
A Ρ Κ Α Δ I Ο Τ
ΠΕΡΙ ΤΟΝΩΝ.

Ε 

CODICIBUS PARISINIS 

PRIMUM EDIDIT 

EDMUND. HENR. BARKERUS.

ADDITA EST EDITORIS EPISTOLA CRITICA AD 
JO. FR. BO1SSONADE.

LIPSI A E
APUD G E R HARDUM FLE ISCHERUM

XDCCCXX



GODOFREDO HFRMANNO
QUEM UNO ORE PLURIMAE CONSENTIUNT 
GENTES LITERATI POPULI PRIMARIUM 

ESSE VIRUM

LIBELLUM HUNC

INSCRIPSIT

EDITOR.



PRAEMONITUM.

In hac Arcadii editione accurate expressum est 

Apographum Gregorii Georgiadae Zalykii^ quale 
ante biennium praestanlissimus Barkerus Lipsiam 
transmisit. Plurinaa in eo insunt vitia, non illa
ta, ut putamus, Zalykii negligentia, sed errore 
librarii qui Codicem Parisinum scripsit: sic ta
men comparata illa maximam partem, ut nullo 
negotio corrigi possint, inprimis si adhibeas di
versitatem scripturae ex altero Codice excerptam 
nolatamque in imo margine paginarum. Haec 
praemoneri oportere visum fuit, ne forte operae 
talibus cavillationibus premerentur, quales in Plio- 
tium Lipsiensem iactas commeminimus, quum il
lius Lcxicon, consulto cogitatoque non abstersis 
libri manu scripti vitiis, prodiisset.



vi PRAEMONITUM.

Notae passim adscriptae nec Barkcri sunt 
nec meae, sed eiusdem illius Zalykii, latine a 
me redditae: nam Graecus fere Gallica lingua 

usus fuerat.

Arcadio suhiunxi Editoris ad Io. Fr. Bois- 
sonade, litteratae Galliae splendidissimum sidus, 
Epistolam Criticam, ante tres annos ad me lioc 

consilio missam, ut Lipsiae meaque opera ede
retur.

G. H. S.
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Arcadii de accentibus librum anno 1816. transscripsi e Codice 
2102. Bibliothecae Regiae Parisiensis, apographumque contuli cum 
Codice eiusdem Bibliothecae 26o5., unde quas scripturae diversita
tes enotavi, eas posui in imo margine paginarum.

Gregarius Georglades Zalykius 
Thessalonicensis.



ΑΡΚΑΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΝΩΝ.')

' Ulva]· των βιβλίων καί των περιεχομένων αυ
τόν , της παρονοης βίβλον. i) 2 3)

i) Codex alter (a6o5.) titulum habet άρχαδΐ&ν γραμματική,
2) Hic πίνας descriptus est apud Villois. Epist. Vinar. p. 

Jn Codice altero sequitur Arcadii praefationem, quae finitur his 
verbis: μετά τον σαφεστίρου — επιχρινε'ίΐ.

5) πΐναξ τ. fi. π. τ. π. α. τ. π. p. a Cod. ait. absunt.
4) Cod. ait. αυλλαΡην orrn άροινιχα.
5) χατάληξιν.

6) ω: λήγοντα χαλαρό.

Τό μεν ονν πρώτον βιβλίον περιέχει τά εις 
ν ληγοντα ονόματα νπίρ μίαν συλλαβήν άρσενι- 
κα 4 5 6) καί θηλυκά. 5

Τό δε δεντερον περιέχει τα εις ξ, και εις ρ, 

καί τα εις ας.

Τό δε τρίτον, εις ης καταληγοντα*}.

Τό δε τέταρτον, τα εις ις.

Το δε πέμπτον , τά εις ως ονόματα λήχονταίο 
παντα καθαρά c).

Το δε εκτον, από των εις βος άρξάμενον 
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ΰυμπληροΐ7) τα εις Ιος' κατα γάρ την των στοι

χείων τάξιν η παρά&εσις καί επί των εις ων λη- 
γόντων.

ί’κτον άρ^άμίνον από των eis ^ος ανμπληξοι.

8} ονομάτων abest.

g) Το τριοκαιίί·/.ατον ττιρί ουδίτίρων ονομάτων δΰ^ιιαι.

Τό δέ έβδομον, από των εις κος μέχρι των 

5ε ίς ω ονομάτων 8).

Τό δε όγδοον, άπο των εις ρος, μέχρι και 

αρος καί ετι περί των εις ος ουδέτερων.

Τό εννατον, περί των εις ος ουν&έτων.

Τό δέ δεκατον περιέχει τα εις υς άρσενικά 
ιοκαί θηλυκά, καί τά εχοντα διφ&όγγους προ του 

ο’ ετι τά εις ος καί ψ.

Τό ενδέκατον περιέχει τά εις α ληγοντα θη
λυκά ονόματα.

Τό δωδέκατον, την εις η κατάληξιν των &η- 

ι5λυκων, καί την εις ω, μετά της των ουμφωνων 
πάλιν τάξεως.

Τόι τριςκαιδέκατον περιέχει περί ουδετέρων 
ονομάτων. 9)

Τό τεσοαρεςκαιδέκατον [περιέχει παν όνομα 
2ομονοοΰλλαβον.

Τό δέκατον πέμπτον, τάς πλαγίας των ονο- 
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ματων κανονίζει, καί τούς κατά κλίοιν αριθμούς 
και τους κατά θέμα Νοημένους.

Το ίκκαιδέκατον περιέχει παν ρήμα και πά- 
οαν μετοχήν.

Το δέκατον 'έβδομον περιέχει παν ρήμα τών5

εις μι, και περί οννίέέτων ρημάτων.Ι0)
Το δέκατον ογδοον, αντωνυμίας > άρθρα καί 

προθέσεις περιέχει.
Τό δέκατον εννατον περιέχει επιρρήματα και 

συνδέσμους “). ίο

ίο) Τό δέκατον 'έβδομον — ρημάτων absunt.
11) Post ν. συνδέσμους leguntur haec: Τό εικοστόν, περί 'Χρό

νων των εν μωνήεσι και πνευμάτων, επί δέ τοϊς είκοσι, εν άλλω 
βιβλίω τό αναγνωστικόν είδος κατά την σύνταξιν των λέξεων πα- 
ραδέδοται άκολοΰ&ου μετά την δήλωσιν της κα&' έκάστην προσω
δίας γινομένην διδασκαλίαν περί διαστολής καί συναλοιφών καί 
των άλλων των παρακολουϋοΰντων τη άναγνοίσει, οϊον οτε τό 
ζεύς όξυνόμενον ουκ εχει την ΰξεΐαν ρωννυμίνην, εν τω ξευ; δ' 
επεί ουν τρώας, άλλ’ εγκλινομένην διά την επιαοράν του συνδέ
σμου. εν γουν τ<ρ ζενς τε καταχ&όνιος ροέννυται διά την επιφοράν 
του τέ. η δέ οι αντωνυμία περισπωμένη εν τω οί αυτω, θάνατον, 
ουκ εφυλαξε την περισπωμένην εν τω καί οί έπευχόμενος, της συν
τάξεως τοΰτ άπαιτοΰσης του σημαινομένου. ούτως εχει καί τό μά
χη ένι κυδιανείρη, και οσα άλλα.

Τα είς αν λήγοντα άπλά ονόματα όξΰνεσϋ'αι &έλει κ. τ. λ,



Ύ Αρκαδ i ου περί τόνον τών οκτώ μερών 
λόγου, και περί ενρέΰεως των πρ ο Gω 81 ών, και 
περϊ εγκλιτικών ζ) και εγκλινομένων, εν ώ καί 

περί πνευμάτων και χρόνων. i) * 3)

i) Apud Villoison. ρ, ιιγ. usque ad νν. μετά τον ααφίΰτίραν 
— έπιχρινείβ.

a) Villoison. εγκλίαιως.
3) Άρκα3ΐου — χρόνων in Cod. ait. absunt.

5 Τό έφικέσ&αι της έν προσωδίαις καθολικής άνα· 
λόγιας ποΟ-ονντες, προς δε τό μήκος τήςΗρωδια- 
τον πραγματείας άπαγορενοντες, ή δι επίτομης 
παραδοσις όνησει προς τό βονλημα. Σκοπεί ονν 
εί τε και ήμΐν ήνυσται γ,ρήσιμον εις συντομίαν, 

ιοάλλα καί εις σαφήνειαν, έπε'ι γαρ τό πολύνλον 
των ορισμών έν πολλοϊς κανόσιν ά&ρόως κείμενον 
δνσληπτον ήν , καταδιηρέ&η τοντο, ϊν εύληπτα 
γένηται διαιρεΟέντα, νφ εν κείμενα τώ ' Ηρωδια- 
νώ' τό γαρ άμα γένος} είδοςj σχήμαj κατάληξιν, 

ι.^παράληξιν} αρχήν, χρόνον, στοιχειον, πάθ·ος, πα- 
ρατηρεϊν, και όσα άλλα, ή τά πλεϊστα τοντων, 
χαλεπόν και δνσέφικτον. έφ ε/.άστω δε τών το ιόν
των ορισμών ή μη έπιπολλής άμα διά τών παρα
δειγμάτων εί'&νς παράϋτσις, απαγορεύει διάνοι- 

ιοαν, ώστε ραον τοΐς άλλοις άκολονΟτΐν. δει δε τον 
εφ έκαστον κανόνος περιμένοντας λόγον, όντως 
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έχειν αυτόν εντελή συναγόμενου τε έκ των κατά 
μέρος, ΐυα μη συντομία μόνου, άλλα καί σαφή
νεια τοΐς έντευξομένοις ίπάρχη· συντομίας δέ χά- 
ριν παρεϊται τό διά ζητήσεως κανονίζειυ των ανα
τρεπομένων λόγον, των δε κρατυυομέυων ’ ίκανόν5 
γάρ τω κρατοΰντι λογω πείϋεσϋαι περί της ορ
έ) ής προσωδίας , ότε 4 5) της όρϋότητος τον ελληνι
σμόν μή διαμαρτάυειυ , καί του ταότην συνιστών- 
τος λόγου μη άυεπιστήμονα ’έχειν. αλλά και τό 
πολύ πλήθος των παραδειγμάτων, και η περί τώυιο 
αγνοούμενων εν αυτοις εξηγησις , και η της χρη- 
σεως αυτών πολλή παρα&εσις καταλέλειπται τω 
συγγράφει’ κάκεϊϋευ αυτά λήγεται ό μή μόνον 
την των προσωδιών όρ&οτητα ζητών, άλλά και 
περί τάς δυνάμεις καί χρήσεις φιλομαθών. ευϋυςι5 
ονν την έν τω προοιμίω διατριβήν περιελόντες 
ένδεικνυμένην τό μέγεθος τής πραγματείας, καί 
των προτερον γεγραφότων τό ένδεες έλέγχουσαν, 
επ' αυτα ηξομεν τά προς έπίγνωσιν τής άναλογίας 
κατεπείγοντα. εί δέ το συντομώτερον του πρόςιο 
ημών έπειγομένου πεποιήκαμεν ώσπερ έζήτησας, 
μετά του σαφέστερου καί ευσυνόπτου τοϊς πολλοις 
επικρίνεις

4) Villoison. ρ. 117.: ,,lege uorsu.

5) Post i-nmpivta in Coti. ait. incipit Πΐναξ, ut supra monui.
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Τα εις ν λήγ οντα ονόματα άρ βενικ α καί 
θηλυκά. 6)

6) Τά βΐί ν λ. ο. ά, κ. &. absunt.

7) ίχο*·

Β ι β λ ί ο ν ά.

Τα εις αν λήγοντα άπλά ονόματα όξννεοίλαι 
5&έλει, επ' ευθείας πτωσεως μη τροπήν άναδεςά- 
μένα από των εις ην βαρυτόνων, οΐον παιάν, ίάν, 
δωρεάν, άλκμάν , τιταν , πελεκάν.

Τά εις αν ουν&ετα από απλών ρημάτων πάντα 
βαρννονται, οΐον αίγίπαν , ερμοπαν, αίνοτίταν. τό 

Ί,οδε καρβάν όξύνεται, και οσα μή από απλών ρη
μάτων.

Τα εις ην ληγοντα μη βυντεΰειμένα απο τών 
ΐίζ ην ρημάτων, εί εχει7) προ τον ην δασύ σύμ
φωνον ή ψιλόν, όξννεσ&αι θέλει, οΐον, αρχήν, εν- 

15X^V> ναυχήν, κηφήν, όρφήν,
Τά εις ην εχοντα εν τή πρό τέλους συλλαβή 

τό α ήτοι μόνον, ή καί συν έτέρω φωνήεντι, δισ^ 
ουλλαβα όξννεται, εί μή εχοι ουδετέρου προβχημα^ 
τιομόν, οΐον άγήν, αυχήν, άτμην, απτήν, άδήν, 

2θή νόοος.
Τά εις ην λήγοντα εχοντα πρό του η τό ο, 

ή διπλοΰν ουμφωνον παραληγόμενον τή ον δι- 
φ&όγγω, ό^ύνεοίλαι ΐλέλει, εί μή παραοχηματίζοιτο 
ονδετέρω γένει, οΐον έσοήν, καμαΰϋήν, οίχΰ-ήν, 

Ζ^νασοήν, έροήν, αίζήν, άζήν, έψήν.
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Τά εις ην ληγοντα ό^όνεται, β άλλην, τ ελλην, 
άλλην, σωλλην, χελην, βιπελι\ν. οεοημείωται το 
ελλην βαρυνόμενον.

Τά εις ην άπλά εχοντα δεδιπλασιαομένον σύμ
φωνον όξυνεται, είσσην , όασην, τ ελλην, βάλλην,5 
πλην τον ελλην. τό δέ άρρην άττικως άπό του 
άρσην γέγονε.

Τά εις ην χατ επιπλοκήν δυο σύμφωνων όξΰνε- 
ταΓ πνϋμήν , χερβην, πλην του έχτην.

Τά εις ην εχοντα τι των μέσων προ του ηΐ® 
όξυνεται, όποτε διχρονω παραληγοιτο , η φύσει 
μακρα, οίον άγην , άδην, άττην, άτταγην, τρι
βήν , ό τρίπους.

Τά εις ην ύπερ δυο συλλαβάς χαίρουσι τη 
οξεία, οιον άτταγην, χορδυλην, μαραϋην, δο-15 
^ην, πλην του περπερην.

Τά εις ην άπό ρητών ήτοι διαλεγομ^ων των 
εις ην βαρυνεται, οιον ελλην, φιλέλλην, εϊρην, 
μελείρην, ποιμην, άρχιποίμην.

Τά εις μην όξυνεται, εί μέν οΰν&ετα άπόΐο 
άπλων εϊη των εις μην, δαμην, λιμήν, νμην, 
ποιμην.

Τα εις ρην χαλαρόν μη εχοντα προ τέλους 
συλλαβήν εις το ε φωνήεν χαταληγουοαν όξΰνεται, 
εϊρην, πιρην, διπρην, πλην του άρρην.

Τά εις ρην χα&αρον παραληγοντα3) οξυνεται, 
οιον ερρην, τέρρην, Όέρρην ποταμός, πέρρην. 8

8) χαλαρόν τω Trapabjyovra (sic).
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Τά είςην δικατάληκτα απλά μέν όξύνεται, <Μ- 
φίν καί δελφίς, τριχίν καί τριχίς9 * 11), σαλαμίν καί σα- 
λαμίς, άκτίν καί άκτίς. σύν&ετα δε βαρύνεται, εύ- 
ακτιν, χρυσάκτιν-

9) τίί.χιν καί τελχ^ζ pro τριχίν καί τρχίί.
ίο) άάγων pro λάγων.
11) λαιστριγων.

5 Τά εις υν λήγοντα βαρύνεται έξαιρετως παρα 
τοΐς αίολεύσι, φόρκυν, πόλτυν, γόρτυν^ τεκτνν, ό 
τεκτων.

Τά εις βων δισύλλαβα άρσενικά βαρύνεται, εΐ 
μη μέρος σώματος δηλοΐ, οΐον στεΐβων , τριβών, 

ιοστράβων, άμβων.
Τά εις βων υπερδισύλλαβα όξύνεται, άλαβων, 

άρραβων. το δε χαρναβών περισπάται.
Τα εις γων δισύλλαβα άρσενικά, οπότε μη πε

ριεκτικήν εχει δυναμιν δια τού ο κλίνοιτο κατα την 
^πρό τέλους συλλαβήν, βαρύνεται’ οΐον πύργων, αϊ- 

γων, μέγων. τό δε φλέγων καί άγων όςυνονται.
Τά εις γων υπέρ δύο συλλαβάς όξύνεται καί 

βαρύνεται. καί βαρύνεται μέν, όσα φυλάττει τό ω 

κατά την γενικήν, καί διά τού ντ κλίνεται, έλεγων, 
2θλάγων Ι0), προάγων, σαλάγων, έριγων. όξυνεται δέ 

διά τού ο κλινόμενα, ει μη από συνθέτου τού ος 
παρώνυμα ύπαρχοι' οΐον παφλαγων, λαιστρηγων'*),  
άρηγων ό σύμμαχος, πλήν τού καταπύγων * τα γαρ 
από συνθέτων εις ος παραχ&εντα κατα τού αυτού 

^ύσημαινομενου βαρύνεται' άπειρος, άπειρων, άναι- 
μος, άναίμων, αγκύλος, αγκύλων.
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Τα εις δων δισύλλαβα όξύνεται και βαρννεται. 
βαρννεται μεν, όσα εβτιν άροενικά διά τον ντ κλινό- 
μένα και φνλάττοντα τό ω κατά την γενικήν , χω
ρίς των ουνεμπιπτόντων πόλει, οΐον κωδων, φαί- 
δων, φείδων , κλύδων3 κνωδων. τό δε σιδων πολις.5 
όξύνεται δε τα δια τον ο μόνον κλινομενα , οΐον 
μυγδων , βάρδων, οινδων.

Τά εις δων ύπερ δύο ανλλαβάς, εΐ παραληγοιτο 
τω ο, ηα, η ν, βαρύνεται, οΐον άκόδων, κιναδων, 
κορύδων. 10

Τά εις δων υπερδισύλλαβα όξύνεται, παραλή- 
γοντα τω ο'2), η ονόματα όντα πόλεων, η εθνικά, 
άμυδων, καλυδων, ασπίδων, χελιδων.

Τά εις δων θηλυκά όξύνεται3 ληθεδών , τήκε- 
δων3 σηπεδων, άριδων. 15

Τα εις ζων ληγοντα άραενικά βαρννεται, οπότε 
μη εΐη νπερδιουλλαβα 3 η προ τέλονς εχοι μακρόν τό 
απόλει όμωννμεΐ3 οΐον μείζων3 ριζών, όλίζων. τό 
δε άλαζων ό υπερήφανος όξύνεται. τό δ^ επί ε&νονς 
φνλάττει τό ω εν ταΐς πλαγίαις. 20

Τά εις ηων βαρύνεται, παιηων, ξενηων.
Τα εις &ων διονλλαβα άροενικά βαρύνεται, 

οπότε μη εθνικά εΐη η περιεκτικά, μώ&ων, ώδ-ων, 
μάΌων ό Θηβαίος, πη&ων ό πίθηκος νποκοριοτικώς, 
ρινιών, αΐ^ων. τό δε πν&ων πόλις, και αι&ων, καΐ25 
πίθων, και κιθων ό χιτων όξύνεται.

12) Γ pro u.
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Τά εις &ων υπέρ όνο συλλαβάς βαρυνεται, οπο- 
τε μη τόπου η όρους όνομα ύπαρχοι, η διά του ντ 
αλίνοιτο , και φυλάττει τό ο) της ευθείας, οιον φαέ- 
&ων φαέ&οντος, πυριφλιγέΟων πυριφλεγέ&οντος, 

^κιναίϋων , ένοσίχ&ων. το μέντοι μαρα,&ών , άργα- 
&ων όξυνεται. τό δέ Ιπποτών περισπό.ται φυλατ- 
τον καί τό ω μέγα , καί δια του ντ κλινόμενον.

Τά εις κων δισύλλαβα άρσενικά, οπότε μι] 
ειη περιεκτικά, η μέρος σώματος σημαίνοντα13), 

ιοβαρυνεται, χαλκών , δράκων, αϊκων 14), λα

ΐ3) οημαίνοι.

14) κΖκων pro αιχων.
15) ’ίρκων (sic).

κών. τό δέ κροκών, πεύκων, χαλκών ως περιεκτικά 
όξυνεται, και το αγκων μέρος σώματος, και το άγ- 
κων πόλις, ως θηλυκόν, καί τό έρκών IS),

Τά εις κων υπέρ δυο συλλαβάς όξΰνεται και 
ι5βαρύνεται καί περισπάται. τα μέν ούν διά του ντ 

κλινόμενα καί ο παραληγομενα περισπάται, ίππο- 
κών, λαοκών. τά μέντοι μη ούτως καί παραληγομενα 
τω α όξΰνεται, ει έστι τοπικωτερα, οιον χαρα^ 
κων, άν^ρακων, δαρμακων τό βαφεϊον' τοιοΰτο 

ζοκαί τό γυναικών, ελίκων, ως τοπικόν’ τό μέντοι 
τριάκων, σαλακων, καί αίολεσίκων ΰγιώς βαρύνεται\ 
ου γάρ είσι τοπικά.

Τά εις λων δισύλλαβα βαρυνονται μη όντα το
πικά, οιον δόλων, φίλων, γέλων. το δέ αυλών και 

άμυλων ως τοπικά δένονται.
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Τά είς λων λήγοντα νπερ όνο βνλλαβας βαρν- 
νονται, μή όντα περιεκτικά , αΛολλων, κεφαλών, 
τό όε αμπέλων, καί μήλων, ως περιεκτικά οξννονται*  
τό βαβνλων άροενικώς, άφ ού και η πόλις, ομοίως 
και τό μιμαλων θηλυκόν, σημαίνει όε μαιναόα16}. 5

16) ^το* μαινόα pro οημαΐνει «.'

Τά εις μων όιούλλαβα μή όντα τοπικά, η επί 
καιρόν λαμβάνοιτο, ή εχοι πρό τον τελονς το ν 
εκτεταμενον, βαρννεται, έρμων, οαλμων , τιμών, 
οίμων. τά μεντοι όξννόμενα τοπικά έστιν, η επί 
καιρόν λαμβάνοιτο, η εχοι τό ν εκτεταμενον καί τόιο 
κρεμών όξν νέταν

Τά είς μων νπερ όνο συλλαβάς, εί παραληγοιτο 
φύσει η δέσει μακρα, βαρννεται, άμνμων, έγκύμων, 
ήγήμων , ιριλημων.

Τά είς μων νπερ όνο σνλλαβάς παραληγόμεναι5 
α βραχεί, καί μη κλινομενα όιά τον ντ , όξννεται' 
εί όέ τι έβαρννδη , ως κνριον. καί οξύτονα μεν τε- 
λαμων, καί τό κνριον καί τό προσηγορικόν, καλα*-  
μων, πλαταμων, κεράμων, περιεκτικόν' κεράμων 
όε τό κνριον, ως τό ποτάμων, άσσάμων. τό όέ τε-2θ 
ραμων βαρννεται, ως όια τον ντ κλινόμενον.

Τα είς μων νπερ όνο ΰνλλαβάς εχοντα την πρό 
τελονς ονλλαβην βραχεΐαν, νπεοταλμενης της είς τό 
α παραληξεως, εί μη έγκλίνοιτο όια τού νος, τής πρό 
τελονς ονοης όιά της ο, όξννεται’ εί όε όιά τον ^25 
βαρννεται, οιον επί των βαρντυνων, άρτεμων, πο-
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Ζά//ω^ δίδυμων. των δε οξύτονων τό τυμών, ίτυ- 
μων, κηδεμών , άκρεμών, έθνυμών τό έθνος.

Τά διά του αιμων βαρύνεται, δαίμων, αιμων, 
αναίμων , κακοδαίμων.

5 Τά εις νων μή εχοντα εν επιπλοκή σύμφοινον, 
ή κατά διαστασιν, εί μη επί πολεως εΐη, η περιεκτι
κά, βαρύνεται , μέμνων, άμφνων, αγνών, τό καρ
τών ώς επί πολεως όξύνεται' και τό δαφνών, ώς πε
ριεκτικόν. ν

10 Τα εις νων εχοντα την πρό τέλους εις φωνήεν 
η φωνήεντα λήγουσαν, εί μη τοπικά εΐη, βαρύνεται, 
η ίσοδυναμεΐ τοΐςδια του ωνος, οΐον κιόνων, οίνων, 
το δε καμων όξύνεται, προσέτι Χ7) πλατ αιών και 
ξένων.

15 Τά εις ξων , οπότε μη εΐη επίθετα, δυνάμενα 
καί επί θηλυκού τάττεσθαι, βαρυνονται, άξων, πρά- 
ξων. τό μέντοι δραξων όξύνεται ώς επιθετικόν.

Τά εις πων μή όντα περιεκτικά βαρύνεται, 
λάμπων, δραπων ό δραπέτης, δουπων, ίππων τό 

2οκύριον, ίππων περιεκτικόν , πέπων τό πεπώνιον, 
πεπών περιεκτικόν.

Τά εις ρων μετ επιπλοκής συμφώνου, εί μή εΐη 
πεοιεκτικά, ή επί πόλεων, ή δια τον ντ κλίνεται, 
βαρύνεται, αβρών™}, πρόφρων, μακρών, τό μέν- 

25τοι άντριον, λουτρών, ώς περιεκτικά όξύνεται. τό 
δε έξικρών, καί έρμοκρών, ώς διά του ντ κλινομενα 
όξύνεται. * *

ιγ) καί pro προαίτι.
18) α^ων.
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Τά είς ρων μετ επιπλοκής ονμφωνου, εί μη είη 
περιεκτικά , η επί πόλεων, η όιά του ντ κλινομενα, 
βαρννεται, αγρών, πρόφρων, μακρών, το μίντοι 
άντρων, λουτρών, άνόρων , ως περιεκτικά όςννε- 
ται. το όε εςικρων, καί ερμοκρων, ως όια του ντ5 
κλινομενα , όξννεται.

Τά είς ρων μη παραληγόμενα τη οι η αι όι- 
φθόγγω , εί μη τοπικά είη η πόλει όμωνυμεΐ, βαρυ- 
νονται, Θηρών, νερών, γέρων, τηρων. το όε οί- 
ρων καί ΰχαιρων όιά τάς διφθόγγους , καί το προ-^ο 
θυρων, άχνροίν, πλευρών, ως τοπικά η ομώνυμα.

Τά είς οων άροενικα, εί μη εθνικά είη, η πε
ριεκτικά, βαρννονται, παΰοων, θράοων, αίοων, 
ίάοων. τό δε λαβών πόλις, καί τό κιαοών , ως πε
ριεκτικόν. 15

Τα είς των μη περιεκτικά όια του ο κλινομενα 
βαρννεται’ εί δε τι οξυνθη, τοΰτο όιαοτολην άνεόε— 
Ιατο βαρυνομενον, πλουτων, πλατών, κράτων, γί- 
των ποταμος' γιτων όε τό ίμάτιον. τό άρΐοτων, 
εκάτων, γαρίτων βαρΰνονται’ τό όε κοιτιον, ίοτων,2^ 
προβάτων cJg περιεκτικά όξννεται.

Τά όε όιά τον νων νπερ όΰο αυλλαβάς και βα
ρννεται καί όξννεται. καί βαρννεται μεν, οοα κλίνε- 
ται όια τον ω, μη οννεμπΐπτοντα πόλεαιν, ως ενει 
άμφιτρυων, ηλεκτρόων. το όε οικνων όγίνεται. τα25 
μεντοι κατά γενικήν τρίποντα τό ω είς ο όςννεται, 
άλεκτρνων^ γηρυων, άμφικτνων19}.

19) αί,ίχτριωί', γηρνίν, κερχυώι , αμφικΤιί/ν.



ARCADIUS16

Τά εις φων άρσενικά σύνθετα διά τού ντ κλι- 
•νομενα περισπάται, άγλαοφών, ξενοφών, άντιφών, 
δημοφων. τό μέντοι κολοφων όξύνεται.

Τά εις χων δισύλλαβα άρσενικά βαρύνονται μη 
ύόντα μηνών ονόματα, βρόχων, τρύχων, σπέρχων. 
τό δέ γλίχων ωφειλε βαρννεσϋαι. εί δέ βηλνκόν καί 
διά τού β, όξννεται. τό δέ παχών όξννεται, όνομα 
μηνός παρ' αίγνπτίοις όν. το δέ πολνσπερχων διά 
τού ντ περισπάται, ως ξενοφών καί ίπποκων ζ°). 

ιοσεσημεΐωται το ποσειδων, καί ταων, καί τνφων, πε- 
ρισπωμενα μέν, ον μέντοι διά ντ2,1) κλινόμενα.

Τά εις ων θηλνκά μη επί πόλεων κατηγορούμε- 
να όξννεται, όποτε μη δια τον ο κλΐνεται, χιών, 
λαγών, τρνγων, ταγών, γοργών, τό δέ τριη iZ>), 

ιόμήκων, γλίχων, βαρννονται, φυλαττοντα τό ω επί 
της γενικής.

Τά εις ων δισύλλαβα επί πόλεων όξννονται' εί 
δέ τι βαρννθ-η, έτέρω χαρακτηρι, η διαστολή σημαι- 
νομένον, ίων, πλευρών, πνθων, σιδων. τό ’ιτων 

ζαβαρυνεται, ως έν έτέρω χαρακτηρι ύποπεσόν' κα- 
βόλον γαρ τα εις των δισνλλαβα, φύσει μακρά πα- 
ραληγόμενα, βαρννεται μη όντα τοπικά, διά τό κοι
τών. τά δέ βαρύτονα, πλοντων, γείτων, τρίτων, 
σούλμων πόλις Σικελίας, πλην τον κρότων.

2ο) Sia τον ιτ κλινόμενον περίίσπάσθη.τά είί ων ίν tilfitxov- 
τα τον τόνον χαί χλινομενα Sia του ντ πε$ιοπαται> ξενογόΐν, ΐ^τ- 
ποχων.

21) Sia τον ντ.
22) τριήζοιν.
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Τά εις ων νπερ δύο σνλλαβάς επί πόλεων όξύνε- 
α&αι ϋέλει, εί μη εις λων λήγοι, εχοντα πρό του 
τέλους ω, η έννοιαν συν&έσεως } ελαίων, μηδεών, 
σικυών , βαβυλών. σεβημείωται τό άβκάλων, και 
άσσαλων. 5

Τα εις ων συν&ετα απο απλών συντε&ειμένα 
ρητά από βαρυτόνων βαρυνονται, άνακρέων, χα— 
μαιλέων. τα δε άπο περισπωμένων περισπώνται, 
φιλοξενοφών ’ και τα από οξύτονων φυλαττει την 
όξεΐαν, φιλομακεδών, ίππαλεκτρυών. 10

Τά εις ων οξύτονα δισύλλαβα και μονοσύλλα
βα εν τη συνδέσει άναβιβάζουσι τον τόνον, οπότε 
μη σχέσει τονικη ηνωται, ώς έχει το κατά συνή
θειαν, προκοιτών , πρόπυλών, πρόθυρών. τά δέ 
άλλα άναβιβάζουσι τον τονον, οΐον βαθυλείμων,\5 
άχίτων , αύτόχϋων.

Αϊ εις ων ληγουσαι μετοχαι δισύλλαβοι όξυτο- 
νούμεναι και όνοματα κλινομενα μετατι&έασι τον 
τόνον, οΐον άμφιων3 υπερίων. Και τοσαύτα περί 
των εις ν ληγόντων αρσενικών καί θηλυκών. 20

Τά εις ων τούς τρεις επιδέχεται τόνους, τά 
μεν γάρ όξύνεται, ώς αίων, τα δε βαρύνεται, ώς 
πλατών , τά δε περισπάται, ώς ξενοφών.

Τά εις ων συγκριτικά και υποκοριστικά βαρύ
νεται , άτρείων, κρανίων y μωτίων, ηφαιστίων. ^5

Τά διά τού αων άρσενικά δισύλλαβα παραλη- 
γόμενα α βραχεί βαρύνεται, μη όντα περιεκτικά, 

3
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φάων, κακών 2r), κριών, λέων, νίων , νέων όε ως 
περιεκτικόν.

Τά όιά τον ιων βραχεί παραληγόμενα βαρννε
ται, ήμαθίων, ενόυμίων.

5 'Έτι καί τά εχοντα τό ι μακρόν , κίων , πρίων, 
ίχίων , όηΐων, άμφιων, βραχίων.

Έτι τα όια του αων , μαχαων, ποσειόάων, 
άρεταων. Τα εις ων ονόματα μηνών χρόνων όξυ- 
νεται, ποσειόεων, έλαφηβολιών, καί τά τοπικά πε— 

ι°ριεκτικα , άγων, ίππων, άνόρων.
Τα όια του αιών νπερόιουλλαβα, εί μή είη ονό

ματα μηνών ή ποταμών, βαρννονται, οΐον ενφραίων, 
άκταίων , εύαίων.

Καί περί μεν τών είς ν ληγόντων τοσαΰτα 24).

X
s3) χηων fsic).
ai) Κα.1 πίρϊ μ. τ. 4. ν λ. τ. absunt.

ιοΠερ'ι των είς ξ καί εις ρ και εις ας ληγόντων 
ονομάτων.

Β ι β λ i ο ν β’.

Παν ονομα είς ξ λήγον νπερ μίαν ουλλαβήν 
βαρννεται, εί μή παρα ρήμα είη ονντεθειμένον, και 

20μίαν ονλλαβήν φυλάττοι τον ρήματος, καί επιθετι
κόν νπάρχοι, μή εθνικόν, φαΐαξ, θώραξ, άναξ, 
κλίμαξ, ανλαξ · το όιαΰφάξ όξννεται.

