
Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ω Σ Λ Α Μ Ψ Ι Δ Ο Τ Δ. Φ. 

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

ΕΝ ΤίΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΕΙ 

TÒ χρονογραφικον £ργον του βυζαντινού συγγραφέως του 12ου αιώνος Κων

σταντίνου Μανασσή Ιχει τύχει μέχρι σήμερον επαρκώς καΐ προσοχής καί μελέτης 

υπό των ερευνητών 1 . Έ ν τούτοις πολύ ολίγον έχει διερευνηθή ή γλώσσα του 

συγγραφέως εις τους 6733 στίχους της Χρονικής Συνόψεως, καίτοι λίαν ενωρίς 

ol Ιστορικοί τής βυζαντινής λογοτεχνίας έχουν τονίσει τήν ίδιάζουσαν άξίαν του 

Μανασσή δια τήν χρησιμοποιουμένην ύπ' αύτοΰ γλώσσαν καί μάλιστα δια τήν 

δεξιοτεχνίαν τούτου προς δημιουργίαν ή καί χρησιμοποίησιν παραγώγων ή καί 

συνθέτων λέξεων 2 . 

Εργαζόμενοι άπο εικοσαετίας περίπου επί τής ενδεχομένης νέας κριτικής εκ

δόσεως τής Χ. Σ., άπο τής πρώτης στιγμής διεκρίναμεν δτι άνευ τής ενδελε

χούς γνώσεως τής χρησιμοποιούμενης υπό του βυζαντινού συγγραφέως γλώσσης 

δέν θα ήτο ενίοτε εξ ολοκλήρου επιτυχής ή προσπάθεια δια τήν κριτικήν άποκα-

τάστασιν του προς Ικδοσιν κειμένου. Διά τούτο καί συγχρόνως προς τήν μελέτην 

τής μεγάλης καί πολυκωδίκου χειρογράφου παραδόσεως τής Χ. Σ. δέν παρημε-

λήσαμεν κα£ τήν φιλολογικήν κατά τίνα τρόπον έ'ρευναν, έΌτω καί επί του μέχρι 

του νυν τύποις παραδοθέντος κειμένου έν τη έκδόσει τής σειράς τής Βόννης. 

Καρπός τής τοιαύτης προσπάθειας είναι καί ή μετά χείρας μελέτη, ής το 

1) Τόσον δια τον συγγραφέα Κωνσταντΐνον Μανασσήν δσον καί διά το έργον αύτοϋ, τήν 

Χρονικήν Σύνοψιν, Εδέ G , Μ ο r a ν c s i k, B y z a n t i n o t u r c i c a , τόμος I, D i e b y z a n 

t i n i s c h e n Q u e l l e n d e r G e s c h i c h t e d e r T ü r k v ö l k e r , 2α ϊκδοσις, Βερολΐνον 1958, σελ. 

853—356 καί Μ. E . C o l o n n a , Gl i s t o r i c i b i z a n t i n i da l I V al X V secolo, N a p o 

li 1956, σελ. 78—81. Διά τάς μετά ταϋτα μελετάς επί της Χ. Σ . , τάς οποίας ήμεΐς έδημο-

σιεύσαμεν ίδέ : Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Ή Χρονική Σύνοψις Κωνσταντίνου του Μανασσή* 

καί ή Ε π ι τ ο μ ή 'Ιωάννου τοϋ Ζωναρά, Νέον 'Αθήναιον 4 (1963) 3—20. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Ό 

'Αθηναϊκός κώδιξ 1207 τής Χρονικής Συνόψεως Κ. τοϋ Μανασσή, Πλάτων 15 (1963) 71—86. 

Τ ο υ α ύ τ ο ΰ , 'Αναμνήσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είς τήν Χρονικήν Σύνοψιν 

Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή, Πλάτων 17 (1965) 186—192, καί τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Ή άκου. 

στική μετρική τοϋ δεκαπεντασυλλάβου έν τή Χρονική Συνόψει Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, 

Πλάτων 19 (1967) 315—327 Τέλος άναγράφομεν δτι είς τά έκδοθησόμενα Πεπραγμένα τοϋ 

Κυπρολογικοΰ Συνεδρίον δημοσιευθήσεται ημετέρα μελέτη επί χειρογράφων τινών τής Χ. Σ . , 

συνδεομένων προς κυπριακον χειρόγραφον τής Χ. Σ . 

2) Ί δ έ δσα ό Κ. K r u m b a c h e r , G e s c h i e b t e d e r b y z a n t i n i s c h e n L i t t e r a -

t u r , Μόναχον 1897 3, σελ. 376—380, γράφει. Έ π Ι τής γλώσσης τής Χ. Σ . άναφέρομεν δτι, 

καθ' δσον γνωρίζομεν, δέν υπάρχει ιδιαιτέρα μελέτη, άλλα παραπέμπομεν εις το έν τέλει τής 

εκδόσεως Βόννης I n d e x g r a m m a t i c u s , τό όποιον έν σελίσι 288—300 αναγράφει πλούσιον 

το εύρετήριον λέξεων τής Χ. Σ . Ε σ χ ά τ ω ς έν τ φ περιοδικφ *A6Uvä 67 (1964) 10—17 έδη-

μοσιεύθη μελέτημα υπό τον τίτλον «Τά είς -άρχης -άρχος (ρημ. -αρχώ) παρά Μανασσή» 

υπό Ν . Τωμαδάκη, περιέχον λέξεις τής κατηγορίας ταύτης μετά εξηγήσεων καί παρα

πομπών ε Ες τό κείμενον τής Χ. Σ . 
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πρώτον τμήμα, το νυν δημοσιευόμενον, άφορο* εις το ύπο του Μανασσή χρησιμο-

ποιηθέν λεξιλόγιον *. 

Το δλον κείμενον της Χ. Σ., άποδελτιωθέν εις τάς κυρίας αύτοΰ λέξεις, άπήρ-

τησε καθ' ύπολογισμον ογκον 27.000 περίπου δελτίων, διά τών οποίων εμφαί

νεται διά τών παρεχομένων ευθύς αμέσως αριθμών ό πλούτος του λεξιλογίου του 

Κωνσταντίνου Μανασσή εν τη Χ. Σ. Ούτω περίπου έ'χομεν : 

ονόματα (ουσιαστικά καΐ επίθετα) : 4220 

ρήματα : 2216 καΐ 

επιρρήματα : 387 

Μεταξύ τών τριών τούτων κατηγοριών του λεξιλογίου του Μανασσή ανευρίσκον

ται καΐ λέξεις μη άναγραφόμεναι εις το Λεξικον τής αρχαίας Ελληνικής τών 

Liddell - Scott - Jones. Ταύτας δημοσιεύομεν έν τή παρούση μελέτη έπισημειουν-

τες δι' έκάστην λέξιν εάν ύπάρχη άναγεγραμμένη εις τα δύο έν Ελλάδι κυρίως 

γνωστά Λεξικά τοϋ Μ. Κωνσταντινίδου καί του Δ. Δημητράκου. Δέν χρειάζεται 

να άναφέρωμεν δτι, ως αποδεικνύει καί ή δημοσιευθησομένη εις τάς έπομένας 

σελίδας αναγραφή, το Λεξικον Κωνσταντινίδου έλαβε μεγάλως υπ' δψιν την Χ. Σ. 

καί δτι το Λεξικον Δ. Δημητράκου καί εκείνο ελαβεν υπ' όψιν τά προ αύτοΰ 

δημοσιευθέντα παρόμοια έργα τόσον τής αρχαίας δσον καί τής μεσαιωνικής καί 

νεωτέρας Ελληνικής 2. 

Κατωτέρω παρέχομεν εξηγήσεις δια τάς χρησιμοποιουμένας ενταύθα βραχυ

γραφίας : 

L. S. Greek - English Lexicon by Henry George Liddell, Robert Scott and Henry 

Stuart Jones, 9η εκδοσις, 'Οξφόρδη 1953 καί Supplement, 'Οξφόρδη 1968 

Κ Henry G. Liddell καί Robert Scott, Μέγα Λεξικον τής Ελληνικής Γλώσ

σης, μεταφρασθέν εκ τής 'Αγγλικής εις την Έλληνικήν ύπο Ξενοφών

τος Μόσχου, δια πολλών δε βυζαντινών ιδίως λέξεων καί φράσεων πλου-

τισθέν καί εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου. "Εκδοσις «Ι. Σι

δερής», "Αθήναι 1907 

Δ Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικον δλης τής Ελληνικής γλώσσης, 'Αθή

ναι 1958 

Μ Κωνσταντίνου Μανασσή, Χρονική Σύνοψις δια στίχων, έκδοσις Βόννης 

1837 

KM Κ παραπέμπει εις Μ 

ΔΜ Δ » » » 

1) "Ιδέ Ό δ Λ α μ ψ ί δ ο υ , Φιλολογικά εις τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου 
του Μανασσή, ΕΕΒΣ 21 (1951) 163—173* Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ , 'Αναμνήσεις αρχαίων..., 
Ινθ' άν. καί Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ , Ή ακουστική μετρική .., ενθ' άν. 

2) Διά τούτο καί δέν έπεχειρήσαμεν να άνατρέξωμεν καί εις παλαιότερον εκδοθέντα λε
ξικά, ώς Σ τ . Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η , Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων έν τοϊς έλληνικοΐς 
λεξικοϊς, 'Αθήναι 1900, καί Ε. Α. S o p h o c l e s , Greek Lexicon of the Roman 
and Byzantine periods, 1870, άνατυπωθέν μετά ταϋτα. 
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» κείμενον άρχαιότερον του Μ 

» » νεώτερον του Μ 

» » άρχαιότερον του Μ 

» » νεώτερον του Μ 

Δια τον χαρακτηρισμον Α και Ν εις τά Λεξικά Κ καΐ Δ έλάβομεν υπ* Οψιν τάς 

παρεχομένας υπό των Λεξικών τούτων χρονιάς δια τους εκάστοτε συγγραφείς, 

εκ τών όποιων παραλαμβάνονται χωρία εις το εκάστοτε λήμμα. 

