
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΨΙΔΟΪ 8.φ. 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΛΕΞΙΛΟΠΩ ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ » 

πάγη, πάγαι (4650, 6528), πάγας (5838) 
παγιωτέρα, παγιωτέραν (5452) 
πάγκοινος, πάγκοινος (5002), πάγκοινον (3471, 5910) 
παγκόσμιος, παγκοσμίου (175) 
πάγχαλκος, πάγχαλκον (5987) 
πάθημα, παθήματα (2955) 
πάθος, πάθος (2618, 2695, 3253, 3572, 4005, 4487), πάθους (977, 1879, 3246, 

4158, 4472, 5121), πάθει (1954, 2871, 5364, 5815, 6117, 6142), πάθη 
(5145), παθών (274, 4645), πάθεσι (2879) 

παιάν, παιάνων (3326) 
παίγνιον, παίγνιον (646, 1152, J153, 5088), παιγνίω (1999), παίγνια (6495), 

παιγνίοις (781, 1727) 
παιδαγωγία, πχιδαγωγίας (1908) 
παιδάριον, παιδαρίων (3984), παιδαρίοις (758) 
παιδαρίσκος, παιδαρίσκος (4088, 5020) 
παιδεία, παιδείας (4), παιδεία (2197) 
παίδευμα, παιδευμάτων (4300) 
παιδευτής, παιδευταί (4274) 
παιδιά, παιδιάς (1724) 
παιδικός, παιδική ν ( 1780) 
παιδίον, παιδίον (756, 769, 790, 1797, 2749), παιδιού (793, 5515), παιδίω 

(781), παιδία (1600, 1799), παιδίων (5066) 
παιδίσκος, παιδίσκος (4410, 5424), παιδίσκον (2555, 4964) 
παιδογονία, παιδογονία (5629) 
παιδογόνος, παιδογόνα (4677, 6170) 
παιδοκόμος, παιδοκόμους (6348) 
*παιδομήτωρ, παιδομήτωρ (6228) KM, ΔΜ(μαν.) 
παιδουργός, παιδουργούς (4651, 6131) 
παίκτης, παίκτου (1924), παΐκτα (6495) 
*παικτός, παικτοϊς (5086) ΚΑ(Έκκλ,), ΔΑ(μτγν. κ. μσν.) 
παις, παις (761, 765, 851, 853, 855,886, 911, 1079,1119, 1476, 1686, 1710, 

2532, 2941, 3087, 3730, 3798, 3809, 3850, 4396, 4406, 4408, 4679, 

5448, 6533, 6620), παιδος (448, 1301, 1851, 3491, 4428, 4677, 4965, 

5588, 5914), παιδί (787, 1118, 2940, 4407, 4429, 4612, 4751, 6534), 

παΐδα (787, 1703, 1790, 2283, 2310, 2374, 2995, 3461, 3647, 4085, 

4349, 4399, 4963, 5328, 5382, 5411, 5647), παίδες (680, 715, 1609, 

2232, 2235, 2597, 3173, 3702, 6350), παίδων (1060, 1120, 1725, 2898, 

4758, 5619, 6227, 6434, 6438), παισί(ν) (432, 1644, 1914, 2273, 2366, 

2603, 5678, 6428, 6443, 6471), παΐδας (2254, 2316, 3185, 3607, 5380, 

5587, 5622, 5747, 6176, 6396) 

1) Τα προηγούμενα λήμματα έδημοσιεύθησαν εις ΠΛΑΤΩΝΑ 25 (1973) 19—70 και 
26 (1974) 209—222. 
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*παίστρια, παιστρίαις (2028) KM, ΔΜ{μσν.) 
*παλαιγενέστερος, παλαιγενεστέρων (923) [Κ], [ Δ ] , [παλαιγενής L. S. ; Κ κ. Δ] 
παλαιγενής, παλαιγενής (5262, 6680) 
παλαιός, παλαιοΐς (4093), παλαιάς (4524), πάλαιαν (2202), παλαιαί (4642) 
*παλαιόχρονος, παλαιόχρονος (6047) KM, ΔΜ(μσν.) 
παλαίτερος, παλαίτερος (1567), παλαιτέρων (4253, 5785), παλαιτέρους (486, 

1457), παλαιτέρας (2477, 4515), παλαιτέραν (3199, 4858) 
παλάμη, παλάμη (3775, 5155), παλάμην (1359, 4512, 4597), παλάμαι (2063, 

2354, 6007, 6573), παλαμών (372, 1344, 5869), παλάμαις (184, 232, 
2526, 2833,3040, 3258, 4010, 5207, 5715, 5742, 6300, 6595), παλάμας 
(357, 3600, 4689, 4843, 5224, 6259) 

παλαμναΐος, παλαμναίου (2463), παλαμναΐον (5948), παλαμναΐοι (3904, 6319), 
παλαμναία (2086), παλαμναίας (5209) 

*παλαμναιότατος, παλαμναιοτάτω (4702), παλαμναιοτάταις (363) ΚΑ, [Δ],[πα-
λαμναϊος L. S., Κ κ. Δ] 

παλιγκάπηλος, παλιγκάπηλον (4203) 
παλίμβολος, παλίμβολον (5174), παλιμβόλους (3954) 
παλιμπετής, παλιμπετή (3420), παλιμπετεΐς (3954) 
παλιμπόρευτος, παλιμπόρευτος (4060), παλιμπόρευτοι (4133) 
παλίνδρομος, παλίνδρομου (5757) 
παλίνστροφος, παλίνστροφον (3420, 4377, 4544) 
*παλίντοκος, παλίντοκον (2231) KM, ΔΜ(μσν,) 
παλ'ιντροπος, παλιντρόπου (4141), παλίντροπον ( 2961 ) 
*παλίπνοια, παλίπνοια (5526) [L. S. παλιμπνοίη κ. παλιμπνόη] [Κ], [Δ], [ΔΑ 

παλιμπνοίη noi. κ. παλίμπνοία μσν. τ. τον παλιμπνόη] 
παμφάγος, παμφάγου (2427, 4886) 
παναληθής, παναληθές [πανάληθες Μ] (2092) 
πανδαισία, πανδαισίαν (786, 3376), πανδαισίαις (509) 
*πανδέξιος, πανδέξιον (2087) ΚΑ, ΔΑ(μτγν. κ. μσν.) 
*πανδόχος, πανδόχου (4019) [πανδόκος L. S.] ΚΑ(εσφαλμένως αντί πανδόκος), 

ΔΑ(μτγν.) 

πανευδαίμων, πανευδαίμονα (2347) 
πανήγυρις, πανήγυρις (1378), πανηγύρεως (3224), πανηγύρεις (507) 
πανημέριος, πανημέριον (6695) 
πάνθηρ, πανθήρων (6596) 
πάννυχος, παννύχοις (6062) 
πανοπλία, πανοπλίαν (1371) 
πανόπτρια, πανοπτρίας (4103) 
πανούργος, πανούργος (5835) 
πάνσεμνος, πάνσεμνον (4756) 
*πανσθενής, πανσθενής (4738), πανσθενεΐς (3600) ΚΑ, ΔΑ(μτγν. μσν. κ. νεώτ.) 
πάνσοφος, πάνσοφος (175) 
*παντάναξ, παντάναξ (2548) ΚΑ, ΔΑ(μτγν. μσν. κ. νεώτ.) 
πανουργία, πανουργίαις (5541) 
παντάρβη, παντάρβην (6303) 
πάνταρχος, πάνταρχος (1764) 
παντέλειος, παντέλειος (27, 144, 1934), παντέλεια (98) 
παντεπόπτης, παντεπόπτης (4533) 
*Γ: αντεργάτης, παντεργάτης (63) ΚΑ, ΔΑ (παντεργέτης μτγν., μσν. κ. παντεργάτης) 
π κ τοδαπός, παντοδαπών (4284), παντοδαπή (73), παντοδαπης (4102, 4260) 
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παντοδαπήν (66), παντοδαπαΐς (207), παντοδαπάς (5520), παντοδαπά (5269) 
*παντοδόχος, παντοδόχω (4308) KM, ΔΜ(μσν.) 
παντοδύναμος, παντοδύναμους (1025) 
παντοεργός, παντοεργοΐς (232) 
*παντοθρέπτειρα, παντοθρέπτειραν (30) KM, ΔΜ(μσϊ>.) 
παντοίος, παντοίοι (1753), παντοίοις (2586, 4624), παντοίους (2513), παν-

τοίαις (2583) 
*παντόλεθρος, παντολέθρου (278) KM, ΔΜ(μσν.) 
πάντολμος, πάντολμος (1308, 4217, 5155), πάντολμον (4488, 5662), πάντολμε 

(3550 [παντόλμε Μ], 3952) 
*παντομήτωρ, παντομήτορος (282) KM, ΔΜ(μσν.) 
παντόπτης, παντόπτης (2400) 
παντορέκτης, παντορέκτην (6219), παντορέκτα (3257) 
*παντοστεγής, παντοστεγη (40) KM, ΔΜ(μοτ.) 
*παντόστικτος, παντόστικτοι (253) KM, ΔΜ(μσν.) 
*παντοτέκτων, παντοτέκτων (50) KM, ΔΜ(μσν.) 
*παντοφάγος, παντοφάγος (3659, 6023) ΚΑ, ΔΑΔΜ(μτγν. κ. μσν.) 
*παντοφανής, παντοφανής (4483) KM, ΔΜ(μσν.) 
παντόχροος, παντόχρους (122), παντόχροον (86) 
*παντόχυτος, παντόχυτον (43) KM, ΔΜ(μσν.) 
πάνυ, δ (2528, 4920), τον πάνυ (4888) 
πάπας, πάπας (4495), πάπα (4497), πάπαν (3831) [μέ την σημασίαν του πάπ-

πας—πατήρ εν L. S.] 

παπίας, παπίαν (4697) 
*παπποπατρικός, παπποπατρικής (5030) KM, ΔΜ(μσν.) 
*παππόπατρος, παππόπατρον (5915) KM, ΔΜ(μσν.) 
*παπποπατρ<ρος, παπποπατρώας (5575) KM, ΔΜ(μσν.) 
πάππος, πάππος (1618, 2943), πάππω (802, 1614,2942), πάπποι (6696) 
παραβάτης, παραβάτης (2380) 
παράβυστος, παραβύστφ (4969) 
παράδεισος, παράδεισος (4628, 5713, 5905) 
παραθαλάσσιος, παραθαλάσσιοι (1223) 
παραιγιάλιος, παραιγιαλίοις (4822) 
παραιγιαλΐτις, παραιγιαλΐτιν (2440) 
παραίνεσις, παραινέσεις (2714) 
*παραινετήριος, παραινετήριον (6672), παραινετηρίων (5128), παραινετηρίους 

(5093) [Κ], [ Δ ] 
παραίτιος, παραίτιον (3508, 4038, 5427, 5814), παραιτία (2236) 
παρακελευσμός, παρακελευσμος (6003 ) 
παράκοιτος, παράκοιτος (5247), παράκοιτον (5634) 
παράλιος, παράλιον (3897), παραλία (1265) 
παράλυσις, παραλύσεις (4825) 
παραμυθία, παραμυθία (3482) 
παράνοια, παράνοιαν (1715) 
παρανόμημα, παρανομήματι (5403) 
παρανομία, παρανομίαν (5110) 
παράνομος, παρανόμου (3647), παρανόμους (379) 
παρανομώτατος, παρανομωτάτου (3083), παρονομωτάτφ (2281) 
παράστημα, παράστημα ( 1705, 5750), παραστήματι (2874) 
παρατροπή, παρατροπήν (2397) 
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πάρδαλις, πάρδαλις (2234, 3544, 4315, 4473, 5137), πάρδαλιν (3733), παρ-
δάλεις (169, 253) 

παρειά, παρειά (1161), παρειάς (592) 
παρέκβασις, παρεκβάσει (3260) 
παρεμβολή, παρεμβολήν (5500), παρεμβολάς (3749) 
παρεμφερής, παρεμφερές (1677 ) 
πάρεργον, πάρεργον (2592), πάρεργα (6717) 
πάρετος, παρέτου (2072) 
παρθενία, παρθενίαν (2629) 
παρθενικός, παρθενικάς (1572) 
*παρθενομήτωρ, παρθενομήτορος (4244) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μτγν. κ. μσν.) 
παρθένος, παρθένον (2577), παρθένους (1996) 
παρίστριος, παριστρίων (5895, 5955) 
πάροδος, παρόδου (2433), πάροδον (3967) 
παροικία, παροικίας (364) 
παροιμία, παροιμία (1798, 6030), παροιμίας (3622), παροιμίαν (1968, 6350) 
πάροινος, πάροινος (3617, 5033) 
παρρησία, παρρησίας (2885, 4194, 4971), παρρησίαν (772) 
παστάς, παστάδων (1443) 
*παστοπήγιον, παστοπήγια (6450), παστοπηγίων (4332) KM, ΔΜ(μσν.) 
πάταγος, πάταγος (3576), πάταγον (5937, 6009) 
πατήρ, πατήρ (727, 1213, 1841, 2937, 4758, 5066, 5068), πατρός (1470, 1711, 

2468, 2591, 2600, 3854, 5329, 5335, 5747, 6187), πατρί (766, 1387, 
1707, 1713, 1930), πατέρα (774, 2317, 2949, 3173, 5565), πατέρες 
(6696), πατέρων (5325), πατράσιν (2232), πατέρας (6349) 

πατράδελφος, πατραδέλφω (1576), πατράδελφον (6218), πατραδέλφων (4452) 
*πατρεπωνυμία, πατρεπωνυμίας (6233) [Κ], [Δ] 
πατρίκιος, πατρίκιος (3883, 4221), πατρικίω (2855, 2938), πατρίκιον (3213), 

πατρικίων ( 2541 ) 
πατρικιότης, πατρικιότητος (4166) 
πατρικός, πατρικον (2321, 5354), πατρικήν (2613, 3862) 
πάτριος, πατρίω (1603) 
πατρίς, πατρίς (3664), πατρίδα ( 1206, 1464), πατρίδων (1242) 
*πατρόππαπος, πατρόππαπον (6222) [Κ], [Δ] 
πατρώος, πατρώοις (6625) 
*παφλασμός, παφλασμούς (6649) [ΚΙ, Δ(νεώτ.) 
πάχος, πάχος (3119, 4959, 6556), πάχει (5924) 
παχύς, παχύ (3078, 5612, 6293) 
*παχύφυλλος, παχυφύλλων (330) KM, AM (μσν. κ. νεώτ.) 
πεδιά<:, πεδιάδες (431, 1416, 2061, 5885, 5974), πεδιάδων (347), πεδιάδας 

(2158, 3178, 3548, 4034, 5494) 
πεδίον, πεδίον (380, 1504, 1624, 4037, 5989), πεδίων (5895) 
πεζομάχος, πεζομάχω (4734), πεζομάχοι (2914), πεζομάχων (3141) 
πεζοπόρος, πεζοπόρον (410, 4054) 
*πεζόπτερο£, πεζόπτερος (3771) KM, ΔΜ(μσν.) 
πεζός, πεζον (143, 172,250), πεζών (2819) 
πειρασμός, πειρασμών (2693, 2756, 4439, 5429, 5451, 6223,6284), πείρα 

σμοΐς (2661) 
πειρατήριον, πειρατήρια (4039), πειρατηρίων (2668, 5140) 
πειρατής, πειρατάς (4118) 
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πειρατικός, πειρατική (5661) 
*πελαγίτης, πελαγίτην (4478) [πελαγΐτις L. S. ], ΥΜ.{πελαγϊτιςί παραπ. δια 

άρσ. εις Μ), ΔΑΔΜ(μτγν. κ. μαν.) 
*πελαγόπλοος, -ους πελαγόπλοα (4057) KM, ΔΜ(μσν.) 
πέλαγος, πέλαγος ( 1486, 3444, 4438, 6462), πελάγους (4821,6723), πελάγει 

(5957), πελάγη (1458) 
πέλας, δ πέλας (1510, 2382), των πέλας (3322) 
πέλεια, πέλεια (6540) 
πέλεκυς, πελέκει (3351 ) 
πελταστής, πελτασταί (2914), πελταστάς (564, 3142) 
πέμπελος, πέμπελος (6047, 6682), πέμπελον (6331) 
πένης, πένης (2664,2778, 5211), πένητα (2761), πένητες (5200, 6261), πέ

νητας (4154) 
πένησσα, πένησσα (4543) 
*πενητοτροφεΐον, πενητοτροφεϊα (3484) KM, ΔΜ(μσν.) 
πένθιμος, πενθίμην (3224) 
πένθος, πένθος (371, 3253, 3537), πένθους (4672, 5273, 5340, 5814) 
πενιχρός, πενιχρούς (4155), πενιχρά (3361, 4837) 
πέπλος, πέπλος (105, 122), πέπλω (5784), πέπλον (87, 3458), πέπλοις (71, 

5060), πέπλους (4464, 4571,' 6144, 6491, 6701) 
περαία, περαία (6537) 
περάσιμος, περάσιμα (6733) 
περιαλγής, περιαλγής (6368) 
πέρδιξ, πέρδιξ (257) 
περιβολή, περιβολήν (5934) 
περίβολος, περιβόλων (6627), περιβόλους (4807) 
*περίδοξος, περιδόξων (811, 3363, 4170) ΚΑ, ΔΑ(μσν. κ. νεώτ.) 
περίδρομος, περιδρόμω (3735), περιδρόμους (5449) 
περίζωμα, περιζώματα (330) 
*περιθράκιος, περιθράκιον (4733), περιθρακίας (6478) [ Κ ] , [Δ] 
περικαλλέστααος, περικαλλεστάτη (522), περικαλλεστάτην (2342) 
περικαλλής, περικαλλής (1157), περικαλλέος (3279), περικαλλή (2068) 
*περικόσμημα, περικόσμημα (3083) ΚΑ, ΔΑΔΜ(μτγν. κ. μαν.) 
περιλάλητος, περιλάλητος (5005), περιλάλητον (2080) 
*περίλαμπρος, περίλαμπρος (3513), περίλαμπρον (2609, 5077), περίλαμπρων 

(3972, 4539) Κ (Βνζ.), ΔΜ(μσν. κ. νεώτ. κ. δημ.) 