Τά όε άπό ρήματος ονγκείμενα, βλεφαριπάξ, 
καί κιτροβαοτάξ, και νεκροβαοτάξ. τό όέ άοφαξ 

25βαρύνεται ώς εθνικόν.
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Τά εις εξ, καί ιξ, καί οξ, καί υξ, παντα βαρυνε
ται, λέλεξ, περδιξ, καππάδοξ , κηρυξ.

Τα εις ηξ μη οντα συνάετα επι&ετικα βαρυνε
ται, μυρμηξ, σκώληξ , άλωπηξ.

* ' χ ,   r X » , ,Τα εις ηξ σύνθετα παρα ρήμα όξννεται, ει5 
επιθετικά εϊη , βονπληξ, κωμοπληξ, με&υπλήξ. τό 
ύσπληξ καί άντίσπληξ βαρυνεται, άτι ούκ επιάετι- 
•κά. τό δέ χηναλωπηξ καί αυτό βαρυνεται, ως τό 
χαμαισκωληξ, λ,εοντομύρμηξ.

Τά εις ωξ όξννεται, όσα μίαν συλλαβήν εχείιο 
επί τέλους εν τη συν&εσει, άπο^ρωξ, κυαμοτρωξ, 
Όνλακοτρώξ, φυλάξαντα συλλαβάς εν τη ουνΟεσεί.

■ .^ΓΓ WtNKr

χ — χ ' ' · >U‘;*
Περί των ληγοντων εις αρ.

Τά εις αρ ίπερ μίαν, είτε άρσενικά, είτε ον- 
όετερα, βαρυνεται, μακαρ, όαμαρ, όναρ, οϋ&αρ. 15 

'Ετι τά εις ωρ, ρητωρ, κελωρ, άπωρ.
'Ετι τά εις νρ, οιον ματυρ , κερκνρ, ϊλλνρ, 

λίγυρ.'
Τά εις ηρ όξννεται καί βαρυνεται. καί ό^ 

νεται μεν άπλά όντα άρσενικά. ό όε λόγος τον τιο 
προηγουμένου τον η, στατηρ, ελατηρ, καμπτηρ, 
εξανστήρ. εξαντηρ όε κύριον, ως τό άμάτηρ καί 
άντηρ, καί άστηρ κύριον, άρσενικά όέ είπε διά 
τά θηλυκά, καί γάρ τά εις ηρ Όηλνκά μη μετα- 
τιάεμενα κατά τό έθος ποιητοΰ εις διάφορον γε~ι5 
νος βαρυνεται, μητηρ, ίλνγάτηρ, δημητηρ. τό δε 
γαστηρ όξννεται.

2
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Τα, εις ηρ ε&νικά η κύρια, μή συνεμπίπτον— 
τα προσηγορικοις , βαρύνονται, ίβηρ , άνΐβηρ Ζ5}, 
δόμηρ , πίηρ. τό μέντοι έλευϋήρ όξύνεται, ως το 
άστήρ.

5 Τα εις ηρ άπλά, μή όντα συν&ετα, μηδε 
εθνικά, όξύνεται, άνηρ, αηρ , αΐ&ηρ, σπιν&ήρ. 
τό μέντοι ερίηρ, ως σύν&ετον , βαρύνεται.

Τά εις ηρ οξύτονα, φυλάττοντα τό η κατά 
τήν γενικήν, φυλαττει και τον τονον εν τή συν— 

ιο&έοει, οΐον δετηρ , άμαλλοδετηρ, στατηρ, όβολο- 
στατήρ. τό μεντοι άνήρ, διπάνηρ , δαηρ , πολυ- 
δάηρ, πατήρ, πολυπάτηρ ζα), ως μή φυλάττοντα 
τό η, βαρύνονται. καί. τό πάν&ηρ και σατυρόφηρ 
άπό μονοσυλλάβων.

Τά εις ειρ υπέρ μίαν αυλλαβήν άσυνή&η 
μεν, τά δε εύρε&έντα βαρύνεται, βλε'χειρ, σά- 
περ, έλεάζειρ, λίγειρ, ελάτειρ, εκατοντάχειρ, άν- 
τΐχειρ. ΐτι καί τα μονοσύλλαβα, οΐον χειρ, 
φ&είρ , εΐρ.

20 Τά εις ωρ πάντα βαρύνονται, νεστωρ, ε- 
κτωρ, καστωρ, άχωρ το τής κεφαλής πιτύρισμα. 
τό μεντοι ίχωρ όξύνεται.

Π ε ρϊ των ε I ς ας πολυσυλλάβων.

Τά εις ας πολυσύλλαβα εκτεταμένου εχοντα 
ΰ5τό α βαρύνεται ή περισπάται. καί βαρύνεται μεν

25) άννίβηρ.

20) ο.ϊνοηάτης pro τιολυτιάιηρ. 
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αίας, θοας' περιβπάται Se αρκάς, πελεκάς. ov- 
δε'ποτε δε οξννεται, χωρίς ei μή ωσιν από παθη
τικού παρασύνθετα. όθεν τό ίμας καί άνδρ/ας, 
ως εκτεταμένου εχοντα τό ας, σημειούμεθα όξννό- 
μενα , καί το χαλκοκράς, καί γαλατοκράς, ως άπόϋ 
παθητικού παρακείμενον. βαρύνεται δε τά είς ας 
καθαρόν, αργίας, λοξίας, γοργίας, τό μύντοι 
τριάς θηλυκόν, καί ονοτελλόμενον έχει τό α.

Τά είς βας βαρννονται, βίβας, φόρβας, άβ- 
βας ποταμός, τό δε άκριβάς περιοπάται. 10

Τά είς γας παντα βαρννεται, εί μη από σκωμ- 
ματος, ως έχει 7) το φαγας> γιγας, μιγας. το 
μεντοι φνγας οξννεται, ονκ εχον το α εκτεταμε
νον. σεβημείωται τό ατταγάς περιοπωμενον, όπερ 
καί άτταγην λύγεται. 15

Τα είς όας βαρννεται, εί μη Sia τού όος 
κλίνοιτο η ονναλιλειμενα είη ή νποκοριβτικά, ϊδας, 
βραοίδας^ τό μεντοι θαδάς περιοπάται, μήτρας, 
ζηνάς, πνθάς’ τό δε κερκίδάς από ονναλοιφής.

Τά είς ζας εκτεταμενον εχοντα τό πρό τών'ΐ& 
διπλών βαρννονται, βύζας, ελίξας, άλείψας. τό 
μεντοι νψάς περιοπάται, καί το έξης επί ποοό- 
τητος ον.

Τά είς λας δι ένός λ βαρννονται, εί μη έκ 
συναλοιφής είη' γελάς, νλας, μελας. το μέντοι^Β 
ίλιάς περιοπάται άπό τον ίλέας.

Τά είς δύο λλ εκτείνεται, κόλλας, βάλλας, 

37) ωοπιρ
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χωρίς εί μη επί σκώμματος εϊη, η εχοι τι έντε- 
λέστερον. τό μέντοι πελλάς ό γέρων περισπάται 
επί σκοίμματος όν ? ναι το άλλάς ναι βιλλάς.

Τά εις μας βαρυνεται, τολμάς, άδαμας, εί 
5μη νατά τροπήν εϊη-δωρικήν , ως τό ερμάς, ναι 
τό άρτεμάς υποκοριστικόν. σεσημείωται δέ τό 
ιμάς όςυνόμενον.

Τα εις νας ομοίως, εί μη εϊη υποκοριστικά, 
η επί σκώμματος , έρπννας, ξένας’ μηνάς μέντοι 

ιονάί ζηνάς υποκοριστικά, τό δέ δεχάς περισπάται, 
ότι επιτάσσεται.

©Ζ’ Ετι τά εις ρας μη όντα υποκοριστικά , η 
t ν γ

συναλιλειμμένα^ η μισμα (sic) 28) δηλουντα, ϋΰ- 
ραζ:, ά&υραςΖ9), πυϋαγόρας. τό μέντοι μήτρας, 

ιόήράς) τετράς, βοράς περισπάται. τό δέ τετράς, 
όος 3O)j συστέλλεται.
4, Τά εις ας συν&ετα πάντα βαρυνεται, παι- 
δοπίπας, ευφαρέτρας. τό μέντοι χαλκοκρας 3Ι) όξν- 
νεται άπό του πα&ητικοΰ παρακειμένου συντείλέν. 

2οτο φιλοπελάς, καί φινιβορράς τον των απλών
έφΰλαξεν τόνον.
/ Τά εις ας συνεσταλμένα άρσενικά καί &ηλυ- 
χά ο^υνεται, καί διά του δος κλίνεται, ό φυγάς 
καί 'ιγυγάς, ό αρκάς καί ή αρκάς, δυάς, τριάς.

■ \■' >.; .. ί . ■■

, y
λ8) ιμμινμα pro μιαμη, 

’[))
3ο) τιτνάδοΐ pro 5ος.
3ι) χαλχοχραί.
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το μεντοι μύγας καί λάας ως συστελλόμεναϊ2) βα- 
ρύνονται.

Πάν ουδέτερον εις ας βαρύνεται, γύρας, γή
ρας, δύπας, δύμας, ούβας.

Β ι β λ ί ο ν γ". 5

Ώάν όνομα δισύλλαβον άπλούν, εις ης κα- 
-θαρεύον άσυνάλειπτον βαρννεται, εί μη έ'χοι προ 
τύλους μόνον τό υ, ναίης, δάης, κλύης, βαρυης31)^ 
τό δέ ρυης περισπάται έχον τό υ, οίσπερ και το 
&υής, κνής, ίσοσνλλάβως κλινομενα. τα δέ περιτ-^ 
τοσυλλάβως κλινομενα βαρύνονται , λύης λυεντος, 
επί τον λυηεις- καί τό ζαης ως σύν&ετον όξύνεται.

ονατίλλοντα.

Τά εις βης δισύλλαβα παραληγόμενα φωνήεν- 
τι βαρύνεται, κάβης, λύβης, κύβης, κάβης, ίληβης. 
τό δέ κιβής περισπάται άπό του κιβύας.' 15

Τά εις γης δισύλλαβα βαρύνονται, χωρίς εί 
μη τι έκ συν&ύσεως τού καταλελειμύνου εϊη, η πα*  
ρωνυμον έπι&ετικόν. τότε γάρ περισπάται, ότι 
σνναλήλειπται, η βραχεία παραληγοι, ίσοσυλλα- 
βως κλίνοιτο. καί ά μέν βαρύτονα, μύγης, γύγης,^ 
σάγγης, μόργης. τό μύντοι αργής επιθετικόν, 
ώσπερ καί τό άγης σύν&ετον άπο της γης, ό μη 
κλώμενος. τό δέ μογης καί δρόγης ισοσυλλάβους 
κλινομενα περισπάται. καί τρ φθΌγγης, καί το 
αυγής έκ τού αύγύας.

33)
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Τά είς δης δισύλλαβα μή όιά του ους κλινο- 
μένα βαρύνονται, πύδης, άδης, γραδης, μεδης. το 
μεντοι ψευδής καί φραδης έπι&ετικα. και το πο— 
δής καί ροδής περιεσπάσ&η, ότι τό ο παραλήγει.

5 Τά είς ης άσυνάλειπτα βαρννονται, άν&ης, 
σκύ&ης, σεύϋης, λάχης, πάχης. τό μεντοι κριτής 
καί ψαλτής άττικώς όξύνεταΓ καί ετι το ληιστης 
και ληστής. τό δε δεσπότης αρσενικόν, καί το δε
σπότες τληλνηόν.

ίο Τά είς ης δισύλλαβα μή όντα τοπικά ή σνν- 
αλιλειμμένα βαρύνονται, εχοντα πρό τον η ο ή 
ξ, ςερξης, χρύσης, κάσης. τό μεντοι κασής τό 
πιλώτιον ίμάτιον περισπάται. τό δε κισσής όςύνε- 
ται, επί&ετον.

\5 Τά είς νης καί ρης δισύλλαβα απλά , μή εχοντα 
κατ επιπλοκήν σύμφωνον, βαρύνεται’ εί δε τι 
περισπασ&ή , τοντο κατά συναλοιφήν εγενετο , ή 
ιαμβικόν εστι καί ισοσύλλαβον, όσα δέ όξύνεται, 
είς ονς εχει τήν γενικήν ή είς τος. τά βαρύτονα, 

^οπίνης, πλάνης, μύνης, χλούνης, φάνης. τό μεντοι 
στενής, τέχνης, λάχνης, ζαχρής, από σνναλοιφής 
γίνονται, καί τό φανής ιαμβικόν ισοσύλλαβον.

Τα είς ης δισύλλαβα, εχοντα πρό τον η άμε- 
τάβολον μετ επιπλοκής σύμφωνον ετερον, κύρια 

2$όντα ή προσηγορικά, βαρύνεται, μεσίλλης, μάσ&λης, 
μάγνης, πήγρης, οπλής, πετρης, λιμήν τις’ εί τι 
δε περισπασΌή, κατα πά&ος γεγονε- Το μεντοι 
γυμνής, άβλής, προβλής, επιθετικά όντα, ό^ν-
νεται.
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Τά εις ης έπι&ετικά δισύλλαβα , εις ους την 
γενικήν ποιοΰντα, καί μή παρόντα συγκοπήν, όξύ
νεται, ψευδής, πρηνής, ζαής, άλής. τό δέ 
βαρύνεται34)' πληήρης γάρ, ώς ξιφήρης, λιγήρης. 
καί τό άρης, κύριον. 5

34) τό δε πλήρης βαρύνεται.

55) δ«ί pro «f.

Τά εις ης δισύλλαβα κύρια εχοντα υ έν τή 
παραληγούση περισπάται, μυής, ϋυής, κυής. βα
ρννεται δέ τό βρύης, κύης, περιττοσύλλαβα, γύ- 
νης δέ ού κύριον.

Τά εις ης κυρία άπό έντελεστέρου περισπά-\ο 
ται, έρμης, Όαλής, πύλης, ποδής.

Τα παρα τό κλέος έπί&ετα όντα όξύνεται, 
ευκλεής, άκλεής’ κύρια δέ όντα, έν μέν τη έντε- 
λεία βαρννεται, έν δέ τή συναιρέσει περισπάται, 
ήρακλέης ήρακλής. καί τά εις ας35), άρτεμέας άρ-15 
τεμής.

Τά εις ης άπο των εις εις περισπώνται, τι
μής, τέχνης, δάφνης.

Τά εις ης πατρωνυμικά, ή ώς πατρωνυμικά 
βαρύνεται, πηλείδης, άτρείδης, κρονΐδης, εύριπί-2θ 
δης, Θουκυδίδης.

Έτι τά διά του ωδής, ευώδης, πετρώδης, 
δυσώδης.

'Ετι τά πολυσύλλαβα παρώνυμα, ευπατρίδης, 
έπταπόδης. τό δέ εθελοντής άπό του έ&έλοντος,25 
καί έκοντής άπό τού έκόντος, γενικής μετοχής.
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Έτι τά διά του όλης nat ονης , όζόλης, μν- 
ριόνης 36). τό μέντοι ακρινής 37) επίθετου, και εις 
ους την γενικήν έχει.

36) μηριόνης.

3;) άχλιν^Ι.

'Ετι τά διά του ανης κύρια, άριστοφάνης, 
5&εοφάνης. τό δέ έπίίλετον Νεοφανής όξννεται, καί 
τα εις ης περσικά πάντα, άντιφέρνης.

Τά εις της πολυσύλλαβα όξύνεται, τευχιστης, 
όρχιστής, άλφηστής.

"Ετι τά εις αρης, εί μή επί&ετα εϊη, κυαξα- 
ιορης, παντάρης, σωχάρης.

"Ετι τά διά του ηρης, χαλκήρης, χρνσήρης, 
Φυμήρης, φρενήρης, τριήρης.

"Ετι τά διά τού ωρης, δίωρης, λυκώρης, όπερ 
Καλλίμαχος οξύνει.

15 Τά εις της απλά άρσενικά, βραχεία παραλη-> 
γόμενα, βαρύνεται, οίκέτης, οφειλέτης , εργάτης, 
τό εύρετής δέ όξννεται, και το ά&λητης, μαϋη- 
τής, ποιητής, ότι έχουσι τήν παραλήγουσαν μα
κράν, τό δέ προπετης, άκρατής, τρίτης, συν&ετα, 

20 Τά εις οιτης ισοσύλλαβα βαρύνεται, δαμοί- 
της, μ εν οίτης, ΰυμοίτης.

"Ετι τά διά τού ατης, το α μακρόν εχοντα, 
μή οντα ρηματικά, βαρύνεται, τεγεατης, σπαρτιά- 
της, έλεάτης 3Β). τό δέ θεατής καί περατής, ρη-. 

ζόματικά όντα, όξύνεται.

38)
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Ετι τά ιτης , του λ μακρού όντας, καί ειτης, 
πολίτης, τεμενίτης, εύρείτης, βαϋ^νρρείτης, καί 
όβα παρώνυμα το υ μακρόν εχοντα, πρεσβύτης, 
άρχύτης, πιδύτης. το μέντοι κωλυτης, μηυυτης, 
ρηματικά καί ου παρώνυμα. 5

39\Έτι τα διά τού εστης, μη ρηματικά, ορέ- 
στης, Θυέστης, ακέστης. το μέντοι κηδεστης καί 
άρχεστης έπι&ετικά όξύνονται.

'Ετι βαρύνονται τά παρά τό όλλω, πανωλης, 
έξωλης, προωλης. ίο

Τά εις ης επίθετα παρά ρήμα σύνθετα εις 
ους ποιούντα την γενικήν όξύνεται, ευσεβής, εύλα- 
βης, θεοφιλής , αύτοσφαγής, πολυδευκής' πολυδεύ- 
κης δέ τό κύριον βαρύνεται. τό μέντοι φιλαλήθης, 
καί μισαλή&ης , καί ενύγΟης, καί κακοη&ης, παρω-ι5 
νυμά είσιν, ού παρά ρήμα.

Τα εις ης κύρια άπό των εις ος ουδετέρων 
σύνθετα βαρύνεται, δημοα&ένης, διογένης, καί τά 
ΐχοντα η έν τη παραληγουση, άπό δισυλλάβου, 
ουνή&ης, κακοή&ης. τά δέ μη τοιαύτα έπί&εταιο 
όξύνεται, εύγενής, άγενης, εύμενης, ευτυχής.

Τα εις της, παρα το έτος καί εργον, οξυνε- 
ται, διετής, τριετης, κλεπτουργης, ναξιουργης.

Τα εις ης άπό των υς7. οξύτονων μέν όξύνον- 
ται, βρι&ύς εμβριθής, βαρύς άβαρι]ς, βαρυτό~2ί 
νων δέ βαρύνονται, πήχυς, τριπηχης, τετραπηχης.

5g) ’Έτι τά διά τοϋ ι»της μη ρηματικά, διομ>ώτηΐ, οτρα^ 
τιώτηζ.

'Έτι τά διά τον ιστηί μή ovra ιπι&ιτικα, όρέατης—·
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Τά είς ης σύνΟ-ετα την τών πρωτοτύπων τα- 
ξιν φυλάττει, έρανιοτης, άρχερανιστής , δανει
στής, μισοδανειοτης , ληστής, αρχιληστής , άπελ- 
λής, φιλαπελλής. σεσημείωται άλη&ης, φιλαλή&ης> 

5κριτής, δ/καιοκρίτης. το όά υποκριτής ον παρά το 
κριτής, άλλα το υποκρίνομαι.

Τά είς της πολυσύλλαβα &ηλυκά βαρύνονται, 
λογιοτης, λευκοτης, ποιότης. σεσημείωται ταχυ- 
τής 40). το μέντας πότης καί εσϋής δισύλλαβα, τό 

ιοδε νημερτής έπΐ&ετον..

4ο) ταχιτης, βραδυτήίϊ α^οοτήζ· καί τα ηα^ α^ηναίοΐί οξύ
τονα, τραχυτήϊ, κοιφοτής' το μίντοί—.

4ι) φνλάττοναι μεν τά.

Π ε ρ I των είς ι ς ονομάτων.

Β ι β λ ί ο ν δ'.

Τά είς ονόματα συνεσταλμένον τό ι εχοντα 
άρσενικά και ίληλυκά και κοινά βαρννεται , όφις, 

ΐ50ϊς, πάίς, μάντις.
Τά είς ις βαρύτονα καί εν τη συνδέσει βαρύ

νονται, μητις, πολύμητις, ίδρις, άϊδρις, πόλις^ 
< φιλόπολις, χάρις, εν χάρις.

Τά είς ις οξύτονα πη μεν εν τη συν^εΰ^ 
^οφυλάττουσι τά 41) φυλάττοντα τό θηλυκόν γένος, 

οκελίς, περιοκελίς, νυχίς, παννυχίς, τά δε κοι- 
νωνούντα άρσενικω γένει μετατι&έαοιν, ελπίς, 
ενελπις, άοπίς, λενκασπις.

\ * “— *

Τα είς ις πατρωνυμικά, η τύπον εχοντα πα-
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τρωνυμίκον , όξύνονται, πριαμις, τανταλις, τυν- 
δαρις, ή του Τυνδάρεω 42 43).

4a) η τοΰ Τυρδα^εω absunt.

43) οτιμείο/οαι pro ο?]μαίηι

pro ιίγγσ.

Τά εις ις υποκοριστικά, εχοντα εν ίσαις συλ- 
λαβαΐς την παραγωγήν, όξννεται, θεραπαινίς, έται- 
ρίς, λνρίς. τό δέ άρις, άπό του ίιρι γινόμενον,5 
βαρυνεται·

Τά εις ις έσχηματισμένα άπό βαρυτόνων μελ
λόντων ή δευτέρου προσώπου του παθητικού πα
ρακειμένου βαρΰνονται, ποιήσω, ποίησις, γνώσω, 
γνώσις, πραξω, πράξις, πέφανσαι, φάνσις, με-ιο 
μΐανσαι, μίανσις. τό δέ άψις σεσημείωται , μα- 
κρον ί'χον το ι.

Τά εις βις- υπερδισύλλαβα όξύνεται ή παρο
ξύνεται. όξννεται τα παρώνυμα και επιθετικά, 
νιοβις, λϋκανβις, περραιβΐς. σεσημείωται τό καλ-15 
λαβές, τά δέ κυρία προσηγορικά, βαρυνεται, άχλα- 
ράβις, καννάβις. σημαίνει 4ϊ) τό καλ) .ις,.

Τά εις γις δισσύλλαβα όξννεται, εί μή άρ- 
χοιντο άπό του γ, αίγίς, μαγις, σεραγίς. τό μέν- 
τοι γέργις βαρυνεται' άπό τον γ γάρ, ωςπερ καϊ^α 
τό γέλγις, τέγγις 44).

"Ετι τά εις ις πολυσύλλαβα, στρατηγις, άλουρ- 
γίς. το δέ άμοργις, ή υποστάθμη, βαρυνεται.

Τα εις -θις δισύλλαβα, εί μή μετάληψιν έ'χοι 
εις άρσενικόν γένος, όξύνεται, πληθίς, άτ&ις, τι-25
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τλίς αδελφή. βεβημείωται τό αίϋις καί κρόΰις 
καί κρά&ις.

'Ετι τά εις ϋις ύπερδισύλλαβα όξύνεται μή 
όντα ονόματα πόλεων αίγνπτίων , άκαν^ίς , κολο— 

δκυν&ΐς. τό δε ταμί&ις καί μενοϋ&ις και τερενού- 
&ις βαρννεται.

Τα εις κις δισύλλαβα όξύνεται, φωκίς, κερ- 
κίς, χαλκίς 45 46)^ πινακίς, φαρμακίς.

45) χ«Λκ«ί· τό dt (fixu pafEtrai' iTt καί τα τριαύλλ»3α, 
ηαλαχ'α.

46) κα* τό βάλις καί μάλις (sic) καί μάΖ:;.

Τα εις λις απλά εχοντα σύμφωνον κατ επι- 
ιοπλοκην ή διπλασιασμόν τοΰ λ όξύνεται, εί μή 

δια τον & κλΐνοιτο, ή πολιν σημαίνοι, φνλλίς, 
κνγκλίς, &νλλίς ό θύλακος, τό δε τράλλις πόλις,' 
και το δελλις το μικρόν σφηκίον διά τον &, και 
τό βάλλις δε βαρύνεται είδος άν&ονς , ό δοκεί 

ι5ποιεϊν άναξήν τον νεκρόν.
Τά εις λις βραχν δισύλλαβα, εί μ ή άπό τον 

π άρχοιτο, μήτε ύποκοριστικα είη, όξννεται, βο- 
λίς, φολίς, σελίς, ψαλίς, πνλίς, νποκοριστικόν. 
τό δε πρύλις βαρννεται, ή εν οπλοις^ όρχησις, 

ζοωσπερ καί ή πόλις άπο τον π άργ^ομενη.
Τά εις λις δισνλλαβα άπο σνμφωνου άρχο- 

μενα, εί παραληγοιτο φύσει μακρά, χωρίς α μα- 
κρον όξύνεται, μηλίς ή μηλέα, δονλίς, δαυλΐς. εν- 
αντιονται το μαλνβδις ή μαχαιρα, καί τό τήλις' 

“}^τό δε τάλις ή μελλέγαμος τό α μακρόν εχει. 'Ετι 
βαρύνεται καί τό βάλις και μάμις και μάλις 4σ).
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jrcu τό ηλις καί ύλις ή ύλία, nat ανλις ή επαυλις, 
αύλίς δε η πόλις όξύνεται.

Τά είς λις υπερδισύλλαβα είς α βραχύ προ- 
παραλήγοντα ή οξννεται ή βαρννεται. καί όξύ- 
νονται, όσα47) τυγχάνει επι&ετιχώτερα , η εχει5 
την πρώτην συλλαβήν χαταληγουσαν εις ν, άφω
νου επίφερομενου , τανταλίς, παν&αλίς, ή &ερά- 
παινα, εγχαλίς' τό γαρ γ εκ του ν' πενταλίς. τά 
μεντοι προσηγορικά η κύρια προπαροξύνονται, βού- 
βαλις, δάμαλις, βαύχαλις. ίο

ΰξίνοντα» μί^ , 5βα.

Τα είς λις υπερδισύλλαβα παραληγομενα η 
βαρύνεται, κάπηλις, χύβηλις, ό πε'λυξ , επηλις, τό 
πτώμα (in marg. manu poster, πώμα) της λάρνα
κας, τρόπηλις, η δέσμη τών σχορόδων, πλην τον 
φασηλίς. 15

Τά είς δύο λλ ύπερ δύο συλλαβάς όξύνεται, 
εί μη έπι&ετιχα παρώνυμα είη γενόμενα από τών 
είς ης, χορυδαλλίς, άναβαλλίς , ή σφαίρα, συχαλ- 
λις, μοιχαλλ'ις, ΰρυαλλίς. τό μεντοι χάβαλλις βα- 
ρύνεται. 20

Τά είς λις υπερδισύλλαβα, εί εχοι εν τι τών 
φύσει βραχέων τό ι βραχύ, όξύνεται, χυφελίς, βα- 
σιλίς, αίολίς. τό μεντοι άζιλις, τό ζι μακράν.

Τά είς λις παρώνυμα, τό ω η διφ&όγγω πα- 
ραληγόμενα, όξύνεται, παχτωλις, αίτωλίς, ίουλίς.25 
τό άγονλις προπαροξύνεται και τό άρτόπωλις.
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Τά εις μις προσηγορικά ύπερ όνο συλλαβάς 
όξύνεται, πυραμίς, σησαμίς, καλαμίς, πλοκαμίς, 
κεραμίς. το δέ άρτεμις, σεμίραμις , χρνσόίλεμις, 
κύρια, και το σεμίς κύριον όν όξννεται.

’ 5 Τά εις νις διβραχέα προσηγορικά όξύνονται, 
κατ ονσίας κείμενα, α η ο παραληγομενα, ρανίς, 
χλανίς , σανίς , όνις, κονίς, τό επί της κεφαλής' 
κόνις δέ, τό χώμα, σπάνις καί φρόνις ούκ επί ου
σίας. τό δε ννις βαρύνεται τό ν εχον , ώσπεο τό 

10κρίνις.
Τά εις νις δισύλλαβα παραληγομενα φωνήεν- 

τι μακρω η έκτεινομένω βαρννεται, μη ύποκοΛ 
ριστικά όντα, όρθώνις, μήνις, νϊνις. τό μέντοι 
φωνίς υποκοριστικόν έστι. ν

15 Τά εις νις 'θηλυκά διφ&όγγω παραληγομενα48) 
όξύνεται, μαινίς, δαυνίς, έπιγουνίς, &εραπαινίς, 
λεαινίς. τό μέντοι εννις βαρυνεται, καί βούνις 
καί χλούνις.

48) παςαΐήγοντα.

Τά εις ανις θηλυκά ύπερ δύο συλλαβάς όξν- 
^νεται, ώκεανίς, τιτανίς, στεφανίς. τό δε νεάνις 

προπερισπαται, και το άδανις προπαροξύνεται, 
καί τό ^ηβανις.

Τά εις ενις καί ωνις ύπερ δύο συλλαβάς όξύ
νεται, εύμενίς, εύγενίς, λυκαωνίς, άμαξωνίς.

ζ5 Τά εις ξις άπό μελλόντων έσχηματισμένα βα
ρύνεται, εξω, έξις, λεξω, λεξις, ψύξω, ψύξις. 
σεσημείωται άψίς οξυνόμενον. τά μέντοι παρώνυ-
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μα όξύνεται, άμαξα, ά μάξις, πύξος, πυξίς, όξος, 
όξίς.

Τά είς πις όιβράχεα από συμφώνου άρχόμε- 
να όξύνεται, πραπίς, κοπις, λεπίς. σεσημείωται 
τό βόπις 49). τό όε όπις από φωνήεντος άρχεται.5

4θ) τρόπα pro βΰπ*ί.

5ο) ιλπ'α abest.

Τά είς πις όισύλλαβα &εσει μακρα παραλη- 
γόμενα, εί μεν άπο συμφώνου άρχοιτο, βαρύνε
ται, μή όντα υποκοριστικά, εί όε από φωνήεν
τος, όξύνεται. βαρύνεται όε ταύτα, τράμπις, σάλ- 
πις, πόλις, κάλπις, Όεσπις, πόρπις. όξύνεται όέιο 
ταύτα μη πληϋνντικως λεγάμενα, ελπίς, άσπίς, ελ
πίς (sic) ί0), εμπίς, τό όε άλπις βαρύνεται. I ι — ■ —

Τα, όιά τού οπις πολυσύλλαβα μη έννοιαν 
εχοντα συνϋέσεως όξύνεται, κεκροπίς, όρυοπίς, 
αί&ιοπίς' τό φύλωπις όε προπαροξύνεται. jg

Τα είς ρις όισυλλαβα υποκοριστικά έννοιας 
εχόμενα όξύνεται, τευκρίς, χειρίς.

Τά είς κρις κύρια μεν όντα βαρύνεται, μά- 
κρις, πρόκρις, άκρις' τά όε μή ούτως, όξύνεται, 
άκρίς, λοκρίς. 20

ΓΤΊ ' ’ t· μία εις ρις εχοντα προ του ρ εν τι των 
φιλών όξύνεται, παλαιστρίς, αύληστρίς, επακτρίς.

Τα είς ρις μετ επιπλοκής μέσου ή όασέος ή 
τού π βαρύνεται · εί όε μή ούτως, όξύνεται, χωρίς 
εί μή σύμφωνον είη όεόιπλασιασμενον, ύβρις, κύ-25 

5
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πρις' όξύνεται de τό νεβρίς, κεόρίς, τό de άγρις 
όεδιπλαοίαοται.

Τά εις ρις ύπερ do ο ουλλαβάς παραληγομενα 
τω α βαρύνεται, κί&αρις, εύμαρις, οεβαρις, καπ— 

5παρις, εί μή εΐη ως ύποκοριβτικά ή πατρωνυ
μικά 3 ή εν τή ποιοτητι 51) ε εχοντα, τότε γαρ 
όξύνεται, μεγαρις, βλεφαρις, &εωρίς, εαρίς.

5ι) τριΓ^ pro ηοιότητι.

5ί) Τα fit ίρις — wMTtfJii absunt.

Τά εις ερις ύπερ dvo ουλλαβάς θηλυκά όξννε - 
ται, άοτερίς, νυκτερίς, τό όε πάτερις καί κε'λερις 

ιοβαρννεται.
Τά εις ερις ύπερ όνο ονλλαβάς &ηλυκά όξύ

νεται, άοτερίς, ννκτερίς
Τά εις νρις μή κατά τροπήν γενόμενα οξύνει 

ται, άλμνρίς, πορφυρίς, άργυρις , ίλλυρίς- το de 
^Ό'άμνρις προπαροξννεται. το de άγνρις κατά τρο

πήν εγίνετο.
7« εις ρις αίγυπτια προπαροξυνεται, βονοι- 

ρις, όοιρις, ηιενυρις.
Τά εις οις άπο μέλλοντος γινόμενα, ή άπό 

ιοόευτερου προοωπου τον παθητικόν παρακείμενου, 
βαρύνονται, ποιηοω, ποίηοις, λυπώ, λύοις, κεκ. - 
οαι, κρίοις. τα μεντοι παρώνυμα χαΐρουοι τή 
οξεία, χρνοης, χρυοίς, νήοος, νηοίς. οεοημείωται 
τό άοις ό ρύπος, απο τού άοης γεγονός.

25 Τα εις τις όιβύλλαβα εχοντα τό ο μικρόν ή 



DE ACCENTIBUS. 55

ω μεγα npo τον τις έπι&ετικά , εί μη παρακει- 
ται άρσενικώ τω εις της, όξννεται, φορτίς, φρον- 
τίς , νοτίς, οντίς, δοτίς, ώτίς. τό όέ πορτις απο 
τον πόρις.

Τά εις τις προ αντον τρελόν εχοντα βαρννε-5 
ται, κλέπτις, ϊκτις ζώον , λάκτίς, ή τρνγων. τα 
δέ όξννεται, νοκτίς, πηκτίς.