ΚΑ KM Κ παραπέμπει εις κείμενον άρχαιότερον του Μ καΐ εις Μ 

ΔΑ ΔΜ Δ » » » » » » » » » 

άναφ. — αναφέρε^ -ουν παθ. — παθητικόν 

γραπτ. — γραπτέον παράδ. — παράδειγμα 

διάφ. άνάγν. — διάφορος άνάγνωσις παραπ. — παραπέμπει, -ουν 

ενεργ. — ένεργητικον στ. — στίχος 

κ. — καΐ συγκρ. — συγκριτικός 

μέσ. — μέσον ύπερθ. — υπερθετικός 

Οι εντός παρενθέσεως αριθμοί δηλοΰν τον στίχον, δπου εκάστη λέξις απαντάται 

εν Μ. Ειδικώς διά τα ρήματα αναγράφεται προ του άριθμοΰ καΐ ό εκάστοτε 

απαντώ μένος τύπος. 

Τα μετά Κ καΐ Δ εντός παρενθέσεως αναγραφόμενα δια πλαγίων στοιχείων ευ

ρίσκονται εις τά είρημένα Λεξικά. 

Επίσης διά πλαγίων στοιχείων εντός παρενθέσεως αναγράφονται οι τυχόν διάφο« 

poi τύποι, υπό τους οποίους λημματογραφεΐται ή λέξις εις τά Λεξικά L. S., 

Κ καΐ Δ.] 

'Εντός παρενθέσεως ενίοτε παραπέμπεται μόνον ό τύπος του θετικού, τοΰ* συγκρι

τικού ή καΐ^τοΰ υπερθετικού εις τά υπ' δψιν Λεξικά, διότι δέν αναγράφεται εις 

τά έργα ταύτα ό υπό Μ παραδιδόμενος τύπος οΰτε ώς λήμμα οΰτε ως παράδει

γμα εις λήμμα άναφερόμενον εις τό αυτό επίθετον αλλ' είς άλλον βαθμόν. Π. χ. 

άπανθρωποτάτη (4444) (απάνθρωπος L. S. κ. συγκρ.) (απάνθρωπος Κ κ. Δ), ήτοι 

ό τύπος του υπερθετικού δέν υπάρχει είς τά εν λόγω Λεξικά, άλλα το θετικον 

καΐ συγκριτικον αναφέρεται εν L. S. εις το λήμμα απάνθρωπος, το δέ θετικον 

μόνον εν Κ καΐ Δ είς το λήμμα απάνθρωπος. JH1 

Τά ονόματα λημματογραφοΰνται ύφ' ημών κατά όνομαστικήν ένικοΰ άριθμοΰ, 

ενώ τά ρήματα κατά α' πρόσωπον τής οριστικής τοΰ ένεστώτος. 

' Ο ν ό μ α τ α 

άβροκόσμητος (5776) KM Δ(μσν.) 

άβρόσιτος (5935) KM Δ(μσν.)Μ 

άβροστόλιστος (3838) KM Δ(μσν.) 

άβροτράπεζος (3372) KM Δ(μσν.) 

άγαθότροπος (5608) KM Δ(μσν.) 

άγλαοφύτευτος (4260) KM ΔΜ 
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άγριοβάρβαρος (4350) KM 

άγριογνωμοσύνη (4477) KM Δ(μαν.) 

άγριόδους (302) 

άγριόθρους (6009, 6198) KM Δ(μσν.) 

άγριοκάρδιος (3763) KM Δ(μσν.) 

άγριόκεντρος (4634) KM 

άγριόπνοος, -ους (3776, 4040, 4185) KM Δ(μσν.) 

άγχεσίμαχος (5490, 6288) 

άείβλαστος (189) KM Δ(μσν.) 

άθεσμοπραγία (4418) KM Δ(μσν.) 

αίθεροπόρος (250, 5840) KM Α(μσν.) 

αίματόβαπτος (3179) KM Δ(μσν.) 

αίματόχαρτον (2697) KM Δ(μσν.) 

άκανθοβελής (4774) KM Δ(μσν.) 

άκανθόκεντρος (5778) KM Α(μσν.) 

ακένωτος (109) ΚΑ Δ(εκκλ., νεώτ. κ. δημ.) 

άληθος (3627) ('ίσως γραπτ. άληκτου ή άλυτου έν Μ) 

άλλοβλάστητος (6438) KM Δ(μσν., άλλοβλάστωτος) Μ 

άλμοποτίστρια (6405) KM 

άλουργόχροος (262) 

άμαξοτροχος (6427) KM Δ(μαν., άμαξότροχος κ. άμαξοτροχος) Κ 

άμετάκλωστος (1145) KM Δ(μσν.)Μ 

άμπελεργάτης (6708) KM Δ(μσν.) 

άμπελοκόμος (6480) KM Δ(μσν. νεώτ.) 

άνδραδελφόπαις (6148) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άνδροδιώκτης (6564) KM Δ(μσν.)Μ 

άνδροκάρδιος (1271, 1705) KM Δ (νεώτ.) 

άνδρόνους (5704) KM Δ(μσν.)Μ 

άνδρόσπλαγχνος (5704) KM Δ(μσν.) 

άνεμόπτερος (3652) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άνθόχροια (129) KM Δ{μσν )Μ 

άνθρωποφόντης (3605) KM Δ (μσν.) Μ 

άντενώπιος (3725, 3749, 4075) KM Δ(μσν.)Μ 

άντίπλοος, -ους (3652) ΚΑ Δ(μσν.)Α 

ανυπόφορος (2695, 4778) KM Δ(μσν., νεώτ. κ. δημ.)Μ 

άξιοπένθητος (4005) KM Δ(μαν.) 

άξιόσεπτος (4230, 5083) KM Δ(μαν.) 

άπαλόβιος (6692) KM Δ(μσν.)Μ 

άπαλόπνοος, -ους (208, 3928, 4123, 4871) KM Δ{μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άπαλοπτέρυξ (6570) KM Δ(μσν.)Μ 

άπαλόψυχος (4130) KM Δ(μσν.) 

άπανθρωποτάτη (4444) (απάνθρωπος L. S. κ· συγκρ.) (απάνθρωπος Κ κ. Δ) 
17 
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άπέγγονος (440) ΚΑ Δ (μτγν. κ. μσν.)Α 

απειράριθμος (951, 1266, 1368, 3764) Κ (Βνζ.) Δ (μσν. νεώτ. κ. δημ.)Μ 

άπειρόμαχος (6674) KM Δ(μσν.)Μ 

άπειρομέριμνος (6431) KM Δ(μσν.)Μ 

άπειρόμετρος (6034) KM Δ(μσν.) 

άπειρόπλεθρος (5879) KM Δ(μσν.)Μ 

άπεραντολεσχία (3210) KM Δ(μσν.)Μ 

άπερικόσμητος (31) ΚΝ Δ(μσν. κ. νεώτ.) 

αργοπορία (4051) KM Δ(μσν., νεώτ. οημ.)Μ 

άργόπους (3559) KM Δ (EM μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άργυροσάλπιγξ (2334) KM Δ(μσν.)Μ 

άργυροχεύμων (6258) KM Δ(μσν.)Μ 

άριστοβουλία (3140) ΚΑ Δ(επιγρ. κ. μσν.) Α ΔΜ 

αριστούργημα (6724) Κ (Βνζ.) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άριστουργία (6359) Δ(μσν.) 

άρματηστροφία (5167) (άρματοστροφία KM ΔΜ) 

άρματοστρόφος (2030, 3207, 5033, 5067) KM Δ(μσν.)Μ 

άρρενωπότης (1274, 6498) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

άρρητουργος (5043) KM Δ(μσν.)Μ 

άρτίκυκλος (112) KM Δ (μσν.) Μ 

άσκότωτος (4620) KM Δ(μσν. κ. δημ.)Μ 

άστερολέσχης (2047, 2098) KM Δ(μσν.)Μ 

άστρολέσχης (2123, 2999) ΚΝ Δ(μσν.) 

άστροφύτευτος (132) KM Δ (μσν.) Μ 

άσυμπαθέστερος (5353) (άσνμπαθής L. S., Κ κ. Δ) 

άσωτεία (2020) (ασωτία L. S.) ΚΑ Δ(μτγν. κ. οημ.)Α 

αύλάκισμα (2545) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

αύξίφυτος (5715) KM Δ{μσν.)Μ 

αύσονάναξ (3294) Δ(μσν.)Μ 

αύσονάρχης (3212, 5589) Δ (μσν.) Μ 

αύσονοκράτωρ (6059) Δ(μσν.)Μ 

αύτάναξ (2343, 2468, 3203, 4069, 4163, 4189, 4352, 4579, 4609, 4707, 5109, 

5410, 5605, 5647, 5697, 5789, 5867, 6244, 6401) KM Α(μσν.)Μ 

αύτόβαπτος (1163) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

αύτοτίγρις (2234) KM Δ (μσν.) Μ (Κ κ. Δ αύτότιγρις) 

άφανιστήριος (3099) KM Δ(μσν.)Μ 

άφθαρτοδοκητής (3266) (Δ άφθαρτοδοκήται μσν. κ. νεώτ. *. άφθαρτοδοκηχαί) 

άφθονόχυτος (6264) 

άχαρίτωτος (99, 5797) 

άχειρόκλωστος (176) Κ (Βνζ.) Δ(μσν.)ίΑ 

άχερδώδης (6651) Δ(μσν.)Μ 

βαθυκτήμων (2606) KM Δ(μσν.)Μ 
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βαθύρροθος (411) KM Δ(μσν.)Μ 

βαθύτροπος (5313) KM Δ(μσν.)Μ 

βαθυφάραγξ (4817) ψ/Ι Δ(μσν.)Μ 

βαρβαρόθυμος (6600) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

βαρβαρότροπος (3999) KM Δ(μσν., νεώτ. ». δημ.)Μ 

βαρβαρόφυλοε (5760) KM Δ{μσν.)Μ 

βαρύχολος (5711) KM Δ(μσν.)Μ 

βδελυρότης (4662, 5091) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

βεβηλοτροπία (3046) Δ (μσν.) Μ 

βελεμνοτοξοφόρος (564) Δ(μσν )Μ 

βηματισμός (6423) Δ{σχόλ. κ. νεώτ. κ. δημ.)Α 

βιβλιοφόρος (4259) (βιβλιαφόρος, L. S. Suppl.) ΚΑ Δ{κ. μσν, Η. νεώτ.)Α 

βλοσυροβλέφαρος (253) Δ(μσν.)Μ 

βορβοροφάγος (4326) K M Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

βοτρυομήτωρ (96) KM Δ{μσν.)Μ 

βουθρέμμων (84, 6126) KM Δ(μσν.)Μ 

βραδύπλοια (4051) (βραδνπλοΐα, L. S. Suppl.) Κ(Βυζ.) Δ(μσν., νεώτ.)Μ 

βρεφοτοκία (1577) 

