτων σώματι ἐργάζεοδα 
τοῖς χρήσταις, ἀποδόντας δὲ οἱονεὶ τὸ ἀχὃο 
ἀποσείσασθαι, ὡς Φιλοχόρῳ δὲ Φοκεῖ «πε 
ψηφισθῆναι τὸ ἄχθος. 

σεισμός πνεύματος εἲς τὰ κοιλώµατ 
τῆς γῆς ἐγκαθειρχθέντος. εἶναι ὃ) αὐτὸ 
τοὺς μὲν χασµατίας τοὺς δὲ βρασματία 
(Ὀιορ. L. 7 154). «4ἰλιανός "σεισμοί τε ἰτε 
πύλασα» καὶ πολλὰ ἀνέερεπον. σισμό 
δὲ ὁ ποιὸς ἦχος σιδήρου π 



σεῖστρον -- 

εἲς ὕδωρ βληφέντος, ἐκ τᾷ σίζω τὸ ποιὸν 
ἦχον ἀποτελῶ. 

σεῖςρον" 'ὃ δὲ ξυρεῖ τὴν κεφαλὴν καὶ 
τὸ γένειον, λαφεἴν Φέλω», καὶ σκευὴν Alyv- 
πτίαν ἀναλαβών, ἥνπερ οἱ τῆς Ἴσιδος Φερα- 
πευτῆρες ἤσώηνται, καὶ σεῖστρον ἐπισείων 
ἠλᾶτο."' εξ. νν. ἀγείρει εἰ προυγράφη. 

σείω ῥῆμα, σεῖο δὲ ἀντὶ τοῦ σοῦ. 
Σεκοῦνδος-4θηναῖος σοφιστής, ὃς ἐχρη- 

µάτισε Ἰ]λήνιος, ἐπωνομιάζετο δὲ καὶ ἐπίου- 
ϱος ὡς υἱὸς τέκτονος. καθηγητὴς δὲ γέγονε 
καὶ Ἡρώδου τοῦ σοφιςοῦ. ἔγραψε µελέτας 
ῥητορικάς. 

σέκρετο». 
σελαγεῖται (Α Ναὺ, 285) ἀντὶ τᾶ λάµμ- 

πεται, ἐκπυροῦται παρὰ τὸ σέλας. 

σελαγίζω. 
σέλας πῦρ, ἢ τὸν κεραυνόν’ καὶ τὸ φῶς 

τῆς σελήνης. ἢ ο» 
σελάχια ὅσα λεπίδα οὐκ ἔχει, οἷον σµύ- 

θαινα βοῦς νάρκη τρυγώ», οὐδὲ ᾠοτοκεῖ. 
σελάχιον ἰχθύδιον, ὃ µόνον ζῳοτοκεῖ, 

πρῶτον ᾠοτοκῆσαν ἐν αὐτῷ, πλὴν βατράχε. 
εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἔσω λεχώζειν. ἸΚαλλί- 
σρατος δὲ τὸ τᾶ ἰχθύος κόπαιον. λέγεται 
δὲ καὶ µαλάχειο». 

Σελεύκεια πόλις, Σελευκία δὲ ὄνομα 
κύριο». 

σελευκίς ὄρνεύν ἐσιν εὔπεπτον καὶ ἀκύ- 

ρεσον καὶ πανοῦργον. 

α «Σέλευκος 4λεξανδρεὺς γραμματικός, ὃς 
ἐπεκλήθη Ὁμηρικός, ἐσοφίστευσε δὲ ἐν 'Ρώ- 
µῃ. ἔγραψεν ἐξηγητικὰ εἲς πάντα ὡς εἰπεῖν 
ποιητή», περὶ τῆς ἐν συνωνύμοις διαφορᾶς, 
περὶ τῶν ψευδῶς πεπιςευµένω», περὶ τῶν 

παρ λεξανδρεῦσι παροιμιῶν, περὶ Φεῶν 
βιβλία ϱ’, καὶ ἄλλα σύμμικτα. 

ν Σέλευκος Εμισηνὸς γραμματικὸς4σπα- 
λιευτικὰ δὲ ἐπῶν βιῤλία ὅ', εἰς τὲς λυρικὰς 

ὑπύμνημα, Παρδικὰ δύο. καὶ ἄλλο» δέ 
τινα Ὑέλευκον εὗρον ἐν παραθήκῃ, βιβλία 
δὲ οὐκ εἶχε. 

ο Σέλευκος. οὗτος ἐπεκέκλητο Νικάνωρ. 
ὃς τῷ ἰδίῳ υἱῷ “Αντιόχῳ δίδωσι τὴν ἑαντᾷ 
γυναῖκα Σερατονίκην, ἐρασθέντι αὐτῆς καὶ 
διὰ τὸν πρὸς αὐτὴν ἔρωτα ἀσθενήσαντι καὶ 
ἐπικρυπτομένῳ, γνωσθέντι δὲ ὑπὸ Ἔρασι- 
ςράτο τῷ ἰατροῦ. φασὶ δὲ Σέλευκο» συ- 
νόντα ᾽λεξάνδρῳ τῷ ΙΜακεδόνι, ταῦρον 

Φνομένῳ ἀποδράντα, µόνο» Σέλευκον περι- 
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γενέσθαι αὐτᾶ τῶν κεράτων κρατήσαντα. 
καὶ διὰ τᾶτο τῷ ἀγάλματι αὐτᾶ ἐν τῇ κε- 
φαλῇ περιτιθέασι κέρατα. Codin. orig. ΟΡ 
Ρ. 16. 

σελῆναι πέµμµματα πλατέα κυκλοτερῇ. 
ο. v. ἀνάςατοι. 

σελή»η τὸ ἄςρο». φασὶ τὴν σελήνην 
μὴ µόνον ὑγρὰν εἶναι, ἀλλὰ καὶ Φερμαίνειν 
ὁμοίως τῷ ἡλίῳ τὰ σώματα. «4αβίὸ (Ρ». 
190 6) ᾽ἡμέρας ὁ ἥλιος ὁ συγκαύσει σε, οὐδὲ 
ᾗ σελήνη τὴν νύκτα. καὶ σεληναία. καὶ 
σελη»ναἴος ὁ τῆς σελήνης. 

σεληνίτης. 
σελίδιον τὸ ἀπὸ τῶν ἄνωφθεν ἆναγινω- 

σκόµενον ἐπὶ τὰ κάτω. 
σέλι»ον εἶδος λαχάνου. 
σελένε δεῖται ὁ νοσῶν, ἐπὶ τῶν ἐν 

ἐσχάταις πνοαῖς ὄντων, ἐπειδὴ τὰς τάφους, 
ὅτε ἔμελλον τοὺς νεκροὺς τιφέναι, σελίνοις 
ἐστρώννυο». οξ. ν. τᾶ σελίνα δεῖκαι. 

σελίνου στέφανος πένθιµιος" τὸ γὰρ 

σέλινον πένθεσι προσήκει, ὡς ἔφη καὶ Aũ- 
ϱις ἐν τῷ περὶ ἀγώνων. 

σελές τὸ μέσον τῶν δύο καταβατῶν 

ἄγραφον τυγχάνον. καὶ τὸ βιβλίον" ἐν ἔπι- 
γράμματι (ΑΡ 6 399) “καὶ σελίδων κανόνισµα 
φιλόρθιον.᾽ 

Σελλήεις ποταμός. Hom. Β 689, 
σελλέζειν τὸ ἀλαζονεύεσθαι, ἀπὸ Σέὲλ- 

λου τινὸς πένητος καὶ προσποιουµένου τὸ 
πλουτεῖν. ο. νν. Θεαγένους εἰ σεσέλλισαι. 

Σέλλιος ἢ «ίλλιος, ὁ καὶ Ὅμηρος, 
γραμματικὸς περιοχὰς Ἰηενάνδρου. εξ. ν. 

Σεµίραμις ἃ 

Ὅμηρος «Σέλλιος. 
Σελλοί ἔθνος. Hom. I 3294. 
σελμῶ»ν σανίδων. καὶ ὄνομα τόπα" ση- 

µαίνει δὲ ἀνταπόδοσιν. 
Σεμεῖ ὄνομα κύριο». 
σεµίδαλις σεµιδάλεως. 

λίτης ἄρτος ὁ καθαρός. 
Σεμιράμεια τείχη. 
Σεµίραµμις. αὗτη βασιλεύσασα τῶνα 

“Ασσυρίων πρώτη καὶ καταδυναστεύσασα καὶ 
πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνελοῦσα πρῶτα μὲν 
ἐξεῦρε τὰ μέταλλα, τοῖς δὲ αἰχμαλώτοις τὴν 
τούτω» ἐργασία» ἐπέτρεψε, περιέθηκε δὲ καὶ 
τείχη πρώτη τῇ Νινευί, µετονομάσασα ταύ- 
την Βαβυλώνα. καὶ τοῖς ποταμοῖς περιε- 
βάλετο στύµια, καὶ εὰς πυραμίδας ἀνήγειρε, 
καὶ πρὺς τὸν ὠκεανὸν διαπλεύσασα τοὺς 

καὶ σεµιδα- 



944 

πρὸς αὐτὺν οἰκοῦντας ἱστόρησεν: εἰσὶ δὲ οἱ 
«ἰθίοπε.. καὶ Ὅμηρος δέ φησι (4 4323) 
Ζεὺς γὰρ ἐς ὠκεανὸν μετ ἀμύμονας Al- 
Φιοπῇας χθιζὸς ἔρη.' καὶ τοὺς μὲν εἶπεν 
ἄτριχας εἶναι ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου φΦέρμης 
χεκαυκένους, ἀλογώδη ῥοσκομένους δίωταν, 
τοὺς δὲ τὴν παραλίαν οἰκοῦντας ἀγνοεῖν καὶ 
τὰς ἐν }ῇ φυοµένας βοτάνας, τῇ δὲ τῶν 

ἰχθύων ἀρκεῖσθαι ῥρώσει. ἐκεῖ δὲ εἶναι καὶ 
τὸν παράδεισο»’ πάντα γὰρ ὅσα εὐώδη καὶ 
ἀναγκαῖα ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις εὗρί- 

σκεται. τὴν δὲ Ἀεμίραμιν καὶ Ῥέαν ἐκά- 
λου». 

Σεμίραμις λέγει «Περκεταίῳ 'ἄπιθι καὶ 
διευτρέπιζε τρίτον ἔτος στρατείαν, ἀρξάμε- 

νος ἔκ τε Ελλησπόντου καὶ «ἀιῤύης ἄχρι 

Βάκερω», πεζοῦ μὲν μυριάδας τ΄’, ἱππικᾶ δὲ 

ϱ, ὀρεπανηφόρων δὲ ἁρμάτων μυριάδας ν, 

ἀνδρῶν ἐπὶ καμήλων µαχομένων τὸ ἴσον 

πλῆνος, ἄλλων δὲ καμήλων, ἐς ὃ τι ἂν ἐγὼ 

δέωμαι, μυριάδας κ΄, βύρσας δὲ βοῶν ὦμο- 

δεψητῶν εἰς λ’ µυριάδας, ναὓς δὲ ἐν Βά- 

χτροις ν»αυπηγεῖσθαι τρισχιλίας μακρὰς Χαλ. 

κεµβόλους, πληρώματα δὲ αὐταῖς ὁμοίως ἔκ 

τε Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ «4ἰγύπτου καὶ 

Κύπρου καὶ Κιλικίας τῶν τε παραλίων µε- 

ρῶν ἄχρι Ἑλλησπόντου. 

ὅτι ἡ αὐτὴ ὁρμῶσα ἐπ᾽ Ινδοὺς εἴδωλα 

ἐλεφάντων ξύλινα συμπήγνυται εἰς μυριάδας 

κ΄, ἃ ἔμελλον οἴσει» αἱ κάµηλοι, 1 τὰ ἐντὸς 

ἐμπιπλησμένα φρυγάνου καὶ φορυτοῦ, ὡς 

εὐβάστακτα εἴη" τὰ ὁ) ἔξωδεν αὐτῶν περιε- 

βύρσωσεν. ἐπιβάτας δὲ ἐφ᾽ ἑκάστη» χάµηλο» 

β’ ἔταξεν Αἰθίοπας τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. 

καὶ ἐπέρασε τὸν Ἰνδὸν ποταµόν, ὅστις ἐσὶν 

ὑπὲρ ϱ’ σταδίους τὸ πλάτος, καὶ ξεύγνυσι 

γέφυρα», ᾗ στενώτωτος εἶναι ἐδόκει' ἦν de 

μῆκος μὲν 4 σταδίων πλάτος δὲ τ’. τὰ δὲ 

είδωλα ἦσαν x μυριάδες. 

ἦ αὐτὴ ἐκνεύσασα τὸν ποταμὸν καὶ ἐντὸς 

τῆς κοίτης τούτου κτίσασα παλάτια ἐπὶ 

ὑψωμάτων ἐγχορήγων ἠσφαλτωμένω», αὖθις 

ἀπέλυσεν εἰς τὴν κοίτην. 

σεµνά τὰ τίμια καὶ σεβάσµια “κατά 

τι πυθόχρηστον ἥκε Φεῶν κοµίζων ἱερὰ εἲς 

τὴν μετοίκησω σεμνὰ ἐφόδια"' «4ἰλιανὺς 
ἐν τῷ περὶ προνοίας. 

σεμνα)ὶ Φεαί. οὕτω καλοῦσιν «49θηναῖοι 

τὰς ἐρινύας. ef. v. Θησεῖον. 
σεμ»εῖο» τὸ µοναστήριο», ἐν ᾧ μονού- 

Σεµίραμιςῦ --- σενάτορες 

µενοι οἱ ἀσκηταὶ τὰ --- τελειοῦνται (σα. τ, 
Φεραπευταῦ. τὸ ὁ) ἐξ ἑωθινοῦ μέχρις ἐσαί- 
ρας διάστηµα σύμπαν ἐςὶν αὐτοῖς ἄσκτοι; 
σιτίον γὰρ ἢ ποτὸν οὐδεὶς ἂν αὐτῶν προοι- 
»έγκοιτο πρὸ ἡλίη δύσεως. 

σεμνή» οὐ τὴν σιώφρονα, οὐ γὰρ ἔπω- 
νεϊ αὐτήν, ἀλλὰ τὴν ἁλαζόνα καὶ ὑπέρογκω 
καὶ ἐφ᾽ αὑτῇ μέγα φρονοῦσαν ριςυφώτς 
ἠΔεφέλαις (48). 

σεμνομυθοῦσι» ὑπερηφανεύονται ὁ 
λόγοις. "ὁ δὲ σεμνὸς “σδρούῤας συνέπιοι 
τῷ σρατηγῷ πρὺς τὰ γόνατα, ἐπιλελησμόο 
τῆς μεγαλορρημοσύνης (Ῥο]γὺ. 39 3). 

σεµ»ό». ἐπὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ λέγνου, 
ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἑπερηφάνου τιθέ« 
σιν' Εὐριπίδης ἸΜηδείᾳ (315) "οἶδα τὰ 
πολλοὺς βροτῶν σεμνοὺς γεγονότας” καὶ 
Ἱππολύτῳ (98) ᾽'μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ κ’ 
πᾶσιν φίλον.͵ καὶ ἔνδοξον. Εὐριπίδης Ἱμ. 
πολύτῳ (99) "πῶς οὖν σὺ σεμνή» ῥαΐμον 
οὐ προσεννέπεις:" καὶ τὸ μέγα. καὶ τὸς τε 
µίους" "τοῖς ὁ) αὖ σεμνοῖοι τῶν ὀρνίδων 
ριςοφάνης (Αν. 617) ἀντὶ τοῦ τιµίος, 
αὐτὸς σεμνότατος ὦν καὶ σπουδασικώτατο 
ὅμως ἐπίχαρις ἦν ἐν ταῖς ὁμιλίαις, οὐδεὺς 
ἧττων τῶν ἐπὶ χάρισι Θαυμαζομένων. -{: 
ἔιππος ''σεμνὸν γὰρ αὐτὸν ἀπέφαινε τά τ' 
ἄλλα, καὶ ὅτι οἱ ὁ πατὴρ εὖ ςρατηγήσι- 

σεμνοπροσωπεῖς (Α Nub. 362), τοτε: 
σεμνὴν τὴν ὄψιν ἔχεις' εἰσὶ γὰρ ἄνθρωπε 
σεμνοὶ μὲν φανῆναι, οὐ κατὰ τὴν πρόσοε» 
δὲ ἔχοντες καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, 

σεμ»υ»όμενος κοµπάζων" | ́ σεμνινόρε 
νος ὁ Σιονυσόδωρος ἐπὶ τῷ μηδόνα τῶν 
κρουµάτω» αὐτοῦ ήτ ἐπὶ τριήρους µη 
ἐπὶ κρήνης ἀκηκοέναι, καθάπερ Ἰσμηνίν 
(Ὀιορ. L. 4 93). 

Φεμπρώνιος ὄνομα κύριον, πρῶτος 19 
μαίω». 

σενάτορες. ὁ Ρωμύλος μετὰ εὖν τῖ 
ἀδελφοῦ Εώμου ἀναίρεσιν ἐκ τῶν περωάα»: 
πόλεων ἀριὼμὸν ἀνδρῶν ἐφειλκύσατο, 13 
τούτων τοὺς πρεσβυτέρους καὶ ἐχέφρονας 
ἐπιλεξάμενος προβούλους τε αὐτοὺς καὶ ρε 
έδρους τῶν κοινῶν ἀπέφηνε πραγμάτων, οἳ 
ράτοράς τε καὶ βουλευτὰς διὰ τὴν ἡλανο 
τοὺς ἄνδρας ὀνομάσας. ἐκ δὲ τούτων! 
τοὺς ἀρίςους ἐπιλεξάμενος πατριχίοος Ἡ 

αὐτοὺς ἐκάλεσεν ἐκ μεταφορᾶς τῶν πατέρα, 
καὶ πρὸς τὴν τοῦ δήμου προσκατέσ’ 
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διοίκησι». τριακοσίους τε ἰππεῖς καὶ τρισχι- | Αρισείδη». 
λίους πεζοὺς πρὺς τὴν τῆς πύλεως φρουρὰν ' Σδερδική πόλις Auxiuc. 

ἀπεράψατο ςρατιώτας" εἲς φυλὰς δὲ ὁ σΣερῆνος ὁ καὶ «ἴλιος χρηµατίσας, 
τὸ τοῦ ὀήμου διένειµε πλζθος, ἐποίησε δὲ θηναῖος γραμµματικύς, ἐπιτομὴν τῆς Οί- 
καὶ σενάτο» τὸ βουλευτήριον. Cedren. p. 146. λωνος πραγµατείας περὶ πόλεων, καὶ τίνες 

Σεναχηρείμ ὄνομα κύριον. 
Σενύου βασιλέως «4ἰγύπτου. 
Σεξτέλιος ὄνομα μηνὺς παρὰ Ἕω- 

ιιαίοις. 

Σέξτος «4ίβυς φιλόσοφος σκεπτικὰ ἐν) 

βιῤλίοις , Πυρρώνεια. 
Σέξτος Ἀαιρωνεύς, ἀδελφιδοῦς Πλη- 

τάρχου, γεγονὼς κατὰ ἸΗάρκον “Αντωνῖνον . 
τὸν Καίσαρα, φιλόσοφος, πιωθητὴς ᾿Ηροδύ- 
του τοῦ Φιλαδελφαίου. ἡν δὲ τῆς Πυρρω- 
νείου ἀγωγῆς, καὶ τοσοῦτον πρὸς τιμῆς τῷ 
βασιλεῖ ἦν ὡὧστε καὶ συ» δικάζει» αὐτῷ. 
ἔγραψεν ἠθικά, ἐπισκεπτικά, βιῤλία . 

ὅτι μετὰ | Φάνατον ἸΚομόδου ἐτόλμησέ 

τις ΣέΣτος τε (Κονδιανὸς) εἶναι φῆσαι καὶ ̓  
πρὺς ἀνάληψιν τοῦ τεπλούτου καὶ ἀξιώμα- 
τος ὑρμῆσαι, καὶ πολλά γε ὑπὸ πολλῶν ἀνα- ' 
κοιή εἰς ἐκομψεύσωτο" ὡς μέντοι καὶ τῶν | 

"Ελληνικῶν τι αὐτὸν. ὁ Περτίναξ, ὧν ἐκεῖνος 

διεπεφύκει, ἀνήρετο, πλεῖςο» ἐσφάλη, μηδὲ 
συνεῖναι τὸ λεγόμενον δυνηθΦείς. οὕτω που 
τὸ μὲν εἶδος ἐκ φύσεως καὶ τἆλλα ἐξ ἐπίτη- 

Φεύσεως αὐτῷ ἐώκει, τῆς δὲ δὴ παιδείας 
αὐτῷ οὐ µετεσχήκει. Dio Ο. 73 6. 

Σεπφώρα ἡ τοῦ ἸἨωσέως γυνή. 
Σεπφωραῖος ὄνομα κύριον. 
Σέπφωρις Σεπφώρεως ὄνομα κύριον 

Φηλυκόν' σημαίνει δὲ πόλιν. καὶ Σεπφω-. 
οία. καὶ Σεπφωρεῖται ἔθνος. 

σεραφίµ πληθυντικῶς διὰ τοῦ ιτ’ ἐπὶ 
δὲ ἑἐνικοῦ σεραφείµ διὰ διφόγγου. οἳ, ν. 
χερουῤείμ. 

σεραφέµ ἐμπρηςάς, ἔμπυρα στόµατα, 
ἢ δερµαίνοντας. γρώσεως πληθυσμός, η σο- 
φίας χύσις, 

Σερβιλία. καὶ Σερβέλιος ὄνομα κύ: 
ριο», ú ὕπωτος Ῥωμαίων, Ἰόιντος. 

Σέρβιος ὄνομα κύριο», οἶονεὶ φᾶλος. 
Σερβθωνῖτις λίμνη. 
Σέργιος Ζευγματεύς, ᾿ἀφύονίου υἱός, 

ἀπὸ δικηγόρων τῶν ὑπάρχω», καὶ αὐτὺς 
ὕπαρχος πραιτωρίων» γεγονὼς καὶ ἀπὸ ὑπά. 
των καὶ πατρίκιος, ἐπιτάφιον εἲς τὸν σοφι- 
στὴν καὶ ἀδελφὸν αὐτοῦ Σαβϊνον. ἔγραψε 
καὶ ἑτέραν βίβλον ὑπὲρ τῶν ὁικολόγων πρὸς 

Ὀ 

:ἐφ᾽ ἑκάςης ἔνδοξοι, ῥιῤλία Υ.. 

᾿Φιλοξένου εἰς Ὅμηρο», ά. 

— — — — — — — — 

ἐπιομὴν τῶν 

σέριφος γραῦς ἡ--- μάντιν. ος ν. 
γραῦς σέριφος. 

Σερούχ. οὗτος κατάγεται ἐκ τῆς φυλῆςα 
- 21, αν * , »... 6 2 

roũ Ἰάφεῦ, καὶ ἀπὸ τούτου ἤρξατο ἡ εἴδω- 
λολατρία". ἐδογμάτισε γὰρ εἰκόσι καὶ ἆν- 
ὁριᾶσι τιμᾶσθαι τοὺς πάλαι ἀριστεύσαντας 
καὶ τιμᾶσθαι ὡς εὐεργέτας, καὶ τοῦτο ἐπε- 

κράτησε μέχρι τῶν χρύνω» Θάρρα τοῦ πα- 
τρὸς “4βραάμ. 4βραὰμ δὲ δίκαιος γενόµε- 
νος καὶ ἐς Φεογγωσίαν ἐλθὼν καὶ λογισάµε- 
νος ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ τοὺς ἀνθρώπους 
πλανᾷ, παρασκευάζων αὐτοὺς εἰδώλοις καὶ 
ἀγάλμασι προσκυνεῖν καὶ ποιητὴν ἁπάντων 
μὴ γνωρίζειν Φεύν, συντρίψας τὰ τοῦ πα- 
τρὺς ἔργα ἀνεχώρησε» ἀπὸ Καρρῶν ὅρων 
Ἀαλδαίων τῆς µέσης τῶν ποταμῶν χώρας, 
καὶ «κησεν εἰς τὰ µέρη τῆς νυνὶ καλουµέ- 

νης Παλαιστίνης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου πο- 
ταμοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ συγγενεῖς καὶ 

“ὼτ ὁ υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, έ καὶ ό 

ἔτει τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. εἰσὶν οὖν ἀπὸ τοῦ 
κατακλυσμοῦ { ἕως 4ῤραὰμ ἐ ἔτη κα, ἀπὸ δὲ 
τοῦ -4δὰμ ἕως τοῦ 4βραὰμ ἔτι , 7ψμέ. ἐ —* 
νετο δὲ “4θραὰμ πλούσιος σφόδρα ἐν κτή- 

νεσι πολλοῖς, καὶ οὐκ ἐχώρει αὐτοὺς ἡ σε 

νοικία αὐτῶν, καὶ ἔδωκε {ὼτ οἰκεῖν τὰ πέ- 

ραν τοῦ Ἰορδάνου": καθ’ ὃν δὴ χρόνον ἀπώ- 
λοντο ῥ' πόλεις, «Σόδομά τε καὶ Γόμορρα, 
Φείου πυρὸς καταρραγέντος ἐπ αὐτάς, διότι 
τοὺς παριόρτας ἐνύβριζον Ἐένους. Ίο. An- 
Που]. εχο. Peir. ρ. 778. 

Σερούχ. οὗτος ἐκ τῆς τοῦ Ἰάφεθ φυ-8 
λῆς καταγόμενος ὁύγια παραδέδωκε τιιᾶ- 
σθαι τοὺς πάλαι τελευτήσαντας καὶ ἀριστεύ- 
σαντας ἄνδρας ἡ διὰ εἰκόνων ἢ διὰ ἀν- 
ὁριάντων, καὶ τούτους προσκυνεῖσθαι κατ 
ἔτος ὡς ἔτι ζῶντας, καὶ νήµας αὐτῶν ἔκτε- 
λεῖν, καὶ ἐν ταῖς ἱερατικαῖς ἀναγράφεσθαι 
βίβλοις, καὶ Φεοὺς αὐτοὺς »ομίζειν ὡς εὐεργέ- 
τας. ἐντεῦθεν εἰσήχώη ἡ πολυθεία καὶ ἡ 
εἰδωλολατρία. τοῦτο δὲ διέμεινε παρ αὐτοῖς 
µέχρι τῶν χρόνων» Θάρρα 
“4ῤραάμ" 

τοῦ πατρὸς 
7 J 2 — μαι 
ην γὰρ ἀγαλματοποιός, ἀπὸ ὅνα- 

J 
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φόρων» ὑλῶν εἰκόνας ἐργαζόμενος, καὶ λέγων 

τούτους εἶναι φΦεοὺς καὶ ὀφείλειν προσκυ- 

νεῖσφαι ὡς αἰτίους τῶν ἀγαδῶ». ἐντεῦθεν 

διέδραµε» ἦ τοιαύτη δόξα εἰς τὰ πλεῖστα 

τῶν ἐφνῶν γένη, μάλιστα δὲ ἐν Ελλάδι" 

ἤδη γὰρ ἦσαν οὗτοι τὴν τοιαύτην πλάνην 

ἀναδεξάμενοι, καὶ τιµήσαντες Ἓλληνα τὸν 

}ίγαντα τὸν ἀπὸ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰάφεῦ κα- 

ταγόµενον καὶ τῆς πυργοποας κοινωνὸν 

γενόµενον, δὲ ἣν ἐμερίσθησαν αἱ γλῶσσαι 

τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐκλήφησαν µέροπες. Μα- 

lela p. 64. 

σέρρεις εἶδος λαχάνω», τὰ παρ ἡμῖν 

σείρικα λεγόμενα. 
Σέρριος ὄνομα κύριον. καὶ Σέρριον 

τεῖχος καὶ Σέρρειον, ὄνομα χωρίου. 

Σερτώριος ὄνομα κύριο». 

σέ ρφος ζῴον μυρμηκῶδες' Α Αν. ὀ70) 

“σέρφον ἔνορχιν σφαγιάζειν.” καὶ παροιμία 

“Ἔνεστι κάν μύρμηκι κάν σέρφῳ χολή." ἀρ- 

σενικῶς δὲ λέγεται ὁ σέρφος. ταῦτα δὲ νέ- 

— V — τὰ ὄρνεα" Νικοφῶν ἐν Αφροδίτης 

γοραῖς 'ἅπερ ἐσθίει ταῦτα τὰ πονήρ ὀρνέ- 

θια, σέρφους ἴσως, σκώληκας ἀκρίδας πάρ- 

γοπας.. seh. Α Αν. 83. 

σεσαγκένην πεπληρωµένην, πεφορτω- 

μένην" γαδίας 66) “μίαν δὲ τῶν ἁμαξῶν 

χόρτῳ σεσαγµένη» ἀγρίῳ τε καὶ γεγηρακότι 

παρεισάγει τῷ πύργῳ. ξυλύῳ. ὄντι, καὶ πῦρ 

ἐνίησι" καὶ ὁμδίως ἅπασα ἡ τύρσις ἐπίμ- 

πρατο. καὶ σεσαγµένοι πεπληρωμιένοι” 

πο δὲ καὶ ὡς σεσαγµένοι τῇ λείᾳ εὐκλεῆ καὶ 

— ἀνεδήσαντο νίκη, καὶ αὖθες 

(Αραίὴ, 2 10) "οὕτω δὴ τῇ λείᾳ σεσαγµένοι 

ἐπορεύοντο.. 
σέσεικα ἐνέβαλον». 
σέσελις εἶδος λαχάνου. 
σεσέλλισαι μάτην ἐπῆρσαι, ἀπὸ Aloxi 

νου τοῦ Σέλλου, ὃς ἦν κομπαστὴς χαὶ ἆλα- 

ζὼν ἕν τε τῷ διαλέγεσθαι καὶ ἐν τῷ πτροσ- 

ποιεῖσθαι πλουτεῖ». -{υκόφρων ) ἀπέδωκε 
τὸ σελλίρεσδαι ἀντὶ τοῦ ψελλίεσδαι. 

ὁ γὰρ «Αἰσχίνης πένης ὤν ἐρύπτετο ἐπὶ 
πλούτω, λέγων ἑαυτὸν πλούσιο». ἦν δὲ 
Αἰοχύης, Σέλλου. ἐκ μεταφορᾶς δὲ — 

τοὺς τοιούτους σέλλους καὶ τὸ ἀλαζονεύεσθαι 

σελλίζειν. 5ο. Α Αν. 853. 
σεσηµασμένω»ν ἀντὶ τοῦ ἐσφραγισμέ» 

νω» «{ημοσθένης ἐν τῷ περὶ τοῦ ὀνόματος 

(417). Harp. 

| 

σέρρεις --Σή9 

σέσηρε κέχηνε, διή»οιγε. 
σεσηρυῖα γραῦς κεχηνυῖα. 

σεσηρώς σεσηρύτος κεχη»ρώς. 
σεσοβηµένος ἄτακτος τὴν κίντσο, τε 

Φορυῤημένος, τεταραγµένος. ''ὃ δὲ Φάσου: 
βάδην τήν τε κεφαλὴν ἐπισείων καὶ βωρῤι 
ρικῶς τινὰ ἐπιφθεγγόμενος, ὅσα τῆς τεης 
νῆς τῷ ἐντόνῳ καὶ τοῦ ῥαδίσματος τὸ 5: 

σοβημένῳ εἰκάσαι, ἐπαπειλῶν.. καὶ αὖθκ 
(ΑΡ 6219) ""ἔκ ποτέ τις φρικτοῖο Φεᾶς σι. 
βηµένος οἴστρῳ.᾽) 

Σεσύωσις ὄνομα κύριον. 
σεσωρευµένον βεβαρημµένο». 
Σέσωστρις βασιλεὺς «4ἰγύπτου, ὃς Ὁ 

τῶν ἰγυπτίων ἔδη μετέβαλε, Φέλων αἲτε: 

ταπεινῶσαι, καὶ τὰ μὲν τῶν ἀνδρων εγ' 
ταῖς γυναιξὶ τὰ δὲ τῶν γυναικῶν τοῖς ὁ 
ὁράσιν ἐνομονέτησεν ἐργάζεσθαι. 

σέσωται καὶ σεσωµένος οἱ παλας 

ἄνευ τοῦ σ. καὶ διεζωµένοι φησὶ Θο0 
ὀέδης (4 6). οἱ δὲ νεώτεροι σέσωσµαι. 

ἐνίων ὁὃ’ ἁπλῶς παραλείπουσι τὸ σ, κεκλέν’ 

νο», πἐεπρηµένο». 
Σεύνης εἷς τῶν ἐν Θράκη βασιλέω". 
Σεώκη ὄνομα πόλειος. 
Σηγώρ πόλις, ἐν ᾗ διεσώθη «{ώτ 

γων τὸν τῶν Φοδομιτῶν ἐμπρησιιόν. 
Σή9 υἱὸς “δάμ. περὶ τούτου ειὔτ» 

Gen. 6 4) "καὶ εἰσῆλθον οἳ υἱοὶ τοῦ dui 
πρὸς τὰς δυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, τι" 
τὰς ἀπὸ τοῦ Κάιν. Φεὺν γὰρ τὺν 9) ' 
τότε ἄνθρωποι προσηγόρενον διὰ τὸ εξ 
ρηκέναι τά τε ᾿Εβραϊκὰ γράμματα τάς ἵ 

τῶν ἀστέρων ὀνομασίας, καὶ πρὸς τούτκ 
τὴν πολλὴν εὐσέβειαν αὐτοῦ Φαυμιάσαωτί 
ὡςε καὶ πρῶτος ἐπικαλεῖσθαι δεὺς καὶ ον 
µάζεσθαι, καδὰ καὶ τῷ Πωυσεῖ λέγει τ' 
ριος ''Φεὺν δέδωκά σε τῷ Φαραώ." καϊπή 
τῶν ἐναρέτων καὶ — καὶ τῶν xgt 
τῶν ἔφη Exod.2 29) ᾿'θεοὺς οὗ κακο] 
σεις, καὶ ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρι 

κακῶς.' εἰκότως οὖν οἱ τοῦ Σὴ9' καὶ E 

ὶ ᾿Ἐνὼγ παῖδες υἱοὶ Φεοῦ καὶ υἱοὶ τό 
Φεῶν κατὰ Σύμμαχον νοείσθωσαν' οἵτσι 
ἁλόντες ἀκολασίᾳ πρὸς τὰς θυγατέρας Ke⸗ 
εἰσῆλθον. ἐξ ὧν οἱ τῆς ἀκαταλλήλου μι 
γαμιίας γίνονται γίγαντες, διὰ μὲν τὸν ὁ 
καιο» ἰσχυροὶ καὶ µέγιςοι, διὰ δὲ τὸν ἀδαν' 
καὶ βέβηλον πονηροὶ καὶ κάκεςοι. οἳ Τ 
ἀοτεί. in Gen. 9 47 εἰ Οεάτει. ρ. 9. 



σήθοντες — σημεῖον 

σήθοντες κοσκινίοντες. 

Σή9θων ὄνομα κύριο». 
Σήινος ὄνομα κύριον. 
σήκασθεν (Ποπ. Θ 181) εἲς σηκὸν κα- 

τεκλείσθησα», τουτέςι μιάνδρα». καὶ σηκα- 
σθέντας ὡς ἐν σηκῷ περικλεισθέντας" "καὶ 
γὰρ ἐν κύκλῳ μὲν ὥσπερ σηκασθέντας ἐδε- 
ὐέει, μὴ διὰ πλῆδος βιάσαιντο σφᾶς, ἐς ἓν 

τὸ ἀσθενέςατον τῆς κυκλώσεως ἐντείναντες."' 
σηκίδες τὰ οἰκογενῇ παιδισκάρια. κν: 

ρίως δὲ σηκύλη καὶ σηκές ἡ ἐν ἀγρῷ τα- 
κιεεῖον φυλάττεσα. 

σηκοί αἱ τῶν ῥβοσκηπάτων ἐπαύλεις, 
παρὰ τὸ σώζειν, ἡ ςηκοί τινες ὄντες, παρὰ 

τὸ ἐχκεῖσε σήκειν. 
σηκοκόρος ὁ τοῦ σηκοῦ ἐπιμελούμενος. 

Hom. ϱ 324. . 

σηκός ὃ ἐνδότερος οἶχος τοῦ ἱεροῦ, ναός, 
οἶκος, τάφος. "παραγενόμενοι δὲ εἷς τὸν 
σηκὺν τῶν αἰχμαλώτων ἐκέλενον κηρύττειν,” 
ἀντὶ τοῦ εἲς τὸν οἶκον. τάττησι τὸ ὄνομα 
καὶ ἐπὶ ἐλαίας' λέγει γὰρ «4υσίας (Ἡ 10) 
΄"ὃς ῥ' ἔτη ἐγεώργησεν οὔτε ἰδίαν ἐλαίαν οὔτε 
μιορίαν οὔτε σηκόν.'' µήποτε οὖν τὰς. μὲν 
ἰδιωτικὰς ἐλαίας καλοῦσι, τὰς δὲ δηιιοσίας 

Ἱορίας' σηκὸν δέ, ὡς ἔοικε, καὶ µορίαν ὀνο- 
ιάζουσι τὴν αὐτήν. Ἠατρ. 

σήκρητον καὶ πρωτασηκρύτις. 
σήλεκτος χακαιδικαστής. 
Σηλυβρία πόλις Θρακική. 
Σηλώμ ὄνομα πόλεως. 

σῆκα ὃ τάφος. 

σημαία τάξις πολεμική, δὲ ης τὸ 'ΗἩρά- 
χλειον ἡλω ἰδίαν τινὰ ἅλωσιν. ἐχούσης τῆς 
πύλεως ἐη) ἑνὸς μέρους ἐπ ὀλίγον τύπον 
ταπεινὺν τεῖχος, οἱ ᾿Εωμαῖοι τρεῖς σημαίας 
περοεχειρίσαντο. καὶ τῇ μὲν πρώτή τοὺς Όν- 
ρεοὺς ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς πονῄσαντες συνέ- 
φραξάν, ὥστε τῇ τῶν ὅπλων πυκνότητι κε- 
ραμωτῷ καταρρύτῳ γίνεσθαι παραπλήσιον. 
ἐφεξῆς δὲ ἕτεραι δύο. Polyb. 28 12. 

σημαία σπεῖρα τάγμα ταὐτόν ἐσιν, 
οἱ δὲ ἡγεμόνες τούτων κεντυρέωνες καὶ τα- 
Ἐίαρχοι. καὶ σημαιοφόρος ὁ ἡγεμών. Ῥο- 
Ιγὺ. 629. 

α  σημαῖαι σίγα, προτοκαί. 'ΠΗιλᾶτος 
εἰς τὴν Ἰουδαίαν τὰς Εβερίου εἰκόνας, αἳ 

σηµαῖαι καλοῦνται, κεκαλυιιένας εἰσήνεγκεν" 
οἳ δὲ ἐξεπλάγησαν ὡς πεπατηµένων αὐτοῖς 

τῶν νοµίμων" οὐδὲν γὰρ ἠξίουν δείκηλο» ἐν 
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τῇ πόλει εἰσιέναι”) Ποεερὰ. Β. 1.29 3). 

σηµαῖαι τὰ παρὰ Ῥωμαίοις λεγόμενα 
σέγνα. πάντων γε μὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ 
τῶν σηικαιῶν εἴδωλα φερόντων, ὁ Κωνςαν- 
τῖνος ςαυροῦ τύπον ἔφερεν.' "αἱ δὲ ση- 
μαῖαι πῶν Ρωμαίων συνεπεφεύγεσαν εἰς ῥε- 
νόν. καὶ πάντων δόντων γνώµας ὁ Ἀκιπίων 

ἔφη, ὅταν ἐξ ἀκεραίου βουλεύωνται, καὶ 
πλείω ποιεῖσφαι πρόνοιαν τοῦ μηδὲν παν εἴν 
ἢ τοῦ ὁρᾶσαι κακῶς τοὺς ἐχθρούς" (Ῥοὶγ- 
bius ?). 

σηµαίνει εἲς γνῶσιν ἐφέλκεται"' (8 Οῦα 
390) ᾿'"σημαίνει ὃ) ὅτι μόνης τόδ’ ἐξὶν Ἰσμή- 
νης φίλον κάρα." 

σηµαίνει ἐπιάττει. Hom. Κ 58. ν 
σηµαίνοµαι σηµατίζοµαι, διὰ σημείων 

γινώσκω' Σοφοκλῆς (ΑΙ. 35) “καὶ τὰ μὲν 
σηµιαίνοµαι, τὰ ὁ) ἐκπέπληγμαι κοκ ἔχω 
μαθεῖν ὅτου, ἢ σηµαίνοµαι ἀντὶ τοῦ ση- 
μεῖα ἐμαυτῷ τιὰ συντίθηµι ἀπὸ τῇ ἴχνες, 
τὰ δὲ ἀπορῶ, ἐπεὶ τοῦτον συμβαίνει περὶ 
τοὺς ἰχνευτὰς ἐπιταραττομένων τῶν» ἰγνῶν. 
διὰ δὲ τὴν μανία» δυσέχνευτος καὶ ἐπιτετα- 
ραγιιένη ἡ βάσις γέγονε τοῦ «4ἴαντος. 

σηµάντορες ἐπιτάκτορες, ἡγεμόνες, 
Ηοπι, τ 8414. 

σήμαντρα σφραγίδες. 
σημασία (Num. 105, 31 6) φανέρωσις 

διὰ σάλπιγος. 

σήματα σημεῖα, τέρατα. 
καὶ τὰ νήματα. 

σημεῖα μίλια. 8 
σημιεῖα. οὕτω λέγουσι τὰς σφραγῖδαςῃ 

«4{ημοσθένης καὶ ἄλλοι. Harp. 
σημεῖα ἀρθῆναι ἑκατέροις παρὰ 

Θουκυδίδη «4 49). σύμβολά τινα εἶχον κατὰ 
τὸν καιρὸν τῆς μάχης δεικνύιενα" καὶ ὅτε 
μὲν ἀνετείνετο τὰ σύμβολα. ἤρχοντο τῆς 
μάχης, ὅτε δὲ κατεσπῶντο, ἐπαύοντο. 

σημεῖα Ἀκυθδικά, ἃ φέρουσιν ἐν τῷ 
πολέμω, ὑφάσματά εἶσι βαφῇ πεποικιλµένα, 
ἃ εἲς ἰδέαν μάλιστα ὄφεων εἴκασται, καὶ 
ἀπηώρηνται κοντῶν συµµέτρων. τὰ δὲ σο- 
φίσµατα ταῦτα Ψεόντων ἡ καὶ ἵππους ἐπι- 
βεβηκύτω» τῶν φερόντων αὐτὰ ἐξογκοῦται, 
ὡς µάλισα δοκεῖν τοῖς Θηρίοις ἐοικέναι καί 
τι καὶ ἠχεῖ πρὸς τὴν συγκίνησιν» ὑπὸ τῇ 
π»νοῇ διερχοµένη βία. οἳ. ν. Ἰνδοί. 

σημεῖον», δ οὗ τὰ ἄδηλα καταλαµβά- 
νεται παρὰ τοῖς σκεπτικοῖς, ὃ ἀναιροῦσι διὰ 

60 * 

«Αττικοὶ δὲ 



048 Σῆμος — σίαλος 

σήσαμµα καὶ µήκωνα καὶ σισέµ: 
βρια (5εΝ. Α Ῥας. 869) φύλλα τινά, οἷς σεφο- 
νοῦνται οἱ νυμιφίοι, 

σήσαμος, καὶ σησαμούντια πό: 
πανα, 

σησαμοῦς καὶ σησαμῆ διαφέρει ετ: 
σαμοῦς μὲν εἰδος πλακοῦντος, σησαµ; ὃν 

ἣν ἡμεῖς φαμὲν σησαμίδα. καὶ σησόµι: 
»ον ἔλαιον καὶ σύειον (Χ Απαὺ. 4 413, ὁ 
ἐχρίοντο οἱ τῷ Ιύρῳ αυςρατενθέντες. 

σησαμοῦσι πλακοῦσι. 
ἁησάν ὄνομα τύπου. 
σῆσις ἡ τοῦ κοσκίνου. 
ὀηςός πόλις ἐν Αῤύδῳ. 

ηταῖον χωρίο». 
σητάνειος ἄρτος ἐκ τοῦ σήδω 

κοσκινίζω. 

σητόβρωτος σκωληκόβρωτος. 
σητώµενα ῥιβρωσκύμενα. σητάω οὐτε 

ῥῆμα. 
σῆψαι ἐκ τοῦ σήπω. 
Σηών ὁ βασιλεὺς τῶν "ἁμορραίω». 
σ9εναρός ἰσχυρός. 
ΣΜενέβοια Προίτου γυνή. αὖπ ϕ- 

λήσασα τὸν Πελλεροφόντη» καὶ αἱ ἐπ 
χοῦσα διὰ τὴν τούτου σωφροσύνην, τό" 
τίον διέβαλεν αὐτὸ» τῷ Ηροίτῳ ὡς —2* 
µενον αὐτὴν μοιχεῦσαι. καὶ ἀγανακτίσε : 
Π1ροῖτος ἔπεμψεν αὐτὸν τῷ Ιοῤάτι τὸ τ: 
τρὶ τῆς Σώενεβοίας, «να ἐκεῖνος αὐτὸν {- 

νεύσῃ' ὁ γὰρ Προῖτος ἀνελεῖν αὐτὸ -α 
ἠβουλήώθη, ἐπειδὴ ἐν τάξει τέκνου νῦν. 
Ψατο αὐτόν. αἰσθόμενος δὲ ὁ Ἰοράτες -: 
ψευδής ἐςιν ἡ και αὐτοῦ κατηγορία, επ. 
σατο τοῦ Βελλεροφόντου. μετὰ δὲ τν ὅκ- 
σιλεία» τοῦ Προίτου «4κρίσιος ἐβασιλετοι 
1ο. Antioch. p. 782. 

σύ ένει ὀύνατω. σὺ ένει δὲ ὁοταί. 
σδένης ἰσχυρός, καρτερός. 9 έγις ὃς 

Ἀθένιδος ὄνομα κύριο». 
σῷένος ὀύναιως. καὶ ἡ δοτικὶ ή 

σθένει. 
σιαγόνος παρειᾶς. 

σιαίνεται αἰτιατιχῇ. 
σίαλος ὁ εὐτραφὴς χοῖρος, παρὰ ἵ' 

ἁλις σεσιτεῦσθαι. σιαλός δὲ ὀξυτόνως :ἰ 

ἀκεσίως ἐκφερομενον περίτωµωα ἐκ τὸ τι 
µατος"' ᾿κοχλίας αὐτομάτως ῥαδίων αρο:; 
γεῖτο τῆς πομπῆς αὐτῷ σιαλὸν ἀποπτύν" 
Eolyb. 12 19). 

συλλογισμῶ» (Diog. L. 9 96). καὶ ὅτε δὲ 
ἔμελλε γίνεσθαι ἐκκλησία, σημεῖον ἐτίφετο. 
οὕτως οὖν καὶ τῶν γυναικῶν μιελλουσῶν ἓν 
τοῖς 9εσμοφορίοις ἐκκλησιάζειν σημεῖον ἐτέ- 
θ η": «4οισοφάνης (ΤΠ. 2985) ᾿"ὼς τὸ τῆς ἐκκλη- 
σίας σημεῖον ἐν τῷ Φεσμοφορίῳ φαίνεται. 

Σῆμος ᾿Ηλεῖος γραμμιατικὸς ἔγραψε άη- 
λιακῶ» βιῤλία ή, περιόδους ῥ', περὶ Πάρε 
, περὶ Περγάμου ἆ, περὶ παιάνων. ἐν τότῳ 
δὲ μνημονεύει μουσικῶν τινῶ» ἰδεῶν τάτω», 
αὐτοκαβδάλων ἰθυφάλλων» φαλλοφόρω». καὶ 
οἳ μέν, φησί, κιττοῦ στέφανον ἐφύρου», ὠνο- 
μάσθησαν δὲ ὕστερον ἴαμβοι" οἱ δὲ ἰΦύφαλ- 
λοι προσωπεῖα μµεφυόντων εἰχον καὶ χειρῖ: 
δας ἀνθινὰς καὶ χιτῶνα μέχρι τῶν σφυρῶ». 
οἱ δὲ φαλλοφόροι οὐ χωρὶς ἐξ ἑρπύλλου καὶ 
παιδέρωτος ἔσκεπον τὰς ὄψεις, κιττῷ καὶ 

ἴοις στεφανούμενοι. οξ. Athen. p. 623. 
δήνωνες οἱἳ Κελτοὶ οἱ λεγόμενοι Γερμα- 

νοί. 
σηπεδόνος. 
σῆπες οἱ σκώληκες. 

σηπία ὁ ἰχδῦς' 4ριστοφάνης (Βοε]. 550) 
“Ἱκάθησο τοίνυν σηπίας μµασώμενος,. οἱονεὶ 
τρυφῶ» διὰ τὴν ἐξουσίαν. 

σήραγγες αἱ ἐπὸ γῆν ἐπιιήκεις ἐκρή- 
ξεις, οἱονεὶ φλέβες τινὲς οὔὖσαι τῆς γῆς, ἃς 

ὑποτρέχον τὸ ὑδωρ ζητεῖ διέξοδο». ἐντεῦ- 
δεν καὶ σηραγγώδης τόπος εἴρηται ὁ διατε- 
τρηµένος. 

Σηράγγιον χωρίον τοῦ ΠΠειραιῶς, 
σήραγξ χάσμα, κοιλάς. καὶ ὕφαλος πέ- 

τρα ῥήγματα ἔχουσα, 
Σῆρες ἕθνος, ἔνδα ἡ µέταξα γίνεται. 

ἐξ οὗ καὶ σηρικὰ τὰ ἐκ µετάξης ὑφασμένα 
λέγεται. καὶ σὴρ σηρός ἡ εὐθεῖα. 

Σηρική. ὅτι ἡ µέταξά ἐσιν ἐξ ἧς εἰώ- 
φεσαν τὴν ἐσθῆτα ἐργάζεσθαι, ἣν πάλαι 
μὲν Ἕλληνες Ἰηδικὴν ἐκάλουν, τὰ δὲ νῦν 
Σηρικὴν ὀνομάζουσι». ἐπὶ δὲ Ιουςινιανοῦ 
πρὸς «4ἰφίοπας πρεσβεύονται Ρωμαῖοι, ὅπως 
“ἰφίοπες ὠνούμενοι τὴν µέταξαν ἐξ Ἰνδῶν 

ἀποδόμενοι δὲ αὐτὴν ἐς Ρωμαίους αὐτοὶ μὲν 
κύριοι γένωνται μεγάλων χρημάτων, }ω- 
µαίους δὲ τοῦτο ποιήσωσι κερδαίνειν µόνον, 
ὅτι ὁἡ οὐκέτι ἀναγκασθήσονται τὰ σφέτερα 
αὐτῶν χρήματα ἐς τοὺς πολεμίους µετενεγ- 
κεῖν (Ῥτουορ. Pers. 1 30). καὶ Φηρικὸν νῆμα 
καὶ Σηρικὰ ἱμάτια. 

σής σητός ὁ σκώληδ. 



σιάλωμα -- Σίγειον 

σιάλωμα (Ροὶγὺ. 6 393) σιδηρᾶ περιφέ- 
θεια τᾶ Ῥωμαϊκᾶ φΦυρεᾶ. 

Σίβυλλα "πόλλωνος καὶ «{αμίας, κατὰ 
δέ τινας ἀριςοκράτης καὶ ᾿Ὑδάλης, ὡς δὲ 
ἄλλοι Κριναγόρου, ὡς δὲ Ἔρμμππος Θεοδώ- 

ρου, Ερυθραία παρὰ τὸ τεχθῆναι ἐν χωρίῳ 
τῶν Ερυθρῶν, ὃ προσηγορεύετο Βάττοι, 
νῦν δὲ αὐτὺ τὺ χωρίο» πολισθὲν προσαγο- 
οεύονται Εουθραί. τινὲς δὲ αὐτὴν δικε- 

λήν, ἄλλοι Σαρδιανή», ἄλλοι Γεργιθίαν, 
ἄλλοι δὲ 'Ῥοδίαν, ἄλλοι δὲ {ίβυσσαν, ἄλλοι 
«Πευκανή», ἄλλοι Σαμίαν ἐδόξασαν. γέγονε 
δὲ τοῖς χρύνοις της Ί θωικῆς ἁλώσεως μετὰ 
απ΄ ἔτη, καὶ συνετάξατο ῥιῤλία ταῦτα, περὶ 
παλμῶν, µέλη, χρησμούς. λέγεται δὲ καὶ 
τοίγωνο» εἶδος λύρας αὐτὴν πρώτη» εὑρεῖν. 

b δΣίῤνλλα 4ελφίς, ἣν καὶ “άρτεμιν προ: 
σηγύρευσαν. γέγονε δὲ αὕτη πρὸ τῶν Τρωι- 
κῶ», καὶ ἔγραψε χρησμοὺς δὲ ἐπῶν. 

ο Σίβυλλα Ἔλισσα (αἩ {ίῤυσσα) ἔγραψε 
κιαντείας καὶ χρησιιοὺς ὃν ἐπῶν. 

4 Σίβυλλα Θετταλὴ ἡ κληθεῖσα καὶ ἸΠαν- 
τώ, ἀπόγονος Τειρεαίη. 

ϱ Σίβυλλα Κολοφωνία, ἥτις ἐκλήθη καὶ 
{άμπουσα, ἀπόγονος Πάλχαντος, καὶ αὐτὴ 
εαντείας καὶ χρησμοὺς ὃν ἐπῶν καὶ ἄλλα. 

: Σίβυλλα Κυμαία καὶ δίῤυλλα Όε- 
σπρωτὶς ὁμοίως χρησμούς. 
 Σίῤυλλα Φρυγία ἡ κληδεῖσα ὑπὸ τινῶν 
ἈΣάρυσις, ὑπὺ δὲ τινῶν Κωασάνδρα, ἄλλων 
δὲ Ταραξάνδρα, καὶ αὐτὴ χρησμούς. 

Ἡ Σίβυλλα Χλαλδαία ἡ καὶ πρὺς τυῶν 
Εβραία ὀνομαζομένη, ἡ καὶ Περσίς, ἡ κυ- 
ρίῳ ὀνόματι καληµένη Σαμῥήἕη, ἐκ τᾶ γέ- 
νες τᾶ μακαριωτάτα Ἀῶε, ἡ τὰ κατ 4λέ- 
Ἑανδρον τὸν Ἠωακεδόνα λεγοµένη προειρηχέ- 
ναι, ἧς μνημονεύει Νικάνωρ ὁ τὸν λεξάν- 
ὅρου βίον ἱςορήσας' ἡ περὶ τοῦ δεσπότου 
ἊἌριςὃ µυρία προθεσπίσασα καὶ τῆς αὐτᾷ 
παρβσίας. ἀλλὰ καὶ αἲ λοιπαὶ συνάδησιν 

αὐτῇ, πλὴν ὅτι ταύτης εἰσὶ βιῤλία κὀ΄ περὶ 
παντὺς ἕθνης καὶ χώρας περιέχοντα. ὅτι δὲ 

ε ΄ λ ου 3 *  ν | 
οἱ σίχοι αὐτῆς ἀτελεῖς εὑρίσκονται καὶ ἅμε- 
τροι, οὐ τῆς προφήτιδός ἐσιν ἡ αἰτία, ἀλλὰ 

- ΄ - {4 τῶν ταχυγράφω» οὐ συ ασάντω» τῇ ϱύ- 
- -. ο µῃ τᾶ λόγα, ἢ καὶ ἀπαιδεύτων γενομένων 

καὶ ἀπείρων γραμματικῆς. ἅμα γὰρ τῇ ἐπι- 
/ 6 ” / * 

πνοίᾳ ἐπέπαυτο η τῶν λεχθέτων μνήμη 
- 6 8 

καὶ διὰ τᾶτο εὑρίσκονται καὶ οἱ σίχοι άτε- 
λεῖς καὶ διάνοια σκάζασα. εἴτε καὶ κατ οἳ- 
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κονοµίαν Φεοῦ τοῦτο γέγονε», ὡς μὴ γινώ- 
σκοιντο ὑπὸ τῶν πολλῶν καὶ ἀναξίων οἱ 

χρησμοὶ αὐτῆς. 
ὗτι ὃ πατὴρ Σιῤύλλης τῆς Χαλδαίως Βη: | 

ρωσσὸς ἐκαλεῖτο, ἡ δὲ µήτηρ αὐτῆς Ἔρυ- 
μάνθη. 

ὅτι Σίβυλλαι γεγόνασιν ἐν διαφόροις τό-κ 
ποις καὶ χρόνοις τὸν ἀριθμὸν «. πρώτη ὃν 
ἡ Χαλδαία ἡ καὶ Περσίς, ἡ κυρίῳ ὀνόματι 
καλουμένη Σαμῥήὂη, δευτέρα Ίίῤυσσα, 
τρίτη «{ελφὶς ἡ ἐν «Πελφοῖς τεχθεῖσα, τε- 
τάρτη Ἰταλικὴ ἐν Ἰιμιμερί τῆς Ἰταλίας, 
πέμπτη Ερυθραία ἡ τὰ περὶ τοῦ Γρωικοῦ 
προειρηκυῖα πολέμου, ἕκτη Σαμία ἡ κυρίῳ 
ὀνόματι καλουµένη Φυτώ, περὶ ἧς ἔγραφψεν 
᾿Ερατοσθένης. ἑβδόμη Ἱκυμαία ἡ καὶ μαλ- 
αία καὶ Ἱεροφίλη. ὀγδόη "Ελλησποντία, 
τεγθεῖσα ἐν κώκῃ Ἡαρπησσῷ περὶ τὴν πο- 
λίχνην Γεργίῶιον, «ἡ τῆς ἐνορίας ποτὲ Τρῳ- 
άδος ἐτύγχανο», ἐν καιροῖς Σύλωνος καὶ 
Κύρου. ἐνάτη Φρυγία, δεκάτη ἡ Τιῤαρτία, 
ὀνόματι “4βουναία. «φασὶ δὲ ὡς ἡ Κυμαία 
δ΄ βιβλία χρησμῶν ἰδίων προσεκόµισε Ταρ- 
κυνίῳ Πρίσκῳ τῷ τηνικαῦτα ῥασιλεύοντι 
τῶν “Ρωμαίων, καὶ τούτου μὴ ποοσηκαιιένε 
ἔκαυσε ῥιῤλία ᾖ'. 

ὅτι Σίβυλλα “Ρωμαϊκὴ λέξις ἐςὶν ἑρμη-ι 
νευομένη προφῆτις ἤγεν μάντις" ὅδεν ἑνὶ 
ὀνόματι αἱ Φήλειαι μάντιδες ὠνοιάσθησαν. 

σιβυλλιᾷ ἀντὶ τοῦ χρησμῶν ἐρᾷ καὶ 
ἐπιθυμεῖ. ἢἡ ἀπατᾶται καὶ μαντικῶς ἔχει. 
χρησιοὺς φαντάζεται" χοησµολόγος γὰρ ἡ 
Σίῤυλλω. ᾖἢ μέγα φρονεῖ καὶ ἐπαίρεται. 
4ρισογάνης (Έα. 61) "δει δὲ χρησμούς" ὁ 
δὲ γέρων σι βυλλιᾷ.. ἢ ἅτως" χρησμῳδεῖ 
φησί», ἐπειδήπερ τὴν προθεσµίαν τῆς ἐπιαγ- 
γελίας οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ ἐν ταῖς κ΄ ἡμέ- 
ραις, ἃς ἐπιγγείλατο, τοὺς «{ακεδαιμονίες 
αἰχμαλώτους ἤγαγεν, ὥσπερ µαντευσάµενος 
τὴν ὑπόσχεσιν. καὶ Σιῤύλλειον λόγιον 
τῆς Σιῤύλλης. 

σιβύνη ἀκόντιον ᾿Ρωμαϊκόν. 
Σιῤύρτιος Θεοδέκπτου τοῦ Φασηλίου 

ἀναγρώςης καὶ οἰκέτης, ὃς ἐρρητόρευσεν οἳ- 
κετῶν πρῶτος. ἔγραψε τέχνας ῥητορικάς. 

σιγαλόε» τὸ λαμπρό». καὶ σιγαλύεις. 
Σιγγάροις ἔθνος. 
Σιγειεύς ἀπὸ τόπου, καὶ Σέγειον τὸ 

ἀκρωτήριον. 
Σίγειον πύλις ἐσὶ τῆς Ίρῳωάδος οὐκ 

- 
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ἄπωθδεν τῆς Ἰλίου. 
/ * ’ .. ᾿ α] 

σιγηλός ἄφωνος, σιγηρός. ᾿'σιγὴ δὲ ἡν 
ῥαθυτέρα πάσης ἐρημίας, 

σέγιια τὺ γράμμα ἡ ςοιχεῖον. 
σιγύνη. καὶ σιγύννους τὰ ὁόρατα 

παρὰ ἸΗακεδόσιν' ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 935) 
.”.. .»Σ 5 — 24 Ν / 
τόνδε παρ Ἡρακλεῖ Φηκέ µε τὸν σιγύνην 

ἐκ πολλοῦ πλειώνος, καὶ ἀλλαχοῦ (6 176) 

τὸν κύνα τὰν πήραν τε καὶ ἀγκυλόδοντα 
σίγυνον.”Ὀ 

σιγῶ τὸ καταπαύω. καὶ σιωπῶ" ᾽'σιγᾷ 
μέν, ἐχφαίρει δέ, βούλεται ὁ ἔχειν, ἐκ τῶν 
* — J 3 . 4 

Ίωνος Φρουρῶ». «ησὶ δὲ καὶ “4ριςαφάνης 
᾿ποθεῖ μέν, ἐγδαίρει δέ, ῥούλεται ὁ) ἔχειν. 

* 4 4 — * / κ 4 

τοτέςιν, ἡ πόλις τῶν «49ηναίω» ποφθεῖ μὲν 

ὡς ὁραςήριον τὸν ᾽4λκιβιάδη»ν, μισεῖ δὲ ὡς 
τυραννικό». ἐπιφέρει γάρ ᾽ μισῶ πολίτην ὃςις 
ὠφελεῖν πάτρα» βραδὺς φανεῖται, μεγάλα 
δὲ βλάπτει» ταχύς, καὶ πύριµον αὐτῷ, τῇ 
πόλει ὁ᾽ ἀμήχανον.' καὶ τοῦτο περὶ λκιβιά. 
ὃου ῥραδέως μὲν ὠφελοῦντος τὴν πατρίδα, 
ταχέως ὁὲ ῥλάπτοντος, 868. ARan. 1472. 

σίδειος καρπὀς. 

Σ{ὸη πόλις, 
— ΄ 

σιδηραϊ πύλαν. 
σιδηρέαν ψυχή» τὴν ἀμείλικτον». ' καὶ 

σίδηρέως “ἄτλαντος ὤμους" (ΑΡ 6 556). οί, 
vv. γλαὺξ ἵπταται οἱ ἐδηλύνθη. 

: 7 — 
σιδήρειος ἤλος. σε ήριον δὲ τὸ µι- 

χρό», ὑποκορισικῶς, διὰ τοῦ κι. 

σιδηρίτης εἶδος ῥοτάνης. σιδηρῖτις 
δὲ Φηλυκῶς λίθος. 

ν — — 1 * ε 

σιδηροῦς ἄνθρωπος καὶ πολλὰ ὑπο- 
ιένων κακά. Artemid. 1 52. 

“ν J ΄ ” { - 3 U σίδια τὰ λέπυρα τῶν ῥοιῶ». τὰ δὲ παι- 
ὁία ἐκ μὲν τῶν» δερμάτων περιέτεµνον τρο-. 
χοὺς καὶ ἁμάξας, ἐκ δὲ τῶν ῥοιῶν, ὅταν 
καταφάγωσι τὰ ἐντός, ἐκ τῶν λεπύρων ῥα- 

τράχια γλύφασιν. ἡ σιδίων τῶν ῥοιῶν. “4ρι- 
συφάνης Nub. 879) ΄'κάκ τῶν σιδίω» βατρά- 
χες ἐποίει, πῶς δοκεῖς; λέγεται δὲ ἐπὶ τῶν 
ῥουλομένων δεῖξαι εὐφυῖαν ἔχειν. 

σιδίῳ κόκκῳ ῥοιᾶς, 
Σιδόνιαι σολαί καὶ τάπητες. καὶ ι- 

ἁόνιος Φοῖνιξ. 

Σιδών σιδῶνος πόλις. ' 

σίελος ὁ ἐκ τὸ ςύόµατος ἀφρός. 
σέζον ποιὸν ἦχον ἀποτελᾶν"' (A Eq. 935) 

“τάγηνον τευθίδων» ἐφεςάναι σίζον» 
σίζασα ἀντὶ τᾶ ζέέσα, ὡς ἐπὶ τῆς τα- 

σιγηλὀς -- Σεκυώνιος 

γηνιζοµένης, οἷον ποιὸν Ίχον «τεοτελοῖσα. 
Ὅμηρος (1 394) ""ὣς τᾶ σίς ὀφῶαλμὸς ἔλι 
νέῳ περὶ μοχλῷ.͵ ριςοφάνης (Αα. 15) 
''ᾗ ὁ) ὀπτωμένη σίζησα πάραλος.” 

σικάριοι λῃςῶν Ὑένος. σίκας δὲ τὰ 
ἐπικαμπῆ Σίφη Ῥωμαῖοι καλᾶᾷσι», οἷς οἱ χον- 
µενοι ἐλέγοντο σικάριοι. οὗτοι τοὺς παρα: 

τυγχάνοντας ἔκτεινον ἐπὶ Κλανδέε τὸ βεον 
λέως' οὓς «4ἰγύπτιος λγστὴς ἐπὶ τὴν ἔρπιο 
ἐξήγαγεν' οὓς ἐτιμωρήσατο ΦΠλιξ Πουὶ 
Α. 1.207, Β. 1.218). 

σικάριοι δὲ λέγονται οἱ Φαρισαῖοι νῦ 
ζηλωταί. 

φασὶν “4γησιλάε 4ρχιδάμω γενέσθαι πι 
Φόχρηςο» Σικελίαν φυλάττεσθαι, καὶ τὸ 
μὲν τὴν» »νῆσον ἔχειν ὁὲ εὐλαβείας: και ές 
τὸν τρισκελῆ λόφον κατὰ τὴν ἄττικήν, 
κεῖται τοῦτο τὸ ὄνομα «Σικελία, κατέτοι 
τὸν ῥίον (ιαχόµεένος. 

σικελέζει» τὸ αὐςηρεύεσθαι παρὰ Ἔπι 
χάρµῳ"' οἳ δὲ πονηρεύεσθα,. 

Σικελικὴ τράπεζα, ἐπὶ τῶν πάνυ τι 
λυτελῶν καὶ τρυφηλῶν. 

Σικελιώτης. 
Σικελὸς ὀμφακίζεται, ἐπὲ τῶν ὑά 

μικρὰ ὑποπτευόμενα κέρόη µεγάλως ῥλαπε 
μένω». ὀύναται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τὰ ὡρα. 
τερα ἐκλεγομένων τάσσεσθαι. 

σίκερα σκευαςσὺν πόµα. καὶ παρ Εβου. 
οις οὕτω λεγόμενο» µέθνσµα, οἶνος συν 
γὴς ἠδύσμασιν. ἐκ τὸ συγκεκρᾶσθαι. 

Σίκιµα (9η. 48 39) ἡ τῷ Ἰ]ωσὴφ τ 
τὰ Ἰ]ακὼβ καταλειφὺεῖσα πόλις. 

Σίκιν»ις ὄνομα κύριον. καὶ εἶδος ὀρχι 
σεως. τὸ οὐδέτερον «Σίκιννο». 

Σίκκο» ὄνομα κύριο». 
σικύα τὰ τετράγγουρα. η ἀεερικὸν i 

[γαλεῖον. καὶ σικυήλατον ὁ κήπος. Es. 18 
σίκυο» ἀπὸ σίκνος" ἐν ἐπι;ράμμασι (98 

ϐ 100) '"'καὶ σίκνον χνοάοντα, τὸν ἐν φύλλος 
πεδοκοίτην.' καὶ σίκυος ἀρσενικόν" "άριςε 
φάνης (Aeh. 519) 'χεῖ πε σίκυον ἴδοιεν 1 

Γλαγώδιον,' καὶ αὖθις (Ῥτοοορ. 318) ᾿σικέες 
ἐνταῦθά πη φυοµένους οὐδενὶ κόσμω περι 
όντες κατήσθιον. 

σίκυς εἶδος ὀπώρας. 
Σδικυών ἡ νῦν Ελλὰς καλαµένη, ἧς προ’ 

τος ἐβασίλευσεν «4ἰγιαλεύς. καὶ διήρκεσε ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ ἔτη ἐνακόσιω πα’. 

Σικυώνιος, καὶ Σικυώνιον πεὀίον 



σικχαντέν 

οὕτω καλοῦσι. 
ἐπαπέδυ. 

σικχαντό»ν ἀηδές. 
σικχός σκώπτης. ἢ ὁ ἀνόρεκτος καὶ 

ὠσώενής. Πλούταρχος (ν. 3 Ρ. 87 Β) "τὰ ῥω- 
κιαλεώτερα τῶν ζῴων τοὺς ςοµάχες σκορ- 
πίες καὶ ὄφεις ἐσθίοντα καταπέττει, οἱ δὲ 
σικχοὶ καὶ νοσώδεις ἄρτον καὶ ὕδωρ προσφε- 
θόμιενοι ναυτιῶσι.; 

σικχός ὁ µικρόσιτος. 
Σέλας ὄνομα κύριον, Σέλα θηλυκῶς. 
Σιλβανός φιλόσοφος, ὃς ἐπιεικὴς μὲν 

ἦν τὰ ἄλλα καὶ Ἱερός, ἁπλάςέρος δὲ τὰ ἦδη 
καὶ ἐπιπόλαιος. 

σιληνός ὁ σαλὸς καὶ φλύαρος, ἐκ τοῦ 

σιλλαίνω τὸ φλυαρῶ. 
σιλλαίνει μυλλαίνει, διὰ τῶν ὀφῷαλ- 

ϱεῶν σκώπτει καὶ μυλλίζει" σίλλος γὰρ ὁ μῖ- 
µεος ἢ ὁ μῶμος καὶ ἡ κακολογία καὶ ὁ χλευ- 
ασμός, καὶ ὁ ταῦτα γράφων σιλλογράφος. 
τοιοῦτος ἦν Ίΐμων «Φλιάσιος, φιλόσοφος 

τῆς Πύρρωνος ἀγωγῆς. 
σιλλαίνω τὸ τοὺς ἵλλους κινῶ. 

Σιλλεύς Σιλλέως ὄνομα κύριο». 

Σιλξίῤβουλος ὁ Τούρκων ἡγεμώ». 
µιηνε Σιλξίβ --- Πέρσαις. 

σίλλος Χλευασμός. 
Σιλθα»ός ὄνοια κύριο». 
σίλουρος ἰχθῦς. 

Σιλφαῖος ἄρτος. 
σίλφη εἶδυς ζωυφίου. 

γουσιν εἴδη ἀκατίων. 
σίλφιο» βοτάνη πολνυτίµητος. ἡ δὲ αἲ- 

τία αὗτη. Βάττος ὁ καὶ Ἀρισοτέλης πόλιν 
ἐν «4{ιῤύη Κυρήνη» λεγομένη» ἔκτισεν' οἱ δὲ 
Κυρηναῖοι βουλόμενοι ἀνταπόδοσι» τῆς εὖερ- 

γεσίας Χαρίσασθαι τῷ βασιλεῖ ἐποίησαν θα- 
κτύλιο», ἐν ᾧ ἡ πόλις αὐτῶν προσφέρει τῷ 
ῥασιλεῖ τὸ σίλφιον. καὶ τὸ φύλλον δὲ αὐτᾶ 
καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ κανλὸς καὶ ὁ ὀπὸς πολ- 

λῆς τιμῆς ἐςσὶν ἄξιον. καὶ οἱ Αμπελιῶται, 
ἔθνος .4ιῤης, εἲς «{ελφοὺς ἀνέθεσαν καν- 
λὸν σιλφίε. 5οµ. A Plut. 926. 

σίλφιο» ῥίζα ἡδύοσμος ἐν «4ιβύῃ γινο- 
µένῃη, ἀρτυτικὴ καὶ θεραπευτική. καλλίςη 
δὲ ἡ Κυρηναϊκή. ὅτι τῷ ὀπῷ καὶ τῇ ῥίζη 
καὶ τῷ καυλῷ τοῦ σιλφία ἐχρῶντο. ἔσι δὲ 
φυτάριον. Ἠριςαῖος δὲ πρῶτος εὗρε τὴν τὸ 
σιλφίη ἐργασίαν, ὥσπερ καὶ τὸ μέλιτος. 9ο. 
AEq. 800. 

καὶ παροιμία ' Σικυώνιος 

b 

ef. v. προσρήσεσι. 

καὶ σίλφας λέ- 

ο 
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διλωάμ. 
Σίλω» Σίλωνος. 

Σιμαίθα ὄνομα πόρνης ἸΠεγαρικῆς, ἧς 
ἠράσθη καὶ «ἀλκιῤιάδης. 5οἩ. A Ach. 523. 

Σέμβλιος. 
σέµμβλοι τὰ τῶν μελισσῶν ἀγγεῖα. καὶα 

σιμβλήτα (Apollon. Rh. 3 1036). 
σίµμβλοι ὣῆκαι τῶν μελισσῶν' ἐν ἐπι-Ὀ 

γθάμματι (ΑΡ 6 05) '' Πειθοῖ καὶ Παφίᾳ 
πακτὰν καὶ κηρία σίµβλων "Ἑρμοφίλας ἀνέ- 
Φηκεν ὁ βουκόλος."' καὶ σιμβλεύω" (6 236) 
α η δὲ σιμβλεύει κηροτρόφα ὁῶρα μελισ. 
σῶν» ἐσμῷ βομβητῆ κυκλύσε βριθόμενα."" 

σιμικίνθιον φακιόλιο», η σθὐάριον. 
Σιµµίας Θηβῤαῖος φιλόσοφος, µαθητὴςα 

Σωκράτες, ἔγραφε περὶ σοφίας, περὶ φιλίας, 
περὶ ἀληθείας, περὶ μεσικῆς, περὶ αἱρετοῦ 

καὶ φευκτᾶ, περὶ ἐπιμελείας ψυχῆς, καὶ ἀλλὰ 

φιλόσοφα. Ὠ]ομ. Ἰ,. 5 194. 
Σιμμίως — — 

γλώσσας βιβλία γ΄, βι- 
Αλία ὁ’. 
διμμίχη. 
διμύεις ὄνομα ποταμοῦ. 

Σιµοείσιον πεθίο». 

Σιμοκάττης ἐπώνυμον Θεοφυλάκτό τᾶ 
σοφιςσδ. 

σιµός ὁ προσάντης τόπος. καὶ σιµόνα 
οὐδετέρως" “4ριςοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις ''μέ- 
σην ἔρειδε πρὸς τὸ σιµύν, καὶ Πλάτων ἐν 
Νίκαις  τυςὶ προσαναβῆναι τὸ σιμὸν δεῖ, καὶ 
Φιλόςρατος (ΥΑ211) 'ἀναπηδῶντι τῷ ἵπ- 
πῳ πρὸς τὸ σιμὸν ἐφεῖναι τὸν χαλινόν. 

σιµός ὁ ἐμαντίος τῷ γρυπῷ, σιμὺς τὴνυ 
—* 

οαῖμος «(ημοσθένης ὑπὲρ Ντησιφῶντος 

68). εἷς τῶν «4λευαδῶν οὗτός ἔσι, τῶν do- 

κόντων συμπρᾶξαι τῷ ΙΜακεδόνι. Ἠατρ. 
Σιµπλίκιος ὄνομα κύριον. 
Σιμύλος ὄνομα κύριο». «Πημοσθένης 

ἐν τῷ ὑπὲρ Κεησιφῶντός (263) φησιν "ἀλλὰ 
µισθώσας ἑαυτὸν τοῖς βαρυςόνοις ὑποκρι- 
ταῖς Σιμύλῳ καὶ Σωκράτει.) NHarp. 

«Σίμων Σίμωνος, ὄνομα κύριο». καὶ πα- 

ροιμία "Σίμωνος ἁρπακτικώτερος." 4ριςο- 
φάνης (Ναὺ. 454) "ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύ- 
κοι ἐξαίφνης ἐγένοντο.') σοφιςὴς δὲ ἦν, ὃς 

τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέω- 
ρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκου “4ριςο- 

φάνης Nub. 8098) 'εἴπερ βάλλει τὲς ἐπιόρ- 

χαὶ ἐξ αὐτᾶ 
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κους ὁ κεραυνός, πῶς ὁῆτ οὐχὶ Σίμων 

ἐνέπρησεν, οὐδὲ Πλεώνυμον, οὐδὲ Θέωρον: 
καΐτοι σφόδρα Υ᾿ εἰσ ἐπίορκοι. 

* (ὅης «4 ας, ]ουλιή 7 a διμωνίδης tungtnäc, Ἰουλιήτης τῆς 
” - ΄.- * ΄ 9 

ἐν Κέω τῇ νήσῳ πόλεως, λυρικός, μετὰ 5τη- 
, ' νὰ, ας 9 3 / , , 

σιχορο» τοῖς χθόνοις" Ὁς ἐπεκλήθη Ἠελικέρ: 

της διὰ τὸ ἡδύ. καὶ τὴν μνημονικὴν οὲ 
τέχνη» εὗρεν οὗτος. προσεξεῦρε δὲ καὶ τὰ 

. .- ᾿ - / 

μακρὰ τῶν σοιχείω» καὶ διπ]ᾶ, καὶ τῇ λὺρῳ 
΄ ⸗ ⸗ 

τὸν τρίτον φθόγγο». γέγονε ὁ) ἐπὶ τῆς νς 
)λ F 406 RD δν μα * * —* « ασε) 

ολυμπιάὀος (οι ὃὲξ ἐπι της ἕῷ γεγραφ ) 
᾿ 4 / * 4 αρ 

καὶ παρέτεινε μέχρι τῆς οἡὐ, ῥιοὺς ετη πο. 

καὶ γέγραπται αὐτῷ ὁωρίὸι διαλέκτω ἡ Καμ- 
βύσεο καὶ «{αρείη βασιλεία, καὶ έρξα ναυ- | 

Γ 1 { } } ⸗ ο 2* 

µαγία, καὶ ἡ ἐπ "ρτεμισίῳ ναυμαχία ὁι 
ἐλεγείας, ἡ ὁ) ἐν Σαλωῖνι μελικῶς, Ψρῆνοι, 

’ 3 — τ 

ἐγκώμιαω, ἐπιγράμματα, παιᾶνες καὶ τραγω- 
ὁίαι καὶ ἄλλα. 

Ζ ς ν “.. . * 2 
οὗτος ὁ Σιμωνίδης μνημιονικὸς ἦν είπερ 

ν ’ α] 
τις ἄλλος. τέάτῳ ὁ) ἦν ἑοικὼς “ἀπολλώνιος 
ὁ Τυανεύς, ὃς τὴν --- μνημοσύνης εἶναι. 

οἱ, ν. Απολλώνιος Γυανεύς. seh. Α Ρας, 6068. 
. ζ -” . 

Σιμωνίδης λυρικός. οὗτος πρῶτος do- 
- -- Ἴ κεῖ μικρολογία» εἰσενεγκεῖν ες τὸ ἆσμα καὶ 

7 — 

7ράψαι ἆσμα μισὺῦ. εἶχε δὲ ϱ' κιβώτια, 
τὴν μὲν τῶν χαρίτων κενή», τὴν δὲ ἑτέραν 
πλέα». “ριςσοφάνης (Αν. 916) "κατὰ τὰ Σι 
µωνίδου µέλη, τοτέςι κατάτεχνα καὶ ποι- 
κίλα. ''Σιμωνίδης υἱὸς .«{εωπρεπᾶς εἶπεν' 
242 2.1 ε ’ .. 2ο’ Ὕ ἀνάγκη οὐδὲ Φεοὶ μάχονται. ύπως ἐτί- 
µησάν τε καὶ ἐφίλησαν οἱ 42ιόσκουροι τὸν 
μελοποιὸν Σιμωνίδην, καὶ πῶς ἐρρύσα»το 

Καλέσαντες ἔξω τοῦ ἀνδρῶνος ἔνθα κατώ- 
- * — 327 ⸗ 1... 4 - 

λισῦε», ἐρῶ ἀλλαχόθι"' ἄξιον δὲ μηδὲ ταῦ: 
τα παραλιπεῖν. 
* - 

ὄνομα Φοῖνις' 
ζ 

οὗτοι. 
τάφον 

b 

Φυρακεσίοις δὲ ἐπολέμουν 
εἰ — τι - «ο 

οὐκοῦν δε ὁ (Βοῖνιξ ὁιαλύει τὸν 

καὶ 

πύργον" 

ἀνοίκτως, 

ἀνίστησι 
5 4 

ἡ πόλις, 

J 

καὶ 

χαὶ κατὰ τοῦτον 

ἔοικε δὲ καὶ Καλλίμαχος τούτοις 

2 * ⸗ - . 1 » «κραγα»τίνων ςρατηγὸς ἡν 

τοῦ Φιμωνίδου µάλα ἀκηδῶς τε. 
ἐκ τῶν λίθων τῶνὸε 

1* | 

ἑάλω 

Σιµωγνίδηςα -- σίνηπι 

Σκοπάδας. τιμωροὶ μὲν δὴ Φεοὶ τοῖς άξιος, 
καὶ τιμῶσιν οἵ τε Ὀλύμπιοι οὗ τε ἐπὶ τῆς 

τρίτης ἀρχῆς' οὗ µοι δοκεῖ πολυπραγµονῦ. 
ἔσωσαν δὴ καὶ ταῦτα ὑπόμνησις τοῦ ῥιῦ 

ὀρθῶς, ἵνα τε αὐτοὺς έχωμεν καὶ ἐνταῖσε 

κηδεμόνας καὶ ἐκεῖθι, ὅταν τὴν εἰμαρμόὸν 
τε καὶ ναγκαίαν πορείαν ἑλύωκιεν. Λιν 
nus: οἳ, v. ἠπιμημένων. 

Σιμωνίδης ΚΝεῖς, ὑΨυγατριδοῦς κατι 
— J - . ͵ 

τινας τοῦ πρυτέρου, ὃς ἐπεκλή δη Ἠείαις 

της. γέγονε δὲ πρὸ τῶν ο... 

καὶ γέ θαφε γενεαλογίαν ἐν βιῤλέοις 7 

ρήματα ἐν βιῤλίοις γ΄ 
Σιμωνίδης Ἰαρύσιος ἡ Ερετριεύς, ει" 

ποιύς, τὴν εἰς «4ὐλίδα σύνοδον τῶν “ἄχανα, 

τριµέτρω» ῥιῤλία ῥ', περὶ Ἰφιγενείας ἓν. 
Σιμωνίδης Ἱκρίεω -4μοργῖνρος ἰαμῖ- 

γράφος ἔγραψεν ἐλεγείαν ἐν ῥιῤλίοις A, lau 
ῥους. ἡν δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς Σάµιος, ἐν ὁε τὲ 
ἀποικισμῷ τῆς «4μοργᾶ ἐςάλι καὶ 
ἡγεμὼν ὑπὺ Σαμίων», ἔχτισε δὲ «4πιοργὸν ο: 
γ΄ πύλεις, Ἠίνωαν «4ἰγιαλὺν 4ρκεσίνην. X 
γονε δὲ καὶ αὐτὸς μετὰ α καὶ υ΄ ἔτη τῇ 
Τρωικῶ». ἔγραψεν ἰάμβους πρῶτος αὖτο 
κατά τινας, καὶ ἄλλα διάφορα, ἀρχαιολογιή 

τε τῶν Σαμίων. 
Φιμωνίδης ἸἩάγνης Φιπύλε, ἐποποο, 

έγονεν ἐπὶ ἀντιόχθ τοῦ μεγάλ ου κληθέντος 
καὶ 7έγραφὲ τὰς «ἀνειόχε τὰ σωτήη Προς πρι 
ξεις καὶ τὴν πρὸς Γαλάτας μάχη », ὅτε με" 

τῶν ἐλεφάντων τὴν ἵππον αὐτῶν» ἐφφειρυ. 
Σιμωνίδης. οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰοβιωνοῦ τὸ: 

'ῥασιλέως, διὰ φιλοσοφίαν πᾶσιν ἐπισημότ 

ε * νο * ο. 
ὁμολογεῖν ({τ, 79) οἰκτίζεται γοῦν τὸ ἄθεσ-. 
μον ἔργον, καὶ λέγοντά γε αὐτὺν ὁ Κνρη- 

ναΐος πεποίηκε τὸν γλυκὺν ποιητή» οὐδὲ 
τὺὸ “οάμια ἠδέσοη τὺ λέγον μ΄ υἷα «Τεω- ο τραμ, ή 2 ος. [ο — 

— — . 

πρεπέος κεϊῖσίλαι Ἰηιον ἄνδρα... κάτ εἰπὼν 
* * . δὲ ε . . ς ) 
ἅττα ἐπιλέγει ᾿ουὐ᾽ ἐμέας, Πολύδευκες, ὑπέ- 

{ . * 

τρεσεν, οἵ µε μελάθρα μέλλοντος πίπτειν 

ἐκτὺς ἐφεσθέ ποτε ὁωιτυμόνων ἄπο κοὔνο», 

ὅτε Κρανωνίων αἴας ὤλισῦεν μεγάλες οἶκος ἐπὶ 

τος. EFEunapius p. 108 Nieb. 
v ΄ * J J * * 

2ινά 0ρος, ένθδα καὶ πὺυ παράὀδοξον τι 

Γῥάτου δαῦμα κατεῖδεν ὁ Ἠωνισῆς. καὶ :: 
ναιον λέγεται τὸ αὐτὸ ὄρος. 

Σιναίθος ὄνομα κύριον. 
σινάµμωρον πορνικόν. σινάµη: 

βος ὁ κακόσχολος' ᾿Ἡρόδοιοως ἕφι ὁ 39: 
καὶ σιναμωρουμένη σιυ»εχῶς ἀνδρὶ σε 
»ουσιάζησα πρὺς μῖςιν, ἀντὶ τοῦ γαμεμές 
οὕτως "{θιςο(άνης, 

χα 

’ J * σινάτωρ σινάτωρος εἰἶδος ἀξεώματος. 
Γ * σιενὑαρωνεύεσθαι an σιναμωρεῖ 

Ον ο. η 1 » / « ο. σα) ἀπὸ τοῦ τοὺς ἀνδρας σίνεσθεε, ὃ ἐξ 
ο 
Γῥλάπτειν. 

4 ’ 

σι»διών σινδόνος, 

σίνεσδαι ῥλάπτεσθαι ἡ βλάπτευ. 
σίνηπι. καὶ σινήπεως ἡ γενικήν 

αὐτὸς 



Ὀ 

’ ΄ 

σινγιασαι -- Σισίννιοςα 

σινιάσαι σεῖσαι, κοσκινίσαι, θορυῤῆσαι, 
ταράξαι, πειρᾶσαι. ὁ Ἆριςὺς πρὸς τὸν Πέ- 
τρον ue. 22 31) ''ἐζήτησε δὲ ὁ Σατανᾶς 
τᾶ σινιάσαι σε ὡς τὸν σῖτον" ἐγὼ δὲ ἐδεή- 
«ην περί σου, ἵνα μὴ ἐκλείπῃη ἡ πίσις σου." 

2 —3* - ΄ / ς 2 
οὐ περὶ τοῦ Πέτρου (ιόνου δεδέηται ὁ Ἱη- 

- 2 J /’ - 4 / 

σοῦς, ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν τὴν πίςιν Πέ- 

τρου ἐχόντων, οὐδὲν ἕτερο» αἰνισσομένου τὸ 
κοσκίνου ἢ τὸν περίγειον κόσμον ἡδονῶν καὶ 
ὀδυνῶν πεπληρωμένον, δὲ ὧν ὡς δί ὑπῶν 

ἐκπίπτουσιν οἱ γεώδεις ἀπὺ τοῦ τροφίµου 
σίτου ἐπὶ τὸν ἄδην, ὡς ἀπὸ τρυπηµάτων 
διαχωριζομένων, τῶν μὲν διαρρεύντων ὡς 
ὃν ὁπῆς τῆς γαςριιαργίας, ὦν ὁ διὸς ἡ 

κοιλία, τῶν δὲ διὰ φιληδονίας, περὶ ὧν ὁ 

προφήτης (Ἠοφεα 4 12) φησί 

νείας ἐπλανήθησαν, 
ρίας, τῶν δὲ δὲ ὀργῆς, τῶν δὲ δὲ ἄλλων 

πανῶν. 

σινίζω. 
Σίνις ὄνομα λῃςοῦ ῥλαπτικοῦ: ""ἡ γὰρ 

σ᾿ ὑπνώοντα Ἀίνις λαρηδὺν ἐπελθὼν ἔκτει- 

»εν, λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνομα”. (ΑΡΤ 3202). 
Σδίνις ὄνομα πόλεως. 
σένος ῥλάβη, καὶ σι»οῦται βλάπτεται. 
σίντης βλωπτικός, καὶ σίντωρ ὁ βλα- 

πτικός. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 45) ΄᾿ἐχῖνον ῥα- 
}ολόγον, γλυκερῶν σίντορα ΨΦειλοπέδων.' καὶ 
αὖνις (6798) '"ἀλλὰ λύκοις σίντῃσιν ἀν' ἄρεα 
μή τις ἐμοῖο αἰπύλος ἀγγείλῃ γήραος ἀδρα- 
ρίην. 

Σιντιάδα. 

πνεύματι πορ- 

—F —34 V 1 ΄ ’ 

δίνωνος καὶ Σινωνίς ὀνόματα κύρια" 
..ν Ὑ * * 3 *8 ο“ κα 
ἄρτι δὲ ἀπηρκύτος τοῦ Σοραίχου ἡ δινω- 

»ὶς ἐφίσατωι) Gamhblichus Bab.). 

δινωπεύς. 
τ ’ ΄ α α / τ' ΄ .. 

Σινώπη πόλις. καὶ ἑταίρα Σινώπη, ητις 

καὶ βυδος ἐλέγετο διὰ τὸ γραῦς εἶναι. καὶ 
παροιμία σινωπίσαι. τοῦτο πεποίηται παρὰ 

τῶν δὲ διὰ φιλάργυ-. 

955 

Σίπυλος τόπος ἢ ποταμός. 
σιραίου" Αριςοφάνης Vesp. 873) ''ἀντὶ 

σιραίου μέλιτος μικρὸν τῷ δυμιδίῳ παρα- 
μίξας. 

Σιρίκιος Νεαπολίης ἐκ Παλαισίνης, 

σοφιςής, μαθητὴς 4νδρομάχου, σομιςεύσας 
χρόνον τινὰ κατὰ τὰς “49ήνας, προγυμινάσ- 

µατα καὶ µελέτας. 

Σῖρις ὄνομα ποταμοῦ 

Σίρµιον μεγάλη πόλις καὶ πολυάνθρω- 
πος καὶ πρωτεύουσα τοῦ Ἰλλυριῶν ἔθνους. 

σιρομάςης σκεῦός τι σιδηροῦ», λαβὴν 
Ευλίνην ἔχον, παρὰ τοῖς τελώναις εἲς ἔρευ- 
να». Γὐνάπιος p. 105 Nieb.) ""ώςε ὁ σιρο- 
µάςης μᾶλλον εὐθοκίμει τοῦ ὁόρατος. οἱ ν. 
σειρομάςης. 

σιρός ὁ λάκκος, καὶ σιροῖς ὀρύγμασιν 

ἐν οἷς κατατίθεται τὰ σπέοµατα. 
Σισά» ὄνομα πόλεως. 
Σισίννιος Νανατιανῶν ἐπίσκοπος, ἀνὴρα 

ἑλλόγιμος καὶ ἄκρος φιλόσοφος. διαλεκτικῆς 
δὲ σφόδρα ἐπεμελεῖτο, ὡς καὶ τὸν Εὐνόμιον 
τὸν αἱρετικὸν πολλάκις αὐτοῦ φυγεῖν τὴν 
διάλεξιν. τὴν δὲ δίαιτα» ἦν οὐ λιτός, ἀλλ 
ἐν ἄκρα σωφροσύνῃ πολυτελεῖ ταύτῃ ἐκέ- 
χρητο, τρυφῶν τε ἐν ἐσθῆτι λευκῇ καὶ δὶς 
τῆς ἡμέρας ἐν λουτροῖς δημοσίοις λουόμενος 
ὀιετέλει. καί ποτε ἐρομένου αὐτόν τινος τᾶ 
χάριν ἐπίσκοπος ὢν δὶς λούοιτο τῆς ἡμέρας 

“ἐπειδὴ τὸ τρίτον οὐ φθάνει” ἀπεκρίνατο. 
ἄλλοτε δὲ 4ρσάκιον τὸν ἐπίσκοπον κατὰ τι- 

ε - ώ ’ ς η — 92 

(μὴν ορῶν ἠρωτήώη ὑπό τινος τῶν περὶ «4ρ- 

* « ον ο.» * J -- 
τὴν ἑταίραν Φινώπην" ἐκωμφδεῖτο γὰρ ἐπὶ 
τῷ κατασχηµονῆσαι, καθ άπερ ἄλεξις ἔφη. 
καὶ δινωπίτης. 

σίπαλος ὁ ἄμορφος. 
σιπύη ἡ ἀρτοθήκη, οἱονεὶ σιτοβύη τις 

οὖσα, παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ τὰ σιτία ἐμβάλλε- 
σθαι (δε. Α Eq. 1990). ᾿4ριςοφάνης Πλότῳ 

(807) ᾽"ἡ μὲν σιπύη µεςή σι λευκῶν ἀλφί- 
τω». προύχει δὲ τὰ λευκὰ τῶν ἀλφίτω». 
᾿Φείης εὐσιπύες ἐξ ὀλιγησιπύων"' (ΑΡ 6 288). 

Σιπυλήνη πόλις. 

Γφορεῖν τὸν ἐπίσκοπον.' 

σάκιον, διὰ τί ἀνοίκειον ἐπισκόπῳ ἐσθῆτα 
φοροίη, καὶ ποῦ γέγραπται λευκὰ τὸν ἱερω- 
µένον ἀμφιέννυσθαι. ὃ δέ σὺ πρότερον" 
ἔφη 'εἰπέ, ποῦ γέγραπται µέλαιναν ἐσθῆτα 

τοῦ δὲ ἐρωτήσαντος 
ἐν ἀπόρῳ γενομένου πρὺς τὴν ἀντερώτησιν, 
ἐπήγωγεν ὃ Σισίννιος ᾿ ἀλλὰ σὺ μὲν οὐκ ἄν 
ἔφη | δεῖξαι ὀυνήσῃ ὡς δεῖ τὸν ἱερωμιένον 
µέλαιναν ἀμφιέρνυσθαι" ἐμοὶ δὲ καὶ ὃ Σο- 
λοκὼν παρῄήνεσε, λέγων ᾿ἔσωσάν σοι μάτια 
λευκά, καὶ ὁ σωτὴρ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις 
φαίνεται λευκῇ ἐσθῆτι χρησάµενος. οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ ἨἩωσην καὶ ᾿Ηλίαν λευκοφοροῦν- 

| 

| 

τας τοῖς ἀποςύλοις ἔδειξε. ταῦτα καὶ ἄλλα 
πολλὰ εἰπὼν ἐφδαυμάσθη. «Πεοντίου δὲ τᾶ 
“4/κύρας τῆς ΙΓ αλατίας ἐπισκόπου Νανατια- 
νῶν ἐκκλησίαν ἀφαιρουμένου, καὶ τῇ Άων- 
σαντίνΏ πύλει ἐπιδημᾶντος, ὁ «Σισίννιος ἐλ- 

ολ. 

σα. 
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Φὼν παρ αὐτὸν παρεκάλει ἀποδοῦναι τὴν 
.. — 

ἐκκλησίαν. ὃ δὲ Φερμῶς ἀπήντησε, καί φη- 
t — { Τ . * 

σιν ᾽"ὑμεῖς οἱ Νανατιανοὶ ἐκ ὀφείλετε ἐκκλη- 
σίαν ἔχειν, τὴν μετάνοιαν «ἀναιροῦντες καὶ 
τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Φεοῦ ἀποκλείοντες. 
{ δὲ ιν 4 * . 3 .  ἁ . e⸗ 

ὁ δὲ Σισίννιος ἔφη "καὶ μὴν οὐδεὶ οὕτω 
μετανοεῖ ὡς ἐγώ." τοῦ δὲ πάλιν ἐπάγοντος 
πῶς μετανοεῖς; ἔφη ὁ Φιαίννιος "ὅτι σὲ 
Ελη ο ’ κ -. Ἡ ΄ . εἶδον.. Ἰωάννου δὲ τοῦ ἐπισκύπου λέγοντος 

ὅτι οὐ δύναται πόλις δύο ἐπισκύπους ἔχει», 

ὁ Φισίννιος ἔφη "οὐδὲ γὰρ ἔχει τυῦ δὲ 
Ἰωάννου χαλεπήναντος καὶ φήσαντος "ὑρᾷς 
* —2 24 * 

ὅτι μόνος εἶναι ῥούλει ἐπίσκοπος;. καὶ ὁ 
τν ΄ .... -. . ν .. 4 λ..» ** 
Φισίννιος οὐ τοῦτο”. εφη “λέω, ἀλλ υτι 
ἐγὼ παρὰ σοὶ µόνῳ οὐκ εἰμὶ ἐπίσκοπος, ὃς 
τοῖς ἄλλοις εἰμί.. ὁ δὲ Ἰωάννης ἀλλ ἐγώ 
σε” ἔφη ᾿'παύσω προσομλεῖν" αἱρετικὸς γὰρ 
ὑπάρχεις. ὁ δὲ Φισίννιος χαριέντως "ἀλλ 
ἐγώ᾽' ἔφη "καὶ μισθοὺς παρέξω, εἴ γε τηλι- 

’ * γ.. .. 6 4 2 — 

κούτου κακάτου ἀἁπαλλάξειας. ὁ δὲ Ἰωάν- 
νης θιαμαλαχθείς "ἀλλ οὐκ ἄν σε” ἔφη 
. ’ — 8 J * J 

παύσω τοῦ προσομιλεῖν ἐγώ, εἰγε ολως τὸ 
λέ ειν λυ * * —9 1 ’ ς ος γ υπεῖ σε... οὕτως ἦν χαρίεις ὁὃ --ι- 

, ᾽ ᾽ ) -- 
σίννιος. πολλὰ δὲ αὐτῷ γέγραπται, λεξιθη: 

— κ η 1 — ⸗ J 2 J 

ρεῖ ὁὲ ἐν αὐτοῖς. λέγων δὲ μᾶλλον η ἀνα- 
γινωσκόμενος ἐθαυμάζετο" προση» γὰρ αὐτῷ 
χάρις τῷ τε προσώπῳ καὶ τῇ φω»ῇ καὶ τῷ 

. — — — ’ 

βλέμματι καὶ τῇ ὑλη κινήσει τοῦ σώματος. 
Socrat. 6 93. 

ον , ζ μα WV. Σισίννιος. οὗτος ἐπίσκοπος ἐγένετο 
-- 5 4 1 ⸗ ε/ — 

Δανατιανῶν, ἀνὴρ ἑλλόγιμος οχι μάλιστα, 

καὶ τῶν» φιλοσόφων» δογμάτων» καὶ τῶν ἱερῶν 
βέβλων ἐπιςήμω», καὶ πρὸς διαλέξεις ἔτοι- 

µος, ὡς καὶ Εὐνόμιον ἐπὶ ταύτωις εὐδοκι- 
- 4 — * ’ 

μαῦρτα, καὶ τοῦτο ἔργον ποιούμενον, πολλά- 
/ 

χις παραιτήσασφαι τοὺς πρὸς αὐτὸν διαλό- 
’ { 

γως. ἐγένετο δὲ σώφρων τὸν βίον ὡς κρείτ- 
των εἶναι ὁιαβολῆς, περὶ δὲ τὴν ὁίαταν 

4 - 

ἀβρὺς καὶ ποικίλος, ὡς τοὺς ἀγνοοῦντας 

ἀπιςεῖν εἰ σωφρονεῖν δύναιτο τοσοῦτον τρυ- 
- J —2 1 44 J 

φῶ». τὸ δὲ ἠθος ην χαρίες καὶ ηδὺς ἐν 
ταῖς συνεσίαις, καὶ διὰ ταῦτα τοῖς ἐπισκό- 
ποις τῆς κάνόλου ἐκκλησίας καὶ τοῖς ἐν 

- * 7— 
ἀρχῇ καὶ λόγῳ καταθύμιος ἠν. σκώπτειν 
δὲ σὺν χάριτι καὶ σκωμµμάτων ἀνέχεσθαι 
καὶ ἀπεχθείας ἐκτὸς ὑπομένειν, κομψῶς τε 

. — 1 
σὺν τάχει πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ἀπαντᾶν εὖ 

7 * —1 J 
µάλα ἐπιτηδείως εἶχεν. ἐρωτηθεὶς ουν ποτὲ 

3” 

ὅτου ἕνεκα δεύτερον λούοιτρ ἐπίσκοπος u, 

be 

— σεσύραῦ 

κῇ ἐσθῆτι διετέλει χρώμενος, ἐπέσχωψέ τις 
αὐτῷ τῶν ἀπὸ τῆς καθύλου ἐκκλησίας. ὃ δὲ 
πρὸς αὐτόν ''ἐκδν εἰπέ, πᾶ εἴρηται ἐσθῖτε 
µέλαιναν χρῆναι ἀμφιέννυσθαι; τοῦ ὁν 
ἀπορήσαντος ὑπολαβὼν ἔφη "σὺ μὲν οἷς 
ἂν τοῦτο ἐπιδεῖξαι δυνήση, ἐμοὶ δὲ καὶ Σ- 

λομῶν ὁ σοφώτατος ᾿ἔσωσαν τὰ ἱμάτιά σὲ 

λευκά) παραινεῖ λέγων, καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριςὺς 
λευχείκων ἐν τοῖς εὐαγγελίοις φαινόμοωος, 
ΙΙωσῆν τε καὶ Ηλίαν τοιούτους τοῖς ἄποςν 
λοις δεικνύς. οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖο τὸ 

εἰρημένων «Σισιννίῳ χάριεν οἶμαι. ἐνεδίων 
μὲν γὰρ τῇ Κωνςαντία πόλει «{εόντιως 
παρὰ ΙΓ αλάταις «γκύρας ἐπίσκοπος, κής 
σίας δὲ τῶν ἐκεῖσε Ναυατιανῶν ἀφ[ρημί 
κε πρὺς αὐτὸν ἀπολαβεῖν ταύτην δεύμενις. 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀπεδίδε, ἐλοιδορεῖτο δὲ τοῖ 
Νανυατιανοῖς ὡς οὐκ ἀξίοις ἐκκλησιάζεωυ, 
τάνοιαν» καὶ τὴν παρὰ Φεοῦ φιλωδρωπία 
ἀναιρεῖν αὐτοὺς λέγω», ἀλλὰ μήν ἔφη Σ: 
σίννιος ᾿'οὐδεὶς οὕτως ὡς ἐγὼ µετανοι. 

ἐρομένου δὲ «{εοντίῃ τίνα τρόπον, οτι πὶ 
τεθέαµιαι) ἀπεκρίνατο. καὶ ἕτερα δὲ ποῖλε 
αὐτοῦ εὐςόχως εἰρημένα ἀπομνημονεύοισι, 

οὐκ ἀκόμψεας τε πολλὰς λόγες αὐτᾶ φώς 
σῶαί φασι». ἐπηνεῖτο δὲ μᾶλλον λέγων ς- 
ἄριςα ὑποκρινόμενος, φωνῇ τε καὶ βλέμμα 
καὶ χαριεςάτῳ προσώπω τὸν ἀκροατὴν ἐ6 
ἱκανός. τοιαύτης ἔλαχε φύσεως ἀγωγῖ;τ 

καὶ ῥβίε Φισίννιος. Sorom. Β 1. 
σισόης τὸ πλεξείδιον. ᾿ὁ Φεὸὺς τῷ Ἠν' 

σεῖ ἐνετείλατο λαλῆσαι παντὲ τῷ λαῷ, Π 
τίλλειν τοὺς πώγωνας τῆς γενειάδος, ὑπ: 

μὴ ποιήσωσιν ἑαυτοῖς σισόην' Lerit. 5 
σισύμβροις. ο ν. »υμφίη βίον. 
σισύρα ἱμάτιο» τραχὺ καὶ παχέ, πα. 

βόλαιον ἀγροικικὸν δελικὸν παλαιών. {1 
τὼν δερμάτινος, GBabr. 18 1) ""Βορέη τι 
σιν ἡλίω τε τοιαύτην ἔριν γενέσθαι, ὑποτ 
ϱος ἀνὑρὺς ἀγροαίκη ὁδοιποφοῦντος τὴ» 6: 

σύραν ἐκδύσει. 
σισύρα (ον. δίπυρος). ᾽οἳ δὲ ἐς δε 

ζάντιον ᾖεσαν σισύρας ἐπὶ τῶν ὤμων ατ' 
φέροντες.' καὶ ριςοφάνης (Εαὶ. 421) 7: 
μιῶνος ὄντος τρεῖς αισύρας ἀφείλετο. 1: 

αὖθις 4ριςοφάνης Ran. 1507) "πῶς οἷν Ἡς 
ἂν σώσειε τοιαύτην πόλων { μήτε χλῦ: 
µήτε σισύρα; ᾗ μήτε γχρηςὸς μήτε ὀχλερ: 
πολίτης συμφέρει. σισύρα χλαίνης εἶθος {΄ 

"ὅτι μὴ τρίτον” ἔφη "“φθάνω., ἐπεὶ δὲλευ- | τελοῦς, οἷον ἐξωμὶς ἢ ἁμιλοῖς ἡ τι τοιδ 



Σισίφειον -- σιφνιάζειν 

ὁ δὲ νοῦς, μήτε χρηςὸς μήτε φαὔῦλος. 
Σισύφειον τὸ τῇ Σισύφου. καὶ 

σύφειος λίθος. 

Σίσυφος ὄνομα κύριον" Αριςοφάνης 

Ach. 390) "ἀλλ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς -Σι- 
σύφου, ὡς σκῆψιν ἁγὼν οὗτος οὐ προσδέ- 
ξεται. ὡὧρα ἐςὶν ἤδη καρτερὰν ψυχὴν λα- 
βεῖν.. ὁριμύν τινα καὶ πανοῖργον παραδε- 
δώκασιν οἱ ποιηταὶ Σίσυφον, διὰ μιᾶς λέ- 
Έεως παρ Ομήρῳ (7 153) δεδιδαγµένοι" 
'"ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιςος γένετ ἀν- 
ὁρῶν." καὶ (8 ΑΙ. 190) ' Σισυφιδῶν γενεᾶς τῆς 

τᾶ Ὀδυσσέως. εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν πανούργων 
καὶ κακοήθων" ἐκ γὰρ Σισύφου κατάγει τὸ 
γένος ὁ ᾿Οδυσσεύς, ὁ δὲ Σίσυφος Κορίθεη 
βασιλεύς, πανοῦργος ἀνήρ, περὶ οὗ φησὶν 
Ὅμηρος 'ὃ κέρδιςος γένει ἀνδρῶν., ὅςις 
ὑπὸ τοὺς ὄνυχας καὶ τὰς ὁπλὰς τῶν ζώων 

ἑαυτοῦ μονογράµµατα ἔγραψεν ὀνόματα, 
«4ὐτύλυκος δὲ κατ ἐκεῖνο καιροῦ ἐκέκαςο 
κλεπτοσύνη Ὁ) ὄρκῳ τε, καὶ τὰ κλεπτόμµενα 
παρ αὐτοῦ τὴν μορφὴν Πλλασσε. κλέψας 
οὖν καὶ ΦΣισύφου ὑρέμματα καὶ µεταβα- 
λὼν ὅμως οὐκ ἔλαθε τὸν Σίσυφον" ἐπέγνω 
γὰρ αὐτὰ διὰ τῶν μονογραμμάτων». ἐπὶ τέ- 
τοις ὁ) ἐξευμενιζόμενος τὺ» Σίσυφον ἐξένισεν 
αὐτόν, καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ “4ντίκλειαν 
συγκατέκλινεν αὐτῷ, καὶ ἔγκυον ἐξ αὐτοῦ 
γενομένην τὴν παῖδα συνῴκισε «{αέρτῃ" διὺ 
Σισύφου ὁ Οδυσσεύς. seh. S. 

σῖτα" ὅτι Φιλοποίμην μετὰ δευτέραν ἡμέ- 
ϱαν ἀπὸ τῆς πρὸς πόλεµον ἐξόδη παρήγγειλε 
τὰ δύο σῖτα τρία ποιεῖν, ὅτε ῥούλοιτο μίαν 
ἡμέραν προσλαβεῖ», ποτὲ δὲ τὰ δύο τέετα- 
ρα”) Eolybius?). 

Σίταλκος ὁ τῶν Θρωκῶν ῥασιλεύς. 

σιτηρέσιον τὸ διδόμενόν τισιν εἰς τρο- 
φήν (Πατρ.). καὶ σιτηρόν ὁ σῖτος. 

σιτήσεω»ν τροφῶ», ὁαπανῶ». 
σιτίζω αἰτιατικῇ. 

σιτοβολίοις ἀποθήκαις' (Ρο]γὺ. 3 100) 
"τὰς δὲ οἰκίας τῆς πύλεως ἀκεραίους διεφύ- 
λαξε καὶ τὰ τείχη, βουλόμενος σιτοβολίοις 
χρήσασθαι πρὸς παραχειμασίαν.' καὶ σιτο- 
ῥολῶνες Gen. 41 56). 

σιτοδεία λιμός, ἔνδεια. 

Σιτολία ὄνομα πόλεως. 
σιτομετρεῖν τὺ σῖτον παρέχειν, καὶ 

σιτοµέτριο»ν ἡ σιτοδοσία. Πολύβιος 'ὁ 
δὲ Φίμππος διαδοὺς ὅτι μέλλει σιτομετρεῖ», 

—J οί” 

——— — — — — — — — — — 

955 

ἐκήρυξε», ὅσοι μὴ πλεῖον ἔχουσι λ΄ ἡμερῶν 
σῖτον, ἀπογράφεσθαι πρὸς αὐτόν. καὶ σι- 
τοποιεῖσθαι παρὰ ενοφῶντι (Οντ. 1 6 9θ) 
τὸ τροφὴν λαμβάνει" ᾿σιτοποιεῖσθαί τε 
ἀνάγκη καὶ κοιμᾶσθαι.”' καὶ σιτοπομπία. 

σῖτος πᾶς ὃ σιτικὸς καρπός, οὐχ ὁ πυ- 
ρὸς µόνον. καὶ αὐτὰ τὰ σιτία' Θουκυδίδης 
ὁ΄ 6) "καὶ τῶν νεῶν οὐκ ἐχουσῶν ὅρμον 
αἳ μὲν στον ἐν τῇ γῇ ἠροῦντο, αἳ δὲ µε- 
τέωροι ὥρμουν. σῖτος καλεῖται καὶ ἡ ὅτδο- 
µένη πρόσοδος εἲς τροφὴν ταῖς γυναιξὶν ἢ 
τοῖς ὀρφανοῖς, ὡς ἔςι μαθεῖν καὶ ἐκ τῶν 

τοῦ Σόλωνος πρώτου ἄξονος καὶ ἐκ τῆς 
᾿Αριςοτέλους “4θηναίων πολιτείας. Τιμαγχί 
όας δὲ ἡγεῖται παρὰ τοῖς “Αττικοῖς σῖτον 
λέγεσθαι τὺν τόκο», οὐκ ὀρθῶς ἡγούμενος. 
Harp. 

σίτου τροφῆς. καὶ σίτου δίκη. ὅταν 
γυνὴ ἀπόλειψιν ποιησαµένη πρὺς τὸν ἄνδρα 
διὰ τοῦ ἄρχοντος, ἢ καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς 

ἐκπεμφθεῖσα, μὴ ἀπολαμβάνῃ τὴν προῖκα 
καὶ διαγένηται χρόνος, καὶ δίκην εἰσάγῃ 
πρὸς αὐτὸν καὶ ἀπαιτῇ προῖκα καὶ τροφὰς 
ἀφ᾿ ἧς ὀπηλλάγη ἡμέρας, αὕτη καλεῖται δί- 
κη σίτου. καὶ σίτου ἐκβολή Θουκυδίδης 
(4 1), ὅταν ὁ ςάχυς τῆς κάλυχος ἐκφύηται, 
οὐχ ὅταν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδῶται τὰ σπέρ- 
µατα. 

σιτούκενος ἐσθίων. 
σιτοφύλακες. ἀρχή τις ἦν 49ήνησι», 

ἥτις ἐπεμελεῖτο ὅπως ὁ σῖτος δικαίως πρα- 
Φήσεταε καὶ τὰ ἄλφιτα καὶ οἱ ἄρτοι. ἦσαν 
δὲ τὸν ἀριθμὸν τέ μὲν ἐν ἄςει, έ δὲ ἐν Πει- 
ραιεῖ. καὶ σιτοφυλακεῖον. Harp. 

Σίττα πόλις. καὶ Σίττας ὄνοια κύ- 

ριον. 
Σιττάκη πόλις. 
σιτώνης ὅ προεςὼς τοῦ δημοσίου σίτη. 

σίφλος μῶμος, ιόγος, μέμψις. 
σιφλώσειεν (Ποπ. Ἐ 149) µέμψειεν, ἐκ- 

φαυλίσειεν. 
Σιφνεύς ὄνομα κύριον. 
σιφνιάζειν ἐπὶ τῶν τὰς χεῖρας προσα- 

γόντων» τοῖς ἰσχίοις, ὥσπερ λεσβιάζειν ἐπὶ 
τῶν παρανοιούντων ἐν τοῖς ἀφροδισίοις. 

σιφνιάζειν καὶ λεσβιάζει», ἀπὸ τῆς 
νήσου Σίφνη, ὡς καὶ τὸ κρητίζειν. καὶ τὸ 
Σίφ»νιος δὲ ἀρραβών» ὁμοίως, σιφνιάζεω 
γὰρ τὸ ἅπτεσθαι τῆς πυγῆς ὁακτύλῳ, λες: 
βιάζειν δὲ τὸ τῷ σόµατι παράνομεῖν. 

-Ὁ 
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* [4 ] Γ 3 ψ 
- ανιοι, ουτοι πλουσιωτατοι ἐν ἑἐνρογτο 

Σίφνιοι —- σκάνδιξ 

σκαίροντες (Ποπι, 5 572) χορεύοντε, 
} ΄ — — 2 

οὐ (ιόνον τῶν νησιωτῶν ἀλλὰ καὶ ἠπειρω- {| σκαρίζοντες. 
-- ο) ’ — ε, ς 7 J | 

τῶν εὖ µάλα συγνῶν. ἕως μὲν οὖν τὴν ὃε- 
’ ᾿ 

κάτη» ἐς «{ελφοὺς ἀπέςελλον εὐτάκτως καὶ 

ἐπείδοντο τῷ χρησμῷ τῷ τοῦτο προςάξαντι, 
τὰ τοῦ πλούτου αὐτοῖς ἐπίδοσιν εἶχε, φα- 

4 α 4 244 ή * 1 * 

νέντων ἀργυρείων μετάλλων" ἐπεῖ δὲ τὴν | 
4 - * - γε α * 

poohr τὴν τῆς ἁπαρχῆς ἐξέλιπον, Φάλασσιε 
΄ . - 4 

ἐπιρρεύσασα καὶ ἐπικλύσασα ἠάνισεν «ὐ- 
— 9 — ⸗ - 

τοῖς τὴν τοῦ πλούτου χορηγίαν, περιζλύόν 
᾽ / ⸗ τε εἲς πενίαν νησιωτικὴν καὶ ἀπορίαν δεινή. 

Aelianus? 
σιφωνίέζειν κυρίως ἐπὶ τιν ὑγρῶν τὺ 

3 * 2 ΄ 4 ’ ’ 

ἀποσπᾶν. “4ριςοφάνης δὲ κατέεχρήσατο εἶπων 

(ΤΗ. 503) ΄᾽σιφωνίομεν τὺν σῖτον. 
* * ⸗ 

Σιών ὄνομα πόλεως, 
διῶὼν ἐποτυράνιος καὶ Περησαλὴι χο- 

— ⁊ ⸗ 

ροῖς ἁγίω» κεκοσμωμιένῃ, ἧς πύλαι αἳ κάτω 
8 } * 

ἐκκλησίαι. διὼν καὶ ἡ εὐσεβὴς πολιτεία. 
—3 τν — « } ΔΝ - κ. 4 

καὶ Σιωνῖται οἳ ἀπὺ τῆς «Φιώὼν πόλεως. 

Theodoret. in Ps. 9 14. 
σιωπή. καὶ σιωπηλύτερος ἔσομαι καὶ 

τῶν Πυθαγόρα τελεσθέντω»,' ἐπὶ τῶν πάνυ 

σιγώντω», παρ’ ὅσον οἱ ΠΠυθαγόρο ϱοιτηταὶ 
παράγγελιια εἶχο» σιγὴν ἀσκεῖν πενταετῆ 
χρόνον. 

σκάζει χωλεύει. 
σκαιᾷ τῇ ἀριςερᾷ. 
σκαιεμβατεῖν τὸ σκαιῶς καὶ ἀρρύθ- 

µως ἐμβαίνειν ὀρχούμενον, τὸ ἐν τῇ συνη-͵ 
θεία κενεμβατεῖν. 

* . 

σκαιός ἀριςερός, ἄφωνος, ἀπαίδευτος, 

κακός. οὕτως ἐκάλην τὲς ἁμαθεῖς καὶ δνσ- 
παρακολεθήτες καὶ τὴς μωρούς, ἀπὸ τῆς 
σκαιᾶς. “ριςοφάνις Νεφέλαις (6398) "οὐκ 

" ε. 3, 3 ο αν / λε) 

εἶδον οὕτως ἀνὺδρ ἄγροικο» οὐθένα, οὐὸ 
* J 5 / 2422 ⸗ .. . 

ἄπορο», οὐδὲ σκαιόν, οὐδ' ἐπιλήσμονα.' καὶ 
1 

αὖθις «{ριςεοφάνης (Ρ]αί. 1024) οὗ σκαιὸς 
1 » “ J 
ή» ἄνθρωπος, ἀλλ ἠπίσατο γραὸς καπρώ- 
σης τάόδια κατεσθδίειν, ἀντὶ τοῦ κολα- 

/ 22 , J — * 2 
κεύειν καὶ ἐσθίειν τὰ ἀραλωματα. καὶ αὐ- 

... J J * 7 
οις ο δὲ ἐν μὲν ταῖς ἐντεύξεσι σκαιὸς ήν, 

ἐν δὲ ταῖς πράξεσι καὶ µάλα ἐς τούναντίον 
* J 2 / * * 

ἦπιος καὶ τὸ ἀγχίνην ἀπογρώντως ἔχων. 
καϊσκαιός εν ἐπίρρημια, λέγετω καὶ σκατο- 
σύνη παρὰ ριςοφάνει. 

σκαιότατον ἀπαίδευτο»' ριςοφάνης 

Νεφέλαις (89) ᾽"σκαιότατον γερόντιον. 
σκαιότης µωρία, ἀπαιδευσία, ἀγριότης, 

ἀπάτη. 

/ ς 8 4 

σκαιωρία ἡ κακὴ βουλή. 
— * 233—— 2 1. ΄ 

σκόλα θϱωμαιςὶ ὁ ἀναβολεὺς. 
— * — 

σκαλαθδῦραι συνεσιάσαι" «άρισοῃ άντς 
. ⸗2* 2 8 ’ : 

(Ῥεο]. 607) "ήν µείρακ ἰδὼν ἐπιθυμήση καὶ 

ῥούληται σκαλαῦῦραι.” 
σκαλαιυριάτια σκιάς τινας καὶ σχα- 

* — * , 

λεύματα. ἔγχειται δὲ τὸ ἄθυρμα, οἷον παί- 
γγιον καὶ οὐδὲν ἀξιόπιςον. τετέςε λεπτὰ καὶ 

παντάπασι μικρὰ νοήματα καὶ πιαθήµατα, 
σκαριφεύµατα. seh. Α Nub. 630. 

* — .. / 

σκαλεύειν ἀνακινεῖν, διαξαίνειν" «άπιο- 
* .. - ΄ Λ ! φάνης (Ραο. 438) "ἐν εἰρήνη διάγει» ἐχονὸὃ 

η ’ ν ⁊ 

ἑταίραν καὶ σκαλεύονι ἄνῶρακας,  ἀντὶ τὸ 
.. 2— * νι * 

ζωπυροῦντα τοὺς ἄνθρακας. η ἐνθάδε τὸ 
γυναικεῖον αἰδοῖον ἄνθρακας εἶπεν. ἡ ἀντὶ 
ο - 3 } — / ο Π ζ * 
τᾷ ἐν aroo διατρίβοντις ἐπεὶ οὗτοι ὁπτῶσι 

. . . * — 

ῥωαλάνες καὶ σκαλεύησι τὰς ἀνδρακας ἑντο 

ὑπτᾶν. 
4 * J — 

σκαληνός ἄνισος, καὶ σχαληνόν σχῖ: 

κα γἑωμετρικὸν δίκην σκάλας. 
* 

σκάλλοντες σκάπτοντες. 
— — ⸗ 

σκάλοπας ύας τινάς, οὓς φα[ιεν ἁσπα: 

λαχκας. sch. AAch. 571. 

Σκάμανδρος ποταμός, καὶ Ἑκαμαν 
ἁριαίους ποταµιαίους. καὶ 
ὅριον ῥεῦμα. 

σκαμῤή (». 100 5) ὑιεςσραμμένῃ. 
ὀκαμβωγίδαι ὑῆμος τῆς .«{εοντίδος. 

Πατρ. 
τν ΄ * * 

Σκάτιω» ὄνοια κύριον. 
4 ή 

σχαμωνία εἶδος βοτάνης, 
σκανδάλη ρα τὰ ἐν ταῖς παγίσεν ἔπι- 

καμπῆῇ ξύλα, ἀπὸ τοῦ σκάζοντα σεµεπίπτειν 
. - ΄ — 

καὶ κρατεῖν τὸ ἐμπεσό». τὰ πέταυρα τι 
/ εν } / ερ 3 / 

παγίδων, ἆ «ἀρχίλοχος ρόπτρα ἐκάλεσι. 

καμιάν: 

᾿"ριςοφάνης (Αα, 687) "κάτ ἀνελκύσας ἐρω- 
- 44 » εν 3 — — * αν ο, 

τῶ, σκα»δάληώρ ἰςάς ἐπων»,  ἀντὶ τὸ ἐρεί 

σιατα λόγων καὶ ῥάρι:. 
δκάνδεια πόλις. 

* .. Π - [ή * J 

σκάνοιξ Φηλυκῶς λάχανον ἄγριον' παρ 

ὃ καὶ σκανδικοπώλην τὸν Εὐριπίδη» λέγοι 
σι, ἐπεὶ λαγανοπωλητρίας υἱὸν αὐτὸν εἶναι 

.. ’ , 8 ΄ 
φασι. ᾽᾿σχάνδικά οι δὺς μµητρόδεν δεδε;- 
μένος. {Α Ach. 477). καὶ μή µοι τὰ τοῖ 
σκανδικοπώλου παρατραγῴδει, σεμνὸν τὸ 

. .. .. .. 

τῆς Πειρήνης ὑδωρ ἀποκαλοῦντος. σκάν 
2 * ο 

ύικα οὖν λάχανα, οὐ τὰ ἐκ τῶν κηπίων 
} 8 ε { * c 3 

ἀλλὰ τὰ αὐτομάτως φυόµενα, ὡς φησιν 4ν' 



σκαπάνη — σκηνίτης 

δοκίδης ''μὴ γὰρ ἴδοιμέν ποτε πάλιν ἐκ τῶν 
ὀρέων τοὺς ἀνθρακευτὰς ἥκοντας καὶ πρό- 
βατα καὶ ῥᾶς καὶ τὰς ἁμάξας εἲς τὸ ἄςι, 

καὶ γύναια καὶ πρεσβυτέρους ἄνδρας καὶ ἑρ- 
γάτας ἐξοπλιζομένους' μηδὲ ἄγρια λάχανα 
καὶ σκάνδικας ἔτι φάγοιµεν. 

σκαπάνη σκαφίο», ὀρύγιον, δικέλλιον. 
σκαρδαμύττει πυκνὰ τοὺς ὀφθαλμὰᾶς 

κλείει καὶ ἀνοίγει. 
σκαριφισμοῖς οἷον σκαρισμοῖς καὶ 

λεπτολογίαις, εὐτελείαις, σκιαγραφίωις" σκα- ᾿ 

θιφεύειν γὰρ τὸ τοὺς ζωγράφους ὑποτυπῶ- 
σαι πρῶτον τοὺς γραφομένους. 5ο]. Α Ran. 
1545- 

σκαφεία ἡ σκάφευσις, καὶ σκαφείδιο» 
τὸ λισγάριο», καὶ σκαφεἴον ὁμοίως. 

Σκάφη πύλις. σκάφη; δὲ τὰ κοιλώματα 
πῶν νηῶν», ἃ ἡμεῖς γάςρας καλοῦμεν ἀντὶ τᾶ 
γαςέρας. ο]. Τ]νας, 1 50. 

σκαφηφόροι" «Πείαρχος ἐν τῷ κατὰ 
”4γησικλέους 'οἳ ἀντὶ σκαφηφύρω» ἔφηβοι 
εἲς τὴν ἀκρόπολιν ἀναβήσονται, οὐχ ἡμῖν 
ἔχοντες χάριν τῆς πολιτείας ἀλλὰ τῷ ἀργυ- 
οἱῳ.'. οὗτοι γὰρ ἐσκαφηφόρουν «9θήνησι" 
«ημήτριος γοῦν ἐν { Ἀομοθεσίας «ησὶν 
ὅτι προσέταττεν ὁ »όμος τοῖς µετοίκοις ἐν 
ταῖς πομπαῖς αὐτοὺς μὲν σκάφας φέρειν, 

τὰς δὲ δυγατέρας αὐτῶν ὑδρεῖα καὶ σκιά: 
δεια. Harp. 

σκάφιωον εἶδος κουρᾶς. ο. ν. κόψιχος. 
σκεδάζει σκορπίζει. . 
σκειρωθδέντος ἧπατος" σκείρωµα γὰρ 

πάθος περὶ τὸ ἧπαρ ἀνίατον. 
Ἀκείρωνος ὄνομα ληστοῦ. 

ρεῖται. 

σκελετός ὁ ξηρός. 
Σκελλίου υἱός ὁ “4ριςοκράτης. «1σὶν 

οὖν ριςοφάνης (Αν. 126) "καὶ τὸν Φκελλίη 
Αδελύτιομαι, ἤγουν τὸν 4ριςοκράτην». διὰ 
τὸν «4ριςοκράτη», οὕτω φησί, μισῶ τὴν ἀρι- 
σοκρατίαν, ὅτι καὶ τὸν “ριςοκράτην μισῶ, 
ὅτι κέκληται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 

σκεμμούς βουλάς, σκέψεις" "τούτῳ δὲ 
τῶ βασιλέως κατεµή»υο» τὺς σκεμµός.' 

σκέπανον σκέπη" (ΑΡ 6 208) "καὶ πῖλον 
κεφαλᾶς οὐχ ὁσίας σκέπανον.͵ λέγεται καὶ 
σκέπας" (6 335) 'καυσίη ἡ τὸ παροιῦε Ἰήα- 
κηθδόσιν εὔκολον ὅπλον, καὶ σκέπας ἐν νιφε- 
τῷ καὶ κόρυς ἐν πολέμῳ.᾽) 

σκεπεινὺς τόπος. 

καὶ ὁιφο- 

| 
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σκέπη παρὰ Ηροδότω θήκη, δέρµα. εἰ. 
1180. 

σκέρβολλε λοιδόρει” (Α Eq. 818) μὴ 
σκέρβολλε πονηρά, τουτέςι μὴ λοιδόρει πι- 
κρώ, μὴ ποίκιλλε. Φηλοῖ δὲ ἡ λέξις καὶ τὸ 
κερτομιεῖν. 

σκευήῄ ὅπλισις, ἢ σολή" (εί, Phot. p. 945) 
᾿ὁ δὲ ἱερεὺς σκευὴν ἐσκευάζετο τὴν τᾶ ὅη- 
µία, μεταλαβὼν ἀντὶ τῶν σεμνοτάτων τὰ 
οἴκτισα... τὰ δὲ πολλὰ τῶν «οηρίων εἲς 
βάθος νηξάµενα, τῆς δαλάσσης αὐτοῖς εἲς 
τὰς σκευὰς ἐμπεσάσης, ἀπεπνή J 'ὁ δὲ 
Κφατερὸς τῆς τε σκευῆς τῇ λαμπρύτητι ὅια- 
φέρων ἦν (εξ. ν. Κρατερός). 

σκενοποιοῦντα τὺ πρᾶγιια "Ὑπερί- 
όης ἐν τῷ κατὰ Ἠωντιθέου ἀντὶ τῇ σκευω- 
ρούμενον καὶ κατασκευάζοντα καὶ πλαττό- 
κενο’. Ἠατρ. 

σκεῦος χωρητικόν τινος εἴδους ἀγγεῖον" 
Πολύβιος ""ἠν δὲὁ «{αμοκλῆς σκεῦος εὐφνές, 
πολλὰς ἔχων ἀφορμὰς εἰς πραγμάτων οἶκο- 
ρομίω». 

σκευοφαρεῖον καὶ σιτοφυλακεῖον, 
σκευοφυλάκιον δὲ καὶ χαρτυφυλάκιον. 

σκενωρία κατασκευή, ἐπιῤαλή, βλάβη. 
σκηνή. σκηνή ἐστιν ἡ µέση φύρα 'τοῦ 

δεάτρα, παρασκήνια δὲ τὰ ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
τῆς μέσης Φύρας. ἵνα δὲ σαφέςερον εἴπω, 

μετὰ τὴν σκη»ὴν εὐθὺς καὶ τὰ παρασκήνια 
ἡ ὀρχήςρα. αὕτη δέ ἐςιν ὁ τόπος ὁ ἐκ σα- 
νίδω» ἔχων τὺ ἔδαφος, ἀφ' οὗ Θεατρίζεσιν 
οἱ μῖμοι. εἶτα μετὰ τὴν ὀρχήςραν ῥωμὸς 
τοῦ «{ιονύσα, ὃ καλεῖται Φυμµέλη παρὰ τὸ 
Φύειν. μετὰ δὲ τὴν δυμέλην ἡ κονίσρα, 
τουτέςι τὸ κάτω ἔδαφος τᾶᾷ φεάτρου. καὶ 

σκηνίτης ὁ ἐπὶ τῇ σκηνῇ' (ΑΡΤ 3θ) ""αἰεί 
τοι λιπαρῷ ἐπὶ σήµατι, ὁῖε Σοφόκλεις, σκη- 
ίτης καλακοὺς κισσὸς ἅλοιτο πύδας.᾿ 

σκην»ημάτω» τῶν οἰκήσεων" χειμέριον 
.. σκη»ημάτων ἐγένετο.) ο. ν. ἠθάδω». 

σκηνὴν δὲ ἣν ἔχασιν' οὐδὲ γὰρ ταύτην 
λαβόντες ἀναφέρεσιν"' «Πημοσθένης ἐν τῷ 
πρὸς Σπεαδίαν 441). ἔοικε δὲ σκεῦός τι εἶναι, 

ὕπερ οἳ μὲν κόσμον τινὰ γυναικεῖον εἶναί 
φασι», οἳ δὲ σκιάδειον. καὶ ""σκηνὴν ἐπή- 
ξατο,͵ τητέςι τένδαν, κατὰ γλῶσσαν. 

σκηνίτης' Ισομράτης Ίραπεζιτικῷ (38) 
"Πυδόδωρον/ γὰρ τὸν σχηνίτην καλούμενον., 
ἔοικε δὲ ἐπωνύμιον εἶναι, —** δὲ ὡς εἰς 
ἀγοραῖον λεγόμενο», 
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σκετο πολλὰ τῶν ὠνίων. 
βίος ὁ ἀπερινόητος. Harp. 

σκη»ορράφος ὁ τὰ ὑέρματα συρράπ- 
των». 

σκῆνος. σκήνωμµα" σκήνωµα τὸ Φεᾶ 
Es. 14 1) ὁ ναὸς τὸ Φεᾶ. 

σκηπάνιον (Ποπι. Ν 69) σκήπτρο», 
σκήπιος ὃ προφασιζόµενος. 
Σκηπίω». ὅτι Ἀκηπίων ὁ Ρωμαίων 

ερατηγὸς πρὸς “ἄννίβαν τὸν Ικαρχηδονίων 
ςρατηγὸν ἐποιεῖτο συμβάσεις. ἦν δὲ δὴ συ- 
νελύντων ἰδεῖν τὸν μὲν Ὑκηπίωνα ἐκπρεπῆ 
τε τὸ σώμα καὶ ὑψηλόφρονα καὶ πρὸς τὺ 
χάριεν μᾶλλον ἡ φοβερὺν πεφυκότα" “4ννίῤᾳ 
δὲ κάλλος καταπληκτικὺν ἦν τῷ δεινῷ τε 
καὶ συνεςραμµένω τοῦ προσώπου μεμιγμέ. 
νο». οὗ συμβαινόντων δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, 
ἀλλὰ τάχος συμπίπτει» τοῖς Ῥωμαίοις ὃιε- 
κελεύοντο." 

ὅτι ἄνδρες τινὲς Καρχηδονίων ἐπὶ κατα- 
σκοπῇῃ τῶν ἐναντίων ςαλέντες ὑπὸ «4ννίβου 

τοῖς 'Ρωμαίοις περιπίπτουσιν' οὓς ἀχθέντας 
ὡς αὐτὸν ὁ Πόπλιος κακὸν μὲν οὐδὲν εἴργά- 
σατο, περινοςῆσαι δὲ κελεύει τὺ «ρατόπεδο» 

καὶ δεῖπνον ἑλοιιένες ὑποχωρεῖν σώας, ἅπαγ- 
γελοῦντας “4ννίῤᾳ τὰ περὶ τὴν «ρατιὰν ὡς 
ἔχοι Ῥωμαίοις, 

σκήπτεται προφασίζεται, 
σκηπτόµενος (Ἠοπι. Ἐ 457) ἐπερειδό- 

µενος, ςσηριζόµενος. 
σκηπτός κεραυνὺὸς ἄνωθδεν διάπυρος 

(Theophyl. Sim. 27) “"ώσπερ τις λαϊλαψ ἐπι- 
Ψαλάττιος ἢ ῥαγδαῖος σκηπτὺς ἐξαπιναίως 
ἐπεφοίτησε. καὶ αὖθις '"σκηπτοὶ τοίνυν 
κατηνέχθησαν καὶ τὸ ςρατύπεὺο» κατέπρη- 
σα», καὶ αὖθις "νέφη συνέδραµε καὶ ὑετοὶ 
πολλοὶ καὶ σκηπτοὶ κατώλισιον. 

σκηπτοῦχος βασιλεύς (Ποπ. 4 279) 
σκηπεροφύρος. 

σκῆπτρο»ν βασιλικὴ ῥάῤῥδος, 
σκήπω» ῥόπαλον" παρ ὃ καὶ σκηπά- 

νεον’ (Α Vesp. 745) ᾿ἡ πα σοφὺς ἦν ὃς ἔφα- 
σκε, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκέσῃς, οὐκ ἂν 
δικάσαις. σὺ ὁ) ἤδη πολλῷ νενίκηκας, ὡς 
ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τὴς σκήπωνας κα: 
ταβάλλω.” 

σκηριπτόµενος (Ἠοπι. «4 595) ἐπερει- 
ὀόμενος, σηριζόµενος. 

Σκήρω» ὄνομα ἔθνες. καὶ Σκηρωνεύς 
ἐφνικόν. 

καὶ σκηνίτης 

ν 

σκη»νορράφος --- Σκιάποδες ο 

Σκῆτις Σκήτεως ὄνομα τόπο. 
σκήψας ἐπιῤαλών, ἐπιφέρων' Φοφοκλῆς 

(0Ο 28) "ἐν ὃ) ὁ πυρφόρος Φεὺς σκήψας 

ἐλαύνει, λοιμὺς ἔχθισος, πύλιν.'. καὶ ΄σκη 
τακένων τινῶν προδοσίαν ὁμογλώσσων τοῖς 
ὀΣκύθαις τοῖς καλδµενοις ΙΓ ρεθέγγοις. 

σκῆψις παρακάλυµµα, πρόφασις, ; 
φροντίς, ἀναβολή. καὶ σκήπτοµαι" ἄριςι- 
φάνης Πλότῳ (905) ""σκήπτομαί γ, ὕτω 
τύχω, ἀντὶ τοῦ προφασζομαι, καὶ οφ 
κλῆς (81, 984) "ἀλλ εἰσόρα μὴ σκηψιν οὐκ 
οὖσαν τιθῇς.) 

Σκῆψις πόλις ἐςὶν ἐν τῇ Τροία, ἧς 
μνημονεύει {ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ἄριςυ: 
κράτους (154). Harp. 

σκιάδειον κατασκεύασµά τε, ὅπερ ἐφύ- 
ϱην αἱ κανηφόροι ἀπιοῦσαι εἰς τὰ Ἔλευσί 

για ἕνεκεν τοῦ μὴ καίεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
ἡ ὅπερ ἡμεῖς καμελαύκιον λέγομεν. * 
Αν. 1008, 

σκιαδείω»ν χαρθχίων. 
σκιὰ Φανάτεη οἱ πρὺς Φάνατον ἄγον. 

τες κίνδυνοι. Theodoret. in Ps. 45 20. 

. Σχίαθος »ἠσός ἐςι πλησίον Εὐβοία, 

ἧς µέμνήται «ἄημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς 
(4 35). Ηκιρ. 

σκιαμαχῶ, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων, τ σκιζ 
μάχομιαι. 

σκιὰ ὀνείρων, ἐπὶ τῶν ἀδήλων πραγ 
µάτων" ἁαμάσκιος ὅταν ἀντὶ πραγµάτω; 
γεγενημιένων εἴδωλα ἄττα συγγραφώμεῦα, 
σκιὰν ὀνείρων κατὰ ΠΠίνδαρον.' 

Σκιάποδες ἐν 1ιβύῃ ἔθνος πλατεῖι 
ἔχον τοὺς πόδας, οἳ ἐν τῷ καύµατι ἐκ τῶν 

ποδῶν ἑαυτοῖς σκιὰ» ποιᾶσιν, παρὰ τὺν de- 

τικὸν ὠκεανόν, πρὺς τῇ κεκαυμµένῃ ζώνῃ. 

Ἀκιάποδες. τούτους ἔχειν βήματά φασιὶ 
τοῦ παντὸς σώματος µείονα, διὰ δὲ τὸ μὲ 
ἔχειν οἴκες ἀλλ ὑπὸ τοῦ καύµατος ἀναλί 
σκεσδαι, τετραποδηδὸν βαδίζοντας ἀνορδόν 
τὸν ἕτερον τῶν» ποδῶν. καὶ κατασκιάζειν τό 
λοιπὸν σῶμα, τραχείας οὔσης τῆς γῆς χοι 
μὴ ἐχούσης. καταδύσεις" τοῦτο γὰρ αὐτοῖς 
ἐχαρίσατο ἡ φύσις εἰς ἀποφυγὴν τοῦ καί: 

µατος, — 1552. 

Σκιάποδες" Αντιφῶν ἐν τῷ περὶ ὑμνι 
γοίας. ἔθνος ἐςὶ “4ιβυκόν. Κτησίας ἐν τὸ 
περίπλῳ «σίως φησὶν "ὑπὲρ δὲ τούτο 
Ἀκιάποδες, οἳ τούς τε πόδας ὡς χῆνες ἔχθσι 
κάρτα πλατέας, καὶ ὅταν θέρμη ἡ, ὑπτι 



σκιάς --- σκίταλοι 

ἀναπεσόντες, ἄραντες τὰ σκέλη, σκιάζονται 
τοῖς ποσί.”' Harp. 

σκιάς ἀναδενδράς, σηµαίνει δὲ καὶ τὴν 
παρὰ “4δηναίοις λεγομένην Φόλον. 

σκιὸνάµενος σκορπιζόµενος. 
σκτερά᾿ “ριςοφάνης (Vesp. 754) "'πάρες 

ὦ σκιερά.” 
σκίλλα εἶδος βοτάνης πικρᾶς καὶ θα- 

»ατηφύρου τοῖς ἐσθίουσι. 
σχιµαλίσω ἐξουδενώσω, χλενάσω, τῷ 

ειικρῷ δακτύλῳ ὡς τῶν γυναικείων πυγῶν 
ἄψομαι. λέγεται δὲ σκιµαλίζειν κυρίως τὸ 
τῷ μικρῷ ὁακτύλῳ ἀποπειρᾶσθαι εἶ «ὠοτο- 
κοῦσι» αἳ ἀλεκτορίδες (seh. A Ach. 449). 

'δυοῖν ὑπερανακειμένου ἐν πότῳ τοῦ Ζήνω- 

νος, καὶ τοῦ ὑπ αὐτὸν τὸν ὑφ ἑαυτὸν σκι- 
καλίζοντος τῷ ποδί, αὐτὸς ἐκεῖνον τῷ γό" 
νατι. ἐπισεραφέντος δέ, τί οὖν οἴει τὸν ὑπο- 
κάτω σου πάσχει» ὑπὸ σοῦ:"' (Ώιορ. 1,.7 17). 

σκίµπους κράββητος ἢ σκάµνος. καὶ 
σκίµποδος. ἱερὸν σκίµποδά φησιν “ρισοφά- 
νης Νεγέλαις (054) ἢ τὴν τῶν φιλοσόφων» 
χαθέδραν ἢ τὸν κράῤβατον. φασὶ δὲ σκιµ- 
πόδιον ἰδίως λέγεσθαι τὸ χωλοκράῤῥατο»" 
σκιμβάζει» γὰρ τὸ χωλαίνειν παρὰ τοῖς πα- 
λαιοῖς. ἢ τὸν σκαμβοὺς ἔγοντα πύδας. 

σκι»δάλαμοι τὰ τῶν κχαλάµμων ἀποξύσ- 
µατα, ἢ σκύλοπες. ἡ ἐπεξεργασία τῶν ἀκρι- 

βῶν σκινδάλαμοι. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν εὐθείως 
ὀξύνεται, ἐπὶ δὲ τῶν πλαγίων παροξύνεται. 
σκι»δαλάμους οὐ» λεπτολογίας"' “4ριςζοφάνης 

Νεφέλαις (180) “λόγων ἀκριῤῶν σκινδαλά- 
µας μµαθήσομαι; καὶ (Ran. 835) '"σκιδαλ- 

μῶν παραξόνια. σκινδαλμὸς κυρίως τὸ 
περὶ τὸ» φλοιὸν τοῦ καλάμου ξέσμα, παρα- 
ξόνια δὲ οἷον κινδυνώδη καὶ παράβολα, περὶ 
τὸν τροχὸν ἑλμόμενα. 

σκινδαψός ὄργανον μουσικό». περὶ Ζή- 
ρωνος τοῦ Κιτιέως 'ὃ ὁ) ἔρρει γύργαθος 
αὐτοῦ μικρὺς ἰών' νοῦν ὃ᾽ εἶγχεν ἑλάσσονα 
σκινδαψοῖο”' (Timon αρ. Diog. L.7 15). σκιν- 
δαψός ἀφάνα. 

σκινθ έζεται λακτίζεται. 
σχκιύεις σκιόεντος κλίνεται. 

εντα (Ποπ. «4 157) τὰ σύσκια. 
σκιόθηρα εἶδος πλοία. 
σκέπωνος τῆς ῥάβδου. 

νος. 
σκιραφεῖον κυβευτήριο», ἐπειδὴ διέτρι- 

βον ἐν σκίρῳ οἱ κυβεύοντες, ὡς Θεόπομπος. 

* * 

κχαισκιυ- 

καὶ ακίπτω- 
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Harp. 
σκῖρον" (A Vesp. 958) "“κυνῶν ἁπάντων 

πιονοφαγίςατο», ὃςις περιπλεύσας τὴν θυΐαν 

ἐν κύκλῳ ἐκ τῶν πόλεων τὸ σκῖρον ἐξεδή- 
δοκε.) 

Σκίρο». σκίρα ἑορτὴ παρ “4φηναίοις, 
ἀφ᾿ ἧς καὶ ὁ μὴν σκιροφοριών. φασὶ δὲ οἱ 
γράψαντες περί τε μηνῶν καὶ ἑορτῶν τῶν 
4Φήνησιν ὡς τὸ σκίρον σκιάδειόν ἔσι, μεθ 
οὗ φερόµενοι ἐξ ἀκροπόλεως εἴς τινα τόπον 
καλούμενο» «Ἀκίρον πορεύονται ἡ τε τῆς 
"4θηνᾶς ἱέρεια καὶ ὁ τᾶ Ποσειδῶνος ἱερεὺς 
καὶ ὁ τοῦ ἡλίμ" κοµίζεσι δὲ τοῦτο Ετεοβη- 
τάδαι. σύμβολο» δὲ τοῦτο γίνεται τοῦ δεῖν 
οἰκοδομεῖν καὶ σκέπας δὲ ποιεῖν, ὡς τούτου 

τοῦ χρόνου ἀρίςη ὄντος πρὺς οἰκοδομίαν. 
καὶ 49η»νᾶν δὲ σκιράδα τιμῶσιν “4φηναῖοι, 
ἣν Φιλόχορος μὲν ἐν ϱ' “τθίδος ἀπὸ Ἀκίρα 
τινὸς Ελευσινία μάντεως κεκλῆσθαι, Πρα- 
ξίων δὲ ἐν ϱ Ἰεγαρικῶν ἀπὺ Ἀκίρωνος. 
Harp. 

σκίρος σκιάδειον. ἑορτή τις 
τῇ -49ηνᾶ, ὅτε σκιαδείω» ἐφρόντιζον ἐν 
ἁκμῆ τᾶ καύµατος. σκίρα δὲ τὰ σκιάδεια. 

᾿ δὲ οὐ διὰ τοῦτό φασιν, ἀλλὰ διὰ τὴν 
ἀπὸ σκίρων 4φηνᾶν, ἣν Θησεὺς ἐποίησεν 
ὅτε ἐπανήει ἀποκτείνας τὸν ἸΗινώτανρον. ἡ 
σκίρα δέ ἐσι γῆ λευκὴ ὥσπερ γύψος, οἳ δέ 
φασιν ἀπὸ Ἀκέρα τῇ Ελευσινίή μµάντεως γε- 
νέσδαι τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην. ἄλλοι δὲ 
ἀπὸ Ὑσκίρου τοῦ ννοικίσανσος Σαλαμῖνα. 

σκιροφοριών μὴν ἀθηναίων δωδέκα- 
τος. ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ τῆς σκιράδος “4θη- 
νᾶς,. ζήτει ἐν τῷ «4ιὸς κώδιον. 

σκιρρόν τὸ ξηρόν. 
σκέρρος ὁ γύψος. 
σκίταλοι"' “ρισοφάνης (Έᾳ. 031) ''ἄγε 

δὴ σκίταλοί τε καὶ φένακες, ἦν ὁ) ἐγώ, βε- 
ρέσχεθοί τε καὶ χύβαλοι καὶ ο... ἀγορά 
τ’ ἐν ᾗ παῖς ὢν ἐπαιδεύδην ἐγώ, νῦν μοι 
Φράσος καὶ γλῶτταν εὔπορον ὁότε φωνήν 
τ᾿ ἀναιδη.' ὠνοματοποίησεν ἀναπλάσας δαί- 
µονάς τινας ἀναιδεῖς ἐπὶ χλεύῃ, καὶ προφέ- 
ρεται αὐτὰ ὡς Φεῶν, οἷον προτρεπύµενος 
αὐτὸν καὶ Φαρσύνων εἰς εὐτολμίαν καὶ ἀναί- 
δειαν. σκίεαλοι μὲ» οὖν οἱ εὐτελεῖς καὶ πο- 
νηροί" ἦν γὰρ Σκίτων κναφεύς τις καὶ εὖ- 
τελής, ἐπὶ πονηρίᾳ κωμῳδούμενος. βερέ- 
σχεῦθοι δὲ οἱ ἀνόητοι" πέπλαςαι δὲ ἡ λέξις. 

ἀγομένη 

κοάλεµοι δὲ οἱ ἀνόητα κοᾶντες καὶ νοᾶνε  ᾱ 
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μύθων» δὲ ὁ εὐτελής' µόφωνας γὰρ ἐκάλαν Ιµιοις περὶ μίαν τράπεζα» πολλὰς κλίνας τι 
οἱ «{άκωνες τὴς παρεπομµένες τοῖς ἐλευθέ- | Φέντες, παρὰ µέρος ἑξῆς µυρρίνας ἔχοντες 
ροις. ἔτι καὶ γένος ὀρχήσεως. τὺ δὲ ἦν | ᾖδον γνώµας καὶ ἐρωτικὰ σύντονα. ἡ 
ϱ' ἐγώ ἀντὶ τᾶ ἔφην δὲ ἐγώ, ὡς παρὰ Πλά- | περίοδος σκολιὰ ἐγίνετο διὰ τὴν Θέσιν τῶν 
τωνι. κλινῶν. 
ι σκίφ η" καί τωος ποιητοῦ τὰς σίχηςὶ  σκολιόν. ὑπόπνημα ἔγραψεν Γυραννίωνι 
έφη ράντωρ ὁ φιλόσοφος σκίφης είναι µε-] περὶ τῇ σκολιᾶ µέτρα, ὃ προετάθη αὐτὸ 
σάς" «Ώίομ. 1,. 4 91). ὑπὸ [Γαΐη Καίσαρος. 

σκέφος τὸ ξίφος. σκολιόν τὸ ῥδιον, κατ’ ἀντίφρασυ.. 

μέλος τι ὁλιγόςιχον" ᾿τῶν ἀγανῶν - -- σο- 
Γλιὸν αδει, οἷον πλᾷτος καὶ ὑγίεια. ο ιν. 

σκίψ καὶ σκ»νίψ εἶδος ζωυφίη. καὶ αἱ 
σκνῖπες. 

Σκιώνην"' (Α Vesp. 910) ᾿ἡ µοι κρεῖετον ' “ἀρχίας extr. 
ἦν τηρεῖν Ἀκιώνην ἀντὶ τότη τῇ πατρός. σκολιό». 1 ιμοκρέω» ὁ Ρόδιος ἐποποιςέ 

σκιωρεῖται (4 Ἀκιρίτα) λόχος ἀνδρῶν | τοιᾶτον έγραψε σκολιὸν κατὰ τᾶ πλάτο, bi 
x “ρκαδικός, ὁ ἀργόμενός τε ἐν τοῖς πολέ- | ἡ ἀρχή "ὄφελες, ὠ τυφλὲ πλᾶτεν μιήτε ὃν 
µοις καὶ τελευταῖος ἀναχωρῶν. 7ῇ μήτ ἐν δαλάττῃ μή ἐν ἠπείρῳ φωγ 

Σκλαβηνὸν ἔφνος τὸ πέραθεν τὸ Ἴσρου. | κέναι, ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν κ᾿άχέρονις 
σκληρὰ βροντή: καὶ ἐν τότῳ ῥρον-; διὰ σὲ γὰρ πάνι’ ἐν ἀνθρώποις κακά." τὸ 

τάς τε σκληρὰς κτυπεῖν, καὶ ὑδωρ λάῤρον ΄ τοις ἔοικε τὰ ὑπὸ Περικλέες εἰσηγηθέντα 
ς ἐρανᾶ ἐμπῖπτον χαλάσαι τοῖς βαρβάροις | ἔγραψε γὰρ ψήφισμα τοιᾶτον ὁ Περικλής 

τὰς νευράς.᾽ ᾿"Ἠεγαρέας µήτ ἀγορᾶς μήτε Φαλάστης μέ 
σκλτρᾶς ἀοιὸδῦ τῆς ὃ Σφι}} ός. τητέςι τῆς | ἠπείρου µετέχειν, ὅμοια τιθεὶς σκολιὰ τοῦ 

δυσκύλα, διὰ τὸ αἴνιγμα, ἢ τῆς φονικῆς. & τοῦ ἁμοκρέοντος. καὶ αὖδις ""νόμας ἐτῶι 
ΟΝ 55) ὃς Υ ἐξέλυσας ἄςυ ἸΚαθμείων µο-; ὥσπερ σκολιὰ γεγραμµένας, περὶ Περικλέες. / 

λὼν σκληρᾶς ἀοιδᾶ ὁασμόν, ὃν παρείχοµε».Ὀ{ Geh. Α Λο, 6031). καὶ σκολιός ὁ πανδργος. 
σκληραύχενας ἀκαμπεῖς. σκολόπενὺ ρα ἑρπετόν, 

, ͵ » Π , , .. 2. / * 
σκληροί: «Ἠἰλιανός (είν. ἐςόρεσεν) ᾿᾿οἱ σκόλοψ Σύλον ὀξύ. καὶ οἳ τῶν φον; 

* J . — 

ἄνεμοι οἱ σκληροί τε καὶ ἐχθροὶ παραχρῆμα | κων. 
. — ⸗ * * — 

ἐκόπασαν, τὸ δὲ κῦμα ἐσορέσδη. ” καὶ πα!  σκόλοψ αὐτοῖς καὶ σχοῖνος ἀντεμ' 
θοιµία (Synes. p. 92 Ὦ) ᾿σκληρύτερον ὑλα-  παγῶ (Α Αειι. 339) παροιμία. σχοῖνος είδος 

κτιῦν ᾿Ηπειρώτη κυνὸς συμφορὰς προσετρί-) φυτᾶ κατὰ τὸ ἄκρον ὀξέος. λέγει ἄν τν 

βετο καὶ ἐμεμήνει, τρώσω αὐτὰς ὡς σχοῖνος ὀξὺς καὶ ὀδυντρύς, 
σκληφρός ὁ σκληρὺς καὶ παρηῤηκώς, | ἐπειδὴ εἰώθασι σκύλοπας ἐγκρύπτειν ἐν ταῖς 

ὁ τὰ σκληρὰ φέρειν ὀυνάμενος. | ἀμπέλοις, ἵνα μηδεὶς ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ εὐχε 
σκ»ίψ ζῴον κωνωπιώδες" (95. 104 50) ρῶς κακεργ! ν σκόλοψ αὐτοῖς καὶ σχοῖνο 

"καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν. ἀντειπαγῶ, ἵνα µηκέει πατῶσι τὰς ἁμπί 
καὶ παροιμία ᾿᾽ακνὶψ ἐκ χώρας. ἐπὶ τῶν] λες τὰς ἐμάς. καὶ τὰς σκύλοπας, οἳ ὧν 
ταχὺ μετακινύντων ἡ παροιμία" ἔτι γὰρ ὁ) χον ἀπὸ τῆς ὑλοτομίας, προσεκκόπτειν, Σν' 
σκνὶψ ζῴον μικρὺν ξυλοφάγον. τὰ ἐδάφη ὁμαλίζειν.' 

σκολιὰ Ἠελήτα, Καρικῶν αὐλη- σκολύνθρια ὑποπόδια, 
µάτων (Α Ran. 1227). ὁ Ἠέλητος ὅτος τρα- σκύλυῦδρο» σκνιπὸν καὶ ἀνελεύνερον. 
γικὸὺς ποιητής, ὁ Σωκράτην γραψάµενος. ο)  σκομβρίζει γογγύζει. 
ν. ἠέλητος. 0 σκομβρίσαι παρὰ Ἰόβῳα, ἐν ᾖ' φδορὸ 

8 σκολιόν ἡ παροίνιος ᾠδή, ὡς μὲν «4ἱ- | λέξεως, παιδιᾶς ἀσελγᾶς εἰδος ἀποδίδοτοι 

καίαρχος ἐν τῷ περὶ μεσικῶ» «ἀγώνων, ὅτι καὶ κατὰ τὺ ᾖτρον πλατεῖ τῷ ποδὶ πλήν’ 

τρία γένη ἦν ᾠδῶν, τὸ μὲν ὑπὸ πάντων» | σοντος, ὡς ψόφον ἐργάσασθαι. 
ἀδόμενον καθ ἕνα ἑξῆς, τὸ ὁ) ὑπὸ τῶν συ- | Σκόπας «ἰωλῶν ερατηγός, ὃς ἁποτι" 

νετωτότων ὡς ἔτνχε τῇ τάξει, ὃ δὴ καλεῖ- | χὼν τῆς ἀρχῆς, ἧς χάριν ἐτόλμα 7ράφιν 

σθαι διὰ τὴν τάδιν σκολιόν" ὡς ὁ) Αρισύ- | τὸς νόμες, µετέωρος ἦν εἰς τὴν λεώ 

ἔενος καὶ Φύλλις ὁ µασικός, ὅτι ἐν τοῖς γά- ἰ δρεια», ταῖς ἐκεῖφεν δα, πεπεισμένος 3 
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πεληρώσειν τὰ λείποντα τᾶ βία καὶ τὴν τῆς 
ψνυχῆς πρὸς τὸ πλεῖον ἐπιθυμίαν. ἀλλ ἀκό- 
θέςος ἦ». ἀφικομένω γὰρ εἰς λεξάνδρεια», 
Ζερὺς ταῖς ὠφελείαις ὧν ἦν αὐτὸς κύριος διὰ 
τὸ πιστεύεσθαι περὶ τῶ» ὅλων, καὶ τῆς ἡμέ- 
θας ἑχάστης ὀψώνιον ἐξέθηκεν ὁ βασιλεὺς 
αὐτῷ δεκωμναιαῖον, τοῖς δὲ ἐπί τινος ἡγε- 
κεονίας μετὰ ταῦτα τεταγμένοις μναιαῖον. 
ἀλλ ὅμως ἐκ ἠρκεῖτο τάτοις, ἀλλ ὡς τὸ 
περότερον προσκαρτερῶν τῷ πλείονι διετέλεσε, 
κιέχρι διὰ τὴν ἁπληστίων καὶ παρ αὐτοῖς 
τοῖς διδᾶσι φθονηθεὶς τὸ πνεῦμα προσέθηκε 
τῷ χρυσίῳ. Ῥο]γὺ. 19 9. 

» «κόπας ὄνομα κύριον. εν. ῥεμβώδας. 
κοπελιανός Ἰλαζομένις σοφιστής, 

Υεγονὼς ἐπὶ Νέρβα, σοφιστεύσας ἐν Σμύρνῃ. 

ἀκροατὴς δὲ ἐγένεο Νικήτη, συγχρονῶν 
«ἀπολλωνίῳ τῷ Τνανεῖ: πρὸς ὃν καὶ ἐπιστο- 
λὰς ἔγραψεν “πολλώνιος. 

σκοπέλῳ ὑψηλῷ τόπῳ. 
σκοπιά ὑψηλὸς τόπος" "καὶ ἕτεροι τὰς 

ὑπερδεξίης τῶν πεδίων καταλαμβάνβσι σκο- 
πιάς. «4ἰλιανός ''ἐκ ἐπαινεῖ Φιὸς οὐδὲ τὺς 
τὰ µέτρα πατᾶντας, γλιχοµένες γε μὴν τῶν 
ὑπὲρ ἑαυτές τε καὶ ὑψηλὰς σκοπιάς. 

σκοπιάζω»ν (Ποπ. Ἐ 58) σκοπῶν, ἀπο- 
βλέπω». καὶ σκοπιαζέµεν (Κ 40). 

σκοπιήτης κατάσκοπος" ἐν ἐπιράμ- 
µατι (ΑΡ 616) 'Ισοὶ τάδε, Πὰν σκοπιῆτα, 
παναίολα ὁῶρα σύνωιμοι τρίζυγες ἐκ τρισ- 
σῆς «Φέντο λινοστασίης." 

σκοπιωρᾶνται (Α Vesp. 361) φυλακτι- 
κῶς σκοπᾶσιν ἀπὺ µετεώρε. 

σκοπό» τύπον ᾧ στοιχᾶσι καὶ ἆκολου- 
Ψδσι. καὶ ἄσκοπος οὗ μὴ ἔστι σκοπός" (ΑΡ 
1 34) ᾿"ἄσκοπον ἀγγελίαρχον ἀσώματον εἴθεὶ 
μορφῆς ἆ μέγα τολμήεις κηρὸς ἀπεπλάσωτο." 

σκοπός κατάσκοπός τις καὶ ἔφορος, καὶ 
ἀποσκοπῶν τὰ πόρρω. 

σκοπῶν ἀντὶ τᾶ ἀκριβῶς καὶ ἐπιμελῶς 
καταµερίζων, περὶ ὁ ἂν τὴν σκέψιν ποιῇ. 

σκορακίζει» οἷον ἐς κόρακας ἀποπέμ. 
πειν' ἀπὸ τούτου γὰρ εἴρηται, ὡς καὶ τὸ 
οἰμώζειν ἀπὸ τᾶ οἴμοι. καὶ σκορακισμµός. 

σκορδινᾶσθαι τὸ παρὰ φύσιν ἀποτεί- 
νειν τὰ µέλη μετὰ τᾷ χασμᾶσθαι διακλώ- 
µενον' “4ριστοφάνης 4χαρνεῖσι (30) '"στένω, 
κέχηνα, σκορδινῶμαι, πέρδομαι. γίνεται δὲ 
περὶ τὶς ἐγειρομένες ἐξ ὕπνη, ὅταν χασµώ- 
δεις ὄντες ἐκτείνωσι τὰ µέλη" ὅπερ συµβαί- 

νει καὶ περὶ τὲς ἄλλως πως βασανιζομένας 
καὶ διαστρεφοµένες τὰ µέλη. 

σκορὐινῶμαι ἀντὶ τᾶ κλώμαι, σπασμῷ 
συνέχοµαι' οἱ γὰρ ἀπὸ πληθωρίας σκορό- 
δω» ἐμᾶντες διὰ τὴν ὁδριμύτητα μᾶλλον 
σπῶνται. τὸ δὲ ἐμεῖν καὶ τὺ ὁπωσῶν κενᾷ- 
σῦαι σκορὺινᾶσθαί ἐστιν. οἳ δὲ κυρίως τὸ 
σκορδινᾶσθαί φωσιν ἐπὶ τῶν κυνῶν τῶν 
ἐξ ὕπνα ἀνισταμένων, ὅταν τὰ µέλη καὶ 
ὅλες αὑτὲς διατείνωσιν. ἔστιν οὖν σκορδι»ᾶ- 
σαι τὸ ἀνακλᾶσθαι μετὰ χάσµης. γίνεται 
δὲ ἀπὸ ἀλογίας τὺ τοιοῦτον. 

σκοροδίοις τοῖς τῶν σκορόδων φύλλοις" 

“Αριστοφάνης Πλύτῳ (819) ᾿"ἀποφώμεσθα 
ὁ) οὐ λίθοις ἔτι, ἀλλὰ σκοφοδίοις,' γελοίως 

ἀντὶ τῇ σαβάνοις. ἐπειδὴ δὲ ἠσύιον ἑκά- 
στοτε σκόραδα, τῦτό φησιν ὅτι ὡς πλετή- 
σαντες κατεφρύνησαν τῆς παλαιᾶς διαίτης. 
εἴρηται δὲ σκόροδο», ἴσως σκαιὸν ῥόδον τι 
ὄν, παρὰ τὸ σκαιὸν ὄζειν. τινὲς δὲ σκορο- 
δίοις τοῖς τῶν σκορύδω» καυλοῖς" λιῷ δὲ 

περιπεσόντες οἱ 4θηναῖοι τήτοις ἐχρήσαντυ, 
ϐχ ἁπλῶς δὲ τῦτο, ἀλλ ἵνα δείξῃ ὅτι το- 
σαύτῃ μεταβολῇ κεχρήµεθα ὥστε, ἃ πρότε- 
ϱον ἠσθίομεν ἀγαπητῶς, τότοις νῦν άφο- 
δεύοντες ἀπομωαττόμεθα. µήποτε δὲ τᾶ σκυ. 
ρόδου λέγει τὸν καυλόν' ἔστι γὰρ ἀσφοδέλῳ 
ὅμοιος, κἀκεῖνος ἐπιτήδειος εἰς τῶτο. εἰ ὁ’ 
ἄρα δηκτικόν τι ἔχει, τάχα ἂν εἴη παρὰ τὴν 
ὑπόνοιαν εἰρηκώς (5οµ. Α Plut. 819). καὶ αὖ. 
δις Ach. 163) '"ἀπόλλυμαι τὰ σκόροδα 
πορθόµενος. ἐκ τῶν ἀγρῶν ἔρχεται ἔχων 
φορτίον σκόροδα, καὶ ἐπηρεάζεται ὑπὸ τῶν 
ξένων λιμωττόντων καὶ διαρπαζόντων αὐτή, 
παρ ὅσον οἱ πορθούµενοι ἀπόλλυνται. ἀρέ- 
σκονται δὲ τοῖς σκορόδοις οἱ Θρᾶκες ἐκ 

ἀπεικύτως" δερμὰ γάρ εἶσιν, οἱ ὑὲ Θρᾶκες 
. 

ψυχρὰν χώραν νέµονται. καὶ παροιμία ""σκύ. 
ροῦον ἐν δικτύοις”. (Α Ach. 94). οἱ 49η, 

ναῖΐοι μέλλοντες πλεῖν καὶ ἐξιέναι ταῦςι 
ὠνᾶντο καὶ ἐν λίνοις ἔβαλλον, 

σκορπιαίνεσθαι ἀποθηριᾶσθαι, τρα- 
χύνεσθαι, ἀπαυδαδίζεσθαι: "ἐς μέντοι τὰς 

συνθεατρίας εἰώθει ἐσαεὶ σκορπιαίνεσθαι" 

βασκανίᾳ γὰρ πολλῇ εἴγετο” Προκόπιος 
(το. 9). '"ἠν δὲ ἄρα ἡ Θεοδώρα σκορπιώδης”' 
τουτέσει πληκτική ''"καὶ ὀργὴν σκοτεινή :᾿ 
(4. 41). 

σκορπίδια μηχανικὸν ἀλέξημα. "ὁ δὲ 
“ρχιμήδης πάλι ἑκέραν ἧτοιμάκει παρά- 
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σχευὴν πρὸς τοὺς ἀπομαχομένους ἐκ τῶν] 
πλοίω». ὡς ἀνδρομήκες ὄψες κατεπύκνωσε 
τρήµασι τὸ τείχος ὡς παλαιστιαίοις τὸ µέ- 

γεθος κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν" οἷς τοξό- ! 

τας καὶ σκορπίδια παραστήσας ἐντὸς τᾶ τεί- 

xuc διὰ τότω» ἀχρήστες ἐποίει τὰς ἐπιῤά- 
τας Eolyh. 8 7). 

σκορπίξω αἰτιατικῇ. 

σκορπίος. 
σκοταῖος ἔτι σκοτίας οὔσης ἐλθών' 

"οἱ δὲ στρατιῶται ἐλθόντες σκοταῖοι εἶδον 

τὰ σώματα, καὶ νόμῳ τῶν Βαβυλωνίων ἐπέρ- 
ριψά» αὐτοῖς Ὁ μὲν κάνδυν ὃ δὲ χλαμύδα 

ὃ δὲ ψωμὲς ὃ δὲ ἀκρύδρυα, καὶ μέγα κε- 

φάλαιον ἠ9ροίσθη μικρῶν κερμµατίων' (Ίαπι- 

blieh. Bab.?). -' οἱ δὲ ὕστεροι σκοταῖοι προ- 
σιόντες πὐλίζοντο”' «Χ Δπαὺ. 2217). 

σκοτεινύ» ἀφεγγές, 
σκοτίζω αἰτιατικῇ. 
σκότιος" "ἦν δὲ Ἰηστινιανὸς δολερός, 

χατάπλαστος, σκύειος ὀργήν᾽᾽ (Ῥτοςορ. Are. 8). 

καὶ σκύτιος ὁ τῷ σκότος" 

καλύῤης σκύτιοι μύες. ὅτι πενιχρὴ μῦς σιπύη 
βόσκειν οἷδε .4{εωνίδεω". (ΑΡ 6 902). '"σκό- 
τιον δέ ἑ γείνατο µιήτηρ' (Ηοπι. { 324), το. 
τέστιν ἐκ λαθραίας µίξεως. 

σκοτοδινιᾷ σκοτᾶταε, μετὰ σκότε ὀφ- 
Φαλμῶν συστρέφεταωι, ὃ ἔστιν ἐλιγγιᾷ. 

σκοτύµαινα σκότωσις, σκοτομήνη δὲ 
νὺξ ἀσέληνος. καὶ σκοταῖος ὁ ἔτι σκότος 

ὄντος παραγενόµεένος. 
σκότος ἀρσενικόν'. Αιλιανός ᾿καὶ διὰ 

πάσης ἡμέρας σκύτος ἦν βαθύτωτος" καίτοι 
τὰ τῆς ώρας ἐδαμῇ χειµέρια ἦν. οἳ ν. 

ἀνεχύθη. 
σκότος αἱ θλίψεις, φῶς δὲ ἡ τότω»ν 

ἁπαλλαγή"' «{αῤίὸ ""φωτιεῖς τὸ σκύτος µου. 

Theodoret. in Ps. 17 20. 
σκότος παρὰ τῇ Φείᾳ γραφῇ ποτὲ μὲν 

ἡ ἄγνοια, ποτὲ δὲ καὶ αἱ συµφοραί. καὶ 
φῶς ὡσαύτως ἡ γνῶσις καὶ ἡ τῶν κακών 
ἁπαλλαγή. Theodoret. in Ps. 1411 4. 

σκρίβας. σκρίβων κατὰ «4ατίνες ὁ τῶν 
σωματοφυλάκων ὑπερφερύμενος. Theophyl. 
Βίπι. 1 4, 7 5. ’ 

σκρινιάριος ὁ χαρτολάριος τῷ ἐπάργε, 
ὁ αἴρων τὸ σκρινίον ἦτοι τὸ κιβώτιον. 

b 

“φεύγεο' ὑπ' ἐκ] 

σκυθρωπάζω 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 302) ''ἐδ' ἀπούεπνι 
δίη γενόμενος σκυβάλα; σπεύδων εἰς αλὶε; 
οἴκες ἴφιι 

σκυδµαίνω ὀργίζυμαι. 
σκυζᾶν ἐπὶ συνβσίαν ὑρμᾶν"' ᾿"ἡ κών 

λος κύει μῆνας δέκα, τῷ δὲ ἑνδεκάτω τύτε. 
καὶ πάλιν διαλιπᾶσα ἐνιαυτὸν σκυζᾷ.” 
Γ. σκύζομαι ὀργίομαι. 
ο Σκύθαι. ὅτι ἐπὶ Κλανδία βασιλέως Ἑκ 
µαίων Ἀκυνθών οἳ περιλειφΦέντες, ἐκ τὸ 
προλαβησῶν ἐπαρθέντες ἐφόδων ἐπὶ Γὰ 
λιηνῦ τὸ μικρῦ, Ερόλες καὶ Πευκέστας σε: 
Γότόες παραλαβύντες καὶ περὶ τὸν Τύρου 

Γποταμὸν» ἀθροισθέντες εἰσέβαλον εἰς τ! 
Πόντο». ναυπηγησάµενοι δὲ πλοῖα ἐνακόσα. 
καὶ τότοις ἐκβιβάσαντες ῥ' καὶ λ µνριάδε, 
ἄραντες διὰ τὰ Πόντο, πόλει Ἱ όμει προ" 
| βαλόντες ἀπεκρύσφησαν. ὡσαύτως καὶ λα 

κιαναπύλει. ἐπεὶ δὲ τὰ στενὰ τῆς Προπο 
τίδος κατέλαβο»ν, ἐκ τὸ ῥεύματος τὰ πιά 

ἀλλήλοις προσήραττε καὶ ἐφέρετο τὰ σεύᾳ: 
σὺν ἐδενὶ κόσµῳ, τῶν κυβερνητῶ» μεθ 

Γτων τὸς οἴακας, ὥστε τὰς ιὲν καταδένα 
αὐτάνδρες, τινὰς δὲ καὶ ἀνδρῶν ἐρμα 
ὀκεῖλαι' καὶ πλεῖςοι ἀπώλοντο. οἱ δὲ πι: 

λειφθέντες τὴν ἐπὶ Κύζικον ἔπλεον, καὶ ἀῑε 

τῷ δω παρενεχθέντες καὶ τῶν πλοίων ἴπι 
µέλειαν ποιησάµενοι ΙΚασάνδρειαν καὶ 65 

σαλονίκην ἐπολιόρκεν. ἀποκρεσθέντες : 
ἐς τὴν μµεσύγειον ἀναβάντες πᾶσαν χο0 
ἐληίζοντο, καὶ κατὰ διαφόρες χώρας ὁ 
Φείροντο. ὅσοι δὲ διεσώθησα», Εωμαι 
συντριδμήθησαν καὶ πρὸς γεωργίαν ἐπ 
ποντο. Zosim. 1 432, 

ο  δκύθαινα ἡ ὑπηρέεις: ᾿ριστοφώτ 
Gys. 184) ''πᾶ 'σθ ἡ Ἀχύθαινα." 

Ἀκύνθης ὁ “Εῶς. καὶ παροιμία 
θης τὸν ὄνον ἐπὶ τῶν ἀκκιζομένων τῷ ἵ- 
γω." μὲν πρώτα, αὖθις δὲ πολυπραἩ 
»ήσας περὶ αὐτὸν ἐπονεῖεο. ο. ν. ἄκκιορ 
µενος. 

σκυθικαέ εἰδός τι ὑποδήματός εἶσοι 

ὡς -ἀλκαῖος ἐν ή ᾿'σκυθικὰς ὑποδησάμοος 

Πατρ. 
σκυθρωπάξω τὸ στυγράζω. μετα 

ρικὴ ἡ λεξις ἀπὸ τῶν Σκυθῶν... καὶ Ἡ 
ὤψ ὠπός, ὃ σηµαίνει τὸ πρόσωπο» ὄψ τή 

. — 

σκυβαλίζετ αι ἀποδοκιμάζεται, ἀτιμά- | ἡ φωνὴ διὰ τᾷ ο μικρᾶ. Amphi⸗ ερ. cz 
ζεται ὡς σκύβαλο». κυρίως δὲ σκύβαλο», L. ἃ 28) “'ώ Πλάτων», ὡς ὀδὲν ἤσθα αἲ 

κυσίβαλόν τι ὄν, τὸ τοῖς κυσὶ ῥαλλόμενο». ' σκυθρωπάζειν µόνο», ὥσπερ κοχλίας σεσὸ; 



σκζλα --- σκυτοτόµος 

Πρεὼς τὰς ἀφρῦς-) 
σχῦλα τὰ ἀπὸ τῶν» πολεµίων ἀνηρημένα, 

ἰ ἐκ τῶν γεκρῶν, λάφυρα δὲ τὰ ἐκ τῶν 
ὑτων. καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 161) 
(υλοφόρος" "ἑαπερίη ἸΠάρκελλος ἀνερ- 
μένος πολέμοιο σκυλοφόρος κραναῆς τέρμα 
ι Ἱταλίης. καὶ σκυλοδεψῶ»' «ἄριστο- 
ἵνης Eeel. 439) ᾿ὅσοις δὲ κλίνη µή στι µη- 
στρώματα, ἰέναι καφευδήσορτας ἐς τῶν 
υλοδεψῶν, ' ἐπὶ τῶν λαθεῖν μὴ ὀυναμιέ- 
vV. 

Σχύλαξδ ἸΚαρνυανδεύς (πόλις δέ ἐσι τῆς 
φίας πλησίον «4λικαρνωσσᾶ τὰ Καρύανδα). 
ὑτματικὸς καὶ µουσικύς, περίπλου» τῶν 

ραχλέης σηλῶ», τὰ κατὰ τὸν Ηρακλείδην 
/ Ἠνλασσῶν ῥασιλέα, γῆς περίοδο», ντι 
ιφὴν πρὸς τὴν Πολυῤίη ἱςορίαν. 
Σχύλλα ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει ὃη- 
» ἐμυθεύετο εἶναι µέχρι μὲν ὀμφαλῶν 
αιχὸς περικαλλᾶς σχῆμα ἔχο», ἑκατέρω- 
' δὲ κυνῶν κεφαλὰς 5’, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα 
δες. Nonn. in ἄτορ. Naz. stelit. p. 144. 
σκυμνεία γονή ἡ τῶν σκύµνω». 
σχύµνος σκύλαξ λέοντος, οἵ. ν. à χρή. 
ὀχυρίαν δίκη». οἱ σκηπτὀιιέγοι ἐν ταῖς 
αις ἔφασκον εἲς Σκίρον ἀποζημεῖν. ὼκῦ- 
de νῖσες ἐσι. 
σκυρίττω κερατίζω. 
σχυτάλαι στρογγύλα καὶ λεῖα ξύλα. 
λὰ δὲ Ἡροδότῳ (3 136) ῥάῤδος. 
σκυτάλη βωακτηρία ἀκροπαχής. ἡ φφρα- 
Mor. 

σκυτάλη ἐπιςολὴ {ακωνική. ἦν δὲ ἡ 
τάλη ξύλον ἐξεσμένον ἐπίμηκες. δύο δὲ 
ιά ωκεδαιμονίοις ὑπῆρχον σκυτάλαι, καὶ 
μὲν µίων κατεῖχον οἱ ἔφοροι τῶν» Au- 

αιμονίων, τὴν δὲ ἑτέραν τῷ ἐκπεμπομένῳ 
3 ΄ - ” .. . 5 ’ 

) αυτων ςσρατηγῳω παφειχον». και Οπ0τε 

λοντό τι ἐπιςεῖλαι αὐτῷ, φέροντες ἱμάντα 

κὺν περιείλη» τὴν σκυτάλη», καὶ ἐπὶ τᾶ 
ρτος ἔγραφον, καὶ ἀνελίετοντες παρεῖχον 
ἱμάντα τῷ ἀποφέροντι. τῶτο δὲ ἐποίην 
μὴ µανφάνωσιν οἱ ἀποφέροντες τὸ ὅη- 
ένον ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ «ρατηγὸς δεχόμενος 
ἱμάντα τῇ ἑαυτᾷ σκυτάλῃ περιείλιττε, 
ἀνεγίνωσκεν ὅτω τὰ γεγραμµένα. λέγε: 
ἂν καὶ ἡ ἐπιςολὴ καὶ αὐτὺ τὸ ξύλο», 

ὁ καὶ ἡ ἐπιςολή. {ιοσκορίδης ὃ) ἐν τοῖς 
ἰ νοµίμων τὴς δανείζοντας ἐν Σπάρτῃ 
ιρεῖν σκυτάλην δύο παρόντων µαρτίρω», 

965 
—* * * ή { ΄ καὶ γράφει» τὸ συµεβόλαιον ἐν ἑκατέρῳ τµή- 

ματι, καὶ τὸ μὲν ἑνὶ τῶν» μαρτύρων διδόνας 
8 4 Σε - * — ** 3 -” ᾿ τὸ δὲ δὲ ἑαυτᾶ ἔχειν. ἐχρῶντο ὁ) αὐτῷ καὶ 

ἀλλοίως, ὡς άριςοτέλης ἐν τῇ Ἰακησίω» 
πολιτεία µῤ’. ο, seh. Thue. 1 191. 

σκυταλίδες πυροβόλα ἐργαλεῖα. ἦσαν 
4 — — 6 , ᾿ ϐ) . * ' 

δὲ τοιαῦτα σκυτάλια ξύλινα, τὰ μὲν πο- 

θιαῖα τὰ δὲ πηχυαῖα" πάντα δὲ ταῖς κατα: 
-. — — 

σκευαῖς ἦσαν ἀκροδιγῆ. ταῦτα κέντροις σι- 
ῥηροῖς ὀιείληπτο τὰς κεφαλάς, διὰ δὲ τῶν 
κέντρων Φιεπέπλεκτο συππεῖον καὶ ὑᾷδες, 
κατὰ δὲ τῶν αὐτῶν πίττα κατεκέχυτο. καὶ 
οἳ μὲν ἀνεδίδοσαν ἐνάπτοντες, οἱ δὲ ἔβαλλον 
ἀπὸ τόνε ταῦτα πρὺς τὰς πρώτας οἰκίας" 
ζ ΄ ΄ J— — 

ών προσπιπτόντω» μετὰ βίας, καὶ τῶν κέν- 
τρων ταῖς σανίσι πηγρυµένων, προσέµενε τὸ 

. 7 
πῦρ καὶ ταχέως 19ε. 

4 ή 2 — 

σκυτάλι ἐφόραν (Α Αν. 1279) ἀντὶ τὸ 
ἐλακώνιζον. 

/ 4 κ. e ’ 9 

σκύταλον»ν τὸ ρὐπαλον" "ἐγωγέ τοι τὸ 
σκύταλον ἐξηνεγκάμην. "Ηρόδοτος ( 137) 
"καὶ τοῖς σκυτάλοισι ἔπαιον τὺς Πέρσας, 

ὃ ἔστι ῥαμτηρία ἀκροπαχής. -ἀριστοάνης 
Ecel. 76) ΄'τὸ σκύταλον ἐξήνεγκα τὸ τᾶ Au- 

.. νν 4 ΄ } δν. { σος ὅλ μίη. ἠν δὲ πένης, ἀπὸ Ξυλοφορίας ζῶν" διὸ 
καὶ βακτηρίαν ἐξενέγκασα αὐτᾶ φησὶν εἶναι. 
κωμιωδεῖται γὰρ ὡς δεσμοφύλαξ. "τῶτ) ἐςὶν 
ἐκείνων τῶν σκυτάλω» ὧν πέρδεται, ἀντὶ 

- κ * 
τῷ ὦν φέρει. ἡἢ ἴσως ὑπὺ rũ Adous ἐπέρ- 
δετο. 

ή / v / 3 / 

σκύτινος κοίτη ἡ δέρµα" «4ρισοφάνης 
Νεφέλαις (879) ᾽᾽ἁμαξίδας τε σκυτίνας εἰρ- 
ydceto,“ τετέςι δερματίνας ἁμάξας ἐποίει. 

J — .. - ΄ / '"ἐπὶ τῇ κεφἀλῇ κράνη σκύτινα, οἰάπερ τὰ 
Παφλαγονικά, κρωβύλον ἔχοντα κατὰ μέσο», 
ἐγγυτάτω τιαροειδῆ”. (Χ Απαὺ. 5 4 19). 

σκυτίς σκυτίδος. . 

σκυτοδέψης δεριατομαλάκτης, καὶ 
ῥυρσοδέψης. ὅτι λέων ὁ «49 ηναῖος ὁ 

΄ “ν 2 

Κλεαινέτο, ςρατηγός, κιανιώδης ἀνήρ, βερ- 
σοδέψε παῖς. 

- -” Σ 4 ΄ 

σκῦτος πᾶν δέρµα. ἀφ ἃ καὶ σκυτείύς. 
ο αμ] * ⸗ * * * 2* ⸗ ὃ δὲ εἲς τὸ κράνος φέρει τὸ ὁόρυ, à μέν- 
τοι διεῖλέ γε περιολισφέσης τῆς αἰχμῆς περὶ 
τὸ σκῦτος. 

/ { / * 

GuuTOTôéMOSG σκυτεύς, λωροτόμος" «4ρι- 

ςοφάνης (Εοε]. 985) "καὶ ὁῆτα πάντας σκυ- 
[ κ. - 5 

τοτόµοις εἰκάζομεν. ἀλλ ὑπερφυῶς ὡς λευ- 
1 - . — 

κοπληθὴς ἦν ἰδεῖν ἡ ἐκκλησία.. περὶ τῶν 
-- ιό εἰ . . 

γυναικῶν λέγει, ὅτι ήσαν λευκαί. ἐπειδὴ οἱ 
ο.” 



9064 

σκυτοτόµοι ἐν σκιᾷ καθεζόµενοι ἐργάζονται 

καὶ εἰσὶν ἐσκιατραφημένοι, τᾶτο εἴρηκε. 

σκύφος ποτήρι» “καὶ σκύφον Ἡρα- 

χλέυς προπιόντος, ἀπνευςὶ πιὼν ἔσχε κακῶς.᾽' 

προπιόντος ἀντὶ τᾶ προτιμῶντος. 

σκώληξ εἶδος ζωυφίᾳ. 

σκῶλος εἶδος ἀκάνθης, ἡ σκάνδαλο». 

"τῷ μὲν ἐγὼ ζώοντος ἀναιδέσιν ἐμπήξαιμι 

σκώλες ὀφθαλμοῖσι, καὶ εἰ Φέµμις, ὠμὰ πα- 

σαίμη».”. καὶ αὖθις 'ἔκ µοι σκῶλο» ἔρυσσο», 

ὅ µοι κακὸν ἔμπεσεν ὁπλῃ ὁ ὄνος φησὶ 

πρὺς τὸν λύκον. 
σκωμμµάτιο» σκατόν' “Αριστοφάνης 

Vesp. 1280) "δὲν ἄρ' ἐμᾷ µέλον, οἷον δὲ 

µόνον εἰδέναι, σκωμµάτιον εἴ ποτέ τι ὁλι- 

βόμενος ἐκβαλῶ. ταῦτα κατιδὼ»ν ὑπό τι 

κρὸν ἐπιθήκισα." 

σκώπτης ὁ λοίδορος. καὶ σκωπτόλης 

ὁ {υσίσρατος (Α Vesp. 84). 

σκῶρ ἀείνων. τινέ φασι τῷ σκῶρ 

πρῶτον χεχρῆσδαι Στράττιν ἐν Αταλάντης 

ὁράματι, ψεῦδος δέ" πολλῷ γὰρ ὕσερο» τῶν 

Ἠωτράχω». σκῶρ δὲ ἀείνων τὸ ἀεὶ ῥέον" 

νάον νῶν. σκῶρ δὲ ἀποπάτημα, κόπρος. καὶ 

ἔειν ἑτερόκλιτον" ἡ γὰρ γενικὴ σκατός. “4ρι- 

σοφάνης Βατράχοις (146) “είτα ῥόρβορον 

πολὺν καὶ σκῶρ ἀείνων." 

σκωραμίς. ἀμὶς μὲν ἐν ᾧ ἐρᾶσι, σκω- 

ραμὶς δὲ ἐν ᾧ ἀποπατᾶσιν' (Α Εοοὶ. 371) 

ἵψνα μὴ γένωμαι σκωραμὶς κωμῳδική.”. καὶ 

σκωροποιῶ ἐξ αὐτᾶ. 

σκωρεία. ἄτως ἡ παράδοσις. 

σκώψ εἶδος ὀρνέα νυκτεριδ. 

σµάραγδος. δηλυκῶς λέγει. ἔστι δὲ 

εἶδος λίΦε πολντίμο' "ἔλεγχος δὲ βεβαιότα- 

τος τῆς Φεοσεβείας Πολυκράτᾶς τᾶ Σαμία 

ἡ τῆς σμαράγὃὸο τῆς ἐμβληθείσης εἲς τὸ πέ- 

λαγος εὗρεσις, καὶ ὃηραῦ εἰς ὁ ἰχθῦς ὁ ταύ- 

την κατωπιών. καὶ σμαράγδειον μέταλλο» 

γῆς. 
σµερδαλέο» (Ποπ. Η 354) καταπληκτι" 

κό». 
Σμέρδις ὄνομα κύριο». 

σμῆγμα καθαρτικόν, τὸ ἀποσμῆχο». 

Σμηκύθης (Α Ἐᾳ. 965) ὄνομα κύριον. 

διεβέβλητο δὲ ὡς γυναικώδης τὺν τρόπο». 

τὸ δὲ πλῆρες Σμηκύθης κύριος, ὥσπερ 

ἐν ταῖς εἰσαγωγαῖς τῶν ἐγκλημάτων κηρύτ" 

τειν εἰώθασιν, ἐπειδὰν γυναικὶ ἐπιφέρηται 

ἔγκλημα. ὅτω γὰρ προσκαλεῖσθαι εἰώθασιν 

σκύφος --- σμµιρύην 

ἐν τῷ δικαςηρίῳ "ἡ δεῖνα καὶ ὁ κέριος,᾽ 
τθτέςιν ὁ ἀνήέρ. ἅμα ὂν ὡς γυναικώδη τὸν 
Σµήκυθο» κωμωδεῖ καὶ ἔχοντα κύριο» ο 
αἱ Φήλειαι. εἴρηται ὂν ἐπὶ τῶν γυναικωδῶ». 
ἦν δὲ Θρακῶν βασιλεὺς κίναιδος. κύριο 

δέ, ὡς εἴρηται, τὸν ἄνδρα λέγει" ὅτω γάε 

ἀπεγράφοντο ἐν τοῖς δικαςηρίοις, ''“Ίσπασι: 
καὶ κύριος. 

σμήνη τὰ τῶν μελισσῶν πλήθη. X Αποῦ 

4 8 90) "ἐς Κόλγες ἐμβαλόντες ἐδὲν ὃ τι κα 

ἐθαύμασαν. τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόδι 

καὶ τῶν κηρίω» ὅσοι ἔφαγον τῶν σρατιωτ::. 

πάντες ἄφρονές τε ἐγένοντο καὶ ”μαν, «ο 

ἔχειντο πολλοί, καὶ τῇ ὑστεραίαᾳ ἀνίστωτ 

ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας.'' (ΑΡ 6 239) ΄σης 

νεος ἔκ µε ταμὼν γλυκερὸν Φέρος ἀντιο 
µαίων γηραιὸς Ἀλείτων σπεῖσε µελισουτο 
γος. 

σμῆνος πλῆθος μελισσῶ», οἵονεῖ ἑσμύς 

ἰδίως δὲ σμµῆνος καλεῖται τὸ σύςηκα τα 

μελισσῶν. ὑμηρικῶς ἐν κέχρηται τῇ τροῖ; 

φησὶ γὰρ περὶ τᾷ Νέςορος (4 349) τα 5 
ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων θέεν αὐν;. 
καὶ ἡ δοτικὴ τῷ σµήνει. καὶ σμηνδρ]1/ 

ῥῆμα. 
σμῆξις τρῖψις, ἐκ τᾶ σµήχω. καὶ σμς 

ξαι κανᾶραι. 

σμήρινθδοι σπάρτα, σχοινία λεπτά. 
σμικρολόγος ὁ φειδωλός. "ποϊίεε: 

κατ οἶκον ἑςιῶντα ἡμᾶς ἀπολύειν ἐπ τη 
νῶντας., οἳ, ν. τραγήµατα. 

Σµικυθίων ὄνομα κύριον. 
σμῖλαξ βοτάνη. 
σμιλεύματα τὰ ἐκβαλλόμενα ὑπὸ σε: 

λης, ἀντὶ τᾶ ὁιαγλύμματα, ἐρεφίσματα" 4 
Ran. 835) ""σμιλεύματά τ ἔργων φωτὸς εστι 

58 νομένθ. 
σµέλη ἐργαλεῖον' ἐν ἐπιγράμματι (ἲ 

662) “καὶ σµίλαων δονάκω» ἀκροβελῶν τῖτ 
φίδα.". μακρὸν τὸ ι. καὶ σµέλης ὁλεῖ' 
ἀντὶ τᾶ γραφεία, τὰ σημµεῖα τῶν γρας: 
των" (Α ΤΗ. 785) '"ἄγε δὴ πινάκων ξεσ 
δέλτοι, δέξασθε σµίλης ὀλκοές.'. καὶ εν: 
λίο». 

σμι»νύην σκαφεῖον, ἡ δίκελλαν, τ ἀξοτ 

δὲ ὀρύττειν ἐκέλευε σµινύαις δικό): 
"ὑπὸ λαμπρᾷ τῇ σελήνη. καὶ αὖδις N 
1504) τὸι αὐτὸ καὶ βόλομαι, ἣν ἡ σµών! 

µοι μὴ προδῷ τὰς ἐλπέδας, ἀντὶ τὸ εἰ 5’ 

κλασῦηῇ. 

ελα 
ο 



Σμοιός -- Σολομῶνα 

Σµοιός ὄνομα κύριον, αἰσχροποιὸς εἲς 
γυναῖκας" (Α Ἐοε]. 841) ''Σμοιὸς ὁ᾽ ἐν αὐταῖς 
ἐππικὴν στολὴν ἔχων τὰ τῶν γυναικῶν δια» 
χαθαίρει τρύῤλια,” 

σμυγεράν. 
σμῦξαι (Ποπ. 1649) καῦσαι. 
σιμύραινα ἰχθῦς. 
σμύρνα ὁ τάφος τᾷ Ἀριςῇ, ᾗ ἐνταφία- 

σις" »εκροῖς γὰρ αὕτη διαφερόντως προσφέ- 
θεται. Theodoret. in Ps. 44 10. 

σμυχόμενος καιόµεένος, ἀναλισκόμενος. 
σμώδιγγες µώλωπες, καὶ σμῶδεξ 

«Ποπι. B 207) µώλωψ, τὸ ἐκ πληγῶν» οἴδημια. 
σμώχει» τὸ λοιδορεῖν, ἀπὸ τὸ καθάπτε- 

σθαι τῶν σμωμένων. 
σμώχετε ἀντὶ τᾶ μασᾶσύφε' “ριστοφά- 

νης (Ῥαο, 1306) '“ἀνδρικῶς ἐμβάλλετο», καὶ 
σμώχετ ἀμφοῖν ταῖν γνάθοιν. ἐἀδὲν γὰρ ὦ 
πόνηροι λευκῶν ὀδόντων ἔργον ἔστ, ἣν µή 
τι καὶ μασῶνται. 

Σύαιμος ὄνομα κύριον. 
σοβάδες διώκασαι, πόρναι. 
σοβαρὰ αρα σεσοβηµένη, εὔκρατος" 

«Α Ῥας, 994) ἐν ὅσῳ Φεύύῦεν σοβαρὰ κατέ- 
χει πολέμα µετάτροπος αὔρα."' καὶ σοβα- 
ρϱὸν ἄγαλμα, τῇ πλάσει καὶ τῇ τέχνη σο- 
βαρό». 

α σοβαρός λαμπρός, ἐπαιρόμενος, τολµη- 
ρός, αὐθάδης, ἔξω τᾶ δέοντος φερόμενος. 

ἱλιανός (οἱ. v. ἐπιςήματα) '"ἔφαψάν τε αὐ- 

τὸς σεμνῶς τε καὶ σοβαρῶς., καὶ αὖθις 

"καὶ ἐτιμᾶτο τιμαῖς τῆς ἐς ἀνθρώπες αἰδἒς 

τε σοβαρωτέραις."' 
υ σοβαρός ὁ ὑπερήφανος. τὸς γὰρ Συ- 

βαρίτας φασὶ πλότῳ καὶ τρυφῇ ὑπερέχειν' 

ἐκ τῦ Συβαρίτο ἐν ὁ σοβαρύς. 

ο σοβαρύς. ἀπὸ τῆς τῶν Συῤαριτῶν ἀρ- 

χῆς μετήχὃη τὸ ὄνομα" οἳ δέ φασι παρὰ 

τὸ σέβας, ἄλλοι δὲ ἀπὸ τὸ σοβεῖν, ὅπερ ἐςὶ 

μετὰ σεµνότητος προϊέναι. -«ἰλιανός ""άνα- 

Φήμασι σοβαροῖς ἐκόσμησε τὸν νεών. 

ἆ σοβαρός. 'τοιῶτον ἀναζωγραφῶ, ὡς 

εἰκὸς κἐκ ἀπὸ τρόπε, τὸν παραῤλώπα καὶ 

φιλοκερδῆ καὶ κερδαλέον, βραδύτατον πρὸς 

τὰ κρείττονα, λιχνωδέςατον δὲ πρὸς πανω: 

λεθρίων τῶν ἐντυγχανόντων, ἐκβεβακχευμέ- 

νο» ὅτι µάλιςα. ἀλλ ἐξώλης καὶ προώλης 

προπηλακισθεὶς ἐς κόρακας ῴχετο,. κατάλλη: 
λα τἀπίχειρα τῆς βδελυρίας ὁ ἀποτρόπαιος 

καὶ οἷον ἀποφρὰς ἀποισάμενος, ὃς ἀνάρσια 
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δικάζων ἀδίκως πολλὺς κατεδίκαζε», ὅπιν ἓ 
δεδοικώς, κ ἀλέγω» δὁράςειαν, ἐδὲ Νέμε- 
σιν ἐμπαζόμενος ἀλλὰ ταῦτα τεκμήρια 
ἐναργῇ τῆς ταρταρώδος καὶ τανταλεία αὐτᾶ 
τιμωρίας" ὃς κακὰ πόλλ' ἔρδεσκεν (Ποπι. 1J 

540), ὃς κακὰ πύλλ' ἀποτίσεται' (Aelianus?). 
σοβαρῶς ἐκθύμως, σπεδαίως. 5εἩ. A 

Ρας. 83. 
σοβεἴ διώκει, κοιπάζει' ἐν ἐπιγράμματι 

(ΑΡ 5 251) “καὶ πολὺ κιχλίασα σοβεῖς ἐς 

βόερυχον αἴγλην." 
σοβεῖν μετὰ σεμνότητος προϊέναι. 
Σόῤη ὄνομα θηλυκό». καὶ ἡ ἐξ ἱππείων 

τριχῶ» περικεφαλαία. 

Σόδομα καὶ Γόμορρα ὀνόματα πύλεων 
αἰσχρῶν καὶ βεβήλω». καὶ Σοδομηνός ὁ 
πολίτης. καὶ Σοδομµίτης ὁμοίως. 

Σοκέλλιος ὄνομα ἀνδρὸὺς Ῥωμαία. 
σολέμνιον ἡ παρὰ βασιλέως ἀναφαίρε- 

τος δωρεὰ διδοµένη ταῖς ἐκκλησίαις. 
Σολεύς ὄνοιια κύριο». τὸν Σολέα αἲ- 

τιατικῇ. 
Σολήν Φολῆνος ποταμός. 
Σολία ὄνομα πύλεως. 
Σολόεις ποταμός. 

Σύλοι πύλις Κιλικίας καὶ Κύπρε, ἀφ' 
ὧν ὃ σολοικισµός, ῥαρβαρίζοντες κατὰ τὴν 
ἰδίαν γλῶσσαν. «Σόλων δὲ ταύτην κτίζει" 
ἀφ᾿ ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχει. ἢ σολοικισμὸς 
ὁ τᾷ σόη λόγε αἰκισμός. σόος διὰ τᾶ ο µι- 

κρᾶ" ἴνδεν καὶ λαοσσόος ἡ τὸν λαὸν σώ- 

ζασα. 
Σόλοικος ὄνομα κύριο». 
Σολομῶν υἱὺς 4{αβίδ, βασιλεὺς Ἰαδαίων,α 

{ρονήσει καὶ δυνάμει καὶ πλότῳ ὀννατὸς 
καὶ περιφανής, δικάζων τε τὸν λαὸν ἐν φρο- 
νήσει καὶ σοφία τᾶ κρείττονος ἃ διέλειπεν, 
ἥσκει τε πᾶσαν σοφίαν Φείας χάριτος γέμε- 
σα», καὶ τῆς ὀιδασκαλίας ἀκροατὰς πλείςες 

ἐποιεῖτο. ταῦτά τε καὶ τὰ τοιαῦτα διαπρατ- 
τόµενος, τῷ τῆς φύσεως εὐαλώτῳ περὶ τὰς 
τῶ σώματος ἡδονὰς ὑπαγόμενος ἄγετωι μὲν 
γυ»ναῖκας χιλίας τὸν ἀριθμόν, πείθεται δὲ 
ὑπ αὐτῶν εἰδωλολάτρης γενέσθαι. διὸ προσ- 
έταξεν ὁ Φεὸς μερισθῆναι τὴν αὐτῦ βασι- 
λείω», ἐκ ἐπὶ τῶν χρόνων» αὐτᾶ διὰ μνήμη» 
4αβὶδ τᾶ πατρὸς αὐτῆ, ἀλλὰ μετὰ τὴν αὐ- 
τοῦ τελευτή». Το. Antioch. p. 781. 

ὅτι τοῖς κραταιοῖς, ὥς φησι Σολομῶνὺ 
(Βαρίοπί, ϐ 8), ἰσχυρὰ ἐφίσαται ἔρευνα. του- 
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τέσι, τὰς ἐν ἀρετῇ τελείως τὴν ἀκρίβειαν 
ἀπαιτεῖ, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις μεγάλα 

—8* — N φ παρωομᾶσι μακροδυμεῖ, τοῖς δὲ ἁγίοις ταύ: 
. 

της ὁ μεταδίδωσι της κ μὴ καὶ αὖ- 
ὃις ὁ Σολομών (66) "ὁ μὲν ἐλάχιςος συγ- 

/ . Φ) - 2* 

γ;ωσός ἐσιν ἐλέας, δυνατοὶ δὲ δυνατιῶς έτα- 

σθήσονται 
XOLOMGV ῥασιλεὺς Ἱερουσαλήμ, νἱὸς 

«4αβῤὶιὸ ἐκ τῆς (ὐρίᾳ γυναικὸς Βηρσαβέε, 
3 κ. ο.) — 3 * ὅσις γυναῖκας ἐξ ἐφνῶν ἠγάγετο παρὰ τὴν 
* — — { Ἴ — ἐντολὴν τᾷ φεῦ. αἱ δὲ ἠσαν αὐτῷ αἱ σύμ- 
πασαι γαμεταὶ μὲν ἅμα ταῖς Ἱσραηλίτισιν 
Ψψ', παλλακαὶ οὲ τ΄. δη δὲ προβεβηκὼς τὴ» 
ἡλικία» ὑπὸ τῶν ἐφνικῶν γυναικῶν διεςρέ- 

— — — 

φετο τὸν νὂν πρὺς εἰδωλολατρίαν" ἐλάτρευσε 
γὰρ τῇ «4σάρτῃ Φειρ Σιδωνίων καὶ τῷ Χα: 
μῶὼς δεῷ -4μμανιτῶ». καὶ ἐκ τῶν χιλίων 
αὐτῷ γυναικῶν μόνος ἄρσην ἐγένετο Ῥο- 

8 εν . } ᾿ * 121 ’ 7 - 

βοὰμ υἱὸς καὶ αὐτὸς ἐξ ἀλλοφύλα Νααμμᾶς 
⸗ J ΄.. * 1 - 

τῆς “4μμανίτιδος, ἀνάξιος τῆς ἀρχῆς' ἐ γὰρ 
ζ / . J — 

ἡ πολυγαμία τὴν εὐτεκνίαν ποιεῖ. 
Σολομών Φολομῶντος καὶ Φολομῶνος" 

καὶ προπαροξιτόνως «πολόμωνος παρ ἡμῖν. 
ἡ δὲ παλαιὰ Σαλομώντα καλεῖ ὡς ἀπὸ τῆς 

Σαλὴμ πόλεως, ὃ ἔδι εἰρήνη" ἐν γὰρ τοῖς 
ῤ 3 - 

χρύνοις αὐτοῦ εἰρήνη ἡν. 
τν * ⸗* 

Δολομώντειος λόγος. 
σόλο» (Ποπ. ἵμ 8326) δίσκο». 

4 1 — 

δόλος όνομα ῥενᾶ. 

Σολπίκιος ὕπωτος, Εδφος ἐπίκλησι», 
.᾿ * * κ. 

ἀνὴρ ἡν ἔν τε ταῖς πολεμικαῖς πράξεσιν ἐπι- 
φανὴς καὶ πολιτείας προαίρεσιν ἐζηλωκὼς 
τὴν διὰ µέσα. 

Σόλυμια πόλις. 
—RX — 2 ’ 

ΦΣολυμᾶς ὄνομα κύριο». 
το. * * 

2ύόλυμοι ὄνομα ενας. 

Σόλων Εξηκεςίδα, «4θη»αῖος φιλόσοφος, 

νομοθέτης καὶ ὁημαγωγός. 7έγονε δὲ ἐπὶ 
- * Λ.. ΄ {. V— 

τῆς μὲ ὀλυμπιάνδος, οἳ δὲ νς. ἐπιβαλευὃ εἰς 

ὁ) ὑπὸ Πεισιςράτα τῦ τυράννε ἀπεδήμησεν 
* J κ 4 «Ν νο * ΄ 

ἐν Λιλικία, καὶ ἔκτισε πόλιν, ην Φόλας ἐκά- 

λεσεν ἐξ αὗτᾶ. οἳ δὲ καὶ τὰς ἐν Ικύπρῳ Σό- 
λες ἐξ αὐτᾶ φασί, καὶ τελευτῆσαι αὐτὸν ἐν 

ύπρω. ἔγραψε νόµες «ἄνθηναίοις, οἵτινες 
ἄξονες ὠνομάσθῃ σαν διὰ τὺ γραφῆναι αὐ- 
τὸς ἐν δυλίνοις ἅ ἄξοσιν 4δήνησιι ποίημα δὲ’ 

ἐλεγείω», ὃ Σαλαμὶς ἐπιγράφεται, ὑποθήκας 
1. . * * 4 

δὲ ἐλεγείων, καὶ ἄλλα. ἔσι δὲ καὶ ὅτος εἷς 
τῶν  ὀνομαζομένων σοφῶν, καὶ φέρεται 

* * / 9 * — .. δὲ * .. 1 * 

αὖὐτᾶ ἀπόφθεγμα τόδε, ' μηδὲν ἄγαν, qj τὸ 

ο 

4 

ος μεικτή ο μας μον ων ο ντ ο όνος — — 

ο2 

Σολομῶνῦ -- Σουβαρμάχιος. 

γνῶδι σαυτόν. 
Σόλων». τᾶτον ἕἵλοντο οἱ ooaiox πε) 

λεμεῖν ᾖρημένοι σύμβθλον. χρωμένοις ἐί 
σφισι περὶ νίκης ἀνεῖπεν ἡ Πνυθω "ὁ πώ 
τῆσδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες, πού 
κεν ἐμῷ τεµένει κυανώπιδος «ἄκιφιτρίτης αἲ- 
μα ποτικλύζοι, χελαδᾶν ἐπὶ οἴνοπα πόντο. 
ἔπεισεν ἐν ὁ Σόλων καθιερῶσαι τῷ θεῷ τη; 
Κιρρωίαν», ἵνα δὴ τῷ τειένει τὸ αν πόλλονκ 
Υένηται γείτω» ἡ Φάλασσα. εὑρέθηῃ δὲ χω 
ἕτερον τῷ Σόλωνι σόφισµα εἲς τὸς Κιρρας; 
τᾶ γὰρ ποταμῦ τὸ ὕδωρ ῥέον δὲ ὀχειὸ τ: 
τὴν πύλιν ἀπέςρεψεν ἀλλαγόσε. καὶ ο ων 
πρὸς τὺς πολιορκῦντας ἔτι ἀντεῖχον, ἔ τ 
φρεάτω» καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ Φε πίνοτε 

δὲ τᾶ ἑλλεβόρα τὰς ῥίζας ἐκιβαλὼν 
τὸν ποταμόν, ἐπειδὴ ἱκανῶς τᾶ φαρμήια 
τὸ ὕδωρ ἠσῦετο ἔχον, ἀντέερεψεν αὖθις 
τὸν ὀχετόν, καὶ ἐνεφορήσαντο ἀνέδην « 
Κιρραῖοι τᾶ ὑδατος. καὶ οἳ μὲν ὑπὸ τῇ 
ὁιαρροίας ἐξέλιπο», οἳ δὲ ἐπὶ τᾶ τείχες τή 

φρερᾶς «4μφικτύομες εἶλον τὴν φρερὼ κ 
τὴν πόλιν. Pausan. 10 37. 

Σύλων. ὅτι Φύλων ὁ νομοθέτης 4ὐτ 
ναίων, φίλων ἠττώμενος ὀφειλόντω», χριό 
εἰσηγήσατυο ἀποκοπάς. 

Σόράιχος" '"ἄρτι δὲ ἀπηρκότος τὸ 5) 

ραίχου ἡ «Νιρρωνὶς ἐφίσταται.. ο. ν. 5; 

νωνος. 
σορός µμ»ῆμα, θήκη" (Α Vesp. 1404) * 

ὅτος, τυφεδανέ καὶ χοιρόθλιψ, που εἲς ρω 
τ ἔοικας ὡραίας σορᾶ.. καὶ σοροπα}όή 
“ρισοφάνης (Ναὺ, 844) "ῃ τοῖς σοροπηά 

τὴν µανίαν αὐτῦ φράσω; τοῖς τὰς σορἒ 

τῶν ἀποθνησκόντων ποιᾶσι. τῶτ ἔσο, ἂν 
λην ἴασιν ἐχ ἕξει ἡ τὸν θάνατον, καὶ diun 
αὐτῷ πρὺς τὴ» ταφὴν τὰ ἐπιτήδεια καῖν 
σκευάζειν. 

Σοσσιανύς καὶ 

ρια. 
σοῦ" ριςοφάνης Ἀφηξέ (208) 'πᾶ, m 

ἴσί µε τὸ δίκτυον; σᾶ, σᾶᾷ, πάλιν σᾶ, ἴτ 
ὀρνέων. καὶ αὖδις ριςοφάνης (Th. 188 

''σοφᾷ πρὸς ἀνδρός, ὅσις ἐν βραχεῖ πολό 
καλῶς οἷός τε συντεμεῖν λόγχες. ἐγὼ δὲ κουτ 
διμφορᾷ πεπληγµένος Ἱκέτης ἀφῖγμαι πε 
σέ.) 

Σουῤαρμάχιος. ὅτος τῶν δορυφύθα' 
ἦν ἡγεμώ», πιςότατος τῷ εὐνύχῳ Εὐτροπίῷ 
εἶπερ τις ἄλλος, ἔπινε δὲ πλείονα οὐνον Ἰ 

όσσιυς ὀνόματα 



σοῦ γ εἴνεκα-- σοφιστής) 

ὅσον ἠδύνατο χωρεῖν' ἀλλ ὅμως τὰ περὶ 
γαςέρα διὰ συνήθεια» ἔτω καὶ γυµνασίαν 
ἰσχυρὰν καὶ νεανικὴν πάντα φέρειν ἐπὶ τὴν 
φυσικὴν τῶν ὑγρῶ»ν ἔκκρισιν. ἀεὶ γῶν ήν, 
πεπωκώς τε καὶ ἓ πεπωκώς, µεθύω»' τὴν 
δὲ ιιέΦην παρεκάλυπτε σφαλερὸν διαβαίνω» 
τοῖς ποσὶ καὶ πρὸς τὴν πτῶσιν πολεμῶν 
ὦφ ἡλικίας διὰ νεότητα καὶ συνιςάµενος. 
ἦν δὲ βασιλικᾶ μὲν γένες, Ἰκόλχος δὲ ἀκρι- 
Αὴς τῶν ὑπὲρ Φᾶσιν καὶ Θεριμώδοντα, το: 

ξότης ἄριςος, εἴ γε μὴ κατετόξευεν αὐτὸν τὸ 
περιττὺν τῆς τρυφῆς. Eunap. p. 1134 Nieb. 

σοῦ γ εἵνεκα. τᾶτο λέγειν εἰώθασιν οἱ 
ναὔται τῷ ἐπιῤάτῃ. 4ρισοφάνης Βατρά- 
χοις (189). 

Σουναμῖτις γυνή. 
σούπερβος παρὰ Ῥωμαίοις ὁ ὑπερήφα- 

»ος. ὕτως ἐκλήθη Τωαρκύνιος σόπερβος, ἕβρ- 
ὅομος καὶ ἔσχατος ᾿Εωμαίων βασιλεύς, ὃς 

πᾶσαν µετεκίνησε τὴν ἀρχὴν --- αἰκιζόμενος, 
δεσμά τε καὶ µάςιγας, κλοιᾶς ξυλίνες καὶ 
σιδηρᾶς, πέδας ἁλύσεις μέταλλα ἐξορίας 

ἐφενρών, ὑπερόπτης τε καὶ ἁλαζών. ὅδθεν 
καὶ τὴν ἐπωνυμίακ ἔσχε' λέγεται γᾶν ὁ ἆλα- 
ζὼν καὶ σῦπερ εἶναι τῶν ἄλλων θέλων' σᾶ- 
περ γὰρ τὸ ἐπάνω ὁηλοῖ. ο, ν. Τ αρκύνιος. 

Σουπηριανός σοφιςὴς τὸ γένος Ἴσαυ- 
ρος, τῆς -«{αχάρι διατριῤῆς. ἐγένετο δὲ 

ὅτος ὁ «Σηπηριανὺὸς ὀψιμαθὴς μὲν ἱκανῶς 
καὶ τὴν φύσιν ὑπονωψέςερος, ὅτω δὲ ἐπι- 
πονος καὶ σπεδαῖος ὧςε πλειόνων ἢ λ' ἐτῶν 

ἀρξάμενον ἀναγινώαχειν τὰ τῶν ῥητόρων 
βιβλία καὶ (ἁπλῶς φάναι) λόγοις ἐλευθέροις 
προσέχει» τὴν διάνοια», ἑαυτὸν ἀπαιτεῖν 

πρὸς ἀνάγκης ἐδὲ ἐπιτιμήσεων ἐδὲ µαςίγω» 
φειδόµενον, ἐκμανθάνειν ἐν τῷ τηλικούτῳ 
τῆς ἡλικίας ἅπερ οἱ ἄλλοι πάντες ἐν τῇ νέ- 

ότητι ἀπαιτᾶνται παῖδες ἔτι ὄντες ὑπὸ παι- 

ὑαγωγῶ» τε καὶ διδασκάλων. ἀλλ ὅ γε 28- 
πηριανὸς αὐτὸς ὑφ ἑαυτᾶ µεμαστιγωμένος 
ἑωρᾶτο πολλάκις ἐν τοῖς ῥαλωνείοις. Όκαν 

ἐδὲ ὁιήμαρτε τῆς ἐλπίδος, ἀλλὰ μικρὸν ὕςε- 
ϱρον ἐν ταῖς λιπαραῖς καὶ ἀοιδίμοις «4θήναις 

ἀνηγορεύετο σοφιςσής, ἅ πάνυ τῆς «{αχάρα 
ὀόξης ἀπολειπόμενος. οἶδα γὰρ καὶ «{αχά- 
ϱη» γεγονύτα σοφιςὴν ἐξ ἐπιμελείας τὸ πλέον 
ἡ φύσεως' ἐνέτιχον γὰρ αὐτᾶ λόγοις, καί 
µοι ἔόοξεν ἀπὸ τᾶ λύγα εἰκάζοντει τὴν πρώ- 
την ἐπιμελὴς μὲν εἶναι σφόδρα, τὴν δὲ φύ- 
σιν ἀγενγέστερος. εἶδον δὲ καὶ εἰκόνα τοῦ | σθαι, 
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ἀνδρὸς ἄντικρυς ἀπαγγέλλησαν οἷος ἦν ..4α- 
χάρης τὴν φύσω, ὅτι βραδύτερος μὲν πρὸς 
τὸς λόγας, καλὸς δὲ καὶ ἀγαδὸς τὴν ὄψιν 
πρὸς ἀρετήν, φιλόσοφος ἄξιος καλεῖσθαι 

μᾶλλον ἢ σοφιςής. ἐπεὶ καὶ ἄλλως Ψεοφι- 
λὴς ἀνὴρ ἦν ὁ «{αχάρης, ὃς γε τὰς ὄψεις 
ἀποῤαλὼν» πάλιν ἀνεκτήσατο. Damuse. Phot. 
Ρ. 841 b. 

Σουρήνας. 
Σουσιανή τόπος, καὶ Σάσινον τὸ μύ- 

ρον. ἢ τὸ κρύο». 
Σούσιοι Όνοια ἔθνας' "τὸν »εκρὸν 

καύσωαντες οἱ Ἀάσιοι τὰ ὁςᾷ κοµίζασι τῷ 
πατρὶ Τιθωνῷ.') 

Σουφείρ χώρα ἐν Ἰνδίᾳ. 
Σοφάκας ὄνομα κύριον. 
σοφία. καὶ σοφὺὸς ὁ ταύτην ἐπαγγελλό-α 

µενος, ὃς ἄν εἴη κατὰ ἀκρότητα ψυχῆς ἄπη- 

χριῤώμένος" φιλόσοφος δὲ ὃ σοφία» ἆσπα- 
ζόμενος. Diog. L. prooem. 13. 

σοφία καὶ ἡ εὐγλωττία καὶ ἡ τῶν Φείων Ὁ 
ἐπίγνωσις. 

σοφία. ὅτι ἀπὸ τᾷ πλευρᾶ τῆς ἁγίαςο 
Σοφίας σῆλωι ἀφῃρέφησαν Ἑλληνικαὶ υκζ 
Φεῶν Ελληνικῶν καὶ κάρα πατρῳοῦ «4ιο- 
χλητιανᾶ, καὶ τῶν τῷ’ ζωδίων, βασιλέων 
δὲ χρισιανῶν ςῆλαι π᾿, ἃς Ἰεσινιανὸς µερί- 
σας τῇ πόλει τὸν μέγαν ναὸν ᾠὠκοδόμησε. 
οἱ. Codin.orig. ΟΡ. 15. 

σοφία μωροῦ ἀδιεξόδευτοι λόγοι. 
σοφία» κοινῶς ἁπάντω» μάθησιν, καὶα 

τὴν τέχνη», καὶ τὴν φρόνησιν καὶ ἐπισήμην», 

τὸν νῦν. ἅπαξ ἐχρήσατο Ὅμηρος (ο 413) 
σοφία», à καθάπερ νῦν τὴν διὰ λόγο καὶ 
πραγμάτων ἐπισκενὴν λέγων τᾶ ἦθος, ἀλλὰ 

τὴν τεκτονικὴν τέχνην" πεὺ εἰδῇ σοφίης. 

σοφίαν Πλάτων ἡγεῖται ἰδιαίσατα μὲν» 

τὴν τῶν »νοητῶν καὶ ὄντως ὄντων ἐπικήμη», 
ἣν περὶ Φεόν φησι καὶ ψυχὴν σώματος χέ- 

Χωρισμένην" ἰδία δὲ σοφίων καὶ τὴν φιλο- 

σοφίαν καλεῖ, ὄρεξιν ἐσων της δείας φιλο- 

σοφίας. κοινῶς δὲ λέ σαι παρ αὐτῷ σοφία 

καὶ ἡ πᾶσα ἐμπειρία, —* ο σοφὺν λέγῃ 

τὸν δηµιαργόν. Diog. Ls 
σοφιςεία. 
σοφιστής πᾶς' τεχνίτης. καὶ ὁ τὸ λεκ-α 

τικὺν ἠσκηκώς, καὶ ὁ ἐπηρεάζων ἑκὼν ἐν 
τοῖς λόγοις. 

σοφιστής ἀἁπατεών, παρὰ τὸ σοφίζε-ν 
ὃ ἔςσι λόγοις ἀπατᾶν. λέγεται δὲ σο- 
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φιςσὴς καὶ ὁ διδάσκαλος ὡς σοφίζω». τὸ δὲ 
παλαιὸν σοφιςὴς ὁ σοφὸς ἐκαλεῖτο" (ο. v. 

ἰαχήν) "ὀδύναις τε καὶ »ύσοις γενέσθαι σο- 
φιστὴν ἄκρον. καὶ ριστοφάνης λέγει σο- 
φίζη ἀντὶ τὸ τεχνάξη Eq. 999)" σοφίας γὰρ 
καὶ σοφίσµατα τὰς τέχνας ἔλεγον. 

ο σοφιστής" (Α Ναὺ. 1109) ' ̓ κομιεῖ τοῦ- 
τον σοφιστὴν δεξιόν.. ὅτως ἔλεγον πάντας 
τὺς πεπαιδευµένεως. οἱ δὲ παλαιοὶ σοφίαν 
ἔλεγον καὶ σοφιστὰς τὲς περὶ µεσικήν. καὶ 
Φιλόστρατος ὃ «Ίήμνιος ''σοφοὶ μὲν ἡμεῖς, 
ἀλλ ὁ πάντα σοφισταί.' ριστοφάνης Χε- 
φέλωις (330) "πλείστες ὁτιὴ βόσκεσι σοφι- 
στάς. τὺς μετεωρολέσχας νῦν λέγει, κατα- 
χρηστικῶς δὲ καὶ πάντας τὶς ἀπὸ τῶν µα- 
θηαάτω» ὑρμωμένας. καὶ Φανμαστὺν ἀδέν, 
ὑπε μηδὲ τὴς αὐλητὰς προσαγορεύει» ὤκνη- 
σαν ὅτω" Πλάτων γῶν ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν 
ὀράματι Σοφισταῖς καὶ τὸν ᾿Οπόάντιον ποιη- 
τὴν Βωακχυλίδην εἲς τΏνομα κατέταξε τῶν 
«σοφιστῶν. σοφισταὶ δὲ πάντες ὅσοι πεπαι. 

δευμένοι. καταχρηστικῶς δὲ “άριστοφάνης 
ἐπὶ πάσης τέχνης ἔλαβε τὸ τῶν σοφιστῶν 
ὄνομα. 

σοφοὶ τύραννοι τῶν» σοφῶν συνε- 
σίέα. Ἑ ΑΙ. Loero. 

3 ᾿Σοφοκλῆς Σοφίλα, Ἰολωνῆθεν “4δη- 
ναΐος, τραγικός, τεχθεἰς κατὰ τὴν ογ' ὀλυμ- 

πιάδα, ὡς πρεσβύτερος εἶναι Σωκράτες ἔτη 
ὅτος πρῶτος τρισὶν ἐχρήσατο ὑποκρι- 

ταῖς καὶ τῷ καλθμένῳ τριταγωνιστῇ, καὶ 

πρῶτας τὺν χορὸν ἐκ τε εἰσήγαγε νέων, πρό: 
τερον «β΄ εἰσιόντω». προσηγορεύθη δὲ µέ- 
λάτα διὰ τὸ γλυκύ. καὶ αὐτὸς ἦρξε τοῦ 
ὀρᾶμα πρὸς ὁρᾶμα ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ μὴ 
τετραλογίαν. καὶ ἔγραψεν ἐλεγείαν τε καὶ 
παιᾶνας, καὶ λόγον καταλογάδην περὶ τοῦ 

χορᾶ, πρὸς Θέσπιν καὶ Αοιρίλο» ἁγωνιζό- 
ενος. παϊῖδας δὲ ἃς ἔσχεν, τοι, ἸΙοφῶν At- 

ὠσθένης “ρίστων Ἀτέφανος Ἰενεκλείδης. 
τελευτᾷ δὲ μετὰ Εὐριπίδην ἐτῶν α. ἐδίδαξε 
δὲ ὁράματα ϱκγ, ὡς δέ τινες, καὶ πολλῷ 

πλείω" γίκας δὲ ἔλαβε κὀ’. 
ν ὅτι “πολλώνιος ἐς σωφροσύνην ὑπερέ- 
βαλε τὸ τᾶ Σοφοκλέης. ὃ μὲν γὰρ λυττῶντα 
ἔφη καὶ ἄγριο» δεσπότην ἀποφυγεῖν ἐλθὼν 
ἐς γῆρας" ὁ δὲ πολλώνιος ὁ Γυανεὺς ὑπ 
ἀρετῆς τε καὶ σωηροσύνης εδ) ἐν µειρακίῳ 
ἠττήθη τύτω», ἀλλὰ καὶ νέος ὤν καὶ τὸ 
σώμα ἐρρωμένος ἐκράτει τε καὶ λυττῶντος 

σοφιστήςο 

ολ 

— σπάδων 

ἐδέσποζεν. ἀλλ ὅμως συκοφαντᾶσέ τινες ἐ' 
ἀφροδισίοις αὐτὸν ὡς διαµαρτία ἐρωτωί 
χρησάµενον καὶ διὰ τᾶτο ἀπενιαυτέσαντα {ς 
τὸ Σκυθῶν ἔφνος. ὄκαν δὲ Εὐφράτης ποτ 
ἐσυκοφάντησεν ἐπ ἀφροδισίοις τὸν ἄνδρα, 
καίτοι ψειδῆ γράμματα κατ αὐτᾶ ξυνδες 
διεφέρετο γὰρ πρὸς τὸν Απολλώνιο», ἐπειό; 
πάν) ὑπὲρ χρηµιάτω» αὐτὸν πράττυντα 
ἔσκωπτεν ὅτος καὶ ἀπῆγε τὸ χρήμιατίεσδαι 

καὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν. Philostrat. V.ä 
1 10. 

Σοφοκλῆς ρίστωνος, υἱωνὸς δὲ Σν-- 
φοκλέες τᾶ πρεσβυτέρα, 4ὐη»αῖος τραγωύς. 
ἐδίδαξε δὲ ὁράματα κ΄, οἳ δέ φασεν κά. μη 
κας δὲ εἶλεν ζ'. ἔγραψε καὶ ἐλεγείας. 

Σοφοκλῆς 4θηναῖος τραγικὺς καὶ λτ'ί 

ρικός, ἀπόγονος τᾶ παλαιΒ. γέγονε δὲ μετὸ 
τὴν Πλειάδα, δράματα αὐτᾶ «έ. 

Σοφορίας ὄνομα κύριον. 
σοφός ὁ Φηρεπῳδός" 4αβίὸ Es. 575 9) 

"φαρμακᾶται φαρμακενοµένη παρὰ σοφᾶ, 
ὡς τὸ (Ίοτοπι. 4 99) σοφοί εἰσι τᾶ κακοποτῆσαι, 

καὶ (1 Οοτ. 1 20) ''πᾶ σοφός; πᾶ γραμματεύς. 
ϐ γὰρ τὲς ὡς ἀληδεῖς σοφὲὰς ὀνοκεάζει, ἀλλὰ 
τούς τισιν εἶναι δοκυῦντας. ''σοφὸς Σοφς 
κλῆς, σοφώτερος ὁ Εὐριπίδης, ἀνδρῶν ὁι 

πάντων Φωκράτης σοφώτατος.’' 56. Α Ἀοὺ. 
144. 

σοφώτατε ἀντὶ τᾶ κλεπτίστατε' καὶ 
τὲς κλέπτας γὰρ σοφὺς ἔλεγο». 

σπαδώ» ὀξυτόνως τὸ σπάσµα, ῥαρνιό- 
νως δὲ ὁ ἐκτομίας. καὶ νεοσπεάδα τ; 

νεωστὶ ἀποσπασφεἴῖσαν. καὶ σπα δονίσµα: 

τα"(ΑΡ ὁ 9034) iorio ὁ) αἰωρητὰ χαλᾷ σπα 
ῥονίσματα μαστῶν. 

σπάδω»ν εὐνῶχος. ταύτην τὴν ἀκόλα: 
στον καὶ ἀκάφαρτον γνώµην καὶ πρᾶξιν τῶ» 
αὐθαιρέεως πασχόντων ριαμβεύων εὖ µάλα 
καὶ στηλιτεύων ὁ μέγας Κύριλλος ἔτω φά 
σκει '"ἀκολασίας γὰρ ἕνεκεν οἱ τάλανες τδτ» 

ὁρῶσι, τὰ τῶν γυναικῶν πάσχειν ἀνόρες 
ὄντες ῥελόμενοι. ἐδενὺς γὰρ χρησύήεε χάρα 
τὴν φύσιν µετατιθέντες ἡ ἀσελγείας ἕνεκο 
τὴν Φεόπλαστον καὶ ἀνδροπρεπῇ µορφή 
ὁταφθείρασιν ἑκεσίως πολλάκις, η ὑπ ὀλλον 
ὑπομένειν ἀναγκαζόμενοι τᾶτο, ὡς λοιμοὲ τῆς 
φύσεως καὶ τᾷ Ἰένες πολέμμοι καὶ σπῖλοι 
πολιτείας καὶ ζωῆς, ἐφύβριστοι γίνονται, 
καὶ ὀέκην µαινάδων» πορνευθέντες ἁμέτρως 
ἐν τοῖς αἰσχίστοις ὀρχᾶνται πάθεσ., μιαρᾷ 



σπάδων 

πολιτεία καὶ πεφυρµένῃ τὴν ἀθλίαν ζωὴν 
συγκεράσαντες, ἀμφίῤβολα καὶ µεμµισηµένα 
τερόσωπα περιφέροντες καὶ πρᾶγμα »ενοῦεν- 
κιένον. ἱερῶν περιβόλων μακρὰν ἀποιχέσθω- 
σα», ἐπειδὴ αἰσχίστη καὶ κακίστῃ γνώµη τὸ 
καλὺν καὶ Φεῖον ἔργον εἲς τὸ κακὸν καὶ ὅια- 
βεβλημένον δόγμα παραλλάξαντες καὶ µετα- 
ποιήσαντες, καὶ τὴν πνευματικὴν εὐνεχίαν 
ἁπηγορευμένῃ πράξει λειτοργεῖν ἀναγκάσαν- 
τες, ἓ µόνον ἄξιοι νοιικῆς ψήφε λαμβάνει» 
τιμωρία», ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀγγελικῆς καὶ ἀπο- 
στολικῆς ἀποφάσεως εἲς τὸ λεγόμενον ἐξώ- 
τερο» σκότος ἄρδην ἀπελαύνεσθω. περὶ γὰρ 
τῶν τοιότω» ἔφη ΙΗωυσῆς Φλαδίας καὶ ἀπό- 
κοτεος ἓκ εἰσελεύσονται εἰς οἶκο» κυρία.) ἔςι 

8» ἰδεῖν πεπληρωµένας οἰκίας τῶν µεγιςά- 
νω» τοιότων τερατομόρφω» προσώπω», χρυ- 
σᾶς µη»ίσκες ἐπὶ τραχήλε φορᾶντας, φύσιν 
μὲν ἄρρενος Θηλείας δὲ ὄψιν ἔχοντας, καὶ 
χεκλασμένως βαδίζοντας καὶ τεθρυμμένως 

φΘεγγοµένας ὥσπερ ἑταιρίδες. ἀπρεπῶς ὧδε 
κἀκεῖσε τὴν κεφαλὴν περισείασι, καὶ γελῶσιν 
ἀκρατῶς καὶ ἀναιδῶς, οἰστρηλασίαν πρόδη- 
λον ὑπεμφαίνοντες. ὅθδεν µετ ἀνδρῶν μὲν 
ὡς γυναῖκες μαλακῶς εὐναζόμενοι καὶ µα- 
λακιζόμενοι φῷείρονται, μετὰ γυναικῶ» δὲ 
ὡς φύλακες ἅμα καὶ ν- 
δάλματα καν εύδοντες ἀναισχύντως καὶ ἄπη- 
ρυθριασµένως αἰσχροπραγᾶσι. καὶ ὅτοι μὲν 
ὅτως ὑπ ἀνδρῶν ἀνοσίων καὶ βεῥήλων φύει- 
ρόμενοι καὶ μαλακιζόμενοι καταμιαίνισι καὶ 
καταμιαίνονται διὰ τῆς παρὰ φύσιν» άνοσιερ- 
γίας καὶ ῥδελυρίας" αὐτοὶ δὲ γυναικάρια 
ταλαίπωρα καὶ σεσοβηµένα κατὰ τὺ εἰρημέ- 
νο» ἁμαρτίαις καταμολύνεσι καὶ καταβλάπ- 
τάσιν, οἷα λεσσίώδεις κύνες. καὶ τὸ δὴ χα- 
λεπώτερο», ἐντεῦθεν αἴτιοι γίνονται καὶ πρύ- 
ξενοέ τε καὶ μέτοχοι τῆς ἀπεράντεα κολάσεως 
οἵ τε φδείροντες καὶ οἱ «φθειρόµενοι, ἀλλ’ 

ὦ τῆς ἀφροσύνης, 2 τῆς ἁπάτης καὶ τῆς 
παραπληξίας" τότες γὰρ ἄνθρωποι καὶ µά- 
λιστα πρόχοντες ὡς σώφρονας παραδεχόµε- 
οι πιστεύεσι καὶ εἰσοικίζησι», οἵ γε εἴσοικι» 
ζόμενοι καὶ παρρησίας τυγχάνοντες τὲς ὄν- 
τως δικαίως ἀρετῆς ἐπιμελομένης καὶ σώ- 

(ρονας ἄνδρας κατὰ μικρὺν δελεάσαντες εἰς 
τὸ τῶν Σοδόμων αἰσχρὺ» βάραθρο» χατη: 
χόντισαν ἐλεεινῶς καὶ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ πα- 
ρέπεµψα». διὸ δὴ λοιπὺν ἀραρότως πά- 
νυ γε τότες καὶ νόμος καὶ λόγος εὐαγ- 
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γελικὺς καὶ ἄριστος βίος καὶ εὐσεβὴς πολι- 
τεία Αδελύττεται λίαν ὡς Φεομισεῖς καὶ ἄκα- 
Φάρτης. ὅτοι γὰρ οἱ τὴν τοιαύτην ἐξάγισον 
ζωὴν προτιµήσαντες καὶ ἀγαπήσαντες, ὅσον 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἤκεν, πόλεις μὲν ἠφάνισαν, τὸν 
σπερματικὺν τῆς φύσεως λόγον παραφθεί- 
ροντες καὶ φήειρόμενοι, εὐανδρᾶσαν δὲ ῥώ- 
µην ἀνδρὺς καὶ ἠλικίαν καὶ τὴν ἀρρενωπὺν 
καὶ γενναίαν ἰσχὺν δεινῶς ἐξανάλωσα», καὶ 
ἁπλῶς τὴν σύντονον καὶ: σφριγῶσαν ἀκμὴν 
τῆς νεότητος λυμηνάμενοι φανερῶς ἀθλίως 
καὶ καταγελάστας ἐποίησαν τὰς ἁλόντας. 
âc γε φευκτέον προτροπάδην καὶ βδελυκτέον 
ἐνδίκως ὡς ψυχοκτόνες καὶ σωματοφθόρες 
καὶ ἐναγεῖς καὶ τῆς φύσεως παραχαράκτας. 