περίλυπος, περίλυπον (2085) 
περίμετρος, περίμετρον (6399) 
περίοπτος, περίοπτος (5054) 
περίορθρον, περιόρθρου (620, 1997) 
περιπάθεια, περιπαθείας (3362) 
περιπαθής, περιπαθέσι (2618), περιπαθές (3392, 5006) 
περιπέτεια, περιπέτεια (4141) 
περίπικρος, περίπικρον (3055) 
περιπλάνησις, περιπλάνησιν (1466) 
περιπλοκή, περιπλοκών (5852), περιπλοκαΐς (197) 
περιπόρφυρος, περιπορφύρω (6500), περιπόρφυρον (125, 203, 5004), περιπορ-

φύρους (2208), περιπόρφυρα (75) 
περίπυστος, περίπυστον (2266) 
*περιστέρνιος, περιστέρνιος (5298), περιστερνίους (6316) Κ(Βνζ.), ΔΜ{μσν.) 
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περισφύριον, περισφύρια (5939, 6040) 
*περιταύριος, περιταύριον (3760) [Κ], ΔΜ (μσν.) 
περίτρανος, περίτρανος (2334), περίτρανου (6360), περίτρανον (2925) 
περιττός, περιττώ (1701), περιττών (3509), περιττά (1169, 4653, 5245, 6675) 
περιφανέστατος, περιφανεστάτην (670) 
περίχωρος, περιχώρου ( 1635) 
πέταλον, πέταλα (194), πετάλοις (93, 4801) 
πετασμός, πετασμοΐς (6541), πετασμούς (152) 
πετεινός, πετεινοΐς (179) 
πέτρα, πέτρα (5336), πέτρας (1066, 5008), πέτραν (4421, 6210),πέτραι (6269), 

πετρών (59, 1430) 

*πετροστοίβαστος, πετροστοίβαστος (62) [Κ], [Δ] 
πέτρωμα, πετρώματα (5436) 
πεττός, πεττος (2088, 2279) 
πεύκη, πεύκης (3549, 4801) 
πηγή, πηγή (109, 212) 
*πηδαλιουχία, πηδαλιουχίας (5138) Κ(Βνζ.), ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
πήλινος, πήλινης (244), πηλίνην (1919) 
*πηλογενής, πηλογενών (419) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*πηλόφυρτος, πηλοφύρτου (233), πηλόφυρτον (2407) [ Κ ] , AM (μσν.) 
πηλός, πηλός (1974), πηλώ (2363), πηλον (1591, 2005, 2239, 2764, 6320) 
πηξις, πήξιν (5434) 
πίθηκος, πιθήκους (499) 
πίθος, πίθου (4835), πίθον (3457) 
πικρασμός, πικρασμούς (1063) 
πικρία, πικρία (3261), πικρίας (277, 2660, 3820,3825, 4718), πικρίαν (4436, 5590) 
*πικροθάνατος, πικροθανάτων (3628) Κ(Βνζ.), ΔΜ(μσν. ) 
*πικρόθυμος, πικρόθυμον (3615) KM, ΔΑΔΜ(μσν') 
*πικροκαρπότερος, πικροκαρπότερος (4317 [ Κ ] , [Δ] [πικρόκαρπος L. S., Κ κ. 

Δ. Κ κ. Δ παραπ. και εις στ. Μ] 
πικροποιός, πικροποιώ (2677), πικροποιοϊς (5444) 
*πικρόποτος, πικροπότους (3989) KM, ΔΜ(μσν. ) 
πικρός, πικρός (990, 3769, 5342,6525), πικρού (582), πικρώ (1039,1989, 2775, 

5208), πικρον (1447, 3545, 3822, 4249, 4536, 4979), πικρά (4658), πίκρας 
(1020, 2688), πίκρα (4921), πικράν (2682, 4995), πικρόν, έπίρ. (3232) 

πικρότατος, πικροτάτοις (2022) 
πικρότερος, πικρότερος (2964, 4376, 5467) 
*πικρόφρουρος, πικροφρούρω (3925) [Κ], [Δ] 
*πίννα, πίννα (5533, 6655) [πίνα κ. πίνη L. S.], ΚΑ, ΔΑ(μσν. νεώτ. κ. δημ.) 
πίσσα, πίσσης (6293) 
πίστις, πίστεως (2397, 2414, 4355), πίστιν (2336) 
πιστός, πιστοΐς (2743), πιστάς (1629) 
πίστωσις, πίστωσιν (4990) 
πίτυς, πίτυς (92), πίτυος (93, 4801), πίτυες (193) 
πλάνη, πλάνης (382, 3035, 3264), πλάνην (335, 512, 1364, 5235) 
πλάξ, πλαξίν (1077) 
πλάσις, πλάσεως (436) 
πλάτανος, πλάτανος (192), πλάτανον (5268), πλατάνων (6291) 
πλατάνιστος, πλατάνιστον (6267) 
πλατύς, πλατεΐαν (178), πλατείαις (142), πλατύ (332) 
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πλατυσμός, πλατυσμον (297, 376, 2150, 3045) 
πλέθρον, πλέθρα (5199) 
πλείστος πλείστα (4573), πλείστον (5616) 
πλείων, πλείονος (3358), πλείονι (3906), πλείονα (918), πλείω (376, 2074, 

6408), πλείονες (2078), πλείοσιν (6407), πλείονας (2323, 3974, 5206), 
πλείους (3002, 6049, 6370, 6646), πλέον (497, 896, 2046, 2500, 2716, 
3264, 3642, 3876, 4023, 4266, 4759, 5566, 6121, 6220, 6519), εις πλέον 

(511, 1836, 1960, 1965,2400, 3339, 6152) 

πλεκτάνη, πλεκτάνας (3340) 
πλεονεξία, πλεονεξίας (3347, 3378), πλεονεξίαν (3438) 
πλευρά, πλευράς (279), πλευράν (6577) 
*πλευροπάτωρ, πλευροπάτωρ (282) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
*πλευρότρωτος, πλευρότρωτον (6308) [ Κ ] , ΔΜ{μσν.) 
*πλευροφυής, πλευροφυής (4760) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
πληγή, πληγής (464, 5376), πληγήν (5362), πληγών (1036), πληγαΐς (532, 

3417), πληγας (2447, 6316) 

πλήθοο, πλήθος (877, 1635, 1864, 2907, 3025, 3032, 3227, 3533, 3546, 3764, 
3884, 5284, 5738, 5800, 5813, 6189, 6212), πλήθους (1061, 1297, 1368, 
2035, 2748, 3166, 3206, 6185), πλήθει (2228, 3788) 

πληθύς, πληθύς (3225), πληθύν (1261, 1748, 2915, 3141) 
πληθυσμός, πληθυσμον (376, 470, 1000) 
πλήκτρον, πλήκτρον (6514) 
πλήξις, πλήξις (1046) 
πληρέστατος, πληρέστατων (542), πληρέστατοι (439, 2043) 
πλήρης, πλήρης, (597, 1872. 2020, 3877), πλήρη (2885, 5330), πλήρεις (1299), 

πλήρες (1073, 2404, 3688, 4982) 
πλήρωμα, πληρώματι (2953) 
πλησμονή, πλησμονής (3825) 
πλοΐον, πλοΐον (421, 2652, 4870, 5949), πλοίου (914, 4875,4881), πλοίων (2912) 
πλόκαμος, πλοκάμους (6628) 
πλοκή, πλοκαί (4654) 
πλους, πλους (1456, 3650), πλου (6732), πλουν (1458, 2651), πλόοις (3766) 
πλούσιος, πλουσίαν (3315, 6271), πλουσίαις (4584) 
πλούτος, πλούτος (956), πλούτου (695,1702, 3175), πλούτω (943, 1256, 1701, 

2003, 3500, 3665, 6370), πλουτον (1976, 2478, 4827) 

πνεύμα, πνεύμα (2852, 3445, 4063, 4187, 4795, 4872, 5066, 5786), πνεύματος 
(4584, 4588, 4984, 5716, 6144), πνεύματι (5365), πνευμάτων (5432), 
πνεύμασι(ν) (1175, 2650, 3928, 4058, 5762) 

*πνευματοκίνητος, πνευματοκίνητος (4608) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μτγν. μσν.) 
πνευματώδης, πνευματώδεις (5513) 
πνιγμός, πνινμώ (6109), πνιγμό«: (5817) 
πνοή, πνοήν* ( 234), πνοαί (5435), πνοαΐς (1397, 4123, 4847, 4871, 5412) 
πόα, πόα (84), πόαις (205) 
ποδάγρα, ποδάγρας (6279) 
ποδοκάκη, ποδοκάκη (2923), ποδοκάκαις (6280) [ποδοκάκκη και -κάκη εν L. S.] 
ποδονιπτήρ, ποδονιπτήρ (2094, 6031) 
πόθος, πόθου (2, 2502, 2376), πόθω (817), πόθον (819, 1076) 
ποιητέος, ποιητέον (754), ποιητέου (738) 
*ποικιλανθής, ποικιλανθής (131) ΚΑ, ΔΑΔΜ(μτγν. μσν. κ. νεώτ.) 
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*ποικιλόδερμος, ποικιλόθερμος (254) KM, ΔΜ (μσν.) 
ποικίλος, ποικίλος (1027), ποικίλους (638) 
ποιμαντική, ποιμαντικήν (349) 
ποιμήν, ποιμήν (1593, 5897), ποιμένος (1601), ποιμένα (4240, 6684), ποιμέ

νες (1139) 
ποίμνη, ποίμνης (5014, 5394) 
ποίμνιον, ποίμνιον (4243) 
ποινή, ποινήν (3158), ποιναΐς (830), ποινάς (1259,3578) 
ποινηλασία, ποινηλασίας (3978) 
πόκος, πόκον (1969) 
πολεμικός, πολεμικών (6036) 
πολεμικώτατος, πολεμικώτατον (5946) 
πολέμιος, πολεμίων (1250, 1477, 2203), πολέμιας (1243), πολεμίαν (4027) 
πολεμιστηρία, πολεμιστηρίας (6042) 
πολεμόκλονος, πολεμόκλονος (1237, 3239, 5988), πολεμόκλονε (1406) 
πόλεμος, πόλεμος (1108, 6002, 6336, 6561), πολέμου (1154, 1419, 2909,4077), 

πολέμω (1267), πόλεμον (1305, 1346, 1453, 2370, 2389, 2905, 3115, 
3126, 3263, 4351), πόλεμοι (5299), πολέμων (1379, 3198, 6354, 6361), 
πολέμοις (2919, 5490, 6510), πολέμους (6685) 

*πολεμοστόλιστος, πόλεμο στολίστους (6038) [Κ], ΔΜ (μσν. ) 
*πολεμόχαρτος, πολεμόχαρτον (5940) [Κ], ΔΜ{μσν.) 
πολιορκία, πολιορκία (5439) 
πολιός, πολιός (4587) 
πόλιε, πόλις (1539, 1684, 1685, 2533. 2533, 3325, 6559), πόλεως (1268, 1622, 

1631, 1632, 1634, 1944, 2064,' 2337, 2741, 2868, 3170, 3756, 4499, 

4737, 4996, 5492, 6684), πόλει (1127, 1671, 4135, 4513, 4529, 5193, 

5196), πόλιν (178, 675, 1105, 1125, 1253, 1447, 1501, 1528, 1532, 

1541, 1556, 1564, 1625, 1679, 1919, 2068, 2187, 2338, 2342, 2347, 

2348, 2349, 2349, 2482, 2589, 2622, 2622, 2699, 2812, 2918, 3273, 

3273, 3689, 3741, 3748, 3836, 3890, 3908, 3920, 3967, 4037, 4066, 

4133, 4143, 4733, 4808, 4930, 5115, 5216, 5666, 5666, 6390, 6400), 

πόλεις (367, 908, 1007, 1009, 2268, 3455, 3525, 3707, 3718, 6296, 

6307, 6478, 6614, 6719), πόλεων (602, 3553, 3698, 4520, 4554), πόλεσι 

(1452,4808) 

πολιτεία, πολιτείας (4900) 
πολίχνη, πολίχνην (1620) 
πόλος, πόλον (4912) 
πολυάνδριον, πολυάνδριον (4037 ) 
πολυάνθρωπος, πολυάνθρωπος (4018) 
πολύγονος, πολυγόνους (150) 
πολυδύναμος, πολυδυνάμου (3789) 
πολύζηλος, πολύζηλος (2263), πολυζήλου (4639), πολύζηλον (5319) 
πολυζήλωτος, πολυζηλώτω (6419) 
*πολυκυμία, πολυκυμίας (5453), πολυκυμίαι (6283) KM, ΛΜ(μσν.) 
πολυκύμων, πολυκύμονος (4722) 
πολυμάθεια, πολυμάθειαν (4943) 
πολυμήχανος, πολυμήχανος (4726), πολυμήχανων (4803) 
πολύξυλος, πολυξύλου (641, 3699, 4731, 4836), πολυξύλω (5761), πολυξύ-

λους (249) 
πολύολβος, πολύολβον (3235), πολυόλβου (3517) 
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*πολυπειρότερο<:, πολυπειροτέρους (3164) [Κ], [ Δ ] , [πολύπειρος κ. ύπερθ. L. S., 
Κ. κ. Δ] 

πολυπλάνητος, πολυπλάνητον (2876) 
πολύπονος, πολυπόνω (3483), πολύπονον (3307) 
πολύρροθος, πολυρρόθους (3446) 
πολύς, πολύς (221, 443, 517, 847, 1848, 2121, 5322, 5396), πολλού (4148, 

4379), προ πολλού (2753), πολλώ (242, 1256, 1525, 2592, 2928, 3971, 
4315, 4317, 5452, 5467, 6370),' πολύν (1076, 1897, 3103, 3201, 3320, 
5185, 5811), πολλοί (491, 917, 1222, 3437, 3821, 4646, 6255, 6256), 
πολλών (21, 720, 845, 942, 950, 1120, 1679, 1862, 1949, 2134, 5427), 
πολλοίς (261, 548, 882, 2791, 2955, 3217, 5856), πολλούς (738, 870, 
1922, 1972, 2003, 2022, 2033, 2288, 3035, 3436, 3436, 3484, 5212, 
6171), πολλής (714), πολλήν (365, 643, 2070, 2216, 2712, 5457), πολ
λού (3767, 6719), πολλαΐς (1202, 2173, 2756, 3188, 3466, 6668), πολλάς 
(534, 907, 1182, 2714, 2952, 3182,3183, 5402, 6158, 6414), πολύ (3529, 
5015, 5446), de πολύ (2975), επί πολύ (1674, 5951), ού πολύ (2997, 
3359), μετ' ού πολύ (3064), πολλά (609, 885, 888, 1116, 1169, 1220, 
1557, 2067, 2123, 2635, 2954, 3424, 4526, 5443, 5572, 5712, 6062, 
6626, 6675) 

*πολύσαλος, πολυσάλου (6145) KM, ΔΜ(μσν.) 
πολύσταχυς, πολύσταχυ (4982) 
*πολυστέναχος, πολυστενάχυυς (4008) KM, ΑΜ(μσν.) 
πολύστονος, πολυστόνου (5225), πολυστόνους (4007) 
πολύστροφος, πολύστροφον (1762), πολύστροφους (3777) 
πολυτάλαντος, πολυτάλαντου (5261), πολυτάλαντον (842), πολυτάλαντοι (5198), 

πολυτάλαντους (2903) 
πολυτάραχος, πολυταράχοις (1175) 
πολυτελής, πολυτελών (3402), πολυτελέσι (696, 5665) 
πολυτίμητος, πολυτίμητον (4954) 
πολύτρητος, πολυτρήτους ( 5079) 
πολυύμνητος, πολυύμνητον (2083) 
πολυφορώτατος, πολυφορωτάτην (3835) 
πολυχανδής, πολυχανδής (4019), πολυχανδές 3732) 
πολύχοος, -ους, πολύχουν (4981) 
πολύχροος, -ους, πολύχροος (1027), πολύχρουν ( 503 ) 
πολύχρυσος, πολύχρυσος (943), πολύχρυσον (807), πολυχρύσων (4155) 
πολυχρυσότατος, πολυχρυσοτάτω (2813) 
πονήρευμα, πονηρευμάτων (5730) 
*πονηρογνώμων, πονηρογνώμονας (6174) KM, ΔΜ(μσν.) 
*πονηροκόλαξ, πονηροκολάκων (4411) KM, ΔΜ(μσν. ) 
πονηροί, πονηρώ (6109), πονηρών (3345), πονηρά (270, 2394), πονηράς (3817) 
πόνος, πόνου (5213), πόνοι (1457, 2287), πόνων (350, 1033, 6363), πόνοις 

(6022), πόνους (1019, 4007, 4541,4542, 4542, 5745) 
ποντογενής, ποντογενή ( 400 ) 
*ποντοπλόος, ποντοπλόους (4064) [Κ], [Δ] 
ποντοπόρος, ποντοπόρον ( 2906 ) 
πόντος, πόντος (3653) 
πορεία, πορείας (1173, 1523) 
*πορθμεύτρια, πορθμεύτρια (4961) ΚΜ,ΔΜ(μσν.) 
πόριμος, πόριμον (4943), πόριμοι (5728) 
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πόρνη, πόρνην (5669) 
πορνικός, πορνικον (1875), πορνικών (5047) 
πόρος, πόρος (1246), πόρους (3780) 
πορφύρα, πορφύρας (2381, 2551, 4178, 5537, 5926, 5993, 6157), ποοφύρα 

(1165), πορφύραν (613) 
πορφυρούς, πορφυρά (2384), πορφυράν (2895, 2901) 
πορφυρανθής, πορφυρανθεΐ (6703) 
*πορφυραντής, πορφυραντών (5844) [Κ], [ Δ ] [πορφνρανθής L. S., Κ κ. Δ. Δ 

παραπ. εις στ. Μ] 
πορφύρεος, πορφύρεος (74, 2383), πορφυρέω (4770) 
πορφυρίς, πορφυρίδος (6143), πορφυρίδι (5779, 6676) 
πορφυρόβαπτος, πορφυρόβαπτος (2724) 
*πορφυροβλάστητος, πορφυροβλαστήτου (6341 ), πορφυροβλαστήτω (5458,6056), 

πορφυροβλάστητον (5382,6324), πορφυροβλαστήτοις (5919) KM, ΔΜ(μσν.) 
*πορφυρόβλαστος, πορφυρόβλαστον (5576) KM, ΔΜίμσν.) 
*πορφυρόρπηξ, πορφυρόρπηξ (5623) [Κ], [ Δ ] , [ποοφνροπόρπης Δ κ. παραπ. 

εις Μ] 

πορφυρόστρωτος, πορφυρόστρωτον (5936) 
*πορφυροφύτευτος, πορφυροφύτευτος (5605) [ Κ ] , [Δ] 
*πορφυρόφυτος, πορφυρόφυτος (5448), πορφυρόφυτοι (5913), πορφυροφύτοις 

(3604) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
πόσις, πόσιν (3620, 4957) 
ποσόν, ποσόν (3541) 
ποτάμιος, ποταμίοις (1551) 
πoταμóc, ποταμός (6263), ποταμού (273, 3527), ποταμον (4958), ποταμοί (218), 

ποταμών (217, 5893), ποταμούς (2116, 2403, 2904, 3175) 
πότης, πότης ( 5289), πότου (5249), πόταις (5042 ) 
πότιμος, πότιμον (5965) 
*ποτιμώτατος, ποτιμωτάτην (6254) [ Κ ] , [Δ] [πότιμος κ. συγκρ. L. S., κ. Δ. 