Τά εις τις προ τον τις ν εχοντα, σπάνιά 
όντα, τά μέν βαρννεται, σνρτις, τά δέ όξννεται, 
ρνγίς, κνρτίς. 10

Τά εις δνο ττ σπάνια όντα, τά μέν βαρννε- 
ται, οιον παιτίττις , τα δέ όξννεται, τριοττις, 
νεοττίς.

Τά εις στις δισύλλαβα βαρννεται, εί μη νπο— 
χοριστικώτερα εϊη, πίστις, μνήστις. τό μέντοι κι-ΐ& 
στις όξννεται ως νποκοριστικον.

Έτι τα εις στις νπέρ δνο σνλλαβας , ει μή 
επίθετα εϊη, προπαροξννεται, βονβρωοτις , άγρω- 
οτις. όξννεται το ηεραοτίς, λογιοτις, λιβνοτις, ως 
επιθετικά. 2 ο

Τά εις τις πολνονλλαβα ν προ τον τ εχοντα 
μή παρακείμενα τοΐς εις της όξννεται, προποντίς, 
έλληοποντίς, ανΌ-εντίς.

Τα εις ις '^ηλνκά άπό των εις ης αρσενικών 
γινόμενα προ μιας ϊχονοι τον τόνον, ο κννηγετης,ιό 
ή κννηγέτις, ό δεσπότης, ή δεοπότις, ό πολίτης, ή 
πολίτις, χωρίς των άπό τής κοίτης καί πωλώ’ ταντα 
γάρ προπαροξννονται, άκοιτις, παράκοιτις, άρτο-

3 * 
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πωλις, λαχανόπωλίζ. τό οκυθίς όε όισυλλαβουν 
οξννεται, ως τό περσΐς.

Tei είς φις όιβραχεα οξννεται, ραφίς, γλυ- 
φις, στραφίς. εί όε ή παραλήγουσα είη φύσει ί 

όθέσει μακρα έν όισυλλαβοις, παροξύνεται, μέμφις. 
τό όε κηφίς ως εθνικόν όξύνεται, ως καί όελφίς*

Τα είς φις υπέρ όνο συλλαβάς οξννεται, εί 
μη κύρια είη, άσταφίς, κροταφις, έλαφίς. τό όε 
ίερόσφις ως κύριον παροξύνεται.

ίο Τά είς χις οξννεται, εί μη ονόματα πόλεων 
ή νήσων είη, κολχίς, άντιοχίς, παννυχίς. τό όε 
ράχις σεσημείωται. τό μεντοι άτάρβηχις, υόελφις 
επί πόλεων καί νήσων. »

Τά είς ις θηλυκά επί τέλους εχοντα τον τό- 
ι5νον καί είς α ποιονντα την αιτιατικήν όξννονται, 

άσπίς, ρανίς, κρηπίς, κνημίς, άφίς.
Εί όε είς ιν έχουσι την αιτιατικήν, περί- 

σπωνται, βενόϊς, μόλις, τοτΐς, άτεργατϊς.

ΙΙερί τον τόνου τών είς ος όνομάτωι'.

20 Βιβλίου έ.

Τα είς ος καθαρά όισνλλαβα τω α μακρόν 
παραληγόμενα όλίγα είσί, καί οξννεται μεν, όσα 
ον κύρια μη όέ επιθετικά, παος καί πηος, ναός 
καί νηός, λαός καί ληός. το όάος ως κνριον βα- 

ι5ρύνεται, καί το πράος ό'έ επίθ^ετον. το μεντοι
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ταος* 3) παρ' άλεξανδρεΰσιν άντι του μων 53 s4 55} σί- 
οημείωται. τό δε λάος παρά Σοφοκλεΐ από γενι
κής εις ευθείαν μετεποιήΰη.

53) ταώς,
54) μωί.
55) sruS ίνο ανμφωνο»ν.

Τά εις αιος δισύλλαβα, εί μή εΐη κυρία, όξύ
νεται, λαιος, σκαιός τό επί&ετον. οπαίος δε το5 
κύριον, ως μαιος , γραΐος, παΐος.

Τά διά του ανος δισύλλαβα όξύνεται, νάνος,, 
ανος ό ξηρός, τό δε άγαυός τρισύλλαβον.

Τά εις οιος δισύλλαβα όξύνεται, εί μή εΐη 
κύρια καί πυσματικα , καί τό ο πλεονάζει εν τήιο 
αρχή, σμοιός επί&ετον , σκλοιος ό οκολιός, δοιός, 
γλοιός επί κόπρου, βοιός, κλοιος. τό ποιος, τοϊος, 
οΐος ό μόνος βαρύνεται, ως πυσματικα. καί τά 
κύρια δε ομοίως, μοϊος, βοιος, κοΐος. οίος δέ ό 
δήμος τής αττικής όξύνεται. ι5

Τά εις ειος δισύλλαβα επι&ετικά βαρύνεται, 
λείος, μεΐος, κεΐος, {λείος, πλεΐος. το δέ νειός 
αρσενικόν καί μονογενές.

Τά εις ος κα&αρον δισύλλαβα παραληγομενα 
τω ι μακρόν άρχόμενα άπό τού ενός συμφώνου 
βαρύνεται, πΐος, χίος, δϊος, &ρϊος, φϋΐ&ς. τό 
κριός σεσημείωται.

Τά εις ιος τό δίχρονον εχοντα βαρύνεται, 
οάος, ΐος, τίος, ΐος ό μόνος, βίος ή ζωή. βιος 
δε τό τόξαν. τό δε νυός ή νύμφη όξύνεται. aS
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Τά διά τον οος και εος δισύλλαβα άπο σνμ- 
φωνον άρχόμενα και μή μόνον τον {λ βαρννεται, 
νοος , γόος, ρόος , πλόος, Ό-ρόος, νέος. το δέ 
έο *6} όξύνεται' άπό φωνήεντος γάρ' και το &εος, 

5ως άπό τον & μόνον.

56) tos.
5;) ίλιόί.

Τα εις ωος μετά προςγεγραμμένον ι δισύλ
λαβα βαρννεται ή προπερισπάται, κωος, σώος, 
λωος. το δέ κλωος άπο τον κλοιός όξννεται, και 
ετι τό ζωός.

ίο Τά εις ηος σπάνια όντα όξννεται, οιον ήός.
Τα εις ος τρισνλλαβα απλά τω α μονω πα- 

ραληγόμενα όξννεται , εί μή ή τρίτη άπό τέλονς 
φνσει η &έσει μακρα εϊη, η κατά διάστασιν σύμ
φωνον έ'χοι, αγλαός, άλαός, δαναός. τό δέ γόαος 

ι5έκ τον γόης γέγονε.
Τα εις λεος τρισνλλαβα απλά όξννεται, μη 

όντα κτητικά, η διάφορον τονον σημαίνοντα, ει
λεός ί7) η κατάδνσις, φωλεός, κολεός, μαλεός. έλεος 
τό κύριον, έλεος δέ το προσηγορικόν, τό δέ τέ- 

ιολεος καί τέλειος κτητικά.
Τά διά τον εος παροξύνεται η κτητικά εϊη, 

ρητέος, πρακτέος, ά&ροιστέος. τό δ' έτεός όξν- 
νεται.

Τα δια τον αλεος παράγωγα νπέρ τρεις συλ- 
ιόλαβας έστι καί προπαροξννεται, χωρίς εί μή έν

δειαν έχη ι τού άπο κτητικόν ονόματος, οιον νη- 56 
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γαλέος, αύλεος, βμερόαλέος , θαροαλέος^ προβκει- 
ται εί μη έχη tvdsiav τον ι από κτητικού όνομα- 
τος} όια το όεόάλειος , όαιόαλέος, κονιοάλειος, 
κονιβαλέος. όοα di παροξύτονα από των κτητικών 
έγένετο, κατ' ένόειαν του ι, και προπαροξννονται,^ 
οιγαμεμ^όν ος, εκτόρεος, νεοτόρεος y τέλεος, Χ^λ- 
κεος, χρύοεος.

Τα εις ος νπερ όνο βυλλαβάς τω η παραλη- 
γόμενα τό αίζηός έοτίν όξυνόμενον. (sic) τό γάρ 
παληος καί άρχηος κατά τροπήν τής αι όιφθογ-ιο 
γον έγένετο καί προπαροξννεται. τό όε όρηος καί 
αντο παροξύνεται κατά τροπήν τής αι όιιρ&ογγου 
γεγονος. τό ό'ε εχένηος καί πολύνηος παροξύνεται^ 
σύνθετα γάρ.

Τά όιά τον όιος προπαροξύνεται,. ει μή τρι—\$ 
βνλλαβα όντα τριβράχεα ενρε&ώοι} καί προπα- 
ροξύνονται προς όιαστολήν κυρίων καί έπι&ίτων, 
όίςπερ έχει το ρόόιος καί 5Β) οχέόιος. τά όε προ
παροξύτονα ταΰτα, ίόιος, άίύιος, μεμχρίόιος, παν- 
ρίdιoς> άρμόόιος, ννμιρΐόιος. οεοημείωται τό εύω-20 
όιος όξυνόμενον.

Τά dia τον ιονιος *9) προπαροξύνεται,. κι- 
Φαιρωνιος; μαραθώνιος, άπο'Τκώνιος.

Τά είς νιος καθόλου ύπερ τρεις ονλλαβάς 
προπαροξύνεται 3 κιθαρώνιος3 μαραθώνιος,. (sic)6Q)25

58) poitof inv^tov καί.

5g) ω^ος.

ίϊο) χι&αΐ(ιώνιο(, μα^η9ο>νιοί absunt. 
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ελευσένιοςβίσαλαμίνιος. τό δε κλονίος προπα
ροξννεται * 62) τρισνλλαβον όν. καί τό μονιος όξν- 
νέταν ως κύριον καί τρισύλλαβον. εί δε τό ν πλεο- 
ναση, προπαροξννεται' μοννιος γάρ.

6ι) tlevaivtot.
62) παροξυνιται.
63) φρν/ίοί it το χνριος.
64) νηϊο! pro νήΐος.

5 Οσα άπό τον ξ ή ρ γίνεται διά τον ι βρα
χέος, προπαροξύνεται, εί μή διαστολή κνρίον γέ- 
νοιτο , εν τρισνλλάβοις καί τρισιβραχέσιν , ωςπερ 
το (ρρνγίος, φλεγίος. και προπαροξννεται δε ταΰ- 

ταj ΰρηίκιος, κιλίκιος, ιγαιόκιος, μακάριος, σω— 
ιοτηριος. το δε ίλλυριός ούκ άντίκειται.

Τα δια τον ιος έ&νικά ή τοπικά προπαρο- 
ξννονται, θαλάσσιος , εντόπιος, ενδάπιας. τό δε 
χλωριος καί ^αλαμιός ό κωπηλάτης.

Τα άπο των εις ος διά τον ιος προπαροξν- 
ιδν.εται σννεσταλμενον του ι, εί μη τρι βραχέα επι 

κυρίων εϊη, πολέμιος, ποτάμιος, μίσίλιος, ρΰ&μιος, 
δέσμιοζ, (ρρνγιος, κύριος63), παροξύνεται.

Τα διά τον σιος καί τιος προπαροξννονται, 
εί μη κνρια εϊη καί τριβράχεα, άσπάσιος, πρν- 

^ομνησιος, ταλάντιος, &αλάττιος. τό δε πλησίος 
καί αντίος, σκοτίος, κλντίος, τριβράχεα, καί τό 
φρασίος.

Τα δια τον ιος κα&αρον προ τον ι η η ω 
εχ,οντα προπαροξύνονται, νηίος64), δήϊος, γηϊος, 

ιΒλωϊος, πατρωίος. τό άσκληπιός όξννεται.
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Τά εις λιος ύπερτρισύλλαβα παροξύνεται, εί 
μη ορνέου κατηγοροίη , ένάλιος, δασάλιος , ο διο~ 
νυσος, θεμέλιος. τό μεντοι λαλιός, πελιός ό πο- 
λιος, σκολιός. φάλιος ό λευκομέτωπος ως τρισύλ- 
λαβον όξύνεται. τό δέ έγολιός, ερωδιός, έδωλιος,ύ 
βαμβυλιός , ώς επί όρνεων κατηγορούμενα όξύ
νεται.

Οσα είσί μονογενή άπό ενεστώτων γινόμενα 
εις ιος, μη εχοντα εν τη τρίτη δύο σύμφωνα κα- 
τα διάστασιν, προπαροξύνεται. αιτώ αίτιος σ«σ^-10 
μείωται.

'Ετι καί τά άπό μέλλοντος γινόμενα, όρ&ω- 
σομαι, όρ&ώσιος, άσπάσομαι, άσπάσιος, φυλαξο- 
μαι, φυλαξιος. τό μέντοι πλησω πλησίος, καί το 
δέξομαι δεξιός, καί έφομαι έψιός. 15

Τα δια τού ιος τρισύλλαβα, εί έχοιεν υ εν 
τη πρώτη συλλαβή, προπαροξύνεται, εί μ ή τις 
διαστολή είη, η κύριον ύπαρχοι τρίβραχυ, κύριος, , 
κυπριος, τύριος, μύλιος, πύλιος, φρύγιος. τό τυ- 
χίος, φρυγίος, πλυτίος, κλυτίος, σκυφίος, παρο-2θ 
ξύνονται ως κύρια.' μυρίος ό ώρισμένος άρι&μός, 
μυρίος ό άόριστος, καί νύμφιος οίκος προπαροξύ- 
τονον, νυμφίος δέ ό γαμέτης παροξύτονον.

"Οσα άπό επιρρημάτων παρηκται δια τού ιος, 
προπαροξύνεται, πρωί πρωϊος, όφέ όψιος, νοσφινζ5 
νόσφιος, ίφι ίφιος, άεί άΐδιος, ρέα ρηίδιος. σε- 
σημείωται άντιν άντίος, σχεδόν σχεδίος, ώς κύριον.

Τά διά τού ιος τρισύλλαβα κυρία, εχοντα 
την τρίτην μακράν, προπαροξύνεται, μουλιος, βάκ- 
γ,ιος, σέργιος. τό δέ έρχίος παροξύνεται. ζο
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Τα είς /ος ύπερτρισνλλαβα επί άλογων ζωων 
οξννεται, αίγνπιος, χαρανδριός , ερωδιός. το δε 
σκόρπιός, κνβΐος, παροξύνεται ως τρισύλλαβα.

Εξαιρετως τα είς ος κα&αρόν νπερ δνο συλ- 
όλαβας, τώ ο μονω παραληγοντα, προπαροξυνονται. 
τά δέ πολλά σύν&ετα παροξύτονα τε καί προπαρο
ξύτονα. καί παροξύτονα μεν τλνοσκόος, λαοσσόος, 
βροτοσσοος’ προπαρνξύτονα δε τρόχοος, δυσηκοος. 
νυν δέ περί τών απλών διαληψόμε&α.

ίο Τα ώςπερ εντελή τών είς πλους ληγοντων απλά 
όντα παροξύνονται, διπλόος, τριπλόος, άπλόος. τό 
δέ πρωτόπλοος καί άλίπλοος προπαροξννεται, ότι 
μη απλά, τό δέ ά&ροως παροξντονον το άμα ση
μαίνει’ τό δέ όξύτονον τό άφωνον.

15 Τά διά τον οος κύρια προπαροξννεται, σι- 
στοος, πίροος, ά&οος ό καί ά&ώος. το δέ όγδοος, 
εί καί έπΐ&ετον, προπαροξννεται' επειδή τα είς ος 
τακτικά βαρύνεται, απεσταλμένων τών είς στος, 
έβδομος, όγδοος, εννατος, δέκατος, το δέ είκο- 

2οοτός, τριακοστος, καί τ αλλα οξννεται. καί το 
όλοός οξννεται άπο τον όλώ.

Τα είς ος κα&αρόν νπέρ δνο συλλαβάς, τη ω 
δκγ&όγγω καταχρηστική παραληγόμενα, προπερι- 
σπάται, πατρώος, ηρώος, άχελώος, αίδώος. το 

25δέ κολωός οξννεται άπο τον κολοιός. το μεντοι 
λαγωός καί πατρώος όξύνονται, διότι ούκ εχονσι 
τό ι προςγεγραμμένον.

Παν είς ος κα&αρόν υπέρ δύο σνλλαβάς τη 
αι δκρ^ογγω παραληγομενον, εί άπο όξυτονονμέ- 
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τον θηλυκού γενοιτο , προπερισπάται, αρχ’7 αρ
χαίος > άλκη άλκαΐος , κορυφή κορυφαίος, τό μέν- 
τοι επιπόλαιος ούκ από τον έπιπολής παρήκται, 
άλλα παρά τό επιπολάζω’ πλην οί πλείους αυτό 
περισπώσιν. 5

Τα εις μαιος προπερισπάται, εί μη διαστολή 
γενοιτο ή κύριον εϊη σύν&ετον, πυγμαίος, ρω
μαίος, πτολεμαίος, έρμαϊος. τό δέ ερμαιος κύριον 
προπαροξννεται, και τό φιλορωμαιος σνν&ετον όν. 
το δέ τίμαιος σεσημείωται. 10

Τά διά τον αιος ύπερτρισνλλαβα περισπάται, 
εί μη διαστολή τις εϊη, η σύν&ετον ύπαρχοι, ά&η- 
ταίος, είρηναίος, άρουραίος. τό έρυσίχαιος προ- 
παροξύνεται, τό δέ ά&ήναιος κύριον προπαροξν
νεται εις διαστολήν. 15

'Ετι τά δια τού δαιος περισπάται, ίουδαίος, 
χυδαίος, χαλδαϊος.

Έτι τά δια τον αιος έ&νικά , άδηναίος, Θη
βαίος, ρωμαίος, σεσημείωται τό άχαιός ,όξννόμε- 
τον , και τό έρυσίχαιος προπαροξννόμενον. 2α

'Έτι τά τρισνλλαβα άπό α ψιλού μενού άρχό- 
μενα, άλκαΐος, άλκμαίος.

Έτι τά διά τον λαιος, ύλαϊος, βονλαΐος, θη
λαίος. τό δέ δείλαιος καί φυλαιος προπαροξννεται.

'Έτι σημειοννται τα έν αρχή πρό&εσιν εχον->5 
τα, επιπόλαιος, η άπό επιρρήματος, όίςπερ τό 
παλαιός άπό τού πάλαι, καί τα κατα διαστολήν 
γινόμενα, παλαιός το κύριον, παλαιός δέ το επί— 
-(λετον.
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Τα από επιρρημάτων προπερισπωνται, χύδην 
χυδαίος, άντην άνταίος. τό μέντοι μύτην μάταιος, 
καί το βέβαιος παρά τό βέβηκα. τά δέ παρώνυμα 
παρ' ουδετέρων γινόμενα όξύνεται, γήρας γη- 

δραιος, κράτος κραταιος, ρέα αραιός.

Τά εις ειος καθαρόν τρισύλλαβα εχοντα έν 
τη τρίτη η, προπαροξύνεται, θηρειος, μηλειος, χη- 
τειος, κηλειος, ό καυστικός. τό μέντοι ήλείος, 
ηθεΐος , προπερισπάται, ουκ άπο συμφώνου άρχό— 

ιομενα. το δέ κτητειός, πληνειος, όξύνεται ως κύ
ριον’ και τό μήδειος κύριον προπαροξύνεται.

Τα εις ειος επιθετικά τρισύλλαβα, εχοντα την 
πρωτην φύσει ή θέσει μακραν, πλην των έχόντων 
τό η, περί ων εϊρηται, καί των έχόντων έννοιαν 

ι5τοπικην , προπαροξυνονται, γλαυκειος , δούλειος, 
χρύσειος, δούρειος, χοίρειος. το μέντοι όλμειός, 
όρνειός, σπερχειός , σπονδείος , δαρειος , ως κύρια, 
όξύνεται. τό δέ παιδείος ό παιδικός προπερι- 
σπάται.

20 Τα εις ειος τρισύλλαβα κυρία, καί τα, πλείω 
ονόματα ποταμών όξύνεται, σπερχειός, άλφειός, 
πηνειός, κητειός, έπειός. τό δέ άρνείος και δαρείος 
προπερισπωνται. προπαροξύνεται δέ ταΰτα, ίττέ- 
ρειος, άσκάτειος. τό δέ δαρδανειός όξύνεται.

25 έ^ικά προπαροξύνε
ται, εί άπό βραχείας άρχοιτο, βρότειος, τέλειος, 
φλόγειος, λύκειος, βόειος. τό δέ έπειος κύριον, 
τό δέ φατειός κατά πλεονασμόν έσχε την δί
φθογγον.
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Τα είς ειος ύπερτρισύλλαβα, μή πλεοναζούσης 
τής ει διφθόγγου, προπαροξύνεται, αίάντειος, όμή- 
ρειος, γαληνειος , ίππάρχειος. το δε άδελφειός 
απο τον αδελφός πλεονάζει τό ει. τα μεντοι προ
περισπώμενα από τών όμηρου λε'ξεων εύρεθύνναό 
ταύτά είσι, πρυτανείος , εταιρείας, μεταλεϊος, γυ
ναικείος, άκατεΐος.

Τα είς οιος υπερδισύλλαβα προπερισπωνται, 
εί επιθετικά είη ή κυρία, όμοφωνούντα τοίς επι- 
θετοις, άλλοίος, αίδοΐος, όμοιος, γελοίος, παν-ιο 
τοϊος. τό δε φλοιός δισύλλαβον , καί τό κλοιός 
προσηγορικόν.

Τά εις ος καθαρόν εχοντα δίφθογγον την διά 
του ν όξύνεται, επιθετικά όντα, ούκ εθνικά, ά- 
κουος καί έπακουος, αγαυος καί τό κύριον καί τοι5 
επίθετον. προσκειται, εί μη εθνικά είη, αλλά κύ 
ρια, οτι ταύτα βαρννεται^ άκάλαννος, πείθραυσος, 
άραυος.

Περί ιών είς βος, είς γος, καί τών καθεξής

μέχρι των είς μος. 20

Β ι β λ ί ο ν ς.

Τά είς βος δισύλλαβα κυρία ή προσηγορικά 
βαρύνεται, όλβος, λίβος, λεσβος, φλοίσβος, θαμ
βός, τό μονογενές τάρβος. σεσημείωται τό όλβος 
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κύριον παροξυνόμενου , ωςπερ λοβός, οπερ μέρος 
του ήπατος έστίν. 6ί)

Τά εις βος δισύλλαβα επιθετικά όξύνεται, στρα
βός, ραιβός, ό μή όρ&ός, και κωβός.

$ Τά εις βος κύρια ή προσηγορικά ύπερ δύο 
συλλαβάς προπαροξννεται, άραβος, κόραβος, ίαμ
βος, κάραβος, σάραβος, άττελαβος , υπέρ οι ατ
τικοί παραλογως όξυνουσι.

Τά εις βος έπι&ετικά ύπερ δνο συλλαβάς, εί 
10μή τό η παραληγοι ή σνν&ετα εϊη άπό των εις 

βος ληγόντων, όξύνεται, έρεμβός, κολοβός, βου- 
φορβός, ίπποφορβός. τό δέ έφηβος, άηβος παρα- 
λήγονσι τω η. το δέ φιλόκοιβος σύν&ετον.

Τά εις γος δισύλλαβα εχοντα την προ τελονς 
ιόσνλλαβήν εις σύμφωνον λήγουσαν , προσηγορικά 

όντα ή κύρια, βαρύνεται, πύργος, σπόγγος, φόγ- 
γος, γόργος τό κύριον, γοργος δέ τό επί θετόν. τό 
δέ σαγρος ό ίχ&υς όξννεται.

Τά εις γος εχοντα την προ τελονς σνλλαβήν 
ζοείς σύμφωνον λήγουσαν, επιθετικά όντα, εί μή έν

νοια τις ύπαρχοι συν^έσεως, όξύνεται, γοργός, αρ
γός. τό μέντοι σάγγος65 66) βαρύνεται, και τό μάρ- 
γος σύνθετον άπό τού μα στερητικού καί τού ερ- 
γον' ό γάρ τοι μάργος67) ούδέν άγαμόν εργάζεται.

65) ϋίαημιίωται τό υλ^οί παροξννόμενον, ore προοηγορεκόν. 
ολβόζ δε τό κύριον, ωςπιρ λο^ο! μίροζ του ijnavot.

66) γάγγοί pro αάγγοί.

67) ό γάρ μάργυϊ.



DE ACCENTIBUS. 47

Τα είς ογος διβράχεα βαρύνεται, λόχος, μά
γος, 'ψόγος.

Τα dia τον άγος διβράχεα επιθετικά , και 
μη εθνικά, βαρύνεται, φαγός, κραγός. τό δέ 
κραγος ό κρανγαστικός βαρύνεται, και τό μάγοςό 
εθνικόν.

Τα εις γος δισύλλαβα φνσει μακρα παραλη- 
γομενα όξύνεται, εί μή κύρια εΐη, λοιγος, φηγός, 
το δέ λόγος κύριον.

Τα εις γος υπερδισύλλαβα βραχεία παραλή-^ 
γόμενα προπαροξύνεται, παταγος, έλεγος, ο 
θρήνος.

Τα είς γος τρισύλλαβα άρσενικά φύσει η 
'θύσει μακρα παραληγομενα, μή διπλασιαζόμενου 
τον σ, όξννεται, χωρίς εί μή κύρια εϊη καί εν-1^ 
νοιαν σννθέσεως εχοι, άρηγός, πελαργός, άμολγός, 
βροτολοιγος. το δέ άμολγος προπαροξύτονον επί τής 
νήσον, ονκ αρσενικόν, καί τό όμαργος σύνθετον, 
άπό τον όμον καί τον αργός’ έστι δέ όνομα κννός.

Τά είς δος διβράχεα άρσενικά καί θηλυκά^» 
βαρύνονται ’ εί δε τι όξννθή, τοντο θηλυκόν προς- 
ηγορικόν ενρέθη τω ο παραλήγον’ λάδος, άδος, 
κάδος, τό μέντοι οδός καί σποδός όξύνεται ως 
θηλυκά.

Έτι τά είς δος δισύλλαβα όξννεται, όδός,20 
ύποδος, ονδος. το δέ φρούδος άπο τον πρόοδος 
σύνθετον, καί το μήδος εθνικόν, σεσημείωται τό 
κοίδος παρά Μακεδοσιν ό οίκονομος, καί τό χλί- 
δος προπερισπώμενα.
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Τά εις όος άρσενικά, φύσει μακρα παραλη- 
γόμενα, βαρύνεται, μήόος, νίδος, ζεύγος. το μεν- 
τοι καυδός &ηλνκόν , ωςπερ καί τό μανόος.

Τα εις όος δισύλλαβα εχοντα πρό του ό σύμ- 
5φωνον βαρύνεται, όγδοος, ράβδος, αςδος, στήλη 
λι&ίνη.

Τά εις όος δισύλλαβα εχοντα προ τον ό σύμ
φωνον κατά διάστασιν βαρννεται , εί μη εθνικά 
εϊη, λίνδος, σίνδος, πίνδος, νάρδος, μάρόος, αν- 

ιολον είδος, σεσημείωται τό ίνδος ποταμος καί το 
ε&νικόν. τό δέ κονδός επίθετου, καί ό μννδος ό 

f ο \ ' \ 1

68) Post αμφωνοί haec sequuntur: Τα. tii dos νπ{^9ισΰλλα^α 
βραγ,ίίμ παζαληγόμ^να προπα^ύξΰνίταιt άμαχοί, τένιδοι,
κόζνδοί, οπεο οί άτιμοι οξΰνονσιν.

Τά εά δοί ΰτίε^δ^σίλλαβα ίχοντα· κ. τ· λ·

άφωνος. 68)
Τά εις όος ύπερδισνλλαβα εχοντα κατ επι

πλοκήν σνμφωνΟυ^ κυρία' η προσηγορικά βαρύνε- 
ι5ται, μόλυβδος, σμάβαγδος. τό δέ όρνγμαδός όξύ- 

4? ό'· · · r.<»τ*  νεται.
~'ΐσ 'Τά ειςοδος υπερδισύλλαβα φύσει μακρα πα- 

ραληγόμενα κύρια .προπαροξννεται, άοιδος, ενοι·^ 
όος, ειηυος. τό μέντοι άοιδος επίό-ετον. . τό όέ κί- 

2οναιόος προπαροξννεται τφ λόγφ της σνν&εσεως.
Τά εις ζος πάντα βαρύνεται, ίζος, ραΐζος, 

τανζος, τοώζος. τά δέ τριγενη καί τά άπό επιρ
ρημάτων όξννεται, πεζός, χ&ιζός, πρωϊζός.

Τά εις &ος μονογενή δισύλλαβα φύσει μακρα 
ζ5παραλήγοντα μή κοινά κατά γύνος βαρύνεται, μν- 
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θος, κνθος, ζήθος, ξονθος, τό κύριον. τό δε 
στρονθος κοινόν τω γίνει.

Τα είς θος δισύλλαβα μονογενή εχοντα την 
προ τελονς συλλαβήν είς σύμφωνον καταλήγονσαν 
βαρύνεται, πτόρθος, γόνθος, ό κόγχος, γρόνθος,5 
το επί της ανλησεως, σμίνθος ό μνς. τό δε ξανθός 
καί τντθός τριγενη.

Τα είς θος διβράχεα όξύνεται, εί μή τόπον 
δηλοΐεν, νόθος, πόθος, ψόθος, ό ψόφος, μόθος. 
το μεντοι βνθός τοπικόν. ίο

Τά είς θος δισύλλαβα τριγενη παραληγόμενα 
φύσει μακρα ή θεσει, μή προηγονμευον τον σ, 
όξύνεται, άφθός , τντθός, ξανθός, αίθος, ό διά- 
πνρος. τό δε λοϊσθος έχει τό σ. σεσημείωται τό 
πάρθος, καί τό όνθος.

Τά είς αθος μονογενή τρισύλλαβα από βρα
χείας άρχόμενα προπαροξύνεται, ψάμαθος, κύα
μος, καλαθος, καί λέκνθος. το μεντοι αγαθός 
τριγενές. τό δε ορμαθός καί γνργαθος όξύνεται 
άπο μακράς άρχόμενα. 2Ο

Τά είς θος νπερ δύο σνλλαβάς παραλήγοντα 
ι ή ν ή καί φύσει μακρα, προπαροξννεται, εί δε 
τι καί όξύνεται, επιθετικόν εστι, λαπιθος, λέκνθος, 
εριθος, μύκνθος, άκνθος, ή μή τίκτονσα. τό 
δε βοηθός καί κακηθός, ό κάκιστος, οξννεται.

Τά είς θος νπερδισύλλαβα εχοντα κατά τήν 
παραλήγονσαν δύο σύμφωνα μη όντα επιθετικά 
προπαροξύνονται, ερύμανθος, λαβύρινθος, με~

4 
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λανδος, όλυν&ος, τό μή πεπειρον. τό δε όλι- 
σ&ός, ό όλισ&ηρός, όξύνεται, επί&ετον όν.

Τά είς κος μονογενή δισύλλαβα φύσει μακρα 
πααληγόμενα βαρύνεται, φώκος , σώκος , ταυκος. 

ότό δε σηκός όξύνεται. τά δε επι&ετικα όξννεται, 
γλαυκός, λευκός, γραικός.

Τά είς κος δισύλλαβα κύρια , εί εχει την προ 
τέλους συλλαβήν είς σύμφωνον καταλήγουσαν, πλην 
τού κ, 69) βαρύνεται, λάκκος, κόκκος, άρκος, κέρκος, 

υοόρκος. σεσημείωται τό ^ηριγκός. το δε χαλκός 
εχει λ. και τό φολκός έστι τριγενες εχον και 
τό λ

69) κατα^ήγουααν βαςυνιται, μάκκος, ολχος κύριον t λύγ-
V0S; φόρκοί.

Τα tis κοί δισύλλαβα προσηγορικά μη παρασχηματιζόμίνα eii 
&ηλνκόν γίνοί, ei ί'χοι την προ τέλονί συλλαβήν εις σύμφωνον χα 
ταλήγουσαν ι πλην τοΰ κ, κ. τ. λ.

Τά είς κος δισύλλαβα μετ' επιπλοκής συμ
φώνου τού σ άπό συμφώνου άρχόμενα βαρυνε- 

ιόται, .δίσκος, φύσκος, μύσκος. τό δε ασκός άπο 
φωνήεντος άρχεται.

Τά είς κος διβραχεα μονογενή, είτε άρσενι
κά, είτε θηλυκά, βαρύνεται, εί μή διαστολή τις 
σημαινομενου γενοιτο. οΐον κύκλος, πλάκας, πό- 

2οκος, τόκος, σεσημείωται τό φακός όξύτονον. τό 
δε φάκος κύριαν όνομα όρους.

Τά είς κος δισύλλαβα τριγενή όξύνεται, οΐον 
λευκός, γλαυκός, πλην των παραληγόντων τω ω.
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Τά είς κος ύπερ δύο συλλαβάς a παραληγό- 
μενα, ου προηγείται σύμφωνον, η σύμφωνα, κύ
ρια όντα, βαρννεται, λάμβδακος , πίνακος και 
άμάρακος , ίθακος. σεσημείωται το άσακος και 
αλακός καί καλλιακός. 5

Τα είς κος υπερδισύλλαβα παραληγδμενα τω 
α προσηγορικά η επιθετικά όξύνεται, λιθακός, 
μαλθακός, ψητακος, αστακός, φυλακος, ό φύλαξ, 
φύλακος δε τό κύριον, φαρμακός, ό επί κα&αρμω 
της πόλεως τελευτών , φαρμακευς δε, ό γόης, σε-ιο 
σημείωται τό θύλακος, ύσσακος, αίσακος, προ- 
παροξυνόμενα, καί το μαίμακος σύνθετον.

Τά διά τού είς ακος κτητικά όξύνεται, δη- 
λιακός, φρυγιακός, ίλιακος.

Τά είς εκος εν εστιν, άλάεκος, άπο τηςι5 
γενικής.