βρυχητίας (4445, 4682) Δ(μσν.)Μ 

βρωματισμος (158, 3662, 4611) 

βυθοτρόφος (6655) KM Δ(μσν., βνθότροφος)Μ 

γαιομάχος (6707) KM Δ(μσν.)Μ 

γελωτουργος (5048) 

γεναρχία (419, 2268, 4199) Δίμσν. κ. νεώτ.)Μ 

γενναιόθυμος (5754) KM Δ(μσν.)Μ 

γενναιοκάρδιος (2056) KM Δ(μσν.)Μ 

γιγαντόκτιστος (5602) Δ(μσν.)Μ 

γιγαντοπάλαμος (4843, 5663,6286) KM Δ(μσν.)Μ 

γιγαντόσωμος (6289) KM Δ(μσν., νεώτ. κ. δημ.)Μ 

γιγαντόχειρ (5241) KM Δ(μσν.)Μ 

γλαυκόφωτος (111, 3288) Δ(μσν.)Μ 

γυναικοπάτωρ (5569) Δ(μσν.)Μ 

γυναικοπροσωπίας (612) Δ(μσν.)Μ 

δαδΐτις (4295) Δ(δαδίτης διόρθ. δαδΐτιν)Μ 

δακνοκάρδιος (4541) 

δειλοκάρδιος (2011, 6048, 6576) Κ (Βνζ.) Δ(μσν.)Μ 

δειλόνους (4970) Δ(μσν.)Μ 

διαρτία (3307) ΚΝ Δ(μτγν. κ. μσν.)Α 

δικαιοφύλαξ (3398) ΔΝ 

δοκιμώτερος (5443) (δόκιμος κ. ύπερθ. L. S., Κ κ. Δ) 

£ολίευμα (4078) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

<δολοπλόκημα (4169) Δ(μσν·)Μ 
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δομέστικος (5631) Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

δοράτειον (6568) (δοράηον L. S., Κ κ. Δ) 

δορατιστής (564) 

δορατότρωτος (4614) 

δορύληπτος (2538) (δορίληπτος L. S., Κ κ. Δ) 

δούπημα (5937) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

δραστήρια (1279) (ό, ή δραστήριος L. S. κ. Κ) Δ(<5ραστήρίος, (-ί'α), -ο(ν), μτγψ9 

κ. νεώτ.) 

δραστηριώτατος (3489) (δραστήριος L. S., Κ κ. Δ) 

δρεπανίτης (1074) Δ(μσν.)Μ 

δριμύχυμος (5084) Δ(μσν.)Μ 

δροσόστακτος (207) Δ(μσν.)Μ 

δροσότροφος (4630) Δ(μσί\)Μ 

δρουγγάριος (4839, 5473) Δ(μσν.)Ν 

δυσκληρία (1762) ΚΑ Δ(μσν.)Ν 

δυσμηχάνητος (2827) Δ ^ σ τ ^ Μ 

δυσφορωτάτη (6108) (δύσφορος L. S. κ. Κ) (ί^σ^ορος κ. συγκρ. Δ) 

δωροφόρημα (353) 

έγκυμόνησις (1792) ΚΑ Δ(κ. νεώτ.)Α 

εθελόρμητος (237) Δ(μσν.)Μ 

είδωλολατρεία (483, 1095) (ειδωλολατρία L. S.) ΚΑ Δ(μτγν., νεώτ. κ. δημ.)Α 

είδωλομανία (511) Δ(μσν.)Α 

είκονογράφημα (4229) Δ(νεώτ.) 

εικονομαχία (4402, 4662, 4987) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

είσποίητος (1832, 3461, 6136) (είσποιητος L. S., Κ κ. Δ) 

έλευθεροκάρδιος (4859) Δ(μσι>.)Μ 

έλπίσιμος (6611) (εν Μ έπισιμος) 

έννομοπραγία (387) Δ(μσν. κ, νεώτ.)Μ 

έννομώτατος (3013) (έννομος κ. συγκρ. L. S) ^ννομος Κ κ. Δ) 

έπαγκάλιον ( 5644) 

έπανακαμπτέον (3435) 

έταμετωπία (4786) Δ(μσν.)Μ 

έπτάριθμος (6428, 6455) Δ(μτγν. μσν.)Α ΔΜ 

έργόμοχθος (5931) Δ(μσν.)Μ 

έρυθραυγής (120) KM Δ(μσν.)Μ 

έρυθρόβαπτος (127) KM Δ(μσν.)Μ 

ερυθροσήμαντος (5516) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

έρυθρόφυλλος (4769) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

έρυθρώος (2707) Κ (άλλα γραπτέον ερυθρφος)Μ Δ(μσν. ερνθρφος δ. γρ. 

ερνθρώος) Μ 

έρωτοδέσμη (5822) KM Δ(μσν.)Μ 

ερωτοκράτητος (1874) KM Δ(μσν.)Μ 
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έρωτότρωτος (6486) Δ(μσν.)Μ 

έταφειάρχης (5562) ΚΑ Δ(μσν.)Α 

εύαύξητος (6290) 

ευγενέστατος (1688) (ευγενής κ. συγκρ. L. S. κ. Δ) (ευγενής κ. παράδ. ευγενέ

στατη ΚΑ) 

βύπάλαμνος (5242) Δ(κ. μσν.)Α ΔΜ 

βύπάρηος (725, 1158) (εύπάρειος και ενπάραος L. S.) (ειπάραος, Αωρ. αντί -tjoç 
ΚΑ) Α(μαν., εύπάρηος)Μ 

εύσκιόφυλλος (186) Δ(μσν.)Μ 

ζώθαπτος (4917) Δ(μαν.)Α 

ζωμήρυστρον (6032) 

ζωοθρέμμων (68, 417) Κ(ζωοθρέμμων) Μ Δ(μσν., ζφο{}ρέμμων)Μ. 

ζωοθρέπτειρα (338) Κ (ζφο&ρεπτειρα) Μ Δ(μσν., ζωοθρεπτειρα)Μ 

ζωοσφαγία (2402, 4324) 

ήλικίωσις (5426) Κ(Α>£.) Δ(μω>.)Μ 

ήμεράρχης (1843) KM Δ(μσν. )Μ 

ήμεραυγής (1078, 4926, 5781) KM Δ(μσ>>.)Μ 

ήμεροκράτωρ (140) KM Δ(μσν. )Μ 

ήμερονόμος (248) Δ(μσν.)Μ 

ήνιοστροφία (5579) KM Δ(μσν.)Μ 

θαλασσογείτων (4807) KM Δ(μσν.)Μ 

θελξικάρδιος (311) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Ν 

θεόβρυτος (4628) Δ(μσν.)Μ 

θεογενεσία (5069) ΚΑ Δ(μτγν. κ. νεώτ.)Α 

θεοδόμητος (3283) Κ(Βυζ.) Δ ( μσν. κ. νεώτ. ) 

θεοφρούρητος (2343) ΚΑ Δ(μσν. )Α 

θεοφύτευτος (4627) ΚΑ Δ(μτγν. ) 

θηροδιώκτης (5897,6304) KM Δ(μσν.)Μ 

θηρότροπος (4656) ΚΑ 

θηροφόντης (5049) Κ(Βυζ.) Δ(μσν.) 

θλασμός (6008) Δ 

θυμαλγέστερον (5590) (&υμαλγής L. S., Κ κ. Δ) 

θυμοβάρβαρον (2837, 5995) 

θυμοτολμία (1274, 3770) Δ(μ#ν.)Μ 

θωρακοφορία (6640) KM Δ(μσν.)Μ 

ίαμβοπλόκος (4785) Δ(μσν. Ιαμβόπλοκος)Μ 

£βηροτρόφον ( 5965 ) 

ίερογραφία (4775) ΚΑ Δ(μτγν., μαν. κ. νεώτ.)Α 

ίεροπόλος ( 4494 ) 

Ιλαρώτατον (5903) (Ιλαρός κ. συγκρ. L. S. κ. Δ) (ιλαρός Κ) 

ίσόψαμμος (3746) KM Δ(μαν.)Μ 

ϊστρογείτων (3526,4610,5888) Δ(μσν.)Μ 
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ίσχυρόμαχος (1334,3196) KM Δ(μσν.)Μ 

Ιχωρωδέστατος (3081) (Ιχωρώδης L. S., Κ κ. Δ) 

καινοπρεπέστερος (508) (καινοπρεπής L. S.) ΚΑ ΔΑ 

καίσαριν (1808) 

κακεντρεχέστατος (3390, 5622, 6174) (κακεντρεχής L. S., Κ κ. Δ ) 

κακεργάτης (3952, 5151) (κακεργέτης L. S.) ΚΝ Δ(μσν.)Ν 

κακόβλαστός ( 4657) 

κακοδότης (5413) 

κακουργότροπος (6132) 

κακόφρουρος (4921) 

κακώτρια (5444) ΚΜΔμ(σν.)Μ 

καλλιβλάστητος (4268) KM Α(μσν.) 

καλλίβλαστος (185) KM Δ(μσν.)Μ 

καλλίγλωττος (3823, 4694, 4918, 5370) KM Δ(μσν.)Μ 

καλλίκλαδος (5197, 6355) KM Δ(μσν.)Μ 

καλλίκρουνος (6255) ΚΝ Δ(μσν. κ. νεώτ. )Ν 

καλλιλαμπής (131) 

καλλιμελεστάτη (5163) 

καλλιμελής (4765) 

καλλιπέταλος (128) (καλλίπέτηλος L. S., Κ κ. Δ ) 

καλλίπρεμνος (5268) 

καλλίπτερος (5208) Δ(νεώτ.) 

καλλίραξ (4334) 

καλλισφαίρωτος (114) 

καλλιφανής (5923) KM Δ(μον.)Μ 

καλλιχεύμων ( 5894 ) Δ( μαν. ) 

κάπουτ (1683) 

καρδιοφάγος (5687) KM Δ(μαν.)Μ 

καρτεροκάρδί,ος (3517, 4998) 

καρτερόμαχος ( 3712 ) 

καρτερόνους ( 4896 ) Δ( μαν. ) 

καρτερόνυξ (5900) (καρτερώνυξ L. S., Κ κ. Δ, παραπ. εις χρατερώνυξ ) 

καρτερότειχος (3694) 

κασσίτηρος (119) (κασσίτερος L. S., Κ κ. Δ ) 

κατάβαπτος (4745, 6565, 6578 (εν Μ έγκατάβαπτα) 

κατάδετος (5854) KM Δ(μσν.) 