πότιμος Κ] 
ποτίστήριον, ποτίστήριον (2093) 
πότμος, πότμου (296),πότμω (1989), πότμον (1716,1862, 3545), πότμων (3628) 
πότος, πότοι (5046), πότοις (510, 1434, 5417, 6688) 
πους, ποδός (1641), ποδών (3067, 4518), ποαί (3228, 4225, 6209, 6312), 

πόδας (257, 325, 1784, 1948, 6279, 6282) 
πράγμα, πράγμα (13, 558, 1781, 2339, 2826, 3150, 4091, 4214, 4492, 4848, 

5247, 5807, 6273), πράγματι (515), πράγματα (601, 1632, 2768, 2930, 
2974, 3768, 3793, 4183, 4430, 5058, 5302, 5317. 6469, 6693), πραγμά
των (646, 969, 1761, 1767, 1776, 1921, 2095, 2857, 3430, 3555, 5025, 
5219, 6161, 6184, 6248, 6345, 6402), πράγμασι(ν) (701, 1294, 4415, 
5961) 

πραιπόσιτος, πραιπόσιτος (3104) 
πρακτέος, πρακτέων (3358) 
πραξις, πραξις (4739), πράξεις (379, 478, 4130, 6656) 
πρανές, πρανούς (381) 
πράος, πράος (1860, 1936, 2075, 3305, 3391, 4625, 5706, 5901), πραον (4241), 

πράε (3398) 
πραότερος, πραότερον, έπίρ. ( 1963) 
πραότης, πραότης ( 5770) 
πρέμνος, πρέμνους (214) 
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πρεσβεία, πρεσβείαν (3941) 
*πρεσβυγενέστερος, πρεσβυγενεστέρων (4003) [Κ], [ Δ ] , [πρεϋβνγενής L. S., 

Κ κ. Δ] 
πρεσβυγενής, πρεσβυγενής (5621 ) 
πρέσβυς, πρέσβεις (859) 
πρεσβύτερος, πρεσβυτέρας (2361, 2422, 2467, 2639, 3830), πρεσβυτέρα (2546), 

πρεσβυτέραν (3501) 
πρηνής, πρηνής (1744) 
πρηστήρ, πρηστήρ (5759, 6571), πρηστηρα (5966) 
*πρινόκαρπος, πρινοκάρπων (6128) KM, ΔΜ(μσν. κ. δημ.) 
προαίρεσις, προαίρεσις (2236) 
*πρόαρχος, προάρχους (6169) [Κ], ΔΜ(μσν. π. Βνζαντ.) 
πρόασμα, πρόασμα (2648) 
προβάτιον, προβάτιον (5106) 
*προβατοθρέμμων, προβατοθρέμμονες (5199, 6127) KM, ΔΜ(μσν. ) 
πρόβατον, πρόβατον (5559), προβάτων (1969, 4636) 
*προβατόνους, προβατόνουν (6150) KM, ΔΜ(μσν.) 
*προβατοσπαράκτης, προβατοσπαράκτας (5972) KM, ΑΜ(μσν.) ν 
*προβατοφθόρος, προβατοφθόρους (4242) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*προβατόφρουρος, προβατοφρούροις (6539) KM, ΔΜ(μαν.) 
προβατώδης, προβατώδεις (6116) 
πρόβολος, προβόλους (5608) 
πρόβουλος, προβούλους (1692, 6169) 
προγάμιος, προγάμια (5567) 
πρόγονος, προγόνου (1819), πρόγονοι (6356), προγόνων (6204) 
πρόδηλος, πρόδηλον (5547) 
προδοσία, προδοσίας 6531) 
προδότης, προδότην (2994), προδότα (3952), προδοτών (3921), προδότας (6603) 
*προδότρια, προδότριαν (6557) [Κ], [ Δ ] 
προετικός, προετικος (2076) 
προθέλυμνος, προθέλυμνον (3098, 5440) 
πρόθεσις, πρόθεσιν (3309, 3438) 
προθυμία, προθυμίας (4098) 
πρόθυμος, πρόθυμος (3383) 
πρόκοιτος, προκοίτων (4941 ), προκοίτους (5516) 
πρόμαχος, προμάχους (1347, 2965, 5890) 
*προμετώπειος, προμετώπειον (5000) ΚΑ, ΔΑ(μσν.) 
προμηθέστερος, προμηθέστερος (6605) 
προμήτωρ, προμήτορα (306) 
πρόνοια, πρόνοια (1584), προνοίας (3004, 2788) 
προνομαία, προνομαίαν (255) 
πρόοδος, πρόοδον (5358) 
προπάτωρ, προπάτορσι (1082) 
πρόρρησις, πρόρρησις (5377), προρρήσεως (4215), προρρήσεις (3934, 4683) 
πρόρριζος, πρόρριζος (3084) 
προσαίτης, προσαίτης (3088) 
*προσαρκτία, προσαρκτίαν (447) [ Κ ] , [Δ] [ό, ή τίροσάκτιος L. S., Κ. κ. Δ ] 
προσάρκτιος, προσαρκτίων (3524) 
προσβολή, προσβολής (2820), προσβολας (5432) 
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προσγενής, προσγενής (1811, 5722), προσγενή (3214, 3950, 6204), προσγενεΐς 
(533, 1804, 1820, 4497), προσγενών (5214), προσγενές (3728) 

προσέσπερος, προσέσπερα (2368, 2444) 
*προσήμαντρον, προσήμαντρον (6549) Κ( Βνζ.), [Δ] 
προσηνής, προσηνές ( 4560) 
πρόσοικος, πρόσοικον (5876), πρόσοικοι (624), πρόσοικα (1245) 
πρόσκομμα, πρόσκομμα (3077) 
προσκυνητής, προσκυνητής (4670) 
προσόχθισμα, προσοχθίσματα (501), προσοχθισμάτων ( 5783) 
προσποιητός, προσποίητον ( 1745) 
πρόσπολος, πρόσπολος (3660), πρόσπολοι (6341), προσπόλοις (5383), προσπό-

λους (5516) 
προστάτης, προστάτης (4236) 
πρόσφορος, πρόσφορου (5477), πρόσφορους (251 ) 
πρόσφυξ, πρόσφυξι (1179) 
πρόσχωρος, προσχώρους (1086) 
προσωνυμία, προσωνυμίαν (1817) 
πρόσωπον, πρόσωπον (53, 58, 101, 205, 321, 354, 377, 404, 415, 590, 593, 

731, 1161, 1162, 1677, 2084, 3029, 3419, 3547, 3891, 5003, 5007, 
5903), προσώπου (607, 2627, 6076), προσώπω (1131, 2587, 3846, 6094), 
πρόσωπα (1215, 3427, 4903), προσώπων (1592, 4789, 6080), προσώποις 
(130,2085, 4561) 

προτεμένισμα, προτεμένισμα (5232) 
προτέρημα, προτέρημα (5792), προτερήμασιν (2704) 
πρότερος, προτέρων (3123), προτέρας (5467), προτέραν (586), πρότερον, έπίρ. 

(3657, 3891, 4159, 4725, 5534) 
προύχων, προύχοντες (6384) [προέχω προνχω εν L. S.] 
πρόφασις , πρόφασιν (4450, 5503) 
προφητεία, προφητείαν (844) 
προφήτης, προφήτης (711, 846, 1028), προφήτου (841, 1024, 5389), προφήταις 

(679, 1101) 
προφητικώτατος, προφητικωτάτου (650, 1090), προφητικωτάτω (4694) 
προφήτις, προφήτις (6547) 
*προφοιβασμός, προφοφασμούς (3934) Κ(Βνζ.), [Δ] 
προφυλακή, προφυλακάς (5898) 
προφύλαξ, προφύλακα (5565) 
πρόχυσις, πρόχυσις (ΐ335) 
*πρυμνίτης, πρυμνίτην (6731) [Κ], [Δ], [πρνμνήτης L. S., Κ. κ. Δ] 
πρωθήβης, πρωθήβαι (3700, 4011) 
πρωΐ, έπίρ. (5036) 
πρώτιστος, πρώτιστοι (884) 
*πρωτόαρχος, πρωτόαρχος (4494), πρωτόαρχοι (6592) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*πρωτόβουλος, πρωτοβούλοις (6177, 5529) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
πρωτόγονος, πρωτογόνου (436), πρωτόγονον (416) 
*πρωτοδρομία, πρωτοδρομίας (6497) KM, ΔΜ(μσν.) 
*πρωτομήτωρ, πρωτομήτωρ (4760), πρωτομήτορι (341) KM, ΔΜ(μαν.) 
*πρωτόπαππος, πρωτόπαππον (5927) KM, ΔΜ(μσν.) 
πρωτόπλαστος, πρωτοπλάστου (386, 4759) 
πρωτόπολις, πρωτοπόλει (5193), πρωτόπολιν (2622, 3199, 6400) 
πρωτοπολίτης, πρωτοπολίτην (245), πρωτοπολΐται (287) 
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πρώτος, πρώτος (281, 367, 450, 451, 484, 486, 732, 899, 949, 1638, 1738, 
1747, 2274, 2309, 2329, 3102, 3485, 4601, 5387, 5788, 6130), πρώτου 
(921, 947, 997, 6235), πρώτον (2436, 3287, 3287), πρώτοι (472, 1696, 
1751), πρώτοις (514, 1309, 2636), πρώτους (933, 1214), πρώτη (37), 
πρώτης (364, 436, 1646, 3476, 3614, 5397, 6173, 6664), πρώτην (42, 
2556), πρώτοι (4202), πρώτον, έπίρ. (2515, 5625), τό πρώτον (69,107, 
110, 113, 135, 391, 4469), πρώτα μεν (1003, 1428, 1543, 2373, 3463, 
3922, 4126, 5455, 5562, 5614), και πρώτα μέν (6169), και πρώτα μέντοι 
(5246), τα μεν πρώτα (1270, 1936, 3607) 

πρωτόσπορος, πρωτόσπορος (3730), πρωτοσπόρου (5588) [ηρωτοσπόρος L. S. 
καΐ Κ] . 

*πρωτοστράτηγος, πρωτοστράτηγον ( 5725) KM, ΔΜ(μσν.) 
πρωτότοκος, πρωτοτόκων ( 1039) 
πρωτοφόρημα, πρωτοφόρημα (79) 
πρωτόφυτος, πρωτόφυτος (3730, 5926) 
πταίσμα, πταίσματος (3579) 
πτελέα, πτελέα (92), πτελέαι (193) 
πτέρνα, πτέρναν (6524) 
πτερόεσσα, πτερόεσσαι (3785) 
πτερόν, πτερον (152, 166), πτερά (5263), πτεροΐς (5840) 
*πτεροφύτευτος, πτεροφύτευτον (264) KM, ΔΜ(μσν.) 
πτέρυξ, πτερύγων (2828), πτέρυξιν (1547), πτέρυγας (2799) 
πτερωτός, πτερωτός (4062), πτερωταϊς (3784) 
*πτηνόπους, πτηνόπους (3771, 5461), πτηνόπουν (3559), πτηνόποδες (171) 

KM, ΑΜ(μσν.) 

πτηνός, πτηνος (3429), πτηνή (3706, 6540), πτηνον (172, 6548), πτηνά (400), 
πτηνών (1066, 4061) 

πτίλον, πτίλον (258, 261), πτίλα (6570) 
πτόρθος, πτόρθοι (195) 
πτώμα, πτώμα (294, 3242), πτώματος (6119), πτώματα (5980), πτώμασι(ν) 

(3547, 6507) 
*πτωχογνωμοσύνη, πτωχογνωμοσύνης (5798) KM, ΔΜ(μσν.) 
πυκνός, πυκνοί (5297), πυκνών (3416),πυκνοΐς (3766), πυκνούς (4825), πυκναΐς 

(2643, 4633), πυκνά (329) 
πύλη, πύλη (4020), πυλών (1440, 4152), πύλας (3172) 
πυρ, πΰρ (161, 273, 1346, 1543,1547, 1549, 2111,2121, 2837, 3639,4296, 

5490, 5761, 6213), πυρός (109, 2427, 3622, 3699, 3958, 4125, 4392, 
4886, 5755), πυρί (1129,1429,1451,1661, 2186, 2966, 3099, 3972, 4667) 

πυρά, πυρά (6205, 6619), πύρας (641), πυρά (6193), πυράν (636, 2106, 5481) 
πυράγρα, πυράγρα (5800), πυράγραν (519), πυράγραις (4201) 
πυραμίς, πυραμίδων (6556) 
*πυραύγημα, πυραυγήμασι (3870) [ Κ ] , [ Δ ] 
πυργίσκος, πυργίσκω (2989 ) 
*πυργοδόμημα, πυργοδομημάτων (4823) KM, ΔΜ(μσν.) 
*πυργοκτίστης, πυργοκτιστών (469) [Κ], [ Δ ] 
πυργοποιία, πυργοποιίαν (454) 
πύργος, πύργον (458, 5602), πύργοι (6556), πύργων (5217), πύργους (2065, 

4232, 4741) 
πυργοφύλαξ, πυργοφυλάκων (4146) 
πυρίβρομος, πυριβρόμου (5481) 
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*πυριμάργαρος, πυριμαργάρους (4950) [Κ], [Δ] 
πυριμάρμαρος, πυριμάρμαροι (4354) 
πυρίτροχος, πυριτρόχου (5028) 
πυριφλεγής, πυριφλεγεΐς (1664, 2066) 
πυρκαϊά, πυρκαϊαν (1208, 1901) 
πυρράκης, πυρράκην (4955) 
πυρρός, πυρρού (243) 
*πυρσίνη, πυρσίνη (1164) [Κ], [Δ] 
πυρσός, πυρσός (5607), πυρσω (36), πυρσον (1384) 
πυρφόρος, πυρφόρον (972, 1289) 
πορώδης, πυρώδη (1273) 
πώγων, πώγωνας ( 5052 ) 
πωλικός, πωλικά (6154) 
πώλος, πώλον (6153) 
ραβδισμός, ραβδισμούς (2447) 
ράβδος, ράβδος (5308), ράβδω (5362, 5962), ράβδον (1730) 
ραγδαίος, ραγδαίους (5433, 6294), ραγδαία (5137) 
*ρακιοφόρος, ρακιοφόρον (5234) [Κ], [Δ] 
ράκος, ράκει (5778), ράκεσιν ( 5222) 
ράμνος, ράμνος (4379, 4634, 4774) 
ράμφος, ράμφος (157, 257, 5263) 
ρανίς, ρανίς (4421) 
ραφή, ραφάς (4090) 
ρειθρον, ρείθρον (5965), ρείθρα (1417, 3527, 5893, 5905), ρείθρων (2153, 

4957, 5880), ρείθροις (1589, 2082) 
ρέκτης, ρέκτης (3986) 
ρεΰμα, ρεύμασι (227) 
ρευστός, ρευστής (4958) 

ρήμα, ρήμα (299, 1326), ρήμασι(ν) (656, 5127) 
*ρήξ, ρηγος (3127), ρήγα (2518, 3129, 3201), ρηξίν (2525), ρήγας (2539, 

4506) ΚΑ, ΔΑ(λατ. μτγν. κ. μσν.) 
ρήξις, ρήξει (6577) 
ρήσις, ρήσις (515) 
ρίζα, ρίζα (3076, 4658), ρίζης (4198, 4316, 6664), ριζών (1087, 2292, 3286, 

3868, 6274), ρίζας (214, 2939, 3485, 3817, 5219) 
ρίζωμα, ριζωμάτων (4840, 6355) 
*ρινολώβητος, ρινολώβητος (4069) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*ριψέπαλξις, ριψέπαλξις (3552), ριψεπάλξιδες (4819) KM, ΔΜ(μσν.) 
ρίς, ρινός (3924), ρίνα (3813, 3891, 3932) 
•ροδεόχρους, ροδεόχρους (181) [ροδόχροος, -ους L. S. κ. Δ ] , KM [εις λήμμα 

ροδόχροος άναφ. ωσαύτως ροδεόχροος κ. παραπ. είς Μ], [Δ] 
ρόδον, ρόδον (72, 125, 527, 2551, 2643,3849, 4378, 4629, 4769, 4891, 5599), 

ρόδα (202, 6080, 6365), ρόδων (75, 201), ρόδοις (203) 
•ροδόχροια, ροδόχροια (1164) KM, ΔΜ(μο*ν. ) 
ροδόχροος, -ους, ροδόχρους (1161,2226) 
ροή, ροας (150, 1376, 6295) 
ρόθος, ρόθους (229) 
ροιζος, ροίζου (228) 
ρομφαία, ρομφαία (3706), ρομφαίας (2408, 4030, 4522, 4611), ρομφαίαν (3179, 

3191, 3216, 3222, 5670, 6506) 
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*ρομφαιοφόρος, ρομφαιοφόρους (4701) KM, ΔΜ(μσν. ) 
ροπή, ροπήν (4581) 
ρους, ρουν (1094, 5009) 
ρυηφενής, ρυηφενεΐς (5198), ρυηφενών (3619) 
ρύμη, ρύμης (1272, 3036, 4730, 5283), ρύμην (4082) 
ρυπαρία, ρυπαρίας (6330) 
ρυπαρόβιος, ρυπαρόβιος (1995, 5289) 
*ρυπαρογνώμων, ρυπαρογνώμων (6132) KM, ΔΜ(μσν.) 
ρυραρός, ρυπαρών (2332), ρυπαροΐς (5035), ρυπαρούς (1978), ρυπαρά (3335) 
ρυπαρότης, ρυπαρότης (5048), ρυπαρότητας (3080) 
*ρυπαροψυχία, ρυπαροψυχίαν (1939) KM, ΔΜ(μαν.) 
*ρυπαρόψυχος, ρυπαρόψυχοι (4456) KM, ΔΜ(μσν.) 
ρύσις, ρύσιν (4811) 
ρυσσή, ρυσσής (4524), ρυσσήν (4333) 
ρυτήρ, ρυτήρι (4593) 
ρωμαλέος, ρωμαλέον (1240, 5185) 
ρώμη, ρώμη (5469) 
σαγηνευτής, σαγηνευτή ν (4906) 
σαθρός, σαθρούς (3117), σαθρον (4829) 
σακεσφόρος, σακεσφόρους (1042, 3692) 
σάκκος, σάκκον (4672) 
σάλος, σάλος (3757) 
σάλπιγξ, σάλπιγξ (2334. 3823, 4608, 4972, 6001), σάλπιγγος (6042), σάλ

πιγγα (1633) 

*σάνδαλος, σανδάλους (3067) [Κ], [ Δ ] , [σάνδαλον L. S., Κ, Δ ] 
σαπρία, σαπρίας (4276) 
σαπρός, σαπρον (5135) 
σαρκίον, σαρκίον (2854), σαρκίου (3119, 4959), σαρκίω (234) 
*σαρκοβορία, σαρκοβορίας (159) KM, ΔΜ(μσν.) 
σαρκοβόρος, σαρκοβόρων (3662), σαρκοβόροις (179, 2803) 
σαρξ, σαρκός (345, 825, 6278, 6436, 6458), σάρκα (1932, 3842, 5782, 6081), 

σάρκες (2295), σαρκών (5464), σάρκας (1066, 3619, 4711, 4853, 6667) 
σάρωτρον, σάρωτρον [σαρωτρον Μ] (6032) 
*σατραπάρχης, σατραπάρχης (4362), σατραπάρχας (2539) Κ(Βυζ,), ΔΑ(μσν.) 
σατράπης, σατράπαι (926), σατράπας ( 570 ) 
σαφής, σαφή (8) 
σέβας, σέβας (2951, 3013, 4777) 
σεβασμός, σεβασμον (2386) 
σεβαστός, σεβαστός (1833), σεβαστού (960, 1935), σεβαστον (1916), σεβα

στέ (1904) 
σειρά, σειράς (839), σειράν (814, 4199, 5918) 
σεισμός, σεισμω (2412), σεισμών (2746) 
σελάγισμα, σελαγίσματα (4482) 
σέλας, σέλας (4462, 4780), σέλα (134) 
σελευκίς, σελευκίδες (3784) 
σεληναΐος, σεληναία (460) 
σελήνη, σελήνη (121, 128), σελήνης (111, 141, 506), σελήνην (965, 3288) 
σέλινον, σελίνου (1509), σελίνοις (1506) 
σεμνεΐον, σεμνείων (4344, 4668) 
*σεμνόβιος, σεμνόβιος (2574), σεμνοβίους (4283) KM, ΔΜ(μσν.) 