Τά είς οκος ύπερ δύο συλλαβάς μακρα παρα- 
ληγοντα 7Ο) σπάνια όντα βαρύνεται, εστρηκος, 
μάληκος, πίθηκος. το δε ίωλκος καί άρτισκός 
όξύνεται. πάγαικος, φίλαικος, μίθαικος, σόλοικος,ίο 
μόνοικος τό κατά συναλοιφήν, τό εύβϋοικός επι
θετικόν όν.

Τά είς κος υπερδισύλλαβα, εί παραληγοιτο ι 
μακρω, βαρύνεται, άνικος κύριον, καΐκος, γρηνι- 
κος, φιλικός. εί δε τη ει διφθόγγω, όξύνεται,

70) Τά tit oxoc ΰπιρ 3νο ανλλαβάί προπαροξύνονται, απάνια 
οντα, χάππάδοχοί, σπόρδοχοί. τό ύί ξίνοδόχοί βαρίνίται, χαΐ το 
αίγο^οαχός όξύνεται.

Τά tit οκοί ύπίρ δύο ονλλαβάί μακρα παραλήγοντα χ. τ. λ»
4 * 
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ίαρ^κος. .βοεικός δέ , κελεικός, κεραμεικος. σεση- 
μείωτ-αι τό κάμινός όξυτονον καί εχον το ι μα
κρόν, <άς τό παλικός.

Τά είς ικος κτητικά νπι&ετικά και &ηλνκον 
5 ϊ'χοντα όξννεται, γαλατικός , ιταλικός, πυ&αγορι- 

κός. το δέ άδικος ον κτητικόν, τό δέ ηλίκος καί 
πηλίκος παροξύνονται' οΰ γάρ κτητικά.

Τα είς νκος υπερδισύλλαβα κύρια η προση
γορικά μη εχοντα κατ ίδιαν &ηλνκά κτητικής έν- 

ΊΟνοίας έχόμενα βαρύνεται, ίβυκος, άμμνκος, κάρν- 
κος, ίννκος. τό δέ λιβνκός καί θηλυκός καί άλυ- 
κός όξύνεται θηλυκά εχοντα.

Τά είς σκος ι η ν παραληγόμενα παροξύνε
ται, σατνρίσκος , νεανίσκος , παιδίσκος. το μέντοι 

ι5δαμασκός και άρτηκός όξύνεται, ίωτα ούκ εχοντα.
Τά είς λος διβράχεα βαρύνεται. εί δέ τι ό

ξννεται, διαστολήν πέπον&εν, ή ένεκα τριγενείας, 
πάλος, σάλος, λάλος, φάλος, ϋόλος. τό δέ όλος 
ο όλέ&ριος όξύνεται.

20 Τά είς λος μονογενή ύπερ δύο συλλαβάς μη 
άπό τον χ άρχόμενα εχοντα δίχρονον εκτεταμένου, 
εί μη τις εΐη διαστολή, και βαρύνεται, έλος τό κύ
ριον, ίλός δέ ό διεστραμμένος, πίλος, μΰ&ος, 
στύλος, στρογγύλος. τό δέ χνλός καί χιλός, η 

ζ5τροφή, όξύνεται άπό τον χ άρχόμενα. το δέ ψι- 
χός τριγενές. καί τό νείλος βαρύνεται. καί τό 
δειλός όξύνεται.

Τά είς λος δισύλλαβα κύρια τω η παραληγό
μενα προπερισπάται, οΐον μηλος, βηλος, δηλος, 

5θφήλος,
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νΕτι τά εις λος δισύλλαβα προσηγορικά η 
επιθετικά τω η παραληγομενα , εί έχοι άφωνον 
προ τον η, όξννεται, πηλός, βηλος, ονλος. το 
μέντοι ήλος και ζήλος βαρύνεται, ουδέ γάρ άφω
νον έχει. &

Τά εις ανλος δισύλλαβα μονογενή μή κύρια 
όξννεται, ανλος, δαυλός, καυλός. τό δέ βραύλος, 
πανλος, σαύλος, κύρια, καί τό ναύλος, μη όν κύ
ριον. τό δέ φαύλος επίθετου.

Τα εις λος επιθετικά , εχοντα πρό τον λοςιο 
δίφθογγον την διά τον ν βαρννεται, οιον φαύ
λος, δούλος, ονλος. τό δέ τρανλός όξννεται*  και 
το δειλός προσέτι όξύνεται.

Τά εις δυο λλ κύρια άρσενικά βαρυνονταιζ 
άλλος, τέλλος, μύλλος, ποιητής κωμικός, γάλλος,ι5’ 
ψύλλος τό κύριον, το δέ κυλλός όξύνεται, ως 
επιθετικόν, και το μαλλος, θηλυκόν, όνομα 
πόλεως. 1 ·*··

Τά εις δυο λλ προσηγορικά, εί μή παραλή- 
γοιεν ι, όξννεται, μαλλος, φαλλός, το 7Ι) σίλλος,ζ® 
καί βίλλος, τό άνδρεΐον αίδοΐον, τό κοινώς βιλ- 
λίν, παρά έφεσίοις βαρννεται. σεσημείωται τό 
ψύλλος τό επί τον έθνους.

Τά εις λος μετ επιπλοκής συμφώνου βαρύνεται, 
εί δέ τι εϊη οξυτονον, επιθετικόν υπάρχει, όπλος,Ίό 
βνβλος, βίβλος, όχλος, κόχλος, πέπλος, κύκλος, τό 
δέ τυφλός όξύνεται, επιθετικόν όν, όίςπερ και τό

71) φαλλο'ί, φίλλόί, το.
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στρεβλός, καί έσ&λός. σεσημείωται το μοχλο'ς

Τά είς άλλος τρισύλλαβα μή εθνικά προπα-
ροξυνεται , κρύσταλλος , κίαλλος , όκταλλος , ο 

5 οφθαλμός παρά βοιωτοις. το δε τριβαλλός είλνι- 
κοϋ, καί τδ προβαλλός ή άσπίς όξυνόμενον.

Τα νπερ τρεις συλλαβάς εκφερόμενα παραλη- 
γομενα τω α βαρννεται, εί μή άπο τον η άρχον
τα, ερίβαλλος το μαρωπιον 7Ζ), περΐαλλος τό 

ιοίσχίον , αίγίδαλλος. κραταπαλλός δε, είδος νομί
σματος, καί κορυδαλλός όξύνεται.

Τά είς λλος πολυσύλλαβα, όποίω φωνήεντι 
παραλήγει πλήν τού α, προπαροξννεται, μύσκελ- 
λος, μάρκελλος, κύριλλος, σόφιλλος, δόριλλος. τό 

ιδδε όπτίλλος παροξύνεται. καί τό νεογιλλός εχει 
έληλνκόν.

Τά διά τον αλος, εί εχει την τρίτην από τέ
λους μακράν, προπαροξύνεται, κωδαλος, τάνταλος, 
άρπαλος, ίξαλος, δαίδαλος. σεσημείωται τό όμ- 

ζοφαλός, καί το ίλεσσαλος.
Τά διά τον αλος εχοντα την τρίτην σννε- 

σταλμένην , Φηλνκών εστερημένα , εί μη περιεκτική 
σημασία εκφέρηται, προπαροξννεται, εγκέφαλος, 
πίαλος, φίγαλος, δαμαλος. το δε ίταλος όξύνεται. 

^.Σεσημείωται δε τό μέγαλος προπαροξύτονου.
Τά διά τον αλος υπερδισύλλαβα μετά τον α 

εκτεταμένου βαρύνεται, φάρσαλας, ταβακος.

•JSL) μ,α^οίπιον.
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Τά διά του έλος μονογενή προπαροξύνεται*  
εί μή πάθος τι γένοιτο, άμπελος, σθένελος, πύε- 
λος, κύψελος, άσφόδελος, ή βοτάνη. ασφόδελός, 
ό τόπος ό περιέχων, τό διελός, τό δειλινόν , όξύ
νεται, καί τό οβελός και μυελός. 5

Τά διά τον έλος υπερθετικά υπερδισύλλαβα 
εχοντα τήν τρίτην μακράν προπαροξννεται, άεί- 
δελος, εϊκελος, ευτράπελος , πέμπελος ό παλαιός, 
εί δέ τρισνλλαβα εϊη, επιθετικά μή όντα σύνθετα 
όξύνεται, σικελός, στρεβελός, κεφελος. το δέ ζα-ιο 
φελος, σύνθετον όν, προπαροξννεται.

Τά διά του ήλος ύπερδισύλλαβα μη εχοντα 
ίδια θηλυκά προπαροξύνεται, εύκηλος, τράχηλος, 
κάτηλος. τό δέ ριγηλός έχει θηλυκόν.

Τά διά τού ήλος υπερδισύλλαβα απλά εχον-ι5 
τα θηλυκά όξύνεται, σιγηλός, μιμηλός, απατηλός, 
υψηλός, ύδρηλός.

Τά διά τον ιλος άρσενικά ύπερδισύλλαβα 
εχοντα τό ι βραχύ παροξύνεται. εί δέ τι προ- 
παροξύτονον εϊη, ή παθει ή γένει, ναυτίλος,ίο 
τρωΐλος, ζωίλος, πενθίλος. τό δέ αϊγιλος θηλυ
κόν προπαροξννεται. το δέ κοίλος άπό τού κοίλος 
κατά πάϋος, καί τό μίτιλος ό έσχατος προπαρο- 
ξύνεται.

Τά διά τού ιλος υπερδισύλλαβα, εί έχοι το%5 
ι εκτεταμένου, προπαροξύνεται, εί μή ή τρίτη 
έχοι τό α, ου προκατάρχει σύμφωνον, στρόβιλός, 
είδος όρχύσεως, στρόβιλός δέ ή συστροφή τον
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εσβιλος, όμιλος, πάμμιλος n), άλλί ούκ 
έν συλλήψει τά σύμφωνα. τό δέ καδμϊλος ό έρμης 
περισπάται έχον το α.

Τά είς ολος ύπερ δύο συλλαβάς απλά κύρια 
5 ή προσηγορικά προπαροξύνεται, άσβολος, εύκολος, 

το δέ αίόλος, είτε κύριον, είτε έπί&ετον, παροξύ
νεται. και τό βουκόλος παροξύτονον. τό δέ οβολός 
όξύνεται.

Τα διά τού υλος τρισύλλαβα προσηγορικά , ή 
ιοκνρια, εί άρχοιτο άπό φύσει μακράς, παροξύνεται, 

κροκυλος, άκρύλος, κηρύλος, αίσχύλος, ρωμύλος. 
σεσημείωται το αίτυλος και ογκυλος. το δε αί- 
συλος έπί&ετον έστιν.

Τά διά τού υλος τρισύλλαβα έπι&ετικά απλά 
ιύεχοντα την τρίτην μακραν παροξύνεται, στωμύ- 

λος , αίμύλος, ό πράος, στρογγύλος , άγγύλος, 
καμπύλος. τό δέ αίσυλος προπαροξύνεται ως 
σύν&ετον, άπό τού α καί τού συλώ, ό πολλά 
ουλών.

•ίο Τά είς υλος τρισύλλαβα κυρία όντα, εχοντα 
την πρώτην συλλαβήν μηκυνομενην, παροξύνεται’ 
προΰηγορικα δέ όντα προπαροξύνεται. παροξύνε
ται δέ κύλλος , βακχύλος, χαρμύλος, προπαρο- 
ξυνεται δέ το κόνδυλος, σφόνδυλός, δάκτυλος, 

^5γόγγυλος. το δέ άξυλος καί όξυλος κύρια όντα 
τοΐς προσηγορικοΐς κατά τον τόπον ηκολού- 
&ησαν.

73) χάμμι&ο<;.
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Τά Sta του υλος τριβράχεα, εί έχοιεν έν τη 
τρίτη συλλαβή τό ι, εί μή είη παρωνυμόν έν ίοο- 
συλλάβοις, προπαροξννεται, τίτυλος, ίστυλος τό 
κύριον. τό μεντοι χρεμΰλος καί κρατύλος παρο
ξύνονται ονκ εχοντα ι έν τη πρώτη, τό δέ οτά- 5 
φυλος παρωνυμόν έατι παρά τό σταφυλή. και τό 
αγκύλος κύριον προπαροξύνεται.

Τά διά του υλος ύπερτρισύλλαβα παροξύνε
ται} εί μη έχοιεν έννοιαν συνΟέσεως, οΐον έρωτύ- 
λος, ίαμβύλος. τό μεντοι εύρύπυλος σύν&ετον. χο

Τα δια του ωλος μονογενή υπέρ δυο συλ- 
λαβας προπαροξύνεται, ει μη έχοι προ του αι^ 
δνο σύμφωνα κατ επιπλοκήν, ων το δεύτερόν έστι 
τ , οιον κιμωλος, ενρυσωλος, φασκωλος, ο τλνλακος.

, X ν, >. > (, , » ~ ■ V ' J

καστωλος οε οξννεται, εχον όνο σύμφωνα, ων τοι5 
έν τ έοτί. το μεντοι οπαρτωλος βαρύνεται' τά^ 
γάρ δυο ουμφωνα ουκ είοίν έν ονλληψει, άλλ' έν 
διαοταοει. το δέ αίτωλος τριγενές.

Τά διά τον ωλος υπερδισύλλαβα άπλά ρημα
τικά εχοντα την τρίτην μακράν οξννεται, φειδω-2θ 
λός, αίτωλος, αμαρτωλός. τό μεντοι έωλος, ό 
χθεσινός, προπαροξύνεται, ως παρωνυμόν, και 
την τρίτην βραχεϊαν έχει.

Τά είς λος υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τη 
διά του ν διφΟόγγω προπαροξννεται, δίαυλος^ 
ϊουλος, κούμουλος, ύπουλος.
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HjqI τών είς μος, νος, ξος, πο?.

Β ι β λ i ο ν ζ\

Τα εις μος εχοντα προ του μ το γ όξννεται 
προσηγορικά όντα, νυγμός, φραγμός, τιναγμός, 

5 άλλαγμός, ύλαγμος, διωγμός. σεσημείωται τό 
όγμος, ή τάξις, βαρυνόμενον, και τό ροιγμός προς- 
ηγορικόν·

Τα εις μος πρό τον μ δ εχοντα όξννεται, 
προσηγορικά όντα’ εί δε κυρία εϊη, βαρυνεται. 

ιοόξυνεται δε ταΰτα, άρδμός, σκιαδμός’ βαρυνον- 
ται δε ταΰτα, κάδμος, κύδνος.

Τα εις μος εχοντα πρό του μ & η χ όξΰ- 
νεται, βα&μός, ισθμός, σταθμός, αύχμός. σεση
μείωται τό κρίδμος βαρυνόμενον.

15 Τά εις μος εχοντα προ τον μ τό κ σπάνια 
μεν είσι, καί βαρννεται, οιον λακμος, δεκμος. τό 
μέντοι τρωκμος όξννεται.

Τά εις μος ληγοντα, εχοντα πρό τον μ τό 
τ , βαρΰνονται, οΐον πότμος, πάτμος, λάτμος. 

^σεσημείωται τό ατμός όξννόμενον.

Τά εις μος ληγοντα, εχοντα πρό τον μ τό σ, 
προσηγορικά όντα όξύνεται, μη εχοντα εν τη πρό 
τέλους συλλαβή το σ μονον, εις ο καταληγον, 
βρνσμός, δεσμός, δασμός, δεσμός, χρησμός, 

Ασπασμός. πρόκειται προσηγορικά, ϊνα φΰγωμεν 
τά βαρύτονα κύρια, το κροϊσμος και τό κάσμος, 
ούκ εχοντα τό ο μονον. το δε κόσμος βαρύνεται, 
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καί το κρουσμός όξννεται, καί τό σύνδεσμος προ- 
παροξύνεται σύνθετον, οφθαλμός, τιλμός, ψαλ- 
μος, παλμός, ίνδαλμός. τό δε άλμος τό κύριον 
καί το προσηγορικόν βαρννεται.

Τά εις μος εχοντα την πρό τέλους είς μ κα-5 
ταληγουσαν άρσενικά προσηγορικά , εί άπό της 
πρώτης είη συζυγίας, όξννεται, γράφω γραμμος, 
τρίβω τριμμός, θλίβω θλιμμός. τό δε άμμος και 
ψάμμος θηλυκά. ετι καί τό μνάμμος, ό ε'κγονος, 
βαρννεται, επιθετικόν ον. ίο

Τά είς μος δισύλλαβα τω η παραληγομενα 
κυρία οντα βαρννεται, κρημος, φήμος, πρημος. 
τά προσηγορικά όξννεται, εί μη διαστολή τις είη, 
κημός, η χωνη, τό επιτιθέμενον επί τη υδρία, εξ 
ης αΐ ψήφοι φέρονται, κνημός, ό τραχύς τόποςι5 
των όρέων, δημός, το λίπος, δήμος δε, ό όχλος.

Τά είς αμος μονογενή δισύλλαβα, μή όντα 
τριγενή, βαρύνεται, βράμος, γάμος, τάμος, άμ
μος. τό μέντοι άμός, ό ήμέτερος, καί μηδαμινός, 
τριγενες όν, όξννεται. 20

Τά είς μος δισύλλαβα παραληγομενα τω ο ή 
ε, μη όντα τριγενή, βαρννεται, άρχόμενα άπό 
σύμφωνον ή σύμφωνων, βρόμος, γόμος, τρόμος, 
δρόμος, ρόμος, ό σκωληξ, τόμος, ό τετμημένος, 
τομος, ό τέμνων. 25

Τά είς νμος εχοντα το ν εκτεταμενον δι-*  
σύλλαβα όξννεται, κρνμός, ρνμος, θυμός, χυμός, 
θυμός 74 ) de τό κύριον, ή ή βοτανη. το δέ 
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έρυμός vr) καί επί τον κυρίου καί προσηγορικού 
όξύνεται.

Τά είς ωμός δισύλλαβα προσηγορικά αργό- 
μένα άπο συμφώνου ή τού μ, εί επί ουσίας τατ- 

5τοιτο , όξύνεται, βωμός, ψωμός, ζωμός, &ωμός, 
ό σωρός, τό μέντοι κώμος, ή ωδή, βαρννεται, καί 

Χ ■*  ’ \ Αί V I > β Λ» Wτο μωμοζ απο τον μ καί το ρωμοζ και
βρώμος κύριον βαρύνεται, ώςπερ> τό πώλος.

Τα εις μος δισύλλαβα διφ&όγγω παραλήγον- 
ιοτα, άπο συμφώνου άρχόμενα, όξύνεται, λαιμός, 

λαιμός, τό δήμος 7δ) καί οιμος βαρύνεται.

Τά διά τού αμος τριβραχεα προπαροξύνεται, 
εί μή προηγείται τώ α τό τ , πλόκαμος, κέραμος, 
κάλαμος, θάλαμος, κύαμος, πρίαμος. τό μέν- 

ι5τοι ιταμός καί ποταμος όξύνεται ώς εχοντα τό τ 
πρό τον α.

Τά διά του αμος, εί έχει την πρωτην δέσει 
μακράν, εί μεν κύρια εϊη, προπαροξύνεται, πύοα- 

> - χ -·. ι ' » 2 r χμος, σισαμος' ει οε μη, ο^υνεται, ονλαμος, χι- 
ζοαμός, ή κατάδυσις, φωριαμός, τό κιβώτιον.

Τά διά τού αμος, εί άρχεται άπό δύο σνμ^ 
φώνων, κύρια όντα ή επίθετα, προπαροξύνεται 
άρταμος, ό μάγειρος, όρχαμος, πέργαμος, εμ- 
παμος. τό μέντοι κινδαμός, ό ελιγμός, όξύνεται 

25προσηγορικόν όν.

?5) τό ΰί ί^υμόί.
76) δΰμοί.
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Τα είς μος υπερδισύλλαβα παραληγομενα το 
ε προπαροξύνεται, τηλεμος , εχεμος , πόλεμος , 
άνεμος, τό δέ &ελεμός άπό του &ελημός όξύ- 
νεται.

Τά είς μος άπλά τω η παραληγομενα σπά- $ 
νια όντα προπαροξύνεται, έρημος άττικως77), 
έρίίμος δέ παρά τω ποιητη , ί'ημος. ετι καί τα 
σύνθετα, έβδομος™), εύφημος. , /

άττιχο~{
Ή') κοινώς (sic).
7β) ύ^ιμ,ος pro 'ΐβδομςζ.

Τά είς ιμος ύπερδισύλλαβα προπαροξύνεται, 
άγωγιμος, όφιμΟς^ πρώιμος, ωφέλιμος, άλκιμος. 10

Τά είς ομος ύπερδισύλλαβα προπαροξύνεται, 
κέρτομος, άνδρομος, ό άνδρωδης, έβδομος, Φεομος' 
πλην τού καρατόμος, άγριονόμος , άπο ρημάτων 
αυντε&έντων.

Τά είς υμος εχοντα τό υ βραχύ πρό τούιό 
μος προπαροξύνεται, ελυμος, ετυμος, δίδυμος, 
σόλυμος, ερυμος. τού μεντοι χολυμός χαι ρυμός 
το ν μακρόν.

Τά είς μος τρισύλλαβα παραληγομενα τη οι 
διφ&ογγω, μη παρεσχηματισμενα Φηλυχω γενει,^ 
όξύνεται, χυδοιμός, ά&ροισμός, άφλοιύμός, η 
ταραχή. το δε έτοιμος άττικόν’ τό δε έτοι
μος κοινόν, χαί τό άλύδοιμος, ό ιατρός, προπαρο- 
ξύνεται.

Τά είς νος εχοντα πρό τού ν εν τι των με-^0 
σων στοιχείων, εχοντα θηλυκόν γένος, παροξυνε-
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ται, στεγνός, στυγνός, αγνός, κεδνός. τό μεντοι, 
λάγνος βαρννεται’ ούκ εχει γαρ ίδιον θηλυκόν, 
ωσαύτως καί τά κύρια, κύδνος, πύδνος, καλυδνος.

Τά είς νος απλά εχοντα πρό του η έν τι 
5 των αντιστοίχων όξύνεται, έπι&ετικα όντα και 

μη εχοντα προ του τέλους ορ, πυκνός, κραιπνός, 
τερπνός, στρυφνός, ισχνός' σεσημείωται τό λίχνος 
βαρύτονον, ως συν&ετον παρα τό λίαν χαίνειν. 
τό δέ μόρφνος, ισχνός (sic) 79), ό μέγας, εχει τό 

ιοορ , και τό οκνος προσηγορικόν.

79) ίοχνόι abest.

Τά είς νος μονογενή δισύλλαβα εχοντα πρό 
του νος εν τι των αντιστοίχων , πλην του α, βα
ρύνεται, όκνος, κυ&νος, πέφνος, ύπνος, σίφνος. 
τό δε καπνός όξύνεται εχον τό α.

$ Τά εις μνος δισύλλαβα, εί παραλήγοι α με
τά συμφώνου, βαρύνεται, θάμνος, ράμνος. τό δέ 
αμνός όξύνεται' άπο του α γαρ καί έπι&ετικω- 
τέρου’ άμενος γαρ παρα το μη εχειν μένος.

Τά είς νος δισύλλαβα εχοντα την πρό τέλους 
ζομή φύσει μακράν, μονογενή μεν όντα βαρύνεται, 

ύμνος, σκύμνος, τέμνος' τριγενη δέ όξύνεται, 
γυμνός, σιμνός, στυμνός, ό σκληρός.

Τα είς νος υπερδισύλλαβα κύρια ή προση
γορικά, μή εχοντα ίδια θηλυκά , παροξύνεται, άτυ- 

ϊ^μνος, λύκαμνος, έπίδαμνος, αίσαμνος. τό μέντοι 
έρεμνός έχει θηλυκόν τό έρεμνή, ωςπερ και τό 
έρυμνός, ό κεκαλυμμένος.
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Τά είς όνο νν βαρυνεται άπαρασχημάτιστα 
όντα θηλυκω γίνει , βλεννος, θύννος, κυννος, δα- 
θυννος, άργυννος, τύραννος. τα μίντοι εχοντα 
θηλυκά όξύνεται, εραννός, ό ποθεινός, άργεννός, 
κελαιννός, ερεβεννός. 5

Τά είς ερνος ίταλιωτικά προπαροξννεται, φα- 
λίρνος, πατίρνος.

Τά είς ανος δισύλλαβα κυρία οντα η προση
γορικά, μή εχοντα διαστολήν, βαρυνεται, τανος, 
φανός, τό κύριον, πάνος, ό δίφρος, τα μεντοίιο 
επιθετικά ή προσηγορικά εχοντα διαστολήν όξν
νεται, φανός, τό δε πλάνος βαρυνεται, και τό 
νάνος, ό μικρός.

Τά είς ενός δισύλλαβα , τινά μεν βαρύνονται, 
ενός, ό ενιαυτός, ξένος' τινά δε όξύνονται, κενός, 
στενός.

Τά είς ηνος κύρια ή προσηγορικά βαρύνεται, 
τήνος, φήνος, ό τόπος, ρήνος. τά δ’ επίθετα 
όξύνεται, φηνος, ό λαμπρός, πτηνός, ετι και το 
ληνός, μή ον επίθετον. 20

Τά είς ινος δισύλλαβα βαρύνεται, νΐνος, πι- 
νος, δΐνος, σχίνος. τό δε κλεινός, αίνος, δεινός, 
όξύνεται μή εχοντα τό ι μόνον.

Τά είς υνος δισύλλαβα, εί μη κυρία εϊη, 
όξύνεται, θυμός, ξυνός, γρυνός, ή ρίζα· των ξυ-^ό 
λων ή ξηρά καί παχεϊα, πλυνος.

Τά είς ωνος βαρύνεται, πρωνος, κώνος, ωνος, 
ή τιμή.
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Τά είς αίνος nat οίνος μονογενή βαρννεται, 
αίνος, αυαινος, κόλαινος, οίνος, σχοΐνος. το μεντοι 
κοινός τριγενές, ώςπερ το δελφοινός , μελαινος , 
καινός, αίνος.

5 Τά είς νος διφ&όγγω παραληγόμενα τή διά 
τον ν μονογενή οξυνονται, καυνος, γλαυνος, β αυ
τός , όπερ οϊ άττικοί βαρυνουσι, κρουνος, βοννος, 
κεραυνός, το μεντοι χάννος τριγενες. το δέ πυ- 
ραυνος, ό χυτροπους, προπαροξύνεται.

ίο Τά είς ανος, τον α βραχέος οντος, εί μή 
θηλυκά εχοι, εί μη πρό τον α τό δ ή ε ή ι 
ύπαρχοι, προπαροξννεται, στε'φανος , κλίβανος, 
λίβανος, χοανος. σεσημείωται τό πελανός, ουρα
νός, σικανος. το δέ πιθανός έχει {ληλυκόν. τό δέ 

15δ πρό του α, δια τα άπο του δανος, ότι πάντα 
οξννεται, χωρίς εί μη όφ&είη προ τον δ τό ρ 
καταλήγον, οΐον ήδανός, ό ηδυς, ουτιδανός, έλλε- 
δανός, ό συστρέφουν , ριγεδανος, άπιδανός, έφυλά- 
ξατο κανόνα τό ρ προ του δ ύπαρχον, διά τό 

2θδάρδανος, ίορδανος, ά προπαροξυνονται.

Τά διά του ανος τριγενη όξύνεται, στεγανός, 
ό πυκνός, πιθανός, ό πράος, ικανός, ορφανός.

Τά διά τον μένος μετοχικά οξυνονται, ει 
μή πά&ος τι γενηται παρα την φωνήν, τότε γάρ 

^προπαροξύνεται. τα δέ οξύτονα ταΰτα, στησα- 
μενός, άκεσαμενός, φαμενος, ίαμενός, σωζομενός. 
τό ίάλμενος προπαροξννεται, ως πα&ών, ωςπερ 
καί τό όρμενος, κλυμενος, ίκμενος.
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Τα είς ^og(sic) υπερδισύλλαβα άπλ,ά ή παρα
σύνθετα όξύνεται, εί μή παρώνυμα είη κατά τρο
πήν γένους θηλυκού είς τήν. είς ος κατάληξιν. γε—' 
νόμενα, ή παρα γενικής άναπεφθέντα , ή. παρά 
Συρακουσίοις παράγοιτο καθ’ ομοιωματικήν ση-5 
μασίαν. όξυνονται δέ ταύτα, τυρσηνός, άβυδη- 
νος. τό δέ πανσέληνος σύνθετον , ώςπερ και το 
δύστηνος, δίμηνος, τρίμηνος.

Τά είς ινος υπερδισύλλαβα τό ι βραχύ έχον- 
τα σημαίνοντα μετονσίαν προπαροξύνεται, άρίθι-^ 
νος3°), δάφνινος, φήγινος, πύρινος, ξύλινος, λί- ' 
θΊνος. Τα μέντοι άπό καιρού ή άπό επιρρήμα
τος όξύνεται, οΐον θερινός, χειμερινός.

Τα είς ινος μακρόν τό ι εχοντα, οσα έν ύ-' 
δατι διαιτάται, προπερισπωνται, έχϊνος, κορα-ύ^ 
κϊνος, φωξϊνος, καρκίνος, έχρήν κατά τό προπε- 
ρισπάσθαι ό μικρός βάτραχος, σπάνια δέ τά οξύ
τονα, έρινός, ό έρινεός* 81), και ό χαλινός; ' ι . $

8ο) XQl^lVOt. ■>
81) Ιρινος ό Ιρν&οζ. * '

Τά είς ινος τό ι μακρόν*  εχοντα, κύρια, έ-^ 
θνμκα, ή επιθετικά, ή υποκοριστικών έννοιαν εχον-W 
τα προπερισπωνται, φιλϊνος, κρατϊνος, έχϊνος τμ' ^ς: 
κύριον, λατινος, λεοντϊνος, ρηγϊνος, μαμερτϊνος. 
τό δέ λαρινός όξύνεται. Γ

s . _ __ L ο < <■ ·’ ’■ -- ο
Τά είς εινος υπερδισύλλαβα απλά παρώνυμα 

όξύνεται, φαεινός, σκοτεινός, άλγεινός, βορεινός,25 
ταπεινός τό έπίθετον. τό δέ εύξεινος σύνθετον 
ον προπαροξύνεται.
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Tά είς ενός υπερδισύλλαβα προπαροξύνεται * 
εί δε τι όξντονη&η εθνικόν εύρέ&η, κίνδυνος, πα— 
χυνος, βό&υνος. τό μέντοι βυ&ινός καί μαρναν- 
δινός ε&νικά. τό μέντοι, όμόσυνος άπό μετοχής 

όμετήχ&η.

προοηγορικον
82 ) ιπί&ίτον (sic).
85) τινά ποιοίη.

Τά εις ωνος άπλά ύπερδισύλλαβα όξννεται, 
κοινωνος, οιωνός, γελωνός. τά δέ συν&ετα προ
παροξύνεται, τετράγωνος , άφωνος, άγωνος. το 
δέ κόρωνος κύριον, τό δέ κορωνός προσηγορι- 

ιοκόν 82).
Τά είς ξος θηλυκά βαρύνονται, λίπαξος, άρα- 

ξος, άκρωτήριον, πύξος, ή πόλις καί το φντον. το 
μέντοι ιξός ως προσηγορικόν όξννεται, και το λο
ξός, φωξός, ως έπίϋετα, καί τό καραξός, ώς έ- 

ι5&νικόν.
Τά είς πος δισύλλαβα μΐ] όντα επιθετικά 

παραληγοντα διχρονω η μακρω φωνηεντι βαρννε
ται, ίπος η παγίς, ρνπος, ρωπος, ό παντοδαπός 
φόρτος, κήπος.

20 Τά είς πος δισύλλαβα παραληγοντα διχρόνω 
καταληγοντι είς μ η π βαρννεται, ίπος, κάμπος, 
λάμπος, κνριον’ λαμπός δέ τό έπίΰετον. τό δέ 
καρπός όξννεται.

Τά είς πος δισύλλαβα μη επιθετικά εχοντα 
25ο έν τη παραληγονση μετά συμφώνου η σύμφω

νων, εί μη διαφοράν τινά ποι είη33), η ύποστρέ- 
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φει είς ρήμα τω ε παραληγόμενον, βαρύνεται, 
τρόπος ό τρέπων , τροπός ό τετραμμένος , κόμπος 
τό προσηγορικόν , κομπός τό επί&ετον, τόπος, 
κοπος, κολπος, δορπος. τό μεντοι σκοπός όξύνε
ται, ώςπερ τα επίθετα, λοιπός, γρυπός, πομπός,5 
χαλεπός.

Τά διά του δαπος πάντα παρηγμένα όξύνε
ται, ημεδαπός, ποδαπος, παντοδαπος, αλλοδαπός, 
ότι τα επι&ετικα σννϋετα τω ω παραληγόμενα, 
αίμωπός, κελαινωπός, πολυωπός. ίο

Τα είς πος υπερδισύλλαβα άρσενικά όντα και 
επιθετικά , εί μη παραληγοιτο τω ω, προπαροξύ- 
νεται, άροπος, άναπος, άστέροπος, όλυμπος, ευ- 
ρίπος, χάροπος τό κύριον, χαροπός δε τό έπί&ε- 
τον. σεσημείωται τό άτραπός όξυνόμενον. τά δει$ 
παραληγόμενα τω ώ κυρία η προσηγορικά καί βα- 
ρύνεται καί όξύνεται. τα μεν ούν κυρία από φύ
σει μακράς άρχόμενα οξννεται, οίνωπός, άσωπός, 
όρωπός. σημείωσαι το αίσο^πος. το δε κρίτωπος 
καί μελανωπός κυρία ουκ από μακράς άρχονται.^ο 
τό δε άν&ρωπος προσηγορικόν προπαροξννεται. τό 
μεντοι στενωπός οξννεται προσηγορικόν ον, επί 
&ηλνκοΰ μόνου, έτι καί το άλωπος όξύνεται.

Περί των είς ρ ο g.