κατάθυσις (2294) 

κατακόσμητος (2757) Κ(Βνζ.) Δ(μτγν. κ. νεώτ.)Μ 

κατάλευκος (1161, 1166, 4756, 6078) Κ{Βυζ.) Δ(μσν., νεώτ. κ. δημ.)Ν 

κατάλουτος (6573 ) 

καταμάργαρος (71, 2209, 4787, 6491) Κ(Βυζ.) Δ(μσν.)Μ 

καταμωλώπισις (4824) KM Δ (μαν, κ. νεώτ. )Μ 
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κατάνοσος ( 1948) Κ(Βυζ. ) Δ(μσν. ) 

κατάπηλος (1592) KM Δ(μσν.)Μ 

κεντρωδέστερος (4659) (κεντρώδης L. S., Κ κ. Δ ) 

κέρασος (95) (κέρασος L. S.) ΚΑ Δ(». νβώτ.)Α 

κερατοπλήκτωρ (256) KM Δ(μσν. )Μ 

κηρεσιφόρητος (6019) (κηρεσσιφόρητος L. S. κ. Δ) (Κηρεσσιφόρητος Κ) 

κιβωτόκρυπτος (6545) Δ(μσν. )Μ 

κλησιγράφος (4915) 

κοίτασμα (5843) Δ(μσν* κ. νεώτ. )Μ 

κομπολόγημα (2935) KM Δ(μσν.)Μ 

κονσύλιος (1691) 

κοπρηρος (3089) 

κοπρόφυρτος (5153) Δ(μσν.)Μ 

κορυνοφόρος (6289) (κορννηφόρος L. S. κ. Κ) Δ(σχόλ.)Α 

κοσμικώτερος ( 4228 ) ( κοσμικός L. S., Κ κ. Δ ) 

κοσμοκτίστωρ (27, 1930) KM Δ(μσν.)Μ 

κουφόνοια (1309) ( ίδέ κουφόνονς έν L. S., το κουφάνουν, κουφόνοια) ΚΑ Δ(μσν. 

κ. νεώτ. ) Α ΔΜ 

κρεοβορία ( 5780) Κ( Έκκλ. ) Δ{μσν. ) 

κρηπιδοπώλης (6708) ΚΑ Δ(μτγν. ». μσν. )Α ΔΜ 

κρυφιωτέρα (5518) {κρύφιος L .S., Κ κ. Δ) 

κρωκτικος (4256) Δ{μσν.)Μ 

κτηνωδέστατος (6141) (κτηνώδης κ. συγκρ. L. S. κ. Δ) (κτηνώδης Κ) 

κυκνογενής (1167) KM Δ(μσν.)Μ 

κυματόκλυστος (4016, 6461) KM Δ{μσν.)Μ 

κυνηγέτημα (5650) Δ(μσν.)Μ 

λαγίνα (171, 6199) (Mytva, έπίθ. L. S. κ. Κ. Κ κ. Δ και λαγίνης, -ου κ. 

παραπ. εις Μ) 

λαμπροδόμητος (6273) KM Δ(μσν.)Μ 

λαμπρόσπορος (6713) Δ(μσν.)Μ 

λαμπροστόλιστος (6586) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

λαμπροψυχία (6272) KM Δ(μσν.)Μ 

λειοπώγων (612) KM Δ(μσν.)Μ 

λεμβάδιον (3766) ΚΑ Δ(μσν.)Μ 

λεπτόχυτος (154) Δ(μσν.)Μ 

λευκόρειθρος (225) Δ(μτγν. μσν.) 

λιθολαμπής (4787) KM Δ(μσν.)Μ 

λιθοπλινθίνη (5226) 

λιθόχρυσος (696) KM Δ(μσν.)Μ 

λίμνασμα (6353) Δ(νεώτ.) 

λινόπλοκος (4647, 6477) Κ(Βυζ.) 

λιπαροβώλαξ (62, 226, 4977) Κ(λιπαροβώλαξ)Μ Δ(μσν. λαζαροβώλαξ)Μ 
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λιπαροστέλεχος (92) Δ(μσν.)Μ 

λιπαροτράπεζα (3376, 4993) 

λιπαροτράπεζον (5350) 

λούπα (1603, 1605) Δ(μτγν. λατ. λούπα)Α 

λοχάρχης (3589) KM Δ(μσν.)Μ 

λυθροστάλακτος (1448, 3630) Δ(μσν.)Μ 

λυθρόφυρτος (2062, 3178, 3548, 5894) Δ{μσν.)Μ 

λύττησις (2493) 

μακροκάματος (6418) Δ(μσν.)Μ 

μακροκοίμητος (2742) Δ(λεξ. κ. μσν.)Α ΔΜ 

μακρόλεκτρος (2737) Δ(μσν.)Μ 

μακρόχρονος (6026) ΚΑ Δ(μσν.)Α 

μαλακόευνος (5844) 

μαλακοκάρδιος (628, 2474, 4716) Δ(μον.)Μ 

μαργαρόστρωτος (105) Δ(μσν.)Μ 

μαργαροφόρον (6702) 

μαργαροφορία (5936) 

ματαιόκροτος (2896) 

μεγαλαγκυλοχείλης (155) KM Δ(μσν.)Μ 

μεγαλοβραχίων (4691) KM Δ(μσν.)Μ 

μεγαλογενής (6664) KM Δ(μσν.)Μ 

μεγαλόδουπος (273) Δ(μσν.)Μ 

μεγαλοπτέρυξ (155, 1546, 2340) KM Δ(μσν.)Μ 

μεγαλόφορτος (5023, 6699) 

μεγαλοχεύμων (217) KM Δ(μσν.)Μ 

μελάμπτερος (258) ΚΑ Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

μελαμφόρος (6677) KM Δ(μσν.)Μ 

μελιχρόγλωττος (5013) Κ(μελιχρόγλω&σος)Μ Δ(μσν. μελίχρόγλωσσος)Μ 

μελουργία (4796) ΚΑ Δ(μσν.)Α 

μερΐτις (6434) (μερίτης L. S., Κ κ. Δ) 

μετριόφρων (61C0) ΚΑ KM Δ(μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Α ΔΜ 

μητραδέλφη (2616, 2619) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

μητράνανδρος (4086) KM Δ(μσν.)Μ 

μηχανορραφία (1005, 1298) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

μικρογνώμων (5649) KM Δ(μσν.)Μ 

μικροδύναμος (4690) KM Δ(μσν.)Μ 

μικροκάρδιος (4131) KM Δ{μσν.)Μ 

μικρόχρονος (4107) KM Δ(μσν.)Μ 

μολίβδινος (116) (μολύβδινος L. S. κ. Δ) Κ (παραπ. είς μολύβδινος) 

μοναστής (4386) ΚΑ Δ(*Επιγρ. μσν. κ. νεώτ.)Α 

μονοκρατορία (4442) KM Δ{μαν. κ. νεώτ.)Α ΔΜ 

μονοκράτωρ (2327, 5178, 5423) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Α ΔΜ 
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μουσίκευμα (4797) 

μυριανδρία (1059) KM Δ(μύν.)Μ 

μυριόκεντρος (3249) KM Δ(μσν.)Μ 

μυριοκέφαλος (5594) KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

μυριοκύμων (3742) KM Δ(μσν.)Μ 

μυριομαθέστατος (5275) (μνριομαθής Κ, παραπ. εις στ. Μ) (μνριομαθής Δ(μσν.) 

παραπ. εις στ. Μ) 

μυριόνικος (3187) KM Δ(μσν.)Μ 

μυριόπτερος (3761) KM Δ(μσν.)Μ 

μυριόστολος (1229, 2906,3905) KM Δ(μσν.)Μ 

μυριόχροος, -ους (134) KM Δ{μαν.)Μ 

μυσαροκοπρώνυμος (4318) 

μυσαρώνυμος (4382) KM Δ(μσν.)Μ 

μωλωπισμός (1350) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

μωρονήπιος (3984) KM Δ(μσν.)Μ 

ναυβάτις (6457) (νανβάτης L. S., Κ κ. Δ) 

ναυσίπλοος, -ους (3907, 4000) KM Δ(μσν.)Μ 

ναυστόλησις (1456, 4026) KM Δ(μσν.)Μ 

νεκταρόχυμος (97, 190) KM Δ(μσν.)Μ 

νεομόσχευτος (2293, 5430) KM Δ(μσν.)Μ 

νεοπάτητος (6163) KM Δ(μόν.)Μ 

νεοττοτρόφος (4973) Κ(νεοσσοτρόψος)Μ Δ(μσν., νεοσσοτρόφος)Μ 

νηπιόβουλος (6176) KM Δ(μϋν.)Μ 

νηπιοδύναμος (6471) KM Δ(μσν.)Μ 

ξενόπτερος (5550) KM Δ(μσν.)Μ 

όλβιόπολις (2348, 3273) KM Δ(μσν.)Μ 

όλεθρεργάτης (3853) KM Δ(μσν.)Μ 

όλοφαής (112) ΚΑ KM Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

όμβριμόεργος (6581) 

όνειδιστήριον (5126) 

όνεφόπλαστος (861) KM Δ(μσν., νεώτ. κ. δημ.)Μ 

όξύκεντρος (339, 5599) KM Δ(μσν.)Μ 

οπλοφορία (2934, 6251) Κ(μεταγεν.) Δ (νεώτ.) 