5 
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σεμνοπρεπής, σεμνοπρεπείς (4283) 
σεμνός, σεμνού (4901), σεμνον (2646, 3096), σεμνοις (2770) 
*σεμνότροπος, σεμνότροπος (2574, 6337) ΚΑ, ΔΑ 
σεπτός, σεπτφ (2632), σεπτον (2801), σεπτών (4229, 4670), σεπτής (2328), 

σεπτά (4356, 4903) 
*σεραφίμ, τα σεραφίμ (3269) [οι Σεραφείμ L. S., οι, το -είμ Κ] [Κ] ΔΑ (σε-

ραφ(ε)ίμί έβρ. μτγν,, μσν. κ. νεώτ.) 
*σέρβιος, σέρβιος (1647, 1648) [Κ], [Δ] 
σήμαντρον, σήμαντρα (505) 
σημάντωρ, σημάντωρ (6546), σημάντορα (5985) 
σημεΐον, σημεΐον (2507, 2509, 4793) 
σηπεδών, σηπεδόνας (1951) 
σθεναρός, σθεναρός (856), σθεναρον (5243), σθεναράν (1474) 
σθένος, σθένος (2916), σθένει (1241) 
σιαγών, σιαγόνας (5150, 5900) 
σιγή, σιγή (2685) 
σιδήρεος, σιδήρεον (4925) 
σιδηρόδετος, σιδηρόδετον (3202) 
σίδηρος, σίδηρος (3516), σίδηρον (2836, 3152, 3981, 6302) 
σίδηρους, σίδηρους (6040), σιδηρούν (3958), σιδηρά? (5939) 
*σιδηροφορία, σιδηροφορία (5298) Κ(Βυζ.), ΑΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
σιδηροφόρος, σιδηροφόροι (5499) 
σιδηροχίτων, σιδηροχίτωνες (5999) 
σίελον, σίελον (6114) 
σιελώδης, σιελώδη (4249) 
σίμβλον, σίμβλα (4934) 
σίνηπι, σίνηπι (5084) 
σιτίον, σιτίοις (1511) 
σιτοδοχεΐον, σιτοδοχεΐα (5808) 
σιτοθήκη, σιτοθήκας (5805) 
σίτος, σίτω (80), σΐτον (4090, 4359, 6025), σίτοις (5809) 
σιωπή, σιωπής (6722), σιωπή, έπίρ. (1437) 
σκαιός, σκαιος (3130, 3829, 3875, 4233, 6132), σκαιον (6219), σκαιούς (3388), 

σκαιοΐς (6700), σκαιαν (4292, 4444) 
σκαιότης, σκαιότητος (5287), σκαιότητας (6151) 
*σκαμανδρογείτων, σκαμανδρογείτονα (5981) [Κ], [Δ] 
σκαφευτής, σκαφευτάς (6707) 
*σκαφεύτρια, σκαφευτρίαις (183) [Κ], ΔΝί(μσν. ) 
σκάφη, σκάφη (1586, 4878), σκάφης (1583), σκάφην (2656, 3744, 6387), σκά-

φας (4064, 4120) 
*σκαφήπλοος, -ους, σκαφηπλόω (6182) Κ(Βυζ,), ΔΜ.{μτγν. κ. μσν.) 
σκάφος, σκάφος (421, 2460,3020, 3295, 3756, 4427, 4873, 5425, 5727, 5957, 

6378, 6639), σκάφους (1743, 6457), σκάφη (3762, 4057), σκαφών (3645, 
5658), σκάφεσι(ν) (2913, 3764, 6202, 6232) 

σκέμμα, σκέμμα (6534) 
σκέπη, σκέπη ν (331) 
σκευαστής, σκευαστής (5157), σκευαστή (1321) 
σκεύος, σκεύος (5277), σκεύει (790), σκεύη (697, 5730), σκεύεσι(ν) (640, 

696, 2605) 
σκέψις, σκέψεις (5837) 
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σκηνή, σκηνάς (1505, 6016) 
σκηνος, σκήνος (1411,2411,5795), σκήνους (2364, 2486, 5409,6329), σκήνη (5979) 
σκήνωμα, σκήνωμα (231) 
σκηπτουχία, σκηπτουχία (585), σκηπτουχίας (3881, 3976) 
σκηπτοΰχος, σκηπτουχοι (6727) 
* σκηπτροκρατορία, σκηπτροκρατορία (3110), σκηπτροκρατορίας (4049, 5023), 

σκηπτροκρατορία (3808), σκηπτροκρατορίαν (2856) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
*σκηπτροκράτωρ, σκηπτροκράτωρ (5178) [Κ], ΔΑ(μτγν.) 
σκήπτρον, σκήπτρον (2192, 2808, 3102, 4751), σκήπτρα (852, 961, 1566, 1617, 

2133, 2194, 2273, 2419, 2851, 2945, 3467, 3798, 3850, 3930, 4172, 
4396, 4612, 6028), σκήπτρων (1833, 2279, 3496, 3613, 4131, 6091, 
6673), σκήπτροις (1928, 2019) 

σκιά, σκιά (6346), σκιάς (2800), σκιάν (2827) 
σκίρτημα, σκηρτήματα (6154) 
*σκληρογνωμοσύνη, σκληρογνωμοσύνης (5351), σκληρογνωμοσύνην (3534) K(ßv£.), 

Δ(μσν.) 
σκληρογνώμων, σκληρογνώμων (3875) 
σκληρός, σκληρός (5337), σκληρφ (5951, 6637), σκληρον (4937, 5779, 5931, 

5945), σκληραν (4421) 
σκληρόστομος, σκληρόστομος (3037 ) 
*σκληρόστρωτος, σκληρόστρωτον (5843) KM, ΔΜ(μσν.) 
*σκληροτραχηλία, σκληροτραχηλίαν (717) Κ(Έκκλ.), [Δ] 
σκόλιος, σκολιον (305, 5313), σκολιοΐς (4208) 
σκοπός, σκοπός (2237), σκοπού (2304), σκοπον (20, 5216) 
σκορπιός, σκορπιός (3769), σκορπιού (4320), σκορπίον (6633), σκορπιέ (3249), 

σκορπιών (275, 6515) 
σκοτασμός, σκοτασμον (4951), σκοτασμοί (1057) 
σκοτεινολογία, σκοτεινολογίας (4275) 
*σκοτεινόπεπλος, σκοτεινόπεπλον (6630) [Κ], [Δ] 
σκοτεινός, σκοτεινοΐς (4675), σκοτεινά (4105) 
σκοτεινότης, σκοτεινότητα (4246) 
σκότιος, σκότιος (6502), σκότιων (5633) 
*σκοτοδίνη, σκοτοδίνας (6460) [ΰκοτοδινία, ίη, L. S. και Κ] , [ Κ ] , Α(νεώτ.) 
*σκοτοδότης, σκοτοδότην (4459) KM, ΔΜ(μσν.) 
σκοτόμαινα, σκοτόμαιναν (6306) 
σκοτομήνη, σκοτομήνη (6395) 
σκότος, σκότος (32, 4846), σκότει (1403), σκότους (35, 414) 
σκύβαλον, σκύβαλον (4382), σκυβάλου (3089) 
σκυβαλώδης, σκυβαλώδεις (1979) 
*σκυθόγλωσσος, σκυθογλώσσους (6698) KM, ΔΜ(μσν.) 
*σκυθογνώμων, σκυθογνώμων (3948) KM, ΑΜ(μσν.) 
σκυθρωπός, σκυθρωπός (4558), σκυθρωποΐς (2085), σκυθρωτ:ήν (4247) 
σκυθρωπότης, σκυθρωπότητος ( 4561 ) 
σκυλάκιον, σκυ?νακίω (4089), σκυλακίων (4474) 
σκΰλον, σκΰλα (3176), σκύλων (573, 5204), σκύλοις (6016) 
σκύμνος, σκύμνος (4732), σκύμνον (2233 [σκνμνον Μ], 5638), σκύμνων (4473), 

σκύμνους (3331) 
*σκυμνοτρόφος, σκυμνοτρόφος (5861) KM, ΔΜ(μσν.) 
σκύφος, σκύφον (312, 871, 2611, 3244, 3811, 4699, 5157) 
σκώληξ, σκώληξ (5096), σκώληκος (6501), σκώληκες (4413) 
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σμήνος, σμήνος (1266, 1380, 2907, 3220, 3529, 6479), σμήνους (1080), σμήνη 
(1337) 

σμικρολογία, σμικρολογίας (3571), σμικρολογίαν (3300) 
σμικρολόγος, σμικρολόγον (4552, 5789) 
*σμικρολογώτατος, σμικρολογο>τατος (4609) [μικρολόγος κ. σμικρολόγος L. S., 

μικρολόγος Κ. Δ : σμικρο?,όγος, διάφορος τύπος τον μικρολόγος) [Κ], [Δ] 
*σοβαροπρόσωπος, σοβαροπρόσωπος (3409), σοβαροπρόσωποι (3781), σοβαρο-

προσώπων (1048) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
σοβαρός, σοβαρός (652, 3405, 6266), σοβαρούς (6021), σοβαραΐς (6070) 
*σοβαρόφρων, σοβαρόφρονες (1340), σοβαρόφρον (3679) Κ(Βνζ.), ΔΜ(μσν.) 
σοβάς, σοβάς (270) 
σοφία, σοφίας (488, 1872, 2865, 4257, 4260), σοφία (2197, 4265, 5318), σο-

φίαν (1732, 4944, 5295) 
σοφός, σοφός (50, 1863, 2098,6061), σοφοί (5180), σοφοΐς (778, 2200), σο

φούς (1911, 2179, 5541), σοφήν (2884), σοφαΐς (1115) 
σπάθη, σπάθη (3703, 3707, 4521, 6574), σπάθης (5873), σπάθη (3238, 5953), 

σπάθην (3716, 6504) 
σπάραγμα, σπαράγμασι (5892) 
*σπαράκτρια, σπαράκτρια (3552) KM, ΔΜ(μσν.) 
σπαρτός, σπαρτούς (5596, 5611) 
σπάταλος, σπάταλος (6692) 
σπέρμα, σπέρμα (149, 395, 425, 1153, 5180, 5755), σπέρματος (386), σπέρ

ματα (3016, 3914, 4102, 4976), σπερμάτων (2090, 2473, 3834, 5633, 
6123) 

σπερμογόνος, σπερμογόνους (4651) 
σπήλαιον, σπήλαιον (2740, 4890), σπηλαίου (4948), σπηλαίω (4899, 4932), 

σπήλαια (4668) 
σπίλωμα, σπιλώματα (5783) 
σπινθήρ, σπινθήρα (5480) 
*σπινθηράκισμα, σπινθηράκισμα (4836) Κ(Βνζ,), [Δ] 
σπίνος, σπίνοι [σπίνοι Μ] (165) 
σπλάγχνον, σπλάγχνον (1839), σπλάγχνα (5089), σπλάγχνων (5251), σπλάγ 

χνοις (3995) 
*σπλαγχνοτύπος, σπλαγχνοτύπος (4774) Κ(Βνζ,), [Δ] 
σποδιά, σποδιίχ (5755) 
σπόρος, σπόρον (4405) 
σπουδή, σπουδή (2481), σπουδήν (2712) 
στάδιον, σταδίους (1526) 
σταλαγμός, σταλαγμός (4464) 
στάλιξ, στάλικες (6477) 
στάσι<:, στάσις (4134, 4576), στάσεως (4498, 6205), στάσιν (4045, 4586), στά-

σεσι (6062) 
στασιώδης, στασιώδους ( 1062, 3205) 
σταυρός, σταυρού (1982) 
στάχυς, στάχυς (5598), στάχυν (3493, 6339), στάχυες (80, 1337), στάχυσιν 

(4036) 
στέγαστρον, στεγάστρω (6542), στέγαστρα (401) 
στέγη, στέγης (175), στέγη f4921), στέγην (40, 423) 
στέλεχος, στέλεχος (5797), στελέχη (406) 
στέναγμα, στεναγμάτων (5340) 
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στεναγμός, στεναγμον (3055), στεναγμοί (3024, 3324, 3575), στεναγμοΐς (1016, 
2618, 6216) 

στενός, στενφ (5058), στενά (3768) 
στενωπός, στενωπφ (2005) 
στερέμνιος, στερεμνίω (2989), στερέμνιον (5446), στερεμνίαν (1920) 
στερέωμα, στερέωμα (41) 
στέρησις, στέρησιν (4106) 
στερκτέος, στερκτέα (5940) 
*στερνοκτυπία, στερνοκτυπίαι (3024, 3324) KM, ΔΜ(μσν.) 
στέρνον, στέρνα (3576), στέρνοις (6498) 
στεροπή, στεροπαΐ (903) 
*στερροβραχίων, στερροβραχίων (5242) KM, ΔΜ(μσν.) 
*στερρόπυργος, στερροπύργου (1442), στερρόπυργον (2482, 4143), στερροπύρ-

γοις (3694) KM, ΔΜ(μσν.) 
στερρός, στερρός (4387, 5745), στερρώ (3732), στερρον (47, 1733, 5751), 

στερράν (4610), στερρά (4823) 
*στερρότειχος, στερροτείχου (3170) KM, ΔΜ(μσν.) 
στερρότης, στερρότητι (3140) 
στέφανος, στεφάνω (2379, 3463, 5100, 6140) 
*στεφοκόσμητος, στεφοκοσμήτους (5620) KM, [Δ] 
στέφοί, στέφος (1741, 2256, 2299, 2415, 2420, 2774, 2973, 3008, 3795,3931, 

"4049, 4068, 4386, 4516, 4787, 5871, 6221, 6385, 6401), στέφους (3800, 
4108, 4176, 4655), στέφει (2859, 2982, 2996, 4963, 5569), στέφη (2209) 

στήθος, στηθεί (1404), στήθεσι (1350) 
στήλη, στηλών (4230), στήλαις (484), στήλας (489, 493) 
*στηλογράφημα, στηλογραφήματα (4789) KM, ΔΜ(μσν. ) 
στιλβηδών, στιλβηδών (2933), στιλβηδόνες (4354), στιλβηδόνας (4623) 
στιλπνός, στιλπνήν (5627) 
στίξις, στίξιν (4995, 5000) 
στοιχεΐον, στοιχεΐον (3512), στοιχεία (383, 4486) 
στολάρχης, στολάρχης (5657), στολάρχην (1239, 3137, 3646, 4126), στολάρ-

χαι(3911) 

*στολαρχία, στολαρχία (2911), στολαρχία (3906), στολαρχίαν (3778, 5522) 
KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 

στολή, στολής (4673), στολή (2130), στολήν (2210, 4178), στολαί (5072) 
στόλιον, στόλιον (86) 
στόλισμα, στόλισμα (6536) 
στολισμός, στολισμοΐς (69), στολισμούς (638) 
*στολίστρια, στολίστριαι (6096) KM, ΔΜ{μσν.) 
στόλος, στόλος (1229, 3649), στόλω (3852, 3905, 4065), στόλον (1238, 1260, 

2906, 2927, 2932, 3136, 3645, 3652, 3898, 4136) 
στόμα, στόμα (332, 2355, 2659, 2925, 3341. 3410, 3755, 5293, 5348, 6302, 

6462, 6662), στόαατος (2166, 3631, 5244, 5842, 6114), στόματι (316, 
771, 1545, 5370, 5866, 5958), στομάτων (1176), στόμασι(ν) (1590, 6473) 

στοναχή, στοναχάς (4008) 
στόνος, στόνος (3323, 3705) 
στοργή, στοργήν (5337, 6187) 
στρατάρχης, στρατάρχης (3187, 3188, 3235, 3720, 6186), στρατάρχην (1239, 

5630), στρατάρχα (4595), στρατάρχαι (3594, 5882), στρατάρχαις (4365), 
στρατάρχας (571, 3139) 
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στραταρχία, στραταρχίας (6563), στραταρχίαν (5204, 5470, 5637), στραταρ-
χίαις (6624) 

στράταρχος, στράταρχος (6465 ) 
στράτευμα, στράτευμα (3593, 3679, 4027, 5997), στρατεύματος (3722, 3740), 

στρατευμάτων (2917, 4076, 4368), στρατεύμασιν (3687), στρατευμάτοιν (6003) 
στρατεύσιμος, στρατεύσιμος (4041), στρατεύσιμον (4727, 5983) 
*στρατευσίμη, στρατευσίμην (5505) [ο, ή στρατεύσιμος L. S., Κ κ. Δ ] [Κ], [Δ] 
στρατηγέτης, στρατηγέτη (4271), στρατηγέτην (4594) 
στρατήγημα, στρατήγημα (3229) 
στρατηγία, στρατηγίαν (1944), στρατηγίαις (3230, 3462, 3499) 
στρατηγικός, στρατηγικός (6386), στρατηγικοί (6354) 
στρατηγικώτατος, στρατηγικώτατος (3666, 5744), στρατηγικωτάτου (2006), 

στρατηγικωτάτω (3218), στρατηγικώτατον (2145) 
στρατηγός, ό καί ή, στρατηγός (606, 621, 1186, 5732), στρατηγού (3232), 