ΒιΒλίον η. 2$

Τά είς ρος δισύλλαβα παραληγόμενα τω α 
κύρια όντα η προσηγορικά, βαρύνονται, λαρος, κό
ρος, φάρος, σάρος ποταμος, παρος. τα μεντοι 
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επίθετα όξύνεται, μναρός ύ ήδνς, λαρός ό γλυ
κύς,, ψαρός, βλαρός.

Τα είς ηρος δισύλλαβα κνρια όντα βαρννε
ται, ενήροςΒ4), τήρος, ηρος. τά δέ προσηγορικά, 

5εί μή από συμφώνων άρχοιντο, όξύνεται, κηρός, 
φηρος. τό μέντοι κλήρος βαρύνεται, ώς άπο δυο 
βνμφωνων άρξάμενον.

Τά είς ηρος δισύλλαβα επιθετικά οντα μετά 
•θηλυκών, εί μή άπό ήμιφώνον άρχοιτο, όξννεται, 

^σκληρός , ξηρός. τό δέ λήρος μονογενές.
Τα είς ρος δισύλλαβα παραληγομενα τω ι κύ

ρια όντα βαρννεται, ίρος, πίρος, τίρος, σκίρος τό 
κύριον, εί μέντοι προσηγορικά εί επιθετικά είη, 
όξύνεται, ίρος ό ιερός, λιρός ό άναιδής. σιρός τό 

ιόπροσηγορικον, ό κατωγειος οίκος.
Τα είς ος δισύλλαβα παραληγομενα τω ο βα

ρύνεται , όποτε γίνεται απο τών παραληγομένων 
τή ει δίφθογγο) Β!) ρημάτων, εί μή τις διαστολή 
γένοιτο, σπορος, ότι σπείρω, πτορος ό πταρμός, 

2θ0τι πτείρω, φ&ορος, ότι φθείρω, μύρος, ότι μεί- 
ρω, κόρος, ότι κείρω, φόρος, ότι φέρω, φορός δέ 
ό άνεμος όξντόνως, όρος, είρω γαρ, όρρος τό 8δ) 
άφυλιζόμενον τού γάλακτος, οξντονως τό μέν- 
τοι βορός ό πολλά έσ&ΐων, και τό χορός, καί ό

84) σηροί pro ιΰηροί.

85) rfj tt· η e διφ&όγγω (sic), 

86) οροί δε όξυνόμινον το· 

87) όξυτόνωί »best.
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σορος ο τάφος, καί τυρός όξννεται' ον γάρ γί
νονται άπό τοιοντων ρημάτων, σεσημείωται τό 
δαρος ό δεδαρμένος, εί καί εκ τον βείρω γίνεται. 

Τά είς ρος δισνλλαβα παραληγομενα τω υ 
βραχεί βαρννεται, σνρος, τνρος. εί δε τι 88) εχοιό 
έκτεταμένον , κυρία μεν όντα βαρννεται, κόρος, 
σκόρος ή νήσος, φόρος * μη οντω δε, όξννεται, πυ- 
ρός ό σίτος, τνρος, ξνρός.

88) τι ?hest.

Τα είς ρος μονογενή δισνλλαβα παραληγομε— 
να τω ω βαρννεται, δώρος, βωρος, χλωρός τόιο 
κνριον. σεσημ είωται τό σωρός το πλίθος. τα μεν- 
τοι επιθετικά όξννεται, χλωρός, βλωρος, ό υπο-^ 
λευκός, ζωρός ό μικρός, μωρός, καί μωρός άτ—. 
τικώς.

Τά είς ρος δισνλλαβα παραληγομενα τη αιι5 
διφθόγγω , εί μεν κύρια εϊη, βαρννεται, σφαΐρος, 
σκαίρος' εί δε μη όντως, όξννεται, καιρός, το δαΐ— 
ρος διφορεΐται, ήτοι ό κανστικος.

Τά είς ρος δισνλλαβα τη αν διφ&ογγω πα- 
ραληγόμενα επί έμψυχων τιθέμενα βαρννεται , 2ο 
φλανρος, σανρος, κανρος ό κακός, σημείωσαν τό 
στανρός άψνχον’ καί τό μανρος άπό τον άμανρός 
γεγονεν.

Τά είς ρος δισνλλαβα τη ευ παραληγομενα 
σπάνια βαρντονα, εύρος, πλενρος. το δε λενρόςζό 
επίϋετον, καί νενρός όνομα έθ νους.

Τά είς ρος δισύλλαβα άπλά παραληγομενα τη



;o ARCADIUS

ου διψ&ογγω βαρύνεται, εί μή τις είη κατά όια-' 
στολήν, ούρος ό άνεμος, ούρος, τοπος ο περιό
ριζαν τάς ναύς, φρούρος τό κύριον, φρουρος το 
ιπίϋετον, κούρος, ίλούρος, λούρος πλακούντας εί- 

5δος. τό δέ κηπουρός, και οίκουρός, ως συνίλετα, 
όξύνεται.

Τά είς ρος υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τω 
α, μονογενή ή κυρία, προπαροξύνεται, πίνδαρος, 
πάνδαρος, κόμαρος.

ιθ Τά είς ρος υπερδισύλλαβα δεδιπλασιασμενα 
κατ άρχην, καί την πρωτην συλλαβήν είς ρ κα- 
ταλήγοντα, προπαροξύνεται, βάρβαρος, τάρταρος, 
μάρμαρος, κερβερος, περπερος, βόρβορος.

Τα είς ρος υπερδισύλλαβα παραληγόμενα α 
Ίύσυνεσταλμένω ή εκτεταμένα , τριγενη όντα όξύνε

ται, εί μή δεδιπλασίασται εν τή αρχή, χαλαρός, 
λιπαρός, χλιαρός, ψαφαρος , λαγαρός ό άσ&ενής. 
τό μεντοι φλύαρος προπαροξννεται, ούκ εχον θη
λυκόν , καί τό εγκαρος ή έγκυος.

20 Τά δια τού τερος τρισυλλαβα, εί έ'χοι την 
άρχουσαν μακράν, προπαροξύνεται, φέρτερος, βέλ- 
τερος, κήτερος 89), ύστερος, δεύτερος, τό δε κα- 
τερός (sic) όξύνεται άπο τού κρατερός.

Τά διά τού ερος τριβράχεα τότε βαρύνον- 
ζόται, οτε πυσματικην έννοιαν εχοι, ή εκ δύο προς- 

ωπων εν τι τό κατηγόρημα ποιείται, πότερος, 
πρότερος, έτερος, οΐς ήκολου&ησε καί τό έκάτερος.

8?) ντε ροζ.
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Τά είς τερος ύπερτρισύλλαβα συγκριτικά , ?J 
συγκριτικώς παραληγομενα προπαροξύνεται, κνν- 
τερος, βέλτερος, μελάντερος, όρέστερος. τοντοις 
ήκολούϋησε καί τό κασσίτερος, εί καί προσηγορι
κόν έστι. τό μεντοι αριστερός όξύνεται. 5

I — . — ,. —
Τά διά τον ερος τριγενή όντα καί τριβράχεα, 

όξύνεται , χωρίς εί μη εχοι το τ προ τον ΐ} γο- 
ερός, νοερός, ιμογερός, δροσερός, τρνφερός.

Τά διά τον ηρος ύπερ δύο συλλαβάς, είτε 
κύριά είτε προσηγορικά είτε έπί&ετα, μη εχοντα^ο 
κατ ίδιαν ίληλνκα , προπαροξύνεται, όμηρος, σί
δηρος, φάληρος, τριέτηρος, πενταετηρος, τετρα- 
ιράληρος. τα μεντοι δια τον ηρος ύπερ δύο σνλ- 
λαβας έπι&ετικα εχοντα κατ ιδίαν &ηλνκά όξν
νεται, λαπηρος, αταρτηρος, τνχηρός, όλισ&ηρος.ι5 
ίστεον δέ, ότι το πονηρος καί μόχ&ηρος αεί οί ατ
τικοί αντί τον όξννειν προπαροξύνονσιν, όταν τό 
επίμονον καί έπιμόχ&ηρον σημαίνη. - ---

Τα είς ρος νπέρ όνο σνλλαβας παραληγομενα 
τη ει δκρ&ογγω η μονω τω ι έκτεταμένω βαρύ-ιο 
νεται, καμειρος, όνειρος, πε'πειρος, μάγειρος, 
στάλειρος, σύοειρος 9Ο). τό κανστειρός ον μάχε
ται, άπο γάρ του η έτράπη είς ει.

Τά είς ρος ύπερδισύλλαβα παραληγομενα τω 
ο, σύν&ετα όντα, προπαροξύνεται, κατήγορος, 
σννηγορος, περί ων έν τω τελεί λέξομεν" ννν δέ 
διαληψόμεϋα περί τών έχόντων τον τόνον έν τη 
παραληγούση, άνορος, πάπορος, καταμορος.

go) ατάλιροί) ciotQOS.
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Τά είς ρος νπέρ δνο σνλλαβάς παραληγομενα 
τό ν κύρια η προσηγορικά , μή περιεκτικά, η 
επιθετικά , εχοντα κατ Ιδίαν θηλυκά, προπαρο
ξννεται, πάρσνρος, δίπνρος ό θερμός, μαρτνρος, 

Ζάργνρος. τό δέ άχνρος ό άχνρων παρα αττικοίς 
όξννεται, ως περιεκτικόν, τά δέ εχοντα θηλνκα 
τριγενη όξννεται, λιγνρός, καπνρός, άλμνρός, ό- 
χνρός, εχνρός, εκνρός 91).

Τα δια τον ωρος νπερδισνλλαβα κνρια προ- 
ιοπαροξννεται, -Θεόδωρος , άψωρος, ίσόδωρος. τα 

μέντοι προσηγορικά η επιθετικά καί όξννεται και 
βαρννεται. καί όξννονται μεν, όσα έχει έννοιαν 
τον ωρος ρήματος, θεωρός, νλιωρός, ό γνήσιος 
γνλαξ, ίωρος, πνλωρός. τά δέ βαρννεται, νέω- 

ΐ5ρος, άσχέωρος, μετέωρος, όλίγωρος.
Τα είς ρος νπερδισνλλαβα παραληγομενα τή 

αι διφθόγγω προπαροξννονται, καν επιθετικά ν- 
παρχωσιν , εύκαιρος, άκαιρος. το μέντοι εταίρος 
προπερισπάται.

20 Τα είς ρος νπερδισνλλαβα παραληγομενα τή 
αν διφθόγγω , μη εχοντα {ληλνκά, προπαροξννε
ται, πίσανρος, έπίδανρος, κέντανρος, άνανρος. 
το δέ {λησανρος ως περιεκτικόν όξννεται, ωςπερ 
καί τα τριγενη άμανρος, άφανρός.

25 Τά είς ρος νπέρ δνο σνλλαβάς παραληγομενα 
ον προπαροξννεται, επίκονρος, έπάρονρος ό κη— 
πονρός, έλονρος εθνικόν, μελάνονρος, παλίνονρος,

gi) εχιρόί, nsv&cffot.
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παλίουρος τό φυτόν. σεσημείωται νομίουρος ό την 
νομήν φυλαττων, nae ύλοκουρος ό την ύλην τ ύ
μνων.

Τά είς ρος τρισύλλαβα παραληγόμενα τη ου 
οξννεται, εί εχοι την άρχουσαν μακραν, οίκουρος,ύ 
κηπουρός, τηλονρος ό μακράν ων. τα μεντοι 
προπερισπώμενα δισύλλαβα όράται εχοντα έν τή 
πρό του ου δυο σύμφωνα , η καί πλείω τών χα
ρακτηριστικών της δευτέρας συζυγίας τών βαρυτό
νων, άρκτούρος, άγχούρος, κλαγγούρος, ό κρατι-το 
κός (sic), τό δέ λάμπουρος προπαροξύνεται, καί 
το κέρκουρος είδος πλοίου.

Τά είς ρος δισύλλαβα μετ επιπλοκής συμφώ
νου άρχόμενα άπο της νε όξύνεται, νεκρός, νε
βρός, νεφρός. 15

Τά είς ρος δισύλλαβα μετ επιπλοκές του γ 
βαρύνεται, μονογενή όντα, φάγρος, πάγρος , γό- 
γρος. τά δέ τριγενη όξύνεται, λυγρός, υγρός, 
μείύ ών και αγρός.

Τά είς ρος δισύλλαβα εχοντα δ μονογενίγιο 
βαρύνεται, άνδρος, κοδρος, φαιδρός το κύριον’ 
φαιδρός δέ ό λαμπρός όξύνεται, ώς το καί κυ- 
δρός 92) ό τίμιος, σεσημείωται τό χονδρός όξυνό- 
μενον, ου τό έπίθετον τριγενές ον, άλλα το προς- 
ηγορικόν, είδος έντερου ον. 25

Τά είς ρος δισύλλαβα τριγενη εχοντα δασύ 
πρό τού ρ όξύνεται, νωθρός, σαθρός, ψυχρός,

cp) Λττίρ καί το mitigo!. 
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εχθρός, αισχρός, στιφρός ό συνεστραμμένος, σε
σημείωται τό γλΐσχρος.

Τά είς ρος δισύλλαβα άπό συμφώνου άρχό
μενα όξύνεται, μάκρος, πικρός, μικρός, νεκρός, 

δλοκρος, τενκρος το εθνικόν, τενκρος δέ τό κύ
ριον. το δε άκρος και ίγκρος βαρννεται.

Τα εις ρος δισύλλαβα εχοντα π πρό τον ρ 
μονογενή μεν παροξύνεται, κόπρος, κάπρος, κό
προς, λαμπρός τό κύριον, λαμπρός το επίθετου' 

ιοτριγενη δέ όντα όξύνεται, σαπρός, λεπρός, λν- 
πρός.

Τά εις ρος δισύλλαβα εχοντα πρό τον ρ τό 
τ μονον ή μεθ’ έτερον μη επιθετικά βαρννεται, 
χντρος, λεύκτρος, οίστρος, βόστρος, ϊστρος. τό 

ΐ·5δέ δαιτρος όξννεται, και το οίκτρος, ετι και τό 
φιτρός ό κορμός.

Τά είς δύο ρρ επιθετικά όντα όξννεται, στερ- 
ρός, πνρρος το επίθετου , πυρρος δέ το κύριον, 
ώςπερ καί τό ύρρος.

20 Τά είς ρος υπερδισύλλαβα μετ επιπλοκής 
συμφώνου όξννεται επιθετικά όντα, φαλακρός, 
μολοβρός, έρνθρός. τά δέ σνυθετα της κατά τε- 
λος σννθεσεως νπερβαινούσης μίαν συλλαβήν βα
ρύνεται, δείλανδρος, άνανδρος, ένυδρος, άνυδρος, 

ζόϋπανδρος, φίλανδρος, άϊδρος.

Τά είς ρος υπέρ δύο συλλαβας κνρια όντα 
μετ επιπλοκής συμφώνου προπαροξύνεται, εί μη 
εθνικά είη, μίυυθρος, ερυθρός, χάραδρος ποτά- 
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μος, σκαμανδρος. το δέ οίνωτρός κύριον, άφ ού 
τό εθ-νος.

Τα είς σος δι βραχέα βαρύνεται, θράσος, κά- 
σος, δροσος, πίσος τό όσπριον, μέσος, ίσος, πό
σος, όσος, τοσος 93). 5

Τα είς σος δισνλλαβα τω η παραληγομενα 
όξννεται, κρωσσος s4) ή ύδρία, κνωσσός. τό μέν- 
τοι άπό τον σωσω 9ί) βαρύνεται.

Τά είς σος δισύλλαβα άρσενικά μονογενή πα- 
ραληγόμενα διχρόνω εκτεταμένα) βαρύνεται, ίσοςιο 
τό κνριον, κίνσος, κρίσος τό κύριον, πίσος τό κύ
ριον. το δέ λισός όξύνεται, καί τό μέσος εθνι
κόν, καί το χρνσός.

Τά είς σος δισύλλαβα παραληγομενα διφθογ- 
γω όξννεται, ότε επιθετικά εί'η, ή επί πόλεωςι5 
κείται, παισός πόλις, λονσός , πραισός, ότι όξύ
νεται καί τα επιθετικά δέ , βλαισός, τό μέντοι 
ναίσος βαρννεται, καί το βλαισός κύριον, καί τό 
γαίσος προσηγορικόν, είδος δορατος όν.

Τά είς σος δισνλλαβα εχοντα πρό τελονς σνλ-ζο 
λαβήν είς άμεταβολον ληγονσαν βαρύνεται’ εί δέ 
τι ενρεθη όξννόμενον, τούτο ώφθη εν τη πρό τέ-

g3) ϋοοί, τόσο! absunt.

g4) Τά f<S σοι δισύλλαβα τω ι τταραληγόμενα βαρυνεται t νη- 
σοι, βησοι, μνησο(, ρήσο!.

Τά ίί« oot δισύλλαβα τω ω παραληγομενα όξννεται^
xpojoout κ. τ. λ.

g5) sic.
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λους συλλαβή εχον ι ή α. καί βαρύνεται μεν ταύ
τα, κορσος ό κρόταφος, μ όλβος ό δήμιος, καί το 
σέλινον, μόρβος, χέρσος, ΰάρβος, μύρβος. σεση
μείωται τό πυρσός sc) όξυνόμενον , τό κισσός καί 

5άρσός.
Τά δέ υπερδισύλλαβα εχοντα πρό άμεταβο- 

λου το ά έν τή προ τέλους συλλαβή βαρύνεται, 
βαγαρος, μέγαρος. τούτοις ακολουθεί καί τό ά- 
γά&υροος, είτε κύριον είτε έϋνικόν είη.

ιθ Τά είς σος δισύλλαβα εχοντα καί έτερον σ 
κλιτικόν έν τή πρό τέλους συλλαβή μή κατά πα- 
&ος όξύνεται, βεσσός τό εθνικόν, Όυσσός, άσσος, 
δισβός, τρισσος, κισσός, ωσαύτως καί τό ύσσος, 
καί εσσος έπί τού κενταυρου. τό γάρ γλωσσος ό 

ι^λάλος παρά τό γλωσσά γέγονε παρωνυμως. το δέ 
κάσσος άπο του κάβος γίνεται κατα πλεονασμόν 
τού β' εστι δέ καί είδος τίνος ίματιου ούτω κα
λού μέν ον.

Τά είς ος υπερδισύλλαβα εχοντα τό α συνε- 
ζοβταλμένον, ενός οντος τού σ, προπαροξύνονται, 

κόμπάσος, άρπαβος, δάμασος, βάναυσος, σημείω- 
σαι τό κερασός φυτόν όξυνόμενον, την δέ πόλιν 

α
βαρύνουσι. τό μέντοι έγγυσός (sic) * 96 97) έκτεταμένον 
έχον τό α όξύνεται, καί τό παρνασσός δύο σσ έ~

π
96) μνραος (sic).
97) ίγγνούί.

-5χον, εφεσος, έρεβος. τό μέντοι Όυεσσός δύο σσ 
έχον όξύνεται.
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Τά είς σος ύπερδισύλλαβα τω η παραληγό- 
μενα όξύνεται’ εί δέ τι βαρύτονον είη3 παρωνυ- 
μον άν είη, καί έννοιαν συνΰέσεως έχοι’ ταρτησ- 
σός3 λυρνησσος 3 λυκαβησσός. το μέντοι καβησ- 
σος98) τινές βαρύνουσι. βαρννεται δέ ταΰτα3 μαρ-5 
πησσος άπό του μάρπισσα τό δέ μυόνησος3 
χερόνησος 3 προικονησος, έλαφονησος3 και ετι 
τό Πελοπόννησος * 2) σόν&ετα.

98) χάρησσοί.

gg) άπό τοΰ μάρπησοα.

Χ^ρόνηοος. ι

2) πίλοπόνησοΐ.

3) Τά είς αος υπερδισύλλαβα εχοντα την πρό τύλους συλλαβήν 
εις 1 ιχτεταμένον ληχονααν όξύνεται^ εί δύ τι βεβαρυτόνηταΐ) τού
το παρώνυμου uiip&y άπό Φηλυχον.

Τά είς σσος υπερδισύλλαβα εχοντα προ του 
τέλους ι είς σ καταληγον μονογενή οντα προπα-ΐο 
ροξύνεται3 κυπαρισσος 3 νάρκισσος, και το φυτόν 
και τό κύριον, μέλισσος. τό μέντοι περισσός τρι- 
γενές. σεσημείωται τό τελμισσός.

Τά είς σος υπέρ δΰο συλλαβάς έκτεταμένον 
ληγοντα όξύνεται' εί δέ τι βεβαρυτονηται, τούτοι^ 
παρωνυμον ώφ&η άπό θηλυκού 3)* Κηφισός, ίλι- 
σός3 κερδισός. τό δέ άρκισος άρκισα3 λάρισος λά- 
ρισα, άπο &ηλύκων.

Τα είς σος υπερδισύλλαβα τω ο παραληγόμε- 
να έν διπλασιασμό) του σ όξύνεται 3 νεοσσός3 κο--^ 
λοσσός, μολοσσός.

£
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Τά είς όνο σσ παραληγομενα τω ν προπαρο
ξννεται, μέθνσσος, γόγγνσσος, διόννσσος.

Τά είς σσος ύπερ όνο σνλλαβάς τω ο (sic) 4) 
παραληγομενα όξννεται, κερωσσός. τό δέ άμν- 

5σος *}  εν σ 'έχει.
Τα είς τος δισνλλαβα παραληγομενα τή ον ή 

οι η αι διφθόγγω , μη τή ει, άρσενικά όντα, μή 
επιθετικά βαρννεται, εί μή μέρος σώματος ση- 
μαίνει, πλούτος, οιτος, προίτος, γοίτος ό ρνπος, 

^ολαιτος, βροντος. το δέ κλειτός έχει τήν ει' και 
τό γλοντος σώματος μέλος δηλοΐ' καί τό βοντός 
θηλνκόν, κώμη αίγνπτον' καί τό παιτός εθνικόν.

Τα είς τος δισνλλαβα παραληγομενα ενί των 
φνσει μακρών κνρια όντα βαρννεται, κλητός, δώ— 

ι5τος, ώτος. το μέντοι λωτος ον κνριον. εί μέν- 
τοι επιθετικόν εϊη παραλήγον τω ή τω ώ, όξν
νεται, εί μή επί αριθμόν ταττοιτο, ρητός, πλω
τός, πρώτος ό πεπρωμένος * πρώτος δέ επί αρι
θμόν.

20 Τά είς τος διβραχεα μονογενή βαρννεται, ο
πότε μ ή έπ αθροίσματος ή κνρια είσίν άπό επι
θετικών, βατός, λάτος, βροτος το αίμα, βροτόζ 
δε ό φθαρτός τό τριγενές ' ποτος το ονμπόσιον, 
ποτός δε τό πινόμενον , πάτος ή αναστροφή, στρά- 

25τος τό μή επί τον αθροίσματος, στρατός δε το 
σνναγμα. τό δέ κριτός καί κλιτός όξννεται, βα-

τω ώ. 

5) άμναοί.
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τός, φατός, &ετός, πλντός. τό δέ επί αρι
θμού 6).

6) sic.
7) t pro Οι.
8) κάμπτος.
g) διπλασιασμόν, ήτοι absunt»

Τά είς τος δισύλλαβα παραληγόμενα σι7) μα- 
κρω βαρύνεται, σίτος, τρίτος ό ποταμος, ρΐτος 
φρέαρ, τό μέντοι λιτός τριγενές. 5

Τά είς τος δισύλλαβα παραληγόμενα τω ν 
προσηγορικά οξννεται, βρντός ό βρύων, γντος, 
ρντός, λντός, κλντός.

Τά είς τος δισύλλαβα εχοντα την πρό τελονς 
συλλαβήν είς ρ καταλήγονσαν ή κα& δλον είς α-ιο 
μετάβολον βαρύνεται, εί μη εθνικά είη, εχοντα 
ϋηλνκόν, φόρτος, χόρτος, μύρτος τό κύριον, άρ
τος, μίλτος, δέλτος. σεσημείωται κοντός και πλά
τος όξννόμενα. τό δε σπαρτός, κνρτος, καρτος 
οξύνονται ώς ϋηλνκά εχοντα. 15

Τά είς στος δισνλλαβα μονογενή οξννεται, εί 
μη ύ] πρό τελονς σνλλαβη εχει τι τών φύσει βρα
χέων, ιστός, σιστος, πλαστός, μαστός, ξνστός. τό 
φαϊστος επί τον ηρωος βαρύνεται. σεσημείωται τό 
βύστος καί καμστος 8) βαρντονα. τό δέ νέστοςτο 
πόλις, και κόστος καί νοστος βραχεί παραληγονσι.

Τά είς τος δισύλλαβα εχοντα πρό τον τ σ, 
εί μή παρασχηματΐζοιτο είς διάφορα γένη, όξύνε- 
σίλαι Όέλει, εί μή νπερ&ετικα είη, η εκ πλειόνων 
συλλαβών είς διπλασιασμόν , ήτοι 9) δισνλλαβίαν^δ 
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μεταστή, πιστός, ξυστός, μαστός Ι0)Λ μεστός, ζε
στός. τό δέ πλεΐστος, λώστος, ραστος, ύπερθ-ε- 
τικά όντα βαρύνεται' καί το δυστος ό δύστηνος, 
καί ποστος έκ του ποσατος γέγανεν.

5 Τα είς τος ρηματικά, μή όντα άριθμητικά, 
πρό του τ το κ ή το π εχοντα όξύνεται, πλε
κτός, έλκτος, πνυκτος, θ-ρεπτός. τό δε οίκτος βα- 
ρυνεται, ου γαρ ρηματικόν, και τό άρκτος, και 
ποκτος ό ποκος, καί το κάκτος, τό δέ πέμπτος, 

^σέκτος τα άριθμού “) βαρύνεται. τό μέντοι πέμ
πτος όξύνεται το επιθετικόν, και τό έκτος ό έχων, 
εκτός δέ τό χωρίς επίρρημα.

Τα είς διπλούν ττ βαρύνεται, χωρίς των 
αττικών, κοττος, ρύττος, κάττος. τα δέ άττικά 

ιθόμοτον^ΐ τοΐς κοινοίς, έξ ών γέγονε, κιττος, οτι 
κισσός, τριττός, ότι τρισσος.

Τα δια τού τατος νπερθετικα προπαροξυνε— 
ται, καί όσα είς στος ύπερθετικά , λαμπρότατος, 
σεμνότατος, κάλλιστος, κύδιστος, άριστος. ομοίως 

2θκαί τό πλατάνιστός από τού πλάτανος.
Τά είς τος υπερδισύλλαβα κύρια η προσηγο

ρικά παραληγόμενα τω ά προπαροξύνεται, ελα
τός ΙΖ), ύπατος, άατος, θ^ανατος, έραστος τό κύ
ριον, έραστός ό επιθυμητικός.

25 Τά όιά τού ατος παρηγμένα η ”) καί ρημα-

ιο) μαστοί abest, 
ιι) τά του αριθμοί. 
12) ϊΚατος. 
ιδ) ει pro
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Τίκα είσίν απο των είς μι ληγόντων, η άπό δεν' 
τέρας συζυγίας τών περισπωμένων προπαροξύνον- 
ται, μέσατος, πυματος, όγδόατος, τρίτατος , τέ
ταρτος, νέατος. τό μέντοι έρατός , Ελατός, όξύ- 
νεται. ωσαύτως δέ όξννεται καί τα άπο της δευ-5 
τέρας συζνγίας τών περισπωμένων μακρόν εχοντα 
τό α, περατος, Όεατος, φρατός, ίατός.

Τα είς τος τρισύλλαβα παραληγομενα τω α, 
κυρία όντα και προσηγορικά, προπαροξύνεται, μέ
γιστος, πέλετος, εχετος, δέρκετος, μένετος τό κύ-χο 
ριον, μενέτος τό έπί&ετον. τοντοις ήκολού&ησε 
καί τό έμετος, ώς εχον έ ώςπερ τά άνω. τά δέ 
εχοντα ά ομοίως, άργετος, άρετος, άνετος, άνε
τος δέ τό έπί&ετον, παγετός, όπερ όξννει ή συν
ήθεια. έτι όξννεται καί το νιφετός, νέτος, καίιό 
τό αίετος.

Τά διά τον έτος τρισύλλαβα προσηγορικά ή 
επιθετικά όξννεται, εί μη παρωνύμως τετύπωται, 
κοπετός, πυρετός, τοκετος, συρφετός, άφυσγετός, 
ή άκα&αρσία. το μέντοι άσχετος, άσπετος, γονν-2θ 
πετος ό χάννος, προπαροξύνεται.

Τά είς τος κύρια ή επίθετα παραληγομενα 
τώ ή μονογενή βαρύνονται' εί (sic) Μ) προπαρο
ξύτονα, άρητος, δάμητος, μέλητος, βύνητος, εί
δος ίματίον παρ αίγνπτίοις, τρύγητος ό καιρόςζΒ 
μονογενώς, τρνγητος δέ το τρνγομενον. τοιούτον 
καί τό άμητος καί άμητός. τό δέ εψητός14 15), λα

14) tiTe pro tu
15) εψητό:·

β
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λητός, οξύτονα καί επι&ετικά' καί τό άλαλητος 
από του λαλητός προβ&ε'σει ά.

Τά είς τος ύπερ όνο συλλαβάς παραληγομενα 
τω ή άπλά τριγενη όξύνεται, όωρητός, άσκητός, 

5κοσμητός, άγαπητός,^ώνητός. τό όε άρρητος, άκλη- 
τος, αητός ό ακαταπαυστος άπό του έτος, προ- 
παροξύνεται.

Τά είς τος ύπερ όνο συλλαβάς άρσενικά πα- 
ραληγόμενα τω ι μη όντα επιθετικά βαρύνονται, 

ΐοβάρβιτος , όάριτος1*),  όηϊτος, άρκιτος. τά όε θη
λυκά όξννεται, αμαξιτός, άτραπιτός, λαχνιτός, ή 
πόλις, όηριτός.

16) δήριτος.
17) προπαροξύνιται, ίηερβαΐνον την τριουλλαβιαν. Τά tit τοί 

τριονλλα^α παραληγομενα τω ω όξννεται·, περνωτόί, τορνωτός, 
χρνοωτόι, βοιωτός, μνωτός, ilioi χιτώνας, άλωτός, τό δορνάλωτοί 
cvv&nov προπαροξννειαε. τά δε εχοντα μ. τ. Λ.

Τά είς τος τρισνλλαβα, εχοντα την πρό τε
λονς συλλαβήν εις ό καταλήγουσαν, σπάνιά είσιν, 

Ίόωνοτός, μωλοτός. τό μέντοι ευροτος καί βίοτος 
προπαροξύνεται.

Τά είς τος ύπερόισυλλαβα παραληγομενα υ 
βραχεί,- κύρια όντα βαρννεται, ερντος, άνντος, 
αίπντος, όρνντος. πρόσκειται κύρια όιά τά τρι- 

ζογενή άπλά όντα, ά όξννεται, φορντός, πινυτός. 
τό όέ άλντον σύνθετον προπαροξύνεται16 17). τά 
όε εχοντα εν τη πρώτη ά στερητικόν προπαροξν
νεται, άγνωτος, άτρωτος, άπτωτος’ καί ετι τά 
σύνθετα, άνακινόίμευτος , άνευ άκΐόος, άπύργω- 

3$τος, πολύγνωτος, άκηλίόωτος.
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Τα είς τος ύπερδισύλλαβα κύρια, καί έννοιαν 
συνθέσεως εχοντα, ν,αι ετι την παραλήγουσαν είς 
άμετάβολον καταληγουσαν βαρύνεται, εί μη δια
στολή τις γένοιτο, άλίαρτος, άψυρτος, άσφαλτος, 
αμάραντος τό κύριον, τό έ&νικόν όξύνεται. όξύ-5 
νεται δε τα προ τέλους εν εχοντα, λομεντός, λαυ- 
ρεντος, σικελικαί πόλεις, ετι όξύνεται ναι τό νο- 
νιορτός ναι νολοσυρτός σύνθετα όντα, τά μέντοι 
έπι&ετινα όξύνεται, ίμερτός, ηγερτος, υφαντός.

Τα είς τος απλά υπέρ δυο συλλαβας έχονταιο 
πρό τού τ φίλον νατ επιπλοκήν έπι&ετικά όντα 
ναι ρηματικά όξύνεται, έλικτός, άμελητός Ι8)^ χα- 
ραντός, όρεκτος. το μέντοι αίγυπτος ναι πάρα- 
ντος και ναύπαντος μη όντα ρηματικά προπαρο- 
ξύνονται. σεσημείωται τό δρυφαντος οξυνομενον,\5 
ή λύρα τού δικαστηρίου, η καί κιγκλίδες κα
λούνται.

Τά είς στος κύρια άρσενικά μόνως βαρύνε
ται, άκαστος, άλαστος, ηφαιστος.

Τά δέ προσηγορικά όξύνεται, αγαστός, όϊ-20 
στός.

Τά είς στος έπιϋετικά απλά ρηματικά υπέρ 
δύο συλλαβάς όξύνεται, ληΐστος, μεριστος, όνο- 
μαστός. τά δέ σύνλετα προπαροξύνεται, φρα- 
στός άφραστος, άλίαστος, άλαστος ό άδικος άπθ2$ 
τού λαμβάνω, ωσαύτως και τά ύπερ&ετικα , τά
χιστος, άριστος, κάλλιστος, με& ων και έκαστος.

Τά είς στος υπερδισύλλαβα παραληγόμενα ο,

18) άμιλχτοί. $
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επί ποσότητος τασσόμενα, όξύνεται, πολλοστος, 
εικοστός, τριακοστός, πεντηκοστός.

Τά εις τος ύπέρ δύο συλλαβάς παραληγομενα 
τη ευ διφθόγγω απλά όντα όξύνεται, τορνευτός, 

Αστράτευτος, βουλευτός. τό δέ αστράτευτος σύν
θετον.

Τά διά τού ουτος προπαροξύνεται, τηλικού- 
τος, τοιούτος, τοσούτος.