όρνεοκράτης (2798) KM Δ(μσν.)Μ 

δρνεοκράτωρ (160) KM Δ(μσν.)Μ 

όροφωτής (175) KM Δ(μσν.)Μ 

ορχηστοφιλοπαίγμων (627) 

όφθαλμορύκτης (4461) Δ{μϋν. όφθαλμορρνκτης)Μ 

οφιότροπος (4210, 5323) Δ{μσν.)Μ 

όχυρόπυργος (178, 367, 4930) 

παιδομήτωρ (6228) KM Δ(μσ·*.)Μ 

παικτος (5086) Κ(*Εκκλ.)Α Δ(μτγν. κ. μσν.)Α 
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παίστρια (2028) KM Δ(μσν.)Μ 

παλαιγενέστερος (923) (παλαιγενής L. S., Κ κ. Δ) 

παλαιόχρονος (6047) KM Δ (μσν.) Μ] 

παλαμναιότατος (363, 4702) {παλαμναϊος L. S. κ. Δ) ΚΑ 

παλίντοκος (2231) KM Δ(μσν.)Μ 

παλίπνοια (5526) [παλίμπνοίη noi. κ. ηαλίμτινοια μσν. τ. τον ηαλιμπνόη ΔΑ) 

πανδέξιος (2087) ΚΑ Δ{μτγν. κ. μσν.)Α 

πανδόχος (4019) (ηανδόκος L. S.)K (εσφαλμένως αντί πανδόκος)Α Δ(μτγν,)Α 

πανσθενής (3600, 4738) ΚΑ Δ(μτγν.1 μσν, κ. νεώτ.)Α 

παντάναξ (2548) ΚΑ Δ(μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Α 

παντεργάτης (63) ΚΑ Δ(παντεργέτης μτγν., μσν. κ. ηαντεργάτης) Α 

παντοδόχος (4308) KM Δ (μσν.) Μ 

παντοθρέπτειρα (30) KM Δ(μσν.)Μ 

παντόλεθρος (278) KM Δ(μσν.)Μ 

παντομήτωρ (282) KM Δ(μσν.)Μ 

παντοστεγής (40) KM Δ (μσν.) Μ 

παντόστικτος (253) KM Δ(μαν.)Μ 

παντοτέκτων (50) KM Δ (μσν.) Μ 

παντοφάγος (3659, 6023) ΚΑ Δ(μτγν. κ. μσν.) Α ΔΜ 

παντοφανής (4483) KM Δ (μσν.) Μ 

παντόχυτος (43) KM Δ (μσν.) Μ 

παπποπατρικος (5030) KM Δ (μσν.) Μ 

παππόπατρος (5915) KM Δ (μσν.) Μ 

παπποπατρφος (5575) KM Δ (μσν.) Μ 

παραινετήριος (5093, 5128, 6672) 

παρθενομήτωρ (4244) ΚΑ KM Δ(μτγν. κ. μσν.) Α ΔΜ 

παστοπήγιον (4332, 6450) KM Δ (μσν.) Μ 

πατρεπωνυμία (6233) 

πατρόππαπος (6222) 

παφλασμός (6649) Δ(ν£ώτ.) 

παχύφυλλος (330) KM Δ (μσν. κ. νεώτ.)Μ 

πεζόπτερος (3771) KM Δ (μσν.) Μ 

πελαγίτης (4478) (πελαγϊτις L. S.) ΚΜ(πελαρητίς, παραπ. δια το άρσ. εις 

στ. Μ) Δ(μτ/. κ. μσν.) Α ΔΜ 

πελαγόπλοος, -ους (4057) KM Δ (μσν.) Μ 

πενητοτροφεΐον (3484) KM Δ(μσν.)Μ 

περίδοξος (811, 3363, 4170) ΚΑ Δ(μσν. κ. νεώτ.)Α 

περιθράκιος (4733, 6478) 

περικόσμημα (3083) ΚΑ Δ(μτγν. κ. μσν.) Α ΔΜ 

περίλαμπρος (2609, 3513,3972,4539, 5077) Κ(Βυζ.) Δ (μσν. κ. νεώτ. κ. δημ.)Μ 

περιστέρνιος (5298, 6316) Κ{Βνζ.) Δ(μσν.)Μ 

περιταύριος (3760) Δ (μσν.) Μ 
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πετροστοίβαστος (62) 

πηδαλιουχία (5138) Κ(Βυζ.) Δ (μσν. κ. νεώτ.)Μ 

πηλογενής (419) KM Δ (μσν.) Μ 

πηλόφυρτος (233, 2407) Δ (μσν.) Μ 

πικροθάνατος (3628) Κ(Βνζ.) Δ (μσν.) Μ 

πικρόθυμος (3615) KM Δ (μσν.) Α ΔΜ 

πικροκαρπότερος (4317) (πιχρόκαρπος L. S.) KM (λήμμα πικρόκαρπος, παραπ.. 

και εις στ. Μ) ΔΜ (λήμμα πικρόκαρπος, παραπ. καΐ εις στ. Μ) 

πικρόποτος (3989) KM Δ (μσν.) Μ 

πικρόφρουρος (3925) 

πίννα (5533, 6655) (πίνα καΐ ηίνη L. S.) ΚΑ Δ (μσν., νεώτ. κ. δημ.) Α 

πλευροπάτωρ (282) Δ (μσν.) Μ 

πλευρότρωτος (6308) Δ(μσν.)Μ 

πλευροφυής (4760) Δ(μσν.)Μ 

πλημμυρά (1441) (πλήμυρα L. S.) ΚΑ Δ (κ. νεώτ.) Α 

πνευματοκίνητος (4608) ΚΑ KM Δ(μτγν., μσν.)Α ΔΜ 

ποικιλανθής (131) ΚΑ Δ(μτγν.> μσν. κ. νεώτ.)Α ΔΜ 

ποικιλόθερμος (254) KM Δ (μσν.) Μ 

πολεμοστόλιστος (6038) Δ (μσν.) Μ 

πολεμόχαρτος (5940) Δ (μσν.) Μ 

πολυκυμία (5453, 6283) KM Δ(μσν.)Μ 

πολυπειρότερος (3164) (πολύπειρος κ. ύπερθ. L. S.) (πολύπειρος κ. παράδ. 

ύπερθ. ΚΑ κ. ΔΑ) 

πολύσαλος (6145) KM Δ (μσν.) Μ 

πολυστέναχος (4008) KM Δ (μσν.) Μ 

πονηρογνώμων (6174) KM Δ (μσν.) Μ 

πονηροκόλαξ (4411) KM Δ(μσν.)Μ 

ποντοπλόος (4064) 

πορθμεύτρια (4961) KM Δ(μσν.)Μ 

πορφυραντής (5844) (πορφυρανθής L. S. κ. Κ) (πορφυρανθής κ. παραπ. είς 

στ. Μ. ΔΜ) 

πορφυροβλάστητος (5382, 5458, 5919, 6056, 6324, 6341) KM Δ(μσν.)Μ 

πορφυρόβλαστος (5576) KM Δ (μσν.) Μ 

πορφυρόρπηξ (5623) Δ(μσν. πορφυροπόρπηξ κ. παραπ. εις στ. M) j Μ 

πορφυροφύτευτος (5605) 

πορφυρόφυτος (3604, 5448, 5913) Δ (μσν.) Μ 

ποτιμώτατος (6254) (πότιμος κ. συγκρ. L. S. κ. Δ) (πότιμος Κ) 

πρεσβυγενέστερος (4003) (πρεσβυγενής L. S., Κ κ. Δ) 

πρινόκαρπος (6128) KM Δ (μσν. κ. δημ.)Μ 

πρόαρχος (6169) Δ (μσν. π. Βυζαντ.)Μ 

προβατοθρέμμων (5199, 6127) KM Δ (μσν.) Μ 

προβατόνους (6150) KM Δ (μσν.) Μ 
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προβατοσπαράκτης (5972) KM Δ (μσν.) Μ 

προβατοφθόρος (4242) Δ (μσν.) Μ 

προβατόφρουρος (6539) KM Δ (μσν.) Μ 

προδότρια (6557) 

προμετώπειος (5000) ΚΑ Δ (μσν.) Α 

προσαρκτία (447) (ό, ή Λροοάρκτιος L. S., Κ κ. Δ) 

προσήμαντρον (6549) Κ(Βνζ.) 

προφοιβασμος (3934) Κ(Βνζ.) 

πρυμνίτης (6731) (πρνμνήτης L. S., Κ κ. Δ) 

πρωτόαρχος (4494, 6592) KM Δ (μσν.) Μ 

πρωτόβουλος (5529, 6177) KM Δ (μσν. κ. νεώτ.)Μ 

πρωτοδρομία (6497) KM Δ (μσν.) Μ 

πρωτομήτωρ (341, 4760) KM Δ (μσν.) Μ 

πρωτόπαππος (5927) KM Δ (μσν.) Μ 

πρωτοστράτηγος (5725) KM Δ (μσν.) Μ 

πτεροφύτευτος (264) KM Δ(μσν.)Μ 

πτηνόπους (171,3559,3771,5461) KM Δ(μσν.)Μ 

πτωχογνωμοσύνη (5798) KM Δ (μσν.) Μ 

πυραύγημα (3870) 

πυργοδόμημα (4823) KM Δ (μσν.) Μ 

πυργοκτίστης (469) 

πυριμάργαρος (4950) 

πυρσίνη (1164) 

ρακιοφόρος (5234) 

£ήξ (2518, 2525, 2539, 3127, 3129, 3201, 4506) ΚΑ Δ(λατ., μτγν. κ. μσν.)Α 

ρινολώβητος (4069) KM Δ (μσν.) Μ 

Ειψέπαλξις (3552, 48J9) KM Δ (μσν.) Μ 

ροδεόχρους (181) (ροδόχροος, -ονς L. S.) KM (εις λήμμα ροδόχροος άναφ. ωσαύ

τως ροδεόχροος, κ. παραπ. εις Μ) (ροδόχρονς ΔΑ) 

ρ^οδόχροια (1164) KM Δ(μσν.)Μ 

ρΌμφαιοφόρος (4701) KM Δ (μσν.) Μ 

^υπαρογνώμων (6132) KM Δ (μσν.) Μ 

^υπαροψυχία (1939) KM Δ (μσν.) Μ 

ρ"υπαρόψυχος (4456) KM Δ (μσν.) Μ 

σάνδαλος (3067) (σάνδαλον L. S., Κ κ. Δ) 

σαρκοβορία (159) KM Δ (μσν.) Μ 

σατραπάρχης (2539, 4362) Κ(Βυζ.) Δ (μσν.) Α 

σεμνόβιος (2574, 4283) KM Δ (μσν.) Μ 

σεμνότροπος (2574, 6337) ΚΑ ΔΑ 

σεραφίμ, τα (3269) (Σεραφείμ, οι L. S.), [Σεραφείμ, οί, τό, Κ) Δ (σεραφ(ε)Ιμ 

εβρ., μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Α 

σέρβιος (1647, 1648) 
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σιδηροφορία (5298) Κ(Βυζ.) Α{μσν. κ. νεώτ.)Μ. 