ἐδὲν γὰρ ἀληθῶς μιυσαρώτερο» ἢ ἀκαθαρ- 
τότερον τῶ» ἕἔτω πορνευομένων καὶ πορνεν- 
όντων. εἰώθασι γάρ, ὡς ἀκριβῶς µεμαθή- 
χαμεν, ὃ µόνον οἱ σπάδωνες καὶ τὰ μόρια 
τῆς αἰσχρβργίας ποσῶς ἔχοντες ἀσελγαίνειν 
ἀμέτρως καὶ ἀκολασταίνειν ἀναιδῶς καὶ 
ἀκορέστως, ἀλλά γε καὶ οἱ τέλεον ἀπόκοποι 
καὶ ἐκτετμημένοι ταῦτα, καθάπερ ὂν καὶ οἱ 
ἐκ γενετῆς ἐἑστερημένοι ταῦτα, φεῦ τῆς 
ἐσχάτης ἀτοπίας καὶ φρενοῤλαβείας, διὰ 
Χειρὺς καὶ δακτύλα φδείρειν τὰς ἀθλίας γυ- 

ν»αῖκας καὶ τὴν ἀνοσιθργίαν ὅτως ἐμμανῶς 
οἳ ἀνόσιοι κατεργάζεσθαι. καὶ τᾶτο δηλῶν 
ὁ σοφὸς ἔφη Gapient. ὃ 13) ᾽μακάριος εὐνῦ- 
χος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημια, καὶ 
παρθένος ἥτις ἐκ ἔγνω κοίτη» ἐν παραπτώ: 

. 
ματι. εἰκότως ἂν ἄθηλοι ἄνανδροι ἀνδρύ- 
γυναι σιδηροκατάδικοι καὶ γυραικομανεῖς 
προσηγορεύθησαν. ἀκθέτωσαν τοίνυν οἱἳ κα 
θαρὲς καὶ σώφρονας τότες ὑποτοπάζοντες 
µάτην, καὶ μὴ πιστευέτωσαν τῷ ψείδει καὶ 
τῇ κατεσχηκατισµένῃ καθαρότητι καὶ σω- 
φροσύνη" ἀπὸ γὰρ ἀκαθάρτε τί καθαρισθή- 
σεται, καὶ ἀπὸ ψεύδες τί ἀληθεύσει; καὶ 
εἴθε ὁ χειροτονηὐεὶς εὐνᾶχος διὰ βί6 σεμ- 
νοῦ ἦν ἠγμένος, καὶ ἡμίκακον ἦν τὸ κακόν. 
νῦν δὲ γῆς ἔντερο», γαςρίδαλο», θηλυμανές, 
Ἰταμόν, μέΦυσον, πορνοκόπο», ἀργυρώνητον», 
ἀνελεύθερο», ἀργυρόδαλον, πρὸς αὐτῇ τῇ 
»εμέσει σιδηροκατάδικο», ἄνανδρον, ἄθηλο», 
ἐπιμανές, πολλάκις τὰ Φεατρικὰ κοράσια ἐπ᾽ 
ὤμων βαστάσα» ἐν σατυρικοῖς συµποσίοις, 
κισσῷ τὴν κεφαλὴν ἐστεμμιένον καὶ κρατῆρα 
τῇ χειρὶ ἐνημμένο», ᾠ»οχοηκέναι ἐν προσχή- 
µατι τ μυθικᾶ «4ιονύση. ὅτω σωφρονεῖ 
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κὲν ἄμισθα διὰ σιδήρου, μαίνεται δὲ ἄκαρ- 
πα ὃν οἰκείαν αἰσχρότητα. 

Ρ. ὅτι ἐπὶ Εὐτροπίς τᾷ εὐνάχα, τᾷῦ ἐπιτρύ- 
που Θεοδοσίε τᾷ βασιλέως, τὸ τῶν εὐνόχων 

ἔφνος διὰ τὴν ἐκείνω βαρύτητα καὶ ὄννα- 
στείαν ἐς τοσῆτον ἐπέδωκε καὶ παρετάῦη 
πλήθας, ὥστε τινὲς {δη καὶ τῶν γενειάδας 
ἐχόντων, εὖνῶχοι ῥεληθέντες καὶ Εὐτρόπιοι 
γενέσθαι προσελπίζοντες, τὰς /υχὰς ἀφ]ρέ- 
Φησαν σὺν τοῖς ὄρχεαι τὸν Εὐτρόπιον ἁπο- 
λέσαντες. χρυσοῖ τε ἀνδριάντες ἀνίσταντο 
πανταχᾶ, καὶ οἰκοδομήματα ὁτηγείρετο καὶ 
χατελαμπρύνετο παρ αὐτῦ σεμνότερα τῆς 
ὅλης πόλεως. 

σπαθᾶν εἰκῇ λέγειν, ἢ ἀναλίσκειν ἀσώ- 
τως, ἢ ἐργάζεσθαι' Αριστοφάνης Νεφέλαις 
(65) ''ἔφασκο», ὦ γύναι, λίαν σπαθᾷς,”' ἀντὶ 

τᾶ ἐργάζη. τοτέςι σπαταλᾷς. 
σπάδηµα φρενῶν τὸν ἄγαν φρόνιμο». 
σπαθῶσι κατασπαταλῶσι, σκορπίζασι. 

χαὶ σπάΦησις σπατάλη. 
σπαίρει ἄλλεται, σκαρίζει, ἐκπνεῖ τὴν 

ψυχή». καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 99) ᾿ρέ- 
φον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιο»" ἀλλ ἀπὸ 
γαΐης, ὡς ἐθέλεις.” 

σπαλίωνος πλέγμα µηχανικόν. «4γαθίας 
5) οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι τοὺς σπαλίωνας ἐσκεύα- 

ζον καὶ τὰ τῶν μεγάλων λίΦων ἀκοντιστή- 
ια. ἔστι δὲ ὁ σπαλίων πλέγμα ἐκ λύγω», 
εἲς ὀροφῆς τύπον ἐξειργασμένο», στεγανό» 
τε τῇ πυκνώσει καὶ ἀμφηρεφὲς τῷ ἑκατέρω- 
Φεν τὰ πλευρὰ καὶ ἐς τὰ κάτω παρατετά- 
σθαι καὶ περιβάλλει» τὸ ὑπερχόμενο». δέρ- 
θεις δὲ ὑπερῦε καὶ διφθέρας ἐπιῤάλλοντες 
πώντοθεν περικαλύπτεσι τὸ μηχάνημα, τοῦ 
μᾶλλον ἔρυμια εἶναι καὶ ἀποκρούειν τὰ βέλη. 
ἄνδρες δὲ ἔνδον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὑποκρυπτό- 
µενοι αἴρησί τε αὐτὺ ἀφανῶς καὶ ᾗ βού- 
λονται διακομίζεσιν. ἐπειδὰν δὲ προσενε- 
χδείη πύργῳ τυχὺν ἢ περιβόλῳ, τότε δὴ 
νέρθεν ἐκεῖνοι τὴν προσκειµένη» γῆν» ἀνο- 
ρύττοντες καὶ τὸν χοῦν ἀνιμώμενοι άπογυµ- 
νοῦσι τὰ θεμέλια, καὶ εἶτα μοχλοῖς τε καὶ 
σφύραις ἐνδελεχέσατα πλήττοντες κατἀσείωσι 
τὴν οἰκοδομία».' παρὰ δὲ ἸἨενάνδρῳ (ρ. 443 
ΝΙεὺ.) σπαλίωνές εἶσι μηχανήματα, καλή. 
πτραι τινὲς βοείοις δέρµασι» ἐκτάδην Έυντε- 
Θειμέναι ξύλοις τε ἀνδρομήκεσι» αἰωρούμε- 
ναι, ὧν ἔνερθεν ὑπεισδύντες ὁπλῖται ἐν χρῷ 
τε τείχει προσπελάζοντες, ὄργανά τε λαοτό- 

σπαν ἂν --- απεῖραι 

µια καὶ τοιχωρύχα μεταχειριζύµενοι, ὑπὸ γὲν 
αὐλῶνας ἐργάζονται, ἐγχείμενοί τε καὶ ὅιο- 
ούττοντες, εἰ πε τοῦ τείχες µέρος τι καταρ: 
ρίψωιεν, ἡ ἄλλῳ τινὶ τρύπω ἐντὸς κενωµά- 
των γενόμεναι δυοῖν ἀνύσισί γε τὸ ἕτερον, 
ἡ τὴν γῆν ἀναρρήξαντες τοῦ περιβόλε τε 
ν»ήσοιντο εἴσω, ἢ τοῦ κατὰ τὸ ἔρδον φρέα 
τος τοὺς σήραγγας ἀγαγόντες ἐπ εὐδείας 
ἐκκερώσαιεν, ἐφελκύσαντες τὸ ἕδωρ εἰς τὰ 

γλαφυρά τε καὶ κοῖλα τοῦ ὀρύγματος. 
σπάνις ἔνδεια" "εἰς τᾶτο γὰρ Πλθω 

ἀνάγκης τῶν ἐπιτηδείων σπάνει, ὥςε τοὺς 

ὀρόφες βρέχοντας διδόναι εἰς τροφὴν τοῖς 
ὑποζυγίοις. (ΑΡ ϐ 955) ““ώρης χειμερέης σπά. 
γιο» γέρας. περὶ µήλε ὁ λόγος. καὶ σπα. 
νιώτατον» ὀλίγον. 

σπα»ιστοῖς τοῖς εὐτελέαι' Σοφοκλῆς 
(00 4) ""σπανιστοῖς δέξεται δωρήμεασε᾽ τοῖς 
κατὰ σπάνιν τοῦ αἰτοῦντος διδομένοις ''"σμι 
κρὸν μὲν ἐξαιτᾶντα, τὸ σμικρᾶ ὃ) ἔτι µεῖον 
φέροντα, καὶ τό) ἐξαρκᾶν ἐμοί,'' βραχύτε 
ϱο» ἀποφερόμενον τᾶ αἰτηθέντος. ὁ γὰρ 
ὅσον αἰτεῖ τις λαμβάνει. 

σπάργανα τὰ ἱμάτια, κυρίως δὲ τὰ 
ῥάκη. sch. Α Ach. 430. 

σπαργῶσα ἀνφᾶσα, ἢ σπαραττοµμένι 
ὑπὸ «λίψεως καὶ δεοµένη ἐκκρίσεώς τυος, 
πάλαι ῥᾳλομένας καὶ σπαργῶντας βοηῦιῦ 
τοῖς οἰκείοις,' καὶ αὖθις 'οἷα πάλαι σπαρ. 

γῶντες ἐπὶ τὲς πολεμίες.” 
σπάρτα σχοινία. Hom. B 135. 
ἁπαρτιάτης ἀπὸ Σπάρτης. 

Σπαρτωλός. πόλις ἐσὶ τῆς Βοχτικῆς ἡ 
Σπαρτωλός. Harp. 

σπασάµενος ἀκράτα οὔε ἐκπιών. 

σπατάλη ἡ τρυφή: ᾿οἱ δὲ μύες νῦν ὁρ: 
χοῦνται, τῆς σῆς ὁραξάμενοι σπατάλης' 
(ΑΡ 7 206). κάττε φησὶν ἤτοι αἰλέρε κατου 
χιδίε. 

σπατίλη «Α Ραο. 48) ἡ τῶν ἀνδρῶν κό. 
προς. καὶ τὰ μικρὰ δέρματα τὰ ἐκβαλλό 
µενα ὑπὸ τῶν σκυτέω»' σπατίλη γὰρ τὸ 
δέρμα. παρὰ τὸ σπᾶσθαι. σκατοφάγος d 
ὁ Κλέω», ἐπεὶ βυρσοδέψης ἦν, ἐπεὶ μετὰ κύ- 
πρα τὰς ῥύρσας εἰργά-οντο, 

Σπατῖνος ὄνομα κύριον. 
σπεῖος σπέος, σπήλαιον (ἨΠοπο. ε 194). 

σπεῖραι πλήθη στρατευμάτων, φάλαγ' 
γες, »όµερα, λεγεών. σπεῖραι καὶ αἱ συςρο: 
φαὶ τᾶ σχοινί: καὶ παροιμία "ἐπὶ σπείρα 



σπειράω --- 

σχοινίον, τὸ ἀναγκαιότατον (αἲ, v. ἐπὶ σπεί- 
ρα). σπεῖραι καὶ οἳ ὀλκοὶ τῷ ὄφεως. καὶ 
«ἰλιανός "ὁ δὲ δράκων ταῖς σπείραις τοὺς 
»εκρὲς συναγαγὼν ἐφύλωττεν ἀπαφθεῖς, ὡς 
ἂν μήτε τι τῶν χερσαίων μήτε μὴν τῶν 
πτηνών ἐπὶ λύμῃ προσέλθοι, ἀντὶ τᾶ τοῖς 

ὀλκοῖς. καὶ σπειρηδόν περιπεπλεγμένως. 
καὶ σπείρηµα τὸ τᾶ ὄφεως εἴλιγμα. 

σπειράω σπειρῶ. ἐξ ὅ καὶ συνεσπει- 
ραμένος, καὶ ''σπειρώκενος τοῖς ῥαχίοις. 

σπείρε (Ποπ. ῥ 102) ἱματία, ῥάκες. ἡ 
εὐθεῖα τὸ σπεῖρο». 

Ἀπείρωνος. 
σπείσασὃδαεφιλίαν καὶ εἰρήνην Φέσθαι" 

᾿"ἐθέλειν Πάρθοις καὶ ὑπὲρ εἰρήνης σπεί- 
σασθαι.Ὀ 

Ἀπειώ (Ποπι. Σ 40) ὄνομα κύριο», 
σπέκλον τὸ ὑέλιον, τὸ σπέτλο». 

σπεκουλάτωρος τοῦ δορυφόρου. 
σπέλεθος" 4ριςοφάνης (ΑοἩ. 1199) "κα. 

τεάξαι βεθλόμενος ἐν σκότω λάβοι τῇ χειρὶ 
σπέλεθον ἀρτίως κεχεσμένον.᾽' 

σπέληξ γυναικεῖον ἱμάτιον, ἡμιδιπλοί- 
διο». 

σπένδεται Φύεται, ἢ Φυμιᾷ, ἤ φιλιᾶται. 
σπένδοµαι θύομαι, ἡ Φεῷ ἀνατίφεμαι. 

καὶ σπένδοντας «Φύοντας, προσφέροντας, 

παρὰ τὴν σπονδὴν καὶ τὸ φιλιοῦσθαι" ὅτως 
γὰρ ἐκάλουν τὰς ἐπὶ τῶν» πολεμίων συμβά- 
σεις καὶ σπονδὰς ἐνόρκους. 

σπερµαίνειν γεννᾶν. Πε». Ο. 794, 
. σπερμολόγος εὑρεσιλόγος, ἀκριτόμυ- 
Θος. καὶ ὁ τὰ σπέρματα συλλέγων. 

ὑ.. σπερμολόγος λέγεται μικρὸν ὀρνιδά- 
ϱριον κολοιῶδες, ὠνομασιένον, ὡς ἔοικεν, 

ἀπὸ τοῦ τὰ σπέρματα ἀναλέγειν. λέγεται ὃν 
ἀπὸ τούτου ὃ εὐτελὴς καὶ εὐκαταφρόνητος 
ἄνθρωπος καὶ ἴσως ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίω» ὅια- 
ζῶν σπερµολόγος. Harp. 

Σπερχειός. 
σπερχθείς παρ ᾿Ηροδότω (1 32) ἀντὶ 

τοῦ ταραγθείς, δυµωθείς. 

Σπέρχες καὶ Βοῦλις ἄνδρες 49ηναῖοι 
αὐθαίρετοι ἐς Πέρσας ἦλθο», δίκην δώσοντες 
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θεῖν (9ο. Ven. Ν 236). καὶ παροιιία ''σπεύ- 
δειν ἀπὸ ῥυτῆρος, ἀπὸ ὑποδήματος. ἀντὶ 
τοῦ ὡς ἔχει σχήματος, ἀπὸ τῆς βλαύτης. 
Σοφοκλῆς (Ο0 900) “"οὐκοῦν τις ὡς τάχιςα 
προσπόλων μολὼν--- πάντα ὁ) ἀναγκάσει 
λεὼν ἄνιππον ἱππότην τε θυμάτων» ἄπο 
σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος. 

Σπεύσιππος Εὐρυμέδοντος, ἀδελφιδᾶς 

Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ Π]οτώνης τῆς 
αὐτοῦ ἀδελφῆς, ἀκουστὴς αὐτοῦ Πλάτωνος, 

καὶ διάδοχος γενόμενος τῆς “καδημείας ἐπὶ 
τῆς ρή ὀλυμπιάδος, συνέγραψε πλεῖστα, καὶ 

μάλιστα φιλόσοφα. αὐστηρὺς τὴν γνώµη» 
καὶ εἰς ἄκρον ὀξύθυμος. 

σπήλυγγες σπήλαια, κοιλώκατα" ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 9253) ""σπήλυγγες νυμφῶν 
εὐπίδακες, αἱ τόσον ὕδωρ εἴβεσαι." 

σπῆλυγξ σπήλαιο» Ἠάβριος (103 8)ε 
“κοίλης ἔσω σπήλυγγος οἷά τις έσω κάμ- 
νω» ἐβέβλητ', ὃν ἀληθὲς ἀσθιαίνων. 

σπῆλυγξ σπήλυγγος ῥαγάς. ν 
σπιθαμµή. τροπικῶς ἐπὶ τᾶ δε ὁ προ- 

φητικὺς λόγος (168. 40 13) ὠνόμασε», ὅτι συ- 
νέχει τὴν κτίσιν, κιὰ περιδεδραγµένος αὐτῆς 
εἲς τάξιν ἅπαντα καὶ διακόσμησι» ἄγει, καὶ 
ὄρεσιν ἰσορροπίαν καὶ ὕδασι µέτρα καὶ πᾶσιε 
τοῖς ἐν τῷ κόσµῳ τὴν οἰκείαν τάξιν ἀποκλη- 
ρώσας. ὃ τὸν ἀρανὸν ὅλον μικρῷ μέρει τῆς 
ὕλης αὐτῷ δυνάμεως περιέχω», ἣν σπιθα- 
μὴν τροπικῶς ὃὁ λόγος ὠνόμασε. Basil. de 
Spir. Β. p. 249. 

σπιδαμὴ τὸ ῥίε τὸ ἐλάχισον. 
σπιλάδες αἳ ἐν ὕδατι κοῖλαι πέτραι, 

ὡς Απίων. Ἡλιόδωρος δὲ τὰς παραθαλασ- 
σίες πέτρας καὶ ἐπειλημμένας ὑπὸ τῶν κυ- 
µάτω». καὶ σπιλάζω». ἐπὶ ταύτην τὴν 
πόλιν οἷα διάττοντες οἱ βάρβαροι κατεσπί- 
λαζον'' «Τλιοορβγ. Βίπι. 7 8). 

σπίλος µιασμµός, ῥύπος. 

Σπίνθαρος Ηρακλεώτης. ἦν δὲ τρα-α 
γωδίας ποιητής. δράματα δὲ αὐτᾶ ἐςὶ ταῦτα, 
Περικαιόµενος Ηρακλῆς, ΦΣεμέλη κεραυνου- 
µένη. 

Σπίνθαρος. ὅτος κωμῳδεῖται ὡς βάρ-0 

Σπίτταλος 

Ἐέρξη τῷ Περσῶν βασιλεῖ ὑπὲρ τῶν κηρύκω» | βαρος καὶ Φρύδ. seh. Α Αν. 168. 

τῶν ὑπ᾿ αὐτοῦ πεμφθέντων καὶ καταχωσῶέν- 
των παρὰ τῶν 49ηναίω». οξ. Ἠετοάοί. 7 134. 

σπερχόµενος ἐπειγόμενος. Hom. 4 110. 
σπεύδει» παρ Ὁμήρῳ οὐκ ἐπὶ τᾶ τα- 

σπινθήρ. 
σπίνος εἶδος στρεῦῦ. Α Αν. 1079, Ραο, 

1140. ' 

Σπίτταλος ἰατρὸς παρ Αθηναίος δό- 

χύνειν, ἀλλ ἐπὶ τοῦ ἐνεργεῖν καὶ κακοπα: | κιμος' «4οισοφάνης (Λοὶι. 1000) '"ἄπελθε πρὸς 
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τῇ Σπιττάλθ. σὺ ὃ ἀλλά µοι σταλαγμὸν 
εἰρήνης ἔνσταξον τετονί,’' τετέσι χαλκᾶν ἢ 
ἀργυρᾶ», οἵες ἔχησιν αἱ ἰατροί. 

Σπληδόνος ὄνομα πόλεως. 
σπλήν» σπληνός κλίνεται. 
σπογγιά ὀξυτόνως “ἀττικοί"' "4ρισοφά- 

νης Ἠωατράχοις (485) "ἀλλ οἷσε πρὸς τὴν 

καρδία» µε σπογγιάν.'. καὶ αὖθις 4ριστο- 
φάνης (Λο. 438) '“σπογγίῳ βεβυσμένον. ἢ 
ὅτι χύτραν ἔφερον, ἐν ᾗ ἦν σπόγγος μέλιτος 
πεπληρωμένος. 

σπόγγος" (ΑΡ 6 3295) '"σπόύγγον ἔχειν κα: 
λάμων ψαίςορ ἀπὸ Ἰνιδίων. 

σποὀ εἴν τύπτειν" '"ὁμοφυμιαδὸν σποδεῖν 

ἅπαντας τὰς ἀλαζύνας δοκεῖ 4ριστοφάνης 

Ὄρνισι (14013). 
σποὺδός' '"Βακχυλὶς ἡ Ἠάκχα κυλίκων 

σποδὸς ἔκ ποτε νέάσε κεκλιμένη”. (ΑΡ 0301). 

σπολάς διφφέρα" Σοφοκλῆς «4ἴαντι «19: 

κρῷ ᾿Ἱκαταστίκτου κυνὸς σπυλὰς ««4ίῤυσσα, 

παρδαληφόρον ῥέρος.'' οἳ δὲ ἐφαπτὸν δερ- 

µάτινο». παρήχθη δὲ ἴσως ἐκ τᾶ ἐπιφέρε" 

σαι. “ρισοφάνης (Αν. ϱ84) "ὅτος, σὺ μέν. 

τοι σπολάδα καὶ χιτῶν ἔχεις, ἀπόδυδι καὶ 

δὸς τῷ πυιητῇ, καὶ αὖδις (40) "ὃς ὑφαν- 

τοδόνητον ἔσφος ϐ πέπασοι᾿ ἀκλεὴς ὁ ἔβα 

σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

σπο»δεῖα ἀγγεῖα ἐν οἷς σπένδεσι. 

σπονδή οἴνεη ἔκχυσις ἐπὶ τιμῇ δαιμιό- 

νω». ἢ φιλία. καὶ σπονδῖτις' ἐν ἐπιγράμ- 

µατι (ΑΡ 6 190) ''καὶ σταγόνα σπο»ὀῖτι, άεὶ 

Φυέεσσιν ὀπηδόν."' 
σπορά ἡ διανοµή. 
σποράδα γῆς κονιορτό», ἡ χνᾶν γῆς. 

σποράδες »ῆσοι, ἃς ἔνιοι κυκλάδας 

λέγεσι», αἱ ἐν τῷ «4ἰγαίῳ. εἰσὶ δὲ ῤ. 

σποράδη»ν ιεσπαρμένως ὧδε κάκεῖσε, 

Σποργίλος, ὃς ἦν κερεύς. καὶ ὁ Πλά- 

των φησὶ "τὸ Σποργίλό κερεῖο», ἔχψιστον 

.. sch.AaAv. 300 
Σπόρος ὁ Νέρωνος ἐρώμενος, ὃς καὶ 

Σαβῖνα ἐκαλεῖτο, εἐ µόνον διὰ τὴν ὁμοιότητα 
— * {ει πες έ (λλ’ —V —M— 

τῆς γυναικός, οτι ἐξετέτμητο, u οτι καὶ 

ἐγήματο αὐτῷ ὡὥσπερ κἀκείῃ. Dio 0359. 
63 10. 

σπόρτεαλα δῶρα ἐπὶ πάντων διδύµενα 

παρρησίᾳ: '"οἶδας δὲ ὅτι καὶ σπόρταλα ἡμῖν 

Χφεωστεῖς" ἀλλ ὅμως τῶν πτωχῶν ἕνεκεν 

εἷς τῦτό σοι διαλυόμεθα”. 

σπονδάζω περὶ τὸν ἄνδρα «4{ημοσθέ- 

Σπληδόνος -- Σπυρίδων 

νης κατὰ Μειδίη. ἐπὶ δὲ τᾶ κατεπείγοµαι 
Θεόπομπος ἐπιτομῇ τῶν ᾿Ἡροδότα, ἐπὶ δὲ 

τᾶ βύλομαι ὁ αὐτὸς ἐν τῇ αὐτῃ ἐπιτομῇ, 

ἐπὶ δὲ τὸ μὴ παιγνιωδῶς ἀλλ ἐσπεδασμέ 
νως Πλάτων Πολιτείως γ΄, ἐπὶ δὲ τὰ λίαν 

Θέλω Απολλόδωρος Καρύσειος “ποκαρτι- 

ροῦσιν. ἐπὶ δὲ τοῦ — τὸ σπεδαιο- 
λογῆσαι Ἐενοφῶν Φυμποσίῳ (8 41) ᾿τίνι 

σπεύδεις: ἀντὶ τοῦ τίνι σπεδάζεις; οὕτω 

καὶ ἄλεξις. "καί τινα τῶν κιακρῶν πλοίων 

ἐξαπέστειλε, σπηδάζων τῷ στρατοπέδῳ τὰ 

πρὸς τὴν χρείαν᾽' Πολύβιος (1 53). ὡς δὲ 

ἔμαθεν ἱερὸν εἶναι τὸν χῶρον ἐκ τοῦ ἐν ατ- 

τῷ σπεδαζοµένα δαίµονος, τατέστι τιµω- 

μένει, 
σπουδαιολογῶ" "ὁ δὲ Ἰῦρος ἐσπε- 

δαιολογεῖτο, προσκαλῶν τὰς φίλες (Χ Αποῦ 

19 28). 

σπουδαῖος σοφός, ἐνάρετος, εὐδόκιμος, 

ὁ ἀντιδιαστελλόμενος τῷ φαύλῳ": "'πλέσιο 

μὲν ἀκούω, σπεδαῖον δὲ οὐδὲν ὄντα" (εἰ ν. 

Κορ»οῦτος). 
σπουδαρχιάσας ἐπιθυμήσας ἄρξαι, 

σπεδάσας, ἐπιμεληθεὶς τυχεῖν τῆς ἀρχῆς. 

καὶ σποδαρχίδης σπεδάζων περὶ ἀρχῆς' 

ἰολέων δὲ ἴδιον τὰ ἐπίδετα πατρωνεµικῷ 

τύπῳ φράζειν, οἷον στρατωνίδης, µισθαρχί 
6ης. 8ο. A Ach. 695. 

σπουδή ἡ περὶ τὰ καλὰ σύντονος ἆγω- 

ία. ''Ἰσίδωρος ἔφη τὴν μὲν ἐν φιλοσοφί 

σπεδὴν ἀνδρὶ νεωτέρῳ καὶ ἄρτι λόγων» ἁπιν 

µένῳ φιλοσόφων εἶναι πρεπωδεστέραν, τῇ; 

δὲ εὐσεβῇ προθυµίαν καὶ φιλόθεον προσ: 

ήκειν μάλιστα τοῖς ἤδη προβεβηκόσι καὶ 

πόρρω ἐλαύνασι τοῦτο μὲν ἡλικέας τᾶτο di 
φιλοσοφίας” Damascius,). 

σπουὺῇ παρ Ὁμήρῳ (8 99) ἀντὶ τοῦ 
μόλις, καὶ ὁμοίως ἡμῖν. 

σπυρέδιον" (Α Αολ. 452) ᾿"σπυρέδιον δια: 

κεκαυμένον λύχνω.”, οἱ γὰρ πρεσβέτεροι διά 

τὸ μόλις βαδίζειν ἐν σπυρίὀι ἔκρυπτον τὸ 

λύχνο», ὡστε σώζειν τὸ πὂρ. 
Σπυρίδων πυρίδωνος, μιᾶς τῶν ἐν 

Κύπρῳ πύλεων Τρεμιδοῦντος ἐπίσκοπος, ὃς 
δὲ ἀτυφίαν πολλὴν ἐχόμενος της ἐπισχακῇό 
ἐποέμαινε καὶ τὰ πρόβατα. καὶ μέσης τῆς 
νυκτὸς κλέπται ταῖς ἐπαύλεσι τῶν ορια 

των ἐπελθόντες λαθραίως ἀφαιρεῖσδαι τῶν 

Θρεμμάτων ἐσπούδαζον' οἳ δὲ ἀοράτῳ ὑτ' 
»άμει παρὰ ταῖς ἐπαύλεσιν ἐδέδεντο. ὄρδρο 



σπώμενος --- ζάθµια 

τε ἦν καὶ παρῆκεν ἐπὶ τὰ ποίµνια. ὡς δὲ 
εἶδε συνδεδεμένος καὶ ἔγνω τὸ γεγονός, λύει 
τοὺς χλέπτας, πολλά τε παραινέσας ἐκ δι- 

χαίων πόνω», μὴ μὴν ἐξ ἀδίκων λαμβάνει», 
χριόν τε αὐτοῖς χαρισάµενος, ἀπέλυσε χα- 

µιέντως ἐπιφῦεγξάµενος "ἵνα μή φησί ''μά- 
την ἠγρυπνηκύτες φανῆτε. καὶ ἄλλα δὲ 
τάμπολλα Φαύματα εἰργάσατο. ὃς καὶ πα- 
ϱῇν ἐν τῇ συνόδῳ τῇ ἐν Ὑικαία. Βοοταί. 1 13. 

σπώμµενος συντριβόμενος, 
σπῶντες ῥοφοῦντες' “είτα ὑπέβρεχον 

Ῥαμινὰ πίνοντες καὶ ἀκράτι σπῶντες.”' καὶ 
υπῶσι κατακόρως ἐμφορᾶνται" '" δὲ ἄδην 
ιαἳ ἀπείρως σπῶσι τοῦ οἴνι, καὶ ἄνατρα- 

ιέντες ἔκειντο ὡς ἔτευχον ἕκαστοι.” 

Στάγειρα ὄνομα τόπου. 
Σταγείριος ὄνομα κύριον. 
Σταγειρίτης ὁ “ἀριστοτέλης, ἀπὸ τό- 

(ου κληι) είς. Πισίδης (Πεταε]. 1 159) "ποίης 
πρατηγοὺς ἡ Φταγειρίτας ἔχων ἐπῆλδες εἲς 
ἦν εὐτυχήντω» βαρβάρων: (Agath. 9) ᾽'διό- 
ου τὸν Σταγειρίτην καταπιὼν εἴη μᾶλλον 
ὁ ῥήτωρ ὁ Παιανιεὺς τὸν Ὀλόρου, του- 

έστιν ὁ «{ημοσθένης τὸν Θουκυδίδην. 
ςσαγόνος ῥανίδος ἕδωτος. 
σάδιο» ὁ τόπος τᾶ ἀγῶνος' ἐν ἐπιγράμ- 

ιατι (ΑΡ 6 259) "ἐν σταὺδίοις Ἰσθμύδι κἠν 
γεμέα.'. καὶ µέρος τι τοῦ λεγομένα μιλία" 
γὰρ ἡμασυ σάδια ποιοῦσι μίλιον. 

λέγεται στάδιον καὶ ἁπλῶς τὸ ἵστασθαι 
αἱ ἀκινητίζειν" «ἄίων ἐν λΦ’ τῶν Ῥωμαὶ- 
ὤν τῷ δὲ δὴ σταδίω τῶν σκαφῶ» προδι- 
όμενοι δεινῶς ἤσχαλλο»,' ἀντὶ τοῦ τῇ σά- 
ει καὶ ἀνικησίᾳ τῶν σκαφῶν προδιδόµενοι 
πόδρα ἠνιῶντο. καὶ ςάδιος χιτώ» ὃ πο- 
ἤρης, ὁ τέλειος παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν Εκά- 

ῃ (1. 59). καὶ σταδία μάχη: 'ὀδενὸς δὲ 
ὐτὸν ἐν σταδία μάχη ὑφισταμένου. 

ὅτι τὰ  ἧμισυ στάδια ποιοῦσι µίλιον 
», τὰ δὲ ἕ μίλια ἔγασι στάδια π’. 

ὅτι τὸ στάδιον ἔχει πόδας γ΄, τὸ δὲ µί- 
ιον πόδας ὃφ', τὸ δὲ πλέθρον πόδας ϱ’, 

: ἄρερα πόδας ν’, ὃ ποὺς δακτύλᾶς 5’, ὁ 

(ῆχυς πύδα ἕνα καὶ ἥμισυ». καὶ 4ρισοφά- 

ης (Ναὺ. 428) 'δέομαι ὑιιῶν τητὶ πάνυ µι- 
ρόν, εἶναί µε τῶν Ἑλλήνων ἑκατὸν σαδίοι- 
π» ἄριςον. 

σταθερό» ὀξύ, Ἰσχυρό», Φερµό», σάσι- 

ιο», τὸ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς κινήσεως ἐςά- 
αι δοκοῦν. Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (ρ. 243 Α) 
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μήπως ὦ Σώκρατες, πρὶν ἂν τὸ καῦμα πα- 
ρέλΦῃ. οὐχ ὁρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη µεσηκβρία 
ἵσταται ἡ δὴ καλεμένη σταθερά; δύναται 
μέντοι καὶ δερμοτάτη εἶναι ἡ σαθερά, ὀξεῖα 
ὅσα" καὶ γὰρ τὸν ἥλιον, ὅταν μᾶλλον ἐκκάῃ, 
ὀξὺν εἰώθασι λέγειν. σηµιαίνοι ὃ) ἂν καὶ τὸ 
στάσιµον τῷ μέσον τι εἶναι τῆς ἡμέρας καὶ 
μιηὸ ἐφ᾽ ἕτερον κλίνειν. καὶ Κρατῖνος ὃ) ἐν 
Σεριφίοις ἐπὶ τοῦ ὀξέος ἢ ἰσχυροῦ "οὕτω. 
σταθερὸς τοῖς λωποδύταις ὁ πύρος πεινῶσι 
παφλάζει. άντίμαχος r. 76) 'Φέρεος στα- 
Φεροῖο.' τινὲς καὶ ἐπὶ τοῦ στασίµε, ὡς Al- 

σχύλος ἐν βυγαγωγοῖς “σταῦεροῦ χεύματος” 
καὶ ριστοφάνης ἐν Προαγῶνι “σταθερὰ 
δὲ κάλυξ νεαρᾶς ἡβης. — 
ον" Ἰώσηπος (Β.Ι. 81) "καὶ σταθερὰν 
τὴν ἡλικίαν µετ ἐμπειρίας ὑρῶν προβάλλε- 
ται στρατηγόν.. καὶ Εὐνάπιος "ὁ δὲ πόλε- 
ιιος τῇ τοῦ βασιλέως ὀξύτητι καὶ προνοίᾳ 
κατηνέχθη ἐπὶ τὸ σταθδερὸν καὶ ἀσφαλέστε- 
oor,“ τατέςιν ἰσχυρό», βέβαιον. 

ὅτι σταθερὸς ἀπὸ τοῦ σταθῆναι. ἀπὸ δὲν 
τούτου καὶ σαθρὸς κατ ἀντίφρασιν' ἢ ἀπὸ 
τοῦ σείεσθαι ῥαδίως, ἢ ἀπὸ τοῦ σείεσθαι 
τὰ ἄρθρα. 

ςεάθευε ὅπτα" ρισοφάνης Ach. 1040) 
Ἱτὰς σηπίας στάθευε. 

ςσαθμά" "ο δὲ ὡμολόγησαν ἀργνρίου 
σταῦμὰ δισχίλια δώσει». ο. v. ἀδήωτον. 

ςταθμᾶσθαι δοκιµάζειν- ''οὐ ῥήμασιν 
ἀλλ ἔργοις ἀεὶ εἰώθασι τὴν ἐς ἀλλήλες ςα- 
θμᾶσθαι στοργὴν οἱ ἄνθρωποι”' (Ῥτουορ. 
Arc. 9), 

ςαθμεύσας ἐπὶ τοῦ ῥεύματος βραχὺ 
φρούριο» ἐκ διωστήµατος ἐς ἐφεδρείαν δύο 
χιλιαρχίας ἔταξεν, ἀντὶ τοῦ «ρατοπεδεύσας. - 

ςσάςφμµη τὸ σπαρτίον’ (ΑΡ 6103) "σά- 
Ὅ µην ἰθυτενῆ µολιβαγθέα.' ""ὼς οὐκ ἂν εὖ- 
ρόντες ἄνδρα φιλίας ἐν τῇ τῶν Φαλίσκων 
στάθμη δοκιιώτατον.) 

σαφμησάμενος δοκιμάσας' Ἡρόδοτος 
(9 57 4) 'Ἱςσαθμησάμενος γὰρ ὅκως ἐξελεύσε- 
ταί οἱ τὸ λοιπὸν τοῦ ποδός, ἀπέταμε τὸν 
ταρσὺν ἑωυτοῦ.”' 

σαῦθμητόν µετρητόν»' “ρριανός “ἠν δὲ 
καὶ καμήλω» οὐ ςαδµητόν τι πλῆθος.' καὶ 
αὖθις “πέεραι τε οὐ σταθμηταὶ τὸ κιέγεθος 
ἀπὸ κεραιῶν µετέωροι αἰωρέάμεναι πρὺς τὸς 
ὑπιέναι ὁρμῶντας τὸ τεῖχος ἐβάλλοντο.. 

ςσάθµια καὶ σαῦθμά διχῶς λέγονται, 
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εἰσὶ δὲ τὰ ἐμβαλλόμενα ταῖς πλάστιγξι τοῦ 
ζυγοῦ. 

ςανμίζω ἐπὶ ἐνεςῶτος µόνου. ἐστά- 
όμµησα δέ. 

. ςσανθιιὸς τὺ πανδοκεῖον, καὶ σα μοῦ- 

γχος ὁ πανδοκεύς, '' Ναζιανξζὺς δὲ ςσαὺμὸς 
Καππαδοκίας. 

b ςσανθμός ςσρατιωτικὴ κατάλνσις. 
ο ςαὐθμός καὶ αἱ καταλύσεις καὶ τὰ κα- 

ταγώγια τῶν» ἀγγελιαφύρων ἀπὸ πόλεως εἰς 
πόλιν. 

ςαθμώμενον δοκιμάζοντα. 
σαῦΨιιῶν τῶν παραστάδω» τῆς θύρας. 
σαῖς ἡ ζύμη. τρία εἰσὶν εἷς αις, παῖς 

ἀρσενικό», δαίς Φηλυκόν, ςαῖς ὀδέτερο». 

σαιτίτης εἶδος ἄρτου. 
ςσακτή εἶδος ἀρώματος. Πολύβιος (139 9) 

᾿Ἱκυρωφείσης δὲ τῆς ἐλευθερίας τοῖς Γερ- 
θᾳαίοις, ἑστεφάνωσαν» παραχρῆμα τὸν “Αντίο- 
χον τὸν βασιλέα πεντακοσίοις ἀργυρίου τα- 
λάντοις, χιλίοις δὲ λιῤανωτοῦ καὶ διακοσίοις 
τῆς λεγομένης ςσακτῆς. καὶ ἐποίει τὸν πλᾶν 
ἐπὶ Τύλον τὴν »ῆσο», καὶ ἐποίει τὸν ἀπύ- 
πλαν ἐπὶ «Σελευκείας. ἦσαν δὲ τὰ ἀρώματα 
ἐν τῇ ἐρυθρᾷ Ψαλάσσῃ. 

σακτὴ καὶ κασσία ἡ ἀπὸ τοῦ πάνες 

εὐωδία. Theodoret. in Ps. 44 9. 
ςσακτοῖς τοῖς ὑγροῖς καὶ δοκίμοις, πρὸς 

ἀντιδιαςολὴ»ν τῶν Σηρῶν. “4ριςοφάνης Πλά- 
τῳ (599) "οὔτε μύροισι» µυρίσαι στακτοῖς, 
ὁπόταν νύμφην ἀγάγησθον. 

ςσαλάζω αἰειατικῇ. 
ςαλέντος παισαμένη" ᾿σταλέντος δὲ 

τοῦ αἵματος τὰ οἰκεῖα αὖδις διαπράττεσθαι 
τῶ» ῥοῶν.'' 

ςσάλικας πασσάλους' "ἔμπαλιν ἰφθυτό- 
νων «4ᾶμις ἀπὺ σταλίκων᾽ ἐν ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 6187). ᾗ εὐθεῖα ἡ στάλιξ. 

σαμίνεσσι (Hom. ε253) τοῖς ἐπιμήκεσι 

ξύλοις. 

σάσεις τὰ ἀναχώματα τῶν ποταμῶν' 
(Α ἔνᾳ. 5390) καὶ τῆς στάσεως παρασύρων 
ἐφόρει τὰς ὁρῦς καὶ τὰς πλατάνους προῦε- 

λύμνους. 
ςάσιµο» εἶδος μέλους, ὅπερ ἱστάμενοι 

ᾖδον οἱ χορευταί. ἢ στάσιµον τὸ ταραχῶ- 
δες (8ο. A Ran. 1914), καὶ Στάσιμος ὄνομα 
κύριον. 

κ σάσις ἐπὶ πνοῆς βιαία ἀνέμε" 
τις ἀνέμα στάσις, ἔχωσα τηλικαύτη» φορὰν 

“"γίνεταί 

ςαδμίζω -- ςέαρ 

ὥστε τὰς στοὰς σαλεύειν᾽' (Ῥο]γὺ. 1 48). 
σάσις ἡ ἐμφύλιος, πόλεμος δὲ τῶν ἆλι | 

λοτρίω». καὶ ςασιώτης, 
σασιώτης. — * ἐν τῷ περὶ τῆς 

µεταστάσεως “περὶ τοίνυν ὧν πόληξις χα. 

τηγόρηκεν, ὁ στασιώτης ἦν ἐγὼ καὶ ὁ πάχ. 
πος ὁ ἐμός.' ἔοικεν ἰδίως νῦν ὁ ῥήτωρ ἐπὶ 

τοῦ δορυφόρς κεχρῆσθδαι τῷ ὀνόμαις: ὃ 
γοῦν τοῖς ἑξῆς φησὶν ὅτι οὐκ ἂν τοὺς μὲ 
τυραννοῦντας ἠδυνήφησα» οἱ πρόγονοι α:- 
λάσαι, τοὺς δὲ δορυφόρους ἠδυνάτησω. 
Harp. 

σατήρ τὸ ἐκ χρυσοῦ νόμισμα" 
ῥαλαντίων ἡ συνωρὶς τὺ μὲν εἶχεν ὀβολοῖς 
ἐκ χαλκοῦ, τὸ δὲ στατῆρας χρυσίε, τῶν Ετ- 
μήλα ἵππων πολὺ μᾶλλον ἀλλήλοις ἐοικότα” 
GSynes. ep. 121). 

σατήρ τετράγραμµο» νόμισμα". καὶ τὸ' 
ἑξάγιον, καὶ τὸ ζύγιον: ἢ εἶδος νομίσματος. 
“Αριστοφάνης Πλούτῳ (817) “"στατῆρσι ὁ 
οἱ Φεράποντες ἀρτιάζομεν,,. τουτέστε νοµίο: 
µασι παίζοµεν ἄρτια ἢ περιττά. “ὁρᾶτε μύ 
µε δεύµενον σωτηρίας τετραστατήρα” 4ο: 
σοφάνης (σοι. 4432). 

ςαυροί τὰ ὀρδὰ πεπηγύτα Ἐύλα. ὅτι 
ἐπὶ (Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως, κα- 
Φαιρουμένων τῶν ᾿Ελληνικῶν ἱερῶ», εὑρέὺς 
σαν ἐν τῷ τοῦ Φαράπιδος νεῷ ἱερογλυφικὴ 
γράμματα σταυρῶν ἔχοντα τύπους, ἅπερ 
Φεασάμενοι οἱ ἐξ Ελλήνων χριστιανέσαντες 
ἔφασαν σηµαίνειν τὸν σταυρὺν παρὰ τοῖς 
τὰ ἱερογλυφικὰ γινώσκουσι γράμματα ζωή) 
ἐπερχομέν]ν. 

ςαυρόύς' ᾿ἐπὶ τὸ βύρειον τοῦ φόρα μέ 
ρος σταυρὸς ἵστατο, ὡς εἶδεν αὐτὸν ἐν τῷ 
οὐρανῷ ᾖωνστανεῖνος, χρισέµπλαστος, ὃν 

τῶι 

[ τοῖς ἀκρωτηριακοῖς στρογγύλοις µιήλοις" ἔνδα 
καὶ αὐτὺς καὶ οἱ νἱοὶ αὐτοῦ καφθεωρῶνι 
χρυσέμβαφοι) (Οσάμα, orig. Ορ. 33). 

σαφυλή παρὰ τὺ σήπω σαπυλἠ καὶ ςα: 
φυλή" πεπανθείσης γὰρ τῆς ἀῑιπέλεη τότι 
καὶ ἡ σταφυλὴ γίνεται. καὶ σταφνλοβο: 
λεῖο» τὸ καλούμενον πατητήριον. 

ςαχάνη ἡ τρυτάνη, παρὰ τὴν στάσυ.. 
καὶ παροιμία 'δικαιύτερον σταχάνης. 

ςέαρ παρὰ τῷ 4αῤὶὸ εὔνοια καὶ φιλο: 
δελφία" | ̓ τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισα»" τὸ 

στύµα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφωνίαν." 
στέαρ παρὰ τῇ δείᾳ γραφῇ ἡ εὐπάθεα 
καὶ ἡ εὐκληρία λέγέετω" (5.721) "ἐδελεύ- 

χαι 
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σεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν, ἀντὶ | κρύπτειν τὸ γεγονός” (θα τ). 
τὸ μετὰ πάσης ἀδείας τὴν ἀδικίαν τολμιῶσι. ςειλάμενος εὐσταλῶς ἐπελθώ», 

ςέαρ πυροῦ (9.147 14) ὁ κάλλιςος σἳ- ςείλασθαι ὀδεῦσαι, πλεῦσαι. 
τος καὶ ἄρτος. σειλειόν τὸ τῆς ἀξίνης ξύλον' "τί γὰρ 

ςσέατα ἄλευρα. καὶ Εὐνάπιος (ρ. 103 | σθένος ἔσκε σιδήρω ὑμείων, εἲ µή οἱ ἐνὶ 
ΝΙεὺ.) ''ὃ δὲ φέρω» γράμματα ἐν χαλκῷ, | στειλειὸν ἀρήρει; ef. ν. στελεός. 
στέατι περιπεπλασμένα, καφεὶς ἐν πήρα, ςείρα ἡ ἄτεχνος. καὶ ἡ τρόπις τοῦ 
ἐπιθείς τε καὶ ἄλλους ἄρτες ὁμοίως, ὡς μή πλοίου" Ὅμηρος (4481) “"ἀμφὶ δὲ κῦμα 
τινα γνῶναι τὸ ἀπόρρητο».. εἰ. ν. καθείς, στείρῃ πορφύρεο» μεγάλ' * xai Στεί- 

ςεγανὰ πλοῖα στερεά. ριον ὄνομα πόλεως. καὶ Στειριεύς ὁῆμος 

ςεγανόν πυκνόν, σφιγκτύ». καὶ «4ιόδω- | τῆς Πωανδιονίδος, 
ρος ''οἱ δὲ Ρωμαῖοι στεγανὰ ποιήσαντες πα- ςείχει» πορεύεσθαι, καὶ στείχοντες 
ρεχείµαζον.. καὶ παροιµέα '' Βάκχης τρόπον᾽ | πορευόµενοι (8 00 1150) "λόγος ὁ) ὃς ἐμ- 
ἐπὶ τῶν στεγωνῶν καὶ σιωπηλῶ»"' αἱ γὰρ | πέπτωκεν ἀρτίως ἐμοὶ στείγοντι δεῦρο, συµ.- 
Βάκχαι ἐσίγων. βαλοῦ γνώµη», ἐπεὶ σμικρὸς μὲν εἰπεῖν ἄξιος 

ςεγανόποδα ἴῶῷα λέγεται καὶ πλατνω: | δὲ θαυμάσαι.' 
νυχα κύκνος χὴν πελεκὰν καὶ τὸ τῶν »ητ- ςελγίδες καὶ καταμάγια τὰ εἰς τὸ 
τῶν πᾶν γένος, οἷς συμβέβηκε φιλύδροις | λούεσθαι χρειώδη. καὶ ξύστεραι καὶ λήκυφος 
εἶναι. καὶ ξυστροφύλαξ εἴδη λουεροῖς ἐπιτήδεια. 

ςεγανώτερον στερεώτέρο», πεπυκ»ωμέ- Artemid. 1 64. 
νο», συνεχέστερον᾿ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 5| 5ελε όν καὶ στελεός τὸ τοῦ πελέκεως 

ξύλον. "εἰ μὴ γὰρ ὑμεῖς στελεὰ πάντα τίκ- 
τητε, οὐκ ἂν γεωργὸς πέλεκυν ἐν ὁόμοις 
εἰχε”. Βάβριός φησι» ὃ μυθογράφος (138). 
οἳ, ν. στειλειός. 

ςέλεχος. εἰ μὲν ὁ κορμὸς ἤγουν ἡ ῥία, 
παρὰ τὸ τέλος ἔχειν, ij παρὰ τὸ στερεύν" 
εἰ δὲ οἱ ἄνω τῆς κορυφῆς κλάδοι, παρὼ τὸ 
εἰς τέλος ἔχεσθαι. 

ςέµµα στεφάνη, πλήρωμα, 
ςεέµμφυλο» τὸ ἔχδυμα τῆς σταφυλῆς ἢ 

τῶν ἐλαῶν, οἷς ἀντὶ ὄψων ἐχρῶντο. 
ςένει στενάζει. 

σενοκωκύτους τρίχας, ἐφ αἷς στε- 
νάζει τιλλομµένη" Αριστοφάνης (119. 449) 
᾽᾿ἐκκοκκιῶ σου τὰς ςενοχωκύτους τρίχας, 

.. αλλά τε καὶ Φρονέοις στεγανώτερον.᾽ 
͵ὶ δὲ τοὺς ἀσκοὺς κεντήσαντες ὁμίχλῃη στε- 
— συνεσκίασαν τὸν ἀέρα,͵ τῇ αἲ- 
Φάλῃ (αἳ. v. κονιορτό»). καὶ «4ἰλιανός 'ὃ δὲ 
ἔλεγε στεγανωτάτους εἶναι τοὺς βουλεντάς, 
καὶ φυλάττειν τὰ τῆς σκέψεως ἀπόρρητα.᾽' 

σέγγις. 
ςέγει καρτερεῖ, ὑπομένει" Pisides Pers. 

8 100) ᾿Ἱτὸν καυστικὸν δὲ τοῦτον ἥλιον στέ- 
γει, ἱδρῶτι Φερμῷ πανταχοῦ βεβρεγμένος.᾽ 
καὶ στεγόµενα κρυπτόµενα. καὶ στεγόν- 

των ἀνεχόντων, ῥασταζύντων" Ιώσηπος 
"σίκος ἦν, δύο κιόνων» στεγόντων αὐτοῦ τὸν 
ὄροφο»." Αριστοφάνης (Ύεκρ. 1285) ὡς εὖ 
κατηρέψασθε καὶ νουῤυστικῶς κεράµω τὺ 
»ὤτο», ὧστε τὰς πλευρὰς στέγειν,” καὶ αὐ- | ἦγαν ἐκτιλῶ, ἀνασπάσω,. 

φις (500 14) ἹἹπάτερ Οἰδέπους, πύργοι μὲν) ενολεσχεῖ» περὶ καπν»οῦ Α Nub. 
οἳ πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ᾿ ὀμμάτων πρό: 319) τὸ λεπτολογεῖν᾿ στενὸς γὰρ καὶ άµενη- 

— — — — —— — — — — — 

od,“ τουτέστιν ὡς ἄν τις τὰ ὄμματα πρόσω νὸς ὃ καπνός. παρὰ δὲ τὸ στενὸν εἰληπται 
ἔχω». τὸ στενολεσχεῖν. 

ςεγναί στερεαί. ςενολέσχης λεπτολόγος. καὶ στενο- 
ςέγω αἰτιατικῇ. λεσχία τὸ αὐτό. | 
ςείβοντες πατοῦντες. ςενόχωρος ὁ ἐστενωμένος τύπος. 

σειλάμενοι στείλωντες. καὶ στείλα- Στεντόρειος φωνή ἡ τᾶ Σεένεορος. 
σθαι ἀντὶ τοῦ κρύψαι" '"ὀλίγοι ὀέτινες ὅε- ςενωπός στενορύμη ὁιόδω». καὶ στε- 
διότες µήποτ οὐ δυνάµενοι στείλασθαι κα- νωπεῖον. 
ταφανεῖς γένωνται, ἀνέφερον τὸ χρυσίον’ ςέργηδρο»ν ὁ πόθος. 
Eolybius 1). καὶ αὖθις "ὁ δὲ Περσεὺς ἐβου- ςέργω δοτικῇ ' ἐκεῖνος, οἶμαι, δυνάμει 
λεύετο μὲν στέλλεσθαι, οὐ μὴν ἐδύνατό γε] σέργειν ἠναγκάζετο τούτοις. αἰτιατικῇ δέ 
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'ὃ μὲν στέργει τὴν κάτω χώραν.; καὶ ᾿ ςέρ- 
γειν μὲν ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ.", 

ςερέμγνιον στερεό», ἰσχυρόν. 
ςερεομετρία. 
ςερέωμα. 
ςερίφη (Α ΤΗ. 648) στείρα, μὴ τεκᾶσα. 
ςερίφοις στερεοῖς, ἢ πυκνοῖς' "εἰ δέτι 

ὑπεράγαν ἦν τελματῶδες, τοῦτο βαθείαις 
τάφροις στέριφον πάντη ἀπεδείχνυντο."' καὶ 
στεριφοποιῶ τὸ ἰσχυροποιῶ. καὶ στε- 
ριφόπεπλος ὁ μικρὺς πέπλος. 

ςέριφος στεῖρος καὶ ἄγονος, παρὰ τὸ 
στερεὰν ἔχειν τὴν ὑστέραν. αὐτὸς δὲ διὰ 
τοῦ ἕλους, ᾖᾗ σεριφώτατόν τε ἦν καὶ ἥκισα 
ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἑωρᾶτο, ὑπερέβη. καὶ 
Θουκυδίδης 7 36) "τὰς πρῴρας τῶν νεῶν 
Συντεμιόντες ἐς ἔλασσον στεριφωτέρας ἐποίη- 
σαν ἀντὶ τοῦ στερεωτέρας. 

ςέρνα χΦονός καὶ νῶτα χθονός τὰ 
πεδιώδη καὶ εὐρέα, καθάπερ αὖ πάλιν αὐ- 
χένας τὰ στενά. «οφοκλῆς (OC 601) "σερ: 
νούχου χθονός᾽ ἀντὶ τοῦ γῆς ἐπιπέδου. 

ςέρνοις στήθεσι' τόν τε περὶ στέρνοις 
κόσμον ὀδοντοφόρον”' (ΑΡ ϐ 2346). 

ςερνοτύπτης ὁ τὸ στῆδος τύπτων. καὶ 
στερνοτυπτούµενος. 

ςέρξω ὑπομενῶ' Φοφοκλῆς «ΡΜΙ. 458) 
"πούτους ἐγὼ τοὺς ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ, 

ἀλλ’ ἡ πετραία Ὑκῦρος ἐξαρκοῦσά µοι ἔςαι 
τὸ λοιπόν, ὥστε τέρπεσῦαι µόνῳ."' Πολύ- 
βιος (αν. Πομπήιος) "νῦν δέ (οὐ πρὸς ἡμῶν 
γὰρ ἐπιορκεῖν) τὰ παρόντα στέργωμεν.᾽' 

Στερόπη ὄνομα κύριον. 
ςεροπή ἀστραπή, λαμπηδών' (8 Αἱ, 257) 

“λαμπρᾶς γὰρ ἅτερ στεροπᾶς ἄξας ὀξὺς 
ρότος ὣς λήγει, καὶ νῦν φρόνιµος »έον ἄλγος 
ἔχει ἀντὶ τοῦ οὐ κατέχει αὐτὸν ἡ μανία, 
ἀλλὰ λήγει ὡς ὀξὺς νότος ταχέως λήγει. ὡς 
γινομένων τινῶν σημείων ἐπὶ τοῖς π»εύµα- 
σιν ὥστε παρατείνει» αὐτὰ ἡ ταχέως πεπαῦ- 
σθαὶ, ὡς ἐν τῇ κωμφδίᾳ "ἀλλ ἔπεσε τα- 
χέως"' δειλινὸς γὰρ ἠρξατο." 

ςερρά καὶ στερεά ἡ ἰσχυρά. 

ςερρὸ» ἀντεκνήμιο» φησὶν ρισοφά. 

νης (Ach. 218) περὶ «Δακρατίδᾳ, τὸ σκληρὸ» 

καὶ Υεγηρακὺς καὶ αὖον, ὥσπερ κατ ἀντί- 

Φεσιν ἐπὶ τῶν ἀκμαζόντων τὸ χλωρό». (Θεύ- 

κριτος (14 10) '"γόνυ χλωρόν” ἀντὶ τοῦ 

ἀκμαῖον καὶ vor, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κα- 

λάµω», οἳ ὄντες μὲν χλωροὶ ἁπαλοί εἰσι, 

ςερέμνιο»ν --- «ήλη «αυροῦ 

ξηραόµενοι δὲ ἰσχυροὶ γίνονται, εὐφήμως 
οὖν εἶπε στερρὸν ἀντὶ τοῦ ξηρό». 

ςερρός στερεός, ἰσχυρός. 
ςέρφος δέρµα, σκέπασµα. καὶ στερ. 

φόπεπλος ὁ Ἡρακλῆς. καὶ ἐν ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 6 298) 'Ἱπήρη» κἀδέψητον ἀπεσκληριι: 
µένον αἰγὸς στέρφος."' 

ὀτεφαναῖος. 

ςεφάνη ὁ στέφανος. καὶ ὄρες ἐξοχή. 
ὀτεφάνη πόλις. 
ςσεφα»ηφύρος «ἄντιφῶν ἐν τῷ πρὸς 

Νικοκλέα. στεφανηφόρου ἡρῷον, ὡς ἔοικη, 
ἐν ταῖς -“θήναις. εἴη ὁ᾽ ἂν ὁ στεφανηφόρε 
ἥτοι τῶν ἩΗρακλέες υἱέων εἷς, τῶν rirou 
νων ἐκ τῶν Θεστίε δυγατέρω», ἦ — 
τοῦ ἀστικοῦ στεφανηφόρᾶ τὸ ἠρῷον ἦν, ὃ- 
φησιν Ελλάνικος ἐν ᾖ' “ἀτθίδος. Hatp. 

ςσεφανικὸν τέλεσμα παρὰ Ῥοδίιςες 

τως ἐκαλεῖτο, ἐπειδὴ αὐτόνομοι ἦσαν οἱ ἓν- 
διοι, βραγὺ δέ τι µέρος 'Γωμαίοις ἐπὶ ταί 
πέµποντες ἐτήσιον, ὡς οὐ φόρον ἡγεμόι 
μᾶλλον» ἡ στέφανον φίλοις διδόντες, τοῖτ 
καὶ ᾿Ελληνογαλάταις τοῖς «4γκυρανοῖς ἐπ. 
χωριάζει τὸ λόγιον’ στεφανικὺν γὰρ λέγει 
πᾶν τὸ ἐν χάριτος λόγῳ διδόµενον. 

ςσεφανίτης. 
ςεφανοπώλης ὁ τοὺς στεφάνους πι: 

λῶ». 

ςέφανος' “4ριστοφάνης «Αν. 463) "ψα 
παῖ στέφανον' κατὰ χειρῶν ὑδωρ φιρί; 
τις. τὸ γὰρ παλαιὸν --- Φέρμης (εἰ. τ. κα» 
χειρὸς ὑδωρ). 

ςσεφανῶν τοὺς »εγικηκότας ὧτι Ὦ 

τιμῶν, ὡς «{ημοσθένης (49 193). καὶ Τά 
«{υκοῦργός φησιν ᾽ ἀλλὰ μὴν καὶ Καλλωῦς 
νη» ϱ' μναῖς ἐστεφανώσατε. Harp. 

5εφανωσάµενος καλάμφῳ. Ande τε 
ἀπερίεργος ὁ τοιοῦτος στέφανος. ἦν δὲ τὸ 

4ιοσκούρω» ἴδιον στεφανοῦσδαι καλέας. 
seh. Α Nub. 1002. 

σεφάνωσις ἐπὶ οἰκοδομῆς οἶκα. 

ςῆνδος. καὶ στηθέδιον καὶ στηὺτ 

νιο» τὸ μικρὸν στῆψος. 

ςήλας (Ποπ. M 959) Φεμελέως. 
σήλη καὶ ὁ λίδος, ὁ καμπτήρ' 204" 

κλης (ΕΙ. 720) 'κεῖνος ὁ' ὑπ' αὐτὴν ἐσχάτῃ 
στήλη» ἔχων.'' στήλη δὲ οὐ τάφοις ἐπαιε 

ται κιόνοις, ἀλλὰ καὶ νικῶσυω ἀγίσταται κ 

ἐπιράμματα δέχεται. 

ςήλη στανροῦ. ὀπίσω ἐν τῷ σαεθ»- 



ςήλη» -- Στιλβίδης 

ςήλην ἐν τῷ Βηρίνη. 
σήλην ἐν τῷ χελώνη. 

πιος. 

ςήλη»ν τῆς μητρὺς τοῦ ιιεγάλου Κων- 
σταντίνου, ἐν τῷ «4ὐγουστεῖον. 

στήλη» Ἡρακλείου ἐν τῷ βασιλική, καὶ 
ἑτέρας στήλας διαφόρας. 

ἔστι περὶ στηλῶ» ᾿Ηρακλείων ἐν τῷ ΓΓά- 
δειρα. 

σήλην Πουλχερίας ἐν τῷ Πουλχερία. 
ςηλίς στηλίδος ἡ μικρὸ στήλη. 
ςηλιτευθῆναι φανερῶς ὑδημοσιευθῆ- 

ναι, ἀπὸ τῶν» στηλῶν τῶν δημοσίᾳ προτι- 
Φειιένων μιεταφορικῶς. 

ςηλιτευτικὸς λόγος ἐστὶν ὁ παρά τινι 

τῶν πεπλασμένων προερχόμενος διὰ µόνων 

τῶν» πράξεων», εἰ τύχοι δὲ καὶ συγκρίσεως. 
τούτου δὲ διαφέρει ὁ ψόγος, ὅτι διὰ τῶν 

ἐγκωμιαστικῶν κεφαλαίων προσάγεται, οἷον 
γένους ἀνατροφῆς πράξεων συγκρίσεως. ςη- 
λιτευτικὺς δὲ κέκληται ἐκ μεταφορᾶς τῆς 
στήλης, ἡ ἐστι λίθος ἢ χαλκὸς ἐπιμήκης ἐν 
τετραγώνῳ σχήµατι ἱδρυμένος, ἐν ᾗ γέγρα- 
πται ἡ τοῦ στηλιτευοµένου ὑβρις. πολλάκις 
δὲ καὶ εὐεργετῶν εὐεργεσίαι ἀναγράφονται, 
Nonn. in Greg. Ναζ. steliteut. 1. 

ςηλιτεύω αἰτιατικῇ. 

ςηλοῦμαι δοτικῇ. 
σήνια καὶ σκέρα ἑορταὶ γυναικῶν (Α 

7h. 841). 
ςσήριγµα ἄρτου οὐ µόνον σῖτος καὶ 

κριθή, ἀλλὰ πᾶν τὸ τρέφει ὀδυνάµενον. 
Theodoret. in Ps. 104 16. 

ςηριγιιός ὁ ἑδρασμός. 
ςησάµενος ποιήσας' "περί τε Καλλί- 

νικο» καὶ Κάρρας τὸν ἀγῶνα στησάµενος."' 
Στησίχορος Εὐφόρβου ἡ Εὐφήμε, ὥς 

δὲ ἄλλοι, Εὐκλείδε ἢ 'Ὑέτεας ἡ 'Ἡσιόδα, πό- 
λεως Ἱμέρας τῆς Σικελίας". καλεῖται γοῦν 

Ἱμεραῖος. οἳ δὲ ἀπὸ ἸΜαταυρίας τῆς ἐν 
Ἰταλίᾳ. οἳ δὲ ἀπὸ Πωλαντίη τῆς “4ρκαδίας 

φυγόντα αὐτὸν ἐλφεῖν φασὶν εἲς Κατάνη», 
κάκεῖ τελευτῆσαι, καὶ ταφῆναι πρὸ τῆς πύ- 
λης τις ἐξ αὐτοῦ Στησιχόρεις προσηγό- 
ρευται (εξ, ν. πάντα ὀκτώ). τοῖς δὲ χρόνοις 
ἦν νεώτερος ᾽ἄλκμᾶνος τοῦ λυρικοῦ, ἐπὶ τῆς 
λζ ὀλυμπιάδος γεγονώς. ἐτελεύτησε δὲ ἐπὶ 
τῆς νς’. εἶχε δὲ ἀδελφὸν γεωμετρίας ἔμπει- 
ρον ἸΜαμιερτῖνο», καὶ ἕτερον 'Ἠλιάνακτα »ο- 
µοθέτην. γέγονε δὲ λυρικός, καὶ ἔστιν αὖ- 

ἐν τῷ Προκό- 
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τοῦ τὰ ποιήματα «4ωρίδι διαλέκτῳ ἐν βι- 
βλίοις κς᾿. φασὶ δὲ αὐτὸν γράψαντα ψόγον 
Ελένης τυφλωθῆναι, πάλιν δὲ γράψωντα 
Ελένης ἐγκώμιον ἐξ ὀνείρου τὴν παλινῳδίων 
ἀναβῤλέψαι, ἐκλήθη δὲ Ὑτησίχορος ὅτι πρῶ- 
τος κιθαρῳδίας χορὸν ἔστησε», ἐπεί τοι πρύ- 
τερον Τισίας ἐκαλεῖτο. 

ςήωσι στῶσι. 
σιβάδες τράπείαι, ἢ στρωμναί, 
σιβάδες Φορμίωνος (Α Pac. 347), ἐπὶ 

τῶν εὐτελῶν. στρατηγὸς δὲ ἦν καὶ πολεµι- 
κὸς ὁ Φορμίων. στιβάδες δέ, ἐπεὶ οἱ στρα- 
τιῶται χαμευνοῦσι" λιτὸς δὲ ἦν. καὶ στιβάς 
χαμαικοίτιον, ἀκούβιτον ἀπὸ ῥάῤδων»" καὶ 
οἱ τῶν δένδρων ἀκρεμόνες. "ὡς δὲ παρῇλ- 
φον ἐπὶ τὸ δεῖπνον, κατεκλίνοντο μὲν ἐπὶ 
στιῤάσι», ἐπὶ ταπίδων βαρβαρικῶν.” 

ςιβαρόν ἰσχυρόν' Ἰώσηπος (ο ν. ῥό- 
διον Ὁ) ''Ὁ δὲ ἐλάσας τὸν ἵππον ἁρπάζει 
τινὰ νεανίαν στιβαρὸν τὸ σῶμα." 

ςίβη πηγυλίς, ἢ πάχνη" Ὅμηρος (0 25) 
Ἱστίβη ὑπποίη, τουτέστιν ὀρθρινή. καὶ 
στιβήεις. ἡ ὑπὸ τὴν ἕω γινοµένη ψυχρό- 
της τοῦ ἀέρος. 

σιβία καὶ στίβος ἡ ὁδός' '"αὐτὸν προ- 
πέμψας τὸν ἐκείνε στίβον ᾖει. ἀρσενικὸν ὁ 
σίῤος. καὶ Ἡρόδοτος (4 140) ''οἳ δὲ δὴ Πέρ- 
σαι τὸν πρότερον ἑωυτῶν γενόµενον στίβον, 
τοῦτον φυλάσσοντες ἠσαν, καὶ Πολύβιος 
(2 25) “κατὰ τὸν αὐτὸν στίβον.' 

Στιῤότης ὄνομα ποταμοῦ. 
Στίβωνος ὄνομα κύριο». 
σιγεύς τὸ κεντητήριο», 
ςέγματαπληγαί, τραύματα (Galat. 6 17), 

ἢ ποικίλµατα. «4ἱλιανός (ef. ν. ἀναδεύειν) 
“τὰ βιῤλία καταφλέξας τῶν--- ὑγρῷ καὶ 
ἐπιπλάσαιτο." 

σιγή ἐστι γραμιμῆς πέρας, ἥτις ἐστὶν 
σημεῖον ἐλάχιστον. Diog. L.7 135. 

σιγιιὴ δέ ἐστιν ἀρχὴ γραμμῆς, μονὰς δέν 
ἐστιν ἀρχὴ ἀριδμοῦ" ἑκάτερον γὰρ ἀρχή, προσθετέον δὲ τὸ οὗ ἐστὶν ἀρχή. 

ὀτιδαῖος. 
ςιξόµενος τυπτύµενος" “ριστοφάνης 

Vesp. 1287) '' ἐγὼ ὁ) ἀπόλωλα στιζόµενος 
βακτηρίᾳ.”' 

σιλβηδόν ἐπίρρημα, ἐκ τοῦ στίλβω τὸ λάμπω. 
σιλῤη όνος λαμπηδόνος, 
ὀτιλβῤέδης ῃ ; άρις. τῶν τὸς πα: 

F Όρος]. 
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λαιὲς χρησμοὺς ἐξηγαμένων, εὐδόκιμος καὶ 
περιῤόητος, seh. Α Ῥαο, 1031. 

ςιλβωνίδης ὁ λαμπρὺς ἀπὸ ῥαλανείε 
καὶ κεκαλλωπισμένος" η ὄνομα κύριον. “ον 
στοφάνης Ὄρνισιν 99) ὦ Στιλῤωνίδη., 

σέλη" Α Vesp. 213) "τί ἐκ ἀπεκοιμήῦη” 
µεν ὅσον ὅσον στίλην, 

σιλπνόν λαμπρό», στίλβο». 
Ατίλπων ἸΗεγαρεὺς φιλόσοφος, ΎΕγο- 

νὼς παρὰ τῷ πρώτῳ Πτολεμαίῳ, μαθητὴς 
Πασικλέες τοῦ Θηβαίου" ὃς ἠκροάσατο. Κρά-. 
τητος τοῦ ἀδελφοῦ καὶ 4{ιοκλείδου τοῦ ΊΗε- 
γαρέως, ὃ δὲ Εὐκλείδου τοῦ Πλάτωνος γνω- 

ῥίµου. προέστη δὲ καὶ τῆς ἸΗεγαρικῆς σχο- 
λῆς, καὶ ἔγραψε διαλόγους οὐκ ἐλάττους 
τῶν κ’. 

σίξ σιχός ἡ τάξις. 
ςίππυον τὸ ἄχλωςον λίνο». καὶ στυπ- 

πεῖον. 

σιπτοί ἀντὶ τοῦ πυκνοί. εἴρηται δὲ ἀπὸ 
τῶν ἐσὺ ήτων, τινες ὑφωνΦεῖσαι ἐς πυκνό- 
τητα συνάπτονται, ἡ στερεοὶ καὶ πεπιληµέ- 
νο, ἀπὸ τοῦ στείβει», ὃ ἔστι πατεῖν (επ. Α 

Ach. 179). καὶ Σοφοκλῆς (Ῥμ. 33) “στιπτή 
γε φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντέ τῷ, τὸ ὁ) ἄλλ᾽ 

ἔρημα. 
Ατιριεύς. ὑὐῆμος φυλῆς τῆς Π1ανδιονί- 

όος ἡ δτιρία. οἳ, ν. Ἀτείρα. 
εἴφος τάξις πολεμική, ἢ φάλαγδ, συςρο- 

φή, πλῆθος συστασιωτῶ». 
σιχάει περιπατεῖ. 
σιχάριον, σιχίδιο»ν ὁ μικρὺς σίχγος. 

. σίχος τάδις. 

ν σίχος ὁ κατὰ τὸ κοινὺν ἔφος ὀνομαζό- 
µενος, ὁ ἀπὸ ἀριστερῶν ἐπὶ δεξιὰ άναγινω- 
σκόμενος. 

σλεγγίς ἡ ξύστρα, καὶ στλεγγιζόμε- 
νος ἀποξυόμενος. “ριστοφάνης Γήραι τε] 

παιδαρίοις ἀκολανεῖν δεῖ σφαῖραν καὶ ςλεγ- 
ὸ᾽ ἔχοντα, 4 ωιταλεῦσιν ᾿'οὐθ᾽ ἔστιν αὐτῇ 
στλεγγὶς οὐδὲ λήκυύος. καλεῖται στλεγγὶς 
καὶ χρυσοῦν ἔλασμα τὸ περὶ τῇ κεφαλῇ τῶν 
γυναικῶν (δεῖ, Α Eq. 577). 

ν ἡ δὲ στλεγγὶς τῶν πρός τί ἐστι καὶ τῶν 
οὐ πρός τι. τὰ μὲν πρὸς ἕν τι µόνον ἐστί, 
καὶ οὐκ ἄν τις αὐτοῖς πρὸς ἆλλο τι χρή: 
σωιτο, ὥσπερ τῇ ὄψει πρὸς µόνον τὸ ὁρᾶν: 
τὰ δὲ καὶ πρὸς ἄλλο τι, πρὸς ὃ οὐ πέφυκε, 
χρήσαιτο ἄν τις. τῇ γοῦν στλεγγίδι χρή- 
σαιτο ἄν τις οὐ µύνον πρὺς τὸ περιξύεσθαι 

ςιλβωνίδης -- ςοιχῶμεν 

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ ἀρύσασθαι. 
ςοά τὸ ταμιεῖον, διὰ τὸ παράκεγκες επι 

“στοάς τε καρποῦ βακχίου τε νάµατος, ὃ 

αἷς ὁ σῖτος καὶ ὁ οἶνο, “4ριστοφώς: 
Ecel. 14). 

σοά ἡ ἐν “9ήναις ὁιωτριβή, ὁιὰ το ο) 
μικροῦ, στωικοὶ δὲ οἱ ἀπ αὐτῆς, διὰ τν 
μεγάλου" τις ὠνομάζετο ΙΠεισιαγάκτω 
ση 4 * 3 ⸗ ὕστερο» δὲ ζωγραφηνεῖσα ποικίλη ἐκληὺτ. 

Στόβηρα πόλις. 
- / 4 

ςοιβάζω συνάγω. 
σοιβή» σωρόν. ρισταφάνης Ran. 115: 

.”.. J * } 4 νε ᾿ με 

χάν πε ὁἷς εἴπω ταῦύτὸν Ἠ στοιβην τη 

ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγα, κατάπτυσο»,  ὧτ 

τοῦ κἄν τι ἐλάχιστον ῥῆιια περισσὺν εἴρι: 
καὶ παρέλκον ἐν τῷ λύγῳ. ἀπὸ τῆς στοιβῖς 
τῶν φορτίων ἡ µεταφορά. 

σοιχεῖα ἀρχαί «αμάσκιος ᾿' στοιχ 
πρῶτα καὶ μέγιστα τῆς τῶν ὄντων πολυδεν- 
µονος ἱστορίας ἔρως Φφιλοπονία ἀγχίνοια, 
οἱ ν. ἔρως b. 

— { ή —*3 — - 

ςοιχεῖα αἱ εἰκύνες καὶ διαπλάσεις τῶν 
εἰ 4 ο - . * — ⁊ 

ὀνείρων αἱ δι ὀλίγου η πολλοῦ χρόνου τη 
ἔκβασιν ἔχησαι. οἳ, Artemid. 1 3. 

* — 7 

ςοιχεῖο». στοιχεῖόν ἐστιν ἐξ οὗ πρι» 
γίνεται τὰ γινόμενα καὶ εἷς ὃ ἔσχατον ὧνα 
λύεται. τὰ δὴ ὁ΄ στοιχεῖα εἶναι ὑμοῦ τὴ) 
* , ⸗ J— . * . ἄποιον οὐσίαν, τὴν ὕλην. εἶναι δὲ τὸ κό 

— 4 . .4 κ [4 4 . 2 

πῦρ Φερμόν, τὸ δὲ υόωρ υγρό», τὸν ές 
ψυχρόν, τὴν γῆν ξηράν. οὐ μὴν ἀλλὰ κα 
ἔτι ἐν τῷ ἀέρι εἶναι τὸ αὐτὸ µέρος. ὧν 

’ : 1 1 * * “8 — 258 
τάτω μεν οὖν είναι τὸ πῦρ, ο οσδὴ αἰθθε 

. ζ — καλεῖσθαωι, ἐν ᾧ πρώτην τὴν τῶν ἁπλανῶ 
σφαῖραν γενρᾶσθαι, εἶτα τὴν τῶν πλανωμ- 
ρω», μεῷ ἣν τὸν ἀέρα, εἶτα τὸ ὕδωρ" ἑτε 

΄ 4 ” 4 - 6 — 

στά µην δὲ πάντων τὴ» γή», µέσην ἀπι 
1 

των» οὐσαν. Diog. L.7 137. 
ςαιχειοῦσι διατυποῦσι. 
σοιχειώδη τὰ εἰσαγωγικά, τὰ πρώϊα 

καὶ τὰ τῆς ἀρχῆς. 
ςοιχείωσις ἀκριῤεςάτη ἐπιτομή, ἡ προ 

τη µάθησις ἦτοι διάταξις. 
σοιχηδό» κατὰ τάξιν. 
σοίχηµα ῥούλημα, κοινὴ κρίσις, 
σοιχίζω τὸ περικυχλῶ τὴν πόλιν, σοι: 

χῶ δὲ τὸ συμφωνῶ. 
σοιχομυθεῖν ἐφεξῆς λέγειν. 
ςοῖχος ἡ τάξις. 

σοιχῶμεν πειθώµεθα, ἀρεσκώμεώθας μὲ 
στοιχῶώμεν ἑαυτοῖς, φασὶν οἱ πατέρες." 



ςολάς -- ἔραγγουριῶ 

Ἰ σολάς' Ἐενοφῶν (Απαὺ. 4 1 18) ᾿τοξευ- 
. Φεὶς διὼ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς στολάδος εἷς 

τὰς πλευράς. 

ςόλιον ἡ στολή, καὶ ςολές στολίδος" 
““ἄκρητον θλίβων νέκταρ ἀπὸ στολίδων᾽ (ΑΡ 
7 27) καὶ αὖθις (Μ. Anton. 7) μὴ ἐν στο- 
λίῳ κατ οἶχον περιπατεῖν, 

σύλος καὶ τὸ πεζικὸν στράτευμα" 4ρ- 
ριανός '' Ὑποράκις μαθὼν τὺν στύλον βασι- 
λέως ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ἐπικράτειαν γενόμενον 
ἔφυγεν. "οὕτω πεπραγότων αὐτῷ τῶν ἐκ- 

: πεμφδέντων τῷ πρώτῳ στόλῳ, τὸν παῖδα 

τῆς στρατηγίας κατεµέμφετο. καὶ αὖθις 
(8 ΡΗΙΙ, 408) “τούμὸν ἐν σμικρῷ µέρος ποιά- 

. µενοι, τὸν οἴκαδ ἤπειγον στύλο». κυρίως 
δὲ ὦ ναυτικός. 

Ἀτόλω» ὄνομα κύριον. 
.. σύµμα τὸ ἔμπροσθεν µέρος τοῦ στρατῦ" 
Ξενοφῶν (Anab. ὃ 4 49) "κελεύει ἀπὸ τὸ ςό- 
κατος συκιπέµψαι ἄνδρας' μακρὰν γὰρ ἦν 
ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν." 

α-.. σόµα ἡφωνὴ παρὰ τοῖς παλαιοῖς" Ὅμη- 
ϱος (8) "πολέμη στόμα. καὶ αὖδις "ὃ 
δὲ ἀνθίσταται, καὶ κατὰ στύµα παίων βια- 

. ζομένες ἀνήρει,͵ τουτέσει κατὰ πρόσωπο». 
-ε. ςσύµμα παρὰ τῇ Φείᾳ γραφῇ τῆς διανοίας 

ἡ προθυμία. Theodoret. in Ps. 119 191. 
σόμαργος φλύαρος' Ηλέκτρα φησί (8 

606) ᾿κήρυσσέ κ’ εἰς ἅπαντας, εἴτε χρὴ κα- 
κὴν εἴτε στόµμαργον εἰτ ἀναιδείας πλέαν. 

ςύµαχος λαιμύς. ὅτι οἱ παλαιοὶ ἰατροὶ 
τὸν στόµαχον καρδίαν ἐκάλην, ἔνθεν καὶ 
καρδιωγµός. 6]. Thue. 2 49. 

ςσοµίας ἵππος ἀπειθὴς καὶ βίαιος" ὃν 
τινες ἄστομόν φασι. οἵ. v. ἄστομοι. 

ςσόµμφακα (Α Nub. 1970) τραχὺν ἢ κοµ- 
παςή», καὶ στομφάσαι τὸ ἀλαζονεύσασθαι, | 
σύνῶετος ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ στόματος καὶ τᾷ 
ὄμφακος, ἵνα ᾖ λέγων, ὄμφακας ἔχων ἐν τῷ 
στόµατι τοὺς μύθους. λέγει δὲ περὶ «4ἰσχύ- 
λου τοῦ ποιητοῦ. 

ςσομώσῃς παροξύνῃς' Αρισοφάνης ub. 
111) ᾿δίδασκε καὶ ἐ κόλαξε, καὶ ἱ µέμνησ΄ ὃ όπως 
εὖ µοι στομώσεις αὐτόν, ἐπὶ μὲν Φάτερα 
οἵαν δικιδίοις, τὴν ὁ) ἑτέραν αὐτοῦ γνάθον 
ςόµωσο» οἵαν ἐς τὰ µείζω πράγματα, ἀντὶ 
τοῦ ὀξυνεῖς, ὡς ἐπὶ σιδήρου, μεταφορικῶς, | ̓ 
ἀντὶ τοῦ ἀκονήσεις. ἡ μεταφορὰ ἀπὺ τῶν 
μαχαιρῶ». οἵω» δέ, τουτέστι δυνατὴν καὶ 
ἔμπειρον εἰς τὸ λέγειν ὁίκας. μµεζω δὲ 
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πράγματα τὰ ἄδικα, τὰ ἐμφιλόσοφα. ὑπο- 
κοριστικῶς δὲ εἶπε δικιδίοις. 

ςεόµωσις δείνωσις, πανουργία᾿ 

794) 

στύµα, πολλὴν ἔχον στόµωσιν. 
πωσον ἀντὶ τοῦ ὄξυνον. 

σόναχος στεναγµός. 

ςονόεσσα στεναγμὺν ἔχουσα, καὶ στό- 
νος στεναγµός, 

ςορέσαι (Hom. Ι 621) στρῶσαι. 
ςύρθυγξ τὸ ἄκρον τοῦ ὁόρατος, ἢ 

τοῦ βέλους σιδήριο». ᾿ 
ςόρνῄῃσι ζώναις' "αἱ δὲ γυναῖκες στόρ- 

νησι» ἀνέστεφον», ̓  περὶ Θησέως. 
ςσορνύντες. 
ἀτούδιος δυνάστης, ὃς καὶ τὴν περι- 

Αόητον μονὴν ἔκτισεν. ὁ αὐτὸς Σεούδιος 
ὀυνάστης κτίζει τὸν »αὸν τοῦ ἀρχιστρατήγά 
Νακωλείας, ἓν ᾧ φέρονται καὶ στίχοι ἧρωι- 
κοέ 'Στούδιος ἀγλαὸν οἶκον ἐδείματο: καρ- 
παλίμως δὲ ὧν κάµεν εὕρατο μισθό», ἑλὼν 
ὑπατπίδα ῥάβδον.", 

ςσοχασµός συλλογισκώς. 

Φτράβαξ ὄνομα κύριον. 
ἀτράῤω» -ἁμασεὺς φιλόσοφος γέγονεν 

ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος. ἔγραψε γεωγραφία» 
ἐν ῥιῤλίοις ιζ. 

ςραγγαλέδες τὰ ὁύσλυτα ἅμματα. Φε- 
ρεκράτης «4ὐτομύλοις ᾽ὑμεῖς γὰρ ἀεὶ σραγ- 
— ἐσφέγγετε.) 

ςραγγαλιῶδες ὁμεστραμμένον. "Ὁ οὲ 
ἐκέλευσεν αὐτὸν μαστιγοῦσθαι τῇ µάστειγι 
τῇ στραγγαλωτῇ (απ ἀστραγαλωτῇ). ὃ δὲ 

Φος 
τὸ σὸν ὁ) ἀφῖκται δεῦρ ὑπόβλητον 

καὶ στό- 

* 

το 

ἔξαρνος ἦν μηδὲν εἰρηκέναι. 
ςραγ7εύεται διαµέλλει, οὐκ εὐθὺς πο- 

ρεύεται, ὥσπερ νεάζει καὶ χρονίζει καὶ ῥᾳ- 
Φυμεῖ. (A Nub. 505) "κνπτάζεις έχων περὶ 
[τν δύραν ἀττικῶς περιττεύει τὸ ἔχων' 

Γτὸ δὲ αυπτάζεις ἀντὶ τοῦ σεραγγεύῃ καὶ 
ῥιατρίβεις. καἰςραγγεύομαι ἀναβάλλομαι, 
διατρέβω. ἅπαξ οὖν φησὶ δόξαν τί παρέλκω 
καὶ µέλλω καὶ διατρίβω καὶ ἀναδύομαι. 

σραγγουρία ἡ ὀυσουρία" «Α Vesp. 805) 
Ἱσοφόν Ίγὲ τουτὶ καὶ γέροντι πρόσφορο» 
ἐξεῦρ) ἀτεχνῶς φάρμακο» στραγγουρίας." 

ςραγγουριῶ , Αριστοφάνης (Τι. 622) 
“στραγγουριῶ γαρ" ἐχδὲς ἐ ἔφαγον κάρδαμα.᾽ 
ἐπισχετικὰ γάρ ἐσιν οὔρων τὰ κάρδαμα καὶ 
πτύσµατος, καὶ διὰ τοῦτό φασι τοὺς ΠΠέρ- 

σας χρῆσώαι αὐτοῖς" φυλάστονται γὰρ πολλὰ 
62” 
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πτύει» καὶ οὐρεῖν καὶ ἀπομύττεσθαι. 
ςραγός ἀναιδής, σκολιός, στρεβλός, δύσ- 

χολος. 
ςραγότερος ἀναιδέστερος' ὁ ἅγιος Bu- 

σίλειος ἐν τῷ κατὰ μιεθυόντων ᾽ μή πως ὁ 
μὲν ἀνυπύτακτος σεραγότερος γένηται, ὁ δὲ 

κατανενυγιιένος τῇ περισσοτέρα λύπῃ κατα- 
ποθῇ. 

ςρατεία τὸ ἀξίωμα. 
ςρατεία ἡ ἐνέργεια καὶ ὥσπερ πάλη. 
ςρατεία ἐν τοῖς ἐπωνύμοις. «4ἰσχίνης 

ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας. 4ριστοτέλης 

τοίνυν δεδήλωκεν ἐν “4θηναίων πολιτείᾳ, τίς 
ἦν ἡ ἐν τοῖς ἐπωνύμοις στρατεία΄ εἰσι 

γάρ φησιν ᾿ἐπώνυμοι μὲν οἱ τῶν φυλῶν, 

4’ δὲ καὶ μ΄ οἱ τῶν ἡλικιῶν. οἱ δὲ ἔφηβοι 
ἐγγθαφόμενοι πρότερον μὲν εἲς λελευκασμένα 
7θαιιατεῖα ἐνεγράφοντο, καὶ ἐπεγράφοντο 
αὐτοῖς ὃ τε ἄρχων ἐφ᾽ οὗ ἐνε άφησαν, καὶ 
ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρῳ ἐπιδεδημηκώς. νῦν 

δὲ εἰς τὴν ῥουλὴν ἀναγράφονται.͵ καὶ μετ 
ὀλίγα ᾿χρῶνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὺς 
τὰς στρατείας" καὶ ὅταν ἡλικίαν ἐκπέμπω- 
σι», προσγράφουσιν ἀπὸ τίνος ἄρχοντος ἐπω- 
νύμου μέχρι τίνος δεῖ στρατεύεσθαι. Harp. 

ςερατήγηµια σόφισμα, ἡ τοῦ στρατοῦ 
ἡγεμονία, ἡ κατόρθωσις. 

ςρατηγία τὸ ἀξίωμα. τρεῖς τρόποι εἰσὶ 
καθ οὓς ἐφίεταί τις στρατηγίας, κατὰ λό- 

7ο» αὐτῇ προσιών, εἷς μὲν ὁ διὰ τῶν» ὑπο- 
μνηµάτων καὶ τῆς ἐκ τούτων κατασκενῆς, 
ἕεερος δὲ ὁ κμεθοδικὺς καὶ ἡ παρὰ τῶν ἐμ- 
πείρων ἀνδρῶν παράδοσις, τρίτος δὲ ὁ διὰ 

τῆς ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν» πραγμάτων ἕξεως καὶ 

τριῤῆς., οὕτω φησὶ Πολύβιος (1 ϐ) ὁ 

ςραγός -- 

b 

οτι 

τριῶν ὄντων τρόπων καν οὓς ἐφίενται ; πάν- 
τες στρατηγίας οἱ κατὰ λόγο» αὐτ; προσ- 

ιόντες, πρώτου μὲν διὰ τῶν ὑπομνημάτων 
καὶ τῆς ἐκ τούτω» κατασκευῆς, ἑτέρου δὲ 
τοῦ μεθ οδικοῦ καὶ τῆς παρὰ τῶν ἐμπείρων 
ἀνδρῶν παραδόσεως, τρίτου δὲ τοῦ ὁιὰ τῆς 
ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων» ἔξεως καὶ τριῤῆς, 
πάντων Ίσα» πούτων ἀνεννόητοι οἱ τῶν 
᾽4χαιῶν στρατηγοὶ ἁπλῶς. 

ςρατηγιᾶν ἐπιφυμεῖν τῆς στρατηγίας, 

καὶ σρατηγιῶντα στρατηγίας ὀρεγόμενον" 
Ιώσηπος G. 1. 9 91 3) "ᾗδη ὁ) αὐτὸν στρα- 
τηγιῶντα καὶ μειζόνων ἐφιέμενον ἔνδεια χρη- 
µάτω» κατεῖχε. 

. ςσρατήγιον τὸ στρατύπεδον ἀττικῶς" 

Στράτων ἢ 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 794) "μέσον δὲ προσμοὶς, 
στρατήγιο».. καὶ αὖθις ''συνηθροισµέωα 
περὶ τὸ στρατήγιον. 

ςρατήγιο» ὁ τόπος τοῦ στρατηγδ’ 
μὲν ἡγεμόνες πρὸς τὸ στρατήγιον, ἡ δὲ πἲτ' 
θὺς ἐπὶ τὰς ἰδίας σκηνὰς ἔφεον. 

ςρατηγὶς ναὔς. 
ςερατηγοί. οἱ καθ ἕκαστον ἐνιατω 

χειροτονούμενοι στρατηγοὶ ἦσαν" «{πιοσὺ: 
νης ἐν Φιλιππικοῖς. 'στρατηγὸν εἶχον τὸ 
μὲν ἀόκνῳ τε καὶ φρασεῖ ἐς τοὺς χινδύνοι: 

λαμπρόν, τἆλλω δὲ ἀφανῆ καὶ ἐκ ταπευ 
ηὐξημένον καὶ τοῖς δοκιμωτάτοις ὕποπια 

καὶ τῷ παρ ἀξίαν εὐδοχιμεῖν ἐπίφῦονον. 
ςρατηγῶ γενικῇ. 
ςσρατιά τὸ τῶν στρατιωτῶν ὑπὸ ἔτι 

ἔπαρχον τάγα, στρατεία δὲ τὸ ἀξίωμα 
ὅτε δὲ λέει ἡ γραφὴ (9 Ῥατα!. 33 3) πι 
ΠΗωνασσῆ ὅτι ἐλάτρευσε τῇ στρατιᾷ τα 
οὐρανοῦ, τὺν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τὸ; 
ἀστέρας λέγει. 

ςρατιώτης ἀρσενικόν. 
. 
ςρατοπεδεία, 
ςρατοπεδευσάµενοι, 
ςρατύπεδον ἐποιήσαντο ἀντὶ το 

σκη»νάς. δύο γὰρ σηµαίνει ἡ λέξις, καὶ τ' 

στράτευμα καὶ τὸν τόπο» τοῦ αφατεύµατο, 
ἐξυμώτερο» δέ ἐστιν ἐπὶ τᾶ τύπε λέγεσθαι 
οἷον τᾷ στρατᾶ τὸ πέδον. 

ςρατός τὸ πλῆθος τῶν πολεκιούντων, « 

δὲ τόπος στρατόπεδον' λέγεται γὰρ το 
στρατοῦ τὸ πέδον. 

Στράττις «4Φηναῖος κωμικός. τῶν ὁρα” 
µιάτω» αὐτοῦ ἐστὶ ταῦτα, 4νθρωποραίστι:, 
Αταλάντη, “4γαθοὶ ἦτοι ἀργυρία ἀφανισμό;. 
Ἰφιγέρων, Καλλιππίδης, Κινησίας, {μι 
µέδω», ἸἨακεδύνες, Μήδεια, Τρωέλος, Φου 
νισσαι, Φιλοκτήτης, Ἀρύσιππος, 1 {αν σανία:, 
ἵυχασταί, ὡς φησιν “ἀθήναιος ἐν τῷ 
ῥιῤλίῳ τῶν «{ειπνοσοφιστῶν. 

Στράττις Ὀλύνθιος ἱστορικὸς περὶ τι: 
λεξάνδρου ἐφημερίδων, περὶ ποτακῶν αν 
κρηνῶν καὶ λιμνῶν, περὶ τῆς ᾽4λεξάνδρυ: 
— βιβλία ἐ. 

τράτω»ν κωμικὸς τῆς μέσης κιοιιωδής» 

τῶν δραµάτω» αὐτοῦ ἦν Φοῖνιξ. 
τράτων -ἄαμψακηνὸς, φιλόσοφος, θιο) 

φράστου }»ώριμος χαὶ διάδοχος, υιὸς di 
“4ρκεσιλάου ἡ “ἀρκεσίου, ὃς ἐπεκλήθη φι- 

 λὶ 

Φηλευκὸν ὁὲ ὃν 
τοῦ 



Στράτωνο -- Στρούθης 

χὺς διὰ τὸ παρ ὀντιναοῦν ἐπιμεληδῆναι 
ς φυσιχῆς φΦεωρίας. καθηγήσατο δὲ καὶ 
τολεμαίου τοῦ ἐπικληθέντος φιλαδέλφου, 

ἱ ἔγραψε βιῤλία πολλά. 
Στράτων ἀεὶ ἐξυρᾶτο καὶ Κλεισθένης 
Γπῷ φαίνεσθαι ἀεὶ νέο. “Αριστοφάνης 
ἂι, 19) “ὦ Φερμόβουλο» πρωκτὸν ἐἔξυρη- 
ει τοιύνδε ὁ) ὦ πίθηκε τὸν πώγων ἔχων 
αῦχος ἡμῖν ἦλθες ἑξυρημένος! ῥδὲ δὲ τίς 
4 ἐστίν; οὐ ἁήπου τεράτων. 
εράτωρ στράτωρος εἶδος ἀξιώματος. 
ερεβλός δύσκολος, καμπύλος: (A Ran. 
) “"στρεβλοῖσι παλαίσµασι τοῖς μετὰ 
ψεως εὑρισκομένοις καὶ ἀφανέσι. 

ερεβλούμενος δεσμούμενος, μαστιζό- 
ος, «ἄἰλιανός καὶ τοὺς ὑπηρέτας αὐτῷ 
(βαλόντες εἷς τὸ Θέατρο» καλδσι τὸ πλ 

, καὶ ἐκεῖνον παράγουσι καὶ στρεῤλοῦσι”" 
χατατεινόµενος ἀληθῆ λέγει, καὶ πυρὶ 
αδίδοται.. Ὁ δὲ οὐκ ἔστι τῶν δεινῶν 
αρέλειπε, τοὺς μὲν στρεῤλούμενος χάριτι 
ἑπαρχόντων. οἵ. ν. κατατείνας. 
(ρεπταέγλαν" 4ριστοφάνης MNuh. 394) 
ἔτ' ἄρ ἐποίουν ὑγρᾶν »εφελᾶν σρεπταί- 
. δάιον ὁὀρμάν.͵ τοῦτο Φιλόξενος ὁ ὁι" 
αιβοποιὸς εἶπεν. ἐπεὶ οὖν συνδέτοις καὶ 
πλόκοις οἱ διθυραιιβοποιοὶ χρῶ»ται λέ- 

. κατὰ τὸν ἐκείνω» ζζλον καὶ αὐτὸς 
ύταις χρῆται. Φηλοῖ οὖν ἄντικρυς τὸ 
ἴραμμένο» διὰ τὴν ἀηδίαν τούτω» ἐν 
συνθέτοις. στρεπταίγλαν δὲ τὴν στρέ- 
ταν τὴν αἴγλην καὶ ἀφανίεσαν. 

ρεπτός περιδέραιος κόσμος" "ὃ δὲ λα- 
ος τῇ λαιᾷ τοῦ στρεπτοῦ, ὃν δὴ χρυ- 

ἔφερεν ἀμφὶ τῇ δέρη. καὶ αὖθις (ΑΡ 

) * ἱσερεπτὸν Βασσαρικοῦ ῥόμβον ὣιά- 

πύωπα.) 

ρεπτούς πλακούντων εἶδος, ὡς An- 

λένης ὑπὲρ Ἱκτησιφῶντος (360). Πατρ. 

ρεφεδίνη εν. Hom. Π 703. 

θεφοδικοπα»ουργία. συντέθειται ἡ 

παρὰ τὸ στρεβλὸν ἠψος καὶ συκοφα». 

. ριστοφάνης Ὄρυνισι (1468) ᾿Ἰπικρὰν 

ὄψει στρεφοδικοπανουργίαν.' 
ετρέψα πύλις τῆς Θράκης, καὶ οἳ πο- 

:ῴτρεψαῖοι. 

ρεψίμαλλος ἄνθρωπος ὁ μὴ ἁπλᾶς, 
τῶν ἐρίων τῶν συνεστραµμένους τοὺς 
ιοὺς ἐχόντω». 

3 

* 

* — 

; — 

. 

αν. 

1 

* 

— 

981 

ῥίκας" ριστοφάνης Νεφέλαις (438) ''ἀλλ' 
ῥσ ἐμαυτῷ στρεψοδικῆσαι καὶ τοὺς χρή: 
στας διολισθεῖν, τουτέστι τοὺς δανειστὰς 

ἐκφυγεῖν. 
«ςρῇῆνος. εἰς τὴν παλαιὰν τοῦτο πεῖται 
Regg. 19 38). ''τὺ στρῆνός σου ἀνέβη ἐν 

τοῖς ὠσέ µου, τοντέστι-- καὶ στρηνιῶ 
ἀτακτ. 

ςρικτό». οὕτω καλεῖται παρὰ Ῥωμαίοις 
τὸ ἐστενωμένον χαὶ ἁπλατὲς ἐπὶ παντὸς εἰ- 

όους, κυρίως δὲ ἐπὶ ὑποδήματος. 

εριφ»ός σφιγκτός, στερεός. 
ερέφ»νος τὸ νευρῶδες κρέας τῶν ῥοῶν" 

ἔστι δὲ καὶ βοτάνη ἄβρωτος Ἰώῤβ «0 18) 
᾿στρίφνος ἁμάσητος ἀκατάποτος.' 

ςροβεῖ ταράττει, κινεῖ, περιφοβεῖ, κα: 
ταπονεῖ. 

σερύβῤει, τουτέστιν ἀνάκρινε, δοκίμαζε, 
περίφερε τῇδε κἀκεῖσε, πυκνόν τι κι συνε- 
τὸν ποιήσας φρύνημα καὶ σκεψάμενος. 4ρ:- 
στοφάνης Νεφέλαις (102) | φρόντιξε δὴ καὶ 
ὁιάθρει, πάντα τρύπον τε σαυτὸν στρόρει 

πυκνώσας, καὶ αὖδις (Έη. 385) "ἀλλ ἔπιδι 
καὶ στρόβει" νῦν γὰρ ἔχεται µέσος. ἥ µιε- 
ταφορὰ ἀπὸ τῶν παλαιστῶν τῶν τὰ μέσα 
λαμβανόντων καὶ ἐκ τοῦ κρείττονος γινοµέ- 
ρ(υ». 

ςεοόβιλοι Ἰαρκίνου τοῦ ποιητοῦ υἱοί, 
ὡς “ἄριστοφάνης (Ρας, 864), οὓς καὶ γνλιο- 
τραχήλους εἴρηκε. καὶ παροιμία 'εὐδαιμο- 
νέστερος τῶν ἸΚαρκίνου στροβίλων, ἀντὶ 
τοῦ κακοδαιµονέστερος, ἐν εἰρωνεία. στρύβι: 
λοι καὶ οἱ κοχλίωι καὶ οἱ Φαλάσσιοι κήρυκες. 

Στούβιλος ἡ νῆσος. καὶ εἶδος ὀρχή- 
σέως, καὶ ὁ τοῦ δένδρου καρπὺς τῆς πίτυος" 
ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 932) "καὶ ξανύοἱ µυε- 
λοὶ ἐκ στροβίλω».”. καὶ εἶδος ἀνέμου": "τό 
τε πνεῦμα κατελιὸν εἰς τὸ πεδίο» πολὺ Φύελ- 
λάν τε καὶ στροβίλους ἤγειρεν, ὥστε τὸ χα- 
Φεστικὺς νυκτὺς διαφέρει» οὐδέν.” 

ςουγγύλοις ὁήμασι πιδανοῖς ἡ 
»ούργοις" “ριστοφάνης Ach. 686) ἐς τάχος 

παίει δυνάπτων στρο) γγύλοις τοῖς ῥήμασι. 
Στρομβιχίδης ὄνομα κύριον. 
ςερόμβος ῥόμβος, ἀπὸ τοῦ περιστρέφε- 

σθαι (Ποπη, Ἐ 419). 
Στρομφίδες νῆσοι μεταξὺ ζΖακύνδου 

καὶ Ἠλιδος κείµενω. Harp. 

Στρούθης σατράπης τις ῥασιλικὸς ἦν. 

πα- 

ρεψοδικῆσαι ἀντὶ τοῦ στρέψαι τὰς Harp. 



082 ςρουθίζων -- 

ςερουθίζω» τρίζω». 
ςερουδός. οὕτως «ἄττικοί. (Α Ῥας, 580) 

’' Σοφοκλέους μελῶ», κιχλῶν”' στρουνῶ». ὃδο- 
κοῦσι πρὺς τρυφὴν ἐκ τῶν ἄλλων πετεινῶν 
περισπούδαστοι εἶναι μᾶλλον. ἀἄεὶ δὲ τὸν 
Σοφοκλέα “4ριστοφάνης σεμινολογεῖ": τὸ γὰρ 
κάλλιστον τῶν ἐδεσμάτων μετὰ τὴν αὐτοῦ 
μνήμην εὐθὺς ἐπήγαγεν, ἐνδεικνύμενος ὡς 
πάντων τῶν ποιημάτων «ναγκαιότερά εἶσι 
τὰ αὐτοῦ ποιήματα, τῇ χρήσει τῶν κιχλών 
παραβαλλόμενα. 

ςροῦςθος ὁ λελωῤημένος. 

ςσροφαῖον. οὕτως ἐκάλου» τὺν παρὰ 

τῇ Νύρᾳ ἱδρυμένον δαίμονα, ἅμα δὲ παρὰ 
τὸ στρέφει τὰ πράγματα" οἳ δὲ τοῦτο 
ποιοῦντες πανοῦργοι λέγονται. “4ριστοφάνης 
ΠΗλούτῳ (1154) "παρὰ τὴν Φύραν ςσροφαῖον 
ἱδρύσασθέ µε. ἐπωνυμία δέ ἐστιν Ἑρμοῦ 
παρὰ τὸ ταῖς φΦύραις ἱδρῦσθαι ἐπὶ φυλαχῇ 
τῶν ἄλλων κλεπτῶ»: οὗτοι γὰρ ὀπίσω τῶν 
δυρῶν εἰώθασι καὶ ἀναδύεσθαι καὶ ὅλως 
πανουργεύεσθαι. 

ςτροφάλιγξ ἡ συστροφή, καὶ «ροφά- 
λιγΥε «Ποιῃ. 11775) τῇ συστροηῇ. 

ςροφάς ἀντιλογίας. 

ςροφή. ἐκ τῶν “4ριστοφάνους Ὀρνί. 
θων (749) ᾠδὴ ἤ ῆτοι στροφή ᾿ μοῦσα λοχμαία 
ποικίλη, μεν) ἧς ἐγὼ νάπαισι κορυφαῖς r 
ἐν ὀρείαις ἱζόμενος µελίας ἐπὶ φυλλοκόμου” 
καὶ τὰ ἑξῆς. 

ςρόφιγξ στροφή, κίνησις. ἢ ἀπὸ τοῦ 
συστρέφειν καὶ πανουργεύεσθαι (Α Ran. 919). 

.. σρόφιον τὸ στρογγύλον ζωνάριον" ρι- 
στοφάνης (19. 930) "τὸ σερόφιον ἤδη λυό- 
µενο».' “"ἁλουργὴ ἀμπεχόμενος, καὶ κόμη» 
τρέφων χρυσῷ στροφίῳ νεκοσμημιένην' (οί, 
ν. Μάγνης). "ἡ οὐκ ἐξείργασται ὡς στρόφιο» 
ὁιαδήματι καὶ λαγὼς ἐλάφῳ καὶ κάµηλος 
ἐλέφαντι καὶ κρόκος μύροις καὶ ὅσα ἄλλα 
ἐστὶν εὐώδη, καὶ χοῖρος καὶ ὄρνιδες ταῖς 
ἑαυτῶν σαρξὶ τὸν αὐτὸν οὐκ ἔχουσι λόγον” 
(Artemid. 4 ρ. 308). λέγεται καὶ στρόφος 
τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν ερόφιο», ὃ ἐστιν ἐρεῶν' 
'Ἡρόδοτος (4 60). 
b ςρόφιον ὃ οἱ ἱερες φοροῦσι. 

ςρύφις ὁ εὔστροφος ἐν τοῖς πράγµασιν' 
ἀπὸ τᾷ «ροφέως ἡ µεταφορά" καὶ ὁ εὐκίνη- 
τος. sch. A Nub. 460. 

Στρυγγαῖος ὄνομα κύριον. 
Στρύμµη νῆσος ἄποικος Θασίων. ἔστει 

ςσυφελισμούς 

δὲ ἐμπόριον Θασίω». Harp. 
Ἀτρυμόνος ποταμός. 
6ρυφ»ό»ν σκληρόν' (Α γεψρ. 810) 

σον αὐτοῦ τὸ στρυφνὸν καὶ πρίγινον —8* 

σρωμνή ἡ κλίνη. 
σρωννύω. 
Στρῶτες ἔθνος. 
ςρωτήρ. τὰ μικρὰ δοχίδια τὰ ἐπώω 

τῶν δοροδόκων τιθέµενα στρωτηρας ἔλεγον. 
ςρωφᾶσδαι (Ποπ. I 463) στερέφεσδα.. 
ςυγεῖ μισεῖ, ἡ φοβεῖται, ἀπὸ τῆς Σε: 

γός, ἥτις ἐστὶ πηγὴ ἐν Ador. 
συγερῆς. καὶ ςυγερός ὁ µισητός. 

ςυγερῷ µισητῷ, ἢ φοβουμένῳ. 
ςυγερωπός ὃ µισητός. 
ςυγητός µισητός. 
ὀτυγὸς µμελανοκάρδιος πέτρα. ἐν 

τὸ τῆς λέξεως σφοδρὸν εἶπε µελανοκάρδω» 
οὐ γὰρ ἔχει καρδίων ἡ πέτρα. “άριστος: 
νης Βατράχοις (479). κΣεὺξ γὰρ κρήνη 5 
“Άδου, ὄρχος διῶν, ἀπὸ τῆς στυγνότητος. 

συλίτης ὁ ἐπὶ χίονος ἱστάμενος. 

ςύπη" "πηγνύντες εἰς τὴν γῆν ὀρθὰ τὸ 
ςύπη, ψαύοντα ἀλλήλων, ἐν ἡμικυκλίῃ στι 
ματι. στύππη δὲ τὸ στυππεῖον"' Ἰώστπε 
πληρώσαντες τὴν στοὰν στύππης, πρὺς ὁ 
ἀσφάλτου τε καὶ πίσσης.' στυπεῖον ὃὲ 

σύππαξ, στρατηγὸς “4δηναίων Είτε: 

της, ἑωροδόκος καὶ προδότης, ὃς καὶ οἲν 

λετο ὑπὸ τῶν λ’. οἳ δὲ ὡς πιῶν κώνενν. 
ςεύραξ ὁ σαυρωτὴρ καλούμενος, {τη 

ῥόρατος ἀρχή, ἐφᾳ᾽ { στηρίζεται. 
ςύραξ τὸ κάτω τοῦ δόρατος τραγτλο» 

ὃ καταπηγρύειν εἰς τὶν γη» εἰώθασι. 8 
Θουκυδίδης φησί (Ὁ 4) "Ἱσεερακίῳ ἀκονηι 
ἀντὶ ῥαλάνου χρησάµενος εἰς τὸν μοχρ 
(Πατρ.). καὶ στυρακέζω ἕλκω. 

ςυφεδα»ός' (Α Vesp. 1255) ᾿ὁ 
στυφεδανὲ καὶ χοιρόθλιΨ, ποθεῖς, ἐρῶν 
ἔοικας ὡραίας σοροῦ. 

ςυφελίξαι σεῖσαι, κακῶσαι, διῶξαι ἡἱ 

Τ120) "καί ποτέ µιν στυφελιζοµένου οχτῖ: 

κος παριόντα φασὶν ἐποικεεῖραε, καὶ το 

φάσθαι ἔπος' παῦσαι, μηδὲ ῥάπι ἐπ 
φίλου ἀγέρος ἐστί. 

ςυφελισμούς ὀργάς, ὕβρεις, «ένο» 

λοιδορίας" "οἵας δὲ Ἀράτης ὀργὰς με 
ἠνέσχετο καὶ στυφελισµούς, ὃς ἀπὸ σµκῖ: 
δαπάνης ὑμᾶς ἀριστίζων ἀπέπεμπιν, 48 
στοφάνης Ἱππεῦσι (534). καὶ ἐν ανδανὸ 

θε * 
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Ίθι στυφελῶν ἀπὸ πετρῶ» ὀστρακόεντά τε 
τα καὶ ἀγκύλα γυῖα κεάσοτ.' 
ςυφοκόµπος ὁ µάχιµος ὄρτυξ, παρὰ 
στερεῶς κόπτειν’ (Α Αν. 1299) “ὑπὸ στυ- 

ιχόµπου τὴν κεφαλὴν πεπληγµένος. 
ςωβύσσω ῥῆμα. 

4 4 ς 4 . * 

σωικοί. Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἀνακάμπτω» 

τῇ ποικίλη στοᾷ καὶ Πεισιανακτείῳ, ὕςε- 
ν δὲ ἀπὸ τῆς γραφῆς τοῦ ζωγράφου Πο- 

, { J rrutou ποικίλῃ κληώΦείσῃ, διετίθετο τοὺς 
οὓς, ἐπὶ τῶν λ΄ πολιτῶν πρὸς τοῖς χιλίοις 
ρακόσιοι ἀνῄρηντο ἐν αὐτῷ. προσῄεσαν 
λοιπὸν ἀκούοντες αὐτοῦ, καὶ ὁιὰ τοῦτο 

νικοὶ ἐκλήθησαν οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πρότερον 
νώνειοι καλέµενοι. Ὠ]ομ. Ἱ,. 7 5. 
ςζωμύλεῦρος. 

σωμυλία ἡ κατὰ ἀστειότητα ἁπάτη 
λέρχομένη. 
ζωμυλιοσυλλεκτάδη, τουτέστι στω- 

ία ῥήματα συλλέγων, «4ριστοφάνης Bu · 
ίχοις (865). 
ςωμιύλος λάλος, πολύκομπος, πιθανο- 
Ὁς, εὐτράπελος, ἔφεδρος τῶν λόγων», ἁπα- 
Ἰν, κύλαξ, φλύαρος, “4ριστοφάνης Ran. 
"ἐπιφυλλίδες ταῦτ ἐστὶ καὶ στωμύλμα- 

ὴ ἀντὶ τοῦ λάλοι καὶ πιδανολόγοι. καὶ 
ωμυλλόμεῦα (Α Ῥκο, 984) ἀνεὶ τᾶ φλυα- 
ἵμεν, καὶ στωμύλλεσθαι ἀνεὶ τᾷ φλυα- 
, "τὰ µειράκια ταῖς τίτθαις ἀποπέμψατε, 
Ῥρυπτ.--- στηµόνων καὶ πλαγγόνων 

ωμεν (ον. τίτθη). καὶ 'αὖθις 4ριστο- 
νης (Ρας. 903) ''παῦσον ὁ) ἡμῶν» τὰς ὑπο- 
ις τὰς περικόµψους, αἷς στωμυλλόμεὺ᾽ 
ἀλλήλους, καὶ συγγνώµῃ τωὶ πραοτέρᾳ 
ασον τὸν »οῦ». καὶ στωμυλώτατος 
Ἰαρύτατος. 
συάκιον ἰχθῦς. 
Συῤάρεως, 

Συβαρίτης ἀρσενικῶς, Φηλυκῶς δὲ διὰ 

(A Vesp. 14418 εἰ 1439). Συῤαρῖεαι δὲ 
πριες ἦσαν καὶ τρυφηταί. τοσοῦτος οὲ 
ζῆλος παρ αὐτοῖς τρυφῆς ὧστε καὶ τῶν 
(δεν ἐθνῶν μάλιστα ἠγάπων Ίωνας καὶ 
ορηνούς, διότι συνέβαινεν αὐτοῖς τοὺς μὲν 
» Ελλήνων τοὺς δὲ τῶν βαρβάρων προ- 
τῇ καιὰ τὸ ζῆν πολυτελεία. παρὰ 
τοις δὲ Ηινδυρίδης λέγεται περιουσιάσαι 

- 7 — 
. οὗτος γὰρ Κλεισθένους τοῦ uÄ- 
v τεράννου »ικήσαντος ἅρματι, καὶ κη- 
αντος παραγενέσθαι τοὺς προαιρουµένες 

γαμεῖν αὐτᾶ τὴν θυγατέρα κάλλει δοχκᾶσαν 
διαφέρειν, ἄναχθῆναι λέγεται ἐκ Συῤάρεως 
ἐν πεντηκοντόρῳ τοὺς ἐρέεας ἔχων Ἰδίους 
οἰκέτας, τοὺς μὲν ἁλιεῖς τοὺς δὲ ὀρνιθονφή- 
ρας, παραγενόµενος δὲ εἲς Σικυῶνα ταῖς 

κατὰ τὴν οὐσίων παρασκεναῖς οὐ µόνον τὰς 
ἀντιμνηστεύοντας ἀλλὰ καὶ τὸν τύραν»ον 
αὐτὸν ὑπερᾶραι, καίπερ τῆς πύλεως αὐτῷ 
πάσης συμφιλοτιμουμένης, ἐν δὲ τῷ μετὰ 
τὴν ἄφιξιν δείπνω προσιόντος τινὸς ὅπως 
κατακλιῦῃ πρὺς αὐτόν, εἰπεῖν ὅτι κατὰ τὸ 
κήρυγμα πάρεστιν ἡ μετὰ γυναικὸς ἢ μόνος 
κατακλεθησόμµενος. Diodor. 8ἱο. {. 3 p. 649. 

ὀυῤαριτικαῖς καὶ δυβαρικαῖς τρυ: 
φηλαῖς, λαμπραῖς, πολυτελέσι" τρυφηταὶ γὰρ 
οἱ Συῤωαρῖται, οὗτοι γὰρ οὕτω διῆγον τρν- 
φηλῶς ὡς καὶ τοὺς ἵππους διδάσχειν πρὸς 
αὐλὸν ὀρχεῖσθαι. καὶ συβαρίέζειν (Α Ῥαο. 
345) τὸ τρυφᾶ», ἢ τὸ Φορυβεῖν. καὶ Σν: 
βάρεια ἐπιφθέγματα παρ ᾿Επιχάρμῳ, 
καὶ Συῤαρετικοὶ λόγοι οἱ «ἰσώπειοι. 
καὶ συβαρίσαι τὰ τῶν δυῤαριτῶν ποιῆ" 
σα. καὶ παροιμία 'Συῤαρίτης διὰ πλα- 
τείας, ἐπὶ τῶν σοβαρῶς διαπορευοµένω». 

συῤήνη ἡ δερµατίνη αὐλοθήκη, ἢ ἡ 
φαρέερα" Θεσμοφοριαζούσαις Αριστοφάνης 
(4903) "ἀλλ οὐκ ἔχω οὐδέν. ἀλλὰ συβήνην 
λάβε.᾽' 

συβόσιο» τὸ χοιροφορβεῖον. 
συβώτης χοιροβοσκός. 
συγγένεσφε συμµαχήσατε, συνεργήσα- 

τε, ουμπράξατε' Σοφοκλῆς (ΕΙ. 411) Ἱώ 
Φεοὶ πατρῴοι, συγγένεσθ᾽ ἀλλὰ νῦν, ἀντὶ 
τοῦ συμµαχήσατε ἡμῖν κἂν »ῦ». 

συγγενής. καὶ ἐπὶ ἀνδρὸς καὶ γυναι- 
κὸς ἡ αὐτὴ γραφὴ φυλάστεται. 

συγγίνοµαι δοτικῇ. 
συγγιν»ώσκω ὁδοτικῇ. 
συγγνώμη συγχώρησις. ὅτι οὐ δεῖ τὸν 

σπουδαῖον ἔν τινι συγγνώμη» ἔχειν, μηδὲ 
παριέναι τὰς ἐπιῤαλλούσας ἐκ τοῦ νόμεα κο: 
λάσεις, ἐπεὶ τό γε εἴκειν καὶ ὁ ἔλεος αὐτή 
τε ἡ ἐπιείχεια οὐδεμιᾶς ἐστὶ ψυχῆς πρὸς κο; 
λάσεις προσποιουµένης χρηστότητα, μη οἵε- 
σαι σκληροτέρας αὐτὰς εἶναι. Diog. L.7 1393. 

λαμβάνεται δὲ τὸ ὄνομα καὶ ἐπὶ τῆς 
ἀφέσεως καὶ συγχωρήσεως. 

ὅτι ἐπειδὴ ὁ γνοὺς ἑαυτόν, τουτέστιν ὃν 
μὴ ἐπὶ τοῖς πταίσµασιν ἀγνοῶν ὅτι ἔπται- 
σεν, ἀλλὰ φυλάπττω» τὸ γρῶδι σαυτό», μὴ 
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τοῖς κατορθώμασιν, εἰ καί ποτε ὀλίγον ἐπι- | λῶν νεανιῶν' τούτους δὲ περιοικοῖσι μῖι- 
νυστάξας, εἲς ἁλαζονείαν ἤρθη μέγα φρο-ἱ τοπῶλαι καὶ τυροπῶλαι. 

- 2 4 J 4 ’ . 3 4 ϕ 2 »ῶ», ἀλλὰ τὴν οἰκείαν φύσιν καὶ ἀσθένειαν συγκλείω αἰτιατικῇ. 
καταιια»ῷάνων γνωσιμαχεῖ, ὁ συγγνούς, τη- σύγκλητος ἐκκλησία. τῶν ἐκκλησιῶν 
τέσι» ὁ συννοήσας ὅτι ἐκεῖνος ἔργῳ παλινῳ- | αἳ μὲν ἐξ ἔθους καὶ κατὰ μῆνα ἐγίνοντν' 
δίαν ἄδει, συγχωρεῖ τῷ γνύντι ἑαυτόν, ὁ δὲ] εἰ δέτι ἐξαίφνης κατεπείξειεν ώστε γενέσθαι 
μὴ συγγνοὺς τῷ γνύντι ἑαυτὸν οὐ συγχωρεῖ. | ἐκκλησίαν, αὕτη ἐκαλεῖτο σύγκλητος ἐαῖτ- 

συγγνώµονα συμπαθῆ, οἰκτίρμονα. ''α , σία. «Ἱημοσθένης κατ «4ἰσχίνου (13). Ηκη,. 
χρὴ πικρὺν εἶναι καὶ ἀπαραίτητον καὶ συγ- συγκλύδω»ν ἀνθρώπων σεμμµάτων, 
γρώμονά τε ἥκιςα, ἄνφρωπον ὄντα καὶ τοῖς | ἐπηλύδων, παρεισάκτων. τοῦ δὲ ἀσήμε κει 
αὐτοῖς περιπεσεῖν δυράμενον ἐξ ὧν κωλύει | σύγκλυδυς ὕχλου ταχέως πρὸς αὐτὸν τον 
πικρῶς ἄλλον. ὀρῷθῶς γὰρ εἴρηται τὸ μὲν | σταµένου, Φισμυρίων οὐ πολὺ ἀποδέωτε 
μηδὲ» ἁμαρτεῖν Φεοῦ ἐστί, καὶ πάντα κα: | ἔσχε. 
τορθοῦ», ἄνθρωπος δὲ οὐκ ἂν εἴποι ἐπ συγκομιδή ὡς ἐπὶ καρπών, Θουχεδίόςς 
οὐδενὶ ὅτι μὴ πείσεται τόδε τι. µυρίαι γὰρ | ἐν Υ (19) "καὶ ἐν συγκομιδῇ καρποῦ ἔσαυ. 
κῆρες ἡμῖν ἐφεστᾶσιν, οὗ µόνον Φανάτου | καὶ «Πυσίας ἐν τῷ πρὸς Ἐενοφῶντα ΄σεγε 
ἀλλὰ καὶ κακῶν ἄλλων. μίσας δὲ δῶρα (an ὀπώραν) καὶ ἀποὺι 

συγγραφεῖς. εἰθισμένον ἦν παρ 49Φη- | µενος τὸ ἀργύριον (τὸν ἀγρόν)." 
ναΐοις, ὁπότε δέοι πλῆθός τι αἱρεῖσθαι, ες! συγκορυβαντιῶμεν ἀντὶ τοῦ συμμε" 
ῥητὴν ἡμέραν εἰσέφερε γνώμµας εἲς τὸν δῆ- | »όμεῦα, σννορχούμεθα, συνενό ουσιώμεν. 
μον, ὡς Ἰσοκράτης φησί (7 28). τοῦτο δὲ συγκόψαι ἐπὶ τοῦ πληγαῖς αἰκίσασότ.. 
καὶ πρὸ τῆς καταστάσεως τῶν υ΄ ἐγίνετο, ' οὕτω ΙἨεταγένης. 
καθὰ Θουκυδίδης ἐν τῇ ἡ (67) "ἐν δὲ ον συγκρητίσαι τὰ τῶν Κρητῶν φον 
τῳ τῷ καιρῷ οἳ περὶ τὸν Πείσανδρον ἑλ- | νῆσαι. 
δόντες εὐθὺς τῶν λοιπῶν εἴχοντο, καὶ πρῶ- σύγκριμα ἡ ἐκπολλῶν εἰς ἄλληλα οἳν 
τον μὲν--- οἰκήσεται. σαν δὲ οἱ 2 φωρία, οἵα ἡ τῶν ὁ΄ στοιχείων κοινωνία. 
πάντες συγγραφεῖς λ' οἱ τότε αἰρεθέντες, σύγκρισις ἡ ἑνὸς πρὸς ἕνα ἡ πλείωες 
ὡς φησιν ᾽4νδροτίων καὶ Φιλύχορος" ὁ δὲ] ἑνὶ γὰρ οὐ γίνεται σύγκρισις, εἰ μὴ χεῦ 
Θουκυδίδης τῶν ε’ ἐμνημύνευσε μόνων τῶν | χρόνον, ὅταν ζητῶμεν πότε λευκύτερον τον. 
προβούλω». Ἠατρ. ος ν. ξυγγραφεῖς. νῦν ἡ πρύτερον. Alex. Aphrod. in Τορ. pih 

συγγραφεύς. φησὶν ὁ μέγας ἸΗάξιμος ὅτι ἡ σύγκρισις κατὰ πολλοὺς τρ 
ὅτι ὁ λόγους συγγραφόµενος ῇ πρὸς τὴν γίνεται" ἤ γὰρ ποτέρῳ μᾶλλον τῶν ἔπω 
ἑαυτοῦ ὑπόμνησιν συγγράφεται ᾗ πρὸς ὠφέ- | μένω» τὸ κατηγορούμενο», ὥς ἐπὶ τος 25 
λειαν ἑτέρων, ἡ καὶ ἄμφω, ῆ πρὸς βλάβη» τερον ὁ πλοῦτος ἡ) ἡ ὑγεία αἱφετωτιρο ' 
τινῶν, ij πρὸς ἐπίδειδιν, j εξ ἀνάγκης. πότερον μᾶλλον τῷ ὑποκειμόῳ ὑπαρ]α 

μας ἐπιτήδειον" ' χειμῶνος ώρα οἷον τῇ ὑγείᾳ τὸ ἡδὺ } τὸ χρήσιμον' mat 

ἦν, καὶ πῦρ ἐξέκαυσε τῇ ώρα σύγκαιρον.᾽ τερον * τόδε η τόδε τῶδε, οἷον — 

συγκαλεῖς συνήγαγες. τῇ ὑγείᾳ μᾶλλον ὑπάρχει τὸ ἀγαθὸν ! ψ 
συγκατάβασις, ὅτων μὴ ὡς ἔστιν ὁ | νόσῳ τὸ κακόν. ὅπως γὰρ ἂν αἱ σεγαρα 

Φεὸς φαίνηται, ἀλλ ὡς ] δυνάμενος αὐτὸν | γίνωνται, ἀπὺ τοῦ συμβεβηκύτος λ915 
Φεωρεῖν οἷός τέ ἐστιν οὕτως ἑαυτὸν δεικνύη, ; καὶ κατὰ τὸ (ἄλλον δὲ γίνεται καὶ 10Ἠ 
ἐπιμετρῶν τῇ τῶν ὁρώντων ἀσψενείᾳ τῆς. τὸ ἥττον καὶ κατὰ τὸ ὁμοίως ἡ ο 
ὄψεως τὴν ἐπίδειξιν. lo. Chrysost. t. ϐ p. 404. | 

συγκάται»ον συγκατατιθέµεένο», συνευ- ; ὑγεία μᾶλλον πλήτα ὅσα αἱρετὴ αἱ 5 
δοκοῦντα. ὃν αὐτὴν αἱρετή, οὐδὲ ὁ πλοῦτος. 1η” 

σύγκεισῶε ὁμονοεῖεε. :ἡδονὴ μᾶλλον οὖσα ἀγαθὸν ἡ τέλος μή * 
συγκεκυφός συνελθόν' Αριστοφάνης, ἀγαδόν, οὐθ᾽ ἂν τέλος εἴη. καὶ πάλη, ! 

Eq. 839 τοῦτο ὁ) εἰς ἕν ἐστι συγκεκυφός.᾽ Γπλοῦτος ήτεον ὑγείας ὤ» ἀγ αδὸς ἀγνὸν 
οἷον ὁμονοοῦσιν ἑαυτοῖς καὶ συμπνέονσιν. | ἐστι, καὶ ἡ ὑγεία. καὶ εἰ ὑγεία ἧστον μθε 

“ὁρᾷς γὰρ αὐτῷ στεῖφος οἷόν ἐστι βυρσοπω- | ἀγαθὸν τοῖς ἐν εἰρήνη οὖσιν ἡ τοῦ π 

σις. συγκριτικὰ γὰρ καὶ τὰ τοαῖτα. 
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ὅσιν ἀγαθόν ἐστι τούτοις, κἀκείνοις. 
συγκριτικῶς ὁμοίως. 
συγκροτεῖ συνάγει, αὔξει, συνιστᾷ. καὶ 

υνθεῖ, πρὸς ἁριιονίαν ἄγει, συνέχει, συμι- 
ράττει, οὐδένα καιρὸν παραλείπει. «ἄγα- 
ius 1) ""συνεκροτᾶντο αἲ δυνάμεις ὑπὸ 
αρσοῦ, καὶ ἅπαντα Πθροιστο τὰ στρατεύ- 
ατα. 

συγκρύειν συναθροίζει». καὶ σύγκρη- 
ἰς παραλογισµός. κροῦσαι τὸ ἁπατῆσαι 
ν ἀχόοντα, οἷον παρακρούσασθαι καὶ συ: 
ρπάσαι. 
συγκυκῶν συνταράσσω». 
συγκυρᾶντα ὁιαφέροντα, συνεγγίζοντα. 
συγχαίρω γενικῇ συντάσσεται" 'ὃ μὲν 

νέχαιρε τῆς νίκης, ὃ δὲ ἀνθυπεκρίνετο."' 
συγχεῖ ἀφανίζει, συμμιγνύει. 
συγχέω αἰτιατικῇ. 
συγχίδα" ἐν ἐπιράμμαατι (ΑΡ ϐ 294) 

αἱ µονύπελμον συγχίδα, καὶ στεγανὰν κρα- 
ς ἐρημοκόμε. ὡς ἔοικε, κτένα λέγει. 
συγχρῶμιαι δοτικῇ. 
συγχρωτίζεσθαι πλησιάζειν, Ζήνωνι 
ϱ τῷ Κιτιεῖ ἐχρήσδη, πυνθανομένῳ περὶ 
µ, πῶς ἄν εὐδαίμων γένοιτο, εἰ συγχρωτί- 
το τοῖς νεκροῖς, ὃ ἔσει τοῖς βιβλίοις τοῖς 
ν ἀρχαίω». [τητέστι µελέτη» ἀσκεῖν καὶ 
ἵοις τρέφει» ψυχὴν τὴν βασίλειαν.] 
συγχυςΦεές συνταραχὺείς. 
συγχωρ ῶ δοτικῇ. 
σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν ἀλλὰ πραόνως 
1 ἐλέγχα. λοιδορεῖσθαι ὁ᾽ οὐ πρέπει ἄν- 
ας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας. σὺ ὃ᾽ 
ὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησθεὶς βοᾷς” (Α 
η. 804)’ καὶ γὰρ ἡ πρῖνος καιοµένη ψύφον 
ιεῖ, 
δυηναῖος. καὶ συή»η. 
συη»ία καὶ ὑηρία ἁμανία, σκαιότης, 

ρὰ Φερεκράτει. καὶ συηνεῖν Πλάτων 
ϱιλόσοφος τὸ ἁμαθῶς ἀναστρέφεσθαι καὶ 
ὠδές τι ποιεῖν. καὶ Συή»η πόλις, συίνη 

ἡ συκέα. 
συκάζειν. οὕτω τὸ ἐπηρεάζειν ἔλεγον 
παλαιοί. Ατίεπις. 1185. 
συκάµινο» εἶδος δένδρου. 
συκέα τὸ δένδρον, σῦκον» δὲ ὁ καρ: 

ς. 
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φελῶν' ἡμεῖς δὲ οἱ καθήµενοι τὴν συκί- 
νην ἐπικερίαν, τὲς στρατιώτας προσδεχό- 
μενοι. 

συκοµορέα. ὅτι τῆς συκοµόρη ὁ καρ- 
πὺς οὐ πεπαίνεται, εἰ μή τινα βραχεῖαν το- 
μὴν δέξηται, 

σῦκον, στῦὔκόν τι ὂν, τὸ ἑστηκὺς καὶ 
. ς , « ς Ἡ * 4 

μὴ θιπτύκιενον ὡς ὃ 0λυνθος. ὀλυνθος δὲ 

παρὰ τὸ ὅλος ἀνθεῖν, ἤγην ἐκ-πρώτης ἀν- 
Φήσεως τὸ αὐτὸ ἔχειν. 

9 — * — 

ὅτι τὸ σῦκον ἀλεξιφάρμακόν ἐστι καὶ 
[ιόνον, ἰσχάδες δὲ σὺν πηγάνῳ ὀπτώμεναι 
καὶ νήσοταις διδόµεναι ὁμοίως γλήχωνι. καὶ 
(ΑΡ 6 2909) ""σῦκόν τε µελαντραγές.' 

σῦκον αἰτεῖν κολακεύειν' »εωστὶ γὰρ 
τῶν σύκων φαινομένων, ὡς ἂν εἲς ὧὦρας 
ἥκοντες, ἐλιπάρεν τὲς συκωρὲς ὀῦναι. 

«σῦκον αἰτεῖς (Α Vesp. 301) ἐπὶ τῶν κο- 
λακευόντων" οἱ γὼρ "ἄδηναῖοι ἐκολάκευον 
τοὺς γεωργούς, ῥελόμενοι παρ αὐτῶν λα- 
ῥεῖν πρώιμα σῦκα" οἰωνίζοντο γὰρ αὐτοῖς 
καὶ πάλιν ἐλδεῖν ες νέωτα. καὶ πάλιν ἑτέρα 

ο τ..- ο» ες» αν J * παροιμία ''σῦκον ἐφ᾽ Ερμῃ, ἐπὶ τῶν προ: 
2 4 ⸗ — 4 

κειμένων ἐπ ὠφελείᾳ τοῖς ῥελομένοις" ὑπύτε 

γὰρ φανείη σῦκον, τῷ Ερμῆ τοῦτο ἀνετίθε- 
. 5 . ΄ 3 * . 4 1 

σαν καὶ ὃ ῥθλόμενος ἐλάμβανε. καὶ ἑτέρα 
παροιμία (A Ran. 1978) "ὥσπερ τὰ σῦκ ἐπὶ 
τοῖσιν ὀφδαλμοῖς ἔφυ,' ἐπὶ τῶν προσφυῶς 
τινὸς πράγματος ἐχομιένω», σῦκα λέγων τὰ 
σαρκώματα, ἢ ἕλκος γινόμενον ἐπὶ τοῖς 
— * 3 ’ τε ο . -. 2 
ὀφθαλμοῖς' “ἄριστοφάνης ""ώσπερ τὰ σῦκ 
ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ, 

συκοφαντεῖν κνίζειν ἐρωτικῶς. οὕτωκ 
Πλάτων καὶ Ἰηένανδρος. 

συκοφαντεῖν τὺ ψευδῶς τινὺς κατη:Β 
— τα π * 22 

γορεῖν. κεκλῆσθαι δέ φασι τᾶτο παρ δη: 
ναΐοις πρῶτον εὑρεθέντος τοῦ φυτοῦ 'τῆς 

συκῆς, καὶ διὰ τοῦτο κωλυόντω» ἐξάγειν τὰ 
σῦκα. τῶν δὲ φωινόντω» τοὺς ἐξάγοντας συ- 

κοφαντῶν κληθέντω», συνέβη καὶ τὰς ὅπωσ- 
οὔν κατηγορθντας τινῶν φιλαπεχθημόνως 

0 — * 

οὕτω προσαγορευΦῆναι. «4ρισεοφάνης (Λο. 
622) ᾽'καὶ ταῦτα μὲν δὴ σμικρὰ κάπιχώρια"Ὀ 
ἴδιον γὰρ «4φηναίων τὸ συκοφαντεῖν. «4ἶλια- 

/ ε ι αφ... ᾽ / . 

νός (οἱ. ν. Ἱμεραία) "ο δὲ ἐσυκοφάντει τὸν 
Ψεὸν ὀλιγωρίας. ἐκ δὴ τούτων »όσοι καὶ 
τροφῶν ἀπορίαι τὴν Ἱμεραίων κατέσχον.᾽' 

σύκινον ἀσθενές. καὶ παροιμία ᾿συκίνη 

ἴχαιρα”. ἀντὶ τοῦ συκοφάντις. καὶ ἕτέρα 
(ροιµία ᾿"συκίνη ἐπικθρία” ἐπὶ τῶν ἀνω- 

συκοφάντης. λιμοῦ γενομένα ἐν τῃα 
ττικῇ τινὲς λάδρα τὰς συκᾶς τὰς ἀφιε- 

θωμένας τοῖς φΦεοῖς ἐκαρπᾶντο' μετὰ δὲ 
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ταῦτα εὐθηνίας γενομένης κατηγόρου» τού- 
των τινές. ἐκεῖθεν οὖν συκοφάντης λέγεται. 
sch. Α Plut. 91. 

ῦ  συκοφάντης ὁ διάβολος" τὸν γὰρ Φεὸν 
ἐσυκοφάντησε, φήσας κεχωλυκέναι τὸ ξύλου 

τὴν (ιετάληψιν.. καὶ κατὰ τοῦ Ἰώῤ αἱ 9) 
᾽ μὴ δωρεὰν σέβεται Ἰὼβ τὸν Φεύν᾽' (Theo- 
doret. in Ps. 1 4). καὶ συκοφαντία ἡ ψευ- 
δὲὴς κατηγορία. καὶ ῥῆμα συκοφαντῶ. 

συκοφάσους συκοφάντας' “ἦν ἄρα νι-| 
κῆσαι συκοφάσες ἀδίκους” «ΑΡ 7 101). 

Σύλαιον πόλις. 
σύλας τὰς συλήσεις. «Πημοσθένης (51 19) 

ἐν τῷ περὶ στεφάνη ᾿πόταν μὴ σῦλαι ὧσιν 
᾽4θηναίοις. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ὥσπερ ἐξηγού- 
µενος αὐτό φᾳῃσι '᾿σεσυλήμεθα δὲ τὰ ἡμέ- 
τερα αὐτῶν ὑπὸ Φασηλιτῶν, ὥσπερ δεδο- 
µένω» συλῶ» Φασηλίταις κατὰ “4φηναίω». 
ἐπειδὰν γὰρ μὴ φΦέλωσιν ἀποδοῦναι ἃ ἔλα- 
βο», τί ἄν τις ἔχοι ἄλλο ὄνομα φΦέσθαι τῷ 

τοιούτῳ ἢ ὅτι ἀναιροῦνται τὰ ἀλλότρια: 
ἀντὶ τοῦ τὴς συλήσεις σύλας ἔλεγον. Harp. 

σελλαβών εἲς νᾶν λαβών" "ὁ δὲ ΠΠει 
σίστρατος συλλαβὼ» τὸ χρηστήριον καὶ φὰς 
δέχεσθαι τὸ χρησὺ έν (Πετοάοί. 1 63). 

Σύλλας ὄνομα κύριον. ὅτι ἐπὶ Σύλλα 
τοῦ ὑπάτου ὁ ἐμφύλιος Ρωμαίων» ἀνήφὺη 
πόλεμος. ἐπισημῆναι δὲ τὴν τῶν μµελλόντων 
χακῶν φορὰν -ἄίβιός φησι καὶ «{ιόδωρος' 
ἐξ ἀνεφέλου τοῦ ἀέρος χαὶ αἰθρίας πολλῆς 

ἠχον ἀχουσθῆναι σάλπιγγος ὀξὺν ἀποτεινᾶ- 
σης καὶ δρη»ώδη φδύγγο». καὶ τοὺς μὲν 
ἀκούσαντας ἅπαντας ἔχφρονας ὑπὸ δέους 

γενέσθαι, τοὺς δὲ Τυρρηνῶν μάντεις µετα- 
βολὴν τοῦ γένους καὶ µετακύσμησι» ἀποφή- 
νασθαι σηµαίνει» τὸ τέρας. εἶναι μὲν γὰρ 
ἀνθρωπων η γένη, διαφέροντα τοῖς βίοις 
καὶ τοῖς ἤψεσιν ἀλλήλων" ἑκάστῳ δὲ άφω- 
ρίσθαι χρόνον ὑπὸ τοῦ Φεοῦ, συμπεραινύ- 
µενον ἐνιαυτοῦ μεγάλε περιόὀῳ. τῆς γοῦν 
προτέρας περιόδου τελευχώσης καὶ ἑτέρας 
ἐνισταμένης κινεῖσφθαί τι σημεῖον ἐκ γῆς ἡ 
οὐρανᾶ δαυμάσιον, 4 ὁῆλον εὐθὺς τοῖς τὰ 

τοιαῦτα σοφοῖς γίνεσθαι ὅτι καὶ τρόποις 
ἄλλοις καὶ βίοις ἄνθρωποι χρώμενοι γεγό- 
νασι, καὶ Φεοῖς ἧττον τῶν προτέρων µέλον- 
ται. ταῦτα μὲν οὖν εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως 
πως ἔχει, σκοπεῖν παρίηµι. Dio (399. fr. 
102. 

ν ὅτι Σύλλας ὁ ὕπατος ἀπάρας ἐξ ᾿Εφέσε, 

προσσχών τε ταῖς «49 ήναις, ἐνδιέεριφι τῇ 
πόλει χρόν8 τινός, καὶ τὴν απελλικῶντος 
τᾶ Τπίη καταλαβὼν ἐνταῦθα βιβλιοθήκην 

— — ο. 
ἀνείλετο, ἐν πλεῖστα τῶν Αριστοτέλας * 
Otopouota βιῤλίω» ἦν, ἔπω τότε τοῖς ποὶ 

Γλοῖς, ᾗ φησὶ ΗΠλάταρχος, γρωριζόμενα, η 

ἐντεῦθεν εἲς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐκφοπί 
σαντα γνῶσιν. 

λὴ το. 4 κα. Ὕ ⁊ — 

οτι Σύλλας ὅ υπατος ἐπιλογισμῦν τῶι 
ἑαυτῦ πράξεων ποίήσας εὐτυχη ἑαυτὸν ἐκ. 
λει 

γυν 
καὶ ἔγραψε. καί ποτε «4αβερία, Ἔωμας 
ἡ οὐκ ἀφανής, ἐξόπισθεν τοῦ Σύλλε πν 

ρευοµένη ἐπιῤάλλει τὴν χεῖρα καὶ κροκιέ: 
τᾶ ἱματία σπᾷ. τὸ δὲ ἐπιστραφέντος "ει 
δεινόν”' εἰπεῖν, ᾿᾽αὐτύκρατορ, ἀλλὰ βούλοµε: 

της 
τὸν 

σῆς κἀγὼ μικρὺν εὐτυχίας µεταλαβᾶ». 
" ς - / - {ἵ * * 

δὲ ὑπερησθῆναέ τε τῷ ρηὺ έντι καὶ α 
μικρὸν ἀγαγέσθαι ταύτην γυναῖκα, τῆς Ἡκ 
τέλλης {δη τεθνηκυίας. 

046 

ρω, 

συλλέγω αἰτιατικῇ. 
συλλήβδην» συλλαβὼν ἀθρόως" (ΑΡ. 

) "ώς ἀγαθὰ συλλήβδην ἅπαντά σοι {- 
ἐπὶ τῶν εὐδαιμονίαν ἐπαγγιλλομέν». 

συλλήπτορα ῥοηδόν». 
Σύλλιον πύλις πλησίον» Σίδης. 
συλλογῆς ὄνομα ἀρχῆς. Harp 
συλλογιμαῖα. 
συλλογισμός. ἀπ αὐτοῦ τοῦ ὀνόμαικ 

ὁ συλλογισμὸς σύνθεσίν τινα λόγων κα 

σηµαίνειν, ὥσπερ καὶ ὁ συμψηφισμὸς τ΄ 
φων. ὄργανον δέ ἐστιν ὃ συλλογισμὸς ö— 
τὸ φανερόν τι ποιῆσαι μὴ δοκοῦν εἶναι 1" 
ριµο», διὰ τινῶν γνωρίµμων τε καὶ φαν. 
ἐπεὶ δὲ πᾶν ὄργανον χρήσιμο», καὶ ὁ οὐ 
λογισμὸς ἄρα χρήσιμος. πᾶν δὲ — 

μὴ τὴν χρεία» αὐτοῦ παρίχεται, ἀναιριῖα 

ἔστι δὲ συλλογισμὸς πρότααις μετὰ συρτ. 

ράσµατος. Alex. Aphrod. in Τορ. ρ.7. 
σύλλογος ἄθροισις ᾿"ἐνδημῶν δὲ ο 

λογος ἀμήχανος γίνεται. 
συλλοχισμός, ὅταν τῷ πρώτῳ λ 

ἕτερος λύχος ἐπιτεῦῃ, ὥστε λοχωγὺν λογο)” 
—3 

και οὐραγὸν οὐραγῷ καὶ τοὺς µετας τ’ 
ε -» { 

ὁμοζύγοις παρίστασνσαι. 
.ν — * ΄ 
δυλοσῶντος ὄνομα κυριον. 

συλῶ. τὸ συ μακρόν» Ἰ ἀμφοτρ 
ἤσχυνε' σεσύληται μὲν ὁ ΕΒάκχος" ἐν {3 

γράµµατι (ΑΡ 6257). 

γετ" 

συμβαίνει ἔοικεν, ἐξωμοίωται, σεφ. 
"τοῦτο δὲ σκοπεῖν, εἰ συμβείνν π 



συμµβαίνοντα 

ὧγοις τὰ πράγματα." 
συμβαίνοντα συμφωνοῦντα" "τὸ συμ- 

Ἰαίνειν λέγομεν, ὡς τὸς τετραγώνες λίθους 
ν τοῖς τείχεσι καὶ ἐν ταῖς πυραµίσι συµι- 
Ἰωέγειν οἱ τεχ»ῖεαι λέγουσι, συναρµόζοντας 
λλήλοις τῇ ποιᾷ Φέσει) (Μ. Απίοῃ. ὅ 8). | 
συμβαίνουσι συμπράττουσι, συµφω- 

οὔσι' (Α Έα. 220) '"'χρησμοί τε συιβωαίνεσι 
αἱ τὸ Πυθικόν.'. ' ἄλλα τε γάρ τινα οὐ 
αμβαίνοντα τῷ τῆς ἀρχῆς ὄγκῳ διεπράτ: 
το, ἀντὶ τοῦ ἁρμόζοντα. 
συμβαλεἴῖν διακρῖναι, »οῆσαι, συγκρῖναι. 
συμβάλλει» µεταδιδόναι, κιχρᾶν" (Α 

leel. 467) '"ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας 
1η ἱμάτια χρυσίον ἀργύριον ἐκπώματα μό- 
ας µόναις, οὐ μαρτύρων Υ ἐναντίον.'' "συμ- 
αλεῖν οὐδεὶς εἶχε τὸ γενόμενο», ἀντὶ τοῦ 
ρῆσαι. | 

συμβαλόντα, τητέστι τὸν δανεισάµε- | 
«Ῥποσορ. Are. 15) 'Ὁ δὲ ἦλθε παρὰ 

ὴν βασίλισσα», τὸν συμβαλόντα αἰτιασόμε- 
ος, καὶ δεηθηναι αὐτῷ ῥοηύηῆσαι τὰ ὁί- 
μια). Αρριανός (πά. 28) "συνέκειτο γὰρ 
ὃν μὲν σημῆναι, τὸν δὲ συμβαλόντα ποιέ- 

ν τὸ τεταγμένο».᾽) | 

σύμβαμα κατὰ γραμματικοὺς πρύτασις | 
ξ ὀνόματος καὶ ῥήματος, αὐτοτελῆ διάνοιαν 
παρτίζουσα, οἷον Ἰωάννης περιπατεῖ. πα- 
ασύµβαμα δὲ πρότασις ἐξ ὀνόματος καὶ 
ἥματος, οὐκ αὐτοτελῆ διάνοιαν ἀπαρτιζου- 
α, οἷον Ἰωάννῃ µέλει. φήσας γὰρ ''Ἰωάν- 
ης περιπατεῖ” οὐδενὸὺς ἑτέρο ἔχρῃηζε, εἰπὼν 
ἑ '"ΠἸωάννῃ μέλει) 
πεῖν, 

συμβάς συµφωνήσας, πεισθείς' ''Ίραϊα- 

ὑς δὲ μὴ συμβὰς ἐπὶ ταῖς ὁμολογίαις ἐν 
αρασκευῇ ἦν. 
σύμβασις φιλία, συντυχία, καταλλαγή. 

ώμη' '"σύμβασις δὲ φίλων κατὰ τὸν αὐτὸν 
ινοµένη τρόπον τῶν ὑπ ἀνάγκης συγχωρη: 
έντω» βεβαιοτέρα.. 
συμβατήριοι εἰρηνικοί, φιλικού. '"βού- 

οµαι διαλεχθῆναι αὐτοῖς συμβατηρίοις.”' 
συµβεβηκός ὃ Ίίνεται καὶ ἀπογίνεται 

ωρὶς τῆς τοῦ ὑποκειμένου φθορᾶς. Porphyr. 
μας. 5. 

πῶς ὁ ἐκτικὸς πυρετὸὺς κατὰ συμβεβηχὸς | | 

»αμϕιβόλως ὢν φθείρει τὸ σῶμα; ἐκ τῶν 
ροσεχῶς εἰρημένων λύεσθαί φασι». ἔστι 
ἀρ εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστι συμβεβηκὸς ὁ πυ- 

περὶ τίνος παρέλειψεν 
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ρετός, ἀλλ οὐδ) ἀλλοίωσις τοῦ ὑποκειμένε, 
ἀλλὰ παρὰ φύσιν Φερµότης διαλυτικὴ τῆς 
ἁρμονίας τοῦ ζῴου. 

ἠξίουν 
7 αλ 

οἷς αν 

συμβῆναι συμφωνῆσαι" 'οἳ δὲ 
τὸν βασιλέα συμβῆναι Γαβίοις ἐφ 
δικαιῶσι Γάῤιοι. 

συμβιβάζω»ν συλλαλῶ», διδάσκω». 
συμβιβάσαι εἷς σύμβασιν καὶ ὅμυλο- 

γίαν ἐλὼεἴν περί τινος. 
συμβιβῶ (9. 35 8) ὁὀιδάξω, ἐπιστήσω, 

»οῆσαι ποιήσω. 
συμβιωτής καὶ συμµβιοτεύω. 
συμβλητά τὰ σύγκρισιν ἐπιδεχόμενα. 
συμβλητῇ δυναμένῃ ἐπιγνωσῦῆναι' "ρη- 

λῇ κρείττονι καὶ ἀνθρωπίνη γνώµη ἐδαμῶς 
συμβλητῇ τρόπον τινὰ τοῦ “λφειοῦ ἀἆποθα- 
νόντος. 

σύμβολα σημεῖα, µέτρα, οἷον ''σημεῖον 8 
τοῦ φθαρτὺν γενέσθαι τὸν ἄνδρωπον πρὸ 
Φανάτου οἱ δερμάτινοι χιτῶνες.. εἰ γένοιτύ 
τι σύμβολον, οὐκ ἐπετέλουν τὰ δόξαντα, 
᾿σεισμὸς εἰ γένοιτο ἢ πῦρ ἀπύτροπον, ἢ 
διάξειεν γαλῆ, Ἡ τι τοιοῦτον. seh. Α Ἑοο. 
819. 

σύμβολα τὰς συνθήκας ἃς ἂν ἀλλήλαις 

αἳ πόλεις φΦέμεναι τάττωσι τοῖς πολίταις, 
ὡστε διδόνει καὶ λαμβάνειν τὰ δίκαια. πολ- 
λάκις ἐν τῷ ὅ Φιλιππικῶν «{ημοσθένης. 
Harp. 

συµμβόλαιον τὸ γραμματεῖον. 
σύμβολον ὃ ἐλάμβανον οἱ δικασταὶ εἷςν 

τὸ δικαστήριον εἰσιόντες" εἶτα τοῦτο ὀόντες 
τὸ δικαστικὸν ἐκομίζοντο. ἦσαν δὲ τὸν ἀριθ- 
μὸν ἀπὸ τοῦ ἆ ἕως τοῦ κ’. "τὺ σύμβολο» 
λαβόντες, ἔπειτα πλησίοι καθεούμενοι 
(Α Εος]. 308: εξ. οοἶν. Plut. 277). 

σύμβολο» οἰώνισμα, σηµεῖον, µιάντευμιά.Ὀ 
λέγεται δὲ καὶ ἀρσενικῶς ὁ σύμβολος: ᾿ὃ 
σύμβολος δὲ ΠΜελάμποδος ἢ Πόλλητος ἐδέετο" 

οὗτοι γὰρ ἦσαν μαντικῶν εἰδήμονες.' οἳ. ν. 
Ἰελάμπους. 

σύμβολο». περὶ τοῦ Βίωνος πατρύςο 
’"ἔχων οὐ πρόσωπο» ἀλλὰ συγγραφὴν ἐπὶ 
τοῦ προσώπου, τῆς τοῦ δεσπότου πικρίας 

ν 
1 

4 , —0 24* * σύμβολο». µήτηρ δὲ οἵαν ἂν ὃ τοιοῦτος γη: 
µας μ΄ οἰκήματος MDiog. L. 4 48). 

συμβουλεύω δοτικῇ. 
συμβραβεύσω συνδιοικήσω. 
Συμεὼν ὁ δαυμαστός, περὶ οὐ οἱ ἐν 

«4ἰγύπτῳ μοναχοὶ µαθόντες ὅτι ἐπὶ κίονος 
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— — — 

ἵσεαται, μεμψάμενοι τῷ ξένῳ (πρῶτυς γὰρ 
Ν - * 2 ⸗ J —⸗ 

αὐτὸς toũto ἐπενόησεν) ἀκοινωνησίαν αὐτῷ 
π , - 

ἔπεμψαν. εἶτα ἐγνωκότες τὸν βίον τοῦ ἀν- 
πι - 

δρὺς καὶ τὸ ἄτυφον πάλιν αὐτῷ ἐκοινώνι- 
σαν. ὁ δὲ ἸἩαρκιωνὸς ὁ βασιλεὺς ἐν σχή- ' δὲ Ἡαρκιωνὸς ὁ βασιλεὺς ἐν σχη 

. .. - 

µατι ἰδιώτου πρὸς αὐτὸν ἀφανῶς παρεγέ- 
νετο. 

συμμαῦ εἴν' 
. * * ΄ η - ΄ -. 

δεὶς ἐπίσταταί µε συµαν εἴν τοπος. 
ή κ * 1 ⸗ 7 ⸗ 

µεμαθηκότα τὸ γεγονὸς οὐδείς µε οἵδε τό» 
3 3 4 — * 2 Μα - 

πος, ἀλλὰ µάτην περιζλθον. η ἀντὶ τοῦ a 

δάξαι, εἰς µάνθησιν ἀγαγεῖν τοῦ ζητουμένα. 
καὶ συμμαθόντι συνεθισθέντι' (X Αποῦ. 

υ 7 
4507) "καὶ πάνυ ηδὺ ἦν συιµαθδόντι τὸ 
πόµα τὸ ἐκ κριθῶών.) 

συμμαχία ἐπιμαχίας διαφέρει, καὶ ἔςι 
ο / * * 24 * — 

μὲν συμμαχία ὅταν τις τὸν αὐτὸν ἔχῃ τῷ 
/ . ια) , 

συμμαχουμένῳ ἐχδρὺ» καὶ φίλον, ἐπιμαχία 

δὲ ὅταν τις μόνῳ τῷ συμμαχουμένῳ ἀδικη- 
ος ή — * * 4 3 - 

µένῳ βοηδῇ, οὐ μέντοι καὶ ἀδικᾶντι συµ; 
πράττῃ. seh. Thuc. 1 44. 

{ ΄ , 

συμμετρία ὁμώνυκον, ὥσπερ καὶ τὸ 
’ / - ο 

σύμμετρον. συμµετρά γὰρ τὰ τῷ αὐτῷ μέ 
τρῳ μετρούμενα, καὶ τὰ οἰκεῖα ἑκάστῳ καὶ 

} 
σου” Σοφοκλής Ai. 860) Ἰ' 
’ 

οἱον, 

ἀρκοῦντα, ἤ κατὰ τὺ πλῆθος ἡ κατὰ τὺ. 

νάµεις ἀνάλογον ἔχοντα. 
συμμορία σύνταγμα, ἡ φρατρία; 
ὁρῶν τε ἀρίστων» συμµµορίαι πολλαὶ χρόνου 
τε µῆκος τοσᾶτον ἤγειραν ἔργον. 

συμμορία. «{ημοσθένης κατὰ φόβου 
(α ). οὐχ ἅπαν τὸ πλῆθος, ὥσπερ παρ ἡμῖν, 
διήρητο εἲς τὰς σιµιµορίας 49ήνησιν, ἀλλὰ 

μόνοι οἳ πλούσιοι καὶ εἰσφέρειν τῇ πύλει δὲ- 
»άµενοι. ὁ γᾶν «{πιοσθένης ἐν τῷ περὶ τῶν 

συμμοριῶν (17) φησὶ περὶ τῶν χιλίων καὶ 

διακοσίων» ἀνδρῶν τῶν πλουσιωτάτων "ἐκ 
τοίνυν τούτων οἶμαι δεῖν ποιῆσαι συμο- 

ρίας κ, ὥσπερ νῦν εἰσίν, δ σιόµατα ἑκά- 

στην ἔχασαν.'' 'Ὑπερίδης δὲ ἐν τῷ πρὸς 1ο" 

λύευκτόν (Γησιν 'εἰσὶ γὰρ ἐν τῇ συμμορία 

ἑκάσεῃ ιέ ἄνδρες.' οὐ δεῖ δὲ Φανιιάζειν πῶς 

ὁ ιὲν {ημοσδένης φησὶν ἕ ἄνδρας ἔχειν 

τὴν συμμορία», ὁ δὲ Ὑπερίδης (έ. ἐν }ὰρ 

τῷ κατὰ Πασικλέὺς λέγει τὴν αἰτίαν, γρά- 

φων τανυτί "ἕως μὲν οἱ ον) παρα- 

κραόµενοι τὴν πόλιν, σὺν έ καὶ ς τριηραρ- 

χᾶντες µέερια ἀνήλισκον, ἠσυχίαν ἦγον οὗ- 

τοι" ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κατεῖδε «Πημοσθένης, 

νόµες ἔνηκε τοὺς τ' τριηραρχεῖρ, καὶ βα- 

.”. 2 

(εν» 

Ρ 

} 

συμμαθεῖν -- συμφορά) 

ρεῖαι 7ἐγόνασιν αἱ τριηραρχέαι.” ὅτι δὲ τὰ 

οἱ — ἐνεγράφοντο εἰς τὰς σύκρν 

ρίας, δεδήλωκεν “Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Πν 

λυεύκτου. συμμορῖται ὁ εἰσὶν οἱ τς 

αὐτῆς αὐτοῖς µετέχοντες συμμορίας. ὅπει 

Φησαν δὲ πρῶτον δθηναῖοι κατὰ συµµοφις; 

ἐπὶ Ναυσινίκου ἄρχοντος, ὡς (Οιλόχορ: 

Harp. 

—— 

”"Πωνὶ μὲν ἀρτίτοκον χίµαρον, συμπαίος 
/ “9 

µατρόύς. 
⸗ ΄ ΄ , 

σύμπαν" ᾿ὃ λέγομεν κόσµο», τὸ σέµτ: 
΄ * 

rode. 
συμπαραινέσας ἔχω ἀντὶ τοῦ παρ; 

νεσα (Α Αν. 850). 

συμπαρομιαρτῶν συνακολδθώ». 

συμπάσχω ὁδοτικῇ. 
συμπίνω δοτικῇ. 
συμπίπτει» μάχη» συνάπτειν᾽ 

ὡπλιζον αὐτοὺς καὶ ἐκέλευον ἐς µάχην ση’ 

πίπτειν. 
συμπλάττεται ψεύδεται. 
συμποδίζω αἰτιατικῇ. 

συµμποδίσας συνδήσας τοὺς πύδες; 

"ριστοφάνης Ran. 1532) “στίξας αὐτοὺς χε 

ο 5 
υι ο 

μέγεθος ἢ κατὰ ποιότητα καὶ κατὰ τὰς ὁὲ- Γσυμποδίσας μετ᾽ 4δειμάντε τα «{ευκολοη” 

Γκατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω." 
συμπράκτωρ ὁδοῦ ἀκόλουθος' 808 

116) "οὐδ᾽ ἄγγελός τις οὐδὲ συπράκι 

ὑδοῦ. 
σύμπτωμα συμβεβηκός. 
σύμπτωσις συμβολή, σύμμιεξις ἐκ ὃν" 

μερῶν γινοµένη. "οἳ δὲ ἐκ παρωελησίας πρ; 

Φέσεως ὑμοίαν ἐποιήσαντο τὴν ἔφοδον. 1: 

»ομιένης δἑτῆς συπτώσεως ἐξ άμφοῖν βιαίας, 

αὐτῶν μὲν ἥμαρτον ἀμφύτεροι, τὴς δὲ 

πες ἔτρωσαν τοῖς δύρασι τοῖς ἀλλήλων.᾽ 

σνμφα»ές Φῆλο», φανερό»: “καὶ συ’ 

φωανὲς ἦν αὐτοῖς καὶ ὡμολογημένον τὺ νικῶ. 

σν φέρεται συναρμόττευ, — 

ὑκιονοεῖ. καὶ ἐπὶ τοῦ συνάπτειν μάχη» ην 

πρώνιος δὲ Αννίβᾳ συμφέρεται, ἐλαττωῦο: 

δὲ κατὰ τὴν μάχη» πολλὰὴς τῶν οἰκείων ας 

βαλε. 

συμφέρον ἀγαθόν. λέγεται δὲ συμφέ 

ϱον, ὅτι φέρει τοιαῦτα ὧν συμβαινύντο 

ὠφελύμεδα. 
͵ « 

σύμφημι συ»αινῶ. 
συμφορά ἀτυχία, κακῶν συντυχὀ. ) 
συμφορά τῶν µέσων ἐστί, διὸ Μά9 



συμφράδµογνες -- σὺν δὲ Φεοὶ µάκαρες 

Σιμωνίδης (αρ. Α Ἐκ. 404) 'πῖνε πῖν ἐπὶ συιι- 
ορᾷ.”' οἳ δὲ λέγουσι 'πῖνε πῖν ἐπ᾽ ἐσθλοῖς. 
ηλοῖ δὲ ἡ συμφορὰ καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ 
αχόν, διὸ λέγει (650) "ἐπὶ συμφοραῖσιν 
αφ αῖς, καὶ τῶτο εἰπὼν ἐκ εἴασεν ἐπὶ τᾶ 

uxũ νοεῖσθαι. Φοφοκλῆς δέ φησιν (08, 38) 
ἔν τε συμφοραῖς βίη πρῶτον κρίνοντες᾽' 
μὶ τὸ ἐν ταῖς βιωτικαῖς συντυχίαις. καὶ 

ὖθις {Α Ach. 1209) 4 συμφορὰ τάλαινα 
ὦν ἐμῶν κακῶ»" ἰ Ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύ- 
ον. συμφορὰ καὶ ἡ ὁμοῦ ἐπιφορά" ΠΠισί- 
ἴς "ἐκ τῆς ἀμέτρα συμιφορᾶς τῶν συρµά- 
υν περὶ χιόνος. 
συιφράδσµονες (Ποπ, Ε 872) σύμ- 

1λοι. 

συμφυλετῶν (4 Thess. 2 14) ὁμοεθνῶν, 
ηγενῶν. 

συμφυῦᾶς συγγενᾶς. 
συμφύρεται, δοτικῇ, συμμίγνυται, σι- 

Ψακράται, συμμιαίνεται. 

συμψῆσαι συντρῖψαι' 4ριστοφάνης Νε: 
Ίαις (071) '"εὖ αὖδις ἀνισταμένης" τὲς 

εἴδας ᾿συμιῆσαι, καὶ προνοῆσαι εἴδωλον 
ἴσιν ἐρασταῖς τῆς ἡβης μὴ καταλείπειν. 
πέψων τὸν τύπο» ὅπηω ἐκάθηντο, ἵνα μὴ 
μεῖον τῆς ἥβης ἑαυτῶν καταλείψωσι τοῖς 
ασταῖς, 

συμψήσας συντρίψας' Ἡρόδοτος (4 189) 
ὤντις ἱεριῶν ἵππων τῶν λευκῶν ὑπὸ ὕβριος 
βὰς ἐς τὸν ποταμιὸν διαβαίνειν ἐπειρᾶτο" 
δέ µιν συµψήσας ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέ- 
». καὶ Ἰαμῤλιχος '"ῥιαζομένους δὲ τοὺς 
λυμβητὰς συµψήσας ὁ ποταμὸς ἔφερε κά- 
;, καὶ Ἠχέτι ἀπενόστησαν. 
σύμψηρα σύμφωνα. 
συμψησῶείς (Ιετοῃ. 9 19) ῥβλαβείς, 

ωδείς, 

σπυναγείρω» συνάπτω», συνάγω». 
πυναγηγεριµιένοι συντγµένοι, 
συνάγκεια ὁ σύνδενδρος τόπος. 
συναγοιένω»ν στενοχωρθμένω»" (Ρο]γὺ. 

Ι8) "“συναγομένων» δὲ λικῷ τῶν Καρχηδο- 
νν διὰ τὸ πληθος τῶν συγκεκλεισμένων 
ὁρῶν ἐν τῇ πόλει,' τητέστι συγκλειοµένων. 
ὰ συνήγοντο" (14. ib.) "ἐς γὰρ τᾶτο συ- 
Ύοντο σιτοδείᾳ καὶ σπάνει τῶν ἀναγκαίων 
Ἱτε βαλεύεσθαι περὶ τὸ λύειν τὴν πολιορ- 
αν, τητέςι συ»εκλείοντο. 

συναγορεύειν συ»νηγορεῖν, ὑπὲρ αὐτᾶ 
γειν, 

989 

συναγυριός 'οὐδένα ἠξίου ἀτιμάζειν 
πρὸς συναγυριιὸν τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης. 

συναγωνίζομαι δοτικῃ. 
συναδικῶώ ὁοτικῇ. 
συνάδων ἁρμόττων, συντρέχω», συµι- 

φΦω»ῶ», καὶ Σύναδα μητρύπολις. 
σὺν 49θηνᾶᾷ καὶ χεῖρας κίνει, πα- 

ροιµμία ἐπὶ τᾶ μὴ χρῆναι ἐπὶ ταῖς τῶν Φεῶν 
ἐλπίσι καθηκένες ἀργεῖν. τίθεται δὲ ἐπὶ γυ- 
ναικῶν καὶ μάλιστα ὀφειλεσῶν ἐργάζεσθαι. 

συναἴγδην» ὁρμητικῶς, ἡ ὑὁμοῦ. Hes. 
δουί. 180. 

συναίµονος ἀδελφδ. 
συναιρόμενος συμβαλλύμενος, συνερ- 

χόμενος, συμβοηθῶ». 
σύναιχμος ὁ σύμμαχος. 
συναλγῶ δοτικῇ. 
συναλίσας συνάξας, συναθροίσας. 

συναλισθείσης συνιφφείσης. "συνα- 
λισθέντες οὖν οἱ σύμμαχοι, ῥλασφημᾶντες 
αὐτόν, ἠπείλεν προσθήσεσθαι τῇ µοίρᾳ τῶν 
ὑπεναντίων.' 

συναλλαγαῖς κοινωνίας, φιλίαις" Σο- 

φοκλῆς (08. 35) M τε δαιμόνων συναλλα- 
γαῖς, τυτέστι ταῖς πρὸς τὺ «Φεῖον κοινω- 

γίαις καὶ ὁμιλίαις ςοχάζεσθαι τῆς τῶν Φεῶν 
διανοίας. καὶ αὖθις (960) “πύτερα δύλοισι 
τέφνηκεν ἢ νόσε συναλλαγῇ.". 

συναλωνιάζειν. καὺ ἕκαστο» ἔτος ἐν 
ἀκιῇ τοῦ φέρους ἑορτὴν ἦγον καὶ Φυσίας 
ἐποιᾶντο. 

συναναστρέφομαι δοτικῇ. 
συνα»έσχον συνανέτειλαν. 
συναντῶ ὁδοτικῇ. 
συνάορος τῆς γαμετῆς, 
συναπηρτισμένον πεπληρωμένον. 
συνάπτω αἰτιατικῇ. 
συναραμιένο συνεργήσαντος. 
συναράσσω δοτικῇ. 
συναρπάζω αἰτιατικῇ. 
συναρτήσαντες συνάψαντες. 
συνασπισμός. ὅταν ἕκαστος ἀνὴρ ἐν 

τῇ φάλαγγι κατέχη πῆχυν ἕνα, τότε τοῦτο 
καλεῖται συνασπισμός. 

συ»αυλίαν συμφωνία», 
συνάφεια σύζευξις. 
συνάχθοµαι δοτικῇ. 
συνδάιξον σφάξον σὺν τοῖς Φρέμμιασι. 

sch. S ΑΙ. 361. 
σὺν δὲ Φεοὶ µάκαρες. τῦῶτο ἐπέλεγον 
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οἱ ῥαψῳδοί, ὡς οἱ κιθαρῳδοὶ αλλ) ἄναξ 

χαῖρε"' εἰσὶ γὰρ ἐπιφωνήματα παρὰ τοῖς 

παλαιοῖς ποιηταῖς. 

συνδέτας συνδεδεµένας" "κακὲς γὰρ 
εἶχο» τὲς λογισμὲς συνδέτας, μορφῶν τὸ 
κάλλος τᾶ σοφᾶ Γεωργίρ.' 

συνδιέφερε συνεκρότει, συνηγωνίρετο . 

τὰ μὲν πρῶτα συνδιέφερεν αὐτῷ τὸν πύ- 

λεμον, ἔπειτα παλλακῆς ἐρασδεὶς συνένετο 

προδοσίαν ἐπὶ χρήµασι. 
συνδικάζω δοτικῇ, 

σὺν δίκη ἀντὶ τῇ δικαίως" "ἐπειδὴ 

ἔμαθεν ὁ βασιλεὺς τὰ συμβάντα τῷ προ- 

δότῃ Καπίτωνι σὺν δίκῃι 

σύνδικος καὶ συνήγορος. ὅταν πλείονες 

βοηθοὶ καὶ συνήγοροι τῷ πράγματι παρῶσι, 

σύνδικοι καλδνται. 

συνδιοίσεις συνδιάξεις, συμµβιώσεις' 

ον. ερ. 118) "καὶ συνδιοίσεις τὰ παρόντα 

αὐτῷ.) 
σὺ» δορὶ σὺν ἀσπίδι (Α Ῥαο, 366, Vesp. 

119) ἐπὶ τῶν παντὶ τρόπω πρᾶξαί τι πειρω- 

μένων. 
σύνδουλος. ä µόνο» ὁμοδύλες ἔλεγον 

ἀλλὰ καὶ συνδύλες" Αριστοφάνης (ἨΑο. 746) 

παν ὁ σύνόμλος σκώψας αὐτᾶ τὰς πληγὰς 

ἐπανέροιτο, ὦ κακόδαιµο», τί τὸ δέρμ’ ἔπα- 

θες; μιῶν ὑστριχὶς εἰσέβαλέν σοι; 

συνδόµενος συνδεδεμένος. 

σύνδρομος σύμφωνος. 

συνὀνασμός. 

συ»δυάσω (Β». 140 4) συζευχῶ, κοινω" 

νήσω, συμπράξω. ἐνδοιάξω δέ. 

συνέβαινε» ἐκ ἠρεσκεν, ὡς φαύλω» 

περὶ τὰς ἀποχρίσεις όντων. Αριστοφάνης 

Βωτράχοις (819) ' γὰρ 4Φηναίοισι συνέ- 

βαινεν «ἰσχύλος, ἀντὶ τὸ ἐκ ἐστοίχησε. 

συ»εβάλλοντο παρεῖχον᾿ “ώστε καὶ 

συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν 

στρατιωτῶν αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις (Χ 

Anab. 1 19). 

συνέβη συνεφωνήθη" d δὲ λιθουργῷ 

χειρουργίας τεχνίτῃ δίδωσι χρυσίον, ὅσον 

συνέβη. 
συνέβησαν ἐστοίχησαν, ὡμολόγησαν" 

"συνέβησαν ἂν ὥστε ἀπαθῆ μετὰ τῶν ἐπι- 

τηδείων. ὑπεξελθόντας ἑτέραν μεταδιῶναι 

χώραν. 
συ»εγγίζω δοτικῇ. 
συ»εγείρω αἰτιατικῃ. 

συνδέτας συνέµπορος 

συνεδεῖσθαι συγκαθήσυαι. 
συνεδρία ἡ καθέδρα. 
συνέθει συνέτρεχεν. 
συνέθηκεν ὑπέλαβεν, ὑπενόησε' ᾿τᾶτο 

συνέφηκεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἐκ λογσµῶν 
εἴκασε τὸ γινόμενο». 

συνεΦίζω ὁοτικῇ. 
συνείδησις. 
συνείκοντος ὑποκλινομένα" μελένας 

εἶχον σαρίσσας, ἵνα συνείκοντος τοῦ Έτλον 

πρὸς τὴν πληγὴν καὶ μὴ κλωμένο ῥᾳδίως 

συνειλεγμένα συνηγµένα. 
συνειλόχασι συνήΘροισαν. καὶ ον: 

νειλοχότες. 
σύνειμι δοτικῇ. 
συνεῖναι γενικῇ, νοῇσαι' ὁ δὲ Ἡρα 

σχος ὁ «4ἰγύπτιος ἦν» μὲν συνεῖναι δευότο- 
τος--- εὐμοιρίαν (ο. ν. Ἡραΐσκος). καὶ οι- 

νεῖναι αἰσθανθῆναι. καὶ συνῆκα δέ. 
συ»είπετο συνηκολόύει. 
συνειπύντος. 
συνεέρει συνάπτει, καὶ συνειρόµεὂα 

ἀντὶ τᾶ συνηπτόμεὺα" lore ὅτι πολὺ πλέο 

ἂν ὑμῖν ἐν ταῖς εὐτυχίαις συνειρόµεδα τε, 

τότε τὰ ἐναντία φρονέντων. καὶ αἲδ. 

""ἐγκώμια τοῦ ἐρημικοῦ βίου πολλὰ νε 

ροντο. 

συ»εῖρκτο συνεφυλάττετο, συνεδεεε 
συνειρµένον συμπεπλεγμένον. 
συ»νεισάκτους. 
συνεισέφρησε συνεισήνεγχε. 
συνεῖχεν ἐξήσκει, ἐγύμναζε: «{ιόδυρ, 

"ὃ δὲ συνεῖχεν αὐτὲς εἶναι στρασίώτας, 3 

ράδειγμα ὑποθεὶς ἑαυτό». 

συνεκδοχικῶς συλληπτικῶς. 

συνεκόµισαν» συνήγαγον. 

συνεκποτέ ἐστί σοι καὶ τὴν το 

(Α Plut. 1086) ἐπὶ τὰ ἀρξαμένα τινὸς πρόγμο 

τος, εἶτα ὀλιγωρήσαντος. πολλάκις δέ τρ” 

καὶ τὸν νέο» οἶνον ἐκάλεν, νῦν δὲ εὖν 3. 

στάθμη». 
συνεκτικώτατα κεφαλαιωδέστατα, 

νέχοντα, διακρατᾶντα. 
συ»εκύρησε συνέτυχε. 
συνελέξατο ἀνεκτήσατο" “ὡςε ἐπὶ το" 

τὸν θυμὸν συνελέξατο ὁ ῥάρβαρος, κα μ 
πάλλεσθαι ὑπὸ τῦ τρόµε ἔληξε. 

συ»ελόντι φράσαι συντόμως εἰπῦ. 

συνελόχισε συνήροισε. 
συνέµπορος συνοδοιπύρος. 



συνενηνεγµένοι -- συνεχές 

συνενη»νεγμένοι συνελθόντες. 

συ»νεορτάζω ὁοτικῇ. 
συ»έπαινοι συγκατατιθέµενοι" ᾿Ηρόδο- 

τος (5 90) '"συνέπαινοι γὰρ ἦσαν οἱ Πέρσαι, 
τατέστιν ὁμόφρονες. καὶ αὖδις (5 548) 'δεῖ 
δὲ καὶ αὐτὸν βασιλέα συνέπαινον γίνεσθαι. 

συνέπεσε γενέσθαι ἀντὶ τᾷ συνέβη. 
οὕτως Ἰσοκράτης. "καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
κιερῶν φόνος συνέπιπτε πολύς, φύρδην ἐπ 

«λλήλοις ιιαχομένων. καὶ ᾿'συνέπεσε τῷ 
στρατηγῷ πρὸς τὰ γόνατα, ἀντὶ τὸ προσέ- 
πεσε, καὶ αὖθις Diodorus p. 631) ᾿"τοῖς μὲν 

πρὸς τὰ γόνατα πίπτων.͵ 
συ»επισπεῦσαι συνεπιταχῦναι: "ὃ δὲ 

ἐκέλενε τὲς κρατίστης συνεπισπεῖσαι τὰς 

ἁμάξδας)' (X Anab. 1 ὅ 8). 
συνεπίσταµαι ὁοτικῇ. 
συνεπισχύσας συναγωνισάµενος, ὁκ- 

ναμιν παρασχώ»" 'κωλύειν δὲ τὸν «Αντίοχον 
παραπλεῖν οὐκ ἀπεχθείας χάριν, ἀλλ ὄφο- 

οώμενος μὴ Φιλίππῳ συνεπισχύσας ἐμπό- 
ὅιον γένηται τῇ τῶν "Ελλήνων ἐλευθερία.” 

συνεπλήθυσεν ἐπλημύρησε' ᾿'χειμὼν 
ἐξωίσιος νυκτὸς γενόμενος τὺ ῥεῦμα συνε: 
πλήνυσε. 

συ»επνευσάτην ὑμόφρονες ἐγένοντο" 
“Χαρίτων καὶ ΙΜελάνιππος εἰς ἔρωτα ἀλλή- 
λοιν συνεπνευσάτη», ὃ μὲν ἐραστὴς ὃ δὲ 
ἐρώμενος.' ef. v. ἀντέρως. 

συ»ερανίζεται συνεισφέρεται. 
συνεργῶ ὁδοτικῇ. 
συνέρεσθαι συγερωτᾶν. 
συνέριΦος συνεργός, συνυφαίνεσα. λέ- 

γέται δὲ καὶ ἐπὶ ἄρρενος' "ὁ δὲ Χαγάνος 
παράδοξόν τι ἕρμαιο» τὴν σωτηρίαν εὐτύ- 
χηήσε, καὶ φυγῇ συνέριδος ἦν" ἐλάνθανε γὰρ 
νῆσος ἐν τῇ λίμνη τὺν ῥάρβαρον διασώζα- 
σα”. (Theophyl. Sim. 2 10). 

συνερκτικός συ»νείρε» τὲς λόγας καὶ 

συντιφέναι δυνάμενος εὐκύλως. sch. Α Ἐκ. 

1375. 

συ»ερράγη" ᾿ἐπὶ τῶν Φαβίων πόλεμος 
συνερράγη “Ῥωμαίοις πρὸς 1 υρρηνὰς µέγι- 
στος τῶν πρὸ αὐτᾶ." 

συνερρώγει εἰς χεῖρας ἠλθΦε. 'πόλεμον 
συνῆψαν τὰ στρατόπεδα, ὅσον ὅπω συνερ- 
ρώγει, περὶ πλήθεσαν ἀγορά»"' καὶ ἀκροβο- 
λισµοί τινες τῶν ψιλῶν ἐγίνοντο, βέλη τε 

ἐξυκνεῖτο καὶ ἀσπὶς ἐψόφει.'' 
συνέρχοµαι δοτικῃ. 
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Συνέσιος Πενταπύλεως τῆς ἐν ιβύῃ 
Θηβαϊΐδος, φιλόσοφος, ἐπίσκοπος Πτολεμαϊ- 
ος, ἑερατικῶν γενόμενος, ἔγραψε βιῤλία διά- 

φορα γραμµιατικά τε καὶ φιλόσοφα, καὶ λό- 
γης βασιλικός, πανηγυρικὲς ἢ ἐπιδεικτικούς, 
ἐγκώμιόν τε φαλάκρας, καὶ περὶ προνοίας 
λόγον δαυμάσιο», Ελληνικῷ χαρακτῆρι" καὶ 
ἄλλα πλεῖστα καὶ διάφορα βιβλία συνέταξε, 
καὶ τὰς δαυμαζομένας ἐπιστολάς, 

συνεσκενάσνὃδαι συνεπιφέρεσθαι' "ὄψα 
δὲ χρὴ συνεσκενάσθαι, ὅσα ἐστὶν ὀξέα καὶ 
ὁριμέα καὶ ἁλμνορά" ταῦτα γὰρ ἐπὶ σῖτόν 
τε ὤγει καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ «Χ ΟΥτΤ. 6 
9 33). 

συνεσπειραμένοι συγκεκλεισμένοι" 
Agath. 5 19) "εἰς στενότητα συνεσπειραµένοι 
ἀμύνεσθαι οὐκ ἠδύναντο, οὔτε τοξεύειν αὐ- 
τοῖς εὐπετὲς ὑπῆρχε τῷ μηδὲ χώραν εἶναι 
τοῖς βέλεσι. καὶ αὖθις 'εἰσὶ δὲ οἳ καὶ συ- 
σπειραθέντες ἀναχωρῆσαι σῶοι πάλιν ἐς τὸ 
στρατόπεὺον ἠδυνήθησαν,' ἀντὶ τοῦ συςρα- 
φέντες, συνελιχῶέντες. καὶ αὖθις "τό τε 
πυκνὺν» καὶ συνεσπειραμένον ἐπὶ ταῖς ἀνελί- 
ξεσι» οὐκ ἔξω τινὺς ἀπονοίας καὶ τόλμης 
κατεφαίνετο, ταραχή τε ἐπεῖχε καὶ παρακε- 
λευσμὸς τοῖς κατ οὐρὰν τεταγµένοις, αἵ τε 
ἀναστροφαὶ τῶν κοντοφόρων ἄλλοτε ἀλλα- 
χοῦ τὰς ἐμβολὰς ποιούµεναι πολυσχιδῆ καὶ 
ποικίλον ἀπειργάζοντο τὸν πόλεμον.' 

συνεστιᾶται συναριστᾷ. 
συνετάττετο" 'πᾶσι συνετάστετο ποιή- 

σασθαι τοὺς χρημµατισμούς, ἀντὶ τοῦ κα- 
Φυπέσχετο. ef. ν. χρηµατισµός. 

συνετιµήῶη πολλῆς τιμῆς ἐγένετο τὰ 
ώνια. καὶ συντιµη δῆναι. «ημοσθένης ἐν 
τῷ πρὸς «{ιονυσόδωρόν (8) φησιν ''οἳ μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἀπέστελλον ἐς τὴν 4ὔνπτον τὰ 
χρήματα, οἳ ὁ᾿ ἔπλεον τοῖς ἐμπόροις, οἳ ὃ᾽ 
ἐνφάδε µένοντες συνετίμω»ν τὰ ἀποστελλύ- 
μενα. 

συνετρίῤβησαν (Ίετοπι. 93 90) ταῖς ψν- 
χαῖς, ἀντὶ τοῦ ἐδορυῤήδησαν», συνεχύθησα». 

συνευ»έτης σύγκοιτος, 
σύνευνον σύγχοιτον, 
συνεφόρει ἐσώρευεν' "Ὁὃ δὲ συνεφόρει 

χοῦν αὐτόθεν ἀπὸ τῶν ἐρριμιμένων οἴκοδο- 
µηµμάτων ἐν τῷ κόλπῳ φέρων."' 

συνέχεια ἡ πυκνότης. 
συνεχές. τὸ συνεχὲς ποσὸν ἐπὶ πλειόνων 

κατηγορεῖται, γραμμῆς ἐπιφανείας σώματος 

-βϱἓα. 
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/ ῤ 3 χρόνου τόπου, τὸ δὲ αἡ ἐξ ἐχόντων Φέσιν 
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κατὸ τριῶν, ἀριθμοῦ χρόνου λόγου. 
συνεχῆ ἀκατάπαυστον' '' συνεχεῖς δὲ φύ- 

λάκας ἐπιστήσας ἐξετρύχωσεν ἄρα ἐς τοσῦ- 
ε ή το» ὡς βρόχω τὰς κόρας τὸν λιμὸν ἀπο- 

ὁρᾶναι. ο. ν. Πυθαγόρας α. 
συνεχόµενος ἀρρωστῶν, ἢ κρατού- 

μένος. 
1” J ά ’ * 

συ»έχον' ᾿τὺ δὲ συνέχον ηγεμόνα και 

προστάτην ἀξιόχρεω»,' ἀντὶ τοῦ κατεπεῖγον, 
-- / * J *7 J 

τὸ ἀναγκαιύτερον. καὶ αὖθις "ήν δὲ τὸ συ- 

νέχον τῆς ὑποθέσεως αὐτῶν, ὡς οὔτε φρᾶ- 

ρὰν οὔτε ὕπαρχον εἰσδέξαιντο καὶ τῆς κατὰ 

τὺς νόµες πολιτείας ἐκ ἂν ἐκχωρήσειαν.”' 

συνεψήσθη συνελεπτύνθη. Τε». 84 93. 

συνεψιάουσα συµπαίουσα" ἐν ἐπι" 

γράμματι (ΑΡ ὅ 288) ᾿ἐξότε µοι πίνοντι συ" 

νεψιάουσα Χαρικλώ. 
συνεωσµένες συγκεκλεισμένους" '"ἠπο- 

ρῶντο τέ χρὴ πράττειν εἰς ὀξὺν ἧτω και: 

ρὸν συνεωσµένας. 
συ»ηβολία. Apollon. Rhod. 3 1197. 

συνήγορος προστάτης ὑπὲρ τινῶν λέ- 

γω». ἐοίκασι παρ “49 ηναίοις τινὲς χειροτο- 

νεῖσθαι συνήγοροι ἐπὶ τῷ συναγορεύειν, ὡς 

Α4ντιᾳῶν φησί. Harp. 
συνηγορῶ ὁοτικῇ. 

συνῄδεσαν ἠπίσταντο. 

συνήδοµαι συγχαίρω" ππιανός (Μα- 

eed. 15) 'οἳ δὲ πρέσβεις ἔπεμψαν, συνηδό- 

µενοι τῷ γεγονότι. 

συνῄεσαν συνῆλθον. 

συνῆκεν ἐνόησε. 

συνήκµαζε συνηύξανε. 

συνήλασε συνεχώρησε, συνεδίωξε. 

συνηλίζοντο (Ποτοάοί. 1 63) συνηθροί- 

ζοντο. 

συνηλλάγη» σοι καὶ συνηλλάχὺης 

ἐμοί (8 ΑΙ. 493) ἀντὶ τοῦ συναλλαγὰς ἔχεις, 

γάµμῳ συνεζεύχθης. 
συνηλωκότες. 
συνήµονας συνήθεις καὶ ἑταίρας καὶ 

ὑμοήθεις. τοι παρὰ τὸ ἧσθαι, ἵν ᾖ συνέ- 

ὄρες, ἢ παρὰ τὴν ἔσιν, ἵν ᾗ συναγωνιστάς, 

ὃ καὶ βέλτιον. 
συνημοσύνη συμβολία. 

συνή»εγκε λυσιτελέστερον γέγονε" ''συ- 

νήνεγκε δὲ τοῦτο ἹῬωμαίοις ἐς ὅτι µάλιςα. 

συνήορος (Ποπ. 9 99) συ»ηρµοσµένη, 

συνήύης. 

συνεχῆ -- συνθηματικῶς 

συνηρεφές τὸ ἐστεγασμένον. 
συ»ηρηµένον συνεστραμµένο». 
συνήρης. | 
συνήρτυες συνήρµοττες. 
συνησθέντες συγχαρέντες. 
συνησὺὥσι συγχαρώσι. 
σύνόΦακος σύνθρονος («8 00 1270. 

σύνθεμα" ' πρὸς τοῖς ἄλλοις τὸ μη! 
εὐδιάλλακτον µήτ ἄλλο μηδὲν εἶναι σὐνὴ- 
μα φιλάνθρωπίας. 

σύνῷεο (Ποπι. 4 76) ἄκουσο». 
συνθεσία συνθήκη, ἀσφάλεια" ἐν εἳ- 

Φικοῖς "μετὰ δὲ σφίσι πιστώσαντο στοδε 
σίην.' 

συνθῆκαι αἲ πίστεις, αἳ διὰ τριῶν ττε 
λοῦντο, λόγων ἔργων χειρῶ», λόγων μὲν ο” 
δὲ ὄρχω», ἔργων δὲ οἷον τῶν ἐν τοῖς βωνες 

Φυσιῶν, χειρῶν δὲ ἐπεὶ αἱ πίστεις διὰ γε: 

ρῶν ἐγίνονιο. καὶ Ὅμηρος (8 341) "και ὁν 

ἔιαί, Ἡς ἐπέπιθμεν. καὶ τρία ἐγκλήμει: 

παραβασίας, ῥωμὺς πίστις ὅρκος. 5εἡ. A Ac 

307. 

συ»Φήκη ὁμολογία" Ἐενοφῶν (Απαὶ, »' 

0 8) "οἱ δὲ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες Ἓλληνι 

πρὸς Πέρσας συνθήκας ἔθεντο, σφάξωτε 

ταῦρον καὶ λύκο» καὶ κάπρο» καὶ κριύν, «- 
ἀσπίδα ῥάπτοντες οἱ μὲν Ἕλληνες ξίφος: 
δὲ βάρβαροι λόγχη», ὀμόσαντες μὴ προ: 

σειν ἀλλήλας, σύμμαχοί τε ἔσεσθα. ο ἡ 

βάρβαροι προσώκµοσαν καὶ ἡγήσεσδοι «" 

λως.” 

συνθήκη συγκατάθεσις' "ώστε εἰρ"' 

κρατύνασθαι, ἢ τὰ εἰς τὸν πύλεμον ἐκ στ” 

θήκης ἐξαρτύεσθαι.' 
σύνθημα συνθήκη, σύσσηµον, 1915 

ἐν πολέμῳ ἐπὶ γνωρισμῷ τῶν οἰκείων θεό 

µενος' "σύνθημα φιλίας --- μηδέν” (ά᾿ 

κηρύκχειον). ''αἳ δὲ ἀθρόαι ὑφ ἐνὶ σενῦτ 

µατι ἐπὶ τὸν Βάττον ᾖξων, ἵνα αὐτὸν ἄφ’ 

λωνται τὺ ἔτι εἶναι ἄνδρα”, (ο. ν. σφάκτριν: 

πο δὲ δὲ ἀλλήλων ἐποιᾶντο, καὶ τὸ σενή'' 

µια μετὰ σπεδῆς ἕκαστος τὸν πλησίον ἐ3" 

ρώτα." καὶ αὖθις "τὸν «4ὔγεστον ἐπευφρ 

πολλάκις, καὶ τοῖς ἄλλοις τᾶτο διδἒᾶς στ 

θημα. 
συνθηµατιαίες ὃς ἡμεῖς λέο * 

δοτικής: Αριστοφάνης «Τῃ. 464) "δεῖ τη 
ἀνδράσι πλέξαι στεφάνους συνθηµατεε 

εἴκοσι. 

συν»δηματικῶς συμβολικῶς) κ .. 



συνθυμεῖν -- σύνταξις α 

- λὰς ἔγραψε συνδηματικῶς, χαθάπερ ἔθδος 
αὐτοῖς, ὥστε τὺν κυριεύσαντα τῆς ἐπι- 

στολῆς μὴ δύνασθαι γνῶναι μηδὲν τῶν ἐν 
τ αὐταῖς γεγραμμένων” (Ῥο]νὺ. 819). | 

συνδυμεῖν σινοργίζεσθαι, ἡ συψυ- 

! 

΄ χεῖν. J * συνιδών. 
συνίεισαν ἐγίνωσκον" συνίηµι γὰρ τὸ - - *2 . ν - 1} συνιῶ νοῦ" 'ἐπεὶ ) ἔμπαλιν τῆς ἀληδείας 

σωρίει τὰ λεγόμενα, καὶ τὸ ἑαυτῷ φίλον τε 

καὶ κεχαρισιιένον ἑώρα μόνον, ἐπέθετο κατα: — * J : λῦσαι τὴν Περσῶν βασιλείαν.'. καὶ αὖδις * J - ΄ / .”. . {6 — ἐπὶ τοῦ σκόπει, ῥλέπε' ᾿"συνίει δὴ ὁποῖά σοι 
τιῶν πραγθέντω»ν ἕψεται τὰ ἐπίχειρα."' 

συνιέντες γένικῇ. 
συνίζησις. 
συνιόντες συνερχόµενοι. 
συνισταµένους, τΏτέστι συνηγόρες, ἢ 

τὲς συμπεπλεγιένες καὶ πιλᾶντας, ἀπὸ µε- 
τι«φορᾶς τῶν ἐρίων" ὥσπερ }ὰρ πολλάκις 
τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κολλᾶται ἐρίῳ, καὶ δια- 
γωρίζησιν αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλω», οὕτως ἐπὶ τῶν 
κεκολλημιένων ταῖς ἀρχαῖς ὀφείλετε ἀποχω- 
ρέζειν καὶ εὔνοιαν πρὺς ἀλλήλους ἔχειν ἅμα,. 
sch. Α Lys. 077. 

συνιστορεῖ σύνοιδε. 
συνίστωρ συνόµιλος, γρωστός, μάρτυς, 

συνειδὼς ἐπὶ πράγματι Αππιανός (etf. ν. 

ΓΠερσεύς ϱ) ''ὃ δὲ συνίστορας ἡγούμενος αἲ- 

σγροῦ φόβου καὶ ἑτέροις ἐπεξαγγελεῖν ἀπέ- 
κτεινεν ἀφθεμίστως. 

σιν»έφεια ἡ ταραχή. ΄ ΄ 5 ΄ συννήσας συσσωρεύσας' Ηρόδοτος — 
107) ᾿"συννήσας πυρὴν ιιεγάλην ἐσέβαλεν ἐς 
τὸ πῦρ, καὶ 4αμάσκιος ''καὶ ἄλλες ἐν µέ- 

σῳ τᾶ χρόνη πολὺν Ψησαυρὸν συννήσαντας.᾽' 
σύννομε ὡς µετέχασα τὸ αὐτᾶ Ais καὶ - —W— - - ! ε δω ο, τῆς αὐτῆς νομῆς. τῶτο δὲ ὡς ἐπὶ ὀρνέων. 

λέγει δὲ τὂτο ὁ ἔποψ πρὸς τὴν ἀηδόνα. 506]. 

Α Αν. 200. , 2* 9* — ϱ, « , σύννομοι ἀδελφαὶ η γυναῖκες"' "αἱ σύν- 2* / - ΄ —*— η νοµοι τᾶξω βίΗ τροφεῖα πορσύνησ᾽ ἀεί (8 

ο6 540). 
συν»όμµων»ν μεγάλων», ὁμοίων"' "ἐξηριὸ- ΄ * 1 µήσατο τὲς δόμες' ἦν γὰρ ἐκ συννόµων 

λίΦων ᾠκοδομημένος, ὥστε καὶ λίαν εὐσυλ- 
λόγιστον εἶναι τὴν ἀπὸ γῆς τῶν ἐπάλξεων 
ἀπόστασιν., 

συνοδεία τὸ µετά τινος συμπεριπατεῖν. 
συνωδία ὑὲ ἡ ψαλμῳδία, 
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συνόδοντα ζφα βοῦς πρόβατον αἲξ 
καὶ εἴτι σεβέβηκεν ἄλλο στέαρ ἔχειν, ἀλλ’ 
οὐ πιµελή». 

συνοίµιον τὸ προοίµιον. 
συνοέσειν συνεισενεγκεῖν. 
συ»οῖσον συμφέρον" (Menand. ρ. 307 

Nieb.) "ἐν ὑμῖν τε κείσθω προτιμῆσαι τὸ 
συνοῖσο», καὶ τὰ εἰρηναῖα πρὺ τὸ πολέμου 
ἑλέσθαι.' καὶ αὖθις "αὐτύς τε γὰρ τῷ ἐπη- 
βόλῳ τῆς φύσεως ἐγίνωσκε τὸ συνοῖσον εὖ- ν ΄ .. στοχώτατα (agath. 5 21). 

συνοιχήσεται συναναιρεθήσεται. 
συνόµοσις, συνωμοσία ὁέ. 
συνορία ἡ πλησιότης. 
συνοριγ»ώµενοι ἐπιδυμοῦντες, ἐπεκ- 

τεινόµενοι" 'οἳ δὲ τᾶ πλείονος καὶ πρύσω 
συ»οριγνώμενοι προῆγον ἐπὶ Παμφυλίας.” 

συνουσία τὸ συνεῖναι µετ ἀλλήλων" 
Πολύβιος (829) ""ὡς ἂν ὑποκρινόμενοι τὴς 
ἐκ συνβσίας ἐπαναγαγόντας, ἔτι δὲ μᾶλλον 
ἠλλοιωμένης ὑπὸ τῆς µέθης. 

συ»ασιασμός συμωξία. 
συνοχή. εἶδος τῆς σινάψεως ἡ συνοχή, [ο / [4 - * ⸗ 4 ὥστε ἁμαρτάνει ὁ τῆς σινάψεως γένος τὴν 

συνοχὴν ἀποδιδούς. 
πτόµενον συνέχεται" συνάπτεται γὰρ καὶ τὰ 

οὐ γὰρ πᾶν τὸ συνα- 

ἁπτόμενα μόνον, οὐ μὴν καὶ συνέχεται. πᾶν 
μέντοι τὸ συνεχόμενον συνάπτεται, ὥστε ἐπὶ 
πλέον τὸ συνάπτεσθαι τῇ συνέχεσθαι. Alex. 
Aphrod. in Τορ. p. 162. 

συνοχωκύτε παρ Ὁμήρῳ (8 918) διὰ 
τὸ μέτρο». 

σύνοψις ἡ κατὰ πρόσωπον ὁμιλία" "ὃ 
δὲ ἐβελεύσατο καταστρατοπεδεῦσαι τοῖς Καρ: 
χηδονίοις ἐν συ»όψει" μάλιστα γὰρ οὕτως 
ἐκφοβήσειν αὐτὲς ὑπελάμβανε Polyb. 1410). ΄ εν .”, ΄ . ε σύνταγμα, ὃ ἔνιοι παράταξιν, αἱ ῥ' 
τάξεις, ἄνδρες σνς’, καὶ ὁ ἠγάμενος συν- 
ταγματάρχης. τὂτο δὲ ἔνιοι καὶ ξεναγίων 
καλᾶσι, καὶ Ξεναγὸν τὸν ἡγέμενο». 

συντακτήριος. 
συντακτικὺς ὁ ᾿Ωριγένης διὰ τὸ 

ποιηκέναι πολλὰ ῥιῤλία, 
συντάξας ὁρίσως" 

πε» 

“συντάξας τοῖς κυ-α 
βερνήταις ἀνακοιίζειν τὰς γαὓς κατὰ ὀύνα- 
µιν εἲς τὴν Tauluv.“ 

συντάξας ἐντειλάμενος' Πολύβιος ''συν- Ὁ 
τάξας ἐλωύνειν κατὰ σπηδὴν ὅσον ἔχει ὃυ- 
»άμεως. 

σύνταξις δύο πραγμάτων» ἕνωσις. 
00 

μαΐ α 
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τὸ λαμβάνειν καὶ ποιεῖν τὰ δέοντα τὴς «ρα- 
τευοµένας. '᾿ἀποστερῶν τὰς συντάξεις ἁπά: 
σας κ ἠᾖσχύνετο.” καὶ ἸἩάλχος (p. 373 ΝΙευ.) 
τῶν συντάξεων στερηθέντες πολλάκις οἱ 
στρατιῶται καὶ παρακοπτόµενοι τῆς τροφῆς 
τῆς συνήθης ἐς ἀπόνοιαν ἠλφθον,” καὶ αὖ- 
Φις Ἰήάλχος (οί. ν. Παμπρέπιος) "ὃ δὲ τὸν 
Παμπρέπιον λαμπρῶς τε ἐτίμησε καὶ σύν- 
ταξιν ἔδωκε.͵ Προκόπιος Pers. 7.) 'ἅμα δὲ 
καὶ µεμφόμενοι ὅτι δή σφισι χρόνου τὰς 
συντάξεις πολλᾶ τὸ δημµόσιον ὤφλε, του- 
τέστι τὰ διδόµενα. 

. σύνταξις ἡ συγγραφή, ἡ ἱστορία" IIo- 
λύῤβιος “ταῦτα ἐν ταῖς πρὸ τᾷ συντάξεσι 
δεδηλώκαμεν.. 

ο σύνταξις ἀντὶ τοῦ συντεταγµένη οἴκη- 
σις' «Πημοσθένης ΟΦιλιππικοῖς "καὶ µία» 
σύνταξιν εἶναι τὴν αὐτὴν τᾷ τε λαμβάνειν 
καὶ τὸ ποιεῖν τὰ ὁέοντα.. ἔλεγε δὲ καὶ τὰς 
φόρες συντάξεις, ἐπειδὴ χαλεπῶς ἔφερον οἱ 
Ἕλληνες τὸ τῶν φόρων ὄνομα, ἸΚαλλιστρά- 
τε ὅτως καλέσαντος. καὶ Ὑπερίδης δέ φησι 
“"σύνταξιν ἐν τῷ παρόντι οὐδενὶ διδόντες" 
ἡμεῖς δέ ποτε ἠξιώσαωμεν λαβεῖν. Ἠατρ. 

συντάσσοµαι ὁοτικῇ. 
συντεΦεῖσθαι. καὶ συντέΨεικα συ- 

νεΦέµην. 
συντεκμηράμµενος συμβαλώ», κατα- 

στοχασάµενος' Εὐνάπιος (ρ. 105 Nieb.) "τὸν 
πάντα βίον αὐτᾷ συντεκιιηράµενος ἐκ τῶν 
ἐναργῶν περὶ αὐτὸν συμβόλων» τε καὶ ση- 
µείων.) 

συντέλεια πᾶν τὸ πρὺς ζωήν" Ἰώβ 
(30 9) ''"ἐπ᾽ αὐτὲὰς ἀπώλετο συντέλεια,' ἀντὶ 

τᾶ ἐδέποτέ τι χρηστὺν συνετέλεσα». 
συντέλειαι αἱ παντοδαπαὶ τιµωρίαι΄ 

4αβίὸ "καὶ ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδες διαγγελή- 
σονται συντέλειαι.' Theodoret. ἵπ Ps. 58 13. 

συ»τελεῖς. ὅτε οἱ τριηραρχοῦντες νεὼς 
μιᾶς ἅμα ἐπεμελοῦντο, συντελεῖς ἐλέγοντο. 
συντελεῖς ὧν οἳ συνδαπανῶντες καὶ συνεισ- 

φέροντες. τὸ δὲ πρᾶγμα συντέλεια κα- 
λεῖται. Ἠατρ. 

συντελής χρήσιμος. 
συντέµνω αἰτιατικῇ. 
συ»τέρµων»ν πλησιόχωρος. 
συντεταγµένως Αριστοφάνης Πλότῳ 

(925) ἀντὶ τὸ γοργῶς καὶ μετὰ συγκροτή- 
µατύς τινος" '"ἀσπάζομαι ὁ᾽ ὁτιὴ προθύμως 
ἥκετε καὶ συντεταγµένως."' 

σύνταξιςῦ — συνωνή 

συντετάσθαι διατετάσθαι. 
συντέτηκεν ἀντὶ τοῦ συγκεκύλληται 

συμπέπηγε" ᾿"ψευδὴς ἀντ ἀληθοῖς σνντήτ: 
κε δόξα. καὶ σύντηξις ἡ τοῦ σώμα 
φδορὰ καὶ ἰσχνότης Ἱτοσαύτη δὲ ἄρε ] 
σύντηξις τᾶ σώματος ἦν αὐτῷ ὡς ἀδεναιὸ 

καὶ τὴν τῶ» ἱματίων φέρειν ἐπιβολήν.” άν 

᾿Επίκερος. 
σύντευξις συντυχία. 
συντεύξομαι συντύχω, 
συ ντειμηδῆ ναι. τὸ πολλῆς τιμής τ 

νέσθαι τὰ ὤνια συντιμηθῆναι. οὕτω τν 

σθένης (56 8). 
δυντομάχη" 

δυντομιάχης. 
συντόµισον συνάγαγε συντόμως. 
συντρέχω δοτικῇ. 
σύντρητος. 
συ»τροχάσαι καταντλῆσαι, πληρωύς 

ναι, ἐκ μεταφορᾶς τῶ» τροχῶ». 
συ»ντυγχάνω δοτικῇ. 
συντυρούµενα συμπηγνύμινα (4 Ἡ 

479). 
συντυχία ἦ αἰφ»ίδιος τῶν πραγμώ 

µεταβολή: “"ὑπολαβὼν ἂν ὁ κατὰ συντο 

ἀλλ' ὑπό τινος ἔξεως τοιαύτην εἶναι 18 
αὐτὸν διάφεσιν.' 

σὺν τῷ κυνὶ καὶ τὸν ἑμάντα. 
συνῳδά σύμφωνα, καὶ συνῳδό»' -ἕ 

λιωνός "ὁ δὲ ἀλεκτρνὼν συνάδειν ἐπέφ 
τῷ ὀρνιθείῳ µέλει, συνῳδόν τε καὶ ο: 

λὲς ἀναμέλπων. εξ. ν. ἀσκωλιάζοντες. 
συνῳδηκώς συνεραγῳδῶ». 
συνωθούμµενος συνερχύµενος. 
συνῴκησε τὸ σύνοικον µετ αὐτᾶ ἔκδι 

συνωκίσατο δὲ μεθ ἑαυτῦ ἠξε. 
συνωμοσάμµη». 
συνωμοσία ἡ μεθ ὄρκε φιλία. πα 

δὲ ᾿ἀττικοῖς (Απ τακτικοῖς) συνωμοσία τας 

τις GEl. Ἠετοάοί. 1 65). 
συνωμµύότης. 
συνωνή. ὅτι ἐπὶ Ἰεστινιανᾶ ἡ τὸ οἱ 

φορὰ ἐσπάνιζε, καὶ ἐνδεεστέρως ἡ κατά τ' 
χρείαν ὁ σιταγωγὸς στόλος ἀφίκετο. ἀπορν 
µενος δὲ τοῖς παρῦσιν ἔν τε Βιθυρίᾳ 

Φρυγίᾳ καὶ Θράκῃ χωρίων πειρᾶσδαι µη 
τι χρῆμα σίτα ἠξίη. ἦν τε ἀναγκαῖον τε» 
ταύτῃ οἰκᾶσι μέχρι μὲν εἲς τὴν θάλασης 
πόνῳ πολλῷ τὰ φορτία οί», ἐς Βεο 
τιον δὲ ξὺν κινὀύνῳ ταῦτα ἐσκομήισθαι, 2 

πο δὲ ἐκυρίευσαν 5; 



συνωρἰς -- σύρω 

(χέα μὲν τιµήµατα δῆθεν τῷ λόγῳ πρὸς 
ὃ φέρεσθαι, τὴν ζημίαν δὲ αὐτοῖς ἐς το- 
δε µεγέθες καθίστασθαι ὥστε ἀγαπᾶ», 
τις αὐτᾶς ἐῴη τόν τε σῖτον οἴκῳ ὅδηµο- 
χαρίζεσθαι καὶ τίµηκια ἕτερον ὑπὲρ αὖ- 
κατατιθέναι. τοῦτό ἐστι τὸ ἄχθος ὅπερ 
ωνὴν καλεῖν νενομίκασι. Procop. Άτο, 23. 
πυνώνυµος κατηγορία ἐστὶν ὅτε τὸ 
ια καὶ τὸν ὅρον δέχεται τὸν αὐτὸν τοῦ 
Μάτος. οἷον τὸ ζῴον κατηγορεῖται τοῦ 
ρώπ8, καὶ δέχεται ὁ ἄνθρωπος καὶ τὺ 
ι« καὶ τὸν ὅρον τοῦ ζῴου. ζῴον γάρ 
ν οὐσία ἔμψυχος αἰσθητική, καὶ ὁ ἄν- 
πος ἐπιδέχεται τὸν ὅρον τοῦτον" καὶ 
α γάρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἔμψυχος 
αἰσθητική. ὁμώνυμος δὲ κατηγορία 
τὸν μὲν ὅρον οὐ δέχεται ἀλλὰ κιύνον τὸ 
ας, ὡς ἐπὶ τῆς εἰκόνος τοῦ ἀνθρώπε. 
ιυνωρές συζυγία, δυάς. κυρίως δὲ ῥ' 
:συνεζευγκιένοι. χέλης δὲ ὃ μόνος ἵππος. 
υνώσαντες συνεισφρήσαντες' "ἐξ αἴ- 
δὲ συρώσαντες ἐπὶ τὴν πυλίδα ἐσῆλθον. 
ύρα παρὰ Ῥωμαίοις ἡ δεία ἐπιστολή. 
ευράκουσα πόλις Σικελῶν. 

υρακουσία τράπεζα ἡ πολυτελής" 
ον γὰρ οἱ «Σικελιῶται ἁβροδίαιτοι εἶναι 
ον πάντων». καὶ Συρακεησίω» δεκάτη. 
ύρβη τάραχος. 
νρβηνεύς ὁ ταραχώδης, ἀπὸ τῶν αὐ- 
[ων μετὰ φΦορύῤε’ ἢ πένης, διὰ τὺ τὰς 
θήκας καὶ φαρέτρας κενὰς ἔχειν. καὶ 
ηνέων χορός ὁ τεταραγµένος καὶ συώ- 
ἀπὸ τοῦ τοῖς ὑσὶν ἐπιφωνθμένς. διὸ 
αι ἡ παροιμία συρβήνης χορός ἐπὶ 
ἀτάπτων χορῶν. 
ἱνριανός λεξανδρεὺς φιλόσοφος, ἡγη: 
νος τῆς ἐν θήναις σχολῆς τε καὶ 

ἴς, διδάσκαλος γενόμενος Πρόκλου, ὃς 

διάδοχος αὐτοῦ ἐγένετο, ἔγραψεν εἲς 
ρον ὅλον ὑπόμνημα ἐν βιῤλίοις ζ, εἲς 
πολιτεία» Πλάτωνος βιβλία , εἲς τὴν 
έως Φεολογίαν βιβλία ῥ', εἲς τὰ ΠΗρό. 
περὶ τῶν παρ Ὁμήρῳ νεῶν, συμφω- 
Ορφέως Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος περὶ 
όγια, βιβλία ἕ, καὶ ἄλλα τινὰ ἐξηγητικά. 
τι Ἰσίδωρος ὃ φιλόσοφος, ὥς φησι «7α- 
ος, πάντα τῶν» παλαιῶν ἐξετάζων οὐκ 
πρὸς τὸ ἀκριῤέστατο», προσεῖχε δὲ τὸν 
ἐς τὰ µάλιστα μετὰ Πλάτωνα τῷ Ίαμ- 
ϱ καὶ τοῖς Ἰαμβλίχου φίλοις δὴ καὶ 
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ὀπαδοῖς, ὧν ἄριστον εἶναι διισχυρίζετο τὸν 
ἑαυτοῦ πολίτη» Συριανὸν τὸν Πρόκλου ὅι- 
δάσκαλο». ἀτιμάζειν δὲ οὐδένα ἠξίου πρὸς 
συναγυριὸν ἀληθοῦς ἐπιστήμης. 

συριγµός φωνὴ ἄσημος' (Ρο]γὺ. 80 920) 
Πτοὺς δὲ συριγμοὺς τοὺς ἐν ταῖς κοιναῖς 

πανηγύρεσι καὶ τοὺς χλευασμοὺς τίς ἐξηγή» 
σαιτο ῥᾳδίως; καὶ αὖθις οἱ δὲ Ῥωμαῖοι 
κατεχειροτόνιν συρίττοντες, καὶ ταραχὴν 
ταῖς ῥοαῖς ἐνεποίουν. 

σύριγξ τὸ εἲς τὴν ὀπὴν τοῦ τροχοῦ ἐκ» 
βαλλόμενον µέρος τοῦ ἄξονος. καὶ ἡ ὀπὴ 
τοῦ τροχοῦ οὕτω καλεῖται' «Σοφοκλῆς (ΕΙ, 
720) 'κεῖνος ὁ) ὑπ αὐτὴν ἐσχάτην στήλη» 
ἔχων ἔχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα.'' σύριγξ καὶ 
ἡ ἐπιμήκης διῶρυξ"' “καὶ τότες κελεύει σύ- 
ϱιγγα βαφεῖαν ὑπὸ τὺν λόφον τρήσασθαι.” 
καὶ σύριγγος αὐλοῦ ἢ δορατοθήκης' Πισί. 
δης EHexaem. 11537) "τίς τὴν µέλισταν τὴν 
σοφή», τὴν ἐργάτιν, γεωμετρεῖν ἔπεισεν, 
ποιεῖν δὲ τὼς σύριγγας οὐκ ἐπ εὐθείαςτ' 

συρίξας ἀπὸ τοῦ συρίζω ἐνεστῶτος (Α 
Plut. 689), | 

συρµαία τὸ καθαρτικὺν δὲ ἐμέτων καὶ 
κοιλίας, καὶ συριιαῖζειν τὸ κενᾷσθαι ἐκ 
ζειῶν καὶ ὕδατος. οὕτως Ηρόδοτος. ἢ λά- 
χανον σελίνῳ ἐοικός. ἢ βρῶμα διὰ στέατος 
καὶ μέλιτος. 

συρμαΐζειν (ἨΠετοάοί. 2 77) καθαίρειν 
πόµατι ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος. καὶ συρµαίη 
παρὰ τῷ αὐτῷ (3 1325) λάχανον σελίνῳ ἐοι" 
κός. 

συρµιόὀς τοῦ νιφετοῦ ἤ φορά’ (ΑΡΤ 8) 
Ἱούχέτι κοιµάσεις ἀνέμων βρόμο», οὐχὶ χά. 
λαζα», οὐ »ιφετῶν συρμούς, οὐ παταγεῦσαν 
ἆλα."' περὶ Ὀρφέως ὃ λόγος. 

Σύροι πρὺς Φοένικας. ἑκάτερα τὰ 
ἔφνη διαβέβληται ὡς πανοῦργα. ἢ ὅτι ἑκά- 
στοτε ἀλλήλοις δὲ ἔχθῥας ὄντα οὐδέποτε 
πιστῶς διαλλάττεται. 

σύρφαξ συρφετώδης, ὀχλώδης' '"ἐξῆρε 
δὲ αὐτὸν πλείω πρὸς:-- ὡς Πάρις.” οί ν. 
“4ρμᾶτος. 

συρφετός ἀγυρτώδης ὄχλος ἢ λόγος, 
ἢ ἐξ ἀνέμε συλλεγομένη κόπρος καὶ φρυγα- 
»ώδης, ἤτοι κονιορτὸς μετὰ κοπρίω». τινὲς 
δὲ χειμὼ» καὶ συρµός. '"ταῦτα δὲ ἄγνωστα 
τῷ συρφετῷ.') 

σύρω τρέχω" Πισίδης ''σύρει πρὸς ἡμᾶς 
ὁ στρατὸς μετὰ ὀρόμου.” 

640 
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σῦς ὁ χοῖρος. eſ. ν. ὃς, 
συσκενάζει λόγῳ ἐπιῤελεύει, καὶ συ: 

΄ ια 3 / ΄..- F 

σκευή ἡ ἐπιῤυλη. συσκευάζεσθαι δὲ 
* 9 ᾽ J 4 η * * 

τὸ πρὸς τὴν ὁδὸν εὐτρεπίζεσθωι" "οναρ ἐφί- 
σταται Φεία τις ὄψις, καὶ λέγει δεῖν συ- 
σκευάζεσθαι" καλεῖν γὰρ τὸ χρεὼ» αὐτόν." 
ο ΧΟτ, 87 4. 

2* ΄ — 7 συσκευάζεσθαι ἐπιφέρεσθαι' μΞενο- 
φῶ»ν (Ογτ. 62 26) "ὁ Κῦρος ἔφη τοῖς στρα- 
τιώταις ουσκευάζεσθαι σῖτα ἡμερῶν κ’, οἶνον 
δὲ τοσοῦτον ἕκαστον χρὴ ὅσος ἱκανός ἐστιν 
ἐφίσαι ἡμᾶς αὐτὲς ὑδροποτεῖν. 

συσκηνία συνοικία. Ἐενοφῶν (Cyr. 2 
1 25) "ὅτι ἐν τῷ ὁμοῦ σκηνᾶν τὰς στρατιώ- 

αν” ΄ — 4 8 

τας ἐδόκεν ὠφελεῖσφαι πρὺς τὸν μέλλοντα 

ἀγῶνα. ἑώρων γὰρ ἀλλήλες ὁμοίως τρεφο- 
. 2 ** µένες, καὶ ἐκ ἦν πρόφασις µειονεξίας, ὥστε 

ὑφίεσθαί τινα κακίω τε ἕτερον ἑτέρα εἶναι 
πρὸς τὲς πολέμες. καὶ ὅτι ἐγίνωσκον ἀλλή- 
λας, καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι πᾶσιν ἐδόκει ἐγγί- 

ϱ — * ει 
νεσθ αι" αἳ δὲ ἀγνοᾶντες ῥᾳδιαργῦσιν ὡσπε oi δὲ ἀγνοῦντες ῥᾳδιάργ ϱ 
ἐν σχύτει ὄντες. 

σύσκια τὰ δασέα". “πρῶτα μὲν τὰ σύ- 
σχια τῶν χωρίων ἀνεκάφαιρεν, ἔπειτα τοὺς 
βασιλικοὺς παραὀείσες ἐξέτεμεν.' 

συσπειραθέντες συστραφέντες" 

δὲ πρὸς τὴν φήμη» συσπειραθέντες καὶ διε- 
λιχθέντες παρά τε ἀλλήλες ἔτρεχον καὶ συ- 
νίστα»το.. 

* * » ο 

συσσεισµός λαϊῖλαψ, συστροφη «ἀνέ- 
μου. 

4 ή) — 

συσσηµαίνεσῶαι. Ὁ καλοῦσι κατα- 
σφρωγίσασθαι, τᾶτο οἱ ῥήτορες συσσηµα(- 
νεσθαι λέγεσι' «{υκᾶργος ἐν τῷ περὶ ἱερείας 
"ώστε προστεταγµένον ἐπὶ ψηφίσματος καὶ 
τὴν ἱέρειαν συσσημαύνεσθαι τὰ γραμματεῖα.”) 
καὶ σύσσημο» τὸ σημεῖον. 

συσσιτία. καὶ συσσίτιον εὐωχία, 
* .. — 4. ⸗ 21 

ἄριστον, "τοῦ δὲ κεκληκότος ἐφ᾽ ἑστίασιν 
τοὺς ὁμοτίμες, ἔτυχε κἀμὲ προτραπῆναι ἐν 
τῷ συσσιτίῳ, ἀμφὶ τὸ μέσον τῷ δείπνου 
τιῶν δαπυμόνων τὸν ἑστιάτορα ἐκθειαζόν- 
των.) 

σύσσιτος σύντροφος, συνδιαιτητής. 
σύστασις ἀγάπη, ὁμόνοια, ἀπὸ µετα- 

φορᾶς τῶν ἵππων τῶν ὁμᾶ ἱσεαμένω», τῶν 
συντρόφων: Πολύβιος 4 78) 'Ὁὃ δὲ οἰκείως 
διέκειτο πρὸς τὰς Ικαρχηδονίους, πατρικὴν 
ἔχω» σύστασι».͵ καὶ συσταθῆναι ὑμοδίαι- 
το» καὶ φίλον γενέσθαι" (Βιορ. 1.. 2 61) ''ἐλ- 

το 

σῦς — συφεός 

θόντα δι ἀπορίαν ὑπὸ μὲν Πλάτωνος πα: 
ροφύῆναι, ὑπὸ ὁ) 4ριστίππα συςαθήηναι 

συστέλλω αἰτιατικῇ. 
συστήσας παραδός, προσµέξας Πώς 

βιος 'τῦτον ἐξαπέστειλε, συστήσας ἵπας; 
πενζακοσίης ὀνναμένες ἔτι πονεῖν. 

σύστοιχα καὶ παρώνυµα καὶ πτώση 
παρακεῖσθαι μὲν ἀλλήλοις ὁοκᾶντα, ἑωη: 
ροντα δέ. αύστοιχα λέγεται ἀλλήλοις χαὶ τ: 
ὁμοίως ἔχοντα πρός τινα, ἃ καὶ καὶ ὧπτ 
λογίων εἴη ἄν, ὡς ἐπιστήκη καὶ αἰσύτα: 
ἑκάτερον γὰρ αὐτῶν ὁμοίως ἔχει πρὸς τι 
ὑφ) αὗτά. ὁμοίως καὶ τὸ αἰσθητὸν κατ 
ἐπιστητόν' ἑκάτερον γὰρ αὐτιῶν ὁμοίως ἰ 
πρὸς τὰ ὧν ἐστί. σύστοιχα λέγασι καὶ πώ: 
τὰ ὁμοίως παρωνομασμένα ἀλλήλοις τε κ» 
ἐκείνῳ ἀφ᾽ οὗ παρωνύµασται, οἷον ἀπὸ τῇ; 
δικαιοσύνης παρωνύμασται ὁ δίκαιος χαὶ τν 

δίκαιον καὶ τὸ δικαίως" ταῦτα δὴ καὶ εἰ 

λήλοις ἐστὶ σύστοιχα καὶ αὐτῇ δικαιοσύ:. 
παρώνυκα δὲ μόνα τὰ ἀπό τος παρω 
µασµένα ἐκείνῳ λέγεσιν ᾧ παρωνόμασ::: 
ἀλλ’ οὐκ ἀλλήλοις, οὐδὲ ἐκεῖνα τότοι" 
γρωιματικῇ ὁ γραμματικός, οὐχέτι 
γραμματικὴ τῷ γραμματικῷ. 

συστοιχία" “ὃ δὲ ἐν τῇ στάσει ἔνι 
τῆς χείρονος συστοιχίας, ἀποστὰς με 
τῶν πρώτων μαθηµάτω», προσρυεὶς δὲ τε 
ἄλλοις. 

συςομώτερον σκάφης. τάσσεται «" 
τῶν διὰ τὸ ἀγεννὲς σιωπώντων. Θεόφες» 
γὰρ ἐν τῷ περὶ νόμω» εἰρῆσθδαι ἀπὸ τε τε 
µετοίκος “49 ήνησιν ἐν ταῖς δημοτελέοι τη: 
παῖς σκάφας φέροντας πομπεύειν' καὶ υπεῖ: 
δὲ ἐβέλοντο «έτοικο» δηλῶσαι, η σεάφη 
ἔλεγο» ἢ σκαφηφόρο»' διὰ δὲ τὸ ἆπαρι 
σίασεον εἶναι, συστομώτερον ποιῄσειν αἲι- 
λεῖ σκάφης. 

συςρέµμµατα ςασιαςῶν πλῆὺυς. 
συςροφή ἡ ὁμόνοια, καὶ ἡ ἐπί κας; 

συμφωνία" «4{αβίδ «Ἠ.. 63 3) ᾿σκέπασόν »: 
ἀπὸ συςροφῆς πονηρευοµιένων.” 

σύτο ὡὠρμᾶτο, ἔτρεχε" '᾿σύτο δέμας ἄχι' 

τητον ἐν δρόµοις᾽' (Ῥιπάας, Οἱ. 1 32). 
σῦφαρ τὺ δέρμα, ἡ ἀνδρωπῇ" ται ϱ' 

τὸ ῥικνὺν σῦφαρ ἐμόν, ναὶ τῶτο τὸ ὀίσόρεν 
αὖον ἐόν περ. οἵ v. γυμνότερος Μβηρεδον 

συφεός τόπος ὅπηα αἱ σὺες τρφοντ- 
λέγεται καὶ συφεών' «4γαδίας (513) 5 μ' 
χαταγέλαςο» εἰπεῖν, ὥσπερ ἐν συφέωθε 1" 

*4 



συφόλης -- σφάραγον 

᾿ μιάνδραις τὰ τῶν Ῥωμαίων µεμενήκει σρα- 
τεύματα.) 

συφόλης συφόλε. 
συφορβία ἀγέλη χοίρων. 
Συγχέµ πόλις. 
συχ»άζεις πυκνάζεις. 
συχ»αῖς συνεχέσι. καὶ συχνὴν ἐσίαν 

A PIut. 754) τὴν πολλή», καὶ συχ»ὺς χρυ- 
"σός ὁ πολύς: "καὶ τῆς οἰκίας εκ ἄσης |ο- 
"»ήρες ἀλλὰ συχνῆς ἀμηγέπη (αἲ. ν. ἐλευδε- 
ριότης). καὶ Ἰάμβλιχος "παρεσκεύασε ποµ- 
πὴν ἐπιφανῆ καὶ λαμπράν, ἐσθῆτα σοβαρὰν 

καὶ Φεραπείαν συχνὴν εὐνάχων τε καὶ Όερα- 
παίδων, 

συχνόν πολύ, πυκνόν' «Ἐενοφῶν» (Anab. 
41 810) ' "ἅρματα διαλείποντα συχνὺν ἀπ' 
ἀλλήλων'' ἀντὶ τᾷ πολύ. "Ὁὃ δὲ συχνὺς τιῶν 

᾿ ἐπισήμων» τῆς ῥηλῆς ἐφόνευσεν᾽ ἀντὶ τᾷ πολ- 
λός. (ΑΡ 6 303) "πίονα τυρὸν ὀρέψεσθε, 
αὔη»ν ἰσχάδα καὶ δεῖπνον συχνὸν ἀπὺ σκυ- 
Δάλων." 

σφαγάς τὰς κατακλεῖδας' Θεκυδίδης 

ε (4 48) “καὶ οἶσὺς καθίεσαν ἐς τὰς σφαγάς.᾽' 
σφαγεῖον τὸ τᾷ ἁἵματος δεκτικὸν ἀγ- 

γεἴον, ὃ εἶπεν ὁ ποιητὴς (γ 443) ἁμνίον. 9ε]ι. 
2 AT. 756. 

σφαγιάζειν τὸ θυσίας ἐπιτελεῖν' ᾿Ηρύ- 
ὅοτος (979) "ὃς, ἐπεὶ ἐσφαγιάζετο ΠΠαυσα- 
ρίης καθήµενος, ἐν τῇ τάξει ἐτραυματίσθη 

: ποξεύματι τὰ πλευρά.” 
σφαγιαζόμµενος διὰ σφαγίων δυσίαν 

ἐπιτελῶν" 'ὃ δὲ εἴτε διοσηµίαν οἰηφεὶς εἶναι 
: εἴτε σφαγιαζόµενος, ἐκ ἀγαθὴν τὴν ἀπύβα» 

σιν σηµαίνειν λογιζόµενος τὰ δύµατα, συµι- 
φέρειν ἐλογίζετο φυλάξασδαι τὸν καιρόν. 

σφαγίδιον τὺ τῶν μµαγείρων µαχαί- 
ριον. καὶ σφαγίς σφαγίδος τὸ αὐτό. 

σφαδάζειν θράσσει», δυσφανατεῖν, µα- 
ταίως σπᾶσθαι, χαλεπαίνειν, µει ὀργῆς ςε- 
νάζειν. σφαδάζειν καὶ τὸ πηδᾶν, ἀπὸ τοῦ 
σπᾶσθαι, καὶ σφακελίζειν. 

σφαδάζοντες σπώμενοι, ἤ δυσφορᾶν- 
τες" '“καίπερ σφαδάζων ἔνδοῦεν πολλοῖς λό- 
7οις, ὥσπερ τις ἀσκὸς δέσκιιος γλεύκες ζέων.᾽' 

σφαδάζουσα παναργεύεσα. 
σφαῖρα τὰ περιφερῇ καὶ «ερογ}ύλα" (ΑΡ 

6 2835) καὶ σχίζας καὶ σφαῖραν ἀείβολον”) 

τὴν ἀεὶ βαλλομένη». καὶ σφαιρηδόν διὰ 
σφαίρας. καὶ σφαιροπαικτεῖν τὸ διὰ 
σφαίρας παίζειν. 
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σφαιρίζω τὸ τῇ σφαίρα παίζω" ""φιλο- 
νείκως γὰρ οἳ σφαιρίζοντες παίζεσι”' (Ατίε- 
mid. 4 71). 

σφαιρωτήρ σανδαλίη ζινίχιον, οἷον τὸ 
λωρίο» τᾶ ὑποδήματος. 

σφακελίζοντες διασπῶντες, πηδῶντες, 

ὑποτρέμοντες. 
σφακελισμός παραπληξία. καὶ σφά-υ 

χελος τὸ βέλος τὸ σφάζον. 