στρατηγώ (3644, 3787), στρατηγον (633, 2909, 2981, 3137, 3168,3621, 
3624, 3646), στρατηγέ (5726), στρατηγοί (602), στρατηγών (2515), στρα
τηγούς (6534) 

στρατηλάτης, στρατηλάτου (5690) 
στρατιά, στρατιάς (1266, 6479), στρατιά (3165), στρατιάν (801, 1041) 
στρατιάρχης, στρατιάρχης (6533), στρατιάρχαις (1290) 
στρατόπεδον, στρατοπέδου (3585), στρατοπέδοις (2180) 
στρατός, στρατός (674, 1369, 1380, 2053, 5282, 5977, 6012), στρατού (2257, 

3154, 3241, 3789, 4029, 5485), στρατώ (630, 2214. 2228, 3176, 5549), 
στρατον (563, 659, 909, 914, 2206, 3651, 3691, 3723, 4000, 4054,4575, 
5539, 5546, 6372), στρατοΐς (3583) 

στρεβλή, στρέβλαι (2294) 
στρέβλωσις, στρεβλώσεσιν (4778) 
στρεπτός, στρεπτου (4255) 
στρουθάριον, στρουθάρια (162) 
στρουθίον, στρουθίον (5341, 5849), στρουθίου (4665, 5347, 5353), στρουθία 

(4800, 5073, 5269), στρουθίοις (6472) 
*στρουθιοφόντης, στρουθιοφόντης (6569) [Κ], ΔΜ{μαν.) 
*στρουθομήτωρ, στρουθομήτορα (6474) [Κ], [ Δ ] 
στρουθός, στρουθος (5208), στρουθοΰ ( 5958), στρουθοΐς (6570), στρουθούς (4974) 
στροφός, στροφοί (5513), στροφούς (3777) 
στυγερός, στυγερφ (4932) 
στυγητός, στυγητοΰ (1983), στυγητής (1020), στυγητάς (3340) 
στυγνός, στυγνον (3753, 4937, 4980, 6585), στυγνής (3442), στυγνήν (3515) 
στυγνότης, στυγνότης (35) 
συγγένεια, συγγένειαν (518) 
συγγενής, συγγενούς (1720), συγγενές (5786) 
συγγνώμη, συγγνώμην (1113) 
σύγκλητος, σύγκλητος (2855, 4110), συγκλήτου (1883, 2559, 3001, 3003, 3636, 

3882, 4538, 6053,6384), σύγκλητον (3465) 
σύγκρατος, συγκράτοις (83) 
σύγχυσις, σύγχυσιν (468) 
σύζυγος, σύζυγος (1119, 3284, 3447) 
συκέα, συκέαι (91) 
συκοφαντία, συκοφαντίας (1299) 
*συλευτής, συλευτάς (3976) [Κ], [Δ] 
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σύλλεκτρος, συλλέκτρου (6448), συλλέκτρω (5113), σύλλεκτρον (5860) 
σύλλογος, σύλλογον (3861) 
συμβολή, συμβολαΐς (1271), συμβολάς (3182) 
σύμβολον, συμβόλοις (4129, 6149, 6413) 
συμβουλή, συμβουλή (5107) 
συμβούλια, συμβουλίαν (1321), συμβουλίαις (457) 
σύμβουλος, σύμβουλος (454, 4440), συμβούλους (1692) 
συμμαχία, συμμαχίαν (1247) 
συμμαχικός, συμμαχικον (566), συμμαχικήν (1359) 
συμμαχίς, συμμαχίδα (6670) 
σύμμαχος, συμμαχώ (2926, 4289), σύμμαχον (4512, 6303, 6607), σύμμαχοι 

(1226, 1365),'συμμάχοις (1333), συμμάχους (573, 1262, 1355, 2965) 
συμμετρία, συμμετρία (4094) 
συμμιγής, συμμιγές (3857) 
συμπαίκτης, συμπαίκταις (5034, 5266) 
συμπαίστωρ, συμπαίστωρ (761), συμπαίστορα (1722) 
σύμπας, σύμπας (5012), σύμπασαν (577, 965, 3133, 5203), σύμπαν (60, 512, 

567,1264,2037,5205) 
συμπλοκή, συμπλοκάς (3183) 
σύμπλοος, -ους, σύμπλοος (6456) 
συμπόσιον, συμπόσιον (2014), συμποσίου (3401 ) 
συμπότης, συμποτών (3395), συμπόταις (1998, 5266), συμπότας (693, 3389) 
συμπράκτωρ, συμπράκτορα (4169) 
συμφορά, συμφοράς (1053, 2694), συμφοράν (2617, 3572, 4486, 5339), συμ

φορών (1057, 3244, 4439, 4542, 5332, 5450, 6284), συμφοράς (3413, 
3969, 4718) 

σύμφυλος, σύμφυλος (6391), σύμφυλον (173), συμφύλων (5672), συμφύλους (6604) 
σύμφυτος, συμφύτω (6142), σύμφυτοι (5321), σύμφυτους (6151) 
συναΐδιος, συνα'έδιος (1930) 
σύναιμος, σύναιμον (1467) 
συναίτιος, συναίτιος (3986) 
συναποστάτης, συναποστάτην (3918) 
συνδέσμιος, συνδεσμίους (4917) 
σύνδεσμος, σύνδεσμος (4520), συνδέσμων (5646) 
συνεργάτης, συνεργάτην (3878), συνεργάταις (4648) 
συνεργός, συνεργώ (4173), συνεργον (1314) 
συνέριθος, συνερίθω (6623) 
σύνεσις, συνέσει (3500), σύνεσιν (4944, 5322, 5452) 
συνέστιος, συνέστιον (1143) 
συνετός, συνετός (2849, 6097), συνετον (3719) 
συνεχής, συνεχούς (4148), συνεχείς (2714, 3023, 5299), συνεχέσιν (2201), 

συνεχές (4814) 
συνήθεια, συνήθεια (3355), συνήθειαν (4073) 
συνήθης, συνήθους (4281), σύνηθες (1605) 
συνηρεφής, συνηρεφές (200) 
σύνθετος, σύνθετον (236) 
σύνθημα, συνθήματα (893) 
συνίστωρ, συνίστωρ (3986) 
σύννομος, συννόμω (322) 
σύνοικος, σύνοικον (553, 1462, 3001, 4419, 6557) 
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συνοχή, συνοχής (3055), συνοχήν (3338) 
σύντομος, συντόμω (2593) 
σύντονος, συντόνους (152) 
συντριβή, συντριβήν (3184, 3338) 
σύντροφος, σύντροφα (159) 
συντυρευτής, συντυρευτήν (4169) 
συρμάς, συρμάδες (2352), συρμάδας (3828, 4032, 4919) 
συρφετώδης, συρφετώδης (3856) 
συς, συς (4731) 
συσκευή, συσκευαί (6527) 
συσσεισμός, συσσεισμώ (2413) 
σύστημα, σύστημα (60) 
*συστρατάρχης, συστρατάρχην (2815) Κ (Βνζ.), ΔΜ(μσν.) 
συστράτηγος, συστράτηγον (2815) 
συφορβός, συφορβών (1610) 
συχνός, συχνον (3574), συχνών (2060, 3325), συχνοΐς (6022), συχνούς (3972), 

συχνάΐς ( 4485 ) 
σφαγή, σφαγήν (1711, 4010), σφαγαί (1335, 1415, 2287), σφαγών (1680, 

2096, 4619), σφαγάς (479, 3634) 
σφαδασμός, σφαδασμοΐς (6066, 6436) 
σφαίρα, σφαίρα (111, 119), σφαίρα (460, 3272), σφαΐραν (42) 
σφαίρωμα, σφαιρώματα (5434) 
σφενδονήτης, σφενδονήτας (3142) 
σφοδρός, σφοδρός (767), σφοδροΐς (1175), σφοδρας (4730, 5283) 
σφοδρότερος, σφοδρότερον, έπίρ. (2290) 
σφραγίς, σφραγΐδι (1865, 1891), σφραγίδας (1892) 
σφυρήλατος, σφυρήλατοι (5074) 
σχέσις, σχέσιν (4777, 5747) 
σχετλιασμός, σχετλιασμός (6660) 
σχήμα, σχήμα (1622, 5361), σχήματι (5834), σχήμασι (3186) 
σχίσις, σχίσις (1046) 
σχοίνισμα, σχοινίσματα (2160), σχοινισμάτων (230), σχοινίσμασι (5879) 
σχοινουργός, σχοινουργούς (6708) 
σχολαΐος, σχολαίοις (6423) 
σχολαίτερος, σχολαιτέροις (1520) 
σχολή, σχολήν (2333), σχολών (5631), σχολαΐς (2180) 
σωλήν, σωλήνες (5731), σωλήνας (3966, 5079) 
σώμα, σώμα (2225, 3417, 4077,5774), σώματος (236, 285, 1602, 2575,2764, 

3797, 3985, 4783, 5405, 5418, 5469, 5791, 5794, 6320, 6330, 6467), 
σωμάτων (6290), σώμασιν (1219) 

σωματικός, σωματικοΐς (6066), σωματικής (2785), σωματικάς (5845) 
σωματικώτερος, σωματικωτέραις (6499) 
σωμάτιον, σωμάτιον (5778) 
σωματομιξία, σωματομιξίας (5852 ) 
*σωματόστρωτος, σωματόστρωτον (3181), σωματοστρώτους (2158) KM, ΔΜ(μσν,) 
σωρεία, σωρείαν (3549) 
σωστικός, σωστικήν (6387) 
σωτηρία, σωτηρίαν (3599, 5460) 
σωτήριος, σωτήριοι (1671) 
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*σωφρονικώτατος, σωφρονικωτάτην (1687, 4419) [σωφρονικος κ. συγκρ. L. S. κ. 
Κ. σωφρονικος Δ] , [Κ], [ Δ ] , 

σωφρονιστήριον, σωφρονιστηρίοις (2715) 
σωφροσύνη, σωφροσύνη (2500, 5770), σωφροσύνην (5906) 
σώφρων, σώφρων (3112, 5706) 
τάγμα, ταγμάτων (2814, 3713, 4167), τάγμασι (3105) 
ταγματάρχης, ταγματάρχης (4221, 5682), ταγματαρχών (1048), ταγματάοχαο 

(571, 2257, 4074, 4715) 
ταλαιπωρία, ταλαιπωρίας (16) 
ταλαίπωρος, ταλαίπωρος (6615), ταλαιπωρώ (869, 6181) 
ταλάντατος, ταλάντατος (342), ταλάντατον (6380) 
ταλαντούχος, ταλαντούχου (4581) 
τάλαντον, τάλαντα (638) 
τάλας, τάλας (1652, 2680, 5604), τάλανα (1455, 6215), τάλανες (1013) 
τανυπτέρυξ, τανυπτέρυγες (151) 
τανυσίπτερος, τανυσίπτερον (2798) 
τα μείον, ταμείω (3090) 
ταμίας, ταμίαν (1981) 
τάξις, τάξεσι (2780) 
ταπεινός, ταπεινός (835, 2778, 6092), ταπεινω (5865), ταπεινον (1258), ταπει

νών (4228), ταπεινούς (2862) 
ταπεινότερος, ταπεινότερων (741), ταπεινοτέραν (2300) 
ταπεινότης, ταπεινότητος (6098) 
ταπείνωμα, ταπείνωμα (685) 
τάραχος, τάραχος (2459), τάραχον (2657, 4586) 
ταραχώδης, ταραχώδει (4621), ταραχώδη (1561) 
*ταυρολέτωρ, ταυρολέτωρ (252) KM, ΔΜ(μσν.) 
*ταυροπόλευτος, ταυροπολεύτους (348) KM, ΔΜ(μσί\ ) 
ταύρος, ταύρος (256, 1624), ταΰρον (1623), ταύροις (1351) 
*ταύτόαιμος, ταυτόαιμοι (6123) ΚΜ,ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
ταύτογενής, ταυτογενεΐς (6603), ταυτογενών ( 5947) 
*ταύτόζηλος, ταυτόζηλος (3285) KM, ΔΝ (μσν.) 
*ταύτόθυμος, ταυτόθυμον (3234) KM, ΔΜίμσν.) 

*ταότόματος, ταυτομάτου (2344) [αυτόματος L.S., άναφ. ταντομάτον] ΚΑ, ΔΑ (άττ.) 
*ταύτόμετρος, ταυτομέτροις (3894) KM, ΔΜ{μσν.) 
ταύτοπάθεια, ταυτοπαθείας (3635) 
*ταύτοπαθής, ταυτοπαθή (2954) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μσν,) 
*ταύτοπάτωρ, ταυτοπάτορας (6396) KM, ΔΜ.{μσν.) 
*ταύτόσπορος, ταυτόσπορος (6532), ταυτόσπορον (6325) ΚΝ, ΔΝ(μσν.) 
*ταύτοστεγής, ταυτοστεγοΰς (433) KM, ΔΜ{μσν.) 
*ταύτόστεγος, ταυτοστέγους (6553) KM, ΔΜ(μσν.) 
*ταύτότροπος, ταυτότροπος (3285) KM, ΔΜ(μσν.) 
τάφος, τάφος (1050, 4020), τάφου (3054), τάφω (3053, 4308, 6690), τάφον 

(3064) 
ταχίων, τάχιον, έπίρ. (1900, 2369, 2417, 2949, 3801, 3848, 4378, 4381, 4397, 

4613, 5229, 5422, 6314) 
τάχος, τάχος (4654), τάχει (6400), ώς τάχος (760, 2699) 
*ταχουργός, ταχουργος (4961) [ταχυεργος L. S., Κ. κ. Δ] , [ Κ ] [ Δ ] 
ταχύπους, ταχύπους (663) 
ταχύς, ταχύς (3650), ταχύ, έπίρ. (2976) 
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ταώς, ταώς (260), ταωνι (262) 
τειχεσιπλήτης, τειχεσιπλήτης (5988) 
τειχίον, τειχίον (47) 
τείχος, τείχος (3958, 5601), τείχη (6555), τειχών (1382, 4568), τειχέων 

(3552), τείχεσι(ν) (1275, 3752, 3783, 4139, 4822, 4830) 
*τειχοσε£στης, τειχοσεϊσται (4819) KM, ΔΜ(μσ·ν. ) 
*τειχοσείστρια, τειχοσείστρια (3553) KM, ΔΜ(μσν.) 
τειχοφύλαξ, τειχοφύλαξ (4144) 
τεκμήριον, τεκμήριον (4854), τεκμηρίων (4214) 
τέκνον, τέκνον (775, 5184), τέκνα (2308, 3132, 5325), τέκνων (6188), τέκνοις 

(1722, 1750, 4476, 5684, 6452, 6456, 6526) 
*τεκνουργός, τεκνουργος (6228) [Κ], [ Δ ] 
*τελειόκαρπος, τελειόκαρπα (98) KM, ΔΜίμσν.) 
*τελειόμηνος, τελειομήνου (148) [τελεόμηνος L. S.], KM, ΔΜ(μσν.) 
*τελειοπώγων, τελειοπώγων (3860) KM, οΜ{μσν.) 
τέλειος, τέλειον (235), τελεία (112), τελείαν (4990) 
τέλεος, τέλεον (1250) 
τελετάρχης, τελετάρχαις (5043) 
τελετή, τελεταΐς (4325) 
τελευταίος, τελευταίος (2532), τελευταίας (5381), τελευταΐον (2745), τελευ-

ταΐον, έπίρ. (483, 642, 804, 2514, 2602, 3655, 4222, 5248, 6594), το 
τελευταΐον (673, 889, 4291, 4746) 

τελευτή, τελευτή (1922, 1924, 3063), τελευτήν (5371) 
"τελματόβιο^, τελματόβιος (4326) [ΚΙ, ΔΜ(μσν.) 
τέλος, τέλος (1513, 2102, 2185, 2248^2524, 2732, 3520, 4605, 5155, 5429, 

5502), τέλους (1971, 2548, 4525), τέλει (2041, 2138, 2167, 3343, 3465, 
3636, 6525), τέλος, έπίρ. (1038, 1555, 2064, 2120, 2130, 2229, 3185, 
3529, 3734, 3985, 4926, 6012) 

τελωνάρχης, τελωνάρχαι (4569) 
τεμένισμα, τεμενίσματος (4257) 
τέμενος, τέμενος (3268, 6262), τεμένους (1736, 3485), τεμένη (2330, 4245), 

τεμένεσιν (3282) 
τέρας, τέρας (1783) 
τερασκόπος, τερασκόπος (1678) 
τεράστιος, τεράστιον (2806) 
τερέβινθος, τερεβίνθου (5791, 5796) 
τερθρεία, τερθρεΐαι (3611), τερθρείας (4276) 
τέρμα, τέρματι (6419) 
τερπνός, τερπνός (3302), τερπνόν (231, 3223, 4436), τερπνήν (3620), τερπνάς 

(4796) 
τερπνότης, τερπνότης (131) 
τερψίμβροτος, τερψίμβροτος (1843) 
τέρψις τέρψιν (67, 191, 2269, 5902) 
*τετραγαμία, τετραγαμίας (5403) KM, ΔΜ(μσν.) 
τετράπους, τετράπουν (1524), τετράποδι (1500) 
τέτρωρον, τέτρωρον (5168, 6422), τετρώρου (5575), τετρώροις (5056) 
τέχνη, τέχνης (968, 2776, 3792) 
τεχνίτης, τεχνίτης (49, 63), τεχνίτην (5752) 
τεχνουργός, τεχνουργοί (4803) 
τηλαυγής, τηλαυγή (2549) 
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τηρητής, τηρητήν (5561) 
τίγρις, τίγρις (2234, 3249, 3544, 4475), τίγριν (276, 4043), τίγρεις (169) 
*τιγροπάρδαλις, τιγροπάρδαλις (4445, 5862), τιγροπαρδάλεως (3632) [ Κ ] , 

ΔΜ(μσν.) 
τιμή, τιμής (1662, 1665, 2867), τιμή (1701), τιμήν (384, 452, 1821), τιμαϊς 

(1911), τιμάς (4555) 

τιμητός, τιμητούς (2842) 
τίμιος, τιμίων (4191), τίμια (6709) 
τιμιότης, τιμιότητι (242) 
τιμιώτερος, τιμιώτερον (2970) 
τιμωρία, τιμωρίας (4025) 
τιμωρός, τιμωρός (4116) 
τιναγμός, τιναγμό) (2412) 
*τινάκτρια, τινάκτρια (3553) KM, ΔΜ(μσν.) 
τίτανος, τιτάνω (4667) 
τληπαθέστατος, τληπαθέστατος (4466), τληπαθέστατοι (1013) 
τληπαθής, τληπαθής (5598), τληπαθοΰς (4372) 
τμητικός, τμητικα (2139) 
τμητικώτερος, τμητικωτέρα (3251) 
τοιουτότροπος, τοιουτοτρόπου (4525) 
τοίχος, τοίχω (703, 1445), τοίχους (3871) 
τοκετός, τοκετός (4234), τοκετού (4542, 5478, 6227), τοκετφ (148), τοκετον 