Τά είς τος ύπερδισύλλαβα τη αν διφθόγγω 
^παραληγομενα προπαροξύνεται, άπαυστος, άθραυ- 

στος , άκλαυστος. σεσημείωται τό ενιαυτός όξννό- 
μενον.

Τά είς φος δισύλλαβα κύρια η προσηγορικά 
βαρννεται, εί μη παραλύγγοι τω ΰ βραχεί, η είς 

ιΑτό λ τοπικά, πάφος, τάφος, σόφος τό κύριον, 
σοφος δέ τό έπίθετον , όρφος κοινώς, όρφώς (sic) 

άττικώς. τό δε κρυφός και στυφός εχει τό ΰ 
βραχύ, τό δέ κυφός τό κυ μακρόν. τό δέ άλφός 
το σωματικόν πάθος, και πολφός όψον τι, έ'χονσι 

2θτο λ. τα δέ επίθετα όξννεται, σοφος, κυφός, κω
φός. το δέ κούφος προπερισπάται. 

__  - 1
Τα είς φος ύπερδισυλλαβα άπλά μή δηλούν- 

τα ενέργειαν προπαροξύνεται, κρόταφος, έ'λαφος, 
έπαφος, κολαφος, άσκαλαφος, άργυφος ό λευκός. 

15το δέ αδελφός όξύνεται, καί τά ενέργειαν δηλούν- 
τα παροξύνεται, πορφυροβαφος, ύποδηματορά- 
φος και ίπποτρόφος.

Τά είς χος δισύλλαβα μή όντα επιθετικά 
βαρύνεται, κόλχος, βρόγχος, μόσχος, κόχλος, τρό- 
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χος ο τοπος εν ω τρέχονσι, τροχός δέ ό κύκλος, 
βρόχος, σεσημείωται τό μυχός ό ενδότερος τοπος. 
τό δέ μοιχός, πτωχός, άρχός, επιθετικά όντα ό- 
ξννεται.

Τά εις χος υπερδισύλλαβα προπαροξννεται,3 
στόμαχος, βάτραχος, σωτηριχος, δόλιχος το ό- 
σπριον, δόλιχός δέ ό μακρός. τό δέ μοναχός.

Τά εις ψος δισνλλαβα επιθετικά βαρννεται, 
μόψος, γύψος, τίιρος, τάφρος είδος ξνλον. τα δέ 
επιθετικά πρό τον ψ εχοντα μ όξννεται, κομ-ι& 
^ός, γαμψός.

Τά είς ψος νπερδισνλλαβα όξννεται, ν,αλν- 
ψός, κινδαψός, χορδαψός.

Τά είς ος ληγοντα ονδέτερα ονόματα άει βα- 
ρννεται^ τείχος, βέλος, πάθος, πέλαγος, ύψος.ι5 
αΐ δέ μετοχαι ονδέτεραι όξννονται, τετνφός, πε- 
ποιηκός, γεγραφος, οίςπερ και αί άρσενικαΐ.

Περί τόνου των συντι&εμ,ένων ονομάτων. 

Β ι β λ ί ο ν

Περί των είς ο ς. 20

Τά είς ος σνν&ετα προπαροξννεται, φιλαλέ- 
ξανδρος, φιλάνθρωπος, ενστέφανος.

Τά άπό των είς ος παροξύτονων προπαροξν
νεται, νοος αλκίνοος, ποντος έλλησποντος, φίλος 
δίφιλος. τό δέ όστολόγος και οικονόμος ον παράιθ



86 ARCADIUS

τό λόγος καί νόμος, άλλα παρα το λέγω και νέ
μω. όσα δέ υπερδισύλλαβα παροξύνονται, έν τή 
συνθέσει προπαροξύνονται, ποικίλος παμποίκιλος, 
αίολος παναίολος. το δέ κορυθαίολος έκτωρ ουκ 

5απο ονόματος , άλλ' από ρήματος, το μεντοι ίπ- 
ποβονκόλος διά την ενέργειαν παροξύνεται, και 
ότι άπο τού ρήματος και αύτό. τό δέ ενάντιος 
άπο τού άντίος παρέλκον εχει τό εν.

Τα άπο τών δισύλλαβων προπερισπώμενων 
^προπαροξύνεται, ζήλος άρίζηλος, δούλος σύνδου-· 

λος, όούπος έρίγδουπος. σεσημείωται το οίκονρός 
καί κηπουρός, ετι καί τά ύπερδισύλλαβα, ρωμαίος 
φιλορώμαιος, άθηναϊος φιλαθήναιος.

Τα άπο οξύτονων προπαροξύνονται, δμητός 
ι5άδμητος 3 κτητός δορίκτητος, κακός άκακος.

Τα δε παρασύνθετα καί φυλαττει καί άνα- 
βιβάζεί) εκλεκτός έκ τού εκλέγω, επίλεκτος έκ τού 
εκλεκτός, τό δέ ιατρός φιλίατρος άναβιβάζει, και 
έν τω άρχιατ ρός καί ίππιατρος φυλαττει.

20 Τά παρά τό είδω ϊ9) γινόμενα, εί μεν τή ώ 
δίφθόγγω παραλήγονται, όξύνεται, τραγωδός, κω- 
μωδός, μελωδός’ εί δέ τή οι διφθόγγω, εί μέν υ
πέρ τρεις συλλαβάς ώσι, προπαροξύνεται, λιγνάοι- 
δος, ύπεράοιδος’ εί δέ τρεις ομοίως, ύμνάοιδος, 

ι5έπάοιδος, λυράοιδος. τά δ' έξ αύτών όξύνεται, ύ- 
μνωδός, επωδός, λυρωδος.

Όσα άπο γενικής είς ος συντίθενται, προπα
ροξύνεται, πλήν τών παρα τού ωπος, οΐον στε-

. 1?) βίε.
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νωπός, πυθμένος άπύθμενος , λιμένος αλίμενος^ 
μηνός δίμηνος, τρίμηνος, πατρος άντίπατρος, χά- 
ριτος άχάριτος, θέμιτος άθέμιτος.

Τα είς ος συντεθειμένα άπό των είς α και 
είς ή προπαροξύνεται, εστία εφέστιος, σκ/α εύ-5 
σκιος, μούσα φιλομουσος, χρεία αχρείος το κοι
νόν, αχρείος δε τό αττικόν, ως αστείος, αρχή 
ταξίαρχος , φωνή άφωνος, μορφή πολύμορφος, το 
δε ίππομάχος και ιπποκόμος άπό ρημάτων, καί το 
γηροκόμος, καί τό καραβός άπό του καρη γέγονε.ιο 
τούτω ήκολούθησε το μανδαρος καί πλαδαρός ό 
ασθενής. τό δε άθωος προπερισπάται άπό του 
θωή.
ί Τά είς ος σύνθετα άπό των είς ον ουδετέ
ρων ή ος ή α προπαροξύνεται, δωρον βοτρυόδω-ι5 
ρος, τόξον κλυτότοξος, ξίφος άξιφος, όνομα επώ
νυμος, διώνυμος.

Τά είς ος συντεθειμένα παρά τό 'εργον μή 
όντα κυρία όξύνεται, έλεφαντουργός , αυτουργός.· 
τό μέντοι κακούργος καί πανούργος βαρύνεται,ζο 
ομοίως και τό εκάεργος, περίεργος, πολύεργος, 
πάρεργος, τά δε όντα κύρια βαρύνεται, λυκούργος, 
φιλούργος.

Περί τών παρά τό ρήμα συντεθειμένων.

Τά παρά τό βόσκω όξύνονται, πορνοβοσκός,25 
ύοβοσκός, χηνοβοσκός.

"Οσα παρά τό έλκω καί άμέλγω, όξύνεται, 
γαμουλκός, άμολγός.
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Τά παρά τό άγω καί πηγνύω 20 * * * ) όξύνεται, 
' φορτηγόζ, στρατηγός, κυνηγός, ναυπηγός 2Ι).

20) πήοσυί pro ρηγνύω.
2ΐ) ναυπηγός, tti τα παρα τό ποιώ όξόνίται, ίργοποιός,

ιποποιός.
τα παρά τό φίρβω κ. τ. λ.

Ετι τά παρά τό φέρβω καί ασκώ, ίπποφορ- 
βός, φωνασκός. τό δέ αύτοφορβος οί πλείους βα- 

δρύνουσι, καί το άφορβος κύριον.
Τά άπό ρήματος κύρια προπαροξύνονται, ίπ- 

πόδαμος, δηΐφοβος, λαοδοκος. τό μίντοι ξεινοδό- 
κος ού κύριον.

Τά παρα τό φέρω παροξύνεται, τελεσφόρος, 
ιοδορυφορος, βουληφόρος, εωσφόρος.

Το μέντοι άφορος, δίφορος, άπο τού φορά.
"Οσα πρό&εσιν έχει εν τή αρχή, προπαροξύ

νεται, περίβολος, ύπέρβολος , αμφίβολος , πρόβο
λος. το δέ έπεσβολος παροξύνεται άπό τού έπεσι 

ιοβαλλειν. καί χωρίς των άπό κλειτός καί κλυτος. 
τό δε περικλυτος όξύνεται, καί τά παρά τό έργον, 
υπουργός, σύνεργας.

Τά παρά τό βάλλειν σύνδετα καί μή παρά 
πρόδεσιν παροξύνονται, λι&οβόλος ό βάλλων λί- 

2ο&ους' λιθώβολος δέ ό ύπό λί&ων βαλλόμενος, τό 
δέ πρόβολος καί αμφίβολος απο προθέσεων.

Τά παρα το πωλώ το άναστρέφομαι σύνθε
τα καί μή παρά προ&εσιν παροξύνονται, ίπποπό
λος , οίωνοπόλος. το δέ άμφίπολος εκ προθ-έσεως. 

25 Τά παρά τό σκοπώ σύνθ-ετα. μή έκ προίλέ-
σεως παροξύνεται, όρνι&οσκοπος, οίωνοσκόπος. τό 
δέ επίσκοπος, κατάσκοπος, άπο προθέσεων.
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Τα παρά τό μάχομαι και μη παρα προθεσιν 
παροξύνεται, λεοντομάχος , μονομάχος, χωρίς του 
άγχέμαχος. τό δέ πρόμαχος καί σύμμαχος εκ προ
θέσεων.

Τα παρά τό άγορώ μετά προθέσεως σύνθεταύ 
προπαροξύνεται, συνήγορος ΖΖ).

Οσα έν τη άρχη συντίθεται έκ του πολύ, 
προπαροξννεται, πολύστροφος , πολύκαρπος, πο- 
λύφιλος. τό μογγιλάλος παροξύνεται’ ού γαρ πα
ρά τό πολύ. ίο

Τά παρά τό φαγεΐν 23) έν τω τελεί συντε
θειμένα παροξύνεται, έντοκος, εύτονος, ενμολπος, 
χωρίς τών παρα τό έργον, ενεργός.

22) ον γάρ από προ&ΐσιω! pro αννήγοροξ.
25) sic.

"Οσα άπο τού α στερητικού μορίου συντίθε
ται, προπαροξύνεται, άτολμος, άτομος, αστοργος.15

Όσα έν άρχη εχει τό φιλεΐν, προπαροξύνεται, 
φιλόπονος, φιλοσοφος , φιλόλογος.

Τα παρα το λέγω, χωρίς τών παρα το φι- 
λεΐν , παροξύνεται, δικαιολόγος, φυσιολόγος , τε- 
θρατολόγος. τό δέ φιλόλογος από τού λόγος καίιν 
φιλώ.

Τά παρά τό δνς, ζα μόρια προπαροξυνε- 
ται, καί τό εύρύπορος προπαροξννεται, δνσμορ— 
φος, δύστηνος, ζάπλουτος, ζαητος, ζάθεος.

Τά παρά τό ωκυς προπαροξύνεται, ώκυμο-%5 
ρος, ώκύπορος. τό δέ ποντοπόρος παροξύνεται, 
καί τό εύρύπορος προπαροξύνεται' ού γάρ άπο 
τού ώκύς. σεσημείωται τό ώκυμαχος. * 25
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“Οσα κατα άρχήν τό ναυ , προπαροξννε- 
ται, ναύαρχος, ναύκληρος, ναύλοχος, το δέ ναυ
πηγός , νανήγός, όξύνεται.

Όσα παρά επίρρημα συντί&εται, προπαροξν- 
5νεται, όψίφνγος, άγχίμολος, άγχέμαχος. τό δέ 
περικλντός άπό τής περί.

Οσα παρα το πάλιν και άγαν και αυτό 
σνν&ετα, προπαροξύνεται, παλίνβολος, παλίνκο- 
τος, αγαννιφος, άγάτονος, αύτόμαχος, αντοδί- 

ιοδακτος.
Τα παρα τό ακούω προπαροξύνεται, υπή

κοος, άνηκοος. τό δέ έπακουός παρασύνϋ-ετον’ γί
νεται γαρ έκ τον έπακούω.

Τά παρά τό έχω βαρύνεται, ηνίοχος, άοχος. 
ι5προπερισπάται δέ τό λιχνονχος, ραβδούχος , στα^ 

ΰμονχος.
Τα άπό δισνλλαβον ρήματος, ον ή άρχονσα 

μακρά, σνντε&ειμένα προπαροξύνεται, μνκώ, έρί- 
μνκος, συλώ, ιερόσυλος, άρχω, γυμνασίαρχος.

2ο Τά παρα το τρις επίρρημα αριθμού συντε- 
Φειμένα προπαροξύνεται, τρίφορος, τρίπολος, δί
φορος, με&' ων 24) και τετράφορος.

Τά παρά το γράφω παροξύνεται, ιστοριο
γράφος, βιβλιογραφος. το δέ απαραγραφος τό ση- 

2^μΤιον τό έν τοις μέτροις τι&έμενον προπαροξννε- 
ται, παρά τό γραφή

34) Τα παρά το ιί ίπΐρρημα αρι&μοΰ αυντι&ιιμένα ΤΙ^οπα· 
ροξννιται, δίφοροι, τρίφοροί, τρΐπολοί, wy — .

a5) γραγή γάρ.
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Τα επί ένεργείας τιθέμενα συντεθειμένα άπό 
του τέμνω, φονεύω, ορύσσω, κτείνω, νέμω, τί- 
κτω , παροξύνονται, σκυτοτόμος, μιαιφόνος , τοι- 
χωρυχος, πατροκτόνος, οικονόμος, τό δέ καρα- 
τομος καί πρωτοτόκος παροξυνόμενα μέν επί ένερ- 5 
γειας τίθενται, προπαροξυνόμενα δέ επί πάθους·

II ε ρΐ ιόν ον των εις ν ς λ η γ ό ν τ ω ν.

Β ι β λ ί ο ν ι.

Τά είς υς πολυσύλλαβα κύρια ή προσηγορικά 
βαρύνεται 2β), πόλτυς2,7), βότρυς, ερπυς, άλυςΛΟ 
τό ιχθύς προσηγορικόν περιεσπασθη άλογως, ως- 
περ τό μυς, σύς.

7 α είς υς άπλά επιθετικά δια τού ε κλινό- 
μένα δισύλλαβα όντα όξύνεται, ηυς, ήδύς, ταχύς, 
βραδύς, ωκύς. τό δέ ημισυς προπαροξύνεται, καίι5 
το θήλυς προπερισπάται · καί τό πρέσβυς βαρύ
τονον.

Πάν είς υς ληγον σύνθετον επιθετικόν βα
ρυνεται , έπηλυς, νέηλυς, πολύδακρυς, μελάνοφρυς.

Τα είς υς άρσενικά υπερδισύλλαβα βαρύνε-'ΐό 
ται, ημισυς, πέλεκυς, ραδάμαν&υς. σεσημείωται 
το έλαχυς ό ελάχιστος βαρυνόμενον.

Τά είς υς θηλυκά συνεσταλμένου εχοντα τό

a6) προσηγορική η ιωνικά βαρννίται.

2y) «λίνί, πΰλτνί.
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ν και διά του δος κλινομενα οξννεται, χλαμυς, 
πηλαμύς. τά μεντοι μή διά του δος κλινομενα 
βαρύνεται, γένυς, πίτυς, χέλυς, γηρνς, άτραφα- 
ξυς, είδος λαχάνον.

5 Τά είς νς πάντα σύν&ετα συνεσταλμένον ε- 
χοντα το ν προπαροξύνεται, σύνοφρνς, καλλι- 
χΟνς 28)? δίβραχύς.

28) σύνοφρυς, λεΐκοφρνζ, χάλλίχ&νί.

2θ) ιξοννι'α pro αδίΐα.

Τά είς νς θηλυκά έκτείνοντα τό ν όξύνεται, 
πλη&υς, έδητύς, όϊζνς, έρινννς, ίξυς ή ράχις. τό 

ιοδε νηδυς ποιητική άδεια 29 ) συστέλλεται. σεση- 
μεΐωται εν τοΐς ϋηλυκοϊς τό όφρΰς και ή όσφύς, 
ή ράχις, περισπωμενα.

Τα είς νς υποκοριστικά περισπωνται, κλαμ- 
μύς, κλανσύς, λαρδύς, διανύς, άπφΰς. τό δέ ίξύς 

ι5ποτε μεν οξύνει ο ήρωδιανός , ποτέ δέ περισπά, 
τό δρυς και μυς και σύς περισπωνται.

Τά είς αις πολυσύλλαβα αίολικώς όξύνεται, 
άτρείδαις αντί τού άτρείδης, όρέσταις, και τά 
σύν&ετα, άπαις, εύπαις, άνδροπαις. τό δέ παΐς 

2οπερισπάται, καί το σταΐς. το δέ δαίς όξύνεται.
Τά είς εις πολυσύλλαβα κοινολεκτούμενα πα

ροξύνεται, δαφνηεις, κητωεις. αί δέ μετοχαι όξύ- 
νονται, τυιρ&είς, τυπείς. το δέ κτείς όξύτονον, 
ως μονοσύλλαβον, καί το κλείς. καί οι βοιωτοί τό 

25η των εις ης είς ει πρέποντες όξύνουσιν αυτά, εύ- 
γενείς αντί εύγενής, αγενείς αντί αγενής.
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Τά είς αν πολνσύλλαβα βαρύνονται, χιλιο- 
νανς, όμογρανς. τά όέ άπλά περισπωνται, γρανς, 
νανς.

Τα είς ενς κοινώς μεν όξύνεται, βασιλεύς, 
πηλενς, τνόενς" αίολικώς όε βαρννεται, άρενς. 5

Τά είς ονς πολνσύλλαβα άπλά μεν όντα πε- 
ρισπάται, αδελφικούς, ^νγατριδονς , διπλούς, τρι
πλούς, πλήν τον οδούς. τά δε σύν&ετα βαρννε
ται, πειρίϋονς , άλκίνονς, ενπλονς, πολύνονς, οί- 
δίπονς. ίο

Τά είς ος άρσενικά, περιττοσνλλάβως κλινό- 
μενα και δια κα&αρον τον ος, βαρύνονται, ηρως, 
μίνως, πατρως, μήτρως.

Τα είς ως άπλά δια τον τος κλινομενα , εί 
μακρα παραλήγοι μετοχικά όντα, όξύνεται, εύ-15 
ρως , ίδρως, άραρως, ύπερδεδιως. εί δέ ιαμβικά 
ύπαρχοι δια τον τος κλινομενα, βαρύνεται, γέ
λως, ερως, νέπως. το δέ εϊλως άπό τον έλοος.

Τά άπό παρακείμενον σνντε^έντα διά τον 
τος κλινομενα όξύνεται, άπτως, άγνως. 2ο

Τα είς ως σύν&ετα άπό των είς ως μονο- 
σνλλάβων παροξύνεται, ζως άείζωος (sic) 30), χρως 
λενκόχρως. τό μέντοι νποόμως όξννεται ως πα- 
ρέλκονσαν έχον την νπό.

3ο) άιίζωι·

Τά είς ως σύνθετα πολυσύλλαβα άπό των είς^ό 
ως παροξύνεται, έρως χρνσέρως, ίόρως λνσίόρως.
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το όύσερως καί φιλοχελως , καί τα τοιαύτα, 
αττικά όντα προπαροξυνονται.

Τά είς ως αττικά όμοτονοΰσιν εκείνοις, άφ 
ων εσχηματίσθησαν , ναός, νεως, λαός, λεως, ά- 

όξιόχρεος, άξιόχρεως. το όε λαγώς καί όρφώς πί- 
ρισπωνται, καί ό τύφων καί ταών.

Τά είς ως περσικά η αίγύπτια παροξύνεται, 
φάργως, ίναρως.

Τά είς ως θηλυκά πολυσύλλαβα βαρύνεται 
ισμίν, όσα βραχέα παραληγει, κεως , τέως, άλως, 

εως. τά όε μη ούτως όξύνεται, αίόως, ηώς.
Τά είς ψ πολυσύλλαβα βαρννεται, άραφ, λαί- 

λαφ, τρόραιμ. τό όε πλινθοβάψ καί πελεθοβάφ 
όξύνεται.

15 Τά είς ψ πολυσύλλαβα εχοντα πρό τού ψ ο 
η ε βαρύνεται, πέλοφ , όρύοφ, μέροψ, βούκλεψ, 
τυρόκλεψ.

Τά είς ψ εχοντα ι προ τού ψ βαρύνεται, 
σκευότριφ , παιόότριψ, χέρνιψ.

20 Τά είς ·νψ βαρννεται, κίνυψ, χάλυψ.
Τά είς ηψ βαρύνεται, σκωληηι.
Τά είς ωψ πολυσύλλαβα κύρια όντα η προς- 

ηγορικά βαρύνονται, [κύκλω-ψ, ίω-ψ, μωλωψ. σε
σημείωται, ιος τινές φασι, τό εύρωψ όξυνόμενον. 

20τά μέντοι επιθετικά όξύνεται, ύπεσταλμένων των 
ύποπεπτωκοτων κυρίοις, η των ίόιαξόντων, μονωψ 
ό μονόφθαλμος, κελαινωφ, τυφλωψ. τό όέ ελί- 
κωφ καί μύωψ, ό μυός οφθαλμούς εχων, βαρύνε-
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ται, ώςπερ τό κνκλωψ και κέκρωψ ό δόλιος, καί 
ίωψ ό κυνικος.

Πε^ι τονου τών είς « θηλυκών ονομάτων.

Β ι β λ ί ο ν ιά.

Τά είς ά λέγγοντα μακρον θηλυκά των είς5 
ος όμοτονονσιν αντοίς, και ετι τα είς η , φοβε
ρός, φοβερά, ισχυρός, ισχυρά, σοφός, σοφή, κα
λός, καλή, φίλος, φίλη, το μέντοι βαρύτερος, βα
ρύτερα, καί τά όμοια, εί και τον τοπον ένήλλα- 
ξαν, άλλ’ ου τον τόνον. ίο

Τά είς α μακράν και εις η των είς ους πε
ρισπωμένων περισπάται, αργυρούς, αργυρά, χρυ
σούς, χρυσή, διπλούς, διπλή.

Τά εχοντα τό α βραχύ διά του τρία προ
παροξννεται, ανλητρια , ψάλτρια. τό δε μετρίαι^ 
και άλλοτρία το ά μακρον έχουσι. καί τό πότνια 
καί όπνια προπαροξύνεται.

Τά είς εια απο τών είς ευς προπαροξύνεται, 
βασιλεύς, βασίλεια, ίερευς, ιέρεια.

'Ετι τά άπο τών είς νς βαρυτόνων προπα-^ο 
ροξύνεται, ημισνς ημίσεια, &ήλυς ζήλεια. τά 
μέντοι απο οξύτονων προπερισπώνται, ταχύς τα
χεία, βραδύς βραδεία, πλήν τον λίγεια καί έ
λαχε ια, απο τον λίγνς καί έλάχνς.

Τα είς να σννεσταλμένον εχοντα τό α άπο·^ 
της γενικής τον αρσενικόν σχηματιζόμενα προπα
ροξννεται, μέλανος μέλαινα , τάλανος τάλαινα, 
δράκων δράκαινα.
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Ετι τά είς ρα βραχύ παρεσχηματισμενα, σω- 
τηρ σωτειρα, μακαρ μακαιρα.

Τα εις σα υπερδισύλλαβα παρεσχηματισμε'να 
προπαροξύνεται, εί μή κατά συναλοιφήν είη άπο 

5όξυτονων είς ης, δαφνήεσσα, φωνήεσσα. τό δε 
τεχνήσσα απο του τεχνήϊσσα. και τά άπό όξυτό-

, ----- 7^ X - ' eνων εις ησσα, χερνης χερνησσα , αρπης αρπησσα, 
κρης κρητός κρήσσα, &ης &ήσσα.

Τα είς ά βραχύ άπαρασχημάτιστα διά διπλού
•χ . -. · -- - >- τ ' C; - -r« * - λ < . ι 1 **»ΐο&φερομ&να > ει μεν vcQvklapa ειη και μακ^μ πα- 
ραλήγει, παροξύνεται, ρίζα, πεζά, φύζα, δόξα, 

'tfityai τά δε υπερδισύλλαβα προπαροξύνεται, άμα
ξα, λακέρυζα^

Τά είς &α εχοντα τό α βραχύ βαρύνεται, 
-ι5μίϊ>{λ& τό ηδύόσμον, άκαν&α , κολόκυν&α , η άτ^ 

πικως κολοκυντη, μείλ ων και ή δίαιτα.
Τά είς μα θηλυκά σπάνια όντα βαρύνεται, 

τόλμα, Όίρμα, άττικως δε τόλμη και &ερμη.
• χ. —

Τα είς λα δηλυκα σπάνιά όντα βαρύνεται? 
20^ύλλα, σκύλλα, σιβύλλα, άμιλλα, άε'λλα, και ά- 

νάπαυλα.
Τά είς να μονογενή βαρύνεται, κύννα η πόρ

νη, άννα, γέννα, χλαΐνα, εί μη κατά πά&ος γε- 
νοιτο, ά&ηνά, μηνά, τα δε ίταλικα προπερισπων- 

20ταΐ, σαβϊνα, φαυστίνα, ίουστίνα, κωνσταντίνα.

Τά είς ρα δισύλλαβα συνεσταλμενον εχοντα 
τό α βαρύνεται, σφαίρα, μοίρα, πείρα, σφυρά, 
τά δε μη συνεσταλμενον τό α εχοντα όξύνεται,
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ηρά η εκκλησία, σειρά, πυρά, ούρά , φρουρά, 
πλευρά.

Τα είς ρα υπέρ δυο συλλαβάς το α βραχύ 
εχοντα προπαροξύνεται, άρουρα, άργουρα31}, μά- 
χαιρα , χίμαιρα, δηϊανειρα, σκολόπενδρα. 5

31) αρον^α, αργονρα absunt.
31) πι,τυοΰσοα, ροίοΰοσα.
33) ιμποναα xal ανράχονασΛ.

Τά είς ρα υπέρ δυο συλλαβάς προ τέλους ε
χοντα το υ βαρυνεται, πορφυρά, εφυρα.

Τά είς ρα ύπερ δυο συλλαβάς βραχύ εχοντα 
τό α, και προ τέλους εχοντα ου προπαροξννεται, 
άρουρα, άργουρα, κυνόσουρα, μεθ ών και τοιο 
κέρκυρα, γέφυρα.

Τά είς σσα υπερδισύλλαβα άπαρασχημάτιστα 
προπαροξύνεται, εί μη παραληγοι ου, θάλασσα, 
ίφιάνασσα, θερμασσα, η κάμινος, τά δε παραλη
γοντα τη ου, εί μεν ’έχοιεν έν ο, προπαροξύνεται,^ 
φαέ&ουσα , άρέ&ουσα, αίθουσα’ εί δε δυο εχοιεν, 
προπερισπώνται, πιτυούσα, ροδοΰσα32 33), ονόματα 
νύσων , πλην του έμπουσα καί συράκουσα

Τά είς σα δισύλλαβα βαρυνεται, αϊσα, μού
σα, πεΐσα η πει&ώ , μεθ' ών γλώσσα,. πίσσας 
νύσσα.

Τά διά του αια και υια δισύλλαβα προπερι- 
σπάται, μαία, γαία, θυϊα, μυΐα.

Τά είς ά συνεσταλμένου μονογενή ύπερ δύο 
συλλαβάς παραληγοντα τη αι διφθόγγω , η τη εΐ25

7
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η οι ή η, προπαροξύνεται, πλάταια, άλεξάνόρεια, 
^έσπεια' &εσπειαί όε το πληθυντικόν' έννοια, 
πρόνοια, άρπνια, αίθνια, όργνια34', ά πληθνντι- 
χώς όξύνεται. τό όε μητρυιά μακρον έχον τό α 

5όξύνεται.

54) αϊ^υια , ίίγνια,, ορ^νια.

35) &ηροαϊα abest.

36) τό όί παρίΐα καί φορεία τό βονρηο9, ^αΐ άρεια μ. τ. λ.

Τά όιά του αια μονογενή μακρον εχοντα τό 
ά παροξύνονται, σεληναία, ά&ηναία, ίονόαία, πε
ρικεφαλαία, θηροαΐα 3S 36).

Τά όΖς α καθαρόν μονογενή παραληγόμενα ε 
ιοβαρυνεται, εί μη προσηγορικά ή περιεκτικά είη, 

ρέα, θέα, το όε θεα όξύνεται, πτελέα, ιτέα, 
συκέα.

Τα είς α μακρον μονογενή, τη ει η τω ι 
μακρω παραληγόμενα επί ουσίας τιθέμενα όξυνε- 

15ται., χρειά, ζειά, είόος κριθης, φλιά, θριά, τό 
όέ μνεία, χρεία βαρννονται, ον γάρ επί ούσίας 
λαμβάνεται, καί το λεία όε καί φθία βαρύνονται, 
καί τό όεΐα η ένόεια.

Τά όιά τον ια επί χωρών κείμενα παροξύνε- 
ΰοται, λυκία, άσία , κιλικία.

Τά γινόμενα άπο ενω παροξύνεται, ερμηνεία, 
βασιλεία, όονλεία, κολακεία, παιόεία ή παίόενσις' 
παιόιά όέ τό παίγνιον. τό όε παρειά καί φορ- 
βειά καί φορειά ό βόρβορος, καί άρειά 3C) ή ά . 

2^πειλη, όξύνονται' ον γαρ άπο τών όιά τού ενω.
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Τα δια του ια μακράν το α εχοντα παροξύ
νεται, ανία, φιλία, πενία, ξενία.

Τα δια του ια παρά μελλόντων γενόμενα 
παροξύνεται, όρέξω ανορεξία, πεψω απεψία, προ- 
δωσία προδωσία. 5

Τα δια σια τό α μακράν εχοντα βαρυνεται, 
ά&ανασία , διχοστασία , ικεσία, εί τι δε όξυν&η, 
όνομα δήμου έχοι, ή περιεκτικόν ύπαρχοι, τό δε 
προστασία καί πρασιά ό τόπος, και αιμασιά,7)> 
ως έννοιαν περιεκτικών εχοντα όξύνεται. τό δει& 
κηφισιά καί οίσια καί λουσια όνοματα δήμων.

Τά διά τού νια μακράν εχοντα τό α βαρύ^τ 
νεται, μονιά, πενία, γειτονία, το δε ροδονιά καί 
ιωνία περιεκτικήν τοπικήν έννοιαν δηλοϊ- καί τό 
χελιδωνια δήμος’ καί ετι το ίμονια παρ άΐτικοϊςι^ 
όξύνεται, δηλοϊ το άντλητήριον.

Τά είς α μακράν * 38 *) παραληγομενα τή λι, ής 
προηγείται ά, βαρυνεται, πράγμα σημαίνον, δίτ 
δασκαλία, άτασίλαλία, ή όνοματα χωρών, οίχαλία, 
Θεσσαλία’ εί δε μή ούτως, όξύνεται, αμυγδαλιά,20 
φυταλιά. το δε άσπαλία ή άλεία βαρυνεται.

πρασιά ο τόπος όπου ξεραίνονται τα ουχα, καί αιμασιά 
κ. τ. λ.

38) ετι τό ι μονιά τό άντλητήριον παρ αττικοί' όξύνεται.
Τα τις α μα/.ρόν ry ρι παραληγομενα παροξύνεται, αί&ρΐα, 

κοπριά, υδρία, φατρία, τό μέντοι οτηριά δήμος.
Τά είς α μακράν κ. τ. λ.

Τά είς α μακράν τρισνλλαβα παραληγομενα 
τω ι επί ούσίας λαμβανόμενα βαρύνεται, χωρίς 

7
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πινών, καρδία, σχεδία, ζημία, σηπία, οικία- το 
μέντοι· σκοπιά και σπονδιά όξύνονται, ώς εχοντα 
τό ο πρό του ι, ώςπερ και τό πολιά καί τροχιά 
καί άρματροχιά.

5 Τά είς α μακρόν τω ρι παραληγομενα πα
ροξύνεται, αιθρία, κοπριά, υδρία, φατρία. τό 
μέντοι στηριά δήμος 39).

3g) Τα ια α μα^ρον — ίημος absunt, ν. not. anteced.

4ο) βιβ(>νχία , όρτνγία. σεσημιίωται ^· · ■ ■ ■

41) οία, οα τό δέρμα, χροιά·
4ϊ) ουτω καί.

Τά παραληγομενα άπό των είς ξ βαρννεται, 
φρυγία, βεβρυκία. σεσημείωται 40 ) τό αθρακιά 

ιοόξννόμενον.
Τα δια του οα σπάνιά και κατα πα&ος γε- 

νόμενα παρ άττικοΐς όξννεται, οία, όα, χροιά ΑΓ), 
χρόα- τά δέ έν συνδέσει όξννεται, στοιά στοά, 
ροιά ροά.

15 Τά διά του οια μακρά, όσα άπό φίλου συμ
φώνου άρχονται, βαρύνεται, ποια ή βοτάνη, τροία, 
κοία η σφαίρα, καί ουτω 4Ζ) οία η κόμη, το μέν- 
ποι χροιά, στοιά όξύνεται.