σκαμανδρογείτων (5981) 

σκαφεύτρια (183) Α(μσν.)Ήί 

σκαφήπλοος, -ους (6182) Κ(Βυζ.) Α(μτγν. κ. μσν.)Μ 

σκηπτροκράτωρ (5178) Α(μτγν.)Α 

σκηπτροκρατορία (2856, 3110,3808, 4049,5023) Δ(μσν.)Μ 

σκληρογνωμοσύνη (3534, 5351) Κ(Βυζ.) Α(μσν.) 

σκληρόστρωτος (5843) KM Α{μσν.)ΉΙ 

σκληροτραχηλία (717) Κ(Έκκλ.) 

σκοτεινόπεπλος (6630) 

σκοτοδίνη (6460) (σκοτοδινία, -ίη L. S. κ. Κ) Δ(νεώτ.) 

σκοτοδότης (4459) KM Δ(μσΐ>.)Μ 

σκυθόγλωσσος (6698) KM Δ(μσΐ>.)Μ 

σκυθογνώμων (3948) ΚΜ Α(μσν.)Μ_ 

σκυμνοτρόφος (5861) KM Α(μσν.)Μ 

σμικρολογώτατος (4609) {μικρολόγος κ. σμικρολόγος L. S.) (^αίχρολο/ος Κ) 

(σμικρολόγος Δ, Έπιγρ. δ. τ. τον μικρολόγος) 

σοβαροπρόσωπος (1048, 3409, 3781) Α(μσν.)Μ 

σοβαρόφρων (1340, 3679) Κ(Βνζ.) Α(μσν.)Μ 

σπαράκτρια (3552) KM Δ(μσν.)Μ 

σπινθηράκισμα (4836) Κ(Βνζ.) 

σπλαγχνοτύπος (4774) Κ(Βνζ.) 

στερνοκτυπία (3024, 3324) KM Α(μσν.)Μ 

στερροβραχίων (5242) KM Δ{μσν.)Μ 

στερρόπυργος (1442, 2482, 3694, 4143) KM Δ(μσν.)Μ 

στερρότειχος (3170) KM Δ(μσν.)Μ 

στεφοκόσμητος (5620) KM 

στηλογράφημα (4789) KM Δ(/<σν.)Μ 

στολαρχία (2911, 3778, 3906, 5522) KM A(wv. κ. νεώτ.)Μ 

στολίστρια (6096) KM Δ(μσν.)Μ 

στρατεύσιμη (5505) (ό, ή, στρατεύσιμος L. S., Κ κ. Δ) 

στρουθιοφόντης (6569) Α(μσν.)ΉΙ 

στρουθομήτωρ (6474) 

συλευτής (3976) 

συστρατάρχης (2815) Κ(Βνζ.) Δ(μσν.)Μ 

σωματόστρωτος (2158, 3181) KM Δ(μσν.)Μ 

σωφρονικωτάτη (1687, 4419) (σωφρονικος κ. συγκρ. L. S. κ. Κ) (σωφρονι-

κος ΔΑ) 
ταυρολέτωρ (252) KM Δ(μσν.)Μ 

ταυροπόλευτος (348) KM Α{μσν.) Μ 

ταύτόοαμος (6123) KM Α(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

ταύτόζηλος (3285) KM Α(μσν.)Ν 
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ταύτόθυμος (2234) KM Δ(μσν.)Μ 

ταύτόματον (2344) ΚΑ Δ(αττ.)Α 

ταύτόμετρος (3894) KM Δ(μσν.)Μ 

ταύτοπαθής (2954) ΚΑ KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

ταύτοπάτωρ (6396) KM Δ(μ<τν.)Μ 

ταύτόσπορος (6325, 6532) ΚΝ Δ(μσν.)Ν 

ταύτοστεγής (433) KM Δ(μσν.)Μ 

ταύτόστεγος (6553) KM Δ{μσν.)Μ 

ταύτότροπος (3285) KM Δ(μσν.)Μ 

ταχουργος (4961) (ταχνεργος L. S., Κ κ. Δ) 

τειχοσείστης (4819) KM Δ(μσν.)Μ 

τειχοσείστρια (3553) KM Δ(μσν.)Μ 

τεκνουργος (6228) 

τελεώκαρπος (98) KM Δ(μσν.)Μ 

τελειόμηνος (148) (τελεόμηνος L. S.) KM Δ(μσν.)Μ 

τελειοπώγων (3860) KM Δ(μσν.)Μ 

τελματόβιος (4326) Δ(μσν.)Μ 

τετραγαμία (5403) KM Δ(μσν.)Μ 

τιγροπάρδαλις (3632, 4445, 5862) Δ(μσν.)Μ 

τινάκτρια (3553) KM Δ(μσν.)Μ 

τολμηροκάρδιος (1049, 1354, 1824, 4220, 5749) Δ ^ σ ι ^ Μ 

τοξουλκία (3680) KM Δ(μβν.)Μ 

τοσάριθμος (3533) KM Δ(σχόλ. κ. μσν.)Α ΔΜ 

τοσαυτανδρία (3545) KM Δ(μσν.)Μ 

τραυμάτισμα (5833) 

τραχύβιος (6416) KM Δ(μ0ν.)Μ 

τρισάγιος (2750, 3031) ΚΑ Δ{μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Α 

τρισαριστεργάτης (3192) KM Δ(μσν.)Μ 

τρισέραστος (2182) KM Δ(μσν.)Μ 

τρισεύγενης (4976) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

τρομαλέος (6048, 6331) ΚΑ Δ{μσν.)Α 

τροπαιούχημα (6729) ΚΝ Δ(μσν.)Μ 

τροπαιουχία (1773, 3503, 5643) ΚΝ Δ{μσν.)Μ 

τρυφεροπάρειος (5304, 6077) KM Δ(μσν.)Μ 

τρυφερόπεπλος (5934) KM Δ(μσν. )Μ 

τρυφεροπρόσωπος (3859) KM Δ(μσν.)Μ 

τρυφερόχρους (5776) 

τυρευτής (5156) KM Δ(μσν.)Μ 

ύγρόχερσος (3933, 5659) KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

ύγροχεύμων (150) KM Δ(μσν.)Μ 

ύδάτιος ( 43, 6294 ) Δ( μτγν. κ. νεώτ. )Α ΔΜ 

ύδατόλουτος (417) KM Δ(μσν.)Μ 
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όδατομήτωρ (212) KM Δ(μσν.)Μ 

ύδατοπόντιστος (406) Δ(μύν. )Μ 

ύδατόρροια (476) KM Δ(μσν.)Μ 

ύδατόστρωτος (1050) Δ(μσν.)Α ΔΜ 

ύδατότροφος (192) KM Δ(μσν.)Μ 

ύδατοφόρητος (409) KM Δ(μσν.)Μ 

ύμνητήριος (4132, 4831) ΚΑ Δ(μσν.)Α 

ύπαγκαλίδιος (1445) Δ(μσν. )Μ 

ύπερηφανέστατος (656) 

ύποΰλον (5833) 

φαιδροπρόσωπος (816) KM Δ(μσν.)Μ 

φαρετροφορία (2228, 3241) Δ(μσν. )Μ 

φαρμάκτρια (3770) KM Δ(μσν.) Μ 

φαυλότροπος (2612, 6124) Δ(μσν.)Μ 

φεραύγεκχ (3274) Δ(μσν.)Μ 

φι (3512) (φεϊ L. S.) ΚΑ Δ(κ. νεώτ. χ. δημ.) 

φιλάδικος (3160, 3298, 3312, 3318, 3365, 4844; KM Δ(μσν., νεώτ. Η. δημ.)Μ 

φιλευσεβής (2748, 3021) KM Δ(μσν.)Μ 

φιλοδωρότατος (2076, 5903) (φιλόδωρος L. S.) ΚΑ ΔΑ 

φιλοκιθαρίστρια (6046) KM Δ(μσν.)Μ 

φιλολογωτάτη (3) (φιλόλογος κ. συγκρ. L. S.) (φιλόλογος Κ κ. Δ) 

φιλοτέχνησις (4794) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

φιλόϋλος ( 1 , 284) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

φιλοχρυσότατος (2962) (φιλόχρνσος L. S., Κ. κ. Δ) 

φοίβασμα (3521) ΚΑ KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

φονόβαπτος (1448) KM Δ(μσν.)Μ 

φονοεργος (372, 4729) (φονονργος L. S.) KM Δ(μσν.)Μ 

φονοσταγής (2063, 6574) KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

φονόφυρτος (6574) KM Δ(μσν. )Μ 

φρενοπληξία (684) KM Δ(μσ»-.)Μ 

φρυακτίας (3409, 3808, 5461, 5946) KM Δ(μ</ν.)Μ 

φυγαδίας (663, 4351) KM Δ(μσ*.)Μ 

φωτοβόλημα (36) KM Δ(μσν., νεώτ. ». δημ.)Μ 

φωτοβρύτης (4955) KM Δ(μσν.)Μ 

χαγάνος (3523, 3524, 3536, 3539, 3544, 3939, 3941, 3946, 3948, 3959) 

Δ(μσν. κ. νεώτ., χαγάνος) 

χαιρομυσής (5151, 6083) Δ(πο*.)Α 

χαλάζωμα (259) KM Δ(μσν.)Μ 

χαλάνη (5602) 

χαριτύβλαστος (4772) KM Δ(μσν.)Μ 

χαριτοκόσμητος (2623) KM Δ(μσν.)Μ 

χαριτοπρόσωπος (522) KM Δ(μσν.)Μ 
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χαριτόστεπτος (2711) KM Δ(μσν.)Μ 