σφακελισμός. ἡ σῆψις τὸ μτελᾶ σφα-) 
κελισμὺς καλεῖται. γίνεται δὲ ἐκ τᾶ σφακε- 
λισμᾶ καὶ σπασµός. λέγεται δὲ καὶ ὁ σφυγ- 
μιὸς καὶ ὁ παλμός. σφάκελον ὃ᾽ ἔνιοι τὴν 
σῆψιν λέγεσι τῶν ὀξέων' «ἰλιανός '''καὶ 
ἀκάω τὸν πύδα ἐκεῖνον ἐς οἴδημα ἀρθῆναι 
καὶ φλεγμήναντα σφακελίσαι καὶ ἀποκτεῖναι 
τὸν ἄνδρα. λέγεται δὲ σφάκελος καὶ ὁὃ µέ- 

σος τῆς χειρὺς δάκτυλος. καὶ παροιμία “καὶ 

σφάκελοι ποιᾶσιν ἀτέλειαν. Πεισίστρατος 
γὰρ ὃ τύραννος δεκάτην τῶν γεωργθμένων 
ἀπῄτει τὲς «4Φηναίες, παριὼν δέ ποτε καὶ 
ἰδὼν πρεσβύτην πέτρας ἐργαζόμενον καὶ τύ- 
πες λιθώδεις ἤρετο τὸν πρεσβύτη» τίνας ἐκ 
τῶν τόπων κοιίζοιτο τὸς καρπές" ὃ δὲ ἀπε- 
κρίνατο ὀδύνας καὶ σφακέλης, καὶ τύτων 

δεκάτην Πεισίσρατος φέρει. Φαυμάσας δὲ ὁ 
Πεισίςρατος τὴν παρρησίαν αὐτᾶ τῆς δε- 
κάτης ἀτέλειαν ἔδωκε. καὶ ἐκ τότε οἱ “4θη- 

ναῖοι τῇ παροιµίᾳ ἐχρήσαντο. 
σφάκον ἀντὶ τᾷ ἐλελίσφακον' «4ριςο- 

Πάνης (ΤΗ. 499) "κάν ὃ μὲν ἔτριβε κερί- 

ὅας ἄνιθον σφάκον' ὡς ἐπιτήδεια παῦσαι 

ςρόφον. 
Σφακτηρία τόπος σενὺς τῆς Auxuvi- 

κῆς, ὑιείργων καὶ ἀποχωρίζων καὶ ἀποφράτ- 
τω» τὰς ἀπὸ τῆς Θεσσαλίας καὶ .««{ακεδαι" 
µονίας εἰσβολάς. ἔνθα καὶ {εωνίδης πρότε- 
ϱο» «{ακεδαιμονίων βασιλεύς. 

σφάκτριαι ἱέρεαι" '' μετὰ τῆς Ἱερᾶς 
ςολῆς ὅλαι τελόµεναι μυσικῶς σφάκτριαι κα- 

ταλειφθεἴσαι, καὶ αἴρεσιαι τὰ ξίφη γυμνὰ 

καὶ αὗται καταπλέας ἔχεσαι τᾶ «ἵματος τὰς 
χεῖρας καὶ τὰ πρόσωπα μέντοι (ἦσαν δὲ ἐκ 
τῶν ἱερείων χρισάµεναι), ἀθρόαι ὑφ ἑνὶ 
συνΦήµατι ἐπὶ τὸν Βάττον ᾖξα», ἵνα αὐτὸν 
ἀφέλωνται τᾶ ἔτι εἶναι ἄνδρα." 

σφαλείς ἀποτυχών. καὶ σφαλεῖεν. 
σφάλλω αἰτιατικῇ. 
σφάραγο» ὁ Απίων φάρυγγα, ἀπὺ τᾶ 

περὶ αὐτὸν γινοµένα ψόφε. 
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σφᾶς ἑαυτός, ἢ τὰς ἑαυτῶν. 
σφεδανῶν ςερρῶ», ἰσχυρῶν' "δμμα ὃ' 

ἑλίξας βρυχᾶτο σφεδανῶ»ν ὄβριμον ἐκ γε- 
νύων (ΑΡ 6219). 

σφενὸ άµνινοι Ἰσχυροί: τοιᾶτο γὰρ τὸ 
τῆς σφενδάμ»ε ξύλο». ἀντὶ τᾶ σφενδονῆται. 
τὸ δὲ σφενδάµνινοι ταὐτόν ἐςσι τῷ πρύνινοι 

σφένόαμνος γὰρ εἶδος ξύλου σκληροῦ. ἔςι 
δὲ καὶ εἶδος καννάβεως ἡ σφένδαμνος' ἡ 
γὰρ σφενδόνη ἀπὸ καννάβεως γίνεται. sch. 
Α Αολ. 180. 

σφενδονᾶσθαι ἀπορρίπτεσθαι. 
σφενδόνη τᾶ δακτυλίου ἡ περιφέρεια, 

καὶ ἡ εἷς λίθου ῥολὴν ἐπιτηδεία χρῆσις. 
“ὅτι Kũooc τοὺς πολλοὺς τῶ» {υδῶν σφεν- 
δονᾶν ἐκέλευσεν, ὡς τὸ ὅπλον τοῦτο δουλι- 

κώτατον εἶναι νομιζω». σὺν μὲν γὰρ ἄλλη 
δυνάμει µάλα ἔσιν ἔνδα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσιν 
σφενδονῆται παρόντες αὐτοὶ δὲ καθ ἑαυ- 
τοὺς οὐθ) ἄν οἳ πάντες σφενδονῆται µείνειαν 
πάνυ ὀλίγους ἁμόσε ἰόντας ὅπλοις ἀγχεμά- 
Χοις (Χ ΟΥτ.7415). 

σφέτερα τὰ ἑαυτῶν». 
σφετερίζεται λαμβάνει, ἰδιοποιεῖται. 
σφέτερον τὸ ἑαυτῶν, ἢ τὸ ἴδιον. καὶ 

σφετέρῳ τῷ ἑαυτῶ». 
σφηκιά εἶδος ζῴου. καὶ παροιμία '᾿ὥσπερ 

σφηκιὰν βλίτεη µε κἀρεθίζῃ’ “4ριςοφάνης 
(19. 476). ἀπὸ τῶν μελατῶν µετενήνοχε" 
βλίττειν γὰρ τὸ ἐκπιέζειν τὸ μέλι, 

σφηκώδεις σκληροί, κάτισχνοι τοῖς σώ- 
µωασι" καὶ γὰρ οἱ σφῆκες τὴ» κοιλία» ἐπι- 
συ»ηγµένη» ἔχουσι». ριςοφάνης Πλούτῳ 
(5613) ""μέγαν λαβόντες ἡμιμένον σφηκίσκο», 
ξύλο» ὠξυμμένον, ἐπεὶ καὶ ὁ σφὴξ ὀξὺς ἐκ 

τῶν ὄπισθεν. ἐπιτετήδευται ἡ λέξις παρὰ 
τὸν σφῆκα" τὰ γὰρ μικρὰ τῶν ξύλων καὶ 
εἲς ὀξὺ συνηγιιένα σφηκίσκες καλοῦσιν, ἐπεὶ 
καὶ τοὺς λαγαροὺς τοῖς σώμασιν ἀνθρώπες 
καὶ μὴ προκοιλίους σφηκώδεις φασί, 

σφήκωμα τὸ λεπτὸν σχοι»ίον. 
σφηκῶώντες. 
σφῆλαι πλανῆσαι, βλάψαι, ἀπατῆσαι. 
σφήλας καταβαλών, προσουδίσας": 'ὃ 

δὲ σφήλας ἐπὶ τὴν γῆν τὸν ἄνφρωπον, ἐπι- 
βοηθησάντων ἐκείνῳ τῶν οἰκείω»ν, οὕτως αὐ- 
τὸς πάλιν ἐπανῆλθε πρὸς τὲς Ρωμαίους." 

Σφῆλος ὄνομα κύριο». 
σφή» σφηνός τὸ σφηνάριο». 
σφηνωθείς"' '᾿Τιµαγένης οὗτος κληθεὶς 

σφᾶς -- σφυγμός 
ἐπὶ δεῖπνον καὶ σφηνωθεὶς ἀπέθδανν.' κ. 
σφηνάμενος σριῤλόμενος, βασανιζύμος, 

σφήξ εἶδος μελισσῶ». 

σφῇῆσι Φηλυκόν, ἀντὶ τοῦ αὐταῖς. 

Σφήττιος ὄνομα κύριο». 
Σφηττοῖ, ὁῆμος τῆς "{καμωντίές : 

Σφηττός. 
σφιγανόν πολεμικό». 
Σφιγγὸς πράγματα παρέχων» πο))έη 

πολλαῖς ταῖς ζητήσεσι τῶν ἀτόπων τοτ» 

αἰνιγμάτων, οὐ τῆς Καῦδμείας Ἓφιγγός, ὢ- 

Σφιγγὸς μέν τινος ἀτεχνῶς, ἔτι δὲ Όυα. 

ϱας καὶ πολὺ σοφωτέρας. 

σφίγγω αἰτιατικῇ. 
σφ έν αὐτοῖς. καὶ ἀντὶ τῆς οἵ ἀντωνινι- 

παρὰ Σοφοκλεῖ (060 1490): ἔδει γὰρ "τελη 

ϱρον χάριν δοῦναι σφίσιν’'. οἵ αὐτῷ. 
σφίσι» αὐτοῖς, η τοῖς ἑαυτῶν. 
Σφοδρίας σρατηγὸς ««Ίακεδαμοπα 

φασὶ δὲ αὐτὸν εὐήθη τε εἶναι λίαν καὶ ἡ 

φον πρὸς τὰς ἐλπίδας. Harp. 
σφοδροῦ λαμπροῦ, πολυδαπάνον’ "οι 

ὁροῦ τε πότου γενομένου ἐνεδρεύων ὁ Πν 

σώνδης αὐτὸς μὲν ὀλίγον ἔπινεν, ἐχείνοι ἡ 
πολὺν ἐγχεῖν τῷ φΦεράποντι ἐκέλενε 9 
Dam. p. 65). 

σφραγίς —— 

χαρακτήρων τὰ φυλαττόμενα" ΄ὀρῶσι 
Ταρπηία σφραγῖδας ἀπὸ χρυσοῦ καὶ ϱὸ' 
ταῖς χερσί», ἐπεθύμησε τοῦ χρυσοῦ. 5 
σφραγιδονυχαργοκοµήτας τὸς κών: 
καὶ περιττοῖς δακτυλίοις τὰς χεῖρας κος 

µένους µέχρι τῶν ὀνύχων, ὡς ὑπὸ τῶν ἐς 
τυλίων σκέπεσθαι τοὺς δακτύλους. τ 5 
τοὺς τῶν ὀνύχων ἐπιμελουμένοιυς καὶ ὑση 
ρωι ξέοντας αὐτοὺς τοῦ ἐκλάμιπει ἄγω. 
πάσχουσιν οἱ τῷ καλλωπίζειν σχολάπο 
µόνον. ριςοφάνης Νεφέλαις (231). 

σφριγῶν νεάζω», αὔξων», σφύζων, ῥᾳ 
ζω», εὐσωματῶν, ἀκμάζων, ἀνθῶν' (ΑΙ 
80) “ώς ὁ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ 5 
μιά σου. κῶν ταῦρον ἄγχοις ἀντὶ τοῦ ασ 
ματεῖς. '"νεάζονεός τε καὶ τῇ ἀκμῇ τῆς ἡν 
χίας σφριγῶντος τὸ σώμα.) καὶ αὖδις (Τη 
phyl. Sim. ὃ -) "οὕτω μὲν ἐσφρίγα ὁ πόλεως 
Ἀριςοφάνης Νεφέλαωις (747 περὶ τοῦ πα 
αὐτοῦ ᾿εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφριγᾶ, τοῦ: 
σι» ἰσχυρύτερός ιιού ἐςι. καὶ σφρι}ῶ21’ 
ἀκμάζοντες. 

σφυγµός φλεγμονή, παλμός, ζέσυ {-' 



σφύζει -- σχίζουνσα 

βὸς τ) ἀρτηρίας. 
σφύζει ἐπείγει" ἢ αἱ φλέβες ἄλλονται. 

"ἐπὶ ταῦτα δὲ αὐτοῖς σφύζουσι καὶ ἀἄνεςη: 
χκόσι συνάπτονσι μάχη». καὶ Πισίδης ""σφύ- 
ζεις, “4χιλλεῦ, καὶ µεθύσκῃ τὰς φρένας." 

σφυρά τὰ περὶ τὲς ἀςραγάλες, σφῦρα 
δὲ τὸ τεκτονικὸν ἐργαλεῖον" (ΑΡ 6 108) ''δη- 
ριτυπῆ τε σφῦρα»ν.’ 

σφυράδες τῶν αἰγῶν καὶ προβάτων 
τὰ ἀποπατήματα" ριςοφάνης (Ρας, 785) 
΄"ὄρτυγας οἰκογενεῖς, γυλιαύχενας ὀρχηςὰς 

»α»νοφυεῖς, σφυράδω» ἀποχνίσματα, µηχα- 
νοδέφας.᾽' οί. ν. Καρκίνος ποιητής. 
κ υρή Ἴλατος σφύραις ἐληλωμένος. 
Ἄφυρ όµαχος. οὗτος ψήφισμα εἰσηγή- 

σατο ὡςε τὰς γυναῖκας καὶ τὲς ἄνδρας χω- 
οἷς καθέζεσθαι. seh. A Εοο]. 23. 

σφῶε καὶ σφῶιν. 
σφῶν αὐτῶν, ἡ ὑμᾶς. ἰδίους, ἰδίας. 
Σφωράκιος. 

σχάδονας τὰ τῶν κηφήνων 
ζῴῷον ἅπτερον ἄπου». 

σχαλίσαι Ὀηλάσαι. καὶ ἀνίσχαλον 
τὴν ἄτοκο» καὶ ἀθήλαςον. οξ v. ἀνίσχαδον. 

σχάσαντα τεµμόντα" 'ἔλεγον σχάσαντα 
ἐκ τῶν βραχιόνω» τὰς φλέβας, λειποψυχή- 
σαντα ἀποθανεῖν. οὕτως “4ρριανός. 

σχάσον κατάπαυσο», μετάβαλε. “4ριςο- 
φάνης Νεφέλαις (107) ""σχασάμενος τὴν ἵπ- 
πική» ἀντὶ τοῦ πανσάµενος τῆς ἱππικῆς. 
ἡ ἀποχωρήσας καὶ ἀποςὼς τοῦ παρόντος 
ἐπιτηδεύματος, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐρεσσόν- 
τω»' σχάσαι γὰρ δεῖ καὶ ὥσπερ διαςεῖλαι 
καὶ διασχίσαι τὸ ὕδωρ τὴν κώπη» ἐρέσσου- 
σαν. καὶ Πίνδαρος Pyth. 10 79) ""κώπαν ἤδη 
µιοι σχάσαις.' καὶ (Α Nub. 738) '"σχάσας τὴν 

φροντίδες,” τουτέςι παύσας, σήσας, ἀτρεμή- 
σας. καὶ αὖθις ́ χώπην σχάσας"' ἀντὶ τοῦ 
τὴν εἰρεσία» καταπαύσας. ἔνιοι δὲ σχάσας 
ἀντὶ τοῦ ἁπλώσας. 

σχέδην ἀντὶ τοῦ σύνεγγυς' ἐκ τοξευ- 
µάτων ἐβλάπτοντο, καὶ ὅτε σχέδην συµφέ- 
ρουτο.. ᾿'σχέδην καὶ ἐγγὺς µαχομένῳ µε- 
Φεῖναι μὲν αὐτὸν οὐκ ἠξίωσεν, ὡς μὴ τὺ 
κτῆμα ἢ φόρηµα τοῦ πολεµίου γένοιτοι 

σχεδία ἡ ἐκ τῶν παρατυχόντω» ἡ εἲ- 
καίως πεποιηµένη ναῦς καὶ γέφυρα καὶ 

ζεῦγμα. 
σχεδιάζει ἐκ τοῦ παρατυχόντος λέγει. 

κηρία" καὶ 

σχεδιάζει» ἐγγίζειν, πλησιάζει», τὸ εἰκῇ | 
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ἀποφαίνεσθαι" ἀρχῆς ἄχρι τέλες ἐσχε- 
διάσθαι καὶ ο” ο, ν. ἐσχεδία- 
ζο», 

σχεδιασθείς παραχρῆκα ῥηθείς. 
σγέδιοι εὐτελεῖς. 
σκέδιον ἐκ τοῦ ἑτοίμου. καὶ ριςοφά- 

νης ταῦτα δὲ σχεδίοις ἔοικε, τουτέςιν ἐκ 
τοῦ παρατυχόντας εἴρηται. seh. Nub. 967. 

σχεδίως ἐκτράφηδι. 
σχεδόν» πλησίον, πέλας, ij ἐκ χειρός. 

σχελίδες βοὺς πλευρά, ἢ ἁπλῶς τὰ 
πλευριμαῖα τῶν κρεῶν"' ριςοφάνης (Bq. 
361) “ἀλλὰ σχελίδας ἐδηδοκὼς ὠνήσομαι µέ- 
ταλλα.” 

σχέσις ὁρμή, συνάφεια. 
σχέσις ἐπὶ τῶν πρός τι λέγεται, — 

πατρὺς πρὸς υἱό», φίλου πρὸς φίλο» ταῦτα 

γὰρ καὶ ἔχει καὶ ἔχεται ὑπ ἀλλήλων, διὸ 
καὶ σχέσεις προσείρηνται. πρός τι δέ εἰσι 
καὶ τὰ κατὰ σύγκρισιν λεγόμενα, οἷον µι- 
κρὸν μεῖζον διπλάσιο», καὶ ἐπισήμη καὶ αἴ- 
σθησις. καὶ ὁ Θεολόγος "ώς µόνον τὰς σχέ- 
σεις λείπεσθαι ὀρφανὰς τῶν πραγµάτω». 
ἀφίεμεν γὰρ τὴν μητέρα, καὶ ἀφιέμεδα ὑπ᾽ 
αὐτῆς, ὧσε μµερίζεσθαι εἲς υἱοὺς καὶ πατέ- 

ρας. τὸ δὲ Φεῖον ἀἁμέριςον. 
σχετικῶς οἰκειωτικῶς. 

σχετλιάζει δυσχεραίνει, ἢ βλασφημεῖ. 
σχέτλιος ὀδυνηρός, χαλεπός, ἀγνώμω», 

ἀτυχής, δεινοπαθής, ἄδικος, ἄπορος, Όλιβό» 

µενος, τλήµω», ἐπαχθής. 
σχῆμα ἡ τοιάδε τῶν προτάσεων κοινω- 

νία οἷά εἰσι τὰ παρ 4ριοτέλει τρία καλή- 
μενα σχήματα. ᾽ μέρος γὰρ ᾗ πρότασις τῆς 

συμπλοκῆς, αὕτη δὲ οἷον ὕλη παρὰ τᾶ σχή- 

µατος εἰδοποιεῖται, καὶ καθάπερ τινὰ µορ- 

φὴν ἀπολαμβάνασα τὴν πρὸς τὸ µέσο» ποιὰν 

συ»άρτησι». 
σχηματιζόµενος προσποιούµενος, ἡ 

συνταττόµενος. λέγεται καὶ παρασχηµα: 
τίζειν τὸ διεεραµµένα λέγειν, 

σχήσειν (Ποπ. M 4) ἀνθέξειν. 
σχήσεσδαι (Ἠοπι. Ι 255) ἐπισχεθήσε- 

σῦδαι. 

σχήσουσι σχῶσι, κρατήσεσι», ὑφέξεσι. 
σχίδακας σχίζας. 1 Βεαρ. 18 38. 
σχέζας κυρίως ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ ἐπὶ 

ταῖς Φυσίαις τιθέµενα ξύλα, ὥς καὶ Ὅμη- 
ρος (4 463) "'καῖε ὁ) ἐπὶ σχίζαις ὁ γέρων. 

σχίζουσα ἡ ὁδός, ἢ τρίοδος, 

απ 
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σχῖνον διατρώγειν, ἐπὶ τῶν καλλω- 
πιζοµένων καὶ λευκαιρόντω» τοὺς ὀδόντας" 

ὕθεν καὶ σχινοτρὼξ λέγεται ὁ τοιᾶτος. καὶ 
σχινέλατον. 

Σγίσις ἡ Τρίκκη, ὄνομα κύριον. 
σγοίητε »ομίσοιτε ἡ ὑπολάβοιτε. 
σχοινία αἲ ἐπιῤβουλαὶ παρὰ τῷ «αβῤίὸ, 

Theéeodoret. in Ῥ5. 118 61. 
σχοινίον μεμιλτωμένον. εἰ βραδύ- 

νοιεν ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν, οἱ δημύται σχοινίον 
μιλτοῦντες συνήλαυνον καὶ τὰ πρατήρια ὁιέ- 

Ἀλειον. καὶ παροιμία "τὸ σχοινίον φεύγεσι 
τὸ κἐμιλτωμένον) (Α Ach. 23). ὑπὲρ τοῦ ἐξ 

ἀνάγκης αὐτοὺς εἲς τὰς ἐκκλησίας ἰέναι 
τοῦ. ἐμηχανῶντο καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀνεπε- 
τάνρυσαν γὰρ τὰ γέρρα, καὶ ἀπέκλειον τὰς 
ὁδοὺς τὰς μὴ φερούσας εἰς τὴν ἐκκλησία», 
κιὶ τὰ ὤνια ἀνήρουν ἐν ταῖς ἀγοραῖς, ὅπως 
μὴ περὶ ταῦτα διατρίῤοιεν" ἔτι μὴν καὶ µε: 
µιλτωμιένω σχοινίῳ περιβάλλοντες αὐτοὺς 
συνήλάν»νον εἰς τὴν ἐκκλησία». τοῦτο δὲ 

ἐποίουν ὑπὲρ τοῦ μὴ βραδύνει"' ὅσοι γὰρ 
ἐχρίοντο, ζημίαν εἐξέτιωον. ο, ν. µεμιλτω- 
μένουν. 

σχοένισµα μέτρου µέρος, κληρουχία, 
ἡ τῆς γῆς Φεσποτεία" ἴδιον γὰρ τῶν κεκτη- 
µένων µέτρω τὴν γῆν ὑποβάλλει». Theodo- 
ret. in Ps. 105 11. 

σχοῖνος µέτρον γεωργικόν, ὡς φησιν 
Ηρόδοτος ἐν τῇ ῥ' (6) τῶν ἱστοριῶ». 

σχυῖνος εἶδος «ιυιτοῦ κατὰ τὸ ἄκρον 
ὀξέας, ἐοικύτος ῥελόνη. λέγεται δὲ ἁἆρσενι- 
κῶς. «{ριςσαφάνης χαρνεῦσι (238) "πρὶν ἂν 
αχοῖνος αὐτοῖσιν ἁρτεμπαγῶ,. τουτέςι πρὶν 
(ὐτοὺς τοώσω ὡς σχοῖνος ὀξὺς καὶ ὀδυνη- 

᾿ 
ρός. 

σχοινοτενές παρὰ ᾿ΠΗροδότῳ (1 189) 
«ντὶ τοῦ μακρό», ὀρθόν. 

σχοίνου συμῤβαλεῖς Herodot. 4 190) 

οἱ ψιαοπλόκοι, κιὶ σχοῖνος ἡ Ψίαψος, 

σχολάζει» καὶ οχολὴν ἄγειν, οὐκ 
εὐκαιρεῖν λέγουσιν “ἁττικοί, 

σχολάζω δοτικῇ. 

ο 

. - ΄ 4 

σχολαῖον ἀργόν, διατριῤὴν ποιούμενον. 
καὶ σχολαίτερον ἢ σχολαιότερον τὸ ἠρε- . 

καιύτερον. ὁμοίως καὶ σχολατότης" "καὶ 
ὁ ᾿Ἠακεδονικὺς ἄρχων οὐ διὰ σχολαιότητος 
ἀφικμεῖται, . ἀντὶ τοῦ οὐ δὲ ἁργίας. 
σχυλαῖος ὁ ἀργύς. 

σχολαιότης λέγεται ἡ κιέλλησις καὶ ἡ 

3 

κι 

σχῖνον διατρώγειν -- σᾷ 

ἐπιμονή" Θουκυδίδης (918) ἡ δὲ ἐν τῷ 
Ἰσθμῷ γενοµένη ἐπιμονὴ καὶ κατὰ τὲν ο. 
λη» πορείαν ἡ σχολαιότης ὁιέβαλεν αὐτον. 
| σχολαίτερο» ἀργότερον: (Thuc. 40 
᾿""Ἱμαστιγοφόροι τε παριόντες ἐπετάχυνον τς 
| ὁδοῦ τοὺς σχολαίτερον προσιόντας. ὃ 
ἀπεφι}έγγετο παροιμιῶδές τι καὶ ᾖαρβερ: 
κόν τε καὶ ἀφελές --- αἱρεῖσθαι (ο. v. ἄφε 

λές). 
σχολάριοι τρισχίλιοι πενεακόσιωι πι 

Γφυλακῇ τὸ Παλατίο ἦσαν τεχκεγιιένοι, ἂρι 
' στίνδην ἀπολεχθέντες ἐξ ἁρμενίων, οἷς οτε 
[αεόξεις ἀνέκαθεν πλείας ἡ τοῖς ἄλλοις ἅπας 

Γτὸ δημόσιο» ἐχορήγει. Ῥτοςορ. Άτο. 24. 
σχολαρχήσας σχολῆς ἄρξας, τοντέστ' 

| 
| 

ὁιατριῤῆς. περὶ ᾿Επικούρου φησί. 
σχολεῖον τὸ ὀιδασκαλεῖον. σχόλιον ἐν. 
σχολή ἐχὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ σχολάζεσι κ’ 

ὁιατρίβασι περὶ παιδεία», οὐδὲ αὐτὴ ἡ ο 
λόγοις εὐπουσία καὶ διατριβή, «λλ ἓν 
πολλοί ἀκύρως καλοῦσιν εὐκαιρία». 
εὐκαιρεῖν βάρβαρον: ἀλλ ἀνιὶ μὲν τοῦ εἰ 

κιερεῖ» σχολὴν ἄγειν λέγουσιν, ἡ δὲ εὖχε: 
ρία ῥάρβαρον μὲν οὐκ ἔστιν ὄνομα, τάττι 
ται δὲ οὐκ ἐπὶ σχολῆς ἁλλ ἐπὶ καιρῇ τὶς 
εὐφυίας κιὰ ἀρετῆς. σχολὴ οὐ» τὸ µηὺιν 
ὁρᾶν, ἢ τὸ περί τι σχολάζειν. καὶ ἀντὶ τα 
σχολάζει» λέγουσι τὸ εὐκαιρεῖν. καὶ Alli 
νός ᾿ ἐγὼ δὲ ταῦτα περιῆλθον οὔτι πο 
σχολή» ἄγων τὰ τῶν προστυχόντων κο 
τοῖς ἐκαντοῦ λόγοις τικᾶν, ἀλλ ὑπὲρ τᾶ μὶ 
πράττει’ ἄλλοις παραπλήσια. 

σχολῇ Υ᾽ ἄν ἀντὶ τοῦ οὐὺ᾽ ὅλως, ῥε: 

δέως, οὐἰδαμῶς' δοφοκλῆς (08. 484) "ἶτι 

σχολῆ σ᾿ ἐν οίκες τὰς έμῆς ἐςειλάκν. 

σχύλια σεμνολογήεατ, —— 

τὸ κε 

εοενήματι 

καὶ ἑρμηνεῖαι. 
σχόµενος κατασχών, }{ Κατασχεθες 

Ἠοπι. M 208. 
σχόντες ὀκείλαντες, προσοθμεσῦένεες 

Θουκυδίδης {Ἡ 26) "καὶ σχόντες εἰς τὰ κ:ὶ 
ταντικρὺ Κυθήρων τῆς «««ακωνικῆς τῆς τ: 
γῆς ἔστιν ἃ ἐδήωσαν, καὶ ἐτείχισαν ἰσθηο 
δές τι χωρίον. 

σχών κατασχών. 
σι μονοσυλλάβως οἱ σῶοι καὶ παρ 

Θουκυδίδη". οἳ δὲ συνηθέστερο» γράφοτο 
σώοι, καὶ σῶν κονοσυλλάβως ἀντὶ τοῦ συ. 
ζόμενον, ὑλόκληρον" ᾿ ὁλόκληρόν τε καὶ οὔ: 
καὶ ἀρτεμῆ ἐργασάμενος.' οἳ ν. Θεύπομπος. 



Σωβάλ -- Σωκράτης ὃ 

Σωβάλ. 
Σωγάνη ὄνομα πύλεως. 
σώζω αἰτιατικῇ. , 
Σδωκλῆς ὕνοια κύριον. 
σώκος (Ποπι. Υ72) ὁ 'Ερμῆς. 
τν ΄ ον — .. ” . 

»ωκράτης Φωφρονίσκου λιθοξύοι καὶ 
ρὸς Φαιναρέτης µαίας, πρότερον γενύ- 
x λιθοξόος, ὥστε καί φασιν αὐτοῦ ἔρ- 
εἶναι τὰς «4φήνησιν ἐνδεδυμένας χάρι- 
7 * J WVW2 — 2 

είτα φιλοσοφήσας διὰ τὸ ἀκοῦσαι «να- 

Ἶρου τοῦ Κλαζομενίου, εἶτα «{άμωνος, 
4ρχελάου. ᾿ριστόξενος δὲ “ρχελάου 

τον αὐτὸν διακοῖσαι λέγει, γεγονέναι δὲ 
»ῦ καὶ παιδικά, σφοδρότατόν τε περὶ τὰ 
οὐίσια, ἆλλ ἀδικήματος χωρίς, ὡς Π1ορ- 
ος ἐν τῇ φιλοσόφῳ ἱστορία φησί». 
Ψδρας ἐλθὼν ἐστρατεύσατο εἰς τε -4μ- 

ιν καὶ Ποτίδαια» καὶ ἐπὶ «{ηλίῳ. καὶ 
ταῖς δὲ συνῴκησε δύο, Ἐανθίππῃ, ἀφ᾽ 
ν εν 3 4 

ἔσχεν υἱὸν «Παμπροκλέα, καὶ δευτέρα 
— — 2 - . ’ t 

ποῖ τῇ “4ριστείδου τοῦ δικαίου ὄνγα- 
- ζ ἐξ ἧς ἐγένετο Σωφρονίσκος καὶ ἸΗενέ- 

v — ει, - . . 

|, η Ἰενέξενος, ὡς τισι δοκεῖ. καὶ ἐπὶ 

τῶν Πελοποννησιακῶν γέγονεν, ὡς τύπῳ 
», ὀλυμπιάδι οὗ, ἐβίω δὲ ἔτη τε εἶτα 
ία, μᾶλλον δὲ ἀπονοίᾳ τῶν “4δηναίων 
θεὶς πιεῖν κώνειον ἀπέθανεν, ἐ ἔγγραφον 

» χαταλιπών, Ἶ ὥς τινες βούλονται 

ν εἰς 4πόλλωνα καὶ “ἄρτεμιν καὶ μῦθον 
ύπειον δι ἐπῶν. φιλοσόφες δὲ εἶργά- 
Πλάτωνα, ὃς καταλιπὼν τὸ ««{ύκειον 

ν ὅ , — * 
υς δὲ ἅτος «4θηνῶν) μετήγαγε τὴν σχο- 
* ⸗ - } ⸗ 

ἓν προαστείῳ, τῇ “καδημείᾳ προσαγο: 

καὶ οἱ ἀπ αὐτῇ «4καδημαϊκοὶ 
΄ * 3 ΄. ” 8 

Ιγορεύθησα» µέχρι «4ριστοτέλες (αὐτὸς 
ἀκροατὴς τὸ Πλάτωνος γενόμενος, εἲς 
» τινα πρὸ τῆς πόλεως τὰς διατριβὰς 
άµενος, ἐκ τῇ κατ αὐτὸν περιπάτε πε- 
τητικὲς «ὠνόμασε τὸς ἀπ αὐτῦῶ), καὶ 
Ίππον ἸΚυρηναῖον, ὃς ἰδίαν ἀἴρεσιν εἰσή- 
καὶ σχολὴν συνεστήσατο τὴν Κυρηναϊ” 
κληθεῖσαν"' Φαίδωνα ᾿Ηλεῖον καὶ αὐτὸν 

* V J 2 1 

᾿συςήσαντα σχολήν, τὴν ΠΗλειακὴν ἀπ 

” 

— 

J 4 [4 * 

κληθεἴσαν (ὕςερον δὲ αὗτη Ερετριακὴ 
η, ἸΜενεδήμο εἲς Ερέτριαν διδάξαντος" 
πε δὲ τᾷ ὁιδασκάλε καὶ ὁ Πύρρω» γέ- 
} 4ντισθένη», ὃς τὴν κυνικὴν εἰσήγα- 
κ. ε “. 

ἥρεσιν' Εὐκλείδην 
συςησάµενον σχολήν, ἥτις ἀπ' αὐτᾶ 

΄η Ἠεγαρική, ἀπὸ δὲ ἠλειομάχεα τᾶ ̓  

ἐς 

, ΄ 3 — * 

— χα αυτοἨ ͵ 
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μαθητὸ Εὐκλείδε ἐκλήδη διαλεκτική" Ἐενο- 
φῶντα Γρύλλα, «4ἰσχίνην Avouris Σφήτ- 
τιο», Ιέβητα Θηβαῖο», Γλαύκωνα 4θηναῖον, 

|) ν 

Πρύσωνα Ἡρακλεώτην, ὃς τὴν ἐρισικὴν δια- 
’ ν * 

λεκτικὴν εἰσήγαγε μετὰ Εὐκλείὸς (ηὔξησε δὲ 
Κλεινόμαχος, καὶ πολλῶν δὲ αὐτῆς ἐλῷόν- 

* .. 3 ιν αι * ⸗ 

τω» ἔληξδεν ες Ζήνωνα τὸν Πιτιέα" ὅτος 

7ὰρ ἀπ αὐτᾶ σωικὴν ἐκ τᾷ τύπο τὴν σγο- 
4 * * JX κ) . — 

M ὠνάμασε, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ϱκέ ὀλυμπιά- 
όος. τινὲς δὲ Βρύσωνα à Σωκράτες ἀλλ' 
Εὐκλείδεη ἀκροατὴν γράφασι’ τότο δὲ καὶ 
Πύρρω» ἠκροάσατο, ἂἀφ ὅπερ οἱ Πυρρώ- 
νειοι προσαγορευόµιενοι)" «ἀλκιῤιάδην ΙΚριτό- 

ῥθλον «Ἐενομήδην “πολλόδωρον "4θηναίας, 
ἔτι δὲ Κρίτωνα καὶ πίμωνα, Εὐμαρῇ Φλιά- 
σιον, Φιμμίαν Οηῤαῖον, Γερψίωνα ΊΜεγαρι- 

Γκόν, Χαιρεφῶντα. καὶ Θεόδωρος δὲ ὁ ἐπι- 
Ἶ 9 .  - ΄ } / Γκληθεὶς άθεος αὐτῦ ὁὀιήκεσεν, αδιαφορίαν 
| δὲ δοξάξων καὶ παραδιδὺς αἴρεσιν ἰδίαν 
(ρω, vrus Θεοδώρειος ἐκλήθη. ταῦτα περὶ 
δωκράτες. 

ε. τ ’ / ”. } 

ὅτι Σωκράτης φιλοσοφήσας ὕςερον «4ρχε-) 
΄ - -” Ὕ | λάµ τὸ φυσικῦ µανητὴς ἐγένετο, τὴν {9ι- 
Ἀ “3 * * 

Ἱκὴν δὲ ἐπρέσβεισε φιλοσοφίαν. ἔσχε δὲ γνω- 
Γρίμεας πολίτας μὲν Πλάτωνα Ἐενοφῶντα 

3 

|-ἀλκιβιάδη» Κριτίαν «ντισθένην, Θηβαίης 
| δὲ Φδιμμίαν καὶ Κέῤητα, Πυρηναῖον δὲ «4ρί- 
στιππο», Φαίδωνα, Εὐκλείδην ΦΜεγαρέα, 
ῥαιμόνιον ὃ᾽ αὐὗτιῷ προσομιλοῖν ἔλεγεν. ἐμάν- 
θαάνε δὲ καὶ κιθαρίζειν παρὰ Ἰκόννῳ, γέρων 
ν * * δὲ * ή κ... 

ηδη ων σκωφνεὶς ὁὲ τὸ «ύόλωνος '“ὀψιμα. 
Φής᾽' εἶπε ᾿ μᾶλλον ἡ ἁμαθής. ἐκ Ἐωνθίπ- 
πης δὲ ἔσχε Σωφρονίσκον καὶ «ζαμποοχκλέα. 
τιῶ» νέων δὲ τῶν» πλείστω» ἐρωτικῶς περὶ 

» 3 , 3 η εν — 3 
αὐτὲν σχόντων ἐφφδονη δη. ὃν πρῶτος «4ριςο- 
φάνης ἐκωμώδησεν ἐν Νεφέλαις ὡς φθορέι 

τῶν νέων καὶ ἄθεον, διότι τὸν κύνα καὶ τὴν 
* —2 { ς * 7 * * 

πλάτανο» δὲ ὑπερβολὴν δεισιδαιμονίας ὦμ. 
{1 . * . ρα, 3 3 

vutu ὕςερον δὲ «ἄνυτος καὶ Ἰέλητος ἐπὶ 
τάτοις αὐτὸν ἐγράψαντο καὶ εἶλον. ἐν τῷ 
τιμήματι δὲ αὐτὸν τῆς ἐν τῷ πρυτανείῳ 
σιτήσεως ἐτιμήσατο, οἳ δὲ ανάτα ἐτίμησαν. 

“κ 7 3 v 

ἐδέδετο ἓν ἐπὶ πολύ, μέχρις ἂν ἡ ἀπὸ «{ή- 
λου δεωρὶς ἀφίκηται" καὶ ἐκ ἑξην ἀναχὺ εί- 

σης, πρὶν ἐπανελθεἴν, ἀναιρεῖσθ αέτινα κατὰ 
ῥέτγμ, Πιρίτωνος δὲ αὐτῷ φυγὴν συμῥυλεύ- 

ε ε ’ . ⸗* J — 

σαντος εκ ηῤεληδη, τὰς vonus εἰπων ὑεῖν 

μὴ παραβαίνειν, πιὼν οὲ τὸ κιώνειον’, εὐχῆς 

[ἐπιμνησθείς, ᾿ύσατε ἔφη τῷ «4σκλιμιις 

Κύρσας δέ τις ὄνομα, Ἁῖος τὸ να ως 
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συνεσόµενος ἦλθε Σωκρότει" ᾧ καθευδή- 
σαντι παρὰ τὸν τάφο» ὄναρ ὀφθεὶς ὠμίλη- 
σε». καὶ εὐθὺς ἐκεῖνος ἀπέπλευσε, τῶτο μύ- 
νο» ἀπολαύσας τᾶ φιλοσόφε. 

ο Σωκράτης ὁ ἸΗήλιος καὶ Χαιρεφῶ», 

ὃς οἶδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη «Α XNub. 859), ἐπὶ 
τῶν ἀπύρρητά τινα λεγόντων. ἔστι δὲ παρ 
ἱστορίαν' “4ὐηναῖος γὰρ ὁ Σωκράτης" ἀλλ 
ἐπειδὴ «4ιαγόρας Ἰήλιος ὦν διεβάλλετο ὡς 
Φεομάχος, καὶ τὸν Σωκράτην ὡς ἄθεον δια. 
βάλλει. διὰ δὲ τὴν ζήτησιν, ὁπόσεης ἄλλοιτο 
ἡ ψύλλα πόδας ἔχισα. ἢ ήλιος, ὥς τινες 
ἐξεδέξαντο, ὃ τὰς τῶν εἰσιόντων ψυχὰς ὀξύ- 
νω», πρὶν εἰσελθεῖν ἠγριωμένας, ἀπὸ µετα- 
φορᾶς τῶν ἀλόγων Φηρίων": µῆλα γὰρ τὰ 
Θρέμματα. οἳ δὲ εἲς τὸ δασὺ καὶ αὐχμη- 
ρὸν νοῦσιν αὐτύ"' οἳ δὲ παρέλαβον αὐτύ. 
4ιαγόρας ὁ ἸΗήλιος, ὃς τὸ μὲν πρότερον ἦν 
Φεοσεβής, παρακαταθήκη» δὲ ὑπό τινος ἀπο- 
στερηθεὶς ἐπὶ τὸ ἄθεος εἶναι ἔδραμεν' ἐφ᾽ 
ᾧ καὶ οἱ 4θη»αῖοι ἀγανακτήσαντες τὴν ΜΠῆ- 
λον ἐκάκωσα». ἐγένετο δὲ καὶ “4ριςαγύρας 
Ἰήήλιος διθυραμβοποιός, ὃς τὰ ᾿Ελενσίνια 

μυστήρια ἐξορχησάμενος καὶ ἐξειπὼν ἆσε- 
βέστατος ἐκρίθη": καὶ ἀπ ἐκείνα τὺς Ἰήη- 
λίες ἐπ) ἀσεβείᾳ κωμῳδᾶσι. τάττεται δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ῥλασφήμω». 

σωκῶ ἰσχύω, δύναμαι" οἳ δὲ ἀντὶ τοῦ 
σώζω: Σοφοκλῆς (ΕΙ. 119) “μόνη γὰρ ἐκέτι 
σωκῶ λύπης ἀντίρροπον ἄχθος,' οἷον κα- 
ταβαρᾶν µε καὶ καταφερόµενον. 

σωλή» σωλῆνος τὸ παρ ἡμῖν σωληνά- 
ριο». 

Σωλῖνος ὄνομα ποταμοῦ. 
σῶμα πᾶν τὸ τεθνηκός" τὸ δὲ τᾶ ζῶ». 

τος δέμας λέγεται, διὰ τὸ συ»δεδέσφαι τῇ 

ψυχῇ, ὡς εἶπεν Ὅμηρος. (Ώίομ. 1,. 7 55) "ὅτι 
πᾶν τὸ ποιᾶν σῶμα ἐστί' ποιεῖ ὃ᾽ ἡ φωνὴ 
προσιᾶσα τοῖς ἀκόθσιν ἀπὸ τῶν φωνάντω», 
ὥστε σῶμα ἐστί. 

Σωμανῖτις γυνή. 
σωμασκεῖν συγκροτεῖν, εὐτρεπίζειν, ὦ- 

ὀίνειν, ἑτοιμάζειν. 
σωμασκία" "ὃ δὲ ἤσχαλλεν ὡς παρευ- 

δοκιμάμενος ἐκ »έΒ τριχῶν (ιόνο» καὶ τῆς 
ἄλλης φροντίζοντος σωµασκίας.' ο. ν. “4ρ- 
μάτος. 

. σωματοποιεῖν σωμασκεῖν' ἐκ ἠβού- 
λετο ἀληθινῶς σωματοποιεῖν τὸν Φίλιππον."' 
καὶ αὖθις ' ἐσωματοποίησε δὲ τὰς ἵππας, 

Σωκράτηςς -- σωράκους 

ἀνεκτήσατο δὲ τὰ σώματα καὶ τὰς ψεχὺς 
τῶν ἀνθρώπων" (Ρο]γὺ. 3 87). 

σωματοποιεῖν τὸ παρέγχειν τὰς τοῖ: 
σώματος χρείας' (Ρο]γὺ. 16 141) "ὁ δὲ Ζεΐ5ς 
ὑπεκρίνετο μὲν ποιεῖν τὰ κατὰ τὰς συνὺτ. 
κας, ἐκ ἐβέλετο δὲ σωματοποιεῖν ἀληδινο; 
τὸν Φίλιππο». οἱ δὲ ἡναγκάζοντο παν 
τῷ λεγομένῳ προσέχειν καὶ πᾶσαν ἐλπιδς 
σωματοποιεῖν καὶ προσδέχεσθαι.) 

σωματοποιῆσαι. 'ὃ δὲ ἔφασχε δὲ 
μὴ προῖεσθαι τὸς ἐχθρὺς ἐκ τῶν χειρῦ, 
μηδὲ σωματοποιεῖν τὴν τόλμαν αὐτῶν φτ. 
γομαχᾶντας.”. '"ὃ δὲ βραχείας ἐπιλαβύμε 
νος ἐλπίδος ἐκ τῶν πολιορκειιένω» ἐἔσωμα 
τοποίει ταύτην. καὶ αὖθις Πολύβιος ' 

δὲ ὡς κηδεμονικὺς φίλος πᾶν ἐμηχανᾶτο di 
ὅ τὰ τῶν ἐχθρῶν σωµατοποιήσει, τοῖς ὃ 
σφετέροις πράγµασι περιστήσει τὸς µεγίει 
κινδύνες, 

σωματοποιήσαντες κυρώσαντες, ᾖ- 
βαιώσαντες" 'ἐμᾶᾷ δὲ ταχέως συγκαταθιέ 
νΏ καὶ σωματοποιήσαντος τὴν ἐπιβολήν, τὸ 
Αλέπειν διότι ὀρέγεται τῆς τοιαύτης ὑποῦί 
σεως. 

Σωναράτης ὄνομα κύριον. 
σῶος ὁ ὑγιής. 
Σώπατρος Απαμεὺς σοφιστὴς καὶ φ:' 

λόσοφος, ιιαδητὴς Ἰαμβλίχα, ὃν ὁ Καϊσει 
Κωνσταντῖνος ἀνεῖλεν εἰς πίστιν τᾶ μὴ ἐλτ 
νίζειν ἔτι τὰ κατὰ φρησκείαν"' ἦν γὰρ αὐτ 
συνήθης πρότερον». ἔγραψε περὶ προνο: 
καὶ τῶν παρὰ τὴν ἀξίαν εὐπραγούντων : 
ῥυσπραγούντων. 

Σώπατρος παμεὺς σοφιστής, η μᾶ» 
λον ᾿4λεξανδρεὺς, ἐπιτομὰς πλείστων. το 

δὲ καὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν ἱςοριῶν τότε εἶνι 
φασί. 

ὅτι τὸν Σώπατρον Κωνσταντῖνος ἀγεῖνί 
ϐ καλῶς ποιῶν' ὁ γὰρ χριστιανὸς κ ε 
ἀνάγκης ἀλλ ἐξ ἀγάπης. 

Σώπατρος κωμικός. τῶν ὁραμάοή 
αὐτᾶ ἐστὶν Ἱππόλυτος, Φυσιολόγος, ΣΦφ" 
ἢ Ννιδία, Νέκυια, Πύλαι, Ὀρέστης, Φα 
ὡς «4θήναιος ἐν «{ειπνοσοφισταῖς. 

Σώπατρος παρωδός. τύτα ἐςὶ ὁρᾷμ: 

Βακχίς, ὡς "4θήναιος ἐν «4{ειπνοσοφισταῖ. 
Σώπιθος ὄνομα κύριο». 
σωράκεης' Βάβριος (108 17) πὸ ἑ 

ὀσπρίων ἦν σωρὸς ἢ πίθος σύκων, στώς" 
τε μέλιτος σώρακοί τε φοινίκων.” 



Σωρανόςα -- σωτήρ 

5”. «Σωρανός ]Ηενάνδρο καὶ Φοίβης ᾿Εφέ- 
σιος ἰατρὸς διατρίψας ἐν «4λεξανδρεία, καὶ 

ἐν τῇ Ῥώμῃ δὲ ἰατρεύσας ἐπὶ Τραϊανᾶ καὶ 
“4ὁριανᾶ τῶν ῥασιλέω», βιβλία τε συντάξας 
πλεῖστα καὶ κάλλιστα. 

Σωρανός Ἐφέσιος ἰατρὸς νεώτερος γυ- 
ν»αικεῖα βιῤλία ὅ”, βίως ἰατρῶν καὶ αἱρέσεις 

καὶ συντάγματα ῥιβλία ὁ, καὶ ἄλλα ὁιά- 
φορα. 

ὅτι “σκληπιόδοτος ὁ φιλόσοφος καὶ τὴν 
Ἰατρικὴν ἐκμαθὼν τῶν μὲν νεωτέρων ἑδένα 
ἀπεδέχετο πλὴν Ἰακώβα, τῶν δὲ πρεσβυτέ- 
ρω» μετὰ τὸν Ἱπποκράτην δωρανὸν τὸν Κί- 
λικα τὸν ΙΜαλλώτην» ἐπίκλην. Damase. Phot. 
Ρ. 344 b. 

σωρεία πλῆθος, καὶ σωρεός ὁ σωρός. 
σωρὺν χρημάτων ἀγγέλλεις. κυρίως 

σωρὸς τὸ ἐκ μικρῶν σπερκάτω» συ»ναγόµε- 
νο» πλῆθος, παρὰ τὸ σῶ, ὃ ἔστι σώζω, συ- 
ν»άγω. καλῶς ἐν ἀπὺ τῶν καρπῶν εἰρήκα- 
σι». οἱ γὰρ εὐθηνᾶντες καὶ πλέσιοί εἶσιν. 
ριστοφάνης Elut. 208) '"ὠ Χρυσὸν ἀγγεί- 
λας ἐπῶν, πῶς φής! πάλιν φθάσο» μοι. όη- 

λοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχον- 
τα.) 

σῶς ἀντὶ τὸ σῶος" Αριστοφάνης (Έα. 

614) à φίλτατ᾽ ἀνδρῶν καὶ νεανικώτατε, 
ὅσην ἀπὼν παρέσχες ἡμῖν φροντίδα. καὶ 
νῦν ἐπειδὴ σῶς ἑἐλήλνθας πάλιν, ἄγγειλον 

ἡμῖν, πῶς τὸ πρᾶγμ ἠγωνίσω;” 
Σωσίβιος «{άκων }ραμμιατικὸς τῶν 

ν 

ο 

ἐπιλυτικῶν καλθµένων. ἐν τότοις δὲ ἱστορεῖ 
καὶ τᾶτο, ὅτι εἶδός τι κωμωδίας ἐστὶ κα- 
λόμενον δικηλιστῶν καὶ μιμηλῶν. περὶ τῶν 

μιμηλῶν ἐν «{ακωνικῇ ἱστοραμένων παλαιῶ», 
καὶ ἄλλα. 

καὶ ἕτερος Δωσίβιος, ψενδεπίτροπος Πτο- 

λεμαίη, σκεῦος ἀγχίνεν καὶ πολυχρόνιο», ἔτι 
δὲκακοποιὸν ἐν βασιλεία. καὶ πρῶτον μὲν - -- 
προὐπάρχο» µῖσος. ο. v. ἀνεθυμιᾶτο. 

Σωσίθεος «Συρακάσιος ἢ 4δηναῖος, 
μᾶλλον δὲ 4λεξανὑρεὺς τῆς Τρωικῆς «ἄλε- 
ξανδρείας, τῶν τῆς Πλειάδος εἷς, ἀἄνταγω- 

b 
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τραγικὸς ἐδίδαξε δράµατα ογ, ἐνίκησε δὲ 
. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν  τραγικῶν 
οἵτινες ὠνομάσφησαν Πλειάς. ἐγένετο δὲ 
ἐπὶ τῶν τελευταίων χρόνων Φιλίππε, οἳ δὲ 
4λεξάνδρε τῷ ἸΜακεδόνος' τελευτᾷ δὲ ριά 
ὀλυμπιάδι, οἳ δὲ ριό’. οἳ δὲ ἀκμάσαι αὐ- 
τὸν γράφεσι. 

σῶστρα σωτήρια, µήνυτρα, λύτρα. gl. 
Ἠετοάοί. 4 9. 

Σώστρατος Φικυώνιος, ἐπίκλην "ἄκρο- 
χειρισής: ἐπιλαμβανόμενος γὰρ ἄκρων χει- 
ρῶν τῇ ἀνταγωνιστᾶ ἔκλα, καὶ ὁ πρότερον 
ἡφίει πρὶν αἴσθοιτο ἀπαγορεύσαντος. ἦν δὲ 
καὶ .«{εοντίσκος Ἰεσσήνιος ἐκ Σικελίας πα- 
ραπλησίως ἀγωνιζόμενος Σωστράτῳ' ὃ γὰρ 
ἐκεῖνος ἐποίει παγκρατιάζων, τᾶτο ὃ Atov- 

τίσκος παλαίω». διδαγῶῆναι δὲ αὐτὸν παρὰ 
Κλεάρχῳ µαθητῇ Εὐχείρᾳ τᾶ Κορινδίη καὶ 
Ἀίλωνος Πατρέως. Pausan. 6 4. 

Σῶστρις βασιλεὺς τῶν «4ἰγυπτίων, ἐκ 

τῆς φυλῆς τᾷ Χάμ, ὅστις ὑπέταξε τὲς Ao- 
συρίας καὶ πᾶσαν τὴν «σίαν καὶ τὴν Εὐ- 
ρώπην, καὶ κατῴκισεν ἐν τῇ 4σσυρίων χώ- 
ϱᾳ Σκυθῶν ἄνδρας μυριάδας έ, οἵεινες ἐκλή- 
Φησαων Πάρθοι, ὃ ἔστι Περσικῇ γλώσσῃ 
ὀδκύθαι. καὶ κιέχρι σήμερον ἔχεσι καὶ τὴν 
στολὴν καὶ τὴν λαλιὰν καὶ τὸς »όμης τῶν 
Σκυνθῶν. 

Σωτάδας Βυζάντιος φιλόσοφος, ὡς ἐν 
τῷ ς περὶ φιλοσοφίας «4ριστοκλῆς. 

σωτάδεια δωτάδε ποιήματα. 
Σωτάδης «4φηναῖος κωμικὸς τῆς |ιέσηςν 

κωμωδίας. 
Σωτάδης 4θηναῖος φιλόσοφος ὁ γρά:ν 

ψας περὶ μυστηρίων βιῤλίον ἆ. 
Σδωτάδης Μρὴς ἸΜωρωνείτης, ὅαιμο-ςο 

νισθείς, ἰαμβογράφος, ἔγραψε φλύακας ῆτοι 
κιναίδες διαλέκτῳ Ἰωνικῇ" καὶ γὰρ Ἰωνικοὶ 
λόγοι ἐκαλᾶντο ἅτοι. ἐχρήσατο δὲ τῷ εἴδει 
τότῳ καὶ ἀλέξανδρος ὁ «4ἰτωλὸς καὶ Πύρ- 

ϱος ὁ Μιλήσιος καὶ Θεοδωρίδας καὶ Τιμο- 
χαρίδας καὶ Ἐέναρχος. εἰσὶ δὲ αὐτῦ εἴδη 
πλεῖστα, οἷον εἷς δε κατάβασις, Πρήηπος, 

νιστὴς Ὁμήρο τῇ τραγικᾶ τᾷ vlũ Muoũc τῆς ' | εἲς Βελεστίχην, «μαζών, καὶ ἕτερα. καὶ 
Βυζαντίας, ἀκμάσας κατὰ τὴν ρκό΄ ὀλυμ- ᾿Εγκλειόμεναι καὶ Παραλυτρόμενος, ὡς «49ή- 

΄ 4 4 3 — 3 — 

πιάδα, γράψας δὲ καὶ ποιήματα καὶ κατα- | οιώς {1σιν ἐν «{ειπνοσοφισταῖς. 

λογάδη». 
Σωσίπατρος ὄνομα κύριον. 
Σῶσις ὄνομα κύριο», 
Σωσιφάνης «Σωσικλέους Συρακούσιος 

" 
σωτέος σωθῆναι ἄξιος. 
σωτήρ ὃ θεὸς ἡμῶν. καὶ σώτειρα" 

φωσφόρος ὦ σώτειρ, ἐπὶ Παλλάδος ἔταῦι 
κλήρω», “ἄρτειι, καὶ χάριεν φῶς ἑὸν ἀνδρὶ 
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δίδηΗ”. (ΑΡ 6 967). 
Σωτηρίδας γραμματικός, ἀνὴρ Παμ- 

φίλης, Ἡ καὶ τὰς ἱστορίας περιῆψε», ἔγρα- 
ψεν ὀρδογραφίαν, ζητήσεις Ὁμηρικάς, ὑπό- 
νήμα εἲς ἸΜένανδρον, περὶ µέτρων, περὶ 
κωμωδίας, εἲς Εὐριπίδην. οἵ. ν. Παιφίλη. 

Σωτηρίδας ᾿Επιδαύριος, πατὴρ Π[αμ- 
φίλης, ἧς τὰ ὑπομνήματα ὑπέγραεν, ὡς ὁ 
«Πιονύσιος ἓν λ΄ τῆς μασικῆς ἱστορίας, ῥι- 
ῥλία Υ. 

Σωτήριχος Ὀασίτης ἐποποιός, γεγονὼς 
ἐπὶ {ιοκλητιανᾶ, ἐγκώμιον εἲς «{ιοκλητιανό», 
Βασσαρικὰ ἤτοι «Πιονεσιακὰ ῥιῤλία ὁ’, τὰ 
κατὰ Πάνθειαν τὴν Βαβυλωνίων, τὸ κοτὰ 
4ριάδνην, βίον “πολλωνίου τοῦ Γυανέως, 
Ηύθωνα ἡ 4λεξανδριωκόν (στι δὲ ἱστορία 
λεξάνδρου τοῦ ήακεδόνος, ὅτε Θήῤας πα. 
ρέλαβε) καὶ ἄλλα. 

Σωφανηνή. 
Σωφάνης. Herodot. 693.972. 

Σώφαξ ὄνομα κύριον. 
Σώήιλος ὄνομα Σύριο», Φικυώνιος ἡ 

Θηῤαῖος, κωμικὺς τῆς μέσης κωμωδίας. 
δράματα αὐτᾷ Ικιθαρωδός, Φύλαρχος, Τον- 

ῥάρέως η «Ίήδα, καὶ «ά{ηλία, ὥς φησιν 
“θήναιος, καὶ Εγχειρίδιο» ΠΠαρα- 
θήκη, 

σωφρονεῖν' δοφοκλῆς «ΑΙ. 586) "μὴ 
καῖνε, μὴ ᾿ξέταζε' σωφρονεῖν καλόν... νῦν τὸ 
μαἡ περιεργεῖν» ἐν τούτοις γὰρ μάλιστα ἡ 
σωφροσύνη ταῖς γυναιδὶ διασώζεται, εἰ μὴ 
περιεργάζονται ὃ τι πράττει ὁ ἀνήρ. 

σωφρονεῖς ἀντὶ τᾶ µύλις ἐσεράφης, ἢ 
καλιῦς λέγεις, 4ριστοφάνης Πλούτω (1190). 

σωφρονικῶς ἀντὶ τοῦ εετὰ λογισκοῦ 
καὶ σκέψεως, εκ ἀνοήτιως, δὲ ἐκ τῇ προ- 
χείρα. sch. AEq. 542. 

σωφρονισθέντας ἀντὶ τοῦ ταπεινω- 

Φέντας" "τοὺς δὲ ἀπειρηκύτας καὶ ταῖς 
ἔναγχος ἥτταις σωφρονισθέντας. 

σωφρογιστηρες. 

σωφρονῶ ἐγώ, σωφρονίζω δὲ ἕτερον. 
σωφροσύνη ἡ ἰδιωτεία παρὰ Όουκυ- 

δη καὶ ἡ ἀπραγμοσύνη. 5ο]. 1 32. 
σωφροσύνη ἄλλη παρὰ τὴν πολιτικὴν 

b 

χει 

a 

Ῥ 
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ἀρετὴν καὶ μείζων. τῷ δὲ αὐτῷ ὀνόματι 

. χρώμεβδα ἐν ὁμολογίᾳ τινὶ καὶ συμφωνία 
ἐπιδυητικοῦ ποὺς λογισιιόν. Gynes. p. 62 Ὦ μη : ' 
1. Ν * V * J ⸗ τὰ γὰρ ἐς φροδίην ἐγὼ ὁικαιότατος" 

v ο — — 2 

κάν τῷ Βελλεροφύντῃ σωφροσύνης άμφισ- 

Σωτηρίδαςα — τάβλα 
᾿ 2 4 βητήσαιµι... φησὶν Αριστοτέλης ”ἃ ;ὰρ 

— * — 

ποιοῦντες µανθάνοµεν, ταῦτα µανθάνοντε 

ποιᾶμεν, ἤγαν τὸ κρατεῖν ἡδορῶν µανθό 
/ 

νοντες σώφρονες γινόμεθα, καὶ γενόρινοι 
4 — — - 

σώφρονες κρατᾶμεν τῶν ἠδονῶν, 
σωφροσύνη. ταύτην πεταφοριῶς Τσε 

ὑρίζονται συμφωνίαν. ἔστι δὲ ἡ σωφροσίτι 
ποιότης καὶ ἕξις, ἡ δὲ συμφωνία κερς 

*⸗ ⸗ * ς 0. 

ἐπὶ µέλεης, καὶ ἔστι τῶν πρὀς τι. καὶ ἐπ 
’ ς 

{9όγγων δὲ τάττεται ἡ συμφωνία. 
ή 5 η . 

σωηφροσύνη δὲ λέγεται η ἀντιδιαστί: 
΄ - 4 3 4 — * * λομένη τῇ μανία, παρὰ τὸ σιόας ἔχευ τη 

΄ . { 4— . — J 

φρένας. καὶ ὁ ἀπόστολος παρά r Γγέμος:: 
ἀκήσωας ᾽'μαίνη Παῦλε' τὰ πολλά σε γρή: 
κατα εἲς µανίαν περιάγει «λα. Άροσε 5631 
οὐ µαίνομω” φησίν, "ἀλλὰ σωφροσέτ: 

J 3 ⸗ * * .. - καὶ ἀληδείας ϱήµατα φΦέγγομαι, τῇ ματ 

τὴν» σωφροσύνην ἀντιδιαστείλας. σωφροσί: 
* —2 - ' 

νη μὲν ὃν πᾶν τὸ ἀναμάρτητον, νέαθσι ὁ 
— J 3 

αὐτῆς τὴν προσηγορία» κατ ἐξοχὴν « 
- — — J 4 

ποιᾶντές τινες τῷ τῆς ἀἁγνείας πράγµστι 
ἐξοχωτάτῳ τῶν ἄλλων ὑπάρχοντι. εἰ οὐ 
} ⸗ ⸗ 

ην τῇ κανία ἀντιδιασταλείη, τὸ καφεστα»:. 
μύες εἲ δὲ τῇ λαγνεία, τὴ» ἔγχράτες 

« Ἱ - * — 

καὶ τὴν ἀγγείαν δηλοῖ. Isidor. Pelus. 905. 
Σώφρω» κωμικός. τότε ἐςὶ ὁράματι 

καὶ κωµωδίαι, Πενθερά, ὡς «{θήνωός g 
σιν ἐν «Πειπνοσοφισταῖς ϐρ. 110). 

’ J 4 Σώφρων Συρακάσιος, «4γαθοκλέες 15 
ᾗ — 4 ΄ χ 

«{αμγασυλλίδος. τοῖς δὲ χρόνοις ἡν αἩ 
πρ ος 3 E 9— 2* * κ“ 
πέοςην και εποιπιοην, κας εγρανε 

ἀνδρείας καὶ µίµες γυναικείας. εἰσὶ κε τη 
ταλογάδην, διαλέκτω «{ωρίδι. καΐ φασι Πο 
τωνα τὸν φιλόσοφον ἀεὶ αὐτοῖς ἐντυγχάήή. 

J —3* — 44 ν 3} ε — * 22 

ως καὶ χαδεύδειν ἐπ αὐτῶν ἔσφθ οτε. 

σιώχασι τρίβησιν '᾿Ηοόδοτος (4 75). 
τά ταῦτα. 

J ᾿ , 4 9 - δν. 
τὰ ἀπὸ Ναννάκου, ἐπὶ τῶν ἐπί τη 

. * J λαιότητι Φαυικαζοιιένω»" Νάννακος γὰρ OVer 
}ῦ» βασιλεὺς πρὸ τῶν τὸ «{ευκαλίωνος 70: 

Γνω». ον. Νάννακος. 
* 

Τάβεια ὄνομα τύπου. 
» , 

ταβελλίων ὁ τὰ τῆς πόλεως ρωφή: 

συμβόλαια, ὁ παρὰ τοῖς πολλοῖς οµίστ: 
, e⸗ J - ες 

λεγόμενος, ἁπαντα ἐπιτελῶν τὰ τῶν πολ" 

7ραμματεῖα, ἕκαστον αὐτῶν οἰκείοις ἐπισφον 
⸗ 11. * 

| γίζων γράµµασι. οἱ, ν. Πρίσκος Εμεσηνος. 

Γο παβερνεῖα καπηλεῖα, πανδοχεῖα. 
| Ταβην ά ὄνομα κύριον. Act. 9 09. 

1’ - ΄ κκ 
τάβλα ὄνομα παιδιᾶς. ταύτ να 



τὰ γὰρ-- Ταινάριον κακόν 

αλαμήδης εἷς διαγωγὴ» τᾶ Ελληνικῦ σρα- 
σὺν φιλοσοφία πολλῇ. τάβλα γάρ ἐσιν 
ήινος κόσμος, τῇ δὲ κάσοι ὁ ζωδιακὸς 

, . ’ ᾽ ) - 
ιός, τὸ δὲ ψηφοβύόλον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
χοκχία τὰ ἕ' ἄστρα τῶν πλανητῶν, ὁ δὲ 

ν ο - 3} . R ζ δί 
Ίγος το ύψος τὸ Ύρανς, ἐς ἃ ανταποθί- 

αι, πᾶσι καλὰ καὶ κακά. ἄλλοι δὲ λέγεσι... 
(ετει. ρ. 125. 
τὰ γὰρ περιτὰ κἀρόνητα σώματα πί- 
α ῥαρείαις πρὺς Φεῶ»ν ὁυσπραξίαις”' G 
728), οἷος ὁ Aluc. 
ταγή» ὄνομα ὀρνέε. 

’ ς 35 ῃ η τάγηνοκ»εσοῦδήρας ὁ Ἰούνιος ἦν. ο 
Ιούνιος. 
τάγηνον τὸ τηγάνιο». 

. .. -- 
ταγὺς ἡγεμών" (Α Eq. 199) 4 τῶν ἄθη- 
ὧν ταγὲ τῶν εὐθαιμόνων,  ἀντὶ τὸ ἀρ- 
ἔ, Ὅμηρος «δ 160) "παρὰ ὁ) οἱ ταγοὶ 
κ. µενόντων.. καὶ αὖθις (ΑΡ 7243) '"ἠν 
|, - 2} 2 - * 11 9 ΄ 

σορῆς ἐπ ἐμεῖο ῥοόστρυχον εἰκόνα νή- 

; έργεπε τὸ ταγᾶ μνῆμα ««Πεωρίδεω.” 
’ J τάγυρι τὸ βραχύτατο» καὶ ἐλάχιστον, 

νῦν ψίχα) λέγεσιν. Εὔπολις «4ῑξί "καὶ 

μαθόντι μηδὲ τάγιρι μεησικῆς. 
1422 — — ρε . — τὸ) ἐκ τᾶ τρίποδος. τίθεται ἐπὶ τῶν 

ν ἁληθῶ». ριστοχλείᾳ γὰρ τῇ Πυὺίᾳ 
μένη μιγθῆναι τὸ» «{ελφό», καὶ τῶν ὑπ 
ἧς μαντευμάτω» παρασημειοῦσθαι ὅσα 
ε ἔνδεος γενοµένη, καὶ ταῦτα ὡς ἁληδῆ 
ασημειᾶσθαι ὡς ἐκ τᾷ τρίποδος. περὶ 
Ιλλωνία τὸ ᾿Γυανέως (οί. ν. κατεγλωττισ- 
) ''ἀδὲ ὁιῆγε-- - δοκεῖ μοι. ος ν. τὰ ἐκ 
ιούος. 

ιάδε Ἡῆδος οὐ φυλάξει. κατὰ τὴν 
Ξέρξη ἔφοδον τὰς Ἕλληνας ἀπειρηκότας 
ἑαυτῶν ἀναλίσχειν καὶ ὁαωπανᾶν, ἐπιλέ- 

ας “τάδε ]Ηῆδος οὐ φυλάξει. 
τὰ δὲ πρὶν ἔργα χερσὶ µέγιστ ἀρετᾶς, 
ία παρ ἀφίλοις) τετέστι τὰ πρότερον 

στα τῆς ἀρετῆς τῶν χειρῶν αὐτᾶ ἔργα, 
» τὸ «4ἴαντος, ἐν ὁλιγωρίᾳ εἰσὶ τοῖς 

ἑίδεις. φησὶ Φοφοκλῆς (ΑΙ. 618). 
—* . ε J 4 — 

ιά οὗ παρὰ Πενταύροισι λεγύ: 
" ΐ ΄”.. ἲ . Λα ο. 
ντι ην. 1 ηλεκλείδης τισὶ (83 φησθ) Ἱτῶν 
τῶν τι κέλευ οὐ γὰρ παρὰ Πενταύ- 
ο ν. νὃς ἐκ ἕνι κ. 

᾿ ΄ - 6 

τὰ ἐκ τρίποδος. τρίποὺι χρῆται ο 
λλω» μαντευύμενος διὰ τὲς τρεῖς και- 
τῶν πραγµάτω»' Ὅμηρους (470) "ὃς 
τά τ ἐόντα πτά τ Πἐωαύμενω πρύὀ τ 
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ἐόντα.' φασὶ δὲ ἄτω κτήσασθαι τὸν “πόλ- 
λωνα τὸν τρίποδα, ἁλιεῖ μισθῷ ῥόλον ἐρ- 
ρίπταν, ἵνα τὸ ἀναφερόμενον ᾖ τᾷ ἀγορά- 
σαντος τὸν βόλον. ἡγύρασαν οὖν τινές, εἶτα 
ἀνηνέχθη τρίπες χρυσοῦς. ἐφιλονείκεν οὖν 
περὶ αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον οἱ ἁλιεῖ ὡς ἰχθῖς 
πεπράκαµεν, οἱ δὲ ἀγοράσαντες ἔλεγον ὡς 
πᾶν τὸ ἀνιὸν ἠγοράσαμεν τῇ ἑαυτῶν τύχῃ. 
ὕτως ὂν αὐιῶν φιλονεικούντων» ἔδοξεν ἐρω- 
τῆσαι τὸν “πόλλωνα. ὃ δὲ ἔχρησε δοφῆναι 
αὐτὸν τῷ σοφῶ. προσήγαγον οὖν αὐτὸν τοῖς 
ἵ σοφοῖς. ἕκαστος δὲ τούτων παρῃτεῖτο, 

σοφὸς εἶναι μὴ λέγων, ἔχειν δὲ σοφώτερον 
ἑαυτοῦ. ἔθοξεν οὖν ἀναφεῖναι αὐτὺν τῷ 
«πόλλωνι ὡς σοφωτάτω πάντων, sch. Α 
Plut. 9. 

τὰ ἐκ τῶν ἁμαξων σκῶμματα, ἐπὶ 
τῶν ἀπαρακαλύπτως σκωπτόντων" 49ήνησι 
γὰρ ἐν τῇ τῶν χοῶν ἑορτῇ οἱ κωµάζοντες 
ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν τοὺς ἀπαντῶντας ἔσκωπτόν 
τε καὶ ἐλοιδόραν. τὸ ὁὃ) αὐτὸ καὶ τοῖς λη- 
ναίοις ὕστερον ἐποίουν. 

ὑτι ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὀχούμεναι αἱ γυναῖ-ν 
χες αἱ τῶν «4φηναίων, ἐπὼν εἰς Ελεισῖνα 
ἐβάδιζον εἷς τὰ μεγάλα κωστήρια, ἐλοιδό- 
our ἀλλήλας ἐν τῇ ὑδῷ"' τοῦτο γὰρ ἦν ἔθος 
αὐταῖς. sch. A Plut. 1015. 

ὅτι οἱ λεξανδρεῖς τὺ παλαιὸν καθαρ-ο 
μιὸν ἐποιοῦντο ψυχῶν. ἐν γὰρ ταῖς ὡρισμέ- 
ναις ἡμέραις ἐφ᾽ ἁμαξῶν φερομένες ἀνθρώ- 
πες αὐτὸ τοῦτο προστεταγιιένες ἐπιπαριέναι 
τὴν πόλιν ἅπασαν, καὶ στάντας ὅπα ἂν ἐφέ- 
λωσι, καὶ οἴκῳ παραστάντας ὅτε δὴ ῥελη- 
Ψώσιν, ἄὗειν τῷ ὄντι τὰ ἐξ ἁμάξης, οὐ τὰ 
ψευδῆ λοιδοροῦντας ἀλλὰ τάληνῆ ὀνειδίζον- 
τας" ἐπιμελὲς γὰρ εὐαί σφισιν ἀκριῤῶς ἔξε- 
τάζειν τὰ ὀνείδη τῶν πολιτῶν, καὶ ταῦτα 
ἀδεκάστως προφψέρειν μετὰ ἀληψείας, ὡστε΄ 
διὰ τοῦτο πάντας ἀπονδιδράσκειν τὴν πονη- 

λ ρία». 
τὰ ἐν ποσί (30Η 190) τὰ παρύντα ἐν 

μέσῳ. 
τὰ ἐπὶ κοσκίνου, ἐπὶ τῶν ὁιὰ κοσκίνα 

καὶ τρίποδος ἡ ὀάφνης μαντευοµένων. εἰ. ν. 
τάπὶ κοσκίνῳ. 

τὰ ἐπίχειρα ὁ μισθός, ἡ ἀμοιῤη. τὰ 
) , 
ἐπιχειρήματα. 

Τωινάριον κακόν τὸ μέγα καὶ παρα: 
»ομούμενον εἰς ἱκέτας" οἱ γὰρ «{ακεδαιμί- 
γιοι καταφυγόντας τοὺς Εἴλωτας εἰς Ί ωένα- 
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ϱο» ἀπέκτειναν. καὶ Ταιναρίτης ὁ πο: 
λίτης. 

Τωΐναρον ἀκρωτήριον τῆς «{ακωνικῆς, 
ἐν ῷᾧ στόµιον ἦν κατάγον εἰς δε, ἔνθα καὶ 

Ποσειδῶνος ἱερὸν ἀσφαλείη. ἐκεῖσε δὲ τοὺς 
Εἴλωτας ἱκέτας καθεσθέντας ἐν τῷ ἹἹερῷ 

τοῦ Ποσειδῶνος οὐδὲν δείσαντες ἀνεῖλον οἱ 
«{ωκεδαιμόνιοι, καὶ διὰ τοῦτο ἐδόκεν ἑνα- 
γεῖς εἶναι. “Αριστοφάνης (Λοὶι, 509) ''αὐτοῖς 
ὁ Ποσειδῶ» οὐπὶ Τωινάρῳ Φεὸς σείσας ἅπα- 
σιν ἐμβάλοι τὰς οἰκίας.᾽' 

ταινίαι ζῶώναι. 

ταινίαι ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων τὸ πεζίτια, 
στέμματα, στεφάνη, ζώνη, ἐπὶ δὲ ξύλων τὰ 
κυμάτια. καὶ ταινίδιον τὸ στέμμα" «4ἶλια- 
νός '"Ὁὃ δὲ ἐκρυέντος τοῦ αἵματος περιτρα- 
πεὶς ἐντάφιον» ἑαυτῷ τρόπον» τινὰ τὸ ὅὄυστυ- 
χὲς ταινίδιον ἐπήγετο... περὶ Ηαξίμε λέγει 
τοῦ 'Ῥωμαίων στρατηγᾶ, τὸ ἀποσπάσαντος 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ᾿ννίῤε τὸ στέμμα. 

ταινίαι λίνα εἲς λεπτὰ διακεκομµένα" 
“ἄἴλιανός (αἳ, ν. ἀναδεύει) | τὴν νηδὺν καὶ 

a 

b 

τὸν θώρακα πάντα καταδήσει ταινίαις.' ἢ 
διάδημα ἱματίη. 

ταινιοῦντος στεφανοῦντος, ᾿προσιόν- 
τες δὲ αὐτῷ ἐταινίαζον οἳ στρατιῶται καὶ 
ἀνέδουν.' οξ ν. ἀνέδεν. 

Ταέφαλοι ἔθνος. Losimus. 
τακερά κατεψυγµένη. 
τάκ κόκκου τὸ ἐκ κόκκου, κατὰ κρᾶ- 

σιν΄ “τάκ κύκκου βαφέντα καὶ ὑσγίνοιο Φέ- 
ῥιστρα”. (ΑΡ 0 254). 

τακτικῶς στρατιωτικῶς. 

ταλαίπωρος ὁ ἄθλιος, παρὰ τὸ τλῆναι 
καὶ τὸν πῶρον, ὃ ἔστι πάθος. ὅτι δὲ πῶρος 
πάθος τί ἐστιν ᾽άντίμαχός φησι" 'πῶρόν 
τιν ἀλύχοισι καὶ οἷς τεκέεσσιν ἔθεντο.' καὶ 
πωρεῖν ᾿Ηλεῖοι τὸ πενθεῖν φασί. καὶ Avti- 
µαχος αὖθις ᾿ ᾽πωρητὺν ἀλόχοισι καὶ οἷς τε- 

χέεσσιν ἕκαστος.". παρὰ τοῦτο ὂν τὸ ταλαί- 
πωρος ἐτυμολογεῖται. 

ταλανέζει θρηνεῖ, ἄθλιον ἀποκαλεῖ. 
τάλαντα τὰ ζυγά, καὶ τὰ ἱστάμενα. 
ταλαντεύει σταθµίζει. "τὰ δὲ τῆς τύ- 

χης »ίκαις καὶ ἥτταις τῇδε καὶ τῇδε ταλαν- 
τευόµενα διέμεινε" MDionys. Ηα]. 9 19). "καὶ 
τῷ µέτρῳ τῶν κινδύνων τὴν ἁμοιβὴν ἐτα- 
λάντενεν οἷς μὲν γὰρ ἀξία ἄφλον εὐτολμίας 
ἐγένετο, ἄλλῳ ἵππος” (Theophyl. Sim. 2 6). 

τάλαντο». πολλὰ μὲν σηµαίνει. ἢ γὰρ 

Ταίναρον -- τάλαντον ἆ 

τὸ μέγιστο» χρυσίη καὶ ἀργυρίε µέρος, κιῦ 
ὃ σημιαινόµενο» «Πημοσθένης φησὶ "ν τό 
λαντα"' ἤ σταθμοῦ τι ὄνομα, ὥσπερ 4. 
στοφάνης Ran. 805) "ἀλλ ἢ ταλάντῳ α 
σικὴ κριῴήσεται,' καὶ Ὅμηρος (8 ϐ9) ο 
σεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα. τρίτον ο 
µαιόµενον ἡ ῥοπή. τέταρτο» ἀριθμοῖ Ἡ 
ὄνομα, ὡς καὶ πολυτάλαντος ὁ πλούσης 

καὶ τὸ Ὁμηρικόν (5 507). "κεῖτο ὁ᾽ ἂρ 
µέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα. καὶ ὅπο 
λαντον δὲ καὶ τριτάλαντον καὶ ἡμιτάλωτο 
λέγεται. 

ἀρχαία δὲ ἡ χρῆσις καὶ ἡ τὸ τρίτον τα: 
τάλαντον καὶ πέμπτο» ἡμιτάλαντον καὶ {ή 
ὅομον ἡμιτάλαντον. ἔστι δὲ τὸ μὲν τρ 
ἡμιτάλαντον δύο ἥμισυ τάλαντα, τὸ ἡ 
πέμπτον ἡμιτάλαντον τέσσαρα ἥμισυ, 13 
τὸ ἕβδομον ἡμιτάλαντον εξ ἡμισν. καὶ οἱ 
ὅ τυνὸς ἀριὑμᾶῦ παρωνύμῳ μέρει ἐπονομώσι 

τις τὸ ἡμιτάλαντον, τούτα ὁ προηγέμυς 
ἀριδμὸς ἐφαρμόσει τοῖς ταλάντοις, olor a⸗ 
μὲν ὄγδοο», , ἂν δὲ ἐ ἕνατον, ή, συναριῦηξ 

μένη δηλονότι χαὶ τὸ ἡμισυ. φίλον δὲ τοῦ 

ἀρχαίοις καὶ τὸ ἓν ἥμισυ τάλαντον τρ 
ἡμιτάλαντα λέγειν, ὡς καὶ τρία ἡμίμηο 
τὴν μίαν ἥμισυ μνᾶν. Pollux 9 54. 

τάλαντο», ὡς φησι «4{ιόδωρος ἐν: 
περὶ σταθμῶν, ιινῶν ἐστὶν Ἐ, ἡ δὲ μἩ 

ὁραχμιῶν ϱ', ἡ δὲ ὁραχμὴ ὀβολῶν ς’, ὁ δὲ ὁδ' 
λὸς χαλκῶν ς’, ὁ δὲ χαλκοῦς λεπτῶν ἵ. ἳ 
τάλαντον δὲ τὸ νῦν λεγόμενων Αττικόν" 
ρὰ δὲ Ζικελιώταις τὸ μὲν ἀρχαῖον ἦν μὲ 
µων κό’, νενὶ δὲ (ῇ’. ὁ δὲ Ὅμηρος λόι 2 | 

50) | δύο χρυσοῖο τάλαντα, ὡς μὴ ο. 
ἴσον τὸ καὺθ᾿ ἡμᾶς τάλαντον τῷ παρὰ τὸ 
ἀρχαίοις" ὡς γὰρ ἴσον τᾷ τρίποδος καὶ Ἡ 
λέβητος καὶ τὸ ἵππη τίθεται. τάλώτο ά 
παρὰ τῇ Φεία Ἰθαφῇ Matth. 05 19) ἡ ὄνε 

εν πεµπομένη ἑκάστῳ Φεία χάρις. σύστο; 
Αριστοφάνης (Nub. 75) ᾿καίτοι radärie 

ror ἔμαθδεν Ὑπέρβολος," τητέστι χαύνο" 

ἀναπειστηρίω». 
ὅτι τὸ τάλαντον παρά τισιν ἔχει Μάρ’ 

ρκέ. καὶ ταλαντιαῖοι λίθοι’ taãaria 

γε μὴν ἦσαν οἱ ῥαλλόμενοι πέτροι, δή ἡ 
καὶ ο ΜΑ ἀπῄεσαν σταδίως. ἡ πληγὶ 1 

τοῖς προστυχοῦσι μόνον, ἐπὶ πολὺ δὲ 1 

τοῖς μετ ἐχείνες ἦν ἀνυπόστατος᾽ - 
Β.]. 5 6 3). ΄᾿αἰειώμενοι δὲ τὸν ** 
ταλάντοις ἐζημίωσα».'' 

{ 



ταλαντουµένην — Τάνις 

ταλαντουμένην' Πλάτων ἐν Τιμαίῳ 
«ρ. 55 Ε) "τὴν δὲ γῆν ταλαντθµένην ἀνωμά- 
λως σείεσθαι μὲν ὑπ ἐκείνω», κινεµένην ὁ᾽ 
αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν μεταφορικῶς ἀπὸ 
τῶν ζυγῶν, ἐπεὶ τὸ ζυγὸν τάλαντον λέγεται, 
καὶ ὑπερταλαντᾶν τὸ ὑπερβαρεῖ». 

ταλάντωσις στῆσις, στάθµησις. 
ταλαοί τληπαθεῖς. οἳ δὲ διαιρᾶσιν, ὥςε 

εἶναι τ΄ ἁλαοί. ριστοφάνης Ὄρνιαι (688). 
ταλαπανές ταλαίπωρε. 
ταλαπείριος ὁ ταλαίπωρος (Ποιι.ζ193). 

. τάλαρος καλαθίσκος», χόφινος μικρός’ 

ἐν ἐπιγράμμασι (ΑΡ 6 399) 'ἆ τριτάτα ὁ᾽ εἰ- 
ροχαρῇ τάλαρο». καὶ ταλαρίσκος" '4η- 

Ὁ μιὼ μὲν ταλαρίσκον ἐύπλοκον” (ΑΡ 6174). 
ν τάλαρος καλωθίσκος" “καὶ τάλαρον 
σλοίνοισιν ὑφασμένο», ὃν ποτ ὀδόντι ἐπλή- 
ϱε: τολύπη πᾶσα καφαιρομένη”. (ΑΡ 6 947). 

τάλας ἄθλιος. 
ταλασήιο» ἔργον ἡ ἐριθργία. ef. Αρο]- 

lon. Rh. 3 292. 

ταλασία»ν ἐριθργίαν, καὶ ταλάσιο»ν 
ἐριεργόν. 

ταλασιθργία ἡ τῶν ἐρίων ἐργασία. 
δὲ τὰς Φυγατέρας ἐπειρᾶτο ποιεῖν ταλα- 

σιεργὺς καὶ χερνήτιδας.' καὶ αὖθις '"ἐκ ὄν- 
τος ἀπρεπᾶς τοῖς ἐπιχωρίοις ὥστε τὸς ἄν- 
ὅρας ταλασιεργεῖν παρ αὐτοῖς.' 

ταλασίφρονα ὑπομονητικόν (Ποπ. 4 
421). 

ταλάσσῃς ὑπομείνης (Ηοπι. Ν 839). 

ταλαύρινος ὑπομονητικός, καρτερικὸς 
ἐν τῇ μάχη Geh. AAch. 963). μέλαν δέ οἱ 
αἷμα ταλαυρίνΏ διὰ χρωτὸς ζέσα᾽, ἐπὶ ὁ) 
ἀργαλέαν βῶλον ἔδευσε φόνῳ”' (ΑΡΤ 208). 

τάλεσιν (80 τέλεσι») ἀναλώμασι». 
τἆληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω ἀντὶ τῷ 

ἔχω (5 Ο8 356). 
τάλιγγις. ο. ν. ἀλογεῖν. 
τἆλλα καὶ φιλώμεθα λεγόμενόν τι, 

οἷον τἆλλα καὶ φίλοι ὦμεν. 
τὰ Μαγνήτων κακά, ἐπὶ τῶν μεγί- 

στω» καὶ ἀλγεινοτάτων κακῶ»ν, παρ ὅσον 
ὅτοι ἀσεβήσαντες εἲς Φεὺν πολλῶν κακῶν 
ἐπειράθησα». 

ταμεῖον Φησαυρός. καὶ ταμιεῖον. 
ταμεσίχροα (Hom. 4 541) τέµνοντα τὺ 

σῶμα. 
τάµῃ αὐθυπότακτο». 

. ταµίαι ἄρχοντές εἶσιν “49φήνησι κληρω: 

το ο 
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τοὶ ἀπὸ τῶν πεντακοσιομεδίµνων, οἳ τὰ ἐν 

τῷ ἱερῷ τῆς “φηνᾶς ἐν ἀκροπόλει χρήματα 
ἱερά τε καὶ δημόσια φυλάττεσιν, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸ τὸ ἄγαλμα τῆς -4φηνᾶς. εἰσὶ δὲ καὶ 
ἄλλοι ταμίαι ἄρχοντες χειροτονητοὶ ἐπὶ τὰς 
ἱερὰς καὶ δηµοσίας τριήρεις, ὃ μὲν ἐπὶ τὴν 

Πάραλον ὃ δὲ ἐπὶ τὴν τᾶ μμωνος. 
ταµίαι. ἀρχή τις παρ “θηναίοις ἦν ον 

ταµίαι, { τὸν ἀριθμόν. παραλαμβάνεσι δὲ 
ὅτοι τό τε ἄγαλμα τῆς “4φηνᾶς καὶ τὰς »ί- 
κας καὶ τὸν ἄλλον κόσµο» καὶ τὰ χρήματα 

ἐναντίον τῆς βυλῆς, ὡς Αριστοτέλης. εἰσὶ 

δέ τινες καὶ τῶν τριήρων ταµίαι, ὡς ὁ αὐ- 

τός. ὅτι δὲ καὶ τοῖς τριηράρχοις παρείποντο 
ταµίαι, δεδήλωκεν Εὔπολις. Harp. 

ταµίαι ἔφοροι, φύλακες, ταμιῦχοι, διοι- 

κηταί. 
ταμίας ἀρσενικόν, ταµία δὲ Φηλυκόν. 
ταμιεῖον κοιτῶνα. καὶ ταμιείδιον 

ὑποκοριστικῶς. 

ταμιεύεται διοικεῖται, ἀποκρύπτει, φυ- 

λάττει" '“καὶ ὅτι σωφρόνων ἐστὶν ἀνθρώπων», 
ὅταν μὲν εὖ πράττειν ὑοκῶσι, ταμιεύεσθαι 
τὰς τύχας, ὅταν ὁ᾽ εἲς ταπεινὰς καὶ φαύλας 
ἔλθωσι, μηθὲν ὑπομένειν ἀγεννές'' (Ώἱοηγ». 
Hal. 8 468). 

ταμιευόμενον φυλάττοντα. 
ταµίης δεσποίνης. 
Τάμυναι πόλις ἐν Εὐβοίᾳ, ἐν τῇ χώρᾳ 

τῇ Ερετριέων, ἕνα καὶ ἱερὸν “4πόλλωνος, 
ὡς «4ἰσχίνης φησὶ (3 86) καὶ οἱ τὰ Εὐβοϊκὰ 
γράψαντες. Harp. 

τάν ἑταῖρε' ἢ σύ. καὶ ὦ τάν μετὰ τᾶ 
ἄρθρε. 

Ταναγραία πόλις. 
Ταναγραῖοι ἀλεκτορίσκοι οἱ µα- 

χηταὶ καὶ Φυμικοὶ ὡς ἄνθρωποι"' Βάβριος 
(5 1) "“ἀλεκτορίσκων ἦν μάχη Ταναγραίω», 
οἷς φασὶν εἶναι θυμὸν ὥσπερ ἀνθρωώποις." 

τανα ή μακρά’ ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ 6 59) 
ούτω τοι, µελία ταναά, ποτὶ κίονα μακρὸν 
ἧσο." 

τὰ Ναννάκου κλαύσομαι. ο. ν. Νάν- 
νακος. 

ταναυφῆ λεπτούὺφῆ. 
τὰν ἐενοδόνο» τορύνα» (ΑΡ 6 306). 
τανηλεγές σκληρό». 
Ίάνις ὄνομα τόπε ἔνθα ἦσαν τᾶ Φα. 

ρα τὰ βασίλεια" 4αβίὸ "ἐν πεδίῳ Τάνεως 
(Ρ,. 77 43), 
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Πανταλεία ψυχή τὰ Γαντάλα. | 
Γαντάλειαι “τρομικοί, 

τα αντάλειος τωρίαι, 
ἐχόντων, ιἡ συ}χωρεμένων δὲ ἀπολαύειν 

αὐτῶν, ὡς οἱ Βυζάντιοι μὴ τολιμῶντες ἔξω 
τῷ ἄστεος ὁιάγειν. Ῥο]γὺ. 4 45. 

Τάνταλος τῇ «1ιὺς ἦν υἱός, ἀξιωθ εἰς 

δὲ τραπέζης τῶν δεῶν ἐδημοσίευσεν αὐτῶν 
τὰ μυστήρια, καὶ διὰ τῶτο κολάζεται ἐν τοῖς 

ὑπὸ γῆν δικαιωτηρίοις, πέτρον ἔχων ἐφύ- 
περθεν αὐτο ἠρτηιένον καὶ κάτω ὑδωρ πο: 
λὺ καὶ ῥλαστήματα καρποφύρα. ἐὰν οὖν | 
ἠφέλησε πιεῖν τὸ ὕδατος, ἔπιπτεν ὁ λίθος. 

ἐπ αὐτόν. θέψει ὁ) ἐτήκετο, ὑρῶν μὲν ἀφ' 

ὧν ἔδει φαγεῖν καὶ πιεῖν, μὴ δυνάμενος δέ. 

ἐπὶ γενείοις δὲ ὅτε ἥψατο τῆς λίμνης τὸ γί- 

νειο» ἐξηραίνετο. Νου, in Greg. Να7. stelit. 

p. 171. 

Γαντάλου κήπους τρυγᾶν. Ἰσαίη --- 
(οί. ν. Ισαΐος υ. καὶ αὖθις ᾿᾿τὺν Γαντάλε λί- 

ὃο» οἴεσθαι ὑπὲρ κεφαλῆς λεπτοῖς καλωδίοις |. 

ἠρτσθαι' ἐπὶ τῶν ἁμηχάνων». 
Ταντάλου τάλαντα τανχαλέζεταν, | 

διεβεβόητο ὁ Ίάνταλος ἐπὶ πλύτῳ, ὡς καὶ 
εἰς παροιμία ῥιαδοθῆναι. 

τανυγλώχιν μακρὰς ἀκίδας ἔχω». 
ταν ήχεας (Ἠοπι. I 708). καὶ τανύη- 

χες «Ξ 385) τεταιιένην ἔχον τὴν ἀκμὴν ἡ 

αἰχμὴν ἠκονηκιένην. 
τανυμήκεες αἱ µῆχος ἄπειρο» ἔχωσαι" 

ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6170) "καὶ αἱ τανυµή- 

καὶ παροιμία 
* * - 2 4 J 

ἐπὶ τῶν ἀγανὰ ἐν 

χεες αὗται ἰτέαιι 

τανύπέπλος ἐπιμήκη πέπλον ἔχουσα" 
ἐξ ἆ καὶ τὴν φορᾶσαν εὐμήκη εἶναι ὁηλοῖ, 

τανύποδας ταχείας" τὰς ἐρινὸς «ησί, 

τὸ γὰρ τεῖναι τὰς πύδας ἐστὶ τὸ ῥαδίσαι, 

τουτέστι τὰς παντιγᾶ τειρόσας τὺς πύδας. 

9ο. S ΑΙ. 827. 
τανύπτερος παρατεταμένα πτερἀ έχασα. 
τανύφλοιον μακρὸν φλοιὸν ἔχο». Hom. 

11 707. 
τάξεων ψιλιῶν ὀνοιασίαι καὶ ποσότης 

αὐτῶ». λόχος ἄνδρες ή. αύστασις ὁ΄ λόχοι, 
ἄνδρες λῤ. πεντηκονταρχία ῥ' συστάσεις, 

ἄνδρες Ἐὺ’. ἑκατονταρχία ῥ' πεντηκονταρχίαι, 
ἄνδρες οκή" ἑκάστη ἑκατονταρχία ἐκτάκτες 
ἔχει ἐ, σηµειοφόρο» εραγὺν σαλπιστὴν ὑπῃ- 
ρέεη» στρατοκήρυκα. Ψιλαγία ῥ' ἑκατονταρ- 
χίαι, ἄνδρες σνς΄. ξεναγία ῥ' ψιλαγίαι, ἄν- 
ὄρες φιῤῇ. σύστρεμμα ῥ' Σεναγίαι, ἄνδρες 

βωή. 

Τανταλεία Ἠηιυλ ή -- ταραντεγίδιον 
πα .. ο * 4 2 

ἐπιξεναγία ϱ συστρέµματα, αίης 

στῖχος ϱ ἐπιξεναγίαι, ἄνδρες ὃς 
roim 

—E 
* 

ἐπίταγμα * στίφη, ἄνδρες ηρως. 
ἔκτακτοι ἄνδρες ἡ, ἐπιξεναγοὶ μὲν ἅ, 

στρειμµατάρχαι δὲ οἱ λοιποί. 
ταξιαρχῆσαι. 
ταξίαρχος ἡγεμών, σρατοπεδάργ:: 
Τα ξ έλης ὄνομα κύριο». 
τάξις. ἡ τάξις διττή ἐστιν, 

τῷ στρατηγῷ, ἢ δὲ ἐν τοῖς στρατιώταις 5 
ἐκ τῆς ἐν τῷ σερατηγῷ τάξεως γίνετε 

ἐν τοῖς στρατιώταις. 
τάξις αἲ δύο τετραρχίαει, ἄνδρες ο; 

καὶ ὁ ἡγούμενος πάλαι μὲν ταξίαρ]: 
νῦν δὲ ἑκατοντάρχης. 

ταξιώτης. 
ταονθαρύζειν (απ τονθορύζειν) τῇ 

μεν. — 
ταπεινύς. καὶ ταπεινῶ αἰτιατισῖ. 
κ πητες ἐπιῤόλαια, ἤ στρώματα. ἓ 
ρισοφάνης (Ῥ]αι. 528). 

— κοσκίνω, λεγόμενόν τι, οἶον Τε 

ληδῆ πάντα, 
τάπιτίμια τὰς μισθός. Σοφοχλῆς ἡἆ 

1983) '᾿Φεῖξον ἀνθρώποισι, τάπιτίωµε Τ 

ὀυσσεβείως οἷα δωρᾶνται Φεοί. 
τάπέχειρα τὸν µισθόν, τὰς ἀμοος 

᾿"ἀμείνονα σχὼν τάπίχειρα τῆς ἧττης 
μνδικοῖς Gabr. ὅ 9). 

τὰ πλείστου ἄξια τῷ Πομπηίῳ i- 

ρετᾶντα Ἰηηνᾶν τὸν πειρατήν.. ef. ν. I- 
, πήιος. 
τὰ πολλά ἀντὶ τῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον. 
τὰ πρῶτ) ἀρίστους παῖϊδας Â 

ἐκτρέφει, παροιμία ἐπὶ τῶν ἐν ἀρχη 

μετὰ δὲ ταῦτα ἀσελγαινόντον. " 

άρχῇ γάρ, φασέ, μεταβάλλὠσιν ἐπὶ τὸ 1" 

ρον οἱ «4ἰγιρῆται ἀπὸ ᾿χιλλέως Πωιροή' 
«ἄίαντος εοπτολέμου.. 

ταραντιν{ὸ ιο» λεπτὺν καὶ ὑναφο 
ἱπάτιον, ἕ πάντως — ὡς τινες επι 

λαβο». οὕτω Νικόστρατος. '"Ἡ δὲ τὸ δα 
μ..., ὅπερ ὂν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς εἶχε σύμθο" 

δὴ καὶ μαρτύριο» ἀρχῆς, περισπάσασ νά 

— τῷ τραχήλῳ περιβάλλει, τὸ ον — 
ταραντινίδιον λεπτό» τε καὶ ἀσθνές, '' 
ιόνον ἐτάθη, κάτ ἀπορρήγνν ται. * * 

ριαλγεῖ. (οί, vv. κατάπτνστον. παραῤώή, 

ὡς ἐκ τῶν παρύντων). 

Πο) 

μίων, 
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χραντῖνοι ὄνομα κύριον. 
εραντῖνοι τάξις τις ἱππέων ὅτω κα: 
. 
ραξίας" δὲ ὡς ταραχώδης καὶ 
ας — τῇ «4λεξανδρέων ἐκκλη- 
(ίλαπος ὀίκην ἢ θυέλλης᾽ (ο. ν. Σε: 

.δ 

ραξικάρδιον τὺ Φάκνον τὴν καρ: 
AAch. 314) ᾿τῦτο τῦπος δεινὺν ἤδη 

ραξικάρδιο». αὐξήσει κέχρηται ἐπει- 
ραξικάρδιο». ἔστι γάρ τι δεινόν, ὃ 
υς ἐστὶ δεινὸν ὡς δάκνειν καὶ ταράτ- 
ιρδίαν' ὅπερ δὲ τῇ καρδία ταραχὴν 
σειεν ἄν, τῶτο ἀναμφιλόγως δεινὸν 
πο ἄν. 
ράσσω αἰτιατικῇ. 
ο εἴ φοβεῖται. καὶ παρὰ Φοφοκλεῖ 
ν ἀντὶ τᾶ τιμᾶν" “ταρβεῖν μὲν ὦ γη- 
ἀνθυμήματα πολλή στ ἀνάγκη τάπὺ 
OC 990), "καὶ μὴν ἔνεστι τοῖσι» ε 
ιένοις ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ 
ποτέ’ (Ἔτασμ. 307). 

ϱρβη καὶ τάρβος εὐλάβεια, φόβος" 
ἐστι δρῶντι τάρβος, οὐδ' ἔπος φο- 

;OR 296), τουτέστιν ὁ μὴ τὸ ἔργον δε- 
ἐδὲ τὸν λόγον. 
ριχα. 
ριχαῖοι ὄνομα ἔθνους. 
ριχεία. 
ριχγεύει τήκει, δηραίνει. 
ριχεύειν' (Plat. Conv. Ῥ. 190 Ε) 
) οἱ τὰ φὰ τέµνοντες καὶ μέλλοντες 
ῥειν.. σηµαίνει δὲ καὶ τὸ ξηραίνειν. 
ον εἲς γάρος ἐξιχωρίζεσθαι" γάριχός 

λέγεται καὶ ταριχηρά" “Αρριανός 
4 91) *d δὲ ἔδωκε σῖτόν τε καὶ οἶνον 
έα ταριχηρὰ κατὰ σκηνή». 
ριχος. τὸ τάριχος ἐδετέρως" “ἄριςο- 
Ἠωατράχοις (565) “τὸ πολὺ τάριχος 
κά πω." ἔστι δὲ κρέας ἁλσὶ πεπασ- 

ρκύνιος Σούπερβος. ὅτος τῆς ἀρ- 
πλαβόμενος τῶν Ῥωμαίων µετεκαίνι- 
ὶ τὸ αὐθαδέστερον», καὶ βαρυτέραν 
λιτείαν ἀπέφηνε», οἷα δὴ ἐκ τοιότων 
λὼν εἰς τὴν ἡγεμονία» ὁραμάτω», τός 
ης µετατιθείς, καὶ ἄρχοντας παρὰ τὺ 
ες προβαλλόμενος, καὶ δὲ αὐτῶν τὸν 

αἰκιζόμενος, φιλοπύλειός τε εἰ καί 
λος γεγονὼς ὑπερόπτης τε καὶ ἁλαζώ». 
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ὅδεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην ἀπη»έγκατο" 
σουπέρβους γὰρ τοὺς ὑπερηφάνους ὠνόμα- 
ζον 'Ῥωμαῖοι. Ίο. Antioch. p. 786. 

Ίάρπεια ὄνομα. 
τάρπηµεν (Ποπι,.{ 779) ἐκορέσθημεν. 
Ταρρακώ»ν πόλις. καὶ κλίνεται Ταρρα- 

κῶνος. 

ταρροέί τάλαροι καὶ ταρσοί. καὶ τὰ 
πλατύσμιατα τῶν κωπῶ», καὶ αὐτὸ τὸ πτέ- 
ρωμια. καὶ Θουκυδίδης οὕτω. 

ταρροί ἀττικῶς τὰ ἐκ σχοίνων πλέγμα- 8 
τα" τοὺς γοῦν καλάθους τοὺς γεωργικοὺς 
ταλάρους καλοῦσι. τὴν δὲ κρεμάθραν «ἄρι- 
στοφάνης (Ναὺ. 3026) οὕτως ἐκάλεσε», ἐφ᾽ ἧς 
ὁ Σωκράτης ἐκρέματο" ""ἔπειτ' ἀπὺ ταρροῦ 
τοὺς Φεοὺς ὑπερφρονεῖς)" ᾗ ταρρὸς κετέω- 
ρόν τι ἰκρίον, ἐφ᾽ οὗ αἲ ἀλεκτορίδες κηιμῶ»- 
ται. τοιαύτη» δή τινα ὑποληπτέον τὴν κρε: 
μάθραν —— 

ταρσοί τὰ ἀγγεῖα τῶν τυρῶ», καὶ τὰν 
ἔξω τῶν κωπῶν" '""ὃ δὲ τὴν παράταξιν αὖὐ- 
τῶν διέλυσεν, ἃς μὲν τιτρώσκω», ὧν δὲ τὰς 

ταρσοὺς παρασύρω»."' καὶ ταρσοῖς πτεροῖς 
ἄκροις. 

ταρσοί καλάµων. οἱ δὲ «{αζοὶ ῥό- α 
ὥρους ὀρύξαντες καὶ ὁόρατα τοῖς βόθροις 
ἐγκαταπήξαντες, ταρσοῖς καλάμω» καὶ ὕλη 
μὴ βεβαίαν ἐχούση βάσιν ἀλλὰ πρὸς τὸ 
ἐπιφερόμενον ἄχθος ὀλισθαινούσῃ τὰ στό- 
µατα τῶν ὀρυγμάτων ἐκάλυύα»" καὶ χοῦν 
ἐπιβαλόντες, τά τε παρ ἑκάτερα χωρία γε- 
ωργήσαντες καὶ πυροὺς σπείραντες, ἱεροπώ. 
σαντο τὲς ᾿Ρωμαίας."' Priscus? 

ζαρσοὶ καλάμω» παρ Ἡροδότῳ 4 179). 
ἡ τρασιά, οὗ ἐξήραυον τὴν πλίνφο». 

ταρσός ὁ τάλαρος, τὸ κχαλάθιον παρ Β 

ἡμῖν. 
ταρσός ἐκ µέρους ; τὺ πλάτος τᾷ πο-)ὺ 

ὁὸς ἢ τὺ ἄκρον τῆς χειρός. καὶ πλέγμα" 
Θουκυδίδης (3 76) ''οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐν 

ταρσοῖς καλάµου πηλὸν ἐνείλλοντες ἐσέβαλ- 
λον ἐς τὺ διηρηµένο» rũ τείχας.” 

ταρσός κυρίως τῶν ὀρνίθων ἡ πτέρω-ο 
σις" ἀφ' οὗ καὶ ὁ τῶν κωπῶν ὅμοιος σχη- 
µατισµός. οὕτως Ηρόδοτος (813). 

Ίάρταρος ὁ κατώτερος τᾶ δε τόπος. 
καὶ Τάρταρον τὸν περὶ τὰ νέφη τόπον ἅτω 
λέγεσι. περὶ ψυχῆς (αι. ρ. 112 Αἲ). καὶ 
Ταρτάρειος βόθρος. 

Ίαρτησία μύραινα (Α Rau. 477) ὡς 
θ4 
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ἐκεῖ γινοµένων µεγίστων. 
Ταρτησσός Ἰβηρικὴ πύλις πρὺς τῷ 

ὠκεανῶ, ἐκτετοπισμένη παρὰ τὴν “ἄορνον 
λίμνη». τῆς δὲ Ταρτησσοῦ 4γαθώνιος ἐβα- 
σίλευσεν. ἀρισεοφάνης Ταρτησίαν μύραινα» 

λέγει. καὶ οὐδετέρως Ίαρτήσιον. 
ταρφειαί (Ποπι. 1 357) πυκναί. 
ταρχύσωσι (Ἠοπι. Ἡ 85) θάψωσι. 
τὰ Σαμίων ὑποπτεύεις, παροιμία. 

αὕτη λέγεται ἐπὶ τῶν δεδιότων τινὰς ἄνη- 
κέστους κακῶν ἀποδόσεις, παρῆλθε δὲ ἀπὺ 
τῶν γενοµιένω»ν ὑπὸ «4φηναίων εἰς Σαμίους 
αἰκισμῶ». ἑλόντες γὰρ αὐτοὺς οἱἳ «4Φηναῖοι 
τοὺς μὲν ἀπέκτεινα», τοὺς δὲ ἔστιξαν τῇ κα 
λουµένῃ σαµαύῃ, ἤ ἐστιν εἶδος σκάφους 
Σαμιακοῦ: ἀνθ' ὧν καὶ οἱ Σάµιοι τὺς ἁλόν- 
τας μετὰ ταῦτα “4θηναίων ἔστιξαν. 

τὰς ἐν Ἅδου τριακάδας, ἐπὶ τῶν πε: 

ριέργω» καὶ τὰ ἀποχεκρυμμιένα }ινώσκειν 
ζητούρτων. 

τάσις ἔκτασις καὶ δρόμος, 
τὰς ὁδοὺς οἱδεν, ὥσπερ Εὐκράτης 

ἔφευγεν εὐφὺ τῶν κυρηῤβίω»ν.. ἔνθα αἱ κά- 
χρυς ἀλήθορται' κυρήβια γὰρ αἱ ἀληλεσμέ- 
ναι κριθαί. διαβάλλει γὰρ τὺν Εὐκράτην 
ὡς τοιαύτην τέχνη» ἔχοντα" ὃς καὶ στύππαξ 
ἐκαλεῖτο. “4ριστοφάνης Eq. 2358) 'εὐλαβοῦ 
δὲ μὴ κφύγῃ σε’ καὶ γὰρ οἷδε τὰς ὁδούς, 
ἄσπερ Εὐκράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν κυρη- 
βίων.' εἴρηται ἐπὶ τῶν φευγόντων. 

τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακώς, ὥσπερ τε δεινὸν 
ἀγγελῶν ἐπείγεται (a Aeh. 1037), ἀντὶ τοῦ 

ἐσκυθρωπακώς. 
τὰ Ίαγτάλον τάλαντα τανταλίζε-] 

ται. αὕτη οὖν ἡ παροιμία παρὰ τὴν ὁμοιό- 
τητα τῶν ὀνομάτω» εἴρηται, ἐπείπερ πεαί: 
ζοντες πολλὰ καὶ ἄλλα τοιαῦτα πεποιήκασι», 
οἷον ἀγανῶν ἀγαθῖδες, καὶ σοφώτερος σο- 
φοῦ παρ ᾿Επιχάρμῳ. 

τὰ Ταντάλου ταλαντίζεται, διεβε- 
βόητο ὁ Τάνταλος ἐπὶ πλούτῳ, ὡς καὶ εἲς 
παροιµίαν ὁιαδοῦῆναι. οὗτος γὰρ πλούσιος 

Φρὺξ ἐπὶ ταλάντοις διαβεβόητο, ΠΙλουτοῦς 

καὶ 4ιὸς λεγόμενος. κέχρηται δὲ τῇ παροι- 
µίᾳ καὶ «4νακρέω» ἐν τρίτω. Ὑέγονε δὲ πα- 
ϱὰ τὸ ὄνομα τάλαντα, ὡς καὶ παρὰ τῷ κω- 

— µικῷ εἴρηται, 
Ίατίκιος ὄνομα κύριον. 
Τάτιος ὄνομα κύριον" 'Ἡ δὲ τὸν πα: 

τέρα φυλάξασα ἀποδημοῦντα ὑπισχνεῖεαι 

Ταρτήσσός - ταυροπόλα 

Τωτίῳ προδώσειν τὸ φρόριον." 
τὰ τρία τὰ εἲς τὸν θάνατον. οἳ ὃν 

τὰ τρία τὰ παρὰ τῇ αὐλῃ. τοῖς ἐπὶ ψώα' 
τον ἐγομένοις μιετῆ» παρρησίας, ὡστε 1» 
φῆς καὶ οἴνο πληρωθεῖσι τρία λέγειν ἆ ῥὲ 

λονται" μεδ ἃ ἐφιμᾶντο. τὸ δὲ νῶν ἀργόν 
καλάµενον αὐλὴ ἐλέγετο, καὶ οἱ ὑπηρεαν 

αὐλικοί. ἄλλως. τὰ τρία τὰ εἰς τὸν Φώτο. 

μέμνηται ἄλεξις ἐν ἰπόλοις. ὅτι ὁ µωταν 

µενος ἐν «4{ελφοῖς σεσηµασµένους ἐλάμήαι 

τὰς χρησμός, καὶ προείρητο αὐτῷ, εἰ Ίι 

ζημία µία τῶν τριῶν' ἢ γὰρ τῶν ὀφθοον 
αὐτὸν ἔδει στερηθῆναι ἡ τῆς χειρὸς τε 

γλώττης. 
τὰ τρία τῶν εἰς θάνατον. ὑι πό 

εἰς άνατον κατακριὼεῖσι τρία παρετίδος, 
ξίφος βρόχο» κώνειον. 

τάσττασα ἐν τάξει τιΦεῖσα”.Φαμάσς 
'"ῆ δέ ὅσα πάὔη τῆς ψυχῆς, τάττοσα τα 
- καὶ διακοσμοῦσα.' περὶ κοσειότητος 3 
σωφροσύνης ὁ λόγος. 

τὰ τῷ αὐτῷ τὰ αὐτὰ καὶ ἀλληλος Α: 

ναι δεῖ τὰ αὐτά. γεωκετρικός ἐστι 

τῶτο ἀξιῶν. ἐμοὶ δὴ σὲ μὲν ὁ τρόπος ὕπος' 

φίλον, τ τὸν δὲ ὁ δεῖνα καὶ ἦ φύσις, * 
δὲ ἑνός ἐστε φίλοι. δεῖ δὴ καὶ ἀλλήλον 2 
—DD—— 

τοιγαροῦν ὑμᾶς ἀλλήλοις. 
τὰ τῶν φώρω» κρείττω, αεμ;" 

ἐστὶ λεγομένη κατὰ τῶν πλείω φρ' 

ιν ἠδίκησαν. Ἠπερ. 
Ταυρέας ὄνομα κύριο». 
ταυρείη φωνή τοῦ ταύρου. κ ter 

ρειο» αἷμα (Α Έα. 83). 
ταυρηὐόν ὡς ταῦρος" ρισής 

περὶ «4ἰσχύλου Ran. 816) ""ἔβλεψε τὸ πι 
ρηδὸν ἐγκύψας κάτω” τοιοῦτος 1) Ἱ 
σχήµατι ὀργιζόμενος ὁ «4ἰσχύλος. 

ταυρίδεον ὃ μικρὸς ταῦρος. χαὶ 19 
θιος Ποσειδῶν. 

Ταυρική τόπος. 
Ταυρίωγος. 
ταυροβόλος ἡ “4φηνᾶ. 
ταυροκέρκουροι ποτάμια πλοία 
Ί᾽αυρομένιον πολίχνιο». καὶ Τατ! 

µενρίτης. 
ταυροπύλα ἡ “άρτεμις ἡ ἐν τοῖς 15 

ῥοις τῆς ὀκυθίας τιμωμόνη, ῆ ἀπὸ —* 

τῶν ποιµνίων ἐπιστάτις, q ὅτι ἡ ασττ ο 

τῇ σελήνῃ καὶ ἐποχεῖται ταύρος" ὃ 5 



’ ταυροπόὀλον 
* 2 — ΑΣ εν, ««ευρωπὸν ὀνομάζαβσιν. "ή ῥά σε τατρο- 

ὅλα ὤὥρμησεν ἐπὶ ῥᾷς ἀγελαίας᾽' (8 Αἰ. 179). 
εις πολλὲς γὰρ τῶν μαινομένων ἐκ σελήνης 
ωσεῖν ὑποτίθενται διὰ τὸ τῶν νυκτερινῶν 
᾿Εσπόζειν φαντασμµάτω». 

ταυροπόλον τὴν ἄρτεμιν, ὅτι ὥς ταῦ- 
;ος περίεισι πάντα, ὡς “4πολλόδωρος, Ἴερος 
ἐν γ΄ τάκτων», ὅτι τὸν ὑπὸ ΠΠοσειδῶνος 
ειπεμιφθέντα Ἱππολύτῳ ταῦρον ἐξοίερησεν 
ἰσεὲ πᾶσαν γῆν. οἳ ὁ) ὅτι ἔβαλε, διὸ καὶ 
κε ««υροβύλον. καὶ 4Φηνᾶ δὲ ταυροβύλος ἐν 
-4»δρῳ" ὁ γὰρ-άνιος ὁὲς ταῦρον τοῖς 4τρεί- 
δις ἐκέλευσεν, ὅπε ἂν ἐκ τῆς νεὼς ἄληται, 

ἱδρύσασθαι «φθηνᾶν, καὶ ὅτως εὐπλοήσειν. 
ὃ δὲ ἐν -4νδρῳ ἐξήλατο. 

ταῦρος τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνδρός. καὶ 

ἀπαυρώτη ἡ ἅμικτος, ἁγνή" 'οἴκαὺ' ταυ- 
οώτη διάξω τὸν βίον”. (Α Lys. 217). 

1 αὔρος Βηρύτιος φιλόσοφος Πλατωνι- 
κώς, γεγονὼς ἐπὶ “4ντωνίνου τοῦ εὐσεβοῦς, 
ἔγραψε περὶ τῆς τῶν δογμάτων» διαφορᾶς 
Πλάτωνος καὶ “ριστοτέλας, περὶ σωμάτων 
καὶ ἀσωμάτων», καὶ ἄλλα πλεῖστα. 

/Γαῦρος ὄνομα ὄρας": "“ταύρῳ γάρ ἐςι 
συμφιῶς εἰκασμένον σκιρτῶντει καὶ ῥιπτᾶντει 
τὴς ὀπισθίες πόδας πρὸς ὄψος, εἶτα δὴ 
τὸν αὐχένα κυρτῶς ὑπεξωίροντι." 

ταυροφάγον τὸν «Πιόνυσον Σοφοκλῆς 
ἐν Τυροῦ ἀνεὶ τῇ --- ὅτι τοῖς τὸν διΦύραμ- 
βίον νικήσασι βᾶς ἐδίδοτο. ἢ τὸν ὠμηστή», 
ἀφ᾿ ἕ καὶ ἐπὶ τὺν Κρατῖνον μετήνεγκε τοῦ- 
νομα Αριστοφάνης Ran. 358) ᾿ὅστις ἢ γεν- 
»αίω» ὄργια μεσῶν µήτ εἶδεν µήτ ἐχόρευσε 
μήτε Κρατίνη τὸ ταυροφάγα γλώττης βακ- 
χεῖ᾽ ἐτελέσθη. τὲς περὶ ρίσταρχον, οἶομιέ- 
νής ὅτι ταῦρος ἦν αὐτοῖς ἔπαθλο», ψευδῶς. 

εἴρηται δὲ παρὰ τὸ Ἀοφοκλέες ἐκ Τυροῦς 
'4ιονύσα τᾶ ταυροφάγα. καὶ ὅτι φίλοινος 
ἡν' καὶ διὰ τᾶτο ἐπίθετον τῇ 4ιονύσα αὐ- 
τῷ περιτιθέασιν. οἳ δὲ ἔτι περιεργότερον 
τὸν λόγον ἀποδιδόασιν, μητέρα Κρατίνου, 

τις Βακχεῖα ἐτελέσθδη, ἅ εἴσι τοῦ µοσχο- 
φάγου «Πιονύσου. ἢ τολµηρόν, ἀπὸ τῶν 
Βακχῶν. 

ταυρωπόν τὴν ἄρτεμιν λέγασι. 
τανταγί. παρ 4ριστοφάνει ἐν Ὄρνισιν 

(446) ᾿ἔσται ταυταγί."' 
ταῦτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπὸ τύµβεα πε- 

σών; νὴ τὸν 4έ, αὕτη πά΄ στι σοίγ ἡ 4αρ- 
ῥωνίς) (A Vesp. 1270). 

— ταυςὲ μὲν 1011 

ταῦτα πράσσω φάσκ᾽ ἀνὴὶρ οὐδὲν 
ποιῶν ' Κρατῖνος Ὥρωαις. ἡ παροιμία ἐπὶ 
τῶν μηδὲν ποιάντων. 

ταῦτα πρὸς ἀνδρός ἐστι νῶν ἔχοντος 
καὶ φρένας, καὶ πολλὰ περιπεπλευκότος, µε- 
τακυλινδεῖρ αὐτὸν αἰεὶ πρὺς τὸν εὖ πράτ- 
τοντα τοῖχον μᾶλλον ἢ γεγραμµένη» εἰκόν' 
ἑστάναι, λαβόνΏ᾽ ἓν σχῆµα”. (Α Ran. 936) 
ἀντὶ τῷ μηδὲν ἀνύοντα, διότι ἀκίνητον τὸ 
ἐπιγεγραμιμένον τῇ εἰκόνι. περιπεπλευκότος 
δὲ ἀνεὶ τῇ εἲς πάνεα τετριµµένα. ὅμοιον τῷ 
ἐν άλκμήνῃ Εὐριπίδου "ὁ γάρ ποτ εἴων 
Ἀθένελον εἰς τὸν εὐτυχῆ χωρᾶντα τοῖχον 
τῆς ὀίχης ἀποστερεῖν. 

Ἱ ταῦτά σοι καὶ Πύθδια καὶ 4{ήλια, 
| ἐπὶ τῶν τὰ τελευταῖα ποιάντω». ΗΠολυκρά- 
| της γὰρ ὁ Σάμυ τύραννος Ἓήνειιν ἑλὼν καὶ 
ἀναθεὶς αὐτὴν τῷ ᾿ἄπόλλωνι, καὶ ἐν {ήλῳ 
Φεὶς ἀγῶνα κ Αν ἠρώτα πέµψας εἲς 

ἄελφὲς πῶς δεῖ καλεῖν τὸν ἀγῶνα, «4{ήλια 
ἢ Πύδια. ὁ δὲ χρησμὺς εἶπε ""ταῦτά σοι 
καὶ 4{ήλια καὶ Πύθια, σηµαίνων ὅτι εὖ- 
θέως ἀποφανεῖται. οἱ. ν. Πύψια καὶ «{ήλια. 

ταῦτά τοι καὶ Φαρρῶν αὐτὸς κατά τι 
ἔθος ἀρχαῖον ἐκέλευσε ὁὲ ἡμέρας τὴν ἱερερ- 
γέαν. τὴν τεταγµένην ὁρᾶσαι τῷ θεῷ,) ἡ ἀντὶ 
τῷ ἕνεκεν τότυ. καὶ αὖθις | ᾿ταῦτά τοι καὶ 
τεθνεώτα ἔφθαψεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ταφῇ 
ὑαυμαστῃ, ἀντὶ τᾷ διὰ τᾶτο. 

ταύτῃ τότη ἕνεκεν, ἢ ὕτως" “ταύτῃ τοι 
ϐ πολὺ ὕστερον παρελύθη τῆς ἀρχῆς. καὶ 
αὖθις “τωύτῃ τοι καὶ ἃ τι εὐλαβάμενος εἷ- 
ποια. καὶ αὖθις καὶ ἐδόκει ταύτῃ γε τᾶ 
ἀδελφᾶ διωφέρειν.. καὶ αὖδις "ὁ δὲ Βρᾶ- 
τας ταύτῃ ἐδὲ ἐπείρασε διαβῆναι" ἑτέραν 
δέ τινα µακροτέραν περιελθύντες. 

ταυτηί ταύτῃ. 
ταυτηνί ταύτην. 
ταυτέ ταῦτα. 
ταυτίζω ἰδιοποιδμαι. 
ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσθαι ὅο- 

χεῖς'' ριστοφάνης (Αν. 1345), ἐπὶ τῶν do- 

κύντω» ἐκφοβεῖν. 
ταυτὶ μὲν εἰκάσμεσθα, κατὰ τὺν Al- 

σχύλο», τάὺ᾽ ἐχ ὑπ ἄλλων ἀλλὰ τοῖς αἎ- 

τῶν πτεροῖς'' (Α Αν. 806). ὁ γὰρ «4ἰσχύλος 
{ιβυστικὴν αὐτὴν καλεῖ παροιµίαν"' ὁδ᾽ 
ἔστι μύθων τῶν «4ιβυσεικῶν λόγος, πληγέντ 
ἀτράκτρ τοδικῷ τὸν αἰετὸν A — 

μηχανὴν ππερώµατος, τά ὁχ ὑπ ἄλλων 
4” 
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ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν Ππτεροῖς ἁλισκόμεσθα.”' καὶ 
ἡμεῖς ἂν, φησίν, ἃχ ὑπ ἄλλων πάσχοµεν 
ταῦτα, ἀλλὰ τῇ αὐτῶν γνώμῃ. τοῖς αὐτῶν 
πτεροῖς, ἀντὶ τοῦ ἑαυτοῖς ταῦτα πεπουη/κα- 
μεν. 

ταυτοέπεια. 
λογεῖν. 

΄ — — - 2 ϕ 

ταυτόν. τῦτο τριχῶς διαιρεῖ “4ριστοτέ- 
λης ἐν τοῖς 1 οπικοῖς. πρὸς δὲ τέτοις τοῖς 

τρισὶ καὶ τέταρτόν τινα προστίθεται κατ 
ἀναλογίαν, πορρώτερον ὄντα τῶν τριῶν. οἱ 

— 
δὲ τρεῖς εἰσὶν ἅτοι. ταυτὸν γὰρ τὸ μὲν κατ 
ἀριθμὸν λέγεται, τὸ δὲ κατ εἶδος, τὸ δὲ 

- ΄ - 22 ζ 
τῷ γένει. ἀριθμῷ ταντά ἐστιν ἀλλήλοις ὧν 
ὀνόματα πλείω, τὸ δὲ πρᾶγμα τὸ ὑπ αὖ- 
τῶν σηκιαινόµενον ἕν, οἷά ἐστι τὰ πολνώ- 

’ - . ια) 3 ’ Στ { ΄ νυμα. ἀριθμῷ γὰρ Ἐν τὸ λώπιον καὶ ἱμά- 
τιον, ὅτι τᾷ αὐτᾶ καὶ ἑνὺς κατ ἀριθμόν 
ν , γι , . γι 2, 
ἐστι δηλωτικά. κάν λόγος δὲ κάν ὄνομα 
ταυτὸν σηµαίνῃ, ἓν κατ ἀριθμὸν καὶ τᾶτο" 
κἂν λόγοι πλείες σηµαίνωσι ταυτό, καὶ ταῦ- 
τα ἀριθμῷ ταυτά. τῷ γὰρ ἀριῶμῷ τοῖς αὐ- 
τοῖς «εἰναί ἐστιν, οὐ τοῖς ὀνόμασι σηµαντι- 
κοῖς. συ»ελύντι φάναι, κατ ἀριθμὸν ὡς τὰ 
πολυώνυµα, λῶπος ἱμάτιον, κατ εἶδος ὡς 
Σωκράτης καὶ Πλάτων, κατὰ γένος οἷον 
* c ντου 4 * 1 

ἄνῶρωπος ἵππος (ἔῴα γὰρ ἄάμφω), κατ 
ἀναλογία» ὡς καρδία καὶ πηγὴ καὶ µονάς' 
ὡς γὰρ ἔχει ἡ πηγὴ πρὸς ποταμό», ὅτω καὶ 
μιονὼὰς ἐν ἀριθμῷ, καρδία ἐν ζῴῳ, ὄψις ἐν 
ὀφθαλμοῖς, ὃς ἐν ψυχῇ. νηνεµία καὶ γα- 
λήνη ἡ αὐτή" ὃ 7ὰρ γαλήνη ἐν Φαλάσσῃ, 

— ⸗ 4 

τὔτο »ηνεμίω ἐν ἀέρι' ἠσυχίω γὰρ ἄμφω. 
Alex. Aphrod. in Τορ. p. 32. 

3 ν) 4 — * J— 

ταυτὸν ἐποίησε τοῖς Φηρῶσι τὰς ἐγχέ- 
— - ⸗ * ή ’ 

λυς, οἳ τῷ ὃρίῳ τῆς κράδης προσχρώµενοι 
9 / 2 γε. — 

καὶ τὺν ῥόρβορον ἀναταράξαντες τῆς Φή- 
ϱας τυγχάνασι. κἀκεῖνος συγχεῖ τὰ δημόσια 
καὶ ἀναφυρᾷ, ῥαλόμενος τὰς τε ἀδελφὲς καὶ 
τὸς προεστηκότας εἰς ταυτὸ συμβαλεῖν, οἳ, 
v. ἐγχέλεις. 

᾿ - -- , 
ταυτὸν πέπονθδα τῷ τῆς παροιµίας, 

1 ω ΄ * 

τὸ σὺν ὄναρ σοι διηγάµενας. Ότι μὲν οὐχ 
ἑκόντες, ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν ὡς ἄκοντες, τὸν 
καλόν τε καὶ ἀγαθὸν πρὸς ὀλίγον ἡμῶν ἐπε- 

- ΄ . 

τρέψαµεν χωρισθῆναι, τεκμαίρῃ ὁήποννεν. 
ἴσως ὁ) ἄν οι καὶ σοὶ γένοιτο καὶ αὐτῷ 
δὲ πρὸς παραμυδίαν μικρό», εἰ σᾶ μὲν ἐκεῖ- 

. — * J — ΄ ι 

νος, ἡμεῖς δὲ ὃν ἐκείνα σῦ τύχωμεν. ὅτι δέ 
µοι τότων ἐδὲν ὑπὲρ αὐτᾶ πλέον πρὸς σὲ 

καὶ ταντοεπεῖν ταντο- 

ταυτοέπεια -- ταὦς 

καθήκει λέγειν, οἶσθα δήπουφεν εἰ γὰρ ὃν 
σοι νῦν αὐτὸν γρωρίζω, πέπονθα τὸ τῆς τε 
ροιµίας, τὸ σὸν ὄναρ σοι διηγάµενος.” 

ταυτότης ἡ ὁμοιότης" Πισίδης 
Ῥοτα. 3 1335) τῇ ταυτότητι συγχυθεὶς τὸ 
δακρύω»" καὶ τὴν χαρὰν γὰρ πολλάκις γν 
τρέφει, καὶ δάκρυσέν τις ἐξεγείρει δάχριι.' 

ταφήιον ἐντάφιον (Ποπα. ᾖ 9). 
Ίάφιος ἐθνικό». ὁ λῃστής Hom. {5 
τάφος καὶ τὸ παρὰ τοῖς Ψύται ο 

μεῖον, καὶ τὸ περίδειπνο»' Ὅμηρος (98: 
“τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο,” οὐ τὸν Ἡν 
βο». 

Ταφόσιρις ὄνομα κύριον. 
ταφρεῦσαι διορύξαι, περισκάψαι. 
τάφρος τὸ περὶ τὸ τεῖχος ὄρυγμα. α 

τάφρη Φηλυκὺν» παρ Ἡροδότω (4 3ἱ 
'“ὀρύξαντες τάφρην εὐρέην, ἐπέτειναν εί: 
ἀσθενέα ἐπ αὐτῆς.) 

τάχα ἴσως, ἢ ταχέως, ἡ τυχόν. 
ταχεῖα. 

ταχινός ὁ ταχύς. 
τάχιο» ταχύ. 
ταχύ ἀνεὶ τοῦ ταχέως" ἔστι παρὰ Ἡ- 

λοῖς τῶν» παλαιῶ». παρ Ὁμήρῳ δὲ τό]:: 
ἀντὶ τοῦ ταχέως, καὶ (1 976) "λῦσω : 

ἀγορὴν αἴψηρή»”' ἀντὶ τᾷ αἰψηρῶς, τα»: 
ταχυβάμονας ὕρκας ρίσαρχος κ: 

ἀντίφράσιν ἀκούει, ἀντὶ τοῦ βραδεῖς. 3 
τιον δὲ τοὺς ἐν ἔρωτι γινοµένοις 
ἀβλαβεῖς γὰρ οἱ ἐπιορκήσαντες. ὀδο 5 
παροιμία '' ἀφροδίσιος ὄρκος οὐκ ἐν 
μιος.”. 

ταχυβούλοις (Α Ach. 630) ἀντὶ τε ie 
χέως μµεταβωαλλομιένοις, προπετέσιν, ἀπ: 
σκέπτοις. κωμφῳὺδοῦνται δὲ οἱ «4θηναῖα ον 
τοιοῦτοι, καὶ ὅτι ταχέως κιετανοοξου ὁ 6- 
βουλεύονται. 

ταχυναυτεῖ ταχέως πλεῖ" "αὗτα (ῷ 
τριήρεις δηµόσιαι, ἐπὶ τὰς τῆς πόλεως χει" 
πεμπόµεναι, καὶ ταχυναυτοῦσαι. αἳ τε 
ραλος. 

ταχύς' (Α Nub. 703) ""ταχὺς ο), πα 
εἲς ἄπορον ἐμπέσῃς, ἐπ ἄλλο πγὸκ νε 
φρενός. οὗ πύρον οὐκ ἔστιν εὑρεῖν, ἄπεον 
λέγει. σκώπτειν --- ὑποτίθεται. . τ. ης 
πήδα. 

ταὡς ὁ Τηρεύς, παρὰ τὸ τηρεῦ πο 
Ἰώ. δασύνετωί τε καὶ περισπᾶται. ο. 993 
102. 



ταὼς -- τεκµήριον 

ταὼς εὐπήληξ Gabr. 143) ὁ Ἰήηδικὸὺς 
καὶ χρυσύπτερος καὶ ἁλαζονικὺς ὄρνις. 

τὰ ὥτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες 
(Ῥ]αίο ΒΡ 19 p. 613 Ο) ἐπισείοντες τὴν κεφα- 
λή», ὃ ποιοῦσιν οἱ ἐκλελυμένοι. καὶ αὖδις 
πῶν τὰ ὦτα ἀπόρρητα." ef. v. ὦτα κατεα- 
γότες. 

τέγγε βρέχε' '"οἴνῳ πνεύμονα τέγγε, φί- 
λης ὃ) ἀπέχου Κυθερείης. 

τέγγεσθαι εἴκειν, ἐνδιδόνω. καὶ τέγ- 
γεε βρέχει, µαλάττει. ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 
670) ρΠά σοι, ὦ ποντου βασιλεῦ καὶ κοί- 

ρα»ε γαίΐης, ἀντίφεμαι µηκέτε τεγγομένην."' 
Τεγέα πόλις, καὶ Τεγεάτης ὃ πολίτης. 
Τεγεσταῖοι ἔθνος, Ίεγέστη πόλις, 

τέγξω βρέξω. 
τέγος στέγη, ἢ ὑπερῷον», δωμάτιο», οἰκία 

πρόσγειος. 
τεήν τὴν σήν' "“τεὴν διφῶσα καλιήν’ 

«Πε». Ο. 374). 

τεθεικότες ἀποβαλόντες" Ἰώσηπος GB. 
1. 5394) 'οἳ δὲπρὸς τὸ ἔργον διηρηµένοι, τὰ 
πολλὰ τεθεικύτες τῶν ὅπλων. 

τεθέντων ἀντὶ τοῦ ληφθέντω», ὅμολο- 
γη θέντων», συγχωρηθέντω». «φησὶ γὰρ “4ρι- 

στοτέλης (Anal. Pr. 1 5) "συλλογισμός ἐστι 
λόγος ἐν 4 τεθέντων τινῶν.) 

τεθεωρημιένη ζητητικὴ τῆς ἀληθοῦς 
γΡώσεως. 'ὁ μὲν οὖν “ρκεσίλαος ὁ φιλόσο- 
φος νωθρὸς ἦν τὴν φύσιν καὶ χασμώδης, 
ἐν δὲ τῇ τέχνη τεθεωρημένας, εἰπὼν τὴν γε- 
ωμιετρίαν αὐτοῦ χάσκοντος εἰς τὸ στόμα 
ἐμπτῆναι”' MDiog. 1.. 4 539). 

τεθηγµένο» ἠκονημένον. 
τεθηλότα Φάλλοντα" '' ἐστεφανωμένοι 

κλῶνάς τε δάφνης τεθηλότας σείοντες."' 
τέθηπα καταπέπληγµαι. 
τεθηπότες ἐπτοημένοι, δειλιάσαντες. 

Hom. 4 345. 
τεθμός νόμος, καὶ τέδµια νόμιμα. 
τέθ»νασο προστακτικό». 
τεύ νειῶτος. 

τεθνεῶτα. καὶ τεθνειώτων ἀποθδα- 
νόντων" "τεθνεώτων δὲ πολλῶν καὶ σαλευόν- 

Ι Το». 

1018 

''ὑπὸ τῆς ἀνίας ἀπεφθολοῦθ) ἡ καρδία." 

τέθριππον ἐκ τεσσάρων ἵππων ἅρμα. 
τεθυκώς εὐχαριστήσας. 
τεθυμμένος ὑπὸ πυρὸς ἐκκεκαυμένος 

ἤ κεκακωμένος. 
τεθυωμένοι τεδυμιαμένοι, εὐώδεις. 
τεικτούς (8π τεγκτός) χρηςές. 
τετ» σοί, δωρικιῶς" ἐν ἐπιράμματι (Πε- 

τοάοί. ὅ 60) ''ρικήσας ἀνέθηκε τεῖν περικαλ- 
λὲς ἄγαλμα." 

τεῖνο»ν. 

τείρεα (Ποπ. Σ 485) τὰ ἄστρα. 
τείρει καταπονεῖ, 'µυρία τοι, Πτολεμαῖε, 

πατήρ, ἐπὶ µυρία μήτηρ τειροµένη δαλερὲς 
ἠκίσατο πλοχάμες' (ΑΡ 7 241). 

Τειρεσίας ὄνομα κύριον. 
Τειριεύς ὄνομα κύριο». 
Τείρωνος ὄνομα κύριον. 
τειχεσιπλήτης. Hom. Ε δΙ. 
τειχήρεις τετειχισµένους. 'τειχήρης ἐν 

γενόμενος τοὺς πολιορκοῦντας ἀπὸ τῶν πε- 
ριβύλων ἠμύνετο,” ἀντὶ τοῦ εἴσω τειχῶ». 

τειχίζω δοτικῇ. 
τειχιόεις ὃ τετειχισµένος. 
τειγῶν καὶ πόλεως διαστολὴν ἐποιήσατο 

Θουκυδίδης {4 89), καὶ ἔοικε κυριωτέραν 

τῆς πύλεως τὴν λέξιν ἐπὶ τῶν οἰκιῶν λαμ- 
βάνει». 

τέκεα τέκνα, καὶ τεκόντες οἳ γεννή- 
τορες" (5 00 508) "τοῖς τεκοῦσι γὰρ ἐδ' εἰ 
πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμη» ἔχειν. τετέσιν, 
ὕταν τις ὑπὲρ γονέων πονῇ, μὴ ἡγείσθω 
πόνον εἶναι τὺν κάµατο». 

τεκμαιρόπενος στοχαζόµενος' '“ψευδῆ 
τεκιιαιρύμενος ἀληθέσε, καὶ οὐ γενησόμενα 
εἰκάζων γενησομένοις”' MDionys. Hal. 82. 

τεχμήρασθαι γενιχῇ, τεκμηριῶ δὲ 
γενικῇ καὶ αἰτιατικῇ 

τεκµήριον ἀληθινὸν σηµεῖον, ἡ τὸ ἅλιυ- 
καὶ τεκμηριώδης ἀπόδειξις λέγέται 

τὸ ἐκ τοῦ καπνοῦ τὸ πῦρ-:- ἐπειδὴ τέτοχε 
(ον. ἀπόδειξις. καὶ αὖθις "ὅτι δὲ δαίμων 

ἦν ἀνθρωπύμορφος ἡ Θεοδώρα, τεκκηριώ- 
σαιτο ἂν τις τῇ µεγέφει στα µώµενος ὧν ἐς 

των, ὑπὲρ τοῦ ζῆν ἐπὶ λεπταῖς ταῖς ἐλπίσι." | τοὺς ἀνθρώπους κακῶ» ἔδρασεν: ἐν γὰρ τῷ 
τεθνήσῃ διὰ τοῦ σ οἱ “ττικοί" ''οἷ | ὑπερβάλλοντι τῶν πεπραγμένων καὶ ἡ τοῦ 

ὡς τεθνήση”' (Α Ach. 590). ᾿δεδρακύτος δύναµεις ἔρδηλος γίνεται (Ότο- 
τεθολωμένος, καὶ ἐπὶ χαρᾶς" Φερε- | cop Άτα 18): καὶ αὐθίς φησι «αμάσκιος 

κράτης ἸΜυρμηκανθρώποις '' γελῶντα καὶ (ο ν. δροῦ“ὅρους: δὲ ἐτίφετο- ο» ἀπόλαυ- 
αέροντα καὶ τεθολωμένον" ' καὶ ἐπὶ λύπης | σιν,.. Ιὃ δὲ κατέδεισεν, ἐπειδὴ ἔγνω τὴν 
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ὁρμὴν αὐτοῦ, καὶ ὅτι τοῖς ἔργοις τὰς ἀἄπει- 
λὰς ἐτεκμηρίου' (Ώὶο 058. 68 17). 

Τέκμησσα ὄνομα κύριον, ἡ τοῦ Alur- 
, τος γυνή. 

τέκµωρ τέλος, κόρον, θάνατο». 

τέκος τέκνο». 

τεκταινύµενος κατασκευάζων. 
τεκτήνατο κατεσκεύασε (Που. Ε 63). 
τέκτων κοινῶς τεχνίτης, ὁ λαοξόος καὶ 

ὁ τῶν ξύλων εἰδήμων. 
τελαμών ὁ ἀναφορεὺς τοῦ ξίφους καὶ 

τῆς ἀσπίδος: Ἰάμβλιχος 'περιῤαλὼ» δὲ περὶ 
τὰς χεῖρας αὐτᾶ τὲς τελαμῶνας προσέδησε 
τῇ κλίνη... καὶ ἡ εἷς λεπτὰ κατακεκομµένη 
ὀθόνη' Ηρόδοτος «7 181) "οἱ δὲ Πέρσα, 
περὶ πλείστα ἐποιήσαντο, σμύρ»ησί τε ἰώμιε- 
οι τὰ ἕλκεα καὶ σι δόνος βνσσίνης τελα- 

(ιῶσι κατειλίασοντες. 

Τελαμώνιος ὁ «ἄἴας. 
Τ)ελέας ἐρεῖ ταδί, 4ριστοφάνης ὍὉρ- 

γισι (469), "ἄνθρωπος ἀστάδμητος, πετό- 
μένος, ἀτέκμαρτος, οὐδὲν οὐδέποι ἐν αὐτῷ 
μένων.”' διαβάλλει τὸν Τελέαν ὡς πλανήτη», 
ἀντὶ τοῦ περὶ τῶν πετοµένων ἐὰν ἐρωτήσης. 
ἦν δὲ ὁ Τελέως σκωπτικὺς ἄνθρωπος καὶ 
εὐμετάῤλητος τοὺς τρόπους" πρὸς γὰρ τῇ 
κιναιδίᾳ καὶ ἐπὶ δειλία καὶ ὀψοφαγίᾳ καὶ 
»οσφισμῷ καὶ πονηρίᾳ διεβάλλετο, καὶ Π]λά- 
των ἐν ἀύρφακι περὶ τᾶ ΄Γελέου φησὶ ''νοεῖ 
μὲν ἕτερ', ἕτερα δὲ τῇ γλώττῃ φθέγγεται.᾽' 
ἢ ὅτι τελέως ὄρνεο». τοὺς πετοµένους ὄρνεις 
οὗτος ὁ Τελέας (ριστοφάνης φησίν) ἐρεῖ, 

τελέθει γίνεται Hom. Η 283). 
τελέθουσαι γίνονται, Φάλλουσι. 

τελεία. ρα τελεία καὶ Ζεὺς τέλειος 
ἐτιμῶντο ἐν τοῖς γάμοις ὡς πρυτάνεις ὄντες 
τῶν γάμων. τέλος δὲ ὁ γάμος" διὸ καὶ προ- 
τέλεια ἐκαλεῖτο ἡ Φυσία ἡᾗ πρὸ τῶν γάμων 
γινοµένη (δελ. Α ΤΗ. 989). 

ὅτι δτὴ ἡ κατὰ φύσιν ἐπιῤάλλουσα τῷ 
ἀνθρώπῳ τελειότ ης ἣ μὲν γνωσεικήν ἓν ἐπι- 
στήκιη» καλοῦμεν, h δὲ ὀρεκτική, ἣν ἀρετὴν | 
ἐπονομάζομεν. 

τελεῖν ἐπιτελεῖν, πονεῖ». ἢ τὸ δαπανᾶν' 
ἔνφεν καὶ τελετή. 

τελενικῆσαι ἐν Σεριφίοις τὸ κενῶσαι, 
ἀπὸ Ἱελενίκου τινός, ὡς τὸ εἰκός, πένητος 

παντελῶς. καὶ λέγεταί τις Τελενίχιος ἠχώ, 
ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν κενῶν ἀγγείων. 

τελεσθῆναι τὸ ἀναλωθῆναι, ὅτως -4ν- 

Τέκμησσα — τέλμα 

τεφῶ». 
Τελέσιλλα ποιήτρια. ἐπὶ στέλης 

μὲν ῥιῤλία ἀπέρριπται, κράνος δὲ τ ης: 
λῇ περιέθηκε' καὶ γὰρ ὅτε .«{ακεδαφως 
τοὺς ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Άργου καταφυγότε 
διέφθειρο» καὶ πρὸς τὴν πόλιν [έσω κ 
αἱρήσοντες, τότε Τελέσιλλα τὰς ἓν ταν 

γυραῖκας ὑπλίσασα ὑπήντησεν οἱ προσί» 
ὕπερ ἰδόντες οἱ «{ακεδαμιόνιοι εἰς τοῖς» 
ὑπέστρεφαν, αἰσγρὸν »ρομίσαντες γεναιξ : 
λεμεῖν, ἃς καὶ τὸ νικᾶν ἄδοξον καὶ ἠττάςτ 

πιέγα ὄνειδος. ἐς τοῦτο χαὶ ὁ χρπσμὺςτ 

πλήρωτο ᾿4ργείοις λέγων "ἀλλ ὅταν ι 
λεια τὸν ἄρρενα νικέσασα ἐξελάσῃ χεὶ 5 
δος ἐν «4ργείοισιν ἄρηται, πολλὰς 4ρ;ν’ 
ἀμφιδρυφέας τότε δήσει.' οἱ Pausan. 12 

τελεσιουργήσας εἲς τέλος ἀγαγῶν, : 
γασάµενος. Πολύβιος "περὶ τὸ τῆς τάφᾳ;. 
χεῖλος τελεσιουργήσας τὴν πρᾶξιν. κας 
δις "ἐπ αὐτήν που τὴν τελεσιουργὸν 10Ἡ.. 
βακχεύοντο πρᾶξιν χωρεῖν, σώφρονι μ9 
τινὶ ἐς συμπλοκὴν ἐξοιστράμενοι Theopt 
Sim. 5 5). 

τελεσιουργό» τελέως «ἀπηρτισμο" | 
'διὸ καὶ ὅσα ἔγραψεν, εὗροι τις ἂν τὸν’ | 
ὑψηλόνουν τε καὶ τελεσιουργὸν ἐἔχοντά, Ἡ 
δὲ ἔπεσιν οὐ πάνυ συνηριοσμιένα. ο 
ἐνδεέστερος, 

τελεσκόμενος τελειούμενος, πληθο: 
νος, ἐνφουσιῶν. 

Τελέστης κωμικός. τούτου ὁράμο 
ἐστιν 4ργὼ καὶ «4σκληπιός, ὡς φησιν 33 
ναιος ἐν τῷ ιὁ' τῶν «{ειπναοσοφιστῶ». 

τελεσφόρος τέλειος, µάντις ἐγγασί | 
μυύος. 

Τελέσωνος. 
τελετή θυσία μυστηριώδης ἡ αὐτοὶ 

καὶ τικιωτέρα, ἀπὸ τῶν γιροµένω» εἰς 4 
τὰς ῥαπωνημάτων" τελεῖν γάρ φαμιν τὸ ἐν | 
πανᾶ»ν, καὶ πολυτελεῖς τοὺς πολλὰ ὠπσὸ 

σκορτας, καὶ εὐτελεῖς τοὺς ὀλίγα. εἴ. Athe⸗ 

P. 40. 

τελευταῖον ἔσχατον. 
τελευτῆσαι τελέσαι. 
τελεώτερο» τὸ τέλειον. ’ 
τέλδειν ἐν ὠδῇ τέρπειν. 
Τελλίνη πόλις. 

{ έλλος MNerodot. 130) ὄνομα κόρη. 

τέλιια τόπος πηλώδης, ὕδωρ ἔχωνι δν 
λει µοι περὶ τῶν τοιούτω» οὐδὲ ππη ) 



τέλµατα -- τελωνεῖον. 

τοῖς τέλμιασι βατράχων” (οξ ν. μέλει). 
ισίδης {(εχρ. Pers. 2 911) ᾿᾿χεραοῖ τὰ 
, τελκεατοῖ δὲ τὰς λίδες.) 
µατα τὰ πηλώδη καὶ τελευταῖα τᾶ 

. η βάθρα. Ισαΐος δὲ εἶπε τὰ γεωργή- 
(ωΩρία. καὶ “4ριστογάνης (Αν. 1580) 
ιο» ὑδωρ ἂν εἴχει ἐν τοῖς τέλµασι,' 
ε. τοῖς φρέασι. 
ἁμενα καὶ Ί έλμισσα ὀνόματα πό- 

λμισσεῖς. οὗτοι οἰκοῦσιν ἐν Καρία, 
τες Σ΄ στάδια “ἄλικαρνασοῦ, ὡς Πο- 

ΤΓελμεισσὸς δὲ πόλις ἐν .{υκίᾳ, ἀπὸ 
σοῦ τοῦ “πόλλωνος καὶ μιᾶς τῶν 

[ρος δυγατέρω», ἡ ἐμίγη εἰς σκύλωχκα 
ελών" οδιὸ καὶ τερατοσκόπο» αὐτὴν 
εν, ὡς «{ιονύσιος ἐν Ντίσεσι. Τελμι- 

πολίτης. 

ιος ἀρχή, τάξις. 
τοῖς ϱ)ασιλεῦσι. τέλος καὶ τὸ δαπάνη- 
Ἐν πολυτελὲς τὸ πολνανάλωτο», τέλος 
Ι πέρας, καὶ ὁ γάμος" ὅψδεν καὶ τὰ 
εια. 
τὸ οὗ ἕνεκα, τουτέστι τὸ τέλος, ὅιτ- 

τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ 4. οἵον, τῷ οἶκοδό- 

λος ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα, ποιῆσαι σκέ- 
: κωλυτικὺὸν ὄμβρων καὶ καυμάτων, ᾠ 

ιν: τὸ γὰρ σκέπασκα ἡμῖν ποιεῖ. ἐσπὲν 
μεῖς τοῦ οἰκοδύμου τέλος τὸ ὡς ᾧ. 
πως δὲ Φεωρεῖν ἔστι καὶ ἐπὶ πάντων 
Γύσει συνεστώτω»" οἵον, ἡ μὲν ἔφεσις 
γείου, δὲ ἣν ἕκαστον τῶν ἐμψύγχων 
ἄλλο οἷον» αὐτό, τέλος ἐστὶ τὸ οὗ: τή- 
ὰρ ἕνεκεν ἡ γένεσις. ἐπειδὴ δὲ τὰ σώ- 

σργανα γίνονται ταῖς ψυχαῖς, αἱ vy 
ἰσι τέλη ὡς ᾧ. ἀναλογεῖ οὖν τῷ μὲν 
ἵῃ τῷ οἰκοδόμῳ ἡ φύσις, τῷ δὲ ἀν. 

τέλος καὶ τὸ διδό- 

πρ τῷ ἐπιτάττοντι γενέσθαι τὸ σκέ 
α ἡ ψυχή, τῷ σώµατι δὲ ἡ οἰκία. οὐ 
ν δὲ ἐπὶ τῶν ὄφων ζέλος ἐ ἔστι δετό», 

ε οὗ καὶ τὸ ᾧ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν φυ" 

καὶ γὰρ ἐν τούτοις ἡ φύσις ὀργανικὸν 
τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν τῆς ἐν αὐ- 
ψυχῆς ἀναφερόμενον"' ὀργανικὰ γὰρ τὰ 
φυτῶν µέρη, ῥίζα φλοιὸς ἐντεριώνη καὶ 
ία καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν 
ύχων διττὸν τὸ τέλος, ὥσπερ εἴρηται" 
δὲ τῶν λοιπῶν οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τὸ τέ 
ὑιττόν, μέταλλα γὰρ καὶ λίθοι καὶ ἁπλῶς 
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μύτητος γινόμενα, ἐξηρημένως δὲ ὑπὸ τῆς 
ὅλης δημιουργίας, ἓν τέλος ὁ ἔχει τὸ οὗ: ἕνεκα 
γὰρ τῆς κοσµοποιίας. οὐκέτι μέντοι καὶ τὸ 
ὡς ᾧ τέλος ἔστιν ἐν τούτοις" οὐ γάρ εἶσιν 
ὄργωνα τινῶν, οὐδὲ εἲς χρείαν ψυχῶν τινῶν 
κατασκευάζεται. Philopon. in 3 de anima, Ἡ 
6), εξ v. οὗ h. 

σηµαίνει δὲ τὸ τέλος ἕξ. ο 

“ρίστων δὲ ὁ Ἁτος τέλος ἔφησεν εἶναιὰ 
τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρός τι μεταξὺ 
ἀρετῆς καὶ κακίας, μηδὲ ἡντινοῦν ἐν αὐτοῖς 
παραλλαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ ἐπ ἴσης ἐπὶ 
πάντων ἔχοντα" εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸ» 
ἀγαθῷ ὑποκριτῇ Oiog. Ἱ,. 7 160). 

διαφέρει δὲ τέλος καὶ ὑποτελίς' τῆς μὲνο 
γὰρ καὶ τοὺς μὴ σοφοὺς στοχάζεσθαι, τοῦ 
δὲ µόνον τὸν σοφόν. τὸ δὲ μεταξὺ ἀρετῆς 
καὶ κακίας ἀδιάφορα εἶναι Diog. L. 7 165). 

οἳ δὲ εἶπον τέλος εἶναι τὴν ἐπιστήκην, { 
τὸ µετ ἐπιστήμης ζῆν καὶ μὴ τῇ ἀγροίᾳ 
ὀιαβεβλημένον. 

τέλος εὐδαιμονίας διαφέρει’ τέλος μὲνρᾳ 
γάρ ἐστιν ἡ κατὰ µέρος ἡδονή, εὐδαιμονία 
δὲ τὸ ἐν τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἷς 
συναριδμοῦνται καὶ αἱ παρῳχηκιῖαι καὶ αἱ 
μέλλουσαι (Ώ]ομ. 1,. 2 87). 

σύνταξις' “τέλος εἶναι διαγρυπ»εῖν ἡμᾶς] 
ἠνάγκαζον.” 

ὅτι ἐντελέχειά ἐστιν ἡ ψυχὴ ὡς τελειᾶσαι 
καὶ κυῤβερνῶσα καὶ οἰκονομοῦσα τὸ σῶμα 
καὶ κινοῦσα τὰ ὄργανα τούτον πάντα" ἧς 
ὤνευ ἀτελές, μᾶλλον δὲ ἄχρηστον καὶ παν- 

τελῶς οὐδέν. 
τέλος. "ὁ δὲ Σόλων τῆς παρούσης τῷκ 

Κροίσῳ τύχης κατεφρύρησε», ἐκέλευσέ τε τᾶ 
βίη παντὸς τὸ τέλος ἀναμένειν, (ιηδὲ προ- 
πηδᾶν, μηδὲ ἐπειγόμενον τοῖς εὐδαέμοσι» 
ἑαυτὸν ἐγκαταγράφει»' ἀτέκμαρτα γὰρ καὶ 
ἄδηλα τὰ ἀνθρώπινα." 

τελοῦντα τιταγµένα. 
Γελχῖνες πονηροὶ δαίμονες, ἢ ἄνδρω- 

ποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο 
Τελχῖνες, Σίμων» καὶ Νίκων», ὑπερίσχυσε δὲ 
ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίκωνι φήμη» ἀπαλεῖψαι. 
καὶ ἡ παροιμία 'οἶδα Σίμωνα, καὶ Σίμων 
ἐμέ, ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόν- 
τω». καὶ τελχίνειος. 

τελχιταίνει ἀντερίζει, σχληροτραχηλεῖ. 

τελωνεῖον προπερισπωµένως, ἐν 4 χα 
Ίψυχα, προσεχῶς ὑπὸ ψύξεως καὶ 9ερ- ] δέζεται ὁ τελώνης. τελώνιον προπαροξυ. 
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τόνως διὰ τοῦ ι. γραπτέον' Πισίδης ᾿"ἐβου- 
λόμη» δὲ πᾶν τὸ τοῦ λόγου πλάτος ἐν τῷ 
στενῷ σου προασβαλεῖν τελωνίῳ.") 

. Τελώνης ὁ τῶν τελῶν ἑταστής. ὅδιεβέ- 
βλητο παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ τοῦ τελώνου 
ὄνομα, καὶ τοῦ Ἰκλέωνος ὄντος τελώνου καὶ 
ὑπὲρ τὸ τέλος τελωνοῦντος, ὥς φησιν «Αρι- 
στοφάνης (Έπ. 248). 

ν  τελώνης ἀλλοτρίων πραγμάτων µεριςής. 
πεπαρρησιασµένη βία, ἀνεπιτίμητος ἁρπα- 
γή, ἀναίσχυντος πλεονεξία, πραγματεία λό- 
ον μὴ ἔχουσα, ἀναιδὴς ἐμπορία GChrysost. 
t. 8 p. 74). 

ο τελώνης. Ἰάμῤλιχος "ἔδωκε τὸν ὅρμον 
ὁ τελώνης τῷ ἐμπόρῳ. οὐκ ἦδη καὶ λύκοι 
Φήσουσιν ἄρνας ἐκ τῶν στομάτω», καὶ λέον- 
τες ἀπὸ τῶν ὀδόντων ἀπολύσουσι "εβροὺς 
ταῖς µητράσιν, ὑπότε καὶ τελώνης ἀφῆκεν 
ἄγραν τηλικαύτηνι” 

τεμάχη ἐπὶ κρεῶν καὶ ἰχθύων καὶ ἐπὶ 
πλακούντω»' ἐπὶ δὲ πισῶν οὐκέτι. «4ριστο- 
φάνης Νεφέλαις (358) "κεστρῶ» τεμάχη µε- 
7άλω».᾽ ἐπὶ δὲ τῶν» ἄλλων, οἷον τυροῦ, τό- 
µιος. ἡ εὐθεῖα τὸ τέµαχος. οἱ, ν. κεστρᾶν. 

τεμαχέ ἐπίρρημια. 
τεμένη ναοί, ἱερά, ἢ τὰ ἀφωρισμένα 

κατὰ τιμὴν χωρία. 
τεµενίτης. 
τέµνειν πείθειν, τιμᾶ», ἡγεῖσθαι. 
τέμνειν καὶ ὑποτέμνειν διαφέρει. τέ- 

μΡΕΙ» μὲν γάρ ἐστι τὸ ὀρθὴν ποιεῖσδαι τὴν 
τομή», ὑποτέμνειν δὲ τὸ λοξώδη, ἵνα παχέα 
φαίνηται" τὸ γὰρ ἀνώμαλον τῆς τομῆς πα- 
χύτητος δόξων ἐργάζετω" ὅπερ ποιοῦσιν οἱ 
βυρσοδέψαι (δ6Ν. Α Ἐκ. 291). 

τέµμνουσι φάρκακον τιμῶσιν, ἡγοῦν- 
ται. οὕτως ἄλλοι τε καὶ Ἱεροχλῆς. 

τέµμπεα τὰ κοιλώματα. 
Τέμπη τὰ μεταξὺ τῶν Θετταλίας ὁρῶν 

περὶ τὺν Ὄλυμπον καὶ τὴν Ὄσσαν στενά. 
καθόλου δὲ αἱ ἐν πᾶσι τοῖς ὄρεσι στενώτα- 
ται διεκβολαί, καὶ οἳ σύνδενδροι τόποι. ἰδίως 
δὲ ἸἨακεδονικὰ ὄρη οὕτω καλούμενα, καὶ οἱ 

στενοὶ τόποι. ᾿Ἡρόδοτος (7 178). 
ὅτι µετα τὴν ἐν ἸΜαραθιῶνι µάχην Θετ- 

ταλοὶ ἐμήδισαν, δείσαντες τὴν ἀπόφραξιν 
τῶν ΤΓειπῶ». 

τέµπλα ἐπίσημα. 
τενάγη Φιάβροχοι καὶ κάθιγροι τόποι, 

πηλώδη πελάγη" ἢ Ἰλύς, ἐπιπολάζοντος ὕδα, 

τελώνηςα -- τένθαις 

τος οὐ πολλοῦ καὶ βοτάνης ἐπιφαινομένης 
τῷ ὑδατι. Πολύβιος (1 75) "κατὰ τὴν εἷς 
Φάλατταν ἐκβολὴν τοῦ Βουκάρα ποταμοῖ 
συνΦεωρήσας κατά τινας ἀνέμων στάσεις 
ἀποθινέμενον τὸ στόμα καὶ τεναγώδη το: 
µιένην τὴν παρὰ τὸ στόμα πάροδον, τηρη: 
σας τὸ προειρηµένον σύμπτωμα ὀνεβίβασι 
τὴν «ρατιάν.' "τὰ δὲ δὴ πλείω τῶν πλοίων 

μετέωρα διὰ τὰ τενάγη ἀπεσάλενε." 
τέναρος κακοῦργος, συκοφάντης. 
Τενέδιος ἄνθρωπος, ἐπὶ τῶν φοβει 

ρὰς ὄψεις ἐχόντων" ὁ γὰρ Τέννης ἐνομοῦί 
τησεν ἐν Τενέδῳ ἄνφρωπον πέλεκεν ἔχοπι 
ἵστασθαι κατὰ νῶτον τοῦ κριτοῦ, καὶ τὸ 
µάτη» λέγοντα ἁλισκόμενον πλήττειν. 

Τενέδιος ἄνθρωπος. Ἰύκνον τὸν Πει 
σειδῶνος, γενόμενον πατέρα ᾿Ημιθέας τε 
Τέννου, ἐπιγῆμαι τότοις, καὶ κατηγορή:: 
ναι τὸν Τέννην ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς ὥς τε 
ρῶντα αὐτήν. πεισθέντα δὲ Κύκνον εἰς 1άρ 
νακα ῥᾳαλεῖν τὸν νεανίαν. ἑλομένης δὲ τε 

Ἡμιθέας συγκινδυνεύειν τῷ ἀδελφῷ, ἑχεις 

ρες κατεπύντωσε». ἡ δὲ λάρναξ ἠνέχὸχ ἴπι 
τὴν πρότερον καληµένη» «{Πεύκοφρυν, ἴστι 
ϱο» δὲ Τένεδον ἀπ ἐκείνα, ὃς καὶ ῥᾳσι 
σας τῆς νήσεα ἐνομοθέτησε τοῖς τὰ ψενὶ: 
κατηγοροῦσιν ὄπισθεν παρεστάναι τὸν ἕς 
µιον πέλεκυ» ἐπηρμένο», ὡς ἐλεγχὺ έντας τε 
οαχρῆμα ἀναιρεῖσθαι. ἀπὸ οὁὲ τὸ φις 
θεάματος ἐκείνε λέγεσφθαι ΄Γενέδιος ἄόρ 

πος. εἴρηται ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν γή 
ᾳῶν τὰς ὄψεις. οἳ, οι. Ἠοπι. «4 78. 

1 ενέδιος Συνήγορος ἀνεὶ τὸ ἀπ 

µος" δύο γὰρ πελέκεις ἐν ἀναφήμασι τς” 
ΤΓενέδιοι, καὶ παροιμία "' 1 ενέδιος πέλεατν 

"ριστοτέλης μέντοι ὅτι βασιλεὺς Τον 
μετὰ πέλεκεως δικάζων τὸν ἀδικοῦντα ή, 

Φέως ἀνέρει. ἡ ὅτι σσιρία τόπος ἐν Τε | 
νέδῳ, ἔνθα ποταμµίσκος ἐν ῴ χαρχύοι {5 

χελώνια διηρὸρωμένα ἐπὶ πλεῖον ἔχοντες τΔι 
πελέκει ἐμφερῆ. ἢ ὅτι βασιλεύς τις όν 
θεὶς πελέκει τοὺς μοιχᾶς ἄμιφω — 

καὶ ἐπὶ τᾶ vi ἐκήρησε τῦτο" καθ ὃ κό 

τῷ νομίσματι ἐφ᾽ ὅ μὲν πέλεκυς, ἓν 
— πρόσωπα ἐξ ἑνὸς αὐχένος. οἱ ὁ) ὅτι Το 

νης ὃί ἃ ἔπαθεν ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς, μα 
πελέχεως τὰς φονικὰς ἔκρινε δίκας. 

τένθαις λίχνοις τένθειν γὰρ τὸ ἐσδηρ 

''οτ ἀνόστεος ὃν πόδα τένθει' (Πε. 0.57- 
διὰ τᾶ ὃ γραπτέο». 



τενθεία -- τερµία ἡμέρα 

ενθεία σιναµωρία, λιχνότης"' “άριστο- 
ς (Αν. 1675) ''πολλήν γε τενθείαν λέ- 

ένΦης ὁ γαστρίµαργος. 
ένοντας τραχήλης, τὰ διατεταμένα 
ι' Ἱταύρς ῥαθὺν τένοντα. (ΑΡ 6206). 
' ταῦρος πληγεὶς καὶ διακοπεὶς τὲς τέ- 
ς ἠσυχῆῇ καὶ κοσµίως κατηνέχθη.' καὶ 
{ΑΡ 6218) ἐκ δὲ τενόντων ἔνθους 
υτὴν ἐστροφάλιξε φόβην. 
ο ἀντὶ τὸ τίνος (ἨΠοπι. Β 939). 
εόν τὸ σὀν. 
ἴραμνον ἁπαλόν, ἕψανον. καὶ ἀτέ- 
ο» τὸ δυσέψανον' ὅτω Πλάτων. Ἱτέ- 
α καὶ ὑπερῷα καὶ ὑπέρθυρα καὶ δρύ- 
ϱι κατακαέντες παίδων ὄλεθρον σηµαί- 
Artemid. 9 190). 
έρας παράπλασια παρὰ φύσιν τεχθέν, 
τεῖον. ὅτι ἐπὶ τῶν τεράτων ἡ ὕλη ἐςὶν 
, ἐπειδὴ δεῖ καὶ ἐπιτηδειότητος τῆς 
κατά τε τὺ ποσὸν καὶ τὸ ποιόν" ὕλη 
ὤν ζῴων τὸ καταµήνιο». αὕτη ἂν ἢ 
άζησα ἢ ἐνδέησα ἢ παρὰ φύσιν πε- 
(ένη τῶν τεράτω» ἐστὶν αἰτία. 
ίρας τὸ παρὰ φύσιν γενύμενον' -4ρι- 
ένης (Ῥαο. 760) '"τοιᾶτον ἰδὼν τέρας ἕ 
εισ, ἀλλ ὑπὲρ ὑμῶν πολεμίω» ἀντεῖ- 

ιράστια σημεῖα, θαύματα" 4ἰλιανός 
γεννώµενα --- τεράστια ἐδόκει (οί, ν. 
ων). 

ἱρατεία ψευδολογία, παραδοξολογία. 
ερατευόμενος ψευδόµενος καὶ μηδὲν 
ἐς μηδὲ ὑγιὲς λέγων. Ἱτερατενόμενοι 
ομπάζοντες ὡς εἰς πολλὰ εἴη χρήσιμος 
τόπα κατάληψις"' (ο ν. ἐλογοποίην). 
ὑπὸ τῶν τερατευοµμένων καὶ γοήτων 

ἐπῳδῶν καὶ ὁαιμιόνων ἀποπομπῆς' (Μ. 
1. 1 6). 

ερατολογεῖν λέγεται τὸ ἀπίφανα ὅτη- 
αι καὶ λέγειν πράγματα ἔξω τῶν ἀν. 
ΠΡΩΗΝ. 

ερατολογίαι γευδολογίαι. 
ερατολόγοι οἱ θαυμαστὰ 
πυφεύοντες, 
ερατοσκόπος µάντις. 
ἐερατουργός Φαυματοποιός. 
ερατώδη παράδοξα. 
εράω»ν (Ποπ). M 2329) σημείων». 
᾿εργέστη πόλις. 

καὶ παρά- 

— * ο... οι —— ———— — — — — —— — 
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τερέβινςος εἶδος δένδρα. ἢ ὁδρῦς. So- 
70ΠΗ. 3 4. 

/ ς * 

τέρεν ἁπαλόν. 
τερετίσματα ᾠδαὶ ἀπατηλαί, ἡ ἄσμα- 
» * πω — ’ 2 

τα έχλυτα, ἀπὺ μεταφορᾶς τᾶ τέττιγος η 

τῆς χελιδόνος. καὶ τερετίζοµεν τοιᾶτο µέ- 
λος ἄδομεν. 

τέρετρον τρύπανον. 
τερηδώ» σκώληξ ξυλοτρώκτης, οἰκῶν 
..” — 

ἐν ξύλῳ" 4ριστοφάνης “Ιππεῦσιν (1919) 
, 4 27 J ἀλλ ἐάν µε χρῇ, ὑπὸ τερηδόνων σαπεῖο' 
ἐνταῦθα καταγηράσοµαι. καὶ αὖδις (ΤΙ, 

, :; ἳ J 
1186) ''σὺ d ὦ ΊΤερηδὼν ἐπαναφύσα Περ- 

/ R 4 3 2* * 2 . 

σικὀ»,' ἀντὶ τᾶ ῥαρβαρικὸν ἆσμα καὶ Περ- 
σικὸν ὄρχημα. 

Γερήνας, 
1 ερ εύς ὄνομα κύριον. 
τερύρεία ἡ λεπτολογία. ἔστι γάρ τι 

σχοινίον ἐν τοῖς πλαίοις λεπτό», ὃ καλεῖται 
τέρθρον». φασὶ δέ τινες τὰ ἄνω τρηµάτια 

- . - {4 - 4 4 — 

τῇ ἐπὶ τῷ ἱστῷ ὀργάνα, ἀφ ἕ ἤρτηται τᾶ 
{ ”- {ς ’ . * J 4 * * ἰστᾶ ἡ κεραία. άλλοι δὲ τερθρείαν φασὶ τὴν 
φλυαρίαν καὶ τὴν ἐν τοῖς δύο μέρεσι καλε- 

— J42427 * Ὕ J —W 
μένην μάχη». οἳ δὲ οτι ἔθος ἡν τὰς ἐφήῤες 
μετὰ τὸ γενέσθαι περιπόλες τῆς χώρας «ρα- 
τεύεσθαι μέν, εἰ συµβαίη πόλεμος, μὴ µέν- 

ν * * 194 32 ο / / 
τοι μετὰ τῶν ἄλλων, ἀλλ Ἰἰδίᾳ ἐν µέρεσι 
τοῖς ἀκινδύνοις τῆς μάχης" διὸ τὴν στρα- 
τεία» καλεῖσθαι τὴν ἐν τοῖς µέρεσι. σηµαί: 
νει καὶ ἁπάτην καὶ περιεργίαν. 

Γερθρηδόνος (Που. Β 756). 
Γέριζοι ὄνομα ἔθνους. 

΄ v ΄ 

τέρμα τέλος, ὄρος ἢἤ καμπτήρ' (A Αν. 
706) '"τέριασιν ὥρας, . μετὰ τὴν νεότητα. 
εἲς τρία --- πόδες (ο, ν. ἀκρώρεια). 

τερματίζεται τελειοῦ, 
Γερμέρια κακά. περὶ Καρίαν χωρίον 

΄.π * 
Γερμέριον καλεῖται, ὦ ἐχριῶντο οἱ τύραννοι 

/ ολ |. / J * ’ 
ῥεσμωτηρίῳ. τὸ δὲ χωρίον ἐρυμνὸν τυγχά- 

* .. ἡ —* 2 

ον κεῖται μεταξὺ Ιηύνδου καὶ ἄλικαρνασσᾶ. 
— ια 4 3 { * ” 

τῶν δὲ ἀπὸ τούτου ληιζοιιένω» δυσαλώτων 
τυγχανόντων λεχθῆναι τοῦτο. ΊΤερμέρια ἂν 

κακὰ τὰ μεγάλα κακά. οἵ, sch. Vat. Eur. 
Rhes. 000. 

Τερμησσεῖς ἔθνος Πισιδίας. 
ζ τερµία ἡμέρα (5 Απ 1391) ἐφ ἧς 

μέλλει τὸ τέλος τᾶ Ais εὑρήσειν. '"οἴμοι τὰ 
3 ../ 14 / ΄ , 

πολλὰ ἐξέχρη κακὰ ἐλθόντι χώραν τεριίαν, 

ἐνταῦθα κάµμψειν τὸν ταλαίπωρο» βίον’. (8 
ος). 
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ν - 

τέρµι»ὸος εἶδος φυτοῦ. 
τε ΄ « . - 3 ͵ {) —3 ϱΟµιόεσσα ἡ μακρὰ καὶ µεγάλη. καὶ 

τερµιόεις (Ποια. 1 802). 
τερμκόνω»ν. 
ο, * — Γέρπανδρος «ἀρναῖος, ἡ .«Πέσβιος ἀπὺ 

2 4 * — J Articonc, Knmutoc οἳ δὲ καὶ ἀπύγονον 
« “ς ο ΄ 
Πσιόδε ἀνέγραφαν, ἄλλοι δὲ 'Ομήρα, Βοίη 
λέγοντες αὐτὸν τοῦ (ωκέως τοῦ Ερυφῶν- 

-» ἃϐ — τος τοῦ Ομήρα" λυρικός, ὃς πρῶτος ἑπτά- 
Χορδον ἐποίησε τὴν λύραν, καὶ νόμους λι- 
ρικοὺς πρῶτος ἔγραιεν, εἰ καί τινες Φιλάμ- 
µίωνα Φδέλεσι γεγραφέναι. 

τέρπεσὺώον τέρπονται, δυϊκῶς Hom. 4 
10). 

τερπικέραυνος ὁ τοῖς κεραυνοῖς τερ- 
πόµενος (ἨΠοπι. «4 419). 

τέρπνιστον ἐπιτερπέστατον, προσφιλέ- 

στατο». 
τερπωλήν τέρψιν (Ποπι, σ 37). 
—* ΄ 4 ” ή — 

/Γερψιχόρηῃ µία τῶν» ὦ' µησιον. 
΄”ε. ⸗ 

{ερψίωνος. 
’ 3 νε. ν τέσσαρες. καὶ τέσσαρες καὶ δέκα ἄν. 

δρες. 

τεταμένον φῶς εὐθὺ οἵον κίονα Plato 
3 * * * * * * RP 10 p. 616 Β). τὸ οὐράνιον λέγει. τὸ }ὰρ 

συ»έχο» τὴν περιφοράν, τὸ ὑπόζωσμα τοῦ 
κόσµα. κατ ἄκρα ὁ) αὐ διήκων ἐπινοεῖται 
ὁ ἄξων. εὐθδὺ δὲ ἀντὶ τὸ ὀρθόν. τινὲς τὸν 
ἄξονα τᾷ κόσµα, οἳ δὲ κύλινδρόν τινα πυ- 

3 4 / 4 8 δε. * 

ρὸς αἰθερίη περὶ τὸν ἄξονα ὄντα. 
τέτανος νόσος περὶ τὰς ἵππες γιγνοµιέ- 

νη. »οσᾶσι γὰρ οἱ ἵπποι πλείοσι νοσήµασι, 
ποδάγρα ἰλεῷ τετάνῳ ἐμπυήσει καὶ κριθιά- 

* x ⸗ 3’ 

σει. ἔστι δὲ ἡ κριφίασις ὠκότης μετὰ ςρό- 
ς . ’ ς Ψ] / 

4, ὁ δὲ τέτανος σπασµός, ἡ δὲ ἰλεώδης 
, V ς εν ν , 

νόσος κοιλιακή τις διάθεσις, ἡ δὲ ἐκπύησις 
6 ν 

ἀπόστασις ἐν ὑπογαστρίῳ, ἡ δὲ ποδάγρα 
ὀδύνη περὶ τὰ ἄρθρα. καὶ δυσερί | περὶ τὰ ἄρθρα. καὶ δυσερίασις. 

6 3 4 - 

τέτανος καὶ ῥοπαλισμός ἡ τάσις τὸ 
αἰδοίη, ἐπεὶ ὡς ῥόπαλον γίνεται" “ριστοφά- 

2* . } — * νης ys. 553) ''κάτ ἐντέξη τέτανον τοῖς ἀν- 

ὁράσι καὶ ῥοπαλισμάς.͵ 
4 ’ « 

τεταρπόμµενος τερπύὀµενος, Ηοπι, α 810. 
τεταρταῖος τετραήµερος. 
τεταρτημµόριον» δίχαλκον" ὁ γὰρ χαλ- 

κᾶς ὄγδοον τᾷ ὀβολᾶ. καὶ τεταρτημιόριόν 
τινα καλῦσιν, οἷον διχάλκεα ἄξιον. 

τεταρτηεύριον τὸ τέταρτον µέρος τῇ 
ὀβολᾶ, τατέστι χαλκοῖ ῥ'. Ηατρ. 

’ ’ 

τετάφατε ἐδάψατε. 

Ρ 

τέρµινθος -- τετρακτύς 

Ἱ πετελεσιιένων Γεμιασιένων (Βοι | 
19). 
Γο πέτευκται κατεσκεύασται, 

τέτηκα ἔτηξα ἢ ἐτάκην' Πολύβιος 
04) "τὸ δὲ τετηκὺς καὶ συνερρυτκὺς ἄφτ 
ριον καὶ χρυσίο» ἀναζητοῦντες ὑπὸ τὸ πι 
οὓς πλεῖστοι ᾿Γωμαίων ὅτεφθ άργησαν.” 

τετιημιένα. Θεκυδίδης 4 36 3 "ν 
χελλον γὰρ τὰ πλοῖα τετιηκιένα χρηµάτω 

τετιηένος (Ποιη. «4 555) τετικωρν 
νος, καὶ τετίησὃδον (6 447) τετιώρηοὸ 

τέτλανι ὑπόκπεινον, καὶ τετ} γκώς ῖν 

µείνας. 
Γ τέτορε διΓλθε. 
Γ τεεορήσω ἀντὶ τᾷ σαφηνιῶ, ὃ ἔτι ὃν 
— τοριῶς γὰρ σαφῶς καὶ ἀκριῤῶς 

Γτᾷ παρακολαῦθντος, ἀντὶ τῷ εἰ μὴ επ 
|ριστοφάνης (Ραο. 382) "ὑπὸ τᾶ Auc ἀμμὶ 
δυνθήσοκιαι, εἰ μὴ τετορήσω ταῦτα χαὶ 1ε 
χήσομιαι. 

τετραβάμων τετράπες. 
τετράγωνος εὐσταθής, ἑδραῖος ας 

κιάσκιος '' σεμνὸς δὲ ἦν καὶ εἰσχίκων τ 
πάντα καὶ τετράγωνος, ἄνευ Ψόγεα τετ 
νος, ὡς φάναι κατὰ τὸν διιωνίδην, μ5ἳ 
μηδὲ τὰς ἐπαναστάντας αὐτῷ σικυφώτε 
τύτες ἀρνεῖσθαι τὸ μὴ ἃ πάντη ἀξιανς" 

[εἶναι τὸν ἄνθρωπον." 
τετραδεῖον» τὸ ἐκ τεσσάρων συτς- 

τετράδιο» δὲ καὶ τετράδυο». 
τετράδι }έγονας, ἐπὶ τῶν ἀλλ 

νάντων’ καὶ γὰρ τὸν ᾿Ηρακλέα τετράἠ. 
νηθέντα Πζὐρυσό εἴ ταλαιπωρῆσαι. ΦΙνς" 

δὲ αὐτὴν καὶ ἐπὶ 'Εομᾶ δύνασθιω 75 
διατεΦεῖσθαι δὲ 'Ηοακλεῖ τὴν ἡμός α 
ταύτῃ εἰς Φεῆς µεταστάντι. 

τετραδισταί οἱ ἐπίπονον» ῥίον ἐν 

τες, ἀπὸ τᾷ Ηρακλέας, ὃς τετράδι γετῦ. 
πολλὴς πόνες ἔτλη. 

τετραέλικτος πολυέλικτος" "οφ 

ὠδίνω» τετραέλικτος ὄφις' (ΑΡΤ 3210. 
τετοαστηρίς. 

τετρακόρυμβος ὁ ὁ 
''Φάλλοι τετρακόρυκβος, 4νάκρεον, ἀπθ:΄ 
κισσός”' (ΑΡ 723). 

τετρακόσιοι. οἱ ν΄ πρὺ  ἐτῶν ατ 
στησα» τῶν λ' τυράννων παρ 4ὔηη" 
οἵτινες ὁ' μῆνας ἥρξαν τῆς πόλεως. δι. 

τἐτρακτύς οἱ τέσσαρες ᾖγ8ν ἡ τό 
ὅτι οἱ Πυναγόρειοι πάντα ἀθιθ η 

ἄχους ) 



τετραλογία -- τετρυπηµένη 

/όρευο». ὃ δὲ ἀριθμὸς συμπληρᾶται τοῖς 
. ὁ δὲ  σύνθεσις τῶν ὁ’. καὶ διὰ τοῦτο 
)» ἀριθμὺν πάντα τετρακτὺν ἔλεγον (Ῥ]οι. 
39 α 8). 

οἳ αὐτοὶ ἐτίιων καὶ τὰ ὁ' διὰ τὰς ὁ' 
ἧς σελήνης µορφάς' ἀρτίτοκος γάρ, (ηνο- 
ιδής, ἀμιφίκυρτος καὶ πανσέληνος. 

τετραλογία. κατὰ τὴν τραγικὴν τετρά- 
ογία» ἐξέδωκε Πλάτων τὲς διαλόγες. ἐκεῖ- 
οι γὰρ ὁ' ὁράμασιν ἠγωνίζοντο διονυσίοις 
ηναΐοις παναθηναίοις χύτροις, ὧν τὸ τέταρ- 
ο» ἦν σατυρικόν',τὰ δὲ ὁ’ δράματα ἐκαλεῖ- 
ο τετραλογία. εἰσὶ τοίνυν οἱ πάντες Πλά- 
ωνι γνήσιοι διάλογοι ς καὶ ν'. διπλαῖς δὲ 
'οῆται ταῖς ἐπιραφαῖς καθ’ ἕκαστον τῶν 
1βλίων, τῇ μὲν ἀπὸ τᾶ ὀνόματος, τῇ δὲ 
ἐπὸ τὸ πράγματος. ταύτης τῆς τεεραλογίας 
Ίτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ περὶ 
Ισίη" ὁ διάλογός ἐστι πειραστικός' δεύτερος 
ἀπολογία Σωκράτες, ἠφικός" τρίτος Κρίτων 

ἡ περὶ πρακτέι, ἠφικός" τέταρτος Φαίδων 
ἡ περὶ ψυχῆς, ἠδικός. δευτέρα τετραλογία 
καὶ ἐφεξῆς ἐν τῷ βιῤλίῳ .Ιαερτίὴ «4ιογένες 
περὶ βίων φιλοσόφων (3 66). 

τετραμαίνω. ἅτως ριστοφάνης ἐν 
Νεφέλαις (394) "οὕτως αὐτὰς τετραμµαίνω 
καϊπεφόβημαι”, ἀντὶ τᾶτρέμω, παραγώγως. 
ἐπίτηδες δὲ ἐξέτεινε τὴν λέξιν τερατευύμενος. 

τετράµονος. 
τετρανΦέντα τρυπηθέντα" (ΑΡ 6 396) 

᾿"οδόκην καὶ τᾶτον ἐπ) ὄρτυγι τετρανθέντα 
αὐλόν. 

τετραποδηδ όν (Α Ραο, 806). οὕτως ἐβά- 
διζον οἱ ἐν 4ιβύῃ σκιάποδες, πλατύποδες 
ὄντες, καὶ ἀνορθᾶντες τὸν ἕτερον τῶν πο- 

ὁῶν, καὶ κατασκιάζοντες τὸ λοιπὸν σῶμα 
εἲς ἀποφυγὴν τὸ ἐν αὐτοῖς ὄντος καύματος. 
ον. σκιάποδες. 

τετραποδητέ ποσὶ καὶ χερσίν' ''οἳ δὲ 
τετραποδητὶ τρόπον τινὰ κ άμα 
ἐβιάζοντο”' (Ρο]γὺ. 5 60). 

τετραπτερυλλίδων τῶν ἀκρίδων, πα- 

ρὰ τὸ ὁ΄ ἔχειν πτερά (56µ. AAch. 871). 
τετραραῖα. 

τετραρχία οἱ ὁ' λόχοι, ἄνδρες Ἐδ’. καὶ 
ὁ ἠγόμενος τετράργχης. 

τετραρχία. τεττάρων μερῶν ὄντων τῆς 
Θετταλίας ἕκαστον µέρος τετρὸς ἐκαλεῖτο. 

ὄνομα δέ φησιν εἶναι ταῖς τετράσι Θεττα- 
λιῶτιν Πελασγιῶτιν» Φψιῶτιν ᾿Εστιαιῶτιν, 
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καὶ 4ριστοτέλης δὲ ἐν τῇ κοι»ῇ Θετταλῶν 
πολιτεία ἐπὶ “Αλεύα τοῦ Πύρρα διηρῆσθαί 

φησιν εἲς ὁ’ μοίρας τὴν Θετταλία». εἴη ἂν 

ἂν λέγων ὁ «{ημοσθένης (9 36) τὴν τετραρ- 

χίαν. Harp. 
τετράς τετράδος. 

ροῖς. 

τετρασκάλκη" Tot δὲ ᾿Ρωμαῖοι δόγμα 
ἔγραψαν» ὅπως οἳ Κρῆτες πάντα τὰ πλοῖα 
ἕως τετρασκάλιιη ἀποπέμψωσιν ἐς Ρώμην, 
(Ώιοάογ. Sic.t. Ρ. 633). 

τετραστατήρου» ριστοφάνης Eeel. 
429) ''Εὐμίων ὁ δεξιώτατος γυμνός. κάπειτ 

ἔλεξε δηµοτικωτάτες λόγες' ὁρᾶτε έν µε 
δεόκιενον σωτηρίας τετραστατήρα, ἀλλ’ ὅμως 
ἐρῶ. ἤ»ν παρέχωσι τοῖς δεομένοις οἱ κναφεῖς 
χλαΐνας, ἐπειδὰν ἥλιος τραπῇ, πλευρῖτις ἂν 

ὑμῶν οὐδέν ἂν λάβοι ποτέ. οὗτος πένης 
-ᾱ. ὁ Εὐαπίων. ἔστι δὲ ὄνομα κύριο». ''"ὅσοις 
δὲ κλίνη μήστὶ μηδὲ στρώματα, Ἰένωι κα: 
Φευδήσοντας ἀπονενιμμένες ἐς τῶν σκυλο- 
ὑεψῶ». ἣν ὁ) ἀποκλίνῃ τῇ θύρα χειμῶνος 
ὄντος, τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω."' καὶ "τοὺς 

ἀλφιταμοιβοὺς τρεῖς χοίνικας δεῖπνον παρέ- 
χειν.) 

τετραφαλαγγαρχία αἱ ϱ διφαλαγ- 
γίαι, ἄνδρες ασιπὺ΄' τοῦτο γὰρ ἡ τελεία 
καὶ εὔχρηστος φάλαγξ. 

τετραφάληρο» ὁ΄ φάλες ἔγεσαν (ἨΠοπι. 
ΕΤ49). 

τέτραχα, ἐπίρρημια, ἀντὶ τοῦ τετραχῶς, 
ὡς "πένταχα κοσμηθέντες (Ποπι. Η ΕΤ). 

τετρήνας τρυπήσας. 
τετρήχει ἐτραχύνετο (Hom. Β 95). 
τετρηχυῖα τραχυνοµένη (Ποπι. Η 346). 
τετρίγει ἔτριζεν, ἢ ποιὸν ἦχον ἀπετέ- 

λεσε (Ποπι. 714). καὶ τετριγυῖα τρίζησα. 
τετρυµένον καταπεπονηµιένον" '"αὔλακι 

καὶ γήραι τετρυμένον ἐργατίνην βοῦν λκων 
οὐ φονίην ἤγαγε πρὸς κοπίδα, αἰδεσθεὶς ἔρ- 
γων"' (ΑΡ 6 298). 

τετρυπηµένη. ψῆφοί εἰσι χαλκαῖ, αὐ- 
λίσκον ἔχισαι ἐν τῷ µέσῳ, αἱἳ μὲν ἡμίσειαι 
τετρυπηκιέναι αἱ δὲ ἡμίσειαι πλήρεις. οἱ δὲ 
}αγόντες ἐπὶ τὰς ψήφες, ἐπειδὰν εἰρημένοι 

ώσιν οἱ λόγοι, παραδιδύασιν ἑκάστω τῶν 
δικαστῶν ϱ' ψήφες, τετρυπηµένην καὶ πλή- 
ϱη, φανερὰς ὁρᾶν τοῖς ἀντιδίκοις, ἵνα μήτε 
πλήρεις μήτε πάντη τετρυπηµένας λαμβά- 
γωσι. Harp. 

καὶ τέτρασι και: 



Ὀ 
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τετρῦσιλαι καταπεπονῆσθαι' ἁππιανός 
(4. 1 ρ. 518) * δὲ Φίλιππος τοὺς ἐπιπλέον- 
τας η, ἵνα μὴ Γωμαίοις λέγοιεν τὰ 
Π]ακεδόνων — 

⸗ 21 

καταπεπόνησαι" {δη γὰρ χαλκός τε }έρων, 
— ΄ * * 

αὐτὴ τε τέτρισαι’ (ΑΡ 652). 
τετρώβολον» τουτέστι πολυτίµητον. ἅτω | 

δὲ λέγααι τὸ τετρωβολιαῖον, τοτέστι τε- ἶ γ 
’ , ΄ * — 9 

τρωβόλα πωλέµενον. εἰ. ν. τεττάρων υβολῶν. 

τετρωμένον» βεβλημένον. | 
τέτρωρο» τέθριππον, ἤγον τετράιππον. | 
τέττα (Ἠοπι. 4 419) προσφώνηµα νέω» | 

τέρου φίλα πρὸς πρεσβύτερο». 
’ 3 - 3 3 -” ” 

τεττάρω»ν ὀβολῶ»ν, ἐπὶ τῶν πολλῆς 
- 1} . ’ η 

τιιῆς ἀξίων"' "τὴν παρρησίαν τὴν σὴν οἵει 
΄ * - . - 

τεττάρων ὀβολῶν είναι, τὸ τῆς παφροιµίας. 
4 . - * R — - 

οὐκ --- τὺ τᾶ λόγε (αἴ,ν.χελώνη μυιῶν). 
τεττιγοφύροι οἱἳ «4θηναῖοι" τέετιγας 

7ὰρ ἐφόραν χρυσοῦς, σύμβολον τοῦ }ηγενεῖς 
J ⸗ * * .. . — η 

εἶναι. Οσκυδίδης ἆ (6) "καὶ χρυσῶ» τεττί- 
γων ἐνγέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν 

- - ” 9 α ει 
τῇ κεφαλῇ τριχών. ἡ ὅτι μεησικοί: μεσικὸς 

J * * δέ δ] 4 : ΓΕ. 

γὰρ ὁ τέττιξ. γηγενεῖς δέ, διότι καὶ Ερε- 
4 { 2 * 242 — J * ⸗ 

χΦεὺς ὁ οἰκιστὴς τῶν 49ηνῶν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐτέχθδη. 

τεττίγων ἀνάμεστα (A Nub. 980). τὰς 
τέττιγας παρέλαβεν “ριστοφάνης, ἐπειδὴ 
οἱ παλαιοὶ κατὰ τὴν ἀναπλοκὴν τῶν» τριχῶν 
χρυσῷ ἐχρῶντο τέττιγι, τεκμήριον ὅτι αὐ- 
τόχθονές εἶσιν οἱ 4θηναῖοι ὡς καὶ αἱ τέτ- 
τες. 

τεττίγωνος. 
τετύκοντο κατεσκευάζοντο, 
τέτυκται κατεσκεύασται. 
τετύφ ωμαι ἐπγρῦην, καὶ τετυφωμέ- 

νος. καὶ τετυφώσθαι μεηρέναι. 

τετύφωμαι ἀντὶ τοῦ ἐμβεβρόντηκιαι, 
ἔξω τῶν φρερῶν γέγονα, ἦτοι ἀπὺ τῆς βρον- | 

τῆς, ἀπὸ τῶν ἐπὶ τὸν 1 υφῶνα καταφερο- 
µένων σκηπτῶν», ἡ ἀπὸ τῶν τυφωνικῶν κα- 
λουμένων πνευιάτων, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ ἐξίςη- 

λα. ο ’ η νο 3 * 
σι» ἀὐρόως καταρραγέντα. καὶ }άρ «ἀλκαϊός 

φησι "Ἱπάμπαν δὲ τυφὼς ἔκ σ᾿ ἔλετο φρέ- 
Παρ. 
τευθήν (αἨ πεις ήν) ὁ κατάσκοπος. 
τευθίδες σηπίαι, καὶτευ θές ἰγθύδιον 

} ’ 

εὐτελές. καί φησιν -«4ριστοφάνης (Λο. 1152) 
περὶ ντειμάχου '«ἀντίμαχον τὸν ψεκάδος 
ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ κακῶς ἀπολέσειεν ὁ 

* / ιά 2 

Ζεύς. ὃς γ) ἐμὲ τὸν τλήµονα ἄδειπνον ἀπέ- 

καὶ τέτρυσαι 

Γτευτάσθαι, 

τετρῦσθαι -- τευτάζειν 

λυσεν' ὃν ἔτ ἴδοιμι τευθέδος δεύµνο 

ὁ᾿ ὠπτημένη σῴωσα πάραλος ἐπὶ τροῖ; 
κειµένη ὐκέλλοι, κάτα μέλλοντος λαβώ ο 
τοῦ κέω»ν ἁρπάσας φάγοι. 
χακὸν ἕνι 

Γευδρανία ὄνομα τόπε. 
Τεῦκρος ὁ Κιζικηνὸς ὁ γράψας 

χρυσοφόρᾶ 7Η ης, περὶ τοῦ Ευζαντία, Ἠνθς | 

ὐατικῶν πράξεων βιῤλία έ, περὶ τί. 
ραῤικῶν έ, Πυδαϊκὴν ἱστορία» ἐν δν 

5 ἐφήῤων τῶν ἐν Κυζίκῳ ἄσκησιν 
τὰ λοιπά. 

τευκτή» χειροποίητο». 
τευκτῆρι ποιητῇ, κατασκευαστ. 

Γευμησία. περὶ τῆς ΄Γευμησίας εις 

πέκος οἳ τὰ Θηβαϊκὰ γεγραφότες (κ. 

ἱστορήκασι, καθάπερ «4ριστόδημος. ἑππα 
φΦῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ δεῶ» τὸ ηρίον τε 

τοῖς ἱΚαδμείοις, διότι τῆς βασιλείας ἐξέκλας 

τοὺς ἀπὺ Κάδμου γεγονότας": Νέφαλο 

φασι τὸν «{πιόνος, 49θηναῖον ὄντα καὶ σι 

κεκτημένον ὃν δὲν ὀιέφευγε τῶν δηρίων 
ἀπέκτεινεν ἄκων τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα It 

κοιν, καθηράντων αὐτὸν τῶν Καδμείων ἐπ 

χει; τὴν ἀλώπεκα μετὰ τοῦ κυνός, Σο 

λαμβανομένης δὲ περὶ τὸν Γευμησὺν ἡ- 
γενέσθαι τόν τε κύνα καὶ τὴν ἁλώπα 

εἰλήφασι ὃ᾽ οὗτοι τὸν κὔθον ἐκ τοῦ ἔτι 

κύκλου. 

τεύξομαι γενικῇ. 
τευτάζειν πραγµατεύεσθαι, η σκενο» 

σθαι, ἢ στραγγεύεσθαι καὶ πολὺ ὁμαρον 
ἐν τῷ αὐτῷ. «{υκόφρων οὕτω, καὶ {δεν 
προσφεἰς ὅτι ἐνίοτε σημαίνει καὶ τὸ φοσῖ 
ζει». ᾿ΗἩρακλέων δὲ καταμεμψάµενος 10 
(ρρονα φησὶν εἶναι τὸ ἐπιστρεφῶς τι πρ 
τει», καὶ “ρτεμίδωρος τὸ φροντίζευ. Φα 
ριχος Ἠύσταις | μάστιγα ὁ' ἐν χερού, έχε 

Πλάτων Ἑαντρίαις κα. 

Φόρυῤος τευταζόντων” τοῦ 
τευομένων ἢ διατριβόνεων. καὶ ἐν Ίος 
(ρ. 90 Β) τῷ μὲν οὖν περὶ τὰς ἐπιδερ 

ἡ φιλονεικίας τετευτακότι, οἷον δισ 

τοῦτο μὲν αἲὶ 

X 

ἀντὶ πριμ 

φότι. γράφεται καὶ τετακότε. Τηλεκλάνς 
.. — N — J . .. arl 

πάντες δὲ τευτάζουσιν οἱ διάκονοιν 
Φωε τοῦ πραγματεύονται, σκευωροῦνται. 

κράτης 'ὃ δὲ παῖδα καλεῖ καὶ τευτααί 
πα ” * ⸗ 114 

τῷ Φεῖπνον παραθεῖναι. σηµαίνει κα Ἡ 

σπουδάζειν, Πολιτείας ὅ (ρ. 521 πι “ 
ν ος /.. ᾽ ͵ αὐτὸ η 

τὸ ἠσυχάζειν. καὶ τευτάζων τὸ εἴῖ 



/΄ η 9 
τεύχεα -- τήβεννος 

έχω» καὶ φλνυαρῶ». 
τεύχεα ὅπλα, σκεύη" “εὑρίσκουσι δὲ 

ἱμιφορέας καὶ ἄλλα τεύχη κεραμεᾶ κρεῶν 
(εστὰ τεταριχευιιένων (Χ Απαὺ, 54 9387). 

τεύχοντες κατασκευάζοντες. 

τεῦχος ἀγγεῖον. 
τέφρα ἡ κόνις. 
τέφρα εἶδος τίττιγος. καὶ γὰρ καὶ 

έφρα καὶ κέμβραξ καὶ ἄλλος δακέττας, καὶ 
τέρκωψ ἕτερος. καὶ ἀχέταν τινὰ λέγουσι, 
(ἳ ἀκανθίαν ἕτερον. ἀκοῇ παρεδεξάμµη» 
ταῦτα ἀκούσας' ὅτῳ δὲ καὶ πλείω τῶν προ: 
«θημιένων εἲς γνῶσιν ἀφίκετο, λεγέτω ἐκεῖ- 
ος (Aelian. Η. A. 10 44). 

τεφρώσας ἐμπρήσας, σποδώσας. καὶ 

ταροιµία ᾽ μὴ τὴν τέφρα» φεύγων ἐς ἄνδρα. 
ειὰν πέσῃς. 

τεχνάζει» τὸ πανούργως τι διαπράτ- 
(εσθαι' (Α Th. 99) "τὸ πρᾶγιια κομψὸν καὶ 
τφύδρ ἐκ τοῦ σοῦ τρύπου’ τοῦ γὰρ τεχνά- 
ειν ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς.' εἶδος πλακοῦν: 
εος ὁ πυραμοῦς: οὗτος δὲ ἐτίφετο τοῖς ὁτα- 

παννυχίζησιν ἔπαθλον, καὶ ὁ ἐγρηγορὼς ἕως 
ποωίας ὡς νικῶν αὐτὸν ἐλάμβανε. µεταφο- 
ρεκιῶς οὖν αὐτιῷ ἐχρήσατο, ὡς νικῶντος αὐ- 
τοῦ πανουργία πάντας. ο. ν. πυραμοῦς, 

τεγ»άσµασι ὁόλοις, πανουργίαις" ᾿ τὰς 

στεμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεγνάσµασι φέρειν 
Φέκαιον, ἀλλὰ τοῖς παφθήµασι. καὶ μὴν σύ 
Υ ὦ κατάπυγον εὐρύπρωκτος εἰ οὐ τοῖς λό- 
γοισιν ἀλλὰ τοῖς παθήμωασιν (Α Th. 905). 

τεχνη θέντος ὑπμιουργηθέντος. 
τέχνη» πεποίηται (Α Eq. 638) ἀντὶ τὸ 

ες ἔργον καὶ τέχνη» αὐτῷ προκεχώρηκε. 
τεχνητὸν γύναιον δυσγενές. 
τεχνιτεία. 
τεχνίτης ὁ ἐπιστήμων. 

τεχνῖτις, διὰ τοῦ ι. 

τεχ»ολογῶ. 

τεχνύδριο». τεχ»ύδρια λέγεται ὕποκο- 
οιστικῶς, ὥσπερ λογύδρια. 

τέως ἀντὶ τᾶ πρὸ τᾶ, πρίν, ἕως τινός, 

ἐπὶ τοσοῦτον» ἕως. καὶ τέως τηνικαῦτα 3 
τότε. Σοφοκλῆς δὲ ἀντὶ τᾷ πρότερον ἤ πρὸ 
(ικρῦ. καὶ 4ριστοφάνης (GTh. 456) ἀντεὶ τᾶ 
πρότερον" “τέως μὲν οὖν ἀλλ ἡμικάκως 
ἐβοσκόμη».” 

;.. τέως. οἱ ῥήτορες ἐπὶ τὸ πρύτερον ἢ 
πάλαι µέχρι τὸ" (9ε]. Plat. p. 934) «ἄντιφῶν 
τέως μὲν γὰρ ὁ πολὺς χρόνος τᾷ ὀλέίγου 

Φηλυκῶς 
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ῃ 2 .”. 2 ΄ ιν ο πιστότερος ἡν. ἀποκαλύψαντες τὰ ὅπλα 
΄ } .. 4 

τέως ἐσκεπασμένα, καὶ αὖθις "καὶ διέ- 

φῶειρε τοὺς τέως νενικηκύτας, καὶ ἐν τῇ 

ἀπολογία τῆς δωροδοκίας ᾿"δέοµαι ὑμῶν τὴ γέᾳ τῆς δωροδοκίας "δέομαι ὑμῶν τὴν 
2 ᾿ * - ὃν * — 

αὐτὴν γνώµη» περὶ ἐμοῦ ἔχειν καὶ ἐν τῷ 
τέως, καὶ ἐν τῷ α΄ περὶ τοῦ «{ικαιογένους 

ή . 4 4 4 5 . 9 ει) 

κλήρου ''4ικαιογένης δὲ τέως μὲν ὧκει παρ 
ἡμῖν, δοκιμασθεὶς δὲ ἔγημε. καὶ ἐπὶ τὸ ἐν 

τοσούτῳ: Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς «{νσίβιον 
΄ 4— 1 * ’ 

ἡγούμεθα γὰρ ἐκείνῃ μὲν τὸν ἐγγύτατα γέ- 
-- δα 3 N ⸗ - 

νους συνοικεῖν δεῖν, τὸ δὲ χρῆμα τέως τῆς 
* 2* 2 8 6 η 3 

ἐπιχλήρου εἶναι, ἐπειδὰν δὲ ἠβήσωσιν, ἐκεί- 
νους αὐτῶν κρατεῖν. καὶ ἐπὶ τοῦ ἕως, ὡς 

παρὰ «{ημιοσθένει (334) ἐν ῥ' τῶν Φιλιπ- 
πικῶ» ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς σώμµασι, τέως 

J * —7 242 
μὲν ἂν ἐρρωμένα , οὐδὲν ἐπαισθάνεται 
τῶν καθ ἕκαστα σαθρῶν, καὶ ἐν τῷ κατὰ 

«4{ιονυσοδώρου (14) " "τοὺς δὲ εἰς 'Ρόδον τό- 

κους μὴ καθομκολογεῖν, τέως ἂν διακριθῶ- 
μεν, καὶ ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας 
(356) '"ἀντὶ τοῦ τὸν “δρωπὺν ὑμῖν παραδο- 
θῆναι, περὶ τοῦ 4ρυμοῦ καὶ τῆς πρὺς Π]α- 
νάκτω χώρας μεθ ὅπλων» ἐξέρχεσθε; ὃ τέ 9 χωρ 5 / * —* ος 
ἦσαν σιῶοι Φωκεῖς οὐδέποτε ἐποιήσαμιεν. 
καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν συμμοριῶν (35) "καὶ 
μιὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδένα ἂν "Ελλήνων 
εἰκότως φοβηθδέντα τὸν πόλεμον τοῦτον ὁρῶ. 

—2 - {! J 
τίς γὰρ οὐκ οἶδεν αὐτῶν οτι τέως μὲν κοι- 

κ) — 

vr ἐχθρὸν ἐκεῖνον ὠμονύουν ἀλλήλοις, πολ- 
— 2 

λῶν ἄρα ἦσαν κύριοι; "καὶ τὸν ῥωμὸν ἐφ᾽ 
ὄ — ο 

οὗ τέως ἱλεοῦντο τὸν δαέμονα, ἀνέτρεψαν" 
(ο. ν. περιέσπασα»). 

12. , , , ε 
1 ξορολλός πύλις Θρακική, ἡ παρὰ 

— ᾿ 

πολλοῖς Πζουρουλλὺς λεγομένη. 

τῇ ταύτῃ. ἢ δέξαι, λάῤε' Ὅμηρος (ι 743) 
κύκλων, τῇ, πίε οἶνον,' καὶ πάλιν ( 918) 

Ἱτῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα.' ἐχρήσατο δὲ καὶ 
τῷ π]ηθυντικῷ ὁ Σώφρων, εἰπὼν ᾿τῆτέτοι 
χορῶναί εἶσιν. ἔστε δὲ καὶ τοπικὸν ἐπίρ- 
ρήμα" ἹἹτῃ δὲ πᾶς ἔπου {Α Ach. 204), καὶ 
ἔστιν ἐν ἴσῳ τῷ ἐνταῦθα. καὶ Ὅμηρος (0 
48) το 1, — αγ 4 λ ΄ { 

Ἡ {μεν Ἠ κε» ὅη σύ, κελαινεφές, Ίγε- 
΄ 

μιονεύεις. 

Τήβεννα πόλις, 
* .. ... — 

τήῤεννος στολὴ Ρωμαϊκή: ''ΤΓαραντῖνοι 
δὲ Ποστουμίου τὴν τήβεννον λύμασιν ἂν- 
Ψρώπων ἐμόλυναν"' (ο. ν. λύματα). τήβεν- 
νος Ρωμαϊκὴ ἐσθὴὶς ἀπὸ Γημένου ᾽ρκά- 

η — 

doc, ὃς πρῶτος ταύτην τὴν χλανίδα περιε- 
ή 4 Ν . λ.χ” η 

βάλετο, εἰσπλεύσας κατὰ τὸν Ἰόνιον κόλπον 

* 

— 



1002 τήγανον — 

ιν ς ᾿ ς 4 - ΄ ’ καὶ ὑποδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ταύτῃ κατοικούν" 
ζ ΄ 

των. ἀφ οὗ µαθύντες οἱ ἐγχώριοι τὸν αὐ- 
τὸν ἐνεσκει άζοντο τρόπον, καὶ ἐκάλουν τὴν 
ἐσθῆτι τηµένειον, ἐπώνυμον τοῦ εὑρόντος, 
.” . * ΄ 

ὕστερην δὲ παρα αρὲν τὸ ὄνομα τήβεννος 
* 

ἐκλήδη Artemid. 9 3). 
τήγανο». 
7 * — 59 v 30 2 

τηδε ταύτῃ, ἡ ἐνταῦθα, ἡ ὧδε, ἡ ἐν- 
* 

Φάδε, 

τῇ ὃ” ἕνι ἐν ταύτῃ ὅέ ἐστιν. 
τηθαλλαδοῦς γυνωικοτρόφους, ὑπὸ τή- 

ὃη τέθραμµένους. 
τή θεα ὀστρεα. ἰστέον ὅτι καὶ τούτοις 

ἐχρῶντο οἱ παλαιοί, καίτοι τῆς τούτων ἐδω- 

ὁῆς οὐ πολὺ ἐχούσης τὸ ἠδὺ καὶ ὠφέλιμον 
(Ech. Hom. 11747). 

τηδέλας τοῖς µαμιιοθρέπτους. 
Μη * J— με ’ 

τήθη µάμμη, ἡ πατρὸς ἢ μητρὺς µή- 
τηρ. ἡ κλητικὴ τῆθα. τη θές δὲ Φεία. 4ρι- 

΄ - ΄ - 1 - ν 

στοφάνης (119. 549) "ἀλλ ὦ τηθῶν ἀνδρειο- 
τάτη καὶ µητριδίων ἀκαληφῶ», χωρεῖι ὁρ- 

— J τρ . - συ * 

7ῇ καὶ μὴ τέγγεσν’' ἐτι γὰρ νῦν οὔρια «εἲ- 
.. * * 4 3 * 4* 

τε. τος ἐκάλουν τάς µάµμµας, κιὰ τη: 
3 J 4 * J ῃ ν γι 
δως τὰς Φείας, τὰς πατρὺς ἀδελφὰς ἡ{ µη: 

τρύς. τήθας δὲ καὶ τὰς τροφές. εἰσὶ δὲ καὶ 
Ὁ ’ c Φε .. Μ 

ὕστρεα )αλάσσια" Όμηρος ϱΗ 741) "πολ- 
v 2* — * — — 

λοὺς ἄν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν. 
. 4 - . ᾿ 3 7 

ἁκαλήφας δὲ λέγουσι μὲν καὶ τὰς φαλασ- 
/ / 3 * J ⸗ * ! , 

σίας, λέγουσι δὲ καὶ τὰς κνίδας «ἄττικοί, 

χαἱ κνίδη μὲν ἐς ὅσον ἂν ἁπαλή ἐστιν' ἐπὰν 
δὲ σχῇ τὰς κητέρας, τουτέστι τὰς τοῦ σπέρ- 
µατος σφαίρας, ἀκαλήφη λέγεται. ἀκαλήφας 

7 * J 
οὗ» τὰς γραίας ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ στερραὶ 
ἦσαν καὶ γενναῖω" καὶ γὰρ τὸ φυτάριον 

΄ Σο 1 - 3 / θάκνει. ἐπεὶ οὖν εἶπε την ῶν, εἶπε μητριδίων, 
τοντέστι τῶν ἐχοισῶν τὸ σπέρμα τῆς ῥο- 

- . . P 
τάνης τῆς ἀκαλήφης, ὑάκνουσι δὲ αὗται, 
τοιαῦται δὲ καὶ αἱ γραῖαι. µητριδίας δὲ ἐκά- 
λεσε τὰς ἐχούσας τὺ σπέρμα. 

τηδές θεία, πατρὸς ἡ απτρὸς ἀδελφη. 
απ ύς ἡ θάλασσα" οὐδὲ σύ γ, άφρη: 
στά, Ἀηριίδας ὡς πρὶν ἀείρων νώτοις πορ- 

.”.. . 

Φμεύσεις Ί ηΦύος εἰς πέρατα”. (ΑΡΤ214). 
J 4 8 * * ΄ 7 J 

b Τηθύς ή γή, παρὰ τὸ τι ήνη είναι καὶ 

τροφός. Ὅμηρος (ς 304) ᾽' Ὠκεανόν τε Φεῶ»ν 
J ΄- ’ * * 

— καὶ μητέρα Τηδύ»,' τουτέστιν ὑγρὰν 
οὐσίαν καὶ ξηρά». 

τηκεδόνι τῇ φθίσει. καὶ νοσεῖ νύσῳ 
— * 2 - 

µακρῷ, καὶ τηκεδὼν αὐτὴν διεδέξατο" καὶ 
* .Ν -- . ο 

ὅσα ἐτόλμησε ῥοῶν καὶ λέγων, καὶ ὅσα ἐςὶν 

Τήλεφος ὃ 

άν ρύπων ἀσεβεστάτων ἐκτραγῳδῶν πν 
΄ ΄ * 4 

εὐχόμενος, τὴν ἐπίρρητόν τε καὶ κατάρα: 
ψυχὴν ἀπορρῆξαι. οἳ νν. ἀπαρρῆξαι ενα 
χος ἱεροφάντης μέγαρο» φρίκη. 

τηκτά, οἷον κηρὸς καὶ σείστα" "τει. 
αἱ . » 

τε ὅσα καὶ χυτὰ ἐς πολεµίους σὺν πτ - 

ὑπερδεξίων ἐβάλλετο, τά τε ἄλλα κατ; 
σιδηρῖειν γῆν πυρὶ πολλῷ ὁιαφανῆ ἐργες: 
µενοι κατὰ τῶν ὑπιόντων τὸ τεῖχος ἐκώ 
ἔμελλον.) 

τήκω αἰτιατικῇ. καὶ τῆξαι. 
⸗ * 

τηλαυγές λίαν λαμπρό». 
/ 2 * / * - - : τηλαυγηµα ἀρχὴ λέπρας ἐν τῇ τὸ ο 

µατος ἐπιφανείᾳ (μεν. 12 33), 
Γηλαύγης Σάμιος, Πυθαγόρα τὸ πέη 

υἱὸς καὶ μαθητής, φιλόσοφος, διδάσκαλε 
᾿μπεδοκλέους, ἔγραψε περὶ τῆς τετρασήκ 
ῥιῤλία ὁ’, 

τῆλε καὶ τηλοῦ πόρρω. 
Γηλεβόας ἐδνικόν. 
/Γηλέγονος ὄνομα κύριο», ὃς προ; 
- ΄ 7 } --- ἐφεῦρε τὴν οἰωνιστικήν, ὅτε οἷον εἰ ἐν! 

στέγη ἐφάνη γαλῆ ἢ καὶ ὄφις, τόδε στ: 
νει. οἳ, ν. οἰωνιστική. 

τηλεδαπός μακρὰν ἀφεστηκώς. 
’ J ⸗ 

τηλεθάοντα πάνυ λάμποντα. 
Τηλεκλείδης 4θηναῖος κωκικός. ἳ 

ὁραμάτων αὐτοῦ ἐστὶν ᾽ἀιιφικτύονε — 
Ηρυτάνεις καὶ ἃτερροί, ὡς “ἄθήναιος κ. 
ἐν τοῖς «Πειπνοσοφισταῖς. 

τηλεκλειτοί ἄγαν ἔνδοξοι. 
τηλέπορον" Αριστοφάνης (Ναὺ. ν' 

΄ ⸗ τηλέπορόν τι ῥόημα, οἷον ὁὀρῦόν τι” 
ὑψηλόν. ἔστι δὲ ἀρχὴ ἄσματος, «ωσπς! 
“περσέπολιν «4φάναν. 

τηλεσκόπῳ ὄμματι τῷ πάντα ἵ 
ρῶντι (Α Νας. 988). 

- αν ζ 8 — | 
τηλεφανεῖς ἀφ ὧν ἔστιων tr— 

- Ἡ J 3 πόρρω" τοῖς γὰρ εἰς ὕψος οὖσι καὶ τά" 
κρὰν καταφανῆ γίνεται. 

Τηλεφάνης αὐλητής, τηλ εφ.” 
΄ 

μακρόθεν φαινομένη. 
* ζ κ. σι 

/ήλεφος ἐκ πηριδίου. οὗτος πότε 
ριστοφάνης (Να. 918) "καίτοι προ" 

η , ** 1 ’ 1 Υ ἐπτώχευες, 1 ήλεφος εἶναι φάσκων, ἰχ 
ριδίου.”' καὶ Τηλέφειον τραῦμα. 

Γήλεφος ἍΠεργωμηνὺς γραμμ” 
* 4 ο] 

ἔγραψε καὶ αὐτός, ἐν οἷς παρατίνετα 15 
. ἰὸ , ν ΄ ' μ.ἱ 

20ἡ εἰδέναι τὸν γραμµατικό». πρ 
}ς / « — —2* παρ Ὁμήρῳ σχημάτων» ῥητορικῶ βύ" 



τηλίαα — τήνελλα 

τερὶ συρτάξεως λόγου «4ττικοῦ βιβλία έ, 
τῆς καθ’ Ὅμηρον ῥητορικῆς, περὶ τῆς 
ρου καὶ Πλάτωνος συμφωνίας, ποικίλης 

μαθείας ῥιῤλία ῥ', βίους τραγικῶ» καὶ 
ικῶν, ῥιῤλιακῆς ἐμπειρίας βιβλία γ’, ἐν 
ὑιδάσκει τὰ κτήσεως ἄξια βιῤλίω, ὅτι 
Ὃ ” 3 . ⸗ J * 

ς Όμηρος τῶν ἀργλαίων ἑλληνίσει. πε- 
ΠΠ. ’ 4 - Ὕ II. — * 

ἴσιν Περγάμου, περὶ τοῦ ἐν Περγάμω 
στίου ῥῤλία ῥ'. περὶ τῶν «49ήνησι ὅι- 
ηρίων, περὶ τῶν '4ὐθήνησι νόμων» καὶ 
” περὶ τῶν Περγάμου ῥασιλέων βιῤλία 
ρἱἳ χρήσεως ἤτοι ὀνομάτων ἐσθῆτος καὶ 
μή 2 ’ έ * J J άλλων» οἷς χρώμεύθα” ἔστι δὲ κατὰ στοι- 

3 - 3 / * ΄ 

κ. περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης. οὠκυτό- 

(ἔστι δὲ συ»αγωγὴ ἐπιθέτων εἰς τὸ αὐ- 
ρἄγμα ἁρμοζόντων, πρὸς ἔτοιμον εὐπο- 

4 ⸗ * 

φράσεως) βιῤλία {. 
/ 3 o ” ’ ς 

ηλία σανὶς ή λεγομένη κάρδοπος, ση- 
Ὕ — 

τις οὔσα, ὥσπερ τὸ σήμερον τήµερο». 
}ὴ καὶ ἰδίως ἐκαλεῖτο τηλία περίφραγµα 

— 2 — * 

ζω» ἐν τῇ ἀγορᾶ, ἐν ᾧ ἄλφιτα ἐπιπρά- 
το, καὶ οἳ ὀρτυγοτρόφοι τοὺς ὄρτυγας 
ὕαλλον ἐν τύτω. ἄλλως. σανὶς πλατεῖα, 

ἧς ἆλ ẽ ἐς δὲ τηλίαν goꝰ 'ς ἀλφιτοποιοῦσι. τινὲς δὲ τηλίαν ξύλον 
πλατύ, εἰς ὃ τιθέασιν οἱ ἀρτοκόποι 
* —2* * - ’ * N 
ἄρτας ἐπὶ τῷ Σηραίεσθα. ἄλλοι δὲ 

:» τῆς καπνοδύχης τὸ πῶκα, ὃ ἐστι 
4 Ὑ κ. . ’ Π 

Γερές. φηαὶν οὖν ὅτι διὰ δακτυλίου ἑλ- 
* J χε Γη - ες, ἐὰν ᾗ ὁ δακτύλιος τηλία. τοῦτο 

ις παχείας οὔσης καὶ μὴ ὑυναμένης διὰ 
Ὅλίου ἑλκυσθῆναι ἀλλὰ τηλίας. «ἄρισο- 
(ς. 1 τηλία µέν ἐστιν ᾗ ἀτρύπητος σα- 
ἐὰν δὲ τρυπηθείη, ὄψὶς γίνεται (80Η. A 
10596). 
λ Πω — 3. ⸗ 1} ζ 23 

Πηλέα πῆγμα τετράγωνον, ἐφ᾽ οὗ ἦτοι 
Ίσιτα πιπράσκεται ἡ ἀλεκτρυύνες συµι- ! ῄ / 
ονται. καὶ περιφέρεια τοῦ κοσκίνου. 
— 3 4 * 3 
ῆλες εἶδος ὀσπρίου, ἥτις ἐφφὴ ἐπιχεο- 
ὀλ/σθον ἐμποιεῖ τοῖς ποσὶ τῶν ἆνδρώ- 

ἐπισφαλῆ" ὅπερ Ἰώσηπος πρὺς τὴν πο- 
κίαν ἐμηχανήσατο G. I 3 7 99). 
ηλόθι καὶ τηλόσε πόρρω, μακρά». 
ἠλαπέτευς (ΑΡ 6 239) τῆς πύρρω πε- 
νης" ἐν ἐπιγράμματι '"ἀμβροσίων ἔαρος 
ὕν µιέλι πολλὺν ἀμέλξας, ὁῶρον ἀποιμάν- 
τηλοπέτευς ἀγέλης. 
ηλύγετος µονογενής, καὶ τηλ ύγετον 
γγενῆ: Ὅμηρος (1 145) "ὃς µοι τηλύγε- 
τρέφεται... ὃ προήκουσι τοῖς γονεῦσι 
/ } 1 ΄ ⸗ 

ώμενος, μεὈθ ὃν οὐκέτι γεννήσεται, λέ- 

1020 
— νά ϕ 1 γεται τηλύγετος. καταχρᾶται δὲ ἐνίοτε καὶ 

ἐπὶ τῇ ἀγαπητῦ διὰ τὸ τὴς ὀψίμεης γεννη- 
Φέντας ἀγαπᾶσθαι, 

τηλωπός ἔκδημος" Σοφοκλῆς (Ai. 508) 
᾿κεῖ τὰ νῦν τηλωπὺς οἰχνεῖ, δυσμενῶν ϱή- 
ραν ἔχων. 

τημελές ἐπιμελές, καὶ τηµελής ἐπιμε- 
λής, σπουδαῖος, 

τηµελῆσαι ἐπιμελῆσαι, φροντίσαι. 
τημελήσαντες θλίψαντες. 

* * * 

τηελόμµενον ἐπιμελάμενον, φιλοκαλᾶ- 
ιενον. 

τῇ μέν ὅπου μέν, ἢ ἐν μέρει. 
Ί ήμενος ὄνοια κύριον. 
τήµερος ὁ σημερινός. καὶ ἔστι τεταγ- 

μιένον ἐπὶ σώματος, τὸ δὲ τήκερον ἐπὶ χρύ- 
νου λέγεται. κιὶ ἐν Εἰρήνῃ "ΙΙ {ακεδαῖ- 
κο, τί ἄρα ποιήσει τή μερα; ἀντὶ τὸ ση- 
µερινή (8ομ. Α Να», 609). 

τήνα ἐκείνῃ' ΘΟεόχριτος (ἱ 1) ““ἁδύ τι 
. — 14 4 3 { “. τὸ ψιθύρισμα καὶ ἆ πίτυς, αἰπύλε, τήνα. 

* 2 ’ ⸗ , 

τὴν 4κεσαία σελήνη» παροιμία. λέ- 

γεται δὲ ἐπὶ τιῶν διαμενόντω» καὶ βραδυ- 
—2 3 όντων. Ἡν δὲ Neibtto κυβερνήτης ὁ Aut- 

σαϊος. 

τη»άλλως µάτην. καὶ οὐ τηνάλλως 
J * ’ / / . 4 4 

µετά τῆς ἀποφάσεως λέγεται. ὃ δὲ Φιλήμων 
Νυκτέ Trò κανᾶν ὁ) ὁ παῖς περίεισι τηνάλ- 

λως ἔχων. ἔστι καὶ παρὰ τοῖς περὶ «Ίημο- 
σθένην καὶ ἐν Θεαιτήτῳ Πλάτωνος «ρ. 172 
οχίγ.). '᾿ώς δὲ λόγους τηνάλλως ταῦτα ἤκε- 

σαν ὄντα, χωρᾶσιν ἐς σύμβασιν πρὸς Ζή- 
γωνα πάλιν.) 

τὴν αὐτὴν ταύτην ἀναχορεύσομεν ὁρ- 
.. ΄ | 2 Ὁ 3Ἡ 3 * 3* Ὕ 

Ζησιν’' ἀντὶ τὸ ἐπὶ τὴν αὐτὴν πρᾶξιν ἐπανέλ- 
Φωμεν. τᾶτο εἴρηκε Ἡάρκος πρὺς Ζήνωνα 

ο .. 4 224 3* — 

τὸν βασιλέα" "τὴν αὐτὴν ταύτην καὶ δεύ- 
τερο» ἀναχορεύσομεν ὄρχησιν. 

τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολε- 
µίων εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν 
πολεµίων, πόρο» δὲ τὰς ναῦς, ἀπορίαν δὲ 

τὸν πύρον᾽' (Α Ran. 1484). εἴρηται τῦτο κατὰ 
π , ’ εν , 1 

τὴν ΠΠερικλέης γνώμη», ὃς ἐκέλευσεν - -- άφο- 
ρίσαι (ο. ν. Περικλῆς ο). 

τὴν γλαῦκα τωθάζουσιε, 
τὴν δωριστὶ μόνην ἁρμονίαν ἁρμότ- 

τεσθαι τὴν λύρα», ἄλλην ὁ) οὐκ ἐφθέλω” (Α 
Eq. 988), τητέςι τὴν δωροδοκηςί, 

τή»νελλα µίµηµα φω»νῆς κρόµατος αὐλᾶ 
ποιᾶς. ἀρχίλοχος "τήνελλα, καλλίνικε χαϊῖρ' 
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4 .. 6 * 3 * 

αναξ ΠΗράκλεις, αὐτός τε καὶ Ἱόλαος, * 
* ’ 1λλ' 

χιητὰ ὁδύω.”. 4ρισοφάνις (Εφ. 376) | ἀλλ 
ἐὰν νικήσις τῇ ῥυῇ, τήνελλος εἰ ἀντὶ τοῦ 

/ ΄ Λ 4 / 

»ικη φόρος. τήνελλα δὲ κρουµάτιον ἐπινίκιον. 
ἡ τήνελλος ἁριιονία λύρας. ἐὰν τοίνυν ὑπερ- 

., ” J — — ια] αχοντίσις αὐτοὺς τῇ ῥοῇ, μονσικώτατος εἰ. 
εν ὁ ἀναιδεία παρέλθης, ἡμέ ὁ πυ- ᾖ αιδείᾳ παρέλθῃς, ἡμέτέρος ὃ πυ 

- .. BF 

ραμᾶς. ο δὲ πυραμᾶς εἶδος πλακᾶντος ἐκ 
6 — * — μέλος ἐφθοῦ καὶ πυρῶν πεφρυγµένω», ὡς 

σησαμοῦς ὁ διὰ σησαμῆς. ταῦτα δὲ ἐτίθε- 
τις — * — σαν ἄθλα τοῖς ὁδιωγρυπνηταῖς: εἰώκασι 

γὰρ ἐν τοῖς συμποσίοις ἁμιλλᾶσθαι περὶ 
ἀγρυπνίας, καὶ ὁ διαγρυπνήσας μέχρι τῆς 
ἕω νικήσας ἐλάμβανε τὸν πυραμιοῦντα. ὁ δὲ 

οἱ ιν μα J * 
vuc ör, ἂν μὴ »ικηὺθῆς ὑπ αὐτοῦ τῇ βοῇ, 

3 - ⸗ 

περιγένῃ δὲ ταῖς περιεργίαις καὶ ἀναισχυν- 

τίαις, οὐδὲν ἧττον ἡμέτερον τὺ τερµάτιο», 
τιτέσιν ἡ νίκη, 

τὴ» ἐμὴν κάμνει» »όσον παροιμία, 
/ J * — 

ὡς TOMtTyruvS)òν ἕλκομεν cuyör.“ 
* 

ο] 

τὴν δύραν ἔχων τετρηµένην ὡσπερ αἱ 
.. * ᾿ * } / —* * 

ποῖμναι, ἐπὶ τῇ ἀπανθδρώπυα καὶ άπροσπε- 
λάςε. 

τηνικαῦτα τύτε. 

τὴν κατὰ σαν τὸν ἔλα. ἀπὸ χρησμοῦ 
1. 7 3 3 τινὺς ἐλέχθη. τητέςιν, οἷος εἰ, τοιᾶτος καὶ 

φαΐνα, καὶ µείζοσι μὴ συμπαρεκτείνα, τᾶτο 
εν * * —7 ⸗* ΄ ῃ 

οἳ μὲν Πυθικὸν εἰναέ φασι» ἀπόφθεγμα, αἳ 
δὲ Σόλωνος" ἔνιοι δὲ αὐτὸ Ἀίλωνα εἰπεῖν 

3 ’ 2. ΄ 

σιυμῤηλευομένῳ τιν) εἰ πλάσιον ἕλοιτο γάμο». 
τὴν λεοντῆ» ἐνδύου. ἴσον τῷ γεν- 

αλ. 
Ρις Ἡ. 

Τήνος µία τῶν Κυκλάδων νήσων. 
* * 2 — 3 3 — τὴν ταχίστη», ἐπίρρήμω, ἀντὶ τᾷ τα- 

- ες ᾿ 4 

χέως' (Ρο]γὺ. 3 Το) 'Ὁ δὲ φιλοτίμως εἰχε 
πρὸς τὸ τὴν ταχίστην κρῖναι τὰ ὅλα," 

τὴν τράπεζα» οἴσομαι ριςσοφάνης 
— 5 ΄ 

Pac. 1032), τητέςιν ἐμαυτῷ ὑπηρετήσων καὶ 
οὐ Χθεία παιδός. 

τὴν χεῖρα προσφέροντα τὸν δεὺν 

καλεῖν. βοηλάτης ἐκ κώµης ἅμαξαν ἄγω», 

καὶ ταύτης ἐμπεσούσης εἲς φάραγγα κοιλώ- 
όη, δέον βοηφεῖν ἀργὸς ἵσατο τῷ Ηρακλεῖ 
προσευχύμενος" ἐκεῖνον γὰρ ἐκ πάντων τῶν 

- ’ * — 214 6 9 2 J 

Φεῶν ἀσπαζύμενος ἑτίμα. ὁ δὲ Ψεὺς ἐπιςὰς 
εἶπε τῶν τροχῶν ἅπτεα καὶ τὲς βόας νύττε, 
καὶ τύτε τὸν φεὸν εὔχη ὕταν καὐτός τι 
ποιῆς' μὴ μέντοι γε µάτην εὔχο. ἐκ τότα 
εἲς παροιμία» εἰσήχθη Gabr. 90). 

ξ λεῖ φῦ ὕ' (ΑΡ 7293) | τηξιμελεῖ φοροποιῷ 2 

Ὅμηρος (1 193) 

τὴν ἐμὴν κάµνειν νόύσον -- τιάρα 

ὧ εἐλεῖ νούσῳ κεκολουµένος ἔδραμε ὃτει 
ἐς προτέρη» ἔργων ἄρσενα µαρτυρίην. 

/ήρωαιος ὄνομα κύριον. ὁ Ἠῆόος, 
τηρεύς ὁ τηρῶν. 
/ ηρίβαζος ὄνομα κύριον. 
Τηριδάτης ὄνομα κύριον. 
τηρῶ αἰτιατικῇ. 
τήρω»νες. οἱ ἀρτιμαθεἲς τὰ πολέµια κ 

οὕπω ἐγγεγυμνασμένοι τοῖς κινδύνοις τς: 
νες καλοῦνται παρὰ ᾿Ρωμαίοις. 

τῆς ἀντὶ τῇ ταύτης" ἐκ ἔστι δὲ ἄρὸρ. 
'Ἰμήποτε τῆς εὐνῆς ἐποι 

καὶ ἐν Ὀδυσο 
ἀντὶ τς 

ἀντὶ τοῦ ταύτης, 

᾿"ἴνεκα τῆς ἀρετῆς, ̓  
μέναι, 

(ῷ 306) 
ταύτης. 

τῆς μητρὺς ὡς αἲξ καλεῖται. οἱ τῇ 

ἔριφοι ἐν τοῖς αἰπολίοις ἀπὺ τῶν μή” 
γνωρίζορται" ἀπὸ πατέρων γὰρ ἀδύνατο 

τῆς µωρίας ὄντα τηλικητονί (ὰ δά 
816), ἐπὶ τῶν παραλόγως τι λεγύντων, {η 
λίχω» ὄντων, οἷον τελείαν ἐχόντων τὴν τὸ 
χίαν καὶ πάντα εἰδέναι ὀφειλόντων. 

τητᾶσνθαιςερίσκεσθαι. «Σοφοκλῆς δε 

880) '"'τοιαῦτ ἀκέσας κάξονειδεσθεὶς αεά 
πλέω πρὸς οἴκες, τῶν ἐμῶν τητώµενος 15. 
τῇ κακίςα κἀκ κακῶν Ὀδυσσέως." καὶ αἲ). 

(00 1618) ""ὁ τητώµεναι τὸ λοιπὸὺν ἠὸτ 5 
βίµ διάξετε. 

τῆτες καὶ τῆτα τότῳ τῷ ἔτει, ἐπ᾽ ἴτ' 
'"ἐγελᾶτ' ἀνθ) ὧν λωὼν ' Υπέρβολος ti⸗ 
ἱερομνημονεῖν' «4ριςοφάνης Νεφέλαις 9 

τῶτο δὲ οἱ 4ωριεῖς τᾶτες λέγισι, καὶ ἡ 

τὰ ὃ τῆδες. 

τητινή χθεσινή. καὶ ἀδέτερον τη τι! 