Τά είς ά μακροκατάληκτα βαρύνονται παρα ■ 
ΐολήγοντα τω ύ, όξυα είδος ξύλου, καρύα, κωδύα 

η της μήκωνος κεφαλή, δατύα πόλις.
Τά είς ά καθαρόν τω ώ παραληγομενα βα

ρύνεται , ώα ή μηλωτή, κρώα, ψο&ώα, ή ψώρα.
Τά είς ά μακρόν μή άπό συμφώνου άρχόμε- 

ζ5να πλήν τού ρ παροξύνεται, ήρα, οπώρα, χώρα. * 41 
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εί δέ τι άλλο ενρεθή , κατά διάλεκτον ή πάθος 
έγένετο , ως τό έλένα, έλένη, άθηναία, άθηνά.

Τα είς ρα μακροκατάληκτα τρισνλλαβα πα
ραληγόμενα τω ε μονογενή βαρννεται, εί μ ή επι
θετικά είη, ήμερα, άσκέρα, είδος υποδήματος, δι-5 
φθέρα, λακέρα. τό δε γλυκερά όξύνεται, είτε κύ
ριον, είτε επιθετικόν είη. καί τό περιστερά τε
τρασύλλαβον, καί τό έλενθεραί πληθυντικώς λε
γόμενον.

Τα είς ρα νπερ δνο συλλαβάς τω ν παραλη-ίο 
γόμενα βαρννεται. άλλ' εί μεν εχωσι τό ά μα- 
κρόν, παροξύνεται, πορφυρά, έφύρα' εί δε βραχν, 
προπαροξννεται, κέρκνρα, άγκυρα, γέφυρα. τό 
δέ γλαφυρά οξννεται, είτε όνομα πόλεως είη,, εί
τε επιθετικόν. 15

Τά είς ρα μακρον τω ω παραληγόμενα βα
ρύνεται, χωρά, ψώρα, ώρα, μεθ' ών καί τό πρώ
ρα, εί καί συστέλλει τό ά.

Τά είς ρα απλά μονογενή τρισνλλαβα παρα
ληγόμενα τώ ω άπο φύσει μακράς ή βραχείας άρ-ΊΟ. 
χόμενα βαρννεται, φαλωρα, πληθώρα, ληθώρα. 
εί δε άπό θέσει μακράς, οξννεται, θαλπωρά, έλ- 
πωρά. τό δε πανδώρα σύνθετον ον παροξύνεται.

Τά είς ρα μονογενή μετ επιπλοκής συμφώ
νου παροξύνεται, και μακρον εχει τό ά, ύδρα,^ 
πέτρα, ρήτρα, φαρέτρα, γαστρα, μήτρα, σεση
μείωται τό τάναγρα καί σκολόπενδρα, προπαρο
ξύτονα και συστέλλοντα το ά.
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Πίζϊ των είς η &ηλνκων καί των ω μετά των 
κα&εξής.

Β ι β λ ί ο ν ιβ'. 4ί)

Τά εις ή ληγοντα θηλυκά, παρά γενικής σχη-. 
5ματισ&έντα, βαρυνεται, χιτώνος χιτωνη, ηγε
μόνας ήγεμόνη, σωφρονος σωφρόνη, εύφρονος εν- 
φρονη, άμυμονος άμυμόνη. τό δέ αρπαγή όξύνε
ται, διότι άπό τον αρπάζω, τό δέ άρπαγη, σιδη- 
ριον το βαρννομενον, άπό τον άρπαγος- και τα 

ιοπαρωννμα ομοίως, άμφίρυτος άμφιρντη, δορυκτη- 
τος δορνκτητη, άμφίλνκος άμφιλνκη.

Τά είς ή σύν&ετα και παρασύν&ετα βαρννε
ται, ωκυπέτη, ννμπυλη, έριφύλη, βερονίκη , πο- 
λυκάστη.

15 Τά εις ή προσηγορικά ή βαρννεται ή όξυνε- 
ται σύνθετα όντα, οσα ονν έχει τι άλλο μέρος 
λόγον, και άργεται χωρίς προθέσεως , βαρυνεται, 
κυνάγχη, βουκάμπη, ή των βοών κάμπη 43 44), παν- 
τογκννη, ή ταραχώδης γννη, όξαλμη , τολύπη, ή, 

2θέργασία. τό δέ άστεροπή όξννεται, και σύν&ετον 
παρα το όπα καί άστηρ. και το νδωρων οί πα
λαιοί έβάρνναν, οί δέ μετανέστεροι (sic) όξννονσιν 
ονχ νγιώς.

43) Περί των εΐί ή — ιβ absEjit.

44) ^άτνη pro κάμπη.

Τα είς η θηλυκά προσηγορικά άπό προΟέ- 
^σεως συντε&ειμένα, τότε μέν όξύνεται, ότε τα ε

αυτών άπλά, καί τότε βαρννεται, όταν τα εαυ
τών βαρννηται, άνατολή, μεταβολή, αναβολή, 
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επιτολή, παραψνχή τό προσηγορικόν , παραψύχη 
δέ το κύριον. το δέ άναρωη παροξύνεται, καΐτοι 
άπο τον ροη, κα> τό άναδε'σμη άπό τον άναδε^ 
σμος. τα δέ βαρύτονα ταύτα, συνθήκη, παρα
καταθήκη, συγγνώμη, σννάγχη.

Τα είς ή συναλιλειμμένα περισπάται, λεον— 
τεα λεοντή, συκέα σνκή, γαλέα γαλή, άμυγδα- 
λέα αμυγδαλή.

Τα είς ή καθαρόν μονογενή ον πολλά βαρν
νεται , δαναη. άγαυή όξννεται επιθετικόν όν. καίιο 
τα δια τον ενη παροξύνεται, χλεύη, κεύη , δενη. 
τό μέντοι σκευή όξύνεται, καί τά άπ αυτής, κα-*  
ταοκευη, επισκευή, οικοσκευή.

Τά είς ή καθαρόν δισύλλαβα τω ό παραλή- 
γόμενα όξύνεται καί βαρύνεται. καί βαρύνεται^ 
τα άπο δυο σύμφωνων προηγουμένου τού δασέος, 
φθόη η φθορά, χλόη, χλόη (sic) αί χοινίδες^ιο) των 
αρμάτων, τα δέ μη ούτως εχοντα όξύνεται, χοη 
ή σποδος, βοή, θοη τό έπίθετον, θόη δέ τό κύ
ριον, πνοή, ετι καί τά υπερδισύλλαβα, οίνόη,2θ 
χολόη. το δέ ακοή έκ τον ακούω.

Τά είς ή δισύλλαβα παραληγομενα τω ν, σπά
νια όντα, τά μέν βαρύνεται, λύη ή στάσις, δύη 
ή κακοπάθεια, γύνη ή γη καί μέρος άροτρου, 
αρύη ή φύα καί φόαι' τα δέ όξννεται, φνη, κα'αϋ 
φλνη ό δήμος άττικός.

Τά διά τον νη υπερδισύλλαβα βαρννεται, 
θιγύη, όρύη, είδος οσπρίου, λιβύη.

Τά διά τού ωη όξύνεται, ζωή, θωή, έρωή,~ 
Τά είς βη εχοντα πρό τού β σύμφωνον κατύο
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επιπλοκήν ή κατά διάστασιν βαρύνεται, εί μη ρη
ματικά είη η προσηγορικά ή παραλήγοι τω ό, τύρ
βη 3 κομβη τό κνριον, κύμβη νηός είδος, &ήσβη, 
κράμβη, άλμη^ τό δε φορβή εχει τό ο. Τά γάρ 

5είς η ρηματικά όξύνεται, τρέπω τροπή, τρέφω 
τροφή, νέμω νομή.

Τά είς βη ύπερδισύλλαβα μή παραληγόμενα 
τή οι διφ&όγγω βαρννεται, άλύβη, καλνβη, νιό- 
βη, άστραβη, είδος άμάξης, έκάβη. τό δε άμοι- 

ιοβη οξννεται, ως έχον την οι δίφθογγον.
Τα είς βη ιαμβικά κύρια ή παροίννμα βαρύ- 

νεται, άβη κνριον, βλάβη, όξύνεται δε ταντα, 
φοΐβη, κοίβη. προσηγορικά δε όξύνεται, λοιβή, 
στοιβή, άμοιβή.

15 Τά είς βη δισύλλαβα φύσει μακρα παραλη
γόμενα καί μή τή οι βαρύνεται, ήβη, &ήβη, στη-' 
βη ή ψυχρά, λωβη.

Τα είς γη δισύλλαβα εχοντα την πρωτην είς 
σύμφωνον λήγονσαν, προσηγορικά όντα όξύνεται, 

τοφ&ογγή, κλαγγή, οργή, στοργή, τά δε κύρια βα
ρύνεται, βέργη, σέλγη, πάργη.

Τά είς γη ιαμβικά ρηματικά όντα όξύνεται, 
X > X ~ , X f ,ταγηαπο τον τάσσω, φυγή, σφαγή, παρώνυμα 

δε βαρύνεται, πάγη, τρύγη, στέγη, τό μέντοι 
20σαγή, τό πλήθος, τινες μεν όξύνονσι, τινες δε βα- 
. ρύνονσι.· i t ν

Τά είς γη δισύλλαβα άσννάλειπτα φύσει μα
κρα παραληγόμενα, εί μη διαστολή τις είη, ή από 
τον γ άρχοιτο, οξννεται, πληγη, σιγή, κρανγη· 
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κραυγή δε τό κύριον. τό δε γύγη άπό τού γ άρ- 
χεται. το όε αίγή άπό τού αίγέα συναλειφϋεν 
περισπάται.

Τά είς γη ύπερδισύλλαβα προσηγορικά, εχον
τα την πρό τέλους συλλαβήν είς φωνήεν ληγουσανο 
όξύνεται, μαρμαρυγή, κορκορυγη ό θόρυβός, ό- 
λολογη, οίμωγη. λαλαγη δε κύριον, ωςπερ το α- 
λέγη ή σκιά, καί πακάγη η άχνη ιέρεια, και το 
παταγη δέ τινες βαρυνουσιν.

Ίά είς γη υπερδισύλλαβα, εί εχοι την πρόιη 
τέλους συλλαβήν είς σύμφωνον καταλήγουσαν, βα
ρύνεται, όλίγγη η άναπαυσϊς, λιβυργη, άμόργη ή 
τού ελαίου τρύξ. σεσημείωται τό άμόλγη όξυνό-^ 
μενον.

Τά είς δη εχοντα πρό τού τέλους τό ο είζέίϊ 
σύμφωνον καταλήγον προσηγορικά όντα όξύνεται, 
χορδή, σπονδή, τό μέντοι χόνδη κύριον βαρόνη 
ται, καί τό μένδη κύριον^ καί τό αλόη.

Τά είς δη προσηγορικά όξύνεται, ωδή, αο'ι— 
όή, σπουδή, εδωδή, αύόή. τό μέντοι λήδη κύριον,2ο 
καί ίόη καί μίόη.

Τά είς δη ληγοντα εχοντα την πρό τέλους 
συλλαβήν βραχεϊαν μή είς σύμφωνον καταληγου
σαν, εί μεν κύρια ώσιν, ή ούσίαν σημαίνει, βαρύ
νεται , πέδη, κνίδη, σίόη, νέδη * εί όε κατά πρά-,^ 
γματος τάσσοιτο, όξύνεται, κομιδή ή επιμέλεια, 
φραόη 4ί) ή βουλή, χλιδή ό κοσμος.

4b) ή ίττιμ^ίΐΛ, η ηδονη, γραδη.
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Τά είς &η δισύλλαβα βαρύνεται, εί μή ιαμ
βικά είη τω ό παραλήγοντα, μάλ&η ό κηρός, τί~ 
Όη, ξάν&η, σπά&η. σεσημείωται το κρι&ή οξυ— 
νόμενον, και τό πο&ή έχΰν τό ό-

$ Τά είς Οη μονογενή υπερδισύλλαβα βαρύνε- 
ται, καλά&η πόλις, βισάν&η, ίάνϋη, λυκάν&η. το 
δέ αγαθός άγα&η τριγενές.

Τά είς κη δισύλλαβα φύσει μακρα παραλη- 
γόμενα άσυναλειπτα βαρύνεται, άρχόμενα άπό 

ι°συμφωνου ή σύμφωνων, μη ποιότητα φωνής άλο
γον ζώου σημαίνοντα , γλαύκη κύριον, πεύκη, νί
κη, φρίκη, τό δέ μυκή όξύνεται, σημαίνον φω
νήν λέοντας, τό δέ ώκή άρχεται άπό φωνήεντος.

Τά είς κη ιαμβικά άσνναλειπτα, εί μέν τω 
15© παραλήγοιτο , όξύνεται ρηματικά όντα, πλέκω 

πλοκή, δέκω δοκη ή υπονοια, πέκω ποκή τό έριον. 
τό μέντοι κρόκη άπο τον κρόκος, εί δέ άλλω συμ
φωνώ, βαρύνεται, δίκη, λυκη κύριον, κάκη ή κά— 
κωσις. τό μέντοι ίακη ή ησυχία όξύνεται, προς 

^οάντιδιαστολην κυρίου, το δέ φακή περισπάται έκ 
συναιρέσεως.

Τά είς κη δισύλλαβα πρό τού κ σύμφωνον 
εχοντα μή τό λ βαρύνεται, κακή ή δειλία, λόκη 
ή χλαμυς, κρόκη ή παράλιος φηφίς, δίρκη, κίρκη, 

ιόνάρκη^ βάρκη, άσκη ή άσκησις. τό δέ ολκή καί 
άλκή όξύνονται, ώς εχοντα το λαμβδα. το δέ 
χάλκη ή πόλις προς διαστολήν τού χαλκή.

Τά είς κη υπερδισύλλαβα τω α παραληγόμε- 
να, είτε κύρια είτε προσηγορικά, βαρννεται, εί
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μή είη ρηματικά , ί&άκη , άταρκη, σκυλακη πό
λις. ή δέ φυλακή από του φυλάσσω, και αίακη 
από του αίάζω.

Τά είς κη υπερδισύλλαβα τω ε ή τω ο πα- 
ραληγομενα σπάνια είσιν. τό αλωπεκή όξυνεται.5 
τό δέ βορβορόκη βαρύνεται, και τό ψο&ούκη η 
ακαθαρσία.

Τά είς κη υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τω ι 
συνεσταλμένα) παροξύνεται, ελίκη κύριον, μυρκη46),, 
βαιτΐκη χώρα, μηδίκη. τα δέ εχοντα έννοιαν τι-^ 
νός προσυπακουομένου οξυνονται, μουσική, ίατρι- 
κη, γραμματική.

‘Έτι τά εχοντα τό ι εκτεταμενον κυρία η 
προσηγορικά βαρύνεται, φοινίκη, έρίκη. και τα 
Εχοντα σ πρό τού κ παροξύνεται, λεκανίσκη, παρ-^ύ 
&ενίσκη, ίλυέσκη.

Τά είς κη υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τω 
ϋ βαρύνεται, καλύκη κύριον, σαβύκη είδος οργά
νου, ίτύκη, έρύκη.

Τά είς κη υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τω^α 
ώ όξύνεται, άκωκή, ίωκη ή δΐωξις.

Τά είς λη μετ επιπλοκής συμφώνου, εί μή 
παραληγοιτο δ, έν προσηγορικοΐς βαρύνεται, ζάγ- 
κλη, αίγλη, σίγλη τό ενώπιον, ζεύγλη, φύτλη, 
τρώγλη, τό μέντοι όμοκλή και οπλή παραλήγου-25 
σιν ό, και τό κελή άπο τού κεφαλή γέγονε.

Τά είς λη μονογενή δισύλλαβα έτέρω λ πα-

46) μυζίκη.
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ραληγόμενα βαρύνεται, ελλη, πελλη. το δέ κνλλη 
τρίγωνες.

Τά είς λη μονογενή δισύλλαβα παραληγομενα 
τω α η ε βαρννεται ασννάλειπτα όντα, πάλη, 

$σάλή, ή φροντίς, ζάλη, άλη, πλάνη, άλη δέ δή
μος της αττικής όξννόμενον. τό δε γαλή περισπά- 
τάι από συναιρεσεως.

Τα δια τον ειλη δισύλλαβα βαρύνεται, εί μη 
άπο δασέος άρχοιτο σύμφωνον , στήλη, μήλη, κή- 

\ολη, μείλ ων και ήλη ά&ροισις. τό δε χηλή καί 
&ηλη όξννεται ως άπό δασέος άρχόμενα.

Τα είς λη δισνλλαβα μη κνρια, παραληγο- 
μενά διφθόγγω τή διά τον ν, όξννεται, βουλή, 
ενλη, ό σκώληξ', ονλή τό μονογενές. τό γάρ ον- 

ι5λος, ονλη βαρύνεται, ό ολέθριος καί ό ούλότρι- 
χος. τό δε τλούλη κύριον, καί τό δούλη τριγενές.

Τά "είς λη δισύλλαβα παραληγομενα τω ει ή 
τω ι βαρννεται, είλη η &ερμασια, δειλή, το δε 
δηλη τριγενες. σεσημείωται τό σμειλη τό σμι] 

άθλιον 47) όξννόμενον.

k-]} το βμιιλΐον.

Τά διά τον αλη νπερδισνλλαβα μονογενή ά— 
σννάλειπτα βαρύνεται, εκάλη, μασχάλη, αί&άλη, 
δειμάλη. τό δε κεφαλή όξύνεται. τό άλάλη ό &ό- 
ρνβος παρά τό λαλώ, το δέ αμυγδαλή εκ σνναι- 

%5ρεσεως.
Τά διά τού ελη μονογενή υπερδισύλλαβα πα

ροξύνεται, σεμέλη, άγέλη, κυφέλη ό ρύπος των



DE ACCENTIBUS. 109 

ωτων, και τό άγγεΐον των κηρίων, εί δέ τι οξυ- 
νεται, την πρωτην συλλαβήν μακραν εχοι, πιμε- 
λή τό λίπος, καί τό άγγελή και έκτελη όξννεται.

Τά διά του ηλη υπερδισύλλαβα βαρννεται, 
ά&ήλη, γαμήλη, κωβήλη. τό δέ άμφηλή όξύνεται,5 
και τό ϋυηλή ή &νσία. . . f 4

Τά εις ιλη υπερδισύλλαβα βαρύνεται, παστί- 
λη τό απόξεσμα των δερμάτων , μαρΐλη ή κόνις, 
μυστΐλη ό κοίλος άρτος, τό μεντοι ωτειλη και α
πειλή και οφειλή όξύνεται, ως εχοντα τό έ προιο 
τού ι.

Τά δια τού ολη υπερδισύλλαβα βαρύνεται, 
ει μή σύνθετα εΐη έκ προ&έσεως, άσβόλη, ^ερσό- 
λη. τό δέ εντολή, ανατολή, και τάλλα έκ προ- 
ϋύσεως όξύνονται. <5

Τά δια τον υλη υπερδισύλλαβα βαρύνονται, 
κορδύλη, κοτύλη, γογγύλη, σταφύλη τό τεκτονι
κόν έργαλεΐον, σταφυλή δέ ό καρπός, τό μεντοι 
άγκυλή, καί άγρυλη, ονόματα δήμων όξύνόνται.

Τα δια τον ωλη υπερδισύλλαβα , όξύνεται ,το 
παυσωλή, τερπωλη, εύχωλή, άδμωλή ή άγνοια, τό 
δέ έρυμώλη43') ή μεγάλη πνοή, άπό τού ερι και 
τού άω τό πνέω, βαρύνεται.

48) ι^ιμώλη.

Τά εις μη λήγοντα προσηγορικά εχοντα κατ 
επιπλοκήν σύμφωνον μή δασύ όξύνεται, δέσμη,25 
δυσμή, πυγμή, τό μέντοι χάσμη βαρύνεται δασύ 
εχον τό σύμφωνον. 48
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Τα εις μη εχοντα σύμφωνον nara διάσταβιν 
βαρύνεται, τόλμη, άλμη, χάρμη, σκάλμη. σεση
μείωται το ορμή, καί το γραμμή όξννομενα.

Τά διά τον αμη είτε δισύλλαβα είτε νπερ- 
5 δισύλλαβα μονογενή βαρννεται, εί μη είη έκ ονν- 
αιρέσεως, σάμη νήσος, καλά μη , παλάμη, τό δέ 
σπιθαμή όξύνεται. τό δέ οιοαμή περιοπάται ως 
εκ συναιρέσεως.

Τα είς μη ίαμβιχα, παραληγόμενα τω ο, άπο 
ιορημάτων παραληγόντων έ, όξύνεται, δρέμω δρομη, 

τέμνω τομή, το μέντοι χομη βαρύνεται από τού 
κόσμος γεγονυια , χόομη γάρ.

Τά είς μη φύσει μακρα παραληγόμενα βα
ρύνεται, μνήμη, κνήμη, φήμη, λύμη, σύμη το 

ι5κύριον. σεσημείωται τό τιμή προσηγορικόν όξννό- 
μενον. τίμη δέ τό κύριον βαρννεται.

Τά είς νη μονογενή μετ επιπλοκής σύμφω
νον βαρύνεται, πάχνη, λάχνη, άχνη, τέχνη, αϊ- 
τνη, φάτνη, δάφνη, όρφνη, ή νύξ. τό δέ ψεδνός 

ζοψεδνή τριγενές.
Τά είς νη μονογενή εχοντα την πρό τέλους 

εις ρ καταλήγονσαν βαρννεται, πτέρνη, λέρνη, 
πάρνη. τό δέ φερνή ή προίξ παρα το φέρειν ό- 
ξννεται.

25 Τά διά τον ανη δισνλλαβα μονογενή βαρν
νεται, άνη ή άννσις, πλάνη, κυανή κνριον, σανη.

Τά διά τον ανη μονογενή νπερ δυο σύλλα
βός βαρύνεται, ^ηγάνη ή ακόνη, έργανη ή ά^η-
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τά, όρκάνη ή σωσανη, πτισαάνη, δαπά
νη, λεκάνη, βοτάνη. τό δέ μηχειλη όξννεται.

Τά είς νη δισύλλαβα τω ε παραληγομενα και 
βαρννεται και όξννεται. βαρννεται το ενη, οξν- 
νεται τό &εναι (sic) 49) πόλις, καί τό εύνή μεταό 
τον ν.

Τα δια τον ενη νπερδισνλλαβα μονογενή βα
ρννεται, ωκένη , ωλένη, χριμένη. τό δέ κλαζομε- 
ναί πόλις όξννεται, και τό δεξαμενή, είαμενη ό 
καίλνγρος τόπος, τοπικήν έννοιαν εχοντα. 10

Τα δια τον ηνη μονογενή δισνλλαβα βαρν- 
ψεται, εί μή περιεκτικά εϊη, ρηνη, σκήνη, ψηνη 
τό όρνεον, γλήνη ό ρνπος. τό μέντοι σκηνη ο- 
ξυνεται ως προσηγορικόν περιεχον έννοιαν.

Τά διά τον ηνη τρισνλλαβα μονογενή βαρν-χ0 
νεται, άρηνη, ά&ηνη, άνϋρηνη είδος μελίττης, 
μεσσηνη, γαλήν η, τό δέ γερμηνή η σννή&εια ό
ξννεται s°~).

Τά διά τον ηνη νπερτρισνλλαβα όξννεται, 
καμασννή , μελιτηνη, παλαιστηνη. τό δέ μιτνλή-20 
νη βαρννεται, καί το πακτηήνη S1) καί δινδνμηνη.

Τά είς νη δισνλλαβα μονογενή τω ι παρα- 
ληγομενα ή τω ει βαρννεται, κλίνη, δίνη ή σν- 
στροφη, πείνη, ρίνη ό ίχ^νς. τό δέ όργανον o-r 
ξννεται. 25

_ ________________  Α ·

4g) &εναϊ.

5ο) οξύνει.

5;) πα*τνήνίι.
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Τά είς νη ύπερδισύλλαβα μονογενή παραλη- 
γόμενα τω 4 βαρύνεται, είλαπίνη, μυρσίνη, &ρι- 
δακΐνη, άξίνη, ύσμίνη. τό δέ έχινή ή τραχεία 
άπο του έχινεα γέγονε , διό περισπάται.

5 Τά είς νη δισύλλαβα μονογενή παραληγομενα 
μεν τή οι διφ&ογγω βαρύνονται, οίη, &οίνη. το 
δε ποινή όξννεται. παραληγομενα δε ο όξύνεται, 
μονή, γονή, και φονή ή όλε&ρία.

Τα δια τον ονη υπερδισύλλαβα βαρύνονται 
ιθχαί όξύνονται. βαρννεται μεν τά παρώνυμα κυ

ρία, άντιγονη, έριγόνη. ετι και ταΰτα, σφενδό
νη, ό&όνη, άκόνη, βελόνη, περόνη, όξννεται δε 
ήδονη, φλεγμονή , πλησμονή.

Τα είς νη δισύλλαβα τω ν μακρω παραλη- 
ι5γόμενα βαρννεται, μυνη ή τροπή, βύνη, τό φυρ- 

νή δέ καί γυνή όξύνεται τό ϋ βραχύ εχοντα.
Τά είς νη υπερδισύλλαβα μονογενή παραλη- 

γόμενα τω ϋ βαρύνεται, αισχύνη, οδύνη, δουλω- 
σύνη, άγνωμοσύνη.

20 Τά είς ωνη δισύλλαβα παροξύνεται, ζώνη, 
μνωνη, σμωνη, ή πλήξις του άνεμον, τό δέ φω
νή άπο τού φωνώ καί το ωνη άπό τού ωνώ όξύ- 
νεται.

Τά διά τού ωνη κύρια υπερδισύλλαβα βαρύ- 
25νεται, δωδωνη, με&ωνη, είρεσιωνη, χελωνη, κο- 

ρώνη. τό δέ άζωνή όξύνεται, καί τό κλεωναί καί 
μογωναί 5Ζ) πόλεις, πληϋυντικώς λεγόμεναι.

5z) μολωναΐ.
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Τά είς ξη, τό ανξη, εύρηται βαρύτονον.
Τά είς πη δισύλλαβα εχοντα την πρό τελονς 

συλλαβήν είς φωνήεν λήγουσαν, μή τω 6, βαρύνε
ται, νάπη, λύπη, σκέπη, κωπη. τό δέ τυπή ό- 
ξννεται, και το ροπή καί τροπή. 5

Τά είς πη δισύλλαβα εχοντα την προ τελονς 
είς σύμφωνον καταλήγονσαν βαρύνεται , άρπη, 
λαμπη, κάμπη το όρος, σάλπη, καμπή σκώληξ, 
καμπή δε ή καμφις. τό μέντοι μολπή από του 
μέλπω, καί πομπή παρα τό πέμπω, οξννεται. τόιο 
δέ πόμπη κνριον όν παροξύνεται.
< Τά είς πη κύρια όντα υπερδισύλλαβα βαρύ
νεται, καλλιόπη, αντιοπη, στεροπη τό κύριον, 
στίροπή δ&ή αστραπή, άρύπη πόλις, σινώπη. τό 
μέντοι σιωπή όξύνεται, καί τό ένοπή καί άστρα-15 
πή καί άστεροπή ,καί. ένιπή ή έπίπληξις. σεσημεί^ 
ωται τό λύπη βαρύτονον ή εργασία.

Κ Τά είς ρη ίωνικωτερα κατά τροπήν του α είς 
ή βαρύνεται, κόρη, άγκρη, όλίσκρη^ άντισάρη, δέ- 
ρη ό^τράχηλος. τό δέ καρή όξύνεται.^. γ 2ρ '

Τά είς ση ληγοντα προηγουμένου τού σ βα-\ 
ρ.ύνεται, άσση ό ρύπος, κορση ό κρόταφος, μέσστμ 
πόλις, τό λισσή όξύνεται, καί τά των δήμων 
νάματα μεσση καί περγασση.

Τά είς τη παραληγόμενα τω α ή τω ο βα~%5 
ρύνεται, εί μή επί δήμον τάττοιτο, πλάτη καί 
ωμοπλάτη, άτη καί απάτη, έλάτη, έκάτη, κρήτη, 
άρήτη. τό δέ βατή τό τύΰ δήμου.

Τα είς τη παραληγόμενα τω ε κύρια όντα
8
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βαρύνεται, βρεμέτη, ωκυπέτη, δημαρέτη. τό δέ 
άφεταί πλη&υντικως λέγεται, το δέ προσηγορικόν 
όξννεται, αρετή, τελετή, βιοτή. το δέ μελέτη 
παροξύνεται σύνϋετον όν παρα το μέλω, και τεον 

5τό άλη&ές.
Τά εις τη παραληγομενα τω ι νπερδισυλλα- 

βα κνρια όντα βαρύνεται, μελέτη, άμφιτρίτη, α- 
φροδίτη. τό δέ λιτή δισνλλαβον.

Τά είς τη πρό τέλους εχοντα τό ν όξννεται,, 
ιοάϋτη η βοη , πινυτι] τό έπί&ετον , πινντη δέ (sic)i3) 

τό κνριον.
Τα εις τη υπερδισύλλαβα τω ω παραληγομε- 

να βαρννεται, κρι&ωτη , περκωτη, γεφνρωτη. το 
μέντοι μηλωτη, κερωτή, όξννεται, και τό οίπω- 

ι5τή ό ρύπος. ρ,

Τα εις τη δισύλλαβα διφίλόγγω παραληγόμε- 
να βαρύ)νεται, κραντη είδος υποδήματος , προίτη, 
κοίτη, δροίτη η πύελος, βαίτη ή διφ&έρα , δαίτ^ 
η ευωχία, τό δέ τελευτή τρισύλλαβον.

20 Τα εις τη δισύλλαβα προσηγορικά εχοντα πρό 
του τ σύμφωνον όξννεται, εί μη παραληγοι ι η 
α ί] λ, βροντή, ειρκτή, πηκτή, όργανον μονσικόν, 
άκτη, βλατη *4). τοντό τινες βαρύνουσιν. τό 
μέντοι κίστη βαρυνεται, δίκτη, σπάρτη.

Τα είς Τ7] υπερδισύλλαβα εχοντα κατά σνλ-

53) πινντη ii.

54) βλοαττι.
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ληψιν σύμφωνον, ή πρό τε'λονς τό ρ, κύρια όντα 
βαρννεται, άδρήστη , ίωκάστη. το μεντοι εορτή 
όξννεται, καί το παλαιστή καί λεπαστη ή κνλιξ.

Τά είς φη λήγοντα δισύλλαβα προσηγορικά 
παραληγομενα ά όξννεται, άφη, βαφη , ραφή,$ 
γραφή, σκάφη τό σκάμμα, σκάφη το πλοίον. τά 
δέ κύρια βαρννεται, τράφη, κάρφη, καί τα τοι- 
αντα. , · '.

Τά είς φη παραληγομενα τω ο η τω ν σννε— 
σταλμένφ όξννεται, όμφή, μομφή, τροφή, όρφή,ιο 
γλνφή, κορνφη.

Τά είς φη παραληγομενα φύσει μακρα ενί 
φωνήεντι βαρννεται, σίφη, άγρίφη το σκάφιον, ά- 
καλήφη ή κνίδη- τό δέ αλοιφή όξύνεται όνο φω-± 
νήεντα εχον- 15

Τά είς φη νπερδισνλλαβα κνρια ή παρά α 
βαρννεται, άράφη, άνάφη, σκιδάφη, ή άλωπηξ, 
έρίφη κύριον.

Τά είς χη δισύλλαβα παραληγομενα φωνήεντι 
προσηγορικά όξύνεται, ήχή, βληχή, ψνχή, βρνχή ο·2θ 
κτύπος, βροχή, τό δέ τύχη καί μάχη βαρννεται.

Τά είς χη εχοντα άλλο σύμφωνον κατά σύλ- 
ληψιν ή διάστασιν βαρννεται, βάκχη, κόκχη, λέ
σχη, λόγχη, το δέ λόγχη κνριον. το δέ άρχή όξύ- 
νεται, στοναχή, ταραχή, ίακχή, άλωχή, διδαχή.^ 
τό δέ μαλάχη βαρννεται.

Τά είς χη παραληγομενα ι βαρννεται, δολΐ- 
χη νήσος, δολιχή δέ ή μακρά, μαστίχη, σαμβρΐχη.

Τά είς ψη ονχ ενρηται.
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Τα είς ω ληχοντα ΰηλυκά όξύνεται, κλω&ω, 
ΐρατω , &εανώ , σαπφω.

Π εςΐ τόνου ουδετέρων ονομάτων.

Βιβλίου ιγ.

5 Παν ουδέτερον όνομα ύπερ μίαν συλλαβήν^ 
παρεσχηματισμένον άρσενικω, όμοτονει τω άρσε- 
νικω, φίλος, φίλον, κοΰφος, κοΰφον, καλός, κα- 
λόν, χρυσούς, χρυσοΰν. τό δε εις, εν μονοσύλ
λαβον.

ίο Παν ουδέτερον κατα αποβολήν του 6 γενο- 
μενον άπο άρσενικοΰ τον αυτόν τονον φυλαττει 
τω άρσενικω, μέγας μέγα , λειπόπατρις λειπόπα- 
τρι, ταχύς ταχύ, ημισυς ημισυ.

Παν είς ον επιθετικόν ουδέτερον, παρεσχη- 
ι5ματιομένον τοίς είς ος ληγονοιν άροενικοίς, του— 

τοις φυλάττεε τον τονον, φιλόσοφοςφιλόσοφον, 
αχρείος, άχρείον, καί άττικως, άχρειως αχρείων.

Τα είς ους ληχοντα τών ονομάτων, εχοντα 
ουδετέρου παρασχηματισμόν, όμοτονοΰσιν, χρυ- 

ζοσους χρυσοΰν, χαλκούς χαλκοΰν, ευνους ευνουν.
Τά είς ως ληγοντα εχοντα ουδετέρου παρα

σχηματισμόν όμοτονοΰσιν, άξιοχρεως άξιόχρεων, 
άνάπλεως άναπλεων.