χαριτοφύτευτος (2850) KM Δ(μσν.)Μ 

χειροβίωτος (4200, 5200) ΚΑ Δ(μσν. διάφ. γρ. τον χειροβίοτος)Μ 

χειροδέσμη (2923) KM Δ(μσν.)Μ 

χειροδέσμητος (2870) KM Δ(μσν.)Μ 

χερσογενής (400) KM Δ(μσν.)Μ 

χερσοπόρος (4480) KM Δ(μσν.)Μ 

χερσόϋγρος (394, 4119) KM Δ(μσν.)Μ 

χέρσυγρος (410) KM Δ(μσν.)Μ 

χιλιανδρία (660, 1269, 3226, 3530) KM Δ{μσν.)Μ 

χιλιόσιτος (5808) KM Δ(μαν.)Μ 

χοιρόβιος (625, 5080, 6126) KM Δ(μσν.)λ ΔΜ 

χοιρόνους (6141) KM Δ{μσν.)Μ 

χρηματοθήκη (6414) KM Δ(μσν.)Μ 

χρηστοτροπία (2193, 2850) KM Δ{μσν.)Μ 

χρηστότροπον (2569) KM Δ(μσί>.)Μ 

χριστομάρτυς (6275) Κ (χριστόμαρτνς)Μ Δ{μύψ. έκκλ.)Μ 

χρυσάντυξ (5055) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσεοδίνης (6258) (χρνσοδίνας L. S.) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσεόστιλβος (6701) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσιοκρότητος (4794) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσιοφόρος (71) KM Δ(μο^.)Μ 

χρυσιόφρουρος (5256) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσόδιφρος (5056) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσοπτέρυξ (260) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσόρειθρος (3824, 5716, 6105, 6262) KM Δ{μσν.)Μ 

χρυσόρροος (4956) (χρυσορρόης L. S.) (χρνσόροος Κ) Δ(μσν.)Μ 

χρυσοσάλπιγξ (3823, 4972) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσοσκεύαστος (5072) KM Δ(μσν.)Μ 

χρυσοσπάταλος (5626) KM Δ{μσν.)Μ 

χωμάτινος (233, 5782, 6278) KM Δ{μαν. κ. νεώτ.)Μ 

χωματόπλαστος (281) KM Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

χωματοφάγος (6655) KM Δ(μσν.)Μ 

χωράρχης (602, 926, 2539, 4219, 4367) KM Δ{μσν.)Μ 

ψευδοσύνθετος (1192) KM Δ(μσν.)Μ 

ψυχώτρια (145, 4804) KM Δ(μσν.)Α ΔΜ 

Ρ ή μ α τ α 

άγχιθεάζω ( άγχιθεάζοντας 4985) KM 

άγχιτερμονέω (άγχιτερμονοΰσαν 5956) 

άλυσιδόω (άλυσιδοΰντες 5918) KM Δ (μτγν., νεώτ. κ. δημ.) Μ 
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άμφιστέφω (άμφέστεφε 5768) ΚΑ ΔΑ 

άναστηλόομαι ( άναστηλοΰνται 4356) (ένεργ. L, S., Κ κ. Δ. Δ άναφ. κ. παράδ. 

παθ.) 

ανατέμνομαι (άνατετμημένον 1806) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ. Δ άναφ. κ. παράδ. 

παθ.) ΔΑ 

άνθρακόω (ήνθράκωσε 3626) (παθ. L. S. κ. Κ. Κ παραπ. διά το ένεργ. εις σύν

θετα) Δ(κ. νεώτ. ) 

άνθυποκρούομαι ( άνθυπεκρούετο 2900 ) ( ένεργ. Κ, άλλα παραπ. μόνον εις στ. Μ ) 

(ένεργ. Δ, μσν., άλλα παραπ. μόνον εις στ. Μ) 

άνθυποκρύπτομαι ( άνθυπεκρύβη 3801 ) ( ένεργ. Κ, άλλα παραπ. μόνον εις στ. Μ ) 

(ένεργ. Δ, μσν., άλλα παραπ. μόνον είς στ. Μ) 

άντεγχαράσσω ( άντενεχάραξε 4338 ) KM Δ(μαν. )Μ 

άντεπαυγάζω (άντεπηύγασεν 5959) KM Δ(μΰν.)Μ 

άντεπεγείρομαι (άντεπηγέρθη 3743) (ένεργ. Κ, άλλα παραπ. είς στ. Μ) 

Δ(μσν.)Μ 

άντεπφροθέω ( άντεπερρόθουν 4016) KM Δ(μσν.)Μ 

άντεπισκοτέω ( άντεπεσκότει 3078) KM Δ(μσν. )Μ 

άντεφοπλίζω (άντεφοπλίσαι 2206, άντεφοπλίζει 3651) KM Δ(μαν. ) Μ 

άντιπαλαμάομαι ( άντιπαλαμωμένη 1549, άντιπαλαμησάμενος 5816) ΚΑ ΔΑ 

άντιχαράσσω (άντιχαράξας 4914) KM Δ(μσν. )Μ 

άπασβολόω ( άπησβόλωσεν 4452) (μέσ. L. S. κ. Κ) ,Δ(νεώτ.) 

άποραυδόομαι ( άπεραυδοΰντο 80) (γραπτ. άποραβδόομαι ) 

άστατέομαι (άστατούμενος 5361, άστατουμένην 5511, 6521) (ένεργ. L. S., 

Κ κ. Δ) 

άστερολεσχέω ( άστερολεσχούντων 3935) KM Δ(μσν.)Μ 

άψινθιάζω (άψινθιάζοντα 4536) Κ {Βνζ.) Δ(μσν.)Μ 

βαρυπενθέω (βαρυπενθεΐ 1331, βαρυπενθήσας 1848) Δ(μαν. κ. vec6r.)M 

βαρυστοναχέω ( βαρυστοναχήσων 5274) KM Δ(μσν. )Μ 

βρωματίζομαι (βρωματίζεσθαι 3619) (ένεργ. L. S.) Δ(μσν.)Μ 

γαιομαχέω (γαιομαχούντων 6481 ) KM Δ(μσν.)Μ 

γεωμαχέω ( γεωμαχούσαις 183) 

δενδροκομέω ( δενδροκομειτε 239) Δ(νεώτ. ) 

διακρουνίζω ( διακρουνίζουσα 5009, διακρουνίσας 6257) Δ(μσν.)Μ 

διαρρέω (διερρευκυίας 6343) (διά τον τύπον) 

δικοθετέω (δικοθετών 1861) Δ(μσν.)Μ 

δικτυεύω ( δικτυεύοντα 4907 ) Δ(μσν. )Μ 

δυσωνυμέομαι ( δυσωνυμουμένω 4656) (ένεργ. L. S, ) (ένεργ. Δ, άλλα παραπ.'καί 

εις στ. Μ) 

δωροληπτέομαι ( δωροληπτεΐται 5003) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ. Δ παραπ. και εις 

στ. Μ) 

έγκαθιζάνω ( έγκαθιζάνοντα 867, έγκαθιζάνει 6625) 

έγκορδυλέομαι (έγκεκορδυλημένος 5222) (ένεργ. L. S.)j (ένεργ. Κ κ. Δ, άλλα 
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άναφ. τον ώς ανω τύπον) ΚΑ ΔΑ 

έθελοσφαγέομαι (έθελοσφαγουμένους 4342) KM Δ(μσν. )Μ 

είδωλολατρέω (είδωλολατροΰντας 1363) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

έκδιφρίζω (έκδιφρίζει 5576) KM Δ(μσν.)Μ 

έκδιφρίζομαι (έξεδιφρίσθη 5030) (ένεργ. Κ κ. Δ) 

έκκεντέομαι (έκκεντηθείς 4101) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

έκναυστολέω (έκναυστολών 3858) KM Δ(μσν. )Μ 

έκρυτιδόομαι ( έκρυτιδωθεΐσαν 5303) (ένεργ. Δ, άλλα παραπ. εις στ. Μ) 

έκσφαιρίζομαι (έκσφαφισθείς 5462) (ένεργ. Κ κ. Δ, άλλα παραπ. εις στ. Μ) 

έκφοιβάζω (εκφοιβασάντων 1418) Δ(μσν.) Μ 

έμπεριστρέφομαι, (έμπεριστρεφομένω 6074) KM Δ(μσν. )Μ 

έναλγέομαι (ήναλγοΰτο 5800) 

Ιναποφυσάω (έναπεφύσων 413) 

έξαποπέτομαι (έξαπέπτη 722) ΚΑ KM Δ(μσν.)Μ 

έπανάπτω (έπανήψεν 1384) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Α 

έπανασφζω (έπανασώζει 5674) KM Δ(μτγν., μσν. κ. νεώτ. )Μ 

έπεγκοτέω (έπεγκοτοΰσι 3063) ΚΝ Δ(μσν.)Ν 

έπεντρανίζω (έπεντρανίζων 2843, έπεντρανίζοντες 3321, έπεντράνισεν 3893) ΚΝ 

Δ(μσν.)Ν% 

έπευτυχέω (έπευτύχησεν 4759) ΚΝ Δ(μύν. )Ν 

έπικαταθύω (έπικατέθυσε 2025) Κ Δ(μσν. )Μ 

έπικαταπέτομαι ( έπικαταπτάς 1857) ΚΝ Δ(μσν.)Ν 

έπιμαρμαίρω (έπεμάρμαιρε 198) KM Δ(μσν.)Μ 

έπιχάσκω (έπιχάσκει 1) KM Δ(κ. μσν.)Α ΔΜ 

έρυθρόω (ήρύθρωσαν 1375) KM Δ(μσν. κ. νεώτ. )Μ 

έρυθρόομαι (ήρύθρωτο 1449) (ένεργ. Κ) Δ(μσν.)Μ 

έρωτοληπτέομαι ( έρωτοληπτουμένω 528) (ένεργ. Κ κ. Δ, άλλα παραπ. ε?ς στ. Μ) 

ήλικιόομαι (ήλικιώθη 757, ήλικιουτο 4403) Κ(Βυζ.) Δ(μσν. κ. νεώτ.)Ν 

θεσπιωδέομαι (θεσπιωδηθεΐσι 4693) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

θηροδιωκτέω ( θηροδιωκτούντων 4646) 

θηροκτονέω (θηροκτονεΐν 6538) Κ(Βνζ.) Δ(μτγν.) 