τητώµενο» ςερισκόµενο». 
τηυσίη µαταία. 
τί. οἱ ἀπὸ τῆς «οᾶς τᾶτο τὸ τὶ γένος 

ὄντος τέψενται. τὸ γὰρ τὶ δῆλον ὅτι καὶ b 
εἰ δὲ ὄν, τὸν τᾷ ὄντος ἀναδέχοιτο ἂν ών. 
διὸ καὶ Υενικώτερον αὐτό φασεν εἶναι, 19 
τηγοράμενον ϐ κατὰ σωμάτων μόνον illa 

καὶ κατ ἀσωμάτω». 
τιάρα κόσμος ἐπικεγάλαιος" ἣν οἱ ὔν 

σιλεῖς μόνοι ὀρδὴν ἐφόραν παρὰ Πέρσι», 
οἱ δὲ ςσρατηγοὶ κεκλιµένην, καὶ άημάρας 
ὁ «Ιακεδαιμόνιος, ὃς δὴ μετὰ Ξέρξθ ζλόν 

ἐπὶ τὰς “θήνας, ἐπέ τινος εὐημερίας σε’ 

ρήσαντος αὐτῷ τᾷ βασιλέως ὃ «έλη aiti 
σασθαι, ἠτήσατο ἐν ὀρθῇ τῇ τιάρα αι . 
δεις εἰσελάσαι, ὡς Φύλαρχος ἐν ι. 



τιαρηφόρος -- τί δαὲ α 

ὁ φασιν εἶναι καὶ κίταρι». Θεόφραστος 
ἐν τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων τὴν κί- 
υ ὡς διάφορο». 
Γιαρηφόρος. 
[{βαιόν ἀντὶ τὸ ἐδὲ ὀλίγον' Σοφοκλῆς 
90) "τί βαιὸν ὅτως ἐντρέπῃ τῆς συµ- 
Β. 
Τιβεριέω» δἥῆμος. Ἰοδερ]χ. Β. . 2 31 5. 
Γιβέριος Οκταβία υἱός, βασιλεὺς Ῥω- 
"», ἐμπλήκτως καὶ ἀνοήτως τὴν ἀρχὴν 
ήσατο, φοβερᾷ μὲν ὠμότητι μυσαρᾷ οὲ 
ἀθέσμῳ πλεονεξίᾳ αἰσχρᾷ τε ᾿ἠδυπαθείᾳ 
άμενος. σρατείαν μὲν γὰρ. ἅπασαν. αὐ- 
ἠρνήσατο, διὰ δὲ τῶν ὑποςρατήγων 
Ίρως καὶ ῥᾳ9ύμως τοῖς ἐναντίοις προσ: 
μῶν, κακοήθης δὲ ὢν ἔςιν ὃς τῶν συµ- 
υν. ῥασιλεῖς τῶν οἰκείων ἀρχῶν ἀπάτῃ 
ἰθὼν ἀφείλετο" ὧν ρχέλαος ἦν ὁ Καπ- 
ἱκων βασιλεύς, ὃν ἠπίοις καὶ ὢεραπευ- 
ς καλέσας ὡς ἑαυτὸν λόγοις ἀκέτι πρὸς 
οἰχείαν ἀπονοςῆσαι συνεχώρησεν, ἀλλ’ 
χίων τὴν Καππαδοκία» ἀπέφηνε, καὶ 
μεγίςην τῶν τῇδε πόλεω», ἸΗάδακα ἔμ- 
ὃι» ὑπὸ τῶν ἐποίκων ὀνομαζομένη», 
ἑαυτῇ φέρειν τὴν προσηγορίων ἐπέταξεν" 
δὴ καῦ᾿ ἡμᾶς ἸΚαίσαρός ἐςιν ἐπώνυ- 
ἐς γῆρας δὲ ὅμως μακρὺν προελθὼν 

κει, Butropius? 
J βέ ριος βασιλεὺς' Ῥωμαίων. ὧτος ἰδιω- 
φύσει ἐκέχρητο" ὅτε γὰρ ὧν ἐπεθύμει 

εποιεζεό τι, καὶ ὧν ἔλεγεν ἐδὲν ὡς εἲ- 
ἐβάλετο, ἀλλ ἐναντιωτάτες τῇ προαι- 
τὰς λογισμὺς ποιάµενος, πᾶν ὃ ἐπόθει 

το καὶ πᾶν ὃ ἐμίσει προσετίῷετο. τὰς 
ισὰ ἐπαίροντας ἄρχοντας ἐκόλαζε, λέ- 
“χείρεσθαί µε τὰ πρόβατα ἀλλ ὁ ἕν- 
αι βόλομαι. ὅτω δὲ ἦν ἴσος ὡςε ὀρ- 
ν τινά ποτε ἐλευθερωῦθῆναι ῥυληώέντα 
θύτερον συνεπαινέσαι, πρὶν τὺν» δεσπό- 
αὐτᾶᾷ πεισθῆναι καὶ τὴν τιμὴν λαῤεῖ». 

ὰρ ἑσαίροις ἐν ἰδιωτείᾳ ἦν καὶ συνηγωνί- 
φρερὰ» μὴ ἐπαγόμενος. καὶ παρήγγειλε 
ή [ ἐσθῆτι μὴ ) χρῆσθαί τινα. αἰφνιδίως δὲ 
ὴν χείρονα γνώµη» µετετέθη, ὡςε πα- 
ιονεἴν νομισθναι, τῶτο δὲ τὸ ἀρχαῖον 
γξατο, '"ἐμᾷ «ανόντος γαῖα μιγδήτω 
καὶ τὸν Πρίαμο» ἐμακάριζεν ὅτι µε- 

ῆς πατρίδος καὶ τῆς βασιλείας ἀπώλετο. 
ποσα, p. 801. 

ρισος δὲ ὑπάρχω» ἐν νεύητι, καὶ πρὸς 
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γήρας ἐλθὼν αἰφνί δια» εἰς τὴν χείρονα με- 
τεβλήθη γνώµη», ὧσε καὶ παραφρονεῖν αὖ- 
τὸν »αμισφῆναι καὶ ὑπὸ δαίµονος ἐλαύνε- 
σθαι πρὸς πᾶσαν ἀνοσιβργίαν τε καὶ µα- 
νίαν καὶ οἰςερηλασίαν, ἆ μόνον ἐν τοῖς κατὰ 
φύσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς παρὰ φύσιν καὶ ἐν 
πάσῃ ἀδικίᾳ καὶ τυραννίδι. ὅτω δὲ µετα- 
πεσὼν εἰς κακίων καταςρέφει τὸν βίον. 14. 

Ί1βέριος ἐν Κωνςσαντιρθπόλει βασιλεὺς ἆ 
Ῥωμαίω», ὃν συ»ίςησιν Ἰαυστῖνος, ἄνδρα 
πρᾶον ὑὁμοῦ καὶ φιλάνῶρωπο», κρείττονα 
λημμάκω» καὶ χρημάτων» ἀφρόντιδα, τοῦτο 
µόνον εὐδαιμονίων ἠγάμενον, τὸ τε ηλέναι 
τε καὶ εἲς µέγα πλότι κομᾶν τὸ ὑπήκοον, 
τὴν κοινὴν τῶν ἀνθρώπων μµακαριύτητα πάγ. 
καλο» καὶ ἀσύλητον Φησαυρὸ» λογιζόµενον. 
ὃς τὸν ὄγκον τῆς τυραννίδος µισήσας καὶ 
πρὸς τὸ φιλόςοργον τῶ» ὁμοφύλω» ἆναδρα- 
μὼν ἕἵλετο βασιλεύει» αὐτῦ τὸ ὑπήκοον ἢ 
τὸς ἰΦυνομένες τυρανρικώτερον ἀνδραποδί- 
ζεσδαι, πατὴρ ἐθέλων ἤ Φεσπότης ὑπὸ τῶν 
ὑπηκόων ἀναγορεύεσν αι heophyl. Sim.416). 

Τιβέριος φιλόσοφος. χαὶ σογιστὴς περὶο 
ἰδεῶν λόγε ῥιῤλία γ΄, περὶ παρασκενῆς, περὶ 

µεταποιήσεως, περὶ ἱςορίας, περὶ λόγα τά. 
ξεως καὶ συ»Φέσεως, περὶ διαιρέσεως λόγε, 
περὶ µεταβολῆς λόγα πολιτικᾶ, περὶ λόγων 
ἐπιδεικτικῶν, περὶ προλαλιῶ» καὶ προοιµίω», 
περὶ ἐπιχειρημάτω», περὶ «{ημοσθένες καὶ 
Ἠενοφῶντος, περὶ ᾿Ηροδότου καὶ Θουκνό(- 
δου. 

Τιβία. ὅλη ἡ Φρυγία ὅτω καλεῖται, 
τί γὰρ δὴ δελφῖνι καὶ βοῖ φασι κοι- 

νὸν εἶναι, Φύλλα τε καὶ φιλοσόφοις, 
τί γάρ µε λυπεῖ τῶθ’, ὅταν λόγῳ ὃα- 

νὼν ἔργοισι σωθῶ κἀξενέγκωμαι κλέος; ὅο- 
κῶ μὲν ὡς ἀδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. 
ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις καὶ τὰς σοφὰς λό- 
γῳ µάτην Ψνήσκοντας, τοῖς ὁ) ἔργοισυ οὗ 
(5ΕΙ. 59). “ρισοφάνης (Ρο. 1017) *7 δε 
σε πέφενγΥ, ὅσα χρὴ σοφὸν ἄνδρα; τέ ὁ) 
σὺ φρο»εῖς, ὑὁπόσα χρεών» ἐςι τὺ» σοφῇ * 
χιμο» φρενὶ πορίμῳ τόλμῃ. τθτέςι, τί σε 
πέφευγε; τί γὰρ ἀ ποιεῖς ὖσα χρὴ τὰς ἐπι- 
ςήµονας; πορίμῳ δὲ ἀντὶ τὸ εὐπόρῳ πρὸς 
τὸ ἐπινοεῖν. 

Τιγιλλίω» ὄνομα κύριο». 
τίγρις τὸ ζῴο», Γέγρης δὲ ὄνομα πο. 

ταμῦ. 
τί δαί; τί δή; καὶ ὅτω μὲν λέγασι τὸα 
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τί δή. «4ρισοφάνης Πλότῳ (472) "τί δαίέ; 
τὰς τριήρεις à σὺ πληροῖς; εἶπέ μοι. ἔσι 
δὲ σύνδεσμος ἐρωτημιατικὸς διὰ τὴν ἔκτασιν 
διὰ διφΦόγγθ γραφόµενος. καὶ Ὅμηρος "τίς 
δαίς; τίς δαὶ ὅμιλος: ἐν Ὀδυσσείᾳ (α 225). 

ν τί δαί; εἰπόντς τᾷ δανειςᾶ (Α Nub. 
1276) '"'ληρῶ, τὰ χρήματ ἀπολαβεῖν εἰ βέ- 
λοµαι;’' τὸ δὲ Στρεψιάδε ἀντιφήσαντος "ἐκ 
ἔσφ᾽ ὅπως σύ γ αὐτὸς ὑγιαίνεις, ἐπέφερεν 
ὁ δανεισής "τί δαί.” 

τί ὃ) ἄλλο Μεγαροῖ (Α Ach. 724): λεί- 
πει τὸ ἢ τᾶτο τὸ ἀπολέσαι ἡμᾶς σπθδάζειν. 

τί δῆτα Φεῶν ςρέφη ἀντὶ τᾶ ἐνδια- 
τρίβεις; (Ρ]αίο Phaedr. p. 236 Ε ) 

τίδῆτ᾽ ἂν ἀλγοίης ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις" 
(8 Ai. 377 ἀντὶ τῇ ἐπὶ τετελεσμένοις καὶ ἴα- 
σιν ἐκ ἔχασιν. ''ἀ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ταῦθ ὅπως 
ὄχ ὧδ᾽ ἔχειν, ὅπως ταῦτα μὴ ὅτω σχοίη" 
κατὰ τὸ τᾷ Σιμωνίδε "τὸ γὰρ γεγενηµένον 
ἐκέτ ἄρεκτον ἔςαι." 

τί δῆτά σοι; τί σοι, 
τί ἐσι τὸ ἐν τοῖς «{ημοσθένες Φιλιππι- 

κοῖς (2 ϐ) “καὶ τὸ θρυλόμενόν ποτε ἀπόρρη- 
το» ἐκεῖνο,' Θεόπομπος ἐν λά δεδήλωκε. 
φησὶ γάρ “καὶ πέµπει πρὸς Φίλιππο» πρεσ- 
βευτὰς "Αντιφῶντα καὶ Χαρίδημο», πράξον- 
τας καὶ περὶ φιλίας" οἳ παραγενόμενοι συµ- 

πείθειν αὐτὲν ἐπεχείρεν» ἐν ἀπορρήτω συµ- 
πράττει» “4φηναίοις ὅπως ἂν λάβωσιν -ᾱμ- 
φίπολιν, ὑπισχνάμενοι Πύδναν, οἱ δὲ πρέσ- 
βεις οἱ τῶν “4θηναίων» εἷἲς μὲν τὸν ὁῆμον 
οὐδὲν ἀπήγγελλο», βθλόμενοι λανθάνειν τὸς 
Πυδναίας, ἐκδιδόναι μµέλλοντες αὐτός, ἐν 
ἀπορρήτῳ δὲ μετὰ τῆς βελῆς ἔπραττον."' 

τιή; διὰ τί δή; 
τιθασεύει ἡμεροῖ, πραῦνει. 
τιθασό» ἥμερον. καὶ ἀτίθασον τὸ 

ἄγριον καὶ μὴ ἥμερο». 
τιθέντες ποιᾶντες. 

τίθεσθαι" 'ὃ δὲ πρέσβεις ἔςειλε πρὸς 
τοὺς ἸΜεγαρέας, παρακαλῶ» ἔτι καὶ νῦν τί- 
Φεσθαι τὰ πράγματα καὶ μὴ κινδυνεύειν 
τοῖς ὅλοις, ἀντὶ τᾷ συγκατατίθεσθαι, δια- 
πράττεσθαι. 

τιθηνάς τροφές. καὶ τιθηνήτηρ" 
(ΑΡ 7 241) "πολλὰ τιθηνήτηρ ὀλοφύρατο 
χερσὶν ἀμήσας ἀνδρομάχοις ὀνοφερὰν κρα: 
τὸς ὕπερθε κόνιν. 

τιθη»ός κυρίως ἐπὶ γυναικὸς τῆς τιθη- 
»όσης καὶ τρεφόσης' κατὰ μεταφορὰν δὲ 

τὲ δαἰἩ -- Τιμµαγένηςα 

λέγεται καὶ ἡ γῆ τιθηνός. 
τιθη»όάµενος τρέφω»' τιθηνὺς 1ὰᾳ 

τροφός. 
τίθησι ποιεῖ. 
ΤίθΦρασος τόπος τῆς «4{ιβύης καὶ 4ρ. 

σοφάνης (Ran. 480) ’' Γοργόνες Τιθράει 
ἔνθα αἱ Γοργόνες ὁιέτριβον. ἀπὸ ὀήμη τῇ 
“ττικῆς πονηρᾶ" διαβάλλεσι γὰρ τὸν δν 
τῶτον ὡς κακοπράγµονα. 

Τιδραύςης ὄνομα κύριον. 

τιδύμ αλλος εἶδος βοτάνης doumin 
παρὰ «Πάκωσιν εὑρισκομένης, ᾧ παρήλι 
τὰ βλέφαρα τῆς ἑσπέρας. καὶ ρισφώτ 
περὶ Νεοκλείδου τοῦ γλάμωνος (Εαὰ, 
''σκόροδ᾽ ὁμᾶ τρίψαντα τιθυμάλλῳ. κὸ 
Φασι δὲ οἱ ἰατροὶ - -- «{ακωνικός (α. τν 
τρός εχίτ.). εἴθηται δὲ ἐπὶ τῶν λημώντο 
τὲς ὀφθαλμὲς Νεοκλείδης ὁ γλάµων 054. 

Τιθωνᾶ γῆρας παροιμία. ἐπὶ τῶν τε 
λυχρονίων καὶ ὑπεργήρων τάσσεται. ἵσωε 
ται δὲ ὅτι ὁ Τιδωνὸς ἐπιθυμίᾳ τᾶ τὸ 
θας ἐκδύσασθαι εἲς τέστιγα µετέβαλεν. 4: 
σοφάνης (Ach. 688) "ἄνδρα Τιθωνὸν ο» 
ράττων καὶ ταράστων καὶ κυκῶν. 

τί ἱκανόν»; τί ὄφελος. 
τί καλὴ ἡ τάξες. 
τί λέγεις σύ; τὸ παρὰ τὴν συν: 

κάνὰ χεῖρα. εἰώθαμεν γὰρ ἐν ταῖς δὲ ἐπ 
τίας διαλέξεσι λέγειν ἵτέ λέγεις σύ; ἀπ 
ξαι αὐτὲς ῥελόμενοι. Αρισοφάνης Νις 

41123) "ὡς ἧδομαι πρῶτα τὴν χροιὼν ἄν 
νῦν μέν } ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητας 
τιλογικός, καὶ τῶτο τὐπιχώριον ἀτεχνόςαν 
Φεῖ, τὸ ᾿τί λέγεις σύ; καὶ δοκεῦν adam 
ἀδικεῖσθαι καὶ κακθργᾶντ, οἵδ ὅτι. ἐν ὃ 
προσώπε τ ἐσὶν “4ττικὸν βλέπος.” 

τέλλοντες ἀνασπῶντες τοὺς στά” 

(Ματο, 2 23). 
Τιλφωσαῖον ὄρος μικρὸν ἀπέχον τί 

λίμνης τῆς Κωπαΐδος, Harp. 
Τιμαγέν ης Βασιλικᾶ ἀργυραμοιβᾶ"' 

λεξανδρεύς, ῥήτωρ, ὡς δέτινες, Alyius 

ὃς ἐπὶ Πομπηία tũ µεγάλο αἰχμάλωτος . ἡ 
θεὶς ἐν Ῥώμῃ ὑπὸ τᾷ ΓΙ αβινίθ ἐξωνήότ ο 

Φαύςε τὸ υἱᾷ Σύλλα, καὶ ἐσοφίσετο " 
Ῥωμῃ ἐπέτε αὐτᾶ Πομπηία καὶ μες arm 
ἐπί τε Καίσαρος τᾷ «4ὐγέςε καὶ utriasn 
ἅμα Καικιλίῳ. ἐκπεσὼν δὲ τῆς σχολῆς 
τὸ παρρησιαςὴς εἶναι ἐν ἀγρῷ διῇγε, 15 
σχλάνῳ λεγομένῳ. ἐτελεύτησε δὲ ἐν 4995 



Τιμµαγένης Ὁ 

νω, ἐμιέσαι βεληθεὶς καὶ σφηνωθείς. βιβλία 
δὲ ἔγραψε πολλά. ef. ν. σφηνωθείς. 

Τιμαγένης ἱςορικὸς περίπλεν πάσης 
Φαλάσσης ἐν βιβλίοις έ. 

Τιμαγένης ἢ Τιμογένης ΙΜιλήσιος ἴςο- 
ρικὸς καὶ ῥήτωρ, περὶ Ἡρακλείας τῆς ἐν τῷ 
Ηόντῳ καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς λογίων ἀνδρῶν 
βιβλία γ, καὶ ἐπιςολάς. 

Τιμαγόρας. ὅτος πρεσβευτὴς πεμφθεὶς 
ερὸς βασιλέα “4ρταξέρξην ὑπὸ "4θηναίων ἐ 
κιόνο» χρυσίον ἔλαβε παρ αὐτᾶ μὶ ἀργύ- 
θιο», ἀλλὰ καὶ κλίνη» πολυτελῆ καὶ σρώτας 

Φεράποντας καὶ ῥᾷς π’, καὶ κατέβη ἐπὶ δά- 
λασσαν ἐν φορείῳ κομιζόκενος, καὶ τοῖς κο- 
μιέσασι παρὰ βασιλέως ἐδόθη τισθὸς τά- 
λαντα ὁ’. τᾶτον ἂν ἀνεῖλον “4θηναῖοι. οἳ δέ 
φασιν ὑπεσχῆσθαι αὐτὸν διαλύσειν τὴν οὔ- 
σα» ᾽ἄθηναίοις καὶ .{ακεδαιμιονίοις φιλία». 
ὗτος ὂν ὁ Τιμαγόρας προσκυνήσας τὸν Περ- 
σῶν βασιλέα παρὰ τὰ Ἑλλήνων ἔφη καὶ ὅω- 
ροδοκηθεὶς ὑπὸ 4θηναίων ἀνηρέδη. 

.  Τίµαιος 4νδρομάχε Τανρομενείτης, ὃν 
“4Φηναῖοι ᾿Ἐπιτίμαιον ὠνόμασαν, Οιλίσκου 
μαθητὴς τᾶ ἸΜιλησία. παρωνόμαςο δὲ τᾶτο 
διὰ τὸ πολλὰ ἐπιτιμᾶν, καὶ γραοσυλλέκτρια 
δὲ διὰ τὸ τὰ τυχόντα ἀναωγράφειν. ἔγραψεν 
Ἰταλικὰ καὶ δικελικὰ ἐν βιβλίοις ή, Ἕλλη- 
νικὰ καὶ «Σικελικά, συλλογὴν ῥητορικῶν 
ἀφορμῶ», βιβλία ξή, ὀλυμπιονίκας ἤτοι 
Χρονικὰ πραξίδια. 

ν ὅτι ὅτος ὁ Τίμαιος τὰς ἁμαρτίας τῶν 
πρὸ ἑαυτᾷ συγγραφέων πικρότατα ἑλέγξας, 
κατὰ μὲν τἆλλα µέρη τῆς γραφῆς πλείςη» 
πρόνοια» εἶχε τῆς ἀληθείας, ἐν δὲ ταῖς «4γα- 
Φοκλέους πράξεσι τὰ πολλὰ κατέψευσται 
τοῦ δυνάστου διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχθραν. 
φυγαδευθεὶς γὰρ ὑπ “4γαφοκλέους ἐκ τῆς 

Σικελίας ζῶντα κὲν ἀμύνασθαι τὸν δυνά- 
στην οὐκ ἴσχυσε, τελεντήσαντα δὲ διὰ τῆς 

ἱστορίας ἐβλασφήμησεν εἲς τὸν αἰῶνα. κα: 
Φόλου γὰρ ταῖς προὔπαρχούσαις τῷ βασιλεῖ 
τούτῳ καχίαις ἄλλα πολλὰ παρ ἑαυτοῦ προ- 
σθεὶς ὁ συγγραφεύς, τὰς μὲν εὐημερίας 

ἀφαιρούμενος αὐτοῦ τὰς δὲ ἀποτεύξεις, 
ὁ τὰς δὲ αὐτὸν γενοµένας µόνον ἀλλὰ καὶ 
τὰς διὰ τύχη», µεταφέρων εἲς τὸν μηδὲν 
ἐξαμαρτάνοντα. γενομένε δὲ ὁμολογθμένως 
αὐτοῦ ςρατηγικοῦ μὲν κατὰ τὴν ἐπίνοιαν, 
ὁρασικοῦ δὲ καὶ τεΦαρρηκότος κατὰ τὴν ἓν 
τοῖς κινδύνοις εὐτολμίαν, οὐ διαλείπει παρ 
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ὅλην τὴν ἱςορίαν ἀποκαλῶν αὐτὺν ἄνανδρον 
καὶ δειλόν. καίτοι γε τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τῶν 

πώποτε ὁυναστευσάντω» οὐδεὶς ἐλάττοσιν 

ἀφορμαῖς χρησάµενος µείζω βασιλείαν πε- 
ριεποιήσατο; χειροτέχνης γὰρ ἐκ παίδων γε- 
νόµενος δὲ ἀπορίαν βί8 καὶ πατέρων ἆδο- 
ξίαν, ἐξ ὑςέρη διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν οὐ µιό- 
νον Σικελίας ὅλης ἐκυρίευσεν, ἀλλὰ πολλὴν 
τῆς Ἰταλίας καὶ «Τιβύης τοῖς ὅπλοις κατε- 
σρέψατο. δαυμάσαι ὅ᾽ ἄν τις τοῦ συγγρα- 
φέως τὴν εὐχέρειαν" παρ ὅλην γὰρ τὴν Ίρα- 
φὴν ἐγκωμιάζων τὴν τῶν Συρακεσίων ἀν- 
ὁρίαν, τὸν τούτων κρατήσαντα δειλίᾳ φησὶ 
διενηνυχέναι τοὺς ἅπαντας ἀνθρώπας. διὰ 
γὰρ τῶν ἐν ταῖς ἐναντιώσεσιν ἐλέγχων φα- 
νερός ἐσι τὸ φιλάληθδες τῆς ἱςορικῆς παρ- 
ρησίας προδεδωκὼς ἰδίας ἕνεκα ἔχθρας καὶ 
φιλονεικίας. διόπερ τὰς ἐσχάτας τῆς συντά- 
ξεως έ βίβλες τοῦ συ]γραφέως τούτα, καθ’ 
ἃς περιείληφε τὰς “4γαθοκλέες πράξεις, οὐκ 
ἄντις δικαίως ἀποδέξαιτο. Diodor. 8ΐο, 54 17. 

Τίμαιος ὁ ἱςορικός. οὗτος κατὰ τοῦς 
᾿Εφόρυ πλείςην πεποίηται καταὺρομὴν αὐτὸς 
ὢν δυσὶν ἁμαρτήμασιν ἔνοχος, τῷ μὲν ὅτι 
πικρῶς κατηγορεῖ τῶν πέλας ἐπὶ τούτοις οἷς 
αὐτὸς ἔνοχός ἐσι, τῷ δὲ διότι καθόλε διέ- 
φῷαρται τῇ ψυχῇ. τοιαύτας ἀποφάσεις ἐκτι- 
Βέμενος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι καὶ τοιαύτας 
ἐντίκτων δόξας τοῖς ἐντυγχάνεθσι. πλὴν εἲ 
τὸν Καλλισθένη» Φδετέον εἰκότως κολασθέντα 
μεταλλάξαι τὸν βίον, τί χρὴ πάσχειν Τί. 
μαιον) πολὺ γὰρ ἂν δικαιότερον τούτῳ νε- 
μεσήσαι τὸ ῥαιμιόνιον ἢ Καλλισθένει. ἐκεῖ- 
νος μὲν οὖν ἀποθεοῦν «4λέξανδρον ἐβηλήθη, 
Τίμαιος δὲ µείζω ποιεῖν Τιμολέοντα τῶν 
ἐπιφανεςάτων Φεῶν, καὶ Καλλισθένης μὲν 
ἄνδρα τοιοῦτον ὃν πάντες εεγαλοφυέερο» 
ἢ κατ ἄνδρωπον γεγονέναι τῇ ψυχῇ συγχω- 
ροῦσιν, οὗτος δὲ Τιμολέοντα τὸν οὐχ οἷον 
ὑόξαντά τι πεπραχέναι μεγαλεῖον ἀλλ’ οὐδ᾽ 
ἐπιβαλόμενο», μίαν δὲ τῷ βίῳ γραμμὴν δια- 
»ύσαντα, καὶ ταύτην» οὐδὲ σπεδαίαν τρόπον 
τινὰ πρὸς τὸ μέγεδος τῆς οἰκθμένης" λέγω 
δὴ τὴν ἐκ τῆς πατρίδος ἐς Συρακούσας. 

ἀλλά µοι δοκεῖ πεισθῆναι Τίμαιος ώς, ἂν 

Τιμολέων, πεφιλοδοξηκὼς ἐν αὐτῇ Σικελία 
καθάπερ ἐν ὀξυβάφῳ, σύγκριτος φανῇ τοῖς 

ἐπιφανεσάτοις τῶν ἠρώων, κἂν αὐτὸς ὑπὲρ 
Ἰταλίας µόνον καὶ Σικελίας πραγµατευόμε- 
νος εἰκότως παραβολῆς ἀξιωθῆναι τοῖς ὑπὲρ 

65. 
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τῆς οἰκουμένης τῶν καθόλα πράξεων πέποιη- 
µένοις τὰς συντάξεις (Ρο]γΏ, 12 93). 

ἆ  ἔγραψε περὶ Συρίας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ 
πόλεων καὶ βασιλέων βιῤλία Υ.. 

ϱ ἨΤίμαιος «4{οκρός, φιλόσοφος Πυ9αγό- 
ρειος, μαθηματικά, περὶ φύσεως, περὶ τοῦ 
Πυθαγόρα ῥίη. 

τιμαλφέςερον τιμιώτερον, λαμπρότε- 
ϱο»’ ἀλφεῖν γάρ ἐςι τὸ εὑρίσκειν, ὡςε γίνε- 
σθαι τὸ τιµαλφέστατον τὸ τιμὴν εὑρίσκον 
πλείςην" ὃ δὴ συµβέβηκε τῷ χρυσῷ. 

Τιμάνθης Κλεωραῖος πιφκράτιον νι- 

κήσας, ὅν φασι παυσάµενον διὰ ἡλικίαν τῶν 

ἄθλων τόξο» μέγα ἐπὶ ἑκάςσης τείνειν τῆς 
ἡμέρας, ἀποπειρώμενον ἑαυτοῦ: ὡς δὲ άπο- 
ῥημήσας καὶ ἐπανήκων οὐχ οἷός τε ἦν ἐν- 
τεῖναι, τότε πῦρ ἀνακαύσας ἀφῆκε ζῶντα 
ἑαυτὸν εἲς τὴν πυράν. ὁπύσα δὲ τοιαῦτα 
γέγονεν» ἀνθρώποις ἢ καὶ ὕςερον γενήσεται, 
μανία μᾶλλον καὶ ἂκ ἀνδρία λογίζοιτο (Ῥαι- 
58), 6 8). 

Τέμαρχος “4ριζήλη ἄσωτος καὶ πύρνος, 
ἐν ΗΠειραιεῖ παρ Εὐθυόδίκῳ διατρέψας τὰ 
πρῶτα, ὕςερον δὲ ΙΗισγόλᾳ καὶ Ἡγησάνδρῳ 
τῷ «Σεοδάμαντος ἐρωμένῳ µισθώσας αὑτό», 

καὶ µετ αὐτοὺς Π[ιταλάκῳ συ»ώ», τῆς πό- 

λεως οἰκέτῃ' ἐπίεροπος δὲ αἱρεθεὶς “4ριςο- 

γείτονος ἀντειπόντος ἐκωλύθη. τῷ Ψείῳ δὲ 

ὄντι τυφλῷ καὶ ἀξιοῦνει μετὰ τῶν ἀδυνά- 
των τρέφεσθαι οὐ συνεῖπεν, οὐδὲ τῇ μητρὶ 
χρηζούσῃ τῶν ἀναγκαίων ἐπεκούρησεν. ἥλω 
δὲ ὑπὸ Aloxivs πορνείας γέρων ὦν. 

τιμᾶσθαι προτιμᾶν, ἐξέχεσθαι' "μὴ 
πιεῖν ἀνέχεσθωι οὔνα, μηδὲ τιμᾶσθαι τοσέ- 
τι τὸν βίον τὸν λοιπὸν ἵνα τὸν φΦάνοντα, 
φησί», ἀφανίσῃ ἐκτρυπῇ διαίτης λιτῆς, πιᾶ- 
σα οἴνου"' καὶ τὸν βίον ἡ γενναία κατέ- 
σρεψε. 

Τιμάσιος. οὗτος ἐπὶ Θεοδοσίη τᾶ βα- 

σιλέως ἦν" ὃν ὁ Εὐτρόπιος ἐπιςῆσωι τοῖς 
πράγµασι βελόμενος ἐκ τῆς «Ασίας µετεκα- 
λεῖτο πρὸς τὰ βασίλεια. ὃ δὲ γαῦρός τε 
ἀνὴρ ὦν καὶ ἀγέρωχος καὶ σρατείαις ώμιλη- 
κώς, καὶ τοῦτο πρῶτον ἀγαθὸν ἡγούμενος 
τῶν ἐν ἀνθρώποις, τιμὴν καὶ ὀόξαν καὶ 
πλοῦτον ἐπικλύζοντα, καὶ τὸ ἔχειν ἑαυτῷ ὃ 
τι βούλοιτο κεχρῆσθαι καὶ ἀδεῶς, διά τε 
µέθην νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ εἰδέναι οὐδὲ 
ἀνατέλλοντα καὶ Φυόμενον καθορᾶν ἥλιον, 
ἴσα καὶ οὐρανοῦ εἶναι νοµίσας τὴν µετά» 

Τίμαιος ἆ -- Ῥιμασέων 

χλησιν, ἐκ τῶν ἀἁλύπων καὶ διακεχιμόν 
πρὸς ὀλιγωρίαν ὁιατριβῶν ἀπορρήξας ἐτ' 
τὸν καὶ κατατείνας τὴ» ψυχὴν εἰς φὼρός 
ξία»ν, βαρὺς ἀναςὰς ἐκ Παμφυλίας ἐπὶ {ε 

ὁίων ἀνέσρεφεν, ὡς ἂν δή τις βασιλείς. 
ἢ τόν γε βασιλέα καὶ τὸν εὐνοῦχον αι 
πάρεργό» τι παιδιὰν Φησόµενος, εἰ βούλοα 
οί. Eunap. p. 1413 Nieb. 

Τιμασίω». οὗτος µειράκιο» ἦν Αν: 
τιον, ἐφήβα δὲ ἄρτι ὑπαπῇει καὶ τὴν ο 
ἄρτι ἔθρωτο. σωφρονοῦνει δὲ αὐτῷ µητρι» 
ἐρῶσα ἐπέκειτο καὶ χαλεπὸν τὸν πα 
ἐποίει, ξυντιῷεῖσα μὲν οὐδὲν ώνπερ ἡ ; ϐς 
δρα, διαβάλλησα ὁ) αὐτὸν ὡς θῇλον 
ἐραςαῖς μᾶλλον ἢ γυναίοις χαίροντα, οἱ 
ἐκλιπὼν Ναύκρατιν περὶ ΜΜέμφυν ὀυτάῃ 
καὶ ναῦν δὲ ἤδη ἐχέκτητο, καὶ ἐνανκίιρ 
ἐν τῷ Νείλῳ. ἰδὼν οὖν ἀναπλέονα 
“πολλώνιον καταπλέω» αὐτός, ξυνῆκέ τες 
ἀνδρῶν σοφῶν εἴη τὸ πλήρωμα, ξυμβαί 
νος τοῖς τρίβωσι καὶ τοῖς βιῤλίοις οἷς πρη 
εσπούδαζον, καὶ ἱκέτευε προσδοῦναί οἱ τρ 
τοῦ πλοία κοινωνίας, ἐρῶντι σοφίας, ab 
Απολλώνιος " σώφφων' ἔφη ᾿ὁ »εανίσκος ὰ 
καὶ ἀξιούσθω ὧν δεῖται. καὶ διλδε 

περὶ τῆς μητρυιᾶς λόγον πρὸς τοὺς ἐρτ 
τῶν ἑταίρων ὑφειμένῳ τῷ τόνῳ, abooal⸗ 
τος τὸ µειρακία ἔτι. ὡς δὲ ξυνῆσαν αἱ 

μεταβὰς ὁ Τιμασίων καὶ πρὸς τὸν ἑαιν 
κυβερνήτη» εἰπών τι περὶ τοῦ φόρτεα απ 
εἴπε τοὺς ἄνδρας. κελεύσας οὖν αὖτι 

"πολλώνιος κατ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὃν 
''μειράκιον εἶπεν '' 4ἰγύπτιον, ἔοικας 1 
τῶν ἐπιχωρίων εἶναί τις, τί σοι φαί! 
τί χρηστὸν εἴργασται, λέξον, ὡς τῶν ϱ' 
λύσις παρ ἐμοῦ γένοιτό σοι δὲ ἡἠλαν 
τῶν ὁ) αὖ ἐπαινεθεὶς ἐμοί τε ξυμφιωό 
φοίης καὶ τοῖσδε.'' ὁρῶν. δὲ τὸν Tucod 
ἐρυδριῶντα καὶ μεταβάλλοντα τὴν όμῃ 
τοῦ φόµατος εἷς τὸ λέξαι τι ἡ μή, άν 

ἤρειδε τὴν ἐρώτησιν ὥσπερ —— προ 
σει ἐς αὐτὸν κεχρηµένος. ἀναθαρρήσας ἀ 
ὁ Τιμασίων '"ὦ Φεοί” ἔφη, ο τίνα ἐμα” 
εἴπω; κακὸς μὲν γὰρ οὐκ εἰμί, ἀγαδὸ di⸗ 
χρὴ »ομίξεσθαί με οὐκ οἶδα" τὸ νὰ μ 
ἀδικεῖν οὕπω ἔπαινος.” καὶ ὁ πολλώπη 
Ἴβαβαί” ἔφη, | ̓μειράκιον, ὡς ἀπὸ ή 
µοι διαλέγῃ" ταυτὶ γὰρ καὶ Ἰάρχα δυκί ti 
Φείῳ. ἀλλ ὅπως ταῦτα δοξάξεις κ ορ 

φυλαξαμένῳ γάρ τι ἁμαρτεῖν ἔοικας. ἵτ' 



Τιμᾶσίων -- Τιμησέθεος 

}’ ἀρξαμένα λέγεν ὡς ἡ μητρνιὰ μὲν ἐπ' 
«ὐτὸν φέροιτο αὐτὸς ὃ' ἐρώσης ἐκςαίη, βοὴ 
ἐγένετο ὡς δαιµμονίως αὐτὰ τὸ "πολλωνίη 
προειπόντος, ὑπολαβὼν δὲ ὁ Τιμασίων “ὦ 
λῷςοι᾽' ἔφη, "τί πεπόνθατε; τοσοῦτον }ὰρ 
ἁπιέχει τὰ εἰρημένα Φαύματος ὅσον καὶ γέ. 
λωτος.) καὶ ὁ 4ᾶμις “Ἑτερύν τι ἔφη 'ἐδαυ- 

ιιάσαµε», ὅπερ οὕπω γινώσκεις. καὶ σὲ ὅέ, 
εεειράκιον, ἐπαινοῦμεν, ὅτι μηδὲν οἴει λαµ- 
πρὸ» εἰργάσθαι.' ''“φροδίῃ δὲ δύει, ὦ 
µεειράκιον;' ἤρετο αὐτὸν ὁ «4πολλώνιος. 
ὁ Τμασίων ''νὴ 463" εἶπεν, ''ὁσημέραι γε" 
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ἔχω, ἀντὶ τᾷ ψυχρός, "καὶ τὸν φάρυγΥ 
ἧδισα πυριῶ τεμαχίοις.' Athen. Ρ. δ. 

τιµή. ἔσθ' ὅτε δηλοῖ καὶ τὸ πρόςιµον" 
Ὅμιηρος (Γ 288) "εἰ ὁ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρία- 
µος Πριάμοιό τε παῖδες τίνειν οὐκ ἐδέλω- 
σι. heodoret. in Ps. 61 δ) τιμὴ εὐσεβῶν τὸ 
δελεύειν Φεῷ' πλὴν τὴν τιμήν µε ἐβελεύ- 
σαντο ἀπώσασθαι.” 

τιμήεις τιµήεντος. 
τίπµημα ζημία. ρισοφάνης Πλούτωα 

”. 

σαι | (480) “τί δῆτά σοι τίµημ’ ἐπιράψω τῇ ὅί- 
η, ἐὰν ἁλῶς, ἐπέβαλλον γὰρ ζηµίαν ἐνίοτε 

πολλὴν γὰρ ἡγοῦμαι τὴν Φεὸν ἀνθρωπείοις | τοῖς ἁλοῦαιν, ἢ χρήματα καταδέσθωι ἤ τι 
τε καὶ Φείοις πράγµασιν.'' 
᾽πολλώνιος ''ψηφισωμεθα”. ἔφη, 

ὑπερησθεὶς ὃν ὁ | τὀιοῦτον. καὶ αὖθις "τίμημα τῆς εἰσαγγελίας 

“"ὠνδρες, | ἐχούσης χρηματικό». πε τε — } ς * 

ταῖς οὐσίαις ἑκάστε 

ἐςεφανῶσθαι αὐτὸν ἐπὶ σωφροσύνη καὶ πρὸ | τιµήµατα πρὺς λόγον τῆς δυνάμεως ἐπιῶθεὶς 

“Ιππολύτεα τοῦ Θησέως. ὃ μὲν γὰρ εἰς τὴν | δικαιότατο» πολίτευμα εἰσηγήσατο." 

"4 φροδίτην ὕβρισε, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως ἐδὲ 
ἀφροδισίων ἥττητο, ἐδ᾽ ἔρως ἐπ αὐτὸν οὐ- 
δεὶς ἐκώμαζεν, ἀλλ ἦν τῆς ἀγροικοτέρας τε τίμημα, ὡς .4ὐσίας φησέν ! 
κινὶ ἀτέγχτα μοίρας" 

Φεόν, εἰ τὸ κακῶς ἐρᾶσθαι μὴ φυλάξαπο. 

τίμημα ἡ ζημία καὶ ἡ καταδίκη. b 
τίμημα ἀντὶ τῇ ἐνέχυρον καὶ οἷον ἀπο-ο 

[οὗτοι δὲ φά- 

οὑτοσὶ δὲ ἠττῆσθαι | σκοντες πλείονα μισθώσασθαι καὶ τίπηµα 
τῆς Φεᾶ φάσκων «ἀδὲν πρὸς τὴν ἐρῶσαν | καταςήσασθαι.” 

ἔπαθεν, ἀλλ ἀπῆλθεν αὐτὴν δείσας τὴν | τίµηµα καλεῖ, 
τῶτο ὃ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς ἀπο- 

τίθεται δὲ καὶ ἀντὶ τᾶ οἷον 
χεφάλαιο», ὡς ἐν τῷ περὶ τῶν» συμμιοριῶν 

καὶ αὐτὸ δὲ τὸ διαβεβλῆσθαι πρὸς ὀντινῆν | (19) «{ημοσφένης. λέγεται δὲ καὶ τὸ ἐκ τῆς 
τῶν θεῶν, ὥσπερ πρὸς τὴν “φροδίτην ὁ | ἐσίας εἰσφερόμενον παρ ἑκάςε τίμηµα΄ ταῖς 

Ἱππόλυτος, ἐκ ἀξιῶ σωφροσύνης" σωφβονέ- ἀσίαις δὲ ἑκάςα τμήματα πρὸς λόγο» τῆς 
| 5ερον γὰρ τὸ περὶ πάντων Φεῶν λέγειν εὖ, δυνάμεως ἐπιθεὶς δικαιότατον πολίτευμα εἰσ- 
καὶ ταῦτα “ἀθήνησιν, οὗ καὶ ἀγνώςων αι Ἰγήσατο. ο ἐν δὲ τῷ κατὰ ἸΜειδίη (295) ἐπὶ 
µιόνω» ῥωμοὶ ἵδρυνται. Ἱππόλυτον δὲ αὖ- 

σὺν ἐκάλει διὰ τοὺς ὀφφαλμοὺς οἷς τὴν µη- 
τρυιὰν εἶδε. Philostrat. V. Α.63, 

Τιμαχίδας Ῥόδιος. οὗτος δείπνων ἆνα- 
᾿γραφὰς πεποίηται ἐν βιῤλίοις τά δὲ ἐπῶν, 

καὶ Νεμήνιος ὀψαρτυτικόν, καὶ ἸΜατρέας 
ὁ Πιταναῖος, καὶ ᾿Ηγήκμω» ὃ Θάσιος ὁ ἔπι- 
αληθεὶς φακῆ, καὶ ρτεμίδωρος ὁ ψευδα- 
θισοφάνειος ὁ ὀψαρτυτικὰς λέξεις συναγα- 
γών, καὶ Φιλόξενος ὁ “ἄευκαδία, ἀφ' οὗ καὶ 

Φιλοξένειοι πλακοῦντες. ἦν δὲ ὁ Φιλόξενος 

ὀψοφάγος ἐπὶ τοσοῦτον ὧςε φανερῶς ἐν τοῖς 
βαλανείοις τὴν χεῖρα συνεθίζειν πρὺς τὰ 
Φερμά, καθιέντα ἐς ὕδωρ δερμὸν καὶ τὸ 
σύμα ἀναγαργαριζόμενον δερμφ ὕδατι, ὅπως 
ἐν τοῖς Ψερμοῖς δυσκίνητος ᾖ. καὶ τὸς ὀψμο- 

ποιοῦντας ὑπεποιεῖτο, ἵνα Φερμόταάτα παρα- 

τιθῶσι καὶ μόνος καταναλίσκοι. παραπλή- 
σι δὲ ἱςοροῦσι καὶ περὶ “4ρχύτα. καὶ Κρω- 
βύλος φησὶν "ἐγὼ δὲ πρὸς τὰ Φερμὰ ταῦθ᾽ 
ὑπερβολῇ τὸς δακτύλους ὀήπθθεν Ἰδαίους 

τῆς τιμωρίας εἴρηται. Harp. 
τί μήν: κατάφασι» δηλοῖ, ἀντὶ τᾶ πῶς 

γὰρ οὔ; διὰ τί γὰρ οὔ. 
τιμησαίμην Αἰλιανός ''ὃν ἂν ἐγὼ τι- 

µησαίμη» πρὺ παντὸς συγγενέσθαι καὶ πᾶσι 
τυράννοις καὶ τοῖς ἐπὶ μέγα πλούτεα προ- 
ήκεσι.' καὶ αὖθις 4ἰλιανός “τιμησαίμην τὸν 
βίον πάντα τριτηµοίρε, εἰ μὴ ἔχοιμι τᾶς ἐμὲς 
κηδεμόνας, ἀντὶ τοῦ ἀλλάξαιμι. 

τιμησάμένος κατακρίνας" "οὗ κατη- 
γορεῖ Ἐάνώθιππος, Φανάτα τιμησάµενος αὖ- 
τῷ. ὃ δὲ κλινήρης ἀπολογούμενος ἐζημιώθη; 
ταλάντοις ή. 

τιμήσεως εὐθύνης, ζημίας "ἡ Ῥώμη 
ἑαυτὴν ἐπιδέδωκεν εἲς πολυανθρωπίαν, ὡς 
ἐκ τῆς ἔγγιςα τιµήσεως ἐφάνη, ἐν ᾗ Ῥω- 
µαίω» τῶν ἐν ἡβῃη ὁ΄ μυριάδες ἠριθμή δη” 
σαν τριῶν ἀποδέεσαι χιλιάδων. 
 Πιμησίθδεος τραγικός. δράματα αὐτᾶ 

4αναΐδες β’, Ἔκτορος λύτρα, ᾿Ηρακλῆς, 

ρα 

Ἰξίων, Καπανεύς, ἸΜέμνων β’, Ἰηνηςῆρες, 
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Ζηνὸς γοναί, Ἑλένης ἀπαίτησις, Ὀρέσης, 
Πυλάδης, Κάσωρ καὶ Πολυδεύκης. 

τιμητεία ἡ τιμή. 
τιµητής. Ἅππιος Κλαύδιος ἦν τιµητής, 

κήνσωρ δὲ παρὰ Ῥωμαίοις ὀνομαζόμενος, 
ὃ ἐσιν ἐξετασής τις τῶν πολιτικῶν διαιτη- 
µάτων», πρὸς τὸ σῶφρον καὶ ἀρχαιότροπον 
ἑκάστου τῶν πολιτῶν ἐπιστρέφων τὸν βίον. 
ἀρχὴ μµεγίση καὶ πασῶν ἐντιμοτάτη παρὰ 
Ῥωμαίοις κέκριται, τοῖς διὰ πάσης γεγονύ- 
σιν ἐνδόξε πολιτείας ἁμωμήτῳ τε βίῳ χρη: 
σαμένοις κληρθµένη. 

τέµιον τὺ σπάνιον παρὰ τοῖς ῥήτορσι. 
τιμιθλκῶν ἕλχων τὴν τιµή», τετέςι βα- 

ουτιμῶν καὶ μεγαλύνω». καὶ ὁ προφήτης "ὁ 
τιμιθλκών τὸν σῖτον δημµοκατάρατος.᾽ 

τιμιώτερος ἐντιμότερος. 
. Τιμόθεος φηναῖος, κωμικὸς τῆς µέ- 
σης κωµῳδίας. τῶν δρωµάτων αὐτὸ ἦν Πύ- 
κτης, Πωρακαταθήκη, ἸΜεταβαλλόμενος ἢ 
ἸΜεταφερόμενος. καὶ Κυνάριο» Τιμοθδέε ὁρᾶ- 
µα, ὥς φησιν “4φήναιος (ρ. 243) ἐν τοῖς αὐ- 
τοῖς αὐτοῦ. 

Τιμόθεος Γαζαῖος γραμματικός, γεγο- 
νὼς ἐπὶ ναςασίε βασιλέως, εἷς ὃν καὶ τρα- 
γῳδίαν ἐποίησε περὶ τῦ δηµοσία τὸ καλθ- 
µένε χρυσαργύρε. ᾖἔγραψε δὲ καὶ ἐπικῶς 
περὶ ζώων τετραπόδω» Φηρίων τῶν παρ 
Ἰνδοῖς καὶ ἄραψι καὶ «4ἰγυπτίοις καὶ ὅσα 
τρέφει «4ιῤύη, καὶ περὶ ὀρνέων ξένων τε καὶ 
ἀλλοκότω» καὶ ὄφεω», βιβλία ὅ'. 

ο Τιμόθεος Θερσάνὀρυ ἢ Νεομέσε ἢ 
Φιλοπόλιδος, Ἰιλήσιος, λυρικός, ὃς τὴν δε- 
κάτη» καὶ ἑνδεκάτην χορδὴν προσέθηκε, καὶ 
τὴν ἀρχαίαν μεσικὴν ἐπὶ τὸ µαλακώτερον 
µετήγαγε». ἦν δὲ ἐπὶ τῶν Εὐριπίδε χρόνων 
τᾶ τραγικᾶ, καθ οὓς καὶ Φίλιππος ὁ ]Μα. 
κεδὼν ἐβασίλευεν, καὶ ἐτελεύτησεν ἐτῶν αἶ, 
γράψας δὲ ἐπῶν νόµες μεσικὺς «ῷ', προ- 
οίµια λς', “ρτεμιν, διασκευὰς ή, ἐγκώμια, 
Πέρσας ἡ Ναύπλιο», Φινείδας, «4αέρτη», 
διδυράμβες τή, ὕμνες κά καὶ ἄλλα τινά. 

4. ὅτι Αλέξανδρος φιλήκοος ἦν, εἴπερ τις 
ἄλλος, τῶν μεσικῶ». Τιμόθεος γὰρ ὁ αὐλη- 
τὴς ἔτι πρόσθεν, ὃν ποτε αὐλβντα λέγουσι 
τῆς 4δθηνᾶς τὸν ὄρθιον »όµον ἐπικαλόμενο» 
ἐς τοσύνδε ἐκπλῆξαι “4λέξανδρο» τοῖς μέλε 
σιν ὧςε μεταξὺ ἀκάσαντα ἀνάῖξαι ἐπὶ τὰ 
ὕπλα" τὸν δὲ φάναι ὅτι τοιαῦτα χρὴ εἶναι 
τὰ βασιλικὰ αὐλήματα" οὗτός τε δὴ ὁ Τι- 

τιµητεία -- τιεμοῦχος 

µόθεος ἀνεληλύθει πρὸς αὐτὸν σπθὀῇ µε 
τάπεµπτος γενόμενος. 

Τιμόθεος ὄνομα κύριον 
δὲ πύργος ἐμπέσοι γέ σοι θιστοφώης 
Πλούτῳ (180). οὗτος ὁ Τιμόφεος πλέσιος 

ὤν, σρατηγὸς “4θηναίω», τεῖχος ᾠκοδόμτου, 
ὃς εἰς τοσᾶτον ἔρθη τύχης ὡς τὸν δαΐμωε 
φαίνεσθαι ὄψει τότῳ. ἐποίαν τε αὐτὸν ἡ 
εἰκόσιν οἱ ζωγράφοι κοιμώμενον, καὶ τὰ 
τύχως φερούσας αὐτῷ εἷς δίκτυα πόλες, 
καὶ πορθὄντα αὐτάς, αἰνιττόμενοι τὴν τό 
δαιμονίαν αὐτοῦ. ἁἀλαζονευόμενος δὲ {πι 
εὐτυχία ὁ Τιμόθεος ἔφη αὑτοῦ εἶναι μᾶ. 
λο» ἢ τῆς τύχης τὰ κατορθώματα” διὸ κά 
ἠτύχησεν ὕςερον νεμεσησάσης αὐτῷ τῆς τι 
χῆς. πολλοὶ δὲ Τιμόφθεοι κωμωδᾶνται, v 
δὲ τὸν «ρατηγὸν λέγει. 

Τιμοκλῆς θηναῖος κωμικός. τῶν ὁρα- 
µάτω» αὐτοῦ ἐςὶ «{ημοσάτυροι, Κότανυρες 
Καύνιοι, Ἐπιςολαί, ᾿Επιχαιρέκακος, Φιλοῦ» 
χασής, Πύκτης, ὥς φησιν 4θήναιος ἐν 49 
πνοσοφιςαῖς. 

Τιμοκλῆς ἕτερος, καὶ αὐτὸς κωµαε-Ἡ 
τῶν ὁραµάτων αὐτοῦ ἐςὶ «4ιονσιώρε. 
Πολυπράγµω», Ἰκάριοι, Añloc, «4{ή9τ, 49 
νυσος, Ἰκονίσαλος, Πορφύρα, τις καὶ ὃν 
χεῖ Ξενάρχε εἶναι, Ἡρωες, «{ρακόντιο, M 
αιρα (ἑκαίρας δὲ ὄνομά ἐςιν ἡ Νέμβς 
Ὀρέσης, ΙΜαραθώνιοι, καὶ ἄλλα. 

Τιμοκρέω» Ῥόδιος, κωμικὸς κα 5 
τὸς τῆς ἀρχαίας κωμωδίας. διεφέρεν « 
πρὸς Σιμωνίδην τὸν τῶν μελῶν ποιητή; 5» 
Θεμισοχλέα τὸν θηναῖον, εἲς ὃν Figen 
φόγον δὲ ἐμμελᾶς τινὸς ποιήµατος. yrer 
δὲ κωμῳδίαν εἲς τε τὸν αὐτὸν θεμισμώ! 
καὶ εἷς Σιμωνίδην τὸν µελοποιόν, καὶ αλλο. 

Τιμόλαος {αρισαῖος ἐκ Μακιδονς 
ῥήτωρ, “ἄναξιμένους τοῦ {αμψακηνο ϱἩ 
Φητής, ὃς καὶ ποιητικῶς ἔχων παρο: 
βαλε τῇ Ἰλιάδι στίχο» πρὸς στίχον, 
ἐπέγραψε τὸ σύνταγμα Τρωικός. "με 
ἄειδε Φεὰ Πηληιάδεω χιλπος, ἦν πι 
xeros χεχολωμένος εἵνεκα κούρης, οὐλορ' 

νη», Ἡ Ἰ μυρί “χαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε μα 
νοις, ὅτε Τρωσὶν ἄτερ πολέμιζον ἄνωσε- 
πολλὰς ὃ᾽ ἰφδίμες ψυχὰς Αιδι προῖεν" 
Ἕκτορος ἐν παλάμῃσι δαϊζομένων ὑπὸ dee 
ἔγραψε καὶ ἄλλα τινά. εξ. νν. Ἰδαῖος «ὔ 

γρης. 
τιμοῦχος. ὅτως καλᾶσι τὰς αρχ 

"ὁ Τιμθάι 



τιμῶμαι --᾿Τισαμενός 

(ήνιοι" "τάς γε μὴν τιμούχες καθῆραι 
ν τὴν πόλιν οἷα δὴ λυμάτων τινῶν καὶ 
ρμάτων» ἀπηλλαγμένην" (αἴ. ν. ᾿Επίκου- 
xtr.). 

μῶμαι' '' Σωκράτης ὁ φιλόσοφος κα. 
ασθεὶς ἔφησεν' ἕνεκα μὲν τῶν ἐμοὶ δια: 
μένω» τιμιῶµαι τὴν δίκην τῆς ἐν πρυ- 
υ σισήσεως.᾽ καὶ οἳ θάνατον αὐτοῦ κα- 
σαν’ MDiog. 1.. 3 42). 
μώμενον ἀντὶ τὸ ζημιούμενον' '"ὄνο- 
νον ἐςὶν ἔργα τιμώμενο», ἀντὶ τὸ ζη: 
ενον᾽ τίµησις γὰρ καὶ ἡ ζημία. ἢ τὸ 
όμενον καὶ ἐπιτίμια ὑπέχον. 
ίµω» Φλιάσιος, καὶ αὐτὸς φιλόσοφος 
ΙἹύρρωνος ἀγωγῆς, ὅ γράψας τοὺς κα- 
ες σίλλες ἤτοι ψόγες τῶν φιλοσόφω», 
ι γ. 
ίµω» ὁ µισάνθρωπος, καὶ αὐτὸς φι- 
ος, ἀποςρεφόμενος πᾶσαν ἄἄρεσιν. 
ίµω» ὄνομα κύριον, ὁ µισάνθρωπος 
µενος. ἦν δὲ καθαρός. ο. ν. ἀπορρῶ- 

(μω»ίδης ὄνομα κύριο». 
μῶνται ζημιδσι, καταδικάζασι»' 'οἵγε 
μεραῖοι τὸν Φιλόδημον τιμῶνται πρὸς 
μµεύσει καὶ φυγῆς ζημία. 
μωρεῖν ἀντὶ τοῦ βοηύεἴν, καὶ τιµω- 
; ἐκδικητής. ''οἳ δὲ ᾧοντο αὐτὸν τιµω- 
φῖχθαι τοῦ Attius φόνα.. 
μωροῦντος ῥοηφοῦντος, ἐκδικοῦντος" 
νός '"ἐμοὶ Φοκεῖν, τοῦ «4{ιονύσε τιµω- 

ος παρθένῳ δυςυχεῖ καὶ παφούσῃ τρα: 
ις ἄξια.' “"ἀποθανόντων τῶν ἆγαῦ ῶν 
ύπων ὁ θεὸς τίθεται πρόνοιαν καὶ 
: καὶ τιμωρεῖ τοῖς ἀθίκως ἀνῃρημένοις. 
γᾶν Ἀρύσιππος ἐν ΙΜεγάροις καταχθῆ- 
ἵνα χρυσία ζώνην πεπληρωμένην ἐἔπα- 
ον. ἀπέκτεινε δὲ ἄρα αὐτὸν πανδοκεὺς 
— ὀψισῶέντα, ἐποφθαλμίσας 
πυσίῳ" εἶκα ἔμελλεν ἐκκομίζειν ἐφ᾽ ἁμά- 
γούσης κόπρο», ὑποκρύψας ἐν ταύτῃ 
τεφονευµένον. ἡ τοίνυν ψυχὴ τοῦ τε- 
τος ἐφίσαται ΙΗεγαρεῖ τινί, καὶ λέγει 
τε ἔπαθε καὶ ὑφ ὅτου, καὶ ὅπως 
Μζεσθαι µέλλοι καὶ κατὰ ποίας πύ- 
ὃ δὲ οὐκ ἤκεσε ῥᾳθύμως τὰ λεχθέν- 
νεφαῖος δὲ διανωςὰς καὶ παραφυλάξας 
εεύγες ἐπελάβετο, καὶ ἀνίχνευσε τὸν νε- 

καὶ ὃ μὲν ἐκάφη, ὃ δὲ ἐκολάσθη.” 
ζώνη οἱ Οἷο, de divin. 1 27. 

108! 

τιμωρῶ σοι βοηὐθῶ σοι. τιμωρῶ 
σε δέ. 

τινάξαι διαρρῆξαι, κόψαι" ἐν ἐπιγράμ- 
ματι (ΑΡ 5 230) “"αὐτὰρ ἐγὼ τὸ πρὶν μὲν 
ἐκάγχασα, δεσμὰ τινάξαι οἰόμενος, 

τίνειν διδόναι, καὶ τῖνε ἀποδίδευ. 

τιν»Φαλέοισι χλιαροῖς, Φερμοῖς' Ὁ Ni- 
cand. Alex. 463) 'Ἱτινδαλέοισι κατικμήναιντο 
λοετροῖς, χλιαροῖς, Φερμοῖς καθυγρανθεί- 

Ίσα». 
τιν»ύμενος (Ποπ. ω 325) ἀπαιτούμενος, 

ἀποδιδόμενος. 
τίννυνται (Ποπ. Ί 260) τιμωροῦνται. 
τίοντες τικῶντες. 

Τίος τόπος. 
τί οὐ γενήσῃ ἰὼν ἐς “ρβέλας: εἵ. ν. 

τίς οὐ γενήσῃ. 
τί οὐκ ἀπήγξω, ἵνα Θήβηασιν ἥρως 

γένῃ:’' κέχρηται αὐτῇ Πλάτων ἐν Ἰενελάῳ, 
παρὰ δὲ τὴν ἱςσορίαν" οἱ γὰρ ἐν Θήῤαις ἕαυ» 
τοὺς διαχειρισάµενοι οὐδ᾽ ἡςινοσοῦν τιμῆς 
ἠσιοῦντο. 

τί οὐ» ἔτι ζῇ τῶν κοράκω» πονηρίᾳ (Α 
Thesm. 874); τοῦτό φησιν, ὅτι πονηροὶ οἱ 
χόρακες, διότι µέχρι καὶ νῦν οὐκ ἐσπάρα- 
Ἑάν σε. 

τέπτε τί δή. 
Τίρεως. Ῥ]πίατομ. Α]εχ. 30. 

ΤίρυνθΦος ὄνομα ὄρους. 
τίς ἀντὶ τοῦ οὐδείς' «4αβίδ (85. 82 1) 

“ὁ φεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; σηµαίνει 
δὲ τὸ τίς διάφορα. "τίς ἔγνω νοῦν κυρία; 
καὶ "τίς ἐκέερησε τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ; τίς 
ἔστησε τὰ ὄρη σταθμῷ:ι . (Περὶ. 40 13 
οἱ 13). τὸ τίς ἐνταῦθα οὐ τὸ ἄπορον παν- 
τελῶς ἀλλὰ τὸ σπάνιον δηλοῖ, ὡς τὸ "τίς 
ἀναςήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένοις; (Β». 
93 17) καὶ "τίς ἐσιν ἄνθρωπος ὁ Φέλω» 
ζωήν". (Ρε. 393 19). καὶ παροιμία ᾿"ἀεί τις ἐν 
Κύδωνος, ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως δεχομένων 
τοὺς ξένους, ἀπὸ ἸΚύδωνος Κορινθία φιλο- 
Ἑένως ὁιατεθέντος ὑπερβαλλόντως. οἵ. ν. ἀεί 
τις ἐν Κ. 

τῖσαι καὶ τίσασθαι ἀποθᾶναι' ᾿'ὁ δὲ 
4αρεῖος ὁ Περσῶν βασιλεὺς ὡς ἔσχε τὴν 
ἀρχήν, ἐπεθύμησε» Ὀροίτεα τίσασθαι πάν- 
των τῶν ἀδικημάτων εἵνεκα" Ἡρόδοτος (3 
127). 

τισάµενος τιµωρήσας. 
Τισαμενός ὄνομα κύριον. 
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τισαμενοφαινίππ ους. ὁ Τισαμενὸς 

ὡς Ἑένος καὶ µαστιγίας κωμρδεῖται, ὁ δὲ 

Φαίνιππος ὡς σνώδης καὶ ἠταιρηκώς (8ε].. 

A Ach. 603). 

τίς ἀμφὶ χαλκοφάλαρα δώματα κτυ- 

πετ Ach. 1071) ἀντὶ τοῦ πολύχαλκα. τρα- 

γικώτερον λέγει διὰ τὸ μεγαλορρῆμον τοῦ 

«Ἱαμάχου. 
Τίσα» δρος ὄνομα κύριον. 
τές ὁ) οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐςι κατθα- 

»εῖν, τὸ κατδανεῖν δὲ ζην" Εὐριπίδα. "τὸ πνεῖν 

δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κώδιον;"' παρὰ 

τὸ ἐκ Φρίξου Εὐριπίδε. 
τίσειαν (Ποπ. «4 49) ἀποδοῖεν. 

τίς εἰς ἀναπαύλας! αὗται πορῦμευτι- 

καὶ παρὰ Χάρωνος πεύσεις καὶ κηρύγματα 

(Α Ran. 186): τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κα: 

κῶν καὶ πραγιιάτων;--- χρησιμεύᾶσι (οί, ν. 

ἀναπαύλας). λέγεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἀνηνύτων" ἐν ᾧ τρόπῳ φαμιὲν χύτρα» ποι- 

χίλλεις. ἀνήνυτα δὲ καὶ τὰ ἐν Ἅδου. διὰ 

τοῦτο οὖν Όὄνου πόκας ἀνεπλάσατο ποιητι- 

κῶς. 

ΤΓισίας ὁ τιμώμενος. 

τίσις τικωρία, ἀπόδοσις. 

τί σοι ὁ πόλλων κεκιδάρικεν; 

ἀντὶ τᾷ τί σοι ἐμαντεύσατο. 
τίσο μαι τιμωρήσομαι, ἀπαιτήσω. 
τίς οὐ γενήσῃ ἰὼν ἐς “ρβέλας:᾽ Αρ: 

βέλη πόλισμα Σικελικόν, εὐεξαπάτητοι δὲ οἱ 

ἐνοικᾶντες ἐκεῖσε ἐδόκεν εἶναι, 

τίς πατέρ) αἰνήσει', εἰ μὴ κακοδαί- 

µονα τέκνα; ἴσως ἐπὶ τῶν προγονικὰ ἄν- 

ὁραγαθήματα προφερόντω». 

Τισσαφέρνης ὄνομα κύριον. καὶ κλί- 

νεται εἷς ους. 

τές τῇ δεί οἱ σπένδοντες ἔλεγον | τίς τῇ- 

δε; ἀντὶ τοῦ τές πάρεςιν; εἶτα οἱ παρόντες 

εὐφημιζόμενοι ἔλεγον 'πολλοὶ κἀγαθοί.” τᾶτο 

δὲ ἐποίην οἳ σπένδοντες ἵνα οἱ συνειδότες 

τι. ἑαυτοῖς ἄτοπον ἐκχωροῖεν τῶν σπονδῶν 

δαν. Α Ῥας, 967). 
τές τρόπος ἵππων; παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἀλλοκότων" ᾿ εταγένης Θουριοπέρσαις τίς 

τρόπος ἵππων; ὡς ὃ ὀργοῦνται τὸν βαρβα- 

ρικὸ» τρόπον οὗτοι,” 

᾿πέσω ἀποδώσω. 
τίσωσι τιµήσωσι». ἢ τιµωρήσονται. 
τιταίνων. 

Τιταιρώνιον ἀκρωτήριον. 

τισαμενοφαινίππους -- τίτὃη 

Τιτακίδαι δῆμός ἐφι τῆς «Αἰωτίης 

φυλῆς. µήποτε δὲ ἀπὸ Τιτακοῦ ὠνομάσν 

σα», οὗ μνημονεύει Ηρόδοτος 575. Βαη. 

ΤΓιτᾶνας βοᾶ». ἐβοήθον γὰρ τοῖς ο 

| θρώποις ἐπακούοντες, ὡς Νίκανδρος ὃν : 

Αἰτωλικῶ». ἐνομίζοντο δὲ τῶν πριαπωὀή 

Φεῶν εἶναι. 
Τιτᾶνες οἳ καταχθύνιοι δαέμονες. 

Τιτανίδα γῆν οἳ μὲν τὴν πᾶσαν, » 

δὲ τὴν Αττικήν, ἀπὸ Τιτηνίη ἑνὸς τῶν Τ: 

τάνων ἀρχαιοτέρα, οἰκήσαντος περὶ Ἠαρι 

θῶνα, ὃς µόνος οὖχ ἐκεράτευσεν ἐπὶ τε 

θεούς, ὡς Φιλόγορος ἐν Γετραπόλει, 

ὁ) ἐν ἆ ττικῶν. 
τίτανον λευκὸν ἢ γύψον, κονίαν' 

Θος διακεκαυµένη, ἣν πάλαι εν τα, 

νῦν δὲ ἄσβεςον καλᾶσι”' (ῷτοςορ. 6οὔι.27 

Τιτανῶδες βλέπειν καταπληκτατι, 

φοβερό». καὶ Τιτανικὸν σπέρμα” αλ 

νός “ὃ δὲ ἐν τοσούτω κακῷ ὦν οὐκ ἐπί 

Ψετο τῆς βδελυρᾶς ἐκείνης καὶ ἀδέα στ 

γραφῆς, ἣν ὁ Γαργήττιος, ὥσπερ οὔν τὸ 

ἐκ Τιτανικῶν σπερμάτω» φύντα, τῷ * 

προσετρήψατο.". οἳ. ν. κηλίς. 
Τιταρήσιον (Ποπι. Β 751) ποταμός. 
Τιτάρωνος. 
τί ταῦτα; ἀντὶ τοῦ ὁνὰ τί" 4ριο: 

νης «ΤΝ. 480) "τέ ταῦτ ἔχεσαι κεῖνον αἶτε 
µεθα βαρέως τε φέρομεν.᾿' 

τίτθαι' Αριςυφάνης (Έα. 725) 1 

ὥσπερ αἱ τίτθαι γε σιίζεις κακῶς. οἵτν 

καλοῦνται αἳ τοῖς τιτθίοις καὶ τῷ γάλαν 

τρέφασαι τὰ παιδία" αἴτινες διὰ τὸ μὴ 
νασθαι τὰ παιδία ὁλοκλήρες τὰς τρο:: 

ἐσθίει» διαμασώμεναι, οὕτω μετὰ τὸ κατά 
γάσασδαι τὰ ἐδέσματα ἐξαιροῦσαι τὸ 5 

στόματος ἐντιδέασι τοῖς τῶν παιδίων. εἴε 

συμβαίνει τὰς ἀγ»ώμονας ὀλύγα κεὲν διδο: 

τοῖς παιδίοις, αὐτὰς δὲ κατεσθίειν τὰ πὶε 

ονα. οὕτως ὁ Κλέων ὀλίγα τῷ δήµω χο 
ζόμεένος, τὰ πλείω αὐτὸς οι. μας 

µενος γὰρ τῷ μὲν ὀλίγον ἐντιθεῖς, αὐτὸς 
ἐκείνη τριπλάσιον κατέσπακας."' 

τίτδη τροφός, µάμμη. ὅσα δὲ ρε 

μεμάρανται καὶ ῥεδυμάᾳ διέφΦαρται µε 

ράκια, ταῖς τίτθαις ἀπομύττειν χαὶ τοῦ 

γυναιξδὶ λούειν ἀποπέμψατε, καὶ orariu 

παρὰ ταύταις στωμύλλεσθαι καὶ λαλεῦν πἩ 

κρόχης καὶ στηµόνων ἐάσωμεν. καὶ τή 

θεία ἡ ἐπιμέλεια, ο. ν. πλαγγόνω». 



τωεθοία — Τληπόλεμος 

τιτθοί οἱ µιαζοί. 
υ τιτθοί µαςοέ, ἤτοι τῶν μαζῶν τὰ ἄκρα. 

τίτλος διαφέρει κεφαλαίµ. καὶ ὃ μὲν 
ήατθαῖος ἔχει τίελες ή, κεφάλαια τνέ, ὁ 
δὲ ἸΜάρκος τίτλες µή, κεφάλαια Άς', ὁ δὲ 
Auxũc τίτλες πγ, κεφάλαια τµή, ὃ δὲ Ἰω- 
εέννης τέτλες ή, κεφάλαια σλβ’. 

Τίτος βασιλεὺς Ρωμαίων, Βεσπασιανᾶ 
υὲός, ἀνὴρ πᾶν ἀρετῆς συνειληφὼς γένος, 
εὓς πρὸς ἁπάντων ἔρως τε καὶ τρυφὴ τοῦ 
Φ νητοῦ προσαγορευθῆναι γένας. εὐγλωττύ- 
τατός τε γὰρ καὶ πολεμικώτατος καὶ µετρι- 
ὤτατος ἦν, καὶ τῇ μὲν «{ατίνων ἐπιχωρίῳ 

γλώστη πρὸς τὰς τῶν κοινῶν ἐχρῆτο ὅιοι- 
χήσεις, ποιήματα δὲ καὶ τραγῳδίας "Ελλάδι 
φω»ῇ διεπονεῖτο. 

ἐπεὶ δὲ ἠρήκει τὰ “Ἱεροσύλνμα ὁ ΊΤΐτος, 
Συρία τε πᾶσα καὶ «4ἴγυπτος καὶ ὗσα τῇ 
Παλαιστίνη πρόσοικα γένη ἐστεφάναν τὸν 
ἄνδρα, νικητὴν ἀνακαλοῦντες. ὃ δὲ διωῦεἴτο 
τοὺς στεφάνες, οὖν αὐτὸς λέγων εἰργάσθαι 

ταῦτα, Φεῷ δὲ φήναντι ὀργὴν ἐπιδεὸωκέναι 
τὰς ἑαυτοῦ χεῖρας, οὕτως ἦν μέτριος καὶ 
σωφροσύνης µεστός. Ίο. Antioch. p. 847. 

ε ἐπὶ δὲ Τί τάτου τὴν Ἱερουσαλὴμι πο- 
λιορκοῦντος Ῥωμαϊός τις τῶν ἱππέων δοκι- 
μιώτατος τοὺς Ἰηδαίως ὠψθμένεης κατὰ τῆς 
φάραγγος Φεασάμενος, ἐκ πλαγίη παρελαύ- 
νων τὸν ἵππον ἁρπάζει τινὰ νεανίαν φεύ- 
γοντα, στιβαρὸν κατὰ τὸ σῶπια καὶ ὠπλισμέ- 
»0», ἐκ τοῦ σφυροῦ ὁραξάµενος, ἑαυτὸν ἐἔπι- 

χλίνας τοῦ ἵππε τρέχοντος καὶ τὸν Ἰηδαῖον 
ἔφιππον καταδιώκοντος. καὶ τοσοῦτον τῆς 

δεξιᾶς τόνον καὶ τῷ λοιπδ σώματος ἐπιδει- 
Ἑάμενος καὶ τῆς ἱππικῆς τέχνης τὴν ἀρετὴν 
ἔτι, ὥσπερ τι χειμήλιον» ἠκε τῷ Καίσαρι κο- 
μµίζων τὸν αἰχμάλωτον. ὁ δὲ Τίτος ὑπερθαν- 
µάσας τῆς ἰσχύος τούτου καὶ δυνάμεως τὸ 

ἀήττητο», δώροις αὐτὸν ἀμείψας, τὸν λη- 
φδέντα ἀπέκτεινε. Ἰοδερ]. Β. 1.6 15. 

4 Τίτος σρατηγὸς 'Ρωμαίων». τούτῳ δὲ 
ἐγεγόνει πάντα κατὰ νοῦν, καὶ ταὐτομάτου 
συνεργήσαντος, τὸ δὲ πολὺ διὰ τὴς αὐτοῦ 
προνοίας ἁπάντων κεχειρισµένων. πάνυ γὰρ 
ἀγχίνους, εἰ καί τις ἕτερος, ὢν οὗτος γέγο- 
νε». οὕτως γὰρ εὐστόχως ἐχείριζε καὶ νθνε- 
χῶς οὐ µόνον τὰς ποινὰς ἐπιῤολὰς ἀλλὰ 
καὶ τὰς κατ Ἰἰδίαν ἐντεύξεις, ὦσθ' ὑπερβο- 

υλὴν μὴ καταλιπεῖν' καίτοι γε νέος ἦν κοµι- 
δῇ, πλείω γὰρ λ΄ ἐτῶν ὃκ εἶχε, καὶ πρῶτος 

Ρ 
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εἲς τὴν Ελλάδα διέβη μετὰ στρατοπέδων 
(Ρο]γὺ. 17139). ’ 

τέτοῦτό σοι τὸ πυρρόν ἐστιν; Κινη- 
σίας σε κατατετίληκεν;' (Α Εοε]. 329) οὗτος 

μαλακὺς ἦν. 
τιττυβίζετε ποιὸν ἦχον ἀποτελεῖτε. καὶ 

Ἠάβριος ἐπὶ χελιδύνος (1398) “ταύτης ἀκού- 
σας μικρὰ τιττοβιζούσης. 

Τιτυός. οὗτος ἐρῶν τῆς «{ητοῦς κατέ- 

σχεν αὐτὴν τᾶ κρηδέµνε" ἧς παῖδες 4πόλλων 

καὶ “ρτεμις κατετόξευσαν αὐτὸν καὶ ἀνεῖ- 
λον. καὶ νῦν, φασί», ἐν τῷ ἆδῃ κολάζεται, 
ἔχων ῥέλη ἐμπεπαρμένα τῷ ἥπατι. Νοπη. in 
Greg. Naæz. stel. p. 171. 

τιτυσκύµενος σοχαζόµενος, ἀπὺ µε- 
τοχῆς εἲς ῥῆμα (9εἈ. Hom. 80). ἔσι δὲ πα- 
ρἆ τὸ θεῶ δῶ τὸ τύω τύσω τιτύσκω. 

τιτώ (ΟαἱΗπιας]. fr. 206) ἡ ἡμέρα. 
τῖφος ὁ κάθυγρος τόπος. 
Τἴφυς. 

τέ φῶι τί εἴπω. 
τίω τὸ τιμῶ. 
τλῆ ὁ' Ἡρη (Ἠοπι, Ε 8932) ὑπέμεινε. 
τλῆ νι ὑπόμεινον. 
τλήµονος ἐλεεινοῦ. 
τλήμων τολμηρά, ἀναιδης' (8 ΕΙ. 275) 

'ᾗ δ' ὧδε τλήµων ὥστε τῷ µιάςορι Ἑύνες, 
ἐρινὺν οὔτιν ἐκφοβεμένη.” 

τλῆναι ὑπομεῖναι. 
τληπαθής ὑπομένων ἐν τῷ πάσχειν. 
Τληπόλεμος ὁ τὰ τῆς βασιλείας τῶν 

Αἰγυπτίων πράγματα μεταγχειριζόµενος ἦν 
μὲν κατὰ τὴν ἡλικίαν νέος, καὶ κατὰ τὸ συ- 
νεχὲς ἐν τῷ στρατιωτικῷ βίῳ διεγεγόνει µε- 
τὸ φαντασίας, ἦν δὲ καὶ τῇ φύσει µετέωρος 
χαὶ φιλόδοξος, καὶ καθόλε πολλὰ μὲν εἲς 

πραγμάτων» λόγο» ἀγαθὰ προεφέρετο, πολλὰ 
δὲ καὶ κακά. στρατηγεῖν μὲν γὰρ ἐν τοῖς 
ὑπαίθροις καὶ χειρίζειν πολεμικὰς πράξεις 
δυνατὸς ἦν», καὶ ἀνδρώδης ὑπῆρχε τῇ φύσει, 
καὶ πρὸς τὰς στρατιωτικὰς ὁμιλίας εὐφυῶς 

διέκειτο" πρὸς δὲ ποικίλων πραγμάτων χει- 
ρισµόν, δεύµενον ἐπιστάσεως καὶ »ήψεως, 
καὶ πρὸς φυλακὴν χρημάτων καὶ καθόλου 
τὴν περὶ τὸ λυσιτελὲς οἰκονομία» ἀφυέσατος 
ὑπῆρχε πάντων" ᾗ καὶ ταχέως οὐ µόνον 
ἔσφηλεν, ἀλλὰ καὶ τὴν βασιλεία» ἠλάττωσε. 
παραλαβὼν γὰρ τὴν τῶν χρημάτων» ἐξεσίαν 
τὸ μὲν πλεῖςον µέρος τῆς ἡμέρας κατέτριβε 
σφαιρομαχῶν καὶ πρὸς τὰ µειράκια διαµιλ- 

3 

«υὁ 
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λώμενος ἐν τοῖς ὅπλοις' ἀπὸ δὲ τούτων γι- 
νόµενος εὐθέως πύτες συνῆγε, καὶ τὸ πλεῖον 
µέρος τὸ βίη περὶ ταῦτα καὶ σὺν τότοις 
εἶχε τὴν διατριβή». ὃν δέ ποτε χρόνο» τῆς 
ἡμέρας ἀπεμέριξε πρὸς ἐντεύξεις, ἐν τούτῳ 
διεδίδα, μᾶλλον ὅ”, εἰ δεῖ τὸ φωινόμενον 
εἰπεῖν, διερρίπτει τὰ βασιλικὰ χρήματα τοῖς 
ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος παραγεγονόσι πρεσβευταῖς 
καὶ τοῖς περὶ τὸν «4ιόνυσον τεχνίταις. κα: 
Φόλα γὰρ ἀνανεύειν οὖκ ᾖδει, τῷ δὲ πρὸς 
χάρω ὁμιλήσαντι πᾶν ἐξ ἑτοίμα τὸ φανὲν 
ἐδίδε (Ρο]γὺ. 16 21). 

τλήσομαι ὑπομενῶ. 
τλητικῶς ὑπομονητικῶς. 

τµαγέν κοπέν. 
τμήδην τμητικῶς, 
τµηήφείσης κοπείσης. 
τμῆμα χόμµα. 
τιῆσις ἡ τομή. 
τμητικός ö τέµνων. 
τμητοῖς ὑὁλκοῖς ἐγκύρσαι (5 ΕΙ. 863), 

τοτέςι τοῖς λώροις, τοῖς ἱμᾶσιν,. ὀλκὲς ὂν 
ἀντὶ τῶν ἱμάντω», οἷς εἱλκύσθη Ὀρέσης πε- 
σὼν ἐκ τοῦ ἅρκατος. 

Τμῶλος ὄνομα ὄρες. 
τμώμενος ἀποτεμνόμενος. 
τὸ ἀπὸ τῆς Παλληνίδος τὺ φοβερόν, 

ἀπὸ τῆς ἐπὶ Παλληνίδι µάχης, ἐν ᾗ ἡττή- 
Φησα» ᾽4θηναῖοι. ο, ν. Παλληνικὺν βλέπειν. 

τὸ ἀἁρνίον σοι λελάληκεν. οί, v. ἂρ- 
νίο». 

τὸ βασιλικὸν βοίδιον. ἐπὶ ΠΠτολε- 
µαίι βοῦς ἀπέτεκεν ἓξ βοίδια, πρὸς οἰωνᾶ 
δὲ ἀγαφθᾶ τὸ συμβησόµενον λαβὼν ὁ Πτο- 
λεμαῖος προσέταξεν ἐν τοῖς βασιλείοις τρέ- 
φεσθαι μετὰ πάσης ἐπιμελείας' διὸ βασιλι- 
κὸν ἐκλήθη. 

τὸ γὰρ ἐσλεύσσει»ν οἰκεῖα πάθη, µη- 
δενὸς ἄλλη παραπράξαντος, µεγάλας ὀδύνας 
ὑποτείνει' (8 Αἱ, 360), οἷον μηδενὸς συµπρά- 
Ἑαντος καὶ µετασχόντος τῶν ἁμαρεηιιάτων' 
ἡ γὰρ κοινωνία τῶν ἁμαρτημάτων φέρει τὴν 
παραμυδία». 

τὸ γὰρ τὴν» φροντίδ᾽ ἔξω τῶν κακῶν 
οἰκεῖν γλυκύ”' (508 1289). 

τό γε αὑτοῦ µέρος κατὰ τὴν αὐτοῦ 
προαέρεσιν' «4ἰλιανός ''τί γὰρ μαθὼν ἐτόλ- 
µησε τό γε δὴ αὐτοῦ µέρος δουλώσασθαι 
μάιδοῖς Πέρσας. 

τό γε ἠκον ὅσον ἐπ αὐτῷ, ὅσον ὃν- 

τλήσοµαι - τοιουτονὶ Θεμιστοκλῆς 

νατόν, 
τὸ δέ µοι τοῦτο δέ μοι. 
τὸ 4ίωνος γρύ. οὗτος ὁ «4ίω» Αλέο 

δρεὺς ἦν τὸ γένος, διαβόητος δὲ ἐπὶ φὶ- 
σοφία, ὃς ἔχων ἀδελφὸν παλαιστή», Τόέν 
καλούμενο», λοιδορούμενος ὑπό τινος τ. 
ἀνταγωνιστῶν αὐτοῦ καὶ ἀκέων ῥητὰ :: 
ἄρρητα, καὶ πολλῦ ὄχλη ἐπακολεύθθντο. 
αὐτὸς μὲν ὀδὲν ἐφθέγξατο, κατεσταλμύ» 
τὸ τῆς σοφίας παράγγελµα τηρῶν», ἐντὺς ὁ 
τῶ ἰδίη πυλῶνος γενόμενος καὶ μηδὲν ὁρί 
ὑποφήνας εἶπε πρὸς τὸν νεανία» οὐδὲ γε 
ὃ δὲ ἀθυμήσας ἀπήγξατο. εἴρηται τὸ ΤΕ 
ἐπὶ μικρᾶ καὶ τᾶ τυχόντος, καὶ ὁ ῥύπος τ 
ὄνυχος. 

τὸ ἐπίπαν τὸ σύνολον. 
τὸ Ἡσιόδειο» γῆρας, ἐπὶ τῶν ἴπῳ 

γήρω»" φέρεται γὰρ καὶ ἐπίγραμμα Ποὺς 
ϱ6 τοιῶτο ''χαῖρε δὶς ἡβήσας καὶ δὶς ταφ 
ἀντιῤολήσας, Ἡσίοῦ', ἀνθρώποις µέτ 

ἔχω» σοφίης.'' 
τὸ Φερμὸν» τοῦ ὀβελοῦ, ἐπὶ τῶ ο 

ρεµένων τὰ χείρονα ἀντὶ τῶν κρειττύνο. 
ᾗ παροιμία ἀπὸ τῶν ἀπείρως ὁρασσομύ» 
κατὰ τὸ πεπυρωμένον τῶν ὀβελίσκων. |" 
µνηται αὐτῆς Φοφοκλῆς. 

τοιαίδε πράξεις. 58ΟΒ 895. 
τοιᾶσδε τοιαύτης. 
τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πᾶε 

᾿χερύντιός τε σκόπελος αἱματοςαγὴς φΕ 
ρὔσι, Κωκυτᾶ τε περίδροµοι κύνες, ἴἔχε- 

9 ἑκατοντακέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα αἩ 
διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνθάψεται Τῷ 
τησία µύραινα. τὼ »εφρὼ δέ σου αὐτος 
ἐντέροισιν ἡματωμένω ὁιασπάσονται Πε 
γόνες Τιράσιαι, ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον ä 
µήσω πόδα” (Α Ran. 479). 

τοιαυτί τοιαῦτα. 
τοιγὰρ ἐγώ ἐγὼ μὲν γάρ. 
τοιγαροῦ»ν ἀμέλει, ὅφεν δή, ἐκῶν, ὃν 

τῦτο δὴ οὗ». 
τοιγάρτοι τάτο γὰρ ἕνεκεν, 
τοῖι» ἀντὶ τῇ σοί, δωρικῶς" (ΑΡ 6138 

“καὶ πολιὴν λευκών κεῖραι ἀπὸ κροτάφ» 
τοῖιν. ἀλλ ἐπένευε.'' 

τοίνυν διὰ γὰρ τᾶτο. ἢ ἐν. 
τοῖο τοιότα. καὶ τοῖος τοιᾶτος, α 

τοῖο» τοιᾶῦτο». 
τοιβτο»ὶ Θεμιστοκλῆς οὐ πώπόί 

ἐπενόησεν Αριστοφάνης, ἢ διὰ τὸ τη 



τοιουτῶδες -- τοµίας 

τὸν Πειραιᾶ, ἢ ὅτι σοφίας δόξαν ἄπη- 
(το Θεμιστοκλῆς, σαφη»ίσας “4φηναίοις 
Ἰοῦέντα χρησμό», '"τεῖχος τριτογενεῖ ξύ- 
διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς. ἄλλων δὲ ἄλλα 

τω» Θεμιστοκλῆς ἔφη τὰς τριήρεις λέ- 
ξύλινο» τεῖχος (δεἈ. Α Ἐα. 882). 
ριθτῶδες τοιῶτον" '' οὐδὲν ὁτιῶν ἐβε- 
Φη τοιστῶδες. 
ὐ Ἱππάρχα τειχίο». Ἴππαρχος ὁ Πει- 
Ιάτα περὶ τὴν “καδήμειαν τεῖχος (ῴκο- 
σε, πολλὰ ἀναγκάσας ἀναλῶσαι τοὺς 
αίες. : ὅφθεν καὶ ἐπὶ δαπανηρῶν πραγ- 
ιν ἡ παροιμία εἴρηται. 
οἴς Ἱπποκράτας υἱέσιν εἶξεις, καί 
αλδᾶσι βλιτομάμμαν (Α Nub. 997), 
ὑώδεις τινὲς καὶ ἀπαίδευτοι ἐκωμῳ- 

}' καὶ τάχ᾽ ἂν εἴησαν προκέφαλοέ τινες, 
’ Γεωργοῖς φησὶ καὶ ἐν Τριφάλητι. καὶ 
Ἶλις «4{ήμιοις '' Ἱπποκράτεας τε παῖδες ἐμ- 
ιοί τινες, ῥληχητὰ τέκνα κἀδαμῶς τοῦ 
8. τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν» ΊΤελέσιππος 
ρφῶ» Περικλῆς. 
οἷς ὀρ9 ὥς. ὅτι τὸ τοῖς ὀρθῶς ὑπ' 
γρωσθεῖσι πεισθῆναι μείζονος τῆς ἀρε- 
ὗ Ζήνων ποιεῖται γνώρισμα τὸ γνῶναί 
αὐτὸν ἐξ αὑτᾶ τὰ δέοντω, τὴν Ἡσιόδε 
ρµόττων ῥῆσιν, άτος μὲν πωνάρισος 
| εἰπόντι πίδηται” λέγω», ἀντὶ τᾷ νοή- 
ιάνθ’ ἑαυτῷ (Π]αη. οἱ. 7 p. 244 Ὦ). 
οἴς πολλοῖς τθβολδ (Λ Eq. 9601), το- 
τοῖς εὐώνοις. 
οἴς τεκᾶσι γὰρ ὁδ εἰ πονεῖ τις, δεῖ 
μνήμην ἔχειν (800 608). τιτέςιν, ὅταν 
ππὲρ γονέων πονῇ, μὴ ἡγεῖσθαι πόνον 
τὸν κάµατο». 

οἴς φΦά»8σι τοῖς ἤδη γεγονόσι. 
οίχαρχος ἐπὶ νεὼς ὃ ἄρχω» αὐτῆς. 
άρχε δὲ πρωρεύς, πρῳρέως δὲ κυβερνή- 
κυβερνήτε δὲ »αύκληρος (Artemid. 1 88). 
οιχωρύχημα γαλῆς τοίχε ὀπή. 
τοιχωρύχος κλέπτης, λῄσής. τοιχο: 
της δέ. 

τὸ καλῶς ἔχο» τὸ συμφέρον" Οἰδίπες 
Ἡ 879) ''τὸ καλῶς d ἔχον πόλει μὴ λῦ- 
Φεὸν αἰτοῦμαι, τθτέστι μὴ λῦσαι τῇ 
ει τὸ συμφέρον αἰτᾶμαι. 
τοκάς ἡ γεννῶσα. 
τὸ κατακύλλωμα τὺ πέρας καὶ ἄνω- 
ω τῶν κακῶ». 
τοκήω» (Ποπ. Γ 140) γονέων», ἢ τέκνω». 
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τόκος' “4ριστοφάνης Νεφέλαις (426868) 
“τᾶτο ὃ ἔσθ᾽ ὁ τόκος τί Φηρίον; τί ὃ᾽ ἄλ- 
λο Υ ἢ κατὰ μῆνα καὶ καθ ἡμέραν πλέον 
πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίνεται, ὑπορρέοντος 
τᾶ χρόνε.” 

τοκοφορεῖν τόκθς λαμβάνει». τόκος δὲ 
εἶδος πλεονεξίας. 

τολμιήεντι (Ποπι. Κ 205) ὑπομονητικῷ. 
τολμηρός" Αριστοφάνης Φαο. 182) ὦ 

μιαρὲ καὶ τολμηρὲ κἀναίσχυντε σύ. 
τολμῆσαι ὑπομεῖναι' Νόμων ὃ’ (ρ. 812 

Ε) "εἰ πατέρα ἀποκτείνει τις, αὐτὸν τᾶτον 
ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βίᾳ πάσχοντα.' καὶ 
ἐν ῥ’ (ρ. 661 Α) τολμῷ ἀντὶ τᾷ τολμῶν ὑπο- 
µένοι. «4ἰλιανός ''ὃ δὲ ἐσήλατο ἐς τὸν νεών, 
ἕτοιμα δὴ καταγράφων, καὶ ὅτι τολμήσει 
ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἐνόσει ἐπ ἐρημίᾳ τῶν ἐπι- 
κιρῆσαι τῇ κόρῃ δυναµένων πεπιστευκώς.” 

τολµητής. 
τολμητίας τολμηρός: 4γαδίας 4 4) 

“τολμητίας γὰρ ἦν ἐς τὰ μάλιστα καὶ τα- 
ραχώδης καὶ πέρα τᾶ ἀναγκαίᾳα τὸ φιλοκίν- 
Φυνο» κεκτηµένος,͵ περὶ Θευδιβέρτε λέγων 
υἱδ Θευδερίχο. 

Τολύβη ὄνομα κύριον. 
τολυπεύειν ἐξεργάζεσθαι' τολύπη γὰρ 

ᾗ ἐργασία" (Agath. 5 24) '"οἳ δὲ καλωδίοις τε 
καὶ τολύπαις τὲς καλάµες Συνδήσαντες κώ- 
µυῦθας πολλὰς ἀπειργάσαντο. 

τολύπευµα συναγωγή, τὸ κατασκευα- 
στὸν καὶ πεφιλοκαλημένον ἔριον. 

τολύπη ἀγρία κολοκύνχη. 
τομεῖς οἱ ἐμπρόσδιοι ὀδόντες. 
τὸ μὲν νόημα τῆς Φεῦ, τὸ δὲ κλέμμ) 

ἐμόν᾽ (Α Ἐκ. 1200). ἄτω γὰρ οἱ δημαγωγοὶ 
ἀστεϊζόμενοι ἔλεγον τὰς ἑαυτῶν ἐπινοίας 
τῆς Φεῦ" ὅτι ὁ μὲν Φεὸς ὑπέβαλεν, ὅ * 
σάμενος ὁ᾽ ἐγω. 

τὸ ΠΜηλιακὸν πλοῖον. ἐπὶ τῶν ἄγαν 
ῥεόνεων πλοίων εἴρηται τὃτο, ἀπὸ ἱςορίας 
τινός. φησὶ γὰρ “4ριστοτέλης Ἱππότην εἷς 
ἀποικίαν στελλόμενο» τοῖς μὴ βεληδεῖσιν 
αὐτῷ συμπλεῖν καταράσασθαι’' ἐπειδὴ γὰρ 
προφασιζόµενοι οἳ μὲν τὰς γυναῖκας αὐτοῖς 
ἀρρωστεῖν, οἳ δὲ τὰ πλοῖα ῥεῖν, κατέµενο», 
κατηράσατο μήτε πλοῖα στεγανὰ αὐτοῖς γε- 
νέσθαι ποτὲ καὶ ὑπὸ τῶν γυναικών κρατεῖ- 
σθαι ἀεί. 

τοµίας ὁ εὐνοῦχος' (Agath. 116) "ὁ δὲ 
Ναρσῆς ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων τοµίας 
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την ὀδὲ παιδείας... ἦν δ᾽ ἐπὶ Ἰαστινιανοῦ. | πτόντων τινὰς ἡ καὶ Φεραπευόντων. ἑ ἐὶ 
οἱ ν. Ναρσῆς. μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ὄνων», παρ ὅσον ἐχενοι 

τοµόν τὸ τµητικόν, ὀξυτόνως. οὕτω | ὑπ ἀλλήλων κνήδονται καὶ ἀντανήδον, 
Πλάτων (Tim. ρ. 64 Ε). ο ν. Συήλη». 

τόμος ὃ χάρτης. τόνο» εὔτονον, ἡ δύναμιν Πησίδες κ 
Τύμυρις βασίλεα ἸΜασσαγετῶν, ἣν] κες γὰρ αὐτὲς ὥσπερ ἡλία τόνος σἴμι 

μνώμενος Νῦρος ὁ Περσῶν βασιλεύς, ὥς οἱ | πρὸς αὐὗτὸν ἑλκτικῶς τὰς ἱκμάδας.” της 
δόλῳ οὐ προεχώρεε», ἐλάσας ἐπὶ τὸν α4ρά- | καὶ τᾶ κραῤῥάτε τὰ σχοινία. τόνος χα Ἡ 
ξεα ἐποιέετο ἐκ τᾶ ἐμφανᾶς τὴν στρατείαν | ἑξάμετρον ἔπος' '"Πυθικὸν ἦν προμώτιηα 
MHerodot. 1 205). ἐν τόνοις ἑξαιιέτροις, οὕτω προλέγον τὴν τε 

Τοναῖος δρόμος. λευτή», «4ἰακίδη, — ——— μολεῖν 47 
τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς γραμιιὴ ἐν τῇ τῶν πετ- | σιον ὕδωρ Πωανδοσίην Ὁ', ὅδι τοι θώνας 

τῶν παιδιᾷ. Ἰένανδρος Κατιφευδομένῳ. | πεπρωμένος ἐστί.' καὶ συνάψας μάχην Βρ0- 

οἱ, v. ἀφ᾽ ἱερᾶς. τίοις καὶ «Πευκανοῖς ἐπέ τινι ποταμῶ, τι 
τόνδε τᾶτο». γεφύρας ῥαγείσης, τιῶν προσχώρων ἀχόοις 
τὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ κατασεσεῖσθαί | τὸν ποταμὺν ἀποκαλέντων Αχερόντιόα τὸ 

µοι δοκεῖς' (Α Nub. 1278), τουτέστι τὰ κε- | δὲ πλησίον πόλιν Πωνδοσίων, πρὸς — * 

κρυμμένα. λόγιον συμβαλὼ» τὸς τόπας, καὶ υνὰς ἓν 

τον ορύζει ὑπύπτως λαλεῖ, ψιδνυρίζι, | ἄρα τὸ χρεὼ» ἐκπέπλησταε, τότε δὲ τὸ 
ἠρέμα γογγύζει, ἢ λάθρι φθέγγεται, ἢ ὑπο- | εὐκλεᾶ πορεύεται Φάνατον, καὶ πρὸς κάτ 

τρέμει τὰ χείλη κινῶν. '"ὑποτονθορύζοντος τοὺς πολεμίους ὠδούμενος ἀφειδῶς, αρὶδα 
δὲ τοῦ πλήδους καὶ ἀγανακτοῦντος λόγοις πρότερον ὁράσας, ὅτω πέπτει μα 
ἐχέφροσυ ὁ στρωτηγὸς τούτους ἐμάλασσε.” ἦν δὲ ᾽λέξωδρος ὃ Φιλίππου ατώπή, 

ὑπάλιν τε δρῦν ὑπεξαπτόντων καὶ τονῷο- | Ὀλυμπιάδος ἀδελφός." 
ρύζειν πειρωμένω» ἔφη.) τὸν Ὕλαν κραυγάζεες. ἐπὶ τῷ τν 

τὸν κολοφῶνα ἐπέθηκχεν, ἐκ τᾶ τὸς | την πονάντων καὶ κραυγαζόντω» ἡ παροσὸ 
Κολοφωνίας πρὸς ἑαυτὸς ςασιάσαντάς τινα | ἐπεὶ τὸν ὝΎλαν ἀφανῆ γενόμενον Ἡραίς 
τότω» μοῖραν ξυνοικίσαι τοῖς πυρναίοις, ἀποβὰς τῆς νεὼς '4ργδς καὶ ζητήσας 

εἲς πόλεμον δέποτέ τινα ἀπελθόντων Σκορ- | εὗρε. οἳ ν. Ὕλαν κραυγάζω». 
ναίων τὲς μὲν ὑπολειφθέντας ἐν Σμύρνη τοξεία. 
Κολοφωνίης κραςῆσαι αὐτῆς, ὡς τὰς Κολο- τοξεύω. 
φωνίες ἐκ τότε β΄ πόλεις ἔχειν, τήν τε Ko- τοξόται οἱ δημόσιοι ὑπηρέται, φέῖσης 
λοφῶνα καὶ Σμύρναν, καὶ ἐν τῷ βελεύεσθαι | τοῦ ἄστεος, τὸν ἀριθμὸν χίλιοι, οἵτινες 18) 
περέ τινος Σμυρναίες, οἳ ὑπελείφῷηῆσεν μετὰ | τερον μὲν ῴκον τὴν ἀγορὰν µέσην σα 
τῶν Κολοφωνίων ἐν Σμύρνη, ὅτε ἴσαι ψῆ- ποιησάµενοι .. ὕστερο» δὲ μετέβησο * 
φοι τότοις ἐγένοντο, πρὸς τὴς Κολοφωνίας | ἄρειον πάγο». ἐκαλᾶντο δὲ οὗτοι καὶ 55’ 

ἀναφέρειν αὐτάς, καὶ ᾗ προσέθεντο, ταύτην | θαι καὶ Σπευσίνιοι ἀπὸ Σπευσίνε τιοὺς τη; 
χρατεῖν. καὶ ὅτω λέγεται ἐπὶ παντὸς τῇ κυ- | πάλαι πολιτευοµένων συντάξαντος τὰ :) 
ριωτάτε τὸν κολοφῶνα ἐπιτίθεσθαι τοῖς | αὐτός (eh. Α Aeh. 54 7). 
λοιποῖς, ὡς ἐπὶ τῶν ψήφων» τῶν 4’ τῶν Ko- τοξό της ὑπηρέτης" Αριστοφάνης .. 
λοφωνίων τῇ τότων ἑτέρα. Α Aeh. 710) ΄᾿τοξότης συνήγορος, ὥσπερ ἓ 

τὸν κολοφῶνα ἐπίθες. ιῇ πόλεις τῆς | αθλος,' ἀντὶ τὸ ὑπηρέτης. (ων. ) "μέ en 
Ἰωνίας συνῄεσαν εἷς τὸ Πανιώνιο» λεγόµε- θρώπαζ’. οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιῖ, τά 

ἴ| ὀφοῦς, ἀντὶ τᾶ our δρωπάζεο, ἀπὸ τὸ τε νο», περὶ τῶν κοινῶν ῥηλευσόμενας καὶ εἰ 
ποτε ἴσαι αἳ ψῆφοι ἐγένοντο, οἳ Κολοφώνιοι ρακολαδᾶντος" τοιᾶτον γὰρ τὸ πρέσο" 

τῶν ἐν — ὄντων. Ὅκηρος (0 1οῦ "κ περπτὴν ἐτίθεντο τὴν νικῶσαν' αμυρναίες 
γὰρ ἐλθόντας εἶχον συνοίκες, ὑπὲρ ὦν καὶ µέτωπον» ἐπ᾽ ὀφρύσι κυοανέησιν ἰάνδ —— 
τὴν ψῆφον ἐτίθεντο. ὃψφεν ἐπὶ τῆς κρατού- | φοκλῆς κατὰ τὸ ἐναντίον “ὡς ἂν δὲς 

ἦν, καὶ τῆς εὐγλωττίας αὐτῷ ὅτι µάλα τὸν ξύοντα ἀντιξύειν, ἐπὶ τῶν δα- 

| 

σής καὶ βεβαίας ψήφα ἡ παροιμία — τωπον ἐκταθῇ χαρᾷ.". 



τοξότου — 

τοξότα δηµοσίθ ὑπηρέτα, ἐπόπτε κα: 
Ειένε (δεἩ. Α Aeh. 707). 

τοπ άζειν οἷον σοχάζεσθαι, ἐνθνμιεῖσφαι, 
πο»νοεῖ». καὶ ἐτόπαζον ὁμοίως. καὶ παρὰ 
Σοφοκλεῖ ἐν ἨἩριγόνη 'ἃ δὲ δόξη τοπάζω, 
-αὖτ ἰδεῖν σαφῶς Φέλω."' διὸ καὶ ὑποτοπεῖν 
τὸ ὑπεονοεῖν λέγασι. 

τοπάζιος λίθος πολυτελής, κατ΄ ἐκεί- 
νες τὲς καιρὸς τιμώµενος. Theodoret. in Ps. 
118 127). 

τὸ παράπαν ὁιόλε, παντελῶς' ''οἴνε μὴ 
πιεῖν τὸ παράπαν." 

τὸ παράπα»ν κατὰ πάντα τρόπο», ἐξ 
ὁλοκλήρε. 

τὸ Πάρνεα σκάφιο», ἐπὶ τῶν μικρὰ 

πολλάκις ζητάντω»" Πάρνος γὰρ ὁ κυβερ- 
»ήτης σκάφος ἀπώλεσε καὶ συνεχῶς ἠνώχλει. 

τὸ παρὸν» εὖ ποιεῖν παροιμία. Πλά. 
των Γοργίᾳ (ρ. 495 Ε) "καὶ ὡς ἔοικεν, ἀνάγ- 
κ µοι κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον τὸ παρὸν 
εὐ ποιεῖν. 

τὸ παρὺ» εὖ τίθεσθαι παροιμία" 
Ἀρατῖνος Πυλαία '"ἄνδρας σοφὲὺς χρὴ τὸ 
πεαρὸν πρᾶγμα καλῶς εἰς δύναμιν τίῷεσθαι. 

τοπεῖν ὑπονοεῖ». 

τοπεῖο». τὰ σχοινία λέγουσι τοπεῖα" 
τράττις ἸΜακεδόσι ''τὸν πέπλο» δὲ τῦτον 
ἕλκασι δεσμεύοντες τοπείοις ἄνδρες.) 

τὸ πέρα ἔτι ἐπιπλέον, ἢ ἕως τέλας, ἢ 
ὅλως. 

τόπος τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστί. 
λέγεται γὰρ τόπος ὁ φεσικός, καὶ τὸ μύριον, 
καὶ ἡ ἑκάστη λόγι περίοδος" οἱ δὲ παρὰ 
ριστοτέλει τόποι διὰ τὸ ἔχειν τινὰ ὁμοιό- 

 τητα τῷ φυσικῷ τόπῳ λέγονται τόποι. τόποι 
:. δέ εἶσιν ἀρχὴ καὶ ἀφορμὴ διαφόρων ἔπιχει- 
ρημάτων. Τοπικὰ δὲ ἐπιγράφεται τὰ τὸ «4ρι- 
στοτέλες ἀπὸ τᾶ τόπες τινὰς ἐν αὐτοῖς πα- 
θαδίδοσθαι, ἀφ ὧν ὁρμώμενοι Φυησόμεθα 
περὶ παντὸς τᾶὃ προτεθέντος δν ἐνδόξων 
συλλογισθαι. ἔστι γὰρ ὁ τόπος ἀρχή τις 
ῆ στοιχεῖον ἀφ᾽ ἆ λαμβάνοµεν τὰς περὶ ἕκα- 
στον ἀρχάς, ἐπιστήσαντες τὴν διάνοιαν, τῇ 

περιραφῇ μὲν ὡρισμένως": ἢ γὰρ παραλαμ- 
βάνει τὰ κοινὰ καὶ καθόλα, ὅ ἐστι τὰ κύ- 
ρια τῶν συλλογισμῶ», ἢ δύναταί γε ἐξ αὖ- 
τῶν τὰ τοιαῦτα δείκνυσθαί τε καὶ λαμβά- 
νεσθαι" τοῖς δὲ καθ ἕκαστα ἀορίστως. ἀπὸ 
τότων γὰρ ἔστιν ὁριιώμενον εὐπορεῖν προ- 
τάσεως ἐνδόξθ πρὸς κὸ προκείµενον' τᾶτο 
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γὰρ ἡ ἀρχή. ἐνίοτε δὲ ὅσα ἀναγκαῖα τὸ ἐξ 
ἐνδόξων: ε γὰρ οἷόν τε περὶ παντὸς τᾶ προ- 
τεθέντος ἐξ ἀληθφῶν συλλογίζεσθαι (lex. 
Aphrod. in Τορ. 1 Ρ. 5). ἀξιᾶσι δέ τινες τὺ 
πρῶτον βιβλίον μὴ Τοπικό», ἀλλὰ πρὸ τῶν 
Τόπων ἐπιγράφεσθαι. 

τύπος παραγγέλµατος διαφέρει. παράγ- 
γέλμα µέν ἐστι τὸ κοινότερον καὶ καθολικώ- 
τερον καὶ ἁπλάστερο», ἀφ᾿ ὦ τόπος εὑρίσκε- 
ται" ἀρχὴ γὰρ τόπε τὸ παράγγελµα ὥσπερ 
ὁ τόπος ἐπιχειρήματος. οἷον παράγγελµα μὲν 
τὸ ὅτως λεγόµενον, ὅτι δεῖ ἐπιχειρεῖν ἀπὸ 
τῶν ἐναντίων καὶ συστοίχω»" τόπος δέ, εἰ 

τὸ ἐναντίον πολλαχῶς τῷ ἐναντίῳ ὑπάρχει 
τὸ ἐναντίο»"' καὶ πάλιν, ὡς ἓν τῶν συστοί- 
χω», ὅτω καὶ τὰ λοιπά. ὁ γὰρ τόπος πρό- 
τασις ἤδη τις ἀπὸ τᾶ παραγγέλµατος γέ- 
γονε. 

καὶ ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 7 216) “ἀλλ ἐπὶ 
μὲν γωίης ἐλέῳ τόπος" οἱ γὰρ ἰδόντες εὐθύ 
µε πρὸς τύμβες ἔστεφο» εὐσεβέες. νῦν δὲ 
τεκᾶσα Θάλασσα Φιώλεσε. τίς παρὰ πόντῳ 
πίστις; 

τοποτηρητής εἶδος ἀξιώματος. 

τὸ προσέρπο» τὸ ἀποῤβησόμενον' (8 ΑΙ. 
0) * ὤμοι, φοβᾶμαι τὸ προσέρπο»’ περί- 
φαντος ἀνὴρ Φανεῖταε 

τό ῥα ὅπερ δὴ ὂν, ὅπερ ὄν. ο. γ. τῷ ῥα. 
τόργος παρὰ “υκόφρονι (88) ὁ κύκνος. 

λέγεται δὲ καὶ ὁ γύψ. 
τορεία ἡ. ῥητορεία, 
τορεύει —* τιτρᾷ. καὶ ᾿τόρενε πᾶ» 

σαν ᾠδή»,' ἀντὶ τᾶ τορῶς καὶ τρανῶς λέγε 
τὴν ᾠδήν (9ος. A Thesm. 909). 

ΓΠορκδᾶτος ὄνομα κατ ἐπίκλησιν. κι» 
»ηἐν γὰρ τὸ Κελτῶν ἔθνος κατὰ τῆς Ίτα- 

λίας ἐρρύῃη, καὶ ἀρτικαθεζομένων ἀλλήλοις 
τῶν στρατοπέδων ΠΜάλλιος ἀνὴρ τῶν ἀπὸ 
βηλῆς ἐπιφανὴς τὸν βασιλέα τῶν Ἰελτῶν 
τά τε ἄλλα μεγαληγορόµενο» καὶ προσιέναι 
οἱ τὸν ἄριστον τῶν Ῥωμαίων ἐς ἰδιάζησαν 
συμιπλοκὴν προκαλέµενο» ὑποστὰς ἐἔπικαι- 
ρίῳ καταβάλλει σραύµατι, σκυλεύσας τε τὸν 
νεκρὸν καὶ τὸν περὶ τὸν τράχηλο» στρεπτὸν 
ἀνελόμενος, ὃς ἐπιχώριός ἐστι Ἰκελτοῖς κὀσ- 
µος, αὐτὸς περιέθετο" καὶ ἀπὺ τᾶδε Τορ. 
χθᾶτος πρὸς τῶν πολιτῶν ἐπικληθείς, ὅ οπερ 
ἂν εἴη σερεπτοφόρος, μ»ημεῖον τῆς ἀρισείας 
τὴν ἐπίχλησιν ταύτην τοῖς ἀφ ἑαυτᾷ κατα- 
λέλοιπε. Dio Cascius? 

Τορκουᾶτος 
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τόρµη νύσσα, καμπτήρ. οἳ. ν. ἐκτορμεῖν. 
τορνευτολυρασπιδοπηγοέ οἳ ποιᾶν- 

τες τὰς λύρας καὶ τὰς ἀσπίδας (8οµ. AAch. 
491). 

τόρνος ξύλον στρογγύλον. ἢ τὸ τρῆμα, 
καὶ τὸ ἐνιέμενον εἰς αὐτό. 

τορνώσασθαι κατασκευάσασθαι. 
τορόν ἰσχυρόν, καὶ τορῶς ἰσχυρῶς, τρα- 

νῶς, μεγαλοφώνως, σαφῶς, ἀκριῤῶς: MDio 

0.58. 75 19) "Ἱτορῶς τὸ ἀνακλητικὸν σηµαν- 
Φῆναι κελεύσας. 

τορύνη τὸ κινητήριον τῆς χύτρας. παν- 
ταγᾶ δὲ ἐκτείνεται, εἰ καὶ παρ Εὐπόλιδι 
Ἱτορύνη» τέως δὴ ξίφος ὑπεζωσμένος."' καὶ 
αὖθις (ΑΡ ϐ 305) “καὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύ- 

να». 
Τορω»ναῖος ὄνομα κύριον. καὶ Τορώ- 

νη πόλις ἐν Θράκῃ. 
Τόσιβις θεός. Euseh. Praep. εν. 55. 

τὸ σκαμβὸν ξύλο» οὐδέποτ ὀρθόν.' 
αὕτη ἡ παροιμία ὁημώδης ἐστὶ καὶ φανερά, 
τάττεται δὲ κατὰ τῶν διάστροφα ξύλα ἢ 
πράγματα πειρωµένων κατενθύνειν καὶ µη: 
δὲν ὠφελάντων. ο. ν. ξύλον ἀγκύλον, 

τοσοῦτον ἀντὶ τᾷ τῦτο" Σοφοκλῆς (ΑΙ. 

441) ""καίτοι τοσῦτον ἐξεπίστασθαι δοκῶ,'' 
τοτέστι τᾶτο. καὶ Σοφοκλῆς ἐν «4ἴαντι (748) 
"τοσῦτον οἶδα”' ἀντὶ τᾶ μέχρι τάτε. 

τοσύτῳ 9εῷ ἀντὶ τᾶ μεγάλῳ' "καὶ 
νόμον ἔθεντο, εἶ τοιᾶτοι γένοιντο ὑπὸ τῷ 
τοσύτῳ Φεῷ, εὐδαιμονίαν εἶναι καταγράφο»- 
τες κοινή». 

τὸ συ»οῖσο»ν τὸ συμφέρον. "Ὁὃ δὲ αἲ- 
σθόμενος φιλυπύστροφος γίνεται, τὸ συνοῖ: 
σον τῇ προθυµίᾳ πραγματευόµενος."' 

τόσῳ τοσούτῳ. 
τότε δὴ τότε ἀντὶ τᾷ παραυτίκα" "τότε 

δὴ τότε ἡ Φραγγικὴ δύναμις τοῖς Ῥωμαίοις 
ξυρραγεῖσα ἐξωφεῖ αὐτούς.”' 

τὸ τηνικαῦτα. 
τό τοι πολὺ καὶ μηδαμὰ λῆγον χρήζω, 

Ἐέν, ὀρθὸν ἄκεσμ ἀκᾶσαι)' 800513. τε- 
τέστι, τὸ ἀνεξάλειπτον κακὸν τὸ κατὰ τὴν 
πήρωσιν χρῄζω ἀκδσαι τῦ Οἰδίποδος. 

τοῦ. καὶ ἐπὶ Φηλυκοῦ τάττεται, ὥσπερ 
τὸ τινός" Αριστοφάνης “ἀμφιάρεῳ “ταυτὶ 
τὰ κρέ αὐτῷ παρὰ γυναικός τΏ φέρω." ἐπὶ 
οὐδετέρο δὲ «{ωαναΐσιν "ἀλλ εἴσιθ, ὡς τὸ 
πρᾶγµ ἐλέγξαι βούλομαι τετί' προσόζειν γὰρ 
κακοῦ τό µοι δοκεῖ. 

τόρµη — τοῦ σελίνου δεῖται 

θιαννοῖ Φερεκράτης πάντως γάρ εἶσιτὸ 
φίλων ἑνός γέ τε.” 

τοῦ Βάβυος χορός. ἐπὶ τῶν ἁπίος: 
ρω» καὶ ἆμαθῶν εἴρηται ἡ παροιμία. 

τοῦ γὰρ τοῦτο ποιήῄσει; ἀντὶ τὸ ἴς 
κα τίνος. 

τοὔγκυκλον (Α Lys. 1164) τὺ ἔγκνὴο 
τθτέστι τὴν Πόλο», διὰ τὴν τῶν τς 

περιβολή», ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν περιβολως 
τοτέστιν ἣν ἔχομεν καὶ περιβαλλόμεδε, 

τοῦ ὁ᾽ ἄρα ὁ Κωρυκαῖος ἠκροάσοτ. 
ασὶν ὅτι περὶ Κώρυκον τῆς Παμφινς 

ἦσαν πειραταί, οἷς τινὲς τῶν ἐν Κως 
συμπράττοντες περιειργάζοντο τῶν πλιώτν 
τὰ φορτία, καὶ τὸν καιρὺν καθ ὃν μῶλε» 
πλεῖν τοῖς πειραταῖς ἐμήννο». ἐκράτησν 5 
ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν δοκέντων μὲν λα: 
νειν, εἲς γρῶσιν δὲ ἐρχομένων. οαἲ. ν. δα 
καΐος. 

τοῦ 4ιὸς τὸ σάνδαλο», ἐπὶ τῶ 

μέγα δή τι, Ἐὔπολις Χρυσῷ γένει. . 
τοῦθ) Ἅδης διακρινεῖ πρότερον ! 1 

πείσομαι” ἁ Vesp. 762). 
τοῦ καθήκοντος χρόνι πέρα”, τος 

τοῦ ὁρισθέντος, λέγεται δὲ καὶ τοῦ εἰ: 
πέρα (808 75). 

τοῦλαιο» τὸ ἔλαιον. 
τοῦλδον ῥωμαῖστὶ τὰ σαγµάρια τὰ Ἱ 

ἀποσκενὴν τῶν πολεμµίων βαστάζοντα. 
τοῦ μορύχα 4ιονύσα. μορύξαι το 

λῦναι ἐστεί, παρ ὅσον κἀκεῖνος τῷ γη" 
τῶν σταφυλῶν καὶ τοῖς χλωροῖς σύκο! 
τῷ τρυγητῷ µολύνεται. οξ. ν. µύρυχοι ἳ 

τοὔμπαλιν» τὸ ἔμπαλιν. 
τοὔνεκα οὗ χάρι», ἢ τούτο χάρυ. 
τοῦ πάνυ τῇ πανυµνήτη. καὶ 'Συμ” 

τὸν πάνυ.) 

τοὐπιόντος τοῦ τυχόντος" Σοφί 

108, 399) ᾿ (καίτοι τό γ αἴνῳμ οὐχὶ τόσο 
τος ἦν ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ Aarreias ο Βε 
ἣν οὔτ ἀπ' οἰωνῶ» σὺ πραφάνης ἴχων μα 
ἐκ Φεῶν τε γνωτόν' ἀλλ ἐγὼ μολών, 1. 
δὲν εἰδὼς Οἰδίπες, ἔπαυσά νιν γόμ” 

ρήσας, οὐδ' ἀπ οἰωνῶν μαθών.' 
τοῦπος τὸ ἔπος. 'κάᾶστ ἐκεῖνο τούς 

ὀρθῶς κοὺ κακῶς εἰρημένον" παρ Αρ 
φάνει (1. 1037). 

τοῦ σελίνεο δεῖται, ἐπὶ τῶν ἐπ 
λῶς νοσούντω»' καὶ γὰρ εἰώδαμν τὰ ϱ' 

ἐπὶ δὲ ἀρσενικᾶ ζο- | µατα στεφανοῦ». σελίνοις, ὡς φησι 



τοίς -- Τράγκυλλος 

εαρχος (Timol. 26). εξ. ν. σελίνε δεῖται. 
τούς ἀντὶ τοῦ τούτης" Ὅμηρος ( 85239) 

μὴ μὲν τοὺς ἵππες τε.'' καὶ τοῖσιν ὁμοίως 
ἆντλὶ τοῦ τούτοις. 

τὰς ἑτέρες τραγῳδοὺς ἀγωνιεῖαι), πα- 
ροεµιία ἐπὶ τῶν ἁρμοζομιένω» καὶ σεµνοποι- 
ούντων ἑαυτὲς πρὸς τὰ ἐναντία, ὡς «4ΐδυ- 
ειός φησι. Ἡατρ. 

Τεσκιανός ῥήτωρ δεινότατος. ο. ν. 
Axcixioc. 

τοὔστρακον τὸ ὄστρακον' “4ριστοφά. 
νης (Εοε]. 1068) “καὶ παράθεα τοὔστρακο»ν 
πρὸ τῆς φύρας,'' τὰ καλούμενα ἁρδάνια. 

τὲς χωρὶς οἰκοῦντας" «{ημοσθένης 
(4 36) Φιλιππικοῖς “καὶ μετὰ ταῦτα ἐμβαί- 
νει» τὲς µετοίκης ἔδοξε καὶ τὸς χωρὶς οἳ- 
κῶντας τῶν δεσποτῶν.͵ εὁ μὴν ἀλλὰ καὶ 
χωρὶς τᾷ προσκεῖσθαι φανερὸν ἂν εἴη τὸ 
δηλούμενο», ὅτι οἱ ἀπελεύθεροι καθ’ ἑαυτὸς 
ᾧκεν χωρὶς τῶν ἀπελευθερωσάντων», ἐν δὲ 
τῷ τέως δελεύοντες ἔτι συνῴκΏ». Ἡατρ. 

τθτάκι ἓν ὅσῳ δέ. 
τετί ἐπέκτασις, καὶ τεατεῖ ἐνταῦθα. 
τᾶτο" ""ὀκέτι ἠπόρε», ἀλλὰ τᾶτο ἔλεγον 

ἐκεῖνο εἶναι, ττέστι τὸ ζητόμενον. 
τῦτο ποιήσας ἕν, κατὰ τὴν παροιµίαν, 

τῶν» ἀδίκω» ἔργων» δικαιότατο».' (Α Ran. 576) 
"καὶ τᾶτο τότε τάργο». ἀλλ ἐχρῆν τι ὁρᾶν." 

Ἱτοτέστι τὸ τρώγειν καὶ μὴ διδόναι τὸν µι- 
σθό». 

Ἱο τότῳ μὲν εἴπω ἐς πυγὴν κυνὸς ὁρᾶν 
(Α Εοε]. 255) καὶ τριῶν ἀλωπέκων. ἐπὶ τῶν 

᾿λημωντω» τὰς ὄψεις τᾶτο ἐπιλέγεται. 
τἆψον ὅπε τὰ ὄψα πιπράσκεται, ὥσπερ 

τὸ “παρῆλθον εἲς τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόµ- 
"µυα καὶ τὸν λιβανωτό»" (Ἐπρο]. αρ. seh. A 
Ran. 1100). 

τἆψον ὁπτό» τὸ ὄψον, ὃ ἔσι τὸ ἰχθύ- 
διο». 

τὸ φέρο» ἐκ Φεῦ. eſ. v. φέρει». 
τόφρα ἐπὶ τοσοῦτον. καὶ τόφρα τέως. 
Τόψιος ὄνομα κύριο», ὃς ἦν παλαιςσής, 

ἀδελφὸς τᾶ «4ίωνος τοῦ φιλοσόφε τᾶ 4λε- 
ξανδρέως. οξ. v. τὸ «4{ίωνος γρύ. 

τραβέαι αἱ πολυτελεῖς χλαμύδες. 
τραβίτης ὁ κύω». 
τραγαλ{ζοντα" ριστοφάνης (Vesp. 

671) dc ᾖσθηνται τὸν σύρφακα ἐκ κηθα- 
ρίς λαγαριζόµενο» καὶ τραγαλίζοντα τὸ µη: 
δέν.” 
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τραγεῖν φαγεῖν. 
τραγήµατα. "καὶ παρατιθέναι τῶν τρα- 

γημάτω» πολλοῖς ἅμα συνεστιωµένοις, ἐνίοτε 
καρύων μὲν τρία ἢ τέεταρα, τῶ» δὲ ἰσχά- 
δω», ἂν οὕτω τύχῃ, πέντε ἢ ἕξ. εἰ δὲ παρ: 
ρησιασθέντες ἡμεῖς χαρίεσσάν τινα παρρη: 
σίαν ᾖτήσαμεν ἔτι πλείας, προσέθηκεν ἂν 
ἴσως δύο ἢ τρία µάλα σεμνῷ προσώπῳ, καὶ 
ἐδὲν ὑφορώμενος τὸν τῶν νεωτέρω» γέλωτα."' 
οί, v. ὑφορώμενος. 

τραγικὴ σκηνή πῆγμα µιτέωρο»ν, ἐφ᾽ 
οὗ ἐν δεῶν σκευῇ τινὲς παριόντες ἔλεγον. 
λέγεται δὲ καὶ ἡ τραγικὴ τέχνη σκηνή. 

τραγικῆς τραγῳδεῖν εἰδυίας. 
τραγικὸν πάθος συμφορᾶς µεστόν. 

τραγικὸς πίθηκος παροιμία ἐπὶ τῶν 
παρ ἀξίαν σεμνυνοµένω». «{ημοσθένης καὶ 
ἄλλα πολλὰ εἰπὼν εἲς τὸν «4ἰσχίνην, φά- 
σκων ὑποκρινόμενον τοῖς ποιηταῖς τραγῳ- 
διῶν, ἔτι καὶ πίΦηκον προσηγόρευσε» (18 
949), ἤτοι ὅτι βραχὺς ὤν τῷ σώματι εἶσήει 
εἲς τὴν σκηνήν, ἢ ὅτι ὁ πίθηκος μιμηλὸν 
ζῷόν ἐστιν, εἲς τοῦτο ἐπέσκωψε τὸν «4ῑσχί- 

νην ὡς ἀνφρώπες ὑποκρινομένες τραγῳδίαν 
μιμάμενο». 

τραγικώτερος ἀξιοπιστότερος, ἢ ἄτυ- 
χέστερος' Αριστοφάνης (Ρας, 195) ''οὐκοῦν 
ἐχρῆν σε Πηγάσε ζεῦξαι πτερό», ὅπως ἐφαί- 
νε τοῖς Φεοῖς τραγικώτερος.' αἰνίστεται δὲ 

τὰ περὶ Ἰκάρι λεγόμενα. ἢ ἐπεὶ δοκεῖ ὁ 
Βελλεροφόντης τὴν τοῦ Προίτε γυναῖκα µε- 
τὰ τὴν τῆς Χιμαίρας ἀναίρεσιν» ἐπανελθὼν 
εἲς Κόρινθον ἐξαπατῆσαι, καὶ ὡς γυναῖκα 
ἐπιβιβάσας τοῦ ἵππε τοῦ Πηγάσε εἲς µέ- 
ση» ῥῖψαι τὴν θάλασσαν. 

Τράγκυλλος ὁ «Σθητόνιος χρηµατίσας, 
γραμματικὸς "Ῥωμαῖος, ἔγραψε περὶ τῶν 
παρ Ἕλλησι παιδιῶν βιβλίον ά, περὶ τῶν 
παρὰ Ῥωμιαίοις Φεωριῶν καὶ ἀγώνων βιβλία 
β’, περὶ τοῦ κατὰ 'Ῥωμαίας ἐνιαυτοῦ βι- 
βλίον ἆ, περὶ τιῶν ἐν τοῖς βιῤλίοις σηµείω» 
ά, περὶ τῆς Μικέρωνος πολιτείας ά. ἀντιλέ- 
γει δὲ τῷ «4ιδύμω. περὶ ὀνομάτων κυρίων 
καὶ ἰδέας ἐσθημάτων καὶ ὑποδημάτων καὶ 
τῶν ἄλλων οἷς τις ἀμφιέννυται. περὶ δνσ- 
φήµων λέξεων ἤτοι βλασφημιῶ», καὶ πόθεν 
ἑκάστη. περὶ ᾿Ῥώμης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ νομί- 
µων καὶ ἠδῶν βιῤλία β’. συγγενικὸν Και- 
σάρω»" περιέχει δὲ βίες καὶ διαδοχὰς αὐ- 
τῶν ἀπὸ Ἰελίᾳ ἕως «Φομετιανοῦ, βιβλία ή. 
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στέμμα Ῥωμαίων ἀνδρῶν ἐπισήμων. 
τραγόλας ὅπλον, ᾧ χρησάµενος ὁ Κότ- 

τας οὕτω βίαιο» ἀφῆκε πληγὴν ὡστε τὸν 
βληθέντα διά τε τοῦ Φώρακος καὶ διὰ τῶν 
πλευρῶν διαπεῖραι καὶ τῇ ΥΠ προσηλώσαι, 

3 τράγος, παρὰ τὸ τραχὺ δέρµα ἔχειν, 
τράχος τις ὤ»ν. ἡἢ παρὰ τὸ τραχεῖαν ἔχειν 
φωνή». ἢ ἀπὸ τοῦ τρέχει. καὶ τραγᾶν 
φασὶ τὰς ἀμπέλους, ὅταν μὴ καρπὸν φέ- 
ρωσι». 

» τράγος παρὰ ]Μεσσηνίοις ὁ ἐρινεός. ἐδέ- 
ἕατο ὁὲ “ριςσομένης χρησµόν, ὡς ἡνίκα πίοι 
ὕδωρ τοῦ Νέδα ποταμοῦ τράγος, ἁλώσεται 
ἡ Ἱρὰ τὸ ὄρος. καὶ ἐκώλυον τοὺς τράγες 
— ἐκεῖθεν. ὁ δὲ ἐρινεὺς ἐπεφύκει παρὰ 
τὸν ποταμόν, οὗ τὰ φύλλα τῷ ὕδαωτι ἐπλη- 
σίαζον κεκυφότα" καὶ τούτα ἐκβάντος ἑάλω 
τὸ ὄρος. οἵ. Pausan. 4 20, 

τραγῳδία δεινοπάθεια" “Αριστοφάνης 
Πλούτῳ (429) “"ἴσως ἐρινύς ἐστιν ἐκ τρα- 
Ἰφδίως."' τὰ γὰρ ἀποτρύπαια τῶν φαντασ. 
µάτων τραγῳδοῖς μᾶλλον ἁρμόττει. ἐν δὲ 
ταῖς τραγῳδίαις μετὰ λαμπάδων εἰσήρχοντο 
αἱ ἐρινύες. “τὸ δὲ ὅπως ἐγένοντο, τραγφδίων 
βολομένα γράφειν ἐστίν, οὐχ ἱστορίαν συ}: 
γράφοντος. καὶ αὖθις "παφθοῦσα τραγῳ- 
δίας ἄξια., 

τραγῳδικόν ἐμπαθές, ἐπείπερ καὶ ἡ 
τραγῳδία ἐμπαθῶν πραγμάτων ἀπαγγελτική, 
ἢ ἐπειδὴ περὶ τραγωδίας μέλλει λέγειν (96Ἡ. 
Α ΑΕΠ, 9), 

Τραϊανός βασιλεὺς Ῥωμαίων, ὃς ἆγανὸς 
καὶ µισοπόνηρος καὶ δίκαιος τοσοῦτο» ὑπῆρ- 
χε) ὥστε ποτὲ γυ μνώσας ῥομφαίων ἐνώπιον 

τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ ἐπέδωκε τῷ ὑπάρχων 
λέγων ''"ὀέξαι τὸ Σίφος τοῦτο, καὶ εἰ μὲν 

καλὸς ὑπάρχω, ὑπὲρ ἐμοῦ, εἰ δὲ µή, κατ 
ἐμοῦ χρῆσαι» 

οὗτος τοῖς χριστειανοῖς ἀνακωχήν. τινα 
τῆς τιμωρίας παρέσχε». οἳ γὰρ κατὰ και: 
ρὸν ὑπὸ Ῥωμαίων τὰς ἀρχὰς «ὠνούμενοι 

πρὸς Θεραπείαν τῶν τότε βασιλέων διαφό- 
os⸗ ἐπῆγον τοῖς Χθιστιανοῖς κολάσεις. ὅνεν 

καὶ Τιβεριανὸς ἡγεμονεύων τοῦ πρώτε Πα- 

λαιστινῶ» ἕώφνες ἀνήγαγεν αὐτῷ λέγων ὡς 

οὖκ ἐπαρκεῖ λοιπὸν τοὺς χριστιανοὺς φο;- 

νεύειν, ἐκείνω» αὐτομάτως ἐπεισαγόντων ἑαυ- 
τοὺς τῇ κολάσει. ἐντεῦθεν ὁ Τραϊανὸὺς πᾶ- 

σι» ἅμα τοῖς ὑπ αὐτὸν ἀπηγόρευε τοῦ τι- 
μωρεῖσθαι τούτες (Το. Autioch. ρ. 818). 

b 

τραγόλας -- τραχέως 

Τραϊανὸς πατρίκιος ἤκμαζεν ἐπὶ Ἰω-ι 
στινιανοῦ τοῦ ῥινοτμήτο. ἔγραψε χροναὺ 
σύντομο», πάνυ Φαυμάσιον. ἦν δὲ χρισια: 
νικώτατος καὶ ὀρὸ οδοξότατος. 

τράµις ὁ πρωκτός" ᾿Αριςοφάνης (ω:. 
259) '"αἰθὺς γεγένηµαι πάντα τὰ περὶ ῳ 
τράμι».” 

τράµπις. 
τρανές σαφές" (Β ΑΙ. 23) "σμυ zoe 

οὐδὲν ερανές, ἀλλ ἁλώμεθα. καὶ οξὺς 
"ἐς τὺ τρανὲς τὴν ἔρευναν ἐποωσαντυ. 

τράπεζα, καὶ τραπεζείτης χέωνι 
ὑποκάτω τῆς τραπέζης. τραπεζίτης ἐν 
διὰ τοῦ τ, ὃ καταλλάκτης. καὶ τραπές{τ; 

κχύνες (Ποπ. ἵρ 173) ποιητικῶς, εἴ. τ. τρη 

ῥίτης, 
τραπεζολοιχός. 
Ίραπεζοῦς Ίραπεζοῦντος ὄνωμε 5’ 

λέως, 
τραπεζοφόρος. ἱερωσύνης ὄνωμε ! 

τραπεζοφόρος. ὅτι αὗτη τε καὶ ἡ 1909 
συνδιέπεσι πάντα τῇ τῆς "φηνᾶς ἵε, 
ὡς «{υκοῦργος ἐν τῷ αὐτῷ λόγω εδ 
Harp. 

τραπείοµε» GHom.* 293). τὸ ba 

νο» τράπω" ''ποῖ δὲ τράπωμαι, καὶ τὸ" 
ρωμαι; διὰ τοῦ ω μεγάλα. καὶ τρότ 
αὐθνυπότακτον. 

τρασιά ὁ τόπος ἐν ᾧ ψύχεται τὸ ἄρ 
ἢ οἳ τυροί. ἀπὸ δὲ τοῦ καθόλε ἐπὶ τς 
ρος ἦλθε. καθόλα γὰρ εἰπὼν ἄνα τὸ 
δαιμονίαν τὴν ἑαυτοῦ, ''Αρύων μµελάτος 
προβάτοις καὶ στεμφύλοις” (Α Nub. 401 
τωμερίζει αὐτά" ἀπὸ μιὲν γὰρ τῶν αμ 
των τὰ ἔρια γίνεται, ἀπὸ δὲ στιμφώ» ! 
τρύξ, ἀπὺ δὲ τῆς τρααιᾶς τὰ σῦχα. οἩ 
ἐσχατιάς εί ταρσοὶ ὃ. 

τραυματίας τετρωμένος" τραμ 
δὲ καὶ καματηρούς, οἷς οὔτε δύνωμις ἐγ 
φυγῆς οὔτε βούλησις, φυλάττεσθαι ή" 

πενε, 
τραυματισθῆναι ἀντὶ τοῦ τρωθτ: 

Θεκυδίδης ἆ. 
τραύξανα τὰ ἀπὸ τῆς φάτνης ὧν 

πτοντα τῶν ἵππων ἢἡ τῶν βοῶν 5 τῶν au 
κτηνῶν λείψανα. σημαίνει δὲ καὶ τὰ ἄν 
Φώδη καὶ ξηρὰ ξύλα. οὕτω Φερεκράτῃ’ 

τραφερή ἡ δξηρὰ γῆ. 
τραχει»{ή τραχεῖα ὁδός. 
τραχέως ἀνδρείως: ''οἳ δὲ τραχέν 5 



τραχηλίζων --- εριαχθῆναι 
* — 4X * — 

[εδέχοντο πυκνῇ καὶ πεφρικνία τῇ 
.- 
. 

χηλέζων»»" "'Κλεύτρατος Ρόδιος πά- 
ἴ' ὃς τραχηλίζων ἀπελάμβανε"' (Έα- 
η. 1). καὶ Ιώσηπος (Β.]. 4 6 9) "πο- 

ὶ διχονοίαᾳ καθ ἡμέρων τραχηλιζο- 
ἰκτρύτατα πάσχειν.' καὶ τράχηλος 
ς τοῦ σώματος. 

ιχίν Τραχῖνος ὄνομα πόλεως, καὶ 
ρίαες. 

ίχω» Τράχωνος. 
ιχωνῖτεις χώρα. 
WGEom. 4 553) φοβεῖται. 
τας ἀντὶ τᾷ φυγώ», φοβηθείς, δει- 
Hom. Ν 5415) “Ἱτρέσαι ὃδ᾽ ἐκέτι ῥίμ- 

ον πόδες, ἀντὶ τὸ φυγεῖν. καὶ αὖ- 

»7 9280) ἵ'ἁνίκ ἀπὸ πτολέμα τρέσ- 
ε δέξατο μάτηρ.' 
φεσθαε πήγνυσθαι, συνίστασθαι’ 
'χῆς ( p. 96 Β) τότε δὴ τὰ ζῴα συν- 
α.. ἀντὶ τᾶῦ συνίσταται, πήγνυται. 
Ὅ (ει 946) "ἥμισυ μὲν Φρέψας λευκοῖο 
Ἰς. καὶ («{ 307) '"πολλὸν δὲ τρόφι 
τεθραμιένον, συνιστάμενον. 
φω αἴτιατικῇ. 
πω καὶ τὸ ἔχω" (50ΟΒ 35θ) ᾿Ἱτάλη- 
2 ἰσχῦον τρέγω”' ἀντὶ τοῦ ἔχω. 
τρέφο» μέν ἐστιν ἡ πρώτη δύναμις 
χῆς, ἥτις ἐστὶν ἡ Θρεπτική, τὸ δὲ 
ενον τὸ ἔμψυχον σῶμα, καθὸ ταύτην 
ν δύναμιν, τὸ δὲ ᾧ τρέφεται, ἡ τρο- 
τι δὲ καὶ τὸ ᾧ τρέφεται Στό» τὸ 
ἂν καὶ κινόµενον. τὸ μὲν γὰρ ἔαφυ- 
οµόν, ᾧ τινὶ τρέφεται ἡ ψυχὴ ὡς δὲ 
; καὶ κινεῖ καὶ κινεἴται" κινεῖται μὲν ὑπὸ 
επτικῆς δυνάμεως, κινεῖ δὲ τὰ λοιπὰ 
οἷον ὀδόντας φλέβας }αστέρα καὶ τὰ 
Ἱέ ωντῃ τροφή” ατινα µιόνως κινεῖται, 

ὲ καὶ κινεῖ. Philopon. in 2 de anima, 

ἴχειν τὴν ἐσχάτη»" "ἐὰν τὸ δὴ 
νον τρέχωσι τὴν ἐσχάτην, ἐπὶ τοὺς 
Ὡς καταφεύξονται, καὶ τούτοις ἔγχει- 
πφᾶς αὐτὸς καὶ τὴν πόλιν.” τρέχειν 
ερὶ ψυχῆς, οἷον δὀρόµον. 
έψομαι νικήσω" ριστοφάνης (Έα. 
ἐγώ σε τῇ βοῇ ταύτῃ τρέψομαι, 
Ὅ νικήσω ῥοῶν. 
ἤρωνα δειλήν. Ὅμηρος (Ε778) '"αἳ 
Ὢν τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ' ὁμοῖαι, 
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ἀντὶ τᾷ δειλαῖς περιστεραῖς. 
τρητή τετρηµένη, ὀπὰς ἔχησα" (ΑΡ 6 66) 

"καὶ λίθακα τρητήν, σπόγγῳ ἐειδομένην,"' 
τὴν κίσσηρι» λέγω», 

τρηχματεῦ. 

τρίαινα. καὶ τριαι»νᾶν, τητέστι τῇ 
τριαίνῃ ἠρέμα σκάπτειν καὶ ἐπισύρειν τὰς 
ῥωώλες ὑπὲρ τᾷ κατακρύπτειν τὰ σπέρματα. 
sch. Α Pac. 569. 

τριακάς. τοῖς τετελευτηκόσιν ἤγετο 
τριακοστὴ ἡμέρα διὰ Φανάτεα, καὶ ἐλέγετο 
τριακάς. Ὑπερίδης δηλοῖ, ἑνικῶς τε και πλη- 

Φυντικῶς τριακάδα καὶ τριακάδας τὴν ἡμέ- 
ρα» καλῶ». Harp. 

τριακονταετής. ἐπὶ τῶν ἡλικιῶν ὀξύ- 
νεται, οἷον ἐνναετὴς ἄνθρωπος, ἐπὶ δὲ τῶν 
χρόνων βαρύνεται, οἷον ἐνναέτης. οὕτω καὶ 
ἐπὶ τῶν ὁμοίων. 

τριακοντόπους ῥόθρος, εἲς ὃν µε" 
τέωρον ἀράμενοι τὸν σύρφακα ῥιπτᾶσι κά- 
τω, οἳ μὲν πυγμαῖς, κορύναις δὲ ἄλλοι, λί- 
θων γε μὴν τῶν ἐν ποσὶν ἀμυνόμενοι πολ- 
λοί, οἳ δὲ ὃ τι παρέπιπτεν αὐτοῖς ὑποχείριον 
ἀλοῶντες αὐτὸν ἀπορραγῆναι τὴν ἐπάρατον 
αὐτοῦ ψυχὴν κατηνάγκασαν.'' ο. νν. ἀἆλοῶ, 
µιετέωρο», ὑποχείριον. 

τριακοντούτης. παροξυτονεῖται, κοι- 
νὸν δέ ἐστιν ἀμφοτέρων τῶν γενῶν. καὶ τὸ 
πληθυντικὸν τριακοντούτεις" καὶ παρὰ Θν- 
κυδίδῃ (4 93 et 115) τριακοντότεις σπονδαὶ 

εἴρηνται. καὶ ριστοφάνης (Έα. 13985). 
τριάριοι’ (Ρο]γὺ. 1 26) "οἱ Εωμαῖοι σρα- 

τεύσαντες ἐπὶ Καρχηδονίης, ἐπιλέξαντες ἐκ 
τῶν πεζικῶν στρατοπέδων τὰς ἀρίστας χεῖ- 
ρας, διεῖλον τὴν πᾶσαν δύναμιν εἲς τέσσαρα 

µέρη" τὸ δὲ µέρος ἕκαστον διττὰς εἶχε 
προσηγορίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἐκαλεῖτο «ρα- 
τόπεδον καὶ πρῶτος στόλος, καὶ τὰ λοιπὰ 

κατὰ λόγον" τὸ δὲ τέταρτον καὶ τρίτην ἐπω- 
νυμίαν ἔτι προσειλήφει" τριάριοι γὰρ ὠνο- 
κάζοντο κατὰ τὴν ἐν τοῖς πεζικοῖς στρατο- 
πέδοις συνήθειαν. 

τρία Στησιχόρου στροφή», ἀντίστρο- 
φον, ἐπωδόν' ἐπῳδικὴ γὰρ πᾶσα ἡ τὸ ὅτη- 
σιχόρα ποέησις. καὶ τὸν τελέως ἄμασόν τε 
καὶ ἀπαίδευτον λοιδορᾶντες ἔφασκον ἂν θδὲ 
τρία τὰ «Στησιχόρα εἰδέναι. οξ ν. ὀδὲ τὰ 
τρία Ir. 

τριαχθῆναι λέγεσιν οἳ παλαιστρικοὶ 
ἀντὶ τὸ τρὶς πεσεῖν, ἢ τὸ τρὶς τροχάσαντα 
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νικηθῆναι, στάδιο» δίαυλο» δολιχό». οὕτω 
Θαγενίδης ἐν «{ικασταῖς, 

τριβακά κατατετριμµένα" (Ατιρπιϊά, 3 3) 
"“ὀφόνια καιτριβακὰ φορεῖν δοκεῖν ἀγανφόν. 

τριβή ἥ τρῖψις' «Αριστοφάνης (Αν. 156) 
"οὗτος μὲν ὃν ἔκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβή». 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν εὐύφων ἱματίων, τῶν 
ὑπεργάντων εἲς τρῖψιν καὶ φόρεσιν πολλοῦ 

χρόνε. 
τριβή» ῥραδυτῆτα, χρονίαν ὑπέρθεσιν' 

“εὑρὼν τὸς στρατιώτας µηκέτι τὴν τριβὴν 
φέροντας, ἀλλὰ καὶ μετὰ κινδύνη διαπολε: 
μῆσαί πως ἐπιθυμᾶντας." ''ὁ δὲ καὶ πάλαι 
ἤδη 6 φέρων τὴν τριβὴν τᾷ πολέμᾶ, καὶ 
ἅμα τὴν ὅσον οὕπιω ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίω», 
λύει τὴν πολιορκίαν.' 

τριβολεκτράπελα. ἐκ τᾶ τριβόλι καὶ 
ἐκτραπέλά σύγκειται. σκληρὰ καὶ ἀπόβλητα 
καὶ ἀπαίδευτα. “Αριστοφάνης Νεφέλαῖς 99) 
'' στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεκ- 
τράπελ’, οἴάπερ οἱ νῦν.'' 

τρίβοντας ἀναλίσκοντιις. 
τριῤενάλιον. ὅτι ἐν τῷ τριῤθναλίῳ 

τὸ παλατία στήλη ἦν Εὐδοκίας τῆς γυναι- 
κὸς Θεοδοσία, καὶ αὐτᾶ Θεοδοσία ἸΜαρκια- 

»οῦ τε καὶ Κωνσταντίνα, ἔνδα ὀρχήσεις τῶν 
β΄ μερῶν ἐγίνοντο ἕως Ηρακλείου. Codin. 
orig. Ορ. 41. 

Τριῤοῦνος. οὗτος ἐπὶ Χοσρόε ἦν, Πα. 
λαιστῖνος γένος, λόγιος καὶ τὰ ἐς τέχνην τὴν 

ἰατρικὴν ἐδενὸς ἤσσων, ἄλλως δὲ σώφρων 
τε καὶ Φεοφιλὴς καὶ τῆς ἐπιεικείας εἲς ἄκρον 

ἥκων. καί ποτε λοσρύην κακῶς τᾷ σώμια- 
τος ἔχοντα ἰασάμενος ἀπηλλάγη ἐκ τῆς Περ- 
σῶν χώρας, ὁῶρα πολλά τε καὶ λόγα ἄξια 
πρὸς τὸ ἀνθρώπε κεκοµισµένος. ἡνίκα τοί- 
»υ» ἐκεχειρία ἐγένετο, Ἰεστινιανὸν βασιλέα 
Ἀοσρόης τὸν ἰατρὸν τοῦτον συνδιαιτησόµε- 
»0» αὐτῷ εἲς ἐνιαυτὸν ᾖτησε ὀᾶναι, τῆς τε 

αἰτήσεως ἐπιτελεσθείσης ἐκέλευσε τὸν Τρι- 
βῦνον ὁ Χοσρόης αἰτεῖσθαι ὅτε ἂν δέηται. 
ὃ δὲ ἄλλο ἐδὲν ᾖτει τῶν πάντων χρημάτων 
ἢ ὥστε οἱ Ῥωμαίων αἰχμαλώτων τινὰς Xoo · 
ούην ἀφεῖναι. ὃ δέ οἱ ἄλλους τρισχιλίους 
ἀφῆκε, καὶ ὅσες πρὸς ὄνομα ἐξητήσατο ἐν 
τοῖς αἰγμαλώτοις λογίες ὄντας, κλέος τε µέ- 

γα ἐκ τῇ ἔργε τότα ἐς πάντας ἀνθρώπες ὁ 
ριῤοῦνος ἔσχε. Ῥτουορ. Goth. 4 10. 

τρίβω»ν ἔμπειρος" ριστοφάνης Vesp. 
1420) '“ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὠν ἵππι- 

τριβακά -- τριβωνοφόρας 

κῆς, καὶ τρίβωνος ἐμπείρο. 
τρίβωνα στολισμόν' οἱ γὰρ φιλόσοφα 

ἐν τῷ τρίβωνι ἐχείμαζον, μηδὲ» ἐσθίοντες 
καὶ “ριστοφάνης (Ναὺ. 445) “μήτε Φ05: 
ἄχδῃ λίαν, µήτ ἀριστᾶν ἐπιθυμῆς, οὔκο τ 
ἀπέχῃ καὶ γυµνασίων καὶ τῶν ἄλλων ἀναι 
των. 

τριβωνενόμενοι ἤτοι ἀντὶ τοῦ το: 
βὰς ἐμποιοῦντες, ἢ ἀντὶ τοῦ τεχνάζοωντες. 
ἀπὸ τοῦ τρίβωνες εἶναι πραγµάκω». περ. 

Τριῤωνιανός ἸΗακεδοριανοῦ, ἁπὰ ὃν: 

κηγόρω» τῶν ὑπάρχων. οὗτος ὁ Τριβωνα 
νὺς Ἕλλην ὑπῆρχε καὶ ἄθεος καὶ ἀλλότρι- 
κατὰ πάντα τῆς τῶν χριστιανών» πίστει: 
κόλαξ δὲ καὶ ἀπατεὼν καὶ πείθω» Ἰδσσιννε 
νὸν τὸν βασιλέα ὡς ὅτι οὐκ ἀποφανεῖτα. 
ἀλλ’ εἰς ταὺς οὐρανοὺς μετὰ ααρκὸς ἀναλ» 

φθήσεται. ἦν δὲ κοιαίστωρ Ἰεστενιανοῦ. 
οὗτος φύσεως μὲν ὀννάμεε ἐχρῆτο, χαι: 

παιδείας εἰς ἄκρον ἀφίχκετο τῶν κατ αὐτὸ 

αὐδενὸς ἧσσο», ἐς δὲ φιλοχρηµατίαν —8 
νίως ἐσπαδακὼς οἶόστε ἦν κέρδες ἀεὶ τὸ 

δίκαιον ἀποδίδασδαι, τῶν τε νόμων ἡμέρα 
οἷον ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἑκάστῃ τοὺς µε 
ἀνῄρει τοὺς δὲ ἔγραφεν, ἀπεμπολῶν τος 
δεομένοις κατὰ τὴν χρείαν ἑκάτερον (Έτο- 
οορ. Pers. 1 24). ἔτη δὲ πολλὰ ἐπεβιοὺς τί 
τιμῇ ἐτελεύτησε "όσῳ, οὐδὲν ἄχαρι αρ 
οὐδενὸς παφθώ»' ἦν γὰρ αἱμύλος τε 
τἆλλα ἡδύς, καὶ τῆς φιλοχρηµατίας τὺ 
σημα ἐπισκιάσαι ἱκανώτατος τῇ τῆς τ- 
δείας περιβσία (25). 

Τριβωνιανός Σιδήτης, ἀπὸ δεκηγύρῳ:: 
τῶν ὑπάρχων καὶ αὐτός, ἀνὴρ πολεμιαθτς, 
ἔγραψεν ἐπικῶς ὑπόμνημα εἰς τὸν Πτολ 
µαίη κανόνα, συμφω»ίων τοῦ κοσμικοξ και 
ἁρμονικοῦ διαθέµατας, εἲς τὸν πολεύοντα 
καὶ διέποντα, εἲς τοὺς τῶν πλανωμέρων οὐ- 

κθς, καὶ διὸ ἑκάστῳ αἶκος ὁ δεῖνα, εἲς τοὺς 
κό’ πόδας τοὺς μετρικοὺς καὶ τοὺς κε τοὺς 
ῥυθμικούς, µετάφρασιν τοῦ Ὁμηρικοῦ τῶ 
νεῶν καταλόγα, διάλογον Ἰήακεδόνιο» ἡ περὶ 
εὐδαιμονίας, καὶ βίον Θεοδότο φιλοσόφα ἐν 
βιῤλίοις γ, ὑπατικὸν καταλογάδην εἲς Ἰα- 
στινιανὸν αὐτοκράτορα, βασιλικὸν εἲς τὸν 
αὐτό», περὶ μηνῶν ἐναλλαγῆς ἐπικῶς. 

τριβώνιο» φόρηµα κυνικόν, ἁμάτιον 
παλαιό», 

τριβωνοφύρος ὁ φορῶν στολὴν ἔχον. 
σα» σημεῖα ὡς γαµµάτια. "ὁ δὲ Πρόκλος 

/ 

ε 



τριγέρω» — τρῖμμαῦ 

παξεν Ἰσίδωρον μµεεασχηματίσασθαι 
τὸν ἄριστον βίον καὶ τριβωνοφορεῖν" 
οὐγ ὑπέμεινε.' αἴ. v. ὑπέμεινεν. 
γιγέρων τρεῖς γενεὰς βιούς, τεβτέστιν 
(οντούτης" «ΑΡ 7 144) "Νέστωρ ἐν Πύ- 
αδέῃ τύμβον ἔχει τριγέρων. 
λίγληνα (Ηοιη. .Ἐ 1893). ὁ μὲν Ἡλιόδω- 
ρίκορα (γλήνη γὰρ ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
; ὑ δὲ Απίων πολύγληνα, τὰ Φέας 

μγλές εἶδος ἰγθύος. καὶ κλίνεται τρι- 

'' τὰ γὰρ εἲς τς δισύλλαβα, ἔχοντα πρὸ 
ἀμετάβολον, ἐὰν κλίνωνται διὰ τοῦ ὃ, 
νται, οἵο» σµαρίς τριγλίς, εἰ δὲ διὰ 
; βαρύνονται, ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 
τρίλαν ἀπ᾿ ἀνθρακιῆς καὶ φυκίδα 
μενῖτιν, “ἄρτεμι, δωρεῦμαι." 
γλώχινα τόξα τρίγωνα. 
πγονία ἡ τρίτη γενεά" (Ῥτοσορ. Are. 15) 
εξάμενος ὥσπερ ἄλλο τι τοῦ πατρὸς 
ηονίαν» παρέπεμπε τὺ ἔχδος.᾽' 
ΠΙγχός τειχίο», στεφάνη, περίφραγιια" 
(ος (96) “λύκος παρῄει τριγχόν, ἔνθεν 
ας ἀρνειὸς αὐτὸν ἔλεγε πολλὰ βλασφή- 

ὅτι Πλάτων (ἨΡ 7 Ρ. 584 εχα.) τὴν 
τικὴν φιλοσοφίαν ἐξυμνῶν τριγχὺν φι- 
ίας αὐτὴν λέγει. Alex. Aphrod. in Τορ. 

"γχός περιβολή, περιτείχισµα. 
Ιἔγωνον δικαστήριον ὄνομά ἐστι 
τηρία, ἴσως καὶ τῷ σχήµατι τριγώνε 
Harp. 
ιἔμβολον πολλάκις ἐμβάλλεσθαι δυ- 
ον" ριστοφάνης (Αν. 13255) "ὥστε 
ἄζεν ὅπως οὕτω γέρω» ὦν στύομαι 
Ἴολον, ἔστι δὲ καὶ πλοίη τις χατα- 

' καὶ γὰρ δεκέμβολον «ἰσχύλος εἶπε 
τοῦ Νέστορος ναῦν ἐν Ἰήυρμιδύσι, 
Ίολον οὐ» ἐπίφθεγμα τάχας. 
πετηρίδες ἡμέραι παρὰ Βιδυνοῖς, ἐν 
Τ ἡμέρας πύτοι συνεχεῖς ἐγίνοντο, καὶ 
τὰς συνβσίας nãv γένος ἀκροαμάτων 

πο. καὶ καθόλε πολλήν τινα εἶχε ῥα- 
ὦ τὸ Πέργαμο». 
ιιηκάδας παρὰ Ἡροδότῳ {1 65) δεῖ. 
| δήμος, ἢ ἀριθμὸν λ ἡμερῶ». 
Ιηκύντορος ναὓς. 

ληραρχεῖν. καὶ τριηραρχία λει» 
α παρὰ “4φηναίοις δαπανηρά’ ἔδει γὰρ 
(ριήρη πάντα ἔχειν πρὸς πόλεμον εὐ- 

1045 

τρεπῆ, ἅπερ παρεσχεύαζεν ὃ εἲς τὴν λειτερ- 
γίᾳν ταύτην προβληθείς. “4ριστοφάνης (Έα. 
919) ''ἐγώ σε ποιήσω τριηραρχεῖν.”' 

τριηράρχήµα τὸ εἲς τὴν τριηραρχία»ν 
ἀνάλωμα. ἐπιτριπράρχημα δὲ τὸ ἀναλι- 
σκόµενον μετὰ τὸν τῆς τριηραρχίας χρόνον. 
Πατρ. 

Τριηραύλης ὄνομα. 
τριήρεις πλοῖα πολεμικά, ἃ καλοῦνται 

“{έβερνοι. 
Τρικάρανο» φρέριόν ἐστι τῆς “4ργείας 

οὕτω καλούμενο». Ἠατρ. 
τρικάρηνος ὃ τρεῖς κεφαλὰς ἔχω». 
τρικέφαλος ὁ Ἑρμῆς ὥσπερ διδάσκων 

τὰς ὁδοὺς καὶ ἔχων ὑπογραφή», ποῦ μὲν 
αὗτη φέρει ἡ ὁδὸς ποῦ δὲ ἐκείνη. ἴσως δὲ 
πρὺς ἑκάστην ὁδὸν κεφαλὴν εἶχεν. ἔστι δὲ 
ὁ ἀναφθεὶς τὸν τρικέφαλον ᾿Ερμῆ», ὡς Φιλό- 
χορός φησι, Προκλείδης Ἱππάρχα ἐραστής. 
Ἰσαῖος ἐν τῷ περὶ Εὐκλείδε ''μικρὺν ὁ) ἄνω 
τοῦ τρικεφάλα, παρὰ τὴν Ἑστίαν ὁδόν.” τὸ 
πλῆρές ἐστι τοῦ τρικεφάλα 'Ερμοῦ. Harp. 

Τρικκαῖοι ὄνομα ἔθνες. 
Τρικορυσία' «αἰλιανός “καὶ τὸ τοῦ 

ἸΗενάνδρεο --- ἐφέλεσα."' οἵ. v. παίσωµε». 
τρικύλιστος" "ἐὰν μὴ ἀφίκησθε, βού- 

λομαι τρικύλιστος ὠδεῖσθαι ὅπε ἂν ὑμεῖς 
παρακαλῆτε” (Βἱομ. L. 10 5). 

τρίλλη. γέγραπται ἐν τῷ τοῦ “4θηναίι 
Φίµωνος ἱπποϊατρικῷ περὶ γνωρισμάτων φλε- 
βῶν, ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς τρίλλης εἰσὶ φλέβες 
δύο. 

τροῖμμια δὲ ἀρωμάτω» πόµα. ταῦτα λέ-8 
Ίων ὁ Σωκράτης, ὥσπερ εἲς τὰ θύματα λί- 
φας παρατρίβων πωρίνης καὶ κρούων» πρὸς 
ἀλλήλες, συναγαγὼν τὰ τούτων δραύσματα 
βάλλει τὸν πρεσβύτην αὐτοῖς, καθάπερ τὰ 
ἱερεῖα ταῖς οὐλαῖς οἱ Φύοντες. καὶ διὰ τοῦτο 
παίζει τοῖς ὀνόμασι, τρῖιμα μὲν αὐτὸν ἔσε- 
σθαιλέγων παρὰ τὸ τρίβειν καὶ Φίγειν πρὸς 
ἀλλήλες τοὺς λίθες, κρόταλον δὲ παρὰ τὸ 
προσκρούειν τοὺς λίθες ἑαυτοῖς, παιπάλη». 
δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τούτων ἐκπίπτεσαν λατύπην 
καλοῦμεν δὲ τῶν ἀνθρώπων τοὺς κακεντρε- 
χεῖς καὶ μὴ ἁπλοῦς περιτρίµµματα καὶ πο- 
λυκρότες καὶ κρόταλα. ὅδεν καὶ τὸν πρῶ- 
τον στίχον Ὀδυσσείας οὕτως ἀξιοῦσι γρά- 
φειν τινές '“ἄνδρα µοι ἔννεπε μοῦσα πολύ- 
κροτο».’' sch. Α Nub. 259. 

τρῖμμα ὁ τετριµμµένος ἐν τοῖς πράγµασι.Ὀ 
66” I 
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καὶ παρ ἄριστοφάνει Νεφέλαις (260) "λέ- 

γειν γενήσῃ τρῖμμα,, τετέςσι τετριµµένος, 

ἱκανὸς καὶ δεινὸς ἔσῃ λέγειν. καὶ 4ημοσῦέ- 

νης ἐν τῷ περὶ στεφάνου (131) ὡς ἴεαμοῦ 

καὶ ἀναισχύντα ῥήτορος καδαπτόµενος 44ἰσχί- 

νου, περίτριµµια ἀγορᾶς αὐτὸν καλεῖ, 

τριμμούς τὰς τετριιµένας ὑδούς' Al- 

λιανός "καὶ ἀναβλέποντες ὁρῶσι τριμμοὺς 

τῆς ἀνόδε καὶ προσβάσεις, δὲ ὧν ἀνῆλόεν 

ὁ Ῥωμαῖος, καὶ συνέβαλον μὴ ἄπορον εἶναι 

ἀλλ ἐπιβατόν. 
τρίµνω»ν τριῶν μινῶν ἀξίων. 
Τρινακρία ὄνομα τύπου, ἡ νῦν νῆσος 

Σικελία, 
τρίναξ γεωργικὸν ἐργαλεῖον" ἐν ἐπιγράμι- 

ματι (ΑΡ 6 104) “καὶ τρίνακας Συλίνας, χεῖ- 

θας ἀρεροπόνων., 
τριόρχης. ἱέρακος εἶδος ὁ τριόρχης. “ὅτι 

ὁ τύραννος «Σικελίας κοινὸς πόρνος --- ἐμὲ 
σύ”; οἳ, ν. ᾿4γαθοκλῆς. 

τριόφΦ αλμος. Ἠοιωτοῖς ἐδόθη χρησ- 
µός, ὅτῳ ἂν συναντήσωσι πρώτῳ τριοφθάλ- 
µῳ ὄντι, τούτῳ ἔπεσθαι, Ὄξυλος δέ τις 
ὀχούμενος ἐπὶ ἵππα ἑτεροφθάλμε συνήντη" 
σεν αὐτοῖς. οἳ δὲ συνέντες τὸ Φεοπρόπιον 
ἠκολούθησα» αὐτῷ. 

τρίπαλαι ἐπίρρημα χρόνια δηλωτικόν᾿ 
Αριστοφάνης (Έα. 1450) “τρίπαλαι κάΦηµαι 
βηλόμενύς σ᾿ εὐεργετεῖν. ἐγὼ δὲ δεκάπαλαι 
ἢ χιλιόπαλαι καὶ πρόπαλαι, πάλαι πάλαι. 
ἐγὼ δὲ τρισμυριόπαλαι καὶ πρόπαλαι, πάλαι 
πάλαι." 

τρίποδα λέβητα" "ἐν 4{ελφοῖς ἐπὶ τρί- 
ποδα κείµενον μαντικὺν «ἀπόλλωνος.᾽ 

τρίπος" (Ποπι. Χ 164) '"Ἡ τρίπος ἠὲγυ- 
vij.“ ὁ τρίπες. 

τρίπες κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους µαν- 

τευόµενος, ἐνεσῶτα παρεληλυθύτα μέλλοντα. 

τριπτῆρα Ἰσαῖος ἐν τῷ κατὰ «4ιο- 
κλέους. τριπτήρ ἐστι πιθάκνη ἐκπέταλος, 
οἷα τὰ ἐπιλήνια, ὡς Νίκανδρός φησιν. ἐπὶ 
τούτου ὃ) ἂν τάττοιτο νῦν παρὰ τῷ ῥήτορε 
πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα σηµαίει τοὔνομα. 

1... 
ἑ 

τρὶς ἕξ νικητήριος βόλος. παροιμία "η 
τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι.". ο. vv. ἢ τρὶς ἕξ οἱ 
τρὶς ἐξ ἢ τρεῖς. 

τρὶς ἐξ ἢ τρεῖς κύβοι. οἱ μὲν τρὶς ἓξ 
νίκην, οἱ δὲ τρεῖς κύβοι κενοί. καὶ τὸ παρ 
Εὐριπίόῃ τοιοῦτο»" "βέβληκ “άχιλλεὺς δύο 

τριμμούς -- εριτογένεια 

κύβω καὶ τέτταρα.͵. τριῶν γε ὄντων τῷ 
ἀναρριπτουμένων βόλω», δύο µεὲν κενοε; «: 
τόν φησι βάλλειν, ἕνα δὲ τὸν τέτταρα. ὁᾳ 
τὸς οὖν ὁ κύβος, ὅτε ἀναρριπτάμενος, ες 
κενὸς εἶτε πλήρης εἴή, καὶ ἰδίως ὁ χεις 
ὅτι δὲ ὁ τρὶς ἐξ βαλὼν κατώρώς, καὶ { 

σχύλος ἐν “4γαμέμνονι (31) παρίστησι' ι. 
δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα Φήσομαι, τρις: 
ῥαλέσης τῆς ἐμῆς φρυκτωρίας.”. 

τριστάται οἱ παρὰ χεῖρα τᾶ ῥασιέο: 
οἷον ἔχοντες λόγχας ἀνὰ τρεῖς κατὰ χερι. 

τριστοιχεί (Ποπ. Κ 473) κατὰ τό 
τάξεις. 

τρίστοµος ἐπίθετον αἰχμῆς" (ΑΡ 61: 
'"σοὶ γὰρ Καστορίδος ὑλακὰ καὶ τρίστο. 
αἰχμὴ εὔαδε. 

τριταγωνιστής. «ἰσχίνης ἐν πολὶνί 
σχώπτεται ὑπὸ «{ημοσθένες ὡς ὕποκρι". 
τραγῳδιῶ», καὶ τριταγωνιστὴ» αὐτόν φτο" 
(8 429), ὡς ἀδοκιμώτατον τῶν ὑποκρας 
ἐν τρίτη τάξει καταριθμῶ». τρααγωνισί 
ἀπὸ Σοφοκλέᾶς, ὃς πρῶτος ἐχρήσατο τες) 
ὑποκριταῖς καὶ τῷ καλεµένῳ τριταγωνι 

τριταῖος. 

τριτάλαντον» βάρος τριῶν ταλώτο 
(Α Lys. 989) “τριτάλαντον βάρος δευότη 
ἀπειλᾶντας ἐπῶν. 

τριτάνυστο» μακρό» (ΑΡ 6192 Ἡ 
ὀόνακα τριτάνυστον.. 

τρίτη κεφαλή. τᾶτο εἴρηται ἀπὶ: 
ἀχθοφορύντω» ὁ µόνον κατὰ τὸν ώμος 
λὰ καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς. 

τριτηµόριον. τὰς ς' χαλκᾶς εἴρηκ ὃ 
λήµμων τᾶ ὀβολᾶ τριτηµόριο». Φαυμάς ὁ 
ἐγὼ πῶς τεταρτημόριο» εἰσὶ  χαλκοῦ 1 
τηµόριον δὲ ς’, εἰ μὴ ἄρα ἐκεῖνο μὲ 
ρίως ὠνομάσθη τέταρτο» µέρος τὸ θε 
τὸ δὲ τριτηκόριο», ὡς ἀπὸ ὁ' κιερῶν οὐ" 
ἀνὰ β χωλκᾶς τρία ἔχον µέρη, ς χα 
συνάγει. 

τριτηµιορίς' Ἡρόδοτος (7 121) "ή 
δὲ ἠιε τᾶ στρατᾶ τριτημορὶς τὴν μι 
γαιαν. 

τριτογένεια φοβερά, καταπληιο” 
(Diog. L. 9 46) «{ηµμόκριτος ὁ “βδρας 
ἔγραψε περὶ τῶν ἐν 4δυ" Τριτογύκα Ἡ 
το δέ ἐστιν, ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ! 
πάντα τὰ ἆνθρώπινα συνέχει. καὶ παροιμία ὃ 
εἴρηται ᾿'παῖς µοι τριτογενὴς εἴη, μὴ τρ" 
γένεια.. ἢ ὅτι τὴν 4θηνᾶν ἀνδρώδη ὑ' 



τριτογερής --- εριώβολον 

-”. εἶναι καὶ παῖδας ἄρρενας παρέχειν. 
τριτογενής ἡ Φηνᾶ, ἤτοι ὅτι ἐκ τῆς 

7δύος καὶ τῆς µήτρας καὶ τῆς κεφαλῆς τᾷ 
Γεὸς ἐξῆλθεν, ἢ ὅτι παρὰ Τρίτωνι τῷ πο- 
πκειῷ ««ἄιβύης ἐγεννήθη, φῶίνοντος, ὥς καὶ 
ΓΦηναῖοι ἄγασιν. ἢ ὅτι τρίτη μετὰ ἄρτεμιν 
εκὶ “πόλλωνα ἐγεννήθη. ἢ ἐπεὶ τρίτωνα 
» κεφαλὴν “4φαμᾶνες λέγεσιν. ij ἐπεὶ πα- 
Ὁ Ίρίέτωνι ἐγένετο. ἢ τᾶ τρεῖν καὶ εὖλα- 
κἴσθαι αἰτία, ἢ γεννητική. ἢ ὅτι ἀπελύσα- 
Ὁ ἐν τῷ Τρίτωνι τῷ «4ιῤύης ποταμῷ. 

τριτοµη»ίς. τὴν τρίτην τᾶ κηνὸς τρι- 
οµιη»ίδα ἐκάλε», δοκεῖ δὲ γεγεννῆσθαι τότε 
49η»ᾶ. Ἵστρος δὲ καὶ τριτογένεια» αὐτήν 

ρ]σε λέγεσθαι, τὴν αὐτὴν τῇ σελήνη νοµι- 
Ὁμιένην. Harp. 

τρίτον ἡμίδραχμο». τὰς δύο ἥμισυ 
Ιραγμὰς ὅτως εἰώφθασιν ὀνομάζειν οἱ πα- 
εεεεοί. 

τριτοπάτορες. «4ήμων ἐν τῇ τθίδι 
Ρησὶν ἀνέμες εἶναι τὰς τρικοπάτορας, «Φι- 
ἱόχορος δὲ τὺς τριτοπάτοεις πάντων γεγο- 
νέναι πρώτες" τὴν μὲν γὰρ γῆν καὶ τὸν 
ἥλιον, φησίν, ὃν καὶ 4πόλλωνα τότε καλεῖν, 
γο»νεῖς αὐτῶν ἠπίσταντο οἱ τότε ἄνθρωποι, 

τὰς δὲ ἐκ τότω» τρίτες πατέρας. Φανόάδη- 
κιος δὲ ἐν ἕκτῳ φησὶν ὅτι μόνοι «4θηναῖοι Φύ- 
εσέ τε καὶ εὔχονται αὐτοῖς ὑπὲρ γενέσεως 
παίδων, ὅταν γαμεῖν µέλλωσιν. ἐν δὲ τῷ 
Ὀρφέως φυσικῷ ὀνομάζεσθαι τοὺς τριτο- 
πάτορας ᾽Αμαλκείδην καὶ Πρωτοκλέα καὶ 
Πρωτοκλέοντα, Φυρωρὺς καὶ φύλακας ὄντας 
τῶν» ἀνέμω». ὁ δὲ τὸ ᾿Εξηγητικὸν ποιήσας 
Οὐρωνῦ καὶ Γῆς φησὶν αὐτὸς εἶναι, ὀμόμα- 
τα δὲ αὐτῶν Κόττον Βριάρεων καὶ Γύγη». 

τρίτα κρατῆρος τᾶ σωτῆρος" ὃν καὶ 
τέλειον ἔλεγον. τὸν μέν γε πρῶτον Ὅλυμ- 
πίων φασί, τὸν δὲ β ἠρώων. Πλάτων Ilo- 

λιτείᾳ (8 ρ. 588 Β) ᾿'τὸν δὲ γ΄ ὀλυμπικῶς τῷ 

σωτῆρί τε καὶ Ὀλυμπίφ.” 
 τριττύς φυλῆς µέρος τρίτον" αὕτη γὰρ 
ὀιήρηται εἲς τρία µέρη, τριττῦς καὶ ἔθνη 
καὶ φατρίας, ὡς “Αριστοτέλης φησί. Harp. 

ν. τριττύς ἡ ἐντελὴς Φυσία, ἐκ συὸς κριοῦ 

καὶ τράγα. 
τρίτῳ καὶ τετάρτῳ ἔτει ἀντὶ τῇ πρὸ 

τριῶν καὶ τεσσάρων» ἐτῶν. ἄτως “άντιφάνης. 
Τριτωνίς λίμνη. 
Τρίτωνος Ποσειδῶνος, Φαλάσσης' (ΑΡ 

6 65) ''καὶ βυθίη» Τρίτωνος ἁλιπλάγκτοιο 
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Χαμεύνην σπόγγον, ἀκεστορίην πλαζοµένης 
γθαφίδος.) 

τρίτῳ φάει τρίτῃ ἡμέρα. 
Τριφάλης Τριφάλητος ὄνομα κύριον 

παρὰ “4ριστοφάνει. 
Τριφύλλιος ἐπίσκοπος, μαθητὴς Σπυ- 

ρίδωνος τᾶᾷ Φαυματοργῦ τᾶ Κυπρία" ὃς 
ἔγραψε τὰ θαύματα τῇ ὁσίι καὶ τερατθρ- 
γοῦ πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, ὡς γέγραπ- 
ται ἐν τῷ βίῳ αὐτᾶ, δὲ ἰάμβων' ἃ χρὴ 
ἐκζητῆσαι ὡς λίαν ὠφέλιμα. 

τρέχα τριχῶς. 
τρίχαπτο» τὸ βαμβύκινν ὕφασμα, 

ἱμάτιον πολυτίµητον GEaech. 16 10). 
τριχῇ τριχῶς. 
τριχθδά τριχῇ" Ὅμηρος (0 189) "τρι- 

χΦὰ δὲ πάντα δέδασται. ἔστι δὲ τὸ πάντα 
κατὰ παρολκή», ὥς (Ἠ 161) '"οἳ ὃ ἐννέα 
πάντες ἀνέσταν,, (0 195) "'γαΐα ὃ ἔτι ξυνὴ 
πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος." συναφὴς τῇ 
γῇ Ὄλυμπος ὡς ὄρος. τὸ δὲ ὅμοιον καὶ ἐν 
Ὀδυσσείᾳ (ι 34) πεποίηκε" "ναιετάω ὁ᾽ Ἰδά- 
κην εὐδείελο»" ἐν ὅ ὄρος αὐτῇ, Νήριτον 
εἰνοσίφνλλον." κεχώρικε γὰρ τὸ ὄρος τῆς 
Ἰθάκης. εἰ δὲ ἦν ὃ Ὄλυμπος τᾷ ἐρανᾶ µέ- 
ρος ἐπηράνιον, ἐκ ἦν κοινὸς ἀλλὰ ἴδιος, 

τριχίδες εἶδος ἰχθύος, αἱ λεγόμεναι 
Φρίσσαι. “Αριστοφάνης (Ἐοεὶ. 55) ''ἔβηττε 
τὴν νύχθ᾽ ὅλην τριχίδων πεπλησμένος.” 

τριχοβρῶτες ζῷον κατεσθίον τὰς τρί- 
χας, οἳ σῆτες, ὁ ὁρίψ. 

τριχολογεῖν τὰς τρίχας ἀναλέγεσθαι 
καὶ περὶ αὐτῶν φροντίζει». 

τρίψεις ἀντὶ τᾶ διατρέψεις, διατελέσεις" 
ριστοφάνης Πλότῳ (526) ''ὀδυνηρότερον 
τρίψεις βίοτον πολὺ τῷ νῦν. 

τρῖψις τῶν ποταμῶν ἡ πορεία. «4{αβιὸ 
(92 3) '"ἀροῦσιν οἱ ποταμοὶ ἐπιτρίψεις αὐ- 
τῶν.) 

Τριψίωνος. 
τριωβολιμαῖος τριῶν ὀβολῶ», εὔωνος. 
τριώβολον τὸ τρεῖς ὀβολὴς ἔχον. 4ρι- 

στοφάνης Πλότῳ (339) "δεινὸν γὰρ εἴ τρι- 
ωβόλε μὲν ἕνεκα ὠστιζόμεσθ ἑκάστοτ ἐν 
τῇ ἐκκλησία.". οὐδεὶς ἐδίκαζεν εἰ μὴ ἐπέ- 
βαινε τῶν Ἑ΄ ἐνιαυτῶν. ὅσοι δὲ τελείας ἡλι- 
χίας ἦσα», εἰσήρχοντο μὲν εἲς τὴν ἐκκλησία», 
ἐκ ἐδίκαζον δέ. τούτης οὖν τοὺς ἐκκλησία- 
στὰς ἐποίησαν φανερόν τι λαμβάνει ἀπὸ 
τῶν τῆς πόλεως προσόδων» οἱ δηµαγωγοί, 
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πείσαντες τὴν πόλιν" ὕστερον δὲ ὁ Κλέων 
ἐποίησεν αὐτὸ τριώβολο». ἀφῆλιξ δὲ εἲς τὴν 
ἐκκλησίαν οὖκ εἰσήρχετο. 

τριώροφος. 
Τροία πόλις. 
Τροιζή» Τροιζῆνος ὄνομα πόλεως. καὶ 

Τροιζή»ιος ὁ πολίτης. 
Τροΐη», κατὰ διάλυσιν, Τρωικήν. 
τρομερό»' 'ὃ δὲ ὑπὸ ἀρρωστίας λεπ- 

τόν τι καὶ τρομερὺν ἐφθέγξατο."' 
τρόπαια νικητήρια" ἀριστοφάνης ἐν 

Πλούτῳ (469) “τρόπαιο ἂν στήσαιτο τῶν 
ταύτης τρόπων." τὸ τρόπαιο» οἱ παλαιοὶ 

.ἀττικοὶ προπερισπῶσι», οἱ δὲ νεώτεροι προ: 
᾿παροξύνασι». ᾗ δὲ παλαιὰ τδίς ἐστιν ἧς 

ἦρχεν Εὔπολις Κρατῖνος “Αριστοφάνης Os· 
χυδίδης, ἡ δὲ νέα τθίς ἐστιν ἧς ἐστὶ Me- 
»ανδρος καὶ ἄλλοι, 

τροπᾶσθαι τρέπεσθαι. 
τροπείδιον. 
τροπή ὁίωξις. 
τροπῆς ἀποσκίασμα (αρ. Iae. { 17) 

ἀντὶ τοῦ ἀλλοιώσεως καὶ μεταβολῆς ἔχνος, 
καὶ ὁμοίωμα φαντασίας. 

τροπίας οἶνος ὁ τετραµµένος καὶ ἐξ. 
εστηκώς ριστοφάνης «4αιταλεῦσι ''ταχύ 
νυν πέτε, καὶ μὴ τροπίαν οἶνον» φέρε. 

τρόπις τῆς »ηός. 
τρόπον ἦθος καὶ Πισίδης (Ἐκρ. Ῥετε. 

ἃὃ 17 ''ὁ βάρβαρος δὲ τῷ λόγῳ καὶ τῷ τρύ- 
πῳ,' ἀντὶ τοῦ τῷ Ίψει, 

τρόπον τινά ἀντὶ τοῦ καλῶς ἄν. 
τρόπος δὲ ἐπὶ τῶν συλλογισμῶ» οἱονεὶ 

σχῆμα τοῦ λόγΕΒ, οἷον ὁ τοιοῦτος" εἳ τὸ 
πρῶτο», τὸ ῥ' ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον" τὸ 
ἄρα β’. παρεισήχθη δὲ ὁ λογότροπος ὑπὲρ 
τοῦ ἐν ταῖς µακροτέραις συντάξεσι τῶν λό- 
γων µηκέει τὴν πρόσληψιν μακρὺν οὖσαν 
καὶ τὴν ἐπιφορὰν λέγεν, ἀλλὰ συντόμως 
ἐπενεγκεῖν "τὸ δὲ πρῶτον, τὸ ἄρα δεύτερον’ 
(Ὀιομ. 1,. 7 76). 

τροποῦμαι αἰτιατικῇ. 
τροποφορεῖ». 

τροπώσομαι (Ρ9. 88 24) νικήσω, ὑπο- 
τάξω. 

τροφαλίς τυρός' (Α Vesp. 869) '"ἁρπά- 
σας ὁ κύω» τροφαλίδα τυροῦ Σικελικὴν κα 
τεδήδοκε. 

τροφεῖα τὰ ὀφειλόμενα τοῖς τροφεῦσι. 
. τροφή. “ριστοτέλης. ὅτι διαπεφώνη- 

τριώροφος -- Τροφωνίου κατὰ γῆς παίγνια 

ται ὁ περὶ τῆς τροφῆς λόγος. οἳ μὲν ää 
φασιν ὅτι ἁμοία ἐστὶν ἡ τροφὴ τῷ τρφο 
μένω" τρέφεσθαι γὰρ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. 
εἰ γὰρ προστεθεῖσα ᾗ τροφὴ τῷ τρ κών 

αὔξει αὐτό, αὐξητικὸν δὲ τῷ ὁμοίᾳ τὸ ὅμων, 
à τὸ ἐναντίον (χτο γὰρ καὶ φῷαρταὺ ὦ 
ἐναντίη), κ ἄρα ὑπὸ τᾶ ἐναντίμ τρόω 
τὸ τρεφόµενον, ἀλλ ὑπὸ τῇ ὁμοίαι ϱὲ 
φασιν ὅτι σῷ ἐναντίῳ τρέφεται τὸ τη 
µενον. εἰ γὰρ πάσχει ἡ τροφὴ ὑπὸ τὰ ηε 
φομένα καὶ μεταβάλλει εἰς αὐτό, ὁ τά 
δὲ τὸ ὅμοιαν ὑπὸ τὸ ὁμοίη ὁλλ ὑπὲ ἡ 

ἐναντίβ τὸ ἐναντίον πάσχει, καὶ μιταβώὶε 
τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον, ἐναντίον ὃρ 
ἡ τροφὴ τῷ τρεφομένῳ. ἅτοι μὲν ο ἵη» 
δοκᾶσιν εἶναι ἐναντίοι, ἀλλ εκ εἰσί. τη 
τροφὴ δυνάμει μέν ἐστι» ὑμοία τῷ ize⸗ 
μένω, ἐνεργείαᾳ δὲ ἐναντία. ὁ γὰρ άρκ m 
τὰ ὄψα ἀκατέργαστα μὲν ὄντα καὶ ἄπσο 
ἐναντία πώς ἐστι τῷ τρεφομύη, aami 
δὲ μεταβληῦῃ καὶ ἀλλοιωθῇ, τότε «9: 
γίνεται, μεταβάλλει δὲ ὁ τὸ ὅμοων επ 

ὅμοιο», ἐδὲ τὸ τυχὺν εἰς τὸ τυχόν, ἐε7 
ἐνωντίον εἰς τὸ ἐναντίον" ὁ γὰρ τὸ ἱ 
εἰς θερμὸν μεταβάλλει, ἀλλὰ τὸ φυχς 
Φερµόν. κἂν 76» τὸ φαιὸ» εἰς λεεκὸν μὸ 
βάλλῃ, ἐχ ᾗ ετέχει λευκᾶ ἀλλ ᾗ μαῦ 
μέλωνος μεταβάλλει. χαὶ ἐπὶ τῶν ων 
ὁμοίως. διστῆς ὦν ἔσης τῆς τροφής 

μὲν ἀπέπτε τῆς δὲ πεπεµµένης, ἡ μὸ 6 

πτος ἐναντία ἐστὶ τῷ πεπεμμόφ, Γὰ» 
πεµµένη καὶ µεταβάλλασα ἤδη ὁμοί. Ἐ 
lopon. in 2 de απῖπια, 1 1 a. b. 

τροφή ἀντὶ τᾷ ἀγωγὴ καὶ παιδεε ο 

τραφέ» ἀντὶ τᾶ ἀχθέν, παιδενθύ. ο 
δὲ καὶ ὁμοίως ἡμῖν. Πλάτων Πωλαν 

4 Ρ. 4856 Α) ** ἐπιδυμοῦμεν ὁ) αὖ τρίο 

νῶν τῶν» πιρὶ τὴν τροφὴ» χαὶ — 

εροφὴ» μὲν γὰρ βρώμα καὶ πόµε λήν' '" 
νησιν δὲ τὰ ἀφροδίσια. ἐν δὲ τράυ Πα 

τείας (ρ. 301 Ο) "καὶ ὑπὸ τῷ ου 

Χείρωνι τεδραμμένος” ἀντὶ τῇ πέπανε 
νος, ἵνα μὴ ἐναντιῶται ὋΟμήρῳ (4 .. 
παιδεῦσθαι λέγοντι τὸν “4χιλλέα παὸ } 
ρωνι, ἐχὶ τεθράφθαι. 

τρόφι κὔῦμα (Ποπ. 4 900 0 
νο» κῦμα. 

τρόφι μος. 
Τροφώνιος. 

Ίροφωνίθκατὰ γῆςπαίγαι —8 



τροχάζειν -- Ερυγόνος 

*. 39 Ρ. 626 Ἑ). ἐν -ἀεβαδείᾳ χρηστή: 
ἵνν ὃ καταβάσιο» ἐκάλε». στόμιο» γάρ 
,. ὡς τὸ ἄκρα ὀδύνασθαι µιόνα τῶν πο- 
ιωρῆσαι. οἱ οὖν τῷ Φεῷ χρώμενοι, ἀγ- 
ντες πρῶτον ὠρισμέναις ἡμέραις καὶ 
Ίσαντες ἑαυτὲς ἱερῷ τινὶ σχήµατι, ἁμ- 
αις ταῖς χερσὶ μελιτούττας λαβόντες, 
ι μάζας µέλιτι δεδευκένας, οὕτως ἐκά- 
ἐπὶ τὸ στόµειον, καὶ αἰφνίδιον ἡρπά- 
καὶ κατέδυο»ν ὑπὸ τῆς γῆς. τὰς δὲ 

; ἐλάαβανον ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀδικηθῆναι 
ὤν συναντιώντων» ὄφεων», ἀλλ ἐκείνας 
ς παραβάλλειν τροφή». πολλοὶ μὲν οὖν 
ιὐθημιερὸ» ἀνεπέμφθησαν δὲ οὗ στο- 
ατῆλθο»ν, πολλοὶ δὲ καὶ διὰ πλειόνων 
ὄν. ἦν δὲ ὁ Τροφώνιος ᾿Εργίνε παῖς, 

ρὸς «4γαμιήδες' ὕπε ὄφις ἦν ὃ µαντευ- 
ς, ᾧ οἳ κατοικοῦντες πλακοῦντας ἔβαλ- 
κά, Α Nub. 508. ο{ ν. εἲς Τροφωνία. 
ροχάζει» διατρέχειν' Πολύβιος (40 20) 
μὲν πρώτη» ἡμέραν ἐκέλευε τροχάζειν 

΄ σταδίως ἐν τοῖς ὅπλοις. 
ροχαῖον"' ''οἳ δὲ σαλπιγκταὶ οἳ σὺν 
ἴς ὄντες τροχαϊόν τι συμβοήσαντες δύ- 
τοῖς ἐναντίοις ὡς παρὰ τοῦ στρατηγοῦ 
(μένοι παρέσχο».᾽ 
ροχηλατεῖν ἐλαύνειν. 
ροχιάς πορείας, τρίβες, ἐργασίας. 
ροχιλέας. «Σωκράτης πρὸς ἄλκιβιά- 
εἰπόντα ὡς οὐκ ἀνεχτὴ ἡ Ἐανθίππη 
φφοῦσα ''ἀλλ ἔγωγε᾽ ἔφη ''"συνείθισμαι 
ιπερεὶ καὶ τροχιλέας ἀκούων συνεχές.” 
L236. 
"ροχίλος ὄνομα τοῦ ὑπηρέτε ἔποπος, 
. τὸ τρέχω" ἔστι δὲ καὶ ὄρνεον τροχί- 
καὶ λέγεται εἶναι δριμύ. ἀξιοῦσι δέ τι- 
τὴν μέση» ὀξύνειν (5ο. Α Αγ. 79). 
θοχισδεἴσα βασανισθεῖσα, ἀπὺ τοῦ 
οὗ, ὅπερ ἐστὶν ὄργανον βασανιστικό», 
εἴνον τὰ σώματα. καὶ Αριστοφάνης 
451) "ἐπὶ τοῦ τροχοῦ Υ ἕλκοιτο µαςι- 
ένος.'. οὕτω γὰρ οἱ δοῦλοι ἐπὶ τροχοῦ 
ιούµεροι ἐτύπτοντο. καὶ αὖθις (876) "ἐπὶ 
τροχοῦ γὰρ δεῖ σ᾿ ἐκεῖ στρεβλούμενον 
ἴν ἃ πεπανούργηκας.”. καὶ ἐν ἐπιγράμ- 
(ΑΡ 5181) "σύ τροχιεῖ τις τὸν {απί- 
ληστήν. 
Γροχός. Εύλινόν τι ἦν ὁ τροχός, ἐν ᾧ 
ιούµενοι οἱ οἰκέται ἐκολάζοντο. ἄριστο- 

ης (Ρες. 449) ''εἴ τις σερατηγεῖν βουλό- 
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µενος μὴ Εὐλλάβῃ, ἤ δοῦλος αὐτομολεῖν πα- 
ρεσκευασμένος, — τοῦ τροχοῦ γ ἕλκοιτο 
μιαστιγούμενος.”. 

τροχός" «4αῤίὸδ (95.76 19) '"'φωνὴ τῆςῦ 
Αροντῆς σε ἐν τῷ τροχῷ,᾽ περὶ τῆς ἐρυ- 
ὑρᾶς Φαλάσσης. φησὶ γὰρ ἡ ἱστορία ὅτι 
νότα πνεύσαντος διμρέθη τὸ πέλαγος" τοῦ 
δὲ ἀέρος συστρεφοµένΏ καὶ τῶν νεφῶν συ- 
ρισταµένων ὃ ἄνεμος τίκτεται. αἳ δὲ τιµω- 
ρίωι σε, φησί, δίκην βελῶ»ν κατὰ τῶν πολε- 

µίων ἐχώραν' τῷ δὲ ατύπῳ τῆς βροντῆς 
τοὺς τῶν «4ἰγυπτίων τροχοὺς συ»επόδισας. 

ὅτε δὲ λέγει (Ρε. 80 14) "ὁ δεός μα, οῦ 
αὐτοὺς ὡς τροχό», ἀντὶ τοῦ ἐν παντοδα- 
παῖς συμφοραῖς κέλευσον αὐτοὺς στρέφε- 
σθαι, καὶ κακοῖς ἐπαλλήλοις περίβαλε. 

τρύβλιον» ὀξυβάφιον, πινάκιον, ποτή- 
ριο», ὀρθομίλιον. τοῦτο μεῖζον τοῦ ὀξυῤά- 

φᾳ ἐστεί. καὶ ἡ κωμωδία (Α Ran. 1016) τὸ 
τρύβλιον τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι, ἀντὶ 
τοῦ κέκλασται. 

Τρυγαῖος ᾽θμονεύς, ἀμπελαργὸς ὅε- 
ξιός, οὐ συκοφάντης, οὐδ᾽ ἐραστὴς πρα) μά: 
των” (Άγαο, 190), ἐπὶ τῶν ἀπραγμόνων, παρ 

ὕσον οἱ γεωργοί, μάλιστα οἱ δεξιοί, ἀπραγ- 

μοσύνην ἀσπάζονται. καὶ Τρυγαῖος μὲν πα- 
ρὰ τὸ τρυγᾶ», ἁρμόζει γὰρ γεωργοῖς, “4ὔμο- 
ρεὺς δὲ ἀπὸ δήµιε «άττικοῦ. 

τρύγητος ὁ καιρὸς 9 ᾧ δεῖ τρυγᾶ», 

καὶ ἅμητος ὁ καιρὸς ἐν ᾧ δεῖ ἀμᾶν καὶ δε: 
ρέζειν, προπαροξυτόνως. τρυγητός δὲ ὁ 

τρυγώµενος βότρυς, καὶ ἀμητὸς ὁ δεριζό- 
µενος, οἷον ἀμητὸς στάχυς, ὀξυτύνως. καὶ 

ἔμετος' καὶ ἐμετός αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. ο. ν. 
ἔμετος. 

τρυγίας ἐπὶ Φεοῦ ἡ χαλεπωτέρα τιµω- 
ρία (Ρ».74 9)" "πίονεαι πάντες οἱ ἅμαρτω- 
λοί.) 

τρυγοδαίµογνες, ὥσπερ τὸ κακοδαί- 
µονές, ἐπεὶ πολλῇ τῇ αἰσχροποιία ἐχρῶντο, 
παρ ὅσον ἀφέμενοι τὸ σέβεσθαι τὸ Φεῖον 
περὶ τὸ σκώπτειν ἐτρέποντο (8. Α Νπὺ. 296). 

τρύγοιπος ὃ ὑλιστὴρ ὁ σάκκινος" “ρι- 
στοφάνης Πλούτῳ (10868) "ἀλλ ἔστι τρὺξ 
παλαιὰ καὶ σαπρά. οὐκοῦν τρύγοιπος ταῦτα 
πάντ ἰάσεται.' προπαροξυτόνως. καὶ τρυ- 
γοιπῶ ῥῆμα. 

τρυγόνος εἶδος περιστερᾶς. καὶ παροι- 
µία τρυγόνα ψάλλει», ἐπὶ τῶν φαύλως 
πραττόντων. ἴσως παρὰ τὸ τρύζειν' (Ποπι. 
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1514) “ὡς μή µοι τρύζητε.' καὶ 
ροιµμία ““τρυγόνος λαλίστερος, ἐπειδὴ αἳ 
τρυγόνες οὐ μόνον τῷ στύµματι ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ὀπισθίοις µέλεσι λαλοῦσι. ef. ν. πονηρὰ 
κατὰ τρυγύνα. 

τρυγονῶσα ἠσύχως κνῶσα" ριστοφά- 
νης Ecel. 34) “Ἱτρυγονῶσα τὴν Φύραν. 

τρυγός τῆς τοῦ οἶνο ὑποστάθμης" «4ρι- 
στοφάνης Nub. 50) “ὄζων τρυγός.'' καὶ αἴ- 
Όις "ἔοικας ὦ πρεσβῦτα νεοπλότῳ τρυγί” 
Αριστοφάνης φησί (Vesp. 1300). 

τρυγὸς γλυκείας (ΑΛ Ρας, 575). τετέςι 
τᾶ νέα οἴνα" τρύγα γὰρ καὶ τὸν νέον οἶνον 
ἐκάλην καὶ τὴν ὑποστάθμην. 

τρυγῳδία κωμωδία, ἤτοι διὰ τὸ τρύγα 
ἔπαύλον λαμβάνει», τάτεςι νέον οἶνο», ἢἡ διὰ 
τὸ μὴ ὄντων προσωπείων τὴν ἀρχὴν τρυγὶ 
χρίεσῶθαι τὰς ὄψεις (8ο. Α. Αοὶι, 498). 

τρύζει ψιθυρίζει, γογγύζει, ἀσήμως λα- 
λεῖ, παρ’ ὃ καὶ ἡ τρυγώ», ἐπεὶ ἀσήμως φθέγ- 
γεται καὶ γογγυστικῶς. 

τρύμη ὃ τετρηµένος σφόδρα καὶ πεπε- 
θο»ημένος ἐν τοῖς πράγµασιν' ὃν ἡμεῖς τρυ” 
πᾶν φαμέ», Φέλει δὲ εἰπεῖν, εὐτόνως ὡς τρύ- 

πανον (80. ANub. 441). 

τρύπανα ἐργαλεῖα τεκτονικά’ (ΑΡ 6 205) 
Ἱτρύπανά τ εὐδίνητα καὶ ὠκήεντα τέρετρα.. 

τρυσιβίη γαςρός καταπονούσης τὸν 
ῥίον, «ριστοφάνης Νεφέλαις (490). 

τρυσμός γογγυσµός. 
τρυτάνη ὁ ζυγός. ταύτην οἱ «{ωριεῖς 

σταχάνην καλοῦσιν, ἔνφεν καὶ παροιμία 
᾿δικαιότερος σταχάνης.” q. ν. 

τρυτοδόκη ἡ θήκη τῆς τρυτάνης' ἐν 
ἐπιράμματι (ΑΡ 63254) "καὶ τὴν τρυτοδύ- 
κην κοπτίδα παμβακίδω», τὸν ζυγὸν τῆς 
παμβακίδος. 

Τρύφαινα ὄνομα κύριον. 
τρυφάλεια περικεφαλαία, 
τρυφή ἡ σπατάλη. 
τρυφηλός καὶ τρυφητής ὁ ἄπληστα 

, τρώγων». 
a Τρυφιύδωρος «4ἰγύπτιος γραμματι- 
κὸς καὶ ποιητὴς ἐπῶν ἔγραψε ἸΜαραθωνια- 
κά, Ἰλίῳ ἅλωσιν, τὰ καθ Ιπποδάμεια», 
ὨὈδύσσειαν λιπογράµµατον (ἔστι δὲ ποίηµα 
τῶν Ὀδυσσέως καμάτων καὶ ὅσα μυβολο- 
γᾷσι περὶ αὐτῶ) καὶ ἄλλα. 

ν  Ίρυφιόδωρος ὁιάφορα ἔγραψε δὲ 
ἐπῶν, παράφρασι» τῶν Ὁμήρε παραβολῶν 

5 ἑτέρα πα. 

τρυγονῶσα -- Τρωικός 

καὶ ἄλλα πλεῖστα. 
τρύφος ἄρτεα κλάσμα ἄρτε. 
τρυφῶ αἰτιατικῇ. 
Τρύφων "ἀμμωνίη ἄλεξα»δρεὺς γρας 

ματικὺς καὶ ποιητής, γεγονὼς κατὰ τὸς 4: 
γύςε χρόνες καὶ πρότερο», περὲ πλεονασι; 
τᾶ ἐν τῇ «4ἱολίδι διαλέκτῳ ῥεῤλία ζ, πεν 
τῶν παρ Ὁμήρῳ διαλέκτων» καὶ Σιμωνὸ 
καὶ Πινδάρῳ καὶ «4λκμᾶνι καὶ τοῖς ἁλλις 
λυρικοῖς, περὶ τῆς Ἑλλήνων διαλέκτη «: 
Αργείων καὶ Ἱμεραίων καὶ Ῥηγένων καὶ ὁ. 
ριέων καὶ Φυρακεσίω», περὶ τῆς ἐν κλίσε 
ἀναλογίας ά, περὶ τῆς ἐν εὐθείᾳ ἀναλογίς. 
ο. κ * περὶ ὀνομάτων συγκριτικών ά, περὶ τῆς κα 

μονοσυλλάβοις ἀναλογίας, περὶ ὀνομήτο 

χαρακτήρω» ἆ, περὶ ῥημάτων» «ναλογίας ὃς 
ρυτόνρων ἁ, περὶ ῥημάτων ἐγκλιτικῶν χε: 
ἀπαρεμφάτω»ν καὶ προστακτικῶ» καὶ εὖχι: 
κῶν καὶ ἁπλῶς πάντων, περὶ ὀρθογραφι 

καὶ τῶν ἐν αὐτ ζητεµένων, περὶ πρεερ. 
των καὶ τρόπων καὶ ἄλλα. 

τρύχεται κακοπαθεῖ, καταπεονεῖσαι, τε 
λαιπωρεῖται, ἐκνενεύριςαι. καὶ ἐκτετρι]ς 
μένος" 'ὃ δὲ ὑπὸ τῆς ἀπορίας ἐκτετρι]: 
μένος ἦν. 

τρύχη τὰ ῥάκη τραγικῶς"' «Ώΐουγ», Ἡς 
8 45) “προσῆλθεν ἡ µήτηρ πένθιµα ἡμφς 

µένη τρύχη καὶ τὰς ὁράσεις ἐκτετηκυῖα ἵ- 
τῶν ῥακρύων. 

τρυχηρά ῥακώδη. 
τρύχνον τὴν πόα». δηλυκῶς λέγεσι 

τρύχ»ον, ἃ τὸν τρύχνον' σὺν τῷ σ δὲς- 
χνον ἐδαμιᾷ εὕρον. καὶ παρὰ τὴν παρυι; 
— — μεν —— 

την ἁπαλωτερος σρύχνα παρῳδῶν ὁ 5; 

μικὺς φησιν Πόη εἰμιί μουσικώτερος το" 

νου. 
τρυχόµενος. τετρυχωμένος δέ. 
τρύχουσιν» (Ποπῃ. α 948) ἐλαττᾶσι. 
τρυχωθείς πιεσθείς, ἡ φανερωθε:. 

ὅτι τρυχῶ τρίτης συζυγίας ἐστὶ τῶν πε 
σπωµένω». καὶ ῥαρύτονο» τρύχω τρέχει. 

Γρῳαί αἱ Έρωικαί. 
τρωγαλίω» τῶν τραγηκάτων' οἵτν 

γὰρ τὰ τραγήµατα ἐκάλι» οἱ παλαιοί δὲ 
Α Ρας, Τ07). 

τρώγλη ἡ ὀπή" καὶ τρωγλήτης. κ 
Ίρωγλοδύται ἔφνος. (Βαὺτ. δὲ 17) ώς 

οἱ μὲν οὖν σωθέντες ἦσαν ἐν τρώγλακ. 
τρώγω ἐσθίω. 
Τρωικός ἀπὸ Τροίας. καὶ Τρώιν:! 



Τρωίλος — τύµπανος 

«ός. 
ρωίλος σοφιστής, παιδεύσας ἐν Κων- 
(να πόλει, λύγας πολιτικούς, ἐπιστο- 
πῤλία ζ.. 
ιωκτά τὰ κατακτὰ τῶν ὀπωρῶ», οἷον 
καὶ ῥάλανοι. 
Ἰώκτης (Ποπ. ξ 289) ὁ ἐκ παντὸς κερ- 
», οἷον ἀποτρώγων. 
ώξονται φάγωσιν' ριςοφάνης (Λοὶι. 
"ἐνεγκάτω τις ἔνδοῦεν τῶν ἰσχάδων. 
ρώξονται.) 
ύανα μητρόπολις. 
γα παρὰ Ῥωμαίοις συγκλητικὴ ἐσθής. 
γχανόντων ἀντὶ τᾶ τυγχανέτωσαν, 
ὕς" οἱ γὰρ «4ττικοὶ ἀπὸ ὁριστικῶν τῶν 
όντων τὸ µ κλιτικό», τὸ γ πρύσωπον 
’ ὁμόφωνον» τῇ γενικῇ τῶν πληθιντι- 
ὤν ἰδίων μιετοχῶ», οἷον τύπτετε τυπ- 
» ἀντὶ τᾷ τυπτέτωσα», μέλετε µελόντων 
[ µελέτωσα». καὶ ἐπὶ τῶν ἐχόντων τὸ 
τικὺν τὸ γ΄ πρόσωπο» τῶν πληθυντι- 
ἱμοφώρως ποιᾶσι τῷ γ τῶν ὁδυϊκῶν" 
σῦε τυπτέσφω» ἀντὶ τοῦ τυπτέσθω- 

ύγωνος. 
κος ἐργαλεῖόν τι, ῴᾠ τὸς λίθες περι" 

ισι καὶ ξέµσιν. ἔνθεν καὶ τὸ ἐτύκιζον 
τᾷ ἔξεο», ἔκοπτον' “ριστοφάνης Ὄρνι- 
ι38) “Ἱτότες ὃ᾽ ἐτύκιζον αἲ κρέκες τοῖς 
σι. 

Ἱκτόν (Ποπι. Ε 891) χειροποίητο». 
Ίλα καὶ τύλος, ἀρσενικῶς, τᾶ ὤμε 
πυλωμένο» καὶ πεπιλημένο» τῆς σαρ- 
ὑποῖον πολλάκις ἐπὶ τὸ ὤμα γίνεται 
ἀγχθοφύροις ἐκ τᾶ ῥαστάζειν τι συνε- 

ριστοφάνης “4χαρνεῦσι» (860) ''ἴσω 
ρακλῆς, ἔκαμιον τὰν τύλαν κακῶς.᾽' καὶ 
κλείδης "'Ἱτραχήλε τύλαν”' εἶπε. Πολύ- 
τῆς πέτρας αὐτοῖς δυσχρηστίαν πα: 

ης διὰ τὸ δεῖν τρῆμα ποιεῖν ἐν αὐτῇ 
τύλοις, κρατᾶσι τὴν σύριγγα τὴν προσ- 
ένηνι 

ύλη ἡ στρωµνή, οἷον (Artemid. 5 8) ' ἔδο- 
ς ἐν τῇ τύλῃ πυρὸς ἔχειν ἀντὶ γραφάλ- 
καὶ πωιδάριον ἐγέννησεν ἄρρεν.᾽ 
"ύλις ὄνομα πόλεως, 

᾿ύλος ἡ νῆσος. 
ύλος νενεκρωμµένη σάρξ, ἀποσκίρωμα 
Ἰονάτων (8ο]ι. Α. Ach. 552). 

[υλδται τραυματίζεται, παχύνεται. ''οἱ 
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δὲ πλεῖστοι τῶν Πάρθων κορύνας εἶχον σι- 
δηρᾶς ἢ σιδήρῳ τετυλωμένας." 

τύλωμα. 
τυµβεία. καὶ τυµβίτης ὅὃ µνηµματ 

της" (ΑΡ 7 198) ''εἶ καὶ μικρὸς ἰδεῖν λᾶας 
τυµβίτης ἄμμιν ἐπικρέμαται.͵ 

τυμβογέροντες πέμπτη ἡλικία γερόν- 
των, ὡς καὶ Θεύφραστος' παραπλῆγες καὶ 
τῇ διανοίᾳ παρηλλαγμένοι. 

τυμβογέρων ὁ πέμπελος' Προκόπιος 
(Are. 6) “"ὁ δὲ Ἰουσεῖνος ὁ βασιλεὺς τυµι- 

βογέρω» ἦν ἠδη. ἢ τυμβογέρω» ὁ ἐσχατό- 

— 
τύμβος τάφος, παρὰ τὸ τύφεσθαι, ὃ 

ἔστι καίεσθαι, τὰ σώματα τῶν τεθνεώτων" 
(Α Vesp. 1361) “"ταῦτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπὸ 
τύμβε πεσών.᾽ 

τυμβοχοεῖ Φάπτει. 
τυμμιαῖς πληγαῖς" “καὶ εἴ πά τις εὗρε- 

Φείη τῷ ὑπωσᾶῦν ὄρκῳ κεχρηµένοφν τυμμαῖς 
à ταῖς τυχάόσαις ἐβθάλλετο."' 

τύμπανα" ''οἳ Ἰνδοὶ ἀντὶ τῆς σάλπιγ-α 
γος ταῖς μάστιξιν ἀπεκτύπεν εἲς τὸν ἀέρά, : 
εἶχον δὲ καὶ τύμπανα φρικώδη τινὰ βόμβον 
ἐξ ἑαυτῶν ἀνιέντα. ἦν δὲ ἡ κατασκευὴ τοιά- 
δε. φιτρὸ» ἐλάτης κοιλάναντες ἐνήρμοζον εἰς 
αὐτὸν κώδωνας ὀρειχάλκε, τὸ δὲ στόμα τᾶ 
ἄγγες ταυρείῳ δέρµατι περικυτώσαντες µε- 
τέωρο» ἔφερον ἐς τὰς µάχας τᾶτο τὸ τύμ- 
πανο». ἐπὰν δὲ Φόρυβον πολὺν ἐργάσασθαι 
ἤθελον ἢ σημᾶναί τι, καταστρέψαντες ἐπὶ 
τὸ στόμα τὸ Σύλινον ἄγγος ἐτίνασσο», οἱ δὲ 
ἐν αὐτῷ κώδωνες πολλοί τε ἅμα ὄντες καὶ 
μεγάλοι ἕν τε στεγανῷ ἡχᾶντες ἀσαφῆ τινὰ 
βόμβον ἀνέπεμπον ἔνδοῦεν, ὄνπερ ὁ ῥάδιον 
ἦν τοῖς ὂκ εἰδόσιν ἐπιγνῶναι τίνος ἦν ὁρ- 
γάνεω ἢ Φηρία' βρυχήµατι γὰρ ἐώκειι οί, 
ν. σάλπιξ ο. 

τύμπανα ῥάκλα, παρὰ τὸ τύπτειν. Σύ-Ρ 
λα ἐν οἷς ἐτυμπάνιζον" ἐχρῶντο γὰρ ταύτῃ 
τῇ τιμωρία. ελ. APlut. 476. 

τυμπανίζεται ξύλῳ πλήσσεται, ἐκδέ- 
ρεται καὶ κρέµαται. 

τύμπανο» ἐκ δερμάτων ἐσεὶ γινόμενον 
καὶ κρδθο», ὃ κατεῖχον» αἱ Βάκχαι' ἐν ἐπι- 
γράµμµατι (ΑΡ 6 94) ""ἀραξάχειρα ταῦτά σοι 
τὰ τύμπανα, λεοντόδιφρε, σοέ, Ρείη, Φῆκε.' 

τύµπανος ἀρσενικῶς' (ΑΡ 6 220) “καί 
τινος αὔρῃ δαέμονος ἐς τὸν ἑὸν τύμπανον 
ἦκε χέρας.᾽ 

, 
{- 
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Τυμφαῖς πόλις. καὶ βᾶς ᾿ρτέμιδος, 
Τυνδαρίδης ὁ τᾷ Τυνδάρεω. 
τύνη σύ, δωρικῶς. 

Τυμφαϊς — τέραννος 

ραννία δὲ ᾗ τυραννίς. καὶ τυραν»ιῶ {ο 
Φυμῶ τυραννῆσαι. 

Τυραννίων ᾿Ἐπικρατίδα καὶ {σόι 
τυ»ν»ουτονί δεικτικώς ἀντὶ τῇ μικρόν" | 4λεξανδρίνης, "4μισηνός ἐχρηκιάτιζε δὲ M 

Αριστοφάνης Nub. 876) '“παιδάριον ὂν τυν- 
νΕτονὶ ἔπλαττεν ἔνδον οἰκίας. καὶ “"τυννε- 

τωὶ συνάγω» τὲς δακτύλας᾽' φησὶν ἀντὶ τᾷ 
µικρῷ. (A Ran. 129) "ἐν πλοιερίω τυννοτωί 
σ᾿ ἀνὴρ γέρων ναύτης διάξει,’ περὶ τᾶ Χά- 
ροντος λέγων τᾶ περάµατος τᾶ πλοία. 

τυννοντουἑ (ικρδ. συναγαγὼν δὲ τοὺς 
δακτύλες τᾶτό φησιν. “ριστοφάνης Νεφέ. 
λαις (381) ""σκέψαι τοίνυν ἀπὸ γαστριδία 
τυν»υταὶ οἷα πέπορδας." 

τυντλάζειν αὐτὸ καὶ αὐτὸ λέγειν" «4ρι- 

στοφάνης (Ραο, 1139) à4 γὰρ οἷόν τ ἐστὶ 
πάντως οἰναρίζειν τήµερο»ν, ἐδὲ τυντλάζειν, 
ἐπειδὴ παρδακὸ» τὸ χωρίο». ο v. τευτάζει». 

τυντλώδες κηλώδες. 

τυπαῖς πληγαῖς, ''ἔχοντας τύμπανα καὶ 
τύπας, τθτέςι πληγάς. 

τυπείς πληγείς, τρωθείς, καὶ τυπεῖσι 

τρωνθεῖσι. 
τύπη" Eolyb. 1 48) "ὥστε συνέβαινεν 

ὑπὸ τᾶ πυρὸς τὰς βάσεις τῶν πύργω» καὶ τὰ 
τύπη ſimmo στύπη) τῶν κριῶν ἀχρειωθῆναι. 

τυπῇσι (Ηοπι, Ε 887) τρώσεσι. 
τύπος χαρακτήρ' Gynes. ερ. 104 p. 240) 

ππρόσειπε τότῳ πολλὰ παρ ἐμᾶ, ὃν εἰ προ- 
λαβὼν ᾿ριστείδην Ἑρμᾶ λογίη τύπον εἰς 
ἀνθρώπες ἔφην ἐληλυθένωι, μόλις ἔτυχον 
τῆς ἀξίας, ὅτι πλέον ἐστὶν ἢ τύπος. καὶ 
αάππιανός Hannib. 50) 'ὁ δὲ ννίβας ΊΜαρ- 
χέλλα τᾷ ὑπάτα ἀποθανόντος, τῷ σώματι 
αὐτᾷ ἐπιστάς, ὡς εἶδε τὰ τραύματα πάντα 
ἐπὶ τῶν στέρνω», ἐπῄνεσε μὲν ὡς στρατιώ- 
την», ἐπέσκωψε δὲ ὡς στρατηγό». καὶ τὸν 
δακτύλιο» αὐτᾶ περιελὼν ἐτύπωσεν ἐπιστο- 
λὴν τῇ σφρωγῖδι Ιήαρκέλλεα πρὶν αἰσθέσθαι 
πολλὲς περὶ τὸ Φανάτθ, καὶ αὐτόμολον ἄν- 
ὅρα Ῥωμαίων ἔπεμψε φέρειν, δηλᾶντα ὅτι 
στρατιὰ Ιήαρκέλλι κατόπιν ἔρχοιτο καὶ ὁ 
ΠΜάρκελλος αὐτὴν ὑποδέξασθαι κελεύοι. 

τυπτήσεις (Α Ρ]αί, 20) τύψεις. 
τυπῶ αἰτιατικῇ. 
τύπωµμα χαλκόπλευρον τὸ ἄγγος, 

τὴν ὑδρίαν, ἐν ᾗ δῆδεν τὰ δοκᾶντα εἶναι 
ὀστέα Ὀρέστεα ἀπέκειτο. ""τύπωμα χαλκό- 
πλευρο» ᾖρμένοι χεροῖν.' sch. 8 ΕΙ. 54. 

τυρα»»εἴον κυρίως ἡ ἀκρόπολις, τυ- 

ρύμβο, γεγονὼς ἐπὶ Πομπηία τὸ μεν 
καὶ πρύτερο», μαφητὴς ἄλλων τε καὶ Ἔτ 
αίη τᾷ 4μισηνᾶ, ὑφ' ὃ καὶ Τυραννίων ὁγ' 
μάσθδη ὡς κατατρέχω» τῶν ὁμιοσχύλων, πρὸ 
τερον καλήμενος Θεόφραστος. εἶτα διήαοι 
καὶ «{ιονυσία rũ Θρακὸς ἐν 'Ρόδῳ. ώτε 
φίστευσε δὲ {ημητρίῳ τῷ Ἐρυθραίῳ. — 
δὲ εἲς Puunv ληφθεὶς αἰχμιάλωτος υπὺ {8 
κύλλη, ὅτε κατεπολέμησε Μιθριδάτη» τὸ 
Πόντε βασιλεύσαντα. διαπρεπὴς δὲ Τόμι 
νος ἐν Ῥωμῃ καὶ πλάσιος ἐκτήσατο καὶ 

βλίων ὑπὲρ τὰς τρεῖς µυριάδας. ἐτελεύτῃ' 

δὲ γηραιός, ὑπὸ ποδάγρας παραλυψείς, ὀλεν 

πιάδι ρκ’, ἐν τῷ γ ἔτει τῆς ὀλυμπιάδος, 
Τυραννίω» ὁ νεώτερος, ΘΦοῖνιξ, 19 

τρὸς ᾿ρτεμιδώρε, μαδητὴς Τνυραννίονη 

τᾶ πρεσβυτέρς' διὸ καὶ ὠνομάσθη Τερρ 
ρίων, πρότερον καλύμενος «4{ιοκλῆς. αἰγιε 

λωτος δὲ γενόμενος κ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸ πὸι 

µε Αντωνία καὶ Καίσαρος ὑπό τινος 45 

µαντος ὠνήθη, τᾷ Καίσαρος ὄντος ἀπὺκ 

δέρ8, εἶτα ἐδωρήδη Τερεντίᾳ τῇ τό Κα 
ρωνος γυραικί. ἐλευθερωθεὶς. δὲ ὑπ' αἲη 

ἐσοφίστευσεν ἐν Ῥωμῃ, καὶ ἔγραψε βῤη 
η΄ πρὸς τοῖς ξ, ὧν καὶ ταῦτα, πεθὶ ' π 
Ὁμηρικῆς προσῳδίας, περὶ τῶν μερῶν Ἡ 
λόγα (ἐν ᾧ λέγει ἄτομα μὲν εἶναι τὰ ης 
ὀνόματα, δεματικὰ δὲ τὰ προσηγορικὀ η 
µατα δὲ τὰ µετοχικά), περὶ τῆς Puucvi 
ὁιαλέκτε ὅτι ἔστιν ἐκ τῆς Ελληνας, . 
ΑΑντιγένες ἡ “Ῥωμαϊκὴ διάλεκτος, ὅτι ἐν 

φωνῦσιν οἱ νεώτεροι ποιηταὶ πρὸς Ὅμην 
ἐξήγησιν τῶ Τυραννίωνος μερισμᾶ, ἀιόβῖ" 
σιν Ὁμηρική», ὀρθογραφίαν. 

Τυραννίω» Μεσσήνιος φιλόσοφο. κν 

νοσκοπικὰ ἐν βιβλίοις Υ. καὶ ἄλλα ὁὲ ὃ 

βλία αὐτᾶ φέρεται χθήσιμα. 
τύραννος. οἱ πρὸ τῶν Τρωιώ ο] 

ταὶ τὰς τυράννες βασιλεῖς προσηόρα” 
ὀψέ ποτε τᾶδε τᾶ ὀνόματος εἰς τὰς 

νας ὁιαδοθέντος κατὰ τς µρχλάς αἲ 

vuc, καθάπερ Ἱππίας ὁ σοφιστής 0" 
Ὅμηρος γῶν τὸν πάντων παρωομόνι” 
Ἔχετο» βασιλέα φησὶ καὶ ὁ τύραννο. αρ 
ηγορεύθη δὲ τύραννος ἀπὸ Τυρρηή” * 
λεπὸς γὰρ περὶ λῄῃστείας τάτες 



Τύραννος 

: δὲ ἐδὲ ἄλλος τῶν ποιητῶν ἐν τοῖς 
««ασιν αὐτᾶ µέμνηται τὸ τῷ τυράννου 
α. ὁ δὲ «4ριστοτέλης ἐν Κυμαίων πολι: 
τὲς τυράννες φησὶ τὸ πρότερον αἶσυ- 
ας καλεῖσθαι' εὐφημότερον γὰρ ἐκεῖνο 
νομια. 908. 8 OR argum. 
Γύραννος σοφιςὴς περὶ στάσεω», περὶ 
λέσεως λόγη βιῤλία «’. 
υρβάζῃ (αν. Luc. 10 44) ἑτοιμάζῃ. 
ύρβη ἀπόλανσις, ἡ θόρυβος, ἢ τάρα: 
''Γέργηῦθες καλδνται παρὰ ἸΜιλησίοις ἡ 
η καὶ οἱ χειρώνακτες, τητέστιν οἱ διὰ 
ὦν ἐργαζόμενοι. οἳ, νν. Γέργηδες εί χει- 
«ξ. 

᾽υρευθέντα κυηθέντα, ταραλθέντα. 
᾿υρεύω» κατασκευάζων, καὶ τυρεύ: 
τες ἀντὶ τᾷ κατασκευάσαντες. 
Γυρμµέδαι, ὁῆμος τῆς Οὐνηίδος οἳ Τυρ- 
α. Ἠατρ. 
τυρόκνηστις ἡ μάχαιρα. καὶ παροιμία 
9. 231) '"ὁ στήσοµαι λέαιν ἐπὶ τυροκνή- 
ος, ἀντὶ τὸ ὡς λέαινα. σχῆμα δέ ἐστιν 
λαστο» καὶ ἑταιρικόν. τυρόκνηστις δὲ ἡ 
«ρα, ἐπὶ δὲ ταῖς λαβαῖς τῶν μαχαιρῶν 
— λέοντες ἐγλύφοντο ὀκλάζοντες, 
.ς μὴ ἀποφραύοιντο αὐτῶν οἱ πόδες, εἰ 
οἳ ἑστῶτες γλύφοιντο. λέγει ὂν ὅτι ἐκ 
ἀνδρὶ στήσοµαι πορνεύθσα ὡς λέαινα 
τυροκνήστιδος. 
τυροπωλήσω (Α Ran. 1416) σταθµήσω" 
ις γὰρ σταὼμὺν ἐπωλεῖτο ὁ τυρός. 
Τύρος πόλις, καὶ Τύριοι οἱ πολῖται, 

τυροφόρο»' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 495) 
χμητὰν ὃ ἐπέθυσεν ἀλέκτορά καὶ πλα. 
ντα παῖς Ἡγησιδίκε πίονα τυροφάρον.' 
Τνυρρηνία χώρα, καὶ Τυρρηνοί οἳ 
όμενοι Τΐσκοι. ἱστορίαν δὲ παρ αὐτοῖς 
Γειρυς ἀνὴρ συνεγράψατο. ἔφη γὰρ τὸν 
ιιηργὸν τῶν πάντων» Φεὸν ιβ χιλιάδας 
χυτῶν τοῖς πᾶσιν αὐτᾶ φιλοτιμήσασθαι 
σµασι, καὶ ταύτας διαδεῖναι τοῖς ιβ’ λε- 
ιένοις οἴκοις, καὶ τῇ μὲν ἁ χιλιάδι ποιῆ- 
ι τὺν ἐρανὺν καὶ τὴν γῆν, τῇ δὲ ῥ' ποιῆ- 
ι τὸ στερέωμα τῦτο τὸ φαινόμενο», καλέ- 
ς αὐτὸ ἐρανόν, τῇ Υ τὴν Φάλασσαν καὶ 
ὕδατα τὰ ἐν τῇ Υῇ πάντα, τῇ & τὰς φω- 
ἤρας τὺς µεγάλες, ἥλιον καὶ σελήνην καὶ 
ς ἀστέρας, τῇ έ πᾶσαν ψυχὴν πετεινῶν 
ὶ ἑρπετῶν καὶ τετράποδα ἐν τῷ ἀέρι καὶ 
τῇ γῇ καὶ τοῖς ὕδασι, τῇ 5 τὸν ἄνθρω- 
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πο». φαίνεται ἓν τὰς μὲν πρώτας ς΄ χιλιά- 
δας πρὸ τῆς τοῦ ἀνθρώπα διαπλάσεως πα- 
ρεληλυθέναι, τὰς δὲλοιπὰς ς’ χιλίαδας διαµέ- 
νειν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων», ὡς εἶναι τὸν πάν- 

τα χρόνον µέχρι τῆς συ»τελείας χιλιάδας ιβ’. 
Τυρσηνία χώρα. 
τύρσις ô περίβολος τοῦ τείχις Ἐενο- 

φῶν (Ογτ. 7 5 10) "οὕτω δὴ Ἰῦρος κύκλῳ 
διαμετρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον 
τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὠώρυσ- 
σεν ἐνφένδε τοῦ τείχες τάφρον ὑπερμεγέθη 
καὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον πρὸς ἑαντούς.” 

τύρσος τὺ ἐν ὕψει ᾠκοδομημένον. 
Τυρταῖος “ρχεμβρότε, «άκων ἡ ἸΜι-α 

λήσιος, ἐλεγειοποιὸς καὶ αὐλητής, ὃν λόγος 
τοῖς µέλεσι χρησάµενο» παροτρῦναι .{ακε- 
ῥαιμονίες πολεμᾶντας Ἰεσσηνίοις καὶ ταύ- 
τῃ ἐπικρατεστέρες ποιῆσαι. ἔστι δὲ παλα(- 
τατος, σύγχρονος τοῖς ζ΄ κληθεῖσι σοφοῖς, 
ἢ καὶ παλαίτερος' ἤκμαζε γῶν κατὰ τὴν λέ 
ὀλυμπιάδα. ἔγραψε πολιτεία» «{ακεδαιμο- 
νίοις, καὶ ὑποθήκας ὃὲ ἐλεγείας, καὶ µέλη 
πολεμιστήρια, βιβλία έ. 

Τυρταῖος. ὅτι «{ακεδαιμόνιοι ὤμοσανν 
ἤ Πεσσήνην αἱρήσειν ἢ αὐτοὶ τεθνήξεσθαι. 
χρήσαντος δὲ τᾷ Φε σνρατηγὸν παρὰ 4ὐη- 
ναίων λαβεῖν, λαμβάνουσι Τυρταῖον τὸν 
ποιητή», χωλὸν ἄνδρα, ὃς ἐπ ἀρετὴν αὖ- 
τοὺς παρακαλῶν εἷλε τῷ κ’ ἔτει τὴν ἸΗεσ- 
σήνην. καὶ ταύτη» κατέσχαψα», καὶ τοὺς 
αἰχμαλώτας ἐν τοῖς Εἴλωσι κατέταξαν. 
τυτν ήν ὀλίγην ἤ μικρά», καὶ τυτθός 

μικρός. 
Τυφαονία χώρα. 
τυφεδανός' (Α Vesp. 1355) ''ὦ ὧτος, 

τυφεδανὲ καὶ χοιρόθλιψ, ποθεῖς ἐρᾶν τ᾽ ἔοι- 
κας ὡραίας σορᾶ." 

Τυφεὸὤνος ὄνομα κύριο». ἢ τῆς καύ- 
σεως. 

τύφεται καίεται. 
τυφήρεα τυφωνικήν' (ΑΡ 6249) "λαμ- 

πάδα κηροχίτωνα, Κρόνο τυφήρεα λύχνον, 
σχοίνῳ καὶ λεπτῇ σφιγγοµένη» παπύρφ."' 

τυφλὴ ὁδός' ''Ὁὃ δὲ ὁδοῖς ἐπιτυγχάνει 
τυφλαῖς καὶ ἀνεξόδοις καὶ ἀτραποῖς σκο- 
λιωτέραις. 

τυφλοπλαστεῖται τυφλὸς ἀναπλάτ- 
τεται. καὶ τυφλοπτεῖται ὁμοίως. 

τυφλὸς τά τ ὦτα τόν τε νῦν τά 
τ’ ὄμματ) εἰ Οἰδίπες (08 871). '"σὺ d' 

--τυφλὸς 
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ἄθλιός γε τὰῦτ ὀνειδίζων ἅ σοι ἀδεὶς ὃς 
ἐχὶ τῶνὸ' ὀνειδιεῖ τάχα. οἷον, ἐδείς ἐστιν 
ὃς ὁ ταῦτά σοι ὀνειδίσει ἅπερ µιοι ὠνείδι- 

σας. τὸ δὲ τάχα ἀντὶ τᾶ ταχέως". καὶ σὲ 
μετ ὀλίγον ἐρᾶσι τυφλό». πρὸς Τειρεσίαν 
ὁ λόγος, 

τυφλότερος ἀσπάλακος διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν τὸ ζῷον τᾶτο ὀφφαλμές" φησὶ δ) αὐτὸ 
Στησίωβροτος ὑπὸ τῆς γῆς τυφλωθῆναι διὰ 
τὺ φθείρειν τὲς καρπάς' ἔχει γὰρ ὀδόντας 
µιαρωτάτᾶς καὶ ῥύγχος ὡς μυγαλῆς καὶ πό- 
ὅας ὡς ἄρκτε. 

τυφλότερος λεβηρίδος καὶ κενώ- 
τερος λεβηρίδος. ἀμφότερα λέγεται. λε- 
βηρὶς δὲ οἷον λεπηρὶς καὶ λέπος. τάττεται 

καὶ ἐπὶ τεττίγων καὶ πάντων τῶν τὸ γῆρας 
ἀπολεπομιένω». 

τυφλῶ» ὀνείρων ἤτοι τῶν ἀπατηλῶν' 
καὶ ἴσως περιέπεσε τᾶτο ''δοιαὶ γάρ τε πύ- 
λαι Ψευστάων εἰσὶν ὀνείρω»" (Ἠοπα. τ 5632)’ 
ἢ ὅτι μύεσι προσδιαλέγονται, 

τυφογέρων ἐσχατόγηρως. ἢ ὑπερήφα- 
νος, τετυφωµένος γερω». 

τυφοµένης καπνιζοµένης, καιοµένης. 
καὶ “καπνῷ τύφειν δίκη» σφηκῶν.”' 

τὂφος ἁλαζονεία, μανία. 'ὁ δὲ τοιᾶτος 

ἀγνοεῖ καὶ τετύφωται.”' 
Τυφρηστός ὄνομα πόλεως. 
Τυφωεύς ὄνομα κύριο». 
τυφών ὁχ ἡ φλὺξ ἡ ἐκ τᾷ ἀέρος, ἀλλ' 

ἡ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως συστροφὴ πρὸ τῦ 
ἐκπυρωθῆναι, ὡς Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (p. 

2304). 
τυφών κεραυνὸς βίαιος, πολὺς καὶ πνευ- 

µατώδης. ἢ πνεῦμα καπνῶδες, ἐρρωγὸς ἀπὸ 
νέφες Diog. 1,.Τ 154). λέγεται καὶ διὰ τᾶ σ 
τυφώς" (Α Ran. 871) ''ἄρν, ἄρνα μµέλαιναν 
παῖδες ἐξενέγκατε' τυφὼς γὰρ ἐκβαίνειν πα- 
ρασκευάζεται.. τὰς γὰρ καταιγιδώδεις ἀνέ- 
µας τυφὼς καλᾶσι. τότω ἐνόμιζον µέλανα 
ἄρνα σφαγιάζει», ὅπως λήξη τὸ πνεῦμα. 

Τυφῶνος πυρώδες δαίµμονος. 
Τυφῶνος πολυπλοκώτερον (Ρ]αί. 

Ῥμαεάγ. p. 230). τυφὼν ὅ λεγόμενος κεραυνω- 
Φῆναι ὑπὸ «4ἱός. τότε ποικιλώτερο». 

τυφώς" (Α Eq. 508) "'γενναίως πρὸς τὸν 
τυφῶ γωρεῖ καὶ τὴν ἐριώλην».' Τυφὼς γῆς 
μὲν ἦν υἱός, ἴσχυσε δὲ τοσῦτον ὥστε ἐκ ἂν- 
θρώποις δοκεῖν µόνοις φοβερὸς εἶναι ἀλλὰ 
καὶ τοῖς Φεοῖς, οἵτινες, ὡς μῦθος, καὶ εἷς 

τυφλότερος ἀσπάλακος -- τύχη ο 

ἀλόγων ζῴων μµετεβάλοντο μορφὰς διὰ τν 
ἐκείνα φόβο». ἐριώλη δὲ πνοὴ σφοδρά. ὁ 
τυφὼς μεῖζόν τι πνεῦμα καὶ κακοποιώ». 