(4195) 
τοκεύε, τοκέων (1242), τοκεΰσιν (1852), τοκέας (2235) 
τόκος, τόκον (745, 3014, 4192) 
τόλμα, τόλμαν (631, 4239, 4637) 
τόλμη, τόλμης (3036, 3901, 5015, 6484) 
τόλμημα, τόλμημα (6487) 
*τολμηροκάρδιοί, τολμηροκαρδίου (1049, 1354, 1824), τολμηροκάρδιον (4220, 

5749) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
τομή, τομή (3924), τομήν (822), τομάς (5402) 
τομίας, τομίας (4679), τομίαν (5632) 
τομός, τομόν (157) 
τόμος, τόμος (4301) 
τόξον, τόξον (858), τόξου (5708) 
τοξότης, τοξόται (2914) 
*τοξουλκία, τοξουλκίαις (3680) KM, ΔΜ(μσν.) 
τοξοφόρος, τοξοφόρον (2229) 
τόπος, τόπος (466), τόπου (1186), τόπω (4866), τόπον (463), τόποις (2954, 

4071), τόπους (1978) 
τορός, τορον (4971) 
*τοσάριθμος, τοσαρίθμοις (3533 ) KM, ΔΑΔΜ(σχό% κ. μαν.) 
*τοσαυτανδρία, τοσαυτανδρίας (3545) KM, ΔΜ(μσν. ) 
τουναντίον, εις τουναντίον (5543) 
τράγος, τράγους (500) 
τράπεζα, τραπέζης (595, 789), τράπεζαν (5935, 6211), τράπεζαι (1512), τρα

πεζών (1507, 3402, 5780), τραπέζαις (694, 6044), τράπεζας (1499) 
τραύμα, τραυμάτων (1950) 
τραυματίας, τραυματίας (4615) 
*τραυμάτισμα, τραυματίσματα (5833) [ Κ ] , [ Δ ] 
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τραυματισμός, τραυματισμούς (3081, 4825) 
τράχηλος, τραχήλω (6084), τράχηλον (3147, 3247, 3351), τραχήλοις (2987), 

τραχήλους (2148) 
•τραχύβιος, τραχύβιον (6416) KM, ΔΜ(μσν.) 
τραχύς, τραχύς (3742), τραχύ (5931) 
τριακοντάς, τριακοντάδα ( 1537) 
τριβάρβαρος, τριβάρβαρος (3539, 3948, 6584, 6604), τριβάρβαρον (4527), τρι-

βάρβαροι (6697) 
τρίβολος, τριβόλων (4773), τριβόλους (339) 
τρίβος, τρίβου (4852) 
τριγέρων, τριγέρων (987, 2252,3330, 5262, 5615, 6047, 6692), τριγέροντας (1636) 
τρίδουλος, τρίδουλον (3944, 5669, 6696) 
τριήρης, τριήρεις (4057, 4120) 
τρικόρωνος, τρικόρωνον (3839) 
τρικυμία, τρικυμίαι (4039) 
τρίμηνος, τρίμηνα (1799) 
τριοδΐτις, ιριοδΐτιν (5669) 
τρίοδος, τριόδοις (5064) 
τριπέμπελος, τριπεμπέλου (4524), τριπεμπέλω (3837), τριπέμπελοι (4011) 
*τρισάγιος, τρισαγίω (3031), τρισάγιον (2750) ΚΑ, ΔΑ(μτγν. μσν. κ. νεώτ.) 
τρισάθλιος, τρισάθλιον (4080), τρισάθλιοι (2299) 
τρισαλιτήριος, τρισαλιτηρίου (3017), τρισαλιτηρίοις (2387) 
*τρισαριστεργάτης, τρισαριστεργάτη (3192) KM, ΔΜ(μσν.) 
τρισαριστεύς, τρισαριστεύς (1812, 5670), τρισαριστεΐς (6727) 
τρισεξάγιστος, τρισεξάγιστος (4385) 
*τρισέραστος, τρισέραστος (2182) KM, ΔΜ(μσν.) 
*τρισευγενής, τρισεύγενη (4976) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
τρισευδαίμων, τρισευδαίμων (1539, 3664), τρισεύδαιμον (2733, 3171) 
τρισκατάρατος, τρισκατάρατος (4189) 
τρισμέγιστος, τρισμεγίστου (3122), τρισμέγιστε (4595), τρισμεγίστη (1227), 

τρισμεγίστη (3915) 
τρισμύριοι, τρισμυρίων (3628), τρισμυρίας (4262) 
τριστάτης, τριστάται (1051, 3781) 
τρισχιλία, τρισχιλίαις (4262) 
τριτάλαινα, τρηάλαιναν (4438) 
τρίτατος, τρίτατος (4603), τριτάτης (100^ 

*τρομαλέος, τρομαλέον (6331), τρομαλέαν (6048) ΚΑ, Δ Α (μσν.) 
τρομερός, τρομερός (2011, 6374), τρομερά (6199) 
τρόπαιον, τροπαίων (1329, 5664) 
*τροπαιούχημα, τροπαιουχημάτων (6729) ΚΝ, ΔΜ(μοτι\) 
*τροπαιουχία, τροπαιουχίας (1773), τροπαιουχία (3503), τροπαιουχίαις (5643) 

ΚΝ, ΔΜ(μσν.) 
τρόπος τρόπου (1937, 3153, 3348, 4834), τρόπω (1651, 6089), τρόπον (1453, 

1995, 3365, 6522), τρόποις (2770, 3356), τρόπους (1873, 1902, 2584, 
2759, 2778, 3616, 4165, 4458, 4562, 6253) 

τροφή, τροφή (1052, 2427), τροφής (6156), τροφήν (1067, 3622) 
τρόφιμος, τροφίμη (7) 
τροχίλο<:, τροχίλον S (5533) 
τροχός, τροχός (381, 4548, 5757, 6248), τροχού (2088), τροχον (2880), τροχέ 

(4377, 6495) 
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τρυγίας, τρυγίου (3602), τρυγίαν (4537) 
τρυφερία, τρυφερίαν (5438) 
τρυφερόβιος, τρυφερόβιον (5037) 
*τρυφεροπάρειος, τρυφεροπάρειος (6077), τρυφεροπάρειον (5304) KM, ΔΜ(μσν.) 
*τρυφερόπεπλος, τρυφερόπεπλον (5934) KM, ΔΜ(μσι\) 
*τρυφεροπρόσωπος, τρυφεροπρόσωπος (3859) KM, ΑΜ(μσν.) 
τρυφερός, τρυφερός (5424), τρυφερον (5991,6435), τρυφερών (4022), τρυφε

ρούς (5060, 6471), τρυφερά (1160), τρυφερας (5796), τρυφερά (816, 
6682), τρυφεραν (70) 

*τρυφε?όχρους, τρυφερόχρουν (5776) [Κ], [Δ] 
τρυφή," τρυφής (283, 344, 595, 3401, 4541, 4761), τρυφαΐς (5417, 6044, 

6499, 6688), τρυφάς (5038, 5929) 
τρυφηλός, τρυφηλός (588) 
τρυφητίας, τρυφητίας (6692) 
τυμβήρης, τυμβήρη (5296) 
τυμβογέρων, τυμβογέροντα (6376) 
τύμβος, τύμβον (5356) 
τυμβόχωοτος, τυμβόχωστον (6382), τυμβοχώστους (3474) 
τύπος, τύπους (3998, 4243, 4785, 5699) 
τυραννικώτατος, τυραννικωτάτου (3127), τυραννικώτατον (2916) 
τυραννίς, τυραννίδας (3980, 6415, 6468), τυραννίδα (1776, 4350, 5474, 5521, 

5547, 6368) 
τύραννος, τύραννος (2464), τυράννου (2314, 2454, 4637), τυραννώ (3653, 4225), 

τύραννε (1152, 3257, 3550), τυράννων (1695), τυράννοις (1749) 
τύρβη, τύρβης (1921) 
*τυρευτής, τυρευτής (5156) KM, ΔΜ(μσι>.) 
τυρός, τυροΰ (56) 
τυφλός, τυφλών (2338), τυφλαί (3519) 
τυφλότης, τυφλότητι (5554) 
τύφος, τυφον (6520) 
τύχη, τύχη (940, 1454, 2263, 5581, 5941), τύχης (586, 646, 665, 682, 810, 

1136, 1145 , 1762, 2088, 2258, 2344, 2416, 2688, 2873, 2876, 2961, 
3847, 3928, 4063, 4141, 4218, 4383, 4581, 5691, 5726, 6164, 6242), 
τύχη (5183), τύχην (739, 945, 998, 2300, 2609, 4430, 4883, 5292, 5303, 
5408), τύχας (3937) 

υάκινθος, υάκινθος (78), υακίνθου (123) 
ύβρις, Οβρεως (1259), ΰβριν (766, 768, 1184, 1606, 2495, 2517, 3984), ύβρεις 

(1182), ύβρεων (6366) 
ύγρόβιος, υγρόβιος (3616, 5032) 
ύγροκέλευθος, ύγροκέλευθος (3649), ύγροκέλευθον (421, 2907), ύγροκελεύθους 

(3780) f 

ύγροπόρος, ύγροπόρον (143), ύγροπόρων (3899), ύγροπόρους (4057) 
υγρός, υγρός (2034), ύγρον (730, 5421), υγρών (1840), ύγροΐς (413), ύγρας 

(4056), ύγράν (174,2913, 4811, 5654) 
*ύγρόχερσος, ύγρόχερσον (3933), ύγροχέρσων (5659) KM, ΔΑΔΜ(μσν.) 
*ύγροχεύμων, ύγροχεύμονας (150) KM, ΔΜ(μσν.) 
*ύδάτιος, ύδατίους (6294), ύδατίαν (43) [ Κ ] , ΔΑΔΜίμτ^ν. κ. νεώτ.) 
ύδατόκλυστος, ύδατόκλυστος (408) 
*υδατόλουτος, ύδατόλουτος (417) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*υδατομήτωρ, ύδατομήτωρ (212) KM, ΔΜ(μσν.) 



- 7 8 -

•ύδατοπόντιστος, ύδατοπόντιστα (406) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
*ύδατόρροια, ύδατόρροιαν (476) KM, ΔΜ{μσν.) 
*ύδατόστρωτος, ύδατόστρωτος (1050) [ Κ ] , ΔΑΔΜ(μσν,) 
•ύδατότροφος, ύδατότροφος (192) KM, ΔΜ(μσν.) 
*ύδατοφόρητος, ύδατοφόρητον (409) KM, ΔΜ(μσν.) 
ύδερος, ύδέρω (2190) 
ύδρα, ύδρα (5594), ΰδρας (3348, 5610) 
ύδρηλός, ύδρηλών (6291) 
ύδρορρόος, ύδρορρόους (3966) 
ύδωρ, Οδωρ (52, 381, 420, 1066, 1441, 4092, 4503), υδάτων (60, 144, 422, 

1582, 2116, 6543), ΰδασιν (412, 3842) 
ΰελος, ύελος ( 121), ύέλου (2093 ) 
ύετός, ύετών (402),ύετούς (5433) 
ΰθλος, ύθλους (3510) 
υιός, υιός (1562, 1832, 2241, 2469, 3291, 3460, 3672, 5179), υίου (442, 

5112, 5335, 5642), υίώ (4547), υίον (1569, 2056, 2365, 2982, 3668, 
3690, 3866, 4447, 4472, 4528, 5588, 5639, 6137), υιοί (427), υιών (428, 
5315), υίέων (2858), υίοις (429, 548, 979) 

υίωνός, υίωνοΐς (1650) 
ύλαίος, ύλαίων (6111) 
ύλακόμωρος, ύλακομώρου (3592) 

ΰλη, ύλης (2106, 4294), ΰλην (1545, 4295), ύλαις ( 1 , 636), υλας (1125) 
*ύμνητήριος, ύμνητηρίοις (4132), ύμνητηρίας (4831) ΚΑ, ΔΑ(μσν.) 
ύμνητής, ύμνητήν (5170) 
ΰμνος, ΰμνω (3031), ύμνον (2750, 2752), ύμνων (4703) 
*ύπαγκαλίδιος, ύπαγκαλίδιον (1445) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
υπαγκάλιος, ύπαγκάλιοι (3702) 
ύπασπίδιος, ύπασπίδιος (5300) 
υπασπιστής, ύπασπιστάς (3035, 4599) 
ύπατεία, ύπατείαν (1759) 
ύπατικός, ύπατικος (2497), ύπαηκον (1975), ύπατικήν (1696) 
ύπατος, ύπατοι (1751), υπάτων (1763, 2540), ύπάτοις (1918), υπάτους (1693) 
ύπεναντίος, ύπεναντίοις (5767) 
ύπέρακμος, ύπέρακμος (3330), ύπέρακμοι (3700) 
ύπέραυχος, ύπέραυχος (3676) 
*ύπερηφανέστατος, ύπερηφανεστάτοις (656) [ Κ ] , [ Δ ] 
ύπερηφανία, ύπερηφανίας (687 ) 
υπερήφανος, ύπερηφάνοις (5162) 
ύπέρθυμος, ύπερθύμοις (3217) 
ύπερίσχυρος, ύπερίσχυρον (3568) 
υπέρμαχος, υπέρμαχος (3775, 4387) 
ύπέρμεγας, ύπέρμεγαν (459) 
ύπερνεφής, ύπερνεφή (459) 
ύπερόριος, ύπερόριον (4889), ύπερορίους (2988, 6190), ύπερορίας (4160, 5395), 

ύπερορία (2762), ύπερορίαν (3814, 4905) 
ύπερος, υπέρου (3243) 
ύπέροφρυς, ύπέροφρυς (6518), ύπέροφρυν (716), ύπέροφρυ (3679) 
υπέρτερος, υπέρτερος (6397), υπέρτεροι (1093, 4151) 
ύπερφερέστερος, ύπερφερέστερον ( 502 ) 
ύπερφυής, ύπερφυές (2674) 
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ύπέρφρων, ύπέρφροσιν (2782) 
ύπερχειλής, ύπερχειλή (3244) 
υπερώα, ύπερώαν (4180) 
υπήκοος, υπήκοος (2544), ύπήκοον, (669), υπηκόων (1912, 3349), ύπηκόοις 

(3480) 
ΰπνος, ΰπνος(5236), ύπνου (2737, 2807), Οπνον (277, 278, 1435, 2742, 2745, 

2794, 2797, 3470, 4459, 4460, 5301, 5899, 5971), ύπνοις (2126, 6041), 
ύπνους (1781, 1825, 1841, 3039) 

ύπόγαιος, ύπογαίων (1673) 
ύπογραμματεύς, ύπογραμματεύς (4114) 
υποθήκη, ύποθήκαις (840) 
ύπόκιρρος, ύπόκιρρος (74) 
ύπομόχθηρος, ύπομόχθηρον (1939), ύπομοχθήρους (3388) 
υπόνοια, υπόνοιας (2690) 
ύπόρθριος, ύπορθρίων Î4703 ) 
υποστράτηγος, ύποστράτηγον ( 5721), υποστράτηγοι (4271) 
ύπόσχεσις, υποσχέσεως (4226), ύπόσχεσιν (2897, 2995), υποσχέσεις (2929, 

f 3970) 
ύποτίτθιος, ύποτιτθίων (4002) 
ύπουλος, ύπουλα ( 5833) 
υπουργία, ύπουργίαν (700) 
ύπόφορος, ύπόφορον (718), ύποφόρους (671) 
ύπόχαλκος, ύπόχαλκον (5333) 
ύπόχλωρος, ύπόχλωρος (5884) 
υποψία, υποψίας (3508, 5821) 
ύπτιος, ύπτίαις (5742) 
ύστερος, ύστέροις (995, 1177, 3738), ύστερον, έπίρ. (1538, 1938, 2760, 3265, 

3673, 3979, 4194), εις Οστερον (4680) 
ύφασμα, ύφασμα (106) 
ύψαύχην, ύψαύχην ( 5461 ) 
υψηλός, ύψηλοΰ (2825), υψηλών (6705), υψηλούς (3428) 
υψηλότερος, ύψηλοτέραν (3431) 
υψηλόφρων, ύψηλόφροσιν (441) 
ύψιβάμων, ύψιβάμων (3429), ύψιβάμονας (2959) 
ύψίλοφος, ύψιλόφοις (407) 
ΰψος, ύψος (45, 459, 834, 862, 1858, 2676, 2832, 2899, 5171, 6099), Οψη 

(6715) 
φαεσφόρος, φαεσφόρος (111) 
*φαιδροπρόσωπος, φαιδροπροσώπω (816) KM, ΔΜ(μΰν.) 
φαιδρός, φαιδροί (3278, 4272), φαιδροΐς (5665), φαιδράς (4950, 6305) 
φαιδρότης, φαιδρότητος (5922) 
φαιδρωπός, φαιδρωπος (5835), φαιδρωπον (2414) 
φαλαγγάρχης, φαλαγγάρχαι (3729), φαλαγγάρχαις (3589), φαλαγγάρχας (3139) 
φαλαγγαρχία, φαλαγγαρχίας (2157) 
φάλαγξ, φάλαγξ (189), φάλαγγος (2821), φάλαγγα (5505), φάλαγγες (88, 

3746, 6013), φάλαγγας (1271, 1347, 4714, 5488, 5889) 
φάος, φάος (30, 1130, 3795, 5479) 
φαραγγώδης, φαραγγώδεσι (4071) 
*φαρετροφορία, φαρετροφορία (2228), φαρετροφορίας (3241) [ Κ ] , ΔΜ(μον.) 
φαρετροφόρος, φαρετροφόροι (5498), φαρετροφόρους (3684) 
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φαρμακεύτρια, φαρμακεύτρια (3250) 
φάρμακον, φάρμακον (930, 3082, 3804, 5369), φαρμάκοις (2017, 2249) 
φαρμακός, φαρμακος (3806, 4324) 
*φαρμάκτρια, φαρμάκτρια (3770) KM, ΔΜ{μσν.) 
φάρος, φάρος (105), φάρει (6500), φάρη (6702) 
φάρυγξ, φάρυγξ (3659) 
φάσγανον, φάσγανα (5932) 
φάσμα, φάσμασιν (861) 
φάτνη, φάτνης (4081 ) 
φαύλος, φαύλου (1880), φαύλων (390), φαύλης [φαύλης Μ] (3571), φαύλην, 

(6405), φαύλαις (6070), φαύλα (5215) 
φαυλότης, φαυλότητος (6099) 
*φαυλότροπος, φαυλότροποι (2612, 6124) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
φαυλουργός, φαυλουργον (4719), φαυλουργοΐς (2245, 5043, 6504), φαυλουργούς 