καθείργνυμαι, (καθείργνυται 2823) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

καθυπάγω (καθυπάγει 2775) KM Δ(μσν. )Μ 

καθυπάγομαι ( καθυπαχθήναι 830) ΚΑ Δ(μσν. )Α 

καθυποτάσσομαι (καθυπετάγησαν 925) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

κατακληροδοτέομαι (κατεκληροδοτήθη 1085) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ, άλλα Κ κ. Δ 

παραπ. εις στ. Μ) 

καταλιμνάζομαι, (κατελιμνάζετο 1444) (ένεργ. Κ, άναφ. Βυζ., άλλα το άναφ. χω

ρίον είναι του Μ) 

καταλούω (καταλούσας 3528) (μέσ. L. S., Κ κ. Δ) 

καταμελίζομαι ( κατεμελίζοντο 4013) (ένεργ. Κ κ. Δ(μσν. κ. νεώτ.), άλλα παραπ, 

είζ στ. Μ) 
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καταπαλάσσομαι ( καταπαλασσόμεναι 6393) 

καταπλουτέω (καταπλουτών 4166, 6187) ΚΑ Α(μτγν., μσν., νεώτ. κ. δημ.)Α 

καταρυπαίνω ( καταρυπαίνουσι 2735) (καταρρυπαίνω L. S., Κ κ. Δ) 

κατεμπεδόω (κατεμπεδώσοντες 1392) ΚΑ Α(μσν. )Α 

κατερυθρόομαι (κατηρυθρώθησαν 2061) (ένεργ. Κ) Α(μσν, )Μ 

κερδαίνω (κερδάνησθε 297) (Sia τον τύπον) 

κληραρχέω (κληραρχών 1186) Κ(Βυζ.) Δ(μοτΐ>. )Μ 

κλιματαρχέω (κλιματαρχοΰσι 4219) ΚΑ KM Α(μσν. )Μ 

κρεωκοπέομαι (κρεωκοπεϊται 4748) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

κριθοφαγέω (κριθοφαγήσαν 4206) 

κριοκοπέομαι ( κριοκοποΐντο 6709) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

κρυσταλλόω (έκρυστάλλωσε(ν) 3166, 4810, έκρυστάλλου 5896) (παθ. L. S. κ. Κ) 

Α(νεώτ.) 

λαμπτηρουχέω ( έλαμπτηρούχει 120) KM Α(μαν.)Μ 

λαχανοκομέω (λαχανοκομοΰσι,ν 2302) 

μαννοδοτέω (έμαννοδότει 1067) ΚΑ ΔΑ ΔΜ 

μαργαροφορέω (μαργαροφοροΰσαν 5626) 

μελενδυτέω ( μελενδυτούντων 4343) 

μεταρρίπτομαι (μεταρρκρέντων 6243) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

μητρογαμέω (μητρογαμεΐν 557) ΚΑ Α(μτγν. σχόλ.)Α 

μηχανοπλοκέω ( μηχανοπλοκοΰσι 5324) KM Α(μσν. )Μ 

μηχανορραφέομαι (μηχανορραφούμενον 1303) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

μυρί.ανδρέομαι (μυριανδρουμένην 2068) KM Α(μσν. )Μ 

όπωροδοτέω (όπωροδοτεΐ 295) Α(μσν. )Μ 

όπωροφαγέω ( όπωροφαγεΐν 246) Α(μσν. )Μ 

ορθορρημονέω (ορθορρημονούντων 6694) KM Α(μσν. )Μ 

παιδοθετέω (παιδοθετεΐ 6140) KM Δ(μ<η\)Μ 

παλιννοστέω (παλιννοστεΐν 2085) (ηαλινοστέω L. S.) ΚΑ Α(μσν. κ. νεώτ.)Α 

παρεμποδίζομαι (παρεμποδί,ζόμενον 3317) (ένεργ. L. S. κ. Κ) Α(μτγν. μσν. Μ. 

νεώτ. ) Α 

πελαγόομαι (πελαγωθέντες 418) (ένεργ. L. S. κ. Κ) Α(μτγν. κ μσν.)Μ 

περιαυλίχκίζω (περιαυλακίσωσιν 4034) ΚΑ KM Α(μτγν. κ. μσν.) Α ΔΜ 

περιθερμαίνομαι (περιθερμαινομένη 6066) (ένεργ. Κ, αλλά παραπ. είς Μ) 

Δ (μσν.) Μ 

περιλαλέομαι ( περιλαλουμένην 1452, περιλαλουμένων 2588, ήν περιλαλούμενον 

5116) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

περφροΐ,ζέω (περιρροιζοΰντες 154, 4820) KM Α(μσν. )Μ 

περιστροβέομαι, (περιστροβούμενα 2322) (ένεργ. L. S. κ. Κ) Δ (μτγν. κ. 

μσν. ) Α 

προθανατόομα^ (προεθανατοοθης 1328) KM Α(μσν.)Μ 

προκαταδέω ( προκαταδήσας 2986) KM Α(μσν.)Μ. 

προλυπέω (προλελυπηκότας 1257, προλελυπηκότων 4001) (παθ. L. S., Κ κ. Δ) 
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προορίζομαι (προορισμένος 2804) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ, άλλα Κ κ. Δ άναφ. κ«1 

παράδ. παθ.) 

προσαίνω (προσαίνοντες 6351) 

προσανεγείρω (προσανεγείρει 2348) KM Δ(μσν. )Α ΔΜ 

προσγειτονέω (προσγειτονούσης 5192) Δ( μσν. )Μ 

προσεπιμαρτυρέω (προσεπιμαρτυροΰσαν 5548) ΚΑ Δ(μτγ9. κ. μσν.)Α ΔΜ 

πυραυγίζω (πυραυγίζων 3304) Κ(Βυζ.) Δ(μσν.) 

πυραυγίζομαι ( έπυραυγίζετο 5497) (ένεργ. Κ κ. Δ) 

πυρσόομαι (πυριουμένΰ) 4584) (ένεργ. Κ κ. Δ, (έκκλ.) 

σκηπτροκρατέω (σκηπτροκρατήσας 2046, 3052, 3469, 5617, 6399, σκηπτροκρα-

τοΰντι 2638, σκηπτροκρατουντος 2736, σκηπτροκρατεΐ 4375) Δ(μτγν. 

κ. μσν.) Α 

σκληροτρχχηλ'.άω (έτκληροτραχηλία 1036) (σκληροτραχηλέω L. S. κ. Κ, σκλη-

ροτραχηλώ Δ) 

συγκατασείομαι ( συγκατεσείσθη 4826) ΚΑ KM Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

συμποντόομαι ( συμποντούμενα 411) Δ(μσν.)Μ 

συναναφύομαι (συναναφυόμενον 2642) ΚΑ Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

συνανολολύζω ( συνανωλόλυζεν 5345) KM Δ(μσν. )Μ 

συνδολοπλοκέω ( συνδολοπλοκήσας 5519) KM Δ(μσν.)Μ 

συνθρηνέω (συνθρηνεΐν 5346) ΚΑ Δ(μτγν. κ. μσν.)Α 

συνομοζυγέω ( συνομοζυγοΰντος 2446) KM Δ(μσν. )Μ 

ταύτογνωμονέω ( ταυτογνωμονοΰντα 2282) KM "Δ(μσν. κ. νεώτ.)Μ 

τειχοκρουστέω ( τειχοκρουστών 6118) Δ(μσν.)Μ 

τβρματόω (τερματούτω 2554) KM Δ(Έπιγρ. κ. μσν.)Μ 

τηλαυγέω (τηλαυγουντα 4798) Δ(μσν. )Α 

τιτυβίζω (έτιτύβιζον 164, έτιτύβιζεν 5270) (τιττυβίζω L. S. κ. Δ. τιτχνβίζω K r 

άλλα παραπ. κ. εις Μ) 
δπαναπτύσσω (εϊχεν ύπαναπτύξας 5723) ΚΑ Δ(μτγν.)Α 

ύπεκκόπτω ( υπεξέκοψε 3047 ) KM Δ(μσν.)Μ 

ύπεργλίχομαι ( οπερεγλίχετο 1307) KM Δ(μσν.)Μ 

ύπεροφρυόομαι (ύπερωφρυωμένοις 2227) ΚΑ Δ(μσν., ύπεροφρνονμαι)Α 

ύπερφιλέομαι (ύπερφιλούμενον 1296, ύπερπεφίληΐο 1941) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ ) 

ύποβοθρεύω (ύπεβόθρευε(ν) 4563, 5837) KM Δ(μσν.)Μ 

ύπορύσσομαι (ύπορυσσομένων 5839) (ένεργ. L. S., Κ κ. Δ) 

φατνίζω (έφάτνιζον 509) (παθ. L. S. κ. Κ) Δ(μτγν. κ. μσν.)Α ΔΜ 

φιλευσεβέω (φιλευσεβοΰντι 2864) KM Δ(μσν.)Μ 

φονολουτέω (φονολουτών 6565) KM Δ(μσν.)Μ 

φυτηκομέομαι ( φυτηκομούμενον 5715) (ένεργ. L. S. κ. Κ) Δ(μτγν. κ. μσ*.)Α 

φωταυγέω (φωταυγήσας 135) KM Δ(μσν.)Μ 

φωτοβολέω (έφωτοβόλει 127) KM Δ{μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Μ 

χαλινοστροφέω (χαλινοστροφήσας 5168) KM Δ(μσν.)Μ 
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χερσοπορέω (χερσοπορεΐ 4053) KM Δ(μσν. )Μ 

χωροβατέομαι (χωροβατηθεΐσα 2537) (ένεργ. L. S.) KM Α(μτγν. κ. μσν.)Μ 

Ε π ι ρ ρ ή μ α τ α 

άχαριτώτως (5532) 

βρεφικώς (1141) Δ{μσν. κ. νβώτ.)Ν 

γυναικομίμως (627) Δ(μσν.)Μ 

ένθέρμως (4988) KM Α(μσν. κ. νεώτ. )ΚΜ 

«ύδίως (4753) Δ(μσν.)Μ 

κακιγκάκως (2260, 3100) (Κ κ. Δ κακεγκάκως κ. παραπ. εις Μ) 

κακοπότμως (5514) KM Δ(μσν,)Μ 

κακοτυχώς (4753) 

μυριαχόθεν (3767, 4727) ΚΝ Δ(μσν.)Μ 

νεφόθεν (5436) KM Δ(μσν.)Μ 

ούρίως (5692) 

παπποπατρόθεν (4509) KM Δ(μσν.)Μ 

παρευθύ (2480, 5463) ΚΑ Δ(μτγν., μσν. κ. νεώτ.)Α 

πικροθύμως (4999) KM Δ(μσν.)Μ 

προφητικώς (5370) Κ(Έκκλ.) Δ(μαν. κ. νεώτ.)Μ 
σαρκικώς (5787) ΚΑ Δ(μτγν.ί μσν. κ. νεώτ.)Α 
τυραννικωτέρως (1878) ΔΜ 
φιλυπερηφάνως (6601) KM Δ(μσν.)Μ 
φρνκωδώς (3713) ΚΑ Δ(κ. νεώτ.)Α 