τυχαία ἀντὶ τᾷ κατὰ τύχη»' "ἐκ αἲγ- 
µάτῳ τινὶ συντυχία κατά τινα ἄτακτον το 
τυχαίαν φορὰν ὅτως ἀναφαινόμενα, ἀλλ ὃς 
ἡ ἀναγκαία τῆς φύσεως τάξις ἐπιζητεῖ τὶ 
ἐν τοῖς γινομένοις ἀκόληδον, ἅτως ἕκασιι 
γεγενῆσθαι φησίν. ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Νύσσης ἐν τῇ κοσμµογενείᾳ λέγει {.1γ.80. 

τύχαιον ὁ τῆς τύχης ναός. 

τύχη συντυχία, παρὰ Σοφοκλεῖ (00, 
1506). Πολύβιος εἰ χρὴ τύχη» λέγειν ἐπὶ 
τῶν τοιούτω». μήποτε γὰρ αὕτη μὲν χενῶς 
κληρονομεῖ τοιαύτην φήμη», αἴτιοι d εἶσν 

οἳ χειρίζοντες τὰς πράξεις τῷ ταῖς αὐτεῖ 
ἐπιτρέχειν σεμνότητα καὶ (έγεθος, ποτὲ ἐ: 
τὠναντίο». καὶ Πισίδης (Ἠεταε]. 1 169) "ει 
εὐλαβήώθης ὁ τὰς δὲ ἡμᾶς ἀντιπραττούσε: 
τύχας, εἰ χρὴ καλεῖν µε τὰς ἁμαρτίας τ 

χας.”. 
τύχη" (8 ΑΙ. 1028) ""σκέψασθε πρὸς διῶὴ 

τὴν τύχη» δυοῖν βροτοῖ». ἝἜκτωρ έν, ἡ 
δὴ τοῦτ ἐδωρήδη πάρα, ξωστηρι πρισθις 
ἰππικῶν ἐξ ἀντύγων ἐκνάπτετ αἰέν, ἔπ 

ἀπέψυξεν βίον" οὗτος ὁ᾽ ἐκείνε τήνδε ὃς 
ρεὰν ἔχω», πρὸς τοῦδ) ὅλωλε ---- . 
σήματι. περὶ Έκτορος καὶ 4ἴαντος ὁ λόκ 
καὶ Σοφοκλῆς (ΡΜΙΙ. 1916) “"ἄκεσον. ἆννρ 
ποισι τὰς μὲν ἐκ Φεᾷ τύχας δοψείσας ἐς 

ἀναγκαῖον φέρειν. ὅσοι ὃ' ἑκεσίοισιν ἔγεν 
ται ῥλάβαις ὥσπερ σύ, τούτοις οὔτε ο 
γνώμη» ἔχειν δίκαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποικτείρ; 
τινά.) 

τύχη παρ Ἕλλησιν ἀπρονόητος κύσνη: 
διοίκησις, ἢ φορὰ ἐξ ἀδήλων εἲς ἄδηλον τ’ 
αὐτόματον" οἳ δὲ χριστιανοὶ Φεὸν ὁμοὶ- 
γοῦμεν διοικεῖν τὰ πάντα. τύχη» δὲ λέγε) 
Θουκυδίδης (3 43 extr.) τὸν πόλεμο». 

τύχη” (Ῥτουορ. το, 4 extr.) "οὐκ ὦρδροὴ 
πων ῥβηλαῖς ἀλλὰ τῇ ἐκ δεοῦ ῥοπῇ aerit 
νεύεται τὰ ἀνθρώπεια, ὃ δὴ τύχη» καλό 
εἰώθασιν ἄνθρωποι, οὐκ εἰδότες ὅτοι J 

ἕνεκα ταύτῃ πρύεισι τὰ ξυμβαίνοντα, | πι 
αὐτοῖς ἔνδηλα γίνεται. τῷ γὰρ ἀλόγῳ δε 
κοῦνει εἶναι φιλεῖ τὸ τῆς τύχης ὄνομα προ" 
χωρεῖ». J 

καὶ παροιμία "τύχη Εὔριπος, Ὁ' ἐπὶ οι 
ῥᾷστα μεταβαλλομένων καὶ ἀςαθμήτων ὁ 
Φρώπω», τύχη λέγεται καὶ τὸ ἐπιτήδευμε 



τυχηρότερος -- τὠφδαλμὼ παραβάλλῃ 

φέρε εἰπεῖν '“ὁ παρεστὼς οὗτος πρῶτον εἲ- 
πάτω τοὔνομα, τὴν πατρίδα, τὴν τύχη», 
ἔπειτα καὶ τὸ σέβας. 

τυχηρότερος εὐτυχέστερος. 
Τυχιάδης πατρωνυμικόν. 
Τυχικός ὄνομα κύριο». 
Τυχίος ὄνομα κύριον (Ποπι. Ἡ 220). 
Τύχων Ίύχωνος ὄνομα κύριον. 
τώ, χωρὶς τοῦ τι ἀντὶ τοῦ διό, καὶ δυι- 

κῶς ἐπὶ Φηλυκοῦ καὶ ἀρσενικοῦ καὶ οὐδε- 
τέρου. 

Τωβήτ ὄνομα κύριον. 
Τωβίας ὄνομα κύριον. 
τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις; 800 

1474) τίνι τεκµηρίω νοήσας καὶ στοχασά- 
μιενος. 

τωθδάζει σκώπτει, χλευάζει, λοιδορεῖ, 
καυχᾶται. (Α Vesp. 1359) "οὐ δεινὰ τωθάζειν 
σε, τὴν αὐλητρίδα τῶν συμποτῶ» κλέψαντα." 

τωθασμός, καὶ τωθαστικὸν γελά- 
σας ἀντὶ τοῦ σκωπτικό», θωπευτικόν, χλευ- 

αστικό», λοιδορητικό». 
τῷ λόγῳ"' “ὡς δῇθεν ἀποστέλλοντες ποί- 

ινη» καὶ ῥυκόλια καὶ φορβάδω» ἀγέλας ἵπ- 
πων ἐπὶ νομὴν τῷ λόγῳ." 

τὼ μηρὼ μὴ συνέχειν, τητέστι μὴ 
σφίγγειν ἀλλ ἀνειμένως διάγειν, καὶ μὴ 
ἐκθλέβειν τὰ αἰδοῖα ἐκ τοῦ συνέχειν τοὺς 

µηρούς. “4ριστοφάνης Νεφέλαις (968). 
Τῶμις πόλις, ἡ ὁοτικὴ Ἰώμει. 
τῶν ἄλλων µοι πάντων ἧττον μέλει”) 

(Α Plut. 1119), ἀντὶ τᾷ ἐδαμῶς. 
τῶν γὰρ ὑστάτων» χωρίς, παροιμία. 
τῶν ὁ) ὄνων ὅ µοι µέλει. 
τῶν δυνατῶν τι κέλευ' ὁ γὰρ παρὰ 

Κενταύροισι.’' ef. ν. τάδ᾽ à παρὰ K. 
τῶν ἐαρινῶ»ν φύλλων πλείονές εἶσιν 

οἱ συκοφα»τᾶντες.᾽' 

τῶν ἑκτικῶν τῶν περὶ ἕξιν νοσάντων. 
τῶν εἰς τὴν φαρέτρα»ν. φασὶ τοὺς 

Σκύθας--- ὅφεν καὶ παροιµιασθῆναι τὴν 
ἀγωθὴν ἡμέραν λευκή». οἵ. ν. λευκὴ ἡμέρα. 

τῶν ἐπὶ σκηνῆς τῶν Φεατρικῶ». 
τῶν ἵππων Εὐμήλα πολὺ μᾶλλον ἆλ- 

λήλοις ἐοικότα κατασκευάσαντες τὴν συνω- 
ρίδα τῶν βαλαντίων."' εἰ. ν. στατήρ. 

τῶν τριῶν κακῶν ἕν. Λλεγόμενόν τί 
ἐστι. καὶ ἸΜένανδρος δύο προθεὶς ὡς πα- 
θοιμιῶδες ἐπιλέγει παίζων τὸ 'ἓν γάρ τι 
τότω» τῶν τριῶν ἔχοι κακό», ταῦτα δὲ 
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εἶναι λέγωσιν ἃ Θηραμένης ὥρισε προστι- 
µήματα. Πολύζηλος «{ημοτυνδάρεῳ “τριῶν 
κακῶν γῶν ἦν ἑλέσθ αὐτῷ τι πᾶσ' ἀνάγκη, 
ἢ ξύλο» ἐφέλκειν, ἢ πιεῖν κώνειον, ἢ προ- 
ῥόντα τὴν ναῦν ὅπως τάχιστα τῶν κακῶν 
ἁπαλλαγῆναι. ταῦτ ἐστὶ τρία Θηραμένους, 
ἅ σοι φυλακτέ’ ἐστίν. “ἀριστοφάνης Τρι- 
φάλητι "ἐγὼ γὰρ ἀπὸ Θηραμένες δέδοικα 
τὰ τρία ταυτί.͵ 

τῷ νῦν λόγῳ ἀντὶ τῇ ποίῳ; καὶ "τῷ 
τῶτο κρίνεις; ἀντὶ τᾷ ποίῳ σηµείῳ; ἀρι- 
στοφάνης Πλούτῳ (48). n τύχη κενῶς κε- 
χληρονόμηκε τοιαύτη» φήμη» - --τόναντίον." 
οί, ν. τύχη. 

τῶν ὑπό οἱ τεταγμένων τῶν ὑφ᾽ ἔαυ- 
τῷ" “ὁ δὲ Καΐῖσαρ τὸν γενναιότατον ἡγεμό- 
να κελεύει τῶν ὑπό οἱ τεταγµένων ἠγήσα- 
σθαι στρατιωτῶ».) 

τῶν φιλτάτων τὰ φίλτατα. φησὶν 
“4ριστοτέλης ἐν τῇ ἸΗηλιέων πολιτείᾳ τοὺς 
παῖδας γυμνὲὶς ἐκφέρειν μέχρις ἐτῶν τς, 
καὶ καταφιλεῖν αὐτοὺς ἐν τοῖς συμµποσίοις. 

τῷ ῥα διὸ δή. 
τώς οὕτως" ""τὼς δέ σ' ἀπεχθήρω ὡς 

νῦν ἔκπαγλ' ἐφίλησα” Ὅμηρος (ΓΓ415). καὶ 
Σοφοκλῆς (ΑΙ. 40) "ὡς ἐμὲ αὐτοσφαγῇ πί- 
πτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς πρὸς τῶν φιλίσων 
ἐκγόνων ὁλοίατο.”. 

τῷ σε διό σε' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 54) 
τῷ σε, µάκαρ {ητῷε, τεῷ τέττιγι γεραί: 
ρει. 

τῷ τέλει πίστιν φέρω» οἷον πισεύων 
ὅτι ἐπὶ τῷ τέλει τᾶ δρόµα παρελεύσεται" ἢ 
νοµίζων ἕως τέλες ἐλαύνειν. Σοφοκλῆς (ΕΙ. 
795). , 

Τωτίλας ὄνομα κύριο». 
τῷ τοι ἄρα διὰ τᾶτο δή" "τῷ τοι ἄρα 

ἐδὲ καταλύειν αὐτῷ ἐδόκει ἐν τοῖσδε τοῖς 
πολίσµασι», ἀλλ εἲς τὸ ψαμαθῶδες τᾷ πο- 
ταμῦ.' καὶ αὖδις '"ἐπῄει ἀφειδῶς τοῖς πο- 
λεµίοις" τῷτοι ἄρα καὶ πλήττεται βέλει τὸν 

μηρό». 
τῷ τρόπῳ; (Α Nub. 874) ἀντὶ τοῦ τίνα 

τρόπο». 
τώωφθαλμὼ παραβάλλῃ ριστοφά- 

νης Νεφέλαις (364), τουτέστι τοῖς ὀφφαλ- 
μοῖς ἐφορᾷς καὶ ὑποβλέπη. Ὅμηρος (4 148) 
“"ὑπόδρα ἰδών.' ὅτω γὰρ ἐβάδιζεν ὃ Σω- 
χράτης. καὶ Πλάτων (Ρμαεά. ρ. 117 Β) περὶ 
αὐτᾶ 'ταυρηδὸ» ὑποβλέψας, ὥσπερ εἰώθει."' 
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'Ὑάδες οἱ ἐπὶ τῶν κεράτων τὸ Ταύρο 
ἀστέρες. 

ὕαινα οηρίον. 
Ὑακινθίδες θυγατέρες "Ὑακίνθε τοῦ 

“ἄακεδαιμονίη. οἳ. v. παρθένοι. 
ὑακίνθινον ὑπομελανίον, πορφυρίο». 
'Ὑάκινθδος ὄνομα κύριον. 
ῥάλη ὕαλος, ὕαλος ἐστὶν ἀφ᾿ ἧς πῦρ 

ἅπτεσι. καί φησιν 4ριστοφάνης (Ναὺ, 768) 
Ἱρπύταν γράφοιπο ἡ δίκη, ἀπωτέρω στὰς 
ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον τὰ γράμµατ ἐκτήξαιμι 
τῆς ἐμῆς ὀέκης.᾽ ἔστι δὲ κατασκεύασμα 
δάλε τροχοειδὲς ἢ ἠλέκτρα, εἷς τῶτο τεχνα- 
σθέν' ὅπερ ἐλαίῳ χρίσαντες καὶ ἡλίῳ Θερ- 
µήναντες προσάγασι θρυαλλίδα καὶ ἅπτεσι 
πΏρ. τᾶτο ὂν ὃ γέρων πρὸς Σωκράτην ὅια- 
λεχόμενός φησιν" εἰ ὑφάψαιμι διὰ τῆς ἠλέ- 
κτρθ καὶ προσαγάγοιµι τῇ ὀδέλτῳ τὸ πῦρ 
τῇ τᾶ γράμματος, ἀφανίσαιμι τὰ γράμματα 
τῆς δίχης. 

ὑῥάλιος πολέμιος. καὶ ἐνυάλιος. 

'Ὑάμπολις πόλις. 
Ὑβάδαι ὁῆμός ἐστι τῆς ««{εοντίδος, 

Harp. 
ὑβός ὁ κυρτός, καὶ ὕβωσις ἡ κύρτω- 

σις, καὶ ὑβάζειν τὸ ἐμεῖν' οἳ γὰρ ἐμοῦντες 
ἀπὸ τῆς βίας κυρταίνειν ἐοίκασιν. 

ὑβρίζειν ἐπὶ τοῦ αἰσχρῶς διαιτᾶσθαι" 
"“ὑπέλαβε πονηρὰς ὄντας ὑβρίζειν καὶ ῥᾳσω- 

νεύεσθαι.. "Ιὃ δὲ οὐ μάτην ἔζη, ὡς γε ἐμὲ 
κρίνει», οὐδὲ μὴν ὡς οἳ πολλοὶ ἐπὶ τραπέ- 
ζας κεκυφέναι καὶ ἐμπίπλασθαι καὶ ὑβρίζειν 
σπεύδων, ἀλλὰ πλέον τι εἰδέναι μαατεύω» 

ὑφ ἡγεμόνι δεῷ.᾽ 
ὑβρίζοντες σκιρτῶντες. 

129). 
ὕβρις ὑπόβαρός τις οὖσα, ἢ παρὰ τὸ 

ειν βάρος. (8 ΟΒ 873) "ὕβρις φυτεύει τύ- 
θά»ο», ὕβρις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησθῇ µά- 
τα», ἃ μὴ ᾿πίκαιρα μηδὲ συμφέροντα." διὰ 
τῆς ὕβρεως, φησίν, ἀνανεοῦται ὁ τύραννος, 
καὶ ὅταν», φησί, πολλὰ διαπράξηται, τότε εἲς 
μεγάλην ἀνάγκην ἐμπίπτει, διὼ τῆς ὕβρεως 
ἐπαρθείς. τᾶτο γὰρ σηµαίνει τὸ '"ἀκροτάταν 
εἰσαναβᾶσ) ἀπότομον ὤρεσεν εἰς ἀνάγκαν. 
"παίδων μὲν --- ἁμαρτάνειν" Εὐνάπιός φησι 
περὶ Καρίνα βασιλέως (αἳ, ν. Καρῖνος). 

ν ὕβρις ἡ μετὰ προπηλακισμοῦ καὶ ἐπη- 
ρείας, αἰκία δὲ πληγωὶ µόνον. «4νυσίας ἐν 

τῷ περὶ αἰκίας πρὸς Ἰσοκράτην “καίτοι τίς 

"Ἡρόδοτος (4 

Ὑάδες — ὑγίεια 

οὐκ οἶδεν ὑμῶν ὅτι τὴν μὲν αἰκίαν χρηρὲ. 
τω» ἔστι µόνον τιμῆσαι, τοὺς δὲ ἑβρζν 
δόξωντας ἔξεστιν ὑμῖν Φανάτῳ — 
καὶ σύνταξις "ὑπὸ ἀγωακεήσεως καὶ πιά; 

ὕβρεως τιθέµενος, ὅτε μὴ τὰ πρῶτα ἐπὶ 
στευτο τὴν στρατείαν.'' “4ριστοφάνης (δα 
21) "εὖ οὐχ ὄβρις ταῦτ ἐστὶ καὶ ποὶὶ; 
τρυφή,  ἀντὶ τοῦ ἀλαζονεία, 'ὃτ ἐρὸ μυ 
ὦν «4ιάννσος, νυἱὸς Σταμνία, αὐτὸς βαδίν 
καὶ πονῶ, τοῦτον ὁ᾽ ὀχῶ ἵνα μὴ ταλααν 
ροῖτο. 

ὑβρίσασιν ἐξαμαρτήσασι» αἰσχρὸ; 
'"ἔνθα καὶ σερατιώεαις ἔξω τοῦ προσήκ» 
τος ὑβρίσασιν ἐπέθηκε δίκην" ἐλάττων 
ἦν ἡ δίκη τοῦ προσήκοντος.” 

ὕβρισεν οὐχ ὁ πατάξας ἀλλ ὁ ἐπαε 
ξως καὶ ὀνειδίσας. 

ὑβριστάς τοὺς θρασεῖς καὶ λοιδόρας. 
ὑβριστις ἡ ὕβρις καὶ ἡ ἀτιμία. 
ὑβριστότερος" «Ἐενοφώῶν (Οτ.5546 

"οἱ ἀμελεῖσφαι δοκοῦντες στρατιῶται οἱ μὲ 
ἀγαθδοὶ πολὺ ἀθυμότεροι γίνονται, οἱ δὲτ» 
»ηροὶ πολὺ ὑβριστότεροι.” καὶ αὖθις εν 
ὑβριστικώτερον ὄχλα πρὸς ὀργὴν καὶ παρε 
νομίαν ὁρμήσαντος, 

ὑγεία. οἰωνιζόμενοι εἰώθασι λέγε προ 
τὸ “τίς ὁ ζητῶν'' ὄνομα ἢ ὑγείαν η τι το 
οὔτον. καὶ ὁ ἔποψ ἔφη ""τίνες οἳ ζητοῦ 
τες; οἳ δὲ ἔφασαν "οἱ δώδεκα «Φεοὶ εξω» 
ἐπιτρῖψαί σε.” seh. Α Αν. 95. 

ὑγεία διττή ἐστιν, Ἡ μὲν ἐν τῷ ἰατρ 
ἣ δὲ ἐν τῷ ὑγιαζομένῳ σώματι. καὶ {ὃ 
τῷ ἰατρῷ ποιητική ἐστι τῆς ἐν τῷ σώμα 
οὕτω καὶ ἡ ἐν τῷ κόσµῳ τάξις ἐκ τῆς ὁ 
τῷ δημιθργῷ τάξεως γέγονε. τὸ δὲ ὑγωό 
πολλαχῶς λεγόμενόν ἐστιν" ἡγιεινὸν — 
μὲν ποιητικὺν ὑγείας, ὡς τὸ φάρμακο, ή 

δὲ φυλακτικόν, ὡς ἡ δίαιτα, τὸ δὲ σηµο” 

τικό», ὡς χρῶμα σφυγμὸς εὔπνοια οὔρα. 

ὑγεία 49φηνᾶ. ἐπώνυμόν ἐστιν 9ης 
καὶ γὰρ ὑγεία καλεῖται καὶ νίκη καὶ ἱπαν 
καὶ ἐργάνη. Harp. 

ὑγιαίνω. 
ὑγιασθ εί ὰ 

µατος.) 
ὑγίεια τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν Ἡν 

κάλλιστο». 
ὑγίεια ἐστὶ συμμετρίᾳ τῶν πρωτω» ση 

ματικῶν δυνάμεων, ἆ ἐστι δερμόση, ν' 

χθότης ὑγρότης Σηρότης, καὶ ἡγιεινόν 

eeg δὲ ὑγιασθεὶς τοῦ τρ; 



ὀγιές -- ὕδωρ αὐτοπαγές 

ἡγιής. καὶ ἐπίρρημα ὑγιεινῶς. 
ὑγιές λυσιτελές, ὠφέλιμον" "τῆς πόλεως 

ἐπ᾽ ἐδὲν ὑγιές. Φιλοκτήτης (4006) '“ὦ µη- 
δὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύθερον φρονῶ», οἷά μὲ 
ὑπῆλδες, ὡς ἐδηράσω, λαβὼν πρόβλημα 
σαυτοῦ παῖδα τὀνὸ ἀγνῶτ ἐμοί, ἀνάξιον 
μὲν σῦ, κατάδιο» ὃ᾽ uõ. 

ὑγιέστερος κρότωνος. ἐπὶ τῶν πάνυ 

ἡγιαινόντων ἡ παροιμία, ἀπὸ τᾷ ἴῴᾳψ τᾶ 
πρότωνος" λεῖον γάρ ἐστιν ὅλον καὶ χωρὶς 
ἀἁμυχῆς καὶ μιηδὲν ἔχον σίνος. οξ ν. κρότω- 
»ος ὑγιέστερος. 

ὑγιέςερος ὄμφακος παροιμία, ὥσπερ 
καὶ ᾿ὑγιέστερος Κρότωνος"') πολλοὶ γὰρ Χρο- 
τωνιᾶται ἀσκηταί. καὶ ὑγιέστερος κολο- 
κύντης. 

ὑγιής, ὀγριής τις ὤν, ὁ δίυγρος καὶ 
ζῶ». ἀλίβαντες δὲ οἱ νεκροί, παρὰ τὸ μὴ 
ἔχειν λιῤάδα ἤγαν ὑγρασίαν. 

ὑγρὰ κέλευδα (Ἠοπι, 4 913) τὴν διὰ 
Φαλάσσης ὑὁδόν. 

ὑγραίνω. 
ὑγρός ὁ εὐκατάφορος εἰς τὰς ἡδονάς, 

καὶ ὁ ῥευματιζόμενος. 
ὑγρότης ἀραιότης καὶ ἀφέλεια. 
ὑγρῶς" ""ὑγρῶς γὰρ κραδαινοµένη καὶ 

τοῖς ποσὶ χαµαιπετής, εὔστολος γινοµένη, 
ἐνίχα πάντας τᾶς τῶν Ψαυματοποιῶν ἔξη- 
γθμένθς" φωνή» τε ἔχησα ἡδεῖων καὶ ταύτην 
μετὰ τέχνης ἀφιεῖσα ἀδενὸς τῶν --- ἄνδρα 
(εί ν. ἀκκιζόμενος), ἑαυτῇ μιὲν πλῦτον κ εὐ- 
καταφρόνητον οἶσεν, ἐκεῖνον δὲ κατὰ βαιὸν 
τηκόµενον τῷ ἔρωτι ἀπήλλαδε τῶν τῇδε. 
καὶ αὖθις " πρὸς γὰρ τὰς δωρεὰς ἦν ὑγρὸς 
καὶ καταφερής, πρὸς δὲ τὰς εἰσπράξεις βα- 

ούς τε καὶ συντεταμένος”' (ο, v. αὐτοαπλό- 
της). 

Ὑδάσπης ποταμός. 
ὑδατηγὸς ἀνήρ ὁ ἀντλῶ», 
ὑδατίδες σταγύνες. 

ὑδάτιον νᾶμα. 
ὑδέεασιν ἄδασι, λέγεσι». 

ὕδερος. 
ὑδερῶν ὑδρωπιῶ». 
Ὕδη (Ποια, Υ 386) πόλις, 
ὖδος τὸ ὕδωρ. ἡ δοτικὴ ὕδει. 
ὕδρα ἐννεακέφαλος ὄφις, 
ὕδρα» τέμνει», ἐπὶ τῶν ἁμηχάνω» λέ- 

γεται" ἱσεορεῖται γὰρ ὕδρᾳ τῇ ἐν «4έρνῃ 
ἑκατοντακεφάλῳ τυγχανόσῃ µαχόμενο» Ἡρα- 
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χλέα, ὡς τῶν τεμνοµένων αὐτῆς κεφαλῶν 
ἀνεφύοντο πλείας, κελεῦσαι Ἰολάῳ ἐπικαίειν 
τὰς τεµ»ομένας. 

ὕδραν τέµνεις, ἐπὶ τῶν ἁμηχάνων 
εἴρηται, παρ ὅσον ᾿ΗἩρακλῆς ὕδραν τέµνων 
ἐδὲν μᾶλλον ἐκράτει, ἀναδιδομένων αὖδις 
πλειόνων κεφαλῶν». 

ὑδρεία τὸ ὑδρεύεσθαι, ὑδρία δὲ τὸ ἀγ- 
εῖον. 

ὑδρεύειν ποτίζειν. 
ὑδρηλό», 
ὑδροπικός, 

ὑό ροποτεῖ». 
ὑδρορρόα τὸ µέρος τῆς στεφα»ίδος, 

δὲ ἕ τὸ ἀπὸ τᾶ ὄμβρυ ὕδωρ συναγόµενον 
κατέρχεται" ἢ ὁ στενὸς τόπος. ὑδρορρόα καὶ 
ἡ ὕφαλος πέτρα" ''οἳ δὲ εἲς τὰς ὑδρορρόας 
συνωθῦὄντες αὐτὸς διὰ τότων ἐσώζοντο πρὺς 
τὰς »αὓς. λέγεται δὲ καὶ ὑδρόρροια. 

ὑδροστάσιον λίμνη μικρά" (Μεπαπὰ, 
Ρ. 301 Nieb.) “παραμειψάμενοι τὸ μέγα τᾶτο 
ὑδροστάσιον ἀφίκοντο ἐς τὰς λίµνας, ἐν αἷς 
ἐπιμιγνύμενος ἀπόλλυται ὁ Κωφὴν ποτα- 
μός.᾽ 

ὕδρυε ὄφεως. 
ὑόροφόρια ἑορτὴ πένθιµος 49ήνησιν 

ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ κατακλυσμῷ ἀπολομένοις, ὡς 
“Απολλώνιος. 

ὑδροχοεῖα Φεξαµεναί"' (Μεπαπά, p. 374 
Nieb.) "ὀλκὸν τᾶ ὕδατος ἐπεσκεύασε καὶ 
ὑδροχοεῖα ἐπενόησεν.' 

ὑδρωπιῶντες νοσᾶντες. ὑδροποτῶν- 
τες δέ. 

ὕδρωψ ἡ νόσος. 
ὑδω τὸ ἄδω" '"ὅδειν ἔοικεν,' ὑμνεῖν. καὶ 

ὑδέοιμι ἀντὶ τὸ ὑμνοῖμι" (Callimach. Hee.) 
“"αἴθρην τὴν εὔτεκνον ἐπαγρομένῃς ὑδέοιμι.”' 

ὑδωρ. ὅτι τὸ ὕδωρ ἢ παντελῶς ἄχυμο», 
ὡς τοῖς Ἰατροῖς δοκεῖ, ἤ ἐγγὺς ἄχυμον. ἔχει 
μέντοι δύναμιν πάντων τῶν χυμῶν δεκτι- 
κή»' διὸ καὶ ἀπολαύει παντὸς χυμᾶ, ὃς ἂν 
πλησιάση αὐτῷ. 

ὕδωρ ἀντιλογίας. ἀπὸ τᾶ πράγματος 
ὁ τόπος τὴν προσηγορίαν ἐδέξατο" εἰς ἨΜερ- 
ρὰν γὰρ ἐλθόντες καὶ πικρὸν εὑρόντες τὸ 
ὕδωρ κατὰ Ιήωσέως ἐβόησαν καὶ τᾶ Φεοῦ 
κατελάλησαν. λέγει δὲ ὅτι διήλεγξά σε παρ 
ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴ» ἀχάρισον γνώμην The - 
odoret. in Ps. 80 8). 

ὕδωρ αὐτοπαγές τὸ συνεστηκὸς ἐν 

καὶ ὑδροπόύτης, καὶ 
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τοῖς ἱεροῖς, ἢ τὸ αὐτομάτας πηγὰς ἔχον. 
ὕδωρ βορόν, καὶ ἀγρυπνίη βορόν. λέ- 

γει ἂν ὅτι τὸ ὕδωρ ἐκ ἐν τοῖς πυρέττουσι 
µόνον ἐστὶ τρόφιον, ἀλλὰ κἀν τοῖς ἀγρυ- 
πνᾶσιν. 

ύδωρ δὲ πίνω» χρηστὸν ἐδὲν ἂν τέ- 
κοις. τᾶτο ἐξ ἐπιγράμματος εἶναι µέρος οἳ 
μὲν “4σκληπιάδε οἳ δὲ Θεαπήτε φασίν. 

ὕδωρ διαπορευόµενον (Ρ9. 57 8) ἀντὶ 
rõ ἐσκεδασιιένο» καὶ παντελῶς ἄχρηςο». 

ὕδωρ παραρρέει, ἐπὶ τῶν ἐπαγγελλο- 
µένων παντὶ σφένει σπεδάσειν, ὡς κἂν εἷς 
ῥέοντα πλοῖα ἐμβῆναι οὐκ ὀκνησάντων. 

ὑέ ἀπειλὴ βραδυνόντω» καὶ ἀνοιγνύναι 
κελευόντων. καὶ γὰρ ὕεν ἀντὶ τᾷ ἔβρεχεν. 

ὑεικό» ὑὸς ἴδιον, χοίρα ἔργο». ᾿'λέγεται 

τὸν Σωκράτη» ἄλλων τε πολλῶν παρόντων 
καὶ τοῦ Εὐθυδήμε εἰπεῖν ὅτι ὑεικὺν αὐτῷ 
δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυ- 
δήµῳ προσκνήσασδαι ὥσπερ τὰ ὑίδια τοῖς 
λέθοις.;. Ἐενοφῶν φησίν «Μεπι, 1 3 30). 

ὕειον χοίρειο», καὶ ὑείων χοιρείων 
κρεῶ»' 'ἐχορτάσύφησαν ὑείων.Ὀ 

ὑέλιον καὶ ὕελος καὶ ὑέλινον. 
ὑετός. τὸ υ μακρόν" '"ἄγων µέγαν ὑετὸν 

ἔστη” (αἳ ν. μᾶσσο»). «ἰλιανός 'ἐμπιπτόν- 
τω» ὑετῶν καὶ χάλαζα ἰσχυρὰ ἔρρευσε. 
καὶ (Ώἱομ. L.7 193) ᾿᾿ὑετὸς ἐκ »έφες µετα- 
βολὴ εἰς ὕδωρ, ἐπειδὰν ἡ ἐκ γῆς ἢ ἐκ ὃα- 
λάττης ἀνενεχθεῖσα ὑγρασία κατενεχόῃ.' 

α΄ ὑηνεία" "ἐν πάση ὑηνείᾳ καλιδούμε- 
νος MDamasc. Phot. p. 350 α 17). 

ν  ὑηνεία µωρία" 4ριστοφάνης (Ῥαο, 927). 
Ἵνα μὴ Ἰγένηται Θεαγένες ὑηνία. διεβέ- 
βλητο γὰρ οὗτος ὡς μωρὸς καὶ συώδης. ἦν 
δὲ ἐκ Πειραιῶς, ἐδόκει δὲ καὶ πένης εἶναι 
καὶ θρύπτεσθαι ἐπὶ πλούτῳ: ἦν δὲ καὶ τὸ 
σῶμα παχὺς καὶ χοιρώδης. τινὲς δὲ ὑηνείαν 
τὴν δυσωδίων τὴν ἐκ τῶν χοίρων φασίν, 
οἵπερ διαφύροις ἐδέσμασι χρώμενοι δυσώδη 
ἀποπατοῦσι καὶ εἰς ῥβόρβορον διαλύονται, 
ἦν δὲ καὶ ἄλλος ὁ εἲς Ὅμηρον γράψας, ὃς 
ἐπὶ µαλακίᾳ διεβάλλετο (δεῖι. αἱ, vv. Ἑκάτειον 
εἰ Θεαγένες χρ.). n νῦν γενεὰ ὑπὸ τρυφῆς 
ἀκολάστεα διεφΦαρµένη, ταπεινὰ --- ἔτι δυνά- 
µενο». τοιάνδε εἶναι καὶ πολλῷ χαµαιπετεςέ- 
ϱαν ἐπεδείκννε τὴν ζωὴν τῶν νῦν ἐν τῇ γε- 
Ῥέσει πολιτευοµένων”. (οἱ, ν, ψυχή). 

ὑηνεῖς, ῥῆμα, ὑεικόν τι καὶ ζωῶδες 

ποιεῖς. “ὃς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλες λέγων 

ὕδωρ βορὀν -- ἑλακτούσης 

οὐ µόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπ. 
οντας τοῦτο ὁδρᾶν πρὺς τὰ συγγράμµαέ 
µη ἀναπεῖθεις, οὐ καλῶς ποιῶν' Πλάτων 
Θεωιτήτῳ (p. 166 0). 

ῥη»εύς ὁ σκαιός. 
ῥηνία δὲ ἡ συγγένεια (Απ συηνία). 
ὑηνῶν σκαιῶν καὶ ἆμαθῶν. 
ὑηνῶν θρεμμάτων"' “καὶ ἔδοξέ υα 

τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον, ἀλλ δηνῶν τοῦ 
μᾶλλον εἶναι θρεμμάτω»᾽' Πλάτων Ἀόμο 
ζ «ρ. 819 Ὦ). 

Ὕηπς Ὕε, ἐπίφετον «4ιονύσεθ, ὡς Με 

όημος, ἐπειδή, φησίν, ἐπιτελοῦμεν τὰς ὃν 

σίας αὐτῷ καθ ὃν ὁ φΦεὸς ὕει χρόνον. ὁ ὁ 
Φερεκύδης τὴν Σεµέλην ην λέγεσθαι τὸ 
τὰς τοῦ «{ιογύσε τροφοὺς 'Ὑάδας. "ρμσν 

φάνης δὲ συγκαταλέγει δενικοῖς «εοῖς τὸ 

Ὕῃ». 
ὑυλεῖς φλυαρεῖς' ὕθλος γὰρ ἡ φλτία. 

sch. Nub. 784. 
υἱδοῦς ô υἱοῦ υἱός, ὁ ἔγγονος. καὶ εἴ 

διον. 

ὑέειον. οἴειον δὲ κρέας προβάτειν. 
υἱοὶ Φεοῦ οἳ ἀπόστολοι ὡς ἀδελφη 

τοῦ Χριστοῦ χρηµατίσαντες' ᾿΄εἴπατε γάς 
φησι Olatth. 26 39) “τοῖς ἀδελφοῖς κι, πρ: 

άγω ὑμᾶς εἲς τὴν Γαλιλαίαν.. εἰοὺς ὁ 
κριῶ» τοὺς ἐξ ἐφνῶν πεπιστευχότας, ἅτε ὁ' 
«φύντας ἐξ ἀλόγων πατέρων: «4αβίὸ "ἐς 
Χατε τῷ κυρίῳ υἱοὺς κριῶν. υἱοὶ δὲ τα 
ἐκτετιναγμένων οἱ σφόδρα ταλαιπωροέµε: 
ἄαβίὸδ φησιν (4396 4) ""ώσεὶ βέλη ἐν χερι: ὃν 
νατᾶ, ὅτως υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων.' Ὅν 

doret. in Ps. 28. 
υἱωνός ὁ τοῦ υἱοῦ υἱός. 

υἱώῶσαι τὸν παῖδα υἱὸν ποιῆσαι εἲ 
τὸν Φετό», καὶ υἱἑώσατο ἀντὶ τὸ εἰὸν ὃς 

τὸν ἐποιήσατο. καὶ υἱώσει τῇ εἰἴοθεσι». 
καὶ τὰς υἱώσεις τὰς υἱοθεσίας, ἡ χρῖσ: 
παρὰ «4ἰλιανῷ πολλή. 

ὑλαῖα ἐκ τὸ ὕλη. καὶ ὑλαῖος. 

ὑλακόμωροι (Ποπ. ξ 29) ἑλακτικοί «- 
περὶ τὸ ὑλακτεῖν πονάμενοι. 

ὑλακτεῖ ἐμμανῶς καὶ ἀναιδῶς βος οἳ 

κύω». ( ΕΙ. 299) "“τοιαῦθ' ὑλακτεῖ" σὺν ὁ 
ἐποτρύνει πέλας ὁ πάντα κλευὺς οέτος, { 
πᾶσα βλάβη.” 

ὑλακτόσης μαργώσης" ἐν ἐπγράμμα:. 
(ΑΡ 689) "τῷ σὺ δίδει μὴ πολλά, δὲ εἰθ 
γρ8 δὲ λίνοιο, δαῖμον, ὑλακτόσης τόκο 



ἠσυχίη». 
Ὕλαν κραυγάζειν. Ἱστοροῦσιν Ύλαν 

τὸν Θειοδάμαντος, καλὸν τὴν ὡραν, ἐρώμε- 

νο Ἡρακλέης, ὅτε συνέπλει τοῖς “4ργοναύ- 
ταις" γενομιένων δὲ κατὰ ἸΜνσίαν ἐξελὺ εἴν 
ὑδρευσόμενον, ὑπὸ νυμφῶν δὲ ἀφανισθῆναι. 
τότε δὲ ἐπὶ ζήτησιν Πολύφημον πεμφδέντα 
κεχραγέναι καὶ ὀνομαςὶ ἀνακαλεῖν τὸν Ὕλαν 
μηδὲν περαίνοντα" διὸ καὶ τὴν παροιµίαν 
ἐπὶ τῶν μιηδὲν ἀνυόντων» λέγεσῶαι, καὶ νῦν 
δὲ Κιωνοὺς ἔτι ἀπομίμημα τῆς ζητήσεως 
ποιθµένους ἑορτάζειν τῷ ἥρωι. eſ. ν. τὸν 
Ύλαν κρ. 

Ὕλωας ὄνομα κύριον. 
ὑλειώτης ὁ ἐν ὕλη διωτρίβων" ἐν ἐπι- 

ράμματι (ΑΡ 6 106) “τᾶτό σοι, ὑλειῶτα, 

ια ἀγριάδος πλατάνοιο δέρµα λυκορραί- 
πης ἐκρέμασεν, 

ἕλη ὁ σύνδενδρος τόπος. ὕλη καὶ ἡ σκῆ» 
ψις, ἢ ὑπόθεσις' ""ὕλας χορηγῶν καὶ τοσαύ- 
ας καὶ ένας. 

ὑλήεσσα σύνδενδρος. 
ὑληκοίτης. 

ληφό όρον AAch. 211) ξυληφόρο». 
ὑλπτωροί Apollon. Rhod. 1 19327) οἷς τὰ 

Ιὰ τῆς ὕλης ἔογα ἐν φροντίδι ἐστί. λέγει 
Ιἑ τὲς φύλακας τᾶ ὄρες. 
Ὑλλέδης. 
Ὕλλος ὄνοιια κύριο». 
ὑ ιά. 
ὑμεδαπῶν τῶν ἐκ τὸ αὐτῇ ἐδάφες 

υγγενῶν η τῆς αὐτῆς χώρας. 
ἡμεῖς μὲν ἄρα. οἳ. ν. νυμφίεω βίον. 
ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς ὅτε τρίτοι ὅτε τέ- 

αρτοι. . «χρησμᾶ κομμάτιόν ἐστι παροιµια- 
όμενον ὕτως" 'ἵππον Θεσσαλικὴν «Τακεδαι- 

ονίαν» τε γυναῖκα, ἄνόρας ὁ' οἳ πίνεσιν 

δωρ καλῆς ἀρεφήσης. ἀλλ ἔτι καὶ τῶν 
ἰσὶν ἀμείνονες οἵτε μεσηγὺ Ἱτρυνθος ναίθσι 

αἱ ἄρκαδίης πολ υμήλό, 4ργεῖοι λιοῦ ώρηκες, 
έντρα πτολέμοιο. ὑμεῖς ὁ) «ἄϊγιέες ἃ ὅτε τρίτοι 
τε τέταρτοι ὅτε ὑνωδέκατοι ἄτ ἐν λόγῳ ἄτ᾽ 

» ἀριδμῷ.' ἱςορεῖ δὲ Ἰνασέας ὅτι «4ἰγιεῖς οἱ 
»χαία, καταναυμαχήσαντες «ἰτωλὰς καὶ 

αβόντες πεντηκόντορον αὐτῶν, δεκάτην Πν- 

λοἳ ἀνατιθέντες ἠρώτων τίνες εἷεν κρείτ- 

ὅς τῶν “Ελλήνων: ἡ δὲ Πυθία ἔχρησεν 

ὐτοῖς τὰ προκείµενα. καὶ Ίων δὲ “ϊγιεῦσι 
οῦῆναι τὸν χρησμὺν ἱστορεῖ. τινὲς δὲ οἵον- 

αι Μεγαρεῦσιν εἰρῆσθαι αὐτόν, καὶ προ: 

: 
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φέρονται ᾽"ἡμεῖς ὃ ὦ ἸΜεγαρεῖς ἔτε τρίτοι 
ὅτε τέταρτοι,͵ ὡς καὶ Ἰαλλίμαχος ἐν τοῖς 
ἐπιγραμματίοις (26) "τῆς δὲ ταλαίνης νύμ- 
ης, ὡς ]Μεγαρέω», ἃ λόγος 4δ᾽ ἀριθμός."' 

ὑμέλη» στείρα», ἄγονον. 
ἡμεναίων γαμικῶν ὑμνων. ᾽"ὑμέναιος 

γὰρ ἐκείνων «4υδὸς ἄδεται. (ΑΡΤ 19) “τὸν 
χαρίεντ ᾿4λκμᾶνα, τὸν ὑμνητῆρ' ὑμεναίων 
κύκνο», τὸν μεσῶν ἄξια μελψάμενο». 

ὑμενῶδες λεπτότατο» καὶ οἷον εἰπεῖν 
ἀερῶδες. 

ὑμήν ὑμένος. 
Ὑμήττιον μέλι τὸ εὔχρηστο» πρὸς 

ἰατρεία». Ὑμηττὸς δέ ἐστι τόπος τῆς Atra- 
κῆς περὶ τὰς “4φήνας, 

ὑμινεῖν ὀδύρεσθαι, κιέμφεσθαι, λοιδο- 
ρεῖν, κατ εὐφημισμόν, ὡς ἐν α πολιτείᾳς 
Πλάτων (ϱ. 329 Ἑ). 

ὑμνείτω δοξαζέτω, 
ὑμνηπολείτω ὑμνείτω, καὶ ὀμνηπό- 

λος. 

ὑμνήσεις. ἡ τραγωδία φησί (8 ΕΙ. 382) 
—E τῆσδ) ἐκτὸς ὑμνήσεις κακά. 

Ὑμνίδι, ἀπὸ (τῆς "Ὑμνίς εὐθείας. 
ὑμνοπύλος ὁ περὶ τὸς ὕμνες ἆναστρε- 

φόμενος' (ΑΡ 718) "πολλαὶ μητέρες ὕμνο- 
πόλων, ̓  περὶ «ἄλκμᾶνος τῦ λυρικᾶ, 

ὑμνῳδία καὶ ὑμνῳδός, 
ὕνιν γεωργικὸν ἐργαλεῖον καὶ ῥόπαλον" 

ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 104) "ἱστοβόην τε σὺν 
γυροῖς ἀρύτροις, καὶ φιλόγαιον ὄνιν.' τὸ δὲ 
ν΄ μακρόν. 

ὑόμενος (Ποπ. 131) βρεχόµενος. 
ῥομεωσία ἀπαιδευσία, χοιρωδία" ρι- 

στοφάνης (Ἐα. 980) '"Φαυμάζω τῆς ὕομου- 
σίας.) 

ὑοσκυαμᾶν µεμηνέναι, παραπαίειν' Φε- 
ρεκράτης ΚΝοριαννοῖ "ὑοσκυαμᾶς ἀνὴρ γέ- 
ρων. 

ὑοσκύαμον εἶδος βοτάνης. 
ὑπάγγελτος" ''ὃ δὲ κατορρωδήσας μὴ 

γενόμενος — τοῖς 'Ῥωμαίοις κινδυ- 
νεύσῃ,' ἀντὶ τᾶ καταφανής. 

ὑπάγει ἐξαπατᾷ, ἢ ὑποτάσσει" "ὁπάγει 
τὰ προβλήµατα τοῖς γενικοῖς.” "ὑπάγοντος 
δὲ αὐτὸν τᾶ κέρδες καὶ ἐπιμᾶλλον ὑποθή- 
γοντος. 

ὑπάγειν ἐς δίκη» τὸ ἄγειν καὶ Θου- 
κυδίδης (3 70) καὶ ἄλλοι. 

ὑπαγκάλιος παῖς' (αν. ΙΜάρκιος) "' 
67 
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εἷς δέκα ἔτη γεγονώς, καὶ ὁ ἕτερος ὑπαγκά- 
λιος. 

3 ὑπαγόμενος ἐξαπατῶν' '"ὑπαγόμενος 
δὲ τὰς παῖδας προσωτέρω τῆς πόλεως 
MDionys. Ηλ]. fr. Ambr. 13 1). 

5. ὑπαγόμενος πειθόµενος, ἁπατώμενος" 
"γυναία ἀκολάστη καὶ τυραννικᾷ διαβολαῖς 
ὑπαγόμενος, 

ὑπάγασεν ἀντὶ τῷ προάγησι 4ημοσῦέ- 
νης «9 65) Φιλιππικοῖς. 

ὑπαγωγαί ἀπάται Demosth. 19 3220. 
ὑπαγωγάς τὰς ἀναχωφήσεις. διώξεις 

τε καὶ ὑπαγωγάς' φησὶ Θεκυδίδης (4 97). 

καὶ αὖθις (Agath. 221) “καὶ πέρα τῦ µε- 
τρί δειµαίνοντας ἐς ὑπαγωγὴν μετανίστα- 
σαι’) ἀντὶ τὸ ὑπαναχώρησιν. 

ὅπαγωγεύς ἐργαλεῖόν τι τεκτονικό», ὡς 
τινες, σιδηρᾶ», οἷον πτυΐδιον, ᾧ χρῶνται αἱ 
κονιαταί. οἳ δὲ ἐργαλεῖον οἰκοδομικόν, ᾧ 
ἀπευθύνασι τὰς πλίνθες πρὸς ἀλλήλας' ὅ 
τινες παράξυστο» καλᾶσιν. οἳ δὲ πηλόν τινα, 
καθὼς καὶ Ἕρμιππος ᾿ξύνεςι γὰρ δὴ δεσμῷ 
μὲν ἀδενί, τοῖσι ὁ) ὑπαγωγεῦσι τοῖς ἑαυτῦ 
τρόποις. καὶ «4ριστοφάνης Ὄρνισι (14149) 
“καὶ νὴ «ἄἱ αἳ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 
ἐπλινθοφόραν, ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα ἐπέ- 
τοντ ἔχεσαι. ἐζωσμέναι δὲ αἲ νῆτται διὰ 
τὸ ἔχειν ζώνην λευχή». 

ὑπαγωγή ὑποχώρησις ὅπως μὴ ἐφε- 
λοκακᾶντες ἐς ὑπαγωγὴν ὀξύτεροι εἰἴεν, τιῶν 
ἵππων ἀβεβίῥασεν. 

ὑπαὶ δείες (Ποπ. Κ37θ) ὑπὸ τοῦ φό- 
βου. 

ὕπαιθα εἲς πλάγιον. 

ὑπαίθριον ὑπὸ τὸν ἀέρα. καὶ ὑπαι- 
Φρο» ὁμοίως. Εὐνάπιος {ρ. 100 Nieb.) “Mä«è. 
Ἑιμός τε καὶ Πρίσκος λόγε Ἱὲν µετειχέτην, 
τῆς δὲ τῶν κοινῶν καὶ ὑπωίθρων πραγµά- 
των» πείρας ἐλάχιστον. καὶ αὖδις (ρ. 115: 
ef. v. νεωτερίζειν) ὡς ἂν ὑπαιθρόν τινα καὶ 
ἔννομιο» ἀγωνισάμενος μάχη», τετέστι προ: 
φανῆ. καὶ ὕπαιθροας. 

ὑπαικάλλων κολακεύω», σαίνων»" 
βιος--- φάτνη» (αἴ. ν.ἄλβιος). 

ὑπαίμακε διέφθειρεν' (ΑΡ 751) ᾿᾿οὔ 
σε κυνῶν γένος εἶλ, Εὐριπίδη, ἀλλ’ “4ΐδης 
καὶ γῆρας ὑπαίμακεν."' 

ὑπαινιττόμενοι παραδηλᾶντες"' ΄ἔστι 
᾿ τεκμηριῶσαι ὡς ὑπαινιττόμενοι γῆν ἔχειν σι- 
δηροφόρον τῷ τοιῷδε ἐχρήσαντο κόμπῳ.᾽ 

μι. 

ὑπαγόμενος -- ὑπατεία 

Ὑπαλπία ὄνομα πόλεως. 
ὑπαλύξας ἐκφυγών. 
ὑπάλυξιες ἔχχλισις. 
ὑπανέντος ἐνδόντος. 

ὑπανδῶ ἀεί. 
ὑπανίσχει ὑπανατέλλει. 
ὑπαντιάζων ὑπαντῶν. 
ὑπάξεσνθαι ὑπαγαγεῖν, ὑποτάξαι: 

σχνεῖται δὲ πολλὰ μὲν ὑπάξεσθαι αὐτὸ τὸ 
ἐπὶ τῆς ὄχθης ἐρυμάτων. 

ὑπαποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάπα» 
(Α Ἐοε]. 284), ἀντὶ τῇ ὀπίσω τρέχευ, μα 
τὸ τυχὸν ἔχασιν' οἱ γὰρ ὕστερον ἐρωνι 
εἰς τὴν Πύκνα οὖκ ἐλάμβανον τὸ ἐκε]κες: 
στικόν. 

ὕπαρ ἀλήθεια κ ἐν ὀνείρῳ, τὸ ϱ! 
ἡμέραν ὄναρ. οἷον φανερῶς, ἀληθώ ὅτε, 
χο». (Iulian. ορ. 50) Ἰ' ἐμοὶ διηγθ οἳ το 
ὄναρ, ἐγὼ ὅ᾽ ἔοικα τὸ σὺν ὕπαρ απ 

σθαι, ὕπαρ λέγει τὸ μεθ’ ἡμέρω * 
ἐναργῶς ὑπάρχον ἀληδές, κατ ἀποσῃ 
τῆς τελευταίας συλλαβῆς τῆς χον. 

ὕπαρ ἐγρηγορύς, ὀπτασία ἀληόης 1’ 
βαίας καὶ ἀληθοῦς ἀγγελίας. 

ὑπαραττομένης κινεµένης, πλπττος 
νης"' ἵππων χοεμετιζόντων, τῆς Τής τε 
ποσὶν αὐτῶν ὑπαραττομένης, ὕπλων α- 
κρθομένων.) 

ὑπαρκτά μόνιμα, ὑπάρχοντα. 
ὑπαρξάμενος κατάρξας. χρόνν ἡ! 

Ἕλληνες, Χίων ὑπαρξάντω», ἐπρεσβαα 

πρὸς “Ιακεδαιμονίας. * 

ὕπα ρχας ὁ ὑφ) ἑτέρα ἀρχόμινος, int 

τεταγµένος ἑτέρῳ, ὁ μὴ ὢν αὐτωφώη. 
Σοφοκλῆς (ΑΙ. 11039) '"πάρτης ἀνάσουν il 

δες, ὁχ ἡμῶν κρατῶν, εδ ἔσθ οπὲ 

τόνδε κοσμῆσαι πλέον ἀργῆς ἔκειτο δν 

ἢ καὶ ντῷδε σέ, ὕπαρχος ἄλλων δεῦρ 3 
σας, ἐχ ὅλων στρατηγὸς ὡστ «άἴωτος ϱ" 
σθαέ ποτε. 

ὑπάρχω»ν προκατάρχων' (Athen. ϱ. )) 
“ὡς ἐχ ὑπάρχων ἀλλὰ τιμωρόμενος .. 
τὸ ὑπάρχει» ἐχ ἁπλῶς τὸ εἶναι σημ" 

ἀλλὰ τὺ πάλαι εἶναι καὶ προεῖναι, ρ. 
ΠΜένανδρος | ̓ἀχὶ παρακληθέντας ἐμός ἀ 
γὰρ ἡμῖν εὐνοεῖν, ἀλλ ὑπάρχεν στο. 

ὑπασπισταί δορυφόροι" ᾿ τῷ ὁὲ ἂά 
ρόῃ ὁπασπισταὶ καὶ δορυφόροι ἆ΄ συ 

χον. 
ὑπατεία ἡγεμονία. 



ὕπατε κρειόντων»ν -- Ὑπατία 

ὕπατε κρειόντω»ν (Hom. Θ 81) βασι- 
λεῦ βασιλευύντω», ἐξοχώκατε, µέγιστε. 

ὑσεάτῃη χορδὴ μεσικὴ βαρὺν φ9όγγον 
ὠἀποτελῆσα. (ΑΡ 7 258) 'ρᾷσον ὃτ εἲς ὑπά- 
τη» ὠλίσθανε, τέρμα τ ἄφυκτον εἶδεν, ἄρι- 
στείη» ἐμφανὲς εἷς ἰδέην' πῆξε ὁ’ ὑπὸ σπλάγ- 
Ἄνοισιν ἐὖν ξίφος. 

Ὑπατία ἡ Θέωνος τῷ γεωμέτρη θυγά- 
πτηρ, τᾶ 4λεξανδρέως φιλοσύφη, καὶ αὐτὴ 

φιλόσοφος καὶ πολλοῖς γνώριµος, γυνὴ Ἴσι. 
δώρα τῷ φιλοσόφα, ἤκμασεν ἐπὶ τῆς βασι- 
λείας “4ρκαδίη. ἔγραψεν ὑπόμνημα εἷς «4ιό- 
Φαντο», τὸν ἀστρονομικὺν κανύνα, εἰς τὰ 
κωνικὰ “πολλωνίη ὑπόμνημα. αὕτη διεσπά- 
σθη παρὰ τῶν ἀλεξανδρέων, καὶ τὸ σῶμα 
αὐτῆς ἐνυβρισθὲν καθ’ ὅλην τὴν πύλιν ὅιε- 
σπάρη. τῦτο δὲ πέπονθε διὰ φφόνον καὶ 
τὴ» ὑπερβάλλεσαν σοφίαν καὶ μάλιστα εἰς 
τὰ περὶ ἀστρονομίαν, ὡς μέν τινες, ὑπὸ 
υρίλλη, ὡς δέ τινες, διὰ τὸ ἔμφυτον τῶν 

"Αλεξανδρέων φράσος καὶ στασιῶδες. πολ- 
λοῖς γὰρ καὶ τῶν κατ αὐτὰὲς ἐπισκόπων τῆτο 
ἐποίησαν" τὸν Γεώργιον σκόπει καὶ τὸν Π1ρο- 
τέριον. 

ν αὕτη ἐν «λεξανδρείᾳ καὶ ἐγεννήθη καὶ 
ἀνετράφη καὶ ἐπαιδεύθη, τὴν δὲ φύσιν γεν- 
αιοτέρα τῇ πωατρὺς ἄσα ἐκ ἠρκέσθη τοῖς 
διὰ τῶν μαθημάτων» παιδεύμασιν ὑπὺ τι 
πατρί, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφίας ἥψατο τῆς ἄλ- 
λης ὁκ ἀγεννῶς, περιβαλλομένη δὲ τρίβωνα 
ἡ γυνὴ καὶ διὰ µέσε τῷ ἄστεος ποιβµένη 
τὰς προόὀες ἐξηγεῖτο δηµοσίᾳ τοῖς ἀκροᾶ- 
σθαι βελομένοις ἡ τὰ τὸ Πλάτωνος ἡ τᾶ 
"4ριστοτέλες ἢ ἄλλα ὑτεδὴ τῶν φιλοσόφων. 
πρὺς δὲ τῷ διδασκαλικῷ καὶ ἐπ ἄκρον ἄνα- 
βᾶσα τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, δικαία τε καὶ 
σώφρων γενοννῖα, ὀνετέλει παρθένος, οὕτω 

σφόδρα καλή τε ἐσα καὶ εὐειδὴς ὥστε καὶ 
ἐρασθῆναί τυα αὐτῆς τῶν προσφοιτώντων», 
ὃ δὲ ἐχ οἶόστε ἦν κρατεῖν τῶ ἔρωτος, ἀλλ 
αἴσθησιν ἤδη παρείχετο καὶ αὐτῇ τὸ πα- 
Βήματος. οἱ μὲν ἂν ἀπαίδευτοι λόγοι φασὶ 
διὰ µεσικῆς αὐτὸν ἁπαλλάξαι τῆς νόσα τὴν 
Ὑπωτίαν' ἡ δὲ ἀλήθεια διαγγέλλει πάλαι 
μὲν διεφφορέναι τὰ μεσικῆς, αὐτὴν δὲ προ- 
ενεγκωµένην τι τῶν γυναικείων ῥακῶν αὐτᾶ 
βωαλλομένη», καὶ τὺ σύμβολον ἐπιδείξασαν 
* ἀκαθάρτα γενέσεως, “τότο μέντοι) φά: 

“ερᾷς, ώ νεανίσκε, καλᾶ δὲ ἀδενός. 
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κονος ἐπιδείξεως διατραπῆναέ τετὴν ψυχὴ» 
καὶ διατεθῆναι σωφρονέστερο». ὅτω δὲ ἔχε- 
σαν τὴν Ὑπατίαν, ἔν τε τοῖς λόγοις ἐντρεχῆ 
ἀσαν καὶ διαλεκτικὴν ἕν τε τοῖς ἔργοις ἔμ- 
φρονά τε καὶ πολιτική», ἡ τε ἄλλη πόλις 
εἰκότως ἠσπάζετό τε καὶ προσεκύνει ὀιαφε- 
ρόντως, οἵ τε ἄρχοντες ἀεὶ προγειριζόµενοι 
τῆς πόλεως ἐφοέτων πρῶτοι πρὸς αὐτή», ὡς 
καὶ “49ήνησι διετέλει γινόμενο»: εἰ γὰρ καὶ 
τὸ πρᾶγμα ἀπόλωλεν», ἀλλὰ τό γε ὄνομα φι- 
λοσοφίας ἔτι μεγαλοπρεπές τε καὶ ἀξιάγαςον 
εἶναι ἐδόκει τοῖς µεταχειριζομένοις τὰ πρῶτα 
τῆς πολιτείας. ἤδη γᾶν ποτὲ συνέβη τὸν ἐπι» 
σκοπᾶντα τὴν ἀντικειιένην αἴρεσιν Πνριλ- 
λο», παριόντα διὰ τᾶ οἴκα τῆς ᾿Ὑπατίας, 
ἰδεῖν πολὺ» ὠδισμὸν ὄντα πρὸς ταῖς θύραις 
ἐπιωὶξ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων, τῶν μὲν προσ- 
ιόντων τῶν δὲ ἀπιόντων τιῶν δὲ καὶ προσ: 
ισταµένω», ἐρωτήσωτα δὲ ὃ τι εἴη τὸ πλῆ- 
δος καὶ περὶ ὁ κατὰ τὴν οἰκία» ὁ 0 θόρυβος, 

ἀκᾶσαι παρὰ τῶν ἑπομένων ὅτι προσαγο- 
ρεύοιτο νῦν ἡ φιλόσοφος 'Ὑπατία, καὶ ἐκεί- 
νης εἶναι τὴν οἰκίαν. μµαθόντα δὲ ὅτω δη- 
Σδῆναι τὴν ψυχὴν ὥστε φόνον αὐτῇ ταχέως 
ἐπιῤαλεῖσαι Ἰεάντων φύνων ἀνοσιώτατον" 
προελθάσῃ γὰρ κατὰ τὸ εἰωθὺς ἐπιθέμενοι 
πολλοὶ ἀθρόοι Ψηριωδεις ἄνθρωποι, ὡς ἆλη- 
Φ ὥς σχέτλιοι, ἅτε Φεῶν ὕπιν εἰδότες ὅτ ἀν- 
Φρώπων »έμεσιν, ἀναιρᾶσι τὴν φιλόσοφο», 
ἄγος τῶτο µέγιστον καὶ ὄνειδος προστριψά- 
µενοι τῇ πατρίδι. καὶ ὁ βασιλεὺς ἠγανάκτη- 
σεν ἐπὶ τύτῳ, εἰ μὴ «4ἰδέσιος ἐδωροδοκήθη 
καὶ τῶν μὲν σφαγέων ἀφείλετο τὴν ποινήν, 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν δὲ καὶ γένος τὸ ἀφ ἑαυτῇ ταύ- 
την ἐπεσπάσατο, καὶ ἐξέπλησε δίκην ὁ τότε 
ἔκγονος. τότω» δὲ ἡ μνήμη ἔτι σωζοµένη 
τοῖς «4λεξανδρεῦσι συνέστελλεν εἰς μικρὸν 

χομηὺῇ τὴν περὶ τὸν Ἰσίδωρον τῶν ἄλεξαν- 
ὀρέων τιμήν τε καὶ σπεαδή», ὅτε καὶ τοιήτα 
ἐπικρεμαμένε δέεως ὅμως ἕκαστοι ἔσπευδον 
αὐτῷ συνεῖναι Φαμὰ καὶ τῶν ἀπὺ τῇ σω- 
φρονᾶντος στύµατος ἰόντων ἀκροᾶσθαι λό- 
γων, ἐπεὶ καὶ ὅσοι ῥητορικῶν προΐσταντο 
ὁιατριῤῶ» ἢ ποιητικῶ», ἠσπάζοντο τὴν τοῦ 
φιλοσόφα συχνἠ» ὁμελίαν. εἰ γὰρ καὶ ἀνά- 
γωγος ἦν τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῇ γε ἄλλῃ φι- 
λοσόφῳ ἀκριβείᾳ προσετίθει τι καὶ ἐκείνοις 
ἐπιμελέστερον εἰς τὰ αφέτερα αὐτῶν τεχνύ. 
δρια. τά τε γὰρ ἄλλα διηκρίβωτο, καὶ τῶν 

τὸν δὲ ὑπ αἰσχύνης καὶ δάµβες τῆς ἀσχή- | ἐπιδεικνυμένων λόγων τε καὶ ποιημάτων κρί- 
ο” 
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σιν ἐποιεῖτο διαφέρεσαν τῶν ἄλλων». διὸ καὶ | δεινῶν ἀπολιμπάνω», τὰς μὲν ἀρχὰς --- ἐαῖ 
ἐν τοῖς ἐπί τινι λογικῇ ἀκροάσει Φεάεροις | εν ἀφῃρέθη. ο. ν. Εὐτρόπιος α. 
ὀλίγα μὲν ἐπήνει τὰς ἐπιδεικνυμένες καὶ 

πάνυ ἠσυχάζοντι τῷ ἐπαίνῳ, καιρίως δὲ 
ὅμως καὶ κατὰ λόγο». ὅφεν ἅπαν τὸ Θέατρο» 
ὡς εἰπεῖν τῇ ἐκείνε κρίσει γνώμονι διεχρῆτα 
τῶν ἄμεινον ἡ χεῖρον λεγόντω». τῶν δὲ ἐπ᾽ 
ἐμῶ γεγονότων κριτικὰς ἄνδρας ἐπίσταμαι 
τρεῖς τὰ λεγόμενα κρίνει» ὀυναμένες ἄνευ 
τε µέτρε. τᾶ γὰρ αὐτᾶ ἡ μὲν κρίσις ὁμολο- 
γεῖται σα ποιημάτων» καὶ συγγραμμάτων" 
ἐγὼ δὲ καὶ δημιεργὸ» ἡγᾶμαι τὸν αὐτὸν ἑκα- 
τέρω», µόνο» εἰ γυµνασία πρὸς ἑκάτερον ἴση 
γένοιτο καὶ διὰ προθυµίας τῆς ἴσης. ἕνα δὲ 

τότων ἅ φηµι τὸν Ἰσίδωρο», ἀλλὰ καὶ πολ- 
λῷ ἐλατεᾶσθαι τῶν τριῶν. οἱ δὲ κριταὶ 
άγάπιος Σεβηριωνὸς Νόμος. ἡμέτερος δὲ 
ἠλικιώτης ὁ Νόμος. Damaseius. 

ὕπατοι (Απ ἧπατον) εἶδος ἰχΦύος κητώ- 
όας, οἳ καλᾶνται καὶ πρόβατα καὶ πρέπον- 

τες. ἀριδμοῖτο ὁ ἂν ἐν τήτοις καὶ ὁ ὄνος. 
Aelian. Η. Α. 9 98. 

ν ὕπατοι οἱ τὴν τῶν Ρωμαίων πολιτείων 
ὁιοικᾶντες. ἀποσεισαμένη γὰρ τὴν δελείαν 
ἡ πολιτεία μετὰ θάνατον Ἰαρκυνίου δύο 
στρατηγοῖς, ἐνιαυσιαίαν ἔχεασιν ἀρχή», τὴν 
ἐξεσία» ἐπέτρεψε, τῷ μὲν ἀριθμῷ τῶν ἀν- 
ὁρῶν τὸν τῆς µοαρχίας διωθαμένη φόβον, 
τῷ δὲ συνεσταλµένῳ τῆς ἐδασέας µετρίας 
τὸς ἐν τῇ προστασίᾳ τῶν κοινιῶν ἀπεργαξο- 
µένη. ὁ γὰρ νῦν ὑπὸ πελέκεσί τε καὶ ῥάῤ.- 
δοις δορυφορήμενος καὶ στρατοπέδων ἐξη- 
άμενος, τῆς µετ ὀλίγον μεταβολῆς εἲς ἔν- 
νοια» καθιστάμιενος μιέτριόν τε καὶ δημοτι- 
κὸν παρεῖχεν ἑαυτὸν τοῖς ἀρχομένοις. εἰ ὁ᾽ 
ἄρα τις βαρέως τε καὶ ἁλαξονικῶς χρῴτο 
τῇ δυναστείᾳ, ῥαδίως ὗτος ὑπὸ Φατέρυ τῶν 

ἡγεμόνων, ἰσοπιαλῆ δύναμιν ἔχοντος, 7υμνᾶ- 
ται τᾶ φρονήµατος. τότῳ ἂν δὴ τῷ τρόπῳ 
τῆς πολιτείας φυγόσης τυραννίδος βαρύτητα 
καὶ δημοκρατίας ἀκολασίαν, προχειρίζεται 
πρώτες σερατηγὰς αὐτοκράτορας ἄνδρας 
δύο, κονσόλους αὐτοὺς ὀνομάσωσα οἷα δὴ 

προβόλες καὶ προηγόρως τινάς" ἃς Ἕλληνες 

μετὰ ταῦτα διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς ἐξησίας 

ὑπάτες προσηγορεύκασι. 1ο. Απῑοο]ι, Ἱ 
πρῶτος δὲ ὕπατος εὐνούχων ἀπεδείχθη 

ἐπὶ Ὀνωρία καὶ “4ρκαδία, τῶν υἱῶν (Θεοδο- 
σίη, ἘΕὐτρόπιος ὁ πρύκοιτος τᾷ βασιλέως, 

ἐδιφροφορεῖτο δὲ διὰ τῆς πόλεως, θδὲν τῶν 

ο 

Θεοδόσιος δὲ ὁ μικρὸς διαβληθέντα αἲ-ί 
τῷ "4ντίοχον τὸν πραιπόσιτον καφεῖιε τς 
τιμῆς, καὶ δημιοσιεύσας αὐτὸν ἐν τοῖς ἡφιίει 
κατέταξε, διάταξιν ἐκφωνήσας, εὖὐνέχω ὁ 

τοῖς πατρικίοις μὴ τελεῖν. οξ. ν. Αντώγις 
ὕπατον µέγαν, ὑψηλόν. 
ὑπ αὐγάς ὑπὸ τὸν ὄρθρο», ἡ ἐπὺ τν 

πεφωτισµένον ἀέρα. 
ὕπαυλον ἐνδόμυχο», ὑπὸ τὴν αὐλὴν τῇ, 

σκηνης. 5ο. Β ΑΙ. 796. 
ὑπαχθέντες ἀἁπατηώθέντες. 
ὑπέβρεχον οἵνῳ ἐκεθύσκοντο' 

ὑπέβρεχον δαμινὰ πίνοντες καὶ ἀπράο 
σπῶντες. 

ὑπεδέξαντο ἐνεχειρίσαντο, ἀνελάῤοτε 

ος μὴ βυληθέντες ὡς κατ αὐτῷ αρα" 
οµένοις συμμιαχεῖν, τὸν πόλεμο» ὑπεδενιν 

ὑπεθέξαντο, καὶ ὑπεδέχοντο τά 
λοὶ δὲ τῶν ΓΓετῶν μεθίσταντο, καὶ Τρι 

λιοι κατεκοµίσθησα». ἐντυχόντες δὲ τοῖς σε 
τηγοῖς εὖνοί τε ἔσεσθαι ὑπεδέχοντο καὶ ἔτε 
κόει» τοῖς ἐπιτάγμασιν. 

ὑπέδυ (Ποπ. κ3θδ) ὑπεισγλόεν. 
ὑπέδυσαν ἐδεδοίκεσαν" ΄ παραντίκα ἐν 

Φέσθαι οἶσπερ πάλαι ὑπέδνσων" (εν. Mes 
δοὺ. 

ὑπεζωσμένος περιβεβλημένος, ἔπατ 
ρόμενος. 

ὑπειδόμενος ὑφορώμενος, καὶ ἔτι 
δετο προσεδόκησε. ᾿τὸ δὲ . μειράκιον οὐ 
ὑπειδόμενον" τίς ὁ) ἂν ὑπώπτευε κρέας 5 
ξένων καὶ πτωχῶν ἐπὶ κοινᾶ δεδομένο 

ὑπεικάδων» ὑποχωρῶν, καὶ ὑπικ 

οι. 

ὑπειλημμένον ὑπονενοημένον. 
ὑπείξομεν ὑποκύψομεν, ὑποχωρήσορ" 
ὑπείπομεν ἀντὶ τὸ προεύτοµεν. 15 

ε — ς ΄ 

ὑπειπεῖν ὑπαγορεύει». 
ὑπειπούσης παρ “ριστοφάνε (Ἠὸ 

908) ἀντὶ τᾷ ἠρέμα φθεγξαιένης. καποτε 

ῥὁασταί σοι, ὦ γενναῖε, καὶ τὸ τῆς πρεσβόΣ 
ὑπειπὼν ὄνομα, ἐν μοίρα ἡμιᾶς τῇ ἀτωντὴ 
τῃ συντάξαι. 

'Ὑπείρονος. Ἠοπι. Ε 144. 
Ὑπειροχίδης. Hom. «4 673. 
ὑπείροχος ὁ ὑπερέχω». 
ὑπεκίνει παρέερεπε" πρώτων, μὲν ἐπὲ 

κίνει αὐτοῖς τὰς γνώμας, ἔπειτα ἐς ἐ5ῦ» 

οι 



ὑπέκκαυμα -- ὑπεράριθμος 

πολλὴ» καὶ ἀνόητον προῇγεν.” 
ὑπέκκαυμα ἧ ὕλη τῆς φλογός, ἡ τρο- 

πή. 
φαὶ τῶν παθῶν», αἲ τρέφεσι τὰ πάθη. 

ὑπεκρύσω ἠνίξω" Μριστοφάνης Πλού- 
τῳ (548) 

πτωχῶ» ὁ) ὑπεκρέσω."' ἡ ἀντὶ τᾶ ἐφθέγξω, 
ἀνεκρέσω, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κιδαρῶν ἢ 
τινος ἄλλα ὀρ)άνε. 

ὑπελάβομεν προσδεχόκεθα, φησί, ταύ- 
τη» σε τὴν» ἐπικερίαν. «{αβίὸ (Ρα. 47 9) ’'"ὗπε- 
λάβομεν ὁ Φεὺς τὸ ἔλεύς σε ἐν μέσω τοῦ 

λαᾶ σε. 

ὑπελὸ εἴν ἑποδραμεῖν. καὶ ὑπελθού- 
σος ἀντὶ τῦ ἁπατησάσης' (Ίοδερῇ. Α. Ἱ. 5 
ι 9) '"οἳ δὲ τῆς γυναικὸς αὐτὲς ὅτως ὑπελ- 
Φήσης ὀδένα — δύλον ἀπῆλφον. 

ὑπελύδη ἐξητόνησε», ἐξεχαυνώθη" ἐν 
δὲ τότῳ τὸ αν τῆς ὁρμῆς αὐτοῖς 
ῥπελύδη." 

ὑπέμβρυον» (Ποπι. : 345) τὸ ὑπὺ τῇ ὕη- 
λαζέση »εογνόν. 

ὑπέμειναν προσεδόκησαν" Ps. 118 95) 
'"ἐμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοί.” 

ὑπέαεινεν ἔκρινεν, ἐλογίσατο" ᾿ὁ 
Τίτος διαφυγόντα ἐν ἐκ τῶν πολεµίων ἆνε- 
λεῖν 4χ ὑπέμεινε, διεδέξατο δὲ τῆς στρατιᾶς.' 

καὶ αὖθις "ὁ δὲ Πρόκλος ἐκέλευσεν Ισίδω- 
ϱο» τριβω»οφορεῖν' ὃ δὲ οὐχ ὑπέμεινε, καὶ 
ταῦτα Πρόκλον ἴσα καὶ δεῷ σεβόμενος” 
(οξ. ν. τριῤωνοφόρος). 

ὑπένεριεν (Ποπι. Β 190) ὑποκάτωθεν. 
ὑπενήνεκται ὑπεσύρη. 
ὑπενόνθευσεν (2 Μαοτκὺ. 4 7) ὑπέφθει- 

ρεν. 
ὑπενόμευεν ὑπόνομον εἰργάζετο, ὑπώ- 

ρυττε" ΄᾿τῆς δὲ γῆς ὑπαντώσης ταύτην ὑπε- 

νόμει εν. 
ὑπενοστήσαμεν ὑπεχωρήσαμεν, ἐπα- 

»ἠλύομιεν. 
ὑπεξελεύσεις τιμωρίας, ῥασάνες, ἔφευ- | 

ρέσεις᾽ Πισίδης '"ὁ δὲ Χοσρόης ὑπεξελεύ- 
σεις ποικίλας ὑφίστατ] ἐμπόνας. 

ὑπεξέπεμψεν ὑπεξήγαγεν, ἀπέπεμψεν' 
Ἰάμβλιοξ 
παῖδας ὁ πατὶρ ὑπεξέπεμψεν εἷς τοὺς ποι- 
(ένας, φοβούμενος τύραννον ὑβριστή»”. (αἲ. 
v. διακωδωνίσω). 

ὑπεξέσχεν ἀφίκετο" 
τῶν Ῥωμαίω» στρατηγὺς ἐπιφθονώτατος 

καὶ τῶν» παθῶν ὑπεκκαύματα αἱ τρο-.͵ 

ϱ. 3 3 ϕ 2* 8 - 

τὸν ἐμὸν βίον εἴρηκας, τὸν τῶν 

ὁὲ | 

.. ν 5 η μ ο) 4 

ὀντας ὠραίες καὶ καλοὺς τοὺς | 
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[τοῖς πολίταις γενόμενος, ἐγράφη ὑπὸ τῶν 
: δημάρχων ὡς μηδὲν ἐκ τῆς λείας τῶν πο- 
Γλειίων τὸ δημόσιο» ὠφελήσας, καὶ ἑκεσίως 
πρὺ τῆς δίκης ὑπεξέσχεν.' οὕτω «4ίων (0139. 
fr. 04 4). καὶ Ἡρόδοτος (674) '"ὃ δὲ δεῖμα 
ἔλαβε Σπαρτειητέων», καὶ ὑπεξέσχεν ἐς Θεσ- 

Γσαλίην. ἐντεῦθεν ἀφικόμενος ἐς τὴν “4ρκα- 
| δίην νεώτερα ἔπρησσε πρήγματα." ὑπεξέσχεν 
| οὖν ἀντὶ τοῦ ἔφυγεν, ἀπέδρασεν. 

ὑπεξηρήσθωσαν ἐκβεβλήσθωσα», χω- 
ρισθήτωσα». 

ὑπεξιοῦσα" ''νεᾶνις γὰρ ἄρτι τῶν παρ: 
θενικῶν θαλάμων ὑπεξιοῦσα.” 

ὑπέπισα ἐπότισα. 
᾿ὑπέπριετοὺς ὀδόντας. 
ὑπέρ πλέον. καὶ ὁ ἀπόστολος (3 001. 14 

28) "ὑπὲρ ἐγω"  ἀντὶ τοῦ πλέον ἐγώ. 
| ὑπέρα τὸ τοῦ κέρατος τοῦ ἰστοῦ σγοι- 
ον» ᾧ ἀνίεταί τε καὶ διατείνεται. γέγονε 
δὲ ἀπὸ τούτο παροιμία ἐπὶ τῶν ἃ δεῖ ἔχειν 
| ἀφιέντων, ἃ ἃ δὲ μὴ δεῖ κρατούντω». 
| ὑπεράγασδαι ὑπερθαυμάζεω. 

ὑπεράγοντα ὑπερέχοντα" ''τὸν δὲ ὑψη- 
Γλὸν ἡλικίᾳ ὄντα, καὶ ὑπεράγοντα τὸν ἐπίσκο- 
πο», τὴν βλάβη» τῇ κεφαλῇ δέξασθαι." 

ὑπεραίρομαι ὑψοῦμα" “ἵνα μὴ ὑπε- 
θαίρωμαι”' ὁ ἀπόστολος ϱ Όου. 12 7). 

ὑπεραίσιον τὸ ὑπὲρ τὴν μοῖραν. 
ὑπέρακμος ὑπερδραμὼν τὴν ὧραν. 
ὑπερακοντίζεις σύ } ἤδη Νικίαν τὸν 

στρατηγοῦντα μηχαναῖς καὶ τοῖς στρατηγή- 
µασι” (Α Ἀν. 3863). Σύμμαγος πρὸς τὴν Μή- 
λου πολιορκίαν. Φρύνιχος ἸΜονοτρόπῳ '“ἀλλ᾽ 
ὑπερβέβληκε πολὺ τὸν Νικία» στρατηγίας 
πλήδει τε καὶ εὑρήμασιν. ἢ ὅτι φρονιμώ- 
τατα ἸΜηλίες λιμῷ ἀνεῖλεν. 

ὑπεραλγῆ χόλο» (8 ΕΙ. 176) ἄγαν ὀδν- 
νηρόν, λυπηρόν. καὶ αὖθις Polyb. 3 79) ''ὗπε- 
ραλγὴς ὦν διὰ τὴν βαρύτητα τῆς ἐπενεχθεί- 
σης ὀφθαλμίως αὐτῷ.'' 27 καὶ αὖθις "ὁ δὲ ἵπ- 
πος ὑπεραλγὴς ὢν ἐκ τῆς πληγῆς ῥύδην 
| ἐφέρετο (οί, ν. ἀποσφαλμήσας). 

ὑπεραναιδεσθήσομαι τῇ ἀναιδείᾳ 
Γνικηθήσομαι, οἷον ἀναιδέστερός µου φανή- 
σεται. seh. Α Eq. 1208. 

Γ ὑπερανάστης μετανάστης, µεταβάτης. 
ὑπέραντλον πλήρη" ''οἳ δὲ ὑπέραντλον 

ποιησάµενοι τὸ πλοῖον ἀσφαλῶς παρεκοµιί- 
ότι Κάμιλλος ὁ | σθησαν εἰς τὴν νῆσον. 

ὑπεράριθμος"' “οὗτος ὁ ἀριθμὸς τῶν 
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σχολαρίων χαλημένων. τρισχιλίων πεντάκο- 

σίων ὄντων, ἑτέρες δισχιλίες ἐντέθεικεν Ἰ8- 

στινιανός, οὓς οὕτως ἐκάλεσεν᾽ (οἳ. Ῥτοεορ. 

Are. 94). | 

ὑπερασπιστής φύλαξ, βοηθός. 
« 4 24 * — — J 

ὑπερβάνμιον πόδα ῥιπτῶν ἀντὶ τὸ 

ἀτάκτως, ἀπρεπῶς διαπραττόµενος" (Ώαπιαδο.) 

"οὐδὲ ὑπερβάθμιον πόδα ῥιπτῶν κατὰ τὸ 

ἑπερασπιστής -- ὑπερηγάπησεν 

βαλλόντως ἐνδεᾶ, οἷον πάνυ ἐἑλάσσονα τη 

δύναμιν», τὸν ἄγαν ἐνδεᾶ. 
ὑπερδέξιον χωρίο». 

δέζιον”. οἷον χαλεπώτατον Ἐενοφῶν «η 

Anab. 4 83). 

ὑπερεδυνγάμωσαν κατεδυνάστετου 

4αβῤίὸ Es. 4 3) ᾿λόγοι ἀνόμων ὑπερεδνης 

πωσαν.) 

""εἶχον ὁ' tau 

λόγιον εἲς τὴν Φεοσίβειαν, ἀλλὰ μέτρα ὁρί: 

ζων ἑαυτῷ τῆς ἡλικίας ἄξια, 7»ησίῳ καὶ 

καθαρῷ συνειδότι µεταχειρίζων τὰ περὶ τὰς 
δεούς. 

ὑπερβαλλόντως λίαν. 
ὑπερβάλοι ὑπερδράμοι. 
ὑπερβασίας (Ποπι, χ 168) ὄρκων πα: 

ραῤάσεις, ἐπιορκίας. 

ὑπερβερεταῖος ὄνομα µηνός, κ καὶ πα- 

ροιµία ὑπερβερεταῖος. ἐπὶ τῶν ὑπερχρονίων 

εἴρηται” παρὰ γὰρ Ἰακεδόσιν ὁ τελεύταῖος 

μὴν τοῦ ἐνιαυτοῦ ὑπερβερεταῖος ἀνεγράφη. 

ὑπερβίη ἡ ἀδικία. 
ὑπέρβιον ὑπερβίως, οἷον ἆ ἄγαν βιαίως 

ῆ ὑπερβαλλόντως τῇ βίᾳ. ὑπερήφανο». | 
ὑπερβολή ᾗ ἀνόρθωσις. | πολλᾶ ὠδισ- ͵  

μοῦ γενομένι ἐν τῇ τῶν κλιμάκων» ὑπερβο- 
λΠ.” καὶ αὖθις "ἐν ταῖς τῶν ὀρῶν ὑπερβο- 
λαῖς ἐκρύπτετο, 

ὑπερβολιμαῖο». 
ὑπέρβολον λίθον' ὅτε γὰρ κατεπόν- 

τῶν τινάς, βάρος ἀπὸ τῶν τραχήλων ἄπε- 
κρέµαζον. ριστοφάνης (Έα. 1360) '' ἄρας 
µετέωρο» εἷς τὸ βάραῦρον ἐμβαλῶ, ἐκ τοῦ 
λάρυγγος ἐκκρεμάσας ὑπέρβολον.᾽ ' ἔσει δὲ καὶ 
ὄνομα κύριον, ἦν δὲ φιλόδικος" Αριστοφά» 

νης (Ach. 846) ᾿κοῦ Συντυχών σ᾿ "Ὑπέρβο- 
λος δικῶν ἀναπλήσει.’' καὶ ἔςιν ἐν τῷ ἀνα- 
πειστηρίαν περὶ τοῦ 'Ὑπερβύλου. 

Ὑπέρβολος δημαγωγὸς ἦν, ὃν Όθκυ- 
δέδης ἐν τῇ ἡ 03) ἐξωστρακίσθαι φησίν, 

Ὑπερβόρειοι ἔθνος ἀρκτικώτερον καὶ 
ἐνδότερον τῶν Σκυθών». 

Ὑπερβορέων" (ΑΡ 6 2340) ''νοῦσον τὴν 
στυγερὴν αὐδημερὸν ἐκ βασιλῆος ἐσθλοτά- 
του πέµψαις ἄχρις ᾿Ὑπερβορέων, ἀντὶ τοῦ 
πόρρω αὐτοῦ. 

ὑπερβρεδές µέγα καὶ βαρύ" (8 ΑΙ. 951) 
""ῥπερβριδὲς ἄχθος ἤρυσαν."' 

ὑπεργαμία ἡ ὀψιγαμία, 
ὑπέργηρως ἀττικῶς. 
ὑπερδέα ὁῆμον»ν (Ποπ. ῥ3990) ὑπερ- 

ὑπερέθεντο ἐβολεύσαντο" πδτον a 

| ταβαλεῖν ὑπερέθεντο, καὶ πρὸς μάχην εἰδω 

Γ.  Ὑπέρεια Mom. 7457) ὄνομα κρήνη 

ὑπερείδεασα ὑποστηρίησα, καὶ ἔτι 

Γρείσουσι», ἐκ τοῦ ἐρείδω τὸ ἀκημβίη 

ο ὑπερεμφορεῖσθαι ὄψων». 

| ὑπὲρ ἐπιξήνου Φελήσω τὴν κεφοὶῷ 

| ἔχων λέγειν) Ach. 8132). ἐὰν» μὴ λέγα, {1 

σί, δίκαια, της κεφαλῆς ἀφαερεθείη». επι 

6ηνον δὲ μαγειρικὺς κοριιός, ἐφ᾽ ᾠ τὰ ας 

σε Υχόπτασιν. οἳ, ν. ἐπέξηνος. 

ὑπερεπυππάζοντό µε ὑπερεαλήσαν 

Γτό µε, κατεπλήσσοντό με καὶ τὴν φώτν 

μίαν ὀπερεδαύμαζον τὴν ἐμή». ὁιασέρα ὁ 

Γαὐτοὺς ὡς μικροθαυμάστας. καὶ ταχέως αῑ: 

τωμιένᾶς ὀλίγῳ λήµµαει. πύπτεας ἐπεφωνὸ. 

ὃ ἡμεῖς ποππύζευν λέγομεν. 96. Α Eq. 67: 

ὑπερεπυρρίασεν" Αριστοφάνης δο 

307) ''ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασεν, τε’ 

τοῦ πυρρὸς ἐγένετο. 
ὑπερέσχεδε γαίης. Ὅμηρος (43 

γῆς τὰς ἀνατολὰς εἶναι, ὁ δὲ αὐτὸς ἐκτὉ 

Ἰδίω προσώπε ἐξ ὠκεα»οῦ. 
ὑπερευδοκούμενοι ὑπεραρεσκόμον 

"οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ὑπερευδοκούμενοςι κατά» 

τα τρόπον τῇ τᾶ Σκιπίωνος ὁμολογήη ο 

τῶ χειρισμῷ τῶν» πραγ ̓ μάτων.᾽ 

ὑπερέγχει ὑπερμαχεῖ, ὑπερασπίζε. 1. 

(Α Pac. 17) * ὑπερέχειν τῆς ἀντλέας, μη 

τοῦ περιγίνεσθαι τοῦ πράγματος μὴ dire 

—X 

Ὑπερέχιος Αλεξανδρεὺς 7θαρμαμ» 

ἐπὶ τῶν Χθόνων ἸΜαρκιανοῦ τοῦ βασιλεο: 

ἔγραψε τέχνη» γθαμματική», περὶ νοματε" 

περὶ ῥήματος καὶ ὀρφογ θαφίας. 

ὑπερέχων ὑπερνικῶν' ᾿καί τις ἦν τή 

τοὺς πλείστους καλλωπισμὸς ὑπερέχον τω 

τᾶ βία χορηγίων” (ε[. ν. ἐσπούδαξον)- 

ὀπερηγάπησεν" ¶oeeph. A. Li240 

δὲ πωτὴρ τῶτον ὑπερηγάπησε τοῦ φρωτ." 

τος καὶ τῆς ὀξυτάτης Φιανοίας ὑπερσο' — — —— ————— — — — — — — — — — — 

περὶ ἡλίου φησὶν ἐξ ἡρωικοῦ προσώπε i 



ὑπερηγάσθην 
”. ις. . 
ὑπερηγάσόην ὑπερεθαύμασα. 
ὑπερηγορῶν»ν ὑπὲρ αὐτοῦ λαλώ»" (Ώα- 

ase.) '"ὁ δὲ Ἰσίδωρος ὑπερηγορῶ» τᾶ Σω- 
λάτες βαθύτερο» ἢ κατ ἀκροατὰς ὁιελέ- 
το.” 
ὑπερημερίας ὑπερβαλλούσης ἐκπροῦε- 

κίας, ὅταν μετὰ µίων ἡμέραν τῆς µνείας 
λΦη. 

ὑπερήμεροι οἱ ἐν ταῖς καταδίκαις πρὸς 
κτισι» ἡμέρας λαβόντες καὶ μὴ ὁιαλυσά- 
οι. οἵ δίκην ὀφείλοντες ὑποιανοῦν καὶ τὰ 
σειτίµια τοῖς ἑλοῦσι μὴ ἀποδιδόντες ἐν ταῖς 

— προθεσμίαις ὑπερήμεροι ἐκαλοῦντο. 
-ὸ δὲ πρᾶγμα ὑπερημερία. Ἠατρ. 

ὑπερήμερος ὑπερπρόθεσμος ἢ ἐκπρό- 
Ῥεσμος" (Ῥτοσορ. Goth. 4 26) "τοῖς δὲ δὴ 
ἐπὶ τῆς ἸἹταλίας στρατιώταις ἐκλῦσαι τὰ 
πρόσθεν ὀφλήματα πάντα, ἐφ᾽ οἶσπερ αὐ- 
τοῖς ὑπερήμερος χρύνε πολλοῦ ῥασιλεὺς ἐγε- 
γόνει, οὐ κομιζομµένοις ἐκ τοῦ δημοσίη τὰς 
συντάξεις. 

ὑπερήμερος καὶ ὑπερημερία. ὅταν 
μετὰ τὴν κυρία», ἑορτὴν τυχὺν ἤ τινος ἄλ- 
λου ἢ συλλόγου ἡ δεδειγµένου πράγματος, 
ἀπαντήσῃ τις, τότε ὑπερήμερος καὶ ἐξ ὑπερ- 
ηµερίας ἐληλυθέναι λέγεται, καὶ κατόπιν 
τῆς ἑορτῆς, εἰ τύχοι, πλεῖστον τῆς ἑορτῆς 
ἀπολειφῦείς. 

ὑπερηνορεόντων ὑπερεχόντων τῇ ὃυ- 
νάμει. 

ὑπερήνωρ ὑπερήνορος. 
ὑπερῆραν ὑπερέβησαν' Πολύβιος (1 35) 

᾿κάμψωτες δὲ τὸν ΠΙάχυνον ὑπερῆραν εἰς 
Ἔκνομον. 

ὑπερηφανημένος ἀντὶ τᾷ καταπεφρο- 
»ημένος παρά τινος. 

ὑπερηφανία. 
ὑπερήφανον πολύ: πάντων τῶν τού- 

χων χεκονιαµένω» εἰς ὕψος ὑπερήφανον.” 
ὑπερήφανος. ᾿πάσῃ κακίᾳ ἀντίκειται 

ἀρενή, τῇ λαγνείᾳ ἡ σωφροσύνη, τῇ λαιµαρ: 
γίᾳ ἡ ἐγκράτεια, τ τῇ πλεονεξίῳ ἡ δικαιοσύνη, 
τῇ ὀργῇ ἡ πραύτης, τῇ λύπῃ ἡ χαρά, τῇ 
λήθη ᾗ μνήμη, τῇ ἀκηδίᾳ ἡ ὑπομυνή, τῇ [ὁ 

ἀφροσύνῃ ἡ φρόνησις, τῇ δειλία ἡ ἀνδρία, 

τῇ κενοδοξία ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ ταῖς 
λοιπαῖς. τῷ δὲ τύφῳ µόνῳ οὐκ ἀντίχειται 
ἀρετη διὰ τὴν ὑπερβάλλεησαν κακία», 
τὸν δὲ ἀντέταξεν ὁ 

έαι- 
Φεός' κύριος γὰρ ὑπερ- 
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ηφάνοις ἀντιτάσσεται, καὶ ὁ προφήτης Es. 
73 4) ᾿ἔπαρον τὰς χεῖοάς σε ἐπὶ τὰς ὑπερ- 
Γηφανίας αὐτῶν, καὶ (93 9) "ἀπόδος ἄντα- 
πόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις.) παρὰ δὲ τῷ ἄπο- 
| στόλω Rom. 1 30) τοὺς κατὰ τῶν οὐκ ἐχόν- 
των ἐφ᾽ οἷς ἔχησι φυσωμένος ὑπερηφάνες 
νοητέο».' καὶ «4ἰλιανός ''οἳ δὲ ἔκειντο Ψέαμα 
ἔνδοξόν τε καὶ ὑπερήφανον,' ἀντὶ τᾷ περί- 
βλεπτον. ὑπερήφανος καὶ ὁ λαμπρός. Al- 
λιανύς “καὶ στερωμναῖς ὄφει τινὶ ὑπερηφάνῳ 

κεκοσµημέναις.᾽ 
ὕπερθεν ἐπάνω" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6 

125) '"οἶκα καὶ κτεάνω» χεῖρας ὑπερθεν 
ἔχειν. 

| 

καὶ αὐτὸς ὑπὸ «4ντιπάτρε τᾶ βασιλέως, ἑξα- 

γαγόντος αὐτὸν τᾶ ἐν Ερμιόνη ναοῦ τῆς 
ΙΜ4ήμητρος δὲ ᾿ρχίω τοῦ ἐπικληθέντος φυ- 
γαδοθήρα. καὶ ἀποτμηθεὶς τὴν γλῶτταν 
| ἀπέθανεν. ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Γλαύκιππος τὰ 
ὁστᾶ λαβὼν εἲς τὸ πατρῴον ἔθαψε σῆμα. 
εἰσὶ δὲ οἱ πάντες λόγοι αὐτοῦ νς’. ο. ν. 
ὑπερόριον. 

Ὑπερίδης δημαγωγὸς ἄριστος, ὃς καὶν 
φίλος ὢν «Πημοσθένες ἐγράψατο αὐτὸν ἐπὶ 

— Ὑπερίδης Ὦ 

ὡς τὸ πέλαγος ἐσχημάτισται ἐδετέρως. 
ὑπερθέντι ἐξειπόντι, ἀνακοινωσαμένῳ" 

Ἡρόδοτος (5 32) 'ὁ δὲ Αρταφέρνης, ὡς οἱ 
πέμψαντι ἐς Σοῦσα καὶ ὑπερθέντι τὰ ἐκ τῦ 
ρισταγόρεω λεγόμενα συνέπαινος καὶ αὖ- 
τὸς «4{αρεῖος ἐγένετο, παρεσκευάσατο ο τρι- 
ήρεας.᾽ 

ὑπὲρ Φεόν ὑπὲρ Φεῶν ῥέλησιν. 
ὑπερθέοντες ὑπερερέχοντες. 
ὑπερθήσει οἰκοδομήσει. 
ὑπερθιγῶν ἁλαζύνω»" ''καὶ τοῖς φρο: 

ν»ήμασιν ὑπερθιγῶν» ὡς ἂν ἤδη κεκρατηκό- 
των. 

ὑπερθορών ὑπερπηδῶν' (Ἠετοάοί. 6 
134) "τῆς «{ήμητρος οὐ δυνάµενον ὑπερῦθο" 
ρεῖν τὰς θύρας, Φορόντα δὲ Ἰέναι ἐπὶ τὸ 
µέγαρον.” 

ὑπεριάς οἶνος, ἀπὸ 'Ὑπέρε. 
Ὑπερέδης υἱὸς Γλαυκίππε τὸ ῥήτοροςα 

(ο δὲ Πυνοκλέες), '“4θηναῖος ῥήτωρ, τῶν 
πρώτω» χεχριμένων δέκα εἷς, µαθητεύσας 
᾽ἅμα “Πυκούργῳ καὶ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ 
Ἰσοκράτει τῷ ῥήτορε. καὶ ἀπέβη μὲν δεξιὸς 
ῥήτωρ, γυναικῶν δὲ. ἠττήθη, ἀνηρέθη δὲ 

ὑπὲρ Φέναρος παρ Ὁμήρῳ (Ἡ 5389) 

τοῖς ἁρπαλείοις χρήµασιν. ἔσχε δὲ καὶ παῖ- 
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όὅα Γλαύκιππον. 
ὑπέρινο» τὸ λεπτό». 
Ὑπερίονα τὸν ἦλιον, ὑπὲρ ἡμᾶς ἆνα- 

τέλλοντα. καὶ Ὑπεριονίδης ὁ αὐτός. 
ὑπερισθμίσας τὸν ἰσθμὸν περάσας᾽ 

“'ταχὺ δὲ τοὺς κέλητας καὶ τὰς ἡμιολίας 
ὑπερισθμίσας ἀνήχδη, σπεύδων καταλαβεῖν 
τὴν “χαιῶν σύνοδο». 

ὑπερίσταται προΐσταται, Σοφοκλῆς. 
Ηλέκτρα --- φίλοι. ο ν. οἰκονομῶ. 

ὑπέρισχε ὑπερμάχει, προΐστασο" (ΑΡ 
6 268) '᾿σὺ ὁ᾽ εὐθήρα τᾶύ) ὑπέρισχε βίη.”' 

ὑπὲρ κάρα φοιτῶντα ὑπὲρ κεφαλῆς 
ἐρχόμενο». 

ὑπερκέρωσις. ὑπερκέρωσίς ἐστιν ὅταν 
ἐκ τᾶ ἑτέρη μέρες μόνον ὑπερέχωμεν τῶν 
πολεμίων. (Agath. 5 19) "ἀλλὰ }ὰρ οὔτε ἐκ- 
ὁρομὰς τοῖς ἵπποις καὶ ὑπερκερώσεις ποιεῖ- 
σθαι ἐδύναντο, ὡς δὴ ἀπειλημιμιένοι τῷ ερα- 
τεύμασι. 

ὑπερκύπτω, αἰειατικῇ. ἰστέον δὲ ὅτι 
τὸ ὑπερκύπτω ἡ μὲν ἔσω γραφὴ ἔχει αἴτια- 
τικῇ καὶ ὁ Πλούταρχος, ἡ δὲ Χαρίκλεια 
(Πε]οάογ. Aethiop. { 1) γενικῇ ᾽ ὑπερκύψαν- 
τες τοῦ ὄρες.” 

ὑπερμαζῷ ὑπερτρυφῇ, πλατεῖ, σερη»ιᾷ. 
''οἱ δὲ Γαλάται καταπλαγέντες, ὥς ὑπερμα- 
ζώντων» αὐτόχρημα τῶν» Ῥωμαίων καὶ διὰ 
τὴν τρυφὴν ῥιπτούντων τοὺς ἄρτης, ἐσπεί- 
σαντο. καὶ αὖθις 'ὃ δὲ ὑπερμαζών καὶ 
χρυσίῳ βάλλων καὶ τὰς κορώνας, ὁ πρότε- 
ϱον ὑὐοῦλος τυγχάνω». 

ὑπερμᾶλλον ἐκ περισσᾶ" ᾿"ἠν μὲν ἀπο: 
ρία καὶ δέος ὑπερμᾶλλο» περὶ τὰς ἀνθρώ- 
πες, οὐ δυναμένες ἐπινοῆσαι τί ποτέ ἐστι 

τὸ λειπόμενον. 
ὑπερμαργότερος ὁ ὑπερμαιόμενος. 
ὑπερμενέα ἰσχυρότερα λίαν. 
ὑπερνήχεται ὑπερβαίνει. 
ὑπεροιαζομένου ὑπερηφανευομένου. 
ὑπεροίσων» ὑπερβαλώ», ὑπερενεγκών' 

''ὃ δὲ τὸ φρόνηµα μέγα, ὡς καὶ τὸν άλέξαν- 
ὁρον ὑπεροίσων, ἐκέκτητο." 

ὕπερον ἡ τριῤαία. 
ὑπὲρ ὄνου σκιᾶς. λέγουσιν ὅτι «Ίημο- 

σθένης ὃ ῥήτωρ ἀπολογούμενος ὑπέρ τινος 
κινδυνεύοντος, οὐκ ἀνεχομιένων τῶν δικαςῶν, 

εἶπεν 'ἀκούσατε, ὦ ἄνδρες, διηγήματος τερ- 
π»οῦ. νεανίσκος ποτὲ 49ήνηῦθεν εἰς «{ελφὲς 

ὄνον ἐμισθώσατο, µεσημβρίας δὲ καταλα- —eii — — — — — — — — ——— 

ἑπέρινον — ὑπέρου περιτροπή 

βούσης καταλύσας τὸν γόμονθύπέδι τὴν σωω 
τὸ ὀνα. ἐκβαλλόμενος δὲ ὑπὸ τὸ ὀνηλάτεις 
καὶ τὴν σκίαν μεμισθῶσθαε λέγοντος, ες: 
δον εἷς δικαςήριον ἀμφότεροι. ' εἰπιῶν δέτ. 
τα ὁ «{ημοσθένης κατέβαινε» ἐκ τὸ ῥήμαις 
ἀξιόντιων δὲ τιῶν ὀικαστιῶ» τὸ τέλος τῆς: 

κης μαθεῖν, εἶπεν ἀναβὰς πάλιν ἐπὶ τ: 
βήματος "ὑπὲρ μὲν ὄνου σκιᾶς ἀχοίω 
ἄνδρες ἐπιθυμεῖτε, ἀνθρώπε δὲ χνδινος 
τος ὑπὲρ ψυχῆς ἐδὲ φωνῆς ἀνέχεσθε: 
τω καθανάµενος τῶν κριτῶν» τὸν κατ; 

ρούκενον περιέσωσε. τάττεται τοίντντ 
ροιία ἐπὶ τῶν ὑπὲρ μηδενὸς χοπαίµοι κ! 
λοτιμουμένω». οἵ. ν. ὄνου σκιά. 

ὑπεροπλέησι (ἨΠοιη. A 305) ταῖς in— 
ἠφανίωις, καὶ ὑπεροπλία ἡᾗ ὕπερηφαν 

ὑπεροπλίσαι ὑπερνικῆσαι. 
ὑπέροπλον (Ποπ. 0 185) ὑπερίφως 
ὑπέροπτα" (8ΟΒ 883) Tat δέ τις ἐν 

οπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύεται, ίσης ὁψ 
βητος, οὐδὲ δαιμόνων ἔδη σέβων, χω 5 
ἕλοιτο μοῖρα ὀυσπότμου χάριν χλιδής, * 
τέστιν ἕνεκα τῆς ἀνοσίη τρυφῆς καὶ ἵτν 
ηφανίας ὁ τοιοῦτος ἐν κακῇ εν μοίρῃ 
μὴ ἀφέξεται τῶν ἀσέπτων ἡ ἔξεται τῶν: 
κτων, τουτέστιν ὧν οὐ χρὴ ἔχεσθαι. 

ὑπερόπτης ὁ παρορῶν"' 'ὃ δὲ ἔτι 
της ὢν τοῦ δικαίου καὶ ὑβριστής., 

ὑπεροπτικώτερον. 
ὑπέροπτον μεγάλην. 
ὑπερορᾶν ὑπερῤλέπειν. 
ὑπερόριον" "τὸ σῶμα τοῦ "πι 

ἔρραμαν “4θηναῖοι ὑπερόριον,' τοτέσι: 
κρὸν ἀπὸ τῆς πύλεως. καὶ αὖθις "καὶ: 
πείθει τοὺς -δηναίως ὑπερόριον τὸ 6” 
τοῦ ῥήτορος Ὑπερίδου ῥἵψαι,' ἀντὶ τὸ: 
τῶν ὄρω». 

ὑπερόριον τὸ παρηλλαγμένον και τε 

τη] ἀλλότριον καὶ ̓ ὑπέρογκον" " τὸ τῶν ai⸗ 
ἄηθες καὶ ὑπερόριο» λυπήσειν ἔμελλε 

στρατιά», ' καὶ αὖθις ᾿προσήκειν φήσας’ 
ἀνδρὶ ἀποδημιεῖν τε καὶ ὑπερόρια «ἴρεσῦ 
'ᾗ δὲ Ῥώκηῃ ἀπείρατος ἦν ὑπερορίων ἐπ 
τειῶν. (οί. ν. Ρωμαίων πόλις). 

ὑπέριυ περιτροπή, ἐπὶ τῶν τὰ ο 
ποιούνεων καὶ μηδὲν περωινόντω». σα 
ται ὁ αἱ παροικία τοῦτο ὀηλοξσν, 
4ιὸς Κύρινθας, καὶ '"αὖδις αὖ Πε: 

ὁὑδός, ' καὶ "ὁ τὴν δοκὸν φέρων, χα ! 
τυφλός, ἀλλ ἐξώρυκεω. Πλάτων ὐν' 

* 
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᾿"εὖτ οὐχ ὑπέρου µοι περιτροπὴ γενήσεται. | δέ φησιν ἐν τῇ "4θηναίων πολιτεία Καλλι: 
ὑπέροφρυς ὑπερήφανος, παρὰ "Ὑπε-) κράτην τινὰ πρῶτον τοὺς δικαστικοὺς µισ- 

ρίδῃ. θοὺς εἰς ὑπερβολὴν αὐξῆσαι, ὃδεν καὶ τὴν 
ὑπεροψίαν καταφρόνησιν' (Ποδερί. Β. Ἱ. | παρυιµίαν εἰρῆσθαι. 

37 39) "εἰδὼς τῶν Ἰεδαίων τὸ πρὸς ἀλλή- ὑπερτέλλον ὑπερανατέλλον. 
λες πιστὸν καὶ τὴν πρὸς τὰς κολάσεις ὑπε- ὑπερτενές ὑψηλό», ὑπερανέχον. 
ροψίαν. ὑπέρτερον» κρεῖττον. 

ὑπερπαίειν ὑπερβαίνεν, πλεονάζειν' ὑπερτεροῦν δεσπόζον. 
EWolyb. 14 5) ’'διὸ τὸ γεγονὸς ἐδὲ καθ ὕπερ: ὑπερτηρία (Plat. Theaet. ρ. 207 Α) τὸ 
βολὴν εἰκάσαι δυνατὸν οὐδενὶ τῶν ὄντων» | τῆς ἁμάξης πῆγμα. 
ἐστίν. οὕτως ὑπερπεπαίχει πάσας τῇ δεινό- ὑπερτίςεται ἀναβάλλεται. 
τητι τὰς προειρηµένας πράξεις. ὑπὲρ τὸν κατάλογον, παροιμία ἐπὶ 

ὑπερπετεῖς ὑπερλίαν σωζομένες' (Ώιοά. | τῶν γεγηρακότω». 
Sic. 14 23) "Κλέαρχος ὁ .4ακεδαιμόνιος τοῖς ὑπέρτονον"' (Α Nub. 1457) ''βοήσομαι 
στρατιώταις παρήγγειλε τὸ μὲν πρῶτον ἧσυ- | τὴν ὑπέρτονον βοήν, τετέσει τὴν μεγάλην 
χΠ προάγει», εἰ δὲ ἐντὸς ῥέλης γένοιντο, δέ: | καὶ ὑπερέχεσων. 

ειν, τὸ μὲν ἵνα ἀκέραιοι τοῖς σώµασιν ἆγω- ὑπὲρ τοῦ μηΦδενός ἀντὶ τοῦ ῥᾳδίως 
νζουτο, τὸ δὲ ἵνα ὑπερπετεῖς ὡσιν.' καὶ εὐχερῶς' «4αῤίὸ (Ἠ». 55 7) "ὑπὲρ τᾶ µη- 

ὑπερπνιγεῖς" ἵπποι ὑπερπνιγεῖς γενό- | Φενὸς ὥσεις αὐτούς.' 
µενοι, οἳ δὲ ὑπέρπονοι ἐκ τῆς ἄγαν ἵππηλα: ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγωνιούμενος" καὶ 
σίας' (6. ν. ἐκτραγηλίζω). στρατιὰν ἐξάγει ὑπὲρ τῶν ὅλων φέρουσα» 

ὑπερπταίη ὑπερπετασῦῃ. τὸν κίνδυνον. 
ὑπέρροον τὸ ἀπὸ ὕψες ῥέον, ὑπερῷο»ν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀναρριπτεῖν. 

δὲ τὸ ἀνώγεω». ὑπερφαλαγγίασές ἐστιν ὅταν ἐξ ἑκα- 
ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ὑπὲρ τὰ µέτρα. | τέρων τῶν μερῶν τῆς φάλαγγος ὑπερέχωμεν 

ἀπὸ δὲ τῶν πεντάθλων ἡ µεταφορά. λέγε-| τῶν πολεμίων. 
ται δὲ ἀπὸ Φαῦλλε τοῦ πεντάθλεα τᾶ Koo- ὑπερφερές μέγα, ὑπερέχον' "οὗ τὸ 
τωνιάτε εἰρῆσθαι, ὃς ν΄ ποδῶν ὄντων πρό: | ὕψος ἦν γιγαντιαῖον καὶ ἡ τόλμα ὕπερφε- 
τερο» τῶν σκαμµάτω», πρότερος αὐτὸς ὑπε- | ρεστέρα.᾽ 
ρέβαλε τοῖς πηδήµασι ταῦτα, ὡς τὸ ἐπί- ὑπερφίαλος. ποτὲ μὲν ἐπὶ ψόγε" (Ποπ. 
γραµµα λέγει τῆς εἰκόνος αὐτᾶ" (ΑΡ append. 0 94) "ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνής, ἀντὶ τοῦ 
207) "πένι ἐπὶ πεντήκοντα πόδας πήδησε | οὐκ ἔνσπονδος. ἐν ἄλλοις δὲ ἐπὶ ἐγκωμίου" 

Φάνυλλος, ὁίσκευσεν ὁ) ἑκατόν, πένι ἀπο- | (φ 289) ""ὑπερφιάλοισι μεθ ἡμῖν δαίνυσαι,”' 
λειπομένων. καὶ Πλάτων ἐν ᾧ ἡ ἐπιγραφὴ | ἀντὶ τᾶ ἀγαθοῖς. 
Κρατύλος ἢ περὶ ὀνομάτων» ὀρθότητος. ο. ὑπερφρονεῖ" ὅτι τὰ ἀνθρώπεια τὸ 
ν. αὐτόχρημα. Φεῖον ἢ ὑπερφρονεῖ ἡ ἀτιμάζει, ἢ πρόνοιαν 

ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμέναπηδᾶν, ἐπὶ τῶν | αὐτοῖς ἔφορον οὐκ ἐφίστησι."' 
χαῦ ὑπερβολή» τι πραττύντων, διότι ὑ) ὑπερφρόνως ἁλαζονικῶς, ὑπερηφάνως" 
Φάνλλος ὑπὲρ τοὺς »΄ πόδας πηδήσας ἐπη- | 'ὃ δὲ ἀντέγραψέν οἱ τὰ τε ἄλλα ὑπερφρύ- 
ρώύθη τὸ σκέλος. 'ρως, καὶ αὐτὸν μὲν βασιλέα ἐκεῖνον δὲ Κα 

ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδῶ», (Φάνλ- σαρα µόνον ὀνομάζεσθαι (οί, ν. ἂχ ὅσο»). 
λος ἐγένετο πένταθλος, ὁ Πόντιος, ὃς ἐδόκει ὑπέρφρω»"' (Philostrat. V. Β. 1 325 4) 
μέγιστα δισκεῦσαι καὶ ἄλλεσθαωι. ἐπεὶ οὖν | ὑπέρφρω» δὴ οὕτως ὁ Πολέμων ὁ σοφι- 
ὑπὲρ τὲς ἐσκαμμένες »΄ πόδας εἲς τὸ στε- | στὴς ὡς πόλεσι μὲν ἀπὸ τοῦ προύχοντος, 
ρεὺ» ἥλατο, τὺ συμβὰν εἲς παροιµίαν ἐξέβη. | δυνάσταις δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ὑφειμένα, Φεοῖς 

ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους. φησὶ Κλέ-] δὲ ἀπὸ τοῦ ἴση διαλέγεσθαι. λέγεται δὲ 
αρχος ὅτι Καλλικράτης τις ἐγένετο ἐν Κα: | καὶ τὰ αὐτῷ πεπραγμένα, φημὶ δὴ Πολέ- 
ρυστῷ πλεησιώτατος. εἴ ποτε οὖν ἐθαύμαζόν | µωνι τῷ ὑπέρφρονι, ἐν τοῖς βίοις τῶν σο- 
τινα οἱ Καρύστιοι ἐπὶ πλούτῳ, ὑπερβολικῶς | φιστῶν τρανότερο». 
ἔλεγον ὑπὲρ τὰ Καλλικράτες. “4ριστοτέλης ὑπερφυᾷ τέχνη» ἔχων. ἀριστοφάνης 
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Eq. 141) τὸν ἀλλαντοπώλην διασύρων ἐξαί- 
ϱει τὴν τέχνη», ἵνα μᾶλλον ὀνειδίσῃ «ανεί- 
σης αὐτῆς λίαν εὐτελοῦς' ἀλλαντοπώλης γὰρ 

ὁ τὰ ἔντερα πωλῶ». 
ὑπερφυής µεγαλοφυής, μείζων. 
[4 * 

υπερφνι, 

ὑπέρχεται ἀντὶ τοῦ ὑπάγεται τὸν δῇ- 
μον, καὶ ὑποτρέχει καὶ κολακεύει καὶ κατα- 
πραύνει, ὑπάγων τὴν ὀργὴν ἅπασαν τὴν 
πρὸς αὐτόν. “ριστοφάνης Ἱππεῦσιν (70) 
.”. - 2 — εἶδες o ὑπέρχεται. ὡσπερεὶ γέροντας ἡμᾶς 
ἐκκοβαλικεύεται,' ἀντὶ τᾶ ληστεύει" κόβαλοι 

4 4 3 ΄ ΄ . 2 * ui 

γὰρ οἳ μετὰ ξύλα λῃσταί. τοὺς αὐτοὺς de 
᾿ 4 1) ή 8 2 καὶ κορυνηφόρες. οἳ δὲ κόβαλον τὴν κε 

ἀπάτης παιδιάν. ὥσπερ, φησί, γέροντας ὁι- 
καστὰς ἐκπανουργεῖ, οὕτω καὶ ἡμᾶς έπιγει- 
ρεῖ ἀπατᾶν' κόβαλα γὰρ καλοῦσι τὰ πανερ- 
γήκατα. 

ὑπέρχολος γενόμενος ἀντὶ τᾷ ὑπερ- 
αγανακτήσας. οὕτως "ἄντιφάνης. 

ὑπερωδυνία" "οἳ δὲ συνέπασχο» τῇ 
” ΄ , « / ** * 

τῶν ἀκληρούντω» ὑπερωδυνίᾳ,᾽' τητέσει τῇ 
— — ΄ ια] 2* ΄ 

συμφορᾷ, τῇ λύπη” (οἳ, νυν. ἀκληρούντω» εἲ 
παρεκστῆναι). 

ὑπερώη ὁ ἐρανίσκος' Ὅμηρος «Χ 495) 
.. ΄ 4 1 . ΄ 2 2* 2 ῤ 

χείλεα — τ΄ ἐδίην, ὑπερώην ὁ οὐκ ἐ9ί- 
ηνε, καὶ Ἀιμόκατος (2 ϐ) ᾿εἷς μὲν γὰρ τὴν 
ς ” * ἀ ΄ 

ὑπερώαν χελύνην Ἰηηδικὸς ὀιστὸς ἐς ῥάῶος 

ἐσδὺς ἀνὰ τὸ κρανίον ἐρρίζωτο." 
ὑπερώησαν ὑπεχώρησαν. Ἠοπι, O 123. 
ς — 1 2 * 

ὕπερφο» τὸ ἄνώγεων. 
ὕπερωσιον το υπερ την μοῖρα». 

ὑπέρωσις. . 
ὑπεσταλκύτες" ' ἄλλοι δὲ τούτοις ὑπε- 

σταλκύτες πῦρ προσέφερον ταῖς πύλαις, 

ἀντὶ τῦ ὑποδύντες, ὑπεισελθόντες. 
ὑπεστειλάμην παρητησάµη», ἄπεκρυ- 

ψάµην. 
. ς 4 

ὑπέστημεν ὑπεσχόμεὔα. 

ὑπεστόρεσται ὑπέστρωται, καὶ ὑπε- 
στορέσῦθαι. 

ὑπέσχεν ὑπέκλινε», ἔδωκεν' οὐδὲ τὴν 
ἀκοὴν ὑπέσχε τοῖς διαβάλλεσιν, οὐδὲ φόνον 
ἄδικον εἰργάσατο ἑκών γε εἶναι, ἀντὶ τοῦ 

αὐθαιρέτως (ο. ν. Ἰωάννης). 
ὑπέτεινεν ἐπηγγέλλετο, κατεσκεύαδεν’ 

"ἕως μὲν οὖν ἤλπιζον τὴν στρατηγίαν τῆς 
ἕω παρὰ βασιλέως, καὶ τὰς ἄλλας ἐλπίδας 
. ος ζ ον * 
ἃς ὑπέτεινεν οὗτος, σπουδὴν ἐδείκνυσαν. 

ὑπετέμνετο ὑπεκρύπτετο" ἀπὸ συν: 

ὑπερφυής — ὑπήνηα 

Φήματος ἀφιεμένων τῶν βελῶν τὸ φῶς τ. 
τέμνετο.᾽ 

ὑπεύθυνοι οἱ µήπω λογισμοὺς τιν 
σχηκότες μηδὲ εὐθύνας τῆς ἀρχῆς ἧς ἐν 
στεύθησαν. 5ο, Α Eq. 259. 

ὑπέχει ὑφίσταται. καὶ τὸ ἀποκρύισοι 
ὑπέγχειν παρὰ ριστοτέλει (Τορ. 8)" 
ῥάδιον τὰς Φέσεις.'' 4ριστοφάνης (19.5 
"καὶ πάνῷ ὑπέχειν ὧν σύνοιδεν η χεὶς 
λόγον ὑπέχειν τῆς σερατηγίας. 

ὑπέχοντος κρατοῦντος" “ριστοφέη: 
Ecel. 847) ᾿κάπειτ ἐχώρεν εἰς ἀγορών ἐ 
ἄλφιτα. ἔπειθ ὑπέχοντος ἄρτι μὲ τὸ ὃ' 
λακον, ἀνέκραγ ὁ κζουξ μὴ δέχεσνω κ: 
ὀένα χαλκᾶν τὸ λοιπόν: ἀργύρῳ }ὰρ 18 
μεθα. 

ὑπεψηνισμένη ἀκμαία πρὸς τόκο, ! 
ἐγκύμων, ἀπὸ τοῦ ψηνός, ὃ σημαίνει τὸ! 

τοῖς ὀλύνθοις γινόμενο» σκώληκα, ὃν οἱ ἹἩ 

ωργοἱ ἀφάπτθσι τῶν κλάδων» τῆς - 
ύὕπως ἂν 4 καρπὺς αὐτῶν μὴ ἀπορρέν. 

vv. ἀνερίναστος οί ψῆνες. 

ὑπεψιδυρίζετο ἠρέμα ὑπεκαλεῖο 

Σκυθικῇ φωνῇ βάρβαρα ἄττα ῥήματα Ἡ 

ψιθυρίξρετο” (α. v. φορτία). 

ὁπῆγεν ἀντὶ τοῦ ὑπετίψετο" Ξεοῦ 

(Anab. 2118) "ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦν’ ἐτ 

Αηλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν ῥασιλέα πρεσβη» 

συμβελεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα-᾽ 
ὑπῆκτο" "ἡ δὲ «4ιανία τὸ Φρασ 6 

τοῦ καὶ γενναῖον ἀποκόψασα αἰχμώλο' 

ὑπῆκτο,' ἀντὶ τοῦ ὑπηγάγετο. 
ὑπηνέμια τὰ ψευδῇ καὶ ἀβέβαια" .. 

lian. or. 7 ρ. 206 Ο) | Ὑόεται γὰρ αὐτῷ τε 

9εν τὰ ὑπηρέμια καὶ τερατώδη ὠτὶ Ἡ 

ἆλ ηδοῦς ἐπιστήμης, οἷον εἴδωλα ἄττα 2: 

σκιαί. πράττουσι μάκά πρὸ τῆς τῶν ἑληὺν 

ἐπιστήμης τὰ ψεύδη." 
ὑπηνέπια καλεῖται τὰ δίχα σεννσιή; 

καὶ µίξεως. σύνηθες δὲ λέγειν αὐτοῖς ών) 

αἴον' Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ (ρ. 151 Ἐ 1 
ο» ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει. 

ὑπηνέμια ὥς ἡμεῖς λέγεσιν' 4ριστής' 

νης «{αιδάλῳ "ἐνίοτε πολλοὶ τῶν ἀλεκ 

νω» βία ὑπηνέμια τίκτησιν ᾠὰ πολλών’ 

Πλάτων δὲ ὁ φιλόσοφος ἐν Θεαιτήτὸ in 

μιαῖα, καὶ Μένωνδρος 4ακτυλίῳ "ὠιρῦ' 
ἐγένετο." τὰ δίχα σπέρματος ἄρρινος. 

ὑπηνέμιοι ὑπὸ τὸν ἄνεμον. 
ὑπήνη µύσταξ, τὸ γένειον, πιο µ 

ες / 

υπίχα 



πε ἄνω χείλους τρίχωσις" τὸ δὲ κάτω πάπα. | (Α Nub. 701) 

6 ΄ ς / 

υπηνη Ὁ — ὑπογειος 

σεος. 
ς ΄ J 4 ς ῃ 1 Ὑ ὑπίήνη παρὰ τὸ ὑποκάτω εἶναι ἡ ἰέναωι. 

τὸ δὲ πη διὰ τᾶ η, παρὰ τὸν ἤσω µέλλον- 
τα, ἀπὸ τᾶ ἵημι. ἤ ὡς εἰρήνη γαλήνη. 

ὑπηνήτῃ ἀκμαίῳ, ἄρει γενειῶντι, ἔτι 
»έω" (Ἠοπι. Q 848, κ 279) "πρῶτον ὑπηνήτη. 

ὑπήντων ταῖς γυναιξίν, ἀσπασμοὺς καὶ 

7εαιᾶνας καὶ πάνῶ ὅσα ἐκ μεγάλων κινὸύ- 
»ω» εἲς ἀδύκητον σωτηρίαν καταστάντες ἄν- 
«ρωποι λέγεσι καὶ πράττεσιν”' MDionys. Ηλ]. 
Α. R. 8 55). 

ιο) 

ὑπ ἠοἳ ὑπὸ τὸν ὄρθρον. 
- ζ ὑπηρέσιον τὸ παρ ἡμῖν, ᾧ χρώμεθα 

* * 

εἷς ἁπόπατον. 

Ὀ ὑπηρέσιον ὑπαγκώνιον τῶν ἐρεγῶν ἤγεν 
κωπηλατῶ», ἐφ᾽ οὗ καθίζησιν οἱ ἐρέσσοντες 
διὰ τὸ μὴ συντρίῤεσθαι αὐτῶν τὰς πυγάς. 

ὑπηρέτης ὀᾶλος. 
ὑπηρετικοῖς τοῖς ἐρέσσασιν' ''ἔζευξε 

τὰς Πας, ῥραχὺ ὁιάςηµα ποιῶ»ν, ὥστε ὕπη- 
οετικοῖς ἐκπλεῖν δύνασθαι καὶ διαπλεῖν. καὶ 
αὖθις 

5. . ς — 2 J 
ὁ δὲ ην ὑπηρετικὸν» σκεῦος εὐφυὲς 

καὶ πολλὰς ἔχον ἀφορμὰς εἰς πραγμάτων» 
οἰκονομίαν”) (ef. ν. εὐφυᾶ). 

ὑπῆρξαν προκατήρξαντο" "οὗτοι γὰρ 
πρῶτοι ὑπῆρξαν ἀδικίης Ἡρόδοτος (4 14). 
καὶ «άἰλιανός '"ὃ δὲ ὑπήρξατο σωφρονεῖν.” 

ὑπήτρια τὰ οὕθατα, οἱ µασθοί. 
« ;, ς } — ς “ .. ΄ ὑπιγή ἡ ἀπόκλεισις, ὑπιωγή δὲ ἡ σκέ- 

ψις (Ποπι, ε403). 

ὑπιδέσθαι ὑποφεωρῆσαι. 
ὑἠπίσχεται ὑπισχνεῖται, καὶ ὑποσχό- 

µενος συντασσόµενος. 

ν 

ρα 

χῳ προσῆκο» ἦν ταῦτα εἰπεῖν. οἳ ν. 'Ηάρ- 

ὑπνηλός ῥάθυμος. 

ὑπνομαχῶ"' ριςοφάνης Gynes. ερ. 129) 
ἐγὼ ὁ᾽ ὑπὸ µεσοπυργίῳ τεταγµένος ὕπνο- 

μαγῶ. ἐν δορὶ μέν µοι μᾶζα µεμαγμένη, ἐν | 
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ὕπνος ὁ' ἀπέστω γλυκύθυμος 
ὀμμάτων."' ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν βηλομένων 
φιλοσοφεῖ». 

ὕπνῳ τῇ ἀγρυπνίᾳ Ὅμηρος {μι 381). 
ὑπό ὀλίγο». 
ὑπόβαθμος ὑπόβαθρος. 
ὑποβάθραν ὑπόβασι», Φεμέλιον' (Ώίομ. 

L 1 94) "χρόνω δὴ ὕστερον ὑποβάθρῳ λακ- 
τίσας τὴν γυναῖκα ἀπέκτεινε, πεισθεὶς ὅδια- 

ῥολαῖς παλλακίδος,᾽' 

ὑποβαλλόμενοι πειθόµενοι, ἢ ὑπο- 
βλήτως λέγοντες, ἢ ἰδιοποιησάμενοι 3Σοφο- 
κλῆς (ΑΙ. 188) "εἰ ὁ' ὑποβαλλόμενοι κλέπτασι 
ύθες οἱ μεγάλοι ῥασιλεῖς. τατέςσιν, εἰ δὲ 
ἐκ ἔστιν ἀληθῆ ταῦτα, ἀλλὰ πεπλασμένα 
ὑπὸ τᾶ βασιλέως ἢ ἄλλε τινός. 

ὑποβασμόν ὑποβάθρα». 
ὑποβήσονται ταπεινωθῶσιν, ὑποπέσω- 

σιν" "ὅτι τᾶτε- - - συνοίσειν (οξ ν. αὔχημα). 
ὑἠποβιβάζοντες ἐλαττᾶντες. 
ὑποβιβάζεσιν ὑποκαταβαίνασιν. 
ὑποβλεπόμενος (1 Regg. 18 19) «πονο- 

ὤν, ἐχθραίνων, ἐπιτηρῶν. "καὶ ἐκ ἦν ῥά- 
ὅιον μὴ γελᾶν καὶ ὑποβλέπεσθαι τὸ γινό- 
ένο. 

ὑποῤλήδην (Ποπι. A 399) ὑποβαλὼν 
λόγον» ὑποκρεθστικῶς ἔτι λέγοντος. 

ὑπόβλητον ἐκ ἀληφθὲς ἀλλὰ πεπλασµέ- 
0Ο», ἀπὸ τῶν ὑποβαλλομένων εἲς τὰ γένη 
τὸς παῖδας' Σοφοκλῆς (00 794) “τὸ σὺν ὁ' 
ἀφῖκται δεῦρ) ὑπόβλητον στόμα. καὶ αὖθις 
(ΑΙ, 461) "ἀδεὶς ἐρεῖ πο ὡς ὑπόβλητον λό- 
γον Aluc ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτᾶ φρενός, 
ἀντὶ τᾶ γνήσια τῆς διανοίας σα τὰ εἰρημέ- 
να, ἆχ ὑπόβλητα" οἰκεῖα ἂν σαυτῷ εἶπας. 
ὅμως γε μὴν παῦσαι, τὸ πᾶν ἀναθεὶς ἡμῖν. 

ὑπόβλητος ὃ νόθος. ᾿ὑποβλήτους ἂν 
εἶπεν αὐτὲς καὶ νόφης ἄντικρυς, ἀνέπλησαν 

δορὶ ὁ) οἶνος Ἰσμαρικός, πίνω ὃ) ἐν δορὶ | δὲ τὴν ἑαυτῶν πατρίδα πολλῶν κακῶν."' 
χεχλιμένος. οὐκ οἶδα ὁ᾽ εἲ μᾶλλον “4ρχιλό- 

χέλλος. 
.. κ ή / ” 

ύπνος. τὸν υπνον γίνεσθαι ἐκλνομένου 

τοῦ αἰσθητικοῦ τύνε περὶ τὸ ἡγεμονικόν. Ἠ 
στέρησις ἐγρηγόρσεως κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ 
ὕπνος, παρὰ φύσιν δέ ἐστι στέρησις ὡς ἐκ- 
κοπέντων τῶν ὀφθαλιιῶν Diog. L.7 158). 

ὕπνος ἐπὶ Θεοῦ ἡ µακροθυμία" «{αῤίὸ 

(Ρε, 42 23) 'ἐξεγέρθητι" ἵνα τί ὑπνοῖς, κύριε; 
καὶ (17 65) 'ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν κύριος... 

ὑποβολή ὁμοιότης, προσθήκη" (ορ. L. 
57) Σόλων» δὲ τὰ Ὁμήρου ἐξ ὑποβολῆς 
ἔγραψε ῥαψωδεῖσθαι, οἷον, ὅπου ὁ πρῶτος 
ἔληξεν, ἐκεῖφεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον. 

ὑποβολιμαῖοι ὑποβαλλόμενοι καὶ εἰσ- 
ποίητοι, ἐπὶ τῶν χαμαιριφῶν παιδίω», ἅπερ 
ἑαυταῖς ὑποβάλλασιν αἲ γυναῖκες. 

ὑπόβολον τὸ δακτυλίδιο». 
ὑποβρύχιοι ὑπὸ τὸ ὕδωρ ποντισθέντες. 
ἑὑπόγαιοι ὑπὺ τὴν γῆν. 
ὑπόγειος ὁ ὑποτεταγμένος. 
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ὑπογενειαζων -- ὑποφερμανθδεῖσα 

ὑπογενειάζων (Αοφολίη. 161) λιτανεύω», | ὀφθεῖσα καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανοσ; 

ἀπὸ τᾷ γενείη ἁπτόμενος. 
* * 2 — ⸗ . ες ) 9 

ὑπόγεω» ἐδετέρως. ὑπόγειον δὲ ὑπὸ την 

J— d —⸗ - * * 

ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες. λέγοι ἂν τες ὑπὸ | 

Σκύλακος ἐν τῷ περίπλῳ λεγομένους Τρω: | 
4 1 να) ες 56 * 3 ΄ 

γλοδύτας, καὶ τὲς ὑπὸ 'ἩΗσιόδε ἐν γ κατα: 
λόγο Κατηδαίες ὀνομαζομένας. Ἠπτρ. 

{ — — 

ὑπογράφεται δείκνυται. (Diodor. 19 
46) ᾿οἷς πᾶσιν ἡ σέγκλητος ἀγαθὰς ἐλπίδας 
ὑπογράφουσα ἔφησε δέκα πρεσβευτὰς ἀπο- 

* 8 . 4 .. 

στέλλει» ἐς τὴν Adiur. 
ὑπογραφόμενος" ' ἐγχρίων δὲ τὸ πρόσ: 

ωπον --- χρώμενος.' περὶ Σαρδαναπάλλε ὁ 
λόγος (ο. ν. Σαρδανάπαλλος). 

ὑπόγυον ἐγγύτερο», πρόσφατο», νεωστὶ 
γινόμενο», τὸ πρὸ ὀλίγε καὶ µετ ὀλίγον, τὸ 
ἐχθδές' “προέθηκεν ὑπόγυον ῥιψάσπιδος γε- 
νομένε, τῷ καιρῷ — εἲς αἰσχύνην τᾶ 

.. . ες / ⸗ 

μείζονα γὰρ τὰ υπόγυα πταί- 
4 » 1— 3* J σµατα τὴν συμφορὰ» ἔχει. καὶ αὖθις (Αρ- 

Ἴ - 

pian. Pun. 129) | ᾽ὀλισθηρὸς ὁ) ἡν ὁ ὀρύμος 
ἐξ «ἵματος πεπηγύτος ὑπογύα τε καὶ πολλᾶ, 

— * 2 * * 

ὡς τῶν φευγύντων ἀπελείποντο καὶ ἄκοντες.᾽ 
ὑπὸ δακρύοις σὺν δακρύοις" ᾿ καλεῖ 

τε “Απόλλωνα ὑπὸ πολλοῖς τοῖς δακρύοις. κά 
ὑπὸ δᾳσὲν ἐνακμαζούσαις τῷ πυρὶ ἐκέ- 

λευσεν ἐκκομισθῆναι αὐτόν (εἰ. ν. δάς). 
ὑποδεής ὑπόφοβος. 
ὑποδεῖσθε περιδεσμεῖτε' (Α Ἐοε]. 2660) 

΄"ὑποδεῖσθε τὰς λακωνικάς.' ἔστι δὲ εἶδος 
ὑποδήματος. 

{ ν * { * ’ . - 

ὑποδενδρυάσαι ὑποδῦναί πε καὶ πτῆ- 
ξαι ὑπὸ σκέπην. 

ὑποδεξίη (ἨΠοπι. 73) ὑποδοχή, ἢ τὰ 
πρὸς ὑποδοχὴν ἐπιτήδεια. 

ή .. 5 - 4 

ὑποδέξιος ὑποδοχεύς. 
ὑποδέραια περιραχήλια. 
4 41— ς ϕ ⸗* 

ὑποδερίδα ὀρμίσκον, πλύκιον. 
ὑπόδημα, τθτέςι τὸ σαρκικὺν φρόνημα 

τᾶ ἰδίω Ψελήματος. ὁ Φεύς φησι πρὸς Ἰω- 
υσῆν (Εσοά. 35) “λῦσόν σα τὸ ὑπόδημα τῶν 
ποδῶ»' ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας, γῆ ἁγία 
ἐστίν.” 

ὑποδήματα. οὕτω προσαγορεύεται ἡ 
ἐνανθρώπησις τᾷ κυρία. καὶ τότα μάρτυς 
αὐτὸς ὁ κύριος, διὰ τᾶ προφήτα λέγων (Ρ.. 
50 9) ᾿ἐπὶ τὴν Ἰδημαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδη- 
µά µη. διὰ τᾶτο καὶ ὑποπύόδιον ἤκησεν ἡ 
τοῦ κυρίου ἐνανθρώπησις ὡς ἐπὶ τῆς γῆς 

δεδρακότος.” 

φεῖσα καὶ τὸ τέρμα τῆς γῆς καταλαβας 

καὶ ὁ προφήτης (Ρε. 98 5) “προσκυνῖη { 

ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτᾶ." 

ὑπόδικοι κατάκριτοι" '᾿στρατιῶτα τη 

Ἴδικοι ἐπὶ κακθργία, ὁρασμὸὺ» ῥθλεύοντες . 

Γρὰ «{εκέβαλον, Φανάτῳ κολάζονται.͵ 

Ἱο ὑποδμώς (Ἠοπι. ὃ 386) δοῦλος. 

ὑποδουμένη τὰ ὑποδήματα βάλλο 

sch. Α. Εεο]. 46. 
ὑποδοχῆς πλήθες"' ' ὑποδοχῆς 19 

σίων”. ἀντὶ τᾶ πλήθες καὶ πολλών 49) 

σίω». «4ριστοφάνης (Ραο. 539). 

ὑπόδρα δεινῶς. 
ὑποδράξ' "Ἡ δὲ πελιδνωθεῖσα κα". 

µασι λοξὸν ἐποδρὰξ ὀσσομιένη,  τουτίσῃ 

ὠχριάσασα καὶ ὑποβλεψαμένη διὰ τῇ" 

| ήν. 
ὑποδρόμους στόμα. 
ὑπόδυθι ἀντὶ τοῦ καλύπτε. 

θέχε ἄνωνθεν' 4ριστοφάνης Ὄρυισι | μυ 

”"λαβὼν τετὶ τὸ σκιάδειον ὑπέρεχε ἄνοση 

ὑποδύς ὑπεισελθών. 

ὑποδύτην τὸ ἐσώτερον ἵμάτιον, 1) 

ὁύτην δὲ τὸ ἐπάνω. 
ὑποζύγια οἱ ὑπὸ ζυγὸν βόες" 

ἐξήρκειτ τ- δυσπόρων᾿ (ο, ν. ἐξήρχε, 

γονται ὑποζύγια καὶ τἆλλα τῶν ἀχθοφ 

ζῴων. 

ὑποζυγιώδης ἄνθρωπος ὁ μα 

τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως καὶ προθεµίς] 

πράττων, ἀλλ ἐκ τῆς ἑτέρω» κελεύσεως "' 

περ καὶ τὰ ὑποζύγια. εἶποις ὁ᾽ ἄν καὶ in 

ζυγιῶδες πρᾶγμα. Αριστοφάνης. 
ὑποζώματα ξύλα τῆς νεώς. 

εἰπεῖν ὑποζώματα, ὁ σκυτεὺς πρὸς μάγος 

παίζων εἶπε ζωμεύματα ὡς ἀρτύσεων ἔαὶ 
ϱον καὶ ζωμευμάτων. ἀπείρητο δὲ ἀπὸ ή! 

νῶν ἐξάγειν ξύλα καὶ πίσσα». εἶχον δέ 
“Ιακεδαιμόνιοι τριήρεις, ἐπειδὴ oxo⸗ - 

νήσων τινῶν. Αρισεοφάνης (Εφ 119) τη 

τονὶ τὸν ἄνδρ ἐγὼ δείκνυµι καὶ φήν — 

ταῖσι Πελοποννησίων τριήρεσι ζωμεύματ" 

ὑποφεῖν οὐκ ἐῶ (Α Eq. 1158), ὠη 
ὑποτρέχειν, ὑποσκελίζειν, ἐμποδῶν — 

. "καὶ ταῦτα ὑπὲρ τῆς ἐνθέε φιλη 

τος ἐμαρτύρησεν ὁ Απόλλων." 
ὑπονφερμανθδεῖσα” 

ὑποθερμαννὼεῖσα τοῖς — καὶ 

µην φλεγμήνασα ᾖτιᾶτο αὐτόν" (ἄ 3 

καὶ ετ. 

.. . 

ϱΥ Ὁ 

ὠπί πι 

ἡ ὁὲ *** 

η 7— 
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όντιος). | ὑποκεκορισρόνῃ γα ἁπατηλῇ ἐχρήσατο πρε- 
ὑπόθεσις περιοχή, αἰτία. λέγονται δὲ σβεία."' 

καὶ αἳ ἀρχαὶ ὑποδέσεις, ὅτι μὴ ὁὲύ ἀποδεί- ὑποκινήσαντα κινηΦέντα, σαλευθέντα, 
Έεως τίῶενται. οἳ, ν. Φέσις, ἐπὶ τῶν τυπτοµένων" ριςοφάνης Ran. 657) 

ὑπονέτης ἀρχηγός, σύμβελος" "εκ ἠδύ- | ̓"σκόπει νυ», ἦν μ’ ὑποκινήσαντ ἴθῃς."' 

»ατο γνωσθηναι τίς ὁ τῇ ὀράματος ὑπούέ- ὑποκληζομένην (Β ΑΙ. 925) πεφημισµέ- 
στις νη». 

ὑποῦδήγων ἐρεθίζων, προτρεπόµενος, ὑποκνισθέντες λυπηθέντες, παροξυν- 
ἐπαλείφω»" ''ὑποθήγων ἐς τὰ καλὰ ἔργα | Φέντες' κρίζω γὰρ τὸ ἐξεπιπολῆς ξύω. "Ἵνα 
αὐτούς."' µάτην ὑποκνισθέντες πόλεμον ἐγείρωσιν. 

ὑποθδήκαις παραινέσεσι. ὑποκορέζεται κολακεύει, ὑποκρίνεται. 
ὑποφθημοσύνη διδασκαλία. MDamase. Phot. p. 336 a) ᾿προχειρύτερος ἦν εἲς 
ὑποφθήσομαι διδάξω, καὶ ὑποδέμε-] ἐπιτίμησι»' διὸ καὶ δαμὰ πολλοῖς προσ- 

»0» ἀντὶ τᾷ διδάξαντα. "δὲς φασὶν ἔπικρα-  έκρᾶεν, ἐκ ἀνεχύμενος αὐτῶν τὴν κακίαν 
τῆσαι, ὑποθέμενον τῷ βασιλεῖ, Μ΄ πάσας ὑποκορίεσθωι. 
ἡμέρας φυλαχθῆναωι αὐτόν." Ἱ ὑἡποκοριζόμενοι διασύροντες. Έενο- 

ὑποικουροῦν λεληθός τι μῖσος,! Φῶν φησὶν (ει. 21326) "οἱ δὲ μισοῦντές 
ὑποικερᾶν ἀντὶ τᾷ τρεφόμενον καὶ ἐνδομυ- | µε ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσι κακία». ὁ δὲ 
χῑν. "ὅμως, εἰ καὶ μηδὲν ὑποικερᾶν ἦν καὶ | 4ημοσθένης ἐχρήσωτο τῇ λέξει ἐπὶ τὸ εὐ- 
ὑπολωνθάνο», ἐξ ὧν προεῖπεν ὃ ΊΤόύλλος, | φημᾶντες καὶ τὸ αἰσχρὸν εὐφήμως ὀνομά- 
ἠσυχῇ πως ὑπεταράσσοντο.” ζοντες" λέγει γὰρ ἐν τῷ παραπρεσβείας (359) 

« / . ΄ ⸗ « - ΄ 

ὑποιστόν φορητό». “αυ θαίρετον αὐτοῖς ἐπάγονται δελεία», Φι- 
ὑποίσω ὑπενέγκω, καὶ ὑποίσων ἔπο-  λίππυ ξενίαν καὶ ἑταιρείαν καὶ τὰ τοιαῦτα 

μιενῶν, ὑποκοριζόμενοι,, '"πυνθάνεσθαι εἰς τὸ πλῆ- 
7 e— 3 —3 *. - ὑποκανέζεσδαιτὸ ἐγκρύπτεσθαν ' ἀγ-| ὂος ἀποῤλέποντα, ποδαποὶ δοκοῖεν αὐτῷ 

γειλάντων τῶν διοπτήρων ἐνέδραν ὑποκαθέ- | εἶναι οἱ παῖδες ὅτω γὰρ ὑποκοριζόμενος 
* ο / 3 .. 4 ι ζεσθαι ἐπὶ τοῖς λασίοις.' καὶ αὖθις ἐν κοί- | ἐκάλει τὸς σερατευσαμένες.) 
λοις ὑποκαθίσαι χωρίοις.' ὑποκοριστικόν ἔλωττον. 

ὑποκαθεῖναι τὰς ὀφρῦς οἷον παύ- ὑποκερίζω κολακεύω. 
σασῦαι χαλεπαίνοντα καὶ πραότερον» γενέ- ὑπὸ κρασίν (Ἠοπι. Κ 152) ὑπὸ ταῖς κε- 
σθαι' τὸ γὰρ ἀνατείνιν τὰς ὀφρῦς ὀργῆς | φαλαῖς, 
ἐστὶ σηιιεῖον. Ἱο ὑποκρεκόντων κρθβόντω», ἐγγιζόντων. 

ὑποκαθέσθαι συγχωρῆσαι, ἀφεῖναι" ὑπόκρηνον ὑπὸ τὴν κεφαλήν" ''θῆκε 
«Ροὶγὺ. 24 ϐ) d δὲ ῥβεληθεὶς μηὀὲν ἀλλύ- | δὲ λᾶαων σκληρὺν ὑπόκρηνον., 
πριον ὑποκαθέσθαι, μηδὲ δυσμενὲς µηδὲν ὑπόκριναι ἀποκρίθητι, 
ἀπολείπειν τῇ βασιλεία." ὑποκρίνεσθαι τὸ ἀποκρίνεσθαι οἱ πα- 

ὑποκαδημένης ἐγκρυπτομένης, ἐναπο- | λαιοί. καὶ ὁ ὑποκριτὴς ἐντεῦθεν ὁ ἀἄπο- 
κειμένης" (Ροὶγὺυ. 4 29) ᾽'διόπερ ὑποκαθημέ- | κριόµενος τῷ χορῷ. Θηκυδίδης ' 44) "εἰ ὁ᾽ 
νης ἐκ τούτων αὐτῶν τῆς ὀργῆς, βραγέα | ἀδὲν ὑποκρίνοιντο, διεφθείροντο. καὶ οἳ 
προσαναμνήσαντος τᾶ Φιλίππε ταχέως ὑπή- Ίωνες ὅτως' Ἡρόδοτος ''οἳ μὲν ταῦτα ὑπο- 
κασε. καὶ ὑποκαθήμενοι ἀντὶ τῇ ἐνε- | κριάµενοι θηναίων ἀπηλλάττοντο." ΠΠο- 
ὀρεύοντες" "οἱ δὲ ἄρχοντες ὑποκαφήμενοι | λύῤιος (8399) ᾽᾿τινὲς δὲ τῶν νεανίσκων» ἀπήν- 
τὰς εἰσελθόντας πληγαῖς κατέξαινον.' ἵπων τοῖς περὶ Γάιον, προσπαίζοντες ἀλλή- 

ὑποκατάβασιν παραχώρησι». Ἱλοις ὡς ἂν ὑποκρινόμενοι τὰς ἐκ συνησίας 
ὑποκατακλένεται ὑποκάτω κάθηται" | ἐπανάγοντας, ἔτι δὲ μᾶλλον ἠλλοιωμένοι ὑπὸ 

loseph. Α. 1. 124 9) κληθεὶς δὲ εἰς ἑστίασιν | τῆς µέθης.᾽ 
ὑποκατακλίνεται πάντων», καταφρονηθεὶς ὥς ὑποκρίνοντι ἀποκρίνοντι, 
παῖς ἔτι τὴν ἡλικίαν.' ὑποκρόειν ἀντιφθέγγεσθαι, ἀντιλέγειν 

{ - ΄ 

ὑποκείσεται ὑποβληθήσεται. ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε. τὸ δὲ ὑποκρέειν ἐπὶ 
ὑποκεκορισμέ»νῃ ὑποκεκριμένῃ"' 'ὃ δὲἰ τῶν Φορυῤόντων λέγεται, ὅπερ ἡμεῖς φαμὲν 
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ἐκκρόειν καὶ κωλύειν. sch. AAch. 38. 
ὑποκρούωσιν ὑποβάλλασί σε, λαµβά- 

νονταί σε" Αριστοφάνης (Εοο]. 96) "τί ὁ’, 
ἦν ὑποκρόωσί σετ Ἶ δέ φησι Ππροσκινή: 
σοµαι, ἅτ' ἐκ ἄπειρος ἦσα πολλῶν κρθµά- 
των. 

ὑποκυδεῖς γάρ εἶσιν οἱ τόποι. «4εί- 
ναρχος ἐν τῷ κατὰ Ἀτεφάνε. ὑποκιδής ἐσιν 
ὁ Φίυγρος τύπος. ἐν ἐνίοις μέντοι τῶν ἀντι- 
γράφων γέγραπται ὑπύκοιλοι. Ἡατρ. 

ὑπόκυκλα (Ἠοπι. Σ 375) κύκλους, τρο: 
χούς. 

ὑποκυσαμένη (Ποπι. 7 26) ἐγκυμονή- 
σασα. 

ὑπόκωφος ὁ ἀκόάων καὶ μὴ προσποιά- 
µενος. seh. Α Eq. 42. 

ὑπολαβών» ὑπονοήσας, ἡ ἀποκριδείς, ἢ 
ἀντειπών, ἀντικρέσας. "τὴς δὲ ἀντιστῆναί 

οἳ τολμήσαντας ὑπολαμβάνων ὡς ἑκάστεης 

διέφῷειρε. καὶ Ἰάλχος XAnab. 117) * 
δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τὲὸς φεύγοντας, συλλέ- 
ξας σεράτευια ἐπολιόρκει τὴν ἸἨίλητον," 
ἀντὶ τὸ ὑπονοήσας. 

ὑπολαμβάνοντας ἀνέχοντας, ἀάναβα- 
στάζοντας' εἰ πῃ ἐς βαθύτερύν τι τᾷ πο- 
ταμῦ ἐμπίπτοιεν, ἀνακαφίζειν ὑπολαμβάνον- 
τας. 

ὑπόληψις νόησις, ἀντίπραξις"' "τῶν δὲ 
ἀρχόντων κατεγίνωσκε ῥᾳθυμίων ὡς ε προ: 
»οόντων» τῆς αὑτᾶῷ ὑπολήψεως. 

λης λέγει ἐν τοῖς Τόποις εἰ ὑπόληψίς ἐστι 
ψενὸδὴς καὶ ἀληθής, εἴη ἂν καὶ δόξα: εἶδος 
γὰρ ὑπολήψεως ἡ δόξα." 

ὑπολίσποις ἐστενωμένοις' (Α Eq. 1365) 
"ὑπολίσποις πυγιδίοισι.' τοιαῦται δὲ αἱ πυ- 
γαὶ τιῶν ναυτῶν διὰ τὴν συνεχῆ ἔδραν καὶ 
εἰρεσίαν. 

ὑπόλογον. «4υνσίως φησίν '"ἐχ ὑπόλογον 
artu“ ἀντὶ τᾷ ἐκ ἐν λόγω. καὶ «Γείναρχος 
'"ἀδεὶς ὑπόλογος βελῇ γέγονεν᾽' ἀντὶ τᾶ ἐδε- 
µία συγγνώμη, ἐδεμία παραίτησις. Ἠπτρ. 

ὑπὸ µάλης ὑπὸ μιασχάλης. κεῖται δὲ τὸ 
ὄνομα παρὰ τοῖς ῥήτορσι»' ἀεὶ ὁ) ἄτως αὖ- 
τὸ παραλαμβάνασι μετὰ τῆς προθέσεως, ὡς 
4ημοσθένης ἐν τῷ πρὺς ἄφοβον (139) "ἀλλὰ 
μὴν ἐχ εἰς ἐδὲ δύο ταῦτ ἴσασιν, εδ ὑπὸ 
µάλης ἡ πρόκλησις γέγονεν, ἀλλ ἐν τῇ ἆγο- 
ϱῷ µέσῃ πολλῶν παρόντων.͵ καὶ «4νυσίας 
ἐν τῷ πρὺς Κλεινίαν ἐπειδὴ πάντες κατέ- 

ὑποκρούωσιν 

δαρθον, ἐσκευασμένος τῶν χαλκωμάτων» ὅσα | 

“ριστοτέ- | 

4 

— ὑποπίνειν 

— πλεῖστω, ὑπὸ μάλης λαβὼ» ἐξτται 
ξέφος ἔχων. καὶ τὸ μὲν ἐνικὸν ὅτω μετό 
τῆς προθέσεως, τὸ δὲ πληθυντικὺν µασγό- 
λας καὶ ἄλλοι πλεῖστοι καὶ «4νσίας ἐν ἐν 

στολῇ" καὶ τὴν μὲν κόµην ψιλήν, τὰς ὰ 
µασχάλας δασείας. 

ὑπομεμαγμένη ἀναπεφυραμότ' ' 
τᾷ τύπα θέσις ὑπομεμαγμένη ταῖς πέτρας, 
ἀόρωτον αὐτοῖς ἐποίει τὴν ὑπερκειμένη» 
ρυφήν. 

ὑπομνηματίζω. 
ὑπόνοια. ΟΦιλόλαός φησι (ΑΡ7 108 

τὴν ὑπόνοιαν πᾶσι μάλιστα λέγω ὃιρν 

πεύειν’ εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾷς ἀλλὰ δυκες 
ἀτυχεῖς. ὅτω καὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε — 

ποτὲ πάτρη, ὡς µιν ἔδοξε Φέλειν δώμα πε 
ραννον ἔχειν. 

ὑπονομεύοντες ἀντὶ τοῦ ὑπωνωες 
ὀρύττοντες. «4{είναρχος ἐν τῷ κατὰ Καλό 
στα. Ἠατρ. 

ὑπονομηδόν' Θεκυδίδης (8100) τὸς 
ὀχετοὺς οἱ ἐς τὴν πόλιν ὑπονομηδὺν πε 

ὕδατος ἠγμένοι ἤσαν, κατέστρεψαν. 
ὑπόνομος ὀχετύς, διῶρυξ. 
ὑπονοστῆσαι ἐπανελὼεῖν, ὑποκαταί: 

ναι. 
ὑπὸ οἱ ὑφ ἑαυτῷ: “4ρριωνός "τὸ ὰ 

ἕβδομον τέλος ὑπὸ οἱ ἔχων καὶ ἄλλες τος 
λούς. 

ὑπὸ παντὶ λέθῳ σκορπίος. εἶλητι 

ὕπεσει. λέγεται ἐπὶ τῶν κακοήθων καὶ ἡἩ 
ἐριστικῶ». 

ὑποπάρκον. 
ὑποπέμψαιεν μετὰ ὁδύλα ἐκπέμψε 

Ἐενοφῶν (Anab. 5 4 33) '᾿ἐγνώσθη ὅτι οἱ 
βαροι τὸν ἄνδρωπον ὑποπέμψαιεν, ὀσο 
τες μὴ οἱ Ἕλληνες διαβάντες τὴν γέφς:' 
μείνειαν. 

ὑποπεπτηχότες ὑποκριυπτύμενοι ᾖςν 
Β.1.57 4) μέχρι μέν τινος ὑποπεπτχέί 

τοῖς Φωρακίοις ἠρέμαν. 
ὑποπεπτηῶτα (Ποπι. 8 312) ὑποπτώτε 

ὑπὸ πῆχυν κρατεῖς" Eypes ον J 
δὲ Νέμεσις σωφῶς ἐσεί, περὶ ἧς πρὸς Ἡλε' 

ἄὖομεν ᾿λήφησα ὁὲ πὰρ πόδα ῥαΐνεις τπτ 
ρόμενον» αὐχένα χλίνεις, ὑπὸ πῆχεν αν 3 | 
τὰν κρωατεῖς. 

ὑποπιέζω ἐκθλίβω, ὑπωπιάζο ὁὲ 
ὑποπίνειν ἀντὶ τὸ µεθύσκεσθαι ο 

Δαοφῶν. | 



ἑπόπλεως -- ὑποσυγχύτως 

ὑπόπλεως µεστός. 
ὑποπόδιον τὸ Φεᾶ πάλαι μὲν ὁ Φεῖος 

ἐνενόμιστο εώς, νῦ». δὲ αἱ κατὰ πᾶσαν γῆν 
καὶ Φάλατταν ἐκκλησίαι, ἐν αἷς τῷ Φεῷ τὴν 
προσκύνησιν ἀπονέμεσι. Theodoret. in Ῥ. 
98 5. 

« - ς { 

υποποιεῖσθαι ὑποτάσσει», 
ὑπόπτερος ταχεῖα. 
“. α 5ς 4 κ. . 4 

Όποπτος. καὶ ὑπόπτης" ''ὃ δὲ ἐπιπλά- 
στῳ µωρίᾳ διέδρα τᾶ τυράννε τὸν φονικόν 

* ς ή — * 3 

τε καὶ ὑπόπτην» ἐκεῖνον τρόπο». καὶ αὖθις 
᾿διὸ καὶ ὡς ἐπὶ χρήµασι τᾶτο ποιῶν ὕπο- 
πτος ἐγένετο." καὶ αὖθις 'τοῖς μὲν ἡ πόλις 
ἐδόκει φιλία, Ῥωμαίοις δὲ ὕποπτος,”' ἀντὶ 
τᾶ ἐχθρά. 

ὑποπυθμίδιον τὴν εἰς τὸν πυθμένα 
- ν .. } καταλειφθεῖσαν' (ΑΡ 6 500) "᾿κεύοίνη ςαφυ- 

λῆς ἀποσπάδα πεντάρραγον. 
, * 2 * 

ὑπόρειον τὸ ὑποκάτω rũ ὄρες. 

ὑπόρειος ἡ ἐξοχὴ τᾷ ὄρες. καὶ ὑπόύ- 
ϱειο» τὸ ὑπὸ τᾶ ὄρες, ὑπόριον δὲ τὸ µι- 
κρὸν ἀκρωτήριον. ὑπώρεια δὲ καὶ ἀκρώρεια 
διὰ τᾶ ω μεγάλε. 

ὑπόρρηνον (Ποπ. Κ 3916) ὕπαρνον. 
ὑποσπκάλευε ἀναφύσα, ζωπύρει" ρι- 

στοφάνης (Ach. 1013) "τὸ πῦρ ὑποσκάλενε. 
ὑποσκέλισον τῆς ὑρμῆς κώλυσο»' «Ία- 

βίδ (Ῥε. 16 14) "ἀνάστηῦι, κύριε, πρόφθασον 
αὐτὲς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς. 

ε — , «ες νι / {4 
ὑπὸ σκότῳ" "ὑπὸ σκότῳ δὲ γεγονώς 

4 κ 4 5 * 4 

σχύτιος, Όπερ ἐστὶ λαθραῖος. παρθένιος δὲ 

ὁ ἐκ παρθένα γεγονὼς δοκάσης. 
ὑποσμύχεσα ἐνδιεεύθίζεσα, ὑποκαίη- 

σα, Ὀλίῤασα, καταπονᾶσα. 

ἑποσπαιρύσης' "καὶ τὰς ὀφθαλμὰς 
αὐτῆς μικρὺν ὑποσπαιρούσης ἔτι ἐκκόπτου- 
σεν. 
ο ὑποσπανίζων ἐνδεῶς ἔχων' (Ῥποσορ. 
Άτο 19) χρημάτων τε ὑποσπανίζων τὲς ὕπη- 
κόας ἐληίζετο. 

ὑπόσπονδος ὑπὸ φιλίων ὑποτεταγμέ: 
νος. 

« 4 . 5 Π 

υποστάῦθμη καὶ ὑποσταθμές τρυ- 
γέας. 

« 2 ο.) } — 
υποστάς καταδεξάµενος, ἀναδεξάμενος" 

-τὃ δὲ ὑποστὰς τὴν µήνυσιν, πρὸς τὴν ἐκεί- 
»8 παρασκενάζεται ἐπιῤελήν., σηµαίνει δὲ 

καὶ τὸ ὑπομείνας' "πορευομένων δὲ αὐτῶν 
καὶ γενομένων κατά τινα στενωπὺν προῄει 
μιὲν ὁ Οὐλί9, ὑποστὰς δὲ ὁ 4ναγάστης, τῷ 

1071 

δῆφεν ῥᾳδίως ἑκάτερον» αὐτῶν διεξελνεἴν, 
' 

τὺν ἀπὸ τῆς κεφαλης πῖλον ἀνέλαβε.' καὶ 
αὖθις οἱ δὲ ὑποστάντες τὸ ἐπίταγμα ἑμή- 
ννον, ἀναζεύξαντες καθελκύσθαι αὐτῷ ἐς 

Φάλατταν ναὔς, ἀντὶ τῷ ἀναδεξάμενοι. καὶ 

αὖθις 'οἱ δὲ ὑποστάντες ἀνῃρέθησαν." 
ὑποστάς ὑπομείνας, Φαρσήσας"' Ἐενο-Ὀ 

φῶν (Απαὺ. 41 26) 'ὅστις ὑποστὰς ἐφελον- 
τὴς πορεύεσθαι. ὑφίστανται δὲ τῶν μὲν 
ὁπλιτῶν ριστώνυμος." 

— ⁊ J ..ς 3 2 ὑποστάς ὑπομείνας' “"ὑποστὰς εἲς ὄψινο 

ἐλθεῖν, ἐναντιωθτναι. τοῖς ὑποστᾶσι πο- 

λεμήσας τύτες ἐνίκησε."' 
« , , 4 Σε Β 
ὑπύστασις κυρίως τὸ καὈθ ἑαυτὸ Ἴδιο- 

συστάτως ὑφιστάμενον. ἔστιν ἂν πρᾶγμα 
. -- 4 - ὑφεστώς τε καὶ ασιῶδες, ἐν ᾧ τὸ τῶν συµ- 

βεβηκύτων ἄθροισμα ὡς ἐν ἑνὶ ὑποκειμένω 
πράγματι καὶ ἐνεργείᾳ ὑφέστηκεν (Theorian- 
Legat. Armen. p. 16). ἐτυμολογεῖται δὲ ὑπόςα- 
σις παρὰ τὸ ὑφεστάναι καὶ ὑπάρχειν, παρὰ 

4 2 {ϐε ϕ 5 ” 8 

δὲ 4ἰλιωνῷ ὑπόστασιν τὴν ἀντίστασιν' φησὶ 
γὰρ '᾿ἀπέστη τὸ ἔθνος τὺ Σύρων», καὶ Όοι- 
νίκων τὰς γείτονας προσέλαβεν εἰς τὴν αὐ- 
τὴν ὁρμήν τε καὶ ὑπόστασιν.' καὶ 4ιόδωρος 
''"ἐπαγγελλύμενοι καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν ὑπό- 
στασιν ταύτην σι μβαλεῖσθαι.' 

ὑποστατικῶς ὑπομονητικῶς, καρτερι- 
κῶς' "“ὃ δὲ ὑποστατικῶς κεχρηµιένος τοῖς 

”.- Ε] 3 

ἐπικειμένοις κιδύνοις δόξαν ἀνδρείας ἀπη- 
νέγκατο,. 

ς ΄ {ολ 7 V -- 
ὑπόστεγος ὑπὸ τὸν οίκον. ΦΔοφοκλῆς 

Ehil. 34) ''κάδὲν ἔσθ' ὑπόστεγον; αὐτόξυλόν 
Υ ἔκπωμα. 

ὑποστειλάμενος ὑποκρυψάμενος, φο- 
βηώ είς. ι 

ὑποστέλλεται ἀναδύεται, ὑποκρίνεται, 
φεύγει, δολιεύεται. 

[3 ΄ - . ” τι { 

υπόστημα πληθος" τῷ δὲ ὑποστήματι 

τῶν ἀνδρῶν ὠἀντεῖχο» ἐρρωμένως οἳ Ῥω- 
μαῖοι, 

ε ’ 1 3 — 4 

ὑποστησάμενος ἀντὶ τῇ ἐναρξάμενος" 
” ” μ 2 * (1ο. Antioch. p. 821) "ἐκ πρώτης γὰρ δὴ τῆς 

έ ι — 3 5 η 6 ἡλικίας εὐσταΦῇ τε καὶ ἠσύχιον βίον ὕπο- 
στησάµενος, ὅτε κατὰ ὑέος ὅτε καθ ἡδο- 
νὴν τραπεὶς τὸ πρόσωπο» ὤφθη πώποτε."' 

ὑποςήσας ἀντὶ τᾶ ὑποβαλόμενος Ὑπε- 
ρίδης. Harp. 

ὑποστήτω ἀποχωρησάτω. 
ὑποστολῆς φυγῆς. 
ὑποσυγχύτως συγκεχυµένως, 



1075 
8 — — ⸗ ὑποσχεῖν ὑπολαβεῖ», ἀπαιτηθῆναε, ὕπο- 

Φεῖναι: τῷ δήµῳ λόγον ὑποσχεῖν ὑπὲρ τῶν 
ἄγρι τᾶδε πεπραγμένων. καὶ αὖθις ᾿ ὑποσ- 

/ ΄ — — 4 

χόντα λόγον τῆς ἀρχῆς, καὶ τὰς εὐεργεσίας 
ἀναδειξάμενον. 

4 * — 

— ἐκτεῖναι. 
* — * 4 

ὑπόσχωμεν ὑποβάλωμεν. 
« ⁊ J — 
ὑποτείνει. ο. ν. τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν. 
ὑποτείνων ὑπισγνάμενος' (A Αοὶι. 657) 

'"ὁ δωπεύων 6δ' ὑποτείνων κασθάς, ἀδ᾽ ἐξ- 
απατύλλω».”' 

« | . . 4 

ὑποτελὶς καὶ τέλος κατὰ φιλοσόφους 

διαφέρει. τῆς μὲν --- εἶναι (οἱ. ν. τέλος ϐ). 
΄ — 

ὑποτεμέσθαι ἀφελέσθαι. «Ἐενοφῶν 
(Πεί]. 1 619) "ην ἐπ ἐκείνες ἡμεῖς ἐλαύνω- 
µεν, ὑποτεμῆνται ἡμᾶς πάλιν ἐκεῖνοι' ἡμῖν 

, 

δὲ ἔπω ἡ ἰσχὺς πάρεσειν. 
* 

ὑποτεινόμενον ἐκκόπτοντα. 
ἐἑποτεμνόμενος τὸν πλοῦν ἀντὶ τῇ 

διὰ τῶν συντομωτάτω» πλέων, ἵνα κατα- 
9 — — 

λάβῃ τὸν διωκόµενο». ὅτω Ἐενοφῶ». 
4 .εν J 

ὑποτεμόμενος προλαβών" ο δὲ ὑπο- 
3 * — 

τεμόμενος ἐν Ἐυναγχείᾳ τινὲ βάλλει κατὰ 
νώτη αὐτόν (ο{. ν. ξυνάγκειωὼ. 

ὑποτεμᾶμαι καὶ περικόψω τῆς ἁλαζο» 
Γ. — 

νείας 4ριστοφάνης (Έα. 391): οἳ ῥυρσοδέψαι 
γὰρ ὑποτέμνήσι τὰ δέρματα διὰ τὸ φαίνε- 
σθαι παχέα. 

ὑποτετμημένων ἀφηρημένων"' "ὗπο- 

πμιένων αὐτῷ τῶν ἐλπίδων κατάφοβος 
.. 

, 

ὑποτίτθια ὑπομάζια παιδία, καὶ ὑπό- 

τιτθον» ὁμοίως τὸ ὑπομάζιον. 
ὑποτοπήσας ὑπονοήσας, 
ὑπότριμμα ἔκ τε φοινίκω» καὶ μέλιτος 

καὶ ἄλλων τινῶν ἀρτυμάτων' “Αριστοφάνης 
(Εεο]. 294) βλέπω» ὑπύτριμμα,  ἀντὶ τοῦ 
δριμύ, '"στέργων σκοροδάλµῃ, τητέςιν ἡδό- 
µενος ὁδριμέσιν. 

ὑπότροπος ἐξ ὑποστροφης. 
ὑποτροχίζεσθαι. ἐχ ὡς ἡμεῖς τὸ ὑπο- 

πεσεῖν τροχῷ καὶ τρωθῆναι τροχίεσθαι κα: 
λᾶμεν, ὅτω καὶ οἱ ῥήτορες αὐτῷ ἐχρήσαντο, 
ἀλλὰ τὸ στρεβλᾶσθαι ἐπὶ τὸ τροχᾶ τὰς ἐξ- 
εταζοµένες, ἵνα κατείπωσιν ἃ συνίσασιν ἆλ- 
λοις ἢ) περὶ ὧν αὐτοὶ ἠδίκησαν, τροχίζεσθαι 
λέγεσι». 

ὑποτυπώσεων χαρακτήρων», λόγων. 
ὑποτυφόσης ὑποκνιζόσης, ὑποκαιέσης' 

("ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τῆς διηγήσεως ὑποτυφό- 

9 

ς — ὑποσχεῖν -- ὑπόχυτος οἶνος 

σης τὰς ἀκάονεας.' καὶ ὑποτυφομέντ 

(Μεπαπά. p. 386 Nieb.) "'ἐντεῦθεν ἠρξαιι ] 
δυσμένεια Ρωμαίων» τε καὶ "4βάρων, Πὸτ ἡ 
πολλᾷ ὑποτυφομένη."' 

ὑπεηδαῖοι καταχθόνιοι. 
ὕπαλα γόνατα, καὶ ὕπαλον πόδα, 

καὶ ὕπηλον χεῖρα καὶ σῶμα, τὸ φίε. 
μαῖνον διά τινας πληγὰς καὶ ἐγγὺς τὸ ἁγ 
στασθαι ὄν, Κρατῖνος. | 

ὕπελα ἕλκη τὰ κρυπτά. 
ὕπελος δόλιος, φαινόμενος ὁῆδεν εἰρν 

νικός, ὡς ἐπὶ τῶν ἑλκῶν τῶν ἐχόντων ἐλὰ, 
ὑγιεῖς ἐπιπολαίως, ἔνδοφεν δὲ σηπεδύνα: 

πυώδεις. ἐπὶ τῶν προσποιβµένων μὺ 
εἶναι χρηστῶν ἀνθρώπων», ὄντω» δὲ μογὸτ' 
ρῶν ἐλέχθη ὅτος ὁ λόγος. 

ὑπόλως"' ᾿'ὃ δὲ πρός τινας τῶν γνωμ 

µων ὑπόλως τε καὶ ἀχ ὑγιῶς ἔσχεν. 
ὑπ ἄρει ὑπὸ τῷ ὄρει. 
ὑἠποφέρονται ὑποβάλλοντας, καὶ ὑπν' 

φέρων ὑποβάλλων. 
ὑποφῆται ἱερες, προφῆται, χρησμοί 

γοι. 
ὑποφθάς φδάσας, προλαβών. 
ὑποφόνια. τὰ ἐπὶ τῷ φόνῳ διδόω» 

χρήματα τοῖς οἰκείοις τῇ ἀναιρεῦ έντος τ» 
τᾷ τὴν αἰτίαν ἔχοντος ὅτι ἀνγρηκεν, ἐπὶ τ 
μὴ ἐπεξέρχεσθαι μηδὲ γενέσθαι τὴν τὸ φ 
να δίκην, ὑποφόνια καλεῖται. ὅτω «εί 
χος καὶ Θεύφραστος. Harp. 

ὑπόφορος ὑπεύθυνος, ὑπόκηνσος, ὕτν 
τελος. 

ὑποφύσεις παραφυάδες φαύλων λα; 

σμῶν ἔξωθεν φυόµεναι. 

ὑπόχαλκον δέ σα τὸ χρυσίον ὧτ 
τᾶ µίξιμον, παρακεκομµένον τὸ νόμισμα, τε 
ραχαράξιμον. 

ὑπὸ χεῖρα. 
ὑποχείριον τὸ ὑπὸ τὴν χεῖρα" οἳ μὴ 

πυγμαῖς οἱ δὲ ῥοπάλοις, οἳ δὲ ὃ τι ποτὲπε 

ρέπιπτεν αὐτοῖς ὑποχείριον, ἀλοῶντες αὐτόν 
(οί. ν. τριακοντύπης), 

ὑποχειρίες αἰχκαλώτας, ὀέλες' στο 
χειρίας αὐτῷ ποιῆσαι τὰς παῖδας τὸν εὐι 
νεστάτων. 

ὑποχόνδρια τὰ ἀκροσπάθια, τὰ ἐπ 
τὴν λαγόνα, 

ὑποχυτῆρες τρύβλια δὲ ὧν τὺ ἔλαι 
εἲς λύχνες ἐπιχέεσι». 

ὑπόχυτος οἶνος ὁ γλυκύς' ᾿ἡ ιά δε 8 



ὑποψαμμότε ϱος — Ὑσίαι 1078 

Πολέμων ὁ φιλόσοφος ἕἅ γλυκὺς 9 ὑπόχυ- φησέν' μ: ἐπιμελεῖσθαι δεῖ σώματος καὶ * 
τος ἀλλὰ Πράμνιος᾽ Diog. 1,. 4 20). 

ὑποψαμμότερος" ᾿'προῄροσε γὰρ τὸν 
τόπο» ὑποψαμμότερόν πως ὄντα, ἵνα ἐν τῇ 
συνόδῳ σφῶν κονιορτὸς πάµπολυς ἀρθῃ.” 

ὑπὸ ψήφε μιᾶς (ΑΛ Lys. 270). ἀπὸ γνώ- 
µης, ἀπὸ κρίσεως μιᾶς. 

6 / 24 9— 242 22 ΄ 
υποψια τὸ Ὅπο την ΟΨΗΝ, σὺ ἔνεστηκυς' 

Πισίδης (Ανατ. 43) "τὴν τιῶν φθασάντω»ν 
ἀσφαλῶς ὑποψίαν. 
ραδόσεως γραφόμενον. καὶ ὑπόψια. 

ὕἵπτια ὑψηλά. 

ὑπτιάζει ὑποςρέφει. 
ὕπτιος ἐπὶ »ιῶτον κείµενος. καὶ ὕπτια 

πεδία τὰ ὁμαλώ, | προθυμία τῇ πάσῃ άνα- 
πετάσαντες τὰς πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις 

χεραὶ τὸς πολεμµίέης,''. ἀρτὶ τᾶ ἡπλωμέναις. 

ες ὕπτιος λέγεται καὶ. ὁ ἄπρακτος" καὶ ἐν 
ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 908) "ῷ πολὺν ὕπτιον 
ἵππαν ἐγύμνασει' περὶ µύωπος ὁ λύγος. 

4 * 4 ο. στ, 

υπωμοσία. τὸ ὑπερτίθφεσθαι ὀίκην, 
προφάσει χρώμενον ἀποδημίᾳ ἢ νόσῳ ἡἤ τινι 

Ἱπῶν παραπλησίων μεθ ὄρκα, ὅτως ἐλέγετο. 
καὶ τὸ ποιεῖν τῦτο ὑπόμνυσῦὸ αι. Ἠατρ, 

« ΄ 4 J * 8 } 4 

υνπώπια τὰ υπὸ τὸς ὀᾳδαλμὴς πελιδ- 
»ώματα, ἢ τὰ ἐξ αὐτῶν ἐξιόντα πύα, 

ὑπώπια οἱ τύλοι οἱἳ γινύμενοι ἐν ταῖς 
1 3 4 . — ΄ M 4 * 

Ζερσὶν ἀπὸ τῆς ἐργασίας. λέγεται δὲ ὑπώ- 

πια καὶ τὰ ἀφ' οἱασδηποτῶν πληγῆς τραύ- 
κατα. 9Ν. Α Ach. 550. 

[4 ΄ 3’ * * 4 * 

ὑπωώπεα ἀπὸ µέρες την οψιν. sch. Hom. 

1Η 463. 
« 3. 8 {ϱ -” .. { ΄ 

ὑπωπιάζω τὸ ὑποτγρῶ ἐκ τὸ ὑπώπια, 

ζ 
“9 
t 

ὃ σηµαίνει τὴς ὀφθαλμές. φησὶν ὃ ἀπόςο- | 

λος Cor. 9 27) "ἀλλ ὑπωπιάζω µε τὸ σῶ- 
µια καὶ ὅελαγωγῶν τΏτέσι πρὸς ἄσκησιν 

αὐτὸ μετ ἐπιστήμης καὶ φρονήσεως γυμ: 
νάζω, καὶ πρὸς τὴν τῶν κρειττόνων σὺνέρ- 
γεια», ὁ πρὸς ἀσέλγειαν προνοᾶμαι. ταύτῃ 
τοι καὶ παραινεῖ φάσκω» Rom. 13 14) "ἐν- 
φύσασθε τὺν κύριον Ἰησᾶν, καὶ τῆς σαρκὺς᾽ 
πρόνοια» μὴ ποιεῖσθε εἲς ἐπιθυμίας,' εἕ τὴν 
σύμμιετρο» καὶ ἀναγκαίων ἐπιμέλειαν πρὺς 
σύστασιν ἀπαγορεύσας, ἀλλὰ τὴν ἀκολασίας 

εηεέρα γαστριµαργίαν’ ἐπήγαγε γὰρ "εἰς 

ἐπιθυμίας, δηλαδὴ βλαβερὰς καὶ ἀνοήτες, 
ὃν γὰρ τοσαύτην αὐτῷ προσφέρειν δεῖ ε- 
ρωπείω» ὡς κατασκιρτῶ» τῆς ψυχῆς, ἀλλ’ 

ἵνα συνεργῇ καὶ καθυποργῇ τοῖς ἀρίστοις 

ἐκείνης ἐπιεηδεύμασι. τᾶκο καὶ ὁ Πλάτων 

ο 3 .. 2 * 4 | η τὸ ἐξ ἀκοῆς καὶ πα. 

γῆς εἵνεκα ἁρμονίας, δὲ ὁ βιᾶν τε ἔστι καὶ 

ὀρθῶς βιῶ» (εί, ν. ἀσκὸς ἐν πάχν)). ὑπο- 
πιέζω δέ, διὰ τοῦ ο μικροῦ, τὸ μετρίως 
πιέζω. 

{ ὑπωπιασμέναι. ριστιοφάνης (Ραο. 
540) καὶ ταῦτα δαμορίως ὑπωπιασκέναι 
καὶ κυάθοις προσκείµεναι,' ἀντὶ τᾷ σφόδρα 
πλη]εἴσαι περὶ τὰ ὑπώπια" ὑπώπια δέ ἐστι 
τὰ ὀγκώματα καὶ κρόµατα, ἅπερ κονδύλες 

Ἱφασί. τοῖς κυάθοις δὲ προσφλῶσι τὰ ὑπώ- 
πια. ἢ ἐν ὀξυβάφοις χαλκοῖς τὰ ὑπώπια 
| ἀνατρέβοντες 1ἡ τοιότοις Τισὶν ἀφανῆ ποιδ- 
oB. ἀπολλοφάνης ""κύαθον λάβοιµι τοῖς 
ὑπωπίοις, 

ἑπώρεια ἡ ὑπὺ τὰ ὄρος πεδιάς, οἱ πό- 
δες τῇ ὄρες μεταφορικῶς. 

ὑπωρόφιοι οἳ ὑπὸ τὴν αὐτὴν οἴκίων 
περιειλημµένοι συγγενεῖς. 

ὑπώροφον ὑπύστεγο». 
Ὑρίη ὄνομα πόλεως. 
Ὑρκάνιος ὄνομα. 
Ὕρκανός ὄνομα κύριον. (Ποδεμῇ, A. I. 12 

4 81) ᾿τῦτον ἠρώτησεν Αρίων» πῶς ὁὃ πα- 
εἰρ αὐτᾶ σιναγάγοι τὴν ἀσίαν, ὡς πονῶν 
καὶ τοῖς ἐπιθυμίαις ἀντέχων, ἐθήλα. 

Ὕρρα παῖς ὁ Ππτακός. καὶ Ὑρρά- 
ὅτος ὄνομα. καὶ Ὑρραδιανός ὄνομα κύ- 
ριον. 

Ὑρτάκης ὄνομα κύριον. καὶ ρτακί- 
ὅης ὄνομα. 

Ὕρτιον. 

ὕρχας. 
ὑς χοῖρος, ῆ σύαγρος. 

χθηνται δὲ ἀδιαφόρως. (A Ach. 741) ̓ 
δὲ δύξητ᾽ ἦμεν ἐξ ἀγαφθᾶς ὑός.' 

ὕσας βρέξας. «ἰλιωνός '"εἶτα ἀδοκήτως 
πολλῷ πάνυ σφόδρα σε, καὶ ἀστραπαὶ γε: 
γόνασι» ἐκπλῆξαι δεινα(.”' 

ὕσγη βοτάνη. καὶ ὑσγινοβαφὴς χι- 
τών ῥεβαμμένος, καὶ ὑσγινοβαφῇ ὀδετέ- 
ρως. 

| ὑς διὰ ῥόδων, ἐπὶ τῶν σκαιῶν καὶ 
ἀναγώγων,, Κράτης Γείτοσιν. 

ὂς ἐκώμασε παροιμία ἐπὶ τῶν ἀναιδῶς 
τι ποιάντω». εἴ. ν. κώμη. 

ὑσθεῖσαι βραχεῖσαι ἀπὸ ὑετοῦ. 

ὕσθδης ἐβράχης. 
'Ὑσίαι πόλις τῆς Βοιωτίας. 

68 

ὅπως 

τ ὃς ἐπὶ δηλείας, σῦς δὲ ἐπὶ ἄρρενος. xẽ · h 
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ῥαμίνης μάχης. 
Ὑσπελέθας ὄνομα κύριο». 
ὑσπλάτιδος" "ὥσπερ ἀπὺ μιᾶς ὑσπλά- 

τιδος, ἀντὶ τᾷ ἀφέσεως, βαλῤῖδος,. ἀπὸ 
μιᾶς ἀφετηρίας, ἤγεν ἀπὸ ἑνὸς κανόνος καὶ 
καιιπτῆρος. Αριστοφάνης φησίν (Lys. 899) 
"αϊπερ ἀπὸ μιᾶς ὑσπλάτιδος: ἀπήλαον τοὺς 
ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκω»,' τουτέστι τῶν 
γυραικείων αἰδοίων. 

ὕσπληξ φραγέλλιο», ἀφετηρία, βούκεν- 
τρον, ἢ μύωψ ὁ πλήσσω» τοὺς βᾷς. 'ὃ δὲ 
καθάπερ ἀπὸ ὕσπληγος ἕεοιμος ὢν ἐξ αὐτῆς 
ἦκε.' καὶ αὖθις (ΑΡ 6359) "τίς τὸν ἄχνουν 
"Ἑομῆν σε παρ ὑσπλήγεσσιν ἔθηκει καὶ 
Ἰώσηπος (8.1. 35 4) "ο δὲ ἑστῦσιν ὡσπερ 
ἐφ᾽ ὕσπληγος ἐξοριιᾶν —— 

ὑσσάκων τῶν γυναικείων αἰδοίων. Α 
Lys. 1000. 

ὑσσός ἀκόντιον. "' ἐξακοντίσας ὑσσὸν 

ὀιήλασεν αὐτῦ τόν τε Φνρεὺν καὶ τὸν θώ: 
ρακα... (Pohyb. 6 23) "τῶν δὲ ὑσσῶν οἳ μέν 

εἶσι παχεῖς οἳ δὲ λεπτοί. 
ὕσσωπος βοτάνη ῥυπτική. «αῤίὸδ 

τιες µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαιι 
ἐδεμίαν γὰρ ἄφεσιν ἁμαρτημάτω» εἰργάζετα. 
αἴνιγμα δέ τι σηµαίνει. ὑσσώπω τὸ αἷμα 
τῦ προβάτου ταῖς φλιαῖς ἐπιρράναντες τῇ 
ὀλοθρεύοντος τὰς χεῖρας διέφευγον. τύπος 
δὲ ἐκεῖνα τῶν σωτηρίω» παθηµάτω»" αἷμα 
γὰρ κἀνταῦθα καὶ Σύλον σωτηρία. Theodo- 
ret. in Ps. 50. 

Ὑστάσπης ὄνομα κύριον. 
ὕστατος τελευταῖας, ἔσχατος, 
Ὑστέλλειον ὄνομα ὄρους, 
ὑστεραία ἡ μετὰ τὴν αὔριον ἡμέρα" 

τῇ ὃ) ὑστεραίᾳ ἤγοντο ἄλλος ἄλλῃ. 
ὑστερίζειν μετὰ µία» ἡμέραν ἔρχεσθαν 

toroic ἐτέτακτο μιᾷ ἡμέρα ὑστερίξειν βα- 
σιλέως.. και ὑστερῶ ὑστερήσω" Dionys. 
Ἠα]. 20 ϐ) "οἱ δὲ βασιλικοὶ τῇ καιρᾶ τῆς 
βοηθείας ὑστερήσαντες. 

ὕστερος λόγος. (Α Αν. 906) ᾿ ἀλλὰ πρὺς 
μὲν τήτους ὕστερος λόγος," τουτέστιν ὕστε- 

ϱον αὐτοῖς μµαχησόμεθα, παρὰ τὸ Ὅμηρι- 
κόν {4 140) ''ἀλλ' ἥτοι μὲν ταῦτα µεταφρα- 
σόµεσθα καὶ αὖθις. 

ὕστινος (an ὑσγινοςυ βάμματος εἶδος" 
(ΑΡ 6 254) ᾿Ἱτάκ κόκκοιο βαφέντα καὶ ὑστί- 
νοιο Φέριστρα." 

ὕστριξ ἐκ δέρματος μετ αὐτῶν τῶν 

re4 
ραν- 

ὑσμίνης — ὑφεές Ὀ 

᾿"ὑστριχέδε μαστιγῶν"' 4ᾳ: 
ἡ ὕστριξ- έχω. 

τριχῶν µάστιξ. 

στοφάνης Βατράχοις (632). 
Φόχοιρος, χερσαῖος ἐχῖνος. 

ὑστριχίς ἡ ἐξ ὑείων τριχῶν» µάστς 
4ριστοφάνης (Ώπο, 747) ᾽"μῶν ὑσεριὶς ὑπ 
έβαλέν σοι εἰς τὰς πλευρὰς πολλῇ στερεή 
κἀδενδροτόµησε τὸ νῶτονς  ἔστι δὲ τω 
ὑστριχὶς Φηρίον τρίχας ἔχο» δός, ἃς ἐν τὗ 
διώκεσνθαι ἐξωκοντίζει κατὰ τῶν διωκόντω». 

ὃς ὑπὸ ῥόπάαλον, παροεµέα παρὰ ὅν 
»ολόχῳ ἐπὲ τῶν ἑαυτὲς εἲς ἄλεθρον ἐμβεὶ- 
λόντω». 

ὑῦ ἐπίρρημα Φαυμαστικόν, ὅπερ ἐν τἱ 
συ»νῃηθείᾳ λέγομεν, ὀσφραινόμενοί τες Ση: 
σης. βοἩ. APlut. 896. 

ἵφα τὸ ὕφασμα, 
ὕφαιμος ὁ ἡμαγμένος κκώλωψ. 
ὑφαίνω κατασκενάζω. 
ὑφαιρεῖται παρεκβάλλει. 
ὕφαλοι ὑποθαλάσσιοι κεκριμµέναι πό 

τραι. (Theophyl. Sim. 2 10) ΄"ὄφαλός τις {; 
τοῖς ῥαρβάροις ὁ θάνατος, ὥς τις ἄμπωτις 
ἐξαπιναίως καταρροφᾶσά πως τὸ πολέακν. 

ὕφαλος φάτες ἡ κρυφία. 'διὰ τῶν κ 
λώτω» τροφὰς ὑφάλους εἰσέφερον" οἳ μέν: 

τινὸς ἐλάνθανον τῆτο ποιᾶντες, ὕστερον ὃν 
ἑάλωσαν” (ο ν. ἔφυδροι). 

ὑφάντης καὶ ἀνυφάντης. 
ὑφαντοδόνητον. (Α Αν. 937) ᾿ἀνδρν 

πος ἡμῶν ἂκ ἁπαλλαχφήσεται. Ὑομάδεκε: 
γὰρ ἐν Ἀκύθαις ἀλᾶται Σεράτω», ὃς ἕφετ 
τοδύνιτον ἔσθος ὁ πέπαται" ἀκλεὶὺς ὁ) δε 

σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. ξύνες ὅ τοι λέγω. ἔτ' 
η ὅτι βήλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν, α-- 
τό φησιν, ἐπειδὴ --- κρίνεται. οἳ ν. νοµώέις. 

ὕφασμα σάκκος. ᾽ἐμβαλὼν δὲ αἶτε 
τὸν ἀπατηλὸν ἐν ὑφάσματε ἐκ τριχών εξ 
γασμένῳ, ἑνηκεν εἲς τὸ ποταμιῦ τὰς ὀώας 

ὑφεδρία ἡ κατωτέρω καθέδρα. 
ὑφειμένοι ὑποχείριοι. Ἶ ὑ φειµέτὶ 

ἐκλελυμένῃ" "ὀφειμένῃ ἂν καὶ διαλεσός 
πολλαχῃ τῇ φωνῇ ἐδεῖτο ξυγγνῶώναίέ οἱ ῥε 
σιλέαι. καὶ αὖθις (8 ΕΙ. 335) "'πλεῖν ὁ » 

κακοῖς ὑφειμένῃ δοκεῖ' ἀνεὶ τὰ πλέες. 
ὑφειμένως ἐνδεδομένως, ἢ 

Ῥως. 
ὑφείς ἐνδές, ὑποχαλάσας" Φιος. ο 

'ὃ οδὲ ὑφεὶς τᾷ φρονήµατος ἔπεμήνεν ο 
τεύων» μὴ πολενηθήναι.) 

ὑφείς ὑποῥαλών' ᾿"ὑφεὶς µάγον το» 



ὑφεῖσθαι -- ὑψηλοτέρας 

πηχανορράφον, ὁόλιον ἀγύρτη»" Σοφοκλῆς 
(ΟΠ 387). 

ὑφεῖσθαι ἀμελῆσαι, ὑποχωρῆσα" "ε 
ιἲν ὑφεῖσθαι τῆς χώρας, ἀλλὰ μεῖναι καὶ 

κατασχεῖν.' | 
ὑφεῖται συγχωρεῖται. 

ὑφελατέον τῶν δάδων, ἀνεὶ τᾶ ὑφαι- 

ρετέον" “ριστογάνης (δη. 616) '"ὑφελκτέον 

τῶν ὅκδων, καὶ ἀπαρυστέον τῶν κρεῶνι 
τῶτο ποιᾶσιν ὅταν παφλάξη ὁ λέβρης, ἀφαι- 

ρὔμτες ἐκ τῶν κρεῶν. 
ὑφέντες ἐγκαδίσαντες, ὑποῤαλόνεες οἱ 

δὲ. ἐνέδραν ὑφέντες κτείνασι τᾶτον ὁόλῳν 
καὶ αἲθις ᾿ὁ δὲ “ἄκωστος λύχον ὑφείσας 

ἐπεβάλεισε τῷ ΠΠηλεῖ, καὶ ὣς αἰσθόμενος ἐς 
πόλεμον κατέστη. (οἱ. ν, «{καστος). 

ἑφέξειν ὑπενεγκεῖν, ὑπομεῖναι"' (Α Th. 
303) ᾽ μὴ νῦν ἐλπίσῃς τὸ σὺν κακὺν ἡμᾶς 

ἑφέξειν' καὶ γὰρ ἂν (ιωινοίμεθ ἄν. ἆλλ' 
αὐτὸς ὃ γε σόν ἔστω οἰκείως φέρε. 

ὑφέρποντα. ἐπερχύμενον, παραγινόμε- 
νον" UVoseph. Β. 1.5 8 3) "ἐπεσκότει γὰρ αὐ- 
πιῶ» ταῖς γριώµωις διὰ τὰς παρανυµίας ὁ 
Φεός, καὶ τὸν ὑφέρποντα λιμὺν αὐτοῖς οὐκ 
ἔβλεπον. 

ὑφέσδαι ὑποχωρῆσαι, εἶδωι. ει, Α Ran. 
12501. 

ὄφεσις ἐλάττωσις. 
ὑφέστιος ὁ ἐν τῇ οἰκίᾳ τυγχάνων" 

(Ώποιγ». Hal. 9 19) καὶ μηδὲ μοῖρα τὸ Φα. 
βίω» γένες ἐν τοῖς ὑφεσείοις ὑπελείπετο"' 

ὑφεστώς ἐνυπόστατος. 

ὑερεωρᾶτο" ἀλλ ὅμως ὑφεωρᾶτο καὶ 
κατεκλᾶτο τὴν ψυχή», ἀποβλέπων εἲς τὺ 
ιιέγεθος τῶ πράγματος. ὑφεωρᾶτο ἂν ἀντὶ 
τᾶ ὁ νε σκύλως εἶχεν, ἐνενόει, ἐδυσωπεῖκο, 

ὑφηγήσονται ὑποδείξουσιν. "ὁ δὲ 
/ οαἵ ανὺς διλωύνει ὡς ἐπὶ τὴν ἄνθεμιησίαν 

γὰρ καὶ “4γβαρος ὑφηγεῖτο 
ἀντὶ τῇ σενεῤβόλειεν, ὑπετίφετο. 

ὃ δὲ ἐνέ 

γῆν" ἐπὶ ταύτην 

ένας 

ὑφῆκεν ὑπέρβαλεν, ὑπέθηκεν"' "' 
ὁραν αὐτῷ τινὰ ὑφῆκεν. 

ὕφηνε κατεσκεύασεν, ἐκ τὸ ὑφαίνω. 
ὑφηνίοχος (Ποια. 2 19) ἀντὶ τᾶ ἡ»ίο- 

χος. 
ὑφῆραν (απ ὑφήραν) ἔλαβο». 
ὑφήφασμαι ττικὸς παρακείµενος. ὁ- 

φαίνω ὑφωνῶ ὑφαγκα ὕφαμμαυ, ἔθος δὲ 
ἔχωσι» οἳ «4ττικοὶ πολλάκις ἐν τοῖς τοιύτοις 

ῥήμασι τρέπειν τὸ πρὸ τῦ µ σύμφωνο» εἰς 
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σ’ γίνεται ὕφασμαι. ἐπεὶ δὲ ἐδέποτε ὁ -άτ- 
τικὸς παρακείµενος ἔχει τὰ αὐτὰ φωνήεντα 
ἐν τῇ α καὶ ῥ συλλαβῇ, ἐτράπη τὸ υ εἲς 
αν καὶ γίνεται ὑφήφασμαι. 

ὑφίει συνεχώρει. 
ὑφιέμενον ἐνδιδόμενον, καὶ ὑφιέναι 

ὑπενδᾶναι. 
ὑφιζάνει ὑποκαθέζεται, ἐλαττᾶται. 
ὑφιζήσεις ὑποχαλάσεις, ἐνδόσεις' ' ἐξέ- 

χλινε τὰ γεῴδη καὶ μαλακὰ καὶ ψαμμώδη 
διὰ τὰς ἐσομένας ὑφιζήσεις ἐπὶ τοῖς βάρεσι 
τοῖς ἐπιτιθεμένοις”' (ο. ν. ἐφυλάξατο). 

ὑφιστάμενος βεβαιῶν, ἐπαγγελλόμε- 
νος" "δηλητηρίοις φαρµάκοις ἀνελεῖν τὸν 
ΗΠύρρον ὑφιστάμενος"' (οί. ν. Φαβρίκιος). 

ὑφιστάς ὑποστάς, ὑποτιδείς, 
ὑφίσταται ὑπισχνεῖεαι,. διαβεβαιδτωι" 

Αππιανός (t. Ρ. 80) 'ὃ δὲ ὑφίσταται γράµ- 
ατα διοίσειν διὰ τῶν ἐχθρῶν ἐς τὸ Ἰίαπι- 
τώλιον.”' καὶ αὖθις ''οἳ δὲ κωλύσειν ὑφίσαν- 
το τὰ ᾿Γωμαϊκὰ δύο σκάφη ὡς προεκδρα- 
µόντα τῷ παντὸς στύλ." 

ὑφοριιῶν ἀπαντῶν, ἐναντιάμιενο». 
ὑφορώμενοι" 'οἳ δὲ τὰ χρήματα ὄφο- 

ρώμενοι, καὶ φιλεῖν αὐτὰ ἀποδιδράσκοντες,' 
ἀντὶ τὸ μισᾶντες, παρατηρᾶντες, ἢ ὑπονο- 
ὄντες, προσδοκῶντες. 

ὑφορώμενος ὑποστελλόμενος, ἢ ἐννοῶν"' 
"καὶ δὲν ὑφορώμενος τὸν τῶν νεωτέρων 
έλωτα ταῦτα ἐτέλει σεμνῷ προσώπῳ"' (α 
ν. τραγήµατω. 

ὑφόωσιν ὑφωίνουσιν (Ποια. ε105). 
ὕφυδροι" Θυκνδίδης (4 26) '᾿ἐσένεον δὲ 

κολυμβηταὶ ὕφεδροι, καλωδίῳ ἐν ἀσκοῖς 
ἐᾳέλκοντες µήκωνα μεμελιτωμένην καὶ λίνε 
σπέρμα κεκομμένο». ὑπὸ τὸ ὕδωρ ὄντες. 

ὑφωμαδόν ὁμοθυμαδόν. ὁ δὲ τοῖς ὤμοις 
φέρω» ἐπωμαδόν» καὶ ἐπωμάδιος λέγεται. 

ὑψαγόρας ὑψίλογος" (Μεπαπά. p. 306) 
'"ἐχρῆτο δὲ κομπολογίαις, καὶ ὑψηγόρας τις 
ἦν καὶ τραχύς. ὁ δὲ Βῶνος κατ ἐδὲν τοῖς 
ῥήμασιν» ὑποχαλάσας ἀνεμίμνησκε τῆς ἐν 
ὀΣκυθίᾳ μάχης. 

ὑψαυχεῖν ὑψηλοφρονεῖν. 

ὑψηγόρε μεγαληγόρε. 
ὑψηλολογύμενοι" “ἀπειλόντων τε καὶ 

ὑψηλολογαμένων."' 
ὑψηλοτέρας ἁλαζονικωτέρας, ὑπερφερε- 

στέρας"' (αἱίκη. 3 ρ. 69) ᾿"ὑψηλοτέρας ἔγραψε 
Ἱαπανέως ἐπιστολάς, ἐπαρῦθεὶς ἢ χαυνωθεὶς 

68. 
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ἢ καὶ κεπφωθείς, ὑπὲρ ὧν τὸν Φεὸν πολλά- 
κις ὑπομιμνήσκω καὶ τὸ Gur. Phoen. 159) 
Ἰὼ Νέμεσι καὶ βαρύῤρομοι βρονταί συνε- 
χῶς βοῶ.". καὶ αὖθδις (8 ΑΙ. 1280) '"ῥψήλ 

ἐφρόνεις κἀπ᾿ ἄκρων ὠὡδοιπόρεις,, τυτέστιν 
ἐπ᾽ ἄκρων δακτύλων» ἔβωινες γαυριῶν, 'ὅτ 
ἐδὲν ὢν τᾷ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, κθτε «ρα- 
τηγοὺς οὔτε ναυάρχες μολεῖν ἡμᾶς «4χαιῶν 
ὅτε σᾷ διωμµόσω." 

ὑψηλότερος εὐδωιμονέστερος. 
ὑψηλιῶς µεγάλως. 
ὑψηρεφές ὑψηλόν. 

ὑψηχής ὁ ὑψωύχη». 
"ὀψηχέες ἳ ἵπποι. 

ὄψι εἲς ὕψος, καὶ ὑψᾶ ἐφᾳ ἕψες, 
ὑψιβρεμέτης ἐν ὄψει βροντῶν. 
Ὑψίζοντος ποταμῦ. 

ὑψίζυγας (Ἠοπι, 4 166) ἐν ὕψει 9ρό- 
νο» ἔχων. 

ὑψικάρηναι ὑψηλαί. 
ὑψικέρατα πέτραν, τητέσιν ὑψικέρα- 

τον», κατὰ µεταπλασμό». ἹΚυνθίαων ἔχων 
ὑψικέρατα πέτραν ριστοφάνης Νεφέλαις 
(603). 

ὑψίκερως. 
ὑψικρατεῖν τὰ ἐν τῷ ὄψει κρατεῖν. 
ὑψιμέδοντες ἐν ὕψει βααιλεύοντες, 
ὑψιπέτηλον ἐφ᾽ ἕψες τὰ φύλλα ἔχον. 

Hom. Ν 437. 

ὑψιπέτης ὁ εἷς ὕψος πετύµενος, ὑψιε- 
πετής ὑὲ ὁ ἀπὸ ὕψας πεσώ». 

ὑψιστάριος. ἀἄρεσίς τις 'Ὑψιστάριοι, 
οἱ τὸν ὕψιστον καλοῦντες. 

ὑψιφοίτης ὑψηλοπόρος, ἡ ὑψίφρων, 
ὑψόδι ἐν ὄψει. 
ὑψύροφος ὁ ὑψηλὸν ὄροφον ἔχω». 
ὕψος ἔπαρμα. καὶ ὕψος ἡμερῶν ἡ 

εὐημερία. «ἄαῤίὸ Ps. 55 9) "οἱ πολεμᾶντές 
µε ἀπὸ ὄψες. 

ὑψᾶ διάττει ἐν ὄὕψει ὁρμᾷ καὶ τρέχει. 
ὑψδτε ἀντὶ τῇ ὑψηλὸν αὐτὸν κηρύττετε. 

4αῤίὸ (99. 98 5) ''"ὑψᾶῆτε κύριον τὸν «φεὸν 
ἡμῶν», καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 
ποδῶν αὐτῆ." 

α ὑψώθητι ἀντὶ τῇ δεῖξον πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποις τὸ ὕψος σα’ «4αβίὸ s. 56 ϐ) ""ὑψώ- 
Φητι ἐπὶ τὸς ἐρανὲς ὁ Φεός.' 

ν ὑψώθητι ἀνεὶ τῇ ὑψηλὸς δείχθητι καὶ 
πάντων ὑπέρτερος. «4αβίδ φησι πρὸς τὸν 
Φεό», Theodoret. in Ps. 107 6. 

καὶ (Ποπ, Ε 772) 

Ρωμαίων, 

ὑψηλότερος -- Φαβωρῖνος 

ὕψωσεν ἐπῆρεν, καὶ ὕψωσες ἔπαρες 
ὑώδεις. οἱ Ἱπποκράτεας υἱεῖς ἑώδει τν 

νὲς --- Περικλῆς (ο, ν. τοῖς Ἱπποκράτε: 

ζω» βρέχω», ὑῶν δὲ χοίρων». 
Φάβιος. ὅτι Φάβιος ἸΗάξιμιος ἕπατε 

νεώτερος ὦν καὶ τὸν πρὸς Σι: 

μπας πόλεμον ἐγχεχειρισµένος, Φρασέτι» 
} ασφαλέστερο» τοῦ έργου ππροσαψα(ωνς 

ἐσφάλη, τρισχιλίων νεκρῶ» «ἀπιοκεάχων : 
πλείστων τοῖς Ρωμαίοις γεγενηµιένων. X 
βηλὴ τῶτον παραλύει τῆς ἡγεμονέας. ὁ ὁ 
τύτ πατὴρ ὁμώνυμος τῷ παιδί, ποῖ)-. 
ἐνηθληκὼς ἀνέκαφεν στρατείωις, ἐ9δεῖτο τῖ, 

βηλῆς ἀνεῖναι τῷ Φαῤίῳ τὰ ἐγκλήνιε 
αὐτὸς ἀναμάχεσθαι τὸ τὸ πατδὸς πτωῖορι 

κρείττοσιν ἔργοις ἑφιστάμενος. εἴξασα J 
βουλὴ αἰδοῖ tã ἀνδρὺς ἐπιτρέπει αὐθις τ. 
νέῳ τὴν τῇ πολέμου ἡγεμονίαν, πρεσβειτὴ 
αὐτῷ τὸν πατέρα ὑὁδσα, ὡς ἂν μή τι ο 
ἀπειρίαν σφάλλοιτο. καὶ ὃς ἀφικόμερος εἰ 
τὴν πολεµίω» ἀριστεεύει καὶ δρίαμβον κε 
τάγει. 

Φάβιος Ηίκτωρ σιγγραφεὺς' Ρωμαίω, 
τος λέγει ἄρχοντι “Ρωμαίων ιὴ ἐξεῖναι α.- 
ὁενὶ σφετερίσασθαι ἐκ τᾶ δημοσίη ὄτιῶν. 

Φαβῤρίκιος. ὅτι Φαβρίκιος τῆς ἐπὶ τὸ 
1Ιύρρο» σταλείσις ὀννάμεως ἁπιοδείκννται 
ἡγεμών, ἀνὴρ πάλαι ἐγνωσμένος τῷ βασις 
καὶ τῆς αὐτᾶ μεγαλοφροσύνης ἐναργὲς ἔξε 
»οχὼς σύμβολον. ἀντικωφεζομένω» γὰρ εἰ 
λήλοις τῶν στρατοπέδων νύκτα «φελάςς: 
ἀνήρ τις, εἴτε ἰατρὸς εἶτε ἕτερος τῶν πεα 

τὴν τράπεζα» τᾶ βασιλέως τεταγκιένων, ος: 
τὸν Φαβρίκιον ἀφίκετο δηλητηρίοις * 

κοις ἀνελεῖν τὸν Πύρρο» ὑφιστάμενος, { 

οἵἳ τις δοδείη πρὺς αὐτᾶ χρημάτων οψέλειε 

ὃν ὁ Φαῤῥίκιος ἀποσιυγήσας τῆς ἐγχειρί 
σεως ἀποπέμπει τῷ Πόρρῳ ῥέσμεον. γα 
σθεὶς δὴ ἂν. τὸ, πραχθὸν ὁ Πύρρος ένα ζο- 

σαι λέγεται | ότός ἐστι καὶ ἐκ ἄλλος Φς- 

βρίκιος, ὃν δυσχερέστερον ἄν τις παρατρί 
ψοι τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἡ τῆς συ»ήδες πε 
ρείας τὸν ἥλιον. ὁ δὲ Πύρρος τὸν περὶ εἰ 
παντὸς ἀναρρίψας κύβον τοῖς ὅλοις ἐσφάλ. 
Eutropius? 

Φαβωρῖνος “4ρλεάτα τῆς ἐν Γαλλω 
πόλεως, ἀνὴρ πολυμαθὴς κατὰ πᾶσαν πα. 
δεία», γεγονὼς δὲ τὴν τᾷ σώματος ἕξιν ὦ- 
ὀρόγυνος, ὃν φασιν ἑρμαφρόδιτον, φιλοοι- 
φίως µεστός, ῥηήτορικῇ δὲ μᾶλλον ἐπιθέωε 



φαγανὐφρώπω» -- φαινόλης 

νος, γεγονὼς ἐπὶ Τραϊανᾶ τὸ Καίσαρος, καὶ 
παρατείνας µέχρι τιῶν «4δριανᾶ χρόνων τᾶ 
βασιλέως. ἀντεφιλοτιμεῖτο γᾶν καὶ ζῆλον 
εἶχε πρὺς Πλύταρχον τὸν Χαιρωνέα ἐς τὸ 
τῶν συνταττοµένω» ῥιῤλίων ἄπειρον. γέ: 
γραπται Υᾶν αὐτῷ φιλύσοφά τε καὶ ἴστο- 
ρικά, ὧν πολὺς ἀριθμός. ἔστι δὲ καὶ τῶν 

Αιῤλέων» αὐτᾶ ταῦτα, περὶ τῆς Ὁμήρα φιλο- |; 
σοφίας, περὶ Σωκράτες καὶ τῆς κατ αὐτὸν 

ἐρωτικῆς τέχνης, περὶ Πλάτωνος, περὶ τῆς 

διαίτης τῶν φιλοσόφων, καὶ ἄλλα. οὗτος 
ἔγραψε καὶ γ»ωμολογικά. 

φαγανδρώπω» ἀκαθάρτων. 
φαγέδαινα νόσος λοιμική. καὶ φαγε- 

δαένη βοτάνη. 
φαγεῖν ζῶ»' "' Ἰόνιος ὄνομα, εἲς τὴν 

ἱππάδα τελῶν καὶ φαγεῖν ζῶν, συνήθης ἦν 
τοῖς ὕπατοις, κοιλιοδαίµων τε καὶ ταγη»ο- 
κρισοθήρας”' (ο, ν. Ἰάνιος). 

φαγήματα βρώματα" εἶδε φορτίον 
χλωρῶ» ἀκανθῶ», ἃ καμήλοις ἐστὶ φαγή- 
µατα. ἢ δὲ τὴν κεφαλὴν καθηκε. 

φαγύλιον µαρσίππιον. 
φᾶ δὲ σίδαρον παιδὸς ἐἑᾷ φύρδαν µε- 

στὸν ἔχθσα φόνα”' (ΑΡ 7 551). 
φαέδοντα τόκον ἐπιφανῇ καὶ κατα- 

πληκτικὸν τὴν πρόσοψι». 
φαέθω»ν λάμπων ἥλιος' «Σοφοκλῆς 

(ΒΙ. 823) ''πᾷ ποτὲ κεραινοὶ «{ιὸς ἢ πᾶ φαέ- 
Φω» ἥλιος, εἰ ταῦτ ἐφορῶντες κρύπτουσιν 
ἔκηλοι; οἷον ὁκ ἄγεσιν ἐς φῶς τὴν παρα- 
νοµία». καὶ Ὅμηρος (4734) “εὖτε γὰρ ή- 
έλιος φωέθων ὑπερέσχεῦε γαίης. δείκνυαι 
δὲ ὁ ποιητὴς σφαιροειδῆ εἶναι τὺν κόσμον. 

φαεινόν λαμπρό». "καὶ πλέγμασι φαει- 
νοῖς ἐκδεχόμενοι τὰ τρωκτά, κάρυα καὶ βα- 
λάνες. 

φαείνω λάμπω. 
Φαελερέα. οἳ. ν. φελαρέα. 
φαεσίμβροτος (Ποπ. {3 785) ὡς φέ- 

ρ8σα φῶς τοῖς ἀνθρώποις. 
φαεσφόρες φωτοφόρες, φωτὸς παρεκ- 

τικάς, γνώσει φωτιζόσας. 
φαδέ ὀξυτόνως, "αὐτὸ φαθὶ τᾶ μµόλω- 

µεν, αὐτό,' 4ριστοφάνης Ἱππεῦσι (29). 
Φαιακία ἡ χώρα τῶν Φαιάκων», ἡ νῦν 

λεγοµένη, Κέρκυρα. 
φαιάν. “ὃ δὲ σχηµατισάµενος ἐς τὴν 

φαιὰν ἐκείνην καὶ µέλαιναν στολή», τῶν µέ- 
χθι καὶ τῶν συνειδότω» ἐς πεντήκοντα συν- | ἐφεστρίδα. καὶ κλίνεται εἲς 8. 
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τεινόντων, πάντες συνετόλμων τὴν αὐτὴν 
ἐκείνῳ στολήν."' 

Φαίαξ ῥήτωρ. “4ριστοφάνης φησί (Βα. 
1974) "σοφός Υ ὃ Φαίαξ, δεξιῶς τ᾽ ἐκ ἀπέ- 
Φανε. δεινὸς ῥήτωρ ὅτως ὡς καὶ ἀποφυ- 
γεῖν ἐκ Φανάτε ἐπ αὐτοφώρῳ κρινόµενος" 
ἐκωμφδεῖτο δὲ ὡς παρακρόω» τὰ μειράκια. 
᾽συνερκτικὸς γάρ ἐστι καὶ περαντικὺς καὶ 
}νωμοτυπικὸς καὶ σαφὴς καὶ κρθστικός, κα- 
ταληπτικός τ᾽ ἄριστα τῇ Φορυῤητικϐ. ὄκην 
καταδακτυλικὸς σὺ τὸ λαλητικϐ,) 

φαιδιμόεντες (Ποπ. Ν 686) λαμπροί, 
καὶ φαίδιμος λαμπρός, ἰσχυρός. καὶ φ αι: 
δέµµω»ν λαμπρός. 

Φαίδρα ὄνομα κύριον. φαιδρά δὲ 
ἀντὶ τῇ λαμπρά, ὡς καὶ φαιδρός. 

φαιδρός καθαρός, λαμπρός. Φαἴδρος 
δὲ ὄνοιια κύριον. 

Φαίδρωνος. 
φαιδρωπόν τὸ τερπνὺν καὶ χάριεν 

πρόσωπο». 
Φαίδων ᾿Ηλεῖος φιλόσοφος, Σωκράτες 

ἀκηστής, ὃς ἦρξε τῆς Ἠλιακῆς ἀπ αὐτοῦ 
κληθείσης αἱρέσεως, ἥτις ὕστερον ἀπὸ Ηε- 
νεδήμα τῇ Ἐρετριέως Ερετριακὴ προσηγο- 
ρεύθη. τῆτον συνέβη πρῶτον αἰγμάλωτον 
ὑπὸ Ἰ»δῶν ληφθῆναι, εἶτα πραθεὶς πορνο- 
βοσκῷ τινὶ προέστη ὑπ αὐτᾷ πρὸς ἑταίρη- 
σιν ἐν “4φήναις. ἐντυχὼν δὲ Σωκράτει ἔξη- 
γβμένῳ ἠράσδη τῶν λόγων αὐτδ, καὶ αἰτεῖ 
λύσασθαι. ὃ δὲ πείθει «4λκιῤιάδην πρίασθαι 
αὐτόν, καὶ ἦν τὸ ἐντεῦθεν φιλόσοφος. διά- 
λογχοι δὲ αὐτᾶ Ζώπυρος, ἸΜήδιος, «Σίμω», 
Αντίμαχος ἤ πρεσβύτης, Νικίας, Σιµµίας, 
Αλκιῤιάδης, Κριτόλαος. 

φαῖεν εἴποιεν. 
φαίηµε» εἴποιμεν. καὶ φαίης κε (Ἠοπι. 

Γ220). 
φαικά' ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 204) "φαι- 

κὰ ὁ) αὖὐτ εὐτάρσοισιν ἐπ ἀστραγάλοισι 
γελώσαν.᾽) 

φαικοῖσιν φαιδροῖς  λαμπροῖς. 

φαιλώνης εἴλητὸν τοµάριον µεμβράινον 
ἡ γλωσσόκομον, ἢ χιτώνιο». φαιλώνης φαι- 
λώνα. οἳ, ν. φαινόλης. 

φαίνειν δεικνύειν, φανεροποιεῖρ. φαίνειν 
ἐπὶ λύχνω», καὶ ἐπὶ τοῦ συκοφαντεῖν. 

Φαίνιδος. | 

φαιγόλης χιτωνίσκος" οἳ δὲ παλαιοὶ 
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φαινόμενα. Πλάτων 
596 οχίτ)) ἔφη "φαινόμενα, οὗ μέντοι ὄντα 
γέ πε τῇ ἀληθεία,” ἀντὶ τοῦ φαντασίαν 
ἀποτελοῦντα, οὐ μέντοι γε ὄντα. καὶ «4ριςο- 
φάνης Ach. 440) "εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμί, {αι- 

πολιτείας κ’ {ρ. 

* ’ 

νεσθαι δὲ μή,” ττέςι μὴ ἀλλάξαι τὴν φὐ- 
τὰς ἁπτὰς ἀλλὰ πρὸς τὰς γειστὰς ἀφειρε σι» ἀλλὰ τὴν µορφή», 

Φαίνοπες. 

φαινόπας λαμπρύπες. 
φαίνω. σηµαίνει καὶ τὸ κατηγορῶν ἐξ 

οὗ καὶ συκοφάντης. 
Φαίνωνος. 

Φαίνωνψ, 
φαιόν χρῶμα σύνῶετον ἐκ µέλανος καὶ 

λευκοῦ, ἦγεν μήύινον. 
φατόν. ὅτι τῶν χρωμάτων τὰ μὲν ἁπλᾶ 

ἐστί, τὰ ἐναντία, ὡς τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέ: 
λα», τὰ δὲ σύνθετα, οἷον τὰ μεταξὺ τότων. 
καὶ γὰρ ταῦτα τῇ ποιᾷ μµίξει πρὸς ἄλληλα 
τῶν ἐναντίων ἀποτελοῦνται. καὶ ἔσιν αὐτιῶν 

τὰ μὲν ἐγγυτέρω τοῦ λευκοῦ, ὡς τὸ ξανθό», 
τὰ δὲ ἐγγυτέρω τοῦ µέλανος, ὡς τὸ κιυα- 
νοῦ», τὰ δὲ λοιπὰ μεταξὺ τούτων, οἷον τὸ 
ἐρυθρόν, τὸ φαιόν. οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν χυ- 
μῶν ἁπλᾶ μὲν τὰ ἐναντία οἷον τὸ γλυκὺ 
καὶ τὸ πικρό», τὰ δὲ ἄλλα μικτὰ καὶ µετα- 
ξύ. ἀλλὰ τοῦ μὲν γλυκέος ἐγγυτέρω τὸ λι- 
παρόν, τὸ δὲ ἁλμυρὸν τοῦ πικροῦ:. τὰ δὲ 
λοιπὰ τούτων μεταξύ. οὐ πάντως δὲ τὰ µε- 

ταξὺ καὶ µικτά. τὰ μὲν γὰρ μικτὰ καὶ µιε- 
ταξύ, οὐκέτι δὲ ἀνάπαλιν, οἷον ἐπὶ χρωιιά- 
των" τὺ μὲν γὰρ φαιὸν μικτὸν ὂν µεταξή 
ἐστι, τὸ μέντοι ἐρυθρὸν 3} πράσινο» οὐ πάν- 

τως ἐκ τῆς µίξέως τῶν» ἐναντίων }έγνεται, 

ἀλλὰ μεταξὺ λέγονται ὡς μηδετέρου τῶν 
ἄκρων» µετέχοντα. οὕτω καὶ ἐπὶ χυμιῶν µικ. 
τὸν μὲν τὸ ἁλμυρόν», ὡς οἱ ἅλες" ἐκ γὰρ πι- 

κροῦ τοῦ Φαλαττίη ὕδατος καὶ γλυκέος τὴν 
γεῦσιν ἔχασι" τὺ δὲ δριμὺ καὶ αὐστιρὺν καὶ 
ὀξύ, τῷ μηδετέρα τῶν ἄκρων αετέχειν, οὗ- 
τως εἰσὶ μεταξύ. εἴ τι δὲ ἄλλο ἐγγύς ἐστι 
τούτω», τοῦτο ἄχυμον εἶναι, οἷον τὸ πλαθα- 

ϱὸν ἤ τι τοιοῦτον. Philopon. ἵπ 3 de απίπια, 
M7b. 

ὁ μὲν ἂν ριστοτέλης ὀκτὼ καταλέγων 
εἴδη χυμῶ» δύο καταλείπει ἄκρος, τὸν γλε- 
κὺν καὶ πικρόν, καὶ ἓξ µέσας, ἐγγὺς κιὲν τᾶ 
γλυκέος τὸν λιπαρό», τὸ δὲ πικρᾷ τὸν ἅλμυ- 
ρό», ἐν µέσῳ δὲ σερυφνὸν αὐστηρὸν ὁριμὺν 
ὀξύ», ὁ δὲ Γαληνὸς ἐν τοῖς ἁπλοῖς ἄνρους 

|] 

φαινόμενα -- Φακεέ 

μὲν λέγει ὃ τὺν γλυκὺν καὶ πικρὺ» ἁλλὰ το 
ὁριμὺν καὶ ὀξύν. καὶ ὃ διαγωνᾶσε». οὁ κ 
γὰρ ὡς ἰατρὸς πρὸς τὰς ἁπτὰς επιεδῶν πεις 
τητας τότες ἐκάλεσεν ἄκρης: ἄκρον γρ ἓτ 
κατὰ μὲν δεριότητα τὸ ὁριιὺ κατὰ δὲ τι 
ξιν τὸ ὀξύ. ὁ δὲ οἷα φιλύσογος ἐκέτι πε 

/ ϱ, .) / * * 
xtc, ἅτως ἐποιήσατο τὴ» ἀντίίεσεν" «χρω 

7άρ ἐστιν ἐν τοῖς γευστοῖς τὸ γλεκὺ καὶ :' 
{ J — - σ- 

κρόν. ὁ δὲ Πλάτων κέχρηται τοιᾷδε τά 
ἑπτὰ λέγει χυρός"' τὸ γὰρ λιπαρὸν ἅωαα τ 
γλικεῖ συνάπτει, λέγων ὅτι τὸ ὑπαλεῖῃ- 

εἰ μὲν μετὰ ἡδύτητός ἐστι, ποεεῖ τὸ τλτε: 
. » εν, α * 2* 

εἰ δὲ ἄνευ ἠδύτητος, λιπαρόν. γλυικὴ ὃὲ -- 
4 , . ' 7ομεν οἷον τὸ μέλι, λιπαρὸν δὲ τὰ ἐλακωή: 

.. 1... 

ὀξὺ τὸ ὄξος, στρυφνὸν οἷον ἀχράδες, αεσι 
4 3 1 [ 4 3 ο. ͵ 

ϱὐν τὸν οἵνον, ἁλιμυρὸν τᾶς ἅλας, πικρ 
Ν ΄ ΄ η 3 Ν ΄ * 12 

τὸ ἀφίνδιον, ὁριὺ τὸ πέπερι. ἄκρα δὲ 1 
ει ὀξὺ καὶ ὁριωύ, πάρακρα σὲ ἐγγὲς πες 
τᾶ ὀξέος τὸ στρυφνόν, ἐγγὺς δὲ τὸ ὄριρέε 

τὸ πικρόὀν, παράµεσα δὲ ἐγγὺς κιὲν τὸ πι 
κρᾶ τὺ ἀλμερόν, ἐγγὺς δὲ τῇ στρεφνὲ τ 

} ’ J * . αὐστηρόν. μέσον δὲ τὸ γλυκύ. ἀρατίθησι 
ταῦτα τοῖς ἑπτὰ πλανήταις, τὸ κιὲν ὀξὲ τ 
ο (ο * J * — 4 2* 4 - 

οµῇ, τὸ ὁριμὺ τῷ “4ρει, τὸ πικρὸν τῇ ο: 
΄ ᾿ — 1 2 

Mivnm, τὸ γλυκὺ τῷ ἡλίῳ, τὸ ἁλμιρὸν τ' 
* ῃ . 1 — ⸗ * “φροδίῃ, τὸ αὐστηρὸν τῷ «4ιέί, τὸ στει 
φνὸν τῷ Κρόνῳ. τὴν δὲ αἰτίαν ὡς «λτας 
παρίδωμεν. 

ϕ / « 3 ν» 3 2 
φατὸς. ἸἨένιππος ὁ κενικὸς ἐπὲ τοσο: 

* . - 
τον τερατείας ᾖλασεν ὡς ἐοινύος ἆναλαδε 

σχῆκα, λέγων ἐπίσκοπος ἀφῖχίαι τῶν ἅπαν 

τανοκιένω» ἐξ ἀδεη, καὶ πάλιν κατιὼν ἀπιι 
- - - ΄ χ ς 

}έλλειν ταῦτα τοῖς ἐκεῖ ῥαύμοσιν. ἦν δὲ; 
J 3 1" 4 8 ' ' 

ἐσδής αὕτη φιαιὸς χιτὠν ποδήρης, περὲ ας 
- Ἱ- — 4 - * το ζώνη φοινικῆ, καὶ πῖλος «{ρκαδικὸς ἐτ 

τῆς κεφαλῆς, ἔχων ἐνιφασιένα τὰ ῇ στον 
χεῖο, ἐμβάται τραγικοί, πώγων ὑπερμεγέῦτς 
εν, . . 4 2 2 ῥάῤόος ἐν τῇ χειρὶ µελύ; Diog. 1,. 5107. 

Φαιστιῶνος πύλις. 
⸗ * ΄ .) 

Φαιστόὸς πόλις Κρύτης Όμηρος (γ 
5 * ΄ — ές Φωιστόν. μικρὺς δὲ λίδης εέγα κτν 
α * * J 

dnocoytu“ (ef. v. Mulbtoc). 

φακαῖ τὸ ἕνψημα τὰ φακῦ. δηλυκῶς 
ἑψῃδεῖσα, ἀρσεγικῶς ὑὲ ὁ ἀνέψητος. χε 

παροιμία "ἔπειτα πλυτῶ» ὑκέν᾽ ἠδεται φς: 
- 5 2 * ” 7* 

xnq̃t πρὸ τὸ ὁ) ὑπὸ τῆς πενίας ἅπυντά : 
* I — 2 

Πσθιεν. ἐπὶ τῶν πλεσίων γεγονότευν ὡπί 
περήτων., 

4 * 4 . 

Φακεέ βασιλεὺς Ἰσραήλ, ὃς ἐπολένηοι 
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ἐπὶ τᾷ ΠΠερσέως, πρός τινας πολλάκις ἆνθω- 
μολογεῖτο τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ μηδὲν ἑωρακέ- 
ναι φοβερώτερον Μακεδόνων φάλαγγος, καί- 

φάκελλον -- φαλλαίκιον 

τῷ χαξ, καὶ ἀνεῖλεν ἡμέρᾳ μιᾷ ἄνδρας 
δυνατὺς αφ , καὶ ἠχμαλώτευσε γυναῖκας καὶ 
σεαῖδας ατ΄ (4 Βερε. 16). 

, φάκελλον φορτίον, ij εὐάλωτον. Όεκυ- 
Φίδης (3177) "“φορᾶντες ὕλης φακέλλες πα: 
οέῤαλλον ἀπὸ τᾶᾷ χώματος.’ καὶ Ιώσηπος 
«Α.1.574) ""φακέλλες. ὅλης ξηρᾶς περιβα- 
λὼν τῷ χωρίῳ πῦρ ἐνῆκε.' 

φάκελλον φορτίον. “ὁ δὲ «πόλλων κε- 
λεύει ἀποδόσθαι τῷ Νικάνορι φάκελλο» βύ- 
Ώλου τετρακοσίω» χρυσῶν, καὶ τέφραν ἐρ. 
γάσασθαι, καὶ βρέξαντα τῷ τῆς ἸΜαρείας 
λέμνης ὕδατι ἐπιπλάσαι τὸς ὀφθαλμός' (εί. 
ν. ῥύῤλον). 

φάκελλος τὸ τῆς κεφαλῆς φόρεμα, ὃ 

καὶ φακιόλιον λέγεται. 
φάλα κόσμος τῆς περικεγαλαίας. 

φαλαγγαρχία αἳ δύο µεραρχίωι, ἆν- 
ὁρῶν ὅας'. τᾶτο ἔνιοι καὶ ἀπυτομὴν κέρα- 
τός φασιν, οἳ δὲ μέρος. πάλαι δὲ καὶ στρι» 
τηγίά ἐκαλεῖτο, καὶ ὁ ἠγόμενος σερατηγός" 
νῖν δὲ φαλωγγάρχης. 

φάλαγγες στίχες, τάξεις" οἳ δὲ τὸ ἐκ 
πλειόνων τάξεων ὁπλιτικὺν πλῆθος, λέγεται 

καὶ τὰ τῶν δακτύλων ἄρθρα καὶ νεὼς ὑπε- 
ρείσµατα. ἔνιοι καὶ τὺ ςρογγύλον ξύλο» καὶ 
σύμμετρον φαλάγγια. λέγεται καὶ τᾷ ζυγοῦ 
ὁ κανὼ» φάλωγξ, καὶ ἐπὶ τῆς νεὼς ἡ δια. 

βάθρα. καὶ ὁ ἀράχνης δέ, ὃν ἔνιοι φαλάγ- 
γιον. καὶ οἱ κύρακες δὲ παρὰ «ετικοῖς φα- 
λάγγια. 

φάλαγγες αἱ τάξεις, παρὰ τὸ πελάσαι 
ἄγχι. φάλαγγες δὲ τῶν νηῶν παρὰ τὸ σπᾶν 
εἰς ἅλα. 

φαλαγγηδόν (Ποπ, O 360) ὀίκην τά- 
εως. 

φαλάγγια. ζῷόν τι τῶν δακέτων ἐστὶ 
τὸ φαλάγγιον (οἱ. ν. θηρία). 

φαλαγγέτης. 

φάλαγξ δηλυκῶς ὁ ἀράχνης' Πλάτων 

“Ελλάδι "ἑἐοίκασιν ἡμῖν οἳ ρόμοι τότοισι τοῖσι 
λεπτοῖς ἀραχκίοις, ἃ τοῖσι τοίχυις ἡ φάλαγξ 
ὑφαίνει. 

φάλαγξ ἀράχνιόν τι. 

b 

ν λέεσι δὲ φάλαγ- 
γας καὶ τὰ ἄκρα τῶν ὑακτύλω», ἅπερ λέγει | 

Γπρὸς Φαλκιδίη τὸ δημάρχε εὑρημένος. Αριστοφάνης ἐν Βατράχοις (19349) "εἱλίσσετε 
ῥακτύλοις φάλαγγες ἱσεύτονα πηνίσματα." 
καὶ στρατιωτικὴ τάξις ἐκ μ΄ ἀνδρῶν" (Ρο- 
lyb. 99 ϐ) ''{εύχιος δὲ ὁ ὕπατος àûx ἑωρακὼς 
φάλαγγα τὸ παράπαν, ἀλλὰ τότε πρῶτον 

τοι γε πολλοὺς ὁ μόνον Φεασάμενος ἀλλὰ 
καὶ χειρισάµενος ἀγῶνας, εἰ καέτις ἄλλος." 

φαλακρός. καὶ φαλακρότερος εὖὐ- 

δίας. 

φαλακρώβατα. 
φάλανδοι φαλακροί: ἄνθος γὰρ ἡ λει- 

κὴ δρές. 
φάλαρα τὰς προµετωπίδας, τὲς ἁἆσπι- 

ὀίσκαες, τὴν κόσκτησιν τὴν κατὰ τὸ µέτωπον 
τῶν ἵππω». παρὰ δὲ Ηροδότῳ (1 215) τὰ 
περὶ τὰς γνάθες σκεπάσµατα. 

Φάλαρις “κραγαντῖνος, τυραννήσας δὲ 
Σικελίας ὅλης κατὰ τὴν »ῦ ὀλυμπιάδα, 
ἔγραψεν ἐπιστολὰς πάνυ Φαυμασίας. «4ἶλια. 
»ός φησι περὶ τότι ὅτι “{οξίας δὲ καὶ -- 

προση»έχόη (οἱ, ν. ἀναβολή). 
Φάλεκ κατὰ τὴν προφητικὴν φωνὴν τὸ 

ἥμισυ λέγει τᾷ χρόνε τῆς τᾷ Ἀριστᾶ παρθ- 
σίας' ἀπὸ γὰρ «4δὰμι µέγρι τᾷ κατακλυσιιᾶ 
ἐπὶ Νῶε ἔτη βσμβ’, ἀπὸ δὲ τᾶ κατακλισμᾶ 
ἕως τᾶ Φάλεκ ἔτη ψνή, ὡς γίνεσθαι ἔτη 
τρισχίλια. ἀπὸ γὰρ κτίσεως κόσμε µέχρι 
τῆς ἀναλήψεως τὸ κυρίη ἡμῶν Ἰησᾶ Ἆρι- 
στὸ ἔτη εφλγ. 

Φαληρεύς πολίτης Φαλήρω». 
φαληριόωσα (ἨΠοπι. Ν 799) εἷς ὕψος 

ἐπαιρομένη. 
γαληρίς ὄρνις λιμναία. ἐσχημάτισται 

ὐὲ παρὰ τὸ φαλόν. καὶ Φαληρῖται ἔθνος. 

᾿Φάληροι δῆμος τῆς ντιοχίδος, ἀφ᾽ ἑ 
ὁ ὁημότης Φαληρεύς. 

Φαλῆς ὡς Ερμῆς. Φαλῆς Φαλῆτος. 
ὥσπερ Ὅμηρος (1 3) ἥρμοσε κατάπληξιν τ 
φυγῇ καὶ ἑταίραν αὐτῆς ἔφησεν εἶναι, 'δε- 
σπεσίη ἔχε φύζα” εἰπών, "φόβα κρυόεντος 
ἑταίρη,' οὕτω καὶ ὃ κωμικὸς ἐκεῖδεν λα- 
ῥὼν τὼς ἀφορμὰς «Πιονύσῳ Φαλῆν ἑταῖρον 
εἶναί φησι" ἀκόλεθα γὰρ — πότῳ 
τὰ ἀφροδίσια. sch. Α Ach. 263. 

Φαλκίδιος νόμος ἐστὶ παρὰ Καίσαρος 
Γτεθεὶς Γαΐου Ὀκταβίου, πλείστη» καὶ νῦν 
Ἰσχὺν ἔχων εἰς τὰς τῶν κλήρων διαδοχάς, 

Φάλκων Φάλκωνος ὄνομα. καὶ εἶδος 

ἱέρακος. 

Φαλκωνίλλο ὄνομα κύριον. 
φαλλαίκιο» ποίημα αὐτοσχέδιον ἐπὶ 
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τῷ φαλλῷ ἀδόμενον. καὶ Φάλαικος (οἳ, ν. 
φαλλικά). 

φαλλικά τὰ ἐπὶ τῷ φαλλῷ ἀδόμενα 
μέλη. 