(389, 5125) 
φέγγος, φέγγος (1056) 
φενακιστής, φενακιστήν (2105) 
*φεραύγεια, φεραυγείαις (3274) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
φεραυγής, φεραυγοΰς (891), φεραυγεΐς (2627, 4373), φεραυγή (3267) 
φερέγγυος, φερέγγυον (2506) 
φήμη, φήμη (875), φήμης (1255, 6360), φήμην (4939), φήμαι (6237, 6250) 
φθαρτικός, φθαρτικόν (986), φθαρτικήν (519), φθαρτικαΐς (4201) 
φθινάς, φθινάδων (6411), φθινάσι (5422) 
φθισίμβροτος, φθισίμβροτος (6002) 
φθογγή, φθογγάς (6116) 
φθονερά, φθονερας (2669) 
φθόνος, φθόνος (2645, 2653, 3234, 5687, 6612), φθόνου (358, 1323, 3514, 

5690, 6511, 6514, 6585, 6619), φθόνω (1295, 3231, 3240), φθόνον (1285), 
φθόνε (1325, 1774, 3248) 

φθορά, φθοράν (293), φθοράς (4188) 
φθόρος, φθόρου (278) 
*φΐ, τό, φι (3512) [φεϊ L. S.], ΚΑ, Δ(κ. νεώτ. κ. δημ.) 
•φιλάδικος, φιλαδίκου (3160, 3318, 4844), φιλάδικον (3298, 3365), φιλαδίκων 

(3312) KM, ΔΜ{μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
φιλαίματος, φιλαιμάτου (4732), φιλαίματοι (5299) 
φιλαλληλία, φιλαλληλίας (1200, 2735, 3336), φιλαλληλίαν (2570) 
φιλάνθρωπος, φιλάνθρωπου (3153, 3353), φιλάνθρωπον (2843) 
φιλανθρωπότερος, φιλανθρωποτέρους (1902, 4006), φιλανθρωπότερον, έπίρ. (6601) 
φιλάρπαξ, φιλάρπαγος (3348), φιλάρπαγα (3157), φιλάρπαγας (3382) 
φιλαρχία, φιλαρχίας (4472) 
φίλαρχος, φίλαρχος (4431) 
φίλαυλος, φιλαύλοις (6046) 
φιλαυτία, φιλαυτίας (4424) 
φίλαυτος, φίλαυτος (6518) 
*φιλευσεβής, φιλευσεβοΰς (2748), φιλευσεβεΐς (3021) KM, ΑΜ.(μσν. ) 
φιλελεύθερος, φιλελεύθερος (4625), φιλελευθέρω (3425), φιλελεύθερον (2885) 
φιλήδονος, φιλήδονον (2492) 
φιλία, φιλίαν (2570, 2786, 3128) 
φίλιος, φίλιον (3729) 
φιλοδωρία, φιλοδωρίας (6254) 
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φιλόδωρος, φιλοδώρου (1937), φιλόδωρον (5790, 6252), φιλοδώρους (6259) 
*φιλοδωρότατος, φιλοδωρότατος (2076), φιλοδωροτάτη (5903) [φιλόδωρος L. S.], 

ΚΑ, ΔΑ 
φιλοεργός, φιλοεργούς (4986) 
φιλόθεος, φιλοθέοις (2770) 
φίλοινος, φίλοινος (2021) 
φιλόκαλος, φιλόκαλος (3299), φιλοκάλω (5276), φιλοκάλους (2584) 
*φιλοκιθαρίστρια, φιλοκιθαριστρίαις (6046) KM, ΔΜ(μσν.) 
φιλοκοσμία, φιλοκοσμίαν (4806) 
φιλόκοσμος, φιλόκοσμος (3299), φιλόκοσμον (6253), φιλοκόσμους (6260) 
*φιλολογώτατος, φιλολογωτάτη (3) [φιλόλογοςL. S., Κ. κ. Δ. συγκρ. L. S.] [Κ], [Δ] 
φιλόμαχος, φιλομάχοις (2223) 
φιλομόχθηρος, φιλομόχθηρον (4849) 
φιλοπαίγμων, φιλοπαίγμοσι (6046) 
φίλοπλος, φίλοπλον (2476) 
φιλοπόλεμος, φιλοπόλεμων (2149), φιλοπόλεμους (4744) 
φιλόπονος, φιλόπονος (4935) 
φιλοπότης, φιλοπότης (2021) 
φίλος, φίλος (2787, 3660), φίλον (1150, 5530), φίλων (1242, 2636, 3953), 

φίλοις (2787), φίλους (2163, 3151, 3387), φίλης (1394), φίλαις (5165), 
φίλα (4339) 

φιλοσαρκία, φιλοσαρκίας (2493) 
φιλοσοφία, φιλοσοφίας (2595) 
φιλόσοφος, φιλοσόφοις (5275) 

φιλοσοφώτατος, φιλοσοφώτατος ( 5404), φιλοσοφώτατον ( 5330 ) 
φιλόστοργος, φιλόστοργος (5068) 
φιλοσώφρων, φιλοσώφρων (2849) 
*φιλοτέχνησις, φιλοτέχνησις (4794) ΚΑ, ΔΑ(μτγν.) 
φιλοτιμία, φιλοτιμίας (4827) 
φιλότιμος, φιλοτίμοις (2980), φιλότιμον (15) 
φιλοτύραννος, φιλοτυράννων (2562) 
φιλότυφος, φιλότυφος (6518) 
*φιλόϋλος, φιλόϋλος (1), φιλοΰλους (284) ΚΑ, ΔΑ(μτγν.) 
φιλοχρηματία, φιλοχρηματίας (4565), φιλοχρηματίαν (3538) 
φιλοχρήματος, φιλοχρήματος (3335) 
•φιλοχρυσότατος, φιλοχρυσότατος (2962), [φιλόχρυσος L. S., Κ. κ. Δ] , [ Κ ] , [Δ] 
φίλτατος, φιλτάτου (4457), φίλτατα (5325) 
φίλτερος, φιλτέραις (197) 
φίλτρον, φίλτρον (2944, 4945, 5566, 5571), φίλτρω (5854) 
φλέψ, φλέβες (5070), φλεβών (5009), φλέβας (3481, 6257) 
φλήναφος, φλήναφον (3210), φλήναφοι (3611), φληνάφους (3591) 
φλιά, φλι$ (4089) 
φλόγεος, φλόγεον (1123) 
φλογμός, φλογμον (5943) 
φλογώδης, φλογώδης (117) 
φλοίσβος, φλοίσβος (4723), φλοίσβους (2657, 6181, 6649) 
φλόξ, φλοξ (2110), φλόγα (1552, 4097, 5732), φλόγας (3639) 
φλόος, -ους, φλοΰν (4783) 
φοβερός, φοβερον (3236, 3439), φοβερόν, έπίρ. (2110, 3743, 3754) 
φόβητρον, φοβήτροις (1122, 5119) 

6 
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φόβος, φόβος (3165, 5392, 5735), φόβω (2566,2967, 4050), φόβον (5392), 
φόβων(6638) 

•φοίβασμα, φοίβασμα (3521) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μσν,) 
φοιβάστρια, φοιβάστρια (6547) 
φοινικοπάρηος, φοινικοπαρήω (816) 
φοίνιξ, φοίνιξ (95, 6277) 
φόλλις, φόλλεις (3094) 
φονεύς, φονέα (2456), φονεΰ (3248) 
φονεύτρια, φονευτρίας (357), φονευτρίαις (4010) 
φονικός, φονικός (1995, 3616), φονικω (3584), φονικον (5702), φονικοί (5668), 

φονικήν (3658) 
φονικώτατος, φονικώτατον (4551) 
φόνιος, φόνιος (2759, 6581), φόνιον (2987, 3596), φόνιε (3257), φονίους (6295) 
*φονόβαπτος, φονόβαπτα (1448) KM, ΔΜ(μσν.) 
*φονοεργός, φονοεργών (372 ), φονοεργούς (4729) [φονονργος L. S.], KM, ΔΜ(μσΐ>.) 
φόνος, φόνος (870, 1282), φόνου (4465, 4865, 5158, 5176. 5329, 5907), φόνω 

(2697, 5464), φόνον (1148, 3570), φόνοι (1335, 1415), φόνων (6575), 
φόνοις (370, 1444, 3528, 3629, 3875, 4626, 4744, 5976, 6393), φόνους 
(479, 2060, 3641, 4188) 

*φονοσταγής, φονοσταγής (6574), φονοσταγεΐς (2063), KM, ΔΑΔΜ(μσΊ>.) 
*φονόφυρτος, φονόφυρτος (6574) KM, ΔΜ (μσν. ) 
φορά, φορά (2088) 
φορεΐον, φορείω (1884, 1887) 
φορολόγος, φορολόγων (1961), φορολόγοις (3085) 
φόρος, φόρων (1945), φόρους (569, 667, 1964) 
φορός, φορον (4063), φοροΐς (4058) 
φορτηγός, φορτηγού (4876), φορτηγόν (2652) 
φορτικώτερος, φορτικώτερος (6407) 
φορτίον, φορτία (4879), φορτίων (4884) 
φορτίς, φορτίδα ( 6699 ) 
φορυτός, φορυτον (4294) 
φραγμός, φραγμον (47) 
φρενοβλάβεια, φρενοβλαβείας (501, 5287), φρενοβλαβείαις (3674) 
*φρενοπληξία, φρενοπληξίας (684) KM, ΔΜ(μσΐ>.) 
φρήν, φρένες (3518), φρενών (3140), φρένας (1718, 2453, 2863, 2967, 3195, 

4587) 

φρικαλέος, φρικαλέον (1072, 2932), φρικαλέοι (168), φρικαλέους (1627, 6488), 
φρικαλέαν (2905), φρικαλέαις (3505) 

φρίκη, φρίκης (4157) 
φρικτός, φρικτοΐς (2771, 5683), φρικτής (2751), φρικτήν (5085) 
φρικωδέστατος, φρικωδέστατου (4087), φρικωδεστάτοις (2986) 
φρικώδης, φρικώδης (4663), φρικώδη (3040, 3201), φρικώδεις (3333), φρικω

δών (1216), φρικώδεσιν (6344, 6449), φρικώδες (685, 2111) 
φριμαγμός, φριμαγμοΐς (901) 
φρόνημα, φρονήματος (5877) 
φρόνησις, φρόνησις (5770), φρονήσεως (5607), φρόνησιν (5906) 
φροντίς, φροντίδες (5299), φροντίδων (6432), φροντίδας (284) 
φροντιστήριον, φροντιστήρια (4669) 
φροντιστής, φροντιστής (4792, 5246), φροντιστήν (2857), φροντισταί (6128), 

φροντιστάς (6349) 
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φροντίστρια, φροντίστριαν (4967, 6434) 
φρουρά, φρουράς (1942, 4707, 5063, 6490), φρουρά (3925, 4687), φρουρού (4345) 
φρουράρχης, φρούραρχο« (5881) 
φρούριον, φρούριον (3551, 6559), φρουρίω (2988, 6558), φρούρια (6296), φρου

ρίων (3169), φρουρίοις (3523,3693) 
φρουρός, φρουρον (4136), φρουρών (2515) 
φρύαγμα, φρύαγμα (3504, 6017), φρυαγμάτων (5887) 
*φρυακτίας, φρυακτίας (3409, 3708, 5461), φρυακτίαν (5946) KM, ΔΜ(μσν.) 
φρυγανΐτις, φρυγανιτιν (4295) 
φρυκτωρία, φρυκτωρίαις (3276) 
φρυκτωρός, φρυκτωρον (1437) 
*φυγαδίας, φυγαδίας (663), φυγαδίαν (4351) KM, ΔΜ(μσν.) 
φυγάς, φυγάς (1170, 3245), φυγάδα (4499), φυγάδων (1044), φυγάσι (6209) 
φυγή, φυγής (3599, 6587), φυγήν (1171, 2217, 2821, 2929, 3907) 
φυλακή, φυλακής (1942), φυλακήν (5556) 
φύλαξ, φύλαξ (3412), φύλακα (4696, 5531, 5634), φύλακες (872), φυλάκων 

(5063), φύλακας (1629, 2558, 4149, 6349) 
φυλαρχία, φυλαρχίας (563), φυλαρχίαν (710, 3146) 
φύλαρχος, φύλαρχος (4505, 5874, 6599), φύλαρχον (6015), φύλαρχοι (3763) 
φυλή, φυλής (1084, 1100), φυλών (1083), φυλάς (5760) 
φυλλάς, φυλλάδος (5796), φυλλάδα (2656), φυλλάδες (196), φυλλάδας (4422) 
φύλλον, φύλλον (5791, 6544), φύλλων (200, 330), φύλλοις (94) 
φύρσις, φύρσις (3323, 5549) 
φυσικός, φυσικών (5646), φυσικοΐς (2238, 6453), φυσικής (2596, 4894, 5910), 

φυσικήν (5337), φυσικαΐς (5405) 
φύσις, φύσις (375, 1578, 2853, 3473, 3796, 4312, 4960, 6320), φύσεως (557, 

929, 2572, 2701, 2879, 3120), φύσει (144, 928, 1135, 1366, 1934, 2239, 
2709, 4431, 4804, 5446, 6151, 6172, 6517), φύσιν (43, 61, 554, 5352, 
6171), φύσεσι (251) 

φύτευμα, φυτευμάτων (4269) 
φυτευτής, φυτευται (2301) 
φυτηκόμος, φυτηκόμος (2683) 
φυτόν, φυτον (300, 331, 2291, 3075, 5440, 5445, 5763, 6268), φυτώ (247), 

φυτά (133, 6269), φυτών (88, 188, 214), φυτοΐς (198) 
φυτοσκάφος, φυτοσκάφος (133), φυτοσκάφοι (2302) 
φυτοτρόφος, φυτοτρόφος (5713) 
φυτουργός, φυτουργος (333), φυτουργοί (5197), φυτουργοΐς (184, 3863) 
φωλεός, φωλεον (5710) 
φωνή, φωνή (1531), φωνής (3543), φωνή (218, 1540), φωνήν (5010, 6694), 

φωνών (5343), φωναϊς (1014) 
φώς, φώς (100, 2433, 4192, 4483, 5917, 6307, 6339), φωτός (33, 109, 416, 

4106) 
φωσφόρος, φωσφόρος (5908), φωσφόρου (3061, 4482), φωσφόρον (2549) 
*φωτοβόλημα, φωτοβολημάτων (36) KM, ΔΜ(μσν.. νεώτ. κ. δημ.) 
*φωτοβρύττ)ς, φωτοβρύτην (4955) KM, ΔΜ(μσν.) 
φωτοφόρος, φωτοφόρος (4484), φωτοφόρον (3887) 
*χαγάνος, χαγάνος (3523, 3524, 3539, 3544, 3946, 3948), χαγάνου (3536, 

3959), χαγάνω (3939,3941) [ Κ ] , Α(μβν. κ. νεώτ., χαγανος) 
*χαιρομυσής, χαιρομυσή (5151), χαιρομυσεΐς (6083) [Κ], ΔΑ(ποί.) 
χαιτήεις, χαιτήεις (252) 
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χάλαζα, χάλαζα (4465), χαλαζών (5434, 5436), χαλάζαις (3416) 

*χαλάζωμα, χαλαζώματα (259) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χαλάνη, χαλάνης (5602) [Κ], [Δ] 
χαλεπός, χαλεπός (4682), χαλεπού (1197), χαλεπώ (3240), χαλεπον (3248, 

5686), χαλεποί (1010), χαλεπή (2762), χαλεπάς (2952) 
χαλεπώτερος, χαλεπωτέρα (1038) 
χαλινός, χαλινού (3038, 6153) 
χάλκασπις, χαλκάσπιδες (5999) 
χαλκέντερος, χαλκέντερος (6644) 
χαλκεοθώραξ, χαλκεοθώρακας (6038) 
χαλκεύς, χαλκεις (4925, 6707) 
χαλκοβάρεια, χαλκοβαρείας (6000) 
χαλκός, χαλκός (120) 
χαλκοχίτων, χαλκοχίτωνες (5499) 
χαμαιλέων, χαμαιλέων (1027, 6200) 
χαμαιστρωσία, χαμαιστρωσίας (6492) 
χαμεύνης, χαμεύνην (5234) 
χαμεύνιον, χαμευνίων ( 5843) 
χάος, χάος (416, 6165) 
χαρίεις χαρίεις (309, 2703, 6077), χαρίεντα (6231), χαρίεσσα (131), χαρίεν 

(1131) 
χάρις, χάρις (2414, 3349), χάριν (237), χάριτες (6629), χαρίταν (79, 320, 

1159, 2134, 2352, 3304, 4284, 4354, 4627, 5713, 5718, 6080), χάρισι(ν) 
(211, 2198, 2576, 3277, 4869, 4984, 5366, 5400, 5775, 6095, 6270), 

χάριτας (2627, 3290), χάριν, πρόθ. (288, 1109, 1723, 2785, 4568) 
χαριστήριος, χαριστηρίους (1915) 
*χαριτόβλαστος, χαριτόβλαστος (4772) KM, ΔΜ(μσν.) 
χαριτοβλέφαρος, χαριτοβλέφαρος (3846), χαριτοβλέφαρον (5902), χαριτοβλεφάρω 

(6073) 

*χαριτοκόσμητος, χαριτοκοσμήτω (2623) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χαριτοπρόσωπος, χαριτοπρόσωπος (522) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χαριτόστεπτος, χαριτόστεπτος (2711) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χαριτοφύτευτος, χαριτοφύτευτον (2850) KM, ΔΜ(μαν.) 
χαροπόε, χαροπόν, έπίρ. (2264, 6583) 
χάρτης,' χάρτου (3049), χάρτη (1865), χάρτην (1867, 2706, 2718, 2724,3040) 
χάσμα, χάσμα (2129), χάσματος (2659) 
χασματίας, χασματίας (4663), χασματίαι (6658) 
χαυλιόδους, χαυλιόδους (4335), χαυλιόδοντες (170) 
χαΰνος, χαϋνος (594), χαΰνον (5930) 
χείλος, χείλη (4179, 6115, 6578), χείλεσι (4556) 
χείμαρρος, χείμαρροι (3747) 
χειμέριος, χειμέριοι (5512), χειμερίας (584, 4979) 
χειμών, χειμών (4809), χειμώνος (582, 3442, 4978, 5465, 5920, 5959, 6318), 

χειμώνα (2655, 4530, 5431, 5442), χειμώνι (3316), χειμώνες (3019) 
χείρ, χείρ (2835, 5903), χειρός (443, 1585, 4507, 5374), χειρί (1630, 4734, 