Ρ 

8 

υ 

{αλλίωνες δὲ εἲς τιμὴν τοῦ «4{ιονύσε 

οὕτω καλούμενοι ἀπὸ τῶν φαλλῶν τὸ «1ιο- 
»ύση. πολλίωνας δὲ ἕστερον αὐτοὺς παρα- 

{Φείραντες τὸ ὄνομα ὀνομάζεσι, 
{αλλού μόρια δερμάτινα" ἡ ξύλον ἐπί. 

µηκες, ἔχον ἐν τῷ ἄκρῳ σκύτινον αἰδοῖον. 
sch. Α Ach. 240. 

Γαλλοί αἰδοῖον σύκινον. ὕστερον δὲ ἐκ 
δερμάτων ἐρυθρῶν, σχῆμα αἰδοίᾳ ἔχοντες 
ἀνδρείη, καὶ τοῦτο ἑαντοῖς περι έµενοι ἔν 
τε τοῖς τραχήλοις καὶ µέσοις τοῖς μηροῖς 
ἐξωρχοῦντο, τιμὴν τῷ «4ιονύσῳ ἐν τοῖς «{ιο- 
νησίοις ἄγοντες Nonn. in Greg. Να. Ρ. 129). 

αλλοι όροι ἰδύφαλλοι, αὐτοκάῤόωλοι, 
ἰδέαι μησικῶν. καὶ οἳ μὲν--- φαλλοφύροι 

ἐκ βύῤλου δέρματος ἔσκεπον-.- στεφανού- 
µιενοι (οἱ. v. Φἤμος). 

φαλοί τὰ ἐπὶ τῶν περικεφαλαιῶν λαμ- 
πρὰ ἀσπιδίσκια, λόφοι δὲ αἱ τριχώσεις. 

φάλον τὸ προμετωπίδιον. 
φάλος ῥῶλος, ἢ λόφος, ἤ ὑπερέχαισα 

πέτρα ἐν Φαλάσσῃ. | 
Φαμέας ὄνομα κύριον' "τὰς προφυλα- 

κάς δὲ βλέπω» ὁ Φαμέας, ὤκ οὐκ ἄψυχος, 
ἐξέκλινε τὰς πρὺς τὸν Ἀκιπίωνα συµπλο- 
κάς᾽' (Ρο!γὺ. 36 5). 

{αμ έν λέγομεν. 
φάμωσσα”" (lo. Antioch. p. 845 Vales.) 

᾿ἀπέσκωπτον δὲ εἷς Ἰοβιωνὼν ᾠδαῖς καὶ 
παρῳδίαις καὶ τοῖς λεγομένοις φαμώσσοις.' 

Πάναι ἐν αὐτῷ ὑπολαμβάνειν' τὸ δὲ 
λέγειν ἑτέρῳ ὁηλοῦ». 

φάναι εἰπεῖν. 
φανάς τὰς ἐκλάμψεις. 
φανερῶς ἐναργῶς, ἑτοίμως' “Αριςοφά- 

νης Ὑεφέλαις (90) '᾿φανερῶς ἠκούσωτέ µε 
καλέσαντος."' 

φανή λαμπρά, καθαρά" Αριστοφάνης 
(Βοε]. 368) "ἵνα μὴ γχέσαιι εἷς τὴν σισύραν' ᾿ 
φανὴ γὰρ ἦν." 

Φάνης. ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς εἰσηνέχθη ὁ 
Φάνης αἰδοῖο» ἔχων περὶ τὴν πυγήν. ὃν 
ἔλεγο» ἔφορον τῆς ζφογόνα δυνάμεως, καὶ 
τὸν Ἡρικαπαῖον ἕτερον, καταπιόντα πάντας 
τὰς Φεάς, ὡς τὸν Κρόνο» (Nonn. in Greg. Να7. 
Σίε]. p. 194). 

φαλλικά -- φαντασία ὃ 

Φανίας ἢ Φαινίας Ἐρέσιας, φιλόσοφος» 
περιπατητικός, ριστοτέλες μαθητής. ἦν δὲ 
ἐπὶ τῆς ϱριά ὀλυμπιάδος καὶ μετέπειτα, ἐπὶ 
«4λιξάνδρε τὸ Π]ωκεδύνος, 

Φανίας ὄνοια κύριο». τῶν ἔστρατηγι 
κότω» τις οὕτως ἐκαλεῖτο. Ἠπτρ. 

φάνιον τόπος εἰς ὃν τὰ καὐάρµατα ἐξ 

έῥαλλον. 
Φανόδημος ὄνομα κύριον. 
φανός φαεινός. καταγγέλλων καὶ φανε 

ρὰ ποιῶν τὰ πράγματα καὶ µηνύων, ἀπὲ 
τᾷ φαίνειν, ὃ ἔσει συκοφαντεῖν. (Α Eq. 1261 
"ὅπως ἔσομαί σοι Φανὸς ὑπογραφεὶς ὃς 

{ ανὸν δὲ πᾶν τὸ φαΐνον ἐκάλεν. ἐκ 
ὁὲ τῶν ἁμπελύων τὰς λαιοιάδας κατεσκεία- 

— .. 

Χίο, 

(ον, ὁιὸ λέγεται φωνὺς ἀἁμπέλα Lys. 305). 

Φανοστράτη ο ηλυκόν. -“πολλόδωρος 
ἐν τῷ περὶ τῶν «49 ήνησιν ἑταιρῶ»ν ταύτι, 
φισὶν ἐπονρμάζεσθαι Φειροπύλη», ἐπειδὶ 

ἐπὶ τῆς πύλης ἑστῶσα ἐφδειρίζετο. 
φανότερον λαμπρότερο». 
Φανοτεῦσιν' ὡμολύγησε τὴν» ἄκραν 

αὐτοῖς παραδώσειν τὴν ἐν τοῖς Φανοτεῖσι 
(οί, ν. πρᾶδις). 

φαντάζομαι συκοφαντᾶμαι. ὅτως 4ρι- 
στοφάνης Ach. 830). ᾽Ἱπλέω τὸ φαντασθέν- 
τος ἡν ὃ διέφυγε. οἱ παλαιοὶ τὸ φαντά. 
ζεσθαι ἐπὶ τᾶ φένειν ἔλεγον. 

φαγτασία ὑπόληψις "εἰδὼς γὰρ ὅτι 
φαντασία περὶ αὐτόν ἐστιν ὡς ἔχοντα χρί- 
µατα με’ ἑαυτᾶ πλείω, ἡρμόσατο πρὸς τὴν 
ὑπόθεσιν ἐνδεχομένως.. καὶ αὖθις ἳ οἱ ὁἱ 
Ῥωμαῖοι μετὰ μεγάλης φαντασίας καὶ σιµ: 
παθείας τὸ δήμο προῆγο» ἐπὶτὰς πράξεις. 

φαντασία. }νωστικαὶ καὶ ζωτικαὶ κα 
ῥρεκτικαὶ δυ,άµεις τῆς ψυχῆς φαντασία καὶ 

αἰσθησις. ὁιαφέρυσι δὲ ἀλλήλων ὅτι ἡ μὲν 
αἴσδησις πρὺς τὺ ἐκτὸς ἀποτείνεται, ἡ δὲ 
φαντασία ἔνδον ἔχει τὴν :νῶσιν. καὶ ἡ κὲν 
αἴσθησις τὸ παρὸν μόνον καὶ ὁ ἀντιλαμβαά. 
νέται ἔξωφεν, τᾶτο οἶδεν' ἡ δὲ φαντασία 

παρὰ τῆς αἰσθήσεως λαρᾶσα τῶν αἰσθητῶν 
τὰς τύπες ἐν ἑαυτῇ τότες ἀναπλάστει. ὅδεν 
καὶ πιαθητικὸν γᾶν ὁ «4ριστοτέλης αὐτὴν 
καλεῖ, νῦν μὲν ὡς ἔνδον ἔχασαν τὸ γγωστὸν 
καὶ ἁπλῇ προσβολῇ ὥσπερ ἐκεῖνος ἐπιβάὶ- 
λασα», παν ητικὸν δὲ διότι μετὰ τύπων καὶ 
ἐκ ἀσχηματίστως γινώσκει. ἐκληθη δὲ φα»- 
τασία οἱονεὶ φανστασία τις σα. φαντασία 
γάρ ἐστιν ᾗ τιῶν φανθέντων στάσις" ἵστισι 



φαντασίας -- φαρµακός 
γάρ ἐν αὐτῇ τὰ ἔξω φανθέντα. ἑκατέρα δὲ 
αὐτῶν περὶ μερικὰ ἀποτείνεται" τὸ γὰρ λευ- 
κὸ» οἶδεν, à μὴν πᾶν λευκό». διαφέρει δέ, 
ὅτι ἣ μὲν τὸ ἔξω Ἡ δὲ τὸ ἐντὸς οἶδε. καὶ 
ᾖ μὲν φαντασία τῶν εἰ αἰσθήσεων δέχεται 
τὰς τύπας, ἑκάστη δὲ τῶν αἰσθήσεων µόνον 
τὸ ἔδιον αἰσθητὸν γινώσκει. Philopon. in 1 de 
anima, A2 a. 

φαντασία καὶ φάντασμα διαφέρει. φώ». 
τασμα μὲν γάρ ἐστι Φόκησις διανοίας, οἵα 
γίνεται κατὰ τὸς ὕπνας, φαντασία δὲ τύ- 
πωσις ἐν ψυχῇ, ν τατέσιν ἀλλοίωσις, ϐ γὰρ 
δεκτέον τὴν τύπωσιν οἱονεὶ τύπον σφραγι- 
σεήρος, ἐπεὶ ἀνένδεκτόν ἐστι πολλὲς τύπας 
κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι. νοεῖ- 
ται δὲ φαντασία ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὰ 
τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυ- 
πωµένη καὶ ἐναπεσφραγισμένη, οἵα ἐκ ἂν 
ένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος. τιῶν δὲ φαντα- 
σιῶν αἲ μέν εἶσιν αἰσθητικαὶ αἲ δὲ ὄ, αἲ- 
σῶ ητικα) μὲν αἲ δἱ αἰσθητηρίο 1 Ἶ αἰσδητη” 
ρίων λαμβανόμεναι, εκ θα δὲ αἲ 
διὰ. τῆς διανοίας͵ καθάπερ τῶν ἀσωμάτων 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν' λόγῳ λαμβανομένων 
MDiog. Ε.. 7 50). 

φαντασιοσκοπεῖς. 

Φαντασίωνος, 
4 ανῶ» πατηγορήσω». “4ρισοφάνης (Αοὶι. 

908) μικρός γε µῆκος ὅτος, ἀλλ ἅπαν κα- 
κόν. τὸν Νίκαρχύν φησι. 

φάος φῶς' -'-ὦ φάος ἀγνὸν καὶ γῆς ἰσό- 
κοιρος ἀήρ, ὡς οι πολλὰς μὲν θρήνων ᾧ- 
δὰς πολλὰς ὁ᾽ ἀντήρεις | ᾖσθε στέρνω» πλα- 
}ὰς αἱμασσομένων, ὁπότων ὀνοφερὰ »ὺξ 
ὑπολειφὺῇ,” ἡ Ἠλέχτρα φησί (86), λέγει δὲ 
ὅτι εἓ διαλείπω νυκτὸς καὶ ἡμέρας κλαίησα, 
καὶ αὖθις Eq. 979) “"ἠδιστον φάος ἡμέ- 
οας ἔσται τοῖσι παρᾶσι. 

φάραγξ τὸ τῆς γῆς βάραθρο», ὅπερ 
ὅταν ὕδωρ ὀέξηται, ἀφανίζει αὐτό. sch. in 
Α Eq. 248. 

φάραγξ ἡ κοιλότης τῆς γῆς, ἀρσενικῶς" 
(Theophyl. Sim. 2 ϐ) toũ Περσικοῦ τὴν ἐπι- 
φορὰν ἀποκλίνοντος διὰ τὸν παραβραβεύ- 
οντα φάραγγα,' τοτέστι διορίζοντα. 

Φαραώ. οὕτως ἐκαλοῦντο πάντες οἱ βα- 
σιλεῖς «4ἰγύπτυ ἀπὸ τοῦ πρώτα Φαραώ. 

Φαρές ὄνομα κύριο». 
φαρέτρα βελοθήκη οἱονεὶ φάρος τῶν 

τιτρωσκόντων. 
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Φαρισαῖοι οἱ ἑρμηνευόμενοι ἀφωρισμέ- 
νου, παρὰ τὸ μερίζειν καὶ ἀφορίζειν ἑαυτὰς 
τῶν ἄλλων ἁπάντων εἴς τε τὸ καδαρώτατον 
τοῦ ῥίου καὶ ἀκριβέστατον καὶ εἷς τὰ τοῦ 
»όμα ἐντάλματα. τὸν δὲ αὐτὸν βίον µετήρ- 
χο»το καὶ οἱ γραμματεῖς, παρ οἷς καὶ πο- 
λιτεία ἡ αὐτὴ ἐγκράτειά τε καὶ παρθενία, 
»ηστεία δὶς τοῦ σαβῥάτε, ξεστῶν καὶ πινά- 
χω» καὶ ποτηρίω» καφαρισµοί, ἀποδεκατώ- 
σεις τε καὶ ἀπαρχαὶ καὶ ἐνδελεχεῖς εὐχαὶ καὶ 
τὰ λοιπά, ὑπεξαιρθμένω» δηλονότι τῶν θαν- 
κκασίων ᾿Ἑσσαίων ὡς ὑπερτέρων σφόδρα καὶ 
λίαν ὑπερκειμένων. ἂν δὴ Φαρισαϊκὴν ὡς 
ἄρισεον πολιτείαν ὁ Παῦλος ζηλώσας εὖ 
µάλα σεμνύνετωι, φάσκων ''Ἱσραηλίτης εἰμί, 
φυλῆς Βενιαμίν, Εβραῖος ἐξ ᾿Εβραίω», κα- 
τὰ νόμο» Φαρισαῖος"' (Οεῴχεπιν ρ. 201). 

Φαρισεύς καὶ Φαρισαῖος. 
φαρμακᾶῶς μνρεψεῖς. 
φαρμακεία λέγεται ὅταν διά τινος 

σκενασίας Φαωνατηφόρα, πρὸς φίλτρο» ἢ ἄλ- 
λως, ὁοῦῇ τισὶ διὰ στόματος. 

φαρμακείαως γοητείας' “πάντα ὁ) ἦν 
πλήρη ἀρχομένης φαρµακείας ῥιπτούντων 
ἑαυτοὺς εἲς τὰ φρέατα καὶ κατὰ κρημνῶν" 
(οί. ν. περιπέτεια). 

φαρμακεῖς. ''τοὺς οἰνοχόους τούσδε 
ἡγησάμενοι φαρμακεῖς, καὶ πιστεύσαντες τε- 
Φνάναι τοὺς καφεύδοντας, τοὺς «4ἰτωλοὺς 

ἀπέκτειναν'' (εἰ. ν. προσήκω»). ''φαρμακεῦσί 
τε πατρῴοις πολλὰ ὠμιληκυῖα. 

Φαρμακίας ὄνομα κύριο». 
φαρμάκοισι παρὰ "Ἡροδότῳ (4 98) 

ἀντὶ τοῦ ῥαφαῖς. 
φάρμακο» παραμνδία, ὁμιλία, εἴρηται 

δὲ ἀπὸ τοῦ φέρει τὴν ἄκεσιν, ἢ ἀπὺ τῶν 
ἀνθέων. Erocop. Gotth. 4 11) "ἀγγεῖον δὲ 
Φείῳ τεκαὶ ἀσφάλτα ἐμπλησάμενοι καὶ φαρ- 
µάκα, ὅπερ Ἰήῆδοι μὲν νάφδαν καλοῦσιν 
Ἓλληνες δὲ Μηδείως ἔλαιον. καὶ αἶδις 
πίστα τε ἦν καὶ δεῖον, καὶ ὅσα φάρμακα 
ὀυνατὰ ἦν κινῆσαι φλόγα πολλήν."' «ἄριστο- 
φάνης 68ος]. 760) ''οὐδ᾽ ἂν εἰ τὸ φάρμακον 
ἔευχες, ᾧ “Ιυσικράτης μελαίνεται,” ὡς τοῦ 
ἀυσικράτες φαρμάκῳ τινὶ μελαίνοντος αὖ- 
τοῦ τὰς πολιάς. 

φαρμακός ὁ ἐπὶ καθαρμῷ πόλεως ἆναι- 
ρούμενος" ὃν λέγεσε κάθαρµα. καὶ φαρ- 
μακοῖσι»' Αριστοφάνης (Βατ. 743) "καὶ 
πονηροῖς κὠκ πονηρῶ» εἲς ἅπαντα χρώμε- 
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νος, οἷσιν ἡ πόλις πρὸ τοῦ οὐδὲ φαρμακοῖ: 
σιν εἰκῇ ῥᾳδίως χρήσαιτ’ ἄν. τυτέστι τοῖς 
λεγομένοις καθάρµασι. 

Φάρμακος ὄνομα κύριον. «Ίνσίας φησί. 
δύο ἄνδρας 4δήνησιν ἐξῆγον καθάρσια ἐσο- 
μένος τῆς πόλεως ἐν τοῖς Φαργηλίοις, ἕνα 
μὲν ὑπὲρ τῶν» ἀνδρῶν ἕνα δὲ ὑπὲρ τῶν γυ- 

ναικών. ὅτι δὲ ὁ ὄνομα κύριόν ἐστιν ὁ Φάρ- 
µιακος, ὁΠλον' ἱερὰς γὰρ φιάλας τοῦ Ano)- 

λωνος — καὶ ἁλοὺς ὑπὸ τῶν περὶ τὸν 
Αχιλλέα κατιλεύσθη, καὶ τὰ τοῖς Ῥαργη: 
λίοις ἀγόμενα τότων ἀπομιμήματά ἐστιν" 

Ἴστρος ἱστορεῖ. «{πιιοσθένες δὲ ἐν τῷ κατὰ 
Ἀριστογείτονος (α 90) λέγοντος "οὗτος οὖν 
αὐτὸν ἐξαιρήσεται ὁ φαριακός᾽ Σίδυμος 
προπερισπᾶν ἀξιοῖ τοὔνομα" ἀλλ ἡμεῖς οὐχ 

εὕρομεν οὕτω πεν τὴν χρῆσι». φαρμακῶ »- 
τα δὲ /ημοσθένης κατὰ Στεφάνι (416) 
ἔφη. ἔστι δὲ Γαρμακῶν ὁ ὑπὸ φαρμάκων 
βεβλαμμένος, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐν τέ Νό- 

μων ὑποσημαίνει. Harp. 
φαριιακές τὲὸς δηµοσίᾳ τρεφοµένους, 

οἳ ἐκάθαιρον τὰς πόλεις τῷ ἑαυτῶν φύνῳ. 

“ριστοφάνης Β4. 1140) ] ὥσπερ δημοσίους 

τρέφεις, καν᾽ ὅταν μή σοι τύχοι ὄψον ὄν, 
τούτω» ὃς ἂν ᾗ παχύς, ψύσας ἐπιδειπνεῖς." 

φαρμάξας ποτίσας, 7οητεύσας. καὶ 

φαρμαχὺθείς ἡ µετοχή. 
, φαρμάττων γοητεύων" | 
ὅτος ἐχδειματῶν καὶ φαρμάττων σφίσι τὸ 
στρατόπεδον. 

φαρμεθίπαρ «4ἰγυπτίοις ὁ κατὰ 'Ῥω- 
µαίες ἀπρίλιος. 

Φάρνσοτις ποταμὺὸς ὁ τῇ Νικαίᾳ παραρ- 
ρέω». 

φάρος ἑμάτιον, περιβόλαιον, ἀπὺ τᾶ φέ- 
ρισδαι ἡ τῇ ὑφῇ ἀρηρέναι. λέγεται δὲ ἐπὶ 
γυναικός. 

Φάρος ποταμὸς Κιλικίας, ὃ 
πλέθρα }Υ, καὶ Πύρωμος ποταμός, ἃ τὸ εὖ- 
ρος στάδιο», καὶ Χάλος ποταμός, ὃ τὸ εὖ- 

* 
τὸ ένρος 

—X 

ρυς πλέθρα, πλήρης ἰχδύων ιιεγάλων καὶ , ὑπάρχειν vtidoç.“ 

'τορες τῇ τύπε, καὶ Φασιανοὶ κατάλογοι πραέων (Χ Απαὺ. 1 4 1! οἱ 9). 

Φάρμακος -- φασιανικός 

λείοις Φαρσαλίσιν Έκτορα πώλοις ὁστέα 
4αρδανικῷ ὁρυπτόμενον πεδίῳ."' 

φάρσος κλάσμα, τρύφος, ῥάκος, πτε- 
ούγιο», ἀκρωτήριο»' (ΑΡ 6209 "καὶ φιλο- 
ὁέπε φάρσος ἅμα στελεξᾷ χῆρο» ἐλαϊνέν." 

φαρυγίνόην ὡς ἀριστίνδη»’ σκώπτον- 
τες γὰρ τὴν γαστριμαργίαν τῶν χορευτών 
Αττικοὶ ὅτω λέγασι. 

φάρυγξ φάρυγγος γράφεσιν οἱ πολλοί 
οἳ δὲ γράφεσι φάρνξ φάρυγος. φάρεγξ ὅτι 
μὲν Φηλυκῶς λέγεται, σηµαίνει τὴ» κερίως 
φάρυγγα" ἢ δέ ἐστιν ἡ ἁχανία ἡ κιετὰ τὴ, 
τῆς γλώττης ῥίζαν. ὅτε δὲ ἀρσενικῶς, σε 
µαίνει πολλάκις τὸν λάρυγγα" ἔστι δὲ ὁ λά 
θυγξ τὸ ἔσχατον τῆς τραχείας ἀρτιοίας, 
ὕπερ ὑπὸ τῶν τριῶν χύνδρω» περιέχεται, 
τῷ τε ἀρυταινοειδᾶς καλεκιένε καὶ τὸ ὦν- 
ροειὸξς καὶ τᾶ ἀνωνύμα, οἵτιες συστελλό- 
µενοι καὶ ὁιαστελλόκενοι ὑπὸ τῶν ἐκεῖ μιῶν 
τὴν Γωνὴ» ῥυθμίζεσι». ὑπὺ γὰρ τῆς τοιᾶσ- 
δε τάτων ἀναστολῆς καὶ ὁιαστυλῆς ἡ α. μιᾶλ- 

λον ἢ Πττον εἰδοποιεῖται ἡ φωνὴ κατά τι 
τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρὺ καὶ εἴ τε ἄλλο περὶ 
αὐτὴν Θεωρεῖται εἶδος. Philopon. in 2 de ani- 
ma, Μ1α. 

φάς εἰπών. 
Φασάηλος ὄνομα κύριο». 
φάσγανον ξίφος. (ΑΡ 6307) και ψηκ- 

ὁ ἄνθρωπος | τρα» ἄκιτιν ἀπέπτυσε καὶ λιποκόπρως φασ- 
γανίδας καὶ τὰς συλόνυχας ὄνυχως. 

Φάσηλις ὄνομα νήσε, καὶ Φασηλίτης 
ὅ ἀπὸ τῆς αὐτῆς νήσε. καὶ παροιιέα ""φα- 
σηλιτῶν Φῦμα, ἐπὶ τῶν εὐτελῶν καὶ ἀναί. 

ων τίδεται" Φασηλίτας γὰρ τάριχον τῷ 
Κυλάβρα Φύειν φησὶ Καλλίμαχος ἐν Βαρ- 
βαρικοῖς »ομέμοις. 

εττ (Α Ῥαο, 1144) '"ἄφευε τῶν φασηλῶν, 
ὦ γύναι, τρεῖς χοίνικας.. 

φασί λέγεσι, Φᾶσις δὲ ποταμκὸς Σκε- 

ΓΦίας. καὶ λέξις, µήνυσις, ἤ δημόσιον ἔγκλη- 

"μηδαμῇ μηδὲ φάσι 
καὶ Φασιανοέί οἱ οἰκή- 

μα. φήμη, λόγος" 
ς 

φάρος. ἀρσενικιῶς λεγόμενος τὸν ἐν 4λε- | οἱ ἀπὸ τᾶ Φάσιδος παρὰ Ἰενάνδρῳ. 
ξανδρεία φάρο» σηµαίνει, ὃν ἀνέστησεν ἐπὶ 
Πτολειαίη βασιλέως «4ἰγύπτα Σώστρατος 
«Πεξιφάνες ΙΚνίδιος, ἐν Φάρῳ τῇ νήσῳ Πἱρω- 
τέως, ὅτε καὶ Πύρρος ὁ ἀπὸ '4χιλλέως τὴν 
δυραστείαν τῆς ᾿Ηπείρυ παρείληφε. 

Φαρσαλίσι"' (ΑΡ72) "καὶ τὸν 4χιλ- 

Φασιάδης. 
φασιανικός"' ριςοφάνης Ὄρνισι» (68) 

᾿᾿ἐπικεχοδὼς ἔγωγε φασιανικός. συκοφάν- 
της, παρὰ τὸ φαίνειν. μετὰ φασιανῶν εὗρι- 
σκόµενος' ἔστι δὲ καὶ τᾶτο ὄνομα. ἔπαιξε 
δὲ παρὰ τὸ φαίνεσθαι αὐτθβ τὸ σκῶρ. φι- 



φασιανοί -- φατρία 

σιανὸς ὂν ὁ συκοφάντης, παρὰ τὴν φάσιν 
Ἰ παρὰ τὸ φαίνεν. ἔστι δὲ καὶ πόλις Ὕκυ- 
Φίας Φᾶσις, ὁμώνυμος τῷ ποταμῷ. 

φασια»οί ἀλεκτρυόνες, καὶ ὄρνεις τι- 
νές' 4ριςοφάνης (Νας. 108) "εἰ δοίης γέ µοι 
τὸς φασιανές, ὃς τρέφει .«Πεωγόρας, ἐπὶ 

τῶν εἴς τι πρᾶγμα ἁπαγορευόντω». εκ εἰσὶ 
δὲ ἵπποι φασιανοί, ἀλεκτρυόνες μέντοι. ἵπ- | 
ποι δέ τινες εἶσὶν ἀλεκτρυύνας κεχαραγµέ: 
νοι" τότας ἂν λέγει. {εωγόρας δὲ ὄνομα κύ- 
ριον. ἑνὺς τῶν Φήνησι πολιτευοιιένων» τότε" 
πατὴρ δὲ ὅτος ἦν “4νδοκίδη τὸ ῥήτορος. 
«δηλον δὲ εἰ καὶ ὄρνεα ἔτρεφεν ὁ .«{εωγό- 
θας. ἔνιοι δὲ ἀξιοῦσιν ἵππες εἶναι τοὺς φα- 
σιανούς" καὶ εἴπερ ἐστὶ τοῦτο μὴ κατεψευ- 
σµένον, οἰκεῖον ἂν εἴη τοῦτο τῆς τοῦ νεανί- 
σκε σπεδῆς. οἱ δὲ περὶ 4ρίστεαρχον ὀρνίθων 
τι γένος. ὁ δὲ «{εωγόρας τρυφερός τις" 
Πλάτων» Περιαλγεῖ 'τώ Φεῖε Π]όρυχε, τέως 

γὰρ εὐδαίμων ἔφυς, καὶ Ἰ λαυκέτης ἡ ψῆτ- 
τα καὶ «Πεωγόρας, οἳ ζῆτε τερπνῶς, οὐδὲν 
ἐνδυπούμενοι  Εὔπολις ἐν ὐτολύκῳ ὡς 
καὶ διὰ Ἰήυρρίνων ἑταίραν τὰ χρήκατα 
ἀποβεβληκότα. φασιανοὶ δὲ οἱ ἔχοντες ἐν 
τῷ μηρῷ φασιανὸν ἵπποι. ΟΦᾶσις δέ ἐστι 
ποταμὸς Φκυδίας, ὅπε καλοὶ ἵπποι γίνον- 

ται. φάσις δὲ µήνυσις, ἀγγελία" καὶ κλίνε- 
ται φάσιος. 

φάσις ἐστὶν ἣν ποιεῖταί τις πρὸς τὸν 
ῥοκοῦντα ὑπορύττειν δημόσιο» μέταλλον ἢ 
χωρίον ἢ οἰκίαν ἢ ἄλλο τι τῶν δημοσίων: 
ἔτι δὲ καὶ οἱ τοὺς ἐπιτρόπης τῶν ὀρᾳ ανῶν 
αἰτιώμιενοι παρὰ τοῖς ἄρχασι» ὡς οὐ δεόν- 

τως µεμισθωκύτας τὸν τῶν» ὀρφανῶν οἶκων 

προφαίνειν λέγονται. 
/άσις λέγεται μὲν καὶ ἐπὶ δημοσίου 

ἐγκλήματος, ὅταν τις ἀποι[αίνῃ τι τῶ» δη- 
κοσίων» ἔχοντά τινα μιὴ πριάµενον, λέγεται 
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρᾳανικῶν οἴκω». ὅτε γὰρ 
μὴ ἐκμισθώσαιεν οἱ ἐπέτροποι τὸν οἶκον τῶν 
ἐπιτροπευομιένων, ἔφαινεν αὐτὸν ὁ ῥθλόμε- 
νος πρὺς τὸν ἄρχοντα, ἵνα µισθωῦῇ": ἔφαινε 
δὲ καὶ εἰ ἐλάττονος ἡ κατὰ τὴν ἀξίαν µε- 

μίσθωτο. τοῦ μὲν οὖν προτέρη τὰ μαρτύρια 
ἔνεσειν εὑρεῖν παρά τε «Πεινάρχῳ καὶ «Ίη- 
οσῦένει, τῆς ὀἐπερὶ τῶν ὀρφᾳανικῶν» οἴκων 
φάσεως παρὰ «{υσία πρὸς τὴν φάσιν τοῦ 
ὀρφανικοῦ οἴκε. 

φασκώλιον ἱματιοφορεῖον. φάσκωλον 
δέ ἐστι κιαρσίππιο», ὡς Ἰ]σαΐος καὶ 4νσίας 

ι 
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εἴρηκεν. ἢ δημόσιο» χρήμα τὸ συναχὺὲν εἲς 
ἀπόθεσιν,. "καὶ πρός γε μεστὸν κατὰ τὸ 
πλέον καὶ ἐπβριθέστερον ποιῶν τὸ φασκώ- 
λιον”' "4γαθίας ἐν ἱστορίᾳ (4 33). 'ὃ δὲ τρί- 
ποδας ϱ) ἐκπονήσας, καὶ ἐμβαλὼν εἰς τιφα- 

σκώλιον”. (ο, Pausan. 4 12 9). 
φάσκων λέγων. 
φάσμα" "ὁ δὲ ἕτερος ταῦρος ἐμυκήσατο 

κακὺν φώνημα 1 άἅρμῳ, καὶ ἔδοξε τράγος 
εἶναι, κὴ τωῦρος, ἐκεῖνο τὸ φάσμα” απι- 
blich. Babylon.). 

φατέ λέγετε. Πολύβιος (3 69) ᾿'φατέον 
ἡγειόνος ἆγαθοῦ ἔργον εἶναι τὸ μὴ δεῖν µη: 
ῥέποτε χωρὶς προθέσεως μηὸ᾽ ἐκ πάσης 
ἀφορμῆς ποιεῖσθαι τοὺς ὁλοσχερεῖς κινδύ- 
νυν καὶ μάλιστα εἰ τυγχάνοι τις ὤν ἆπια- 
ράσκευος. 

Ράτις φήμη λόγος" Σοφοκλῆς «ΑΙ, 187) 

ἀλλ’ ἀπερύκοι Φοῖβος 4ργείων φάτι»,' τὴν 
όσον τοῦ «ἴαντος. καὶ αὖθις (ΑΡ 7 239) 
“"θεῖσθαι λέξωνδρον ψευδὴς φάτις, εἴπερ 
ἀἁληθὴς Φοῖρος. ἀνικήτων ἅπτεται οὐθ) Ai. 
δης.' καὶ αὖθις Σοφοκλῆς (ΑΙ. 850) ''τήνδ᾽ 
ὅταν κλύῃ φάτιν, τὴν ῥῆσι». 

φάτνη ἡ τράπεζα. "τὴν Αντωνία ὃερα- 
πεύων καὶ ὑπαικάλλων ἅμα φάτνη» (οί, νγ. 

..Λ. 

᾽4λβιος). «4ἰλιανός ''καὶ οἱ Ἡεσσήνιοι τοὺς 
ἐκ τῆς αὐτῆς φάτνης οἱονεὶ ἐδηδοκότας ἐξή- 
λασαν’' (τΏτέςι τοὺς ᾿Επικαρείης), '᾿λυμεῶ- 

νας τῶν νέων» εἶναι λέγοντες"' (ο ν. ᾿Επί- 
κερος). 

{ατνώμιάτα σανιδώµωτα, στέγη ὁιά- 
γλυ(α. 

Γατνωτόν σανιδωτόν. 
{ατρία σύνταγμα. ἡ φιλὴ ὀιήρηται 

εἲς ὁ’ κατὰ τὰς ὁ' ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἑκά- 
4 4 / { ΄ . ς 

στη δὲ διαίρεσις εἲς γ΄, ὥς γίνεσθαι τῷ κα- 

τὰ τοὺς ῇ μήνας τοῦ ἐνιαυτοῦ" καλεῖσθαι 
δὲ τριττύας καὶ φατρίας, 

”'"4ναστάσιος σιλεντιάριος ὁ μετέπειτα 
4 ή 4 * ο ΄ 

βασιλεύσας, ἐπὶ Εύφημίά πατριάρχα Κων- 
σταντινουπόλεως καθέδραν κατασκενάσας, 

3 2 ΄ « 4 2 ⸗ 

μετὰ τινῶν ἐφατρίαζεν. ὁ δὲ Εὐφήμιος µε- 
τὰ ἀπειλῆς λέγει αὐτῷ ἢἤ ἐν τῇ ἐκκλησία ἵς λέγει αὐτῷ ἢ ἐν τῇ ἐκκλησέᾳ 
Φαμίζοντα τὰ ταύτης οονεῖν, ἡ μηὸ’ ὅλως 
ἐπιῤβαίνειν πρὸς τὺ διαστρέφειν τὺς ἀπειρο- 
τέρης' εἰ δὲ παρὰ ταῦτα πράξειας, ἐκτεμών 
σα τὴν κόµην τοῖς δήµοις σε δριαμβεύσω. 
ἔκτοτε ἠσυχίαν ἡ ἦγεν' ἀντείχετο γὰρ τῆς Εὐ- 
τυχᾶς ὑόξης."', 
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φαύλη κηλίς, “4ρριανός (Ιπά. 20) '"ἐδε- 
δει μὴ διαφθαρῇ ὃ στόλος 4λεξάνδρα, καὶ 
à φαύλη κηλὶς αὕτη τοῖς ἔργοις αὐτᾷ τοῖσι 
µεγάλοισι» ἐπιγενομένη τὴν πᾶσαν εὐτυχίαν 
αὐτᾶ ἀφανίσοι. ἀλλ ἐκνικῆσαι γὰρ αὐτῷ 
τὴν ἐπιθυμίαν τῦ καινόν τι ἀεὶ καὶ ἄνοπον 
ἐργάζεσθαι.. φαύλη οὖν κηλὶς οὐχ ἡ τυ- 

χδσα. 

φαυλία ἡ κότινος. καὶ ἁπλῶς εἶδος 
ἐλαίας. 

φαυλέζει εὐτελίζει, χλευάζει. 
Φάυλλος ὄνομα ὁροκέως ἀρίστη όλυμι- 

πιονίκε’ ριστοφάνης Vesp. 130/) ὅτε τὸν 
δρομέα Φάυλλον ὢν βούπωις ἔτι εἶλον διώ- 
χω» λοιδορίας ψήφου δυοῖν.” ἦν δὲ καὶ 
ὁπλιτοδρόμος περιώνυµος, ὃν ἐκάλεν .ὁδό- 

µετρο». ἦν δὲ καὶ πένταθλος, ἐφ᾽ οὗ καὶ 
ἐπίγραμμα (ΑΡ append. 207) ᾿"πέντ ἐπὶ πεν- 
τήκοντα πόδας πήδησε Φάνλλος, δίσκευσεν 
δ ἑκατὸν πέντ ἀπολειπομένων.' ἐγένετο δὲ 
καὶ ἕτερος ἀθλητής, καὶ τρίτος ὁ λωποδή- 
της. Αριστοφάνης χαρνεῦσιν (208) '"οἴμοι 
τάλας τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν' οὐκ ἂν ἐπ ἐμῆς 
γε νεότητος, ὃτ ἐγὼ φέρων ἀνθράκων φορ: 
τίον ἠκολούθ ar Φαύλλῳ τρέχω», ὧδε φαύ. 
λως ἂν ὁ σπονδοφόρος οὗτος ὑπ ἐμοῦ τότε 

διωκόμιενος ἐξέφυγ εν, οὐθ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ὧν) 
ἀπεπλίξατο.. 

. φαῦλον 4 λαῦρο», ἀπδές, ὁύσφημον. 
». φαῦ ὕλον τὸ ἁπλᾶν, εὐχερές. καὶ Εὐρι- 
πίδης ἐν τῷ «{πκυμνίῳ | φαῦλον, ἄκομψο», 

τὰ µέγιστ ἀγαθόν, ἁπλᾶν καὶ ἀπόνηρον 
λέγω». ἔστι ὁ) ὅτε τίθεται καὶ ἐπὶ κακᾶ καὶ 
τᾷ τυχόντος' Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς 
(ρ. 95 extr.) ᾿"φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, Κέρης, 
ζητεῖς.. τεδείη ὁ) ἂν καὶ ἐπὶ τᾶ τυχόντος, 
οἷον φαῦλον πρᾶγμα ἔσται, τὸ τυχὸὺν πρᾶγ- 
µα. καὶ ἐπὶ τᾷ ἁπλῶς τεθεί ἂν πρὸς τὸ 
ὅτω τυχόν’ Πλάτων (Lege. 11 p. 918 Ο) 
"πρᾶγμα ὃ) ἔσται, ὡς ἔοικεν, ὁ φαῦλο», ὁδὲ 
μικρᾶς δεόµενον ἀρετῆς. τάττοιτο ὁ' ἂν 
καὶ ἐπὶ τῦ μοχθηρᾶ, ὅταν ἀντιδιαστέλληται 
πρὸς τὸ σπεδαῖον, ὡς Πλάτων Legg. 6 p. 
756 extr.) '"ὁὔλοι γὰρ ἂν δεσπύταις ἐδέποτ 
ἂν γένοιντο φίλοι, εδ ἐν ἴσαις τιμαῖς δια- 
γενόµενοι φαῦλοι καὶ σπεδαῖοι. τεφείη ὁ) 
ἂν καὶ ἐπὶ τὸ ιεγάλη" Σοφοκλῆς 4ἰχμαλώ- 
τισιν ᾽ εἰ μικρὺς ὦν τὰ φαῦλα νικήσας ἔχω."' 
καὶ ἐπὶ τᾶ ῥᾳδία". Πολιτείας ὁ΄ (ρ. 433) ''καὶ 

φαῦλόν γε, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς προστάξοµε», 

φαύλη κηλἰς -- φαύλως ἐρείδει 

καὶ τότε ὃ ἐγὼ ἔτι φαυλότερον. τάττεται 
καὶ ἐπὶ τᾶ μιχκρῦ καὶ εὐκαταφρονήτα, ὡς 
4ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος (13) ΄οτι 
μὲν τοίνυν ϐ µετρίας τινὰς καὶ φαύλας λα: 
βὼν πληγάς."' 

ὅτι φαῦλον εἴρηται σχεδὸν ὑπὸ πάντων 
τῶν ῥητόρω» τὸ κακόν, ἐπί τε πράγματος 
καὶ ἀνδρὸς ὅτως ταττόµενο», ὡς «{ημοσὺέ- 
νης ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτης (205) 
βλάπτειν ὑμᾶς καὶ δόξης ἀναπιιπλάναι 
φαύλης ἐπιχειρᾶντα αὐτὸν ὁ τιμωρήσεσθες 
καὶ Ἰσοκράτης (1 35) ''"ὁ γὰρ φαύλως ὅδια- 
»οηθεὶς περὶ τῶν ἰδίων ἀδέποτε καλῶς ῥε- 
λεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων. καὶ «4ντσίας 
ἐν ἐπιστολῇ λέγων "ὡς ὁ φιλῶ σε, φαςλό- 
τητά µου μµεγίστην καταγινώσκεις. εἰ γὰρ 
ἦθος τοιῦτον καὶ τρόπο» καὶ ψυχὴν καὶ εἴ- 
οιαν ὅτως ἀπροφασίστως, ἔτι δὲ σενεσίας 

οἰκειότητα καὶ λόγων κοινωνία» μὴ καῦ 
ὑπερβολὴν ἀσπάζομαε, τίς γένοι ἂν ἐμο 
ἀθλιώτερος, ὃς ἀναισθήτως ἔχω πρὸς τὸ 
φρονεῖν;' τάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ τὸ μικρᾶ καὶ 

εὐκαταφρονήτα" 'ἐ φαύλας λαβὼν πληγάς᾽ 
«πημοσθένης φησί (04 13). 

φαῦλος εὐτελής, χαλεπός" (ο. Antioch 

Ρ. 806 ολ "ήν δὲ Κλαύδιος βασιλεὺς 'Γω- 

μαίων οὐ —* τὴν ψυχή», ἐν παιδείᾳ ὁὲ 

ἤσκητο ὡς καὶ γράψαι τινά... ὅτι Πλάτων 
κέχρηται ἐπὶ διαφερόγτω» σηµαινοµιένων τοῖς 
αὐτοῖς ὀνόμασιν, οἷον ὁ φαῦλος (Ώ]ομ. 1.. 3 
63). καὶ αὖθις 'ὃ δὲ ὀργὴν χαλεπὺς ὦν καὶ 
ἄγων ἐπὶ τοῖς φανλοτάτοις κολάζει,. τετέςι 
τοῖς εὐτελέσι. 

Φάυλος. «{ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 4ρι- 
στοκράτες (1394). Ὀνόμαρχός τις ἦ» (λωκέων 

τύραννος" τούτῳ δὲ ζῶντι συνῆρχεν ὁ ἀδελ- 
φὸς Φάυλος. Harp. 

φαύλως εὐκόλως, εὐμαρῶς' 4ριστοφά- 
νης (Έα. 403) ᾿εἶθε φαύλως, ὥσπερ εὗρες, 
ἐκβάλοις τὴν ἔνθεσιν. ἔνθεσις ὁ ψωμός, 
καὶ φαύλως τὸ εὐχερῶς καὶ ἄνευ καμάτον" 
Αριστοφάνης (Ἑᾳ. 506) "οὐκ ἂν φαύλως 
ἔτυχε rutu.“ (Αν. 958) ““ὦ δαιμιόνιε, τὰ Φεἴα 
μὴ φαύλως φέρε, τοντέστει μὴ ἀηδίζα ἐπὶ 
τοῖς χρησμοῖς. εἰπόντος γὰρ ὅτι χρησμολό- 
γος εἰιί, ἔφη ᾿οὐιωζέ νυν. 

φαύλως ἐρείδει (Α Ῥαο, 25) ἁπλῶς καὶ 

ἀπεριέργως μιασᾶται, ἡ συντόνως ἐσθίει. ἡ 
δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐρεττόντων καὶ ἐπε- 
ρειδομένῶν ταῖς κώπαις. ἐρείδειν δέ φασι» 

χα 



φαύλως πάνυ -- φελλέα 
5 }Ἱ . * 4 9— ⸗ οἱ «ττικοὶ πᾶν ὅτιᾶν συντόνως γινόμενο». 
φαύλως πάνυ ἀντὶ τῇ εὐχερῶς' ρι- 

στεοφάνης (Vesp. 676) "καὶ πρῶτα μὲν λόγι- 
σαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ ὑπὸ χειρός." 

Φαῦνος υἱὸς ΙΠΠίκε τοῦ καὶ «{ιός, ὃν 
. * ⸗ * — 4 

ΕΠρμῆν ἐκάλεσαν εἷς ὄνομα τοῦ πλανήτου 
εἑστέρος. ὃς ἦν ἀστρονόμος, καὶ μέταλλα δὲ 
ἐφεῦρε χρισοῦ καὶ ἀργύρᾳ καὶ σιδήρε, καὶ 
τὴν τούτων ἐργωσίαν παρέδωκε τοῖς ὄντι- 
κοῖς, ὡς καὶ πλατοδότην αὐτὸν ὑπὸ τῶν 

ἐγχωρίων καλεῖσδαι. ἐπιβολευόμενος δὲ ὑπὸ 
τῶν Ἰἰδίων ἀθελφῶν φεύγει εἰς «4ἴγυπτον, 
ες τὴν φυλὴν τοῦ Χὰμ τοῦ υἱοῦ τοῦ Νώε, 
καὶ ὑποδεχθεὶς συνδιέτριβεν αὐτοῖι σῆν χνεις ϱ 5, χρυση ο α — 
ἐνδεδυμένος στολὴν καὶ προφητεύων καὶ ὡς 
Φεὺς τιμώμµενος, μεταδιδοὺς αὐτοῖς πλούτε 
(οἱ, Cedren. ρ. 17). 

φαῦσις φῶς, φέγγος (Ἠ». 73 14). 
Φάων. κ ασὶν ἐπὶ τῶν ἐρασμίων καὶ 

ὑπερηφάνων"' τοῦ γὰρ Φάωνος ἐρασθῆναί 
— ε ⸗ φασι σὺν πολλοῖς καὶ Σαπφώ, οὐ τὴν πονή- 

τρια» ἀλλὰ «{εσβίαν, καὶ ἀποτυγχάνασα» 
— { 3 3 ” πω ’ 4 

οἴψαι ἑαυτην ἀπὸ τῆς «{ευκάδος πέτρας 

(εν. Σαπφὼ «4.). 
φέβεται φεύγει. 
Φεβρεάριος. οὕτω καλεῖται ὁ μὴν ἀπό 

τινος ὑπάτα, γένες ὑπάρχοντος τιῶν Γάλλων». 
9 3 4 —* I 4 - * 

ἡνίκα γὰρ τὸν Φρίαμβον τὸν ἀπὸ τῶν Tuo- 
ϱη»ῶν κατήγαγεν ὁ Κάμιλλος, ζηλοτυπήσας 
ὁ Φεῤβρεάριος ἐπὶ τοῦ βήματος ἐβόα μὴ γε- 

΄ - α 

γονέναι τὺν Κάμιλλον αἴτιον της νίκης, ἁλ- 
8 8 4 ια 4 4 . λὰ τὴν τύχη» Εωμαίων. συνέπλωττε δὲ καὶ 

γράµκατα 
ὡς τεραν»νίδα μελετῶντος. ἐντεῦθεν δὲ τὸν 
ὁῆμο» ἐπαναστήσας ἀπελαύνει τοῦτον τῆς 
πόλεως. ὡς οὖν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς 'Ρώ- 
µης ἐπανῆλώὼε καὶ τοὺς περὶ τὸν Ηρῆννον 
βωρῥάρες ἀνεῖλεν, εἰς κρίσι» ἀγαγὼν τὴν 
ὑπόθεσιν ἀπέδειξε πάντων γεγονέναι τῶν πε- 
πραγµιένων αἴτιον τὸν Φεβρεάριον. καὶ διὰ 
τοῦτο γυμνωθέντα αὐτὸν τῆς ἐσθῆτος καὶ 
θρυΐνῃ περιῤληθέντα ψιάθῳ, ὑπὺ τῶν ὑπη- 
ρετούντων τῷ δηµάρχῳ, τῶν» καλθµιένων βερ: 
νάκλω», τυπτόμενον »εύροις τῆς πόλεως ἁπε- 

δίωξε, καὶ τὸν ἐπώνυμον αὐτοῦ μῆνα παρὰ 
4 * ΄ 

τοὺς ἄλλες ἐκολόβωσε. 
.. ⸗ x — 4 2 

φεδεἰκόµισσα παρὰ ᾿Ρωμαίοις τὰ ἐν 
πίστει καταλιμπανόµενα ὑπὸ τοῦ μέλλοντος 
τελευτᾶν. 

Φειά πόλις, 

10865 

Φείδαλος. 
φειδαλφίτως ἐκ τοῦ ἄλφιτον. ὃ ἔστι 

πεφεισµένως τῶν ἀλφίτω». 

Φείδας ὄνομα κύριον. 
φειδήσεται φείσεται. 
Φειδίας ἀγαλμωτοποιός, ὃς ἐλεφαντί- 

νη» «4Φηνᾶς εἰκόνα ἐποίησε. Περικλῆς δὲ 
ἐπὶ τοῖς ἀναλώμασι ταχθεὶς ἐνοσφίσατο ν΄ 

τάλαντα, καὶ ἵνα μὴ δῷ τὰς εὐθύνως πόλε- 
μον ἐκίνησε. καὶ παροιμία (Α Ῥας, 615) '"Φει- 
δίας προσήκοι Εἱρήνη,, καθὸ τεχνίτης, εὔ- 
µορφος δὲ ἐκείνη εἰσάγεται. Πολύβιος (380 
14) ''«{εύκιος 4ἰμίλιος παρῆ» εἲς τὸ τέμενος 
τὸ ἐν Ὀλυμπία, καὶ τὸ ἄγαλμα Φεασάμενος 
ἐξεπλάγη, καὶ τοιᾶτον εἶπεν ὅτι μόνος αὐτῷ 

ῥοκεῖ Φειδίας τὺν παρ Ὁμήρῳ «ἄίΐω μεμι- 
μῆσδαι, διότι μεγάλην ἔχων προσδοκίαν τῆς 
Ὀλυμπίας, µείζω τῆς προσδοκίας εὑρηκὼς 
εἴη τὴν ἀλήθειαν." καὶ αὖθις '"καθάπερ, 
οἶμαι, Ἰυρμηκίδην ἀνειτακτόμενον τῇ Φει- 
ὅία τέχνη. (ο. ν. γελοῖος). 

Φείδιππος. 

φειδώ πρόνοια, φεισμονή εὔὐσπλαγ- 
χρία. 

φειδωλός φειδόµενος, σκνιπός, φειδω- 
λός τις ὤν, ὃ φεύγων τὸ ὀδναι, ὁ περίψη- 
Φος. ij παρὰ τὸ φείδοµαι καὶ τὸ ὀδθναι, φει- 
δωδός τις ὤ», τροπῇ τὸ ὃ εἲς λ. 

Φείόδωνος ὄνομα κύριο». 
φεισόμεσθα γάρ τι τῶνδε μᾶλλον 

ἡμεῖς ἢ λύκω»; ἢ τίνας τισαίµεθ ἄλλους 
τῶνὸ ἂν ἐχθίες ἔτι; (Α Αν. 369) τουτέστι 
μᾶλλον λύκων φεισόμεθα ἥπερ τότω». µή: 
ποτε δὲ καὶ παροιμιῶδες ἐγένετο, ἐπεὶ τὸ 
παλαιὸν τὴς λύκες ἀπέκτεινον ἐν τῇ Arri- 
κῇ, καὶ νόμος ἦν λυκοκτονεῖν, Φιὸ ὁ μὲν φο- 
νεύων τέκνο» λύκεα τάλαντον ἐλάμβανεν, ὁ 
δὲ τέλειο» δύο. 

Φεισών ποταμός. Genes. 11. 
φελλαγωγία πανήγυρις ἐπιελουμένη 

παρὰ ᾿Ῥωμαίοις, ἐν ᾗ διέβαλλον αὑὗτός. 
φελλάς τὸ τῶν βιβλίων ἔξωθεν σκέ- 

πασμα. 
φελλέα τὰ πετρώδη καὶ αἰγίβοτα χω- 

ρία, ὡς Ισαΐος. καὶ Φελλεύς σκληρὸς πο- 
σῶς καὶ πετρώδης τόπος" 4ριςοφάνης (Ναὺ, 
71) "ὅταν μὲν ἂν τὰς αἶγας ἐκ τᾷ Φελλέως 
ὡσπερ ὁ πατήρ σε διφθέραν ἐνημμένος." 
Φελλεὺς τύπος τῆς ἄττικῆς ὅτω καλόµενος, 

τραχύς' αἱ δὲ αἶγες πρὸς τὰ τραχύτερα καὶ 

Hom. 695. 



υ 

Ρ 

1086 

ὀρεινότερα διάγησιν. ἀπὸ τήτεη δὲ φελλέτας 

λέγασι Ζωριᾶς τὴς κισσηρώδεις λίΦες. καὶ 

ἑορτή τις περὶ τὺν «{ιόνισον Φελλὸς καλα: 

µένη. καὶ αὖθις (Λο. 264) "τὸ Στρυμοδώ. 

ρου Θρᾷτταν ἐκ τᾷ Φελλέως κλέπτασαν., 

φελλεῖς. οὕτω λέγεσιν οἱ «4ττικοὶ τοὺς 

πετρώδεις τόπες, οἵτινές εἰσι πετρώδεις μὲν 

κάτωθεν, ἐπιπολῆς δὲ ὀλίγην ἔχεσι γῆν. αά 

δὲ καὶ ὄρος ὗτω καλήμενο». sch.  Αοῑι, 3 

Φέλλιος ὄνομα κύριον. 

φελλός' ΑΡ 6 195) "ἀβάπτιστόν τε καθ’ 

ὕδωρ φελλό», ἀεὶ κρυφίω» σῆμα λαχόντα 

βόλων.") 

φελερέα αι φιλυρέα) εἶδας Φένδρι. | 

φε»άκη ἀπάτη, ῥόλος" Theophyl. Sim. 

25) ᾿ ἐς τὸ τρανὲς τὴν ἔρευναν ἐποιήσαντο, 

καὶ φενάκη τις ἐν τῇ ἐπισκοπῇ ἐκ ἑνῆν. 

{ενάκη τὸ προκόµιον, οἷον τᾶ φαινο- | 

μένα κρανίο ἄκος καὶ σκέπη. κι ρίως δὲ ἡ, 

προσθετὴ καὶ ἐπιτηδευτὴ κόμη, ἀπὸ τῶν 

κατερρυηκνιῶν γυναικῶν καὶ ὅτως ἁπατω- 

σῶν διὰ τῆς ἐπεισάκτα κόµης' (Theophyl. 

Βίπι, 6 5) “4 γὰρ τῆς φενάκης ἁπάτη λίαν 
ἐγκρατῶς ἀπεβυκόλει τὸν ῥάρῥαρον. 

φενακίζει Χλευάξει. 

φέναξ χλευαστής, ἁπατεών. 

Φεναρέτ ης (ΠΙΠΙΟ Φαινὶ) ὄνομα χύριον. 
Φενεός ὄνομα πόλεως" ἐν ῷᾠ ἦν Νώνα- 

κρις πέτρα, ἐξ ἧς ἔρρει τὸ — ῥόῥωρ. 

ΠΗρόδοτός φησιν (6 74). 
φεννίς (9 φαινίνδα) παιδιὰ διὰ σφ-αί- 

ρας, ὁπηνίκα ἑτέρῳ προδεικνύντες εἶτα ἄλλῳ 
ἀφιᾶσι τὴν σφαἴραων ὥσπερ φενακίζοντες, 

φενόλης (απ φαινόλης) “Ρωμαϊκὴ συλή. 

φένω φονεύω. 
Φεράς πόλις. | 

φέρασπις ὁ πολεμικός" (ΑΡ 7 1599) ἴπι- 
κρὶν ἀλλήλοις Έκτωρ χάριν ἠθὲ φέρασπις 
«ἄἴως ἐκ πολέμε μνῆιό ἔφερον φιλίης. 

φεραυγής κατάλαµπρος. 
φέρβει βόσκει, τρέφει. | 
φέρε, οἷον ὑπόθαη, ἄγε οὖν. ἀρχαία ἡ 

σύνταξις. 4ριστοφάνης (δν. 145) "φέρε, ποῦ | 
τὺ» ἄνδρα τοῦτον ἐξευρήσομεν. 

Γερέγγνος ἀσφαλής, ἀξιόπιστος ἔγγυη- 
τής "Ἡρόδοτος ( 50) ᾽ αὐτὸς μὲν ὑμῖν οὐ 
φερέγγυός εἰμι ὀύναμιν παρασχεῖν τοσαύ- 
την ὥστε κατάγειν. 

φερέγγυος ὁ ἐκδεξάμενός τι καὶ δυνά- 
µενος ἀποτῖσαι, οἷον ἀξιόχρεως, ὀυνάμενος 

φελλεῖς -- Φερεκύδης Ὁ 

ἀναδέξασθαι τὴν ἐγχείρησι». ri γὰρ χε: 

λεύεις, ὧν ἐγὼ φερέγγνος;' τατέστιν ὤν ἐγὼ 

εἰς τὸ πράττει» ἀσφαλής εἰμι καὶ βεβωιω- 

τής. sch. 8 El. 943. 
Φερεζαῖος ἐθνικόν. 
φέρεῦρ α. ᾿᾿πομπεῖά τε αὐτοῦ προηγεῖτο 

ἀργύρε καὶ χρυσοῦ πεποιηµένα, καὶ ὁπλῖται 

πάμπολλοιν καὶ κόσμος βασιλικός, καὶ Φέρει 

.  Όρα ἔχοντα εἰκόνας βασιλέων καὶ δείκηλα 

ἄττα. αὐτός τε Οὐάψρης ἐπὶ πᾶσιν ἐκομί 

ζετο φοράδη», ἐν ναῷ χρυσοῦ πεποιμέρῳ᾽ 

καὶ τῶν ἱερέων οἱ σεμρότατοι καὶ τελεώτα: 

τοι φορεῖς ἠσαν. 

φέρει» λαμβάνειν. “ριστοφάνης «άχαν- 

νεῦσιν (05) ἐπέμψαθ) ἡμᾶς ὡς βασελέα 

Γτὸν μέγα», μισθὸν φέροντας δύο ὁραχμὰς 
* ἡμέρας.) 1Η ένωνδρος Ὀλυνδέα 

| ριστοτέλες γὰρ τέεταρας τῆς ἡμέρας ὁ 
Γλοὺς φέρων. καὶ ὁ μισθοφόρος ἀπὸ δα 
του. καὶ φέρον οὐδετέρως": (506 16ου) Ἰ 
φέρον ἐκ Φεοῦ καλῶς φέρει» χρή, τετέσει 
τὸ ἐκ Φεοῦ πέιφ δὲν γενραίως φέρειν χοι. 
καὶ αὖδις Thue. 179 J ερο» ἀλλήλες οὐχ 
ἧττον, αντί τοῦ λίαν ἐλήστενον, ἔρλαπτον. 

{ερεκάκους καρτερικούς" (Ρο]ν. 8 τε) 
''συναγαγὼν ἰππεῖς, ὄντας φερεκάκες ὃν: 

{ερόντως, παρεκάλεσε.᾿ 
Φέρεκλος ὄνομα κύριο». 
Φερεκράτης “4φη»αῖος κωμικός, ὃς 

λεξάνόρῳ συνεστράτευσεν, ἐδίδαξε ὀράμα- 
τα τἶ, 

Φερεκύδης «4θηναῖος, πρεσβύτερος τᾶι 
Συρία, ὃν λόγος τὰ Ὀρφέως συραγαγεῖ;, 
ἔγραψεν «4ὐτόχθονας (ἔσει δὲ περὶ τῆς ἁρ- 
χαιολογίας τῆς «4εεικῆς) ἐν βιῤλίοις ε’, πα- 
ραμέσεις ὃν ἐπῶ». Πορφύριος δὲ τοῦ προ- 
τέρα οὐδένα πρεσβύτερον δέχεται, ἀλλ ἐκεῖ- 
»0Ν ιιόνον ἡγεῖται ἀρχη}ὺ» συγγραφῆς. 

Φερεκύδης Βάῤυος Σύριος" ἔσει 

μη 

δὲυ 

νήσος µία τῶν Κυκλάδων ἡ αύρα, πλησίον 
«Ίηλα, γέγονε δὲ κατὰ τὸν «Πιδῶν βασιλέα 
” ’ - — 7 — Ν “λυάττην, ὡς συγχρονεῖν τοῖς ζ' σοφαἲς καὶ 

— —3 

τετέχθ αι περὶ τὴν ιιέ ὀλυμπιάδα. ὅιδα- 
[χδῆναι δὲ ὑπ αὐτοῦ Π{υ9αγόραν λόγος, αὐ- 
τὸν δὲ οὐκ ἐσχηκέναι καθηγητὴν ἀλλ ἑαυ- 
τὸν ἀσκῆσαι, κτησάµενον τὰ (Φοινίκων ἀπό- 
κχρυφα ῥιῤλία, πρῶτον δὲ συγγραφην ἐξ- 
ενεγκεῖν πεζῷ λύγῳ τινὲς ἱστοροῖσιν, ἑτέρων 
τοῦτο εἰς Ἱάδμο» τὸν ἸΠιλήσιον φερόντων, 
καὶ πρῶτον τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως 



Φερεκύδηςς — φῆ 

λόγον εἰσηγήσαόθαι. ἐζηλοτύπει δὲ τὴν Θά- 
λητος ὀόξαν. καὶ τελευτᾷ ὑπὸ πλήθες 6Φει- 
οῶ». ἔσει δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε ταῦτα, 
ἑπτάμιχος ἤτοι Φεοκρασία ἢ Βεογονία. ἔτι 
δὲ Φεολογία ἐν ῥιῤλίοις «, ἔχησα Φεῶν γέ- 
»εσιν καὶ διαδοχάς. 

Φερεκύδης «{Πέριος ἱστορικός, γεγονὼς 
πρὺ ὀλίγε τῆς οέ ὀλυμπιάδος, περὶ Πέρου, 
περὶ Ἰφιγενείας, περὶ τῶν «4{ιονύσα ἑορτῶν», 

καὶ ἄλλα. 
φέρε νῦν ἀπὸ τῇ κράνες µοι τὸ πτε- 

ρόν) (A Ach. 584). τὸ Ππτερὺν ζητεῖ ἵνα ἑξε- 
ειέσῃ" εἰώθασι γὰρ οἱ δυσεμᾶντες πτερῷ 
χρῇῆσδαι πρὸς τὸ εὐχερῶς ἐμέσαι. 

φερέοικος ὁ κοχλίας. ἔνιοι ζῴον λευ- 
κὸν ὅμοιον γαλῇ, ἐπὸ δρυσὶ καὶ ἐλαίαις γι- 
νόμενον" οἳ δὲ ζῷον σφηκὸς εὐμεγέθες μεῖ- 
ζο». 

φερεσβίες ζωοποιός. 
Φερετίμα ὄνομα κύριον. 

λιν (ο. ν. ἐμπεδορκεῖν). 
φέριστον κράτιστον, ἐξοχώτατον, ἢ 

ἀγαθόν. 
φερνή προίξ. 
φέρνη ἀμοιβή. 
φερομένου λαμβάνοντος" "τὴν αἰτίαν 

πᾶσαν τὸ πολέμα τότε τᾶ ἀγδρὸς φεροµέ- 
νου. καὶ φέρονται ἀντὶ τᾷ νικῶσι" "καὶ 
φέρονται οἱ πλάσιοι τὸ πλέον, συλλαβόντες 
δὲ τῶν δημοτῶν εἲς ψ΄ ὁήσαντες ἄγασι. 
καὶ φερόμενος" "ἀνὴρ γένος μὲν φερόμε- 
νος Θράκιον, ᾧ ὄνομα «4ιογένης ἡν, τὰ δὲ 
πολέμια παρ ὀντινῶν κράτιστος, τέλες ἵπ- 

πικᾶ προτεταγµένος. 
Φερσεφόνη ὄνομα Φεᾶς καταχθονία, 
φέρτερον κρεῖετο», ἤ ταχύτερο». 
φέρτρῳ (ἨΠοπι. 336) τῇ τῶν νεκρῶν 

κλίνη. φέρτρον καὶ τὸ φορεῖον. Πολύῤιος 
(8 31) "Ἱτότεκαὶ τὸν Φιλήμενον ἥκειν ἔχοντα 
τὸν ὧν ἐν φέρτρῳ καὶ 4ιβύας ὡσεὶ χιλίες. 
ὡς δὲ ἦγγισε τῷ τείχει, ἔλεγεν. ἀνοίγειν τα- 
Χέως, ὅτι βαρύνονται" φέρεσι γὰρ ὃν ἄγριον. 
ὁ δὲ φύλαξ ἀνοίγει Φαυμάσας τὴν εὐαγρίαν. 
οἱ δὲ φέρετρο» λέγεσθαί φασι. 

Φερωνία ὄνομα κύριον. Dionys. Α. R. 
9 49. 

φερώνυμος ἀληφὲς ἔχων τὸ ὄνομα. 
Φερώρας ὄνομα κύριον. Ioseph. Β. 1. 4 

89. 

φεσκάσιο» μιάγγανον πλοϊκό». 

ἡ δὲ --- πό- 
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φεῦ σχετλιαστικὸν ἐπίρρημα, 5 — 
ρὸν οἰμώγιμια. ἔστι δὲ καὶ Φαυμαστικὸν τὸ 
φεῦ' Σοφοκλῆς (0Κ 516) ΄ ̓ φεῦ φεῦ, φρονεῖν 
ὡς δεινὺν ἔνθα μὴ τέλη λύει φρονᾶντι" 
ταῦτα γὰρ καλῶς ἐγὼ εἰδὼς διώλεσ' ὁ γὰρ 
ἂν δεῦρ ἱκόμην. ὡς δεινόν, φησί, τὸ φρο- 
μεν, ὅταν τὸ φρονούμενον τῷ φρονοῦντι μὴ 
συντελῇ. (Α Ran. 141) ''φεῦ ὡς μέγα δύνα- 
σον πανταχοῦ τὼ δύ ὀβολώ,"' ἅμα διὰ 
τὸ λεγόμενο», ὅτι τοῖς »εκροῖς ἐπὶ τοῦ στό- 
µατος ῥάλλασι δύο ὀβολούς, καὶ ὅτι τὸ ὃι- 
κασεικὸν μισθάριον δύο ὀβολοὶ ἤσαν. ἦν δὲ 
καὶ τριώβολο», βλακείας χάριν τοῦτο τῶν 
στρατηγῶν προσειΦέντω». καὶ περὶ τοῦ ναύ- 
λου εἰπόντος πῶς περαιωθήσομαι; λέγει 
(128) "ἐν πλοιαρίω τυννητωί σ᾿ ἀνὴρ γέρων 
ῥιάξει, δύ ὀβολὼ μισθὸν λαβών. 

φεύγοιεν κατηγοροῖντο, καὶ φεύγω» 
— ορούµενος" “ρικοφάνης Νεφέλαις (167) 
"ᾗ ῥᾳδίως φεύγω» ἄν ἀποφύγοι δίκην. 

φεύγοντας τοὺς εἷἲς ὀίκην ἀγομένους" 
(Α Vesp. 875) ᾿τοὺς φεύγοντας ἐλεεῖν μᾶλλον 
τῶν γραψαμµένω», κἀπιδακρύειν ἀντιβολούν- 
των-) 

φευκτέον ἐπίρρημα Φετικόν (Ρ]οῦπ. 12 
init.) Πλάτων» 'φησὶ φευκτέον ἐνθένδε. τίς 
οὖν ἡ φυγή; Φεῷ ὁμοίωσις. τοῦτο δέ, εἰ 
δίκαιοι καὶ ὅσιοι μετὰ φρονήσέως γενοίµεθα, 
καὶ ὅλως ἐν ἀρετῇ, οὐ κατὰ τὰς πολιτικὰς 

ἀρετὰς ἀλλὰ κατὰ τὰς µείζας, τῷ αὐτῷ 
ὀνόματι χρωμένας.) 

{έψαλος καὶ φεψάλυξ σπινθὴρ ὁ 
ἀναφερόμενος ἐκ τῶν καιοµένων ξύλων. 

“Αριστοφάνης (9. 107) "ἀλλ οὐδὲ μοιχοῦ 
καταλέλειπται φεψάλυξ, οἷον ζωπύρημα, 
σπινθήρ. διαβάλλονται δὲ ὡς μοιχοὶ οἱ 4ι- 
λήσιοι. 

Γεψάλῳ καπηλείῳ" φέψαλοι γὰρ — 

σπινθῆρες. «Αριστοφάνης Ach. 278) "ή 
ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ κρεμήσεται” άν τὸ 
εἰρήνην εἶναι. λέγεται δὲ καὶ φεψάλυξ παρὰ 
ρχιλόχῳ καὶ ριστοφάνει (1ωγ. 107) "ἀλλ 
οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ.. καὶ 
αὖδις Eolyh. 1 48) '' ἀλλ ἀποσκοτουμένους 
ὑπὸ τῆς εἰς αὐτοὺς φεροµένης λιγνύος καὶ 
τῶν φεψαλύγω», ἔτι δὲ τῆς τοῦ καπ»οῦ πο- 

λυπληθίας, οὐκ ὀλίγες ἀπόλλυσθαι. 
φΜἤ. οὐδέποτε Ὅμηρος τὺ φῆ ἀντὶ τοῦ 

ὡς τέταχεν. (Ξ 499) '"Ὁ δὲ φῆῇ κώδειαν, ' τν 
ᾗ ὡς κώδειαν. 
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Φηγαιεῦσι. ὁῆμος τῆς «4ἰαντίδος. Harp. | ἀνὴρ φύσει πονηρὸς καὶ ἐξασία» ἔχων, καὶ 
Φηγεύς, 
φφήγινος (Ποπ. Ε 858) ὀρύινος": ἐν ἔπι 

γράµμµασι (ΑΡ 6 33) ̓ "φηγίνεο» κρατῆρα." 

Φήγοντος. 
«ηγός ὁρῖς ἢ πεύκη" “ήν δὲ δένδρα 

ὑπερμεγέθδη, φηγὸς κιὰ ἐλάτη ὁρύες τε καὶ 
φίλυρα." 

Φηγοῦς ὑῆμος τῆς Ερεχηίδος. Harp. 
Φηγούσιον .4νσίας ἐν τῷ περὶ Bu- 

τράχα * 
φήλη: 78 ὁ ἆ 

φῆλος ὁ ἀπατηλός. 
φηλοῦν ἀπατᾶν. ἸΗένανδρος 4λιεῖ ''δύ’ 

οἰκίας Γηλῶν γερόντων, ὡς λέγεις, ἀβελτέ- 
ρω». καὶ φηλωθεῖσα ἀντὶ τοῦ ἐξαπατη- 
θεῖσα.. ἐν ύθοις ''χκέρδεσι φηλωθεῖσα ὃδοὴ 
χεμάς᾽' (ο Βαὺτ. 95 37). ἔνῶεν καὶ φήηληκες 
τὰ ἄγρια σῦκα τὰ τῇ δείξει πέπειρα. 

φηλώματα ἐξαπάτας. ὅτως 4ντιφῶν. 
φηλώσεις ἁπατήσεις. 
φήμη GOR 158) τέκνο» ἐλπίδος ἅμ- 

βροτε φήμη, παρ ὕσον ἐν ἐλπίδι τινὲς γε 
νόμιενοι χρησμὰς αἰτᾶσι» ἀπὺ τὰ Φε. καὶ 
αὖθις "φήμη τὸν ἐσθλὸν κάν μιυχοῖς δεί- 
κνυσι γῆς" Εὐριπίδης φησί (αρ. Αεκολῖπ. 1 
128). 

φηί λέγω, ὑπολαμβάνω" Diog. L. 4 368) 
"ὅτι ρκεσίλαος ὁ Φιλόσοφος φιυσικῶς ἐν 

τῷ διαλέγεσθαι ἐχρῆτο τῷ φήμ ἐγώ, καὶ 
ἑ συγκαταθήσεται τούτοις ὁ Φεῖνα, εἰπὼν 
τῶνομα."' καὶ 4αῤίὸ (Ρ9. 35 1) ᾿"φησὶν ὃ πα- 
ράνομιος”. ἀντὶ τᾷ ἡγεῖτωι, ὑπολαμβάνει, 

σημ ίξω. -- 

φημισµός ἡ φήμη. 
φῆναι δεῖξαι, εἰπεῖν. 
φήνας συκοφαντήσας, φενακίσας. 
φήνη εἶδος ὀρνέη. 
φῆρας τὺς Κενταύρες. Hom. 743. 
Φηρή πόλις, καὶ Φηρήτης ὁ πολίτης. 
φής λέγει, καὶ φησί λέγε, καὶ φή- 

σεις λέξεις. 
Φῆστος. τος περὶ τὺς χρύνες Βάλεν- 

τος εἲς τὴν σίαν ἐκπέμπεται ἀνθύπατος, 
τὴν δὲ βασιλικὴν γλῶσσαν (0 γάζαν) ἐπε- 
πίστευτο. πέμπεται δὲ ὅμως τὸν ποιητικὸν 
καὶ μυθώδη Ἔχετο», καὶ εἰ δή τις ἄλλος ἐκ 
Σικελίας ἢ ε Θετταλίας τοιᾶτος, χρυσὸν άπο- 

δε/ξων καὶ πανήγυριν. ἦν δὲ ἡ μανία ἑ ού. 
ραθεν, ἀλλ ἔνδοφεν ἐλύσσα καὶ ἐμαίνετο, 

ε] ΄ . 6 1 4 — 

ἀπατεών, καὶ ἡ ὠμὴ συκῆ. 

Γτὴν ἐν ταῖς κολάσεσιν ἀγριότητα καταλι- 
πὼν εὐδοκιμᾶσαν ἐν τοῖς βασιλείοις, εκ ἔσο 

G τιπαρανοµίας ἀπέλιπε καὶ ἀσελγείας, ἆλλ' 
| ἐπὶ τοσόνδε παραφορᾶς ἐρρύη καὶ φόνω 
ὥστε καὶ ἸΗάξιμον ξίφει διέφθεερε, ΊἈοιρα 
»ο» Αἰγύπτιον ἐπισφάξας αὐτῷ. καὶ ἔτι 

δερμὸς ὤν καὶ ζέων τῷ λύθρῳ πάντας σε 
»ανῄρει καὶ κατέφλεγεν Gunap. p. 110 Νιου. 

φητιαλεῖς. 
{ήτρ συγγένεια. 
{Φαίη σε προλάβοι σέ τις εἰς ἐκκλι 

σίαν. καὶ φῷαίησι. 
9 άνει προλαμβάνει. 
{4 δάνοντος ἔργον γίνετας. 
Φθάς ὁ Ἡφαιστος παρὰ ΙΗέμφίταις. 

καὶ παροιμία ᾿ὁ Φφθάς σοι λελάληκεν., οἱ 
δὲ 4φδάς φασιν, ὡς σταφὶς ἀσταφές καὶ 
στάχυς ἄσταχις. 

φδάσειεν προλάβοι. ᾿οἶσθα --- φδέ- 
ξασθαί τι τῶν δεύντω». οἱ δὲ παλαιοὶ πρὸ 
τῇ εὑρεθῆναι τὴς ῥημητριακὸς καρπὺς ἐρα- 
λανοφάγαν' ἔνθεν καὶ τὸ φαγεῖν εἴρηταε (α. 
ν. οἰσθα). 

φΦέγμα ῥῆμα. 
φΦείρ ὁ τῆς πίτυος καρπός. 
φδείρω. ὅτι πᾶν τὸ φθειρόμενον κα- 

τὰ δύο τρόπες φΦείρεται, ἢ τὸν τῶν σω- 
µάτων, τῇ εἲς τὰ στοιχεῖα ἀναλύσει, ἡ τὸν 
τῶν ἀσωμάτων, ἀποσβεννυμένα τᾷ εἴδες τ 
ἀναρμοστίᾳ τῇ ὑποκειμένη. 

φ9εἴσθαι διαφφείρεσδαι. 
φΦήµενος προλαβώ», καταλαβών. 
φῆναι προλαβεῖν. Ἰώσηπος (Α. Τ. 9 9) 

᾿"δυσφορᾶντος δὲ τῷ βασιλέως ἐπὶ τῷ φὸτ- 
ναι τὸν μισθὺν ἐκδεδωκέναι τοῖς Ἰσραφλί- 
ταις, παρῄνει ποιεν ὃ προφήτης ὃ τι τῷ 
δε ὁοκεῖ 

φήσεται καταλήψεται. 
Φδία πόλις, πατρὶς χιλλέως. 

Φδιάδος Θετταλικῆς. 
φΦιμένης νυκτός τητέστι παρελθού- 

σης" "ὡς καὶ τῆς »ῦν φθιµένης νυκτός” 
8 ΑΙ. 141). 

φὐφῖναι φΦαρῆναι. 
φθινάς ἡ νόσος. 
φδίνει φφείρεται, λήγει. καὶ φθινό- 

μενοι. 
φθινόπωρο» παλινδροµία τᾶ ἡλίε ἀφ' 

ἡμῶν» γενοµμένα τῶν καρπῶν πρὸς τὰς τό- 

χακί 



φθενύθων -- Φιλάγριος 

πες ἀφ᾽ ων ἐγένοντο. τῆς δὲ γενέσεως αὖ- 
τῶν αἴτιον γενέσθαι τὸν ἥλιον ἐξατμίζοντα 
τὰ νέφη (Βἱορ. 1. 7193). 

φ9δινύδων φθειρύµενος. 

OO Toc ὄνομα κύριον. καὶ Φθιώτης ὁ 
ἀπὸ τῆς (Ωθίως πύλεως. ο ηλυκῶς δὲ Φὧδι. 
ὥτις γιυνὴ διὰ τᾶ |. 

Φδιρώ ὄρος Ἰαιάνδρε. 
{φΦισήνορος τῷ φφείροντος τὰς ἄν- 

δρας. 
φδίσθαι φΦαρῆναι. Hom. 1246. 
φθισίμβροτος διαφθείρουσα τὸν ἄν- 

όρα. 

φψ ίσες νόσος. 

φθίσονται διαφθαρήσονται, Ἠοπι. A 
821. 

φθιτὸν γένος. 
φήογγαῖς ῥελαῖς. 

φΦδόη φδίσις. ἢ ὄνομα πάθας ἐξ αἵμα: 
τος ἀναγωγῆς. Πισίδης τὴν ἱππικὴν ὑπεῖ- 
Σεν ὁ σρατὸς φΦόην. καὶ «ἰλιωνός ̓ 'φδόῃ 
}οῦν Θεόπομπον τὸν «49θηναῖον ῥινώμενόν 
τε καὶ λειβόμενον ἰάσατο ὃ 4σκληπιός” (εξ 
γ. Θεόπομπος). 

φοἳς φθῷοῖδος ὄνομα πλακᾶντος. πέµ. | ̓ 

µατα ἃ τοῖς δεοῖς μετὰ τῶν σπλάγχνω» 
ἔθυον' ἓν ἐπιγράμμιασι (ΑΡ 6 258) “καὶ τρο: 
χιὰν ἐν κανέῳ φδοΐδα σοὶ ταύτας ἐφ) ἅλωος, 
ὦ «άματερ, φέρω. τὴς φ9θοῖς μονοσυλλά- 
βως ἔθος λέγειν τοῖς ττικοῖς" "τὰς φθοῖς 
ἀφαρπάζοντα καὶ τὰς ἰσχάδας' ο. 
νης Πλούτω (77). 

α φθόνος ἡ ἐπὶ τοῖς καλοῖς τῇ πλησίον 

βασκανία παρὰ τῷ ἀποστόλῳ. 
» «φδόνος πάθος λύπης ἐπὶ τῇ τῶν πέλας 

εὐπραγίᾳ τῶν ἐπιεικῶν τυνός. ἐκ τότε δῇ- 
λον ὡς καὶ φθονερὺς ἂν εἴη ὁ λυπάµενος 

ἐπὶ ταῖς τῶν ἐπιεικῶν εὐπρωγίαις. ὅ κειµέ- 
νου, ἐπεὶ προδήλως ἀλλύτριον τᾶ σπεδαία 
τὸ λυπεῖσφαι ἐπὶ ταῖς τῶν ἀγαφθῶν εὗπρα- 
γίαις (οἳ γὰρ ἐπιεικεῖς ἀγαδοῦ, ἐκ ἂν εἴη 
ὁ ἐπιεικὴς φβδονερύς. «Φόνος νόσημα ψυ" 
χῆς ἀνθρωπικὸν καὶ ἐσθίον ψυχήν, ἣν ἂν 
καταλάβη, ὥσπερ ἰὺς τὸν σίδηρο». καὶ ὁ 
ἔρως ταὐτόν ἐστιν. οἷς ἐκεῖνος ἔχφιστον κα- 
λεῖ τὸ Φεἴον, περιτρέπων τὸ συμιφυὲς ἀρρώ- 
στηµα εἰς αὐτῆς τὸς ἐκφύσαντας αὐτά. καὶ 

ἴαμβοι “τὸ δευτερεύον τᾶ φθόνυ γράμμα 
Ἑέσας εὕρῃς ἐν αὐτῷ τὸν φόνο» γεγραμμέ- 
νον. καὶ Σοφοκλῆς (ΑΙ. 197) "πρὸς γὰρ τὸν 
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ἔχονδ᾽ ὁ φΦόνος ἔρπει.' καὶ αυθις "πιστὰ 
τοῖς ἀκύασι τὰ κατὰ τῶν μεγάλων διὰ τὸν 
{Φόνον. καὶ Πίνδαρος Nem. 8 36) "ὄψον 
δὲ λόγοι φΦονεροῖς.. καὶ αὖδις Φίορ. L. 
5 76) ̓ ᾿σφόδρα δὲ λαμπρὸς ὦν παρά τοῖς 
Φηναίοις, ὅμως ἐσκοτίσθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ 
τῷ τὰ πάντα διεσθίοντος {δόνα" δίκην γὰρ 
Φανάτο ὠφλει" στίχοι 4ημητρία κ {δο- 
νερές (Diog. 5 85) "'ζωὸν ἀτιμάσαντες άπο- 
φδέμενον ποθέησἰ, καί πο’ ὑπὲρ τύμβοιο 
καὶ ἀπνόε εἰδώλοιο ἄστεα νεῖκος ἐπῆλθεν, 
ἔριν ὃ᾽ ἐστήσατο λαός.” 

φδόρος ἀρσενικῶς" Eroeop. Are. 13) 
'"ὅτως {ν αὐτῷ κατεσπαδωσµένος ὁ ὁ τῶν ἂἀν- 
Φρώπων ἀεὶ φθόρος." καὶ αὖθις ''πολὺς δὲ 
Φόρος ἐγίνετο τῶν σωμάτων. εἰ γὰρ τί δεῖ 
»οεῖν τὸν φόρο», τός ἂν ἰδών τις τὺ συμ- 
ῥαΐνον ἔγνω σαφῶς."' 

φιαλεῖς ριστοφάνης (Ύο9ρ. 1388) "ἀλλ 
ἔκ ἀποδώσεις, ἠδὲ φιαλεῖς, οὐδ᾽ ὅτι, ἀλλ 
ἐξαπατήσεις, κἀγχανεῖ τότῳ μέγα.” φιαλῆ- 
µεν δὲ τῷ ἔργῳ ἐπιβαλᾶμεν, ἐπὶ τῶτο ὁρ- 
µήσομεν. «[μαλεῖν δὲ κυρίως ἐστὶ τὸ ἄρχε- 
σθαι πράγ — Αριστοφάνης (Ῥας, 3430) 
ἵἄγε δῇ σὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλη», ὅπως 
ἔργῳ φιαλᾶμεν, εὐξάμενοι τοῖσιν Φεοῖς. 

φιάλην ἀμφίφετον. Ποια, 270, 
Φίαλος,. 

φιαρόν λαμπρόν. 
φίβαλις. γένος συκῆης ἡ φίβαλις, ἐπιτή- 

ὕειον εἷς ξηρασίαν ἰσχάδων. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τῇ 
ἰσχραίνεσθαι Ἰσχὰς καλεῖται, καὶ τοὺς ἰσχνὰς 

τῶν ἀνθρώπων ἐκάλεη» φιβάλεις. ὁ δὲ τόνος 
Πιβάλεως, προπαροξυτόνως, ὡς κορώνεως 

πἐλέκεως. “ριστοφάνης «4χαρνεῦσι (68) "τί 
ῥαΐ; φιβάλεως ἰσχάδας; κο κοῖ. ὡς * 
πρὸς τὰς Ἰσχάδας κεκράγατε. 

Φιγαλεύς ὁ ἀπὸ τὸ δήμεα “4ρκαδίωας. 
καὶ ὁ ὁῆμος Φιγάλεια. 

Φ/γιον ἀκρωτήριον. 
Φιδηναῖος ἀπὸ τόπα. 
φικεδέζειν ἐπὶ τᾶ παιδεραστεῖν (εἴ. ν. 

χαλκιδίζειν). 
φικιῶ. 
φίλα ἢ ἴσα, ὅμοια, προσφιλῆ. 

Φιλάγριος {ύχιος ἀπὸ Μάκρης, ὡς 
εὕρηται παρὰ Εὐγενάτορι" ὡς δὲ αὐτὸς ἐν 
τῇ πρὸς Φιλήμονω περὶ ἧπωτος ἐσκιρρωμέ- 
vu ἐπιστολῇ φησὶν ὁ Φιλάγριος, εἴη ἂν μᾶλ- 
λον Ἠπειρώτης' ἰωτρύός, μαθητὴς Ἀαυμα- 

09 
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χίη, τοῖς Χθόνοις μετὰ Γαληνόν, ἰατρεύσως 

τὰ πλεῖστα ἐν Θεσσαλονίκῃ, συντάξες ῥι" 

βλία ἰατρικὰ μονόβιβλω μὲν ὁ, συντάγματα 

δὲ ἕτερα κ ὀλίγα. ὑπομνηματικὸν εἰς Ἱπ- 

ποκράτη». 
φίλαθλος φιλόπονος. 

Φιλαιρίς. 

φελαιτίων τῶν ἐπιλαμβανομένω». 
4 (λακροάμµονος, 

8 Φιλάμμω» πύκτης «49 ηναῖος, ὃς πάν- 

τα ἐνίκα τὰς ἀνιιπάλες Demosth. 18 2149). 

ν  Φιλάμμων ἕτερς, ὃν ἄδησι Θαμύρε 

τῦ Θρικὸς πατέρα γενέσθαι (ο. ν. 1 έρπαν; 

φρος, 
φιλαμπελωτάτη (Α Ῥας, 308) ἡ douyn 

εἰρήνης γὰρ ἄσης Υεωργᾶμεν, πολέµε δὲ ὄν- 

τος τόναντίον. 
φιλανδρωπ η δείς" Polyb. 38 3) ου δὲ 

σὐρμήβας ἐβοαλήθη τότῳ συμμίδας κικὶ φι- 

λανθρωπηδεὶς άπελν εἴν εἰς τοὺς ἔξω τύ- 

πες. καὶ φιλανθρωπία ἡ-- 
φιλαπεχθήµμων φιλοµίσητος, 

20ρας, /ιλοµισής. 

φιλ ἀργ υρία ὑπόληψις τὸ τὸ ἀργύριον 

καλὸν εἶναι Viog. 7111). 
φιλαυτίας ὑπερηφανίας. 

µο Φιλέας. "εἰ καὶ Φιλέας --- ὑφελόμενος” 

(ο, ν. ὅμοιον). 

ν  Οιλέας ὄνομα τόπη. 
φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ἀρᾶν 

(5 ΕΙ. 072). 
φιλεῖ γάρ πως τέρπεται γάρ πως, ἢ 

ἔθος γάρ πως" ( Νας, 811) "φιλεῖ γάρ πως 

τὰ πολλὰ ἑτέρως τρέπεσθ κε 

βαΐνει, ἔνος ἔχει ἄλλως ἀποβαίνειν ἡ ὡς 

προσὺο;ᾶ τις. εὐμετάβολοι γάρ εἶσιν οἱ ἐξ 
ἐπιθυμίας ἀλόγα ἐπί τι µάθηµα ἐρχύόμενοι, 
ἕως ἃ ἐπιθυμεῖ πράξει» τὸν µισθόν. 

φιλεργός φιλόπονος” 
4 ϐ) ᾿'οἳ μὲν ὑπὸ ῥαδυμίας καὶ τῆς πρὸς τὺ 

φιλεργεῖρ καλακίως ἀγόητοι καὶ ἁμανεῖς 

ἐπωνῆκον αὐτῷ." 

φιλέρημος. 
φιλεριστῆσαι φιλονεικῆσαι"' Πέναν- 

ὄρος "τὸ γὰρ φίλερι τῆς φιλοπρωτείας µιε- 

ταξὺ αὐτῶν ξυμπεσὺν ὀιέλυσε τὰς ὁυνά- 

μεις. 
Φίλερως καὶ Φιλέταιρος ὀνόματα 

κύρια. 
Φιλέταιρος ὄνομα κύριο». «49 η»ναῖος 

φίλε" 

τοτέστι σι µ-. 

doseph. Α. I. 12 

φίλαθλος -- Φιλήμονα 

κωμικός, υἱὸς 4ρισο άνες τᾷ κωμικᾷ. ὅὁρά- 

µατα δὲ αὐτᾷ κά, ὧν ἐςὶ καὶ ταῦτα, 4γελ» 

λεύς, Κοριδιαστής, Κυ »ηγίας, (/λαχλος, 

Κέφαλος, ΙΓ ιρεύς, Οἴνοπίω», "4ντελλος (χει 

αὐτὺ Φιλεταίρᾳ, ὡς δέ τινες Νικοστράτε), 

Μταλόντη, «{αμπαδηφόροι. 

Φιλέψιος. ἡν δὲ φιλοπαέγµων. -Ἡ 

µοσθένης κατὰ Τιμοκράτης (194). «λιλενές 

μνημονεύοτσιν οἱ τῆς ἀρχαίας κιωμρθίας 

ποιηταὶ ἐπὶ τῷ μεταξὺ τῶν η} οριῶν µε 

θες λέγειν. κεκωμιόθηται δὲ κι εἰς παν ερ- 

yiur. 
Φιλέως ὄνομα κύριον. 
Φίληβος. 

φιληδίας φιληδονίας, ἀνοίας" .ρεεῖς δὲ 

yor —* τες ὑπὸ φιληδίας ἔπεσθε αητρὶ 

χαῖροι) "ριστοφάνης Πλήτῳ (07). 

φιλήδονος. 

φιλη δ ὤν φιλῶ», ἀγαπῶ»' Diog. L. 5 58 

᾽"αλλὰ Κόρυθος ἔδεκτο φιλόξενος. 

φιληδῶν οὕτως ἀρέσκῃ, κεῖθι καὶ μένει 

ἔγνως.) 
φίλη κεφαλή προσφιλέσεατε- 

φιληκοῖα, καὶ φιλήκους {ιλομαθή. 

φιληλιαστής ὁ φιλόδικος" παρὰ 4ρι- 

στοφάνει Vesp. 88) ᾿φιληλιαστής ἐστιν ες 

ἐδεὶς ἀνήρ, ἀντὶ τᾶ Φιλόδικος HAic 

γὰρ «49 ήνησι δικαστήριον μέγιστου. 

Φιλήμων. ὕτος ἄπηρος ἦν τὸ σώμα, 

καὶ μέντοι χαὶ τὰς αἶσνήσεις πάσας «σιγεῖς 

εὐμοιρίᾳ τινὶ διεσώσατο. ὁμολογᾶσι ο έπος 

καὶ τῦτο. πολεμέήντων Φη»αίων καὶ 4, 1— 

rors ΗΠειραιεῖ διαιτώμενος ὑ Φιλήμων ὅραρ 
ὁρᾶ κόρας ἐξιάσας ὁ’ τῆς οἰκίας αὐτῦ. ἐθό- 

χει δὲ ἐρέσθαι αὐτὰς τί βυλόμεναι κιεταλεί- 

πασιν αὐτόν" αὐτῶν δὲ ῴετο ἀκᾶῆσαι λεγου- 

σων 

ιά . 

5 σι 

ἔξω φυρῶν ἰένω, μὴ γὰρ εἶναι Φεμε 

τὸν (παραμένειν) αὐτάς. καὶ τὸν μὲν ὄνειρον 
3 σφι ΄ J 4. * 

ἐνταῦνα παυσασθαιν αὐτὸς θὲ ὁ μα πνισν εἲς 

τῷ πιει δὲ περιηγεἴται ἅ τε εἰδε καὶ ὅσα ἤκησι 
καὶ ἅτινα εἰπεν. εἶτα μέντοι ἔγραψε τὰ λοι: 
πὰ τῇ ὀράµατος ὅπερ ἐν ἔτυχε διὰ τῆς πα- 
ρύσης ἄγων Γθονείδος, κιαὶ ἐπελνυσάμινος 

ἡσυχῇ ἔχειτο, κάτα ὑπερέσχε. καὶ οἳ γε ἓγ- 
δον ῴοντο καθεύδειν αὐτόν, ἐπεὶ δὲ πι ακρὸς 
τῶτο ἦν, ἐκκαλύψαντες τεθνεώτα ἐφεάσαντο. 
. - 2 ᾱα1. , — να . 2* 

ἐκῶν, Enixuot, παρήσαν δὴ καὶ Φιλ; 
— 

µονι ἐνγέα μᾶσαι, καὶ ὅτε ἔμελλε τὴν ἐπιντ: 
-. 4 « * 442 ’ * 

σθεῖσάν οἱ καὶ τελευταίαν ὁδὸν ἰέναι, Gror- 

το ἀπιᾶσαι' Φεοῖς γὰρ ἐδαμῆ Φεμιτὸν ὁρᾶν 6 γὰρ ἀδαμῇ ὃε ὁρᾶ 



ὨΦιλήμων Ὁ --- Φίλιππος b 

ἔτι νεκρός, καὶ ἐὰν ὧσι πάνυ φίλοι, 9’ 
ὅμιια χραΐνειν Φανασίμοισιν ἐκπνοαῖς (Εν. 
Hipp. 13437). σὺ δὲ λέγχεις αὐτὰς μὴ ἡμῖν 
πρωσέχει», ὦ μῶρε. ὅτω φησὶν «{ἰλιανὸς ἐν 
τῷ περὶ προνοίας. 

Φιλήμων» Συρακούσιος, υἱὸς «{άμωνος, 
καὶ αὐτὸς κωμικὸὺς τῆς γέας κωμιρδίας, ἤκ- 
µαζεν ἐπὶ τῆς ἄλεξάνὺρα βασιλείας, βραχὺ 
Μενάνὃρα πρύτερος. ἔγραψε δὲ κωμφδίας 
πρὸς 4 καὶ ἐβίωσεν ἔτη «ὔ’' εἰσὶ δὲ οἳ λέ- 
γάσι» ἆ καὶ ϱ'. ἐτελεύτησε δὲ ὑπὸ σφοδρᾷ 
γέλωτος. 

Φιλήμων ὁ νεώτερος, καὶ αὐτὸς κωµι- 
κός, τ]ὺς Φιλήμονος τὸ κωμικῦ. ἐδίδαξε δὲ 
ὁράμιατα νὺ’. 

«ρελήνεμος" ἐν ἐπιγράμμασιν (ΑΡ 6 93) 
᾿αλλὸν καμινευτῆρα τὸν φιλήνεμον. 

Φ{ληξ ὄνομα κύριο». 
{εληταί. ὅτω λέγονται καὶ οἱ κλέπται 

χικὲ οἱ «ιλάντες (ΑΡ 53271) "οἱ δὲ φιληταὶ 

το ποτε τριλλίστως ἀντίον ἐρχόμενοι νῦν µέ- 
γα περίκασι. 

Φιλητᾶς Ἰῷος, υἱὸς Ίηλέφα, ὦν ἐπί 

τε Φιλίππη καὶ ἄλεξάνδρα, γραμματικὺς 
κοιτικύς, ὃς ἰσχνωθεὶς ἐκ τᾶ ζητεῖν τὸν κα: 
λέκιενο» ψευδόμενον λόγον ἀπέθανεν. ἐγένετο 
δὲ καὶ ὁιδάσκαλος τὸ δευτέρυ Πτολεμαία, 
ἔγραφψεν ἐπιγράμματα καὶ ἐλεγείας καὶ ἄλλα, 

φελητέων λῃστιον, ἠτοί κατὰ ἀντίφρα- 
σε», ἡ κατὰ ἀφαίρεσιν τᾷ υ πάνυ φιλητέων, 
κλεπτῶν. 

φιλητής ὁ ἐραστής, φιλήτης δὲ ὁ 
κλέπτης. 

φιλία ἡ οἰκεα χώρα, ὡς πολεμµία ἡ 
λλοτρία. ᾿ὁ δὲ ὕπατος ἅτε ἐν τῇ φιλία ὧν 
πολὺ ὀμέφερε." 

φιλία. «αμάσκιός φησι "περὶ γὰρ οὐ- 
δεµίαν τῶν πολλῶν ἀρετῶν ὅτως ἐσπόδακας 
εὡς περὶ τὴν μητέρα αὐτῶν, καιὰ τὸν IIv- 
δαγόραν εἰπεῖν, αὐτὴν τὴν φιλίαν (ef. ν. 
εροέμενος). 

φιλιάζω φίλος γίνομαι. (3 ῬαταΠρ. 19 9) 
Ἰὦ Ἰωσαφάτς, εἰ ἁμαρτωλῷ σὺ ῥοηθεῖς ἡ 
αμσθωμένῳ ὑπὸ κυρία φιλιάζεις, διὰ τοῦτο 
ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ κυρία, εἰ μὴ λόγοι ἀγα- 
Φοἳ εὑρέθησαν ἐν σοή, 

Φιλικήσιμος ἄρχων ἐπὶ «4{ὐρηλιανοῦ 
βασιλέως, 

Φιλῖναος. 

φ(λιοι προσφιλέστατοι. 
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φέλιος ὁ τὰ περὶ τὰς φιλίας ἐπισκοπῶ». 

ΠΜΠένωνδρος «4»δρογύνῳ ᾿µαρτύρομαι τὸν 
ίλιον ὦ Κράτων ία. Φερεκράτης Κρα: 
πατάλοις ᾿'τοῖς δὲ κριταῖς τοῖς νυνὶ κρίνασι 

λέγω μὴ ἐπιορκεῖν μηὸ᾽ ἀδίκως κρίνειν' ἢ 
νἡ τὸν φίλιον μῦθον εἰς ὑμᾶς ἕτερον (Ώερε- 
κράτης λέξει πολὺ τότε κακηγορίστερον." 

Φιλιππήσιοι. 

Φιλιππίδης “φθηναῖος, κωμικὺς καὶ 
αὐτὸς τῆς νέας κωμῳδίως, υἱὸς Φιλοκλέας" 

ἦν δὲ ἐπὶ τῆς ριά ὀλυμπιάδος. ἐδίδαξε καὶ 
αὐτὸς ὁράματα µέ. 

Φιλιππίδης τῶν πολιτευοµένω» παρ Ὁ 
"4θηναίοις εἷς ἦν, ἐδόκει δὲ ἰσχνὸς εἶναι τὺ 
σῶμα" διὸ καὶ ἄλεξις πεφιλιππιδώσυαι ἔφη 
ἀντὶ τῇ λελεπτύνθαι (Athen. p. 563). 

Φιλιππικός ὁ καὶ Βαρδάνης Ἰεστινια-ο 
νὸν βασιλέα ἀνελὼν ἀσέμνως καὶ ῥᾳθύμως 
τὰ βασίλεια διέπω» ἐφαίνετο, τής τε ἐν τῇ 
οἰκεμενικῇ συ»όδω πατέρας ἀναθέματε κα: 
θνπέβαλε, τὰ παρ αὐτῶν ἐνφέως δαγματι- 
σθέντα Φύο τῇ σωτῆρος Φελήματα καὶ ἑνερ- 
γείας μὴ ἀποδεχόμενος, συλλήπτορας εὕρη- 
κὼς Ἰωάννη»ν τὸν τηνικαῦτα τῆς πόλεως ἀρ- 
χιερέα καὶ ΙΓ ερμανὸν τὸν Ἱκυξίκυ µητροπο- 
λίτην καὶ ἑτέρους ἱερες καὶ συγκλητικοὺς 
πλείστες. ) 

Φιλιππικός στρατηγὸς τῶν ἑώων σρα-ἳ 
τιωτῶν. ὅτος ἔσχεν Ηράκλειον τὺν Ηρακλείω 
τῷ βασιλέως πατέρα ὑποσεράτηγον" ὀνυστυ- 
χήσαντος δὲ ἐν πολέμω τᾶ Φιλιππικῇ κιαὶ 
ἀπομάχα γενοµένα, ὁ Ηράκλειος ἐγχειρίζεται 
τὸ ὁπλιτικόν. ἦν δὲ ὁ Φιλιππικὸς γαμῤρὸς 
ΠΙωυρικίη ἐπὶ δυγατρί. 

Φιλιππίων ὄνομα κύριον. 
Φίλιππος ᾽αμϕιπολίτης ἱστορικὸς Γον 

διακά, ῥιῇλία τῷ΄ (ἔσει δὲ τῶν πάνυ αἲ- 
σχρῶν), Ἀφακά, ῥιῤλίω ῥ’, Θασιωκά, ῥιῤλία 
ὁ”, καὶ ἄλλα. 

Φίλιππος ὁ βασιλεὺς νικήσας «49η 
ναίΐης τὴν ἐν λαιρωνεία ιάχην ἆ τοσῦτον 
ἦνυσε ὑιὰ τῶν ὅπλων ὅσον διὰ τῆς ἐπιει: 
χείας καὶ φιλανφρωπίως τιῶ» τρύπω»ν" τῷ 

μὲν γὰρ πολέμῳ καὶ τοῖς ὅπλοις αὐτῶν μιά: 
νων περιεγένετο καὶ κύριος κατέστη τῶν 
ἀντιταξαμένων, τῇ ὁ) εὐγνωμοσύνῃ καὶ µε- 
τριότητι πάντας 4θηναίες ἅμα καὶ τὴν πύ- 
λι αὐτῶν ἔσχεν ὑποχείριον, εκ ἐπιμετρῶν 
τῷ δυμῷ τοῖς πραττοµένοις, ἀλλὰ µέχρι 
τότε πολεμῶν καὶ φιλονεικῶ», ἕως τοῦ λα- 

ο” 
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βεῖν ἀφορμὰς πρὸς ἀπόδειξιν τῆς αὐτοῦ 

πραότητος καὶ καλοκαγαθίας. τοιγαρᾶν χω: 

ρὶς λύτρων ἀποστείλας τὴς αἰχμαλώτες καὶ 

κηδεύσας τῶν θηναίων τὺς τέτελευτηκύ- 
τας, ἔτι δὲ καὶ συνθεὶς «ἀντιπάτρῳ τὰ τά- 

των ὁστᾶ, καὶ τῶν ἁπαλλωττομένων τοὺς 

πλείστες ἀμφιέσας, διὰ τὴν ἀγχίνοιαν µεγί- 

στην πρᾶξιν ἀπειργάσατο" τὺ }ὰρ άν ηναίων 
φρόνημα καταπληξάµενος τῇ μεγαλοψυχίᾳ 

πρὸς πᾶν ἑτοίμες αὐτὴς ἔσχε συναγωνιστὰς 
ἀντὶ πολεμίων» (Ρο]γ». 5 10). 

ο «Φίλιππος κωμικός. τῶν δραµμάτων αὐ- 
τοῦ ἐστὶ Κωδωνιασταί, ὡς "θήναιος ἐν 
4ειπνοσοφισταῖς. 

4 «Φίλιππος ὁ Μωκεδὼν κολλὸς τὸ ζῆν 

ἐστέρησε, καὶ τὰς υἱέας ὕστερον συµπεριέ- 
λαβεν, ἐπιφῷεγξάμενος πὸν στίχον τᾶτον 
ἸἹνήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱὸὃς καταλείπει) 

ΦΡροὶγὺ. 94 8). 
9 «Φίλιππος σοφιστὴς ὃὁ γράψας περὶ 
πνευμάτων, ἐκ τῶν ΠΗρωδιανᾶ, κατὰ στοι- 

χεῖον, καὶ περὶ συναλοιφῆς, 
Φιλίππε ἀλεκτρυών ἐπὶ τῶν ἐν μα" 

κροῖς κατορθώμασιν ἁλαζονευομένων. 
8 Φιλίσκος «4ἰγινήτης ὁ διδάξως γράµ- 
ματα Αλέξωνύρον τὸν Πακεδόνα. αὐτὸς δὲ 
ἀκαστὴς ἦν τὸ κυνὸς Σιογένας, χατὰ δὲ 

Ἕρμυππον Στίλπωνος. ἔγραψε διαλόγας, ὧν 
ἐστὶ Κόδρος. 

ν  ΟΦιλίσκος «4ἰγινήτης, ὃς κατὰ Φέαν ἐλ- 
Φὼν τῶν «4θδηνῶν, ἀκόσας «4ιογένες ἐφιλο- 
σόφησε». ὁ δὲ τώτα πατὴρ ἀπέστειλεν ἐπ᾽ 
αὐτὸ» τὸν ἀδελφόν, καὶ ταὐτὸν ἔπαθε καὶ 
τος. καὶ ὁ πατὴρ πάλιν ἐπ᾽ ἀμφοτέρες ἑλ- 
Φὼ» ἐφιλοσόφησε καὶ αὐτός. ἐγένετο δὲ αὐ- 

τοῦ ὁμιλητὴς καὶ Φωκίων ὁ χρηστός. τελευ- 
τήσας δὲ ἐν Ικορίνθῳ κεῖται, καὶ κύω» ἐσὶν 
ἐπὶ τῷ µνήµατι. ἐτιμήθη δὲ εἰκόνι παρὰ 
Σινωπέων καὶ ἐπιγράμματι (ΑΡ τ.2 ρ. 726) 
''Ὑηράσκει καὶ χαλκὺς ὑπὺ χρόνα" ἀλλὰ σὸν 
ἔτι κῦδος ὁ πᾶς αἰών, «{ιόγενες, καθ ελεῖ, 
μιᾶνος ἐπεὶ βιοτῆς αὐτάρκεα δόξαν ἔδειξας 

Φνητοῖς καὶ ζωῆς οἶμον ἐλαφροτάτην." 
ο Φιλίσκος Ἰερκυραῖος, Φιλώτου τοἱός, 

 πραγικὺς καὶ ἱερεὺς τᾶ «{ιονύσε ἐπὶ τῇ φι- 
λαδέλφε Πτολεμαία γεγονώς. καὶ ἀπ αὐτᾷ 
τὸ Φιλίσκειο» μέτρο» προσηγορεύθη, ἐπεί- 
περ αὐτῷ ἐνεδαψιλεύετο. ἔστι δὲ τῆς δευτέ- 
θας τάξεως τῶν τραγικῶ», οἴεινές εἶσιν ο 

καὶ ἐκλήθησαν Πλειάς. αἱ δὲ τριγῳδίωι 

Φίλιπποςο -- φιλιτια 

αὐτᾷ εἰσὶ µβῇ’. 
Φιλίσκος κωμικός. τῶν ἁρακιάτων αγ-ὲ 

τοῦ ἐςὶν “ἄδωνις, «ιὸς γοναί, Θεμιστοκλῆς, 

Ὄλυμπος, Π]ανὸς γοναί, Ερμᾶ καὶ "{φροῦί 
της γοναί, ρτέμιδος καὶ “πόλλωνος. 

Φιλίσκος ἸΠιλήσιος ῥήτωρ, Ισοκράτετε 
ἀκηστὴς τῷ ῥήτορος. ἐγένετο δὲ πρότερο 
αὐλητὴς παραδοξότωτος, διὸ καὶ αὐλοτρί. 
πην Ἰσοκράτης αὐτὸν ἐκάλει. γέγραπται ὃὲ 
αὐτῷ τάδε, Πήιλησιακός, ιεφικτνονικύς, 

τέχνη ῥητορικὴ ἐν ῥιῤλίοις ῥ, Ἰσοκράτοι: 
ἀπόφασις. 

Φιλίσκος, ἤ Φήιστος, ϕυρακούσιος: 
ἱστορικός. ἦν δὲ συγγενὴς «ἄιονεσίη τᾶ τι- 
ράννα Σικελίας, καὶ ἐν τῇ πρὸς Λαρχιὸν- 
νίης ναυμαχία ἐτελεύτησε. μµαθητὴς δὲ ἐν 
Εὐήνα τὸ ἐλεγειοποιῦ. ἔγραψε Σεκελικά (ἷςι 
δὲ τὰ πρὸς Έλληνας αὐτοῖς πραγθέντα ὅνα- 
φύρως) καὶ γενεαλογίων, περὶ Φοινέκης, κι: 
ἄλλα τινὰ περὶ τῆς νήσου «Σικελίας (ο. τ. 
Φάῶιστος). 

Φιλιστίδης ὄνομα κύριον. 
ων, Ηρεσαεύς, ἢ ὡς Φὔων 

Σαρδιαωνός, κωμικός. τελευτᾷ δὲ ἐπὶ Σωκρα. 

τας. ὃς ἔγραψε κωμωδίας βιολογικάς. τε 
λευτᾷ δὲ ὑπὸ γέλωτος ἀπείρα. δράματα δὲ 
αὐτᾶ ΠΜιμοψηφισταί. ὅτός ἐστιν ὁ γράν-ο: 
τὸν φιλόγελων ἦγεν τὸ βιῤλίον τὸ φερόμι- 
νο» εἰς τὸν Ἱερέα. Νικαεὺς δὲ μᾶλλον πα 

ρὰ πᾶσιν ἄδεται, ὡς μαρτυρεῖ τὸ ἐπέγραι- 
µα(λΡ 7 125) "ὁ τὸν πολυστένακτο» «νδρι- 
πων βίον Ὑγέλωτι κεράσας Νικαεὺς Φιλε 
στίων. 

Φίλιστος Νωνκρατίτης ἡ Σερακάσιος, 
΄4ρχωνίδε υἱός. μαθητὴς δὲ ἦν Εὐήνο τό 

ἐλεγειοποιῦ. ὃς πρῶτος κατὰ τὴν ῥητορικὴν 
τέχνη» ἱστορία» ἔγραψε. συνέταξε δὲ τέχντν 
ῥητορική», «4ἰγυπτιακὰ ἐν βιῤλίοις ερ”, δικε- 
λικὰ ἐν βῥιῤλίοις τά, πρὸς τὸν τρικάρανον 

λόγο», περὶ Ναυκράτεως, περὶ «{ιονυσίο τὸ 
τυράννα ῥβιῤλία ς’, περὶ τῆς «4ἰγυπτίων Όεο- 
λογίας ῥιῤλία Υ΄, δηµηγορίας καὶ ἄλλα τιν. 
περὶ Συρίας καὶ ΐιῤύης, 

φιλέτια συµπύσια μµεμιγµένους ἔχοντα 
ταῖς ἡδοναῖς τὺς πόνες' ὁ γὰρ σερωμνή τις 
ὑπέκειτο εὐωχαιιένοις, ἀλλ’ ὑπὸ τοῖς ἀγκῶσι 
χοιλανθεὶς λίθος ἢ ξύλον. οἳ δὲ πατέρες 
φησὶ τῆς τῇ σώματος φιλίας. ἐς τὸ ἀρχαῖον 
καθισταµένες πάντα, ὅφεν παλαϊστραι ενι- 
ῥησαν καὶ τὰ φιλέτα ἐπανῆλὸε (οξ νν. ἔφο- 



Φιλλεῖδαι -- Φιλόξενοςο 

ϱοι et πίττα). 
Φιλλεῖδαι γόνος ἐσεὶν 4φήνησιν. ἐκ 

δὲ τότων ἡ ἱέρεια τῆς «{ήμητρος καὶ κόρης, 
ᾗ μεσα τὶς μύστας ἐν Ελευσῖνι, 

Φιλλέωνος ὄνομα κύριο». 
Φιλογόνιος ὄνομα κύριον. 
φιλόγυννις φιλογύννιδος. 
φελοδεσποτεύοµαι. ὅτως «ναξίλας, 
φιλοδωρία ἡ μετὰ προθυµίας δωρεά" 

8 ὁὲ ἀπολαυσάτω τῆς τῶν ἐχθρῶν φιλο- 
" δωρίας.” 

φελόξωος. 

φελοδεάμονες φιλοὺεωρηταί. 
φιλο ηρεῖ φιλεῖ ἀγρεύειν. 
φιλοίκτιστον ὀδυρτικόν, δρηνητικόν' 

Σοφοκλῆς (ΑΙ. 680) “κάρτα τοι φιλοίκτιστον 
{γυνή 

Φιλοίτης ὄνομα κύριον.. 
Φιλοίτιος. 

φιλοκάλως καθαρῶς. 

φελόκενον στόμα ματαιολόγον. 
, Φιλοκλῆς χωμφόίας ποιητὴς αἴσχρο- 
“πρόσωπος. ἦν δὲ προχέφαλος ὡς ἔποψ, ἤγαν 
ὀξυκέφαλος, «4ἰσχύλεα ἀδελφῆς εἰός, οἳ δὲ 
“ἀλμίωνα αὐτόν φασιν ἐπιθετικῶς διὰ τὸ 
πικρὸν εἶναι" ἄλμη γὰρ ἡ πικρία. εἴρηται 
ὃν ἐπὶ τῶν ὀξυκεφάλων (δὲ. Α Αν. 289). 

5 Φιλοκλῆς Πολυπείθες “4δηναῖος τρα: 
γικύς, τοῖς χρύνοις μετὰ Εὐριπίδην. ἔπεκα- 

λεῖτο δὲ χολὴ διὰ τὸ πικρό». ἔγραψε τρα- 
γῳθδίας ϱ', ὧν ἐστὶ καὶ ταῦτα, Ηριγόνη 
Δαύπλιος Οἰδίπες Οἰνεὺς Πρίωμος [Τηνε- 
λόπη Φιλοκτήτης. «4ἰσχύλεα δὲ τᾷ τραγικοῦ 
ἦν» ἀδελφιδδς, καὶ ἔσχεν υἱὸν ἸΗόρσιμον τὸν 
τραγικό», ἕ τινὸς γίνεται στυδάμας ὁ τρα- 
γικός, τότε ὁ᾿ ἕτερος Φιλοκλῆς τραγικός. 

φιλοκομπῶ» μεγαλορρημονῶ», ὁ ἑἕαυ- 
ου τὸν ὑψῶν. 

Φιλοκρά της ὁ Φεράθιος ὥσπερ ΙΗή- 
λιος. ἦν δὲ ὀρνιθοδήρας. (Α Αν. 1078) ιν 

Ὁ ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν» Φιλοκράτη τὸν ή 
Φιον, λήψεται τάλαντον, ἣν δὲ ζῶντα αὐ- 

τὸν ἀγάγῃ, τέσσαρα, ὅτι συνείρων τοὺς σπί- 
Ὄνες πωλεῖ καθ ἑπτὰ τοῦ ὀβολοῦ, εἶτα φυ- 
σῶν τὰς κίχλας δείκνισι πᾶσι καὶ λυμαίνε- 
ται, τοῖς τε κοψίχοισιν ἐς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ 
τὰ πτερά. τὰς περιστεράς ὃ ὁμοίως ξυλλα- 
ῥὼν εἴρξας. ἔχει, κἀπαναγκάζει παλεύει» ὅε- 
δεµένας ἐν δικτύῳ.᾽) 

φιλοκτέανος φιλοχρήµατος, φιλοκτή: 
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κων. 
Φιλοκτήτης. 
Φιλόλαος ὄνομα κύριον (ΑΡ 7 126) 

οὕτω καὶ Φιλόλωον ἀνεῖλε Κρότω» ποτὲ 
πάτρη, ὡς µιιν ἔδοξε Φέλειν -- τύραννο» 
ἔχειν... 

φιλομαθής ὁ ἔμπειρος' Ἐενοφῶν Cyr. 
| 6 38) "δεῖ δὴ φιλομαθῆ τούτων ἁπάντων 
ὄντα, οὐχ οἷς ἂν µάθδοις τούτοις μιόνοις 
χρῇσθαι, ἀλλὰ καὶ ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς 
τοὺς πολεμίες μηχανημάτων. καὶ φιλο- 
κάθεια, 

φιλομειδής φιλόγελως. φιλομηδής 
δέ. ἡ “ἀφροδίτη. 

Φιλομηλείδης, Ἠοπι. ὁ 348. 
φιλόμηλος. 
φίλο» οὐδετέρως" 

ἐμόν”' (Α Ecel. 983). 
φελονειχκία, 
Φιλονείκιος. 
Φιλόξενος "4λεξανδρεὺς γραμματικός, ο 

ὃς ἐσοφίστευσε» ἐν Ῥώμῃ, περὶ μονοσυλλά- 
βων ῥημάτων, περὶ σημείων» τῶν ἐν τῇ 
Ἰλιάδι, περὶ τῶν εἷς µι ληγόνεων ῥημάτων, 
περὶ ὀιπλασιασκοῦ, περὶ µέτρων», περὶ τῆς 
τῶν» Φυρακεσίων διαλέκτε, περὶ ἑλληνισιιοῦ 
ς’, περὶ συζυγιῶ», περὶ γλωσσών» έἐ, περὶ τῶν 
παρ Ομήρῳ γλωσσῶ», περὶ τῆς «{ακώνων 
διαλέκτου, περὶ της Ἰάδος διαλέκτου καὶ 
τῶν λοιπῶν. 

Φιλόξενος Εὐλυτίδου Κυθήριος λυρι-Ὀ 
κὸς ἔγρωψε διΦυράµβους κὀ’. τελευτᾷ δὲ ἐν 
᾿Εφέσῳ. οὗτος ἀνδραποδισφέντων τῶν Κυ: 
Φήρω» ὑπὸ ««{ακεδαιμονίων ἠγοράσδη ὑπὸ 
"4γεσύλου τινός, καὶ ὑπ αὐτοῦ ἐτράφη, καὶ 
μύρμηξ ἐκαλεῖτο' ἐπαιδεύθη δὲ μετὰ τὸν 
Φάνατο»ν “4γεσύλου, ἸΜελανιππίδου πριαµέ- 
νου αὐτὸν τοῦ λυρικοῦ. Καλλίστρωτος δὲ 
“Ηρακλείας αὐτὺν γράφει Ποντικῆς. ἔγραψε 
δὲ μελικῶς γενεαλογίαν τῶν «4ἰακιδῶ». 

Φιλόξενος .«4{ευκάδιος ὄνομα παρασί-α 
του. τοῦτόν φασιν προλονόµενον ἐν τῇ πα- 
τρίδι κἀν ἄλλαις πόλεσι περιέρχεσθαι τὰς 

οἰκίας, ἀκολουδούντω» αὐτῷ παίδων φε- 
ρόντω» ἔλαιον γάρον ὄξος καὶ ἄλλα τῶν 
ἠδυσμάτων. εἰσιόντα δὲ εἲς τὰς ἀλλοτρίας 
οἰκίας τὰ ἑψόμενα τοῖς ἄλλοις ἀρτύειν, ἐμ- 

βάλλοντα ὧν ἦν χρεία, κἆθ᾽ ὅτως εἲς ἔαυ- 
τὸν κύψαντα εὐωχεῖσθαι. ΄ὗτος ὁ ἂν ὀψοφά- 

γος ὢν καὶ πλεύσας εἰς Ἔφεσο» εὗρε τὴν 

'"Φδεῦρο δή, φίλον 
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ὀψόπωλιν κενὴν καὶ ἐπύθειο τὴν 
καὶ μαδὼν ὅτι πᾶν εἷς γάµες συνηγόραςαι, 

λησάµενος παρῆν ἄκλητος» καὶ ἄσας ὑμέ- 
αιον μετὰ τὸ δεῖπνον πάντας ἐψυχαγώγησε. 
καὶ ὁ νυμφίας εἶπε ' καὶ αὔριον ὧδε δειπνή- 
σεις. ὃ δὲ ἔφη 'ἂν ὄψον μὴ πωλῇ τις. 
αὐτὸς ηὔξατο }εράνα τράχηλο» ἔχειν, σ' 
ἐπὶ πολὺν χρόνον καταπίνων ἡδηται. ὁ αὖὐ- 

τὸς Φιλόξενος περιπαθὴς ὦν τοῖς ὄψοις, 

καὶ δειπνῶν πυτὲ παρὰ «Πιονυσίῳ τῷ τυ- 
ράννω, ὡς εἶδεν ἐκείω μεγάλην τρίγλαν 
παρατενειµένην αὐτῷ δὲ μικρά», ἀναλαβὼν 

αὐτὴν πρὸς τὸ ἂς προσή»εγκεν, ὡς ῥήλοιτό 
τωα παρ ἐκείνης τῶν κατὰ τὸν Ὑηρέα πυ- 
ὑέσθαι. τὴν δὲ ἐρομένη» ἀποκεκρίσθαι ὅτι 
νεωτέρα σα ἁλοίη, διὸ μὴ παρακολεθεῖν" 
τὴν δὲ παρὰ «Γιονυσίῳ κειμένην πρεσῤυτέ- 
ou⸗ ὅσαν πάντα εἶδέναι ἃ ῥόλεται μα εῖν. 
τὸν ἂν «Πιονύσιον γελάσαντα ἀποσεεῖλαι αὐὖ- 
τῷ τὴν τρίγλαν (Athen. p. 5). 

Φιλοξένου γραμμάτιον ἐπὶ τῶν μὴ 
πειθομιένω» ἐφ᾽ οἷς παρακαλᾶνται, ἀλλ ἆπα- 
γορευόντων μᾶλλον». «ιλόξενος γὰρ ὁ Ἱκυ- 
Ψήριος ὁιαφυγὼν τὰς εἲς Φυρακόσας λιῷο- 
τοµίας, εἷἲς ἃς ἐνέπεσεν ὅτι τὰς τᾶ «Πιονυ- 
σίη τῇ τυράν»ε τραγῳδίας ἐκ ἐπῄνει, δὁιέ- 
τριῤεν ἐν 1 άραντι τῆς Φικελίας. µεταπεμ- 
πομιένε δὲ «Πιονυσίη αὐτὸν καὶ ἀξιῶντος διὰ 
Ἰθαμμάτων ἐλθεῖν Φιλόξενος ἀντιγράψαι 
μὲν ὁκ ἔγνω, λαβὼν δὲ βιῤλίον τὸ ὁ στοι- 
χεῖον ἔγραψε µόνον» πολλάκις ἐν αὐτῷ, διὰ 
τότε ὑηλώσας ὅτι τὴν παράκλησιν ὅνωδεἴ- 
ται. καὶ Φιλοξένιοι πλακᾶντες, 

φιλοπαίγµονος. Ποπ, ή 134. 

φιλύπατρις ὁ φιλόπολις. καὶ τὸ μὲν 
φιλόπυλις κοινό», τὺ δὲ φιλόπατρις ἀττικόν. 

φιλοπευστεῖ φιλοπραγμονεῖ. 

φιλόπευστος ἡδέως μανθάνων, περί 
έργος. 

φελοπλάτωνος. 
Φιλοποίμην “4γωιῶν ἱππάρχης, ὃς ἡ 

ἐξ ἀνδρῶν τῶν ἐπιφωνεστάτων ἐν —* 
ὃς πρώτα μὸν έφυ καλῶς, τραφεὶς καὶ παι- 
ὑευθεὶς ὑπὺ ἸΚλέωνδρον τὸν Ἰωντινέα, πα- 
τρικὺὸ» μὲν αὐτοῖς ξένο» ἑπάρχοντα. παρα- 
γενόμενος οὲ ἐς ἡλικίων ἐγένειο ζηλωτὴς 
Εκδήμεη καὶ «ημοφάνος, ο ἦσαν ἐκ Me- 
γάλης πύλεως, φεύγοντες δὲ τὰς τυράννους 
καὶ συμβιώσαντες ἀρκεσίλα τῷ φιλοσόφῳ" 
οἳ συρεπελάβοντο τῆς καταλύσεως Νεοκλέος 

η 
ατιαν" 

Φιλοξένου γραμμάτιον -- Φιλοποίμην Ὁ 

τῇ Νικεωνίων τυράννη. ἦν δὲ καὶ περὶ τὸν 
βίον ἐπιμελὴς καὶ λιτὸς κατὰ τὴ» περικν- 
πήν, παρειληφὼς παρὰ τῶν ποοερημένω» 
ἀνδριῶν τὰς τοικύτας ὑὀόξας, ὡς εἰ υἰώγτί 

τῶν κοινῶν προστατεῖν καλῶς τὸν λε 
ὁ 1 ρὔντα τῶν κατὰ τὸν ἴδιον βίο», οὔτε μὴ; 

ἀποσχέσθδαι τῆς πατᾳίδος, ὅστιες τευλετε]-- 

στερον ἴῇ τῆς κατὰ τὴν ἰδίαν ὕπαρξιν χν- 

ρηγίας. παραλαβὼν δὲ τὲς ἐππεῖς πανι! 
τρύπῳ κατεφᾳαρµένας καὶ τὰς ε εχὰς τ10 
ἀνδρῶν ἡττημένως, ὁ μόνον αὐτοὺς ἑανεον 
βελτίης ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπεναντίων κρείττοτ; 
ἐν ὁλίγω χρόνω κατεσκεύασε, πάντας εἰς 
ἀληθινὴν ἄσκησιν καὶ ζῆλον ἐπετευκτικὺν 
ἐπβιῤάσας, τῶν μὲν γὰρ ἄλλων οἳ πλεῖστοι 
τῶν κωαθισταμένων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ταύστ», 
οἳ μὲν διὰ τὴν οἰκείων ἀδυναμίαν ἐν τοῖς 

ἱππικοῖς ἀἠδὲ τοῖς πλησίο» τολιιῶσεν ἀὐέ; 
ὧν καθήκει προστάττειν, οἳ δὲ τῆς στραιτ 
γίας ὀρεγόμενοι διὰ ταύτης τῆς ἀρχῆς ἐἔξεοι 
Φεύονται τοὺς νέες καὶ παρασκετάζησεν ετ- 
νος συναγωνιστὼς εἲς τὸ µέλλον», εὉκ ἐἔπιτί 
μῶντες τῷ δεοµένω, δὲ οὗ τρόπο σώζεται 
τὰ κοινά, συμπεριστέλλοντες τὰς ἁκιαρτίας 
καὶ μικρᾷ χάριτε µιεγάλα ῥλάπτοντες τοὺς 
πιστεύοντας. εἰ δέ ποτε καὶ }ένοιντο τῶν 
ἀρχόντων τυὲς τῇ τε κατὰ σώμα χφεία ὄτ- 
ρατοὶ πρόὀς τε τὸ τῶν κοινῶν ἀπέχεσθι 

πρόθυμοι, πλείω κακὰ τῶν ὀλεγωρούντεν 

διὰ τὴν κακοζηλία» ἀπεργάζονται τοὺς πε- 
ζός, ἔτι δὲ μᾶλλον τὲὸς ἱππεῖς Eolyb. 10 05). 

Φιλοποίμενος “ἄρκάδες μάλιστα ἔχεσι 
κινήµην γνώμης τε ἕνεκα καὶ ἔργων ὧν ἑτώλ. 
µησε. πατὴρ μὲν οὖν ἦν αὐτῷ Νραῦγις, 

οὐδενὸς “4ρκάδων τῶν ἐν Μεγάλη πόλεις τι 
ἐς γένες Φόξαν λειπόµενος" οὗ τελεςτ/σαν- 

τος ὁιδασκάλοις τε ἄλλοις ὠμίλησε καὶ Me- 

7αλοφάνει τε καὶ Εκδήλῳ, τοῖς “4ρκεσιλάα 
τοῦ Ππαναίη μαθδηταῖς μέγεδος μὲν δὲ 
καὶ σώματος ῥώμην ἀπέδει [Πελοπονρησίω» 

» | οὐδενός, τὸ δὲ εἶδος ἦν τᾷ προσώπο κακός. 
καὶ ἐπὶ μὲν τὰς στεφανίτας ἀγῶνας ὑπερι- 
φρύνησεν ἀσκῆσαι, γῆν δὲ ἣν ἐκέκτητο ἑρ- 
γαζήμενος οὐδὲ τὰ δηρία ἠμέλει τὰ ἄγρια 
ἐξαιρεῖν. ἐπελέγετο δὲ καὶ βιῤλία σοφῶν τι 
τῶν εὐδοκίμων παρ Ἓλλησι, καὶ ὅσα ἐς 
πολέμων μνήμην, καὶ εἴ τι [δει ἔχειν ὀνδα- 
σκαλίαν στρατηγηµάτων. κατασεσασθαι 
δὲ τὸν βίον πάντα Φέλων γνώμης τῆς Ἔπα. 

* 2 1 — 4 * ⸗ 

Atrurou καὶ έργων είναι τῶν ἐκείνο µέμτ: 



ι φιλοπονία -- φιλοσοφία 
ν ΄ ή - , * σι», οὗ πάντα ἡν ἐξισωθῆναι ὑννατός" πα. 

«ωνώνδα γὰρ τά τε ἄλλα ἡ Ἰ ψυχὴ χιὶ κά» 
λιστα πρᾶος ἡν τὰ ἐς 00] * τιῷ δὲ 4ρκάδι 
ειστῆην Τε δνμῦ. — δὲ Κλεομέ- 
ας Ἠεγάλην πόλιν (Φιλοποίμην οὔτε τῆς 
τα Γορᾶς ἐξεπλάγη τὸ ἀπροσδόκητον, 

- * 1 * ή ΄ 3* τῶν ἐν ἡλικίᾳ τὰ δύο μάλιστα µέρη καὶ 
- -τ ⸗ 

7 ναῖκας καὶ παῖδας ἀπέσωσεν ἐς ἸἨεσσή- 
» . ΄ ὁ J κ έ : ς επικηρυκευυένα δὲ Κλεομένης ὡς µιε- 
΄ - τα} ώσκοντος ἐπὶ τῷ πολμήματι καὶ Φέ- 

λοντος κατάγεσθαι Ἠ]εγαλυπολίτας ἐς τὴν 
ἑαυτῶν, Φιλοποίμην ἔπεισε μεβ' ὅπλων καὶ 

3 . - . 2 4 οὗ μετὰ σπανδῶν τὴν κάδοδον ποιήσασθαι. 
γενομένης δὲ πρὸς Κλεομένη» μάχης ὁ ὤι- 
λοποίµην ἐν τοῖς ἱππεῖσι ταττόύµενος, ὁρῶν 
τὸ πεζὸν λειπόµενον, ὁπλίτης ἑκὼν ἐγένετο, 
καὶ αὐτὸν λόγα ἀξίως κινδυνεύοντα τῶν τις 
Ἱακεδαιμορίω» ὁ ἆμφοτέρων ἔπειρε τῶν 

— .) ιηρῶ». ὃ δὲ καίτοι οὕτω πεπεδημένος τά 
* - τε γόνατα ἐνέκλινε καὶ ἐς τὸ πρύσω χωρεῖν 

ἐβιάζετο, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν ποδῶν τοῦ κι. 
νήματος τὸ ὁόρυ ἔκλασε. μετὰ δὲ τὴν νίκην 
ἐς τὸ στρατόπεδον ἀγθέντος, ἐνταῦθα ἐξ 
ἀμφροτέρων αὐτῶν τῶν μηρῶν οἱ ἰωτροὶ τῇ 
μὲν τὸν σατρωτῆρα ἐξεζλκο», τῇ δὲ τὴν J 
— Avrriyoroc δὲ ὡς εἶδεν αὐτοῦ τὰ τολ- 
µήματα, ἔσπευδεν ἀγαγεῖν αὐτὸν ἐς Maut- 
δονίαν. Φιλοποίμενι δὲ τούτου μὲν οὐδὲν 
ἐμέλησε, πεθωιωδεὶς δὲ ἐς Κρήτην μισθοφύ- 
ρος ἡγεμῶν αὖθις ἐπανῆχεν ἐς Ηεγάλην 
πόλιν, καὶ ἠρέθη ἄρχειν τῶν "χαιῶν (Ῥαι- 
55η. 8 49), 

4 ές ’ — ᾿ 
φιλοπονέα" ᾿"ὁμολογόμενα στοιχεία καὶ 

πρώτα τῆς πολυδεάµονος ἱστορίως φιλοπο- 
γία ἀγχίνοια.”" 4 αμάσκιός φησι περὶ Ἰσιδώ- 
ϱου (ο. ν. ἔρως 9). 

φιλοπόνων τῶν εἰδισμένων πονεῖν. 
γψιλοπύτης ὃ φιλῶν τὸν οὖνον. 

J φίλος ἕτερος αὐτός. τῶν ὃ᾽ ἀγαφῶν τε 
καὶ αἱρετῶν τὰ μὲν δὲ αὗτά ἐστιν αἱρετά, 

ς ή , ΄ . ο “ κ)» 
ὡς ἡ εὐδαιμογία καὶ ὅσα τα, τὰ δὲ δι 
ἕτερο», οἷον τέµνεσθαι γυμνάζεσθαι χρημα: 
τίσδαι. δὲ αὐτὰ δὲ αἱρετὰ καὶ δὲ ἕτερα 

5 * 3 * * 3 1 * οἷον αἱ ἀρεταί" καὶ γὰρ δὲ αὐτὰς καὶ διὰ 
τὴν εὐδαιμονίαν αἱρούμεθα. καὶ τὴν μὲν 
. ΄ 9 ΄. Χ { ΄ * * ὑγίεια» δὲ αὐτὴν αἱρούμεδα, τὸ δὲ γυµνά- 

. * —M — ε ΄ * * ζεσθα ὁνὰ τὴν ὑγίεαν" αἱρετώτερον ἄρα ἡ 
ἡγίεια τὸ γυμνάξεσθωα. καὶ εἰ τὸν μὲν φί- 
λον αἱρούμεθα ὡς αὗτούς, εἴγε ὁ / {λος ἔτε- 
ϱος αὐτός, τὰ δὲ χρήματα δὲ αὗτούς, αἱρε- 

9 

παν 

1. 
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τώτερος ἄρια 4 λος τῶν χρημάτων" αἱρε- 
τὸς γὰρ ἕκαστος αὐτὸς ἑαυτῷ, ὥστε καὶ 
γῆς. ἀλλὰ καὶ ὕπνη ἐγφήγορσις αἱρετωτέ- 
θά, εἰ ὐ ὕπνος ἐπ] τὴν ἓγ ϱήγορσιν ἔχει τὴν 

ἀναφοράν" ἵνα γὰρ δυνώμεδα ἐγθη}ορέναι, 
ὕπνῃα καὶ ἀναπωύσεως δεόµεβα, οὕτως ἂν 
δεικνύσοιτο καὶ φιλοσοφία ῥητορικῆς αἴρετω- 
τέρα. 

φίλος ἀντὶ τοῦ ὄφελος Σοφοκλῆς ἐν) 
Ἠλέκτρα (1146) ""οἴιοι τάλανα τῆς ἐμῆς 
πάλαι τροφῆς ἀνωφελήτη, τὴν ἐγὼ δάμ 
ἁμιὶ σοὶ πόνῳ γλυκεῖ παρέσχον" ὅτε γάρ 
ποτὲ μητρὸς σύ }γ ἦσθα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ 
έλος.” 

φίλος ἀντὶ τοῦ χρήσιμος" (5 Ο0 8θ9)ο 
Ὅτίς γὸρ ἐσθλὸς οὐχ αὑτῷ φίλος; ὁ γὰρ 
ἀγαδὸς αὐτῷ τε καὶ τοῖς φίλοις χρήσιμος. 

φιλοσκώμµονος τὸ σκώπτειν φιλοῦν- 
τος. 

Πιλοσοφεῖν σπουδάζει». . 
ὅτι εἰ λέγοι τις, μὴ χρὴ φιλοσοφεῖν, ἐπεῖν 

φιλοσοφεῖν λέγεται καὶ τὸ ζητεῖν αὐτὸ τῶτο, 
εἰ χρὴ φιλοσοφεῖρ ἢ µή, ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν 
Πιλόσοφον Φεωρίαν µετιέναι, ἑκάτερον αὐτῶν 
ῥείξαντες οἰκεῖον πανταχόὃεν τῷ ἀνδρώπῳ, 

πανταχόὃεν ἀναιρήσομεν τὸ τιθέµενον. 
φιλοσοφεῖν ἀντὶ τοῦ πονεῖσθαι"' 'φι-ο 

λοσοφεῖ δὲ τοῦθ ὅπως καταπράξεται τὸν 
γάμον”. ἔφη ἸΗἐνανδρος. οὕτω καὶ Ἴσοκρά- 
της. 

φιλοσοφία. φιλοσοφία ἐσεὶν ἠθῶν κα. 
τόρθωσις μετὰ δόξης τῆς περὶ τοῦ ὄντος 
γρώσεως ἀληθοῦς. ταύτης δὲ ἀπεσφάλησαν 
Ἰωδάτοι καὶ Ἕλληνες. διαιρεῖται δὲ ἡ φιλο- 

” * * 4 J σοφία ες ἠδικὴν Φεολογικὴν φυσικήν. καὶ 
ἡ ἀληθεστάτη γνῶσις τῆς ψυχῆς πρὺς πᾶ- 
σαν φιλοσοφίαν συμβάλλεται. καὶ πρὸς μὲν 
τὴν ἠδικήν, ὅτι ἀδύνατον ἡμιᾶς τὰ ἑαυτῶν 
κατακοσμῆσαι ἤδη, τὰς δυνάμεις τῆς ψυ- 
χῆς μὴ ἐπεσκεμμένης' πρὺς δὲ δεολοχίαν, 
ὅτι ζητῆμεν περὶ τῇ vũ τῦ χωριστᾶ τῇ ἐν 
ἡμῖν, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀφθάνατος, ἐπειδὴ καὶ 
ὁ νᾶς τῶν νοητῶν ἐστί. νᾶς τῶν πρός τί 
ἐστι, τῶν δὲ πρός τι ὁ τὸ ἓν εἰδὼς καὶ τὸ 
ἕτερο» εἴσεται. ὅῆλον δὲ ὅτι ἡ Φεωρία τοῦ 
ἡμετέρα νῦ καὶ εἲς Φεολογίαν μεγάλα συµ- 
βάλλεται. συμβάλλεται δὲ ἡμῖν καὶ πρὸς 
τὴν φυσικήν, εἴγε φυσικᾶ μέν ἐστιν ἔργον 
τὸ περὶ τῶν» σωμάτων διαλιχθήῆναι καὶ τῶν 
εἰδῶν αὐτῶν καὶ ὀυνάμεω», τῶν» δὲ ἐν σώ- 
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µιασιν εἰδῶν τὸ κάλλιστον ἡ ευχή. 
1λοσοφ ίας ὄφελος τὸ μη δἐν ἡγεῖσθαι 

δεινὸν ἀναχωρῆσαι τᾷ Φυλακίη τῶν κρεῦλ- 
λίων», καὶ πρὸς γυναῖκα καὶ παῖδας ἄτεγκτον 

ἔσεσφθαι (Ἀγπον. ορ. 191). 
8 φιλόσοφος ὃς (ΑΛ (Φίλιππος Ὀπούν- 
τιος) τὺς Πλάτωνος Λόμες διεῖλεν εἲς βιῤλία 
ιῤ' τὸ γὰρ «Υ αὐτὺς προσδεῖναι λέγεται, 
καὶ ἦν Σωκράτους καὶ αὐτοῦ Πλάτωνος 
ἀκεστής, σχολάσας τοῖς µετεώροις. ὦν δὲ 
κατὰ Φίλιππο» τὸν Πακεδόνα συνεγράψωτο 
τάδε, περὶ τῆς ἀποστάσεως ἡλίου καὶ σελή- 
ης, περὶ Ψεῶν ᾖ, περὶ χρύνα ά, περὶ μύ- 
ων ά, περὶ ἐλευφερίας ά, περὶ ὀργῆς ἆ, 
περὶ ἀνταποδόσεως ἆ, περὶ Ποκρῶν τῶν 
Ὀπηντίω», περὶ ἡδονῆς ἆ, περὶ ἔρωτος ἆ, 
περὶ φίλων καὶ φιλίας ἆ, περὶ τᾷ γράφει», 
περὶ Πλάτωνος, περὶ ἐκλείψεως σελήνης, 
περὶ µεγέθες ἡλίῳ καὶ σελήνης καὶ γῆς ἆ, 
περὶ ἀστραπῶ», περὶ πλανητῶν, ἀριδμητι- 
κά, περὶ πολυγόνων ἀριδμῶν, ὀπτικῶν ϱ, 
ἐνοπτικῶν ῥ, κυκλικά, μεσότητας χαὶ ἄλλα. 

ν «φιλόσοφος. ὅτι μεβονα τὸν ῥίον εὖερ- 
γετεῖ φιλόσοφος ἀνὴρ ἥπερ ἄριστος βασι- 
λεύς, 

8 Φιλόστρατος ὃ πρῶτος, «Πήμνιος, 
υἱὸς Βήρα, πατὴρ δὲ τᾷ δευτέρα Φιλοσρά- 
του, σοφισεὴς καὶ αὐτός, σοφιστεύσας ἐν 
“4φθήναις, Υεγονὼς ἐπὶ έρωνος, ἔγραψε λό- 
γες πανηγυρικὸς πλείστως, καὶ λόγες Ἔλευ- 
σινιακοὺς ο”, μελέτας, 9 ξητόµεένα παρὰ τοῖς 
ῥήτορσι, ῥητορικὴς ἀφορμάς, περὶ τᾷ ὀνό- 
µατος (ἔσει δὲ πρὸς χὺν σοφιστὴν «4ντίπα- 
Τρο»), περὶ τραγωδίας Αιῤλία } γ΄, γυμναςι- 
κό» (ἔστι δὲ περὶ τῶν ἐν Ὀλυμπί ἐπιτελα- 
— λιδογνωμικόν, Πρωτέα, κύνα ῆ σο- 
φιστή», Νέρωνα, Φεατήν, Ἔραγφδίας ΕΥ, 
κωμµφδίας ὐ”, καὶ ἕτερα πλεῖστα καὶ λόγου 
ἄξια, 

ν  Οιλόστρωατος Φιλοσεράτου τοῦ καὶ 
Bijos, Anuls σοφιστοῦ, καὶ αὐτὸς δεύτε- 
ρος σοφιστής, σοφιστεύσας ἐν 4θήναις, εἶτα 
ἐν Ῥώμῃ, ἐπὶ Σεβήρα τὸ βασιλέως καὶ ἕως 
Φιλίππα, ἔγραψε µελέτας, ἐπιστολὰς έρωτι- 
κάς, εἰκόνας ἡ ητοι ἐκφράσεις ἐν ῥιῤλίοις ὁ’, 
διαλέξεις, αὖγας ἡ περὶ αὐλοῦ, ᾽πολλωνίω 
βίον τᾷ Τνανέως ἐν βιῤλίοις ή, ἀγοράν, 
ἠρωικόν, βίους σοφιςῶν ἐν βιβλίοις ὁ', ἐπι- 
γθάμµατα, καὶ ἄλλα τινά. πλὴν πρῶτος 
ὀφείλει κεῖσθαι. 

φιλοσοφίας -- φιλοτίμως . 

Φιλόστρατος Νερβια»ᾶ ἆδελφόπαιδοςε 
Φιλοστράτε τᾶ δευτέρα, «{ήμνιος, καὶ αὐ- 
τὸς σοφιστὴς καὶ πωαιδεύσας ἐν «4{δήνας, 

τελευτήσας δὲ καὶ ταφεὶς ἐν «{ήκινῳ, ὧἀκε- 
στής τε καὶ γαμβρὸς γεγονὼς τῇ δευτέρος 
Φιλοστράτα, ἔγραψεν εἰκόνας, παναθηναι- 
κόν, 1 ρωικό», παράφρασιν τῆς Ομιήρε ἀσπί 
όος, µελέτας έ. τινὲς δὲ καὶ τὰς τιῶ» σοφι- 
στῶν» ῥίες ἐπ αὐτὸν ἀναφέρεσι». 

φιλοτέχνημια κατασκευή, καύχασις. 
φιλύτης. 
φιλοτησία φιλία, δεξίωσις «ἰλιανόςι 

"δοκεῖ τῷ ὁήμῳ διαμετρεῖρ φιλοτησίαν τήν- 
δε.) 

φιλοτησία ᾗ φιάλη ἡ διδοµένη ἓν τοῖς 
συµποσίοις. ἐν γὰρ τῷ πότῳ φιλοφρονόκε- 
νοι ἀλλήλες ἐπεδίδοσαν οἴνη κύλικα, ὃν φι- 
λοτησίαν ἐκάλαν, ὡς "Ὑπερίδης φᾳησὶ καὶ 
Ἔἄλεξις. καὶ Ὅμηρος (4 4) ""δειδέχας᾽ ἀλλή- 
λες, καὶ αὖθις '“ἐγχείτω τις τούτῳ φιλοττ. 
σίαν. καὶ φιλοτησίας τὰς δεξιώσεις διὰ τῆς 
φιλίας. καὶ φιλοτησίαν προπίνειν ἐςὶν ἡνίκα 
τις ἐν ἀρίστῳ ἀπὸ τῆς ὀοψθείσης αὐτῷ φας 

λης πιὼν µέρος τὸ λοιπὺν παράσχῃη φιλε, 
καὶ τὴν φιάλην χαρισάµενος (εξ. ν. προπί- 
ΡΕΙΥ. 

φιλοτησίας τῆς φιλικῆς δεξιώσεως 

οἱ «4ἰτωλοὶ ἐς {θήρας τὺν οὖνον ἐκόμιζον, 
φιλοτησίας τῆς ἐκ τὸ Φεῦ κοινωνῆσαι καὶ 
τοῖς τῆς «4δηνᾶς τροφίµοις ῥθλόμιενοι. 

φιλύτητα φιλίαν. 
φιλοτιμεῖται ἐπιδαψιλεύεται, κεέγαλο: 

φρο»εῖ, σπαδάζει, ἀγαπῇ. 
φλοτιµέα καλλιλεξία: ριστοφάνης 

Thesm. 383) * quot utiq μὲν οὐδεμιιᾷ, μὰ 
τὼ δεώ, λέξασ᾽ ἀνέστην, ὦ υμαῖκες. 

φελοτιμίας δωρεάς, ἡ πλεονεξίας, ᾗ 
χενοδοξίας. καὶ φιλοτιμέμενος, τουτέστι 
κενοδοσῶ». 

φιλοτιεμύτεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ ὃ 
δὴ Χείλεσιν ἐπιβρέμετω Θρηκία χελιδώ»" (4 
Ran. 600) ἀντὶ τῇ ἀπαιδευσία. σκώπτει δὲ 

αὐτὸν ὡς Θρᾷκα, υἱὸν Θράσσης, ὃς ἐκαλεῖ- 
το τυροποιός, ἐκωμωδεῖτο δὲ εἲς δυσγένεια», 
ἀντεποιεῖτο δὲ τῶν πρωτείω» τῆς πόλεως. 
στρατηγὺς «4Φηναίων, εἷς ὃν δημµαγωγὺν 
ὅλον δρᾶμα φέρεται Πλάτωνος, καὶ ἐπεγρά. 
φέται ὑμωνύμως ἸΚλιοφῶν. διαβάλλετιι δὲ 
ὡς ξένος καὶ ἁμαθὴς καὶ φλύαρος. 

φιλοτίμως μεγαλοδώρως, ὑπερμέτρως, 



Φιλοῦργος 

ἐπιμελῶς. ὁ δὲ Φεολόγος (ἄτοᾳ. Nas. epit. in 
Bas. t. 1P. 316 D) ὅτε λέγει "τὸ φιλόειμον 
καταλύσασι,᾽ τινές φασι τὴν φιλοσοφίαν 
καὶ τὴν ῥητορική»' μὴ ὅτι γε ἡμῖν τοῖς 
ἀφεῖσι ταῦτα, καὶ ἑξῆς, 

Φιλοῦργος. ὅτος ἄσωτος ὢν ἐφωράδη 
ἐν “4φήναις τὰ ἱερὰ συλήσας καὶ τὸ γοργό: 
νειον ὑφελόμενος, ὡς Ἰσοκράτης (18 57) λέ- 
γει. µέμνηται τότε «4ἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ 
Ατησιφῶντος. 

φιλοφρονέστατα φιλικώτατα. 
φιλοφρονούμενα παραμνυθύµενα. 
φιλοφρόνως προθύμως, σπουδαίως, 
φιλοφροσύνη δεξίωσις, ἢ προσήνεια. 
Φιλύχορος Ἀύκνου “4θηναῖος µάντις 

καὶ ἱεροσκόπος' γυνὴ δὲ ἦν αὐτῷ ἄρχε- 
στράτη. κατὰ δὲ τὰς χρόνους γέγονεν ὁ Φι- 
λόχαρος ᾿Εραχοσθένους, ὡς ἐπιῤαλεῖν πρεσ- 
Αύτῃ νέον ὄντα Ερατοσθένει, ἐτελεύτησε δὲ 
ἐνεδρευθεὶς ὑπὸ 4ντιγόνου, ὅτι διεβλήδη 
πι ροσκεκλιχέναι τῇ Πτολεμαίου βασιλείᾳ. 
ἔγραψεν “τθίδος βιβλία τε ' περιέχει δὲ 
τὰς «4δηναίων πράξεις καὶ βασιλεῖς καὶ 
«άρχοντας ἕως "ντιόχου τοῦ τελευταίου 
τοῦ προσαγορευθέντος Φεοῦ, ἔστι δὲ πρὸς 
«ήμωνα. περὶ μαντικῆς ὁ’, περὶ 9νσιῶν 
«ἑ περὶ τῆς τετραπύλεως. «Σαλαμῖνος κτί- 
σις. ἐπιγράμματα “ττικά, περὶ τῶν «49ή- 
νησι» ἀγώνων ῥιῤλία τἆ, περὶ τῶν 4θή- 
»ησιν ἀρξάντω» ἀπὸ Σωκρατίδου καὶ µέχρι 
"ἀπολλοδώρου, ὀλυμπιάδας ἐν βῥιῤλίοις ῥ, 
ερὸς τὴν «{ήμωνος “ἄτθίδα, ἐπιτομὴν τῆς 
ἰδίως “άτθίδος, ἐπιτομὴν τῆς «4ιονυσίου 
πραγµατείας περὶ ἱερῶν, περὶ τῶν 3οφο- 
χλέους μύφων ῥιῤλία έ, περὶ Εὐριπίδου, 
περὶ «4λκμᾶνος, περὶ μυστηρίων τῶν «4θή- 
νησι, συναγωγὴν ἠρωίδων ἤτοι Π1υθαγο- 
ρείων γυναικῶ», «{ηλιακά βιβλία , περὶ 
εὑρημάτων, περὶ καθαρμῶ», περὶ συμβό: 
λω». 

φιλοχρηματία. 
φιλοψυχήσαντα Αντίγονο» ἀγόμε- 

νο» δέσμιον “4ντωνίῳ, φιλοψυχήσαντα μέ- 
χρις ἐσχάτα διὰ ψυχρᾶς ἐλπίδος, ἄξιος τῆς 

ἡγεμονίας πέλεκυς διαδέχεται (Ἰοδερ]. Β. J. 

118 2). 

φελτάτιον' (Α Ach. 474) à Εὐριπίδιον 
γλυκύτατον», ὦ φιλτάτιον.' 

φίλυδρα φιλᾶντα τὸ ὕδωρ. 

Φιλύλλιος Φηναῖος, κωμικὸς τῆς πα- 

1007 

λωιᾶς κωµῳδίας. τῶν δραµάτων αὐτᾶ ἐστὶν 
«4ἰγεύς, 4ὔγη, “ἄντεια (ἑταίρας ὄνομα), «Ίω: 
δεκάτη, ᾿Πρακλῆς, Πλύνερια ἡ Ναυσικάα, 

Πόλις, ὠρεωρύχος, “Αταλάντη, Ελένη. 
φιλύρα ὄνομα δένδρη. 
φιλύρινος Κινησίας. οὗτος ὀιδνυραμ” 

ῥοποιὸς γέγονε. φιλύρινος δὲ ἀντὶ τῇ χλω- 
ρὐς' ἡ γὰρ φιλύρα χλωρόν. ἢ κὔφος, ὡς 
ἂν ὁίυραμβυποιὸς εὐτελῆ καὶ κὔφα ποιῶν' 
καὶ γὰρ τὸ ξύλο» τῶτο κᾶφον καὶ ἐλαφρόν. 
ἦν δὲ καὶ χωλὸς καὶ κυλλός (Δε. Α Αν. 1378). 

φιλῳδὸν γένος οἱ βάτραχοι, παρὰ τὸ 
φιλεῖν ἄδειν (Α Ran. 941). 

φιλωδέντες φίλοι γενόµενοι ὥσπερ 
πολεμωθέντες ἤγαν πολέμιοι γενόµενοι. Ali- 
λιανὸς Ποικίλῃ ἱστορίᾳ "ἐπ ἐλευθερίᾳ τινὲς 
"Ῥωμαίοις φιλωθέντες εἶτα μέντοι τὴν πίσιν, 
ἥπερ ὃν δεσμός ἐστι φιλίας, ἐκ ἐτήρησανι" 

φιλων ῆναι φίλος γενέσθαι. 'ἔλεγε τὸν 
νεανίαν ἐλφεῖν πρὸς αὐτὸν φιλωθῆναί οἷι"' 
καὶ αὖθις ᾿"καὶ φιλωθεὶς ἐν τῷ τέως τῷ 

ἐπισκόπω, τῇ ἐκκλησίᾳ ἐδέπεμψε.” 
Φίλων» Β/βλιος γραμματικός, οὗτος γέ-α 

γονεν ἐπὶ τῶν χρόνων» τῶν» ἐγγὺς Νέρωνος, 
καὶ παρέτεινεν εἷς μακρόν" ὕπατον γῶν Σε- 
βῆρον τὺ» ρέννιον χρηµατίσαντα αὐτὸς 
εἶναί φησιν, ὅταν ἤγεν ὄγδουν καὶ ἑβδομη- 
κοστὸ» ἔτος, ὀλυμπιάδι δὲ κ΄ καὶ διακοσιο: 

στῃ. γέγραπται δὲ αὐτῷ περὶ κτήσεως καὶ 
ἐκλογῆς βιβλίων. βιβλία (, περὶ πόλεων 
καὶ ὃς ἑκάστη αὐτῶν ἐνδόξες ἤνεγκε βιῤλία 
. περὶ τῆς βασιλείας ὐριανᾶ, ἐφ᾽ ὁ καὶ 

ἦν ὁ Φίλων», καὶ ἄλλα. 
ὅτι ὕπατος γέγονεν ὁ (Φίλων ᾿Ἐρέννιος 

χρημιατίσας, ὡς αὐτός φησι. 
Φίλων Ἰαδαῖος τεχῦεἲς ἐν λεξανδρείανυ 

γένες ἱερέων, φιλοσοφήσας δὲ τὰ Ελλήνων 
εἲς μέγα πράβη παιδείας, ὡς μετελθεῖν πᾶ- 
σαν ἑλληνικὴν παίδενσιν, τήν τε τῶν ἐγκυ- 
χλίων καλθµένων καὶ τὰς λοιπὰς ἐπιστήμας, 

σὺν ἀκριῤεῖ καταλήψει. ἐπλότησέ τε λόγον 
παρόμοιο» Πλάτωνι, ὡς καὶ εἲς παροιμία» 
παρ Ἕλλησι τῦτο χωρῆσαι "ἢ Πλάτων φι” 
λωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει”'" τοσαύτη ἐδὶν 
ὑμοιότης τῆς τε διανοίας καὶ φράσεως τοῦ 
ἀνδρὺς πρὸς Πλάτωνα. καὶ τοίνυν γέγρωπ- 
ται αὐτῷ βιῤλίω ἄπειρα, ἐξ ὧν καὶ ταῦτα, 
περὶ συγχύσεως γλωσσῶν». βιβλίον ά » περὶ 
φύσεως καὶ εὑρήματος ά, περὶ ὧν κατὰ 
ᾶν τις εὔχεται ά, περὶ παιδεύσεως ἆ, περὶ 

— Φίλων Ὁ 
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κληρονόμε τῶν φείων πριωμµάτων» ἆ, περὶ 
΄ — 

ἴσων xit κ, — ερισιῦ ἐν “Ψ πι 

τριων δυνάμεον, 
* — * ΄ 

τον περὶ συν η κιῶν λόγοι , 

περὶ 
* 

1 * - . 

περὶ ἐναλλαγειοι παρὰ 

περὶ ῥίη πα 
, ΄ ΄ ’ { 

λουύφΗ, περὶ }ιγάντων ti, περὶ ὀνείρων ἐν 
κα -δά 

περὶ κ μάτων καὶ έριαι μετ) ιάτων της ἐς. 

όου έ, περὶ τῆς σκηνῆς καὶ δεκαλόγου ὁ, 
— t * 

περὶ Φισιῶν, περὶ ὑποσχέσεων το κατα: 
- 4 * 

ρῶν, περὶ προνοίας, περὶ Γηδαίων ἆ, περὶ 
} - / -ᾱ .. - 
εγωγῆς ϱί8, περὶ 4λεξάνδρι καὶ περὶ τοῦ 
ἴδιον λογισμὸν ἔχειν τὰ ἄλογα, περὶ τᾷ πᾶς 
., — * - - - 

ἄφρων ὁδλός ἐστι, περὶ τῆς δια}ωγῆς τῶν 
χριστιωνῶν, περὶ βία θεορητικὸῦ, περὶ ἴκε- 

— * J ΄ ᾽ “, ⸗ 

τῶν», περὶ γεωργίας λύγοι ὢ', περὶ µέθης ῥ, 
περὶ τὸ ΙΠωνυσέως βία, εἲς τὰ χεραῤίµ, τη- 

τέστι τὴν φλογίνην ῥομφαίαν, εἰς τὴν πεν- 
΄ , * ———— 4 

τάτειχον Ἱωνσέως καὶ εἷἲς αὐτὸν τὸν Ἠω- 
— * * — * * 

υσῆην λόγοι έ. λέγασι τότον ἐπὶ ulu Κάλ- 
λιγόλα ἐν τῇ Ρώμη 
πρεσβευτὴς τῇ οἰκείη ἕφνες ἀπεστάλη" καὶ 
., * τω κ * 34 * 
οτε τὸ törtgor ἠλθε πρὸς Ἰλαύδιον, ἓν 

— J — [ή η] α” — J / 3 

τῇ ωὐτῇ πόλει διαλεχθῆναι τῷ ἁγίῳ ἁπο- 
ει ή . / . ΄ * * 

στόλῳ Πέερῳ, καὶ τότης ἐσχηκέναι ιλίαν, 

χαὶ διὰ τᾶτο πὺς σπηδαστὰς ἠ]άρκυ τοῦ 

μδητᾶ Πέτρα ἐν «ἀλεξωνδρείᾳ ἔπεσι κεκοσ- 
μηκέναι. εἰσὶν ἂν, ὡς ποοείποµε», περιφανή 

καὶ ἀναρίθμητα συντάγκκατα καὶ πᾶσαν ὦ- 
φέλειαν ἔχοντα. 

Φίλων» Ἱαρπάδιος ἔγοιψεν ὑπόμνημια 
1 — εἲς πὺ ἄσμα τῶ» ἁσμάτων. 

Φιλωνίδης δηναῖης, ἀρ- 
— — 

χαΐος" πρότερον ὑὲ ἦν γθαφεύς. τῶν ὃρα- 
΄ .- Ὑ .4 

µάτων αὐτᾶ ἡν ἸΚόδορνοι ἀπήνη Φιλεται- 

ος. 
- . * ΣΣ. { * 

φιλῶ σε καὶ κηδομµαι. ἐὰν εὐρεῦῶσι 
Φύο ῥήματα καθ’ ἑνὸς μέρας λόγεα συντασ- ῥήματα καθ ἑνὸς µέρος λόγα 

⸗ ε. — 

σόµενα, ὥσπερ ὡδε κατὰ ἀνρτωνυμίας, τῷ 
ἑνὶ τῷ πρώτῳ ὀφε(λοµεν συρτάξαι τὴν ἆν- 

τὸ δὲ ἄλλο ῥῆμα ἀδὲν βλάπτει 
κἂν ἀπολύτως ἐκφέρητω. οἷον φιλῶ σε καὶ 
κα δομαι" 

— J 

κινδυνεῖσαι, ὁπηνίκα 

ο 

σιωμικὺς 

τωνημίαν" 

τὸ φιλῶ συντάσσεται αἰτιατικὴ, 

τὸ δὲ κήδυμµαι ὀδενί, ἀλλ' ἔστιν ἀπύλυτον. 
καὶ ὅσα ἄλλα, οἷον «γαπῶ καὶ φροντίζω 
σου. 

Φιλώτας. 

φιμινάλια ἀναξυρίδας, βρακία. 
Φιμίας, 

φτμιοῖ ἄγχει, ἐπιστομίζει" 
χειρὶ φιμώσασα τὸ ἐσφαγιένά, ή τινα τῇ 
ψυχῇ συνεκπέµψειε φωνήν.”' ὁ ἐνεςὼς φιιῶ. 

ερ Ν — 

το στοά τ!, 

| 

καί 4 ιτύοντος ὁμοίως τὰ γεννῶντος. 

Φίλων ο -- φιτῖσαι 

2 4 ν . Ψ] — Naxiunx κατὰ Τειαάαρχη (δη 
-. 

φεμοί" 
., Δ * * 2W77 * καὶ φιμοὺς καὶ κυβρευτικά ἕτερα οργανα. 

’ ΄ .. 

/μμὸς δέ ἐστιν ὅ καλύµενος κηιιός, εἰς οὐ 

ἐνεβάλλορτο. «Πίγιλος δέ φησιν ""ἕλκ' ἐς μέ 
* ΄ Ἡ —J * * ΄ 9— 

σον τὺν φιμό», ὡς ἂν ἐκράλη. 
φίμωτρογ. 

” — 

Φινείς ἀνὴο τά τε ἄλλα κρείττων τ, 
— — ."- * 

Μεωτέρων καὶ τῷ τᾷ πατρὸς ἀξιόματι τοῖς 
3 » 4 — ΄ 

ἡλικιώτας ὑπερέχων"' Ελεαζάρα γὰρ τὰ ἆρ- 
1 ῃ * 

χιερέως οἱὸς ἡν, Ἰ]ωνσέως δὲ ἀδελφξ παι- 
* ϱ ’ — ⸗ 

ὐὸς τἷός" ὃς περιαλγέσας τοῖς πεπραγιτέροις 
:« » . κ 3 , , « 
υπο Ζαμβρη, καὶ πρὶν ἰσχυροτέρα» }εγέσθαι 

τὸν ἕβριν ὑπὸ τῆς ἀδείας, ἔογω τὴν δίκην 

εὐτῶν εἰσποάξασδαι δωγνοὺς καὶ κωλῖ- 

σαι ὁιαβῆναι τὴν παρανομίαν ες πλείονας, 
τῶν ἀρξαμένων οὗ κολαζοµένων, τόλε, ὃς 

— * — 

unne καὶ σώματος τοσῶτον 
4 5 . [ή ͵ 

προέχων ὡς ο πρότερον, τινι συσταίς 
ε 4 ο * 

ἁπαλλάττεσθαι πρὶν Ἡ κατα" 

κιιὶ ἀνδρέα 

εἰ 
τῶν δεινον, 

γωρίσασθαι καὶ νίκην τὴν ἐπ αὐτῷ λαβεῖν, 
ἐπὶ τὴν τὸ Ζαμβρῆ σχηνὴν παραγεγόμενυς 
αὐτόν τὲ παίω» τῇ ῥομφαίᾳ καὶ τὴ» ἈΧοσ- 
ῥίαν ἀπέκτεινεν. αἱ δὲ νέοι πάντες, ως cige · 

τῆς ἀντιποίησις ἡν καὶ τᾶ φιλοκαλεῖν, κ 

µιηταὶ }εόμενοι τῆς Φινεὲς τόλµιης «ἆνήρην 
τὰς ἐπὶ τοῖς ὑμοίοις ζαμβρῇ τὴν «αἰτίαν 
εἰληφύτας, ἀπόλλυνται μὲν ἐν καὶ ὑπὸ τή: 
τότων ενδραγαθίας πολλοὶ τῶν παρανοµτ: 

σάντων, ἐφὼάρησαν δὲ πάντες καὶ λοικῦ. 
ταύτην ἐσκήψαντος αὐτοῖς τὸ δεοῦ τὴ, 
»ύσον" ὅσοι τε σιυ}γενεῖς ὄντες, ὁέον κεολέειν, 

ἐξώτρυνο» αὐτοὺς ἐπὶ ταῦτα, 
θεῷ δοκοῦντες ἀπέθνησκο». 
οὖν ἐκ τῶν τάξεων ἄνδρες ἐκ ἐλάττεις τ- 
τραχισαυρίων καὶ ἑξακοσίων' ὑπὸ δὲ τας 
της παροξυνθεὶς τῆς αἰτίας ΠΜωυσῆς ἐπι 

τὸν ἨἩαδιηνιῶν ὄλεθρον τὴν στρατιὰν ἐξ 
πειτε oseph. Α. 1.46 12). 

Φίνειον ὄνομα τόπυ ἢ ὄρης. 
Φινεύς ὄνοια κύριον. καὶ Φινείδε: 

. α. - 

αδικεῖν τς 
: | 
ἀπόλλενται αιὲν 

ὁ ἀπὺ τῇ Φινέως. 

Φινίδας ὄνομα κύριον. 
φίσκος δηµόσιον ταμιεῖον. 
φιτοῶν κορμῶν, Εύλων, 

φἴτοὶ ριστοφάνης (Ρας, 156) ’ 

φῖευ πρῴον φύσει. 
φιτῦσαι γεννήσα. ἐπὶ τᾷ πατρὸς τέθγ- 

ἐπὶ δὲ µη Πτρὺς οὐκέτι, ἀλλὰ ;/εννῆσαι. 

. 
7ος 

* 

σι», 
λε 

γεται δὲ καὶ τὸ γέννημα φίτυµα" Εὔπολις 



Φλάβιος -- φλογιστὸν 

«4ὐτολύκῳ “ἀτὰρ ἤγαγες καινὸν φίτυιια τῶν 
βοῶν. 

Φλάβιος ὄνομα χρηματισμοῦ. 
Φλάις ὄνομα κύριον. 
Φλαμίνιος ὄνομα κύριον. καὶ Όλα- 

εενίες. 
φλᾶν Φλᾶ», τύπτει»' ᾿φλᾶν τὴν ἑαυτῇ 

δεσμενεσεάτην κάραν.'' “ριστογάνης lut. 
7839) ώς χαλεπόν εἶσιν οἱ φίλοι οἱ «αινύ- 
µενοι παραχρῆμ ὅταν πράττῃ τις εὖ' νύτ- 
τονσι γὰρ καὶ φλῶσι τἀντικνήμια, ἐνδεικνί- 
εενος ἕκαστος εὔνοιάν τινα. καὶ (Ῥαο, 499) 
{οὐκ ἐς κόρακας ἐρρήσετε.' 

φλαῦρον φαῦλο» ἡ κοὔφον κακόν. δια- 
φέρει γὰρ φλαῦρον καὶ φαῦλον"' φλαῦρον 
εὲν γάρ ἐστι τὸ μικρὸν κακόν, φαὔλον δὲ 
τὸ μέγα. ἢ φλαῦρον» φλύαρον, ἀπδές, ὄνσ- 
«ηιον, λιπηρύν, παρὰ ριστοφάνει (Ραο. 
95). "γέροντα ὃ᾽ ὀρ9οῦν φλαῦρο», ὃς νέος 
πέση' (800 895), τοτέστι τὸν ἅπαξ ἐν νεύ- 

τητι πεσόντα ἐν γήραι ὀρθοῦσθαι ἀθύνατον. 
(Α Nub. 899) εὐστύμει, καὶ μηδὲν εἴπις 
φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς καὶ νοῦ» ἔχοντας, 

ὤὦ» ὑπὸ της φειδωλίας ἀπεκείρωτ οὐδεὶς 
πώποτ οὐθ᾽ ἠλείψατο, οὐδ᾽ εἲς (αλωνεῖον 
ἦλθε λασόμενος. 

φλαυρύτατο»' ᾿ποιήσαντες δὲ ταῦτα, 
ὑπολείπεσθαι τῆς στρατιᾶς τὸ φλαυρύτα- 
τον’ παρὰ Ηροδότῳ (1 3207). τουτέστι τὸ κα- 
κόν. καὶ αὖθις (Α Αν. 658) “τὴν ἀλώπεγ ὡς 
φλαύρως ἐκοινώνησεν αἰετῷ ποτέ καὶ 
φλαυρουργός ὁ μικρὰ κακὰ ἐργασάμε- 
νος Σοφοκλῆς (ΡΜ. 3δ) 'φλατρουργοῦ τι- 
νὸς τεχνήµατ ἀνδρός.” 

φλεβάζοντες βρύοντες. 
φλέγει ἀντὶ τᾶ ζωπυρεῖ. Σοφοκλῆς (Λὶ. 

714) ᾿"πάνθ ὁ μέγας χρόνος µαραίνει τε καὶ 
φλέγει. 

φλέγιια. οὐ λέγεται πρῶτον ἀπὸ τρο- 
φῆς' πρῶτον γὰρ ἀπὸ τροφῆς πὺ αἷμα" τὸ 
δὲ φλέγμα πρῶτον τιῶν ἀπέπτων' ἔστι γὰρ 
καὶ ἄλλα ἄπεπτα. ἀπὸ γὰρ φλέγματος µε- 
ταβάλλεται ὀξὺς χυμὺς περὶ τὸν στόµαχο». 
ἔστιν οὖν οὐχ ἁπλῶς πρῶτον», ἀλλὰ τῶν 
ἀπέπτων. 

φλεγμαίνουσαν πόλιν (Ρία, ἩΡ 2ρ. 
373 Ἐ). ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἑλκῶν τῶν διὰ 
«λεγμονὴν κιγδυγευύντω» ἐκρησσειν. 

Φλεγραίας πεδίο» Θρικικόν' “4ριςο- 
φάνης «Ἀν. 835) "Ὕναπερ τὺς γιγενεῖς όλα- 

-. — — — —— — —— — — — — ——— — —— — — — — — —— — —— — — — — — U Ô 0r,t —— — — 
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ζομευομένας καδυπερηκόντισαν. 
΄ Η 1 ’ 

Γλεγύῦας ὐ ἄετός. 
[ή ’ 

φλεγυρά λαμπρά, φλέγεσα, λάµπεσα" 
v * ⸗ — 

η δερμὴ διὰ τὰς ἄνωρακας. “ριστοφάνης 
(Ach. 665) ᾿'ὁεῦρο μοῦσ᾽ ἐλθὲ φλεγιρὰ που” 
ρὺς ἔχασα μένος. 
ολ έχω» ζωπυρῶν», ἀνεγείρων' (8 ΑΙ, 1960) 

4 απ 

ἵαταν οὐρανίαν λέγων.” 
Φ)λέγων»ν Ἰραλλιανός, ἀπελεύνθερος τοῦ 

Φεῤαστοῦ Ικωίσαρος (οἱ δὲ «Πδριανοῦ φα: 
σήν), ἱστορικός, ἔγρωφψεν ὀλυμπιάδας ἐν ῥι- 
ῥλίοις ες (αν τε)" ἔστι δὲ µέχρι τῆς σκθ 
΄ “.. 1Xx αι — . * 

ὀλυμπιάδος τὰ πραχφέντα πανταχῆ. τὰ δὲ 
J J * ⸗ * κ V ⸗ . 

αὐτὰ ἐν ῥιῤλίοις ἡ. ἔκφρασιν «Σικελίας, περὶ 
μιακροβίων καὶ Ψδαυμασίω», περὶ τῶν παρὰ 
5 ΄ * * * * 1 - ) 

Ρωμµωίοις ἑορτῶν ῥιῤλία γ΄, περὶ τῶν ἐν 
ὄ ΄ ᾿Ρώμῃ τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτω», 

ἐπιτομὴν ὀλυμπιονικῶν ἐν βιῤλίοις ῥ', καὶ 
* 

ἄλλα. 
’ — 

τότε τᾷ Φλέγοντος, [ώς] φησι Φιλοςόρ- 
. — 

γιος, ὅσον (απ Γοῦστον) τὰ κατὰ τὲς Tuv- 
ῥαίΐς συμπεσόρτα διὰ πλείονος ἐπεξελὼ εἴν 

τὸ πλάτες, (Λλέγοντος καὶ «Πίωνος βραχέως 

ἐπιμγησθέντων καὶ παρενθήκη» αὐτὰ τοῦ 
οἰκείη λόγηα ποιησαµένων». ἐπεὶ τῶν γε εἲς 
εὐσέβεια» καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἑλκόνεων 

- ζ . οὐθ᾽ ὑτιοῦν οὐν᾽ οὗτος δείκνυται πεφροντι- 
κώς, ὄνπερ οὐδ᾽ ἐκεῖνοι τρόπον. τούὐναντίον 

— ς 2 ’ . . ⸗ * 8 
μὲν ἂν ὁ Ιώσηπος καὶ δεδοικύτι ἔοικε καὶ 

᾿ ⸗ « ᾿ ’ λεν 
εὐλαβομένῳ ὡς μὴ προσκρόσειεν λλησι. 

Φλεδύνεια πόλις, καὶ Φλεδόνος, 

φλεύών: Ἱτὸν «ντισθένη» τὸν φιλόσο- 
* — « —⸗ . 8 ᾿ 2* 

φον ἐπιτιμῶν ὁ Τίέμων» διὰ τὸ πλῆθος παν» 

τοφυῆ φλεδόνα καλεῖ' Diog. 1. 618). 
- ζ 

λέω. φλέως λοχμῶδες φυτόν, ἕἅ µνημιο- 
γεύει καὶ Θεύφραςος (Η. Ῥ. 4 11), παραδηλῶ» 
ὅτι ποτάμιός ἐςι ῥοτάνη ὡς τὸ ῥύτομον. καὶ 
ἐν "ἁμιιαράῳ "πόθεν ἂν λάβοιµι ῥύσκα 

— * * “. 2 * ΄ 

τῷ πρωκτῷ φλέων;' “4ριστοφάνης Βατρά- 

χοις (249) ᾽"ἡλάμεθα διὰ κυπείρᾳ καὶ φλέω, 
. λε / * * 
χαίροντες ᾠδῆς πολυκολύμβοισι µέλεσι. 

φληναφᾷ φλυαρεῖ. 
΄ 1 

φλή»αφος μωρολύγος. καὶ φληναφία 

θδηλυκόν. ᾖ 
21 * — ΄ 

φλιά ὁ παραστάτης τῆς Φύρας. 

φλίει (μητικῶς φρωνεῖ. 
φλόγεα λαμπρά. 
φλογιστὸν ἤδη καὶ κατηνὑρακωμένον”” 

παν — 2 32 9 —* SEI. 58) περὶ τοῦ Ορέστου σωµατος, καὶ 

φλόγιος, | 
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φλογμός καῦμα, ἐκπυράκτωσις. 
φλοιός τὸ λέπος τᾷ δένδρα" "εἶχε δὲ ὁ 

Κράντωρ ἀπελέκητον φωνὴν καὶ ϱλοιῦ µε- 
στὴν τραγῳδῶν'' (Ὀ]ομ. 1,. 4 97). 

φλοῖσβος. ἀπὸ τᾷ φλέω τὸ ἀναβράζω 
φλόβος φλοῖβος καὶ φλοῖσβος, 

φλοίσβᾷα ταραχα. 
φλόνο ς. 

ἠλόρος τὸ ὄρνεον, διὰ τοῦ ο μικροῦ. 
Φλῶρος δὲ ὄνομα κύριον. 

φλύακες. Φωτάδης ἔγραψε--- ὁ «4ἶτω- 
λὸς καὶ ἕτεροι (ον. Σωτάδης). 

φλύαρος φλήραφος καὶ λῆρος καὶ µά- 

ταιος λόγος" Αριστοφάνης Νεφέλαις 663) 

τὰ ὃ ἄλλα πάντ ἐστὶ φλύαρος.' καὶ αὖδις 
'"μὴ γὰρ οὔσης ἀνάγκης τί δεῖ φλιαρεῖν 
ὁτιῶν πρὺς ὀντιναῦν, 

φλυδέμενος' “προφήτης ἐγκάτοις φλυ: 
ῥούμενος” ἀντὶ τοῦ ταρασσύµενος,. .«4{υκό- 
φρων (5). 

Φλνεία ὁῆμος τῆς ἸΚεκροπίδος. ἐκ τά- 
του δὲ τοῦ δήμου ἦν Εὐριπίδης ὁ τῆς τρα- 
γωδίας ποιητής, Harp. 

φλύειν τὸ ἀναζεῖν. 
φλύκταινα τὰ τῶν χειρῶν ἐπαναστή- 

µατα τὰ γινόμενα ἀπὸ τὸ κωπηλατεῖν' «4ρι- | ἡ 
στοφάνης Βατράχοις (258) "ἐγὼ δὲ φλυκ- 
ταίΐνας ἔχω. 

φλυκτίδες τὺ ἀπὺ πυρὸς φύσημα, ἢ 6 
καλούμενος ἄνθραξ. 

φλωβός βοτάνη. 
φλωράστιον. 
Φλωρέντεια πύλις. (Φλωρέντιος δὲ 

ὄνομια κύριο». 
/όβας τὰς τρίχας' ᾿τεμᾶσα κρατὺς βα- 

στρύχω» ἄκρας φόβας”' (Β ΕΙ. 449). 
φοβερά ἡ περίφοβος" 

βερὰν φρένα δείµατε πάλλων”' (508 153) 
ὧν οἱ τὸ ἐκπέπληγμαι. 

φοβερός ὃ φοβούμενος, παρὰ Θυκυόί- 
ὁῃ ϱ 8) καὶ Φερεκράτει. καὶ παρὰ “ρριω: 
νῷ «Ενρ. 5 24) "ο δὲ φοβεροὶ γινόμενοι 
ἔφευγον, —— τὰς πόλεις. καὶ αὖ- 
θις “4ρριανός ''οἳ δὲ ἐμβεβληκότω» τῶν πο- 
λεμίων φοβεροὶ καὶ ἀμήχανοι ἄνευ τὸ ἐς τὸ 
κοινὸν ὠφελίμε ἀπώλλυντο.͵ φοβερὸς καὶ 
ὁ καταπληκτικός" ''ἄννίῤας Φἐἑλαμπρὸς ἤδη 
καὶ φοβερὸς ὤν ᾖλαυνεν ἐπὶ τὴν Ίνρρη: 
(αν. 

φοβεσιστράτη ἡ φοβᾶσα τὸν ερατόν 

᾿ἐκτέταμαι φο- |. 

φλογμός -- φοινικελίκτης 

Φε. Α Eq. 1174). 

: φόβη κόμη, 

τάταις ἐκόμα. 
φόβος φυγή. καὶ ἡ δειλία, . 
φόβος δέ ἐστι προσδοκία κακδ. εἰς δὲν 

τὸν φόβον ἀνάγεται ταῦτα, δεῖμα ὄχνος 

αἰσχύνη ἔκπληξις φΦύρυῤος «γωνία. δεῖμα 
μὲν οὖν ἐστὶ φόβος δέος ἐμποιῶν, ὄκνος δὲ 

φόβος μελλούσης ἐνεργείας, αἰσχύνη δὲ φό- 
βος ἀδοξίας, ἔκπληξις δὲ φόβος ἐκ φαντα- 

σίας ἀσυνήθας πράγματος, θόρυβος δὲ φο- 
βος μετὰ κατεπείξεως φωνῆς, ἀγωνία ὁὲ 
φόβος ἀδήλου πράγματος. 

ἔστι δὲ γένος ἡ Φαεμιασιότης τῆς ἐκπὶή-ε 
ξεως, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπερβολή. γένος γὰρ ἐκπῖή- 
ξεως ἡ Φαυμασιότης, ἡ δὲ ὑπερβολὴ ὅνα- 
φορά. τῶν γὰρ Φαυμαζόντων οἳ μὲν κα 
ὑπερβολὴν φαυμάζησιν ὡς ἐκπεπληγμένοι, 
οἳ δὲ μετρίως" τὸὺ δὲ δαυμάζειν καθ ὑπερ- 
βολήν ἐστιν ἐκπλήττεσθαι (Α]εν. A 
Τορ. 4). 

φόβος παρ 'Ομήρῳ ἡ φυγή. ὅτε δὲ 14 
γει '᾿ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίη ) «Ῥτονετὸ. 
Ρα]. 1 7), διότι ὁ ῥαλόμενος σοφὸς εἶναι ἀπὸ 
εὐλαβείας ἄρχεται. εἰ δὲ τὸ ἀρχή ἐπὶ τῇ 
ἡγεμονίας παραληφὺῇ, φόβος «κυρίου ού 

ὁ παθητικός, ὁ δέει κολάσεων προσγινόµὲ- 

νος' ἡ γὰρ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν 
φόβον (1 Ioann. 419): ἀλλ’ ἡ κατὰ σεβασ: 

μὸν εὐλάβεια. οὗτος γὰρ ὁ φύβος κερί 

πάντα ὑπερέβαλεν. 
Φοιῤάδαιον. 
Φοιῤάμμωνος. 
Φοιῤάς ἡ Φεά. 
φοιῤᾶσνθαι καθαίρεσθαι, καὶ φοῖβο, 

τὸ καθαρό», καὶ φοῖβαι αἱ καθαρα. 
φοίβη (απ φόβη) ή ἄμπελος ἐν ἐπι 

γράµματι (ΑΡ 6 198) ᾿Ἱτρισσὸν ὑπ) εὐπετα- 
λοις ὁῶρον ἔθηκε φοίβαις. 

Φοῖβος ὁ «Απόλλων». 
φοῖβος καδαρός, ἁγνός. ἡ μάντεις. καὶ 

ἁμίαντος. καὶ ὁ «πόλλων». 
φοιδεράτοι. ὅτω καλδᾶσι Ρωμαῖοι τὸς 

ὑποσπόνδμς τῶν ὄκυνῶν. 
φοινήεες. 
φοινικᾷ. τὸ ἁπλᾶ - -- φοινικοῦν «αἲ ν. 

ἁπλῶ). 
φοινίκειο» αἷμα, 

οὖνος. 

φοινικελίκτης ὁ ἁπατηλός. 

"ὅστε φόβῃσι Ἐανδο- — 

καὶ φοιίκειος 



Φοινίκη — φοιτάδας 

Φοινίκη πύλις. 
Φοινικήια γράμματα Τυδοὶ καὶ ἹἸω- 

νες τὰ γράμματα ἀπὺ Φοίνικος τᾶ «4γήνο- 
ϱος τῇ εὑρόντος" τύτοις δὲ ἀντιλέγεσι Νρῆ- 
τες ὡς εὑρέθη ἀπὸ τᾶᾷ γράφει» ἐν φοινίκων 
πετάλοις. Σκάμων ὁ) ἐν τῇ δευτέρα τῶν 
εὑρημάτων ἀπὸ Φοινίκης τῆς Ἀκτωίωνος 
ὀνομασθῆναι. μυδεύεται ὁ᾽ ὅτος ἀρσένων 
μὲν παίδων ἅἄπαις, γενέσθαι δὲ αὐτῷ Όυ- 

γατέρας “γλαυρον Ἔρση»ν Πάνόροσον, τὴν 
δὲ Φοινίκη» ἔτι παρθένον ἀσαν τελευτῆσαι. 
διὸ καὶ Φοινικήια τὰ γράμματα τὸν κταί- 
ωνα καλέσαι, βουλύμενον τιμῆς ἀπονεῖμαι 
τῇ Φυγατρί. 

φοινικ{δα" Ach. 318) τί φειδόµε: 
σθα τῶν λίθων, ὦ δηµόται, μὴ οὗ κατα- 
ξαΐνειν τὸν ἄνδρα τᾶτον ἐς φοινικίδα; οἷος 

αὖ µέλας τις ὑμῖν θυμάλωψ ἐπέζεσεν.' ἀντὶ 
τᾷ μὴ ἠχὶ λίφοις αὐτὸν αἱμάσσειν, ὡς φοι 

ρικῶν αὐτᾷ ποιῆσαι τὸ σῶμα. τὸ δὲ κατα- 
ξαΐνειν ὡς ἐπὶ ἐρίων ἐχρήσατο" διὸ καὶ φοι- 
νικίδα εἶπεν ὡς ἐπὶ ἱματίου. “ριστοτέλης 
δέ φησι χρῆσθαι τὲς .{ακεδαιμονίης φοινι- 
κίδι πρὺς τὰς πολέμες, τῶτο μὲν ὅτι τὸ τῆς 
χρόας ἀνδρικόν, τῶτο δὲ ὅτι τὸ τὸ χρώμα: 
τος αἱματῶδες τῆς τᾷ αἵματος ῥεύσεως ἐθί- 
ζει καταφρονεῖν. τὸ ἂν ἐν φοινικίδι ἀντὶ τᾶ 
ἐν τάξει πολεμίων, ἀπὸ τὸ φορήκατος δη- 
λώσειεν ἂν εἰκότως, ἐπεὶ τὺ φοινιχθῆναι αἷ- 
καχθῆναι. καὶ '"ξαΐνει κατὰ γώτο πολλάς᾽ 

«4ημοσφένης (19 193). Φυμάλωψ δὲ ὁ διακε- 

καυμένος (ἄνο ραδ), ἀνδ ρακεῖς δὲ οἱ "4χαρνεῖς. 
καὶ Ἰώσηπος (Α.Τ. 5 1) "κτῆσίντε τὴν σὴν καὶ 

τὸς οἰκείας ἅπαντας εἲς τὸ καταγώγιον ἀπο- 
Φεμένην ἐγκαφεῖρξαι, πρὸ τῶν Φυρῶ» ἄνα- 
τείνασαν φοινικίδας.. 

Φοινικίδης κωμικός. τῶν ὁραμάτων 
αὐτῷ ἐστὶ Φύλαρχος, ΙΜισεμένη, ὡς 4δηή- 
ραιός φησιν ἐν τῷ βιῤλίῳ τῶν «{ειπνοσοφι- 
στῶ». 

Φοινικικό» τὸ ψεβδος, ἀπὺ τῶν κατὰ 
τὸ» ὁράκοντα καὶ τὰς Σπαρτὲς καὶ Κάδµον 
ψευδῶς λεγομένων», 

Φοινικικῶν" (a Ῥπο, 309) “Ἱτάξεων 
ἀπαλλαγέντες καὶ κακῶν φοινικικῶν.' ἢ ὅτι 
φοινικὶς χλαμὺς ἦν πολεμική, ἢ ἀντὶ τοῦ 
ναυτικῶν κακῶν" Θοίνικες γὰρ λέγονται κρα- 
τεῖν ἓν ταῖς ναυμαχίαις. ἡ αἱματωδῶν, ἀπὺ 
τῆς τοῦ αἵματος χροιᾶς" 

4843) ᾿᾿φοιρίσσετο ὁ) «ματι γαῖα.' 
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Φοινίκιον ἔρνος καὶ χρώμα. καὶ 
Φοινίκιος ἄνθρωπος. | 

φοιρικιᾶς ἀντὶ τᾷ πυρρός. περισπᾶται 
δὲ τῶν εἲς οὓς ἁπλῶν τῷ λόγῳ. καὶ ἔστι 

παρὰ τὴν φοίνικος γενικὴν φοινικόεις, φοι- 
νικίοες ἐν ὑπερθέσει, φοινικιᾶς ἐν συναιρέ- 

σει (561. Α Αν. 279). 

φοινικολόφου ξανθολόφη., 
φοινικᾶν» ἐριὺρόν, πυρρό». 
φοινίκων ἐγκέφαλοι. Πῶρός φησιν, 

Ἰνδῶν βασιλεύς "τὰ δὲ--: κηπεύει (ο. ν. 
Πῶρος). 

Φοινίκων» συνθῆκαι. οἱ τὴν Καρχη- 
δόνα κτίσαντες (Φοίνικες ὅτε προσέπλευσαν 
τῇ «4ιῤύη, ἐδεήθησαν τῶν ἐγχωρίων δέξα- 
σθαι αὐτοὺς νύκτα τε καὶ ἡμέραν, ἔπιτυ- 
χόντες δὲ τύτο εκ ἐβάλορτο ἁπαλλάσσεσθαι 
ὡς συντιθέµενοι νύκτας καὶ ἡμέρας μένει». 
διὸ λέγεσθαι τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐνεδρευτικῶς 
συντιθεµένων. τὰ ὃ᾽ ὅμοια 4ήμων ἐπὶ Me- 
ταποντίνω» ἱστορεῖ. 

φοιγικῶνος. 

φοῖνιξ τὸ ὀένδρον. καὶ τὸ ὄρνεον' ἐπὶ 
Κλαυδίη ἸΚωίσαρος ἐλφεῖν φασὶ τᾶτο τοῖς 
«Αἰγυπτίοις. διὰ ὁ' καὶ ν΄ καὶ χ΄ ἐτῶν. καὶ φοῖ- 
νξ ἀντὶ τῇ φοινικᾶς" Ὅμηρος (Ρ 454) oc 
τὸ μὲν ἄλλα τόσον φοῖνιξ ἦν ἐπὶ ἵππου. 
περὶ ἂν τᾷ ὀρνέη ἱστόρηται ὅτι, ὅτων αὐτὸ 
τὸ μαιρίδιο» ἄγη, ἔρχεται εἲς «4ἴγυπτον ὃδεν 
οὐκ ἴσασιν ἄνθρωποι, καὶ αὐτὺς ἑαυτῷ 
ποιγσάµενος ἐκ κασίας καὶ σμύρνης πυρὰν 
ἀπονρήσκει. κανθείσης δὲ τῆς πυρᾶς, μετὰ 

χθόνον ἐκ τῆς σποδᾶ σκώληκα λέγεσι γίνε- 
σθαι, ὄντινα μεταβάλλει καὶ γίνεσθαι πά- 
λιν φοίνικα καὶ ἀφίπτασθωι εἲς «4ἴγυπτον 
ἐκεῖθεν ὅθεν ἠλθεν ὁ πρὸ αὐτᾶ φοῖνιξ (Ατ- 
temid. 4 4. 

φοινίξω αἱμάξω, ῥάψω, πυρώσω, ἀπὸ 
τᾷ φόνεα, ἢ τᾶ φοίνικος, ὅτι πυρρύς. 

φοίνιος «όνου καὶ φθορᾶς παραιτία’ 
(ΑΡ7 188) '"ἀμϕὶ ὁ) ἐρινὺς Φοίνιος ἐκ στο- 
µάτων μύρσιμον ἥκεν ὅπα," 

Φοίνισσα ναὔς,. καὶ φοινίσσω τὸ 
βάπτω. καὶ φοινίττω» βάπτων αἵματι. 

φοινός πυρρός, Πόνιος. 
φοιτᾷ παραγίνεται, καὶ φοιτᾶν τὸ 

σχολάζειν. Φιλόσερατος (Υ Α 1 26) "“φοιτᾶν 

τοῖς μάγοις μεσημβρίας τε καὶ ἀμφὶ µέσας 
καὶ Ὅμηρος {Κ | νύκτας φισὶ τὸν «πολλώνιονι" 

φοιτάδας τετριµµένας' "τήν τε Φέσιν 
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τῆς χάρας ἀνεζήτει καὶ φρούρια καὶ φοιτά: 
όὅας ὁδούς τε καὶ ὁιαστήματα. 

φοιτητάς µαθητάς, παραγενοµένους. 
Ποιτία ἡ πορεία. 
φοἴτος ἡ κανία. 

φοιτώντα μεν) ὑρμῆς μεμη»ότα, μαι: 
ρόμενον" φοῖεος γὰρ ᾗ μανία. j περιερχό; 
μενον ἐν ταῖς ποίμναις διὰ τὸν µανίαν. ἡ 
ἀναστρεφόμενον ἐν τῇ µαρία ο]. S ΑΙ. 59). 

— ὄνομα .. ώ | 
φολίδες αἱ λεπίδες, καταχρηστικῶς δὲ 

τὰ μικρὰ πτερά" τύτοις γὰρ ἑοίκασιν. 
φολιδωτόν λεπιδωτόν. καὶ φολιδω- 

τοὶ ἰχθύες σαῦρος καὶ σαλαμάνόρα καὶ 
χελώνη καὶ κροκόδειλος, καὶ τὸ τῶν ὄφεων 
πάν γένος. ταῖτα δὲ λέγεται κατά τινας και- 

οὓς τὸ γῆρως ἐκδύεσθωι" ὁ δὲ κροκόδειλος 
τὰς χειμερίους ἡμέρας μ΄ φωλεύει κατὰ γῆς 
ἐγκεκρυκιμένος, τὸ δὲ }ζρας οὐκ ἐκδύεται, 
ὡς οὐδὲ ἡ χελώνη. 

φολές τὸ τᾷ Νώρακος. φόλλις δὲ φόλ- 
λεως ὁ ὀβολός. 

φολκός στραβός. 
Φόλος τόπος. 

Φοληπία ντωνίη γυνή. αὕτη Πικέρω- 
νος τῷ ῥήτορος ἀποτεμῦσα τὴν κεφαλῆν κια) 
ἐπὶ τοῖς γόνασι λαῤδσα πολλὰ μὲν ἐς αὐ- 
τὴν ἐξυῤρίσαι καὶ ἐμπτύσαι, τέλος δὲ τὸ 

ἐξ αὐτῆς ὁιανοίξασα στόμα ἐκείνου τε τὴν 
γλῶεταν ἐξελκύσαι καὶ τῇ βελόνη τῇ κατὰ 
τὴν κεφαλὴν κατακεντσαι" πολλά τε καὶ 
μιαρὰ προσ εγξαμένηῃ ἐπὶ τὸ ῥῆμα τεθή- 

ναι προσέταξεν, ἵν ὑψεν καὶ αὐτῆς δημ: 
γοριῶ» ἠκήετο, ἐκεῖνεν καὶ ὁρῷτο (1ο, An- 
tioch. exe. Peir. p. 7918). 

φανᾶν ἑτοίμως πρὺς τὸ φονείειν ἔχειν" 

ὁ δὲ πατήρ πινάνετωι ὅσα ἡᾗ παῖς ἔδρασε, 
— } — ή 

καὶ διώκει φονῶν» καὶ ἀποκτεῖνια γλιχύµε- 
νος. 

* J ⸗ 

ονή ὁ φόνος, 

{ονῇσι τοῖς ύνοις. Hom. 021. 

φορία ὑρμή καὶ 4 όριο» αμα, καὶ 

φόνιος ὁ ὠμὸς ἀνήρ. 
Π { ’ 2 

φόνος ἡ μέχρις ἀναιρέσεως κύησις πα- 

ρὰ τῷ ἀποστόλῳ (Ἠονη. { 99). 
΄ ". 7 * 

{όνος ἔρρευσεν αἷμα ἔρρευσεν, 

φόνου π τερύ » τὸν ὑνὰ τῶν ὀιστῶν, πτέ- 

ρύεντα ἢ ταχύν. βέλτιον δὲς κίειν περιρις 

στικιῶς τὸν φόνον, 

φονῶντας' "ον δὲ λεόντειων ἐβρυχῶ»το 

φοιτητάς — φορεῖον 

φονιῶντες, φονεῦσαι προηρηµένοι. 
..- Ύ 

φοξῖνος εἶδος ἰχθύος, 

φοξός ὀξυκέμαλος. Ποπ. Ε 919. 

φορά ἡ καθόλα τύπεα ἐναλλαγή, 
λιστα ἡ μὴ ὀυναμένη ἐᾳ αυτης 
ου] 

ὅταν» ἐδέλῃ. 
ὅτι ὁ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως γένος λί- 

Ίων τὴν φορὰν τὸ γένος ὑπὸ τῷ εἶδει τί 

θησι, ποιεῖ δὲ καὶ τοῦτο Πλάτων" ὁρεόμε 
νος γὰρ τὴν κατὰ πύπον κίνησι» φορὰν αἲ- 

—1 2 — 
τὴν είπεν. ἀλλὰ φορὰ μέν ἐστι τῶν ἀπ ήχων 

. * * ΄ * ΄ 

τε καὶ ἀκεσίως ἁμειῤομένων τύπον ἐκ τώπη. 
τὸ δὲ ἀκθσίως ἀντὶ τᾶ ἐχ ἐκεωσίως. εἰ οὐ, 
τινά ἐστιν ἑκασίως μεταβάλλοντα τότεον ἐκ 

4 ε 8 ””-- * * 3 ΄ ν 

τόπε, ὡς τὰ ῥαῤζοντα, εἴη ἂν ἐπὶ πλέον 1 
κατὰ τόπον κίνισις. ὃ πᾶσα δὲ κατὰ τόπον 
κίνησις φορά (Αἱεκ. Aphrod. in Τομ. 4). καὶ 

1 .. / J J - - , 
αὖθις ᾿᾿ὀυσχέρεια μὲν πολλὴ τᾶδε τᾶ φορ: 

εν — — * 

µατος, ὅμως δὲ τλῆὺι. τοῖσι γενραίοισέ τοι 

και — 
τα 4 ; Σι 

΄ * 3 4 3 4 3 3 * * 

τὸ τ αἰσχρόν ἐχὼρον καὶ τὸ χριστὸν ες- 
- . * * ει - -. Ἡν 3 

Χλεές, σαὶ ὁ᾽ ἐκλιπόντι τῶτ ὄνειδος αἃ κα- 
- 1 — — — 
λόν' ὁράσαντι ὁ) ὦ παῖ πλεῖστον εὐχλείας 

⸗ αν Γ * 4 — * 
Ἱέρας, ἐὰν μύλω γὼ ζωῶν πρὸς (λίκαίω 
χὑόνα. Φιλοκτήτης φησί (413). 

φοράδην ὁριωτικῶς φερόμµενος. 
ἐκ πλείστου ἅμφω τὼ πύδε πεπηρωμεένος 
πρὺς τὺς πόνας οράδην ἐφοίτα, κιιὲ τα. 

τη τοὺς ἐναντίοις κατέπληττεν) (οί. ν, }ή. 
ραιός), 

* 

φοράς ὑριὰς ἡ τύχαφς. καὶ φαράς φυ- 

ράδος ἡ ἵππος, δηλυκῶς. 
΄ ' 

φορβάὑδω»ν νομάδων, ῥοσκομένων». καὶ 
’ — 2 

φορβίάς ἡ παλλοῖς προσομιλᾶσα τροφίς 
χάρι», παρὰ τὸ φέρβω. 

« - επ” - 

Φορβαντεῖον. 1 περείδης ἐν τῷ κατὰ 
. 3 8 ΄ 

Πωτροκλέης οτι τὺ «4δήνησι Φορβανεείω 
* — 

ὠνοιιάσθη ἀπὸ Φόρβαντος βασιλεύσαντος 
κ: — τη 3 t 9 ΄ * * ἁρητων κα υπ Πρεχὐέως ἀναιρεθέντος. 

“5. 1 

3 

| ἠν δὲ Ποσειδῶνος υἱὺς ὁ Φόρβας. Ηατρ. 
φορβασία καπίστριον. 

4 ορβειάν περιστάµιον, καπίστριω», πα- 
ρὰ τὺ Γέρειν θίᾳ. καὶ /ορβειά ἡ τροφή, 

Ι καὶ Γορβή ὑμιοίως, Γορβειὰ δὲ διὰ δεφ όγ- 

10ου γράφεται καὶ ὀξύνεται. 

φόρβιον τὸ περικείµενο» τῷ στόµατι 
τὸ αὐλητᾶ δέρµα, ἵνα μὴ σχισθῇ τὸ χεῖλος 

5 J 5 κ) . * 

αὐτῶ. 4ριστοφάνης (Αν. 864) "πολλὰ δὴ καὶ 
κ”. 3 . ν η , 3 φ ι 

είν Ιδώὼν Όπω κύρακ) εἰδον ἐμπεφορβεοφιί 
γον, 

πω μα , ον 
Γορεῖον' πλέγμα ποιήσαντες ἐκ λύγων, 



φαρεῖται -- φόρος a 

{ορείων τύπῳ γυναικείων, δέρμασε βοείοις 
ας ἐπιπλάσαντες ἀκατεργάστοις. 

Πορεῖται περιφέρεται. 
φορέεσι φέρεσι. Ἠοπι. 4 938. 
φορῆες οἱ φέροντες. Hom. X 566. 
φορήσω τὺ ξέφος τὸ λοιπὸν ἐν μύρ- 

τά κλαδί, ἀντὶ τᾶ κλάδῳ, κατὰ µεταπλασ- 
nör. τατέςιν ἐν µυρσύω κλάδω τὸ ξίφος 

Πορήσω, ὥσπερ ἁρμόδιος καὶ ριστογείτων" 
ὅτοι γὰρ ἀπὸ τῶν µευρσίων κλάδων». τὰ 
ξίφη ἀνασπάσαντες τὸν τύραννο» κατέβα- 

ολο». 

φορητή ῥβαστακτή. ᾿τὴὺς δὲ περισυλῶν 
καὶ ὀημεύων φορητὸς ἐδαμὰ ἀδαμῇ ἠν 
(ιν. ΠΠ αγόρας Ἰφέσιος). 

φορητόν καρτερικύν' ""ήτις δεινὸν ἡγη- 
σαμέρη καὶ φορητὺν ἥκιστα διᾳιδίῳ ἑαυτὴν 
ὁμέφ ειρε.” 

φαρητῶς µεγάλως. 
φορέατα. 

φορίνη. ἄντιῶν φησὶν ὅτι ἐπ᾽ ἆνθρω- 
πένα δέρματος ἐλέγετο ἡ φορίνη. Harp. 

Φύρκυν ὄνομα. λιμὴν τῇ Φύρκυνος, 
: Ποπα, ν 98. 

Φόρκυς. 
φορμαρία παρὰ "Ρωμαίοις ἀπόφασις 

Φανάτη. 

. φορμηδόν φψιαθηδόν' φορμὸς γὰρ ψία- 
ὕος παρὰ Ουκυδίδη ϱ Τ5), ἐναλλὰξ ἔχων τὸ 

πλέγμα. 
b φοριηὺόν. Θυκυδίδης '"Σύλα τέµνοντες 
ἐκ τῇ Κιθωιρῶνος παρωκοδόμουν ἑκατέρω: 
εν, φορμηδὸν ἀνεὶ τοίχων» τιδέντες, ὅπως 
μὴ ὁιαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χώμα. καὶ αὖθις 
"καὶ τὴς γεκρὴὰς οἱ Κερκυραῖοι φορμηδὸν 
ἐπὶ ἁμάξας ἐπιῤαλόντες ἀπήγαγον ἔσω τῆς 
πύλεως, | 

φόρμιγξ κιθάρα" ἐν ἐπιράμματι (ὁ 118) 
"ὰ φόρμιγξ τά τε τόξα καὶ ἀγκύλα δίκτυα 
Φοί ꝙ.“ 

Φορμέσιος"' (Α Ἑοε]. 91) '"ἀναβαλλομένη 
δείξειε τὸν Φορμίσιον. καὶ ὅτος δασὺς ἡν. 

αἰνίετεται δὲ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. 
Φορμίσιος καὶ Ἠεγαένετος. ὁ Φορ- 

µίσιος αὐν άδης καὶ θδρασὺς σρατηγιῶν. «4ρι: 

στοφάνης (μμ. 906) ᾿"Φορμίσιος καὶ Ηεγαί- 
έτος ὁ Πάνιης. ὀνόματα ὁόλω». 

φορμίσκοι καλαδίσκοι, 
Φορμίω». περὶ τότη καὶ Θεύπομπος ἐν 

Φιλιππικοῖς. ἡν δὲ Ἀροτωνιάτης, καὶ ἐν τῇ 
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—* 2* * ἐπὶ δάγρα µάχῃ ἐερώθη. δυσιάτεα ὃ ὄντος 
- ΄ * — / τῇ τραύματος χρησμὸν έἔλαβεν εἷς.{ακεδαί- 

ονα ἐλδεῖν' τῶτον γὰρ αὐτᾷ Ἰατρὸν ἔσεσθαι 
* * — — 

ὃς ἂν αὐτὸν πρῶτος καλέσειεν ἐπὶ δεῖπνον. 
5 2 7 — 
ως ἂν Ίκεν tig τὴν ἁπάρτην, καταβάντα 

224 — * ’ — αὐτὸν ἀπὺ τῷ οχήματος ἐκάλεσεν ἐπὶ δεῖ- 
πνον γεανίσκος, δειπνήσαντος δὲ ἠρετο ἐψ᾽ 
ια {” ν — — 

οτι η χει" ὡς δὲ ἠκησε περὶ τῇ χρησμῦ, ἄπο- 
κο — δύ 2 9— 4 δν 1 ηλ 

ξύσας τὸ ὁύρατος ἐπιτίησιν. ὡς δὲ ἀνέλυ- 
σαν ἀπὸ τῇ δείπνα, δοκῶν ἀναβωίνειν ἐπὶ 

- - - η — 

τὸ ἅρμα τῆς φύρας αὐτῇ τῇ οἴκα τῇ ἐν 

Κρύτωνι ἐπιλαμβάνετα. ἀλλὰ καὶ Φεοξένια 
αὐτᾶ ἄγοντος ἐκάλεσαν αὐτὸν οἱ «{ιόσκοροι 
πρὸς Βάττον ἐς Ἱυρήνην, καὶ ἀνέστῃ τε 
ἔχων σιλφίω κανλόν. 

καὶ παροιμία (Α Ῥαο. 341) (θορμίωνος σι-Β 
’ - - ζ 

βάς ἐπὶ τῶν εὐτελῶν" οὗτος γὰρ ὁ Φορμίων 
ἀγαθδὸς ἐγένετο στρατηγός. καὶ ἓν τοῖς Tu- 
ξιάρχαις δὲ φέρεται ὡς ἐπίπονος' φιλοπό- 

λειος γὰρ καὶ αὐστηρός. στιβάδες δέ, ἐπεὶ µιος γὰρ καὶ αὐστηρός. στιβάδες δέ, 
6 — — 2 — οἳ στρατιῶται χαμαικοιτοῦσιν. ἀναγράφεται 

δὲ ὁ Φορμίων δυσὶ ναυμαχίαις γικήσας «{α- 
Ἶ χ 

κεδαιµονίας, λιτὺς δὲ ἡν καὶ σερατιωτικύς" 

οἱ δὲ τὰ πολεμικὰ ἐξησκημένοι ὑπὸ γυµνα- 
σίων καὶ πόνων εἰώθασι χωμαικοιτεῖν. καὶ 

«Πιονύσιος ἐν Ίωξιάρχαις ὡς οὐκέε ἂν 
φάγομια στιῤάδως ἐξ ὅτε φυγον.͵ 

΄ 

φορμός προκάλυµµια" ἢἤ πλεκτὺν ἆγ- 
— - | Γὰ 11 { * 2 

γεῖον ἐκ φλοιοῦ, ἐν ᾧ εἰώφεσων u ἰσχάδες 
..- d η — , 

κομίεσθαι. καὶ φορμοκοιτῦ ἐν ψιαδίῳ 
- Ε) 

κοιιώµαι. φορμὸς οὖν πλέγμα ὡς κύφινος, 
φησὶν Ηρόδοτος (3 08). 

Φόρμος Φυρακούσιος κωμικός, 
νος ᾿Επιχάρμῳ, οἰκεῖος δὲ Γέλωνι τῷ τυ- 

* * η — ’ 

ράννῳ «Σικελίας καὶ τροφεὺς τῶν παίδων 

αὐτοῦ, ἔγθαψε ὁράματα ὅ, ἅ ἐστι ταῦτα, 
I Aiuα «ἀλκυόνες, Ἰλί ορ "δμητος, «ἀλκίνης, «ἄλκυύνες, Ἰλίη πόρθη- 

““ . κ ” ’ ΄ 

σις, Ίππος, Ικηφεὺς 1 Πεφάλαια, Περσεύς. 
ἐχρήσατο δὲ πρῶτος ἐνδύματι ποδήρει καὶ 
σκη»νῇ δερμάτων φοινικῶν. µέµνηται δὲ καὶ 
6 4 Ἶ ΄ . * — 

ἑτέρα ὀράματος «ἄθήναιος ἐν τοῖς «Ίειπνο- 
σοφισταῖς (ρ. 069), «άταλάντης. 

7 * J ⸗ φορμοφύόρος ἡν Πρωταγόρας ὁ φιλό- 
σοφος. 

, 2 J J ⸗ 
φορολόγος απαιτητὴς δημοσίων" φύροςᾳ 

γὰρ ἡ εἰσφορὰ τῶν χρημάτων. 
φορολάγος ὁ τὰς εἰσφορὰς συλλέγων"} 

ὣς πράκτορας ἔθος καλεῖν τοῖς πολλοῖς. 
φόρας ὑπ «{θηναίων ἡ τῶν χρηµάτιωνα 

φορά. 

σύγχρο- 
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υ φόρος ὁ τόπος, τὸ πωλητήριον. 
1. ΄ — ’ 6 . 

ο Ότι κάτωθεν τῇ φύρΏ κεχωσμµένοι ὑπάρ: 

φόρος ὃ — φρατέρες 

Φει ποιάµενος (οξ.ν. Φεβρεάριος). 
φόωντα ψηλαφῶντα. Hom. Ζ 333. 

Ζ8σι δύο στανροὶ τῶν δύο ληστῶν καὶ βι- 
κίον μέρα ὃ ἠλείψατο ὁ Ἀριστός, καὶ πολ- 
λὰ ἕτερα σηµειοφορικά, τεθέντα μὲν παρὰ 
Κωνσταντίνη τᾷ µεγάλη, ἀσφαλισθέντα δὲ 
ὑπὸ τὸ μεγάλε Θεοδοσία. 

ἃ φορὺς δὲ ὀξυτόνως ὁ ἐπιτήδειος ἄνεμος. 
τοῖς ἐναντίοις ὑρῶν φορὸν ἄνεμον καὶ λαμι- 
πρὸν καταπνέοντα, σφίσι δὲ δυσχερῇ πρὸς 
ἀντίον ἄνεμον κοίλης καὶ τραγχείας σης τῆς 
Φαλάσσης, διηπύρει τί δεῖ χρῆσθαι τοῖς πα- 
ρᾶσι”' «Ρο]γὺ. 1 60). 

φορτία τὰ ἀγώχιμα “καὶ τοίνυν» ἅπαν- 
τα ὅσα ἐπεέροντο φορτία ἀράμενοι ἔθεσαν 
ἐν µέσω" εἶτα τοῖς τὸ λιῤάνα κλάδοις πῦρ 
ἀνάψαντες, τῇ Ἀκυθικῇ φω»ῇ βάρβαρα ἄττα 
ῥήκματα ὑπεψιθύριζον”' (Μοπαπά. p. 381 ΝΙεΡ.), 

φορτικῶς ἐπαχθῶς, ἐπιπλάστως, 

φορτίς ἡ ἀγώγιμος, ἡ πεφορτισµένη, 
φόρτος ἡ χλεύη. Αριστοφάνης Ηλότῳ 

(96) 'ἔπειτα καὶ τὸν φόρτον ἐκφύγοιμεν ἄν 
τοτέσι τὴν χλεύη». 

φορύνω μµολύνω. 
φορύξαντες πλύναντες. 

φορυτός. ριστοφάνης (Αολ. 693) '"δός 
μοι φορυτόν, ἵν αὐτὸν ἐνδήσας φέρω, τη- 

τέστι φρύγανον», σχοιρίον, δέσμη» χόρτα συρ- 
φετώδες. καὶ φορυτ ῷ (2) φρυγανώδει ἆκα- 
Φαρσία, συρφετώδει, 
δις φορυτόν τε καὶ ἴπνιω λύματ' ἀείρας”' ζεἳ, 
v. ἔπνια) διὰ τᾷ ο μικρᾷ. ἢ ἢ Ψιαδῶδες πλέ- 
μα, ἐν ᾧ τὺς σεάχυας .... ἡ ἡ ἐκ 
φρυ}άνω» στρωµνή: ριστοφάνης '"δός µοι 
φορυτόν, ἵν αὐτὸν ἐνδήσας φέρω ὥσπερ 
κέραµο», ἵνα μὴ καταγῇ φορόμενος."' οἱ γὰρ 
καλῶς δεσμάμενοι κέραµοι ὁυσχερῶς κλῶν- 
ται, 

Φορωνεύς ὅ ὄνοιια. καὶ Φόρωνος ὄνο- 

µα κύριον. 
Φόσιρις ὄνοιια κύριον (οἳ ν. — 
φοσσάτον τὸ ςρατύπεδον. 
φεαάλικλον εἶδος παιδιᾶς (αἴ. Athen. Ρ. 

14). 
Φόριος Ἰάμιλλος δικτάτωρ, ἐν πο- 

λέμοις ἀριστεύσας, τῷ τοῖς ἀρίστοις παρο- 
μαρτᾶντι περιπίπτει φθόνῳ"' αἰτίαν γὰρ δὴ 
πρὸς τινῶν ἐπὶ παρανόμῳ διανεμήσει τῆς 
λείας ἀναδεξάμενος φυγὰς ἐκπίπτει τῆς τό 

λεως, Φεὺς ἵσεορας ὑπὲρ ὦν ἀθίχως ἐπεπόν. 

φόως. Ὅμηρος (1 188) "ήγαγε πρὸ φύ- 
ωσδε,᾽ πρὸ τῆς τελειώσεως τοῦ ὠρισμένος 

καιρῦ. πεοὶ δὲ τῶν πυλῶν λέγει ( 538) Ἶαἳ 
δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος, ὡς ε διὰ μέ 
σης τῆς πύλης φωτίζεσθαι τὴν πόλιν, ἀλλὰ 
τὴν σωτηρία» τῶν φευγόντων. ὡς τὸ (2: 
φψόως ὁ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν, ἄνδρα βαλών. 

Φράβιδος. ὅτος στρατηγὺς ἦν τῆς ἀνα- 
τολῆς, ἃς ἀκμάζων τὴν ἀρετὴν ἐνόσει τὶ 

σῶμα, τῆς ψυχῆς ὑγιαινήσης πλέον. καὶ τὸ 
γε σῶμα διαλνόµενο» ἤδη καὶ ἀποκολλόμε 
νο» εἷς τὴν λύσιν συνεγόμφεθ καὶ διέπλεκυ 
εἰς πῆξίν τινα καὶ ἁρμονίων, ὅπως ἂν ἆρ' 
χέσειε τῷ καλῷ. ὃς τὴς ληστὰς ῥωδίως ον- 

νεῖλεν, ὥστε μικρᾷ καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἃτ' 
στείας ἐκ τῆς µνείας τῶν ἀνθριόπων ἔχτι 
σεῖν. ἦν δὲ Ἕλλην τὴν θρησκείαν (Έππαρ. 
Ρ. 114 Nieb.). 

φράγματα ἀσφαλίσματα" ἐν ἐπωραρ' 
ματι (ΑΡ 6 119) | τὰ ὁ᾽ ὀκτάρριζα μετώπων 
φράγµαθ) ὑπὲρ χραναὰν ἅλος ἔπαξε πίτε». 

τὰ κέρατα λέγει τῆς ἐλάφα. 
φραγνύντες —— 

τὴς ἀπορωτάτες ὅπλοις φραγνύντες. 
φραδέος φρονίμου. Ἠοπι. «9 354. 
᾿φράδμω» συνετός, φρόνιµος, ᾗ ἔμπη 

ρος. 
φραζόμενος σκεπτόμενος, 

νος. 
φράζασι σηµαίνασι, δηλᾶσι. 
φθάσας φρασάµενος, ἐπινοήσας. ᾿δύλε: 

ἦν ὁ φράσας, rurtort τὴν ἑστίασεν ἐν’ 
ἀνηρέθη ὁ γαμέμνω». ᾿Ἔρως ὁ ατείρας 
ὁ 4ἴγισθος ὃν ἔρωτος (8 ΕΙ. 197). 

φραστῆρας εἰδήμονας, ἐπιστήμονας 
Ἐενοφῶν (Ογτ. 5 4 40) ᾿"εἶγε δὲ τώτες ὁ Κἴ 
ρος ὁδῶν φραστῆρας καὶ ὑδάτων καὶ χιλ 

φραστῆρες οἱ γνώμονες τῶν ἡλικῶ; 
ὀδύντες' “ριστοφάνης Ran. 420) "ἑπτήτ: 
ὢν “4ρχέδημος ἐκ ἔφυσε φράτορας." 
τοῦ εἰπεῖν ὀδύντας φραστῆρας, φράτορε: 
εἶπε, τιτέςσι συγγενεῖς. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τη 
παίδων, οἵτινες ὄντες περὶ τὰ ἑπτὴ ἔ ἔτη χο 
πάντας τοὺς ὀδόντας, λέγει οὖν ὅτι χβ: 
σας ἐν ταῖς Φήναις οὐκ ἠδυνήδη ανα ρε 
φῆναι εἲς τοὺς πολίτας. 

γεῖ ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖς, 
τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας.) 

- - * 

τω» γε 

διανοοέκ: 

αντ. 

καὶ νῦν —— 
7*⸗ 

καστιν τὰ πρ» 
; — * 
ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν πε; 



φρατέρες — φριξότριχα 

πείας ἢ δημιαγωγίας, κποχθηρίας εἶπε χαριέν- 
ἵτως πρὸς τὰ κακὰ αὐτῶν. οὐ λέγει δὲ διὰ 
τὴν κακοπραγίαν νεκροὺς τοὺς «{Φηναίους, 

ἀλλὰ τειδανῶς οἳ κάτω τοὺς ζώντας ἄνω νε- 
κρούς φασι. 

φρατέρες. φρατρία ἐστὶ τὸ τρίτον µέ- 
ρος τῆς φυλῆς, φρατέρες δὲ οἱ τῆς αὐτῆς 

ρατρίας µετέχοντες, καὶ φρατρίζειν τὸ τῆς 
αὐτῆς φοατρίας μετέχει». 

φ οάτορες"' “4ριστοφάνης (Αν. 706) qu- 
σάτω πάππους παρ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται 
φράτορες, 

φράτορες καὶ φρατρίαι καὶ φρατρίαρ- 
χος. φρατρία ἐστὶ τὸ τρίτον µέρος τῆς φυ- 
λῆς' ὁ οὖν τούτου τοῦ μέρους ἡγούμενος 
φρατρίαρχος ἐκαλεῖτο. ἐγγράφεται δὲ πα- 
τρόθε» εἰς τοὺς φράτορας τῇ τῶν ἅπατα- 

Ἱρίων ἑορτῇ. φωσὶ δὲ τὸ αὐτὸ ἔφνος εἶναι 
τοιττύν, ᾖτοι τὴν «ρατρία» ἤ φρατορίαν. 
φράτορας δὲ τοὺς συγ γενεῖς καλοῦσι». εἰσὶ 
δὲ οἱ τῆς αὐτῆς — μετέχοντες, οἷον 
πατριᾶς τινύς. ὁ γοῦν Ὅμηρος τὴν αὐτὴν 

"καὶ πάτρην λέγει (Ν 854): Ἱῃ μὲν — 
ροισι» ὁμὸν γένος ἠὸ᾽ ἴα πάτρη."' µεταφορί 
φάτρη καὶ φράτρη. µεταπέπτωκε δὲ τὰ σοι- 

“χεῖα, καθάπερ ἐπὶ τοῦ πάτριος Ζεύς καὶ 

“φάτριος. τὸ δὲ γράφεσθαι εἰς τὰς φράτο- 
Ὄρας σύμβολον εἶχον τῆς συ]γενείας. 

φραχθ έντες ἀσφαλισάμενοι. Ἠοπι. P 
308. 

Φραώτης ὄνομα κύριον. 
φρεάντλης. οὕτως ἐκαλεῖτο Κλεάνθης 

ὁ φιλόσοφος" μὴ ἔχω» γὰρ ὄδεν τραφεί, 
τὰς μὲν νύκτας ἤντλει ὕδωρ μισῶδ, µε” 
ἡκιέραν δὲ τοῖς βιῤλίοις ἐσχύλαζε (ο ν. Κλε- 
άνθης). 

φρέαρ διαφθορᾶς ἡ ὁτηνεκὴς τιµω- 
οία παρὰ τῷ «αῤίὸ (Β9. 54 29). 

Φρεάριος ὑὁῆμος τῆς «{εοντίδος. Anm- 

μιοσθένις ὑπὲρ Κτησιφῶντος (84). 
φρεάτια τὰ βαθέα ὀρύγματα. “Ἱπᾶσαν 

"ἐδήωσε τὴν γἦν . μήτε τῶν φρεαπίων ναμά- 
τω» φεισάµενος..  κιὶ αὖδις Eolyb. 10 35) 

΄"φρεατίως δὲ εἶχεν ἀγνοουμένας ὁ τόπος." 

καὶ φρεατία ὄρυξις, 
φρείατα φρέατα. 
{ρε νήρη ς φρόνιµος, ἡ παράφρων" Ἅγα- 

Φίας ὢ ϐ) ""ἠν δέ τις ἁρμόνιος φθωήρης 
καὶ ἐν δέοντι «ιλοκίνδυνος.” καὶ αὖθις '' 

δὲ Λόμοὺος ἦν φύσιν τε οὐ φρενήρης καὶ 
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οὗ µάλα τι ἀγαθὸς τὰ πολεμικά. 
η ρενῖτις νύσας. 
φρενοβλάβεια, 
φρενοβλαβής ὁ τὰς φρένας βεβλαμι- 

µένος, ὁ παράφρων' "ἐπὶ «{έοντος τῷ βασι- 
λέως Ρωμαίων «ἄἰδίοπες ἐκόμισαν καµηλο- 
παρδάλεις καὶ δύο ἐν ῥραχυτάτοις σώµασιν 
* πι 
ἄνδρας φρενοβλαβεῖς, ἃς δὴ Πυγμαίες Ὅμη- 
ϱος ὠνόμασει", 

φρενόθεν' δοφοκλῆς (Ai. 183) "οὔποτε 
4 ⸗ ” * * — —7] 7ὰρ «ρενόθεν γ ἐπ ἀριστερά, παῖ Ίελα- 

μῶνος, ἔβας τύσσον ἐν ποίµνωισι πιτνῶν, 
ἀντὶ τοῦ οὐ γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον ἄφοων εἰ ὡς 
* — — — 

ἄνευ αἰτίας Φεῶν ἐμπεσεῖν τοῖς ποιµνίοις. 
ἀριστερὰ δὲ τὰ μωρὰ ἐκάλεον οἱ παλωιοί, 
δεξιὰ δὲ τὰ συνετά. 

φρενόληπτος ὁ ἀνωίσθητος. 
φρενωῦθῆναι ἀντὶ τῇ σωφρονισθῆναι, 

3 νά - * — ἀπὸ τὸ φρενῶ, y συζυγίας τῶν περισπωμιέ- 
ρω». 

φρεορύκτης, «{Φρεωρύγος ὁέ. καὶ 
{ρεατορύκτης, καὶ φρεορυκτῶ ῥῆμα, 
φρεωρυχῶ δέ. 

{ρήν φρενύς ἡ διάνοια. 
διάνοια». 

φρήτρα ἡ συγγένειω ' Babr. 91) οἳ σᾳᾶς 
ἐκόσμου» καὶ διεῖλον ἐς (ρήτρας λόχες τε 
καὶ φάλαγγας, ὥσπερ ἀνθρώπες. 

φρῖκα τὴν ἐπιφάνειαν τᾷ κύματος, 
φρίκη τρύµος, ἁλμός' καὶ τολμώ ύν 

* * 

οἱ τὸ μέγα τόλμημα, (ρίκη τις αὐτὸν πε: 
* — ⸗ 4 .. 5— θιέρχεται, καὶ νυσεῖ νύσῳ μακροτάτῃ (οἱ. 

ν. τηκεδόνὴ. 
φριμάξασθαι παρὰ Ἡροδότῳ (3 87) 

τὸ φρυάξασθαι, πεφυσῆσθαι. 
{Φριμασσομιένη χρεµετίζησα, ἀγριαμέ- 

νη, ἢ ἀτάκτως πηὐῶσα. ᾿ἡ δὲ ἵππος ὅπι- 
3 ΄ . * 

σθόρμητα φοιμασσομένι ἐχώρει, καὶ ἀῑη- 
* * — .. 

νατα εἰχεν ἐς τὰ ἀἄθενδρα ἐπιῤῆναι, 
αὖθις “κτύπη τῶν ὅπλων καὶ «ριμγοῦ 
τῶν ἵππων κατακούοντες ἐξεπλήσσοντο. 

φρίξ ἡ ἄνωδεν καὶ ἐξεπιπολῆς κυ-α 
μάτων κίνησις. ἢ ὁ ἐπιπολάζων» τῷ κύµατι 

3 ΄ τν * * - — 
ἀφρός, ὅτε ἄνεμος ἄρχεται πνεῖν (Ποπ. H 

63). 
φρίξ τῶν ὑδάτων µελανία. b 
φριξότριχα ὀρθοῦντα τὰς τρίχας. Εά- 

89 ”. ΄ . * . , ϕ * { 

βριος (839) ᾽Ἱκοιμωμένα λέορτος ἁἀγρίης χα: 

της ὁιέδραμεν μῦς' ὁ δὲ λέων ἐδυμώδη, 
.- ο — * [ή τ. φρίξας ὁὲ χαίτην ἔκδορε φωλάδος κοίλης. 
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καὶ «ρίσσω τὸ πυκνῶ. 
/ροίμιον προοήµιον. 

5 4ρόνημα ἡ ἔπαρσις' '" δὲ ὑπὸ φρο: 

νήματος καθίησι τὰς χεῖρας ὡς διαρρήξων 

τὸ ξύλο», καὶ πιεσθεὶς θνήσκει) (εἰ. ν. Mi. 

λων). 

d 4 ρόνημα καὶ ἡ ἀλαζονεία". ' οἱ δὲ Ρό- 

τοι goornus πολὺ πρότερο» ἔχοντες, ὡς 

καὶ αὐτοὶ τόν τε (θίλιππον κιὶ τὸν Avtioxo⸗ 

μενικηκότες τῶν τε Ῥωμωαίων κρείττᾶς ὄντες, 

ἐς τοσοῦτον δέος ἀφίκοντο ὥστε τῶν τά- 

ναντία τοῖς Γωμαίοις φρονησάντων ἐπὶ τι- 

Wio 158, {. 68). 

ο. (ρόν πα ἑνικῶς διὰ τοῦ η” 
κῶς δὲ τὰ φρόνεμα διὰ τοῦ .. 

Ἱ ρονηματίας. 
φρονηκατίζομαι ὅτι δοκῶ φρονεῖν. 

Φρο»η ηκατισθῆναι. οὕτως Ὑπερείδης, 
ἀντὶ τῇ φρονήματος καὶ οἰήσεως πληρωθῆ- 

ο) δὲ φρονηματισθέντες ὑπὸ τῶν δε: 
ὁηλωμένω» ἕτοιμοι our.“ 

— — πέμψαι 
πληθ υντι" 

2111, 

φθονη ματεσμόν ἔπαρσι», τῶφον" θεα- 

σάμένοι δὲ τὸ» ϱρονηματισμὸν τιῦν ἀνθρώ- 

πων ἕν τε ταῖς καὶ ἰδίαν ὑμηλίως καὶ ταῖς 
J J —F —* ται - 

κατὰ κοιγὸν ἐντεύξεσιν ἐξ αὐτῆς ἐπανῆλθον 
΄ ο. 

ἐς τὸν σρατηγόὀν. καὶ τὸ ῥῆμα Φρονημα” 

τω, 
’ ’ 

φούνησις. φρύνησίς ἐστιν ἐπιστήμη κα 
κών καὶ ἆγανῶν κι οὐδετέρων. 

* 2 

φούνιν τὴν φρόνησυ' IIom. ὁ 256) ΄ κα: 
3 J * * 4 .”. 

τὰ δὲ φοόνιν ”γαγε πολλή. 

φραντιζόγτων συνεστώτω». 
τιζόνιων ἀντὶ τῇ στυγαζόντων. 

τις καὶ ο ἄκος σοφῶν. 

καὶ φρον: 
γι / ’ 

Ἡ σύὐνοδός 
φροντιστὶ δὲ ἐκα- 

λοῦντο οἱ περὶ τὸν Σωκράτην ὁμὴὰ τὸ φρον- 
νο * * ΄. . . 4 * τέζει περὶ ἀλλήλων καὶ διὰ τὸ μηδέποτε 

παύεσθιι φρογτίδος. μµερι)οφροντισταὶ δὲ 
χαλοῦνται οἱ σοφοὶ οἳ ωκρατικοί. καὶ 

* Γαρόντισμα τὺ σύφισμα. 
φροντίς «γωνία καὶ μέριμνα καὶ φύ- 

.. κ - 

βος" ΄ὅσην ἁπὼν παρέσχες ἡμῖν φροντίδα.” 
, | 

φροντισεήρτον διατριβὴ ἡ µοναατή: 
5. * * - — 

quor ὅπερ Attixdi σεμνεῖον καλδσε. 
΄ 21 4X ερ 4 V —3 

Φρύντων» Etuonrog ρήτωρ, γεγονὼς ἐπὶ 

Σεηήρα τοῦ βασιλέως ἐν Ρώμη. ἐν δὲ4δηή- 
νς ἀντεπαίδευσε Φιλοστράτῳ τῷ πρώτῳ 

* - . — 

κιὶ “4ίνῃ τῷ Γαδαρεῖ. ἐτελεύτησε δὲ ἐν 
τά / α κ ἂν ⸗ 
“ἄθήναις, περὶ δ’ ἔτῃ γεγονώς, καὶ τῆς ἀδελ- 

—F κ . ”, * 
φῆς «ΦΏροντωνίδος παῖδα ὄντα «Τογγῖνον τὸν 

* ΄ 

κριτικὺν κατέλιπε κληρονόμο». ἔγραψε δὲ 

φροίµιο» -- φρουροὺ 

συχ»οὺς λόγας. 
Φρον» ῶ τὸ κανχῶμαι. 

Φον" 508 309) πῶς ἓν ὅχος ὁ σο-ἱ 

φὺς ἐκ ηὖδα τάδε; a οὐ. ἐφ᾽ οἷς γὰρ : 

φρονῶ, σιγᾶν φιλῶ." 

φροῦδα ἀφανῆ, ἄφωτα ᾿φροῦδα 11: 

αὐτοῖς καὶ ἐς τούναντίον περιέστ 

ἐλπίδων.. Σοφοκλῆς (Αἱ. 563) ἀλλ’ εἰ πέπατ. 

τα, xdor ἂν εὐτυχεῖ» ῥοκώ" φοούόδα 

ἤδη τοῦ κακοῦ µείων λόγος.” καὶ φροτὺ”- 

ἀντὶ τοῦ ἐκποδών. παρὰ πολλοῖς δὲ τοένο 

µα ἔστι. 
φροῦδος πρὸ ὁδᾶ, οἱονεὶ ἀπεληλυ δις 

ἔκδημιος. “Απολλόδωρος ᾿ ̓φροῦδος μὲ» ὁ πρὶ 

ὁὑδοῦ ' φησίν, ' φροῦρος δὲ ὁ προορῶν. : 

ἤδη ἔξω ὦν. καὶ ἱτέρα παροιμία ᾿"φρμρή: 

ἄδων ὀλίγα φροῦδος γεγένημαι) (Α Xub. 710 

ἀντὶ τοῦ διαγρυπνῶν περὶ τὴν φρθράν. ὁγ 

χῶς δὲ λέγεται ἡ γραφή, φροιρὰς ἄδων χ.. 

φρερὰς ἰδών' καὶ τὸ μὲν φραρὰς ἆδων «ντ 
τοῦ συνεχῶς ἄδων φραράς, τὸ δὲ φρ8ρ:: 
ἰδών ἀντὶ τοῦ φιλάττων, ἐπειδὴ φύλεαλς 
ἦσαν τῶν τοῦ φρονειστηρί: Ψνυριον. φι- 

ρὰς δὲ ἄδων ἀντὶ τοῦ ἀγριπνῶν" οἱ γέρ 

φραροῦντες πρὸς τὺ ἀποσοῤεῖν τὸν ὕπγω 

καὶ τὴν ἀγρυπνίων αὐτῶν παραµιν Φεἴοῦοι 

ᾖδον. 
φραρά φυλακή: "περὶ τῆς Σπάρτης ες 

φόβον κατέστησε «Πακεὐωμονίης, ὡς χα 
φραρὰν αὐτοὺς ἐν τῇ πύλει καταστήσαι., 

φρερεῖ φυλάσσει. 
φρυρεῖν ἢἡ πλατεῖν ἐπὶ τῶν» κερὀω 

νειν ἐφιεμένων»" «4Φηναῖοι γὰρ φρεραῖς ὅνα 

λαβόντες τοὺς νησιώτας μισθοὺς ἔταξων µε 

γάλως τοῖς φυλάσσασιν ὑπ αὐτῶν χοριγ:; 
σθωι τῶν »ησιωτῶν. ὁὲ ἀτέλειων οὖν ανὶ 

τὸ ἀταλαιπώρως ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ζην εἰρρ: 

σαι, ὡς δέον ἡ πλετεῖν τινὰ ἢ φραρεῖ». 

φρερήσεις ἐν Ναυπάκτῳ. τοῖς Λας 

πακτον φραροῦσιν ὀλίγα μισθοῦ δεδομένα, 
τῶν ὁ ἐπιτηδείων πολλοῦ πιπρασκομµένων, 

τὴν παροιµίαν γινέσθαι. ἔνιοι δὲ ὅτε Φίλιπ. 
πος, ἑλὼν Ναύπακτο», χαιῶν γνώμη τοὺς 

φραροὺς αὐτῆς ἀπέκτεινε πάντας. 

δὲ τοῦτο καὶ Θεόπομπος ἐν δευτέρῳ. 
φρύριον κάερον. καὶ φρύριον Ἀλο- 

µάρω» (ο, v. ἀπεπόνεν). 

φρηροὶ τάξις ἐστὶν ἐκ διαδοχῆς ἵστα 
μιένη πρὺ τοῦ στρατοπέδη μετὰ τῶν ὑπλων 
καὶ δεινὺς ἐπ᾽ αὐτὴν ᾿Ῥωμαίων νόμος, τὸ 

« — 
τα Τις 

—E 

ἱστορεί 



φρύαγμα — Φρύνιχος ἆ 

ὑποχωρήσαντα καθ ἡνδηποτοῦν αἰτίων θνή- 
σκει». οἳ δὲ τοῦ μετὰ κολάσεως τὸν μετ 
ἀρετῆς ο άνωτο» προκρίναντες ἵστανται (105. 
Β.Ι.5 11 5). 

φρύαγμα ἡ τῶν ἵππων καὶ ἡμιόνων 
ὁιὰ μυκτήρων ἠχὴ ἁἀγρίῳ φυσήµωτι ἐκπίπ- 
τασα. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς γελάσεως. 

φου αγμοσεμνάκες' 4ριςοφάνης Vesp. 
135) ᾿ἔχων τρόπους φρυαγµοσειινάκους τι- 
νάς. 

φρυάττεσθαι τὸ καταπλήττειν" οὕτω 
ἸΜένωνδρος. καὶ φρυαττόµενος ἐπαιρό- 
μέρας. 

φρύγανον» τίΦεσθαι (A Pac. 1026)" 
τοῦτό φησιν ἐπεὶ ὑπέβαλε φρύγανα πρὸς τὸ 
ἀνάψαι, ὡς οἱ μάντεις καὶ γὰρ ἑαυτοῖς τὰ 

φρύγανα τιθέασι κατὰ τὴν ἐπιστήμην ἑαυ- 
τῶν. διὰ τοῦτό φησιν "εὖ σοι δοκῶ φρύγα- 
να τίθεσθ αι. 

{ρυγίλος ὄρνις, τᾷ Φιλήμονος γένης. 

φρυγίλος ὄνομα ὀρνέα, ὁ δὲ Φιλήμων κω- 
κωδεῖται ὡς Φρὺξ καὶ ξένος καὶ Κάρ. “ρι- 
στο άνης (ησέ (Αν. 768). 

φρύγιον ὁαλὸς ξηρός. 
Φρυγίω» ἐρίω»" ἐκεῖσε γὰρ ἁπαλὰ 

καὶ καλὰ ἔρια γίνεται. 4ριςοφάνης (Αν. 493) 
᾿'χλαῖϊναν γὰρ ἀπωλεσ ὁ μοχηρὸς Φρυγίων 
ἐρίων διὰ τὔτον." 

Φρυκτοί λαμπάδες τινὲς ἀπὸ ξύλων 

γινόμενα, ἃς τινες βαστάζοντες ἄνωδεν τῶν 
τειχῶν ἐσήμαινον τοῖς πλησιοχώροις ἢ τοῖς 
σιµµάχοις, ὅταν τινὰς ἑώρων πολεμίες ἐπι- 

όντας, ὡς ὅτι δεῖ προφυλάξασφθω. οὐ µό- 
νο» θὲ ἐπὶ πολεμίων τῶτο ἐποίην, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ φίλων», ὅταν ἑώρων βοήθειαν ἐρχομένην, 
ἐσήμαινον πάλιν διὰ τῶν φρυκτῶν ὡς ὁ δεῖ 
Φορυῤεῖσθω. καὶ ὅτε μὲν φίλους ἐδήλουν, 
ἐβάσταζον τὲς φρυκτὺς ἠρεμᾶντες, ὅταν δὲ 
πολεµίες, ἐκίνον (5ο. Thue. 2 94). 

Γρυκτός ἡ διὰ τῶν δάδων γινοµένη ἐν 
πολέμοις λαμπάς. 

φρυκτός καὶ παραφρυκτωρευύμε- 
νος. οἱ κακαργῦντες --- ἀπετυμπανίσθη (οἱ, 
ν.παραφρυκτωρευόµενος). 

φρυκτωρεῖν κυρίως τὸ διὰ πυρσῶν 
ἀνατείνειν σηµαίνει. 

φρυκτωρία ἡ διὰ τῶν πυρσῶν παρα- 
φυλακὴ νυκτερινή. ἡ λαμπάς. ἢ καῦσις. πα- 
ρὰ τὸν φρυκτὸν καὶ τὸ ὠρεῖν, ὃ ἔστι φυ- 
λάττει”. φρυκτωρός δὲ ὁ τῆς φρυκτωρίως 
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ἐπιμελόμενος, 

Φρύνη ἔχεσα λήκυθον πρὸς ταῖς γνά- 
Φοις”' (Α Εοο]. 1003). Φρύνη παλαιὰ ἑταίρα.. 

λήκυθος δέ, τουτέστι διωδηκνῖα τὸ πρύσω- 
πον. 

Φρῦνις κιθδαρωδός Ἰιτυληναῖος, ὃς 

ἐδόκει πρῶτος κιθαρίσαι παρ 4θηναίοις, 
καὶ νικῆσαι παναδήναια ἐπὶ Ἱκαλλίω ἄρχον- 
τος. ἦν δὲ ριστοκλείδη μαθητής. ὁ δὲ 
Αριστοκλείδης τὸ γένος ἦν ἀπὸ Τερπάνδρε, 
ἥκμασε δὲ ἐν τῇ "Ελλάδι κατὰ τὰ Ἠηδικά, 
εὐδόκιμος κιθαριστής. παραλαβὼν δὲ τὸν 
Φρῦνιν «αὐλῳδοῦντα κιθαρίζειν ἐθίδαξεν. 
Ἴστρος δὲ ἐν τοῖς ἐπιγραφυμένοις Ί]ελο- 
ποιοῖς τὺν Φρῦνιν .{έσβιόν φησι, ἹΚάνωπος 
υἱόν' τᾶτον δὲ “Ἱέρωνος τῦ τυράν»ο μάγει- 
ϱο» ὄντα ὑοφῆναι σὺν ἄλλοις πολλοῖς "ἀρι- 
στοκλείδῃ. ταῦτα δὲ σχεδίοις ἔοικεν' εἰ γὰρ 
ἦν γεγονὼς ὀδλος καὶ μάγειρος Ἱέρωνος, ὧκ 
ἂν ἐσιώπων οἱ κωµικοί, πολλάκις αὐτῶ κιε- 
µινηµιένοι ἐφ᾽ οἷς ἐκαινάργισε, κατακλάσας 
τὴν ὠδὴν παρὰ τὸ ἀρχαῖον (οἱ. ANub. 967). 

Φρύνιχος Πολυφράδµονος ἢ ἸΗινύρευ 
(or δὲ Χοροκλέης), “4φθηναῖος τραγικός, µια: 
δητὴς Οέσπιδος τᾶ πρώτη τὴν τοαγικὴν 
εἰσενέγκαντος. ἐνίχα τοίνυ» ἐπὶ τῆς Σ΄ ὀλυμ- 

πιάδος. οὗτος δὲ πρῶτος ὁ Φρύνιχος γυ- 
»αικεῖον πρόσωπο» εἰσήγαγεν ἐν τῇ σκη»ῇ, 
καὶ εὑρετὴς τᾶ τετραμιέτρε ἐγένετο. καὶ πα: 
να ἔσχε τραγικὺ» Πολυγράδμονα. τραγῳ- 
δίω δὲ αὐτᾶ εἰσὶν ὃ' αὗται, Πλευρωνία, 
«4ἰγύπτιοι, κταίων, Άλκηστις, "“4νταῖος ἡ 

“Πίΐῤυες, «{ίκαιοι ἢ Πέρσαι ἡ Σύνθωκοι, Au- 
ναἴδες, 

Φρύνιχος “4φΦηναῖος, κωμικὺς τῶν ἐπι-Ὀ 

δευτέρω» τῆς ἀρχαίας κωμωδίας" ἐθίδαξε 
γᾶν τὸ πρῶτον ἐπὶ πς΄ ὀλυμπιάδος. δράμα: 
τα δὲ αὐτοῦ ἐσεὶ ταῦτα, Γφιάλτης, ἸΚκόννος, 

Κρύνος, Κωμασταί, Σάτυροι, Ί ραγωδοὶ ἡ 
“πελεύθεροι, ᾿Ἠονότροπος, ἸΜᾶσαι, ΙΗύης, 
Ποάστεριαι, Σάτυροι. 

Φρύνιχος Βιθυνὺὸς σοφιστής. “ἄττικι-ο 
στής ἢ περὶ «ἄττικῶν ὀνομάτων ῥιῤλία ᾖ', 
τιθεµένων συναγωγή, σοφιστικῆς παρασκευῆς 
βιῤλία μῦ, οἳ δὲ οὐ”. 

Φρύνιχος Ἰελωνθᾶ 4θηναῖος τραγι-ὰ 
κός. ἔστι δὲ τῶν ὁραμάτων αὐτᾷ καὶ τάδε, 
{»ὑρομέδα, Ηριγύνη. ἐποίησε καὶ πυρρίχας. 

ὅτι Φρύνιχον “4θηναῖοι χιλίαις ἐζημίωσαν 
ἅλωσιν ΠἨΜιλησίων τραγῳδήσαντα. 

* 
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Φρύνιχος καὶ Aũum καὶ “μευψίας χῶ: 
μα. ’ 12 ⸗ 3* 

μικοὶ ὑπόυχαοι. καὶ «ἀθιστοφώνης αι. 10) 
.. εί 4 ΄ εἰ . 

«ον δεν, ὥσπερ ἡ µέπτα, Φρύνιχος ἄμβρο- 
΄ } { 

σίῶν µελέω» ἀπεγεύετο καρπό», ἀεὶ φέρω» 

γλυκεῖαν ὠδάν. 

Φρυ νίχου πάλαισμµα. αὕτη τέτακται 
κατὰ τῶν πανούργως καὶ συνετῶς σοφιζο- 

— 24 J “’ 

µέρων. ἱστορεῖ δὲ Οµκυδίδης (8 50) οτι 

Φρύνιχας σα χὸς «ἄθηναίων ἐν Σάκω ούνιχος στρατηγὸς «45 ηναία Σάμο, 
- — — — * 

μελλόντων τῶν στρατιωτῶν χατάγειν «ἄλκι- 
Ἶ . — —* 

βιάδην, ἐδήλωσε τῷ ρανάρχῳ «Τακεδαιμο- 
ων ὁ Ορύνιχος ὅτι ῥούλοιτο αὐτῷ προ- Ρήνο (ούνιγος ατι ; τω τίς 

- , ῃ ᾿ 3 

ῥυῦραι τὸ στράτευμα. λαβόντος δὲ τὴν ἔπι- 
- - * — 22 στολὴν λκιῤιάδη καὶ πέγαντος τοῖς «49η- 

ο 4 4 γα { η) * * { 

ναΐοις, παρὰ μικρὸν ἐλδῶν αἀπολέσθαι ο 
* * ⸗ * * 

ρύγχος γράφει πέλιεν τῷ ραταρχρ το γε’ 
’ 3 — 

}ονὸς αἰτιώμενος καὶ φάσκων πάλιν αὐτῶ 
. { { 

ποοθιόσειν τὸ στράτευκια, εἰ ἐπέλφοι. σημ” 
, ’ - / 

γας δὲ οὕτως ποοηγόρεισε τοῖς στερατιώταις 
: ελ.» J J » - 3 

δευτέριο’ ἡξειν ἐπιστολὴν και αὖὐτᾶ παρ 
: χ ε . ΄ ., ον « * 

Μ{λκιρια δη, καὶ πολεµίω» ἔφοδον ἑπομένων 
... ' ’ η) 8 ή ’ 

φυλάξασθαι. συμβάντων δὲ οὕτως τούτων, 
J — — 

καὶ κομισι)έντω» μὲν τῶν γραμμάτων γενο- 
* * * ΄ { — 

— δε της ἐᾳόδα, ἐπίστεισαν οἱ στοατι(ώ: 

ται πάντα καὶ τὰ »ὖν καὶ τὰ πρότερον κα- 
τὰ τῇ ρυνίχη 

- J —7 4 ρα 

:εγερῆσθι. καὶ αὖὐδις «4ριςοί άνες (απ. 700) 
Ρο . ΄ να « 
Φριυν(υπαλαίσμασιν ἀντὶ τῇ ςρατηγήκασι” 

« ΄ 

ὑττθισαν οἱ θη- 
ή 5 

προσεκούσύησα» ως 

* ., 5 .» . “. 

ὁ ἔγχθραν Ὁπ «ἀλκιῤιάδου 

ςρατηγᾶντος γὰρ «ὐτᾶ 
αἴοι, καὶ πολλυὶ αὐτῷ 

* * ΄ — 
πουθόντος τὸν πόλεμον, κωμικὺς ποιητής, ὃς 

4 * 4 -” . 

χιγοιένους τὴς χορᾶς εἰσῆγε καὶ παλαίον- 
ε . J λε / 27— 

τις. ἡ» δὲ στρατηγὸς «4Φηναίω», ἐφ ἅ πολ 
ἑ * ον γ , 

λοὶ τῶν τραγικών ἄτιμοι ἐγένογτο. γεγόνασι 
δὲ Φούνιχοι τέσσαρες. 

— t Σι / 

φοὔνος ὁ ἁὐιάπλαστος βάτραχος. 
8 .. — ’ — * 

ἐπέγραμηα adesp. 994) TVvoniöou οὔνον οφ 
4 ᾽ ’ ΄ 

καὶ «{αδικέως περίφευγε, καὶ κύνα λυσσητή», 

κει 

καὶ πάλι {αδικέας, 
’ ΄ ” 4 

Φρύνων Φιλοκράτης ἁμφότεροι 
3 8 * V J 4 

καὶ ὃ μὲν διὰ τὴν προδοσία» 
8 3 . 4 / » ΄..- [α 

ἔφυγε καὶ ἐπὶ πορνοβοσκία ὀιεβάλλετο, ὁ δὲ 
— — J Φρύνων ἐπὶ τῇ τῇ παιδὸς προαγωγεία, ὃν 

ἀπήγαγε Φιλίππιῳ Demosth. 19 900). 
[ή — 

Φρυνώνδας τῶν ἐπὶ πονηρία διαβε- 
ἐν ..” J 

ῥοημένων, ὃς δένος ὢν κατὰ τὰ ΠΠελοπον- 

»ησικκὰ διέτριῤεν 4νήνησιν" 
““μϕιάρεῳ 

* .. 

»ηρὲ σύ, 
καλδσι. 

3 

κιιὶ 
4 

προθύται. 

᾿ , 

“ριστοφάνης 
 μιαρὲ καὶ Φὠρυνῶνδα καὶ πο- 

ἐκ τότυ τὺς πονιρὺς «Φρυνώνδας 

| 

Φρύνιχοςο -- φῦκος 

κακούθης ὁ Φρυνώνδας ὅτος καὶ πανῖο 

}ος, μισθῦ τινὰς μηχανὰς πραγμιάτω» έπι 
κακοῖς ῥαδίως συντιδείς, ὥς σι — 

μος. καὶ ιὖθις esehin. 3 1917) Ἱ ἀλλ’ 

ἅτε Φρυνώνὺόας ὄτ Εὐρύῤατος, 9) 
΄ - — — 

πώποτε τῶν πάλαι ποντηριῶ», τοιστος 

— 

μυς 

αιώνιο 
—3 * 

καὶ γύης. 
Φρύνωνος ὄνομα κύριον. ἕτος 

πρέσβεων εἷς ἦν τῶν µετ 4ἰσχίμε καὶ -ἴ' 
μοσθένες, — 

Φρὺξ ἀνὴρ πληγες ἁμείνων καὶ ὃν 

κονέςέρος ἐπεὶ δοκᾶσιν ἀργότεροι Σεεὰ γω 
χελέστεροι εἶναι οἱ — οἰκέταε. 

Φρὶ ὑξ µηὸ ἓν ἧστον δπιν Φάρε' (Α1:. 

763). τος ὃ Ἀπίνθαρος κωμωδεῖκαι ὡς ὅτρ 

βαρος καὶ Φρύξ. 
- ’ — J 

OGbYAIV φράττειν ἀττικῶς (απ φώς 
φρύττειν). 

φυγαδεία φυγ ή, ες ορία. '"δτοἳν προ; 
λων ὀλέδρων ὑπαρχόντων, ᾖλλάξαντο ητ 

M J — c J 
yudſiur ἀντὶ τότων ἀίδιον. ἅτως ἆλλοές ἶ- 

τῶν | 

΄ 

τὸ περιφερόµενον, ὅτι παῦσις τὸ κιικὸ μεῖ 
.. ΄ .. 

ζον κακόν (ο[, Σ.παθλα). φ.) 'ἄς' ᾿τ 
* 

ἰδίη ἔθνας, ἅ φυγὰς ὁλίῳ πρότερον ἐγε 
νεε, ἀπέδειξε ῥασίλισσαν, ἀντὲ κ ἑξόοις::. 

{υγγάνει δοφοκλῆς (Ε1. 191) 
υ.τ) .. ” .. - , 

τάὸδ, τι µε Γυγγάνές τὰ λωνδάτε 

καὶ αὖθις " ἐπέ τινα πύργον ὑτνηλὸν καὶ 

— 

Ρο 
άμα. 

| ᾽ 

{εμτι 

| ή vyyu νε. π | 
φυγοδέμνιος παρθένος. ἐν ἐπιγρής 

ματι (ΑΡ 6 10) ""σώτειρα φυγοδέκννε κάρα. 
Πύζα δειλία, γή. καὶ φεζαλέυς 

δειλός" (ΑΡ 6 337) "“ώμιστὰν ἆ' ἔτραπε γι 
ζαλέον. 

4 υζακινός 4 δειλός, 
εφυήν ῥλάστησιν, αὔξησιν ἡλεκέας. κε 

τὴ δέ σοι πέφυκε καὶ τῶν ὀρθίων» εἶναι ὃς: 

κούντων ἡ φνὴ τῶν δακτύλων. 
φυκία Ναλάσσια ἴῴα. ἡἢ ὁ ἀφρύς. 

βρύα. 
Γυκίδα".. ἐν ἐπιράμματι «ΑΡ 6 105 

τρίγλαν ἀπ ἀνθρακιῆς καὶ φυκέδι σοὶ λε 
μενῆτιν, “ρτεμι, δωρεῦμαιι 

φὔκος ᾧ τὴ τὰς οἰκείως ὄψεις αἱ γτ: 

ναῖκες χρίησι. λέγεται δὲ καὶ φυκέα τὰ 
βρύα, καὶ φυκές' ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 6.4 
πολλὰ ὁ᾽ ἐν αὐτῷ φυκί ἀπ εὐόριων εἵλκτ- 
σεν «αὐγιαλῶν. 

φὕκος τὸ χορτῶδες τῆς θαλάσσης (νι 
Hom. 1 7). 

ν 



φῦλα -- φύσεια 
— . ΄ 

φὔῦλα ἔθνη. διὰ δὲ δύο λλ σηµαίνει τὰ 
τῶν ὀένδρων φύλλα, 

Φυλαῖος ὁ ἐκ τῆς (θυλῆς, 
4 . 

φυλακή τὸ τέταριον µέρος πῆς νυκτός" 
* . ’ . ⸗ * 

τειραχῇ γάρ ὑτμρητα. καὶ φυλακαί τῆς 
* . ⸗ ελ “. { ΄ 

»ικτὸς αἱ θιαιρέσεις, καθ ἃς οἱ φύλακες 

τὰς φυλακὰς ἀλλήλοις ἐνγειρί: Γυλακὰς — 
4 .. — φυλάκια παρὰ «ἀλεξανδρεῦσι τὰ ἐκιια- 

γεῖα τῶν γυναικείων μολυσμῶν Damase. αρ. 

Phot. p. 308 b). καὶ Πολύῤιός φησιν |ὃ δὲ 
κατέσχεν ἁμῳύτερα τὰ κατεσκενασµένα φυ- 

* ΄ - 

λάκια, ν΄ πόδας διεστῶτα ἀλλήλων,, 
΄ ώ 21 ⸗ .. . 

(ύλακος' παρ Ηροδότῳ (1 84) "κατὰ 
— — * [ή — 3 * * 

roto πῆς ἀκροπύλιος, τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο 

ο ύλακος. 
΄ / * {“. 

(υλακτήριον τόπος ενθα οἱ φύλακες, 
΄... 3 ΄ { 4 

φυλάξαντες ἐπιτηρήσάντες, Ηρόδοτος 
(5 12). καὶ φυλάξασα καιροφυλακήσασα, 

’ ῃ , εν .. 
εὐκαίρως ἐπιτιρήσασα" “ρριανός "Ἡ δὲ τὸν 
πατέρα φυλάξασα ἀποδημοῦντα ὑπισχνεῖται 
Tutiq προδώσει» τὸ φρούριον” (ο ν. λι- 
ζω), 

. ΄ 5... ’ — 

φυλάρχης δυνάστης. '᾿ξυμβάλλει τῷ 
- κ. - 4 3 1 - 
Γραϊανῷ περὶ «4ὐγάρα, ὃς ἦν Ὀσροηνῆς 

χώρας ὑευνάστης' ὥσπερ φυλάρχας ὀνομά- 

ζησιν οἱ ἐκείῃ, ὅτι καὶ τὰ χωρία αὐτῶν 
φυλαὶ ὀνομάζονταιι 

{ύλαρχος ὁ κατὰ φυλὴν ἑκάστην τοῦ 
ἱππικοῦ ἄρχω», ὑποτειαγμένος δὲ τῷ ἱππάρ: 
χω. «Ἱημοσθένης Φιλιππικοῖς. Ἠατρ. 

Φύλαρχος “ἄθηναῖυς ἡ Ναυκρατίτης 
᾿ ΄ 1“ εν) * 

(or δὲ Σικυώνιον, ἄλλοι δὲ Alyintiov ἔγρα- 
ε ει ᾿ * 3X * * 

u), ἱστορικός, τὴν ἐπὶ Πελοπύννησον ΠΠύρ- 
22 — / * ⸗ ⸗ 

ρου τῇ ΠΗπειρώτα στρατείαν ἐν ῥιῤλίοις κή᾿ 

κατάγει δὲ καὶ µέχρι Πτολεμαίη τᾶ εὐεργέ- 
τη κληθέντος καὶ τῆς Βερενίκης τελευτῆς, 

καὶ ἕως τῇ Φανάτεα Κλεομένες τῇ .{ακε- 

δαμονίη, ἐπιστρατεύσαντος αὐτῷ «4ντιγόνη. 
τὰ κατὰ “ἄντίοχον καὶ τὸν Περγαμηνὸν ὴὐ- 
µένη. ἐπιτομὴν μυθική». περὶ της τῇ .Πιὸς 
3 |) * — ΄ 

ἐπιφανείας. περὶ εὑρημάτων. παρεμβάσεων 
⸗ * 

βιῤλία ο, 
’ — — 

Φυλάσιμος (ππ Φυλάσιος) ὁ ἐκ τοῦ 

δήμο. καὶ φυλασσόμενος προορώμµενος, 
προσκυπούµενος" "οὐ μέντοι οὐδ) ἀπέκλινε, 

φυλασσόμενος μὴ δοκοίη φεύγει, οὕτω Ἐε- 
νοφιῶν (Απαν, 22 10), καὶ Ουκυδίδης ϱ 5 Ὁ 
ϕυλάξαντες τὸ συχνὸν τῆς νυκτὺς ἔφιγον. 

Φιλείδης ὁ τᾷ Φυλέως. Ἠοπι. 1:73. 
x 

φυλέτης συγγενής, ὑμόφυλος' Ἰώσηπος 
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(Α.].5 8 8) ""ὁ δὲ Σαιψών κατεβὰς ἐκ τῆς 

πέτρας ἐν απ τῶν φυλειῶν αὐτὸν τέεικεν 
ἐξησίᾳ.) 

φυλή. ἡᾗ φυλὴ καν αὐτήν ἐστι (εὗριοι 
στρατιώται, 

Φυλή ὄνομα ὁήμεα παρ {θηνωίος. a 
Φυλή ὄνομα τύπου, καὶ Φνλάσιοι ον 

ἐνοικοῦντες. 

Φυλή. Ἰσοκρύτης ἐν τῷ περὶ τῆς εἰρή-ο 
γης (108). ὁἡμός ἐστι Φυλὴ τῆς Οἰνηίδας 
φυλῆς. ὁ δὲ Ἰένωνδρος τόπον νομίζει εἶναι 

Φυλή». ὁ δὲ Φιλόχορος φρήφιον αὐτό 1σιν 
εἶναι. Harp. καὶ ριςοφάνης Vut. 141) μὴ 

μγησικακήσης, εἰ σὺ Φυλὴν κατέλαβες. 
Φυλιστιείμ οἳ λεγόμενοι Π[αλαιςῖνοι, 
φυλλεῖα τὰ ἀπολεπίσματα τῶν λαγχί» 

νων' ριστοφάνης (Αολ. 408) "εἰς τὸ σπι- 
ν ῃ - 7 

Γρέδιον ἠσχγά μοι φυλλεῖα δός, . οἷον µειία- 
οαμιιένα καὶ εὐτελῆ" τοιαῦτα γὰρ οἱ πτν- 

* ο - έ / 
χοὶ ἐσθίασι. φυλλεῖα δὲ τὰ τῆς Φοιδακίνης 

’ 

(ύλλα, 

“φυλλές ἡ τὸ δένδρα. 
— ΄.. 

φυλοκρινεῖ διακρίνει, καταδοκιμάει 

περιέργως. 
’ 

φύλοπις μάχη. 
/ - ΄ 

φύματα ψνδράκια. 
— ⸗ 

φύντα γεννηὐέντα. 

φύξηλις ὁ φυγάς. 
΄ 

φύξιν 1». 

φυόμενος γενώμµένος. 
φύραμια" ᾿ ἁμαριάνησιν οἱ λέγοντες τὸν 

.3 νά 4 * η - a ο κ 

πηλον γην τος φυραθείσαν τὸ Τάρ φὐ 
. - 2 J / .. 

ραµα Ἡ διαφ υρὰ τὔ πηλᾶ ἀλλὰ γένος”. (Ιον. 

Aphrod. in Top. 4 p. 109). 

φύραιια σιζαρ. b 
αρ —* μέσ. M 5. — φύρδη»ν σιγκεχυμένως" (ΑΡΤ 2.1) φᾶ 

. 12 — . ΄ 

δὲ σίδαρον παιθὺς ἐδ φὐρδαν μεστὸν ἔχοι: 
’ 9 

σα φόνε. 
* ΄ * * 4 v .- 

φύρεται μολύνει, η ἐκρρέχειν η πλύνει, 

φὔσα χαλκευτικὺν ἐργαλεῖον' Όμηρος 

Σ 470) ᾿"φῦσαι ὁ' ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶ- 
΄ * 

σαι ἐᾳύσων. καὶ ἡ αἰτιατικὴ τὴν quonyr. 
5 7 

φυσαλλίδες οἱ αὐλοί. 
φύσαμος (ΔΝ ύσαλος) εἶδος κητᾶς δα: 

λασσία. 
΄ 

φύσασα ἡ γεννήσασα. καὶ φύσαντι 
γενήσαντι. 

͵ * 
— άνης (Αν. 189) α 

.. } 3 ” * * 24 4 * - 

ἐδὲν ἔστ ἄμεινο» οὐ) ἡδιον η φἶσοι πτε- 
11) 

6, 
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φύσει. ὅτι οἱ παλωιοὶ ἔλεγον μηδὲν τῶν 
{ύσει µάτην εἶναι, τὰ σχήματα δὲ τὰ τῶν 
συλλογισμῶ» μὴ εἶναι φύσει. ἐκ ἀναγκαῖον 
δὲ ταῦτα λέγειν χρήσιμα" τὸ δὲ χρησίτου 
τινὺς χάριν ἔξωῦεν ἐπισυμῤαίνειν αὐτὰ γι- 
νόμενα. οἱ δὲ συλλογισιοὶ ἐχ ὡς σιτία καὶ 
ποτὰ κατὰ φέσι» ἡμῖν. ἕτεροι γὰρ οἱ τού- 
των κωγύνες, ἔθη νόμοι κιὶ ἐπιτηδεύματα 
ὁημοσία καὶ καθ ἕκασον καὶ κατ ἄνδρα Ἰδία, 

πεταν ἐσθ αι γῶν ἔξεσιν αὐτὰ καὶ πρὸς τὴν ἐναν- 

πιω μετυβαλεῖν ὡς ἄν τις ἐφέλοι, δίαι- 
ταν, ὅνεν ἐγίοις ὀἑ τὰ φέσει δυκᾶντα {Φαρτι- 
κά σιτία καὶ δηλ τή θια  άθμακα προσενεγ- 

καμένοις ἐφάνη λπη ρά. 4 ασὶ 78» τὴν ἄτ- 

τικὴν }υναῖκα τῇ κωνεία κωνάπερ λαχάνων 
ἐσθέεω, καὶ τὸ Ποντικὸν Ψηρίον, ὅσις ποτὲ 

ἦν ὁ MIMOMGIMS ἐκεῖνος, ἐκπιόντα γενραίαν 

κύλικα ὁγλητηθίη φαρμάκὸ μὴ διαφδαρη: 
ναι, τῷ κατιαχῦσθαι τὸ σῶμα, καθάπερ σί- 

ὀήρον τῇ ῥαφῇ, παρὰ τῶν ἀντιπαθῶν, ἃ 
προσεφέρετο πολλάκις ὑποπτεύων ὁ ῥόελυ- 
ρός, ἀπὸ τῶν τῶν ἀρξάμενος, ἅπαντωας ἀν- 

ὑρώπης ὡς ἐπιῤαλεύοντας αὐτῷ µόνω διὰ 

τὴν καλὴν τορανγίδα, 

φύσην τὴν φῦσαν, 
ύσιγγες τὰ ἐν ταῖς κνήµαις ἐκκαύμα- 

τα, ἡ τὸ ἐκτὺς λέπισμα τῶν σκορύδω», ἡ 
(υσήγη. ἡ εὐθεῖα ύὐσιγς. 

φυσίζωος ἡ τὰ πρὸς πὺ ζῆν φύεσα. 
φυσικὸς λόγος παρὰ φιλοσύφοις, µε: 

τὰ τὸν ἠδικὺν ὀιεξέρχονται περὶ τὸ φυσι- 
κοῦ, τατέςι περὶ σωμάτων», περὶ ἀρχῶν καὶ 

στοιχείων κιὰ περάτων καὶ κόσμον καὶ τά- 
καὶ κενοῦ, περὶ ἀστέρων, περὶ ἡλίου, 
τοῦ ἡγεμονικοῦ, πῶς ὑρῶώμεν, τίς ἡ 

αἰτία τῆς κατοπτρικῆς «Γαντασίας, περὶ νε- 

φών βρορτῶν (φιδος (Ώίος. 1, 7133). 
ὅτι τρία εἰσὶν ἓν τοῖς υσικοῖς πράγµα- 

σιν, εἶδος ὕλη καὶ ἡ αἰτία καθ ἦν ἐσι τὺ 
καὶ καταγίνονται, 4 ησέ, 

περὶ ταῦτα μέθοδοι έ, ἡ φυσική, ᾗ κατὰ 
µέρος τέχνη, ἡ διαλεκτική, ἡ μαθηματική, 
ἡ πρώτη φιλοσοφία. ἔστι δὲ φυσικοῦ (ιὲν 
περὶ πάντων τιν εἰρημιίνω» τῆς ψυχῆς µε- 

ρῶν διαλεχθ ή ναι καὶ τῆς ὕλης καὶ τῶν φυ- 
σικῶν πρα) μάτων καὶ τοῦ είδες τῆς αἰτίας. 

που 
περὶ 

3 - 

είδος ἐν τῇ ὕλῃ. 

| οἷον ὅτι τῶν οὐραγίων ἕλη οὐχὶ τὰ ὁ' ςοι- 
χεῖα, ἀλλὰ ἕτερόν τι σώμα. πάλιν τέ τὸ εἰ- 

ια ’ *3 

doc; ὅτι σφαιρικά. καὶ διὰ τί σφαιρικά; ὅτι 

πολυχωριτότατον ἐν ἐπιπέδῳ μὲν τῶν ἄλ- 

φύσει} — φύσιςα 

λω» σχημάτων ὁ κύκλος, ἐν στερεοῖς ὑει 
*2 «* λε ’ * * * 4 

σᾳαἴρα, ὡς καὶ ὁ Πλάτων ἐν Ἱ ερεαέω ὅτο 

τοῦτο σφαιρικὸν γενέσθαι τὸ» οὐρανὸν ἁπι- 
’ λε ῃ ΄ ⸗ J 

ῥέδωκε. καὶ ὁ “{ριστοτέλης ἁποδέδιωσεν ο 
΄ * —8 ⸗ — * — J 

riur περὶ τοῦ σχήματος ν— 
4 2 4 . * ΄ . ’ ῃ 

}ὰρ ἀιδίῳ ϱησὶν ἐσομένῳ. ἀποδίδιωσε δὲ χε: 
ὁ Πλωτῖνος αἰτίαν ἐκ τῆς σχέσεως 
πρὸς τὰ πρὸ αὑτοῦ. προσεχώς ὁέ εἶσιν ἐπ 

δεῖ δὲ τὸ αἲ 

αν * 

— 171 

τὰ οὐράνια αἱ νοηταὶ οὐσίαι. 
τιατὸν ὅτι μάλιστα ὠμιοιῶσθαι τῷ προσεχὲ 

αἰτίῳ, καὶ τούτυ εἰκόνα καὶ μήμλκεα φέρω. 

διὰ τῶτο ὄν, «ησί, κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρα- 
νός, ὅτι νῶν μιμεῖται) }ὰρ τὸ »ὲ τ: 

πρὸς ἑαυτὸν νεύειν. αὐτὸς γὰρ ὁ ὁρῶν, αἲ- 

τὸς ὁ ὀρώμεένος"' ὁρῶν γὰρ τὰ εἶδη 
ὁρᾷ, κι ἑαυτὸν ὁρῶν τὰ εἴδη τεθέατας πλτ 
ρωμα γάρ ἐστι τῶν εἰδων καὶ εἶδος εἰθῶ. 
ἔχει ἄν ὁ ἀριωὸς τὸ ση αιρικὸ» σχῆ, Για ὃς 

τὴν κύκλῳ κίνησιν, ταύτην δὲ διὰ τὴν προ: 
τὸν ὂν ἐξομοίωσιν. καὶ ἄλλως κεεμεῖται τὸ 

νᾶν πανταχῇ ὄντα" καὶ γὰρ κεὶ 
πανταχῇ γίνεται. τῷ ἄν πανταχῇ 
τὸ πανταχῇ —* —V——— τελείωσες 
Χειρόνων ἡ πρὸς. τὰ ὑπέρτερα ειστροφή X 

καὶ ἐξομοίωσις. ἅ ὅτω μὲν ὑ ή τσικὸς τῶν 9* 

σικῶ» ἀποὐώσει καὶ τὸ εἶδος κὰ τὴν ελες 
καὶ τὸ αἴτιον": ὁ δὲ κατὰ µέρος τεχνίεης και 

πω 

ε ' 
ο —— — — 

τὸ σώρη 

}ένεσθι 
}ὰ ϱ 1 ων 

αὐτὸς μὲν περὶ αὐτῶν διαλαμβάνει, ὅδιαφί 
ϱει δὲ τᾷ φισικῦ ὅτι περὶ µερικόν τε }ώκ: 
ται πρᾶγκω, οἷον ὁ ἰατρὸς περὶ τὰ ἀνδρι 
πεια σώματα, ὁ τέκτων περὶ λίδες καὶ ὃτ- 

λω. ἀπαδώσει δὲ καὶ οὗτος τὸν ὑρεσιιόν, πι- 
ριλαμβάνω» καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἕλην καὶ 
τὴν αἰτίαν. διαφέρει δὲ καὶ κατὰ ἄλλες τρυ- 
πες Philopon. in Aristotel. de au. 1). 

φύσις. φύσις ἐστὶν 
χκίνησις. πεντάτροπος δὲ αὗτη, »οερά, ὡς 
ἐπὶ ἀγγέλωνι, ἐξ αὐτῶν τῶν νοηκιάτων ἆἷ- 
λήλοις συγγινοµένω», λογική, ὡς ἐπὶ ἀνδρωώ- 

πω», ὃ ὀνομάτω» καὶ ῥημιάτων τὰ ἀφιωνῇ 
τῆς ψυχῆς κινήματα πρὸς τὺς ἐκτὸς ὅημυ- 
σιεύησα. αἰσθητικὴ οὲ ἡ ἐν τοῖς ἀλόγοις 
Φεωραμένι” πρὸς γὰρ τῇ Ὀρεπτικῇ καὶ αὖ- 
ξητικῇ καὶ γεννητικῇ δυνάμει καὶ τὴν αἲ- 
σητικήν κέκτητια. φιτικὴ δὲ ἡ ἐν τοῖς φι- 
τοῖς" κινοῦνται γὰρ καὶ αὐτὰ κατὰ τὴν 
ὑρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν καὶ γεννητικὴν ὁέ- 
ν»αμιν. ἄψυχος δέ, ὡς ἐπὶ τῶν λίθων, κα: 

θύτι καὶ αὐτοὶ κινᾶνται κατὰ τὸ ποιὸν καὶ 
κατὰ τὸ ποῦ, καὶ κατὰ τὸ ποιὸν μὲν κατ 

5 ε - — 2 

η ἁπλῶς τῶν ὄντιωνο 



φύσις Ὀ -- Φωκαέων ἀρά 

τὸ Φερμαίνεσθαι καὶ ψύχεσθαι, κατὰ τὸ | ἦσθα φυτάλµιος.” 
ποῦ δὲ κατὰ τὴν ἐκ τόπου εἷς τόπον ἑἔτε- 
ροκένητον κετάδεσιν, 

φ ύσις ἐστὶν ᾗ τε συνέχασα τὸν κόσμον 
ᾗ φύησα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἢ ἅτως, ἕξις 

ἐξ αὐτῆς κιναµένη, κατὰ σπερμµατικὰς λό- 
γες ἀποτελᾶσά τε καὶ συνέχασα τὸ ἐξ αὐ- 
τῆς ἐν ὠρισμένοις χρύνοις, καὶ τοιαῦτα ὁρῶ- 
σα ἆφ᾽ «ων ἀπεκρίδη. ταύτην δὲ τοῦ συµ- 
Γέροντος στυχάζεσθαι, ὡς ὅῆλον ἐκ τῆς οὐ- 

ρανοῦ ὃπμιΟρϱΥ ίας (ορ. Ι,.7 1468). 
2) ἡ φύσις ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ὅλω», τῆς ἑκά- 

στου τῶν ὄντων κινήσεώς τε καὶ ἠρεμίας. 
οἷο» ἡ }ῆ κινείται μὲν κατὰ τὸ ῥλαστάνειν 
καὶ ζωογονεῖν καὶ τὸ ὅλως ἀλλοιᾶσθαι, {ρε- 
ειεῖ δὲ κατὰ τὴν ἐκ τόπε εἲς τόπον µετά- 
στασιν, ἀκίνητος ὅσα παντελῶς καὶ ἀπό- 
ρευτος. τὴν οὖν ἀρχὴν τῆς τοιαύτης κινή- 
σεώς τε καὶ ἠρεμίας οὐσιωδῶς, γην φνυσι- 
κῶς καὶ οὐ αατὰ συμβεβηκός, τῇ ΥΠ ἑνυ- 
πάρχασαν «ὗσιν καλοῦσιν. οὐ τὴν κίνησιν 
δὲ αὐτὴν καὶ τὴν ἠρεμίαν τῶν πραγμάτων 
φύσιν εἰρήκασιν, ἀλλὰ τὴν ἀρχήν, τουτέστι 
τὴν» αὐτίαν καθ’ ἣν οὐ κατὰ συμβεβηκὸς 
ἀλλ’ ἀσιωδῶς αἱ οὐσίωι κινοῦνται καὶ ἠρε- 
ιοῦσι». ὅταν de λ 1] ὁ ἀπόστολος Ephes. 
23) "καὶ ἡμμεν τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ 
οἳ λοιποί, οὗ κατὰ τῦτο τὸ σημιαινόμενον 

τῆς φύσεως λέγει, ἐπεὶ τὸ ποιῄσαντος ἂν 
ἦν τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ τὴν ἔμμονον καὶ κα- 
κίστην ὁδιά(εσιν καὶ χρονίαν καὶ πονηρὰν 
συνήώειαν. 

φύσκη τὸ παχὺ ἔντερον, εἰς ὃ ἐμβάλ- 
λεται ἄλευρα καὶ κρέα καὶ μάττασιν" ἐξ οὗ 
γίνεται ὁ ἀλλᾶς. 

φυσκητύεντα, 
Γυσόῤαθρον τὸ τοῦ χαλκέως, 
(υστὴ μᾶζα" (Α γΥορ. 608) 

γύναιόν μ΄ ἐπιθωπεῦσαν 
προσενέγκη. (ΑΡ 7736) 

µασσομένη παλάμαιςι 
φυσιῶ τὸ πνέω, τὺ ἐκ προχείρα πλάτ: 

τω, Αριστοφάνης «Ἀν. 770) "Ἱφυσάτω πάπ- 
πες παρ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φράτορες.) 

φυτά τὰ δένδρα. 
φυταλίζει φυτεύε, πλησιάζει. 

φυταλιῆς ἀμπελοφύτα γῆς. Ηοιη. Ζ 195. 
Φυτάλιμος ὄνομα κύριον. 
φυτάλμµιος ἀπὸ φύτλης, ἀπὸ γενέσεως 

καὶ ἐξ ἀρχῆς' '"ἆλαῶν ὀμμάτων ἄρα καὶ 

* 

χει 

. 4 

και το 

φυστὴν μᾶζαν 
er ΄ 1 , φύση ἐνὶ γρώνῃ 
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οὕτω Σοφοκλῆς (06 151). 
φυτεία τῶν δένδρω». 
Φύτειον ὄνομα πύλεως. 
φυτηκόµος ὁ φυτουργός. καὶ ὁ σύν- 

Φενδρος τόπος, διὰ τὸ τοῖς φυτοῖς κομᾶ». 
φυτικαὶ δυνάμεις τρες τῆς ψυχῆς, 

Φρεπτικὴ αὐξητικὴ γεννητική. φυτικαὶ δὲ 
καλοῦνται διότι αὗται μόναι ἐν τοῖς φυτοῖς 

ὑρῶνεαι. ἐσμὲν οὖν καὶ ἄνφρωποι καὶ ἕῷα 
καὶ ἔμψυχα, καὶ ὡς μὲν ἄνθρωποι τὰς λο- 
γικὰς ἔχομεν δυνάμεις, ὡς δὲ ζῷα τὰς ἁλό- 
76, ὡς δὲ ἔμψυχα τὰς υτικάς. ἔμψυχα 
γὰρ λέγομεν καὶ τὰ φυτά. ἐμψύχων γὰρ τὺ 
τρέφεσθαι καὶ αὔξεσθαι καὶ γεννᾶν —R 
ἑαυτοῖς, λέγονται δὲ αὐτὰ καὶ ζῆν καὶ τε- 
ὑνάναι' ᾗ δὲ ἱ ζωὴ καὶ ὁ δάνατος παρου σίῳ 

καὶ ἀπουσίᾳ γένεται ψυχῆς : ὅσα μὲν οὖν 
ἔχοσι τὰς κρείτες ζωάς, ἐξ ἀνάγκης καὶ 
τὰς καταδεεστέρας ἔχεσιν' οὐκέτι δὲ καὶ 
ἀνάπαλιν. οὐ γὰρ δυνατὸν τὰς λογικὰς ἔχειν 
δυνάμεις, μὴ πρότερον ἐσχηκύτας τὰς κα: 
ταδεεστέρας. ἀμέλει καὶ τῶν αἰσθήσεων οὖκ 
ἔστι μετασχεῖ» τῆς κρείττονος τὸν μὴ µετα- 
σχόντα τῆς χιίρονος. ὅσα γοῦν μετέχει ὄψεως, 
ταῦτα καὶ ἀκοῆς καὶ τῶν λοιπῶν, καὶ ὅσα 
ἀκοῆς, ταῦτα καὶ ὀσφρήσεως καὶ γεύσεως 

καὶ ἀφῆς. οὐχ ὅσα δὲ ὀσφρήσεως καὶ γεύ- 
σέως καὶ ἁφῆς, πάντως κιὶ ὄψεως, ὥσπερ 
ὁ ἀσπάλαξ"' οὐ) ὅσα ἀφῆς, ταῦτα καὶ τῶν 

ἄλλων», οἷον οἱ σπύγγοι ἀφῆς µετέχασι», οὔ- 
δεμιᾶς δὲ τῶν αἰσθήσεων ἄλλης, ὥστε οὐκ 
ἔστι μετασχεῖν τῆς κρείττονος τὸν μή τῆς 
ἐλάττονος μετααχύντα. τοῦτο δὲ οὐχ ὅτι δέ- 
οται Ἰῶν χειρύνων αἱ κρείτες, ἵνα ὑπυ: 
στῶσιν' ἀλλὰ τούὐναντίον τὸ σῶμα οὐ δύ- 
ναται μετασχεῖν τῶν κρειττόνω», μὴ πρότε- 
ϱον ιεταλαβὺν τῶν καταδεεστέρω» (Ρ]Μ]ο- 
Ρον. in Aristotel. de an. I). 

ᾳ ύτλη γενεά, φυλή. 
φύω ῥλαστάνω. 
φ ὦ εἴπω. 

φωγύνω τὸ φρύγω. 
φῴδες αἱ ἀπὺ τῆς φλογὸς φλύκεαιναι, 
φῶδον τὸ ἐν χειμῶνι καῦμα, καὶ  ᾧ- 

δω» φλυκταινῶν. ἐκ ῥαλανεία δὲ διὰ τὸ 
τοὺς πένητας ἀποροῦνιας ἐνδυμάτων διὰ 
τὸ ψῦχος ἐν ῥαλανείοις καθ εύδειν κια Πλυκ- 
ταίνας ποιεῖν (58ο. A Plut. 505). 

φώζω τὸ καίω. 
Φωκαέων ἀρά. Φωκαεῖς γὰρ καταλι- 
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πύντες τὴν πόλιν .. τῇ ὑπὺ «4ρπάγα πο: 
λιορκίε ὥρμησαν ἐπ Ἱταλίας, μύδρους εἰς 

τὴν Νάλασσαν βαλόντες, καὶ ἐπαρασάμενοι 

μιὴ πρότερον ὑποστρέψειν εἰς τὴν ἑαυτῶν 

ᾗ τύτες «νενεχώ ναι. 
Γωκαία ἡ ἐκ τῆς φώκης. Φωκεύς 

δὲ ὄνομα τόπα. 
Φωκᾶς ὄνομα κύριον. 

(Δωκέως (Φανυτίως. ὑλοσχερέςερον Φω- 
χεῖς, ἐπὶ µέρος δὲ Φανοτεῖς Gch. 5 ΕΙ. 45). 

φώκη δύσοδμον ζῴον αλάττιον' «ἄρι- 
σιοφᾳάνης (Υοδρ. 1035, πο, 159) vanc 9) 

ὀσμὴν εἶχε. 
Φωκίων δὲ ὁ Φώκαια πολλοῖς χρήκιατα 

ἔδωκε καὶ διυγατέρας συ»εξέδωκε, καὶ πᾶσιν 
ἀρίει τὰ αὐτῆ. χρηστὺς ἂν ἐκλήδη χοινῇ 

ψή(ῳ ἐν ἐκκλησίᾳ. δικάξω» δὲ ἀεὶ τὴν σώ- 
ζυσαν ἔφερε». ὃ δὲ ἐπὶ Σατύρι φησὶν ὁ «{η- 
κοσθένης (19 193) ἕνεκα τῶν «πολλοφάνες 
Ῥυγωτέρω», τᾶτο εἰς Φωκίωνά τινες άνα- 
(έρασι, καί puou ὕτι λαῥὼν αὐτὰς εἰς 

{δήνας ἤγαγε καὶ ἐξέδωκεν (οί, ν. ὅτι ξένες). 
Φωκίωνος ὄνομα κύριον. 

Φῶκος. καὶ παροιμία Φώκου ἔρανος, 
κατὰ τῶν εὐωχίας συ»αγύγτων ἐπὶ τῷ έαυ- 

τῶν κακῷ, 
ἐπὶ γάμῳ πολλῶν αὐτὴν μ»νηςευομένων ἐρά- 

νες συνῆγε, καὶ ἑστιῶν τὴς µμνηστῆρας ἐνε- 
ῥάλλετο τὸν γάμο». ὀργισθέντες οὖν ἐκεῖνοι 
ἐν τῷ συμποσίῳ ἀπέκτειναν τὸν (Φῶκον. 

Φωκυλίδης ἸΠιλήσιος φιλόσοφος, σύγ- 
χρονος Θεύγνιδος (ἡν δὲ ἑκάτερος μετὰ χμζ 
ἔτη τῶν Γρωικῶν, ὀλυμπιάδι γεγονότες νῦ’), 
ἔγραψεν ἔπῃ καὶ ἐλεγείας, παραινέσεις ἦτοι 
})ώμας, ἅἃς τινες κε άλαια ἐπιγράφουσιν' 

εἰσὶ δὲ ἐκ τῶν Φιῤυλλιακῶν κεκλεμμιένα. 
φωλάδι ἐμφωλενούσῃ. καὶ φωλάδος 

σπηλαίη κρυπτοῦ: Βάῤριος (85 8) "ϕρίξας 
δὲ χαίτην ἔκλορε(ωλάδος κοίλης. καὶ φω- 
λάς εἶδος νόσο. σημαίνει δὲ καὶ τὴν κατοι- 

4 μή Δ J “... J ΄ ' 
κίδιον ὄρνιν, τήν ἐπωάζοισαν καὶ κλὠσσασα». 

[ή . ’ * - ΄ 

φωλεά, καὶ φωλεία ἐκ τᾶ φωλεύω. 
Π ο ’ * «ει 

φωλεύν το παιδευτήριον Ίωνες" ὅψεν 
3 ΄ ΄ . ᾿ ποφώλιοι οἱ ἀπαίδεντοι. σημαίνει δὲ καὶ 
τὴν κατάδυσιν τῶν ὄφεων, 

φωλεύουσι κούπτασι, 
΄ 3 

ωλήτοροι οίκοι σιµποσιακοί. 
φῶμιεν εἴπωμεν, ἐροῦμεν. 
φω»νασκεῖν εὐφωνίαν ἀσκεῖν. καὶ φω- 

ν»ασκικὺν βούχινον, 

Φλῶκος γάρ τις Φυγατέρα ἔχων | 

Φωκαία -- φωνή Ὦ 

βασιλέως τὸ τῶν φωνασκούνχων γένος {) 
πανταχόθεν ἀνιχνευόμενον, 

φωνεῖν λέγει». 
φωνή. ὅτι εἶδος ἡ φωνή 16 Ρόμα. ττι 

δὲ φωνὴ πληξις Μέρος ῆ ἀὴρ πετεληγβείτε: 

οὗ }ὰρ πᾶς υόφος (ων ἤ, ὥσπερ οὐ δὲ ὁ 

τῶν σψύχων οἷον κ 

μένος, ἀλλ ἐμψύχα τιὸς 

φωνή. οὗ μὴν δὲ πᾶς ψό(ος ἐμφύχη φον 
οὐδὲ ὁ διὰ χειρῶν κρότος, οὐδὲ τὸ χρὺ 
ψασθι, οὐδὲ τὸ ῥήξαι. φωνὴ γάρ ἐςο ἐ- 
ψύχε ψόφος διὰ τῶν φωνητικών }εγύµενος 

κυμάτων ἡ ἀγέμιον * 

η όφος ἐστιν ΐ 

οἷον πγεύμονύς τε καὶ τι» ἄναπνει 
στικῶν μορίων καὶ τῆς τραχείας «ἀρττρίας 
καὶ τῆς άρυγ}ος, καὶ ἐδὲ διὰ τὔτων ὅπως 
οὔν τὸ φψόφε γινυµένα" διόπερ οὐδὲ ὁ δεν 

των λέγεται φωνεῖν' ἀλλ ὅταν μετὰ φω 
τασίας σιμιαντικῆς ταῦτα κιν, τότε 
γι όµενος ὑπὸ τότων ψύφος φωνὴ καλεῖα: 
τρία δὲ ταῦτα φΦεωρεῖται περὶ τὴν τοῦ ὧ 
ὑδρώπε φωνή», ῥυθμὸς ἁρμονία λέξεις. η 
δὲ ὁ μὲν ῥυδμὸὺς περὶ τὸν χρόνον τῆς ἔκφε 

/ήσεως τὸν μακρὺν καὶ τὺν βραχύ», διὸ και 
τιν φωνηέντων τὰ μὲν ἐν πλείονι Σρύρ 

ἐκφωνούμενα μιακρὰ τὰ ὑὲ ὁ 
ἐλάττονι βραχέα" ἐκ δὲ τῆς τούτων προς 

ἄλληλα συνΨέσεως τὸ εὐριδιιον τῶν ἐπῶν 
Υγεια. ᾗ δὲ ἁρμονία περὶ τὴν τῷ ὀξέος χι 
τὸ ῥαρέυς συμμετρίαν ἔχει, ἡ ὁὲ λέτις περι 
τὴν διατύπωσιν τῶν συλλαβώ», ἐξ ᾗς ᾗ τῶ 

λεγομένων σημαίνετωι ἔνγοια. ἐπεί ἐν ταῖτε 

μὲν ἔχει κυρίως ἡ αῦ ἀνθρώπονυ φωνή, εν: 
μοῦνται δέ πως ταῦτα καὶ τὰ κιησικὰ ο: 
γανα, διὰ τοῦτο κατ΄ ἀναλογίαν λέγονται 

καὶ αὐτὰ φωνεῖν. 
ὅτι διακρίνουσι τὴν 

ϕ 

μορίων, 

2 

ωνομιασαν, 

φωνὴν ἀπὸ τὸ υύὶ 

qu διχῶς, ἔκ τε τοῦ τρόπυ τῆς γενέσενς 
καὶ ἐκ tũ τέλες. ἐκ μὲν οὖν τοῦ τρόπη ες 
γενέσεως, ὅτι ἡ φωνὴ γίνεται τὸ εἰσανει 

σθέντος «ἀέρος ἐκδλιῤομένα τῇ σεστολί τά 

Φώρακος κατὰ τὴν ἐνυπάρχάσαν αὐτῷ επ. 
χικὴν ὀύναμιν, καὶ προσπίπτοντος τῇ τρα: 

xtig ἀρτηρίᾳ καὶ τῷ ἐναπειλημμένωῳ ἐν αι” 

τῇ ἀέρι, ὃς τῇ ἀθρός πληγῇ ἄθρυπτος ἀπι- 
παλλόμενος ἀεὶ τύπτει τὸν προσεχῆ ἀέρα 

ἕως τῆς ἀκοῆς. ἔστι γὰρ τὸ μὲν ἀγωνὲς τε 
στόματος τὺ μέχρι τῆς ῥίης τῆς γλώστης 
φάριυ}ξ. ἐκεῖνεν δύο ἀγγεῖα {ἔρονται, τὸ 

μὲν ἐπὶ τὸν δώρακα, καὶ καλεῖται πραχεῖα 
"ἐπὶ Θεοδοσία τοῦ ἱ ἀρτηρία, τὸ δὲ ἕτερον πρὸς τῷ τένοντι ἐπὶ 
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φωνη 

τὴν γαστέρα, καὶ καλεῖται οἰσοφάγος. γένε- 
ται δὲ διὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ᾗ πάρο- 
ὅος τῇ πνεύματος, ἡ τε κατὰ τὴν εἰσπομ- 

πὴν καὶ τὴν ἐκπομπήν" ὕπερ τῷ εἰρημένω 
΄ ΄ - / 4 

τρύπῳ ἐκπνεόμενο» ποιεῖ ψόφο», ὃς καλεῖται 
φωνή, ὅταν μετά τινος σημιαντικῆς puto- 
σίας γίνηται, ἐκ μὲν ὂν τᾶ τρόπα τῆς γενέ- 
σεως ταύτῃ διαφέρει ἡ φωνὴ τῶν ψύων, 
ἐκ δὲ τᾶ τέλας, ὅτι ἡ φωνὴ καθ’ ὁρμήν τι- 
να τὸ ζῴα γίνεται καὶ προσσηµαίνει τι. διὺ 

καὶ μετὰ φαντασίας. ὁδιὸ καὶ οἱ τῶν ἀλό- 
7ων ψόφοι φωναί. καὶ γὰρ ὁ κύων, ὁπηνίκα 

” ι — 

φαντασίαν ἔχει τᾷ ἀλλοτρίη, ἡλακτεῖ, ὅταν 
δὲ τᾶ οἰκείᾳ, σαΐνει. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ζφω» ὡσαύτως σηµαντικαί εἶσιν αἱ φωναὶ 
τῶν ψυχικῶν δυνάμεων καὶ διαθέσεων" καὶ 

. — πα ⸗ 

7ὰρ τρο/ ης ὀρεγόμενα ἡ ἄλλα τινὺς χέχρη- 

ται τῇ φωνῇ Ehilopon. in Arist. de an. 9). 
φωνὴ καὶ κρανγὴ παρὰ τῇ γραφῇ ᾗ 

τῆς ψυχής προθυμίω' φωνῇ κα πρὺς κύ- 
—1 ιά “ 

Οιον ἐκέκραξα”' (Ps. ὃ 4). καὶ φωνήεις ὁ 
φωνητικός, 

’ . ε 
φώνημα τὸ φθέγμµα. 
ὤνος ὃ μεγυλόφωνος. 

΄ ε ΄ { ) / 

φώρ ὁ κλέπτης. ᾗ δοτικὴ φωρί, 
x 

φωραδείς εὑρεθείς, γνωσθείς, Πάμφι- 

λος δανειστῆς παρὰ «4ριστοιφάνει, ὃς ωρα: 
* 2 * 4 * κ ΄ 

Φεὶς ἐπ αυὐτοφώρῳ κατελύθη (ο ν. Πάμ- 
φελος). 

φωρᾶν ἐρευνᾶν, ἐκζητεῖ», 
φῶρας ληστάς, ἀπὸὺ τοῦ 

ἐρευνῆσαι. 
* ΄ * J 

φωράσας διερευνήησας, καταλαβώ». καὶ 

φωράσω εὕρω, θεωρήσω, ἐρευνήσω. 
φώρια λαθφραῖα, ληστή ᾗ κλ ηώρι ιὠραῖα, ληστήρια. ἢ κλοπι- 

σ 

τὴν φώραν 

- * ⸗2 * * ε] Γ 

μαῖα πράγματα". ἐπήλυσιν 0φϱ ἀλέοιτο 

φώριον”' (ο, ν. ἐπήλιυσις). καὶ ἐν ἐπιγράμ- 
µιατι (ΑΡ 5 919) ᾿Ἱφώρια ὁ) ἀμφαδίων λέκτρα 
ιελιχρότερα.' καὶ φωρεία, ἐπὶ τῆς ληςείας 

— * J —* 

ταῦτα εἰληπται. καὶ φώρτον τὸ κλέμμια. 
φωριαιιός κιβωτός. 
 ὥρος κατάσκοπος. 
φωρυτός κόπρος, η χῶμα (αἴ. ν. ο: 

ουτός). 
J 2* ς » ϱ * 

φώς ὀξυτόνως ὐ ἀνθρωπὺς, φῶς δὲ πε: 

θισπωµένως, ὅπερ ἐστὶν ἐνέργεια καὶ τέλει- 

ύτης τὸ δυνάμει διαφανοῦς. τὸ δὲ (ὥς οὐ- 

δενὶ ἄλλῳ κρίνεται ἡ τῇ ὃ ψεε, φὥς ἂν ἡ 

τὸ διαφ ανοῦς ἐνέργεια, καθύ ἐστι διαφανές, 

τετέστι τὸ εἶδος καὶ ἡ τελειότης αὐτοῦ" ὃυ- 

ο -- φώτα 1113 

»άμει γὰρ ὄντος τᾷ διαφανοῦς, ἐπιγενόμε- 
νον τὸ φῶς καὶ εἰδοποιῆσαν καὶ τελειῶσαν 

αὐτὸ ἐποίησεν ἐνεργείᾳ διαφανές. τὸ δὲ ὅτε 
σῶμά ἐστιν ὅτε και ἐκπομπὴν σωμάτων τι- 
νιῶν γίνεται. πῶς γὰρ οἴύντε ἡν ἀναῤλέψαν- 

τας ἡμᾶς ἀθρόον τὸ οὐρανᾶ ἀντιλαβέσθαιη 
πῶς γὰρ οἴόντε ἐσεὶν ἀχρύνως σῶμά τι το- 
σαύτην κινηῦ ῆναι διάσεασιν; δέδεικται γὰρ 
δύο ζωδίων διάστημα εἶναι, καὶ τριπλασιε- 
φέβδομιός ἐστιν ἡ περίµετρος τῆς διωμέτρο. 
ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τᾷ κέντρα τὸ ἥμισυ τῆς diu- 
μέτρου. ὁζλον οὖν ὡς τῆς ὅλης διαμέτρου 
τέσσαρα ἐχούσης ζώδια καὶ πρός, ἐπειδὴ ἡ 
περίµετρος Φώδεκα ἔχει, τὸ ἥμισυ τῆς diu- 
µέτρα δύο ἂν ἔχοι ζώδια καὶ πρός. πῶς ἂν 
οόντε σῶμα ἀγρύνως τοσοῦτον κινηὺῆναι 
ὑιάστημω; αὐτὴ γδν ἡ ὀξυτάτη τῶν κινή- 
σεων, λέγω δὴ ἡ τῆς ἁπλανοῦς, ἐν δύο ὥραις 
τὸ ἑκτημόριον τῷ παντός, λέγω δὴ τὰ δύο 
ζώδια, κινεῖται. πῶς οὖν οὐκ ἄλογον τὰ ἐκ- 

πεμπύμενα σώμάᾶτα τὰ ἐκ τῶν ὄψεων καὶ 
τῆς ἁπλωανοῦς ὀξυκινητότερα ὑποτίφεσθαι; 

Philopon. in Aristot. de an. ) καὶ πλεῖςσα ἕτε- 

ρα ἄττα περὶ φωτός, ὅτι μή ἐστι σώμα, 
συλλογίξεται, ὃ παρήκαµιεν δὲ ἀπειρίαν' ἆ 
τις ζητησάτω, 

ὥς καὶ ἡ δεία κηδεμονία" «{αῤίὸ "καν 
τὸ φῶς τῶν ὀφδαλμῶν μα, καὶ αὐτὸ ἐκ ἔςι 
μετ ἐμοῦ (Theodoret. in Ps. 37 11). 

ὅτι πᾶν σῶμα τὴν τᾷ φωτὸς Φεχόμενονεα 
ἐνάργειαν, εἰ προσπέσοι λεῖόν τι καὶ στιλ- 
πνὸν σῶμα, ὃρᾷ αὐτὸ οὕτως ὧστε καὶ αὐ- 
τὸ τὴν ὁμοίαν ἐνάργειαν ἀντιπέμπειν, ὥσπερ 
ἐν ἀργύρω καὶ ἐν τοῖς ἐσόπεροις καὶ ἐν 
ὕδατι καὶ ἐν ἄλλοις πλείστοις. διὰ τοῦτο 

γοῦν καὶ ἡ σελήνη δεχοµένη τὸ τᾶ ἡλία φιῶς 
φωτίζει τὰ τῇδε. καὶ τᾶτό φαμεν φωτὸς ἀν- 
τανάκλασιν, τὴν ἀπὸ τῶν Φδεχομένων καὶ 
ὁνραμένων τὴν ὑμοίαν ἐνεργεῖν ἐνέργειαν. 

{ωσφόρος ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων. 
φωσώνιον λινᾶν τι Πτοι σινδόνιον. ἡ 

καὶ ἱστίον τῆς νεὼς πεφυσηµένο». ἡ προσώ- 
που τι ἐκμαγεῖον. λέγεται δὲ οὕτως καὶ ὃ 
παρὰ Γωμαίοις καλεῖται ὀράριον (ο. Phot. 
ΜΕ]. p. 349 α 91). . 

φώσωνος τᾶ ἀρμένα. 
Γᾳώσωρις. 
φώτα ἄνδρα. 'ὁ γὰρ--. παραβαλλόμε- 

νος, ἐνρ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνὑρῶν, κατὺ τὸν 
ποιητή» (ο. v. ἄναλκις). 
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φωταύγεια ἡ λάμπρότης. 
Φωτεινός ὄνομα κύριον. 

* 9— * * 227 φωτίζει» εἰς φῶς ἄγειν, ἐξιγέλλειν 
. ε . 56 - “ 1. . Π 

υἱ δὲ ᾿Γωμαῖοι νομέσαντες δη τὸν καιρὸν | 
— 

παραδιδύναι φωτίζειν τὸ κατὰ τὴν ἐντολὴν | 
4 : ** ἀπόρρητον” 

λαβρίας ὄνομα κύριον. 

λαγάνος ὁ ἀρχιγὺς τῶν Ἀκηῶ». 
Ψ. .. * γι 

δὲ--- ἠὁροιζε (ο ν. αὔρας). 
κόν * * 2* ’ ΄ 

χαΐα ἀντὶ τῇ ἀγαδή, παρὰ τὸ κεχηνέ: 

1. 
6 

νι" ριστοφάνης (μν.. 90) "χαΐζα μέν ἐστι 
Κοριρθία δέ τυτέστι πόρνη, ἐπεὶ ἡ Ικό- 
ρινθος ἐπληνύνετο πόρνωις. 

χαιός ἡ ῥάῤδος, 
χαῖρε φίλον φῶς. γυγαῖκα ῥηλομένην 

ἀκολασταίνειν, σβέσασαν τὸν λύχνον, φασὶ 
τοῦτο εἰπεῖν. οἳ δὲ αἰσχράν, ἄλλοι γραῦ». 

Χαιρέας ὄνομα κύριον. 
ων ζαΐρειν. τὔτό ἐςι προσαγόρενσις ἁπαλ- 
λασσομιένων ἡ πφροσερχομένω». ἐτίθετο δὲ 
και ἀργὺς τῶν ἐπιστολῶν. 

χαίρει» πρόσρημια. ὀψὲ ταῖς ἐπιστολαῖς 
τοῦτο προστεθ ἠναί τινες νομ(ζησιν, ἁπλῶς 

ὁ) οὕτως «ἀλλήλοις πρότερον» ἐπιστέλλειν, 

οἷον ''μασις Πολυκράτει τάδε λέγει) ϱ1ο- 
rodot. 4 40), πρῶτον δὲ Νλέωνά φησιν Lu- 

υ 

ῥουλος ὁ κωμικὺς οὕτως ἐπιστεῖλαι τοῖς 
΄ 1 ἕ έ 

"θηναίυις ἀπὸ Σφακτηρίας, ἐ ᾧ καὶ ὕπερ- 
Γσθῆναι". ἀγνοιῶν ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ ἐχρῶν- 

1“. ᾿ ΄ ” 

το, καὶ προσηγόρευο» οὕτως ἀλλήλας, οὐ 
΄ — J — — μόνον τὸ πρῶτον» ἐντιυγχάνοντες ὡς ἡμεῖς, 

.. 4 —* / 3) λα.” 3 . J 

ἀλλὰ καὶ διαλυόµενοι ἅπ' ἀλλήλων ντι τῇ 

ὑγιαίνειν καὶ ἐρρῶσθαι χαίρειν διεκελεύοντο 
} ’ .. τε; : » “ - * 
ἀλλήλοις. Tconto οἱ ὀρνιδες--- γλὠσσαν 

. * πο 

(οἱ, ν. Εὐξενος). 
΄ 3 - * 3 3 — 

χαέΐρειν». ἀρχαῖον ἕδος τὸ ἐπιστολαῖς 
΄ * ⸗ 4 ) νά προστιέναι τὸ χαίΐρειν. οἱ δὲ λέγοντες πρ: 

9 ΄ * * 4 9 - — 

τον Νλέωνα χρήσασθαι τότω ψεύδον ται» 
Χαΐρειν, εὖ πράττει’, πολλά ρονεῖν, 

προσρήµατα. ο δὲ χαίρει, οἰμώζειν, στε- 
... ” 

νάδειν (οἱ, ν. χαιρέτω). 
χαέρει». οὕτως ἐπέγραφε Κλέων, ὁ δὲ 

1 1. ε 
Πλάτων εὖ πράττει», ὁ δὲ ᾿πίκθρος εὖ διά: 

ή . 5 
ειν (ο, ν. εὖ διάγειν). 

΄ ’ — .. 

χαέρειν εἰπών ἀντὶ τὸ καταλιπών' ᾿ὃὸ 
τὸ 2 7 έ - 4 — ᾗἩὉ — δὲ ὁ ἄλλης οδοῦ παρεγένετο, τῇ Ἠισσιωνῇ 
χαΐρειν εἰπών. 

* ⁊ * .. 

Χαίρειν, ἠντε ῥόλησο” ἦν τε μή, ἀντὶ 
3 —3* * 3 — 4 * 

τᾶ παντὶ τροπῳ. «4ριστοφάνης Πλότῳ (058) 
.. / 4 * — * * * 48». 

παρέςι χαίρειν, ην τε ῥόλησο Ἡν τε μὴ, 

σ 

ο 

φωταύγεια -- χαίρω 

καὶ ἔτι ὃὁ αὐτύς (399) ""γαίρειν μὲν εμας 
ν 1 - 2 
ἐστίν, ὧνδρες δημόται, ἀρχαῖον ηδη προσ 

᾿αγορεύειν» καὶ σαπρόν. 
’ — ⸗ 

| χαίρειν /ράσαντες ἀποταξάμενοι, χε 
* 

ruyrurrtg. 
χαιρέκακος ὁ χαΐρων τοῖς κακοῖς. 
χαιοέτω ληρῶν ἐρυδριάτω «λεαρς». 

καὶ χαίρειν οἰμώζειν, στενάζειν. 
Ἁπιρειῃ ὤν 4δηναῖος, τῶν ὁήμκων -αήτι 

τιος, φιλόσοφος, Φωκράτες ἀκαστής. 
λαιρεφῶν. τῶν ἄγαν γγωρέμων σι 

/ 6 ” — J I * * — 

κράτὰς ὁ λαιρεφῶ». οὐδὲν δὲ αὐτᾶ ὅοχε 
οιύζεσθαι τῶν συγγραμμάτων». δοκεῖ γὰρ τς 

ο ά 3 * . 4 3 - 

|"έσθαι πάνυ Φεριὸς καὶ σφόδρα ἐχθρετσει 

τάδελφῷ" καΐ φησι Ἐενοφῶν Aem. ο 3 {5 
Σωκράτην συ»άγοντα αὐτοὺς λέγει» ας οἱ 
ἐν ὀφθικλμῶν ὄφελος εἴη, εἰ μὴ οι ὁ ῃ [ έλος εἰηῃ, ῇ στο 

— - 2 

νοῖεν, οὐδὲ χειρῶ», οὐδὲ ποδῶν. οὁήμα ὁ 
. ” -” ’ 

ην ὁ Χαιρεῶν Φφήττιος. 
” - ᾽ - * - * - 

λαιρεςφῶν ἐπὶ τῶν ὠχρῶν καὶ ἑσγρών. 
καὶ παροιίε--- ἐκαλεῖτο (οἱ. ν. διοέύσειὶ. 

χαιρηδόνος χαρᾶς. τῷ τόνω δὲ α- 
* * J c . . Ι] 3 * 3 * *2 

ἀλγηδόνος, ὡς γὰρ ἀπὸ τῇ ἀλγήσω ειέλλον: 
. ’ 3 * σι * η . - 

τος «λγηδων ἀλγηδόνος, οὕτω καὶ ἀπὸ τ; 
* — ΄ 

Χαιρήσω χαιοηδών χαιρηδόνος. 
. ΄ .. * ΄ 

λαιρήμων κωμικός. τῶν» οὁωώρακάτον 
αὐτοῦ ἐστὶ ταῦτα, Ίραυματίας, ὡς δί- 
ναιός σι», καὶ Οἰνεὺς καὶ «4λφ εσέβοια καὶ 
Ἰένταυρος καὶ «Πιόνυσος καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ 
Ουέστις καὶ Ἠινύωι, καὶ ἕτερος Ἀανοήνω; 

΄ / }ράψας ἱερογλοφικά. 
* — — — 

λαιριδεῖς ὑπὸ τᾶ λαίΐριδος πεπαιδετ. 
αν - - » . ⁊ 

μιένοι ἡ μελετῶντες. λαῖρις δὲ αὐλητὲς Θ:: 
κκ * 

βαΐος ἄμασος. ἄτω δὲ λέγεσιν «άπτικοὶ άπι 
τᾶ λαέριδος λαιριδεῖς καὶ ἀπὺ τῆς περιςι- 

* J 
ρᾶς περιστεριδεῖς. οὗτος δὲ η ὔλει ἐν ταῖς 

. ἵ 
ὑυσίωις. ἡν δὲ καὶ κιθαρφδός" «4ριστοφάνης 
(Ρας. 941) '"ἠν λαῖρις ὑμᾶς ἴδη, πρόσεισυ 

* * * ”. 3 ⸗ * — - 

ἀὐλησων ἄκλητος. καὶ παροιμία ἵ' λαῖρι 
κ. * * 

ἄδων ὄρθιον. ὄρθιος δὲ αὐλητικὸς νόκος 
⸗ 7— * * 

οὕτω καλούμενος, οἷον εὔτονος καὶ «ἁνάτα. 
.”. νε * 2 

σιν ἔχων. καὶ Όμηρος (4 10) "ἔνφθα στᾶυ 
, — — 

ἦνσε θεὰ μέγατε δεινόν τε ορθὲ 4γανοῖσι. 
Χαῖρις κιθαρωδός, μρηκονεύει δὲ αἱ 

τοῦ καὶ Φερεκοάτης ἐν γρίοις' "'φέθ' τὸ θεκρωτης εν «γριοις' φερ ὅσα, 
. ⸗ 4 

κιδαρωδὸς τίς κάκιστος ἐγένετο; ὁ }γεισίοι 
— * 7 

MAM. μετὰ τὸν έλητι ὁ) ἡν-. ἔχ᾽ ἀτρέκας, 
1 ». - * J ζ 

ἐγωδα, λαϊρις. ἔστι καὶ ἕτερος, οἳ µένηο- 

γεύει Κρατῖνος ἐν Νεμέσει (seh. AAch. 85. 
ε) 

Χαίρω τὺ εὐφραύομαι. καὶ χαίρω σι 
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ἐληλυδότα. Ὡρωπικοὶ οὕτω λέγασιν. Εὐ- .πλέον δὲ κρύσταλλος. ὁ δὲ νιφετὸς οὐκ ἔστι 
ριπίδης Σισύφω ᾿χαΐρω γέ σ’, ὦ βέλτιστον 
᾽4λκμήνης τέκος, τόν τε μιαρὸν ἐξολωλότα.", 
καὶ χαιρούμενος. 

λαίρων {ακεδαιμιόνιος, ὃς ἐπρέσβευ- 
σεν εἰς τὴν Ρώμην, ἀνὴρ ἀγχίνος μὲν καὶ 
πρακτικός, νέος δὲ καὶ ταπεινὸς καὶ ὄγμοτι- 
κῆς ἀγωγῆς τετευχώς. οὗτος ὀχλαγωγῶν καὶ 
κιήσας ὃ μηδεὶς ἕτερος ἐλάρρει, ταχέως 
περιεποιήσατο φαντασίαν παρὰ τοῖς πολλοῖς. 
καὶ πὸ μὲν πρῶτον ἀφελόμενος τὴν» χώρα» 
ἣν οἱ τύραννοι συνεχώρησαν ταῖς ὑπολει- 
/Φείσαις τῶν φυγάδων ἀθελφαῖς καὶ γυ- 

»αιξὶ καὶ µητράσι καὶ τέκνοις, ταύτην διέ- 
ὅωκε τοῖς λεπτοῖς εἰκῇ καὶ ἀνίσως κατὰ 

τὴν ἰδίαν ἐξεασίαν' μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς κοι- 
νοῖς ὡς ἰθίοις χρώμενος ἐξεδωπάνα τὰς 
προσόδας, ὦ νόμΒ στοχαζόμενος, ὁ κοινᾶ 
δόγματος, ἓκ ἄρχοντος. ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτή- 

σάντες κατεστάθησαν δοκιιαςῆρες τῶν κοι- 
νῶν κατὰ τὲς »όμεης. ὁ δὲ λαίρων ὑΦεωρῶν 

τὸ γιγ»όµενον καὶ συνειδὼς αὐτῷ κικῶς κε 
χειρικότι τὰ πῆς πόλεως τὸν ἐπιφανέσεατον 
τῶν δοκιμαστήρων «πολλωνίδην ἀποπορευ- 
όκενο» ἡμέρας ἐκ ῥαλανεία ἐξεκέντησε. τοῦ 
δὲ πλήφας ἀγανακτήσαντος ἐπὶ τοῖς γεγονό- 
σι», ὁ σερατηγὸς παραγενόκµενος εἰς «{ακε- 
Φαέμονα τὸν Χαίρωνα παρήγαγεν εἰς κρίσιν 
ὑπὲρ τῇ φόνα τᾶ κατὰ τὺν ᾽πολλωνίδη», 
καὶ κατακρίνας ἐποίησε δέσμιον" τύς τε λοι- 
πὺς δοκιμαστῆρας παρώξυνε πρὺς τὸ ποιεῖ- 
σθαι τὴν ζήτησιν τῶν ὀημοσίων ἆἀληδιήν, 
φροντίσαι δὲ καὶ περὶ τῷ κοµίσασδαι τὰς 
οὐσίας τοὺς τῶν φυγάδων ἀναγκαίὰς πάλιν, 

ἃς ὁ λωίρων αὐτῶν ἀφείλειο βραχεῖ χρόνῳ 
πρότερον (Ρο]γὺ. 95 8). 

λαιρώνεια πόλις, καὶ λαιρωνειά- 

της ὁ πολίτης. καὶ Ἀαιρωνεύς Χαιρω- 
; 

»έως. 

λαιρωνικόν. 
Ἀαίρωνος ὄνομα κύριο». 
χαῖται αἱ τρίχες, αἱ κόμαι. 
χαιτήεις ἵππος ὁ χαίτην τρέφων. 
χάλαζα νέφος πεπηγὺς καὶ ὑπὸ πνεύμα. 

τος διαρριφῦθὲν καὶ κατενεχθέν. χιὼν δὲ 
ὑγρὸν ἐκ νέφες πεπηγός (Ώ1ος. 1. 7 1593). 

χάλαζαι. τέσσαρές εἰσι πήξεις τῆς ἐν τῷ 

ἀέρι ὑδατώδους ὑγρότητος, ὑπὲρ γῆν μὲν ἄνω 
ἐπ) ἔλαττον μὲν χιώ», ἐπὶ πλέον δὲ χάλαζα, 
ἐπὶ γῆς δὲ κάτω ἐπ ἔλαττον μὲν πάχνη, ἐπὶ 

πῆδις, «ἀλλὰ μᾶλλον περὶ ἀλλοίαν χρόαν ἡ 
ποιότης αὐτῆ. “{ριστοφάνης Ran. 876) "ἀπὸ 
τῶν χαλαζῶ», ὦ πύνης Εὐριπίδη,. ἀνεὶ τᾶ 
ἀπὸ τῶν σφοδρῶν λόγω». 

χαλαζᾷ ἤτοι χαλαρός ἐστι “τὸν πρωκ- 
τὸν εἰ χαλαζᾷ.'. νόσημα δέ ἐστι τᾶτο τῶν 
Φρεακιάτω», ὅπερ ζώντων μὲν λανδάνει, ἅπο- 
()αγόντων δὲ καὶ τεμνομένων φανερὸν γίνε- 

τα. ταῖς σαρξὶ δὲ αὐτῶν ἀναμέμικται καὶ 
ἐμπέφιυκεν ἡ χάλαζα. εἰώφδασι δὲ οἱ μάγει- 
οι πασσάλῳ τὰ τῶν χοίρων ἀναίγειν στύ- 
µατα μετὰ τὴν σφαγήν, καὶ καχανοεῖν εἰ 
χαλαζῶσι. χάλαζα δέ ἐστι πάθος τῶν χοί- 
θων «δε. AEq. 380). 

χαλαρά χαῦνα (λ Thesm. 269) ᾿ χαλαρὰ᾽ 
}οῦν χαίρεις φορῶν ὑποδήματα., καὶ χα- 
λαρὸν ἦν αὐτῷ καὶ Φῆλυ τὸ σπλάγχνον πρὸς 
τοὺς δευµένες, εἴπερ τινὶ τῶν» καθ’ αὐτὸν 
ἀνθρώπων.) 

χαλάσαι ἐκλυδῆναι, χαυνωῦ ναι" "ὅδωρ 

ἐξ ἀρανᾶ ἐμπῖπτον χαλάσαι μὲν τοῖς ῥαρ- 
ῥάροις τὰς νευράς, μαλάξαι δὲ τῶν τόξων 
τὰ κέρατα, ἀφελέσθαι δὲ τὸ ῥίαιον καὶ πὺ 
ἐπίσκοπο» τῆς τοξείας. 

λαλαστραῖον νίτρον, ἀπὸ λαλάςρας 

τῆς ἐν Ἠακεδονία λίμνης. 
χαλάσω τὴν ἱερὰν ἄγκυραν. ἄγκυ- 

θά μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν »ηῶν ἡ ἀσφάλεια, 
ὡς Φοφοκλῆς ἐν (Φαίδρα καὶ Πὐριπίδης ἐν 

' κάρη (9), ἱερὰ δὲ ἡ µεγάλη ἡ  ἀγαδή- 
ἀιόζωρας ''Ἱ1δ δὲ ῥασιλέως χαλῶντος καὶ 

παραλυοµένων πρὺς τὰ λεγόμενα, ἐπιτρέπει 
αὐτῷ πράττει» ὃ βούλετωι.” 

χαλβάνη ἁλοιφή τις ἐνεργητικὴ πρὺς 
ἵππες. 

λαλδαϊκοῖς ἐπιτηδεύμασι ΄ διαπο- 
ρεμιένῳ γῦῶν τῷ Πρόκλῳ περὶ τῶν Ἰσιδώρι 

, αν Φος — 
μιμήσεων τῶν ὀρνέων καὶ τῶν φωνῶν τῶν 
ἀπηχηιμάτων ἐνίας ἐν τοῖς λαλδαϊκοῖς ἐπι- 
τηδεύκασιν αὐτὺς ὑπεδείκννε τὴν ὁδὸν τῆς 
μμήσεως ἄλλων τε καὶ στροφῶν τῶν µι: 

κρῶν τότων καὶ κατοικιδίων τῆς πτήσεως, 

οἷα Ψοφῆσι ταῖς πεέρυξιν ἐγειρόμενοι πρὸς 
τὸ πέτεσθω) (απιηδοαθ), 

λαλδαῖοι ἔθνος περὶ 
ἠκριῤωμένον. 

λαλδένη ὄνομα πύλεως. 
χαλεπὰ τὰ καλά. Πωατακὺν ἀποιι)έ-α 

µενον τν ἀρχὴν πρὺς τὸς Φαυμάζοντας εἰ 

τὴν ἀστρονομίαν 
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πεῖν ''χαλιπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι Φόλωνα δὲ 
— * .. 

µαλακίαν αὐτῆ καταγρόντα φάνω ᾿ χαλεπὰ 
J ” M 1 / “. τὰ καλά. διὸ καὶ ἑκάτερα παροιµιασ) ἤναι 

(ο, v. Πιτάκειον). 
χαλεπὰ τὰ καλά. φασὶ ΠΗερίανδρον 

Ν κ / 3 . } ) 4 —F τὸν ἸΚορίνθιον κατ ἀρχὰς μὲν είναι ὅημιο- 
“ τικόν, ὕστερον δὲ τὴν προαίρεσιν µεταβα- 

λόντα τυραννιγόν γεέσθαι ὅνεν ἡᾗ παροι- 
2 3 - ΄ 

µία. οἳ δὲ τὸ χαλεπά ἀντὶ τῇ ἀθύνατα τι 
. / — 

Φέασιν, ὡς μηδὲ ἐκείνα ὁυνη έντος τηρῆσαι 

b 

τὴν ἑαυτοῦ γνώµην. 
χαλεπαίνει ἀγανακτεῖ, ὀργίζεται. ᾿ ἔπε- 

σον πλείονες τῶν [ ωμαίων, καὶ 1 ραανὺς 

ἐχαλέπαινε τοῖς πεποιημιένοις. καὶ αὐθις 

᾿διὰ τὸ πολλάκις ἰδεῖν πρότερον» οὐ χαλε- 
πῶς γνωρίσας τὸν ἄνδρωπον, ἀντὶ τὰ εὖ- 
χερῶς. καὶ αὖθις "ἐπὶ τοσύνὸε χαλεπήναν- 
τος τοῖς φύλαξιν ὡστε καὶ τὰς κεφαλὰς 

αὐτῶν ἀποτεμεῖν.. καὶ αὖθις ὡς δὲ ἐπε- 

φοίτα ἡ τᾶ ὀνείρᾳ ὄψις ἐς πάντας, χαλε- 
παίνεσιν ὁ φῆμος, οἱ 1 ύριοι. 

χαλεπὸν χορία κύνα γεύειν' CThederit. 
10 11). τὸ ἔλυτρον τᾷ ἐμβρύά χόριον καλεῖ 
ται" οἱ δὲ κύνες γευσάµενοι τούτου καὶ τοῖς 

ἐμβρύοις ἐπιῤαλεύσσι ὑιὰ τὸ λίχνον. 
χαλεπώτατο». «ησὶν «4ριστοτέλης ἐν 

ῥ' Γοπικῶν (1 4) "χαλεπώτατον τὺ ἀνειςρέ- 
φειν τὴν ἀπὸ τὸ συμβεῤηκότος οἰκείαων ὀνο. 
µασίαν.. χαλεπώτατον λέγοι ἂν ὅτι μὴ 
ἁπλᾶν μηδὲ πρόχειρο», ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων 
(Alex. Aphrod. p. 70). 

χαλεπωτάτες λόγας (Α Αν. 599) κλέ- 

ψαι δυναμένας. 'Κάνδιδος ἐκλεξάμενος τὲς 
χαλεπωτέρες καὶ σφίσι τὰ ὁημόσια νείµας 
ἔπεισεν ἐξ ἐκείνω καὶ τοῖς τῶν ἐπαρχιῶν 
ἄρχεσιν ὑπείκειν. | 

Ἀλαλέστρα πόλις, 
χαλίκρητος ποτός ὁ χαλῶν τὰς φρέ- 

γες, ο κατὰ στέρησιν τὸ χ, ἵν ἡ ἅλις ἄκρα. 
τον ἔχων, τοτέστιν οἶνο". καὶ χαλικρήτῳ 
μὴ κεκραμµένῳ" ἐν ἐπιγράμμωτι (ΑΡ ὅ 294) 
᾿κεῖτο χαλικρήτῳ »άματι βριθομένη. 

χαλίμα ἡ πόρνη, ἀπὸ τῦ χαλᾶσθαι τὸ 
σῶμα ἀπὸ μέθης ἤ μανίας, 

ζχαλινός τὺ ἡνίον. 
χαλινῶ αἰτιατικῇ. 
χάλιξ μικρὸν λιθίδιον. 
χάλις εἶδυς οἴνυ. καὶ ἡ δοτικὴ τῷ χάλει. 
χαλίέσια. 

χαλίφρονος τῇ ἀνοήτα. 

χαλεπὰ τὰ καλά Ὁ --- χαλκίοικος 
* —* c 

χαλκεῖα ἑορτὴ «49ήνησω, — 
— J * t * 

για καλῦσιν' οἳ δὲ πάνδηµιον διὰ τὸ ἔπο 
* ” 

παντων αγεσύαι. 
- { * — ΄ * J 

χαλκεῖα εορτὴ ἀρχαία και ὀημιοέης: 
΄ ει 4 1 ΄ .. * 

πάλαι, ὕστερον δὲ ὑπὸ µόνων ἤγετο t- 
- {γ στ. * — 

τεχνιτῶν, ὅτι ὁ Ἡφωιστος ἐν τῇ ντος 
χαλκὸν εἰργάσατο. ἔστι δὲ ἕνη καὶ νέα τοῖ 

- ζ J J 
πυανεψῶνος" ἐν ἡ καὶ ἱέρεαι μετὰ τῶ 
ὀρρηφ όρων χὸν πέπλον διάζονται. 

— * * 2 ⸗ ⸗ . 

χαλκεῖα ἑορτὴ παρ “δηναίοις ἀγομέρι 

πυανεψῶνος ἔνῃ καὶ νέα, χειρώναξι κοιντ, 
, 4 * κ. 

μάλιστα δὲ χαλκεῖσιν, ὡς «1σι ἁπολλο- 

γιος, Φιωύδηκος δέ φησιν οὐκ 4θινά ὡτ 

σύαι τὴν ἑοριὴν ἀλλ Ἡφαίστῳ. Harp. 
— ⸗ - ΄ . - 

χαλκεῖον ἐν ὦᾧ χαλκεύᾶσι. χαλχεῖον 

4ωδωναῖον διφορεῖται. 
Γ ε ⸗ ε 

χαλκέντερας. ὁτι «Πίδυμος ὁ "θαμωα: 
ϕ σας] — : 

τικὸς χαλκέντέρος ἐκλήθη διὰ --- βιῤια ο 
v. ἀίδυμος). 

΄ ΄ . — ⸗ 

χάλκεος ἰσχυρός, στερεός. καὶ χαλκέ» 

ὡς 

κεράµῳ Ὅμηρος ( 381): "χαλκέω ὁ) 

χεράµῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας, ἔστ 
δεσμῷ ἰσχυρῷ καὶ δυσλύτω, ἡ πύλες καὶε; 
ται λαλκᾶς κέραµος. 

Ζαλκεύς πᾶς ὁ χαλκεύων τι. καὶ ς 
χρυσοχόος. 

χαλκευτής' (ΑΡΤ 934) ᾽ Πιερικὰν σαὶ 
πιγγα, τὸν εὐαγέων ῥαρὺν ὕμνων χαλκεττ: 

κατέχει Πίνδαρο» ἅδε κόνις.͵ 
χαλκεύω αἰτιατικῇ. 
χαλκεῶνα τὸ χαλκεῖον. 
χαλκήβῥατος, 
λαλκηδόνιοι ἀπὸ λαλκγδύνος πολκως 
χαλκήρεα. 
λαλκιδεύς ὄνομα κύριο». 
χαλκιδίζειν καὶ χαλκιδεύεσθες τετ) 

τῶν γλισχρευοµένω». καὶ φικεδήίςεεν ετ 

τᾶ παιδεραστεῖν, ἐπεὶ παρ αὐτοῖς οἱ ὁρο 
»ω» ἔρωτες ἠσκηντο. ἄλλοι δὲ ἐπὶ τι φωτα: 
κίζειν, ἐπεὶ αὐτοί τε καὶ Ερετριεῖς δοχοῖ:. 

τι ϱ κατακορεστέρως χρῆσθ ας, καὶ εντ 
σ τιθέντες, 

λαλκιδικὺν δέωγμα. τοῖς δεσαω- 
ροις 4 ἠνησί τι νόμιμον, ἓν πολέμω γένη 
χιῶν εὐξαμένων διωχθήναι τὸς πολεκέως, κα 
σι»έβη φιυγεῖν εἰς Χαλκίδα, ὡς χαὶ σος 
(οί, Plutarch. quaest. Gr. 91). 

χαλκιδῖτις παρὰ Ἰωσήπῳ ἑ πέρῃ 
ἀπὸ τῆς εὐτελείας τῷ ὀιδομένε νομίσµαι:- 

Χαλκίοικος ἡ 4θηνᾶ ἐν Ἀπόρι, 
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χαλκίοισι 

κ. Ζ2αλκῶν εἶχεν οἶκον, ἢ διὰ τὸ στερεὺν εἰ 
νε, } διὰ τὸ τὸς Χαλκιδεῖς τὸς ἐξ Εὐῤοίως 
1} «έδας αὐτὸν κτίσαι (8οἷι. Thue. 1 128). 

Ζ αλκίοισι τοῖς πονηροῖς χρώμεβα, χθές. 
— — * ΄ Σε οεαὶ πρώην κοπεῖσιτῷ κακίστῳ κόμμωτι) 

22* 5 ⸗ 2* — A Ran. 737). χαλκία ως χρυσίω ἔλεγον τῷ 
ιά J -” / - ή «Σχ 2µεατι, τὰ χαλκᾶ σκεύη. λέγεται δὲ οὕτω 

πεκὲ τὺ κακὸν νόμισμα τὸ χρυσοῦ», λέγεται 
δὲ αἱ τὸ χαλκοῦν' ἐπὶ γὰρ Καλλίου νό- 

- ή ⸗ . 3 * 

ἑεεσγεα χαλκοῦν ἐκόπη. λέγει δὲ ὅτι τὸ αὐ- 
τὸ πέπονθε» ἡ πόλις εἲς τοὺς χρηστοὺς 

— 4 - ’ τὸ» ἀνθρώπων καὶ εἲς τὸ ἀρχαῖον νόμισμα" 
«ὥσσεερ γὰρ τῷ παλαιῷ νοµίσματι οὐ χρώ- 

. - » 2 J α καλῷ οντι, ἀλλὰ τι καινῷ κακῷ ὀντι, 
— 

ἔτ καὶ τοῖς ἀρχαίοις ἀνθρώποις ὁ χρώμε- 
-. ο — * - ζνα καλοῖς ἃσι, τοῖς δὲ νῦν στρατηγοῖς κα: 

- } 
κοῖς σι συγχρώμεῦδα. 

—3 —f Χχαλκίς εἶδος ὀρνέε, ἡ γλαῦξ. 
’ — — * 

2αλκοβάρεια τῷ }γαλκῷ βαρουμένη, 
— ΄ 

εἓντὸ τὸ στερεά. 
χαλκοβατές στερεό». Ἠοπι. «{ 455. 

ο ' , — έ 8 
χαλκοκορυστής χαλκῷ καθωπλισμέ 

νος. 
χαλκοκρότων χαλκοπύδων, τουτέστι 

τὰς ὁπλὴς ἰσχυρὰς ἐχόντων' συμβαίνει γὰρ 
2 χεῖν τὴν γή» καὶ κτυπεῖν ἐπικρπομένην τοῖς 
ποσὶ τῶν ἵππων. 

4 * * * 3 χαλκόπεης ἐρινύς ἡ στερεὰ καὶ ἆκο- 

πίατος ἐν τῷ ἐπιέναι κατὰ τῶν φονέων (861. 
5 Ε]. 491). 

Ζαλκοτύπους (ἨΠοπι, 193) τὴς ἐκ σι- 

φήοου πληγὰς γινοµένας. 
- Ν 2 ἀδραῖς σε τὸ σώμα. 

χαλκῷ σιδήθῳ. 

λαλκώδων». 
Δι αλιή δη. 

9 ζ * 
Xοα ποταμός, οὗ τὸ εὗρος πλέὃρου, 

ἱἹχαλκοτυπίαις 

— Χαναάν 117 

χαμιαί ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ παροιμία χα- 
ὶ ἀνιλεῖν, ἐν ἴσω τῷ ὀδὲν ἐργάζεσθαι, 

οἷο» καὶ τὺ πλίνδον πλύνειν ἐπὶ τῶν ἀνηνύ- 
των λέγεται, 

χαμαιευνάδες χαμαὶ κοιιώµεναω. καὶ 
χαμαιεύνης ὑμοίως. Ἠοπι, 1 235, κ 2498, 
—15. 

χαμαιεύρετος" "χαμαιεύρετόν µε εὗρε 
καὶ ἀνεθρέψωτοι”' 

χαμαίζηλοι ταπεινοί. ἢ ὀίφροι κοιλώ- 
δεις. “τροχῶν αὐτοῖς κάτωθεν ὑποστρεφομέ- 
ων χαμαιζήλων. 

χαμαιζυμήτης ἄρτος. 
Χαμαίλεον εἶδος ῥοτάνης. καὶ χαμα(- 

ηλον εἶδος ῥοτάνης. 
χαμαιλέων ζφον, εἷς πάντα τὴν χροιὰν 

µετατρέπων πλὴν λευκοῦ. 
χαμαιπέτεια, καὶ χαμαιπετής ὁ χα: 

αἱ ἐρριμμένος, 
χαμαιρεπές χαμιὶ ῥέπον. 
χαμαιτυπεῖον πορνεῖον, καὶ χαμαι- 

τύπη ᾗ πόρνη, ἀπὺ τῦ χαμαὶ κειµένη ὀχεύ- 
εσίαι. χακεταιρίς, 

“μα 

χαμεύνης ὁ χαμαὶ εὐναζόμενος. καὶ 
θηλυκὺν χαμεύνη, ταπεινὴ κλίνη” “4ριστο- 

* - ο) * ΄ — 

(ή νης (Αν. 817) "οὐ ἂν χωμεύνῃ πάνυ γε 

χειρίαν γ΄ ἔχων' (ο. ν. κειρία). 
— 2 

χαμῖτις ονομα ἀμπέλα, 
Χχαμόςθεν ἀπὸ τῆς γῆς. 

- α) ” 
Ἀαιμώς θεὺς ἡν Ἰυρίων καὶ "άμμιανι- J 5 Ἡ ' 

— c {« }) * J 1 

τῶ», ὥσπερ ἡ Αστάρτη Φεὺς Σιδωνίω», οἷς 
ἐλάτρευσε Σολομῶν (ο ν. Σολομῶν). 

Χαναάν» ὄνομα κύριον. 
λαναναῖοι. 

ὅτι Πωνυσῆς µ ἔτη συμφιλοσοφήσας τῷ 
ων 7 ή 4 , η . ᾳ φηη Γι 

λαῷ τελευτᾷ, ὑιάδοχον καταλιπὼν Ἰ]ησοῦν 

τὸν τῇ Νανῆ, ὅστις κατώκισε τὸν Ἰσραὴλ 

43 με. ” — 

καὶ ἐξ αὐτοῦ 

΄ ⸗ - - πλήρης ἰχθΦύων μεγάλω» καὶ πραέων (οἱ. ν.) ἐν τῇ }ῇ ᾗ ἐπηγγείλατο κύριος τῷ 4βραάμ 
Φάρος). * 3 ο * * - ΄ ΄ (έστι δὲ ἀπὸ τὸ ποταμῦ «4ἰγύπτα κυκληµέ- 

* * * — λάλυβες ἔθνος Ἐκυδίας, ἔνθεν ὁ σί:] νη διὰ Φαλάσσης καὶ ξηρᾶς), ἐκβαλὼν πάν. 
όηρος τίκτεται" καὶ {υκύφρων (1109) "Χα τας τὸς ῥασιλεῖς καὶ δυνάστας τῶν ἑθνῶν' 
ληυῤικῷ κνώδοντι συντεθρανσμένῳ.' καὶ χά.] τινες ὑπ ωὐτᾷ ὐιωκόμενοι διὰ τῆς παρα- 
λυψ ὁ σίδηρος" ἐν ἐπιγράμματι (ΛΡ 6 69) | λα «Αἰγύπτη τε καὶ {ιβύης κατέφυγον εἰς 
"καὶ χάλυβα σκληρὸν καλαμηφάγον.Ὀ τὴν τῶν “φρων χώρα», τῶν «4ἰγυπτίων μὴ 

λαλυῤώνιος οὖνος. ο. Strah. p. 1068. | προσδεξωµένων αὐτοὺς διὰ τὴν μνήμη» τὴν 
Χὰμ σκηνώματα ἡ 4ἴὔυπτος, ἐπειδὴ | προτέρων, ν ἔπαθον δὲ αὐτὴς ἐν τῇ ἐρυ- 

τᾷ Χὰμ ὁ ἸΠεσρέμ, Ἠεσρὲμ δὲ ἡ «{ἴγυπτος ὑρᾳ καταποντισδέντες Φαλάσσῃ. καὶ προσ- 
Theodoret. in Ps. 77 601). φυγόντες τοῖς φροις τὴν ἔρημον αὐτῶν 

χαμάδις χα, εἷς γῆν. καὶ χαμᾶζε ῴκησαν χώρα», ἀναδεξάμενοι τὸ σχῆμα καὶ 
χαμαί, τὰ Ίδη, καὶ ἐν πλαξὶ λιθίναις ἀναγραψά- 
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µενοι τὴν αἰτίαν δὲ ἣν ἀπὸ τῆς Δαναναίων 
γῆς ὤκησαν τὴν πρικήν. καὶ εἰσὶ µέχρι 
ῦν αἳ τοιαῦται πλάκες ἐν τῇ Ναμιδία πε- 
ριέχουσαι οὕτως ᾽ἡμεῖς ἐσμὲν λαναναῖοιν 
οὓς ἐδίωξεν Ἰησῆς ὁ ληστής. καὶ θηλυκὸν 
λαναναία. καὶ λαμανῖτις γή. 

χανδόν ἀθρόως, ἁπλήστως, χωρητικῶς. 
πένειν χανδύν. '"ὁ δὲ Πὐτρόπιος καιρᾷ καὶ 
τύχης ἀμέτρως τε καὶ χα»δὸν ἀρυόμενος καὶ 
κατειφορύµενος, καὶ πολυπραγμονῶ»ν, ὥστε 
οὐκ ἔλαθε πατὴρ παῖδα μισῶν ἡ ἀνὴρ γυ- 

.ω — / ⸗ * γι» .- 
γαΐκα ἩἨ ΜΗ Τη τέκνον, ἆλλ ἐξηκοντίζετο 
κ 3 ᾿ ΄ ι .”. 3 

ἅπαντας πρὺς τὴν ἐκείνα γνώμην Gunap. 
p. 117 ΝΙοΡ.). 

χάνοι ὁιασταίῃ. 
λάονες ἔδνος ᾿Ηπειρωτικόν' ριςοφά- 

- .έ ΄ * 2 ΄ 22 

νης Eq. 78) h πρωκτὸς ἐστιν αὐτόχρημ ἐν 
-ν .. 3 . 5 3 ΄ ν απ * 

άοσιρ, ἐπειδὴ καὶ εἲς µαλακίων ὀνεβάλ- 
λετο ὁ Γέοης. ἐν λάοσι δὲ παρὰ τὸ κεχη- 
νέναι. Θράκης δὲ ἕθνος οἳ Ἀάονες. 

/ * J 24 22 * * 

χάος καὶ ὁ ἀἡρ παρ «ριστοφάνει ἐν 
Ὄρυισι (193): διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλο- 

- * . — τρίας καὶ τᾷ χάες τῶν µηρίω» τὴν κρῖσαν 
3” J * * — * * οὐ διαφρήσετε.. — 

— * 

Σρονίων, ἐπὶ τῶν πάνυ παλαιῶ». καὶ Ίβυ- 
κος ᾽ πωπτᾶτωι ὁ) ἐν ἀλλοτρίῳ χάει.. καὶ 
9. ρε ρ] J 1 ς - ᾿ * — λῆ 

αὐθις 'ὃ δὲ φλναρεῖ καὶ µάτην ἡμῶν λῆρον 
* .. 12 ’ καταχεῖ τᾶ χάὰς ἀρχαιύτερον καὶ κρονίω» 

ἀπόζοντα, 
’ ; ν .. ’ Χ 

χάος, «4ριστοφάνης (Αν. θ08) χάος ἡν 
καὶ νὺξ ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ τάρ: 

.» - » 2482 22 2 2 J } ταρος εὐρές, γῇ ὁ' 9 ἀὴρ ὀδ᾽ ἐρανὸς ἡν' 
.. * * * ΄ 4 / ΄ 
ἐρέῤης ὁ ἐν ἀπείροσι κύλποις τίκτει πρώ- 
τιστον ὑπηνέμιον νὺξ ἡ µελανόπτερος ᾠύ», 

.. ει δι. » εν 
ἐξ ὁ περιτελλοιιέναις ὡραις ἕβλαστεν γρως 
ὁ ποθεινός, στίλᾷων »ῶτον πτερύγοιν χρυ- 

- αι 
σαῖν, εἰκὼς ἀνειώκεσι Φίναις. ἅτος δὲ χάει 
πτερύεντι μιγεὶς νυχίῳ γατὰ τάρταρο» εὐ- 

ο) * — οὐ» ἐνεύττευσεν γένος ἡμέτερο», καὶ πρῶτον 
— ή 1 * 

ἀνήγαγεν εἰς ψιῶς. πρύτερον ὁ) ἐκ ἦν γένος 

ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως αιυνέµιξε» ἅπαντα" 
ξυμμιγνυμένων ὁ ἑτέρων ἑτέροις γένετ οὐ- 
ρανὸς ὠκεανύς τε καὶ γῇ πάντων τε δεῶν 

* 

µακάρω» γένος ἄφώιτον.” 
[ή ες 3 α ΄ / * 

χαρά ἠΓδονὴ εὐφροσύνη τέρψις. τινες 
’ 

φασι κατὰ τὸ ὑποκείμενον ταύὐτὸν σημαινό- 
7 — 5 ΄ 

/ενον εἶναι, Πρόδικος δὲ ἐπειρᾶτο ἑκάστῳ 
— .* 

τιῶν ὀνομάτων τάτων ἰδιόν τι σημαι»όμενον 
/ * — 

ὑποπάσσειν, ὥσπερ καὶ οἱ ἀπὺ τῆς στοᾶς, 
χαρὰν ἐν λέγοντες εὔλογον ἔπαρσιν, ἡδονὴν 

π 

Ρ 

χανδόν -- χαρακτῆρες 

δὲ ἔπαρσιν ἄλογον, τέρψιν δὲ τὴν διὰ Όεν- 
ρίας ἡδονήν, εὐφροσύνη» δὲ τὴν διὰ λόγων 

ἡδονήν. νομού ετόντω» ὁέ ἐστι τῆτο. τὸ καν 
}ὰρ εἰπεῖν ἡδονὴν χαρὰν ἑγ ἁμιάρτημτα ὡστιρ 
Σε * ο , 3 / 248 J οὐδὲ τὸ τὴν µονάδα ἀδθιαίρετον": οὐδὲ τς 

τὸ τὴν χαρὰν χαρὰν εἰπεῖν ἡ τὴν μον 
ὅᾳα µονάδα". τὸ δὲ συμβεβηκέναι Φάτερο 
Φατέρῳ λέγειν ἄτοπόν τε καὶ ψεῦδος «λίει 
Aphrod. in Τορ. 3 ρ. 960). 

, ι - .. — ΄ 22 

χαράδρα MAAũGuS πηλᾶ µεστή, ὀλεβρου, 

ὂχ ὕδωρ ἔχασω «4ριστοφάνης (Ὑεπρ. 1039 
ee Ν * 1J / » 
φωνὴν ὃ είχε χαράδρας ὀλεῦθρον τετο 

κυίας.. ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 93535) "οππόει 
µιν χνημές τε κατὰ λασίας τε χαράδρας ἕς 
ὀρέω» ποταμᾶ φράσσατ ἐπ ἠιόνων. 

χαράδραι αἲ διαιρέσες καὶ τὰ σγισ. 
µιατα καὶ χείπαρροι γῆς. 

χαραδραῖος λέω» ὁ παρὰ ταῖς χαρα. 
* ⁊ J τν - 

ἄραις. εἰ μὴ τὸν Θεσπιακὸν λέγει, ὃν πρι 

το» ἀνεῖλεν Ἡρακλῆς ἐν Οεσπεαῖς. Ἀαρά 
δρα δὲ καλεῖται ὁ τόπος ἐκεῖνος. 

λαραδρεῶνος. 
χαραδριός ὄρνεον, εἲς ὃν ἀποῤλέφω: 

τες, ὡς λόγυς, οἱ ἠκτεριῶντες ῥᾷον ἁπαλλάι. 
«. , ’ 

τονται. οὔεν καὶ κρύπτεσιν αὐτὺς οἱ πιπρι- 
σκοντες, ἵνα μὴ προῖκα ὠφελῶνται οἱ εν: 

µνοντες. 
΄ J * — 

ἵκαὶ μὴν καλύπτει. μῶν χαραδριὸν περ 
κὰ ο, * κα , Ν . 

νᾷς, οὕτως Ἱππῶναξ. καὶ παροιμία ἐντες 
ὧεν ᾿χαραδριὸν μαμέύµενος, ἐπὶ τον ἅπι 

κρυπτοµένω». ἅτως Εὐφρόνιος. ἐπεὶ γὰρ τὸ: 
ἰκτεριώντας ὠφελεῖ ὁ χαραδριὸς όφ δείς, κε: 

τῦτον οἱ περνῶντες κρύπτασιν, ἵνα μἡ ag 
τᾷ ὠνήσασθαί τις ἰαῦῇ περιέργως. ἔστι ἃ 
γε ᾽ / ς ΄ 1 ν) ἳ είδος ὀρνγέα μεταβαλλόμενον εἰς τὰ προχ:: 

μενα. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ὀρνέα ὀξύνετωι, ἐπί ὃν 
- ’ * J J 

τῆς χαράδρως βαρύνεται, ἐπεὶ καὶ αἲ χκρά- 
ὁραι τρόπον τινὰ διὰ τῶν ῥευμάτιων μελω- 

⸗ ΐ ’ 
ὁίαν ποιᾶσι. χαραδριὸν ν μιμόµενος ἄγτι 
τὸ ἀποκρυπτύμενος. οἳ δέφασιν εὁ τὸς ἰδες 
τας τὺν χαραδριὺν ἀλλὰ τὰς {αγόντας ἀπα]. 
λάσσεσφαι τῆς »όσα. 

χαραδρῦται ὀρύσσεται, κοιλαίνεται. 

χάρακα τείχισµα, περίφᾳραγµα, χαρς 
κωμµια, ὃ περιεβάλλοντό τινες ἐν στρατωπίὀς. 
ΐ 3 ⸗ J ⸗ J ΄ ἐπὶ σωτηρία, ὡς «ήημοσθένης. καὶ Ἠέραν 
ὄρος ᾿'πολλοὶ γὰρ ἐκλελοιπότες τὸν χάραχε 

" η φ « .. 
τὰς κιύµας ἐπόρθεν.' Παρ. 

— * —8R 

χαρακτῆρες λόγων φραστικοὶ εἑψελ 
4 { η ⸗ * * 

ἰσχνὸς µέσος. ὁ δὲ Θµυκυδίδης τὸν φιλο 



Χάραξ — χαριτία 

ἐζήλωσεν ὡς πρόσφορο» τῇ οἰκείᾳ φύσει 
larcellin. V. Thne. p. ϐ). 

λάραξ ΠΗεργαμκηνὸς ἱερεὺς καὶ φιλύσο- 
φος, ὡς εὗρον ἐν ἀρχαίῳ ῥιῤλίῳ ἐπίγράμμια 

ὕτως ἔχον (ΑΡ append. 127) 'εἰμὶ λάραξ 
ἱερεὺς γεραρῆς ἀπὸ Περγάμα ἄκρης, ἔνδα 
ποτὲ πτολέμιξεν «χιλλῆι πτολιπόρθω Ίη- 
λεφος ᾿Ηρακλῆος ἀμύμονος υἱὸς ἁμύμων.” 
* J — κ ⸗ ’ 

ἐστι δὲτῶν μετ «4ὐγηστον πολλῷ νεώτερος" 
κιέµνηται γᾶν ἐν τῷ ῥ' τῶν» ῥιῤλίων 4{ὐγύςη 
ὡς πάλαι γενομένε Ἰωαίσαρος, καὶ ἐν τῷ Ὁ 

ΜΝέρωνος καὶ τῶν µε αὐτὸν ῥασιλεισάν- 
τω». ἴἔγραψεν "Ελληνικῶν τε καὶ ἱστοριῶν 
ῥιῤλία μ’. 

— - 3 * χάραξ ἀρσενικῶς τὸ στρατύπεὺο». 
ὑτι οἱ Ἕλληνες τῦτον ἡγῶνται χάρακα 

* ο) * — ’ 2 — η ἄριστον, ὃς ἂν ἔχῃ πλείστας ἐκφύσεις καὶ 
⸗ * - 4 ή 4 κεγάλας πέριξ τᾷ πρέμνα. παρὰ δὲ Γωμαί- 

οις δύο κεραίας ἢ τρεῖς ἔχμαιν οἱ χάρακες 
(οί. ν. πρέμνον). «Πημόστρατος «Πημοποίητα 

οἱ μὲν προσέφερο» τὸν χάρακα πρὺς τὴν 
κ * — — 

ἄκραν. θηλυκῶς δὲ ὁ τῆς ἀμπέλα" (Α Vesp. 
— * — 

1289) "ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 
[ή .- 4 * .. 6 α — 

χάραξ τὴν ἄμπέελον, örur ὑπὸ τοῦ 

σώζοντος τὺ σωζόμενο» πάνῃ. 
* 2* ..” μα ’ v 

χάραξιν ὀξέσι ξύλοις, 1 καλάµοις, η 

«ἐκανι)ώδεσι φυτοῖς. 

λάραξος ὁ Σαπφοῦς ἀδελφός (εξ. νν. 
«Αίσωπυς οἱ Ἰάδμων»). 

λάρεια. 
Ἀάρητος ὑποσχέσεις. λάρης στρα- 

τηγὺς «Ί9Ρηναίων εὐχερής τε καὶ ἑτοηιότατος 
πρὺς τὰς ὑποσχέσεις λέγεται γεγονέναι, ο εν 
ἡ παροιμία τάττεται ἐπὶ τῶν προχείρως 
ἐπαγγελλομένων. 

λαρίόδημος ὄνομα κύριο». 
ή 92 —3 . ή 2 

2άριε». rrix πρὺ δύο ἀναπέμπασι 
4 74 4 —⸗ —* ΄ * 

τὸ δὲ πρὺ μιᾶς κοινόν. «ἄριστοφάνης ΠΗλά- 
τῳ (145) "εἴ τί Υ ἔνεστι λαμπρὺν καὶ κα: 
λὺν ἢ χάριε» ἀνδρώποισι, διὰ σὲ γίνεται. 

χάριεν προπαροξυτόνως ἀντὶ τὸ χαριέν- 
τως. χαρίε» δὲ παροξυτόνως ἐπὶ τὰ ἔπιχα- 
οὓς" «{αμάσκιος ᾿κιγδυνεύομεν εἰς αὐτὰ ἐμ- 

πεπτιωκέναι τὰ τῶν χαριέντων σκώµµατα. 
χαριεντιζόμενοι εὐτραπελενόμενοι, 

σκιώπτοντες, ὡς 4ριςοφάνης ᾿χαριεντίζει καὶ 

καταπαίζεις ἡμῶν καὶ ῥωμολοχεύει. 
ή .. 

χαριεργός ἡ κεχαριτωμµένα ἐργαζομένη" 
1. - κο * 2 ’ . * ΄ 

(41 6 203) ἄ δὴ χαριεργῷ “49 άνα ἐκ τέχνας 
.. 

«Γκατο πανυύµενος. 
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χαριεστέρης ἐνδοξοτέρας, εὐπρεπεστέ- 
ouc. Εὐνάπιος {ρ. 101 Nieb.) "ὁ δὲ Προκό- 
πιος τὺς χαριεστέρες ἀναλαβὼν ἐπὶ τὸν ῥα- 
σιλέα διὰ Φρυγίως συνήπτετο.". 

Χαριέττω» ὄνομα κύριον, οἳ, ν. ἀνεῖχε. 
χαρίζεσθαι κοινῶς μὲν ὡς οἱ πολλοί, 

ἰδίως δὲ ἐπὶ ἀφροδισίων ἢ ἐπὶ τᾷ ἐν λόγω 
ὑποκατακλίνεσθωι. "“εἴτέσοι δεῖχαρίζεσθαι, 
καὶ πάλιν ἵνα σοι χαρίσωµωι.' καὶ χαρι- 
ζόμενοι χάριν τιθέµενοι" “οἳ δὲ τὴν κεφα- 
λὴ» αὐτῦ ἀπέτεμον, ἀχαρίστῳ νοσήµατι τῷ 
Φυμῷ χαριζόμενοι (οί, ν. ἄχαρὺ. 

λαρίκλεια ὄνομα κύριον. καὶ Χαρι- 
κλῆς εἷς τῶν λ’. 

χάριν τέρψιν. 
X αρινάδης ὁ ὄνομα κύριο». οὗτος νωθὴς 

ἦν' καὶ παροιμία ᾿κρείετων ἐστί σου Χαρι- 
»άδης βῥαδίζειν ἐπὶ τῶν βραδυνύντων ἐν 
τῇ πορεία (Α Υορ. 232). 

λαριξένη. εὐήθης καὶ μωρὰ ἡ λαρι- 
ξένη ἑταίρα. Αριστοφάνης (Βου]. 938) οὐ 
7ὰρ τάπὶ λαριδένης τάδε γ' ΄” 3.3 ἐστί, 

Γι * * χάρις" GAi. 5099) "χάρις χάριν γάρ ἐςιν 
« : ο] 
ᾗ τίκτασ ἀεί, τοτέςιν ἡ φύησα τὴν χάριν 

’ 

χάρις ἐαστὶ προὔπάρξασα, 
⸗ * — — LACCGGOVMEIGVIITũ κατορθώσαι" 

voic χαρίσασθαι”) 
πεῖσι (014). 

23 .. λάρισι καὶ «4φροδίτῃ Σύνεροφος ἡ 
. ΄ . 

διαλλαγή, τητέστιν ἡ εἰρήνη, διότι οἱ γάμοι 
⁊ 1 - — ⸗ * 

καὶ αἱ ἑορταὶ ἐν καιρῷ τῆς εἰρήνης ἄγοντιι 
(Α Ach. 907). 

χαρίσιο» χαριστήριον' “Ἱταῦτα ἀνωγε- 
’ ἐ ’ λα / * 3 λ — 

γράφθω µοι, χαρίσια ὀλίγα ἀντὶ πολλῶν 
. ” 2 

ἀποδιδόντι, καὶ χαρίσιοι πλακοῦντος εἰ- 

δος": ριστοφάνης «Παιταλεῦσι ᾿ πέμψω παλ- 
— 9 ’ 

λακαῖς ἑσπέρας χαρισίας' (ο. ν. ἀνάστατι). 
λαριστίωνος ὄνομα κύριον. 
Χαριταίνης ὄνομα κύριον. 

, ’ * — J * — τιµάς, εὐεργεσίας" "ο δὲ στέλ- 
. Θιόδωρον ὁμιολογήσοντα χάριτας ἀνθ᾽ 

ὦν τὸν μέγιστο» Ῥωμαίων πρεσβευτὴ» ἐτί- 
μησεν ἐς τὰ μάλιστα." καὶ παροιμία 

.. 3 

χάριτες γυμιναί, ἦτοι ὅτι δεῖ ἀφελῶς κα 

φανερῶς χαρίεσθαι, Ἠ οτι αἲ χάριτες τὸν 
ἑαυτῶν κύσμον «φήρηνται. τρεῖς δὲ αἱ χά- 

. * D . 22 ΄ 

ριτες, Πειθὼ «{γλαΐία καὶ Πυφροσύνη. 
χάριτας γυμνὰς ἱστοροῦσι, διότι δωρεᾶνὸ 

δεῖ χάριτας τίθεσθαι. 
χαριτία ἡ χαρµονή. 

”.3ᾳ ’ 

ολί- 

παρὰ 4ριστοφάνει ἐν Ἱπ- 

ιά 
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χαρίτων θδρύμμα καλλώπισα (Α Βου]. 
966. 

Χαρίτων λαρίωνος ὄνομα κύριον. 
λαρίωνος ὄνομα κύριον. 
χάρµα χαρά, ἡδονή" Πολύβιος, "τὸν ὁ᾽ 

ἅμα χάρµα καὶ ἄλγος ἕλε φρένας”' «Ποιη, 
1471). 

χάρµη μάχη. 
Χάρμος. ὅτι Ἀάρμος ὁ Συρωκούσιος 

εἲς ἕκαστον τῶν ἐν τοῖς δείπνοις παρατιθε- 
µένων ατιχίδια καὶ παροιµίας ἔλεγε, ἸΚλέαρ- 

χος δὲ ὁ Σολεὺς δειπνολογίαν καλεῖ τὸ ποίη- 
μα, ἄλλοι ὀψολογίαν, Ἀρύαιππος γαστρονο- 
µίων, ἄλλοι ἠδυπάθειαν (οἱ, ν. 49 ήνωιος). 

χαροπός περιχαρής, εὐόφθαλμος. 
λάροψ. καὶ λάροπος κλίνεται. 

.  «λάρων ὁ Φάνατος. καὶ πορθμευτικαὶ 
παρὰ λάρωνος πεύσεις καὶ κηρύγματα "τίς 
εἲς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν καὶ πραγιάτων; 
τίς εἲς τὸ .{ήθης πεδίονι) χωρίον --- χρησι: 
μεύεσι (ο. ν. ἀνάπανλαν). λέγεται δὲ καὶ 

ἐπὶ τῶν ἀνηγύτων ἡ παροιμία" ἐν 4 τρόπῳ 
φαμὲν ᾿"χύτραν ποικέλλεις."' ἀνήνυ τα δὲ καὶ 

τὰ ἐν ὧδα. διὰ τῦτο ὂν ὄνη πόκας ἀγεπλά- 

σατο ποιτικός 
ν λάρω»ν Καρχηδόνιος ἱστορικὸς ἔγραψε 
τυράννας ὅσοι ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ σίῳ γε: 
γόνασι, Aluc ἐνδύξων ἀνδρῶν ἐν βιῤλίοις ὁ’, 
Aiuc ἁμοίως γυναικῶν ἐν ὁ'. 
 λάρων «{αμψακηνός, υἱὸς Πυφοκλέας, 
γενόμενος κατὰ τὸν πριῶτον «Παρεῖον, ο” 
(απ ΚΣ) ὀλυμπιάδι" μᾶλλον δὲ ἦν ἐπὶ τῶν 
ΠΙερσικῶ», κατὰ τὴν οἑ ὀλυμπιάδα” ἵστορι- 
κός. ἔγραψεν «ἰθιοπικά, Περσικὰ ἐν ῥι 
Αλίοις ῥ, "Ελληνικὰ ἐν βιβλίοις ὁ', περὶ 
«“Ίαμψάκε ϱ, “ἄιῤυκά, ὄρες -Ίαμψακηνῶν 
ἐν ῥιῤλίοις ὁ’, πρυτάνεις ῆ ἄρχοντας τοὺς 

τῶν — — έστι δὲ χρονική. κτί- 
σεις πύλεων ἐν ῥιῤλίοις β. Ἱρητικὰ ἐν βι- 
βλίοις γ΄: λέγει δὲ καὶ τὸς ὑπὸ ἸἨίνωος τε- 

Φέντας »όμες. περίπλαν τὸν ἐκτὺς τῶν Ηρα- 
χλείων στηλῶν. 

a λάρων Ναυκρατίης ἱστορικὺς ἱερεῖς | 
τὸς ἐν 4λεξανδρείᾳ καὶ τὸς ἐν «4ἰγύπτῳ καὶ. 

τὰ ἐπὶ ἑκάστα πραχθέντα, ῥασιλεῖς τὲς ἐκ 

παλαιῦ γεγονότας ἐν ἑκάστῳ ἔθνει, καὶ περὶ 
* * 2 * 2 — 

Νανκράτεως, καὶ ἄλλα τινὰ περὶ Alyönte. 

λαρώνδας ὄνομα κύριο». 
Ἀλαρώνειος 9 ύρα µία τᾷ νοµοφυλα- 

ζ ΄ . — xiu Φύρα, ὃν ἧς οἱ κατάδικοι τὴν ἐπὶ Φά- 

χαρίτων φρύμμα -- χαυλιόδων 

ἱνατον ἐξάγοντω. καὶ ριστογάνης ἓν Πεύ- 
τῳ (78) δὲ Χάρων τὺ Σύμβολον δίδιω- 
σι, ἀγτὶ τῇ μέλλει ἀπονανεῖν. 

χαρτά χαρᾶς ἄξια. ᾿σύμβολον φθον- 
σεως τὸ διακριτικὺν τῶν χαρτῶν καὶ λνατ. 
ρῶν. 

χαρτό»' Σοφοκλῆς (Trach. 331) χαίρε 
δὲ τὸν χήρυκα πρᾶννέπω χρόνῳ πολλῷ φα: 

/ * * 3 ΄ νέντα, χαρτὸν εἴ τι καὶ φέρει. 
χαρτοφυλάκιον. τὰ παρὰ τὸ φτλάσος 

ἅπαντα διὰ τᾶ ε γράφεται καὶ προπαροςί- 
νέται, οἷον χαρτοφυλάκιον η; σαυροφελάκιον 
σκευοφυλάκιον καὶ τὰ τότοις ὅμοια, πλὴν 
τᾶ σιτοφυλακεῖον καὶ νομοφτλακεῖον. 

λάρυῤοις ἡ ἀναπινομένη Φάλασσα περὶ 
τὰ Ι άδειρα καὶ πάλιν ῥαγδαιοτέρως ἐπανα- 
στρέφασα. εἴρηται δὲ πᾶν τὸ εἰς χάος χκὶ 
ὑλεθρον κατάγο». Πρίσκος δὲ {ρ. 222 Nieh 
λέγει περὶ λαρύῤόεως ᾿παραπλέησι δὲ τν 
Φικελίαν πρὺς τῇ ἸΜεσσήνη κατὰ τὸν παρ 
ὑμὸν τῆς Ἰταλίας, ἓν ᾧπερ ἡ Χάρεβόις, 
πνευμάτων» ἐπιλαβόντων ὁτσαῶν αὐτοῖς 
ὁράσι κατέδυσαν) (ο. ν. δυσαῶν). 

ὑτι λάρυῤόις καὶ Ἀκύλλα, ἐν στενῇ 
πῳ κειµένην ὑποδέχειαι τὰ τὸ ὠκεανὸ ῥεί- 
κατα καὶ τὴς παραπλέοντας βυθίζει. ἐκεῖσε 
Ὀδυσσεὺς πάντας τὸς ἑταίρυς μετὰ τῶν 

πλοίων» ἀποῤαλὼν αὐτὸς όνος περικαθίέσος 
σανίδι ἐν τοῖς ῥεύμασι τῆς Φαλάσσες ἐφέ- 
ρετο. τὔτον ἑωρακότες τινὲς Φοίνικες ἓν τοῖς 
ὕδασι πλέοντα ἀναλαβόντες ἠγαγον ἐν Ἆρϊ- 
τῇ πρὸς Ιδομενέα γυμινόν. τῦτον ἐξενούν 
χησε τῇ ώρα τᾶᾷ χειμῶνος, καὶ ἀπέπεμννν 
εἰς Φαιακίων τὴν νῦν λεγομένην Κέρκυρα" 
οἳ δὲ πέμπασιν αὐτὺν σὺν ὁνσὶ νατοσὶ καὶ 
ἑταίροις (ο. Cedrenus p. 1932). 

Χασάμενος ἀναχωρήσας, Όμηρος :4{ 
535) ᾿ὃ δὲ χασσάµενος πελεμίχῶη. 
πησσύµενα τῇ ἀσπίδι ὁόρατα ἀναχωρᾶντες 
ὑτετίνασσο», ἵνα σκεδασθῇ. 

χασμᾷ μετεωροφρονεῖς, περὶ ἄλλα τὸ; 
ὁιάνοιάν ἔχεις. καὶ χασκάζεις" ριστοφι- 
νης (Vesp. 03) "σὺ δὲ χασκάζεις τὸν κωλα 
χρέτην.' καὶ χασμµήση σύ. 

χάσμασιν' δὲ ΠΗάρθοι τὰς κεφι: 
λὰς τῶν Φηρίων ἁρμόσαντες τοῖς κράνεσυ 
ἐχρῶντο τοῖς τῶν Φηρίων χάσµασι. 

Χχαυλιύδων κιχαλασμένης ἔχων τος 
ὀδόντας καὶ ἐξέχοντας. καὶ ζῷα χανλις 
ὑοντα τὰ φαίνοντα ἔξω ατὺς ὀδύντας, οἷω 

᾿ 
αν- 

Το 

ν 
τω εᾳ- 



χαῦνο» -- χειρισμόν 

ἰσπάλαξ ἐλέφας σῦς, καὶ εἴ τι ἄλλο. 
χαὔνον» ὑψηλόν. ἡ πλατὺ καὶ μέγα" τὰ 

ὰθ γαῦνα εἲς πλάτος ἁπλᾶται, ριστοφά- 
ης Όρνισιν (833 * τον μετεώρων» χω- 

γίω» χαῦνόν τι πάνυ.) 

χαυνοπολίτας κεχαυνωμµένης περὶ τὴ 
τολιτείαν ἢ τὴν πόλιν Geh. A Ach. 635). 

χαύρωσιν, τουτέστι λύσιν τῶν δικῶν' 
πῶς ἂν- -- δίκην”) (οἳ. ν. ἀναπειστηρίαν) 
χαυῶνας ἄρτες ἐλαίῳ ἀναφνυραθδέντας 

(οι ίνας. ἡ λάχανα ὁπτά (στο. 44 19). 

Σέδροπας ὕσπρια. καὶ ἑνικῶς χέδροψ’ 

ὁ ὄσπριον. ὅτως Θεκυδίδης. 

χεζητιῶν ῥηλόμενος χέσαι ριστοφά- 
ας (λν. 791) ""εἴτε Πωτροκλείδης τις ὑμῶν 
υγχάνει χεζητιῶν, ἐκ ἂν ἐξίδισεν εἲς Φοἶμιά- 
(ον, ἀλλ ἀνέπτατο, κάποπαρδων» κἀναπγεύ- 

πες αὖθις αὖ κατέπτατο, ̓  ἀντὶ τῇ ἀπεπάτησε. 
Ιοκεῖ ὅ Πατροκλείδης πολιτικὺς εἶναι καὶ 

όγκος, ἄλλως δὲ κατασχημονῶ» τῶν στρω- 

τάτων, διὸ καὶ Χεσᾶς ἐλέγετο. καὶ αὖθις --- 

Γηλυδρίας (ο. ν. πρωκτός). 
χέζομεν» ζμμήμεθα, ριστοφάνης (Βα 

ο) "ἡμεῖς δὲ δίδοµεν" εἰ δὲ μή, πατέµενοι |᾿ 

ιπὸ τὸ γέροντος ὀκταπλάσιον χέζοµεν,. ἀντὶ 
ὅ πολλαπλάσιον. τὸ δὲ νοήµενον, ὅτι µι- 
ροῖς λήμμασιν ὁ Κλέων» τῆς πύλεως προὺί- 
ἵωσι τὰ πράγματα. 

χεθ έντος πλατυνθέντος, 
2ειᾷ τῇ τῶν δρακόντων καταδύσει, ἀπὰ 

ὅ χεῖσθαι, ὃ ἔστι χωρεῖσθα: (Ποπ. σ17) 
ἀδὸς ὁ) ἀμφοτέρες ὅδε χείσεται.. τοῦτο 
ἁἆσ μόνον μηχα»ῶνται οἳ ὄφεις, τὸ χωρῆσαι 
ὃ σῶμα ὥσπερ εἲς ἔλυτρον. 

χεἴλος τὸ µέρος τᾶ σώματος. 
χεῖμα ὁ χειιών». 
χειμαδίῳ τόπῳ ἐᾳ ὦ ἄν τις δύνωιτο 

εεκιῶνος ἐγκαθοριίσασθαι, 
χείμαρρος καὶ χειμάρρους ὁ ἐν τῷ 

εμιῶνι ῥέων. καὶ ὄνομα κύριον. 
χειμασκήσαντα "διάληψιν εἶχε, τὰ 

Γχρατόπεδα χειιασκήσαντα ῥελτίω τὰ πράγ- 
(ατα ὑπελάμβανε γενήσεσοτα” Polyb. 3 70). 

χείμεῦλον τὸ ἐν τῷ χειιῶνι γιόμενον 
» ταῖς ῥήξεσι τῶν δακτύλων ἕλκος. 

χειμερία ὥρα. καὶ χειμερίζω τὸ ἐν 
ειμῶνι διάγω" "ὃ δὲ ἐν Βερεκύντῃ ἐχειμέ. 
εζεν, ἀντὶ τᾶ ἐχείμωξε, 

χειμερινὸς καιρός. 
χειιών χειμῶνος. χειμὼν δέ ἐστιν ὁ 
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112] 
— * — ὑπὲρ γῆς ἀὴρ κατεψιυγµιένος διὰ τὴν τοῦ 
⸗* * /) — Mis πρόσω ἄφοδον. Ὅμηρος (ΓΓ 4) "'χειιῶ- 

να φύγον” περὶ γεράνων. λέγει δὲ ὁ τὴν χει- 
μερινὴν κατάστασι», ἀλλὰ τὸν χειμερινὸν 
τόπο», τὴν Θράκην' ὃ γὰρ ἐνστάντος χειμιῶ- 
νος φεύγασιν, ἀλλὰ προσδοκίας ὅσῃς. 

χειμὼν ὀρνιδίας ὁ ἐπὶ τὴν γῆν τὰ 
ὄρνεα σορἐννὺς ὑπὸ τῆς /υγοᾶς πνοῆς. τα» 

τέστιν ὃ σφοδρός, ἐν ᾧ καὶ τὰ ὄρνεα φθεί- 
ρεται. λέγεται δὲ καὶ ἄνεμος ὀρριδίας, ἡ ὅτι 
τὰ ὄρνεα ταῦτα χειμῶνος φαίνεται, ὡς ρα- 

* 

τόὸς φησι (οί, ν. ὀρνιθίας). 

χείρ χειρός. 
εἴρα τὺ χειρόγραφο» Ὑπερίδης χειρ υ χειρογοσαο) Πέρος. 

χειραγωγία. 
χειραλειπτήσας" Diodor. 2362 Od- 

’ ῥιος δικτάτωρ, καφθάπερ ἀθλητῆὴς ἀγαθὸς 
. ή * 4 - 

πολὺν χειραλειπτήσας χοόνον, ἐπὶ τὸν ἀγῶνα 
⸗ - * — 

κατήντα, ἀντὶ τὸ ἀσκήσας τὴν χεῖρα. 
χεῖρας 9 εὔ ὁ «{αῤὶὃδ (99. 305) τὴν τῦ 
— ΄ [ή .. » 

Φεᾷ προμήδειάν φησιν. εἰς χεῖράς σε πα- 
θατίθημι τὸ πνεῦμά (ιο). μας. 33 46). 

χειραψίαι αἲ διὰ τῶν χειρῶν πράξεις" 
απανστοι κιιὶ συγεχεῖς ἐγίνοντο χτεταπέι- 

ρασμοὶ καὶ χειραψίαι καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων. 
χειρία»' Σοφοκλῆς (ΛΙ. 495) μή µε 

τῶν σῶν ὑπ ἐχθρῶν χειρίαν ἀφῆς τιν 
τουτέστιν ἡποχειρίαν τοῖς. ἐχθροῖς σὺν τῷ 
παιδὲ καταλείψης. 

χειριδωτός ὅ χειρωτός. 
χειρίζω καὶ κεχειρικότες. ''Ικάνδιδος 

* . — — 

ἱστοριογράφος (ησοὶν (p. 477 Nieb.) ὅτι ὁ 
“{έων ὁ ἸΗωκέλλης, ὁ μετὰ ἹΠαρκιανὸν ῥα- 
σιλεύσας, περὶ τὴν ἐκσερατείαν τὴὶν κατὰ 
Βανδήλων ἄπειρα χρήματα ῥεδαπάνηκεν" 
ἦσαν γάρ, ὡς οἳ ταῦτα ἐφανέρωσαν κεχει- 
ρικύτες, διὰ μὲν τῶν ὑπάρχων» χρυσίε λίτραι 
τετρακισμύριαι πρὺς ἑπτακισχιλίαις, διὰ δὲ 
τοῦ κόμη τος τῶν Φησαυρῶν ἑπτακισχίλιαι 
πρὸς µηνρίαις καὶ ἀργυρία λίτρα ἑπτικόσιαι 

χιλιάδες, ἅτερ τῶν ἀνγηλωμένων ἐκ τῶν δη- 
122 2 * µευσίμω» ἀρχόντων καὶ ἐκ τὸ βασιλέως «4ν- 

ἥνεχ ἡ πόλις δωρητὸν 
2 4 2 ⸗ — ” / ς 

ἐκ αἰτητὺν εἰσεχείρισε, ταύτης Ἱρέων ὃ πι- 
⸗ ς. » - 7 149 5 19ὼν 

στός, ἄξ ἀρχῆς φίλος, λάθρα μὲ ὑπελω 
-- 12 ἐκβαλεῖρ ἐμείρεται. 

χειρισμόν ἐπιγείρησιν' 
41) "ὅταν γένηται ταῦτα κατὰ χειρισμὸν 

- 1 * 

ἰσοταχῆ.. καὶ αὖθις "ώστε μὴ μόνον ἁλύ- 
2 3 3 4 / ) γιστον ἀλλὰ καὶ µανιώδη φαίνεσθαι τὸν 

ΤΙ 
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χειρισμὸν τῶν πραγμάτων, ἀγιὶ τοῦ τὴν 

ἐπιγείρησι», τὴν πρᾶξιν. 
χείριστα κάκιστα. καὶ χειριστή» αὐ- 

ταρχό», ὑπηρέτη»' ὃ δὲ περὶ τῆς ἐπιῤαλῆς 

ἐκοινώσατο, καὶ παρεκάλει χειριστὴν γενέ- 
σθαι τῆς πράξεως, ἀντὶ τῇ ἐπιτελεστήν, 

πληρωτή». 
χειρόβιοι οἱ ἐκ χειρῶ» ζῶντες καὶ ταῖς 

τέχναις προσκαθήµενοι. λέγονται καὶ ἀπο- 
χειρόβιοι, 

χειροβρῶτι ὁ δεσμὸς ὁ ἀποβιβρώσκων 
τὼ χεῖρε. 

Σειροδάικτα θύματα τὰ ὑπὸ τῶν 
χειρῶν» ὁαϊχθέντα (861. S ΑΙ. 319). 

χειροδίκαιτος. 
χειρόη δες ἵμερον, πρᾶον. καὶ χει- 

ροήδης χερυήθας. 
χειρύκμητα ὑπὺ χειρῶν γεγλυµµένα ἡ 

περιεξεσμένα. 
χειρόμακτρο», ὃ παρὰ 'Ῥωμαίοις κα- 

λεῖται µανδήλιον, παρὰ τὸ µάττειν τὴν ὕλην, 
χειρομάστης (απ χειρύμαντις). 
γειρονομεῖν πυκτεύειν" '᾽σκιαμαχᾶντος 

δὲ ὁ ἀνδριὰς παρέχεται σχζμα, ὅτι Γλαῦ- 
κος ἦν ἐπιτηδειότατος χειρονομεῖν”' (αἳ, v. 

Ι λαῦκος). 
, 

Ζειροσκοπικόν. 
χειροσκόποι οἱ τὰς χειροτονίας ἐπι- 

σκυπᾶντες. 

χειροτονεῖν τὸ αἰδοῖον, τητέςιν αἲ- 
σχρῶς ἀνακινεῖν καὶ ἀποσπερματίζει», 

χειροτονήσαντες ἐκλεξάμενοι. 
χειροτονητέο» τὴν χεῖρα ἐκτατέον" 

"4ριστογάνης (Εοο]. 266) "χαλεπὸν τὸ πρᾶγιύ" 
ὅμως χειροτονητέον ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον 
ῥραχίονα,  τουτέστιν ἄχρι τῶν ὤμων γυμ- 
νωσάσαις. 

χειροτονία ἐκλογή, πάντων κύρωσις' 
τῆς ἂν χειροτονίας αὐτοὺς ἀνειπύσης σεβα- 
στοὶ ἀνηγορεύθησαν, 

χειρονυργέως τύλµης" Μριςοφάνης (1μγ». 
674) ᾿'ἀδὲν ἐλλείψασιν αὗται λιπαρᾶς χει- 
ραργίας, ἀνεὶ τᾷ προσεχοῦς, παρὰ τὸ λίαν 
παρεῖναι. 

χειραργοὶ ἐγένοντο ἄριστοι καὶ ὄκρι- 
βεῖς Φειδίας «{ύσιππος ΠΠολύκλειτος. ἆγαλ- 
µατοποιοί. 

Ἀείρων Κένταυρος, ὃς πρῶτος εὗρεν 
ατρικὴν διὰ ῥοτανῶν, ὑποθήκας ὃν ἐπῶν, 
εν - 4 3 1 

ας ποιεῖται πρὸς «4χιλλέα, καὶ ἱππιατρικόν' 

χείριστα -- χελώνας 
διὸ καὶ Κένταυρος ὠνομάσδη. 

Ἀείρων Χείρωνας ὄνομα κύριαν. 7εί- 
ρονος δὲ τὸ συγκριτικόν. 

χειρῶώναξ τεχνίτης χειρῶν µόνων δεσας- 
ζω», ἢ διὰ χειρῶν κτεατιζόµενος. ῃ χειρυ 
νακτες διὰ χειρῶν ταλαιπωρόμενοι. αἲ; 
Όος ὅσον θητικὸν καὶ ἐν χειριωναξίαις καὶ 
ἄλλως ἐγκατῳκισμένον τῇ πύλει συ»αγαγών. 

Ἀειρώνειον ἕλκος τὸ ἀπὸ πολλης σε. 

σεως ἐν τοῖς ποσὶ γενόµενον τραῦκια κα 
ὑιηνεκῶς ἰχῶρας ἐκκρῖνον. ἡ παροιμία ἐτ' 
τῶν ἀνηκέστων. καὶ ἀνιάτων ἑλκῶ». 

χειρῶν νόμῳ:' "Ὁ δὲ χειρῶ»ν νόµῳ ὃς 
χεται τὴν ἐπιστολήν.” 

χειρώσασθαι ὑποτάξαι' «4ἰλιανός "χει 

ἐκ τότων χειρώσασθαι τὸν ἄνδρα, καὶ ἴχισ 
αὐτὸν ὡς εἰπεῖν ἰδιόξενον.;. χηρῶσας ἐρι- 
μῶσαι, 

χελιδόνας ἰχθῦς ποιός. λέγεται χε 
δὼν καὶ τῶν γυναικῶν τὸ µόριον, καὶ Ὁ 
κοῖλο» τῶν ἵππων ες ὑπλῆς, ἔνιοι καὶ τῶ 

κυνῶν τὸ αὐτὸ µέρος, καὶ νόµµσµα δὲ ἀριτ' 
ρὔν Πελοποννηαιακόν: καλεῖσθαι δὲ χελιὸς 
να καὶ τᾶ ἀνθρώπα τὸ ἄνωθεν τὸ ἀγκῶν:-. 

τὸ κατὰ τὰς καμπάς. λέγεται δὲ λελιό 

καὶ ἡ ναῦς ἡ τὸς εἲς ΙΠασσαλίαν ὅιακομ: 

σασα, καὶ χρησμολόγος δέ τις τῶν» πάλαι 
καὶ ὁ Ἱλεοπάτρας κίναιδος. 

Χελιδόνιον µέλος τῆς χελιδόνος. ἔτι 
δὲ αὐτῆς ἡ φωνὴ ὁ Ὀρῆνος, ἀλλ’ ἄσμα ο 
ὁοτικὸν καὶ κελευσικὺν πρὸς ἔργα. διὰ τῶι. 
χειμῶνος ὅτε ἵπταται ὅτε φθέγγεται. 

Χελιδόνων μουσεῖα (ΑἈ Ran. 93) ἐτ 
τῶν» ῥάρβαρα καὶ ἀσύνετα ποιόντων" καὶ τὰς 
ᾗἡ χελιδὼν ἐπὶ τῶν ῥαρῥάρων. ἐπεφέρει γὰς 
Θρηκήη χελιδών, καὶ ἐν τοῖς ἕξης (6Η): 
περιῤρέμεται Θρηκία χελιδών.' καὶ Εὐραι 
ὅης ᾿πολὺς ὃ) ἀνεῖρπε κισσός, 

δος, χελιδόνων μεσεῖον. 

χελιδόνω» φάρµακον παρὰ Ἵπτι 
ναχτι τὸ, φίλτρον τὸ διαγιόµενο», ἐπειδά' 
χελιδόνα πρῶτόν τις Ιδη. 

χελύνη τὸ ἄνω χεῖλος' ᾿εἲς τὴν ὑπερῴα, 

χελύνι» ὀιστὸς ἠ[ηδικὸς ἐνερρζωτο”. (ο τ 

ὑπερώῃ). καὶ αὖθις (Α Vesp. 1078) “στὴ: 
ἀνὴρ παρ ἄνδρ, ὑπ ὀργῆς τὴν χελύντ, 

ἐσθίων. 
χέλυς ἡ κιδάρα. καὶ ἡ χελώνη ἡ 

χόνωτος. 
χελώνας" (Α Vesp. 427) "τὰς χελώνας 

κ 

οςοι- 



* 

2 ονομα. 

χελώνη -- χηλαργοῖς 

μακαριεῖν σε τῷ δέρματος”. διὰ πὸ κένερον 
υτῶν σφηκῶ», 

χελώνη τὸ χερσαῖον ζῷον, ἡ ὀστρακό- 
νωτος, καὶ τὺ ϱ)αλάσσιο». καὶ παρατάξεως 

. . σζ καὶ εἶδος πολεµιστήριον, ἐξ 8 καὶ 
χελῶναι χωστρίδες, πολιορκητικὸν μηχάνημα 
καὶ κριοί. "ζηλοτυποῦσαι αἳ Θετταλαὶ γν- 

— 9 —— 1 * ϕ .. ϕ ναἴκες την {δα τὴν ἑτωαιρίδα ξυλίναις χε- 
λώναις ἐφόνευσαν τύπτασαι ἐν τῷ ἱερῷ τῆς 
4 οέ ή * δὲ 

'“φρούίης, πανηγύρεως ὅσης,. Όστερον ὁέ 
ἱερὸν ἐποίησαν ἀνοσίας 4φροδίτης, ἐπειδὴ 
αἱ γυναῖκες ἐν τῷ ἱερῷ ἀνόσιον τετολμήκασι 
φόνο» (8ελ. A Plut. 179). 

χελώνη αυιῶν ἐπὶ τῶν ἀφροντιστάν- 
τω» τινός. (lulian. ep. 68) "τὴν παρρησίαν 
τὴν σὴν οἵει τειτάρων εἶναι ὀῥολῶ», τὺ λε- 
γόμµενον; ἐκ οἶσθα ὅτι καὶ Θερσίτης ἐν τοῖς 
Ἕλλησιν ἐπαρρησιάζετο, τῷ δὲ «4γωμέμνονι 
τῆς Θερσίτη παρρησίας ἔλαττον ἔμελεν ἢ 
χελώνῃ μυιῶν, τὸ τῆς παροιµίας;' (ο. ν. 
τεττάρω»ν ὀβολῶν). 

Χελωγίδος τᾷ δδ τῆς θύρας. 
Ζέμετλα ὡς χέρνιβα. 
χεράδος ἤ μετὰ ὀστράκων καὶ λίθων» 

ὕλη (Πο, Φ 819), 
χερείω» χείριστος. 
Χερεκράτης καὶ λερώνδας διὰ τᾷ 

ε φιλᾶ. 
χέρπες χείρονες. 
Ἀέρης Ἀέρητος ὄνομα κύριο». 
χεριφυρέα" ἐν ἐπιγράμματι (ΔΡ 6 251) 

"Φοῖρε, ὐέξαι πλωτήρων µάξης ο ες 
δαῖτα. 

χερμαδίῳ χειροπληθεῖ λήλῳ" ΑΡΤ 147) 
ad? σεχερµαδίων ὧσε κτύπος, ἃ νέφος ἰῶν,'' 

καὶ χερμάδος λίθο πληρῦντος τὴν χεῖρα" 
το δὲ ἀπὸ τᾶ τείχες πλῆδος χερμάδω» καὶ 

βελῶν παντοίων κατέχεαν.᾽) 
χερμαστήρ ἡ σφενδύνη" (ΑΡ 7179) 

᾿"ὁινᾶ χερµαστῆρος ἐύστροφα κώλωα τιταί- 
ων.) 

χερνῆτις χήρα, ἡ ἀπὸ χειρῶν ζῶσα, 
χειρόβιος. 'Ὁ δὲ ὑπὸ τῷ κνέφει αν τοῖς 
χερνήταις τοῖς ἐπὶ τὺς ἀγρὰὴς ἰὔσιν ὑπεξῆλ- 

Φε (οἱ, ν. ἀδηλώσας). καὶ χερνήτης ὁ 
πένης, ἀρσενικῶς' ἐν ἐπιηράμματι (ΑΡ 7 39) 
''οἷς ἔσχον χερνῆτα ῥίον δηναιό», «4φάνα.' 
'ὁ δὲ τὰς θυγατέρας ἐπειρᾶτο ποιεῖν ταλα- 
σιαργὰς καὶ χερνήτιδας.᾽' 

χερ»ίβα τὸ ὕδωρ. φησὶν Αριστοφάνης 

1125 

(Αν. 804) "τὸ κανᾶν αἴρεσθε καὶ τὴν χερ 
ρα... χέρνιῤα προπαροξυτόνως κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν" παρὰ δὲ τοῖς ποιηταῖς παροξυ- 
τόνως. 

χερνέῤος" (Α Lys. 191) “λοιδορεῖσθαι 
ῥόλομαι κοινῇ δικαίως, οἳ μιᾶς τε χερνίβος 
ῥωμοὺς περιρραίνοντες, ὥσπερ συγ γενεῖς, 

Ὀλυμπίασιν, ἐν Πύλαις, ΠΠυφοῖ": πόσες εἴ- 

ποι ἂν ἄλλας, εἴ µε μηκύνειν δέοι 
χερνίβω». «ημοσθένης φησὶ (939 

"καὶ χερνίβω» καὶ κανῶν ἀφόμενον., εἴῃ ὁ᾽ 
ἂν ἀπὸ ὀρθῆς τῆς χέρνιψΨ. τῆς δὲ χέρνιβος 
µιέµμνηνται καὶ οἱ κωμικοὶ ὡς παραλαµβα- 
νομένης εἰς τὰς φΦυσίας. Harp. 

χερνιπτομένους τὰς χεῖρας νιπτοµέ- 
νὰς' ᾿χερνιπτομένας πρὺς αὐτοῖς τοῖς βω- 
μοῖς ἀπέκτεινα». 

χερνιφθέντα" (ΑΡ 6 126) ''σὺν ῥοἳ χερ- 
νι έντω, ἀντὶ το τυθέντα. καὶχερνίψαν- 
το (Ποπι, «4 449). 

χερουβείμ ἐπὶ τῶν ἑνικῶν διὰ ὃι- 
φόγγα, ἐπὶ δὲ τῶν πληθυντικῶν διὰ τῷ νι 

ἑρμηνεύεται δὲ γνῶσις πεπλιθυσµένη. 
Ἀέρθεως φράριόν ει’ “ἀπὸ γὰρ τῇ ἐρύ- 

µατος λέρρεως διὰ μιᾶς ἐφοίτα ἐς τὴν «ν- 
τιόχειαν τῇ ὠκύτητι τῶν ποθῶν ὁ Ἴνδακος" 
(οί, ν. Ἰνδαπος). 

Χέρρη ὄνομα πόλεως. 
λερρύνησος Θράκης χώρα. καὶ πόλις 

ὑποτελὴς τοῖς Αθηναίοι, εὔφορος εἰς πυριῶν 
γέωργίων" δεν καὶ ἐσιταγώγαν» οἱ 4δηναῖοι. 
ὃς Ἰλέων διέσειε (δεί. A Eq. 262 

χερσαῖος. 
χερσία ἐρημία. 
χεσείω ἐπείγομαι Χέσαι, ἐπιθυμητικῶς 

τᾷ χέσωι ἔχω. E. 884) ́  ΄ὅπερ πίνων ἀνὴρ 
πέπονὺ’, ὅταν χεσείη" τοῖσι» τρύποις τοῖς 
σοῖσιν ὡσπερ ῥλαυτίοις χρήσοµαι,. ἐπειδὴ 
εἰωώθασιν οἱ πίνοντες τοῖς τῶν ἄλλων ὑπο- 

ὁήμασι χρῆσδαι, εἰ ἐπείγοιντο πρὺς λάσανο». 
Ἀετταῖοι ὄνομα ἕδνως, οἱ αναναῖοι. 
χεῦμα ῥεῦμα ὕδατος, 
χεύμασι προχοὴ ἡ ἐκ δεξιῶν καὶ ἀἄρι- 

στερῶν ἔχεησα «θάλασσαν. 
χέω αἰτιατιχῇ. 
χηλαί οἱ ἔμπροσῶεν τῷ πρὸς θάλασσαν 

τείχος προβεβλημένοι λίδοι διὰ τὴν τῶν κυ- 
µάτων βῥίαν, μὴ τὰ τεῖχος ῥλάπτοιτο, παρὰ 
τὸ ἐοικέναι χηλῆῇ βούς (Φον. Thue. 1 63). 

χηλαργοῖς τοῖς λευκόποσι», ἡ ταῖς τα- 
71" 

78) 
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/ - Ἡ - .-- V } ι - « λῶ 
χείαις ταῖς χηλαῖς. χηλὰς δέ αντί τῶν οπλων 

εἶπε (5ο]ι. S Bl. 861). 
⸗ .. — 

χηλή ὁπλή, ὄνυξ βοὺς καὶ προβάτη καὶ 
3 ή ⸗ J J * / 

αἰγός. λέγεται δὲ καὶ τὰ τῶν Φαλαττίων 

στόµατα χηλαὶ καρκίνων», καὶ τῶν λιμένων 
αἳ ἐξοχαί, 

4 * —* 1ὲ 7 - — 15 

Σηλῆ οσους δὲ ἀγχΗ τῆς χηλῆς 

τῇ ὄρης πὐλίζοντο, ὡς τὴν ὅλην καὶ τὸ ἐκ 

ταύτης γέμος πρόῤλημα εἶναι, τατέςι τῆς 
ἐξοχῆς. 

χηλός κιβωτός, ἀπὸ τῆς γινοµένης ὅια- 
, . .) * * * ΄ 3 * — * 

στασεως X τον μοι, Ἡ “ποτὴ χεῖσῳ αί 

τι εἲς αὐτήν, οἷον ἐντίθεσίαι, ἡ ἀπὸ τῇ τὰ 

ἐντιθέμενα χωφρεῖν. καὶ χηλῷ κιβωτῷ. 
χηιιάς ὁ ἰχοῦς. 
χημεία ἡ τῇ ἀργύρη καὶ χρυσῦ κατα- 

σκευή, ὃς τὰ ῥιῤλία διερευησάµεένος ὁ Aio- 
χλητιανὸς ἔκαυσεν. 

ὅτι διὰ τὰ νεωτερισθέντα «Ιἰγυπείοις «ιο- 
κλητιανὺς τούτοις ἀνιμιίέρως καὶ φονικῶς 

ἱγρή ὅτε δὴ ερταί ef. v. 4 ἐχρησατον οτε δἡ --- ἀρταίρειν (οἳ, v. «ιο: 
* 

κλητιανος). 
’ J χήμη εἶδος ὀστρέη. 

΄ / 

χή» χηνός τὸ χηγάριον. 
’ ». . " Π , χη»αλώπηξ εἶδος ὀρνέη. ἕτω δὲ ἐλέ- 

γετο καὶ «{νσίστρατος, ὃς ἐπὶ μαλακία ὃνε- 
ῥέβλητο” πένης καὶ αὐτὸς καὶ κοβευτής. ἐν 
΄ * 9 / 3 — * — — 

ἀγορᾷ Ἀολαργέων"' λολαργεῖς δὲ ὁῆμος τῆς 
«ἀττικῆς (5ο, Α Ach. 805). [ 

- εἰ ΄ 6 3 4 J 3 

χῆνα ομ»ύναι. ὑπέρ τῇ μὴ τὸς Φεὴς 
ἐπὶ πᾶσιν ὀνομάζειν ᾿Ραδάμωνθυς ἐκέλευε 

* - ο 

κατὰ χηνὸς καὶ κριῶῦ ὀμρύναι, ϐχ, ὡς τινες, 
Φωκράτης. 

* — * 
Αηγέας ὄνομα κύριον. 

χη»έσκος µέρος τι τῇ πλοίη, 
ή - 

χήρα. καὶ χηρεία ἐκ τῇ χηρεύω. 
χηράµβας, 

΄ 6 — 

χηραμοί οἱ (ωλευίς τῶν ορίων αἳ καὶ 
ταδύσεις, 

χηρεύω γενικῇ. 
—* { π ᾽ ’ ᾿χΊθος ὁ μετὰ τὴν πρώτης στέρησιν δευ- 

ς ᾿ 7 ...6 — ⸗ τέρᾳ μὴ συνεζευγμένος γυραική. 
χηρώσειεν ἐρημώσειε, 

/ Γ ώ / - χηθωσταέ οἱ «λλύτριοι τὸ γένας κλη- 
θονόμοι. Hom. {5 158. 

’ ’ ΄ , - χήτει στερήσει" "μὴ βραδύνειν ἐν τοῖς 
* * —* .. ἐπείγασι χήτει ξένων τε καὶ ὀθνείων Ἐυνερ- 

γῶνι 

γή σευ ἐνδεία, σπάνει, στερήσει’ 4γαθίας 

23 | 

χηλή -- χιάζειν 
* * ⸗* * — 

ον τὰς ῥύτρυας καὶ ἐνεφορᾶβντο τὸ 
γλεύκες' ἔνθεν αὐτοῖς ἡ γαστὴρ ἐπὶ µέε 
ἐφέρετο καὶ διέρρει.͵ 

( 4 / { ΄ * 
ΣΦαμαλά ταπεινά, οµαλα, σα. 

το J J «τ ο 
1 ἅμα μὲν στερεὸν ἅμα δὲ χδανν- 

καὶ χΦαμαλώτατς! 

"δοσεις 

µάζων, 

λὸν ἦν τὸ ποταμᾷ. 
ταπεινότατον. 

χὼές. τὸ κατ ἀρχὴν ε ἀφελὼν λέγει 
Πλάτων" τὸ δὲ ἐχθές παρὰ τὸ ἐκθεῖν, ὃ ἔςι 

παρελὺ εἴν. ἰσέον δὲ ὅτι ὃ μὲν Πλάτων Τα} 
in.) πράργε εἶχετὸ κατέβη», τὸ δὲ χθές πὀ 
ρεργον" ὁ δὲ Φεολόγος (ογ. 40) τὸ χθές εἰ! 
σκοπό», τὸ δὲ τῇ λαμπρᾷ τῶν φιώτων {με 
ρα παρέλκον. ὃ ἂν ἕκαστος εἶχε προηγούµε- 
»0», ἐκεῖνο πρύτρεψε (π0 προύταξε). 

ΣΖὺεσιφωνῶν κακολογῶν. 
χὺιζοί χφεσινοί, ἀργοί, ἄχρηστοι. καὶ 

* * J ΄ 

2 ιζινός ὁ χεσινύς. 
χύονία ἀντὶ τὸ σκοτεινή. Πολιαεήςς 

αλ 4 9 4 . — 

κ. χ μιαν τει τοάγειον 

ανοτ- 

δεκάτῃ (ρ. 619) 

πορεύεσδαι ἀλλὰ λείαν καὶ ἀρανίαν. 
ποφέρει γὰρ τῇ μὲν τραχείᾳ τὴν λεία», τῇ δὲ 
χδονίῳ τὴν ἀρωνίαν. ἀντὶ τῦ λαμπράν. κι 
παρ ἄλκιῶᾶνι δέ, ὅτε φεσὶ χΦόνιον τέρας 
ἐπὶ τῆς ἔριδος, τινὲς ἀντὶ τὸ στογνὸν ἐί 
ξαντο, ἔνιοι δὲ ἀντὶ τᾶ μέγα, ἐπεὶ πρὸς αἲ- 
τὴν λέγει. 

χδόνια λουτρά τὰ τοῖς νεκροῖς ἐπι 
φερόμενω" ἐκόμιζο» γὰρ εἲς τοὺς τάψοες 
λουτρά. 

χδονίας ῥροντάς. (Α Αν. 1743) "“κλί. 
σατε γχΦονίας βροντάς' ἀντὶ τοῦ 
σατε. χθονίας δὲ φοβεράς" πάντα γὰρ τὰ 
δειρὰ γῆς γενεαλογᾶσι». δὲ τὰς έχω 
ἦχον ἀποτελέόσας. ἡἢ} τὰς ἀπὸ τῆς γῆς γιτν- 
μέρας” ζ 

ε υ 

ο. 

, * * 

ὑτε γὰρ ἠχεῖ ἡ γῆν ἀνατέμτεει τὺν 
} ο ΄ ’ 3 - — : -- 
Mor εἲς τὸν ἀρανόν, καὶ δοκᾶσιν οἳ ἄνθρωι- 

ποι ἐς ἐρανδ γίγνεσθαι τὰς τοιαύτας βρον- 
΄ v * η — — 1 * 

τάς. η τᾶς μέχρι τῆς γης ἀχβομένας. ἡ τὰς 
τὴν γῆν κιγάσας,. καὶ χθόνιος Ζεὺς ὁ να: 
ταχθόνιος. 

ΣΦονίω» ἐπιγείων. 

χΦονοπλάστου ἀπὺ γῆς πλασθέντος. 
χθονοστιῤῆ τὰ ἐν τῇ }ῇ, τὰ ἐπέγεια 

. * GOR 401) “άρρητά τ’ οὐράνιά τε καὶ χΦο- 
»οστιῤῆ. 

Ἱ * — 

χνων γη. 

χιάξειν. Πραξιδάµας 2ημόκριτο» τὸν 
Aſor καὶ Θιοξενίδην τὸν ΣίφΡιο» πρώεοες 

op δὲ χήτει τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων | ἐπὶ χρώματος τάξαι τὴν ἰδίαν ποίησι», ὡς 



Χιῤούλδιος — χιών 

«Σωκράτης ἐν τοῖς πρὺς Εἰδόθεον. ὡς παρ 
* ..ε , κ, 
-“4ριστοφάνει τετ μένου '"ὑποτείνει δέ τις 
εὐτῶν βωμολοχεῦσια, αὐτὸς δείξας ἐν ἁρ- 

αιονίαις χιάζων» ἡ σιφνιάζων. * 
X ——— aroc , ἐκ τῆς Ἰσστινια- 

”οὔ ῥασιλέως οἰκίας, ἐς ἄγαν μὲν ὁραστή- 
. 2 Φιος τὰ πολέμια, ἐς τοσᾶτον» δὲ χρημάτων 

κρείσσων ὥστε ἀντὶ μεγίστα κτήματος ἐν 
πῇ ὁσία τῇ αὐτᾶ εἶχε τὸ κεκτῆσθαωι μηδέν. 
« 

ὡὧστε τότα στρατηγήσαντος Θράκης καὶ ἐπὶ 
τῇ τῷ Ἴστρα φυλακῇ καταστάντος καὶ ἐν 

’ ⸗ - * * 
πεολέμῳ ἀναιρεθέντος συµβήῆναι τὸν Ἴςρον 

3 * ⸗ — —* ἐσβατὺν κατ ἐξησίαν τοῖς βαρβάροις γενέ- 
σδαι, καὶ τὰ Ρωμαίων πράγματα εὐέφοδα 
γέγονε, καὶ Σύμπασά τε ἡ “Ρωμαίων ἀργὴ 
ὠἀνδρὸς ἑνὺς ἀρετῇ ἀντίρροπος γενέσθαι ἐν 
τῷ ἔργω τέτῳ θδαμῇ ἴσχισεν (Ῥτοσορ. Goth 

ἡ ϱ) ἡ ή — 7 ἑ ( Ῥ. αοἵη, 

3 14). 

“. * * v , νι 

χίέδρα στάχυες »εογενεῖς, η κρίµκνα. η 
τὰ ἐξ ὀσπρίων ἄλευρα. ἢ τὰ ὄσπρια. Ἰδίως 
δὲ τὰ ἀπὸ χλωρᾶς κριθῆς, χίδρα δὲ εἴθηται 
παρὰ τὸ χεῖσθαι. 

γχίδρα τὰ εἲς τὴν χεῖρα λεπτυνόμενα 
ἀπὸ τῶν ἀσταχύων σίτη καὶ κριθῆς (ο. ν. 
πεφρυγκιένα). 

χίδρα. χίδρο» τὸ ἀπὸ ἐλύμη γινόμενο» 
ὀσπριον, ἔδεσμα περὶ Καρίων" ἦτοι τὸ ἀπὸ 
2λωρῶν κριθῶν. οἳ δὲ εἶδος ῥοτάνης. ἐκ δὲ 
τότα δηλοῖ τὴν εὔετηρία». 

- ΄ * νά ΄ ή 

χίέδρα ἐρεικτά ἐκ κριθῆς νέας κρινό- 
μένα, ὡς σεμίδαλις Levit. 5 14). 

χιλή τροφή. καὶ χιλός ἀρσενικῶς ἡ 
τροφή" Ξενοφών (Απαυ. 4 5 35) τὰ δὲ κτή- 
νη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐερέετο.'. "διὰ τῆς 
ἑτέρης χώρης, τῇ χιλός τε ἵπποις καὶ ἕδατα 
ἦν "Ηρόδοτος (4 140). "σος τε σῖος καὶ 

απ * — — — ⁊ .. 
χιλος ἐν τῇ χώρα, εἴσω τειχῶν κομίεσθαι. 
3 — 3 . η ΄ .. ., 9 ε τε 

ἀρσενικῶς δὲ ὁ χιλός. καὶ «4χιλλεὺς ὁ Γρως 
παρὰ τὸ μὴ μετασχεῖν χιλᾶ" μυελοῖς γὰρ 
ἐτρέφετο. 

ὅτι ὁ χιλὺς ἐν χέρσῳ φύεται" τᾶτο δέ χ ⸗ ή 
ἐστι Χόρτος. ὅθεν τὸ ἐκκεχιλωμένην ἀντὶ Ὁ 
τῇ ἐψευσμένην ἢ κεχερσωμµένην, οἷον ἑξη- ] 
λειμένην. | | 

* 

χέλια ὁ ἀριδμός, 
χιλίαρχος. τε πρὺς τοῖς τρικκοσίοις ' 

ἐτῶν ἀπὸ τῦ πρώτο σινοικισμοῦ τοῦ ἄσεος | 
διαγεγονότων» χιλίαρχοι τὴν 'Εωμαίων ἀρχὴν 
παρειλήφασι. 

γίλ ὁ όσιοι, Ισαϊῖό χίλιοι δια κ , ἵός φησιν 

στόν ἐστι συμβεβηκός. 
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δεὶς «{υσίδης ἐστὶ τῶν διακοσίων καὶ χι- 
[ή 

λίω».’'. οἳ πλασιώτατοι 4 ναίων χίλιοι καὶ 
x 

διακόσιοι ἠσιν, οἳ καὶ ἐλειτάργαν. νημο- 
’ - * 

νεύησι δὲ αὐτῶν καὶ ἕτεροι ῥήτορες. Ilurp. 
γιλιυστύς χίλιοι ἄνδρες. σηκεῖα δὲ ἡ 4 "εκ μα ρες. σ) "ν 

-  - . » — 

τοῖς Ἰνδοῖς καθ᾿ ἑκάστους καὶ ἄλλα τῶν γε- 

νῶν πάτρια" 
΄ 

(ef. ν. Ινδοῦ. 
χιλιωθέντα ἀνιὶ τοῦ χιλίας ὀφλόντα, 

ε - c - 
ὡς «{υκᾶργος. ὁ ὁ) αὐτὺς καὶ χιλιῶσαι 

ἔφη. Harp. 
χιλιῶν ὅραγχμῶν. περισπώσιν οἱ «άττι- 

xoi. 

Χίλων Ἀίλωνος {αμιαγήτη «Τακεδαι- 
* 7 - ζ αν ο 28 Ἰ 4 14 

nòorioc, εἷς τῶν ζ σοφῶν»' ὃς ἦν ᾖραχυλύ- 
—— * * έ 4 * — 

γος. οὔεν 4ρισταγόρας ὁ ἸἨιλήησιος τοῦτον 
. * * — — ᾿ . 4 

τὸν τρόπον» λιλώνειον καλεῖ. καὶ Ἀιλώήνειος 
ή ς — 1 . * 

τρόπος ἡ ᾖραχελογία" ο γὰρ Ἀίλωνρ βραχυ- 
ῃ να 

λόγος ἡν. , 
΄ 

χέµαρος ὁ τοάγος, 
* 

τῶν δὲ ἱππέων - - - ἀληδινοῦ 

καὶ Σίµαιρα ἡ 
... { ὁ . 1 * ⸗ — 2 

ιδ. χείμαρρος ot ο ἐν Attetturt gν 

ποταμός. 
΄ 22 ΄ ” 9 

χίµετλα τὰ ἀποκαύκατάα λεγόμενα, ἅπερ 
γένεται χειιιῶνος ἐν τοῖς ποσαί. 

Ἁἴον κεράµειον. ζήτει ἐν τῷ 4θή- 
ναιος. 

χιόνος. καὶ χιονωθδήσονται ψυχραν- 
Φήσονται, ἡ λαμπρυνΝήσονται" Ps. 67 15) 
.. ῃ .. ος ασ 
χιονωύθήσονται ἐν δελμών. 

Χίος ἡ νήσος. λέγεται καὶ «4ἰθάλη. 

2λιράς εἶδος πάθεις. 

χιτών ἑμέτιον ἀνθρικόν. καὶ λιτωνί- 

σκος χειριδωτός, οἷος πρέπει δύλῳ πιεί 

(Ῥτοσορμ. Άτο, 9). 
τιον, ὑποκάκισαν, παρὰ τὸ ἐγχεῖαίβαι τοῖς 
κέλεσι (Α Βαν. 078) χιτῶώνά Υ ἔχων ὄλων 
ἐρίων ὑπένερθε, κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατή- 

8 * Σελ . .”. * ο } 
ση, περίτες ἴχγδύας ἀνέκυψε,  τατέσιν ανα 

φαίνεται περὶ τὰ ἰχθυοπώλια. τοτέςι γλήύ- 
{ων εὑρίσκεται. 

χιτωνίσκους" Ξενοφῶν (Απαῦ. 5 4 12) 
4 κ — 

χιτιωνίσκες δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτω» 
πάχος ὡς λινᾶ στρωματοδέσμε.”' 

e⸗ - ⸗ 

χιών. ὅτι ἡ λευκότης τῆς χιόνος χωρ!- 
συ»ίσταται γὰρ ἐκ 

ὑπερβολὴν Ψυχρύ- 
΄ 

πεις» 

χιτῶν ὂν ἐστὶ λεπιὸν | ἱκιά- 

νέφες ὕλῃ καὶ πι ἴδευ δν) 
ο 

ζητος Υυοµένῃ μετὰ ἐναπολή έως ’ 

τός τινος, η ἐξ ἀνάγκης ἡ λευκύτης ἐπεται, 

ἡ γὰρ ἀέρος τᾷ ἐντὺς ἐν τῷ »έφει ἐναπόλη: 
΄ — — — 2* 4 

"οὐ- ψίς τε καὶ πῆξις καὶ τρῖψις ἐν τῇ τὸ νέ 
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{ες πήξει, ητις δὲ ὑπερβολην ψυχρύτητος 
, . J— κ. - 

γινομένη  Φάνει τὴν ἔκκρισιν, αυτη τὸ τοιά- 
4 . 3 

του χρώματος ἡ αἰτία, τριῤομενον γάρ καὶ 
” ν 8 - 

κιήμένον τὸ πνεῦμι λευκαίνεται" διὰ τᾶτο 
. 8: 6 4 . ΄ - ⸗* . | 

7ὰρ καὶ ὁ ἀφρὸς. λευκός, τρῖψις δέ τις καὶ 
— ... — * ⸗ 

χίνησις γίνεται ἐν τῇ πήξει τὸ νέφος, τοῦ | 
ἐν αὐτῷ πνεύματος συστελλομένου καὶ εἲς | 

᾽ ΄, ⸗ . ΄ . Ν * 
το σαύος υποκλεοέμου και Τη» εκκρισι» 
. * * J ⸗ 
ἐποδιζυμένου. καὶ ἔστιν ἐκεῖνα μὲν τῆς ου- 

— — * . 4 . - 

σίας τῆς χιόνος, τὸ δὲ λευκὺν ἐπακολουὺᾶν | 

ἐκείνοις. καὶ ἔστι πάθος τι συ μβεβηκὸς τῷ | 
— J * — 

Γγινοµένη χλευασία καλείται, δὲ διὰ πλ: ιιῇ εὖναι ουαπληρωτικὺν τῆς οὐσίας τῆς 
χιόνος" εἰ γὰρ μήτε ὕλη τῆς χιύνος τὸ λευ- 
κὸν µήτε εἶδος, οὐκ ἔστιν ἐν τῇ οὐσία τῆς 
χιόνος. τῇ δὲ συμπτώµατι τῆς ὕλης ἐπιγι- 
ἸΣόμενον ἐν τῇ εἰς τοῦτον εἰἶδος µεταβολῇ, 
τούτω ἀγιώριστόν ἐστιν αὐτῆς, ᾿ πολλοὶ δὲ 
τὰς ὁᾳαλμοὺς ὑπὸ τῆς χιόνος διεφΦάρη- 

σαν, κι τοὺς δακτύλους τιῶν ποδῶ» ἆπο- 
σεσηπύτες ἕτεροι. ἡν δὲ τοῖς μὲν ὄφθαλμοῖς 
ἐπικούργμια τῆς χιόνος, εἴ τις μέλαν» τι πρὺ 

Ἱιῶν ὀᾳ αλῶν ἔχων ἐπορεύετο, τῶν δὲ πο- 
ον, εἰ τις κιοῖτο καὶ µηδέποτε ἠσυχίαν 
ἔχοιν καὶ εἰ τὴν νύκτα ὑπολύοιτο. ὅσοι δὲ 
ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο, εἰσεδύοντο ἐς τοὺς 
πόδας οἱ ἱμάντες καὶ τὰ ὑποδήματα ἐπή- 
}/0το, Ἐενοφῶν ἐν τῇ ναβάσει (5 4 19). 

λιωγίδης «4θηναῖος, κωμικὸς τῆς ἀρ- 
Χαΐας κωµῳθίας, ὃν καὶ λέγουσι πρωταγω- 

μιςὴν γενέσθαι [τῆς ἀρχαίας κωμῳνίας], ὁι- 
ῥάσκειν ὁὲ ἔτεσιν η πρὸ τῶν ΙΠερσικῶν. 
τῶν ὀφαμάτων οὐτοῦ ἐστὶ ταῦτα, Ἡρως, 
Π/τωχοί, Πέρσαι ἡ συύριοι, 

χλαϊνα τὸ παχὺ καὶ χειμερινὺν ἱμάτιον, 
παρὰ τὸ χλιαύω, χιτὼν δὲ τὸ λεπτὸν ἐμά- 
τιον, τὸ ὑποκάμισον, παρὰ τὸ ἐγχεῖσθαι 
τοῖς µέλεσε. 

χλαῖναι περιῤολαί, διαστέλλει Ὅμηρος 
το» πέπλον ἀπὸ τῶν χλαινῶν" ὃς ἐστι γυ- 
»αικεῖον ἔνδυμα, ἐιπερόνιμα. πὺ δὲ αὐτὸ 
καλεῖ καὶ ἑανόν, 

ζΖλαμύς. Νουμᾶς ὁ πρῶτος 'Γωμµαίω» 
ῥασιλεὺς πρεσβεία» Ἰσκύρων δεξόμενος, καὶ 
τὸ σχῆτια της φοφρεσίας αὐτῶν καταμαθώ», 
ἐξ αὐτῶν λαβὼν ἐφεῖρε τῆς χλαμύδος στο- 
λήν, ἑνώσας τὴν ῥασίλεον τῇ συγκλήτῳ, 
οὐκ ἔξωθεν ἐπιδεὶς ἀλλ ἔσωδεν ἐμβαλὼν 
τὴν τῆς πορφ ήριες ῥαφήν, ὥστε ἐξ ἑκατέ- 
ϱου τουτων εν ἀποτελεσθῆναι σῶμα, καὶ ἐν 
τοῖς τῶν ῥελευτῶν ὑποδήμασιν ἀποσημαί- 

Χιωνίδης -- χλοάω 

νεσθαι τὸ Ῥωμαϊκὺν κάππα. καὶ παθοιωα 
ἡ Συλοσῶντος χλαμύς, ἐπὶ τῶν» ἅλαζονετομε 
ρων ἐπ ἐσθῆτι οὗτος ὰρ εἰχε πολετιῖ 
ἐσθῆτα, ἣν ἐδωρήσατο «{αρείω ἠδιωτείοτι 

ἔτι, καὶ ἔτοχε μετὰ ταῦτα καδόδονς, ῥασς 

λεύσαντος «Ππρείη (οξ. Malelus p. 358). 
χλανές ἱμάτιον στρατιωτικό». 

χλευάζω αἰτιατικῇ. 
χλενασία ὧβρις τις, εἶδος οἶσα τῆς 

ὕβρεως, καὶ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται αἲ- 

τῆς" τῆς }ὰρ ὕβρεως ἡ διὰ κακαγέχωτος 

γῶ» ὕβρις ὑμωνύμως. καὶ αἲ δις {ὐλιανός 
περιών δὲ ἐς τὸν νεών, χλει αζων γε μὲν 

τὸς Φεᾷ Ψεραπευτῆρας καὶ ἐπετώθατε. 
χλιδανόν τρυφερόν. 

χλιδή τριφή, ἔκλυσις καὶ µιαλακέα. εἰ 
ρήηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐχλιάνδαι. Ἔενοφ ὤν «Ετι. 

45 04) ᾿οὐκ ἐν χλιδῇ τεδράμμιεδα «λλὰ χο- 

ριτικῶς.. καὶ αὖὐθις '"συγχωρούνεώ» ἐπατ- 
ρέσθαι τῆς χλιδῆς. καὶ αὖθις "οἵτω μὲν 
οὖν ἐν τῷ Τούρκων ἡγεμόνι ἔνεστι χλιδῆς. 
καὶ ᾿'χλιδαῖς καρατόµοις”' τοῖς ἀπὸ τὸ κρα: 
τὸς τετημένοις ᾖοστρύχοις. λέγοι ὁ ὦ 
χλιδὰς ἤτοι καθόλη τὺς πλοκάµιης, οἳ εἶσι 

τρυφὴ τῆς κεφαλής, ἡ παρ ὅσον τριφὲ καὶ 
κόσμος ἀπετίθΦεντο τοῖς νεκροῖς οἱ πλόκαμοι 
ἐν τῷ τάφῳ. «Σοφοκλῆς (Εἰ. 95) ἡμεῖς δὲ 
πατρὸς τύμβο», ὡς ἐφίετο, λοιβαῖς πε πο 
τον καὶ καρατόµοις χλιδαῖς στέναντες, εἰ 
ἄφψορρον» ἡδομεν πάλιν. 

χλιδόνας κόσμες περὶ τὰς ϱοιιχίονας. 

καλοῦρται δὲ βραχιόλια. ' 
Χλέδος. «Πημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Κα 

λικλέα περὶ χωρίε ῥλάβης (55 29) Ἱ  ἔπετα 
δὲ τὸ χλίδος ἐκβαλὼν εἲς τὴν ὁδόν, εξ ὦ, 

ὑψηλοτέραν καὶ στενοτέραν τὴν αὐτὴν πε 
ποιῆσφαι ὑδὸν συµβέβηκε. πᾶν πλῆθος 
χλίδος λέγεταιν καὶ ἔστιν οἷον σωφός τις, 

μάλιστα δὲ τὺ τῶν» ἀποκαφαρμάτων τε χιά 
ἀποψημάτων», καὶ ᾗ τιν ποταμῶ» πρόσχω: 
σις, καὶ πολὺ μᾶλλον τῶν χειμάρρων, ὃ καὶ 
χέραδος καλεῖται. νῦν ὁ᾽ ἔοικεν ὁ ᾠῥήτωρ 

λέγειν ὅτι χῶν καὶ φρυγανώδη τιρὰ ἐκ τοῦ 
χωρία σωρὸν ὁ Καλλικλῆς εἰς τὴν» ὑδὺν ἐκ 
βέβληκε», ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ὕπουν 

αένει. Harp. 

χλίδωνος. 

χλιδῶσαι τρυφῶσαι. 
χλοάω χλοῶ. 



χλοερός — χόες ἆ 1121 

χλοερός ὁ γλωρός. 
χλόη βοτάνη. 
Ἀλομάρων. "ἀλλ' ὅτε--- Χλομάρων” 

(ο {, ν. ἀπεπόνην), 
χλοῦναι λωποδύται οἱ ἐν τῇ χλόῃ εὖ- 

»αζόμενοι. καὶ χλάνης µονιός, πλήκτης, 

κ ακᾶργος, χαλεπύς. καὶ ὁ ἀπόκοπος' ᾿'χλά- 
»ης τε καὶ }ένανύρος ἀνήρ, εἲ δούμε αὖ- 
χὸ» ἄνδρα εἶναι, διὰ τῶν ᾿Επικούρου λόγων 

τὴν ψυχὴν ἐχνευρισθεἰς καὶ θῆλυς γενόµε- 
»ος.'' "ὁ πρὺς ερατοχλέα 4θήνησι ὁᾳδου» 
Ζήσας, ὁ χλούνης τε καὶ γύννις, κάταγοητευ- 
ελεὶς καὶ οἷον ἐν δεσμῷ τινὶ ἀφύκτω πεδη- 
ελεές (Λεϊίαπις: ο ν. δᾳδουχεῖ). 

Ἀλούνειον ὄνομα τύπου. 
ΧἉλωνφδαῖος ὄνομα κύριον. 
Ἁλωνάριος ὄνομα κύριον. 
ἁΔλωθόμνρος ὄνομα κύριον. 
χλωρανθείς ἀνεὶ τοῦ χλωρὸς γεννη- 

Φείς. ὅτω Σοφοκλῆς. 
χλωρεῖον εἶδος ζῴ8. 
Χλωρίς ὄνομα κύριον. 
Ζλωρόν τὸ ἀκμάζον ἸΜένανδρος. 
χλωρός, ἀπὸ τᾷ χλόη χλοερός καὶ χλω- 

ρός, ἀπὸ δὲ τώτα τὸ ὠχρύς. καὶ χλωρότης. 
γχνόας τὰς σύριγγως τῇ ἄξυνος. σὔριγξ 

δέ ἐστι τὸ εἰς τὴν ὀπὴν τᾷ τροχᾶ ἐμβαλλό- 
ένο» µέρος τᾷ ἄξονος" καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ὁπὴ 
τῷ τροχᾶ ὅτω καλεῖται. εἴρητωι δὲ βαρέως" 
τὰ γὰρ εἲς η καθαρὸν δισύλλαβα τῷ ο πα- 
ραληγόμενα, ἀπὸ δύο συμφώνων» ἀρχόμενα, 
ὧν προηγεῖται δασύ, βαρύνεται, χνύη « δόη 
2λύη. τὸ δὲ πνοή ἐκ ἔχει δασύ (96]ι, Β El. 17). 

χ»οὔς. 
χ»οωδεστέρα λεπτοτέρα" "ᾗ τε ὑπο- 

κειμένη γῆ ψάµµη πάσης χνοωδεστέρα διὰ 
λεπτότητα.) 

χοᾶ. χᾶς µέτρον “άττικόν, χωρᾶν κοτύ- 
λας η. Αριστοφάνης (Λο, 1085) "ἐπὶ δεῖ 
πνον ταχὺ βάδιζε, τὴν κίστιν λαβὼν καὶ 

τὸ» χοᾶ.”' οἱ γὰρ καλδντες ἐπὶ δεῖπνον στε: 
φάνεας καὶ µύρα καὶ τραγήµατα καὶ ἄλλα 
τινὰ τοιαῦτα παρετίδεσαν, οἱ δὲ καλάμενοι 
ἔφερο» ἑψήματα καὶ κίστιν καὶ χοᾶ. Όμη: 
ρος περὶ τῆς κίςεώς «ησι (ὁ 16, Υ 480) μή» 

τηρ ὁ) ἐν κίστει ἐτίθει µενοεικέα δαΐεα, χα 
τε οἷα ἔδεσι διοτρεφέες ῥασιλῆες. χοᾶ δὲ 

9 - ὸ 

σιν ἄλλα ποτηρία, διὰ τὴν ἐπὶ τῷ Ορέστῃ 
ενομένην αἰτίαν. 

καὶ παροιμία "ἐξ χοᾶς χωρήσεται' {Α 
Nub. 1240) ἐπὶ τῶν παραληρόντων. τατέςιν 
ὑ ἐγκέφαλος αὐτοῦ. ἅμα δὲ ὡς ἐπὶ κεράµα 
ἢ ἀσκᾶ ἔμεινε μεταφορᾶς, ὃς ἐὰν σιηχθῇ, 
πλέον χωρεῖ τῶν ἑμπεφρακότων ἀποβέβλη- 
µένων. καὶ αὖδις (Ἐοε]. 44) τὴν ὑστάτην 
ἤχουσαν οἴνου τρεῖς χοᾶς ἡμῶν ἀποτίσειν 
κάρεβίθων χοίνικα."'. ὑποπίνοντες ἕκαπτον 
φρυκτὺς ἐρεβίνθες, 

χοάνης χωρία. καὶ χόανα τὰ μέταλλα. 
χοάς ἐκχύσεις, ἐναγίσματα ἐπὶ νεκροῖς, 

ἤ σπονδάς. '' ἐκπίπτει χρησµός-- - ἄγειν 
(ον. χρησμός). λέγονται καὶ Φυσίωι γεκρῶν" 
Σοφοκλῆς (060 469) "πρῶτον μὲν ἱερὰς ἐξ 
ἀειρύτου χοὺς κρήνης ἐνέγκου, δὲ ὁσίων χει- 

ρῶν Φιγών. ὅταν δὲ χεῦμα τοῦι ἀκήρατον 
λάβω; κρατῆρες εἰσίν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέ- 
χνη, ὧν κρᾶι) ἔρεψον καὶ λαῤὰς ἀμφιςύμας, 

χοᾶς. ὅτε ἐπὶ µέτρα τίθεται, περισπᾶται. 
Χοάσπειον ὕδωρ. καὶ Χοάσπης πο- 

τακός, καὶ κύριον ὄνομα, 
Δοβάρ ὄνομα ποταμοῦ. 

χοεῖον παχὺ ἔντερον. 
Χόες. ἔσειν ἑορτὴ ἄφήνησιν ἀγομένηα 

ιηνὶ ἀνδεστηριῶνι. τὴν δὲ ἑορτήν ασιν 
οὕτως }εγονένω. ὅτε Ὀρέοτης ἀνελὼν τὴν 

μητέρα ἦλδεν εἰς 4Φήνας, καὶ ἐδέξαντο αὐ- 
τὸν «4θηραῖοι καὶ εἰστίασαν, οὐ μὴν ἐκοι- 
;ώνησαν αὐτίῇ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ χωρὶς γοᾷ 
παραθεὶς αὐιῷ ὁ ὁῆμος οὕτως εἰστιᾶτο, 

ἀπογείμας ὁλήον τι χώρας τῷ Ὀρέστῃ, 
καὶ ἄλλως. ἑορτὴ «9ήνησι χύες ἀπὸν 

τοιαύτης αἰτίας. Ὀρέστης μετὰ τὴν τῆς µη: 
τρὸς ἀνιίρεσιν ἡλδεν εἷς 49 ήνας παρὰ Παν- 
δίονα συγγενῆ κανεστηκότα, ὃς ἔτιχε ῥασι- 
λεύω» τῶν "{9ιγαίων. κατέλαβε δὲ αὐτὸν 
εὐωχίαν τινὰ δη ιοτελῆ ποιοῦντα. ὦ τοίνυν 
αΠανδίων παροπέμψασθαι μὲν τὸν Ὀρέστην 
αἰδούμενος, χοινωνῆσαι δὲ ποτοῦ καὶ τρα- 
πέζης ἀσεβές ἡ ἡγούμενος μὴ καθαρθέντος 

αὐτοῦ τὸν (όνον, ὡς ἄν μὴ ἀπὸ τοῦ αὐτῦ 

χρατῆρος πένοι, ἕνα ἑκάστῳ τῶν κεκλημένω» 

παρέθηκε χοᾶ (δες. Α Ενα. 95). 
χόες. ἑορτή τις ἦν παρ 49 ηναίοις, ἆγο-ο 

µένη ἀνθεστηριῶνος δωθεκάτῃη. ϱ ισὶ δὲ 
“Απολλόδωρος ἀνθεστήρια καλεῖσφαι κοινῶς 

ὴν ὀλην ἑορτὴ ἐν αΠιορύσω ἀγομένιν τὴν ὅλην ἑορτὴν τὴ ἴσῳ ἀγομένην, 
΄ * : 

ἐπεφέροντο οἱ καλόµενοι, ἵνα μὴ κοινωνήσω- κατὰ µέρος δὲ πιδοίγια χόας χύτρας. Πατρ. 
καὶ αὖθις. ὅτι Ορέστης μετὰ τὸν φόνων ά 

εἰς 4Φήνας ἀφικόμενος (ᾖν δὲ ἑορτὴ «Ίνο- 
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νήσου ληναίου), ὡς μὴ γένοιτο σφίσιν ομό- 
4 ⸗ [ή 

σπογδος ἀπεκτορὼς τν μητέρα, ἐμηχανή- 
4 -- R - / 

σατο τοιόνὺε τι. χοᾶ οἴνου τῶν δαιτυμκόνων 
, .. * ο 

ἑκάστῳ παραστήσας, ἐξ αὐτοῦ πίνειν ἐχέ- 
4 ’ 2 6 

λευσεν μηδὲ ὑπομιγνύντας ἀλλήλοις, ὡς 
— — * 2 

μήτε ἀπὺ τοῦ αὐτοῦ κρατῆρος πίοι Ὀρέσῃ, 
’ 3 ο ος 4* εν ΄ ΄ 

μήτε ἐκεῖνος ἄχθδοιτο καθ’ αὐτὸν πίνων (ιό: 
* 222 4 »ώ ⸗ * * 

νος" καὶ ἀπ ἐκείνου «4 ηγαίοις ἑορτῇ ἐνο- 
* ⁊ ΄ 

μµίσῶηῃ οἱ χοες. 
* ΄ 2* * 

Χοζίας ὄνομα κύριον. Χοζίας ὄνοι 
χοή καὶ χοαί ἡ ἐπιχευμένη 

κροῖς γή. 
- ΄ 

: ποταμός. Χλόης ποτ 

χοῖδια" 

τοῖς νε- 

΄ , , 
ἱσταμρία κατεσκεύασαν χοῖδια 

τὸ μέγεθος, λεπτὰ ταῖς κατασκευαῖς διαφε- 
ρόντως." 

.. ΄ ε ΄ 

χοΐκος αἱ πήλινος. 
- 2 

Ἀοινίκαιον ὄρος (απ Φοινίκαιον). 
΄ ΄ / . ⸗ — 1J . 

α. χοίνικες. οὗ μόνον τὸ μέτρο» ἀλλά καὶ 
τὰς πέδας σηµαίνει τὸ ὄνομα. αἲ χοίνικες 
πέδαι τινές εἶσι. χοῖνιξ δὲ πᾶν περιφερές, 
διὸ καὶ τὸ μέτρο» χοῖνιξ καλεῖτωι. «4ριστο- 
φάνης Πλούτῳ 15) '"αἱ κνῆμαι δέ σε βῥο- 

ὥσιν ἰοὺ ἰού, τὰς χοίνικας καὶ τὰς πέδας 
ποφοῦσαι, 

b χοίνικες οἷς τὰς περιόδους μετροῦσιν 
«ἰγύπτιοι, 'σπανιώτερο» δὲ τὸ γένος τῶν 
Φεωρητικωτάτων ψυχῶν ἢ τὸ τοῦ χοίνικος, 
ζ ν ’ - ν 
ᾧ τάς περιόδους μετροῦσιν ὐγύπτιοι" οἷος 
ε) 2 -- J 
”ν ἁμοῦς καὶ «ντώνιος"' Gynes. p. 48). 

χοιράδες πέεραι λεω ἐν δαλά ᾗ χοιρ ς πέτραι λεῖα ἐν Φαλάσση, Ἰ; 
ἐξοχαί: ἤ ὄχθοι πειρῶν. 

/ t1 

λοιρίλη Εκάρη (δαν, Eur. Phoen. ρ. 
252 Geel.). 

a λοιρίλος «Ίδηναῖος τραγικός, ξὺ΄ ὀλυμ- 

πιάὸε καθεὶς εἰς ἀγῶνας" καὶ ἐδίδαξε μὲν 
ὀράματα ξ καὶ ϱ), νίκησε δὲ η. ὅτος κα: 

τινας τοῖς προσωπείοις καὶ τῇ σκευῇ 
τῶν στολῶν ἐπεχείρισε. 

π λοιρίλος Σάμιος" 

λοι δὲ «4λικαργασσέα 

ῃ 
τι 

τινὲς δὲ Ἰασέα, ἆλ- 
ἱστοροῦσι. γενέσθαι 

δὲ κατὰ Πανύασιν τοῖς χρόνοις, ἐπὶ δὲ τῶν 
Περσικῶ», ὀλυμπιάδι οἵ, νεανίσκον ἤδη εἰ- 
ναι. δοῦλόν τε Φαμίου τινὸς αὐτὸν γενέσθαι, 
ιν πάν τὴν ὥραν" φυγεῖν τε ἐκ Σάµε, 

ὶ Ηροδύτῳ τῷ ἱστορικῷ παρεθρεύσαντα 
λόγ ων ἐρασῦ ἥνα" ὅ αινὸς αὐτὸν καὶ παιδι- 
κά γεγονέναι φασίν. ἐπιδέσθαι δὲ ποιησικῇ 

«καὶ τελευτῆσαι ἐν Ἠωκεδονίᾳ παρὰ ρχε- 
λάῳ τῷ τότε αὐτῆς ῥασιλεῖ, ἔγραψε δὲ ταῦ- 

Χοζίας — χολῶσι 

τα, τὴν «4θηναίων νίκη» κατὰ Ἐέρξος, ἓγ 
οὗ ποιήµατος κατὰ στίχο» σταχζρα χρισξν 

ἔλαβε, καὶ σὺν τοῖς Ομήρου ἆναγωώσκεσθαι 
ἐν ίσθη. 

ΜΚΟ 
µατα αὐτοῦ φέρεται, 

χοιρῖναι κό] γΧαι ϱαλάσσιαι, αἷς καὶ ἐν 

τοῖς δικαστηρίοις ἐχρῶντο "49 ήνησι. καὶ ς 

δρὶξ τοῦ χοίαου. (Α Vesp. 948) 
τῶµαι διὰ τῶν» σανίδω» μετὰ χοιρίνες πε- 
ριελ εἴνι) 

χοιρίων πυστηρικῶν». ἐν τοῖς με σττ- 
οίοις τῆς «{ήμπτρος χοῖρος ἐν ύετο" ἀνάκχειται 
γὰρ τὸ ζρον τῇ θεῷ Φ0]ν. Α Ach. τά). 

χοιρογρύλλιος ὕστριξ, ἁκανὸόχοιρος. 
τουτέστιν ἐχῖνος χερσαῖος. 

Χοιρόυλιψ"' A Νορ. 1255) 
τιεδανὲ καὶ χοιρόθλιμ. 

χοιροκομεῖον πλεκτὺν ἀγγεῖον, 
τοὺς νέους ἔτρεον χοίρους περιδήῄσαντες. 
ἢ ὁ πάτταλος ἐν ᾧ Φεσμεύοντες τοὺς χο 

ρους ἔτρεφον. ριστοφάνης (1μγ5. 1013) πι 
τῆς πάρτης οἵδε πρέσβεις ἕλκοντες ἑπίρας 
χωροῦσιν, ὥσπερ χοιροκομεῖον περὶ τοῖς γ΄ 
ροῖσιν ἔχοντες, ἐπ εὶ — ἐγκεκολπωμένα 

τὰ ἱμάτια ἔχοντες. 
χοῖρος τὸ ζῴον. 

τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. 

΄ . -- - . ΄ 

«Ίαμιακά. καὶ ἄλλα τινά ποις- 

.. 5 
οττίυ χιτ 

1 ζ 
(ω οττὸς 

ἃ | 4 

εν — 

παρὰ Ἰορινθίοις ος 
ἔνφεν καὶ παροιµα 

''4κροκοριωθία ἔοικας χοιροπωλήσευ», ἄντι 
τοῦ ἔοικας µισθαρνήσειν ἐν Λορύθῳ: 
λαὶ γὰρ ἐκεῖ ἑταῖραι. 

χολάδες τὰ ἕντερα: ἐν ἐπιράμματι 
κ. .”.) .. ⸗ * J 

(ΑΡ 68/) ᾽ἀνειβίων τὲ πολλιέκες ἐγχείην 111: 
σαμιένι’ χολάδω». 

- ἕ. 
χολαῖον Ἠπαρ. 

λολαργέω». λολαργεῖς ὀὁῆμος τῆς {τ' 
τικῆς. ἡ εὐθεῖα λολαργεύς. 

χολέρα. καὶ χολεριῶ ὁῆμα. 
’ — χοληδόχον ἀγ}εῖον. 

/ 4 X * 

Χόλικες τὰ παχέα ἕντερα τῶν Ἰοῶν. 
ταῦτα δὲ οὐχ ἱεροῦντο ὡς τὺ ἄλλο σῶμα. 

Γ η. ΄ μα * τωές δὲ χόλικά φάσιν εἶδος ἰχθύος (κ. ἡ 
Ρας. 710). Φηλυκῶς δὲ ἡ χόλιξ. 

λολλεῖδαι ὀῆμος τῆς {εονι έδος. Ἡκη. 

λολοδογαμόρ ἐδνικόν. 

χόλον ὀργήν, ἀλλὰ πρόσκαµρον, παςυ 

τὸ χεῖσθαι. 

χολῶ ὅοτικῇ. 
: ’ 3. Ἅ Ν μ Χχολωσέμεν εἰς ὀργὴν ἐμβαλεῖν «σαι. { 

78). 

χολῶσι (Α Nub. 830) 

μι 

"ἐς τοσοῦτυν µε 



Χόνας --- 

2 ε(ῶν ἐλήλυθας ὧστ' ἀνδράσιν πείδῃ χολῶσι.”' 
Ἀόνας ὄνομα ἔθνους. 
χονδρῖτις σείδαλις. 
Χόνδρος τοῦ στομάχου τὸ ἔντερον. καὶ 

χόνδροι ἁλῶ» ὑρόμβοι, παχὺς ἅλς, 
χονσά παρὰ Βουλγάροις οἱ κλέπται. 
που ἀνατετραμμένου χούς"' “4ριστο- 

φάνης (Ρας, ο, ἀντὶ τοῦ ὠνακαμφθέντος, 
ἤ κενωθέντος εἰς Υῇ», ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς πό 
τοις σφαλλόμένοι ὑπὸ µέθης ἐν τῷ ὕπιρε- 
τεῖν. καὶ παίζοντες τὰ τοιαῦτά φασι. 

υ χοός διξέστου" χοῦς γὰρ δύο ξέσται, 
χοεὺς σὲ ἕξ. «4ριστοφάνης hesm 353) *6 
τις κάπηλος ἤ καπηλὶς τοῦ χοὺς ἢ τῶν κυ- 
τυλῶν τὺ "όμισμα ὁιαλυμιαίνεται. 

χύρδενε τέμνε, τοτέστι σύμπλεκε ἀλλή- 
λοις καὶ συγκύκα" τὰ γὰρ ἔντερα τῶν» τετρα- 
πόδω» χορδὰς καλῦσιν. ἀπὸ τῆς τέχνης οὖν 
τοῦ ἀλλαντοπώλου τὸ ὄνομα εἴρηται, ὥσπερ 
γὰρ γεμίοεις καὶ πληροῖς τὰ ἔντέρα παντὸς 
τοῦ υράµατος, οὕτω Χύρδευε καὶ τάραττε 
καὶ τὰ πολιτικὰ καὶ συντάραττε καὶ συμ" 
ϱό ρα τὰ πράγματα, ' ὑπογλυκαίνων ῥημα- 
τίοις μαγειρικοῖς,' ἠδύσμασι χρώµενος καὶ 
ἀρτύων» κακίαις Geh. Α Ἐφ 314). 

χορδή νευρά, καὶ τὸ παχὺ ἔντερον τοῦ 
προῤάτου. 

Χορείαν οἱ παλαιοὶ τὴν μετὰ ᾠδῆς ἃ ὄρ- 
Χησιν. δύο δὲ--- συσφαιριστής (οί ν. ὄρ- 
χησις). καὶ χορεῖον ᾗ χόρευσις. 

χορευτής ἐπιστήκων. 
χορηγία ὁύσις. καὶ Πολύβιος "μὴ οἷον 

κατὰ Ψάλατταν τὰς παρασκευὰς καὶ τὰ χο- 
οήγια παρακομίζειν τοῖς στρατοπέδοις, μηδὲ 
ἐπὶ ὑποξυγέων, ἀλλ' ἐν ταῖς πήραις ὀέχ᾽ 
ἡμερῶν ἔχοντας ἐφόδια.. καὶ αὖδις Πολύ. 
βιος (οί. ν. ἐσπούδαζον) "καί τις ἦν περὶ 
τοὺς πλείστους καλλωπισμός, ὑπερέχων τη» 
ἐκ τοῦ βίον χορηγία», Ὀποντέστι παροχή». 

Χορηγός ὃ τοῦ χοροῦ ἡἠγούμενος καὶ 
ὁυτήρ. 

χορηγῶ δοτικῇ. 
χορίαμβος μέτρο» στίχων. 
χορικός ὁ τοῦ χοροῦ ἐξάρχω». 

τος ἢν “4γάδων, ὃς ὑποκριτικὰ µέλη ἐποίει 
καὶ αὐτὸς ὑπεκρίνετο" διὸ καὶ χορικὰ λέγε- 
ται (οἱ, v. μύρ ομη5). 

Αορίλη ἡ Εκάβη (an λοιρίλη). 
Χόριον τὸ κάλυµµα τὸ συγγενόµενον ἐκ 

τῆς κοιλίας τοῖς βρέφεσι. 

τοιοῦ- 

Χοσρόύης 1129 

χοροῤατῶῷ τὸ εἲς χορὸν βαίω. 
(χοροδέκτης ἆ ὁ τοῦ χοροῦ προεξάρχων" 

“ὥσπερ οὖν παρά ἔινος χοροδέκτου λαβεῖν 
τὴν στάσιν' (οἱ, ν. ἀσκὸς Άτησ.), 

Χχοροῖσι τῶν τραγῳὺῶν ἄχθεται,) ὴ ἐπὶ 
τῶν πειμώντω» ὡς μακρῶν ὄνεων τούτω». 
Αριστοφάνης (Αν. 791) ἵείτα πεινῶν τοῖς 
Χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἠχύετο, ἐκπέιόμενος 
ἂν οὗτος ἠρέστησεν ἐλθών οἴκαδει” 

χοροιτύπ ος ἐν τῷ χορῷ τύπτων. 
χορὸ»ν ὁέδωμι ἐν ἴσῳ τῷ εὐδυκιμεῖν 

καὶ νικᾶν' παρὰ γὰρ τοῖς 4θηναίοις χοροῦ 
ἐεύγχωνον χωμῳδίας καὶ τραγῳύδίας ποιηταὶ 
οὐ πάντες ἀλλὰ οἱ εὐδοκιμοῦντες καὶ δοκι- 
μασθέντες άξιοι. 

χορός τὸ σύστημα τῶν ἐν ταῖς ἐκκλη-α 
σίαις ἀθόντων. διηρένησαν ὐὲ οἱ χοροί τῶν 
ἐκκλησιῶν εἰς δύο μέρη ἐπὶ Κωνσταντίου 
τοῦ υἱοῦ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ 
Φλαβιανοῦ ἐπισκόπου "4ντιοχείας, διχῇ τὰς 
ψαλμοὺς τοὺς 4 αβιδικοὺς ««δυντες, ὅπερ ἐν 
“ντιοχείᾳ πρώτο» ἀρξάμενον εἲς πάντα πε- 
ριῆλῦε τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα. 

χορός καὶ οἱ χορευταὶ καὶ 
ἐν ᾧ τὸ “σύστημα τῶν χορευτῶ», 
5 500) ἐν δὲ Χορὺν ποίκιλλεν. 

χορὸς τραγικὸς ἐκ (έ προσώπων», χοβὸςα 
χωμικὺς ἐξ κὺ΄ Geh. AFd. 586). 

Χοροστατῶ» χοροῦ κατάρχω». 
χορτάζω γενικῇ. 
χορταῖος ὁ δὐασὺς καὶ μαλλωτὸς 
λορυμαῖοι ἔθνος. 
Ἀοσβῤίας ὄνομα κύριον, ὁ ὑπὸ τοῦ ἀρ- 

Χιερέως Φινεὲς συνδιαφΦαρεὶς τῷ Ζαμῤρῇ 
Numer. 25 14). 

λοσρόης ὃ ΠΠερσῶ» ῥασιλεύς. ὑμνοῦ- 
σιν αὐτὺν καὶ ἄγανται πέρα τῆς ἀξίας μὴ 

ὅτι οἱ ΠΠέρσαι, ἀλλὰ καὶ ἔνιοι τῶν Ῥωμαδων 
ὡς λόγων ἐραστὴν καὶ φιλοσοφίας τῆς παρ’ 
ἡμῖν ἐς ἄκρον ἐλθόντα, µεταβεβλημένων» αὐ- 
τῷ ὑπό τον ἐς τὴν Περσίδα φωνὴν τῶν 

ὁ τόπος, 
Ὅμηρος 

χιτώ», 

* — ή 4 * 

"Ελληνικῶν συγγραμµάτω». καὶ τοίνυν ασὶν 

ὅτε δὴ ὅλον τὸν Ἀταγειρίην καταπιὼν εἴη 
μᾶλλον 1 ὁ ῥήτωρ ὁ {Παιανιεὺς τὸν Ὀλόρα, 
τῶν τε Πλάτωνος τοῦ "ρίσεωνος ἀνωπί- 
πλησται δογμάτων», καὶ οὔτε ὁ Τέμαιος αὐ- 
τὸ» ἀποδράσειεν ἄν, εἰ καὶ σφόδρα γράμ- 
— — πεποίκιλται καὶ τὰς τῆς φὐ- 

σεως ἀνιχνεύει κινήσεις, οὔτε ὁ Φαίδων ὅτε 

ὁ Γοργίας, οὐ μὲν οὖν οὐδὲ ἄλλος τις τῶν 
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λαφυρῶν καὶ ἀγκυλωτέρων διαλόγων», ὁποῖο γλαφυρῶν καὶ ἀγκυλωτέρων διαλόγων, οποῖος 
- .. J ι 9 , 

ὁ Παρμενίδης, ἐγὼ δέ φησὶν «1γαθίας ὦ 
κε η * * — 

98) ὕτως αὐτὸν ἄριςα ἔχειν παιδείας, καὶ ταῦ- 
— 2 ιτ, 

-” 

τα τῆς ἀκροτάτης, ἔκ ἄν ποτε οἴην εί». πῶς 
7 2 * — 

μὲν γὰρ οἷόν τεήν τὸ ἀκραιηνὲς ἐκεῖνο τῶν 
. . , 3 ⸗ 

παλιαιῶν ὀνομάτων καὶ ἐλευθέριο» καὶ πρὺς 
— — ’ 4 ’ ΄ γε τῇ τῶν πραγμάτων φύσει πρόσγορὀν Τέ 

}λώττηή 
- } 

πιος δὲ ἀνὴο ῥα- 
J , * , π , .. 

σιλείῳ τύφῳ ἐκ παίδων καὶ κολακεία πολλῃ 

* * / * 

καὶ ἐπικαιρύτατον ἀγρία τινὶ και 
* ⸗ — 

ἁμοισοτάκῃ ἀποσωίηναι; 

’ N — * 1 * — 
}εγιρυμένος, ὁίαιτάν τε λαχὼν ἐς ὅτι βα- 
ουτάτην καὶ πρὸς πολέμους ἀεὶ καὶ παρα- 

* — - ο 1 7 ὢ 3, 
τάξεις ὀρῶσαν, πῶς δὴ οὖν ὧδε ῥιῆὺς ἔμελλε 

J ⸗ κ. - 3 * 

μέγα τι καὶ λόγου ἄξιον ἐν τοῖσδε ἀπόνα- 
— — — 

σόι τοῖς ὁιδάγµασι καὶ ἐνασκηθῆναι: εἰ 
* 1 ή , » 3 ε; * 

μὲν οὖν ἐπαινοίη τις αὐτὸν ὅτε δὴ ῥασιλεὺς 
J * — ΄ ᾿ 

γε ὦν καὶ Πέρσης, ἐθνιῶν τε τοσούτων καὶ 
... * -. * * — — 

ποιξέ(ων μέλον αὐτῷ, ὃ δὲ έᾳ (ετο }ῶν ὅμως 
᾿ ’ 7 * . — —* 

ἁμηγέπῃ ἀπογεύεσθαι λόγω» καὶ τῇ περὶ 
.) 

η 
ν ον * * 3 * ⸗ - 

καὶ ἔγωγε τὸν ανδρα καὶ μείζονα είην τῶν 
μα ο 4 4 J 
ἄλλων βαρβάσων». ὅσοι δὲ λίαν αὐτὸν σοφὸν 

-- ’ .. .. αἩ 

ταῦτα γάννυσθαι δόξη, Ἑυνεπαιρέσαιμι ἂν 

— / ) —* 4 
ἀποκαλοῦσι, καὶ μόνον οὐχὶ τοὺς οποι ποτὲ 

.. ς ᾽ 

ὑπεοβαλλόμενονς, ὡς καὶ 
” ΄ * 

ἁπάσης τέχνης τε καὶ ἐπιστήμης τὰς ἀρχὰς 
—* ή ον * 

καὶ αὐτίας διαγινώσκειν, ἐκεῖνοι ἂν μάλιστα 
— ⸗ * — 

(ωρα εἴεν οὐ τῶν» ἁληνῶν ἐστοχασμένοι, 

4 ⸗ 

πεφιλοσοφηκότας 

όν δὲ τῇ τῶν πολλῶν ἑπόμενοι φήμη. 

χοῦς δανάτου ὁ τάφος, ἅτε δὴ χων- 
νυμένω» τῶν Φαπτομένων' «{αβίδ κι εἰς 

χοῦν ο ανράτου κατήγαγές με” (Theodoret. in 

Ρε, 51 10). 
Χου σ{ ὄνομα κύριο». 
Σραΐνει» αἰτιατικῇ μµιαίνειν, μολύνει», 

ῥηποῦν, 

Σραίσμωσιν ὠφελήσουσι. Ἠοπι. «4 506. 
χθεία ὑπόθεσις, πρόνοια" (Ῥο]νο. ὃ 70) 

δὲ ὑπελάκβανεν ὑγιασθεὶς ἐκ τοῦ τραύ- 

µατος ἆλιθινὴν παρέχεσθαι χρεία» τοῖς κοι- 

»οἲς πράγµασι.' καὶ παροιμία ᾿᾿χρεία διδά: 

σκει, κάν ἄμουσος ᾗ, σοφὸν Ναρχηδόνιον. 
τονἹέστι» ἐνδεχομένην ἐκ τοῦ καιροῦ ποιη- 
σάκενοι τὴν ἐπίνοιαν. 

χοείειν τύπτειν (4η χρίειν). 
χρείη δέοι, 

, ε , 
χρειώ ἡ χρεία. 
χρείω τὺ 7ριηομοδοτῶ, 

μόνον καὶ παρατιπικοῦ" 

ρ 

»εστώτος 
3 

ἐν 

τῶν λοιπών 
3 14 

ἐπί 
. — 

διὰ τοῦ 1). 

Χθείω τὸ μαντεύυμαι, διὰ διφδόγγου" 

— — ——— — — — — ——— — — —— ——— — — — — —— — — — 

— 

| τὸ χρῄζεις καὶ δέη 

χοῦς Φανάτου -- χρύ 
4 

ἑ κιέλλων διὰ τοῦ η, 

ίφω διὰ τοῦ α. 
Ἀρεμέτης ὄνομα ποταμοῦ. 
χοεμετίζει ἦχον τῷ στόματε εποτελεῖ. 

Ἱπτάρνυται καὶ χρέµπτεται ὁμοίως. ' Culian 
or. 7 p. 200) "τὴν ἀρχὴν ὁπόθεν εὑρέθη ὁ 
αὔθος, κιιὶ όστις πρῶτος ἐγεῦρε», οὗ μά]- 
λον εὗροι τις ἂν Ἶ εἴ τις ἐπιχειρήσειε τὸ, 
πο τον πταρέντα ἦ Ζει άκεενον ἀναζτ- 

τεμ.) 

ρε εθίατρο», ἢ ὅτι εἰσιόντες εἲς 
τὸ Φέατρον χρέμπτονται, ἢ ὅτι χρεμπτόμε- 
νοι ἐκρβάλλοντωι. 

Σθεοκοπεῖται ὑπὸ χρεῶν» ἐνοχλλεῖται" 
MDiodor. 30 38) τῆς παρὰ τοῖς 

χρεοκοπίας κατὰ τὴν Θεσσαλία» ζηλωδείσης, 

καὶ πάσης πόλεως εἲς στάσεις καὶ ταραρὰς 

ἐμπιπτούσης. 
2οεολυτῶ. 

χρέος. παρὰ τὸ χρειῶδες λέγεται. χρέος. 
καὶ ἡ χρειὼ παρὰ “ριστοφάνει ch. 4531’ 
πτέ δ᾽, ὦ τάλας, τᾶδ) ἔχει τᾶ πλέκας χρέος: 
λέγει δὲ σπυρίδος. 

χρέος τὸ δάνειον. καὶ χρεῖος. 8 
χρεών εἱμαρμένον, τέλος ζωῆς. An 

νός '᾿ἐπεὶ δὲ ἐς }ῆρας ἀφίκετο, τὸ κου; 
τῇ πεπρωμένῃ ) χρεὼν ἐξέτισε καὶ τῆς προσ. 
ηκούσης κηδεύσεως ἔτυχε.' τὸ δὲ χρεών» µι- 
τοχή ἐστι», ἀπὸ τοῦ χρῶ χρέω γινόμενο: 
οὐδέτερον χρέον. παριωτροπὴ δὲ παρηκολού- 
Φησε τοῦ τόνου, καὶ κατὰ “ττικὴν ἔκτασιο 
ἐτράπη τὸ ο εἷς ω, καὶ ἔστιν ἄκλιτον. τὰ 

δὲ εἲς ον ἐπιρρήιατα διὰ τοῦ ο κικρῦ χρ- 

φεται πλὴν τοῦ χρεών» καὶ ἐμποδών. 
χρεῶν ἀποκοπαί, ὅταν τὰ ἐπκὸ τῶν 

πενήτων ἀφαιρεδέντα (απ ὀφληθέντα) ἄφε 
σι» λάβωσι. 

Σρεώστης ὁ δανειστής. 
χρεωφειλέτης ὁ χρεωστῶ». 
Σρή ὀξυτόνως δεῖ, χϱῇ δὲ περισπωµεένως, 

τὸ ὑποτακτικόν, σηµαίνει τὸ δέ Εὐπολις 
ῑξίν ᾿"ἐγὼ τελῶ τὸν µισθό», ὄντιν ἄν χρΓ.᾽ 
χοή» δὲ σὺν τῷ ν καὶ περισπωµένως τὸ πα: 
ρεληλι δὸς τὸ ἔδει. λέγουσι δέ ποτεκαὶ χορῦ- 
σθαι ἀντὶ τοῦ δεῖ. Φερεκράτης «Ίήροις "τὸ 
ὁ) ὄνομά μοι κάτειπε, τί σε χρῇσόαι κα: 
λεῖν,' «άριστο άνης «{πμνίαις "ἡ καρδία τι 

τίς; ἀλλὰ πεῶς χρῆσύαι ποιεῖν, χαῆς δὲ 

Νρατῖνος Ἀόμοις '"ῖ, 
7ὰρ δή σοι πάρα μὲν Φεσμοὶ τῶν ἱκαετέρων 

ὅ ὁ χρήσω. χρίω δὲ τὸ 
άλε 

«ἄἰτωλοῖς 

* 
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εάρα ὃ᾽ ἄλλ' ὃ τιχρῆς.' χρείη δὲ τὸ δέοι | κλέος τὸ τῆς παρθένα ἦκον, καὶ ἐδέοντο 
Ηλάτων Εὐνθύφρονι (ρ. 4) "πευσόμενοι τοῦ 
ἐξτιγητοῦ τί χρείη ποιεῖν. 

Ζρήζω γενικῇ Φέλω. 
ε Ζροῆμα πρᾶγμα, ἡ κτῆμα, πλοῦτος, οὐ- 
σία, λήμμα" GMenand. ρ. 416 Nieb.) τὸ δὲ 
Φιωμιάτιον ζοφῶδες ἦν καὶ ἀδιατύπωτο», καὶ 
ὥρα Φέρες ἐς τὰ μάλιστα ἀνάρμοστον, ὡς 
δοκεῖν εἶναι τὸ χρῆμα εἰρκτήν.” καὶ αὖθις 
(εε. γ. Εὐτρόπιος) 'Ὁ δὲ κατέσεισεν ἅπαντα 

καὶ κατεβρόντησεν ἐς τοποῦτον ὥστε ὁ τᾷ 

ιύθε | Σαλμωνεὺς μικρόν τι χρῆμα πρὸς αὐ- 
τὸν ἦν. Ἰουλιανός ' πρὸς τὴν "Ερκυνίαν 
ὕλην — καὶ εἶδον ἐγὼ χρῆμα ἐξαίσιον. 
/δοὺ γοῦν σοι Φαρρῶν ἐγὼ ἐγγυῶμαι ή 
ποτε ὤηδαι τοιοῦτον μηδέν, ὅσα γε ἡμεῖς 
ἔσμεν, ἐν τῇ Γωμιαίω». ἀλλ εἴτε τὰ Όεττα- 
λικὰ Τέμπη δύσβατα νομίζει τις εἶτε τὰ ἐν 
Φλερμοπύλαις εἴτε τὸν (ιέγαν καὶ διωλύγιον 
Tuũgor, ἐλάχιστον ἴστω χαλεπότητος ἕνεκα 
ερὸς τὸ ᾿Ερκύνιον τοὔνομα.'' καὶ Εὐνάπιός 
«Γησιν (p. 106 Nieb.) “oOd δὲ τὰς δυνάμεις 
ή Φροισε, τὸ χρῆμα τῆς διαβάσεως ἐπισπέρ- 
χω» ἤδη καὶ συμβιαζόμενος, καὶ πλὴν ἆγα- 
ὕλῆς ψυχῆς σῶμα οὐκ ἔχων. 

ν΄ Ζρθῆμα πρᾶγμα ᾽μέα τι χρῆμα καὶ 
ἑλαυμάσιον ἀνὴρ καὶ ψυχὴ δεόντως ἁρμο- 
οΦεῖσα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς σύστασι», πρὸς 
ὦ τι ἂν ὁρμήσῃ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἔργων., καὶ 
«ὖθις ""εἰκάζειν ἂν βοῶν ἀγέλῃ µεγίστῃ τὸ 
2ρῆμα"' περὶ ῥαρβαρικῆς παρατάξεως ὁ λό- 
2ος. Ηρόδοτος (7188) '"ἠν τε τᾶ χειῶνος 
χρῆμα ἀφόρητον., καὶ 4ριστοφάνης (Ναλ. 1) 
“Ἱτὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον, ἀπέρωτον, 
ὑηλαδὴ τὸ ἔκταμα, τὸ μέγεθος. ἔθος δὲ τοῖς 
"4 ετικοῖς ἐπαγωγῇ χρῆσθαι, οἷον, ἵππος σπά- 

νιόν τι χρῆμα, 2υνὴ κακόν τι χρῆμα, καὶ 
ἐπὲ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὧν ἂν ἐξαίρει» βέ- 

λωνται. "ὃ δὲ χρημάτων οὐκ ἦν εὔπορος, 
οὐδὲ ὅσα ἂν ἐξήρκεσεν ἑτέρω πρὸς τὴν τᾷ 
ἀναγκαία βίω διαγωγή», ἐδὲ τοσαῦτα κεκτη- 
μένος. 

ο Ζ2ρῆμα χρῆσις' Ἰώσηπος (Δ.Ι.189 2) 
δὲ σάῤῥατον ἁργία παντὺς χρήματος — 
τοῖς Ἰουδαίοις τιμιωτάτῃ.. καὶ αὖθις “κιν- 
ὀυνεύει ἀποσβῆναι τῆς ἀληθείας τὸ χρήμα.) 
καὶ χρήματα παρὰ Ηροὐότῳ ἀντὶ τὸ πράγ- 
µατα" χρήμασιν ἐδωρήσατο,” 

χρῆμια οἰκτρόν ταπεινοί, ἑἐλέης ἄξιου 
”'Πιῤύων δὲ πρέσβεις, χρῆμα οἰκτρύν, κατὰ 

ἦν 

λύσιν τινὰ τῇ λοιμᾷ λαβεῖν.", 
χρήματα χρήµατ ἀνήρ, πενιχρὸς ὁ) 4 

ἀδέποι ἐσθλός᾽ ἐπὶ τῶν διὰ πλοῦτον εὐη- 
µεράήντω» “4ριστόδημός φησι. µέμνηται τᾶ 
ριστοδήμη καὶ ο ὡς γὰρ δήποτέ 
φασιν 44ρισεύδημον ἐν Σπάρτῳ λόγον οὖκ 
ἀπάλαμνον εἰπεῖν, χρήκατα”. καὶ τὰ ἑξῆς. 

καὶ αὖθις Αριστοφάνης Υ esp. 605) ὂκ οὐ) 
4 τι 2οζμιά — ποιεῖς, σκέψαι τοίνυν ὡς ἐξόν 

σοι πλετεῖν καὶ τοῖσιν ἅπασιν, ὑπὸ τῶν ἀεὶ 

δημιζόντων.”. καὶ δοφοκλῆς (ΑΙ. 2688) " τέχρῆ- 
J * * * µια ὁρᾷς, «4ἶων; τί tirxo] ἄκλητος οὐδ' ὑπ 

ἀγγέλων κληθεὶς ἀφορμιᾶς πεῖραν, οὔτε τη 
χλέων σάλπιγγος: ἀλλὰ νῦν γε πᾶς εὖδει 

: , εν 8 , ΓΡ -- 
στρατός. ο ὁ εἰπε πρός µε βαί, ἀεὶ ὁ' ὑμ- 

νούμερα" γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέ- 
} J 227 ... ος 3 ’ ΄ 

ρει. κἀγὼ μαδοῦσ᾽ ἔληξ, ο ὁ) ἐσσύθη μό- 
νος. 

* 4 1 * * {/ * b 

χοήµατα χρήµατ ἀνήρ. αὕτη ἆπο- 
* ε 5 - 

φθεγµατική ἐςιν, ὡς τὰ παραγγέλµατα τῶν 
 σοφῶν. µέµνηται αὐτῆς Πίνδαρος καὶ 
4) -- έ — * — * * Ἱ 4 ⸗ 4λκαῖος, ὁμοία τῇ ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι, 
καὶ τῇ τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα, καὶ τῇ γνῶ- 

δι σαυτόν, λεχθῆναι δὲ αὐτὴν "λκαῖος μὲν 
ὑπὸ 4ριστοδήμου τοῦ Ὑπαρτιάτου φησί, 
ΠΙίνόαρος δὲ ὑπό τινος «ἀργεία τὸ ὄνομα, 
ο ⸗ 5 2 34 * — 

t λέγω». ὁ δὲ 4ριστόδημος ἐγκαταριὸμεῖ- 
ται τοῖς ὃ' σοφοῖς ὑπὸ τινῶν. 

χρηµατίζει δοτικῇ ἀποκρένεται, πρᾶγ- 
μα ὁιοικεῖ. ὅτως ἁππιανὺς ὁ ἱςορικός"' τοῖς 

πρέσβεσιν ἐχρημάτισε. 
... αν 4 , Σ. , 

χρημµατίζειν ἐςὶ τὸ λόγεας διδόναι ἆλ- 
λήλοις. 4ριστοφάνης δέ «Τι. 984) ΄"καὶ χρη- 

µατίζειν πρῶτα περὶ Πὐριπίδα, ὃ τι χθὴ πα- 
Φεῖρι 

* * — 

Σρηματίζεσναι χρήματα πράττεσιά:. ἃ 

ἐὰν δέ Ἰ ἡν λέξιν ἐνεργητικῶ . ἂν δέ τις εἴπῃ τὴν λέξιν ἐνεργητικῶς χρη 
— 3 2244 ΤτΕ * 

µατίζει», θκέτι τὸ αὐτὸ δηλοῖ, ἀλλά τὸ πράγ- 
— . - κ 

µασι χρῆσθαι, οἵον φαμὲν ᾿᾿χρηματίζει ἡ 
. * * ΄ 

βευλὴ καὶ ὁ ὁῆμιος, οἷον πράγµασι σχολά- 
ζ ζει ἀφ ἃ χρήματα τὰ πράγματα. 

χρηματίζεσθαι πλητεῖν. ᾿ ἀδὲ χρηµα:ὺ 
. ’ 

τίζοµαι" πάλαι γάρ µοι ταῦτα ἐδόχει καὶ 
ἐκ μειραχίω»ν λῆρος καὶ φλήναάφος” (εἴ, ν. 
ὑρέμματα). 

χρηματισάµενοι πραγματευσάμενοι, 
καὶ χοηµατίσαι μέν ἐστι τὸ πρᾶξαι, χρηµα- 

τίσασθαι δὲ τὺ κερδᾶναι παρὰ Οκιδίδῃ 

(Geh. Thuc. 1 87). 
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χοηµατισαμένω» χρήματα λαῤόντων" 

4ρριανός ''χρημιατισαµένων δὲ καὶ αὐτῶν 

τρίτη παρεγένετο πρεσβεία.” 

χοηματίσεσὃ αι χρήματα λαῤεῖν, Η. 

ρομέλα --- ῥίῤλας” (αἲ. ν. Ηροφίλα). | 

χρη άτισις χρημάτων» συναγωγή: ... 

λιωγύς ᾿ὃ δὲ τῆς ὡεοσυλίας τε καὶ άθέσμευ 

χθΙ/Ι«πίσεως διαφ θαρεὶς τὺν μισθὸν ἠνέγ- 

χατο τῦτον πικρότατόν τε καὶ πικρωδέστα- 

τον (απ φρικωδέστατον). 

Ζρηματισμός" ''πᾶσι δὲ συνετάττετο 
ποιήσασθαι τὺς χρηματισμέός,, τητέςι τὰς 

διοικήσεις. χαὶ αὖθις 'ὺ δὲ τὸς πρεσβευτὰς 

ἑτοίμως δεξάµενος ἐχρημάτιζε τύτοις, ἀντὶ 

τᾶ ἐκοινολογεῖτο, λόγης ἐδίδη. καὶ αὖθις 

ἐν Σρηατισμῷ δικαίῳ καταστάς. 

ὅτι φισὶ «{αμάσκιος τὸν χρηµατισμύν, 

τητέστι τὴν τῶν χρημάτων» συλλογήν, μηδὲ 
υ 

— J J 4 ; J 

{ανεῖσθαι τοῖς ἐν ἆδο πρὸς ῥοήΨειάν, ηδὲ 
8 η * 

την rorgur, ade τὰς πολυαράτας ταύτας τι: 
΄ ’ — 

µάς, ὧν δὲν προτιμῶσιν οἱ πολιτικοὶ καὶ 
΄ 4 . -- .. ..” 

σφύόρα ὑπὸ τῶν πολλῶν μακαριζόμενοι ὡς 
* 4 2’ - 3 έ ϕ Ἡ ΄ 

εὐδαίπονες, ὄντες γε τῇ ἀληδείᾳ κακοδαί 

µονες. 
χρηματιστής ποριστής. ὁ 

ῥᾳδίως χρήματα πορίζων ὕτω προσ; 7ορευῦ πε.) 

χρημάτων 

τι. κείται τὸ ὀνοιια παρὰ Ar σία. 

χρῃ μάτ ων. συνήὃως μὲν οἵ τε ἰδιώται | 

καὶ οἱ ῥήτορες τιρ ὀνόματι των ΧΑ, — 

ἐπὶ νομίσιασι χρῶνται άργυς οἵς καὶ χρυσία, 

καὶ ἐπὶ της όλης Μσίας τὴν λέξιν ταύτην 

τὸν ἀποκτείναντα ὗσιον εἶναι καὶ 

Φνήσκει», καὶ τὰ χρήματα αὐτᾶ πιπρᾶσθ αι.) * 

κεῖται δὲ ἡ λέξεις καὶ ἐπὶ πράγματος ἤ προσ- 

| 
| 

ή 

| 

., .. 

ἑταδκν' 

ώπη ἡ λόγο, ὡς «ἄντιῶν. τάσσεσι δὲ τὴν 

λέξιν καὶ ἐπὶ τῶν ἐμπορικῶν φορτίων. ὁ δὲ 

«{ὐσίας ἐπὶ τῇ χρυσᾶ κατασκευάσµατος τί- 

φησι, 

Χοημάτων χρυσᾶ, νομίσματος 

yorto χρημάτων μεγάλων ἑωνημιένοι.) 

b τος 

'Ηοόδοτος εἲς 

ἱτὸς ἐναντιωιλέντας 

Σοήμή χρεία καὶ σπάνις" 
τὸν βίον Ομήρα (14) 

- } -ϱ- 9 ΄ 
τῇ χοήμη αὐτθ. Ἱ -""ὅμως ἐν δωπωνήμασι 

* * ΄ 

µεγάλοις ἐγένετο, τοτέςι µετρίω πλότῳ καὶ 

περιασέ, 
- ΄ 

Σοῇ µοι μαντεύεται" Συφολλῆς El. 55) 
ες, * } — 

χρῇ µοι τοιαῦῦ᾽ ὁ Φοῖῥος, ὧν πεύση τά- 
χα. 