5515), χείρα (1941, 3138, 3826, 4097, 5102, 5457, 6187, 6607, 6670), 
χείρες (792, 964, 1448, 4803, 6006), χειρών (1420, 2934, 3205, 3345, 
6712), χερσί(ν) (183, 267, 1206, 2723, 3200, 3414, 3789, 4140, 5723, 
6197, 6347, 6693), χείρας (247, 370, 857, 1025, 1518, 1923, 2480, 
4744, 5656, 5883, 6260, 6361, 6565), χεροΐν (1854) 
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*χεφοβίωτος, χειροβιώτων (4200, 5200) ΚΑ, ΔΜ (μσν. διάφ. γρ. τον χειρο-
βίοτος ) 

*χειροδέσμη, χειροδέσμη (2923) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χειροδέσμητος, χειροδέσμητος (2870) KM, ΔΜ(μσν. ) 
χειροήθης, χεφόηθες (248) 
χειρόκμητοί, χειροκμήτοις (494, 3270) 
χειροπέδη, χειροπέδαις (2464, 2886, 3202) 
χειροποίητος, χειροποίητον (4851) 
χείρων, χείρων (4885), χείρονα (5081), χείρω [χείρον Μ] (1875) 
χερνήτις, χερνήτις (4543) 
χερσόβιος, χερσοβίοις (172) 
*χερσογενής, χερσογενή (400) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χερσοπόρος, χερσοπόρον (4480) KM, ΔΜ(μσν.) 
χέρσος, χέρσος (417), χέρσου (1047), χέρσω (408, 4870), χέρσον (174) 
*χερσόϋγρος, χερσόϋγρον (394), χερσόυγρα (4119) KM, ΔΜ(μσχ) 
*χέρσυγρος, χέρσυγρον (410) KM, ΔΜ(μσν.) 
χέρσυδρος, χέρσυδρον (4643) 
χευμα, χευμάτων (6255) 
χήρα, χήραν(4333) 
χηρεία, χηρείας (4673), χηρείαν (3361) 
χθαμαλώτερος, χθαμαλωτέρων (5564) 
χηλή\ χηλαΐς (1784) 
χθων, χθόνα (378, 3963) 
*χιλιανδρία, χιλιανδρίας (660, 1269, 3226, 3530) KM, ΔΜ(μσν.) 
χιλιόναυς, χιλιόναυν (1238) 
*χιλιόσιτος, χιλιόσιτα (5808) KM, ΔΜ(μσ»\) 
χιονόχροος, -ους, χιονόχρους (1158, 4863), χιονόχροον (77) 
χιτών, χιτώνα (176, 5779), χιτώνας (6040, 6417) 
χιτωνίσκος, χιτωνίσκον (4673), χιτωνίσκοις (5060) 
χλαμύς, χλαμύδος (2893), χλαμύδι (2384), χλαμύδα (2895, 2901, 5004) 
χλευασμός, χλευασμός (4713) 
χλωρός, χλωρός (5763 ) 
χλωρότης, χλωρότητι (4799) 
χνόος, -ους, χνοΰν (6622) 
*χοιρόβιος, χοιρόβιος (5080), χοιρόβιον (625), χοιρόβιοι (6126) KM, Δ Α Δ Μ ^ ν . ) 
*χοιρόνους, χοιρόνουν (6141) KM, ΔΜ(μσν.) 
χοίρος, ό και ή, χοίρος (1535, 1537, 2034, 4326), χοίρου (686, 1517), χοΐρον 

(1515, 2378,2407) 
χοιρώδης, χοιρώδη (6150) 
χολάς, χολάδας (6568) 
χολή, χολήν (293, 4437) 
χολοβάφινος, χολοβάφινον (4770) 
χόλος, χόλος (4004) 

χορεία, χορεία (5718), χορείαις (510, 1434) 
χορηγία, χορηγίαις (2181) 
χορός, χορός (4674, 5012), χοροί (5046) 
χοροστασία, χοροστασίαι (1054) 
χοός, -ους, χοΐ (2852), χουν (2363, 2486, 2852, 2853, 3797) 
χρεία, χρείας (288, 5062), χρείαν (1507, 5721) 
χρεμετισμός, χρεμετισμώ (890) 
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χρέος, χρέος (1927, 2432,2701, 2763,3120, 4961), χρεών (3451,4530), 
χρέεσι (3450) 

χρέως, χρέως (929) 
χρεωφειλέτης, χρεωφειλέταις (3452) 
χρήμα, χρήμα (2674, 2801, 2889, 4954, 5220), χρήματα (1201, 2213, 2219, 

3973, 4153, 5255), χρημάτων (1185, 1317, 1618, 2076, 2205, 2218, 
2867, 2904, 2969, 2971, 3175, 3300, 3453, 3541, 3942, 3947, 4529, 
4573, 5034, 5057, 5257), χρήμασι(ν) (1189, 2257, 3109, 3533, 5059) 

*χρηματοθήκη, χρηματοθήκας (6414) KM, ΑΜ(μσν.) 
χρήσιμος, χρήσιμον (161, 1127), χρησέμην (68) 
χρησμοδότημα, χρησμοδοτήματα (3612) 
χρησμοδότης, χρησμοδότη (1735) 
χρησμός, χρησμός (1524), χρησμού (1513), χρησμό) (1740), χρησμοί (1497), 

χρησμών (1658), χρησμούς (1418, 1496, 1503) 
χρηστοήθης, χρηστοήθη (5700) 
χρηστός, χρηστός (2134, 2434, 2778, 3297), χρηστον (2769), χρηστά (2810) 
χρηστότης, χρηστότητος (3153, 3397) 
*χρηστοτροπία, χρηστοτροπίας (2850), χρηστοτροπίαν (2193) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χρηστότροπος, χρηστότροπον (2569) KM, ΔΜ(μσν.) 
χρηστουργία, χρηστουργίαν (2581) 
*χριστομάρτυς, χριστομάρτυρι (6275) KM (χριοτόμαρτνς), ΔΜ(μσν. εκκλ.) 
χρόα, χρόα (123, 201), χρόαν (116) 
χροιά, χροιά (73) 
χρονιώτερος, χρονιωτέραν (3044) 
χρόνοο, χρόνος (6, 1267, 1578, 2101), χρόνου (2087, 2250, 2369, 3492, 3801, 

5252), χρόνω (1494, 1945, 2977, 6583), χρόνον (1897, 2143, 4145, 
5413, 5616, 6333), χρόνων (5785), χρόνοις (995, 1177, 1538, 1684, 
1926, 2009, 2174, 2191, 3495, 3610, 4099, 4163, 4547, 4607, 4632, 
4705, 5916), χρόνους (664, 708, 1534, 3048, 3118, 4304, 5617, 5645, 
6059) 

*χρυσάντυξ, χρυσαντύγων (5055) KM, ΔΜ{μσν.) 
χρυσάργυρον, χρυσάργυρον (3085) 
χρύσασπις, χρυσάσπιδες (5498) 
χρυσαυγής, χρυσαυγεΐ (6500) 
*χρυσεοδίνης, χρυσεοδίνης (6258) [χρνσοδίνας L. S. ], KM, ΔΜ(μσν.) 
χρυσεοπήληξ, χρυσεοπήληκας (3684) 
χρύσεοο, χρύσεος (3302, 4994), χρύσεον (2505, 3910, 5818, 6422), χρυσέων 

(3870), χρυσέοις (3190), χρυσέαν (5268), χρύσεα (4918, 5269) 
*χρυσεόστιλβος, χρυσεοστίλβους (6701) KM, ΔΜ(μσν. ) 
χρυσήλατος, χρυσηλάτω (1043) 
χρύσινος, χρυσίνου (5802), χρυσίνους (2608) 
χρυσίον, χρυσίον (118, 1668, 2001, 2214, 2220, 2504, 2811, 4564, 4828), 

χρυσίω (2003, 2604,2928, 5170, 6703), χρυσίου (638, 1255, 2004, 2916, 
2933, 4799, 5070, 6687) 

χρυσΐτις, χρυσίτιδας (3481) 
*χρυσιοκρότητος, χρυσιοκροτήτων (4794) KM, ΔΜ.(μσν.) 
*χρυσιοφόρος, χρυσιοφόρον (71) KM, ΔΜ(μ<π>.) 
*χρυσιόφρουρος, χρυσιοφρούρους (5256) KM, ΔΜ(μσν. ) 
•χρυσόδιφρος, χρυσοδίφροις (5056) KM, ΔΜ^σν.) 
χρυσοκόσμητος, χρυσοκόσμητον (4330) 
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χρυσομανής, χρυσομανή (4552) 
χρυσόπαστος, χρυσοπάστω (6676), χρυσόπαστον (105), χρυσοπάστοις (5060) 
χρυσόπεπλος, χρυσόπεπλον (6630) 
χρυσόπτερος, χρυσόπτερος (6689), χρυσοπτέρου (4684) 
*χρυσοπτέρυξ, χρυσοπτέρυξ (260) KM, ΔΜ{μσν.) 
*χρυσόρειθρος, χρυσόρειθρος (3824), χρυσορείθρου (6262), χρυσορείθροις (5716, 

6105) KM, ΔΜ{μσν.) 
*χρυσόρροος, χρυσορρόω (4956) [χρυσορρόης L. S.], [χρυσόροος Κ], ΔΜ{μσν.) 
χρυσός, χρυσός (223, 224, 263), χρυσού (4552, 4559, 5074), χρυσώ (4289), 

7ρυσον (3103, 4150, 4227, 4556, 4557, 4557, 4571, 4860, 5223, 5333), 
χρυσέ (3550, 3952) 

*χρυσοσάλπιγξ, χρυσοσάλπιγξ (3823, 4972) KM, ΔΜ{μσν.) 
*χρυσοσκεύαστος, χρυσοσκεύαστοι (5072) KM, ΔΜ(μσν.) 
*χρυσοσπάταλος, χρυσοσπάταλον (5626) KM, ΔΜ(μσν.) 
χρυσότευκτος, χρυσότευκτα (4800) 
χρυσούς, χρυσουν (2551,4531, 4660), χρυσοΐς (640), χρυσήν (1730, 5918), 

χρυσάς (637) 
χρυσοϋφής, χρυσοϋφές (2208), χρυσοϋφή (6702) 
χρυσοφάλαρος, χρυσοφαλάροις (3685) 
χρώμα, χρώμα (262, 4770), χρώμασι (4338) 
χυμός, χυμον (4249) 
χύσις, χύσις (6723), χύσει (4284), χύσιν (54), χύσεις (154, 6264, 6295) 
χώμα, χώματος (243), χωμάτων (2094, 6031) 
*χωμάτινος, χωμάτινου (233), χωμάτινης (6278), χωματίνην (5782) KM, ΔΜ 

(μσν. κ. νεώτ.) 
*χωματόπλαστος, χωματόπλαστος (281) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
*χωματοφάγος, χωματοφάγος (6655) KM, ΔΜ(μσν.) 
χωνεία, χωνεία (5332), χωνεία (5078, 5267) 
χώρα, χώρα (3664), χώρας (957, 6652), χώρα (677, 984, 1106), χώ ρ αν (444, 

447, 516, 551, 976, 1134, 3526), χωρών (942, 5879) 
*χωράρχης, χωράρχαι (602, 926), χωράρχαις (4219), χωράρχας (2539, 4367) 

KM, ΔΜ(μσν.) 

χωραρχία, χωραρχίαν (5029) 
χωρίον, χωρίον (213, 1498, 1528, 4773), χωρίου (344) 
χώρος, χώρου (283), χώρω (239), χώρον (1137) 
ψάμαθος, ψάμαθον (2440) 
ψάμμος, ψάμμον (3687, 4741, 5488) 
ψάρ, ψαρές (165, 258) 
ψαυσις, ψαΰσις (293) 
ψεκάς, ψεκάδων (5933) 
ψέλλισμα, ψελλίσματος (4857) 
ψευδής, ψευδής (5460) 
*ψευδοσύνθετος, ψευδοσυνθέτους (1192) KM, ΔΜ(μσν.) 
ψηφίς, ψηφίδων (3870), ψηφΐσιν (4338) 
ψήφος, ψήφος (1775), ψήφου (3601), ψήφω (5743), ψήφον (2882), ψήφους 

(1900, 1905) 
ψιάθιον, ψιαθίω (5865) 
ψιθύρισμα, ψιθύρισμα (94) 
ψίθυρον, ψίθυρα (4432) 
ψίθυρος, ψίθυροι (6527) 
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ψιλός, ψιλούς (3142, 3692), ψιλής (6049) 
ψόφος, ψόφοις (3747) 
ψυχαγωγία, ψυχαγωγίας (1723, 2267), ψυχαγωγίαν (2800) 
ψυχή ( 1 , 3, 435, 4298), ψυχής (236, 272, 300, 388, 1705, 2969, 2970, 3261, 

4142, 4218, 4854, 5019, 5748, 5750, 5777, 5833, 6096, 6406), ψυχή 
(5183), ψυχήν (146, 2131, 2249, 2615, 3327, 3432, 3573, 3658, 4059, 
4165, 4395, 4433, 4826, 5089, 5775, 6048, 6271, 6557, 6600, 6697), 
ψυχών (4404, 4669), ψυχάς (413, 980, 2305, 2566, 2747) 

ψυχρία, ψυχρία (4812) 
ψυχρός, ψυχρώ (5153), ψυχρον (3843) 
*ψυχώτρια, ψυχωτρία (4804), ψυχώτριαν (145) KM, ΔΑΔΜ(μσν. ) 
φδή, φδάς (3787) 
ώδίς, ώδίνων (1577), ώδινας (340) 
ώκυπέτης, ώκυπέτης (6010,6569) 
ώκύπτερος, ώκυπτέρω (4065) 
ώκύς, ώκέων (4061) 
ώμόθυμος, ώμόθυμον (3641) 
ώμος, ώμων (1411) 
ωμός, ώμοΐς (3415, 4853) 
ώμόϋπνος, ώμόϋπνον (5301) 
ώμότης, ώμότητος (3535) 
ώμοφάγος, ώμοφάγος (4446), ώμοφάγοι (160), ώμοφάγους (6309) 
ώνιος, ωνιον (2256), ώνίους (4554) 
ώρα, ώρας (584, 2834, 3492, 4629, 4979, 5252), ώραν (2673, 3630, 5278), 

ώραις (5444) 

ωραίος, ωραίος (308), ώραΐον (211, 1162), ώραίοις (3314) 
ώριμος, ώριμον (3494) 
ώρονόμιον, ώρονομίου (5277) 

Παροράματα και προσθήκαι 

1) Πλάτων 25 (1973) 

Σελ. 38 στ. 12 αντί βράδιος γραπτέον βράδιον 

» 40 στ. 33 » γλύκιος » γλύκιον 

» 51 στ. 36 να συμπληρωθή : ιδέ έτερος και εις πίνακα αντωνυμιών 

)) 70 στ. 1 αντί 5196 γραπτέον 6196 

» 70 στ. 9 » 113 » 118 

2) Εις τα «Ρήματα εν τω λεξιλογίω τής Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου 

του Μανασσή», τα δημοσιευθέντα εν τω περιοδικφ «Βυζαντινά» 5 (1973) 

189—268, δέον να προστεθούν τα λήμματα 

πλημμυρέω, πλημμυρώ, πλημμυραν (1441 ) 

ύψόω, υψών (5564) 

3) Εις το ήμέτερον μελέτημα «Το λεξιλόγιον του Κωνσταντίνου Μανασσή εν τή 

Χρονική Συνόψει» εν τω περιοδικω «Πλάτων» 23 (1971) 251—277 επέρχον

ται αϊ εξής μεταβολαί, ας δέον δπως λαμβάνη υπ' δψιν ό ερευνητής : 
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Να διαγράφουν τά λήμματα : 

άπαλόψυχος, πλύμμυρα, ύποΰλον, διαρρέω, κερδαίνω 

Νά προστεθούν τά λήμματα : 

βδελυκτέος (558) KM, [ Δ ] 

βεκλάς (5316) [ Κ ] , [ Δ ] 

έπωμαδία (2542] [Κ], [Δ] (επωμάδιος L. S., Κ κ. Δ) 

μικρόπτερος (163, 4665) KM, ΔΜ (μικρόπτερα εν L. S. ) 

άποφλυαρέω (άπεφλυάρει (3588) KM, ΔΜ 

παραμυθόομαι (παραμυθουται 1595) [Κ], [Δ] 

Νά επέλθουν εις τά ακόλουθα λήμματα αϊ έξης μεταβολαί : 

βιβλιοφόρος (4259) (βφλιαφόρος καί βνβλιοφόρος L. S.), . . . 

βυθότροφος (6655) KM (βυθοτρόφος), ΔΜ(μσν.) 

ζωμήρυστρον (6032) [ Κ ] , [Δ], (ζωμάρνστρον L. S., Κ κ. Δ) 

καίσαριν (1808) [ Κ ] , [Δ], (καισάραι L. S. κ. Δ) 

λαγίνα (171, 6199) [Κ], [ Δ ] , (έπίθ. λαγίνη (λαγίνα) L. S., Κ κ. Δ. λαγίνης, -ου 

Κ κ. Δ κ. παραπ. εις Μ) 

παλίπνοια (5526) ,[Κ], [ Δ ] , (παλιμπνοίη κ. παλιμπνόη L. S., ΔΑ παλιμπνοίη 

ποι. κ. παλίμπνοια μσν. τ. τον παλιμπνόη) 

δενδροκομέω ( δενδρομομεΐτε 289) [Κ], Δ (νεώτ.) 

έκκεντέομαι (έκκεντηθείς 4104) . . . . 

ήλικιόομαι (ήλικιώθη 757, ήλικιουτο 4408) . . . . 

κριοκοπέομαι (κριοκοποιντο 6719) . . . . 

4) Τά εις το μετά χείρας Λεξιλόγιον περιλαμβανόμενα ονόματα ανέρχονται εις 

4237 καί ουχί εις 4242, ώς έν άρχη (Πλάτων 25 (1973) 20) άνεγράφη. 

'Επίσης τά λήμματα εις την άναγραφήν τών ρημάτων ανέρχονται εις 2230 

καί ουχί εις 2216, ώς έν τω περιοδικό) «Βυζαντινά» 5 (1973) 189 άνεγρά-

ψαμεν. 

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α 

'Επί τω θανάτω του S c h a d e w a l d t 

Εσπερία πενθεί σε φιλέλλην, ων δε προφήτης 

ήμϊν πιστό; εφνς, δψει έν Ήλυσίω. 

Wilhelm Kunchenmüller Stuttgart 

Σημ. Συντ. Ό κατά Νοέμβριον 1974 αποθανών Καθηγητής W. Schadewaldt 
άνήκεν εις τους έξοχους έλληνιστάς της εποχής μας. Τον φιλελληνισμόν του 
δεικνύει καί ή ενίοτε μετάφρασις υπ' αύτου του ονόματος του εις την άρχαίαν 
έλληνικήν : «Βλαψυλίδης». 