χςη” 
ορ. Ὦ) * 

ἔδει. καὶ ἐχρῖ» ἔπρεπι ε’ Gynes. 
᾿χρῆν δὲ μή, τὸ λεγόμενο», ἄστροις 

χρηματισαμένων -- χοησμός ᾳ 

τὰ καῶ ἑμᾶς σηµαίνεσθαι, μηδὲ τέ λέγε 

4 ἡμη πυνθάνεσθαι, ἀλλὰ μάλιστα μὲν ἔχεσ 

συ »όντας, εἰ δὲ μή, γράμμασιν ἁμετέροις 

ἐντυγχάνεινι 

χρῆναι πρέπει" 
χθαι παρ αὐτόν. 

χο ᾗς χρήζεις. ζήτει ἐν τῷ χρή. 

χο ήσασνδαι δωνείσασθαι. 

ὅτι τὸ χρῆσαι τᾶ δανεῖσαι αἴρετώσερον 

τὸ μὲν }ὰρ χρῆσαι ἐπὶ φίλων, τὸ δὲ δανεῖ- 

σαι πρὸς τὰς τυχόντας. 

χρήσιμον τὸ ἄγ «θό», ὃ τι χρήσιν εόφει 

λείας παρέχεται. 

χρήσιμον ὠφέλιμον" Polyb. 1 54) 

δὲ ὅτω διεφΦάρησα» ὡς μηδὲ τῶν νανα)}ίων 

μηδὲν γίεσδαι χρήσιμο», ἀλλ ἀχρειωθ ή ναι 

αὐτάς. 
χρήσιμο» πρᾶγμα ὃ τι χρείαν ὦφε 

λείας παρέχεται, εὔχρηιστον δὲ ὃ τι χρείαν 

ἐπαινετὴν ἀπεργάζεται. 

χρῆσις. χρῆσις λέγεται τῶν χρησίμω» 

τινὸς χρεία. χρή σιµα δὲ λέγεται τῶν ἆγα- 

Φῶν ἰδίως τὰ ὀργανικά. 

ὧν ὂν αἱ χρήσεις αἰρετώτεραι, καὶ αὐτᾶν 

αἱρειώτερα. εἰ γὰρ ἡ χρῆσις τᾶ πλήτε τῆς 

χρήσεως τῆς ἰαχύος αἱρετωτέρα, καὶ ὃ πλᾶ- 

τος τῆς ἰσχύος αἱρετώτερος (Α]εν. Aphrod 

in Τορ. 9). 
2ρῇσῦδαι διοικεῖσθαι, δαπανᾶν, κατα- 

— "τά τε ἐπιτήδεια παρεσκενακέναι 

«φθονα, καὶ ταῦτα προῖκα παρέξειν τῇ ςσρα- 

τιᾷ χρήησθαι.” 
χρήσθων ἀντὶ τῇ 

τει ἐν τῷ ὀρώντων. 
χρησμοδοτῶ καὶ χρησμοδότηιια΄ 

χρησμωςὸ ῶ δέ. 
χρησμός προφητεία. 

στρατηγὺς τῶν “Ρωμαίων, κατὰ τὴν της 
ἑ; Καρχηδόνας καδαίρεσιν Φαρσούντων Ἔω- 

µιαίων ὡς ἐν εἰφήνῃ καὶ ἡσυχίᾳ τὸ λοιπὸν 
διάξεσι τᾷ χρύνα, παρελθὼ» εἰς μέσες ἔφη 
"Ρῦν μέντοι πολέων ἀρχαὶ τὰ παρόντα: κιν 

ἔχοντες μήτε ὃς φοβή- 
καὶ ἦν χρησιιός, 

.” — J RV 2— 
χρηναι τάς 201 ““φι- 

’ 4 -. 

7ρήσύωσα». καὶ --- 

.ς - 

''ὁ δὲ Ῥχηπίων ὅν 

ὀυγεύσομεν γὰρ μὴ 
ῃ πι : ρα 4 

σοµεν μήτε ὃς (οῥηθώμεν. 
} * 1 , — 4 

ϐ λύγος"' καὶ αὐθις "τοῖς "4θηναίοις ἐκπίῃ- 
, 4 4 

τει χρησμός λέγω» δεῖν χοὰς τοῖς ἐκδίκως 
- ⸗ — — * . . — 

τῶν «ἰτωλῶν τεθνεῶσιν ἐπάγειν «νά πάν 
* { . 

ἔιος καὶ ἑορτὴν χυὰς ἄγειν' καὶ ἐκ τότε 
εὐθηνεῖτο τὰ τῆς «4ιτικῆς. ζήτει χρησμὸν 

— αι — 

ἐν τῷ δόρυ κηρύκειο». 



χρησμός) -- Χριστόδωρος ὃ 

** — — 

χαᾳησιός. ζήτει ἐν τῷ Τυρταῖος, καὶ ἐν 
τῷ ἀνεῖλε, καὶ ἐν τῷ Οὔλις, καὶ ἐν τῷ 
“ὔγεστος Καΐσαρ, καὶ τὸ τέλος τῇ τοιύτε 

Ζρησμᾶ ἐν τῷ Ἀκηπίων, ζήτει χρησμὸν }αυ- 
ιιάσιον ἐν τῷ «{αφίδας. χρησμὸν περὶ ἔρω- 

- .” Ν . τος ἐν τῷ «Πιογένης. ζήτει χρησμὸν περὶ «40- 
— * J 

γιέων ἐν τῷ «ἰγιες. ζήτει χρησμὺν καὶ ἐν 

τῷ ΟΙδίπης. 

20ησμω δεῖν Φεολογεῖν. 
Σρησμώδημα µάντευμα. 
2ρηστά χρήσιμα, καλά. 
2ρῇσται ῥανεισταί. 
χοῆῇῆσται. δύο σηµαίνει τὔνοια τάναν- 

τία" καὶ γὰρ τὺς δανειστάς, ὡς παρ Ἱσαίῳ. 
ν .. ΄ 

“4ριστοιάνης (Ναὺ. 939) Tnô γὰρ τόκων 
χρήστων τε δυσκολωτάτω» ἄγομαι φέρυµαι, 
τὰ χρήμα ἐνεχιράζαμαι.' ἐπὶ δὲ τῷ δανει- 
ζομένα «Πημοσθένης φησὶν (32 19) "οἱ δὲ 

Ἡ * } - } ε — 

δανεισταὶ τὸ ἐξ ἀἁργῆς ἠπατημένοι, ὅριοντες 
ἑαυτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων ἄνθρωπον πο: 

/ 2’ Σε 

»ηρὀ» χρήστη», ἄλλο δὲ εἐδέν. Harp. 
χρήστη» καὶ τὺν δανείσαντα καὶ τὸν 

δανεισάµενο». 
΄ ’ .. 

χρηστήρια τολµήµατα, πράξεις. Σοφο- 
— * ΄ ’ / 

κλῆς {(Αἱ. 330) “κείνη χοηστήρια τάνδρός,᾽ 
* 3. ὁ 9 έ͵ ⸗ 4 3 |] * ⸗ { τὰ διεφΦαρμένα ποίµνια παρὰ τὺ διαχρή: 

΄ . σασθαι αὐτά. χριστήρια δὲ τὰ μετ ἐλαία 
»  Ἡ , εε - M χεχρισµένα, ἐχρίορτο οἱ ἱερεῖς, διὰ 

τᾶ ι. 
- , Δ 1 4 4 J 3 χρηστήριον τὸ μάντευμα τοι τὸν χρη- 

σµό», τὸ χωρίον, τὸ ἱερεῖον. τὸ μαντεῖον δὲ 
δις, 

΄ Σ 6 * 91 1 κ.” 
χρήστης καὶ ὁ δανείων καὶ ὁ δανειζό- 

* ο. — — ⸗* * 
μένος. ὁ δὲ «4ριστοφάνης χρήστας ruc du- 
νειστὰς λέγει. ἡ μὲν γὰρ συνήθεια τὸς χρε- 

΄ — * .) 

ὠφειλέτας χρήστας καλεῖ, “9 ηγαἴῖοι δὲ τὲς 
’ * 2 

μὲν δανειστὰς χοήστας λέγασι, τὴς δὲ ὄφει- 
΄ . 

λέτας χρεωφειλέτας. Φωκυλίδης δὲ κατὰ τὴν 

συνήθεικν τὰς χρεωφειλέτας χρήστας καλεῖ, 
λέγων χρήστης κακῦ ἔμμεναι ἀνδρὺς ϱεύ- 

ειν, μή σ᾿ ἀνιήσειε διδὺς παρὰ καιρὸν 
ἀπαιτέων.) 

χροηστόν χρήσιµον' (Α Ῥας, 507) "' ἐμπο- 
λήσαντές τι χρηστὸν εἲς ἀγρὸν ταρίχιον.' 

4 c ⸗ 22 — 

χρηστός ὁ ἀγαθός' ἆγά- 
ὰἍ- «3 2 * 2 ’ .. 3 - c 

πης ἀλλ ux ἐξ ἀνάγκης. χοιστὸς δὲ ὁ ἐν 
. ” ΄ 4 ΄ 

ἐλαίῳ κεχρισµένος, καὶ Χριστός ὁ κύριος 

χαὶ Φεὸς ἡμῶν. 
»ῇ ’ 

χρησταργία ἀγαφθοεργία" 'Ἡ δὲ φεύγει, 

ἐπιδυμᾶσα ἀμείψασθαί ποτε ἐπὶ χρηςαργίᾳ 

190 
* * 

τὸν ἄνφρωπον. 
— * — — 

χοηστοῶς ἀνγτὶ τῇ φυλακτικῶς" «{ριστο- 

φάνης Ecel. 918) 4θηναίων πόλις, εἰ 
” .. 3 * * * 

tẽto χρηστιῶς εἶχεν, εκ ἂν ἐσώζετο, εἰ μή 
τε κιινὸν ἄλλο περιειργόζετο,”' ἀντὶ τῇ ἐφύ- 
λαττε τὸν ἀρχαῖον νόµο» καὶ μὴ ἐπολυπραγ- 

* 

μόνει καὶ τὰς καιὰς ἔφερε πολιτείας. 

χοίµμπτεται προσκνᾶται, πελάζει, ἐγγί- 
κ. .. * 

AP7 23) εἰ δή τις {Φιμένοις χρίµπτε- 
ε) . ται εὐφροσύνα., 

χρίοµαι αἰτιατικῇ ἀλείφομα. χρείω 
δὲ τὸ μαντεύομαι διὰ διφδόγγα, ἐπὶ ἐνεςῶ- 

’ J — 

τος μόνον" ἐπὶ δὲ μέλλοντος διὰ τῇ η. 
’ 1. . 1 

χρίσασθαι ἀλείμασφαι. Ἱ καὶ 
4 ΄ δ * ΄ .. 

σάµενο» χρίσασθαι κελεύῦει ἐλαίω. 

χρέσις. τὺ χρίσμα τῇ τῆς βασιλείας 
ε’ 4 

ἐλαία, ὅπερ οἱ προφῦται διὰ κέρατος ἔπιφε- 
΄ ., - ο. κ 4 Ι J 

ρύμενοι ἔχριον τοῖς βασιλεῖσι. καὶ ὁ «Παῤὶς 
τῆς μὲν χρίσεως ἠξιώθη ὁιὰ Σαλ. τὰ πι χρίσεως ἡἠξιωθηῃ ια -αμοήλ" τας 

"3 8 2 2 — * ς { 4 / δὲ τῦ λα ἀναγορεύσεις ἡᾗ Ἱστορία χρίσεις 
24 — μον 
ἀδιαιόρως «ὐνόμασεν (Theodoret. in 3 Regs. 

- —1 — 
qu. 15). καὶ αὖθις (ΑΡ 7 1) ""νέκταρι ὁ) εἰνά- 

λιαι Νηρηίδες ἐχρίσαντο, καὶ 
— ⁊ 3 “ς .. * 1 - 

Φῆκαν ὑπὸ σπιλάδι, ἀντὶ τῇ 

χρίσμα τὸ τῆς βασιλείας, 
, ’ 3 4 

εἲς ῥασιλείαν τρίτον ἐχρίσθη. 
. ο καὶ τὸν ἐν ἐλαίω κεχρισιιένον 

φήτην, χριστήρια δέ, μεβ ὧν ΓΗτη». χρισσηρι .Μεν ω 
8 ’ 

ογτο τὸ παλαιό». 

χριστιανοί. ἐπὶ Ἱλαυδίου ᾖασιλέως 
Ῥ J r 22 Ὁμαίων Πέτρα τῷ ἀποστύλε χειροτονήσαν- 

40 23* —29 τος Euòodioν ἐν rrioxt μετωνομάσθησαν 

οἳ πάλαι λεγόμενοι Ναζαραῖοι καὶ ἶ αλιλαῖοι 
χοιστιανοί. 

Ἀριστῖνα ὄνομα κύριο», καὶ Ἀρισίω» 
Ἀριστίωνος. 

* - ή 

Ἀριστόδωρος Οηῤαῖος, Ἱλλούστριος,ι 
., 3... π * —W —X 
ἔγραφεν ἰδευτικὰ δὲ ἐπῶν, καὶ θαύματα 

άποδυ- 

γέκυν ἀκταίῃ 
ἔγρισι. 
ὅτι ὁ «{αῤὶὸ 

καὶ σημαίνει 

καὶ τὸν προ- 
οἳ ἱερεῖς ἐχοί- 

τῶν ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ «{αμιανᾶ. 
Ἀριστόδωρος Πανίσκα, ἀπὸ Ἰκοπτοῦῃ 

— * 7' .. 5 

πόλεως τῆς «4ἠγύπτη, ἐποποιός, ἡκμαζεν ἐπὶ 
— -- ΄ η) 

τῶν ναστασίω τὸ βασιλέως χρόνων. ἔγρα- 
” * 3 vuer Ἰσαυρικὰ ἐν ῥιῤλίοις ς' ἔχει δὲ την 

* ’ / * 5 κ.) ’ - 
Ἱσανρίας ἁλωσιν τὴν ὑπὸ «ἄναστασίη τὸ ῥα- 

΄ 

σιλέως γενοιένην. πάτρια Ἰκωνσταντινονυπό- 
λέως, ἐπικῶς, ῥελία |. πάτρια Οεσσαλο- ᾿ .» {411 Γι 

νίκης, ἐπικῶς, ῥιῤλία κέ. πάτρια Νάκλης: 
ν J ⸗ 21 — ή ζ . 

ἔστι δὲ πόλις περὶ ΕΗλιόπολιν, ἐν Ἡ τὰ καὶ 
΄  - 3 — ” 

λόµενα φακα. πάτρια Ἠιλήτη τῆς Ἰωνίας, 
* * 

πάτρια Τράλλεω», πάτρια “φροδισιάδος, 
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ἔκφρασιν τῶν ἐν τῷ Ζευξίππῳ ἀγαλμάτων, 
καὶ ἄλλα πολλά. 

Ἀγριστός ὁ κύριος ἡμῶν καὶ «δεός. 

χρόα ἡ χροιά, ῥαρυτόνως ὡς ψύα. 

χροἳ δῆλα. ὅτι Φερεκύδη» τὸν σοφόν 

φασι {δειριάσαντα τελευτῆσαι, ὅτε καὶ Πυ- 

Φαγόρς παραγενομένα καὶ πυνθ ανομένα πῶς 

διακέοιτο, διαβαλόντα της δύρας τὸν δάκ- 

τιλον εἰπεῖν χρυἳ ῥζῆλα. καὶ τθντεῖθεν παρὰ 

τοῖς /1λολόγοις ἡ λέξις ἐπὶ τῶν χειρόνων 

τάττεται. οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ῥελτίστω» χρώµμενοι 

διαμαρτάνμσι (εξ. v. ἐπηλυγάζονται). 

χροιά. χροία δὲ παροξυτόνως οἱ «ἄττι- 
κοί (Α Nub. 1173) "ώς ἧδομαι πρῶτα τὴ 
χροίαν ἰδών.. ἡ δὲ κοινὴ ὀξυτόνως. χρόα 
δὲ ῥαρυτόνως ὡς ψύα. 

χρύμαδος, 
ΧἈρομίος ὄνομα κύριο». 
Ἀρύμωνος. 
χρόνος. οἱ φιλόσοφοι ἀσώματον αὐτὸν 

εἶνωί φασι, διάστηµα ὄντα τῆς τᾶ κόσμου 

κινή σεως, τούτου δὲ τὸν μὲν παρῳχηκύτα 

καὶ τὸν μέλλοντα ἀπείρᾶς, τὸν δὲ ἐνεστιῦτα 
πεπερασμένο», ἀρέσκει͵ 9) αὐτοῖς καὶ φύαρ- 

τὸν εἶναι τὸν κόσμον. ⸗ γὰρ τὰ μέρη 4 δαρ- 
τά ἐστι, καὶ τὸ ὅλον": τὰ δὲ µέρη τᾶ κόσμεα 

φδαρτά (εἰς ἄλληλα γὰρ μεταβάλλει), αρ: 
τὸς ἄρα καὶ ὁ κόσμος. καὶ εἴ τι ἐπιδεκτικόν 

ἐστι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον» µεταβολῆς, φθαρτόν 

ἐστι" καὶ ὃ κόσμος" ἐξαυχμδται γᾶν καὶ ἐξ- 
υὐὁατῦται (ιο. 1,. Τ 141). 

χρόνος γὰρ εὐμαρὴς Φεός, τετέςιν 
ὁ χρόνος εὐμαρῶς παρέρχεται. ἢἡ ὅτως" εὐ- 
χερής ἐστιν ὁ χρόνος ὥστε μετελθεῖν τοὺς 
ἀδίκας «86], Ὦ ΕΙ. 119). 

χρόνε πόδα ἀπὺ τὸ Εὐριπίδε" 4ριςοφά- 
»ης (η. 100 οἱ 514) ᾽᾽αϊδέρα «Γιὸς δωμάτιον 
ἡ χρόνα πόδα,.  ἀντὶ Εὖ ριπίδ τὸ ταῦτα 
λέγοντος. καὶ αὖθις ''χρόνε γὰρ ἄν σοι και: 

οὐ» ἐξείργοι λύγος” δοφοκλῆς (1. 12899)" 
ἀφαιρεῖται γὰρ τὴν εὐκαιρίαν τῶν μελλόν- 
τω» πραχύθηναι ᾗ τῶν λόγων ἀδολεσχία. 

χρούς σώματος" καὶ Ὅμηρος (Ν 0). 
J ὅπῃ χροὺς εἴσατο. 

ἀντὶ τᾷ ὁ χρώς, διὸ καὶ ο ας τὸ δὲ 

εἴσατο ἑφάνη. (ΑΡ 6 979) "'λᾶσαι ὃ) Ἰνωπῷ 
καθαρὺν χρόαω, ῥᾷδι ὁ᾽ ἐς οἴκας.' 

χρυσᾶ. τὸ ἁπλᾶ--- φοινικοῦν (οἳ, v. 
ἁπλῶ. 

χρυσάµπυκας χρυσοχαλίνες. 

ὀιήρηται ὁ Χθύος | 

, 

* 
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Χριστός -- Ἀρύσιπποφῦ 
. ζ ΄ 

Ἀρυσάνθδιος. ὅτος ἐκ Σάρδεων », η: 
⸗ 

λόσοφος" ὃν διὰ γραμμάτων κιεταπέμπετω 
4J 4 * — * * 

Ἰελιανός. ὃ δὲ κατὰ χώραν ἔμενε, tto ἐπε]- 

Φὸν αὐτῷ πράττειν ἐκ τὸ Φεία: ὃς γε οι 
πρὸς τὴν περιτρίχασα» 

π { - , 2* J 
έφερε τὸν ἑωυτῦ βίον, ἀλλὰ πάντα εἲς τὸ 

Φεῖον ὑπερτιῷεὶς ἐκεῖθεν ἅπαντα ἕπραττε. 
Ἀρυσαόριος ὄνομα κύριον. 
χρυσάορο»ν χρυσοφάσγανον, 

κίφαρο», Hom. () 256. 
χρυσαυγᾶντα ἀστράπτοντα, σίλῤοντα. 
χρύσειος χείρ καὶ χρύσειο» ἔργογ. 
Σρύσεος ὁ χρυισῆς. 

ψ - , * ε» ͵ 3 
ρυσῇ εἰκών. ὤμ»νον οἱ 49 ήἠνησιν ἂφ- 

* * 7 

χοντες, ἂν μὴ παρέλθωσιν ἐφ᾽ οἷς ἄρχεσι, 
χρυσῆν εἰκόνα αὐτῶν ἀναθήσειν ἐν ἄστε, 
ἐν ΠΗυ9οἳ, ἐν Ὀλυμπία. 

Ἄρυστές ὄνομα κύριο». λος 
ς - * 

χρυσηλάκατος ἡ καλλίοξος, ἡ χφε- 
σότοξος. Hom. Σ Τ0. 

χρυσήνιος κυρίως. η ἀπὸ μέρες καλή" 
δίᾳρος εὐάρμοστος. Hom. 3205. 

χρυσῆν σειρή». ὕτως ὑπὸ Ὀμύήρε τὸν 
ἡλιον λεγόμενο» ἐν Θεωιτήτω Πλάτων φισί 
. 1250). 

“ε ο 4 ⸗ 

χρυσίδιο» τὸ μικρὸν χρυσίο», εποχο- 
ριστικῶς, 

4 * 3 ΄ 

χθυσίζω τὸ χρυσὸν λαμῥάνω. 

Χρυσίππειοι µαθηταί οἵ τοῦ Ἂρυ- 
σίππα. 

Ἀρύσιππος “πολλωνίδου Σολεὺς 
Γωρσεύς, φιλόσοφος, μαθητὴς Ἰλεάνθους, 
καθηγισάµενος τῆς στωικῆς σχολῆς μετὰ 
Μλεάνόην, καὶ τελευτήσας ὁ καὶ γ΄ ἐτων 
ὑπὸ τῇ πιεῖν ἄκρατον καὶ ἰληγιᾶσαι, κατὰ 
ὑὲ ἄλλους ὑπὸ γέλωτος ἀπείρου, ἐπὲ ϱµ; 

’ η . . ΄ 
ὀλυμπιάδος. συντέταχε δὲ ῥιῤλία πλείω 

* ΄ . . 

ψ΄ φιλόσοφά τε καὶ ἱστορικὰ καὶ γραμμα- 
τικά. 

—J * * — ⸗ 

ὑτι ΧἈρύσιππος ὁ φιλόσοφος τοιούτεις τι] 
ρὰς ἠρώτα λόγας. 6 λέγων τοῖς ἁμεήτοις 
τὰ µεστήρια ἀσεβεῖ ὁ ὁέ γε ἱεροφάντις 

*— 2 εε ’ * 

τοῖς ἀμιήτοις λέγει" ὁ ἱεροᾳάντης ἄρα ἆσε- 

ῥεῖ, ὃ ἔστιν ἐν τῇ πύλει, τᾶτο καὶ ἐν τῇ 
οἰκίω" ἔκ ἔστι δὲ φρέαρ ἐν τῇ πόλει" οὐδ΄ 
ἄρα ἐν τῇ οἰκίᾳ. ἔστι τις κεφαλή, ἐκεύνῃν 

{ — * 2* * 4 ⸗ , 

δὲ εκ ἔχεις' ἔστι δέ γέ τις κεφαλή, ην οὐκ 
”, ή . ⸗ 

ἔχεις' οὐκ ἄρα ἔχεις κεφαλή». εἰ τίς ἐστι 
* * * 

ἐν ΙΜεγάροις, ἐκ ἔςσιν ἐν «49ήναις" ἄνοῶρι" 
πος ὁέ ἐφιν ἐν ΙΗεγάροις' ἐκ ἄρα ἐςὶν ἄν" 

3 J1 ..- 

καὶ καινή»ν ὅσξαν 

* 

7 70100- 



χουσίς — Χρυσόγονος 

ὥρωπος ἐν “4θήναις. εἴ τι λαλεῖς, τᾷτύ σε 
ειὰ ςόµατας διέρχεται" ἅμαξαν δὲ λαλεῖς" 
ἁμαξα ἄρα διὰ ςόµατός σε διέρχεται. εἴ τι 

} ΄ — * J ; 2 

εἰκ ἀπέβαλες, τῦτο ἔχεις" κέρατα δὲ ἐκ ἀπέ- 
βαλες" κέρατα ἄρα ἔχεις (Ώἱορ. 1,.7 188). 

χρυσές ἡ χρυσῇ φιάλη" (A Ῥας, 494) 
-.. ο }» { ε] * 22 2 - “. .. οι ὡς ἐλεήμων εἰμ αεὶ τῶν χρυσίδων, 

ἀνεὶ τῇ ᾗττων. 
η] * 4 χρυσίτης εἶδος λίδου. χρυσῖτις δὲ 

ΣΠ. πλὴν τὸ ἀετίτης, λυχνίτης καὶ ἀχάτης, 
τὰ δὲ λοιπὰ διὰ τᾶ α. 

χρυσόγεων τὸ ἔχον γῆν χρυσῆν χρυ: 
σόγειον δέ. 

Ἀρυσόγονος ὄνομα κύριον. 
ἐπιστολὴ «4ναστασίας τῆς μάρτυρος πρὺς 

«Ἀρυσύγονον. τῷ ἁγίῳ ὁμολογητῇ Χριστοῦ 
«Ἀρυσογόνῳ «ἄναστασία χαίρειν. εἰ καὶ μιά: 

7 1 x 8 
ζ 2* ή 

λιστα ὁ ἐμὸς πατὴρ τὰ εἴδωλα προσεκύνει, 
3 » } ς ⸗ J M J 
αλλ ἂν ἡ µήτηρ µα Φλακθία διὰ παντὸς 

- } .. 
ἐν χρισιανοῖς ὅσα, ἐξ ὅτου µε ἐγέννησε, χρι- 

στιανήν µε ἐποίησε. μετὰ δὲ τὸν Φάνατον 
- ΄ ζ J 

αὐτῆς ἐζεύχθη» ἀνδρὶ µιαρωτάτῳ, à τινὸς 
. 2 4 χάριτι Φεᾶ τὴν συνάφειαν διέφυγον, δεομένη 

τᾶ κυρίω ἡμῶν Ἰησᾷ Ἀριστᾶ νυκτός τε καὶ 
ἡμιέρως ῥυσθῆναι ἀπὸ τᾷ μιαρᾶ εἰδωλολά- 
τρ ἐκείνα, ὅστις τὴν ἐμὴν περιοσίαν ἑξῆς 
διαφαίνεται μετὰ μιαρῶν καὶ εἰδωλολατρῶν» 
ἀνδρῶν ἐξαντλήσας, ἐμὲ δὲ ὡσανεὶ φαρμα: 

* ⸗* ’ — 

κὸν καὶ ἱερόσνλον ῥαρυτάτη φυλακῇ παρα- 

δέδωκε», ὥστε µε τὴν πρόσκαιρον ἀπολέσαι 
ζωήν" καὶ οὐδέν µοι παρὲξ τῆς ψυχῆς περι- 
λέλειπτω. πλὴν εὔχομαι μετὰ τῆς τὸ Φεᾶ 
ἐλπίδος ἀποθανεῖν. ὅμως, εἰ καὶ καυχῶμαι 
ἐν τῇ ὁμολογίᾳ τὸ Ἄριστᾶ µε, πάνυ λυπῦ- 
ιαι ὅτι τὴν ἐμὴὶν περιωσίαν, ἣν πὐχόμη» 
περὶ τὸς ὁόλας τᾶ Φδεᾷ ὑὁωπωνῆσαι, ὁ µια- 

ρὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος δαιμονολάτραις ἐἔπι- 

χορηγεῖ, καὶ ἅπερ ἐγὼ ἐπιδόναι τοῖς τᾶ 9 εξ 
ὀόλοις | ἠχόμη», ταῦτα αἰσχροῖς καὶ ἀνοσίοις 
3 ’ * 4 Ν ο — 

ἀνώρωποις ἐπιδίδωσι. καὶ ὁιά τᾶτο παρακα- 
λῶ σε, ὀὔῦλε Ἀρισιῦ τὸ νεᾶᾷ, ἵνα σπεδαίως 

ὑπὲρ ἐμᾷ τὸν Φεὺν δυσωπήσῃης, ὥστε, εἰ μὲν 
προγινώσκει ὁ Φεὸς πιστεῦσαι τὸν ἐμὸν ἄν- 
δρα Πόπλιον εἲς τὺν Ἀριστόν, εἰ δὲ μή γεν. 

συγχωρῇῆσαι αὐτὺν ταῖς οἰκείαις ἐναπολέσθαι 
ἀπάταις, ἐκὲ δὲ ῥύσασθαι ἀπ αὐτᾶ. κάλ-͵ 
λιον γάρ μοι τὸ ἀποθανεῖν ἡ τὸν υἱὸν τοῦ 
Φεᾷ ἀπαρνήσασθαι καὶ τοῖς πιστεύυσιν εἲς 
αὐτὸν ἐμποδίσαι. αὐτὸς δὲ ὁ παντοδυνάςης 
Ἄριστὺς μαρτυρεῖ:. ὅταν ἁπαλλωγήσωμαι 

1100 
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τῆς πλάνης ταύτης, τοῖς ἁγίοις προσκαρτε- 
΄ 5 Ν « 4 * - 

ρήσω, καὶ τὰς ὑπὲρ αὐτῶν φροντίδας, κα- 
αι .. 9” ἐν. 

Φάπερ ἠρξάμιην, μέχρι παντὺς ἀναδέξομαι. 
ἔρρωσο ὁδλε τῇ φεᾶ, καὶ μέμνησό µη. 

ὁ δὲ Χρυσόγονος δεξάµενος ἔγραψεν ὅτως. 
τε πι” ΄ 2, / 3 / * 
Ἀρυσύγονος «4γαστασία χαίρειν. χειμαζο- 

μέν σοι ταῖς Φυέλλαις τοῦ ῥίου ὁ ἐπὶ τῶν 
/ - 

κυμάτων ῥαδίσας Ἀριστὺς ῥοηφήσοι, ἵνα 
4 - ΄ ΄ - ΄ ’ — 

τὴν τᾶ ὁιαβόλα δύναμιν τῷ λόγῳ αὐτᾶ κα- 
ταργήσης. μιεγαλοφρόνως τοίνυν καὶ ὡσωνεὶ 
2 ⸗ ” , - 

ἐν µέσῃ τῇ αλάσσῃ κειμµένη πίστευσον τῷ 
Ἀριστῷ ἐπισκέψασθδαί σε, καὶ πρὺς ἑαυτὴν 

΄ — ⸗ 

ἐπιστρέψασα ἀναβόησον μετὰ τὸ προφήτε 
’ ⸗ ο) εἰπόντος ἕνα τί περίλυπος εἰ, ἡ ψυχή με, 

3 ιν) ..- * J 4 / — — 

καὶ τὰ εξῆς. διπλῆ γὰρ ἡ ὀύναμις τῆς τοῦ 
— * 

Φεοῦ χάριτος ἀποδείκνυται: καὶ γὰρ τὰ 
πρόσκαιρά σοι περιττεύσει, καὶ προστενή- 

* J — 5 * 4 J 8 

σεταί σοι τὰ ἐπαράνια. ὁ δὲ Φεὺς τοὺς μὴ 

παρακαλοῦρτας αὐτὸν ὑπὲρ ἆγανῶν ἀπο- 
J J — 

στρέφεται" οὐδὲ γάρ ἐστιν εὐτελὲς τὸ χά- 
* — ⸗ — ΄ 

ρισµα αὐτοῦ. ῥλέπε μὴ ταραχθῆς ἐντούτῳ, 
ὅτι εἰσεβῶς διαγινοµένῃ σοι πρὸς τὺν Ἆρι- 

/ 24— — 

στὺν συμβαίνει τάναντία. οὐδὲ γὰρ ἀπατᾷ 
ς - , } — — » } 

σεόὁ Ἀριστός, ἀλλὰ δοκιιάσεισε. οὗτεάσφα- 
λής ἐστι παρὰ τῶν ἀνθρώπων βοήθεια, ὡς 

σὺ νομίζεις, της γραφῆς λεγούσης ᾿έπικα» 
/ { * 6 ο) — .»Ἡν « 

τάρατος ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπ «νθρω- 
3 — * ες ⁊ * 

πον, καὶ εὐλογημιένος ὃ ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων 

ἐπὶ τὸν φΦεόν. βλέπε γενναίως, καὶ ἀγρύ- ᾿ ο, : 7 ος (ε: 0 

᾿ * 9 ς 

πνως καὶ τρανῶς διά(υγε πᾶσαν ἁμαρτίαν. 
ταύτην παρὰ τοῦ Φεοῦ ζήτησον παραμυθία», 

ζ ’ 2 
οὗ τινὸς τὰς ἐντολὰς φύλαττε, ἠδη γὰρ ὁ 

— J ᾿ . 

τῆς σωτηρίας καιρὸς ἐλεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ 
καθάπερ μετὰ σκοτεινὴν νύκτα τὺ διαυγὲς 

— — - Ὕ ή 3 * 

φῶς τοῦ Φεοῦ ἐπιλάμψει σοι, καὶ καθάπερ 

μετὰ χειμῶνα ἱλαρός σοι καὶ εὔδιος ἐπιγε- 
Γλάσει καιρός, καὶ ὡς πᾶσι τοῖς διὰ τὸν εν 

Φλιῤομένοις παρασχήσει σοι τὴν πρόσκαιρον 
ε ’ [ . 0 
ὑπομονήν, ὁ ἣν τὸν αἰώνιον ἀπολήψηῃ µι: 

σόν, ἔρρωσο ἐν κυρίῳ, καὶ εὖχα ὑπὲρ ἐμῆ.) 
ε) ΄ 

καὶ αὖθδις γράφει ἡ αὐτὴ πρὺς τὸν αν: 
4 . - - - -- . -- 

τόν. 'Ἀρυσογύνῳ τῷ ὁμολογητῇ τῇ Ἆριςᾶ 
΄ ΄ ⸗ 4 — 

|4ναστασία χαΐρειν. ὅτι τὺ τέλας πάρεστι 

τῷ σιόµατί μα, εὔχε ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕνα ἐκεῖνός 
7 Ἡ - ⁊ 22 -- 

Ἱμια ἀποδέξηται τὴν ψυχὴν δὲ ον ταύτας 

τὰς λίψεις ὑπομένω.) 
— J 

πρὸς ταῦτα Ἀρυσόγονος ἀντέγραιμεν οὗ- 
τως. Ἱτῇ τᾶ Φεᾶᾷ δούλῃ «ἄναστασίᾳ Ἀρυσό- 
Ύονος. ὁῆλόν ἐστιν ὅτι τὸ φῶς ἀποκρύπτει 

e⸗ 

τὸ σκότος" οὕτω καὶ µει ἀσθένειαν ἡ σω- 
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4 2 4 8 ιά * 4 — τηρία ἐπέρχεται, καὶ ἡ ζωὴ μετὰ θάνατον 
-- ο. ΄ 

τοῖς ἀξίοις ἐπιδίδοται. τὸ γὰρ αὐτὸ ἔχει τέ- 
“ ει Γ ο . - 
λος ἡ τε εὐτυχία ἡ τε δυστυχία τῶν ἀνδρω- 

⸗ * * ε 

πίνων πραγμάτων, ἵνα μήτε οἱ ταπεινοὶ συ" 
}άζωσι μήτε οἱ Μεγαλοφρονοῦ ντες καυχή: 

σωνται. Μία γὰρ Φάλασσά ἐστιν ἐν ᾗ τὰ 

πλοῖα τοῦ ἡμετέρα σώματος διατρέχει, καὶ 
ὑφ' ἑνὸς κυβιρνήτον εὐθύνετα. ὧν τινῶν 
τοίνυν αἲ »ες ἰσχή θωνται ταῖς τρύπισιν 
ὠχυρωμέναι, ἀῤλαβεῖς τὸ πέλαγος διατρέχα- 
σιν' αἱ δὲ ἀσθενεῖς καὶ δίχα κυμάτων ἐπ 
πμ κο νὰ ος νὰ κά αὐτῆς τῆς γαλήνης κι δυγεύεσιν' ἐγγὺς γὰρ 

* / } 3 « J J J * 
ἀπωλείας εἰσὶν αἳ μὴ πρὺς τὸν λιμένα τῆς 

—8 «ς. J 2 
σωτηρίας σποδάζασαι ἐλθεῖν. σὺ δὲ ἁκατά- 

}/ωστος τογχάνασα τοῦ Ἀριστοῦ δούλη τὸν 
J J — - κ. 

στανρὸ»ν ἐν πάση σα τῇ ψιυχῇ διακράτη σον» 
. 9 ’ καὶ σεαυτὴν πρὺς σωτηρίαν παρασκεύασο», 

{/ . — ΄ — 5 — 2 

ώστε μετὰ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἀριστοῦ ἀρι- 

ὤ μη ἡναί σε. ἔρρωσο.) 
χρυσοδαίδαλτον τίμιον (Α Εου]. 965). 

⸗ * 2 

χρυσοεψη τεῖον ἔνθα χωνεύοισι καὶ 
ἕρασι τὸν χρυσό». 

΄ . .Ἡ } / Ὕ 
Ἀρυσομαλλώ όνομα ὀρχηστρίδος, εἶτα 

ἑταίρας. ἡκμαζεν ἐπὶ Πεστινιωνοῦ καὶ Όεο: 

δώρας (Ῥτοσορ. Άτο, 17). 
χουσομιανῶ δοτικῇ. 

Ἀρυσόπολις ἐμπύριον τῆς λαλκηδο- 
γίας, ἔνθα οἱ Ἕλληνες οἱ σὺν ΙΚύρῳ µισῦῶο- 

΄ ” { [ : 
φορήσαντες ἔμειναν ἡμέρας  λαφυροπω- 

* — - 9 

λοῦντες, ὡς «{1σι Ξένοῶν (Απαῦ, extr.). 

χρυσόρθοφος. 
ο . ΄ 

χουσύρραπις γρυσῆην ῥάῤόον ἔχων. 
Ποια. κ 377. 

— * 

χουσὸς Κολοφώνιος. οἱ Κολοφώνιοι | ὃ 
τὸν κάλλιστον χρυσὸν εἰργάσαντο" καὶ γὰρ 

΄ ’ — * 3 * 

πολύ φασι παραλλάττειν τοῦ ἄλλη τὸν Ko- 

λοφώνιον χρυσόν. καὶ τάχα ἴσως οἳ ἔκπε- 
σόντες τῆς οἰκείας {νδῶν περὶ Θράκην καὶ 
Στρυμόνα χρύσεια κατέσχον μέταλλα σύν 
τισιν Ἰώνων, καὶ ἐσπούδασαν περὶ τὺν χρυ: 

σόν. 

. 4 κ] 

Ζᾳυσοτόρεῦτα χρυσόγλυφα (κος, 3 

18). 
* * — ή νά ”, χουσοῦν» δέρας. ζήτει ἐν τῷ δέρας. 

χρυσοχάλινο» τὸ λαμπρόν, τὸ τερ- 
μα ”., * ’ . . ’ ε - ’ 

πνόν' ᾽οὐκέτι χρυσοχάλινον ορᾷ φάος 

λίοιο.” 
* 4 / / κ χρυσοχοεῖ». «{είναρχός ησι 

* ΄ * { παρ «1ἰσχίνην ἀποφοιτήσας παρὰ τούτῳ 
Ἱ * * J 

ῥηλονότι χρυσοχοεῖν ἐμάνθανεν, ἆλλ οὐ τὸ 

πάλιν 

χρουσοδαίδαλτον — χρῶμας 

προκείµενον αὐτῷ πράττειν ἢ πάσχεο." εἰ 
χρηται δὲ τῇ παροιμία καὶ Πλάτων (Ν 3 
p. 450 Β): Ὅτί δᾳαέ, ἡ 52 ὃς ὁ Θρασύμως, 

χρυσοχοεῖ;' ἄρξασθαι δέ ασι τὴν πανε 
μίαν ἐντεῦθεν. ἔπεσέ τις φήμη ποτὲ εἰς ἵν 

πλγθος τῶν» “δθηναίων», ὡς ἐν μμπή 

ψζγμα χρυσοῦ πολὺ ανείη καὶ φολέττοαη 
ὑπὸ τῶν µαχίκων μυρµήκων. οἳ δὲ ἀνα]α 
Αόντες τὰ ὅπλα ἐξέδεον ἐπ) αὐτοίς. ἄπρα: 
τοι δὲ ὑποστρέψαντες καὶ µάτην χεχαχοπη: 

δηκότες ἔσκωπτο» ἀλλήλους λέγοντες πι 
δὲ ὧου χρυσοχοήσειν, ' ὅπερ ὑηλοῖ σὺ ὃϊ 
Gu ψῆγμα πολὺ συλλέξας καὶ χρυσοχοίσα: 
πλατήσειν. ἐχλευάζοντο δὲ ὑπὸ τῶν αθηὴ 
κῶν' Γὔῤυλος γοῦν φισὶν 
ὄρας ἹΚεκροπίδας ἐπείσαμεν λαῤόνης τς 

"Ὑμηττὸν ἐξελθεῖν ὅπλα. ἨΠωρ. 
2Ζρυσογοεῖο», 

Ἀδυσῷ καταπάστω»ν ἡμᾶς οὗ πό 
σκεις᾽ Α Nub. 909) ἐ ἐπὶ τῶν εἶκῇ διαλοιδορ 

µιένων" ἐπιφέρει γὰρ ''νὸν δὲ κύσµος τοῦ 

ἐστί μοι, τητέςι τὸ τοιαῦτ ἀκούεν, 

χρώζω καὶ καταχρώζω" "τὸ καλόν τῇ 

πράγματος κατέχρωζε”.. (εξ. ν. κατέχρο.ἰν. 
χρῶμα. τᾶτο σημαίνει τὸ ἐν τοῖς σε’ 

µασι», ὡς τὺ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν καὶ τὰ τόνο 

μεταξύ. σημαίνει καὶ τὸ ἐν τοῖς μέλεσι λέπια 
χάρτι καὶ κατὰ μασικὴ »χρῶμα. τρία) ὀρμέρ 
τῆς μελῳδίας οἱ ἁρμονικοὶ εἶναί fuc, ἂν 

ἰδίως Χθόας καλᾶσι, τήν τε τὸ μαλακά 10: 
{ιατος καὶ τὴν — Χρώματος. καὶ εδ. 
διαφοραὶ ἄλλαι μὲν τᾶ ἐν τοῖς σώμασι 193 
ματος, «ὡς τὸ συγκριτικὸν καὶ ὁιαχραν 

ὄψεως, ἄλλαι δὲ τὸ ἐν τοῖς μέλεσι" τὸ 13: 

ἡμιτονιαῖον καὶ διεσιαῖον καὶ τὸ μα” 

ὁμώνυα (Alex. Aphrod. in Τορ. Ρ. 68). —2* 
δωρος. 'ὁ δὲ βάρβαρος μιωστιζμενος, θ03 

ἔχων ἄερεπτον καὶ χρῶμα, καθάπερ δη" 
ἐκαρτέρει.” 

2ρᾳῶμα. ὅτι ὑπηνρίκα τὺ κρυ σταλλλεδες) 

τὸ ὀᾳθαλμᾶ ἀπό τινος πάθης χρωματισύ 

δοκᾶμεν τῷ αὐτῷ χρώµατι καὶ τὸν ερ 
καὶ τἆλλα ὁρατὰ αεχρὠσδαι, 

χρῶμα δέ /ησιν ὁρατὸν τὸ ἐπὶ τὸ κοθ 

αὑτὸ ὑπάρχον ὑρατῦ. καθ’ αὐτὸ δὲ ὁραιό 
φησι τὴν ἐπιφόνειαν. καθ αὐτὸ δὲ ὑραιὸ 
ἡ ἐπιφάνεια ὄγ ὅτως ὡς τῷ όρισμῷ ααῦ 

αὗτό. ὁδιττὸὺν }ὰρ τὸ καθ’ αὐὑτό, ἡ ὅπῳ ἵ 

τῷ ὁρισμῷ τᾶ ὑποχειμένα —— 

ὡς τὺ ζῴον καὶ τὸ λογικὸν ἐν τῷ τὸ 

..ε * μμ. 

ἡμεῖς ποτ αγ 



χρῶμαι -- χυτρὲρδα 

Φρώπο ὁ ὁρισμῷ" ταῦτα γὰρ καθ αὑτὸ ὁ ὑπάρ: 
χει τῷ ἀνθρώπῳω. ἢ ἕ ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ 
ὑποκχείμενον παραλαμβάνεται, ὡς ἐν τῷ ὁρισ- 
κῷ τᾶ ἀρτίη ἢ τᾷ περιττῶ ὁ ἀριθμός, καὶ 
ἐν τῷ ὁρισμῷ τῆς σιμότητος * ῥίς' ταῦτα 
γὰρ καθ’ αὑτὸ ὑπάρχασι τῷ ὁρισμῷ. οὐχ 

ὅτως ὂν φησὶ καθ αὑτὸ ὁρατὸν τὴν ἐπι- 
φάνειαν, ἀλλ ὡς ἔχασαν ἓν ἑωυτῇ τὸ αἴτιον 
τᾷ ὁρατὴν εἶναι. τῶτο δέ ἐστι τὸ χρῶμα. 
τὸ γὰρ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ χρῶμα τδτό ἐςι τὸ 
ὁρατόν, καὶ τότε αἱ ὄψεις ἀντιλαμβάνονται, 
à τῦ ἐν ῥάδει χρώματος. τὰς γὰρ διαφα- 
»εῖς τῶν λίθων εἰ καὶ δοκᾶμεν ὁρᾶν δὲ ὅλε 
τὸ ῥάδες κεχρωσμένες, τὰς ὄψεις ἁπατώ: 
µιεθα" τῷ μὲν γὰρ διαφανεῖς εἶναι τὸς λίθας 
διαβαίνεσι διὰ τὸ βάθες αἱ ὄψεις ἢ τῶν 
χρωμάτων αἳ ἐνέργειαι, διὰ τᾷ χρώματος 
δὲ τὸ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν λίθων ἀντιλαμ- 
ῥανόμεθα, καὶ διὰ τᾶτο δοκᾶμεν καὶ τὸ ἐν 

βάδει χρῶμα ἑωρακέναι Philopon. in Aristot. 
de απ. 2). καὶ Πισίδης ''ἐκ ἔστι ταῦτα πρὸς 
χάριν κεχρωσμµένα, ἁπλοῖ δὲ πάντες τῆς όλη: 
Φείας λόγοι.” ζήτει περὶ χριµατος ἐν τῷ 
φαιόν. 

χοῶμαι δοτικῇ. 
Χθωμένῳ χρησμὸν αἰτῆντι, χρησμὸν 

ἐπερωτῶντε, α μωντευομένῳ. 
Χρῶμις ὄνομα κύριον. 
χρωννύω. χρω»»ῦσα, 
χρῶνται. 
Σρώς σῶμα, ἰδέα. 
Ζρᾳρῶσαν τὴν χρησμωδᾶσαν' ''χρῶσαν 

«“{ακεδαιιονίοις. Θηκυδίδης (5 16 3. 
χρωσνθῇῆ ναι Ζρωματισύήναι, 

χρωστήρ ὁ χρωματίζω»' ἐν ἐπιγράμ- 
κατι (ΑΡ 6 68) ''καὶ µολίθῳ χρωστῆρι κα- 
»ὼν τύπον ὀρθὸν ὁπάζων. 

χρωτέ σώματι. 
χρωτίζεται πλησιάζει" Αριστοφάνης 

Νεφέλαις (516) "εωτέροις τὴν φύσιν αὐτᾶ 
πράγµασιν χρωτίζεται' ἤγον πλησιάζει, λέ- 
γεται δὲ ἐπὶ τῶν μεσικῶ»' χρωματικὸν καὶ 
διατονικὸν μεσικῆς εἴδη. 

χυδαῖος εὐτελής, παμπληθής, 
χύδη» κεχυµένως. 
χυλῷ τῷ ῥοφήματι" 4ριστοφάνης (Ραο. 

985) '“μῖξον ὃ᾽ ἡμᾶς φιλίας χυλῷ."' καὶ χυ: 
λὸς πτισάνης ὁ ἀπὸ τῆς ζειᾶς. 

χῦμα, 
χυμός. ζήτει ἐν τῷ ὕδωρ, καὶ ἐν τῷ 

197 

φαιόν, καὶ ἐν τῷ γλῶττα. 
χυτή ἡ ἐπιχεομένη τοῖς νεκροῖς γῆ. Hom. 

2 464. 

χύτλα ὑδρέλωιον, καὶ χυτλάζειν τὸ 
μιγνύναι καὶ διαχεῖν. χύτλα δὲ λέγεται κυ- 
ρίως τὸ ὑγροῦ ἔτι ἀπὸ ὕδατος ὄντος τοῦ 
σώματος ἀλείψασθαι. "“φράσον δέ µοι, εἲς 
ὃ τι τεῦχος χεύωμαι ποσὶ χύτλα, καὶ ὑππό- 
Φεν.'' '"ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς σρώ- 
μίασι γυμναφικῶς” ρισοφάνης Vesp. 1251)’ 
χύτλος γὰρ τὸ μεν ὕδατος ἔλαιον. 

Χυτλώσαι»το ἀλείψωιντο (Ποπ. ζ8008. 
χυτό» χῶμα. καὶ ὁ ξεστὸς λίθος: “Ηρό- 

ῥοτος (7 37). 
χύτραις ἱδρυτέον" Αριστοφάνης (Ῥαο. 

123) r dꝰ ἄλλο Υ ἢ ταύτην χύεραις ἵδρυ- 
τέονι τετέστι τὴν εἰρήνη». ὑπότε γὰρ µέλ- 
λοιεν ῥωμοὺς — ᾗ ἀγάλματα 9εᾶ, 
ἕψοντες ὕσπρια ἀπήρχοντο τούτω» τοῖς άφι- 
ὀρυμένοις, χαριςήρια ἀπονέμοντες τῆς πρώ. 
της διαίτης. Αριστοφάνης. 4αναΐσι ' μαρτύ- 
ρομαι δὲ Ζηνὸς ἑρκείη χύτρας, μεθ ὧν ὁ 

ῥωμὸς οὗτος ἱδρύδη ποτέ. ἔστι ὁ ὅτε καὶ 
πολυτελεστέρῳ ἵἱερείῳ ἀφιδρύοντο. '᾿Ερμᾶς 
δὲ ἱδρύοντες πρὺ τῶν θυρῶν καὶ ἄλλα τινὰ 
ἱδρύμωτα, ὑπὲρ τοῦ μὴ βραδύνειν τὴν ἀνά- 
στασιν, χύτραις ἀθάρας ἱδρύεσθαι. μεμφό- 
µενοι δὲ ὡς πολυτίµητον οὔσαν ἄλλωις ἱερω- 
σύναις αὐτὴν ἱδρύσαντο. (Ρας. 1090) "ὡς οἳ 
μὲν νέφος ἐχθρὸν ἀπωσάμενοι πολέμοιο εἴ- 
ρήνην εἵλοντο καὶ ἱδρύσανο ἱερείῳ,'' ὡς τὸ 
"Ερμοῦ χύτραισιν ἱδρυμένα. 

χύτραις λημᾶν καὶ κολοκύνταις, ἐπὶ 
τῶν ἀμβλυωττόντων (Α Ναὺ. 326). 

χύτραν ποικίλλει» ἐπὶ τῶν ἀδυνά- 
τω» καὶ ἀνηνύτων. 

χύτρα» τρέφειν. ἐπὶ τῶν τεγῶν ἐτί- 
Ψεσα», ὅπως μὴ προσέρχωνται αἱ γλαῦκες 
(Α Αν. 350). 

χύτρασον ὕγρανο». 
χυτρέα τὸν κεραµέα καὶ δημιαργὺν τῶν 

τοιούτων σκενῶν. καὶ Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ 
(ρ. 451 Ὦ). χυτρεύς κεραµεύς, ἀφ᾽ ἑνὸς εἴδες 

τῶν κερακευομένω», τῆς χύτρας. 
χυτρεῖον ἐν ᾧ αἱ χύτραι. 
χυτρεοῦν ὀστράκινον, εὐτελῆ, χύτρας 

ἄξιον' 4ριστοφάνης (Ναὸ. 1478) '"οἴμοι δεί- 
λωιος, ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα Φεὺν ἡγη- 
σάμη». 

χυτρίνδα παιδιά" καθέζεται γὰρ ἐν 
72 
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μέσῳ, οἳ δὲ κύκλῳ περιθέοντες παίζησιν αὖ- 
τόν, ἕως ἂν ἐφάψηταί τινος, ὃς ἄντι αὐτῶ 
κάθηται. χυτρίδα ὡς βασιλίνόα καὶ ἄλλα 

ή’ — [4 ΄ 

εἴδη" πρὸ μιᾶς ὁ τόνος. 
΄ ε 3 2 έ ΄ 

2ύτροι ἑορτὴ «ὐθήνησιν' 
J * 

ἡμέρα ἤγοντο οἵ τε χύτροι καὶ οἱ χόες" 
{ πᾶν σπέρμα εἲς χύτραν ἑψήσαντες ἔφυον 

, επ» * * ΄ 

«4{ιογύσῳ Γομῇ. Οεύπομπος δέ φησι 
. J 

τὴὰξδ διασωθέντας ἐκ τὸ κατακλισμοῦ ἕψεῖν 

χύτραν πανσπερµίας, 
τὴν ἑορτήν, καὶ δύειν τοῖς χουσὶν "Ερμῇ 

’ * ες, ’ { 
2Φονίῷ, τῆς δὲ χύτρας οὐδένα γεύσασναι. 

1 * 
ἐν μιά 

* 

σαι 

τοῦτο δὲ ποιῆσαι τὺς περισωφέντας ἱλασκο- | 
4 4 A ὃν . 8 — 2 9 — 2 — 

µένας τον Γρ» καὶ περὶ τῶν ἀποῦανύ 

των. 
Ἀύτροι. 

/ ., ρ 
καλουμένη,. ἔστι δὲ 
Ζύτροι. ἤγετο δὲ ἡ ἑορτὴ 

έ / τρίτῃ ἐπὶ δίκα, ὡς Ῥιλύχορος. Πατρ. - 
χύτρο» χώμα. καὶ φιλήµατος είδος, 

καὶ ἐν ἐπιγράμμπατι (ΑΡ 6 308) ""χύτρον τοι, 

ταύτην τε κρες ρίδα." 
⁊ ——— 5 

χυτρύόπους" "εἰσιὼν καὶ ἐξιὼν ὁ 

λούστιος πρὸς τὴς ἑταίρης ἑώρα τὺς χυ- 

τρόποδας ἀγοάντες ἀεὶ καὶ ἀκάπγης, ὧσπε 2* * 

δα. 

3 , * οὐ κ» ο, .ῥ * 1) ἐν ἀγορῷ πρὸς (ονὴν ἐκκειμένας" ἐποιεῖτο δὲ 
΄ - — - 

µέγιστον ἀπύρῳ διαίῃ κεχρῆσθαι πολὺν 
χρόνον (Ὀαπαδοί ας). 

- , 
λωβάλ πόλις, 
-/ * ΄ 

λώῤαρος ὄνομα κύριον. 
. * 2 — 1 ’ ᾿ * * 

χωλή ἀντὶ τῇ ἀτελής' περὶ ψυχῆς Πλά- 
τι Ὦ) ἀλλ εἰ ταύτῃ ἔὶ ζωλὴ ἡ των (p. 71B) αλ ταύτῃ ἑσται χωλή 1 

φύσις.) 
ας 

χωλίαμβος εἶδος στίχη (ον. Γαβρίις), 
’ * J 

χωλός καὶ ἐπὶ ποδὸς καὶ ἐπὶ χειρός" 
Εὔπολις ὅτι χωλὺς τὴν χεῖρα σὺ σφύδρι. ) ς ;ωλὺς τὴν χεῖρα σὺ σφόδρα. 
καὶ κυλλὸὺς οἱ «ἄττικοὶ ἐπὶ παδῶν καὶ χειρῶν 

ὁμοίως. καὶ χωλοποτός" 4ριςοφάνης σα, 

860) 

σα ῶὥς τὸν χωλοποιόν, οἷος ὦν δρασύνετωι. 

λώὤλος δὲ ὄνομα κύριον. 
χῶμα ἕψωμα γῆς, ᾧπερ οἱ πολέμιοι ἐν 

ταῖς πολιορχίαις εἰώθασι προσλᾶν τὰ τείχη. 
“Τραϊωνὸς δὲ εἰς Παῤυλῶνα ἀφικόμενος ἐν. 

κανε Χχώματι µεγίστῳ, ὅπερ χῶσαι ἐλέ- 
γετο Σεµίραµις. ἦν δὲ αὐτᾷ τὺ μὲν ὕψος 
ποδῶν έ καὶ κ’, τὸ δὲ εὔρος ἐς ν΄, κατὰ 

μήκος ἐπεῖχε σταδίως σ’. κατηγορεῖ δὲ τὴν 
δύναμιν τῆς πύλεως. 

χώματα χοῦν ᾿Πρόδοτος ἱστοριῶν ϱ | 

δὲ] 

δεν οὕτω κλιθηνας 

24 ο, 

πόλις ἐστὶν ἐν Κύπρω οὕτω 
. ’ « ν | 

καὶ «ἄττικὴή τις ε0ρτή 

ἀνθεστηριῶνος 

. —5* ⸗ v — * 

ὑπ οτα που! 7 ν— απο 1η] 

χύτροι — χῶρος 

- — 4 — 

(1537) ἀντὶ τὰ γή» υψᾶν. 
2ωμισδαίτης ὁ Ἡρακλῆς, 

λῶώναι ὄνομα τύπου. 
χωνεῖον τὸ χωνευτήριον. χωνίον δὲ 

3 

τὸ ἐργαλεῖον, α. 
— 3 *22 ⸗ 

χωνεύω τὸ εἲς χῶνον ἐμβάλλω. σαι 
— * 

Γχωνεία ἐκτᾶ χωνεύω. καὶχω νναω ὑμεοίως, 

χῶνος τὸ χωνεῖον, καὶ χῶνες οἳ χω- 

νευταί, 
παν 

λωξύγγιος, 
{ * ή 

χώ ξυμπότης. 
χωόμενος ὀργιζόμενος. 

’ ε ΄ »”, χώρα ὁ τόπος. παρὰ δὲ Ουκυδίδη 
/ { ΄.. 

χωσα 1 ταξις. 
⸗ * 1 - λωραζέίν ὄνομα τόπα. καὶ ὁ προ της 

22 .. Π 

aui σοι λωραζίν GMatth. 11 91). 
” ΄ * ΄ 

λωράσμιος ὄνομα κύριον. 

Ποπι. «1 244. 

4:76) 

α / 7 ς δολ.” * J — 
χώῤρᾳατλος ὁ ἐπι χωρας ὁιατοίοω». 

-. J 4 — κ. γε. Ὁ 

χωρεῖν πορεύεσθαι, ορμᾶν' αλλά χω- 
* J - 3 — ο 

ρεῖν καὶ συναπογ/σκειν ταῖς ἐπιῤολαῖς τῶν 
’ .”. } ΄ ΄ — — * 

πραγμάτων... 4 χωρόντων» αὐτῷ τῶν ἐν 
3 , ΄ . - ΄ * — 

Σικελίεπραγμάτων κατὰ νᾶν) ἀντὶ τὸ }190- 

μιένων 
« ΄ 2 4 ᾿ * — φ. 

ἠγεμορίαν ἀλλὰ δεσποτικὴν ταῖς πύλεσι. 

διὰ τὸ μὴ ῥασιλικὴν φανῆναι τὴ» (Μ του “.” μα ! 1, φα αι τε 

καὶ χωρῶ αἰτιατιχῇ. 
ἡἩ 

λωρίῇ ονομα ορεᾳς, 
* ”- Γ — 

χωρήσατε προσδέξασθε Cor. 77 
—* ⁊* * —8 

χωρίζω τὸ ὁιαχωρίζω. καϊχωρίζομαι 

ΥεΙΧΓ. 
. - “” J 

χωρὶς ἱππεῖς. «Γάτιδος ἐμβαλόντος εἰς 
.. 3 ο 

τὴν «πττικὴν τὰς Ιωνάς (ασιν, ἀναχωρή: 
* * — * . κ.” ο η ᾿ . 1 Ἶ 

σαρτος (ὐτο, (ελ ορτας επι τὰ ὀεύσα 
- F — —49 ⸗ ** κ . F « 

σημαίνει’ τοῖς «{θηναίοις Ως εἰε» χωρις οἱ 
— * 

ιππεῖς, Πιλτιάδην 
, * , . 3— - 

χώρησιν αὐτιον συμῤαλεῖν ἅτως καὶ γικὴ: 

. { 3 9 

χει σερ έ τίς τη (επο 

σαι, ὅφεν καὶ τὴν παροιµίαν Λεχ ῆναι ἐπὶ 

τιν τάξιν δναλόντων. 

χωρισμός ἡ ὁιάστασις. 
χωρὶς τὰ Ἠνυσῶν καὶ Όρυγῶ» ῥᾳίπ. 

ματα.” φιλοσοφ{ὤντος --- Φρυγῶν (ο. v. ἠδὲν 
ἡττου). 

᾽ η * J — J 4 . J 
χωριςτότ εἰπεῖν πολλά καὶ τὸ καί- 

. * 4 * — * * 

ρια. ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα ὁ ἐν και: 
ϱῷ λέχεις (8 060 808), τοτέςιν, ἄλλο ἐσεὶ 

.- * 2 — 

τὸ φλυαρεῖν καὶ ἄλλο τὸ ἀναγκαῖα λέγει». 
. 4 αν) -. 3* * .. 

ὁῇ”, Ὅτῳ γε νᾶς ἴσως καὶ σοὶ πάρα, 
- . ο. — ἀντὶ τᾷ τοῖς κατὰ σὲ ὁ ὁοκῶ καίρια λέγειν. 

4 } 3 - ή 

χωρίτης ἀπὺ τῆς χώρας. 
΄ « ε * 

χωριτικός ὃ χωρίτης, ὁ ἰδιώτης. 
— ή 

χῶρος τυπος. 



χωρῶ -- ψαμμακοσιογάργαρα 
— — — 

2ωρῶ χωρήσω, αἰτιατικῇ. χωρίζω δὲ 
τὸ διαχωρίω. 

/ — 

χώσασθαι λυπηθήναι. 

λωστρίς. 
* * J — 

{Φα άλλειν τὸ ψηλαάν καὶ µαλάττειν 
α«ἰσχρῶς. 

΄ “. * 

Vòν ἁπαλόν. ὅτως Πλάτων καὶ 
4 * 2 
«ἀριστοτέλης περί ζῴω». 

ἱψαύυριανοί αρεσίς τις ὅτω καλεμέ- 
» ὁ ή ῴὠ ⸗ * 4 J 22 ] 

” (οτι σεοκτισεος τις Ἱμαῦνυροπώλης ὁμα- 
΄ — * — * 4 

πύρως τῷ λύγῳ τῷδε συνίστατο, καὶ ζήτει 
ἐν τῷ 4ρειωνοί. 

* * { ͵ , 

γη αὐυρόν ξηρόν' (Ἠ5. 109 38) ᾽ κωὶ τὰ 
* — [ . — 1 ’ .. 

ὀστᾶ μὲ ὡσεὶ καῦσις ἐψαθυρωθη. 

Ἰαέκαλον τὸ ἀρνίον. 
* . * * ⁊ 

φαΐρειν τὸ ταχύνειν, ἔνδεν καὶ αἰνη» 
ρὁς. 

Α 1’ ΄ — Ἴ 

ψαιστά ἄλφιτα ἐλαίῳ καὶ οἵνῳ δεδευ- 
* ⸗ -- — 

µιένα, ἅπερ ἐπεθυμίων τοῖς δεοῖς. ψαιστὰ 
— 2 — — 

δὲ καλεῖται ἀπὸ τῆς τῇ μύλωνος περι ῄσεως, 
3, * τν - ’ . 

{ πέμια, η εἶδος πλακῶντος, καὶ ἐν ἐπι- 
Γ Γ * J 

Ἰθάμματι (ΑΡ 510) "σοὶ τάδε πέµπω αι- 

στία καὶ λιτῆς ὁῶρα Φυηπολίης, καὶ αὖ- 
΄ * ΄ J — 

δις ἐν ἐπιγράμματι (6 190) "καὶ αισῶν ὁλί- 

γων ὁρᾶγμα πενιχραλέον.'. καὶ ψαιςῶν, ἅπερ 
7 * 
ἡ» ἄλφιτα ὑπὸ μύλης κατεψητισµένα. καὶ 

ὧἾρ 5 ΄ ”. * 3 

αὖθις (6 300) πιῄεντα καὶ εὖ- 

Φήσατρον ἔλαιον."' τὸ δὲ πιήεντα λιπαρά. 
ψαίστορα" (ΑΡ 6 545) ““σπόγγον ἔχειν 

καλάμων ψαίστορ ἀπὸ Ννιδίων. 
ψακάζει ῥαΐνει: ριστοφάνις (Ῥαο. 150) 

... 7 3 

'ἔνδον ἀργυρία μὴ ψακὰς ᾗ πάνυ πάµπαν, 
— J 4 * * * 

ἀντὶ τὸ ἀδὲ τὸ σμικρότατον" ὃ καὶ γι ἃς 
* αι . * 2 Ἡ * — 

χαλεῖται. ἡ μηδὲ υβολᾶ ὀνρτος ἡμῖν. 
ψάκελον μέγα. 

ρε. * { 

Ψακροπόδης ὄνομα ἐπίθετον. 
- * 

ψαλάσσετε ψηλαφᾶτε “ριστογάνης 
.. ζ { * αν. ’ * 

Lys. 834) nmto ερεῖορτοί με ὕποψ αλάσσετε" 
J J 42 J . 

τὰ }ὰρ Ἱερεῖα μέλλοντες ο ύειν ἑφηλάων, 

εἰ λιπαρά ἐστι, καὶ ἄφάλακτος"' «ριστο- 
φάνης (215) "πρώτος ἁπ[λθεν ἀῑάλακτος, 

. ει ’ .. 

ἀλλ ὅμως {ακωνικὸν πγέων. 
ψαλίδα, ὃν ἡμεῖς ἄφῖδα «αμέν' Ἀό- 

Π — ..ι ή * { ᾿ - } — 

µων (p. 943) TAſanr δὲ ὑπὸ γην αὐτοῖς 
ΐ ΄ / .) 

εἰργασμένη» εἶναι ψαλίδα προμήκη λίων 

πολυτίων. 
- « * 

ψαλίοις χαλινοῖς"' «ριστοφάνης (Ρας, 

195) “χρυσοχάλινον πάταγον φαλίων. 
’ . η * .. ς 

ψάλλειν' (Dio Cuss. 49 27) ὁ οὁὲ 

Φραάτης ἐπὶ δίφρου χρυσοῦ ἐκάθητο, τὴν 

1199 

νευρὰν τοῦ τόξου ψάλλων,'' ἀντὶ τοῦ προσ- 
εγγίζω». 

αλλομένης τιλλομένης. κυρίως δέ ἐσι 
φάλλειν τὸ τῷ ἄκρῳ τῶν δακτύλων τῶν 
χορὐῶν ἅπτεσθαι, καὶ ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 
6100) ᾽μιλτοφυρῇ τε σχοῖνον ὑπ ἀκρονύχῳ 
ψαλλομένην κανόνι 

αλλόμενος ὃ ἀκροώμενος ψάλτεα, καὶ 
κιδαριζόµενυς ὁ κιθάρας ἀκροώμενος. 

ψάλλω δοτικῇ. αἰτιατικῇ δέ "τὴν νευ- 
ρὰν τῇ τόξα ψάλλων.) 

Ψλτήριον ὄργανον µεσικόν, ὅπερ καὶ 
ναῤλα καλεῖται. 

ψάλτης καὶ ψαλτής. τὰ εἲς της λήγον- 
τα, ἔχοντα τὴν παραλήγήσαν εἰς ἀμετάβο- 
λον λήγυσαν, ἀπρόσληπτα ὄντα τᾶ σ κατὰ 
τὴν γενικήνν βαρύνονεας, εἰ μὴ εἴη µετοχικά, 
υἱον ὑάντης ἀγύρτης εὐφράντης' τὸ δὲ 
ἕκονιης καὶ ἐφθελοντής µετοχικά. παρὰ δὲ 
«4ετικοῖς ὀξύνονται καδαρτής, ἀκωντής ἐπὶ 
τᾷ ῥο 0, φαιδρυγεής ποικιλτής ψαλτής πρα- 
ὕντης, 

- ’ 

Ξ κιθάρα. 
’ η ΄ ⸗ εν 

Ἱαχιαίλος παραθαλάσσιος ἄμμας" ἅμα- 
6 ή , * ή 

ὕος }άρ { µεσόγειος (οἱ, ν. κα νυς). 

4 

ή αλτε} 

Φα μμακοσιογάργαρα. ἀπὴὼ λέξεων τὸ 
ΜΗ * — * ⸗ 

συνθετον ἐγένετο ὁηλησῶν πολλά. σύγκειται 
αἁ τὸ τὸ τῇ 589 λ δέ. γὰρ απο τὸ της ψάμμα τὸν αριδμὸν εἰδέ- 

ναι. ὁ γὰρ Πύθιος γεανιεύεται τῆς ψάμμµα 
’ ϱ. 3 ’ 

τὸν ἀριθμὸν εἰδέναι: ᾿οἶδα ὁ ἐγὼ ψάµµε 

τ ἀριθμὸν καὶ μέτρα Φαλάσσης. καὶ Lv- 
πολις ἐπεσημήνατο τὴν λέξιν εἰπὼν 'άρι- 
Φιεῖν «)εατὰς ψαμμακοσίας.. δύναται δὲ 

, ͵ 

᾿ - — * J ε’ -- 
ἐγκεῖσθαι τῇ λέξει τὰ κύσια, τις ἐστὶ κά: 

[ή * — J * * ᾿ έ ᾽ ” 

τάληξις τῶν µετά τὸν δέκα ἀριθμὸν µέχρι 
- , * F * 

τῶν χιλίων" ὃς πληθες ἐστὶ πολλᾶ σηκαν- 
7— * .. 

τικός, οἷον διακύσια τριακύσια καὶ τὰ ἑξῆς. 
π 5 ; J 4 ⸗ 

τὸ δὲ γάργαρα καὶ αὐτὸ ἐπὶ πληθης λαμι- 

ῥάνεται διὰ τὴν συγγένεια» τὸ Υ τὴν πρὺς 
., — * * 

τὸ κὶ εἴρηται δὲ ἀντὶ τᾷ ἄφατα καὶ άνα- 
3 [ή — — 

ρίθμητα. τὸ δὲ κάρκαιρε παρὰ τι ποιητῇ 
υ 2⸗ .. ’ «9 -- / . ή 

ϱΥ 151): "Ἱκάρκαιρε δὲ γαἴα πὀδεσσι.. µέμνη: 

ται καὶ Πραεῖνος" ““ἀρίστων ἀνδρων πᾶσα 
, ’ ** ή * 

γαργαίρει πόλις, οἷον Xαι. 
* 7— - 4 * 4 ἄλλως. οἷον πολλὰ καὶ ἀναρίθμητα. τὸ 

΄ . 

γὰρ Ψαμμακόσια καθ ἑαυτὸ ἐπὶ πλήθους 
, Δ 3 - - ’ 

ἐτίδετο, παρὰ μὲν Εὐπύλιοι ἐν Ἀρυσῷ γέ- 
ε’ .. - ⁊ 

ει ὅτως ’ἀριμεῖν Φεατὰς ψαμμιακοσίας, 
- : - / 

ἀπὺ τῆς υάμμηα ἀριθμητικῶς γεγενηκένον. 
. * . 7 3 . μα 4 

καὶ τὰ γάργαρα δὲ ἐπὶ πλόες ἐτίθετο, ας 

72* 
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ἐν «{ημνίαις ''ἀνδρῶν ἐπακεῶ» πᾶσ᾽ ἐγάρ: 
γαιρ ἑστία.' καὶ παρὰ “4ριστομένει ἐν Βοη- 
Φοῖς 'ἔνδον γὰρ ἡμῖν γάργαρα, καὶ παρὰ 
Σώφρονι "ἃ δὲ οἰκία τῶν ἀργυρωμάτων 
γάργαιρε,. καὶ ἐν τῇ τραγφδία “χρημάτων 
τε Υάργαρα.) ἳ φέλεσι δέ τινες καὶ τὸ παρὰ 
τῷ ποιητῇ “κάρκαιρε δὲ γαῖα πύδεσσι τὴν 
πολλὴν κίνησιν τῶν ποδῶν σημαίνειν, οἷον 
άργαιρε’ καὶ τὸν καρκίνον δὲ ὅτως ὀνομά- 
ζεσθαι διὰ τὸ πλῆδος τῶν ποδῶν (986. Α 
Ach. 9). 

ἱῬαμμήτιχος. ὅτι ἹῬαμμήτιχος ὁ βα- 
σιλεὺς «4ἰγυπτίων "4ζωτον πόλιν ἐπολιόρκη- 
σεν, εἰς ὃ ἐξεῖλεν. αὕτη δὲ ἡ “ζωτος ἅπα: 
σέων πολίων ἐπὶ πλεῖστον χρόνον πολιορκα- 
µένη ἀντέσχε, τῶν ἡμεῖς ἴσμεν (Πετοάοί. 3 
157). 

ἱμαμμίαιχος ὄνομα κύριο», 
ψάμμος ἡ παραθαλάσσιος γῆ. 

ψᾶν. 
ψανΦδεοφάνιχος. ὅτως ἐκαλεῖτο Ἰωσὴφ 

ὑπὸ Φαραώ, τοτέστι κρυπτῶ» εὑρετής (198, 
A. Π. 3 ϐ). 

ψᾶρες καὶ κολοιοὶ εἴδη ὀρνέων. Ἠοπι. 11 
589. 

ψαρόν εἶδος χρωμάτων" Ψαρὺς γὰρ ἵπ- 
πος ὁ τὸ γρῶμα τοιᾶτος. ἢ ὁ ταχύς, ἀπὸ 
τὸ ψαΐρειν, ἔνφεν καὶ αἰψηρός. 

ψατάλλειν καὶ ψαθάλλειν τὸ ψηλα- 
φᾶν καὶ µαλάττειν αἰσχρῶς. 

ψαύει ἅπτεται. "ὡς ἐμψύχῳ φεᾷ κιβω- 
τῷ ψανέτω μηδαμῶς. '"αἲἱ δὲ σάρκες τοῦ 
ἁγία προσψωύσασαι τῷ περί. 

ψαφαρῇ" (ΑΡ 6231) "καὶ νάρδῳ ψα- 
φαρῇ, κεγχρίεισιν Ἰσχάσιν ἀμφί,' καὶ αὖδις 
ἐν μύθοις ''ἔστασα», ἐδὲ κόµας ψαφαρῇ 
µεμίωντο κονίῃ. 

ψαφαρό» ἀσθενές, ἐλαφρόν, κακόν, εὔ- 

Φραυστον. “Αππιανός (Ann. 4) 'ὅτι Αννίβας 
ὁ στρατηγὸς Καρχηδονίων διαβὰς τὰ IIv- 
ρηναῖα ὄρη εἲς τὴν Κελτικὴν τὴν νῦν ΓΓα- 
λατίαν, καὶ διώδειε τὴν χώρα», ἐλθδὼν δὲ 
ἐπὶ τὰ “ἄλπεια ὄρη καὶ εὑρὼν ἀπόκρημνα 
ἰσχυρῶς ἐπέβαινε κἀκείνοις, ὑπὸ τόλµης κα 
κχοπαθῶ», τὴν μὲν ὕλην τέµνων τε καὶ κα- 
τακαίω», τὴν δὲ τέφραν σβεννὺς ὕδωτι καὶ 
ὄξει, καὶ τὴν πέτραν ἐκ τᾶδε ψαφαρὰν γι- 
νομένη» σφύραις σιδηραῖς Φραύων καὶ ὅδο- 
ποιῶν. 

ψέγω αἰτιατικῇ. 

ἹΨαμμήτιχορ -- ψευδῆ 

γψεὸνή ἁραιά, καὶ ψεὸνός ἀραιόθρς, 
µαδαρός. 

ψεῖσαι σιτίσαι, ψωμίσαι. 
Ψψεκάς δρύσος. “ντίμαχος ὅτιος ἐκαλῖν 

ψεκάς. ἐπὶ τῶν πτυελωδῶ», ὅτος δὲ µε 
λῶν - -- ἐπείνων. περὶ τότε τᾷ «ντηιάχον 
φησὶν ὁ “4ριστοφάνης GAch. 1156) "ὃν ἃ 
ἐπίδοιμι --- κακὸν ἕν' (ο. ν. τενδίδις, 

ψελίῳ περιοχῇ" ὁ κύριος ἐν Ἰωβ 403 
περὶ τοῦ ὀράώκοντος, τετέσει τοῦ ὀναβόλοι, 
'ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ." τὸ 
ψέλιον κόσμος τῆς χειρός καὶ «4ἰλιωὺς ὃ 

τῷ περὶ προνοίας παρ οὐδὲν τιδέπυες 

τὴν τοῦ ἱεροῦ γράμματος συμβελή, πι 
οὖν οἷα δήπε ψέλιον τῷ βασιλεῖ τῶν «{ν 

γυπτίων ἐκ τοῦ νόµα προσήρίητο, ἀνασιή: 
λον τῶν» ἀδικημάτων. 

ψελλός ἀσήκως καὶ ἀνάρθρως λαλως, 
τρανλός. 

ψενδυ»νοί σπύνδυλοι. 
ψευδαμάμαξυς ὃ ψευδόπλατος(Α Τσι. 

303). 
ψενυδατραφάξυος πλέα ἀντὶ τὸ αἰ]- 

ρη ψενσμάτω». ἀτράφαξις οἱ εἶδος χο 
νου, ὃ ταχέως εἲς μέγεθος αὔξεται, ἐπί ν 

ὁ Κλέων ψευδῆ κατὰ τῶν ἱππέων καπ 
θηήσε καὶ ἡ βυλὴ πείΦεσθωι ἐδόκε, γαός 
τραφάξυος πλέων εἶπε τὴν βηλὴν γεγογίι 
διαβάλλων μὲν ὡς ψεύσεην τὸν Νλέωνν, 
τῆς δὲ ῥηᾳλῆς καθαπτόµενος ὡς τοῖς ψενῤὲ 
µιένοις καὶ διαβάλλεσε πειθοµένης εὔχρης 
καὶ ῥᾳδίως, ὥσπερ καὶ χὸ λάχωνον αἰτν 
(ο. Α Ἐα. 627). 

ψευδεγγραφή ὄνομα δίκης ἐσεί, . 
εἰσίασι» οἱ γεγραμμένοι ὀφείλειν τῷ παν 
σίῳ ̓ ὡς καταψευσαμένε αὐτῶν» τοῦ ἐκ. 

Ψαντος ἐν τῇ σανίδι τῇ παρὰ τῇ δες πἲ 
µένῃ, ὡς ἀδίκως ἐγγραφέντες ὀφεβην τί 
δηµοσίῳ. Harp. | 

Ψψευ δέγγθαφος δέκη. τῶν ὀτμοσᾳ 
ὀφειλόντων τὰ ὀνόματα ἀπογράφοτται 6 

ταµίαι, καὶ ὅσα ἕκαστος ὀφείλει. ἐὰν 6 µὶ 
ὀφείλοντα ἐγγράψῃ τις, ἡ ἤ ὀφείλοντα | μέν i 

γράψη, πλέον δὲ τῦ ὀφειλήματος, ὅτος ντ 
δεγγραφῆς κρίνεται. 

ψευδενέδρω- Ἐενοφ ὤν Anab. 1 
ὡς δὲ ἐφοβοῦ»το τὴν εἰς Τοαπιζοῦνεα αἲ 

τάβασι», πρανὴς 7ὰρ ἦν, ψευδενέδρων ὑτωι 

σαντο.. 
ψευδῆ ψευδῶς, 

ο 



ψευδηγόρος — ψηφολόγφοι ὃ 

ψενδηγόρος ψευδολόγος. 
ψευδὴς ἐγγραφή. τᾶτο μὲν ὄνομα δί- 

κης, ζητήσειε ὃ᾽ ἄν τις τίένι διαφέρει ψευ- 
δεγγραφὴ βελεύσεως. καὶ γὰρ διαφέροντα 
τέθησιν ὁ «{υκοῦργος. τάχα οὖν ψευδεγγρα- 
φῆς μὲν ἐλάγχανον οἱ μὴ ὀφείλοντες μέν», 
ἐγγραφέντες δὲ ψευδῶς, βελεύσεως δὲ οἱ 
πάλαι μὲν ὠφληκότες, ἀποδόντες δὲ καὶ αὖ- 

Φις κατ ἐπιῤαλὴν ψευδῶς ἐγγραφέντες. 
ψευδοκλησία ὄνομα ὀίκης ἐστίν, ἣν 

εἰσίασιν οἱ γεγραμμένοι ὀφείλειν τῷ ὅημο- 
σίῳ, ἐπειδὰν αἰτιῶνταί τινας ψευδῶς κατε- 
σκευάσθαι κλητῆρας καθ’ ἑαυτῶν ὡς τὴν 
δίκην ἀφ᾽ ῆς ὠφλον, ὡς Ἰσαῖος φησί. Ἠατρ. 

ψεύδομαι αἰτιατικῇ. 
ψευδόµαντιες, 
ψευδομυδία ψευδολογία. 
ψευδόπτωµα. “ἄριστοφάνης (Έα. 574) 

“εἰ δέ πε πέσοιεν εἲς τὸν ὦμον ἐν µάχῃ τι- 
ή, τοῦτ ἀπεψήσαντ ἄν” διὰ τὸ μὴ φαί- 
νεσθαι πεπτωκέναι. τὸ δὲ εἶδος τοῦ παλαί- 

σματος ψευδόπτωµα καλοῦσι». ὃ δὲ λέγει, 
τοιοῦτόν ἐσιν, ὁ ὅτι οἱ πρόγονοι εἲ καὶ ἠττή- 
Φησω», τὴν ἧτταν ἀνεκαλοῦντο, καὶ τοῖς νε- 
νικηκόσι», ἧττηνεἴσιν ἐκ δευτέρε, πλέον τῆς 
προτέρας νίκης οὐδὲν ἦν». 

ψευδόπνρα στρατήγηµα, ὅπερ ποιᾶσι 
διὰ νυκτὸς καίοντες πυρὰ πρὸς κατάπληξιν 
τῶν πολεμίων. 

ψεῦδος ἡ ἀνθρωπίνη εὐημερία" καὶ ὁ 
4αβῤίὸ "ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει µε, πᾶς 
ἄνθρωπος ψεύστης᾽' (Theodoret. in Ps. 115 32). 

ψευδοσέληνον ἡ ἁμανρὰ σελήνη. 
ψευδώνυμοι διεψευσμένοι τῷ ὀνόματι, 

ψευδολόγοι. 
ψευσθέντα ἀπατηθέντα ""ψευσθέντα 

δὲ αὐτὸν ὑπ ἀνδρὸς ἀἁπατεῶνος μὴ µένειν 

ἁπόμαχον. ἐκείνῳ γὰρ ῥελαί τε καὶ λόγοι 
παντοῖοι, ὅπως τᾷ πολέμθ περιέσοιτο. καὶ 
ψενσθῆναι γενικῇ. 

ψεῦσο». σύνηθες τὸ σχῆµα. Ἰένανδρος 
Πούσθ’ ἃ ποίησο», καὶ ὁ Σοφοκλῆς "μὴ 
ψεῦσο», ὦ Ζεῦ, τῆς ἐπιόσης ἐλπίδος' 8ο]. 

ΑΤΙ. 572. 
ψήγματα μικρὰ κομμάτια. 
ψηκεὸ ών κοριορτός. 

ψήκτρα ἐργαλεῖον δὲ ὁ τὰς ἵππες κνή- 
Φομεν. ἐν ἐπιράμματι (ΑΡ 6 208) "καὶ πρι- 
στὸν ψήκερης κνῆσμα σιδηρόδετο», καὶ 
αὖθις (6 246) "καὶ ψήκεραν ἵππων ἐρυσί- 
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τριχα, τήν τ’ ἐπὶ νώτων µάστιγω, ῥοίζε µη- 
τέρα Φαρσαλέη».' (6 807) "“ψήκτραν ἄκιτιν 
ἀπέπτυσεν.'' 

ὅτι ὁ ψηκτὴρ καὶ δεῖνος λέγεται (an 
ψυκτὴρ καὶ δῖνος). 

ψῆλαι ἀντὶ τᾶ ψᾶλαι, κατὰ τροπή». 
ψηλαφίζει ἀντὶ τᾶ ψηλαφᾷ" ὅτως “ἄνα- 

Είλας. καὶ ψηλα φῶ αἰτιατικῇ. 
ψήληκες τῶν ἀλεκτρυόνων οἱ νοθαγέν- 

ναι. 
ψῆνας τὸὺς ἰχθύας. 

ψῆνες κωνώπια τὰ ἐν τοῖς ὀλύνθοις γι- 

νόμενα" οἵτινες καὶ τῶν ὀλύνθων περιαπτο- 
µένων ταῖς συκαῖς πεπαίνασι τὰ σῦκα, καὶ 

ὑπεψηνισμένη ἀπὸ τότε ἡ ἐγκύμων. 
ψη»νίζω. καὶ παροιμία ''ἀδεὶς κομήτης. 

ὕστις à ψη»νίζεται.' "ὅστις ὄ. τὸ δὲ ἆκρο- 
τελεύτιον αὐτὸς σὺ πρὸς τὴν ἠχὼ τᾶ τριµέ- 
τρ συνάρµοσο»' 8 γὰρ ἔγωγε φδέγξοµαι 
τὸ δεινὸν ἐκεῖνο καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα" 
Gynes. p. 85). 

ψη»ίξαι ξύσαι, σοβῆσαι. 
ψη»ός ὁ φαλακρός. 
ψῆρας ψάρης, ὄρνεα' Ὅμηρος {Π 583) 

"κολοιής τε ψ[ράς τε. καὶ αὖθις (ΑΡ 7 119) 

'ὁ πρὶν ἐγὼ καὶ ψῆρα καὶ ἁρπάκτειραν ἐρύ- 
χω» σπέρματος ὑψιπετῆ Βιςονίαν γέρανον."' 

ψηρόν ξηρό». 
ψησία εἶδος ἰχθύων. 
ψῆττα τῶν πλατέων τις ἰχδύων. ἔνιοι 

βάγλωσσο». δοκεῖ δέτισιν ἐκ δύο συγκεῖσθαι 
δερμάτων τὴν ἰδέαν, διήρηται δὲ κατὰ τὸ 

μέσον ὡς οἱ σφῆκες. ἢ ὄρνεύν ἐστι τετμημέ- 

νον κατὰ τὸ |ιέσο» ὡς οἱ σφῆκες: “άριστο: 

φάνης Uys. 1159) "ἐγὼ δὲ κἂν ὡσπερεὶ φῆτ: 

ταν δοκῶ ὀδναι ἐμαυτῆς παρταμᾶσα δήμιε 

συ,” ἀντὶ τῶ, κἂν συµβῇ τέμνεσθαί (ιΏ τὸ 

ἥμισυ, βύλομαι. 
ψηφῖδες ψῆφοι. Hom. Φ 360. 
ψηφίσματα γνὤμαι ἀρέσκοσαι, ο ξυ- 

»ἤρεσε δὲ τὰ τοιάδε, εἰ ὁ Ῥωμαίων βασι- 

λεὺς τῷ δόγματι ἐπιψηφίσοιτο,”. ἀντὶ τοῦ 

ἀρεσθῇ. 
ψηφολόγοι. ψηφολόγοι εἰσὶν οἱ ψηφο- 

παῖκται. Ψηφολογικοὶ γῶν οἱ πλανῶντες καὶ 
ἀπατῶντες, ὥσπερ οἱ ψηφολόγοι τὲς ὀφδαλ- 
μοὺς τῷ τύχει τῆς µεταθέσεως τῶν ψήφων 
ἀπατῶντες συναρπάζασι. 

ψηφολόγοι οἱ λόγον καὶ φροντίδα ποιά: 
µενοι τῆς ὁιὰ τῶν ψήφων ἀπάτης. 
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ψῆφος κρίσις ἀπόφασις, διαλαλιά, λό- 

γος. καὶ ἀψήφιστον" "ὁ κατέχω» τὸ ἀψή- 
φιστον ἐν γνώσει ἐπιτελεῖ πᾶσαν τὴν γρα- 
«ήν. καὶ αὖδις (Α Lys. 6099) 'ἆ γὰρ ἔσται 
δύνάμις, ἠὐ᾽ ἣν ἑπτάκις σὺ ψηφίσῃ' οἱ γὰρ 
γέροντες ἀεὶ ἐψηφίζοντο τί πρακτέον καὶ 
τί μή. 

ν ψῆφος. ψῆφον καλᾶμεν λίΦον τὸν ἐν 
τῷ δακτυλίῳ, καὶ τῶν χρημάτων» τὸν ἀρι- 
Ὅμόν (Artemid. 5 5). 

ψήφος µέλαινα ἡ καταδικάζεσα, λευ- 
κὴ δὲ ᾗ δικαιᾶσα" Πισίδης '"ψήφα µελαίνης 
ἔξεφ ώνησε κρίσιν,”' 

ψηφοφορία ἡ πολλῶν ψῆφος καὶ ἀπο- 
δοχή. (Α Lys. 705) 'κἀχὶ μὴ παύσησὃε τῶν' 
ψηφισμάτω», πρὶν ἂν τᾷ σκέλες λαβὼν ὑμᾶς 
τις ἐκτραχηλίση θέλων. 

ψήχειν καταμάσσειν, τρίβει», ξύειν' ''οἱ 
δὲ ἨἩωυρούσιοι παραυτίκα τὸς ἵππες ἕψη- 
χον, οἳ δὲ λόγχας οἳ δὲ ξίφη ἠκόνων." καὶ 
ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡΤ 225) ''ψήχει καὶ πέ- 
τρη» ὁ πολὺς χρύνος, οὐδὲ σιδήρε φείδεται, 
ἀλλὰ µιῇ πάνι ὀλέκει δρεπάνῃ.” 

ψήχομαι τὸν δικαστήν. 
ψηχράν τὴν λεπτή». 
ψιά χαρά. 
ψιάδες ῥανίδες, σαγύνες, ψεκάδες. Hom. 

11 4509. 

ψιάςΦιον». καὶ ἐπίρρημα ψιανηὸόν. 
ψιάθε Φηλυκόν. λέγεται δὲ παρ “4ρι- 

στοφάνει Ran. 575) καὶ ἀρσενικῶς τὲς ψιά- 
φους. 

ψίδωνες διάῤολοι, ψίνυροι, 
ψίεντα µακάριο». 
ψιζομένη κλαίασα. 
ψιῆναι ψέξαι (απ ψίξαὺ. 

ψιθδυρίζει, αἰτιατικῇ, ἠρέμα εἷς τὸ οὓς 
διαλέγεται. καὶ «4φροδίτης ψιῶύρου ἱερόν. 
πνέοντος ἀνέμε μαλακοῦ καὶ ἠρέμα διὰ τῶν 
φύλλων εἰσιόντος ὥσπερ προσλαλεῖ τὰ δέν- 
ὅρα, ὅπερ ψιθυρίζειν λέγεται καὶ Θεόκρι- 
τος “ἁδύ τι τὸ ψιῶύρισμα καὶ ἆ πίτυς, αἲ- 
πόλε, τήνα᾿.. Geh. Nub. 1003). καὶ λόγος ψί- 
ὤυρος ὃ διάβολος Φοφοκλῆς (ΑΙ. 148) 'τοι- 
οὖσδε λόγους ψιφύρες πλάσσω». ψιθυ- 
ρισμὸς δὲ ἡ τῶν παρόντων κακολογία πα- 
ρὰ τῷ ἀποστόλῳ (3 Cor. 13 90). 

ψιθυριστὴς Ερμῆς. ἦν τις Αδθήνη- 
σι» "Ερμῆς οὕτω καλούμενος. ἐτιμᾶτο δὲ 
“4θήνησι καὶ ψίθνυρος φροδίτη καὶ Ἔρως 

τη 

ψῆφοςα -- ψιττακός 

ψίθυρος. Ἠατρ. 
ψιθυριστοῦ Ερμοῦ καὶ Ἔρωτος καὶ 

"4φροδίτης, ἅπερ πρῶτος ἐποίησεν, ὡς «παι 

Ζώπυρος, Θησεύς, ἐπεὶ Φαίδρα, ὥς φασα, 
ἐψιδύριζε Θησεῖ κατὰ Ἱππολύτα, διαβάλ29- 
σα αὐτόν. οἳ δὲ ἀνθρωπινώτερόν φασεν» Ερ- 
μῆν ψιθνυριστήν, παρὰ τὺ ἀνθρώπες ἐκεῖ 
συνερχοµένες τὰ ἀπόρρητα συντίΦεσθα« και 
ψιθυρίζειν ἀλλήλοις περὶ ὧν βούλονταε. 

ψιλεύς ἐπ ἄκρ8 χοροῦ ἱσεάμενος. οδεν 
καὶ φιλύψιλος παρὰ «ἀλκμᾶνι ἡ φιλοῦσα 
ἐπ᾽ ἀκροῦ χοροῦ ἵστασῦθαι. 

ψιλοδάπιδας τὰς ψιλὰς καὶ μὴ κµαλ- 
λωτὰς δάπιδας λέγεσι. 

ψιλοί οἱ μὴ καθωπλισμένοι μέν, ἐν και: 
ϱῷ ὁὲ τῆς μάχης τῷ παρατυχόντι ἡ λίρ 
ἡ ξύλῳ ἤ ἄλλφ τινὶ ὀργάνῳ χρώμενοι. ἕ 
τοξύται, παρὰ τὸ σχκευῇ ψιλῇ χρῆσθαι (5εΏ. 
Thuc. 1 60). 

ψιλοκόρρης φαλακρός. 
ψιλόν γυμνόν. καὶ ἀνεὶ τοῦ ἔρημεον' (Ῥο- 

lyb. 11 41). Trà δὲ θηρία ὕστερον ἑάλω ψιλά 
τῶν» Ἰνδῶν. 

ψιλός, τάξις ἐστὶν ἀγεννεστάση, ἕτις 
προβάλλεται ἔμπροσῦθεν τοῦ στρατοπέδοε, 
γυμ»νῶν ἀύπλων' καὶ ἐὰν ταραχὴ γένηται, 
ἐκείνη πρώτη ἀναιρεῖται. (A ΤΗ. 239) ' οἴκοι 
κακοὐαίμω», ψιλὸς αὖ σρατεύσομιαι.' τοῦτο 

δὲ εἴρηκε διότι ἐψίλωτο. Εὐνάπιος δὲ λέγει 
᾿ψιλὸν δὲ οἷον κοὔφον. αὐξίλια δὲ οἳ ω- 
μαῖοι τὰ τέλη ταῦτα προσαγορεύθσι, τὸ τῆς 
βοηψφείας ὀξὺ καὶ παρὰ τὰς χρείας εὐκένη- 
τον ἄτω προσαγορεύοντες. καὶ ἡ τραγῳδία 
8 ΡΜ, 453) "᾽αὖθις αὖ πάλιν εἴσειμι πρὺς 
σὲ ψιλός, οὐκ ἔχων τροφή». λέγεται καὶ 

ψιλὴ ἡ ἀσθενής, 
ψέµαρον (8π χίμαρον) εὐδιαῖον. 
ψιμύδιο» χρῶμα ἑταιρικόν. 
ψινάδες παρὰ Θιοφράςῳ (Π. Ρ. 4145 

αἳ ῥοάδες αἱ ἄμπελοι. ἔνιοι τὰς δρυπέπεις 

ἐλαίας, 

ψινάζει ἀπορρεῖ τὰ ἀσθενῆ τοῦ καρ- 
ποῦ, φυλλορροεῖ. 

ψινύθιον φαῦλο». 
φξ. ψιχός κλίνεται. 
ψίτται ἰχθύων γένος. 
ψιττακίαν ὑποδήμωτος γυναικείου γί: 

νος. 
ψιττακός ὄνομα ὀρνέου (οἵ, γλὠττα 

extr.). 



ατ χας. 

ψέχες — ψύλλα 

ψέχες ἀρσενικῶς, οἱ ψίχες καὶ τοὺς ψί- 
ὁ δὲ Φεολόγος (Gregor. Ναχ. p. 646 B) 

δηλυκῶς λέγει ᾿ψὶξ παραδραμοῦσα, τὸ φαυ- 
λότατον. καὶ ψιχίο». 

ψίω τὺ ἐμθρωματίω, καὶ ψίσαι ψωμί: 
σαι, καὶ ψισῦεῖεν ψωμισθεῖεν, τραφεῖεν 

διὰ ψιχῶ». καὶ ψιώχω. 
ψόα τὸ µέρος τοῦ σώματος. ἐν ταύταις 

ἔγκεινται οἱ νεφροί, δὲ ὧν αἱ ὀρέξεις κινεῖ- 
σθαι πεγύκασι. καὶ ὁ «4αβίὸ "ὅτι αἱ ψόαι 
µε ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων' (Theodoret. 
19 Ps. 37 8). 

ψόγος ἡ κακολογία. 
ψάθος ἀκαφαρσία οὕτως Φρύνιχος. 
ψοιά. ψύα δέ, καὶ πληθυντικῶς τὰ 

φψγύη. 
ψοίθης ἁλαζώ». 
ψοῖθος σποδός. 
ψολόεν φλογόεν πῦρ. 
ψολύεντα κεραυνό» (Ποπι. ω 538) τὸν 

ὀξέως φθείροντα. ὁ ψολόεις ἡ εὐφθεῖα. 
ψολοκομπία ἀλαζονεία Αριστοφάνης 

Γππεῦσιν (693) '"ἠσθην ἀπειλαῖς, ἐγέλασα 
φνολοκομπίαις, μεγαλοδοξίως καὶ μεγαλη: 
γορίαις, ἀπὺ τῶν προειρηµένων ὀνομάτω», 
τοῦ ῥροντᾶν καὶ ταράττειν τὴν γῆν καὶ 
κοημιοὺς ἐρείδειν καὶ κεραυνοῖς χρῇσθαι" 
τῶν γὰρ κεραυνῶν οἳ μὲν καταιβάται, οἳ δὲ 
ψολόεντες, οἱ κατὰ τὴν ψαῦσιν ὀλλύντες, οἳ 

δὲ ἀργῆτες καλοῦνται. 
ψούδια ψευδῆ Ἱρῆτες, 
ψοφοδεής δειλός, τοὺς ψόφες φοβού- 

ενος. 
ψόφος. ὅτι ὁ Ψόφος ὃ μὲν δυνάμει ὃ 

δὲ ἐνεργείᾳ» καὶ τὰ μὲν ὀύναται ψοφεῖν τὰ 

δὲ οὔ. τὰ μὲ οὖν ὀυνάμενα ψοφεῖν ἐστὶ τὰ 
στερεὰ καὶ λεῖα, ἐν οἷς ἐσεὶν ὁ δυνάμει ψό- 
{ος, ὕταν ἐνεργῇ, καθό ἐστι ψοφητικά. ἡ 
γὰρ ἐπιτηδειότης τοῦ δύνασθαι ψοφεῖν, οὗ- 
τός ἐσιν ὁ [] δυνάμει ψόφος" ὅταν δὲ δυνάμενα 

ποιῇ, ῥτός ἐςιν ὁ ἐνεργεία. ἔςι δὲ ψόφος πληγὴ 
ἀέρος τοιῶσδε γινοµένη. δεῖ γὰρ εἰς τὺ γενέ- 

σδαι ψόφον δύο σκληρῶ» καὶ λείω» σωµμάτω» 
ἀθρόαν συνέµπτωσιν πρὸς ἄλληλα γενέσθαι’ 

ἐν γὰρ τούτοις ὁ ἐναπολαμβανόμενος ἀῑρ 
ἀδρόως ἐκθλιῤόμενος ποιεῖ τὸν ψόφον. οὔτε 
γὰρ τὰ μαλακὰ τῶν σωμάτων» ψόφον ποιεῖ, 
οἷον σπόγγος ἔρια, οὔτε τὰ σκληρὰ μὲν 
ἠθέμα δὲ καὶ κατὰ μικρὸν προσκρουόµενα; 
φΦάνει γὰρ κατὰ µέρος οἷον θρυφῦῆναι ὁ 
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ἀήρ. διὸ δεῖ τῆς σφοδρᾶς τῶν σκληρῶν σω- 
ιάτω» συνεμπτώσεως, ἵνα πολὺς ὁ ἀὴρ ἔνα- 
ποληφθῆῇ μεταξύ. ὃς ἐναπολαμβανόμενος 
καὶ ἀθρόως ἐξωθούμενος ποιεῖ τὸν ψύφον. 
φθάνεσα γὰρ ἡ πληγὴ τὴν ἔξοδον αὐτοῦ 
ἀποκλείει καὶ ἀθρύον ἐκπυρηνίει. τὰ δὲ µα- 
λακὰ οὐ ψοφεῖ, διότι οὐχ οἶάτε ἐστὶν ἐξω- 

Φῆσαι τὸν ἀέρα τὸν ἐνωποκλειόμενον' διὰ 
γὰρ τῶν πόρων», μανὰ γάρ ἐσέι τὰ µαλακάν 
κατακερματισθεὶς ἔξεισι. δεῖ δὲ καὶ λειότη- 

τος τοῖς πλήττεσι μάλιστα πρὸς τὸ πλείονα 

γενέσθαι τὸν ψόφο», διότι πλέον ἐναπολαμ- 

ῥωνόμενος ὁ ἀὴρ ἐκδλίβεται ἀθρόως. ἐν δὲ 
τοῖς μὴ λείοις κατακερµατίζεται ἐν τοῖς κοι- 

λώμασι πλείοσιν οὖσι, καὶ οὐκ ἀθρόος ἔξεισι. 
λέγει καὶ ἕτερα περὶ ἡχῆς, ἃ παραλελοίπα- 
µεν. ψοφητικὸν δέ ἐστι τὸ δυνάµενον ἕνα 
καὶ συνεχῆ τὸν ἀέρα τηρῆσαι µέχρι τῆς 

ἀκοῆς. συφυὴς δέ ἐστι καὶ ἐγκατῳκοδομη- 
μένος τοῖς κοιλώµασι τῶν ὥτων πρὸς αὐτῇ 

τῇ μήνιγγι Ehilopon. in Aristot. de an. 2). 
ψόφε πλέως ἀντὶ τοῦ ταραχώδης. περὶ 

ἰσχύλα φησέ (A Nub. 1970)" τὰ γὰρ ῥή- 

µατα «4ἰσχύλυ φαντασίαν μὲν ἔχει, βασανι- 

ζόμενα δὲ οὐδεμίαν ἔχει πραγματεία». ταῦτα 
ὂν λέγει ἀξύσεατον, οἷον ἀδιάθετον, ἀπιθά- 
νως συντιθέντα, κοπώδη. κρημ»οποιὸν δέ, 

μεγάλας λέξεις ποιοῦντα. καὶ (Α Αοῑι, 991) 

vwoꝙtĩ λάλον τι καὶ πυρορραγές.”. πυρορφα- 

γῆ κεράκια καλεῖεαι, ὅσα ἐν τῷ πυρὶ ῥή- 

γνυται ἐν τῷ ὀπτᾶσθδαι. 
ψύα τὸ µέρος τᾷ σώματος. καὶ τὰ ψύη 

πληθυντικό». 

ψυγείσῃ ριστοφάνης (Ναὺ. 151) ἀντὶ 

τᾷ ἀποθανόσῃ. 

ψύγω αἰτιατικῇ. 
ψύδραξ τὸ ἐπὶ τᾶ σώματος ἐξάνθημα, 

ψύθος ψευδές, ψεῦδος' "καὶ ἆ ψύδος 

οὔνομ ἔχασα,᾽' ἀντὶ τᾶ ψευδές, παρὰ Κάλ- 

λιμάχῳ. 

ψυκτήρ σκεῦος ἔνδα ὁιανίζουσι τὰ πο- 

τήρια. 
ψυκτῆρα κάδδον, ἢ ποχήριον μέγα 

ἀπὸ τοῦ φάττον ψύχεσθαι ἐν αὐτῷ τὴν 

κρᾶσι». 
ψύλλα καὶ ψύλλαι δηλυκῶς, παρὰ δὲ 

“Ηροδότῳ 4 173) ἸΡύλλοι ἔθνος “ύης. 

καὶ τὸ ἐν τῇ Mtoonvig Μενάνδρου χύριον 

ὄνομα. ὅτι δὲ τὸ ζφον τὺ μικρὸὺν ἀορεγικῶς 

᾿Επίχαρμος εἶπε καὶ ἕτεροι, Αριστοφάνης 
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Nub. 144) "'ἀνήρετ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σω: 
κράτης ψύλλαν, ὁπόσους ἆἄλλοιτο τοὺς αἡ- 

τῆς πόδας. ὅτι ἱστόρηται ὡς ἡ ψύλλα εξ 
πόδας ἔχει. 

ψύλλειον βοτάνη. καὶ ψυλλίζω αἴτια- 
τικῇ. 

ψύξας φυσήσας. ῆ ἀμβλύνας, 
Ῥύρα τὸν «4{ιόνυσον ἄγοντες.͵ ἡ παροι: 

µία παρὰ Κρατίνῳ. τὰ δὲ Ῥύρα εὐτελὴς 
νῆσός ἐστι }αἲ μικρὰ πλησίον Χίου, μὴ ὃυ- 
ναμένη οὖνον ἐνεγκεῖν. λέγομεν οὖν τὴν πα- 
θοιµίαν ἐπὶ τῶν ἐν συµποσίῳ ἀνακειμένων 
καὶ μὴ πινόντων. λέλεκται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
εὐτέλειαν σημαινόντω», 

ψυταλίω». 
ψυχαγωγεῖ αἰτιατικῇ παραμυνεῖται, 

τέρπει. ἢ ψυχὰς ἀνάγει" “4ριστοφάνης Ὅρ- 
νισι (1553) ' πρὸς δὲ τοῖς Σκιάποσι λίγη 
ἐστίν, οὗ ψυχαγωγεῖ Σωκράτης. περὶ ψυ- 
χαγωγίας. γοητείας τινὰς ποιοῦσιν ἐς τοὺς 

νεκρούς. ἐπὰν γὰρ ἐς τὰ χωρία ἀφίκωνται 
ὅθεν ἄγειν ἔστι τὰς ψυχὰς ἃς ποθοῦσιν οἱ 
δεόμενοι, ἀφικροῦνται ἔνθα τεῦ»ᾷᾶσιν οἱ ψυ- 
χαγωγούμενοι" καὶ οὐχ εὑρίσκουσι παρα: 
χρῆμα τὸν χῶρο», "ἀλλὰ ἀνιχνεύουσι τὸν 
τρόπο» τοῦτο». πρόβατον μέλαν παραλαβόν- 
τες, εἶτα τοῦ κέρωτος τοῦ ἑτέρου λαβόμενοι 
ἢ τῶν ποδῶν τῶν προσθίων», καὶ ἐπὶ τοῖς 
ποσὶ τοῖς ἄλλοις στήσαντες περιάγοισι" τὸ 
δὲ ἔπεται τῇ ἕλξει καὶ µάλα εὐπειθῶς. ὅταν 
δὲ ἀφίκηται ἔνθδα ἐκεῖνος ἢ ἐκείνη κατηνέ- 
χθη, ἐνταῦθα τὸ πρόβατον ἑαυτὸ ἔρριψεν' 
καὶ τούτου γενομιένου, εἶτα τὸ πρόβατον ἐκ- 
ποδὼν ποιήῄσαντες καὶ κατακρύψαντες, σὺν 

καί τισι ποικίλαις Ἱερουργίωις καὶ ἐπωδαῖς 
περιηγοῦνται καὶ περιέρχονται αὐτά, καὶ 
ἀκούασι λεγύντω», καὶ τὰς αἰτίας δὲ ἃς 
µη»ίησι πυνΦάνονται. ἐψυχαγώγησε δὲ καὶ 
“4ντω»ῖνος ὁ Ρωμαίων βασιλεὺς περὶ ἸΚομό- 
όου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

φησὶ Πολύβιος '"οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα 
ὁιέεριῤο», ψυχαγωγοῦντες τὰς δυνάμεις, 
ἀντὶ τοῦ παραμυθούμενοι. 

ψυχάζει» ἀναψύχειν» (Theophyl. Sim. 
74) "οἱ δὲ ἀποβάντες τῶν ἵππων ἐνεχείρυν 
ψυχάζειν τοῖς τε ἵπποις ἀνακωχῆς µεταδι- 
δόναι τινός. 

ψυχάζουσι πρὸς τὸ ψῦχος καὶ τὸ π»εῦ- 
µα διατρίῤασιν, ἵνα ἀναψυχή»ν τινα λάβω- 
σι». ἔστι δὲ ὅμοιον τῷ χειμάζειν. '"οὐδέ τις 

ψύλλειον — ψυχικός 

αὐτοῖς τὴν ἀσπίδα ἢ τὸν θώρακα ἔφερ. 
ψυχάσαι τοῖς δεομένοις. 

ψύχειν καὶ ἀποψύχειν τὰ ὑγραινόμενα. 
ψυχεινὸς τόπος ὁ ψυχρός. 
ψύχεται ἀντὶ τοῦ ψυχραένεταε, µαρς; 

νεται" ἐν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 239) "καὶ φῖεῖ 

ἐν τελεταῖς, ὅτε θύματα πάντα λαφύςι 

φορῤῆς ἡ µανίη ψύχεται αὐτομάτως."' 
ψυχή πνεῦμα νοερόν. 
ὅτι µέρη τῆς ψυχῆς ἡ εἴδη τρία, — 

ζόμενον θυμούμενον ἐπιθυμοῦ». ἀναγκαίως 
οὖν καὶ τριτὴ πολιτεία ἐγένετο, ἔχθσα ἕκι- 
στη τὰς τρεῖς, ἀλλὰ τῷ κρατοῦντει ἑνὶ τ: 
πᾶν μορφουμένη» καὶ τὴν μὲν προϊέραι χα: 
τὰ λόγον, Ὦν ἄν τις τὴν ἐπὶ Κρόνα όρους 
σειε ζωήν τε καὶ ον τὴν οδὲ Σατὸ 
Φυμόν, διανισταμένην εἲς πολέκες καὶ μή 
χας περὶ πρωτείων καὶ δόξης, οἷα τὰ 
ταῖς ἱστορίαις Φρνλάμενα" τὴν δὲ κατ ἐπι 
Φυµίαν, πανταχῆ διαρρέβσα» καὶ ὑπεὸ τρε 
φῆς ἀκολάστου ὁδιεφθαρμµένην, ταπεινὰ καὶ 
γυναικεῖα φρονοῦσαν, δειλίᾳ σύνοικον καὶ ε’ 
πάσῃ δηνία καλινδουµένην, φιλοχρήµονα, 
δουλοπρεπῆ, οὐδὲν τίµιον οὐδὲ ἐλεέθερο 
ὁιαπραττομένην, ἀνδραποδώδη καὶ ἀσφεντ, 
γαστρὶ καὶ αἰδοίοις ἀεὶ τὴν εὐδαιιιονίαν µε 
τροῦσαν, οὔτε Φυμῷ γενναίῳ χρωμµέν, 
οἷον σῶμα παρειμένο» ἐν μιᾷ χώρα κείµε 
νο» ἐκνενευρισμένο», οὐδὲ κινεῖσθαι ἔτι ὃν 
ράμενο». καὶ πολλῷ χαμαιπετεστέραν ἔπε 
δείκνυτο τὴν ζωὴν τῶν νῦν ἐν τῇ γενέσι 
πολιτευοµένων ἀνθρώπων (Όαπιαδο. Ῥ]νοι. p 
336 )). 

ὅτι Πλάτων τὴν τῶν ἀλόγων ψυγἠν ὑ: 
τοῖς ἑαυτοῦ. διαλόγοις θνητὴν ὠμολόγηκεν. 

ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ἅπαντα παθήµατα τ5ὴ 
συναμφοτέρα ἐστὶ καὶ οὐκ ἴδια τῆς ψυχῖς. 
ὡσαύτως καὶ ἡ νόησις. 

ὅτι τὸ ζῆν αἴειον τοῖς ζῶσι τὸ πεζύτατον: 
καὶ ἔσχατον μόριο» τῆς ψυχῆς. τὴν γὰρ φι- 
τικὴν δύναμιν ἀποδίδωσιν ριστοτέλης αἲ 
τίαν τοῦ ζῆν. οὐδὲν γὰρ ἁμοιροῦν ταύτες 
ζην δύναται διὸ καὶ τὰ µόνης αὐτῆς μετέ 

χοντα ζῇ, λέγω δὴ τὰ φυτά. µίαν δὲ ἐσίω 
βόλεται τῆς ψυχῆς εἶναι, ἐκ διαφόρων στ: 
χειμένην οὐσιῶν ἠνωμένων. 

ψυχίδιον ἡ ψυχή. καὶ ψυχάριον πα: 
ρὰ Ἰελιωνῷ. 

ψυχικός σαρκικός, σηµαίνει δὲ κιὶ τὸν 
ἀνδρειόθυμο»' οὕτως ἄλεξις, 



ψυχικὸς άνθρωπος -- ψωμίζω 

ψυχικὸς ἄνθρωπος (1 Cor. 5 14). ἐκ 
π/υχῆς καὶ σώματος ὁ ἄνθρωπος. ὅταν μὲν ἂν 
αράττῃη τι τῶν» τῷ Φεῷ δοκόντω», πνευματικὸς 
λέγεται, καὶ ἐκ ἀπὸ τῆς ψυχῆς ὀνομάζεται, ἀλλ 
«ἄφ ἑτέρας μείζονος τιμῆς, τῆς ἀπὸ τοῦ 
Ζεγεύματος ἐνεργείας. οὐ γὰρ ἀρκεῖ ἡ ψυχὴ 
«ἲς κατόρθωμα, εἰ μὴ ἀπολαύσοι τῆς τοῦ 
σενεύματος βοηψφείας. ὥσπερ δὲ σαρκικὸς ἄν- 
«ρωπος λέγεται ὁ τῇ σαρκὶ δυλεύω», οὕτω 
πρυχικὺν καλεῖ ὁ ἀπόστολος τὸν τοῖς ἀνθρω- 
στίνοις λογισμοῖς τὰ πράγματα ἐπιερέποντα 
καὶ μὴ δεχόµενον τὴν τοῦ πνεύματος ἐνέρ- 
γειαν. καὶ πάλιν, ὅταν μὲν κατορθώσωμε» 
ἀρετή», πνευματικοὶ λεγόμεθα, ὅταν δὲ ὑπο- 
σκελισθῶμεν καὶ πράξωμέν τι ἐναντίον ἀπὺ 
τῆς εὐτελᾶς φύσεως, γῆν ἡμᾶς ὀνομάζει. καὶ 

ὁ προφήτης (GGenes. 11 4) Ἱ“πατάξει φησί 
Ἱπὴν γῆν τῷ λόγῳ τᾶ στόματος αὐτῆ,' οὐ 
περὶ γῆς λέγων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν. 
καὶ πάλιν (11 1) "ἐγένετο πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος 
ἕν, περὶ τῶν ἁμαρτιῶν» λέγων. καὶ ὁ βρα- 
ἂμ ἑαυτὸν ἐξευτελίζων λέγει (18 27) "ἐγὼ δέ 
εἰμι γῆ καὶ σποδός."' καὶ πάλιν (Βίτας, 10 9) 
''ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ ἐξαδένωτωι τὰ ἐντόσθια 
αὐτοῦ," τὴν γαστέρα λέγω». 

αἲ ψυγχαὶ τῶν» βιοθανατούντων οὐ κατὰ 
τὴν τῶν πολλῶν ὑόξαν γίνονται ὁαέμονες, 
ἀλλὰ τῶν» ἁμαρτανόντω», οὐ τῆς ἀἠσίαως αὐ- 
τῶν µεταβαλλομένης, ἀλλὰ τῆς προαιρέσεως 
τὴν ἐκείνων µιμθµένης κακία». τῦτο καὶ ὁ 
Ἄρισὺς ἔλεγε τοῖς Ἰεδαίοις. (εν. Iounn. 8 44) 

᾽"ὑμεῖς τὸ πατρὸς ὑμῶν τὸ ὁιαβόλε ἐστέ. 
ψυχόλεθρος. 
ψυχομαχοῦντες' Πολύῤιος (1 59) "οἱ 

δὲ Ρωμαῖοι ψυχομαχᾶντες, σχεδὺν ηδη ε’ ἔτη 
τῶν κατὰ Φάλασσαν πραγμάτων» ὁλοσχερῶς 
ἀφεστηκότες. (δίά.) ""ἠν δὲ καὶ τῆς ὕστε- 
ϱο» ἐπιῤολῆης τὸ πλεῖον ψυχοκαχία, περὶ 

τῆς ψυχῆς μάχη. 
ψυχόµενος ὁρόσῳ ἐν καμιίνω. 
ψυχορροφεῖν τὴν ψυχὴν ἐκπίνειν. 
ψῦχος. καὶ ψύχη τὰ ψυχρά. 
ψυχλκόμενος τὴν ψυχὴν ἑλκόμενος. 
ψυχρολογία ψευδολογία, ἀκαιρολογία. 

καὶ ψυχρολόγος ἄνθρωπος ὁ μηδὲν άγα- 
ψὸν λέγων. 

ψυχρός ἀσθενής. ἦν δὲ ὁ Ἰηόρσιμος 
Φιλοκλέες τὸ ποιητᾶ υἱός, τραγῳδίας ποιη- 
τὴς Ψυχρός. ἦν δὲ καὶ ἰατρός (9ο. A Eq 
400). 
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ψυχρὸς ἄνθρωπος ἀντὶ τὸ δυσκίνη- 
τος Ἰώσηπος (Β.Ι.61 9) ""ψυχρότεροι τῆς 
ἐλπίδος ὑπέστρεψαν."' 

ψυχρᾷ βία καὶ δνσκόλα ζήσειν ἆπαλ- 
λαγέντας᾽ ἀντὶ τοῦ ταλαιπώρ8, “4ριστοφά- 
νης Πλούτῳ (263). ἢ ἐπιμεμφόμενος διὰ τὸ 
γῆρας. καὶ αὖθις (Ach. 138) '"ἠνίκα Θέογνις 
ἠγωνίζετο, κατένιψε τὴν Θράκην χιόνι πολ- 
λῆ, καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξεν ὑπ αὐτὸν 

τὸν χρόνον. οὗτος τραγωδίας ποιητὴς ψυ- 
χρός κωμῳδῶν οὖν αὐτὸν παρίστησι τὴ» 
πολλὴν χιόνα τῆς τούτου περὶ τὰ ποιήματα 
φυχρότητος, 

ψυχωφελές. καὶ ψυχωφέλεια. 
ψῶζα νόσος τις Εὔπολις ΙΜαρικᾷ "ὃς 

δυμήνας τοῖς στρατιώταις λοιμὸν καὶ ψῶ- 
ζαν ἔπεμψεν. οἳ δέ φασι καὶ τὸ τῆς νόσε 
εἶδος, ὅτι κνησμὺς μετὰ δυσωδίας. 

ψωδθία τὰ ὑποκάτω τοῦ ἄρτου. 
ψωλὸν γενέσθαι δεῖ σε µέχρι τὸ µυρ- 

ρίνο.'. ἡ παροιμία παρὰ “ριστοφάνει ἐν 
“Ιππεῦσιν (60), ἐλέχφη δὲ ἐπὶ τῶν µέχρι 
πολλᾶ διεσκυλµένω». παρὰ δὲ «{ιφίλῳ ἐν 
τοῖς ᾿Εραγίσμασι παραπεποίηται ''ἄχρι τοῦ 
λάρυγγος.᾽᾽ 

ψωλός ὁ λιπόδερµος, ὀξυτύνως. καὶ 

ἀκρόψωλος ὁ ἐπὶ βραχὺ τοιοῦτος. ἢ ὁ 
ἀσχήμων κατὰ παρέκτασιν τᾷ µιορίθ. «ρι- 
στοφάνης (Αν. 507) 'κόκκυξ, ψωλοὶ πεδίον- 

δε, ἀνεὶ τῇ κύκκυγος κρώζοντος τὰ πεδία 

Φερίζοµεν». οἱ δὲ «4ἰγύπτιοι ψωλοὶ λέγονται 
εἶναι, τουτέστι περιτετµηµένοι. φησὶν οὖν 
ὅτι ὅταν ὁ κύκκνξ κοκκύσῃ, οἱ ψωλοὶ ἤρ- 
χοντο εἷς τὸ πεδίον. τοντέστιν οἳ μεγάλα 
αἰδοῖα ἔχοντες. Αριστοφάνης Ὄρνισι ''τοῦτ 
ἄρ' ἐκεῖν ἦν τοῦπος ἀληθῶς, κόκκυ ψωλοὶ 
πεδίονδε.. καὶ αὖθις "ψωλὸν γενέσθαι δεῖ 
σε µέχρι τοῦ µυρρίνου, ἀντὶ τᾷ µέχρι τῆς 
χεφαλῆς, ἐπειδὴ οἱ ἄρχοντες µυρρίνῃ ἐστε- 
φανᾶντο. ἢ ἀπεσκολύηθαι τὸ αἰδοῖον. 'μολ- 
γὸν γενέσθαι δεῖ σε, τητέστι κλέπτην τῶν 
δημοσίων ἐξαμέλγοντα τὰ κοινά. 

ψωμίζεται ἀπατᾶται, χαίρει. τὸ δὲ 
ψωμίζεσδαι ἐπὶ τῶν μικρῶν παιδίων λέγε- 
ται, ἃ ὑπόχειται τῇ τῶν ὁιδόντων ἐξεσίᾳ, 
Ἀριστοφάνης (Ἐα.713) "᾿ἐπίσταμαι γὰρ αὐ- 
τὸν οἷς ψωμιίζεταωι,' οἷς ἁπατᾶται, οἷς χαί- 
ϱει. καὶ (Β9. 80 5) '"“ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δα- 
κρύων.͵ 

ψωμίζω καὶ ψωμιῶ αἰτιατικῇ. 
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ψωμοκόλακες οἱ παράσιτοι, ὡς Φιλιπ- 
πίδης. 

ψωμόλεῦθρος ὁ πολυφάγος. 
Ψωμιός ὁ ἄρτος. 
ψώρα κνησµονή. 
μ ΄ 2 31 ωρές ὄνομα πόλεως, 
ψῶσαν Φάλπασα», Ηρύδοτος (8 61). 
ψώχοντες φρύπτοντες, λεπτύνοντες. 

ψῶχος γῆ ψαμμώδης. 
ὥα µηλωτή, διφθέρα. καὶ τὸ λῶμα τῦ 

ἐνδύματος περὶ τὴν πέζαν' ἢ τὸ περιστύ- 
µιον. ὤαν ἐκάλεσεν ὁ «1αβὶὸ ὃ καλοῦμεν πε- 

4 ο) 4 .. κι ΄ 
ριτραχήλιο»"' οἳ δὲ στόμα ἐνδύματος εἰρή- 
κασι», οἳ δὲ τὴν ἀνάκλασιν τῇ ἱματίη. ἐπὶ 

. * — y ΄ — 49 

τὴν ὧαν τᾷ ἐνδύματος αὐτοῦ” (Théodoret. 
in Ps. 122), 

2* * πώ - ’ * ⸗ ᾠά τὰ ἐκ τῶν κατοικιδίων ὀρνίθων γεν- 
νώμιενα. 

J . 
ὠατοῦήσω ακούσομαι, «Γωριεῖς. 

ὠῤάς παρὰ Πλουτάρχω yeurg. 6). 
ὠβέλισται ἠθέτηται, ἡλλοτρίωται" ὁ 

γὰρ ὀβελὸς ἐν τοῖς ῥιῤλίοις ἀθετήσέως σύμ- 
βολον. 

Ὢγ βασιλεὺς τῆς Πασά», καὶ δγών ῥα- } Ἶ ῄ 
3 ” J D ας Ἶ / σιλεὺς τῶν» «4μιορραίω», οἳ ἐπὶ δυναστεία 

3 ΄ 6 — * ΄ 3 - 
ἐσεμνύνοντο. ὁ δὲ 33 καὶ κλίνη ἐκέχρητο 
σιδηρᾷ, διὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος δν 

μὲν πήχεις τὸ μῆκος ε δὲ τὸ εὖρος ἐχόσῃ. 

ὁ ῥασιλεὺς τῆς Βωασὰν «2Υ προσαγορεύεται, 
τουτέστι διάφραξις, ὡς τῶν ἔργων τῆς αἲ- 
σχύνης (τοῦτο γὰρ ἡ ῥασάν) τὴν ὑδὺν τῆς 
σωτηρίας ἡμῖν ἀποφρασσόντων. ὃν άποκτε- 
νεϊ κύριος ἐπ ἐλευθερία τῶν κρατουμένων». 

᾿ 2 —3 - ο / 
ώγαῦθέ ἀντὶ τὸ ὦ ἁγαῦέ. 
ὠγενίδαι ἀρχαῖοι. 

᾿ ΄ .. 3 ΄ .Ν 3 - * — 

ὠγκώῦθη"' "κάκ τότα ἐπὲ πλεῖυν ωγκωώ: 
ἡ κατὰ τὸ ὑπάρχον. 
ὤγμευον Ἐενοφῶν ἐν (Cyr. 3 4 30) 

ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο, παρὰ τὸν ὀγμὸν τὸν 
σημαίνοντα τὴν κατὰ τάξιν ὑδὸν τῶν. ὕερι- 
ζόντων. 

«ᾖγνυντο ἠνοίγοντο. 
2. ’ / 9 — . - ο) ᾽ 

Ὠγύγια κακά, ἐπὶ τῶν ὀχληρῶν, ἐπεὶ 
συνέβη ἸΚάδµο» τὺν ἸΟγύγα διὰ τὰς θυγα- 
τέρας κακοῖς περιπεσεῖν. ἄμεινον. δὲ λέγειν 
Ὠγύγια κακὰ τὰ παλαιά" τῦτο γὰρ ἡ λέξις 

δηλοῖ, 
, 2 * 2B— ΄ Ὠγύγιον ἀρχαῖον, παλαιό»: ἡ ὑπερμέ- 
2 * 2* — — — γεθες. η διὰ τὸ Qyuyor πρῶτον ἄρξαι τῶν 

᾿Θηῤώ». 

ψη 

ψωμµοκόλακες -- ᾧδόν 

ὧδε ἆ μόνον τὸ ὅτως, ἀλλὰ καὶ τὸ ἰν 

Φάδε, ὡς ἡμεῖς, Κρατῖνος «{ραπέτισι “τούς 
ὧδε µόνον στασιάζοντας καὶ βουλομές ῃ. 
νὰς εἶναι. ριστοφ άνης Κωκάλῳ "δην 
δέ τις καὶ ψηφολόγιον ὧδε καὶ δίήρω dio. 
καὶ Πλάτων που κέχρηται ἀντὶ τοῦ φεῖρυ 

καὶ ἐνθάδε, τὸ δὲ οὕτως ἐν τοῖς πλείστος 

ὁηλοῦ. Ev πολις ΓΓωξιάρχοις '"οὐκ ἦν φελάτην 

γ΄ ὧδ) ἔχων τὴν ἀσπίδα."' 
ὠδέπως οὕτω πως. 

ᾠδει ὠγκοῦτο, 
ὦ δειλακρίων» σύ (ΑΛ Αν. 49) ὠτ τῇ 

ὦ κακύδαιµον καὶ δειλόκατε. 
ᾠδεῖον «4δήνησι» ὥσπερ Φέατρο, ὁ 

πεποίηκεν, ὡς φασί, Περικλῆς εἰς τὸ ἔτι 

ῥείκνυσθαι τοὺς μασικούς" διὰ τοῦτο η 
καὶ ᾠδεῖον ἐκλήδην ἀπὸ τῆς ᾠδῆς. ἴσι ὃν 
ἐν αὐτῷ δικαστήριο» τοῦ ἄρχοντιος. ὅπμε 
τρεῖτο δὲ καὶ ἄλφιτα ἐκεῖ, 
ᾠὁ ή τραγωδία. 
ᾠδηκός φλεγμαῖνον, πεφεσιωµένο 

δηκός τε γὰρ ἦθος ὑπὸ πλούτου κατεσιῦ; 
λει, τὸ εὔδαιιον ἑτέρωδι δείξας, καὶ τὸ πὲ 
ταπεπτωκὸς ὑπὸ πενίως ἐγείρει καὶ airuan. 

ρυσο εἶναι παρασκευάζει τι χαταμελη: τς 

τὰς ἁπάντων ἀκοὰς διηγήματι, ig οἳ εί; 

Ἔέρξης ἐπείσθη, Ἑέρξης ἐκεῖνος ὁ τὴν ὴ' 

γάλην στρατιὰν ἐλάσας ἐπὶ τοὺς Ἓλλης, 
ᾠδηκώς οἴἰδήσας, «τσήσας. 
ων έν ὠδῖνος, ταῖς ὠδῖσι, 

ὠδῖνες δανάτη καὶ παγίδες οἱ ὃν 
νατηφόροι κίνδυνοι". «{αῤίὸ (Ρ.. 1] 6) ".9 

νες δα περιεκύκλωσάν µε" προέφθαύώ 
παγίδες Φανάτα. ὠδῖνες καλοῦνται αἱ τ: 

τοῦ τοκετοῦ τῆς τικτούσης ὀδύναι. Το: 
ἐκ τῆς μεταγορᾶς ταύτης ὠδῖνες ἄδα 10” 
αγορεύονται αἱ αὐτὸν προσπελάνεν τὸ οἩ 

»άτῳ παρασκευάζουσαι συµφοραί (Πνοκς 

retus in Ps. {1134 9). 
ὤδινον ἐνεκυιόνησαν, ἀπέτεκον 

ἡν πλούτω καὶ γένει διαφανής. arur οἱ τε 

λτωε ὤδωον κατ αὐτᾷ φόνου ] riyi 
— — τήν καν ἡμῶν λοιδορίαν aͤdon⸗ 

ἐξέχεας᾽' ἀντὶ τοῦ ἀθούως, ὁκιοῦ. 

— τῇ, καὶ ὡδέί πως. 

ὠδές ἡ ἐκ τοῦ τοκετοῦ ὀδύνη 
ἐξειπεῖν τὴν ὠδῖνα ἣν ἐκύει οὐκ ἐπὶ 

τὴν ἐλπίδα τοῦ ἴσως ἄν ποτε τυχεῖν ie 

κρύπτειν ὑποθάλπων ἄρ' ἐκεῖνος" Α4999. 
ᾠδόν ᾠδικόν, ψάλτην' ἐν ἐπως — 

1 

24 

— 
ο 



/ ὠὡδοποίησεν -- ὦ µακάριε 
6 ΄ κ [. 4 

P 6 54) ᾿'χάλκεον ἱδρύσας ὠδὸν ὑπὲρ κι- 
άρας.᾽ 

ς ἴ / 2 ⁊ — * * ’ - 

ὠδοποίησεν ἀντὶ τῇ κ ἐκώλησε τὴ 
4 ΄ 8 * — *J ΄ 

:λανρωπία τὴν τηιωρίαν, ἀλλ ἔδωκε χω” 
— r . τ / μα 

αν τῇ δικαίᾳ παιδεία" ""ώδοποίησε το} 

Π ὀργῇ αὐτοῦ (Theodorct. in Ὦ5. 77 50). 
ο” ος : , 

ὠὁ ὕσατο (οι. 00, 340) ὠργίσθη, 
ε) ΄ Ι η 7 . «, * 
ὦ Auν, οἷως ὦν οἵως έχεις. 

* 2 2446 * *2* υ ’ * .ς καὶ παρ ἐχδροῖς ἄξιος δρήγων τυχεῖν 
8 ΑΙ. 29). 

ὠὁ ώ δει ἔπνει. 
* 5 ΄ κ. 

ῴετο ὑπελάμβανεν, 
* 
ὤζεσαν προσώζεσαν. 
7.» * / - ῃ ) -α 
ὦ Ζεῦ, τέταῦτας πύτερον εὐτυχῆ λέγω, 

υ . . * ΄ Π — .» 2 Ἰ. δεινὰ μὲν κέρδη δέ; λυπηρώς ὁ) ἔχει, εἰ 
γοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σώζω κακοῖς" (Β ΕΙ. 
766). ὡς μὲν γυνὴ κεκίνηται ἐπὶ τῷ πάθει, 

υ 
3 ν 3 * 4 1 J .. 

πρὸς δὲ τὸν κίνδυνον ἀποῤλέπουσα ἠδεται, 
ᾠή ησαν ἐνόμισαν. 
1 / - - 
ὦ ΠΗράκλεις, τί µαίνῃ] τοῦτο λεχθῆ- 

ε — - . 

ναι ὑπὺ τῶν «4ργοναυτῶν φασὶν ἀνακαλάν- 
μα , ΄ . ὠ , - 

των τὸν ᾿Ηρακλέα ἀπολειφθέντα αὐτῶν καὶ 

ὶ ῥούλ ἵς Ἡ τὰ ῥούλησιν τῆς Ἠρας. 
Σι * 2*8* ’ * ὦ Φαυμαςὰς ἐξευρίσχω» ἐπινοίας 

(Α Έα. 1327). 
* * - * * 

O ἀντὶ τῇ ὤσω. ὅτως ριστοφά- 
* — 

νης' ὤθω γὰρ τὸ προώθω. ὠθῶ δὲ περι- 
σπωμένως. 

* 

ὠέγνυντο ἀνεύχθησαν. Hom. Ὦ 808. 
ν .. * .. ” 

ὤεξεν γοιξεν, Hom. {7 9098. 
1 
ώκα ταχέως, 

’ — — — 

ὠκεάνειον ῥεῦμα τὸ τᾷ ὠχκεανοῦ. 
* —* — — 4 

ὠκεανός ἡ κύκλω πάσης τῆς γῆς Φά- 

λασόσα, παρὰ τὸ κέω τὸ σχζω, κεανός, καὶ 

μετὰ τῷ στεριτικᾶ α καὶ τροπῇ τῷ α εἲς ω 
’ 1. 1. ζ — 

ὠκεανός" "ἐξ οὗπερ πάντες ποταμιοὶ καὶ πᾶ- 
— 

σα άλαπσα καὶ πηγαῦ” Που. 190, 
ὠκεῖα ταχεῖα, 

κι — 88 τε λα. 
ΩΙ Χειλε. καὶ ἐξώκειλεν, ο ἐστιν ἔξω 

ο“ * * ’ ᾿ ν) * τοῦ κέλλειν γέγονεν" ἀποχέλλειν γὰρ τὺ εἰς 
τόµπροσθεν έναν. 

* J 

ὤκιμον δένδρον. 
* — 

ὠκινάκης, ἀδαμῶς “ἄττικόν' ἀλλ ᾿Ηρό- 
* 

ῥοτος οὕτω λέγει τὸν ὠκινάκην, 
* ’ 
Ὠκίναρος (Ἰ,γουρ]τοι 724) ποταμός. 
 « ΄ 

ὠκλασαν τὰ γόνατα ἔκαμψαν. 
* * ΄ . » * 

ωκνον πὐλαῤήμην, καὶ ὤκναν τύλα- 
κ. ’ ΄ .. . ε είχν 

ῥᾶντο, ὠλιγύρον. ""συνέντες δὲ οἱ Ἕλληνες 
. 0 κ) ⁊ 

ἐπὶ βασιλέα εἶναι τὴν στρατείων, ὤχνεν τὴν 
΄ : η] Κ) ’ . } ἥε-α. . . 4 ε 

ἀράῤασιν, Κλέαρχα δὲ εἰπόντος τὴν ὕποςρο- 

1141 
3 * 7 — 4 

{ἠν ἄπορον εἶναι Κύρ8θ μὴ συναιροµιένου, 
σεν/εσαν (Χ Απαὺ, 1 ὅ Ὁ. 

ο οὀκύαλος ραὓς ἡ ταχγεῖα. Hom. Ο 705, 
ὠκύμολος ταχέως πορενόµενος. 

1 ΄ ή **24 2 , 
κύρος ταχυΦάνατος. τὰ ἀνδρω- 

Ίπεια τὐκύμορα καὶ ἐήμερα, ταῦτά τοι καὶ 

ΓΙσπηδῆς ἀνάπλεα" καὶ συ;γρώµην αὐτοῖς νέ- 

ειν ὑπὲρ τῆς ἄγαν απυθῆς.' 

ὠκυμορώτατος. Ποπ. «4 500, 

ὠκυπέτα (Ποπ. ϐ 49) τὺς ταχεῖς. 
ὠκνυπλόων ταγυπύρων. 

ὠκύπτερον ταχυπετῆ, 
ὠκύρροος ταχέα ἔχων ῥεύματα, 
ὠκύς τωχύς. 
α) - — 
Auxtadu, ἐπὶ τῶν μοιχῶν λέγεται’ 

- - - ζ ὑῆμος γὰρ τῆς “ἀττικῆς οἱ «{ακιάδαι, ἐν ᾧ 
ε — 7 — » 
ραφᾳανῖδες πολλαί, αἷς ἐχρῶντο κατὰ τῶν 

ληφθέντων μοιχῶν ἐνυῤρίζοντες, καὶ στελεοῖς 
. ᾱ- — — ΄ ’ 

δὲ ἐχρῶντο μὴ παρησῶν τύτων» ἀλαβάςοις. 
ὠλέκρανον ὁ ἀγκών. 
ε) Ἶ 
ὤλεν Gun λεν) ἑάλω, ὠφείλησεν. 

ὠλέναι οἳ πήχεις τῶν χειρῶν. καὶ λευ- 
κώλενοι. ᾿ἐποχούμενος ἐπέστη ἀκηράτοις 

* .. * J 29 2 ή - 

ὠλένως.. ὠλήν δὲ ὠλένος ἀρσενικόν' τοῖς 

ὠλέσι πληθ υντικόν. 
. * 

ζλλενία πέτρα (Ποπ. B6GID). καὶ ὄνομα 
πόλεως. 

Ὠλλένιος ἀγκών. οἱ Σκύθαι. 
* 22 

ὤλενος εἶδος ζῴου. 
” ⸗ — -, 

ὠλεσίκαρποι μµαταιόκαρποι" Όμηρος 
(κ 510) "καὶ ἰτέαι ὠλεσίκαρποι.. καὶ ἐν ἔπι- 

. ” 

}ράμματι (ΑΡ 6 104) ὠλεσίῤωλος: κώ- 
— - 3 ’ λεσίᾷωλον σᾳὔραν, τὴν κλῶσαν τοὺς ῥα- 

λους. 

ὠλή» ὁ βραγίων. 
΄ -- νι — 

Ὠλή» Πυμαῖος ij "Ὑπερβόρειας ἢ -4ύ- 
4 — — — 3 

χιος, ἐποποιύς. μᾶλλον δὲ «{ὖκιος ἀπὸ άν- 
0ου, ὡς δηλοῖ Καλλίμαχος (Ἡν. Del. 305) καὶ 
{ 4 * — —3 — 

ὁ πολυίστωρ ἐν τοῖς περὶ ««Τυκίας. 
ὠλιγώρηται ἐκβέβληται, ἡμάρτηται. 
* 2 ’ . ”... ηλ] — GGLGCCOSCOV ἀτάκτως ἐρρίφύθησαν" ᾿ οὐδὲ 

⸗ — 

ὤλισθον ἄλλως αἱ εὐχαὶ καὶ αἱ κατὰ τοῦ 
- -. 3) ** * 

δεῷ ἐχδροῦ ἀρας) (ο ν. ἄλλως). 
“, 

ὤλκα τὴν αυλακα. 
τ 
ὤλλοι ἀντὶ τὸ οἱ ἄλλοι. 

” ΄ * ΄ 

ωλύγιον καὶ διωλύγιον. 
3 ΄ ε * 

ὤλωλειν ὑπερσυντελικός. 
} * 1 
ὦ λῷστε ὦ ᾖῥέλτιστε. 
1 . . Ἴ ώμαι. καὶ ἐγώμαι ἐγὼ οἶμαι. 
* — —2* — ὦ μακάριετῆς τέχνης (Α Αν. 1410). 
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ὡμάρτησαν ἠκολόθησαν. 

ὠμαχθής ἡ βάρος τοῖς ὤμοις παρεχο- 

μόη' ἐν ἐπιράμματι ΑΕ6 104) “σπερμο- 

φόρο» πήρη» ὠμαχθέα.” 

ὠ μέγα δαῦμα ὦ δαυμάσιε. 

ὦ μέλε. παρὰ τοῖς νεωτέροις ὑπὸ τῶν 

γυναικῶν λέγεται µόνον, ὡς τὸ ὦ τάλω», 

παρὰ δε τοῖς παλαιοῖς καὶ ὑπ ἀνδρῶν, ὡς 

ἐν ππεῦσιν ἀριστοφάνες (076) καὶ ἐν Θεαι- 

7* Πλάτωνος Φ. 178). καὶ Mivurdoos 

3υνερώσῃ '"ἄφες τὸν ἄνθρωπο». τί κόπτεις, 

ὦ µέλετ” σημαίνει δὲ ὦ δείλαιεν ὦ πονηρέ’ 

ἔνιοι δέ, ὦ ἐπιμελείας ἄξιε καὶ οἷον µεμελη- 

µένε. πρόσφθεγµα" τουτέσει κάκιστε, κακο- 

δαιµονέστατε, οἰκτρότατε. 
ὠ μηδαμῶς (Α Αα, 939). τὸ τοιοῦτο 

σχῆμα ἀποσιώπησις λέγεται. ἔστι καὶ παρὰ 

4{ημοσθένει (18 322) τὸ όμοιο»: «ολλ ὦ, τί 

ἄν σέ τις εἰπὼν ὀρθῶς προσείποι; 3 εἰρηκό- 

τος γὰρ αὐτοῦ μηδαμῶς, εἶπεν ὦ μηδαμῶς. 
ὤμην ἐνόμισα, 
ὠμησάμενος εἰς τὸν ὤμον ἀγαγώ». 

ὠμηστῶν ὠμὰ ἐσθιόντων' ἐν ἐπιγράμ- 

ματι (ΑΥ 63218) "δείσας ὁ) ὠμηστέω δηρὸς 

ὡς ἂν δόξα (πἩ ὠκὺς ἀράξας) τύμµπα- μόρο», 
νο» ἐξ ἱερᾶς ἐπλατάγησε νάπης. 

ᾧ μή ἔστι δρῶντι τάρβος, οὐὸ᾽ ἔπος 

08 296), τοτέστι», ὁ μὴ τὸ ἔργο» φοβεῖ” 
δεδοικὼς οὐδὲ τὸν λόγο». 

ὠμή τις εἶναι "δέδοικα μὴ δόξῃς, ὠμή 
”. Νικό- τις εἶναο δεινῶς οὕτω τιμωρουμένη.) 

λαος ὁ «4αμασκηνός φησιν. 

ὤμιλλα παιδιά τις, ἐν ᾗ ὁ εἲς τὸν κύ- 

χκλον βαλὼν κάρνο», ὥστε ἐμμεῖναι » νικᾷ" 

Εὔπολις Ἀρυσῷ γένει "ἔπειτ εἴσειμν ἐνθάδε 
ἀπὸ συνώιρέσεως' ἡ µείνας εἲς ὤμιλλαν. 

ἅμιλλα ὤμιλλα. 

ὠμμένον λέγουσι ὁωσέως τὺν ἑωρα- 

μιένον. 
ώμ οβοϊνας βύρσας. 
ὠμοβόρων ώμοφάγω». 

ὠμογέρων ὁ aug ἡλικίαν γεγηρακὼς 

διὰ λύπην ἢ συμφοράν, καὶ πρεσβύτης οὗ 

ἡ κεφαλὴ οὐκ ἐπολιώθη. 

ὤμοι φεῦ μοι. ἐπίρρημα σχετλιασικόν.. 

ὠμοκρατής' (8 ΑΙ. 205) 

δυσπέπαντον καὶ αἰτιώνυμον ἔχων πάθος" 

ἢ ὃ ὠμὸς καὶ καρτερικός" ἡ ὁ 
τος κεκρατηµένος' ἢ ö γενναῖο 

“"ὠμοκρατῆς 

Αἴας θολερῷ κεῖται χειμῶνι νοσήσας,” 0 

ὑπὸ ὠμότη- 

ς ὃ καὶ τῶν 

ὡἁμάρτησαν -- ὠνίους 

ὠμῶν κρατεῖν δυνάµενος. Σοφοκλῆς (ΑΙ. 548) 

"ώμοῖς αὐτὸν ἐν νόµοις πατρὸς δεῖ πωϊο- 

δαμνεῖν κἀξομοιοῦσδαι φύσιν, 3 ἀπὸ μετα: 

φορᾶς τῶν καρπῶν, οἳ ὅτε εἰσὶν ὠμοί, καὶ 

σκληρότεροί. εἰσι καὶ Ἰζαμοί. 

ὤμος τὸ µέλος τᾶ σώματος. 

ὠμοσμένος. ὀμωμοσμένος δέ. 

—— ἐδυστύκησε», ἤ ἐξέερωσε». 

ὡμωνυμηκώς. παρακείµενος. 

ὤμωξεν. Hom. Γ 364. 

ὤν ἀίδιος" "ἐγώ εἶμι ὁ ὦν' (Ἐκοά.5 1. 

ὥ νατο (ἨΠοιι. Ρ25) ὠνείδισεν, ἔξεφαί]» 

σεν. ἢ ἠγόρασεν. 
ώνερ ὦ ἄνερν κατὰ συναίρεσιν" 

τέετι ὄψει μ, ὤνερ, ἐφεζόμενον” (ΑΡ 6 

120). 
ὤνευο ” παρὰ Θουκυδίδη, ἐκίνου» αν 

περιῆγον' ὄνος γὰρ τᾶ μύλωνος τὸ χυένε 

νο», καὶ αἱ τοιαῦται μηχανα) ὄνοι. Gurrèt 

δης (725) '"ὤνευον ἀναδούμενοι τοὺς στα: 

ράς, τιτέσευν ὄνοις ἐχρώντο. ἔστι δὲ οτε: 

μηχωνὴ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ἀκατίων πηγντιιός 

ἀφ᾽ ῆς περιβάλλοντες βρύχοις τοὺς στει 

— ῥᾳδέως ἐκ τῇ ῥυθᾷ ἀνέσπω». ἔστι Τρ 

*. μηχανὴ ἐπὶ τοσῦτον βιαιοτάτη ὥστε ον 

γήνη» βαρεῖαν ὑπὸ δύο ἀνδρῶν ἀπόνως 3 

χεσθαι. καλᾶσι δὲ τὴν μηχανὴν οἱ τὸς 15 

μαὶ λείχοντας ἕλκοντες ἁλιεῖς ἡλακάτη». εί 

ρωμενεστέρα δὲ πρὸς τὴν ἀνέλκυσιν J 

σταται, ὅταν καὶ δίκρον ξύλο» πρὸ αιτί. 

τεθείη" ἐπ᾽ εὐθείας γὰρ ἡ ἀντίσπασις τ" - 

ἀνελκομένων γίνεται. 

ὠνή ἀγορά, καὶ ὠνησάμενος ἁγιρ- 

σας. 
ὠνηματιαῖος. 
ὠνητή τιμῆς κτητή. "καὶ τὴν pe 

ἐπιτρέπειν Ίραϊωνῷ «4ὔγαρον, καίπερ "ο 

ὠνητὴν ἐκ Πακόρου ἔχει λαβὼ» πει» 

χρημάτων" καὶ τοῦτο ἀσμένῳ τῷ βασ» 

γίνεται) Arrianus?) 

ὠνητιᾶν» ὠνήσασθαι βούλεσδαι. 

ὠνητιῶν ἀγοραστικῶς ἔχων. 

ὤνητο ὠφέλητο" "ὃς εἰ ἐπείθετο, ὄντὶ 

ἄν. 
ὦνδρωπος ἀντὶ τὸ ὁ ἄνθρωπος. 

ὤνια πράσιµα, ἀγοραστά, 

ὠνίους ἀγοραστός, ἤ τιµίους. Πρ) 

πιος (ει. 2139) 'εἲ μὴ τὴν σωτηρία» « J— 

κτήσονται λύτρα διδόντες. «ἰλιανὸς Ἡ 
ἀπολύεσι δικασταὶ ὤνιοι αὐτόν. 

.”. 1 

τω 

. η 
σερ, . 



5. «ὠόπ κέλευσµα τῶν ἐρεσσόντω», 

ὧν νῦν θερμοί βωμοί --- ἄρα Ὁ 

λεύει ἀσπάσασθαι τὰ Ρωμαίων, καὶ παρ) 
αὐτὲς ὤνιον ἀποκομίζειν τὴν μέταξαν' (Με- 
nander). 

ὦ» νῦν» δερμοὶ βωμοί, ἐπὶ τῶν διὰ 
σπαδῆς τυγχανόντω». “Αριστοφάνης δὲ ἐν 
«{ημινίαις "τὴν κρατίστην δαίμον', ἧς νῦν 
θερμός ἐσθ' ὁ βωμός." µηνύει ὅτι ἀεί τινες 
παρὰ τοῖς “49φηναίοις ξένοι Φεοὶ ἐτιμῶντο. 

ὠνομάδατο ὠνομάζοντο, ἰωνικῶς. 
ὠνομασμένος ἐξάκαστος. 
ὠνόμηνεν ὠνόμασεν. 
ὦνον ὠφέλειαν, τιμήν' (Babr. 66) "τί 

σοι τὸ κέρδος; ἢ τίν ὦνον εὑρήσεις; καὶ 
ὤνος ἡ τι. 

ὠνοῦμαι αἰτιατικῇ, ὠνεῖται δὲ γενι- 
κᾗ '"τοῦτο ὁ) ἐσεὶν ὃ τῶν εὑρισκομένων 
ἁπάντω» χρημάτων — ὠνεῖται”' De- 
mosth.99). 

ὠνούμενος — 

ῥῆμα. 
ᾠὠνοχόει ἐκίρνα" ''ὠνοχόει δὲ οὐδὲ εἷς, 

οὐδὲ νομίζεται παρὰ τοῖς ἑῴοις βαρβάροις 
ἐμπίνειν δειπνοῦντας. 

ὦ νῦν μὲν οὐδείς, αὔριον ὁ) ὑπέρ- 
µεγας (Α Ἐα. 158), ἐπὶ τῶν παρ ἐλπίδας 
τιμωμιένων. 

Ώξος ποταμὸς ἐν τῇ Βακτρίων χώρα, 

ὃς “4λεξάνδρῳ ἄπορος ἐφαίνετο. τὸ μὲν γὰρ 
εὖρος ἦν ἐς Ἐξ μάλιστα σταδίες, βάθος δὲ 
οὐ πρὺς λόγον τοῦ εὔρας, ἀλλὰ πολὺ δή τι 

βαθύτερος καὶ ψαμμώδης, καὶ ῥεῦμα ὀξύ, 
ὡς τὰ καταπηγνύµενα ὑπ αὐτῆ τᾷ ῥᾷ ἐκ- 
στρέγεσθαι ἐκ τῆς γῆς à χαλεπῶς, οἷα δὴ 
οὐ βεβαίως ἐπὶ τῆς ψάµµου ἱδρυμένα (Ατ- 
rian. Anab. ἃ 29). 

ὠξυδυμώθδη ὠργίσθη, ὠξύνθη. 
ᾠόν. καὶ ᾠοτόκον' "ὅτι ἀπὸ τῶν τε- 

τραπόδων ἡ ἥ γελώνη μόνη Goroxtt.“ 

ὠνῶ γὰρ τὸ 

κατα- 
παῦον τὴν κωπηλασίαν (8Ν. Α Αν. 1205). 

b ὠόπ ἐλατικὸν ἐπίφθεγμα ἐπὶ πλοία. 
ὠὸπ ὅπ (Α Ran. 208) ἐλατῶν ἐπίφθεγμα. 
ὠόπ, παραβαλοῦ 4ριστοφάνης Ba- 

τράχοις (183), τετέστιν» ὅρμισον τῇ γῇ τὴν 
ναῦν' ἐν τῇ νηὶ γὰρ ὁ Χάρων λέγει. 

ὨὩοτοκάταξις ὄνομα κύριον. οἵ. ν. ὦτο- 

κάταξις. 

ὦ οὗτος σύ" (8 Αἱ, 89) 
δισσὴ ἡ κλῆσις. 

ᾠοφύρος ἰχθῦς. 

."σζ 
᾿"ώ ὕτος, Aluv.“ 
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ὠόψ ἐπίφθεγμα τῶν ἀφιέντων ἅμα τρέ- 
χειν ἡ τι τοιοῦτον ποιεῖν. 

ὦ παῖ' Σοφοκλῆς (Αἱ. 550) 4 παῖ, γέ. 
νοιο πατρὸς εὐτυχέςερος, τὰ ὁ᾽ ἀλλ ὅμοιος" 

καὶ γένοι ἂν οὐ κακός." 
ὦ πάντα σὺ τολμῶν (A Nub. 374), τε- 

τέστιν ὦ δρασύτατε καὶ τολµηρότατε. 
Ὥπας ὄνομα κύριον. 
ὦ περὶ πάντ᾽ ἐπὶ πᾶσί τε πράγµασι 

δωροὐόκοισιν ἐπ᾽ ἄνθεσιν ἴζων, εἴθε φαύ- 
λως ὥσπερ εὗρες ἐκβάλοις τὴν ἔνθεσιν' 
ἄσαιμι γὰρ τότ ἂν [ιόνον "πῖνε πῖν ἐπὶ 

συμφοραῖς. τὸν Ἰσλία τ ἂν οἴομαι γέροντα 
πυροπίπην ᾖσὃ ἐντ] ἰηπαιωνίσαι καὶ ῥακχέ- 
βακχο» ῴσωι) ̓ Αριστοφάνης (Εα. 404). πρὸς 
Κλέωνα ὁ λόγος. ὦ ἐπὶ πάσῃ προδοσίᾳ ἐξ- 
εταξόµενε καὶ κακία. μεταφορικῶς δὲ εἶπεν 
ἅπαν τὸ νόημα ἀπὺ τῶν μελισσῶ». ὥσπερ 
αἱ μέλισσαι, φησί πάντων ὥσπερ ἐκ τὸ ῥά- 
στε καὶ εὐχερῶς ἔτυχες, ἐπεὶ μηδὲ ἐλπίσας 
εἲς τᾶτο δόξης προελφεῖν ἔδοξεν εὐδοκιμεῖν 

ἐκ τᾶᾷ περὶ Πύλον κατορθώματος, ὅτως καὶ 
ἀποῤωαλεῖς, καὶ τότε ᾷσαιμι τὸ Σιμωνίδου 
"πῖνε πῖν ἐπὶ συμφοραῖς."' γέροντα δὲ πυ- 
ροπίπη», ἐπεὶ ὡς παιδεραστὴς οὗτος ὁ πρε- 

σβύτης διεῥάλλετο" ἢ ἐν τῷ προτανείρ φυ- 
λάσσοντος τὸν στο». βακχέβακχον ἄσαι ἀντὶ 
τᾶ εὐφημῆσαι τὸν «{ιόνυσον" Βάκχος γὰρ ὁ 
4ιόνυσος. 

ὧπες οἱ ὀφθαλμοί. 
ὨΌὨπις ὄνομα πόλεως. 
ᾧ πλεῖον ἥλως αἱμύλης ἀλώπεκος, 

παροιμία. 

ὡπόσ᾽ (4 χὠπόσ) αἴσχιστ ἐν άν- 
Φρώποις ἔργα γίνεται (50Η 1407). 

ώπται ὠὡράθη. 
ὠπτηιιένος καὶ ὠπτῆσνδαι. 
ὤπυεν ἐγεγαμήκει. Hom. Ν 429. 
ὥρα καιρὸς ἐπιτήδειος". "εἰ μὲν εἰρήνηςα 

ἐπιθυμοῦσιν, ὧρα αὐτοῖς παραδοῦναι τὰ 
ὅπλα. καὶ ὁ Φεολόγος "ώρα σοι καὶ βασι- 
λείαν οὐρανῶν ἀτιμάζειν, ὅτι κόκκῳ σινά- 
πεως ἀπεικάζεται. καὶ αὖδις Προκόπιος 

(Ατο, 2) "ώρα σοι μὴ περιιδεῖν ἐμὲ μὲν πρὺς 
τῇ τῆς οἰκίας διαφθορᾶ καὶ χρημάτων ἐςε- 
θηµένον τοσοῦτον πλῆθος."' 

ὥρα κάλλος, καιρῦ τροπή, εὐμορφίαὺ 

“ἱλιωνός ᾿ γυνὴ τὴν ὥραν διαπρεπής, σώ- 
φρων τὸν τρόπο». ψιλῶς δὲ φροντίς, ἔν- 
Φεν ὀλίγωρον λέγομεν τὸν ὀλίγην φρονείδα 
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ἔχοντα" Πλάτω» “ὁδῶν καὶ περὶ τῶνδε πλευ» 
ρῶν οὐδεμίαν ὥρωαν ἔχεις.) 

ο ὥρα τὸ δωδέκαωτον τῆς ἡμέρας, ἀπὸ τᾶ 
διορίζειν τὰ διαστήματα τῆς ἡμέρας. 

ώρα γάμων» ἀκμη, γάμων καιρός, 
ὥρα ἔτης τὺ ἔαρ καὶ τὸ θέρος. καιρὸς 

έτες. 
ὥρα ἡ φροντίς' «4ἰλιανός ᾽᾿ἀγδρὶ ἐπιόρ- 

κῳ καὶ τὰ Φεῖα ἐν μηδεμιᾷ ὥρῳᾳ τιθεµένῳ, 
ἀπάταις δὲ καὶ ψευδολογίαις συμβιῶντι καὶ 
ἐδὲν ἀδέποτε λέγοντι ὑγιές, καὶ ἐντεῦθεν 
πλυτῶντι πλῦτον ἐπίρρητον." 

α΄ ὥραε καιροί. 

ν  ώρωι. Προδίκα βιῤλίον ἔστιν ἐπιγραφό- 
µενο» Ὥραι --- ἡδονῶν (αξ. ν. Πρόδικος Ὁ). 

ὡραιοκόμος ὁ τοῦ κάλλους ἐπιμελού- 
μένος. 

ὡραιοπολῶ τὸ μετὰ τῶν νέων» ἀναςρέ- 
φομαι. 

ὡραῖος ὁ εὔμορφος. 
ὠώραϊσμιένη κεκαλλωπισμένη. 
Ὠραίχου. 
ὠρακιάσας ἐκλυθείς, ἡ ὠχριάσας, ὡς 

ριστοφάνης ἐν τῇ Εἰρήνῃ (1οἱ) ""ώρακιά- 
σας Κρατῖνος' ἀντὶ τὸ λιποψυχήσας" εἰς 
οἰνοφλυγίων δὲ ὁ Κρατῖνος διαβάλλεται. ἡ 
ὠχριάσας, ὑπὸ ἐκλύσεως σκοτωθείς, ᾧ ἕπε- 

ται τὸ ὠχριᾶ». τοιᾶτοι δὲ οἱ λιποψυχᾶντες' 
τρέπεται γὰρ αὐτῶν πρῶτον ἡ χροιά. “ρι- 
στοφάνης ''ὁ γὰρ ἐξηνέσχετο ἰδὼν πίδον 
καταγνύμενον οἴνε πλέων. καὶ ὠρακιᾶσαι 
λέγεασι τὸ ὑπὸ φόβε ὠχριᾶσαι, Ὀλιῤομένης 
τῆς καρδίας: τῦτο δὲ πολλοῖς γίνεται: πα- 
ρὰ τὸ τὴν ὥραν αἰκίζεσθαι, ὃ ἔστι τὴν µορ- 
φή». ἢ ὠρακιῶ φροντίζω" ὥρα γὰρ ἡ φρον- 
τίς. Ησίοδος (Ο. 30) '"ώρη γάρ τ ὀλίγη πί- 
λεται νεικέων.. ἐκ δὲ φροντίδος ἐκλύεταί 
τις. ὠρακίζω γὰρ τὸ ῥῆμα, 

Ὡραπόλλω» Φαινεβύθεως κώµης τοῦ 
Πωνοπολίτα νομοῦ, γραμματικὸς διδάξας ἐν 

«λεξανδρεία καὶ ἐν «4ἰγύπτῳ, εἶτα ἐν Κων- 

στανειναπόλει ἐπὶ Θεοδοσία, ἔγραψε τεµε- 
νικά, ὑπόμνημα Σοφοκλέας, «ἀλκαίου, εἲς 
Ὅμηρο». λαμπρὸς μὲν ἐπὶ τῇ τέχνη ἄνθρω- 
πος, καὶ τῶν πάλαι λογιμωτάτων γραµμµα- 
τικῶν ἀδέν τι μεῖον κλέος ἀπενεγκάμενος, 
5 (ο v. «ἄρποκρᾶς) «4ἰγύπτιος, ἐπὶ Ζή- 
νωνος βασιλέως. ζητῶν δὲ ὁ Λικομήδης τὸν 
«4ρποκρᾶν ἦν», καὶ μὴ εὑρίσκων αὐτόν. ὁ δὲ 
Ισίδωρος ὁ φιλόσοφος τᾶτο μαφθὼν πέµπει 

ὥραο -- Ὠριγένης 
3 ΄ ’ Ἀ ΄ διὰ γραμικιάτων δηλούντων τὸς ἐπιόντε 

.. R 1 ΄ * * ⸗ 

ἑάλω δὲ ὁ γθαμματηφόρος, καὶ ὠμολών 
8 

τὸν πέµψαντα". καὶ τὸν Ὡραπόλλωνα κ. 

τὸν “ΗἩραΐσκον αἱρῦσι, καὶ νεύροις άναχι- 
1” — 3 ΄ — 

µάσαντες ἀπὸ τῆς χειρὸς ἑκάτερο» ἀπέτο 
τὸν 4ρποκρᾶν καὶ Ἰσίδωρον. ὁ δὲ Ὡραπίϊ. 

2 1 λων ὁκ ἦν τὸ ἦψθος φιλόσοφος, ἀλλά τι η 
ἐν βυδῷ τῆς περὶ Φεᾷ δόξης ὦν δει ὧπι- 

ς ᾿ .. “ — ς κρυπτοµενος. ὁ γάρ Ηραΐσκος προεῖπεν ὡς 
΄ * * ς . ’ 

αὐτομολήσει πρὸς ἑτέρας καὶ καταπροτσι- 
— 5 ΄-- κ. 

ται τὲς πατρίης ν»όμεας ὁ Ὡραπόλλων. ὃ χοι 
* 244 — * 2 ⸗ 

συνέβη γενέσθαι: ἀπ᾿ ἐδεμιᾶς γὰρ ἀναγκωας 
τύχης εἶναι δοκόσης αὐθαίρετον εἵλετο τὴν 

⸗* 3 * ϕ » 3” ⸗* 

µεταβολήν, ἐπὶ ἐλπίσιν ἴσως ἁπλγίστοτ τι 
νὸς ἐπιθυμίας. οὗ γὰρ ἄλλο τε ἔστι πρς- 

/ . .) 3 — J 

Χειρίσασθαι θᾳδίως εἰς ἀπολογίαν τῆς J 

ταστάσεως. [ώς ἔοικε, χριστιανὸς ἐγεγόνει. 
Ὥράτ ὄνομα κύριον. 
ὠρατίωνα. 
ὠργασμένος ἀντὶ τᾶ µεμαλαγµένος, 

ἀναδεδευμένος' Πλάτων Θεαιτήτῳ (ρ. 10 
"ὅταν μὲν ὁ κηρός τη ἐν τῇ ψυχῇ βαδές 
τε καὶ πολὺς καὶ λεῖος καὶ μετρίως ὤργας. 

μένος... ὀργάζευ δὲ κυρίως τὸ ταῖς χεραὶ 
τὸν πηλὸν ἀναδεύειν καὶ φυρᾶ». 

ὠργωμένοις ἐκτεταμένοις, ἐπιθυιιῶσι». 
ὤργων"' ''οἳ δὲ καὶ προσκτήσασθαι τὲν 

2 [ή 4 J ’ * * 

ἀλλήλων ὀδόξαν σπαδὴν ποιάµενοι ὤργων, 
1 Ν καὶ αὖθις (Procop. Goth. 4) ''οἳ δὲ ὥσγιον 

τοῖς πολεμίοις ὁμόσε ένα.» 
Ἀορείθυια ὄνομα Νηρηίδος Ὅμηρο: 

(ὦ 48) '' Μαϊρα καὶ δρείθνια ἐυπλόκακός 
τ μάθεια." τᾷ Βορέε ἐρωμένη. 

᾿ - — »— — ΄ 
ωρεῖον ταμιεῖον. οτι ἐν τῷ καλσιιένο 

2 / εν ον * * 
ωρείῳ, ἐστι µόδιος, ἔνθα νῦν Ἱἵστανται 

χίονες πρὸ τὸ οἴκη τῷ Κρατερᾶ, ὃς νῦν ἐςὶ 
τᾷ μυρεψᾶ, ἵστατο µόδιος χαλκᾶς,' (Ὁσάτο, 
orig. Ορ. p. 30). 

"ὀρείτης ἀπὸ τόπα τᾶ Ὡρεῖ. 
ὠρέξατο (Ποπι. ἰῷ 49) ἐξέτεινεν. 

ή 4 εδρεός πύλις. 
1 . ώρες αἱ γυναῖκες. 

x ⸗ * ΄ 
“ὀρήβ ὄνομα κύριον. 
ὠρημάτω» φυλαγκάτων. 
ὠρήσσογνται φυλάσσονται. 
ϱ” 

ὥρια τὰ κατὰ καιρόν. 
Ὡριγένης ὁ καὶ 4δαμάντιος, ἀνὴο ἐλ- 

λογιμώτατος καὶ κατὰ πᾶσαν παιδεία» εἰ; 
* 

ἄκρον ἐξησκημένος, ἀκροατὴς γενόμενος — 
µωνία τὸ φιλοσόφε τᾶ ἐπίχλην Σακκᾶ, τὸ 



ὨὩριγένης 
σελείστη» ἐπίδοσιν ἐπὶ φιλοσοφία ἐσχηκότος. 
δεά τοι τᾶτο καὶ εἰς τὴν τῶν λόγων ἐμπει- 
ρίαν πολλὴν παρὰ τᾶ ὀδιδασκάλα τὴν ὠφέ- 
λεια» ἐκληρώσατο. συνῆν τε γὰρ ἀεὶ τῷ 
Ηλάτωνι ὃ προειρηµένος ἀνήρ, τοῖς τε Να: 
µηνίη καὶ Κρονία 4πολλοφάνες τε καὶ «{ογ- 
γένε καὶ ἸΗοδεράτα Ἀικομάχγα τε καὶ τῶν 
ἐν τοῖς Π1υ9αγορείοις ἐλλογίμων ἀνδρῶν ὦ- 
αέλει συγγράµµασιν. ἐχρῆτο δὲ καὶ Χαιρή: 
κιονος τᾷ στωικῦ Κορνότε τε ῥίβλοις, παρ 
ὧν τὸν μεταληπτικὺν τῶν παρ Ἕλλησι µιν- 
στηρέων ἔγνω τρόπον. καὶ ἁπαξαπλῶς πολ- 
λὴ» ἔσχε τὴν ἐπιστήμην τῶν ἐν φιλοσοφία 
δογμιάτων, ὁ μόνον τῶν Ελληνικών ἀλλὰ 
καὶ τῶν θείων τε καὶ ἡμετέρω», τουτέστι 
τῶν χριστιανῶν, καὶ τί ἄν τις λέγοι περὶ 
τῆς ἐκείνε μικρᾷ δεῖν ἀθανάτα καὶ µακα: 
ρίας (ύσεως, ὅτι περ διαλεκτικὴν γεωμετρι- 
κὴν ἀριθμητικὴν μεσικὴν γραμματικὴν καὶ 
ῥητορικὴν καὶ πάντων τῶν φιλοσόφων τὰ 
δύγματα ὅτως ἐξέμωθεν ὥστε σπεὐαστὰς 
τιῶν κοσμικῶν πραγμάτων ἀκροατὰς ἐσχη- 

χέναι καὶ ἐξηγεῖσθαι αὐτοῖς ἑκάστοτε, συν: 
δρομιὰς δὲ πολλὰς πρὸς αὐτὸν γίνεσθαι. τᾶ 
δέ γε λριγένες καὶ τῆς μεγαλοφοῖας αὐτῦ 
καὶ Πορφύριος ὁ κατὰ χριστιανῶν λυττή- 
σας μνημονεύει, καί φησιν 'ὁ δὲ τρόπος 
τῆς ἀτοπίας ἐξ ἀνδρός, 4 κἀγὼ κομιὸῇ »έος 

ὦν ξυντετύχηκα, σφύδρα εὐδοκιμήσαντος καὶ 
ἔτι εὐδοκιμᾶντος δι ὧν καταλέλοιπε συγ- 
γραμμάτω», παρειλήφθω Ὠριγένας, ὁ κλέος 

. - 8 1”. { - 4 

παρὰ τοῖς διδασκάλοις τότων τῶν λόγων | 

µέγω διαδέδοτω, καὶ αὗται μὲν αἱ παρὰ 
τῶν ἔξωθεν µαρτυρίαι τὸ ἀνδρός, καὶ µά- 
λιστα τῶν» ἐχθρῶ».'' ταῦτα ΠΠορφυρίω κατὰ 
τὸ τρίτον σύνταγμα τῶν γραφέντων αὐτῷ 
κατὰ χριςιανῶν εἴρηται, ἐπαληνθεύσαντι μὲν 
περὶ τῆς τῇ ἀνδρὸς ἀσκήσεως, Ψευσαμένῳ 
δὲ σαφῶς περὶ τῶν λοιπῶ»" τί γὰρ ἐκ ἔμελ- 
λεν ὁ κατὰ χριστιανῶν µανείς; ἐν οἷς αὐτὸν 
μέν φησιν ἐξ "Ελλήνων μεταθέσύαι, τὸν ὁ᾽ 
᾽Αμμώνιον ἐκ ῥίΗ τὸ κατὰ Φεοσέβειων ἐπὶ 
τὸν ἐφνικὸν ἐκπεσεῖν. ταῦτα μὲν εἲς παρά- 
στασιν τῆς ΟΩριγένες καὶ περὶ τὰ Ελλήνων 
µαθήµατα πολυπειρίας, περὶ ἧς πρός τινας 
µειψαµένες αὐτῷ διὰ τὴν περὶ ἐκεῖνα σπε- 
θὴν ἀπολογόμενος ἐν ἐπιστολῇ τινὶ ταῦτα 
γράφει 'ἐπεὶ δὲ ἀνακειμένῳ µοι τῷ λόγῳ, 
τῆς φήµης διατρεχύσης περὶ τῆς ἕξεως 
ἡμῶν, προσῄεσα» ὁτὲ μὲν αἱρετικοὶ ὁτὲ ὁὲ 
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ἀπὸ τῶν Ελληνικῶν µαθηµάτων», καὶ κά- 
λιστα τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, ἔδοξεν ἐξετάσαι τά 
τε τῶν αἱρετικῶν δόγματα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν 
φιλοσόφων» περὶ ἀληθείας λέγειν ἐπαγγελλό- 
μενα”. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα περὶ ἀσκή- 
σεως ἀπολογεμένῳ εἴρηται (Βπνεὺ, 6 19). 

κατὰ τῆτον δὴ τὸν χρόνον καὶ ἡ «ἄλε- 
ξά»δρεα τῇ Γωμαίων βασιλέως μήτηρ Ἰαμ- 
µαΐα εἲς λόγες ᾿Ωριγένει συνῆλῶεν ἐν '4ν- 
τιοχεία, καὶ παρ αὐτᾶ κατηχήθη τὸν λό- 

γον (εί, Cedren. p. 956). 
ἐξ ἐκείνα δὲ τῇ χρόνε τῶν εἷς τὰς Φείαςο 

γθαφὰς ὑπομνημάτων ἐγένετο ἀρχή, “άμβρο- 
σία εἷς τὰ µάλιςα παρορμῶντος αὐτὸν µυ- 
ρίωις ὅσαις ὁ προτροπαῖς ταῖς διὰ λόγων 
καὶ παρακλήσεσιν αὐτᾷ µόνο», ἀλλὰ καὶ 
ἀφθονωτάταις τῶν ἐπιτηδείων χορηγίαις. 
ταγυγράφοι τε γὰρ αὐτῷ πλείης ἢἡ ζ τὸν 
ἀριθμὸν παρῆσαν ὑπαγορεύοντος, χρόνοις 
τεταγκένοις ἀλλήλες ἀμεέβοντες, βιῤλιογρά- 
φοι τε ἐχ ἧττος, ἅμα καὶ κόραις ἐπὶ τῷ 
καλλιγραφεῖν ἠσκημένωις"' ὧν ἁπάντων τὴν 
ὑέησαν τῶν ἐπιτηδείων ἄφθονον χορηγίαν 
ὁ "{μβρύσιος παρεστήσατο. αἱ μὴν καὶ ἐν 
τῇ περὶ τὰ θεἴα λύγια ἀσκήσει τε καὶ σπθ- 
ὁῇ προθυµίων ἄφατον αὐτῷ συνεισέφερεν, 
ᾗ καὶ μάλιστα αὐτὸν προέτρεπεν ἐπὶ τὴν 
τῶν ὑπομνημάτω» σύνταξιν Guseb. 6 29). 

τοσαύτην δὲ ἔσχε σπεδὴν περὶ τὰς δείας ἃ 
γθαφὰς ὥστε καὶ τὴν Εβραϊκὴν διάλεκτο», 
ἐναντιημένην τῇ τε ἡλικίᾳ καὶ τῇ οἰκείᾳ 
φύσει, ἐκμαθεῖν, καὶ δίχω τῶν ο' ἕρμηνευ- 
τῶν ἄλλας ἐκδύσεις εἲς ἓν συ»ναγαγεῖ», «ἁκύ- 

λα λέγω τῇ Ποντικῇ καὶ Θεοδοτίωνος καὶ 
Συμµάχο τῶν» ᾿Εβιωγαίων (αἴρεσις δέ ἐστιν 
αὐτῶν, ψιλὸν τὸν Ἀριστὸν ἄνθρωπον δοξα- 
ζόντων" οἵτινες τὸ κατὸ ἹΜατθαῖον εὐαγγέ- 
λιον ὑπεμνημάτισαν, δὲ οὗ καὶ τὸ ἴδιον 
δόγμα ῥεβωιῶσαι σπεύδασι»), ὁμοίως δὲ πέµ- 
πτην καὶ ἕκτην καὶ ἑβδόμην ἔκδοσιν (Θο- 
phronius). 

ἐκ τῶν Εὐσεβία τᾶ Παμφίλη ἱστοριῶνο 
(6 16) περὶ Ωριγένης. τοσαύτη δὲ εἰσήγετο 
τῷ "Οριγένει τῶν Φείων λόγων ἀπηκριῤωμέ- 
νη ἐξέτασις ὡς µόνας πρωτοτύπες αὐτοῖς 

Ὀ 

"Εβραίων στοιγείοις γραφὰς κτῆµα ἴδιον 
ποιήσασδαι, ἀνιχνεῦσαί τέ τινας τῶν ἑτέ- 
ϱων παρὰ τὺς ο τὰς ἱερὰς γραφὰς έρμη- 
νευσάρτων ἐκδόσεις, καί τινας ἑτέρας παρὰ 
τὰς κατηµαξευµένας ἑρμηνείας ἐαλλαττού- 
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σας, τὴν Ακύλοα καὶ Συμμάχα καὶ Όεοδο- 
τίωνος, ἐφευρεῖν' ἃς ἐξ ἀπορρήτων ἐκ οὐδ' 
ὑπόθεν τυχὸν τῷ πάλαι λανθανύσας χρόνῳ 
εἲς φῶς ἀνιχνεύσας προήγαγεν. ἕν γε μὴν 
τοῖς ἑξωπλοῖς τῶν ψαλμῶ»ν μετὰ τὰς ἐπι- 
σήµες ὁ΄ ἐκδόσεις ὃ μόνον πέµπτην ἀλλὰ 
καὶ ἕκτην καὶ ἑβθῥόμην παραθεὶς ἑρμηνείαν, 
ἐπὶ μιᾶς αὖθις σεσηµείωται ὡς ἐν Ἱεριχοῖ 
εὑρημιένης ἐν πίθῳ. ταύτας δὲ ἁπάσας εἲς 
ἓν συναγαγών», διελθών τε πρὸς κῶλον καὶ 
ἀντιπαραθεὶς ἀλλήλαις μετὰ καὶ αὐτῆς τῆς 
Εβραίων σημειώσεως, τὰ τῶν λεγομένων 
ἑξωπλῶν ἡμῖν — καταλέλοιπεν», ἰδίως 
δὲ τὴν ἀκύλα καὶ Συμμάχε καὶ Οιοδοτίω- 
νος ἔκδοσιν ἅμια τῇ τῶν ὁ ἐν τοῖς τετρα: 

πλοῖς ἐπισκευάσας. 
: καὶ ἁπλῶς πᾶσαν γραφὴν ὑποσημηνάμε- 
νος ἐκκλησιαστικὴν πλεῖστα καὶ ἀναρίθμητα 
καταλέλοιπε», ὡς ἐξ ἐκείνη πάντας τὲς µε- 
τέπειτα τῆς ἐκκλησίας διδασκάλες τὰς ἆφορ- 

μὰς εἰληφέναι, ὡς ὁ Φεολόγος φάσκει ΓΓρη- 
γόριος '' Ωριγένης ἡ πάντων ἡμῶν ἀκόνη. 
à µόνον δὲ τῇ καθ ἡμᾶς ἐκκλησίᾳ, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς τῶν ἔξωφεν πολλὴν παρείχετο τὴν 
ὠφέλειαν αἱρετικοῖς τε καὶ φιλοσόφοις. μιό- 
νο» ἀχὶ πρὸς τοῖς Φείοις καὶ τὰ φιλόσοφα 
παρ αὐτᾶ παιδευύµενοι. εἰσῆγέ τε γὰρ ὅσες 
εὐφυῶς ἔχοντας ἑώρα καὶ ἐπὶ τὰ φιλόσοφα 
μαθήματα, γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ 
τἆλλα παιδεύµατα παραδιδάς, εἴς τε τὰς 
αἱρέσεις τὰς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις προάγω», 
καὶ τὰ παρὰ τότοις συγγράμματα διηγόµε- 
νος, ὑπομιρηματιζόμενός τε καὶ θεωρῶν εἷς 
ἕκαστα, ὡς ἤδη μέγα» καὶ παρ αὐτοῖς Ελ- 
λησι φιλόσοφο» τὸν ἄνδρα κηρύττεσθαι. 
μάρτυρες δὲ τῆς περὶ ταῦτα αὐτᾷ κατορ- 
Φδώσεως αὐτῶν» Ελλήνων οἱ κατ αὐτὸν ἡκ- 
µακότες φιλόσοφοι, ὧν ἐν συγγράµµασι πολ- 
λὴν μνήμην εὕρομε» τᾷ ἀνδρός, τοτὲ μὲν 
αὐτῷ προσφωνέντω», τοτὲ δὲ οἷα διδασκά- 
λῳ ἐς τὴν αὐτᾷ κρίσιν τὲς ἰδίας ἀναφερό»- 
τω» πόνης. 

τῷ δὲ «ὐριγένει ἐπὶ τῆς Καισαρείας τὰ 
συνήθη πράττοντι πολλοὶ προσῄεσα», à κό- 
νο» τῶν ἐπιχωρίω» ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαωπῆς 
μυρίοι {οιτηταί, τὰς πατρίδας ἀπολείπον- 
τες. ὧν» ἐπισήμες μάλιστα ἔγνωμεν Θεόδω- 
ρον, ὃς ἦν αὐτὸς ὕτος ὁ καθ᾽ ἡμᾶς ἐπισκό- 
πω» διαβόητος Γρηγόριος ὁ δαυματεργός, 
ὅ τε τότε ἀδελφὸς “4Φηνόδωρος οἷς ἀμφὶ 

Ὠριγένης 

τὰ Ἑλλήνων καὶ 'Ῥωμαίων µαθήµατα ὅει- 
νῶς ἐπτοημένοις φιλοσοφίας ἐνθεὶς ἔρωτα 
τῆς προτέρας σπθὀῆς τὴν Φείαν ἄσκεσιν 
ἀντικαταλλάξασθαι προετρέψατο. πίντ δὲ 
ὅλοις ἔτεσιν αὐτῷ συγγενόµενοι τοσαύτη 
ἀπηνέγκαντο περὶ τὰ Φεῖα ῥελτίωσιν ὡς ἔτι 
νέης ἄμφω ἐπισκοπῆς τῶν κατὰ Πόντον ἐκ- 
χλησιῶν ἀξιωθῆναι Buseb. 6 30). 

τῷ δὲ Αδριγένει κατὰ τᾶτον τὸν χρόνον! 
τὰ εἷς τὸν Ἠσαίαν, ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ εἰς τὸ 

Ἰεζεκιὴλ συ νετάστετο, ὧν εἰς μὲν τὸ τρίτον 
µέρος τᾷ Ἡσαϊα µέχρι τῆς ὑὁράσεως τῶν τε- 
τραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ λ' εἶσι τόμοι, 
εἲς δὲ τὸν. Ἰεζεκιὴλ έ καὶ κ΄: ὃς καὶ µόνας 
εἰς τὸν πάντα πεποίηται͵ προφήτη. ἔτος ὁ᾽ 
ἦν αὐτῷ ἐξηκοστὸν ἐν ᾧ ταῦτα στνέταττεν- 
ἐν ᾧ καὶ ὁ µακάριος μάρτυς Πάκφιλος µαρ 
τυρίῳ τὸν βίον διεξῆηλθε (ὰ. 33). 

τὸ δὲ εἲς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέιν, 
ἐξηγητικὸν σηµαίνει τὰ πρότερα έ ἐπ 4ἱι- 
ξανδρείας ἔτι ὄντα αὐτὸν σιντάξαι. τῆς ὁὶ 
εἰς τὸ πᾶν εὐαγγέλιον πραγµατείας μόνοι ἤ 
καὶ κ΄ περιῆλῷον» τόμοι, τῇ δὲ τῶν εἰς εἰ» 
γένεσιν, καὶ εἷς τὺς πρώτος δὲ έ καὶ κ΄ ψα]- 
ιός, ἔτι τε τὰ εἲς τὲς θρήνες, καὶ τὰ περ: 
ἀναστάσεως, καὶ τὰ περὶ ἀρχών. γράφει δὲ 

καὶ τὲς ἐπιγεγραμμένες στρωματεῖς, ὄρτας 
τὸν ἀριθμὸν ' ὃς καὶ συνέταξε κατὰ τὸ» 
λεξάνδρε βασιλείαν (14. 24). τὸν μέντοι πρῶ- 
το» ἐξηγόμενος ψαλμὸν ἔκφεσιν πεποέηται τὸ 
τῶν ἱερῶν γραφών τῆς παλαιᾶς διαθήκης 
καταλόγα, ὠὡδέ πως λέγων κατὰ λέξιν "οὐχ 
ἀγνοητέον δὲ ὡς εἶναι τὰς ἐνδιαθήκες ῥ-- 
βλας, ὡς Εβραϊοι παραδιδόασι, ϐ' καὶ α, 
ὅσος ἀριθμὸς τῶν παρ αὐτοῖς στοιχείων 
ἐςίν.' εἶτα ἐπιφέρει λέγω» "εἰσὶ δὲ αἱ κῷ ᾖ- 
βλοι καθ᾽ Εβραίας ὧδε, Γένεσις, Βαριςί», 
ὃ ἔστιν ἐν ἀρχῇῃ, καὶ αἱ λοιπαὶ καθε 
(14. 95). 

ἔζησε δὲ ἕως Γάλλα καὶ Βολεσιανᾶ, τει 
τέστιν ἕως ϱ' καὶ ξ ἐτῶν τῆς ἡλιχίας αὐτὰ, 

καὶ ἐκοιμήδη ἐν Τύρῳ, ἐν ᾗ καὶ ἐτάφτ. ν 
δὲ πατὴρ αὐτῦ «{εωνίδης µαρτυρίῳ τῷ διὸ 
Ἀριστὸν ἐτελειώθη. 

Ὡριγένης «{εωνίδην εἶχε πατέρα, ἐπίσαν 
πο» καὶ μάρτυρα, ἐπὶ Φεβήρι βασιλέως ἆκ- 
μάσας. ὅστις Μλριγένης ἐν ἀλεξανδρεία τε; 
χάνω» μεγάλην εἰς τὸν ὃΦεἴον λόγον σπούτ» 
κατεβάλετο. ἕ ζηλωταὶ πολλοὶ καὶ ἄλλοι κα 
μάλιστα “4μβρόσιος ἐγένετο, ὃς ἐς —* 



Ὠριγένης 

αὐτῷ ἀφικέσθαι σπαδάσας ἀπέστη τῆς Ba- 
λεντίνη καὶ ἸΜαρκίωνος αἱρέσεως. πλεῖστοι 
δὲ καὶ τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων πρὸς αὐτὸν 

(οιχῶντες μεγίστη» ὠφέλειαν ἐκαρποῦντο" 
/έγας γὰρ καὶ παρ αὐτοῖς ἐνομίζετο, πα- 
ραδιδὲς γεωμµετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ 
τἆλλα προπαιδεύµατα. διόπερ ὂκ ὀλίγοι τῶν 
παρ Ἓλλησι φιλοσόφων μµέµνηνται αὐτοῦ 
ὡς διδασκάλα. καὶ γὰρ εὐφυὴς παιδόῦεν 
ὑπῆρχε σφόδρα καὶ ζητητικὸς λίαν, ὃς ἐν 
τῇ παιδικῇ ἡλικίᾳ τὸ τῆς θείας γραφῆς ῥβή- 
ληκια πυνθανόμενος ῥαθύτερον ἠρεύνα. τῦ- 
το» ἐπέπληττεν ὁ πατὴρ μηδὲν ὑπὲρ ἡλικίων 
περαιτέρω ζητεῖν, νύκτωρ δὲ ἐπιστὰς καὶ 
Ἰδὼν τὰ στέρνα ὡς Φείε πνεύματος ἔνδοφεν 
αὐτοῖς ἀφιερωμένα κατεφίλει, καὶ τῆς εὖτε- 
κγίως ἑαυτὸν ἐμακάριζε». ἁγνείων δὲ καὶ ἐγ- 
κράτειαν» τοσαύτη» ἤσκησεν ἐκ νέω τῇ σιύ- 
µατος ὡς ὀβολοῖς ὁ’ καὶ µύνοις πρὸς ὅδια- 

τροφὴν ἑκάστης ἡμέρας ἀρκάμενος. καὶ μέν- 
τοι καὶ πολλοῖς ἔτεσι τῶτο ποιῶν διετέλει" 

καὶ ἐπ ἐδάφες καὶ ψιάθε καφθεύδων», καὶ 
ὀλήγον καιρὸν τῆς νυκτὸς ἀνωπανόμενος, τὸν 
πελείονα εἲς τὴν ἱερὰν μελέτη» τῶν ἱερῶν λο- 
γίων διήνυε. καὶ ἐν τότοις ἐπεκτεινόμενος, 

ἐπέ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ ἀσιτίᾳ καὶ γυμνότητι 
ἑαυτὸν ὑπωπιάζω», τοσᾶτον κατεδάµασε τὴν 
ἀκμὴν τᾶ σώματος ὡς ὁρᾶσθαι παντελῶς 
αὐτὸν ἀπεσκληκένωι" οἴνη γὰρ καὶ ἐλαία καὶ 
τῶν λοιιῶν ἀπεχόμενος ἀνατροπὴν τᾷ θώ- 
ϱακος µεγίστην ὑπέμεινε». ἔνθεν γέ τοι ὅια- 
ῥόητος γενόμενος ὡς διαπρέπω» ἔργῳ καὶ 
λόγῳ, καὶ πολλὲς Ἕλληνας τὴν εἴδωλομα- 
»έαν βδελύττεσθαι πείσας, μαρτυρία στέφα- 
νο» ἀναδήσασθαι παρεσκεύασε. πολλῆς οὖν 
φήμης περὶ αὐτὸν τρεχόσης, καὶ πολλῶν µα- 

, 4 μ.. / * ΄ 
κρόῦεν πρὺς αὐτὸν συρρεύντω», οὐ μόνον | 

Ἓλληνας καὶ φιλοσόφες καὶ αἱρετικὰς ἐλλο- 
γέµες πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἑἕἵλκυσεν, ἀλλὰ 
καὶ τὲς ὄντας χριστιανὲς μᾶλλον στοιχειώ- 
σας ἐπεβεβαίωσεν. ὃν ὁ προλεχθεὶς “4μβρό- 
σιος ἱκετεύσας πολλὰ καὶ παραβιασάµενος 
ἐν Καισαρεία, καὶ ταχυγράφες αὐτῷ παρα: 
στήσας ζ, πλείας δὲ καλλιγράφος, ἑρμηνεῦ- 
σαι τὰς θείας γραφὰς αὐτὸν πεποίηκε. καὶ 
ὃ μὲν τὴν δέµσων χρείαν παρεῖχεν, ὃ δὲ ἐπὶ 
σχολῆς γενόμενος ὑπηγόρευε τοῖς ταχυγρά- 
φοις, καὶ οἱ βιῤλιογράφοι σὺν γυνωξὶν ἔγχρα- 
φον ἐπὶ τῷ καλλιγραφεῖν ἐξησκημέναις. πᾶ- 
σάν τε θεία» γραφὴν ἠρμήνευσεν ἐπὶ ἔτη 

| 
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ή. λέγεται δὲ ὅτι ἑξακισχιλίας ῥέβλες συν- 
έταξε. τοσᾶτον γὰρ ζῆλον ἐς τὴν ἐξήγησιν τῶν 
Φείων λογίων ὃ “4μβρύσιος ἐπεδείξατο ὥστε 

τὴν πολλὴν αὐτῦ σποδὴν Ὡριγένης µαρτυ- 
ρῶν γράφει πρός τινα λέγων ''ὁ ἱερὸς 9 εξ 

᾿ ΄ 2 4 J ή . 
καὶ γνησίως ἀνακείμενος -“μβρόσιος πολλά 
προσηγόρευσεν' ὕστις νομµίζων µε φιλόπονον 
εἶναι καὶ πάνυ διψᾶν τοῦ Φείου ἤλεγξε τῇ 
ἰδίᾳ φιλοπονία καὶ τῷ πρὸς τὸ µαθήµατα 
* * * ΄ ΄ 
ἔρωτι. οὔεν ἐπὶ τοσᾶτόν µε παρελήλυῦεν 
ὡστε κινδυγεύειν ἀπανδᾶν πρὸς τὰς αὐτοῦ 
προτάσεις. ἅτε γὰρ δειπνῆσαι ἔστιν ὅτι μὴ 
ἀντιῤάλλοντα, ὅτε δειπνήσαντα ἔξεστι πε- 
ριπατῆσαι καὶ διαναπαῦσαι τὸ σωμάτιο», 
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις φιλολογεῖν 
καὶ ἀκριῤόν τὰ ἀντίγραφα ἀναγκαζόμεθα" 
ὅτε μὴν ὅλην ἐπὶ θερωπείᾳ τᾶ σώματος τὴν 
νύκτα ἔξεστιν ἡμῖν κοιμᾶσθαι, ἐπὶ πολὺ ταῖς 
φιλολογίαις παρατείνοντα. ἐῶ δὲ λέγειν καὶ 

— 1 * 

τὰ ἕωφεν μέχρις ἐνάτης καὶ δεκάτης ὥρας" 
πάντες γὰρ οἱ Φέλοντες φιλοπονεῖν τὸς και- 

οὓς τότες τῇ ἐξετάσει τῶν Φείων λογίων 
καὶ ταῖς ἀναγνώσεσιν ἀνατιφέασι.'. πᾶσαν 
τοίνυν» ἠρμήνευσε τὴν Φείαν γραφήν’ κατὰ 
γὰρ τὴς χρόνες ἐκείνης ἐν “Ἱεριχοῖ ἔν τινι 
πίθῳ περιτυχὼν τῇ παλαιᾷ, εὐᾳυῶς μάλα 

3 [ή 

καὶ ἐπιστημόνως ταύτην» κατεσκεύασεν. ἀλλ 
} 1η ) - ) 

ἐκ εἲς τέλος ἄσβεστον αὐτᾷ τὸ κλέος διέ- 
µεινε. συµβεβήκει γὰρ αὐτῷ τὸ τῆς πολυ- 
πειρίας ὁραςήριον πτῶμα ἐξαίσιον, καὶ µέν- 
τοι σκάνδαλον πολλοῖς καὶ ἀπωλείας πρό- 
ενος γέγονε. ῥελόμενος γὰρ τῶν Φείων γρα- 
φῶν μηδὲν ἐᾶσαι ἀνερμήνευτον, εἲς ἐπαγω- 

5 ς —3X { 4 . [ή γὴν ἑαυτὸν περιέβαλεν ἁμαρτίας καὶ Φανά- 
σιµα ἐξηγήσατο ῥήματα. ἐξ αὐτᾶ γὰρ καὶ 
ρειος τὰς ἀφορμὰς εἴληφε καὶ οἱ καθεξῆς 

΄ 3 1 —2 { —* 

ἀνόμοιοί τε καὶ ἀνόσιοι καὶ οἱ λοιποὶ πάν- 
ζ 

τες. φάσκει γὰρ οὗτος τολµήσας κατὰ τὴν 
ἀρχὴν ὅτι ὃ μονογενὴς εἱὸς ὁρᾶν τὸν πα- 
τέρα ὁ δύναται, ἅτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
τὸν υἱόν, ἔτε οἳ ἄγγελοι τὸ πνεῦμα, ὅτε 

ε * 4 * — — 

οἱ ἄνθρωποι τὸς ἀγγέλεας, καὶ ἐκ τῆς ἐσίας 

τῷ πατρὺς ὁ θέλει εἶναι τὸν υἱόν, ἀλλὰ 
— J 4 * εν . 

κτίσµα, καὶ κατὰ χάριν υἱὸν λέγεσθαι, τὴν 
δὲ ἀνθρωπίνην ψυχὴν προὔὐπάρχειν, καὶ τὰ 
ἑξῆς τῶν βλωσφημιῶν αὐτᾶ. πολλὴν γοῦν 
πἐποίηκε σύνταξιν εἷς ἑκάστην γραφήν' καὶ 
ὕσα μὲν ἐν προσοµιλίαις καὶ διὰ προοιµίων 

* , ͵ κ αι ὅ 
ἐς ηθη τε καὶ ἐς φύσεις ἔῴων κωὶ ἀλύγων 

εἴρηται, µέσος φερύμενος πολλάκις χαρίεντα 
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ἐδογμάτισε, τῶν πάντων ἀτοπώτερος εὗρί- 
σκετωι. ἔδοξε δὲ αὐτῷ καὶ ἀσκητικὺν ῥίον 
ἐπανηρῆσθαι τοιῶτο» ὡς καὶ τὺν θώρακα 

α΄ 1 3 1 ᾿ 3 3 

αὐτὸ φασαὶ δὲ ὑπερβολὴν ἁἀσιτίας τε καὶ 

σκληραγωγίαως ἀνατραπῆναι. ἐπινεγόηκε δὲ 
* {η . 

καὶ κατὰ τὸ σωμµάτιον, οἳ μὲν ὅτι γεἴρον 
1 3 J 2— * — — ἀποτετμιηκέναι διὰ τὸ μὴ ἡδονῇ παρενοχλεῖ: 

[1 4 ή — — * 

σαι" οἳ δὲφάρµακο» ἐπιδεῖναι τοῖς µορίοις 
εἶπον καὶ ἀποξηρᾶναι' ἄλλοι δὲ ἄλλα εἲς 

τ αὐτὸν ἀναφέρεσιν. ὅτος πολλὰ λέγεται πε- 
6 J τω ” — ΄ 9 ή 

πονθέναι ὑπὲρ τῇ Ἀριστῆ, λόγιος ὤ» σφό- 

δρα καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀνατεδραμμένος" 
΄ Ἶ . - .. 

φΦόνῳ δὲ διαῤληθεὶς πρὺς τὺς τῆς ἔξου- 
2 Π ͵ — 

σίας άρχοντας, κακομηχωανίᾳ ὁιαβυλικῆς ἐπι- 
. 3 — 

νοίας εἰς αἰσχρύτητα ἀνδρα φασὶν ἐπινοηθήῆ- 
ναι παρὰ τῶν τῆς κακίας ἐργατῶν' «4ῑδίο: 
πα γὰρ αὐτῷ παρεσκεύασαν εἲς παράχρησι’ 
τὸ σώκατος αὐτᾶ. ὃ δὲ μὴ φέρων τὴν το- 

ν * κ. / 

σαύτην ῥδελυρὰν ἐπίνοιαν ἔρρηξε φωνήν, 
- / 

ἀάμφοτέρων προτεθέντων αὐτῷ πραγμάτω», 
᾿ ΄ — 9 

καὶ καθωμολόγησε Φῦσαι. κι ῥαλόντες ἐπὶ 

τὰς χεῖρας αὐτᾶ λιβανωτό», εἲς τὴν τᾶ βω- 
— - . ο -- μᾶ περὰν καθῆκε. καὶ ὅτω τᾶ μαρτυρίου 

ἀπὸ τῶν κρινάντω» ἀπεῤλίθη καὶ τῆς ἐκ- 
κλησίας ἐξεώσθη. καὶ τὴν «4λεξάνδρειαν κα: 

᾿ταλιπὠν διὰ τὸν ὄνειδον τὴν Ιεδαίαν κατέ- 
λαβεν, ἀνελθὼν δὲ εἲς Ἱεροσόλυμα ὡς ἐἔξη- 

* * πα 

γητὴς καὶ λόγιος προετρέπετο ἀπὸ τῇ ἱερα- 
τεία ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας εἰπεῖν' πρεσβύτερος 
γὰρ προὔπῆρχε. καὶ πολλὰ καταναγκασθεὶς 
ὑπὸ τῶν Ἱερέων», ἀναστὰς καὶ τᾶτο µόνον 

Ν « J 2 — e — 11 — 1 τὸ ῥητὸν εἰπών “τι δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ 
Φεός, ἵνα τέ σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μα | 
καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκη» μὲ διὰ ςύ- 
µατός σε; πτύξως τὸ βιῤλίο» ἐκάθισε µε- 
τὰ κλανὺμᾶ ὁακρύω»ν, πάντων» ὁμᾶ συγ- 
κλαιύντω» αὐτῷ. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ 
λεγόμενά τε καὶ ἀδόμενα διὰ τὸ πλήθος τῆς 
γνὠώσέως αὐτᾶ καὶ συντάξεως τῶν» ῥιῤλίων, 

ὅψεν καὶ συντακτικὸς ὠνομιάσθη διὰ τὸ πε- 
ποιηκέναι πολλὰ βιβλία, μὴ ἀκόω», ὡς ἔοικε, 
τᾷ Φολομώντος λέγοντος '"υΐέ, φύλαξαι τᾶ 

ποιῆσαι βιῤλία πολλά, καὶ μὴ απεῦὺδε ἐπὶ 
σιόματέ σα, καὶ καρδία σε μὴ ταχυνάτω 
τῷ ἐξενεγκεῖν λόγον ἀπὸ προσώπεα τὸ Ψεοῦ, 

ὅτι ὁ Φεὺς ἐν τῷ ἐρωνῷ ἄνω καὶ σὺ ἐπὶ 
τῆς γῆς κάτω. διὰ τῶτο ἔστωσαν οἳ λόγοι 
σα ὀλέγοι' εἰσὶ γὰρ λόγοι πολλοὶ πληθ ύνον- 
τες µατύτητος, καὶ μὴ γίνε δίκαιος πολύ" 

Ὠριέων» — ὠροσκόπος 

ἔστι γὰρ δίκαιος ἀπολλύμενος ἐν» δικαιώµιαι 
αὐτῦ. καὶ μὴ σοφίζη περισσά, µεή ποτε ἄσε- 
βήσης.' ταῦτα πάντα παρωσάµενος ἐσφάλη 
τὸ πρέποντος (Οεἀτοι. p. 352). 

Ὠριέω» ἄποικον ὄντα. 
ὠρικῶς νεωτερικῶς, εὐπρεπῶς, ᾖ κατὰ 

καιρόν' Αριστοφάνης Πλύτω (964) ᾿ὦ µει- 
ρωκίσκη, πυνθάνη γὰρ ὠρικῶς.' προσπαί- 
ζασι δὲ τῇ πρεσβύτιδι οἱ γέροντες διὰ τὸ 
τεθριυιιμένον τὸ ὡραϊσμᾶ. καὶ ὡρικήν ἀνεὶ 

τὸ ἀκμαίαν'. ὡὦρα γὰρ καὶ ἡ ἀκμή, καὶ 
ὠραῖος ὃ ἀκμαῖος. κοινὰ δὲ τὰ τοιαῦτα 
ὀνόματα., ριστοφάνης (Αο. 2571) εὑρόνθ' 
ὡρικὴν ὑληφόρον, μέση» λαβόνι ἄραντα 
καταβαλύντα καταγιγαρτᾶν», ἐν τοῖς γΥιγάρ- 
τοις σποδεῖν. 

ὤριμιον εὔκαιρο». 
QoTVOS ὄνομα κύριον. 

ἓ ' ** 
ώριστος άντι Tũ ὃ ἄριστος. 
Ὡρίων «4λεξανδρεὺς γραμματικὸς ἄνθο-α 

λόχιον, “ἄττικῶν λέξεων συναγωγή», περὶ 
ἐτυμολογίας, ἐγκιώμιον 4δριανοῦ τοῦ Kui- 
σαρος. 

λρίω» Θηβαῖος τῆς ἀἰγύπτη συναγω-» 
}ὴ» γνωμῶν ἤγαν ἀνθολόγιον, πρὺς Εύὐδο- 
κίαν τὴν ῥασιλίδα, γυναῖκα Θεοδοσίου τος 
μικρᾶ, βιῤλία Υ. 

ὡρίως ἐπίρρημα" “ὡρίως ἔχεσι Φέσεως, 
κατὰ καιρόν. 

ὤρκυπτεν ὑπερέκυπτεν ἐπαιρόμενος. 
ὤρκυπτον ἔβλεπον μετεωριζόµενοε. 
ὠρκωμότηκεν. ί 

ὥρμα διηγείρετο, 
ὤρμενος ὑιεγερθείς. 
ὥρμησαν ὁρμῇ ἐχρήσαντο, θχὶ ὤχοντο. 
ὡὠρογραφία. 
ὠρολόγιον τὸ τὰς ὥρας μετρᾶ». 
ὠρονομεῖον. 

Ώρος λεξανδρεὺς γραμματικός, παι- 
δεύσας ἐν Κωνσταντίνου πόλει, ἔγραψε περὶ 
διγρόνω», ὅπως τὰ ἐθνικὰ λεκτέον, λύσεις 
προτάσεων τῶν ᾿ΠΗρωδιανᾶ, πίνακα τῶν ἑαι- 

τοῦ, περὶ ἐγκλιτικῶν µορίω», ὀρθογραφίων 
κατὰ στοιχεῖον, περὶ τῆς ει διφΦόγγον, ὁρ- 
Φογραφίαν περὶ τῆς αι διφΦόγγε κατὰ Φρε- 
νίχου κατὰ στοιχεῖον, ἀνδολόγιον περὶ γνω- 
μον. 

ώρος ὁ ἐνιαντός. 

ὡροσκόπος ἀσερίτης σκοπεύων τὴν ἆὦ- 
ρα». καὶ ὡροσκοπεῖον, 

3 



ὠρυγή --- ὦ σπερμαγοραιολεκεολαχανοπώλιδες 

ρυγή βοή, ἐκ τὸ ὡρύω. 
ὠρύεται ὑλακτεῖ, 
ὠρυόμην καὶ ὠρυόμενος. 
ὤρυσσο», καὶ ὁ µετ ὀλίγον μέλλων 

ὀρωρύξομαι. 
* 12 ΄ 3 / . ιά J 

α καὶ ὀρώρυχα. ὠρύχειν καδὲ 
«2 ρρύχειν» ὑπερσυντέλικος. 

ὠρχιπέδησας τῶν ὄρχέεων» ἡψω αἴσ- 
Σοῶς (Α Αν. 149). 

3 “λρωπία χώρα. 
3 4 * 

λρωπός τύπος. 
ὡς λίαν' Παρμενίδη (p. 195 Α) “"θάνμα- 

σίως ὡς δυσανάπειστο». Φοφοχλῆς '"θανυ- 
καστὰ γὰρ τὸ τόξο» ὡς ὀλισθάνει. 1 δὲ 
σημεαίνει τὸ ὡς τᾶτο. 

ὡσαννά τὸ δύξα σηµαίνει. 
ὡς ἂν ὑπὲρ τηλικήάτω» ἀντὶ τῇ ἕνεκεν 

τύτων" “ἀντιλαμβανομένης τῆς γυραικὸς καὶ 

βοώσης ὡς ἂν ὑπὲρ τηλικύτων.' 
* ε * ⸗ 2* 2 {ῇ «σατο ἑαυτόν κατέβαλεν ἀπὸ τᾷ ἵπ- 

που, Αππιανός, ᾿ ὁ μὴν ἔφδασε τρῶσαι, συ: 
»αρπιασάντων αὐτὸν τῶν ὑπασπιστῶν. ἡ 

παρενέβαλεν εἰς κίνδυνον ἑαντόν. 

ὡσαύτως παραπλησίως, ὁμοίως. 
ὥς γ) ἐμοὶ κριτῇ ἀντὶ τᾷ ὡς ἐμοὶ 

— * ο) χρήῆσθαι κριπῇ' δοφοκλῆς (ΑΙ, 895) "'Ηρε- 
βος φαεννύτατον, ὡς ἐμοί.'. ἢ παρέλκει τὺ 
ὡς" ἐμοὶ κριτῇ. 

ὡς ὁ εἴ ὁέον γενέσθαι. 
« ΄ ή. 4 * - 

ὡς δή σφι» ὡς δὴ αὐτοῖς, 

ὡς ἐκ τῶν παρόντων ἐξ ἀνάγκης. 
.. εν ε Π « - , 
Ἡ δὲ ὡς ἐπύφετο, ὡς ἐκ τῶν παρύντων 

αἴρεσιν ἑκάστη δόντος Φανάτε ὡς ἔνι μά. 

λιστα ἀλύπε τε καὶ κάφε, τὺ διάδηκια, ὅπερ 

ὃν» ἐπὶ τῆς ««εφαλῆς εἶχε σύμβολον δὴ καὶ 

μιαρτύριον ἀρχῆς, περισπάσασα, εἶτα μέντοι 
τῷ τραχήλῳ περιβάλλει, πρὺς τὴν χρείαν 

- 4 ’ 

τὴ» παρᾶσα» βρόχον ἀποφήνασα” (οἱ ν. τα- 
ρα»τινίδιον). 

ὡς ἔνι ὡς ἐγχωρεῖ, ὡς ἔστι" "ὅπως κα: 
ταγωγαὶ ὡς ἔνι ἀσφαλέσταται ἔσονται.”' 

ὡς ἔνι µαλιστα ἀντὶ τὸ λίαν. οἱ δὲ 
3 4 . * ⁊ *⸗ 

τὰς μὲν ἀρχὰς ἐπτοήφθησαν ὡς ἔνι — 
εετὰ δὲ ταῦτα rä στρατηγῦ ὀόντος παράγ- 

1 γελμα πάντες ἐβοήθαν.'' καὶ αὖδις "δυσχε- 
ρῶς αὐτὲς ἐπιδιδόντων ὡς ἔνι μάλιστα εἲς 
τὴν χρείαν ταύτην. 

« * J x — * | 
ὡς ἔοικεν ως φαίνεται, ὡς δεῖ, ὡς γί- 

νεται. 
ὡς ἐπίπαν ὡς ἐπὶ πολύ. λέγεται δὲ 
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τῦτο καὶ ὡς πλήδει. «ἄίων ὁ συγγραφεὺς 
πολλαχᾶ κέχρηται τῇ λέξει. καὶ ἐν 'Ῥωμαϊ- 
κῶν ιζ "πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ὡς πλήθει 
τὸ μὲν εὐτυχῦν» ρασύνεσθαι τὸ δὲ κακο- 
πραγῶν µετριάζειν, κἀκ τότε τὸ μὲν δεδιὸς 
σωφρονεῖν τὸ δὲ Φαρσᾶν ἀκολασταίνει», ἐπὶ 
πλέον ὁ) ἐν ἐκείνω τῶτ ἐφωράθη.' καὶ ἐν 
Υ “καίτοι πέφυκεν ὡς πλήδει τὸ μὲν βέ- 
βαιον ἐκ ῥραδυτῆτος τὸ ὁ) ὀξύρροπον ἐκ 
τάχες διανοίας ὑπάρχειν."' 

ὡς ἔπος εἰπεῖν. τοῦτο σχηματίζεταια 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὡς εἰπεῖν ἔπος, 
καὶ ὡς ἔπος φάναι, καὶ ὡς φάναι ἔπος. 
ἔτι δὲ καὶ διὰ μιᾶς λέξεως ἐκφωνεῖτωι, οἷον 
ὡς φάναι καὶ ὡς εἰπεῖν. δὲ 
πάντα τὸ αὐτύ. 

ὡς ἔπος εἰπεῖν ὡς φαίνεται, καὶ ὡς ἐν 
λόγῳ εἰπεῖν. 

ὡς ἐς πᾶν ἀπορίας ἀφικέσθαι παν. 
κό ἀπορῆσαι. 

ς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ 
κην Α Vesp. 12568). 

Ὠσηέ ὁ προφήτης. 
ὠσδείς καὶ ὤσθη», 
ὡς καλό», ὦ Πόσειδον, τὺ στῖφος αὐ- 

τῶν καὶ πυκνὸν καὶ }οργὸν. ὥσπερ μᾶζα καὶ 
πανδαισία) (Α Pac. 563). ὅτων γὰρ ες κοι- 
νὸν ἑστιῶνται, ἑκάστη Φέροντος ἑ ἑαυτιῇ δεῖ- 
πγον, πυκνὰ πάντα Γαίνεται, πῇ μὲν τὰ 
προσφάγια φερόντων, 
μένω». 

ὠσμένῳ ὠθισμένῳ, πεσύντι (Β», 61 8). 
ὡς οἷόν τε ὡς δυνατό». 

ὡς ἐκ ἀρκέσοι τὸ μὴ εἲ πέεροισι πᾶς 
καταξανδεὶς Φανεῖν . (8 ΛΙ. 727) περὶ τοῦ 
Τιύκρο. ὡς ὑκ ἐπαρκέσοι ἑαυτῷ μὴ λιθό- 
λευστος γενέσθαι. ὡς ἆ κωλύσει ἑαυτὸν κα- 
ταλιθωδῆναι, 

ὡς ϐγ ὑπάρχω» ἀλλὰ τιμωρούμε- 
»ος, παροιμία. ὁ στίχος δέ ἐστι Χαιρήμο- 
γος ἐκ Θερσίτη. 

ὥσπερ κογχύλην διελεῖν, παροιμία 
ἐπὶ τῶν σφόδρα εὐτελῶν. 

ὠ σπερμσγοραιολεκιδολαχα»οπώ. 
λιδες, ä σκοροδοπα»δοκευτριαρτοπώλιδες, 
ὁχ ἕλξετ; à παιήσετ; ὃκ ἀρήξετε; ὁ λοι- 
δορήσετ’; ὃκ ἀναισχυντήσετε; παύεσθ’, ἔπα- 
»αχωρεῖτε, μὴ σκυλεύετε' (A Lys. 458). ὦ 
σπερμαγ. καὶ τὰ ἑξῆς' ᾠὰ γὰρ Ἐπώλον καὶ 
λάχανα καὶ ὕσπρια. 

σημαίνει 

ξους ὁδί- 

πῇ δὲ αὐτῶν ἑστιω- 
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ὡς Πυν ών) Ἰέναι βηλόμενοι Βοιωτὸς 
δίοδον αἰτόμεβθα” (Α Αν, 189). φασὶ μεταξὺ 
τῆς Πυθᾶς καὶ τῆς «4ττικῆς εἶναι τὴν Βοι- 
ωτίαν, καὶ ὂχ οἷόν τε εἶναι «4θηναίους εἲς 
Πυθὼ ἀπελθεῖν, εἰ μὴ παρέλθωσι Βοιωτία». 
ο. 4 ᾿ ΄ ’ , πο 
ὕταν δὲ καὶ στράτευμα διάγη, δίοδον ἠταν. 
τῦτο ὃν φηοὶν «Αριστοφάνης» ὥσπερ ἡμεῖς 
δίοδον αἰζᾶμεν τὸς Βοιωτός, ὕτως ὅταν δύ- 

σωσιν οἱ ἄνφρωποι τοῖς Φεοῖς, ἦν μὴ φόρο» 
φέρωσιν ἡμῖν οἳ Θεοί, διὰ τῆς πόλεως τῆς 
ἀλλοτρίας καὶ τᾶ χάης τῶν µηρίω» τὴν κνῖ: 

. — ΄ 

σα» à διαφρήσετε, ἀντὶ τὸ ὁ διαφορήσετε, 
ὃ διαπέμψεσῦθε. 

ς ’ Φ «5 
ὥς σφὀδρα οἷον Φαυμαστῶς καὶ Όπερ- 

φυῶς, 
Ὥστεια πόλις. 
ὡς τὴν ἐν ἄργει ἀσπίδα καθελώ», 

ἐπὶ τῶν μεγαλοφρόνων. οἳ μὲν ἱεράν φασιν 
ἐν “ργει εἶναι ἀσπίδα καληµένη», ὀχυρὰν 
καὶ δυ σκάθεκτον" οἳ δὲ λόχον φασὶν εἶναι 
ἐν "ργει τῶν πάνυ ἀκμαζόντων νεανίσκω», 

ὃν ἀσπίδα καλεῖσθαι. 
Ὠστία. Άγκος ἸΗάρκιος βασιλεύσας Ῥω- 

καίω» πρὸς τοῖς λοιποῖς καὶ πρὺς ταῖς ἐκ- 

βολαῖς τοῦ Ίιβέριδος ποταμᾶ ἐτείχισε τύ- 
πο», καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ῥαχίας ἀνίστησι πό- 
λιν, ἣν Ὡστίων ἀπὸ τῆς Φέσεως προσηγό- 

{ * 2* —V * ΄ 

ρευσεν, ὡς ἄν» εἴποιεν Ἕλληνες Φύραν, τς 

πΏ σηµείοις ἀφεστῶσαν τῆς Ρώμης. οἶμαι 
— — ΄ 

δὲ διὰ τᾶ ω μεγάλα, καὶ ὠστιάριος, παρὰ 
τὸ ὠδθ εν. ὐστία δὲ ἡ θύρα παρὰ 'Ρωμαίοις, 
καὶ ὀστιάριος τὸ ἀξίωμα, διὰ τοῦ ο μικρᾶ. 
μὴ ἑλληνικῶς δὲ ἐτυμολογείσθω. 

ὠστίας. οἳ Ρωμαῖοι ὠστίας τὰς φΦύρας 
/ . Εεσ. 5 ” [ή φασίν. κατὰ Ἑλληνικὴ» δὲ ἐτυμολογίαν γρά- 

φομεν διὰ τᾶ ω μεγάλα, παρὰ τὸ ἐξωῦεῖν 
τὸν ἐπερχόμενο»" ἔνθεν καὶ ὠστιάριος ὁ κρα- 

— . . . ὁ 8 . ΄ 

τῶν τὰς θύρας καὶ ὠθίζων τὰς εἰσιέναι ῥε- 
3 * 3* / 

λομένους, “Αριστοφάνης ἐν Πλούτῳ (329) 
ὁ * 9 , ἑ {1 2* 

εινὸν γὰρ εἲ τριωβύλου μὲν ούνεκα ὠστι: 
..” , 5 4 * * 2* 10 3 — 

ζὐμεσθ ἑκάστωτ ἐν τῇ κκλησίᾳ,. καὶ ἐν 

«4γαρνεῦσιν 24) "οἱ ὁ' ὠστιοῦνται, πῶς δο- 
κεῖς, περὶ τοῦ πρώτα ξύλα, ἀντὶ τοῦ διω- 
σφήσονται περὶ τῆς προεδρείας, ὡς Ευλίνων 
οὐσῶν τῶν» καθεδρῶν" ὅτι δὲ καὶ ἐκ λίθων», 
παντί που ὁῆλον. ἀπὸ ἐνεστῶτος δὲ γίνεται 

-. ὁ . έ ΄ . — — 
τοῦ ὠστίω. ὁ δὲ λόγος ὡς πρός τινά ἐστι 

λεγόμενος" καὶ Ὅμηρος (0 607) "'"φαίης κ΄ ᾱ- 
χμῆτας καὶ ἀτειρέας᾽ καὶ (4 233) "ἐν ἐκ 
ἂν βρίζοντα ἴδοις.. 

ὥς Πυθώδ’᾽ Ἰέναι --- ὦ τάνα 

ὠστιζομένη (Α Lys. 380) στενοχωρ- 
ιένη. 

ὠστικῶς τὸ μετὰ βίας καὶ ὠθισμοῦ" 
᾽᾽μηδὲ ὠστικῶς καὶ μετὰ βίας πρὸς Όάνα- 

τον ἔχειν (Μ. Anton. 9 3). 
ὡς τὸ εἰκός' ""ἡ τε παῖδα ὄντα ἱερι 

λόγῳ ἠγάπα τε, ὡς τὺ εἰκός.' διάφορα δὲ 
σηµαίνει, πρέπο», ἀκόλαθον, εὔλογον, καὶ 
ἀντὶ τοῦ τάχα. 

ὡς τύπῳ εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ὡς κοινύτε- 
ϱον καὶ καθόλου εἰπεῖν. 

ὣς φάσαν ἡ πληθύς, παρ Ὀκήρυ 
(Β 3278). πρὸς τὸ νοητὸν ἀπήντηκε' τῷ γὰρ 
ἔννοιαν ἔχοντι πλήθους ὀνόματι πληθεντι- 
κὸὺν ῥῆμα συνέζευξε. καὶ (Υ 166) '᾿ἀγρόμενοι 
πᾶς ὅηπμος. 

ὤσφροντο ὠσφραίνοντο. ἀντὶ τῇ Γσθον- 
το" διὰ οἴνου γάρ εἶσιν αἱ σπονδαέ, ὃν ὁσ- 
φρήσεως δὲ ἡ αἴσθησις τῇ ἀναφορῷ τεξ 
οίνου (sch. AAch. 178). | 

ὠσχοφόρια σκιράδος '4θηνᾶς ἑορτί 
ὠσκαι γὰρ καὶ ὠσχαι τὰ μετὰ τῶν βοτρέω; 
χλήματα. 

ὠσχοφόρος. 
ὀσγ αφόροὺ. 

ώτα κατεαγότες" "ήδη γὰρ ἐνίοις τῶν 
τὰ ὧτα κατεαγύτων καὶ διεφθαρμένων τὰς 
ὁιανοίας εἷἲς κωμῳδίαν ἐτράπη καὶ γέλωτα 

πολὺν τὰ τῆς φιλοσοφίας ἀπόρρητα.”, «α- 
µάσκιός φησι (Λλοί. ρ. 341 Ὁ) διὰ τὸ τινὰς 
ἐκφερομυθεῖν τὰ τῆς φιλοσοφίας ἀπόρρετα 
(ef. ν. κατεαγότων). 

ὠτακουστεῖν, γενικῇ, τὰ κρύφια µια»: 

Φάνειν ἐφέλειν διὰ τινῶ». καὶ ὠτακαςής. 
ὦ τών ὦ οὗτος, ὦ φίλε, ὦ τάλαν, καὶ, 

ὦ µέλε. ταῦτα παρὰ τοῖς νεωτέροις ὑπὸ 
µόνων λέγεται γυναικῶ»ν, παρὰ δὲ τοῖς πα- 
λαιοῖς καὶ ὑπ ἀνδρῶν. πολλάκις δὲ καὶ ἐτι 
πλήθους φασὶ τὸ ὦ τάν, ὡς παρὰ τγσι- 
φῶντι. οἱ γὰρ «ττικοὶ τὴν πρώτη» σολλα- 
βὴν περισπῶσι, τὴν δὲ δευτέρα» βραχύνεσι. 
καὶ ῥέλτιο»' ἀδύνατον γὰρ εὑρεθῆναι αύω 
λέξιν δύο ἔχουσαν περισπωµένας. «ύέδεκος 
δὲ τὸ πλῆρες εἶναί φησιν ὦ ἐτάν, ἀγνοῶν 
ὡς ἄρα τοῦ ἔτης ἡ κλητική ἐστιν —— xe⸗ 
δωρικῶς ἐ έτα». ριζοφάνης Ran. 9555) Ἱ 
το μὲν ἔασον, ὦ τάν' οὐ σοὶ }άρ ἐατι at 
ρίπατος κάλλιστα περί γε τούτου. τὰ περὶ 
δημοκρατίας καὶ ἰσότητος φησὶν ἔασον. ἐμόν 
δὲ ἐστι μᾶλλον ἐμπεριπατῆσαι περὶ τούτου, 

δύο--- καλοῦσιν (ες τ. 



ὦ τάν Ὁ — ὠχραίνεται 
οὐ σό». 

4 τά», οὐ πρὸς ἕνα μόνον τὸ ὦ τάν, 
ἀλλὰ xu! πρὸς δύο" Αριστοφάνης ΗΠλούτῳ 
«66) ''ὦ τά», ἁπαλλάχθητον ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ 
Ιέρατῖνος '"“ἄρά γε ὦ τὰν ἐθελήσετον. 

ὠτειλή τραῦμα. 
ὠτόεις ὁ ἔχων ὠτία. καὶ κλίνεται ὠτό- 

εντος, καὶ ὠτίο», 
ὠτοδλαδίας" “ώτοθλαδίας τε καὶ ἐμ- 

πινὴς ὤ», ὥς φησι» «ἀντίγονος ὁ Καρύςιος” 
Miog. 1.. 5 67). 

ᾧ τὸ ἱερὸν πΌρ οὐκ ἔξεστι φυσῆ- 
σαι. Τίμαιον ἐν λή ἱστορεῖν ὡς οἱ περὶ 4Η: 
μοκλείδην κατὰ 4{ημοχάρους εἶπον ὅτι μό- 
νῳ αὐτῷ πάντων» “Αθηναίων οὐκ ἔξεστι τὸ 
ἱερὸν πῦρ φυσῆσαι, ὡς μὴ καθαρεύοντι τοῖς 
µέρεσιν. «4οῦρις δὲ ἐν τῇ { Πυθέων κατὰ 
«4ημοσθένους τὸ ὅμοιον εἰπεῖν (οί. ν. Anuo- 
χάρης). 

ὠτοκάταξις τὰ ὥτα τεθλασμένος ἐν 
παλαίστρῳ. 

ώὦτος ὄρνεο», ὅπερ ἐπαινούμενον καὶ ἂἀν- 

τορχούμενον ὥσπερ ὁ νυκτικόραξ ἁλίσκεται" 
διόπερ καὶ τοὺς χαύνες καὶ κενοδόξες ὅτω 
καλοῦσιν (ο{, ν. κοβαλείω). 

ωὗὺτός ὁ αὐτός. 
ὤφειν ἀντὶ τοῦ εἶδον. 

ὀδωδότα., 
ὠφελείας χρείας, τὴν διαρπαγὴν τῶν 

λαφύρω»' (Ρο]γὺ. 10 15) * δὲ Πόπλιος εἴσελ- 
Φὼν εἲς τὴν πόλιν ἐκέλευσε κτείνειν ἅπαντα 
τὸν παρατυχόντα καὶ μηδενὺς φείδεσθαι, 
μηδὲ πρὸς τὰς ὠφελείας ὑρμᾶν, μέχρις ἂν 
ἀποδοῦῃῇ τὸ σύνθημα.) ἐν δὲ ἐπιγράμματι 
(ΑΡ 6187) διὰ τᾶ ει "ὧδε νέμοις ἠέρος ὠφε- 
λίη»᾽' διὰ τὸ μέτρο». 

ὤφελεν εὐκτικόν. ἔστι δὲ καὶ ὤφελο». 
"ὤφελε πρότερον αἰθέρα ὀῦναι µέγαν ἢ ἡ τὺν 
πολύκοινον “δην κεῖνος ἀνήρ, ὃς στυγερῶν 
ἔδειξ᾽ ὅπλων᾽ Ἕλλησι κοινὸν Άρη ο (8δΑΙ. 
1192), τουτέστι», ὤφελε πρότερον ἀφανὴς 

γενέσθαι ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ ὁ πρῶτος εἴσενεγ- 
κιὺ» εἷς Ἓλληνας πολεμιστήρια όπλα. 

ὠφέλιμο» πρᾶγμα ὅτι τοιοῦτον ὧςσε 
εὐλόγως αὐτὸ αἱρεῖσθαι πρὸς αὔξησιν καὶ 
προσθήκη»' ὀφέλλω γὰρ τὸ αὐξάνω. |Ἐενο- 
φῶν (Απαῦ. 4 1 29) '"ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον 
ἔλεγο», κατεσφάγησα».” 

ὠφελιμιώτερος. 
Ω φελίων κωμικός. µέμνηται αὐτοῦ καὶ 

* e Ἡν 
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«4Φήναιος ἐν τῷ β’ βιβλίω τῶν «4ειπνοσο: 
φιστῶν, φησὶ δὲ τῶν ὁραμάτων αὐτᾶ εἶναι 
— 4Ζευκαλίωνα Κάλλωισχρον Κένταυ- 
ρο» Σατύρους ῆούσας ἸΜονοτρόπους. 

ὦ ᾿φήμερε ὦ ἄνθρωπε. οὕτω παρεισ- 
ἀγον “Αριστοφάνης ἐν Νεφέλαις (923) τὸν 
Σωκράτη» λέγοντα. ὦ- θνητέ, ὦ ἄνθρωπε, 
ὦ τὰ ἐφήμερα «φρονῶν. τοῦτο δὲ λέγει ὡς 
αὐτὸς λοιπὸν τὰ τῶν δεῶν φρονῶν καὶ ὁ ὑπερ- 
ηφανῶν τὰ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸ — 
ζειν περὶ μετεύρω». ἢ ὅτι ἐλέγετο ὁ Σωκρά- 
της Σειληνῷ παρεμφερὴς εἶναι" σιμός τε 
γὰρ καὶ φαλακρὸς ᾖ ἦν. περιέθηκεν οὖν αὐτῷ 
φωνὴν τὴν τοῦ — Πινδάρῳ Σειληνοῦ 
(fr. 153): ὁ γάρ τοι Πίνδαρος διαλεγόµενον 
παράγων» τὸν Σειληνὸν τῷ Ὀλύμπῳ τοιότες 
αὐτῷ περιέθηκε λόγους πώ τάλας ἐφήμερε 
νήπιε, βάζεις χρήματά μοι διακομπεύων., 
ἅμα δὲ καὶ ὡς ὑπερηφανοῦντος λοιπὸν τοῦ 
Σωκράτους τὸ ἀνθρώπινα, καὶ ἐν Φεοῖς ὅ ὂν- 
τος αὐτοῦ, διότι µετεωρολέσχης ἦν, οὕτω 
τὸ ἐφήμερον ἐποίησεν αὐτὸν λέγοντα. 

ώφδαλμ 6 — —— ἄν- 
φΦραξι καὶ ἠλέκτροις εἶχον τοὺς πόδας αἱ 
κλῖναι τῶν ἀρχαίων (δες. Α Έα. 529). 

ὦφδεν ἀντὶ τοῦ ὤφφησα». 
ὦ φθόρε ὦ ὄλεθρε" ΑΡ. 1148) 

ἐς μακαρίαν ἐκποδώ», ὦ φθόρε.” 
ὤφλησα ἐχρεώστησα. 
ὦ φῶς κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς ἦκε χαὶ 

τὸν φίλον ἀπόδειξον δεομένῳ τῆς σῆς δεξιᾶς, 
γενοῦ τὴν τελευταίαν χρείαν Μιθριδάτης 
ἄλλος ἐμοί.'' ταῦτά φησι Μιθριδάτης πιὼν 
φάρμακον καὶ ὀυσφανατῶ». 

ὤχετο ἀπῄει, ἐπορεύετο" ὃ δὲ τὴν ΗΠε- 
λοπόννησον καταλιπὼν εἰς «4ἰτωλίαν ᾧχετο 
ἀπιών. 

ῴχετο ἀπιών»' "ἐπαγγειλάμενος δὲ πά- 
λιν ἐπανήξει» ᾧχετο ἀπιών". ἀντὶ τᾶ ἐς τέ- 
πίσω ἀπεχώρησε. συνήθης 6 πλεονασμὺς 
τοῖς «4ττικοῖς. 

Ώχος φιλόσοφος παρὰ Φοίνιξι, Ζάμολ- 
ξις παρὰ Θρᾳξίν, “ἄτλας παρὰ «4ΐβυσιν 
Φιορ. L. prooem.). 

Ὄλχος ὅ ὄνομα κύριον. 
ῴχου καταλιποῦσ᾽ ὡσπερεὶ προκείµε- 

0», μόνον οὐ στεφανώσασ᾽, οὐδ) ἐπιφεῖσα 
λήκυῦον” (A Εοε], 669)" εἰώθασι γὰρ ἐπὶ 
τῶν νεκρῶν τοῦτο ποιεῖν. 

ὠχραίνεται. 

γε» ἅπαγ 

Τ4 
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ὠχριῶσα, οὐ παρὰ τὸ φοβουμένη τὸ 
ὠχριῶσα, ἆλλ' ἴσον τῷ ἀσφθενοῦσα, ἀπὸ µε- 
ταφορᾶς τῶν »οσούντων. οὕτω γὰρ εἶπεν 
(Α Ρας, 641) Ἱ ἡ πόλις ὠχριῶσα καὶ φύόβῳ 
χαθημένη. 

ὦχρος ὠχρίασις' ἓν ἐπιγράμματι (ΑΡ 5 
949) "ὡς εἶδον Μελίτη», ὠχρός μι ἕλενι 

ὤψ ὠπός τὸ πρόσωπο», διὰ τοῦ ω µε- 
γάλου, 

ὤψα ἀντὶ τοῦ εἶδον. 

ὠψίκασιν ἐβράδυναν. 
J 1 1. ν ὠψίσνθη ὀψὲ καὶ ἀραδέως ἤλθε, νεχἠ 

« .ρ 2 J 2 
κατεσχέθη" ᾿ὃ δὲ ὠψίσῶηῃ ποτὲ ἄκων, καὶ 
κατέμεινεν ἐν τῷ Πειραιεῖ «4ἰλιανύς ταν 

ἐν τῷ περὶ Ψείων ἐναργειῶν {(οἲ, ν. Γοργύνι. 
ὡψοπόνος ὁ περὶ τὰ ὄψα ἀσχολοέμε 

ος, ὁ µάγειρος" (ΑΡ 6 306) ΄᾽ὠψοπόνος Στιν- 
δὴρ ᾽Ερμῆ τάδε σύμβολα τέχνης ὕζχιτο, 

Ἶ ’ * * * 

δουλοσύνας ἄχθος ἀπωσάμενος, 

ὠψωνηκύτες ὀψωνήσαντες. 
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