Τά είς ας εχοντα ουδετέρου παρασχηματι- 
ζ56μόν όμοτονοΰσιν, άπας άπαν, σόμπας σόμπαν, 

τάλας τάλαν, μέλας μέλαν.
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Τα άπο τών είς εις ύπερ μίαν συλλαβήν ου
δέτερα , είς εν ληξαντα, έν μεν τή αυτή συλλαβή 
τον τονον φνλαττουσι, ον μήν δέ τον αυτόν, φω— 
νηεις φωνήεν, αύδήεις ανδήεν.

Τα είς ες ουδέτερα τών είς ης οξύτονων ο-5 
μοτονούσιν αύτοΐς, ευσεβής, ευσεβές, άλη&ής, «- 
λη&ές, καί αλήτες παρ άττικοΐς τό επίρρημα, εξα
ετής, εξαετές, τριέτης, τριέτες.

Τά βαρύτονα είς ης, εχοντα δε ουδέτερα είς 
ες, ή προπερισπώμενα αυτά εχει ή προπαροξύτονα.!^

Τά μεν ονν δια του ηρης εχει προπερισπώ
μενα, ολιγήρης όλιγήρες, &υμήρες &υμήρες. τό δέ 
Φυμαλγές άπό του ϋυμαλγής γέγονε. ξιφήρης ξι
φήρες, πλήρης πλήρες.

Τά διά του ωδής εί έχει ουδέτερα, προπερι-ι& 
σπώμενα αυτα έχει, ευώδης ευώδες, γεοίδης γε
ώδες.

Ετι και τα δια του ωρης, νεώρης νεώρες, αυτώ- 
ρης αυτώρες, καί τα παρα το όλω συντε&ειμένα, 
εξώλης έξώλες, πανώλης πανώλες. τά δέ άλλα προ-2θ 
παροξύνονται, έξαιρέτως τα παρ ουδετέρων συν- 
τε&έντα βαρύτονα, ευμηκης ευμηκες, κακοήθης 
κακόηχες, μεγακητης μεγάκητες. καί τά παρά τό 
ηκη, τανυήκης ταννηκες. και τά παρά τό αδης και 
αρκης, αυ&άδης αυ&αδες, αυτάρκης αυτάρκες. το25 
μέν τοι ποδάρκης βαρύτονον έχει τό ποδαρκές ού- 

ον όξννόμενον.

Τά παρά τό αντης ουδέτερα προπαροξύνον- 
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ται, κμτάντης κάταντες, προσαντης πρόσαντες, 
άναντης άναντες , και τά όμοια.

Τά είς ον μετοχικά όμοτονοΰσι τοΐς άρσενι- 
κοΐς, ό λαβών τό λαβόν, ό φαγων το φαγον. Των 

5είς ων βαρυτόνων τά ουδέτερα όμοτονοΰσι ταΐς κλη- 
τικαΐς των άρσενικών, ό σωφρων, ω σώφρον, καί 
το σώφρον, ό άγνωμων , ω άγνώμον, και τό ά- 
- - ' ' ·’ Τ’ ’γνωμον.

Τά άπό των είς ην είς εν ουδέτερα όμοτο- 
ιονονσιν αύτοΐς, άρσην άρσεν, τέρην τέρεν.

Τά είς α ληγοντα ουδέτερα βαρύνεται η προ- 
περισπάται κατσ, τον κανόνα, στόμα, αίμα, βή
μα, όρυγμα, εύρημα, καί τά ύπερ δυο συλλαβάς 
προπαροξύνεται, ποίημα, το καρη ουδέτερον άπό 

ι5τοϋ καρα γέγονεν. τό δε καρη όξύτονον θηλυ
κόν έστι.

Τά είς ι μονογενή ύπερ μίαν συλλαβήν βα
ρύνεται, μέλι, κίλι είδος ελαίου, κομμι το κομ- 
μίδιον Sf), πέπερι, κιννάβαρι, σίνηπι. τό δε τρό- 

20φι άπο του τρόφιμον γέγονεν.
Τα δε είς ι επιθετικά όμοτονεΐ τοΐς άραενι- 

κοΐς, λειποπατρις λειποπατρι.
Τα είς υ μονογενή ύπερ μίαν συλλαβήν βα

ρύνεται, δόρυ, γόνυ, μέ&υ, δάκρυ, πώυ, άστυ^ 
%5νάπυ τό σίνηπι.

Τά είς λεον όξύνεται, χαλεόν, έλεόν ή μα
γειρική τράπεζα, εί δε μή έχουσι το λε, προπα-

55) χόμι· τό κομίδιον.
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ροξυνονται, όστρεον, ορνεον, δενδρεον. τό δέ 
όστέον παροξύνεται ώς δισυλλαβον' από γαρ τον 
ϊστημι στέον και όστέον.

Τά είς ον δισύλλαβα παραληγόμενα τώ ι μό- 
νω η τη ει διφ&όγγω βαρννεται, μνίον , ρίον,5 
ΰίον λαχάνου είδος, ίον, δρίον, κρεϊον άγγεϊον 
κρεών, είον τό είς το είναι επιτήδειον.

Τά διά του ιον τριβράχεα υποκοριστικά προ
παροξύνεται, κτένιον, πτνχιον , ποδιον, ΰρονιον. 
εί μεντοι ή πρώτη τούτων μακρα ύπαρχοι, ύπε-\ο 
σταλμένων τών διά τον διον παρηγμενών , παρο
ξύνεται, κλειδίον , παιδίον, δαιδίον’ ον γαρ δια 
τον διον, αλλά διά τον ιον’ τό γάρ δ τον πρω
τότυπόν έστίν. ετι σφητίον, χαρτίον, ώτίον. το 
δε βοΰριον προπαροξννεται’ ου γαρ υποκοριστικόν.ι5

Τά διά τον ιον τρισνλλαβα, εχοντα πρό του 
ι ρ ή λ, μη όντα υποκοριστικά, προπαροξύνεται, 
ίκριον το σανίδωμα, ϊτριον , όσπριον, έριον, μεί- 
λιον το δώρον, τρίβλιον. τό δέ τληρίον εχει τό 
η καί υποκοριστικόν εστιν. ετι τό βιβλίον καί^ο 
σμηλίον.

Τα δια του ιον τρισνλλαβα κυρία προπαρο— 
ξυνονται, ίλιον, δέριον, ρηγιον, ίσ&μιον.

Τα δια τον νιον εχοντα προ του ν σύμφω
νον προπαροξννεται, χωρίς εί μη εχοι ή πρώτη το25 
α μεϋ' έτερον φωνήεντος, άνεν τών υποκοριστι
κών, ποίμνιον, δεμνιον, παΐγνιον. τό γάρ ά ουκ 
εστι μόνον, φέρνιον η πυρίς τών ίχ&υων. τό δέ 
άμνΐον παροξύνεται, καί το σκνμνίον.
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Τα διά του ιον τρισύλλαβα εχοντα δίφθογ
γον έν τη άρχούση προπαροξύνεται, μη όντα υπο
κοριστικά, φρούριον , παίγνιον , ποίμνιον. το δέ 
σχοινίον, κρουνίον υποκοριστικά. το δέ ώνιον 

^προπαροξύνεται.

Τά διά τού ιον τρισύλλαβα προσηγορικά, ε- 
χοντα προ τού ϊ δύο σύμφωνα, ων τό έν ούκ ε- 
στιν άμεταβολον, παροξύνεται, ίσχίον , ίστίον. τό 
σίλφιον καί φορκιον προπαροξύνεται.

ίο Τά δια τού ηϊον προπαροξύνεται, ληϊον, νηϊ- 
ον , σημηιον , μνημηϊον.

+ Τα δια τού διον άπο παραγωγής εχοντα τό 
1 , , ,

δ προπαροξύνεται, μυδιον , κωδιον , βοΐδιον , βι~ 
βλίδιον. το δέ παιδίον, κλειδίον, δαιδίον έκ πα- 

ι5ραγωγής.

Παν εις ον υπέρ τρεις συλλαβάς μονογενές 
κύριον ή προσηγορικόν ή υποκοριστικόν προπα
ροξύνεται, περγαντιον, αίαντιον, βυζάντιον , άο- 
τοπωλιον, πλοιαριον.

20 Τά διά τού αιον μονογενή υπέρ τρεις συλ
λαβάς προπαροξύνεται, ηραιον τό τεμενος, έλαιον, 
δίκαιον, κίρκαιον, τροπαιον, καί τροπαϊον άττι— 
κώς. τό δέ αρχαίος προπερισπάται.

Τά διά τού αιον μονογενή υπέρ τρεις συλ- 
20λαβάς προπαροξύνεται, άϋηναιον τό τέμενος, λι- 

λύβαιον, κεφάλαιον, περιβόλαιον, χωρίς τού χαλ- 
κουστραίον ιατρός, καί στεφαναίον, καί ηλεκταίον, 
καί καστραίον.
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Τά διά τον ειον τρισνλλαβα προπαροξννεται· 
κνρια όντα, βονδειον , χλοννειον , σΐγειον.

Τά δια τον ειον τρισνλλαβα προπαροξννον- 
ται, εί ή προ τελονς σνλλαβή είς φωνήεν ληγοι, 
δνειον, κόνειον γένειον, δάνειον, τό δέ κοινεΐον5 
προπερισπάται, καί λνχνεΐον καί πορνεΐον, ον 
μόνον εχοντα το ν.

Τά διά τον ειον μονογενή τρισνλλαβα χω
ρίς των είρημένων προπερισπάται, πορ&μεΐον, 
στοιχεΐον, άγγελον, γραφεΐον, ωδεΐον, σημεϊον. ίο

Τά διά τον ειον νπέρ τρεις σνλλαβας μη όν
τα επί μηνών η κνρια προπερισπωνται, άπλά όν
τα η παρασνν&ετα, &ωρακείον, πανδοκεΐον, διδα- 
σκαλείον, βαλανείον , έλεγεΐον. το δέ κηρνκερον 
τον τον κηρνκειος τόνον έφνλαξε. τό δέ ωκντό-15 
κειον καί άλλα σνν&ετα προπαροξννεται, καί τά 
κτητικά !6), ώςπερ τα άρσενικά, ηράκλειον , αίά- 
ν,ειον, διοσκορειον. το δέ ήφαιστεΐον προπερισπά- 
ται. καί το κορνβαντεϊον, ναός των κορνβάντων.

Τά είς ον καθαρόν παραληγομενα τω ν βα-^ 
ρννεται, πτνον, βρνον, πνον τό εμπνον , τό καί 
πνος, λέπνον , γη&νον, το άμπελόπρασον.

Τά είς ον δισνλλαβα παραληγομενα τη οι δι- 
φδΌγγω όξννεται, κλοιον όρος, βοιόν, μοιόν, τό 
αίδοϊον. τό δέ πλοιόν προπερισπάται ως πάσχονιό 
διαίρεσιν αίολικώς’ πλόϊον γαρ λέγεται.

Τά είς ον δισνλλαβα μονογενή παραληγομενα

56) ονν&ιτα. KQonaQi&vtvai καί τ« κτητιηα — .



122 ARCADIUS

τώ ω μετά του ι άρχόμενα άπο σύμφωνον προ- 
μ Α> a/ \ r ’’ >περισπαται, ζωον , πτωον ορος. το μεντοι ωον 

οξννεται' άπο φωνήεντος γάρ άρχεται.
Τά είς ον νπερδισύλλαβα μονογενή τη οι δι- 

5φ&όγγω παραληγόμενα ή τώ ώ ταύτην έχουσι την 
διαίρεσιν’ προπαροξννεται μέν, οσα σύν&ετά έστι, 
νπεσταλμένων τών άπο προ&έσεως, άκροϋοιον, έ- 
κατομβοιον , είκοσάβοιον. τό δέ μητρώον, ηρώον, 
προπερισπάται, ώςπερ καί τά άρσενικα. το δέ 

^οπερίστωον προπαροξννεται. τό δέ προστώον προ- 
περισπαται.

Παν ουδέτερον είς ον, προ τον ο σύμφωνον 
έχον, νπερδισύλλαβον προπαροξννεται, χέρνιβον, 
δαπεδον, σίτταβον , τό μικρόν δέρμα, παροξννε- 

ιδται δέ ταντα, ρόδον, εργον, φνλλον. προπερι- 
σπάται δέ ταύτα, ονκον3 φνλον3 τό γένος, κώ- 
λον, κηλον, μηλον.

Τά δέ μεταβολήν γένους πεπον&ότα όξύνε
ται, χαλινός, χαλινόν, ζυγός, ζυγόν.

2(> Τά είς ρον δισύλλαβα προσηγορικά παραλη
γόμενα τώ ν και μ ή άρχόμενα άπο άμεταβόλου 
όξύνεται, σφυρον, πνρον, ξυρόν. τό μέντοι μύ
ρον βαρύνεται άπο άμεταβολου άρχόμενον.

Τά είς ρον δισύλλαβα φύσει μακρα παραλη- 
Ί^γόμενα βαρύνεται, δώρον, σπείρον τό ί μάτι ον, 

νεύρον, φηρον βρώμα &εών, μηρόν και μηρίον. 
σεσημείωται τό πλ^υρον.

Τά είς ρον υπερδισύλλαβα παραληγόμενα τώ 
ά η τώ & βαρύνεται, μέγαρον, βλέφαρον, γάργα-
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ρον, εντερον, ελλερον τό κακόν, τό μέντοι πτε- 
ρόν δισύλλαβον, και το σανρον τό μέλι άττικως. 

Τά είς ρον παραλήγοντα ο όξύνεται, άνα- 
κτορόν? σκιορον.

Τά είς ρον ύπερ δυο συλλαβάς τω ν παρα-5 
ληγόμενα βαρννεται, είτε προπαροξύνεται, άχυ- 
ρον , πίτνρον, ενέχνρον, βοντνρον.

Τά είς ρον κατ επιπλοκήν συμφώνου βαρν
νεται, ρεΐ&ρον , φίλτρον, κέντρον, άρ&ρον, πλέ- 
κτρον, νίτρον. σεσημείωται το λοντρον και λο-ιθ 
,ετρόν.

Τά είς ρον ύπερδισνλλαβα μακρα παραληγό- 
μενα προπαροξύνεται, άμηρον, άνδειρον, των πο
ταμών τό χείλος, άλενρον, φ&ινοπωρον.

Τά είς τον διβράχεα όξννεται, εί μή πρόι5 
τέλους ι έχοι μόνον, φντόν, ρυτόν, είδος ποτη
ριού, βοτόν ή βοτάνη. τό μέντοι βλίτον ή βο
τάνη βαρννεται.

Τά είς τον δισύλλαβα εχοντα σύμφωνα κατά 
σύλληψιν όξύνεται, λεκτον, δρεπτόν. τά δε έχον-ΐο 
τα την πρό τέλους συλλαβήν είς άμεταβολον λή
γουσαν βαρννεται, μύρτον ή μυρσίνη, γύντον τό 
κρέας, το μέντοι παλτον το δόρυ όξννεται.

Τά είς τον ύπερδισύλλαβα βαρύνεται, προ- 
βατον, έγκατον, άλφιτον, γίγαρτον. το δε ερ-2^ 
πετόν όξύνεται, και ενδυτον και δελτωτον, ως 
τριγενή.

Τά είς ρ ύπερ μίαν συλλαβήν βαρύνεται,
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έαρ, νπαρ , ύδωρ, έλδωρ, δέλεαρ, όνειαρ'. τό δέ 
πυρ ως μονοσύλλαβον περισπάται.

Τά είς ας βαρύνεται, γήρας, κρέας, δέμας, 
ούας. έτι τά είς ος, τείχος, βέλος, πέλαγος, ό- 

όνειδος. αί δέ μετοχαί όξυνονται, τό τετνφός, πε- 
ποιηκος.

Τα είς ες μονογενή προπαροξννεται, κυνόσαρ- 
γες, όμαργες, το όμοσυμφωνονν * 57), πεύκαες, τό 
πικρόν, ρωπαες, το άλσωδες. τά δε επιθετικά 

^όξννεται, ώςπερ καί τα άρσενικά, ευσεβές, εύγε- 
νές. τα μονοσύλλαβα των στοιχείων περισπωνται, 
μύ, νύ , ξύ , ον, πϊ, ρω, ταυ, φΐ, χΐ , φί, ώ.

σνμ
57) ομοφωνο^ν (sic).

Περί μονοσυλλάβων ονομάτων.

Β ι β λ ί ο ν ιδ'.

15 Παν μονοσύλλαβον ουδέτερον έχον φύσει μα- 
κράν, είτε άπα&ές εϊη, είτε πεπον&ος, περισπά- 
ται. παν άπό τού πας, καί το δω άπό τού δώμα, 
καί τό φάρ το Ιματιον απο τού φάρος, καί κρΐ, 
σταΐς, στήρ τό στ έαρ, ούς, ως, φως, πύρ. τά 

2θδε εχοντα βραχεϊαν όξύνεται, όν, τις, τί.
Πάν όνομα μονοσύλλαβον είς ν λήγον άρσε- 

νικόν καί θηλυκόν όξννεται, παν, ό δαίμων, άν, 
κύριον, ζην, μην, χήν, ρην, τό Φρέμμα, χωρίς 
τού ϋωον (sic) ίλωντος, κνριον.
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Τά είς ις μονοσύλλαβα όξύνεται, ϊν , ίς, ρίς, 
ρίν, λις ό λέων, τις, όπερ σνστέλλει τό ι, δίς, 
διός, ό ζεύς.

Τά είς ξ μονοσύλλαβα οξννεται, πλαξ, δράξ, 
γλάξ βοτάνη γαλακτοποιός, σάρξ, λεξ έ^νος, φλόξ,5 
προίξ, στίξ ή τάξις, όλξ, αΐξ , καί τούτο οί άτ- 

αί
τικοί προπερισπωσι (sic), και τό &ρεξ (sic) 58) καί 
βώξ.

Τά είς ρ άρσενικά καί &ηλνκα μονοσνλλαβα 
οξννεται, πάρ , κάρ, σήρ, ϋήρ, κήρ ή ^ανατη-  ̂
φόρος μοίρα, χειρ, φ&είρ , φωρ ό κλέπτης, το 
μέντοι πνρ, στήρ, κηρ το κέαρ, ως ονδέτερα πε~ 
ρισπάται.

Τά είς ας μονοσύλλαβα, εί μεν άποβολή τον 
σ την γενικήν ποιονσι, περισπωνται ό γρανς (sic)i$ 
τον γρα, ό Όάς τον &ά , ο χνάς τον χνά, δάς, 
βάς, λάς, πας πά ό πατήρ, ζάς ό ζενς, φϋας, 
κράς ή κεφαλή, το μέντοι πας παντός τριγενές.

Τό νανς καί γρανς περισπαται, καί τά είς 
αις μονοσύλλαβα, παίς, σταίς. τό όέ δαίς όξν-2ο 
νεται.

Τα είς εις μονογενή όξννονται, μείς ό μην, 
κλείς, κτείς. το μέντοι εις περισπαται ως τρι- 
γενές.

'Ετι καί τα εις οις περισπαται, φ&οίς, οές.
Τά είς ενς μονοσύλλαβα όξύνεται, ζενς, 

58) ^αΊξ.
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φ&εύς ό διόνυσος, ενς ποταμός, δνεύς59). τό 
μεντοι, εν; y νανς6Ο) περισπάται, εόςπερ και τό 
γρεύς. '

5g) Svtvi.

6ο) τό μίντοι νινί ή να“ί

Τά είς ους μονοσύλλαβα περισπάται, βούς, 
δπλονς, ρους, χρούς, καί τό ον; ουδέτερον. τό 
δε πους όξυνομενον , καί τό δον; μετρχέμ

Τα είς ης κατα διάλεκτον γινόμενα εκείνον 
έχει τον τόνον, όποΐόν καί τά πρωτότυπα, μην, 
μής, δαίς , δης, παΐς, πης, είς, ης. τό δε κρης 

ιοάπό τον κρέας καί ουδέτερον όν περισπάται.

Τά είς ης μονοσύλλαβα τυχόντα φυσικής κα- 
ταληξεως η όξννεται η περισπάται. καί όξννεται 
μεν τά περιττοσυλλάβως κλινομενα, κρης, σης, 
γνης ό ρόδιος’ περισπάται δε τα ισοσύλλαβα, δης, 

15ης κύριον.

Τά είς νς μονοσύλλαβα περισπωνται, μυς, 
δρυς, συς καί ύς. 

_
Τά είς ψ μονοσύλλαβα όξύνεται, κνάψ ό δει

λός, μάψ, όρνεόν τι, φλετρ, ΐψ, ό σκωληξ, λίψ, 
2ονίψ, όνομα κνίσσης, καί κνίψ.

Τά είς ως άρσενικά μονοσύλλαβα περιττο
σύλλαβα όξύνεται, τρως, ίλως, πλώς ίχίλύς τις. 
τό μέντοι κατά διάλεκτον τροπή γινόμενόν, βως, 
άπό τού βούς βοός, περισπάται. τά μέντοι ίσο- 

^5σύλλαβα περισπωνται, σως, κρώς, γλώς, κώς, όνό-
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ματα ηρώων, χωρίς του ζώς’ καί· τό δώς όξυ- 
νεται. y·, .

Τά είς ως ουδέτερα περιβπάται, τό φώς, τό 
ως.

Καί ταΰτα μεν περί τονον της όνομαβτικής.ό 
περί δε των πλαγίων νυν επεται είπείν’ καί πρό 
τοότου, ότι ή οξεία καί ή περισπωμένη λέξεων εί- 
gi χάνοι, ή δέ βαρεία συλλαβών. ■

H ε ρϊ νάνον της ενικής γενικής.

Β ι β λ ί ο ν ιέ. ίο

Παΰα γενική ονόματος κοινή, άπαθής , επί 
ταΰτης της συλλαβής έχει τον τόνον, έφ ής καί 
ή ευθεία, χωρίς εί μη έτερος λογος κωλΰση, ΰπε- 
όταλμένων των είς ος δισύλλαβων γενικών, αίαν- 
τος εκ του αίας, λέβης λέβητος, επί τής πρώτης,15 
ταχύς ταχέος, όξυς οξέος, επί τής δευτέρας, άχιλ- 
λεΰς άχιλλέως , εΰγενης εΰγενέος, επί τής τρίτης. 
Τά μέντοι προπαροξύτονα επί τής ευθείας ου φυ- 
λάττει τον κανόνα, έπεί αδύνατον έστι πρό τών 
τριών ουλλαβών δο&ήναι τόνον, άδωνις άδώνιδος, >ο 
φίλημα φιλήματος, ετι το όμηρος όμηρου, άν- 
ίλρωπος άν&ρώπου, οΰ φυλάττει, αλλα καταβιβά
ζει’ διότι μακράς οΰοης τής ληγουοης ου δΰναται 
προπαροξυν&ήναι λεξις, εί μη επί τών αττικών, 
διό όμηρος, άελαι, προπαροξύνεται κοινώς, πα-%5 
ραλαμβανομενης τής διφίλογγου έν τελεί λεξεως 
οΰοης, επί τής ευθείας κλητικής, έν δέ τοΐς άλ-



123 ARCADIUS

λοις ον. οντω nat επί άλλων πολλών, τνπτονται, 
πεποίηνται, τνπτεσ&αι, λέγεσ&αι. προςτίϋησι δε 
ό τεχνικός, ότι τό μητρος και άνδρός και πατρος 
από τον μητέρος και άνέρος και πατερος εγένετο 

5κατά σνγκοπην, διο ονκ εφνλαξαν τον τονον, ά- 
νολον&ήσαντα τοΐς ίδίοις σνγγενέσι, πατερος, μη- 
τερος, άνερος. ετι ήμαρτηται και ό τόνος της 
γνναικός και {λνγατρος. τό δε ία ίάς και μία 
μιας διαφορεϊ κατα τον τονον ε&ει ίωνικώ, και 

Ύοέν τη δοτική ία καί μια. πάσα γαρ γενική και 
δοτική μακροκατάληκτος επί τελονς εχονσα τον 
τόνον περισπαται.

Αί είς ος δισύλλαβοι γενικαϊ επί ονομάτων 
οξννεται, φωτός, μηνός, γραός, παιδός, άνδρός, 

\5πατρός, χωρίς εί μη από σνναιρεσεως είη, η δια
στολήν σημαίνοι, η χαρακτηρι άκολου&ησοι6Ι). α
πό σνναιρεσεως μεν, ως το λάος άπο τον λάαος, 
κράσει τών δνο αα είς εν μακρον, κεαρ κεαρος, 
εαρ εαρος καί ήρος' καί πάλιν νΐις νιος καί νιος. 

2θτό δε &ώνος από τον &ώνιδος καί &ώνιος ίωνι— 
κώς, καί κρασει &ώνος' η απο τον Φωνιος εν- 
'δείας κατά ονγκοπην' προς άντιδιαστολην δε έτε
ρον σημαινομένον, τίνος τίνος, πρόοκειται, εί 
μη χαρακτηρι άκολον&ησει, δια το φ&ας φ&άντος 

?5κνριον άκολον&ησαν ταΐς μετοχαΐς.

Π ε q ι τόνον της ενικής δοτικής.

Πάσα δοτική ενική ίσοσνλλαβονσα τη γενική

61) αχολύν^ήοη. 
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ενική καί όμοτονεϊ αυτή , καλού καλώ, φωτός φω- 
τί , άνδρος άνδρί, μητρός μητρί, τίνος τινί, κη
ρός κηρί. προοκειται ίοοουλλάβως, διά τό παχέος 
π αχεί, ήτις δια την ουναίρεοιν ουκ ίβοουλλαβεΐ 
τή γενική' το δέ παχέϊ ίβοουλλαβεί- λέγει δέ ό5 
τεχνικός, ότι ai μεταπεπλαομέναι δοτικαί εχουοαι 
τό ι προπαροζυνονται,είμή δυουλλαβία(έιε)κωλυοΐΐ, 
ό πολυπαταγος, του πολυπατάγου , τω πολυπατα- 
γω, και κατα μεταπλαβμόν πολυπάταγι αναβιβάζει’ 
αί γάρ ουγκοπαί άναβιβάζουοιν, όπίοω&εν οπισ&εν,ιο 
όμόπατρος όπατρος. τό δέ πατρός και άνδρος και 
τό μητρός ουγκοπέντα ήκολουθηοε τω γαρακτήρι 
των εις ος διουλλάβων γενικών, τό δέ κλάδος, κλά
δου, κλάδω , και κατά μεταπλαομον κλαδί κατα- 
βι βάζει διά τήν δυσυλλαβίαν (sic), κα& ομοιότητα τώι5 
μηυί και παιδί και άνδρί, χωρίς εί μή άπό ουναι- 
ρέοεως εύρεσή, προς άντιδιαοτολην ετέρου οημαι-*  
νομένου , ή χαρακτήρι άκολου&ήοει, ώς εϊρηται.

Λεϊ δέ προοϋεϊναι τώ κανόνι τών μεταπε- 
πλασμένων δοτικών, χωρίς τών άπό τών είς νη·2θ 
-θηλυκών φυοει μακρα παραληγομένων, οΐον ή 
υομΐνη, τής υομίνης, τή υομίνη καί υομϊνι, ή 
δωδώνη, τής δωδώνης, τή δωδώνη και δωδώνι.

ΤΙ e ρ I τόνου της αιτιατικής.

Παοα αιτιατική ενικών επί ταυτης τής αυλ-ι^ 
λαβής έχει τον τόνον, έ(ρ ής καί ή γενική, πλήν 
τών είς ά διουλλάβων, άβλήτος άβλήτα, λιμέ
νος λιμένα, διομι^δεος διομήδεα, καλού καλόνci

9
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μή τον αυτόν φυλάττει τονον δια τον κανόνα, 
άλλ’ επί τή αυτή συλλαβή. τό μέντοι όμηρου ο- 
μηρον διαφορεΐ' διότι καί δοτική καταβιβαζει, 
μαχράς ούσης τής ληγουσης. σημείωσαι το γυναίκας 

^γυναίκα, και &υγατρος &υγατρα, άναβιβαζουσιν' ότι 
πάσα αιτιατική ενικών είς α λήγουσα άπέστραπται 
τήν όξείαν τασίν, αιαντος αίαντα. το δέ τινα 
όξύνεται είς διαφοράν τόΰ τίνα. τό δέ έρετρια 
καί πειρεά καί στειρεά κατα κράσιν του έ καί α. 

ιοή δέ οξεία καί ή βαρεία τήν περισπωμένην έποί- 
ησαν, ώςπερ είς τό πάϊς παΐς, ήραχλέης ήραχλής. 
έξ οξείας γάρ καί βαρείας περισπωμένη γίγνεται. 
πρόσκειται τώ κανόνι, πλήν τών είς ά ληγουσών 
δισύλλαβων αιτιατικών, διότι αυται μόναι βαρυ- 

ιόνονται, μήνα, φώτα, τών γενικών αυτών όξυνο-
μένων.

Αί μέντοι είς ν λήγουσαι μονοσύλλαβοι αί- 
τιατικαί μακράν εχουσαι την λήγουσαν περισπών- 
ται, μύν, συν, δρΰν, λίν , ναΰν, γραύν, γην, 

20&εύν , τήν ίλέσιν κατά κράσιν, κλείν.

Π ε ρ ι τόνον της κλητικής.

Πάσα κλητική επί ταύτης τής συλλαβής ‘έχει 
τον τόνον, έφ ής καί ή εύίλεία, καί μή 62) τον 
αυτόν, διά τόν κανόνα τού τόνου, αίας, αίαν, 

25άχιλλευς, άχιλλεύ. ό γάρ αίας όξύνεται' μακρά 
γαρ προ μακράς ού περισπάται. τό δέ αίαν προ— 
Περισπάται, τού άν βραχέος όντος. πάσα γάρ φυ-

6;) ιί xai μη pro καί μη.
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Gei μακρα πρό βραχέος έν ένί μέρει ονσα περί- 
σπαται. τό δέ άχιλλενς οξννεται. τα γαρ είς ενς 
κοινώς οξυνονται. ή δέ κλητικη περισπαται. πάσα 
γάρ δίφθογγος.

Περί τόνου της δ υ t κ ή ς ευθείας. 5

Αι είς αι λήγουσαι εύθείαι τών δυ'ίκών ομό
τονοι είσι τή είς α ληγούση αιτιατική ενική, ά- 
βλήτα άβλήτε , λιμένα λιμένε, γυναίκα γυναίκε, 
θυγατέρα θνγατέρε. προστίθεται τώ κανόνι, εί μή 
άλεκτος εύρεθή, τοντέστι μη λέγεται ή είς ά λή-ιο 
γουσα αιτιατική, τότε γάρ ή εύθεία είς έ όμο- 
τονεΐ τή γενική, μάντεως μαντεε, τείχεος τείχεε, 
πόλεως πόλεε.

Έτι δει προσθεΐναι, χωρίς τών οξύτονων γε
νικών, έπί τούτων γαρ εύθεία ούχ όμοτονεί,ι5 
μνός μύε, συός σύε, δρυος δρνε, λιός λίε.

Αί είς ά λήγουσαι εύθείαι δυϊκαί έπί ταύτης 
τής συλλαβής έχουσι τόν τόνον, έφ ής καί ή γε
νική ενική, άέλλης άέλλα, -θυέλλης θύελλα, όμη
ρου όμήρω, άνθρωπον άνθρώπω, καλού καλώ, είια 
καί μή διά τόν κανόνα τον αυτόν τόνον’ ή γάρ δυϊκή 
ευθεία άπέοτραπται την περισπωμένην, σοφώ, άγα- 
<θώ, ή δέ γενική καί δοτική έπί τέλους μακροκατά
ληκτος περισπαται. τό δέ άμφω καί δύο θεματικά είσι.

II ε ρ I τόνου της δνϊχης γενικής. q5

Ή γενική δυϊκη είς αιν λήγουσα όμοτονεΐ τή 
ίδια ονομαστική, πέρσα πέρσαιν, αινεία αίνείαιν' *

9
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οΰ πάσα de τον αυτόν' ποιητα γαρ ποιηταΐν, 
καλά καλαΐν , διά τον χάνο να.

Έτι αί ίΖς οιν όμοτονοΰσι τή ιδία ευθεία 
τή είς ώ, καλλίστο) καλλίστοιν , έρημω έρημοιν' 

5οΰ πάσα δε τον αυτόν, καλώ γαρ καλοίν διαφο- 
ρεΐ, καί σοφω σοφοίν, καί χωρίς του άμφω αμ- 
φοΐν , καί όνο δυοίν καί δυεΐν επί θηλυκόν, ως 
φασιν, κατά τροπήν του ό είς έ.

Εί δε ή είς οιν γενική άπο ευθείας της είς ες 
ιογΐνοιτο, τότε όμοτονεΐ τή γενική πληθυντική, αν- 

δρών ά,νδροϊν , φωτών φωτοΐν επί άνδρών , ψω- 
των δε φώτοιν επί πυρσών, πάντων παντοιν, 
ψειρών χειροΐν καί χεροΐν, παίδων παίδοιν.

Πάσα κλητική δυϊκή καί πλη&υντικι] όμοτο- 
τη ιδία ευ&εία.

IIsqi τόνον της πληθυντικής ευθείας.

Πάσα ευθεία πληθυντική είς ες λήγουσα ό- 
μοτονεΐ τή ευθεία τών δυϊκών, εκτορε εκτορες, 
αϊαντε αίαντες, γυναϊκε γυναίκες, μητέρε μητέρες. 

20 Λί είς οι ευ&εΐαι όμοτονοΰσι τή ενική ευ
θεία, όμηρος όμηροι, άνθρωπος άνθρωποι, πλη- 
βίος πλησίοι, καλός καλοί, χρυσοΰς χρυσοί.

'Έτι αί είς αι εύθεΐαι μονογενείς οΰσαι ό- 
μοτονοΰσι τή ενική ευθεία, κοχλίας κοχλίαι, το- 

ϊδξότης τοζοται, μοΰσαι, ότι μοΰσα, άελλα 63) άελ~ 
λαι, άτρείδης άτρεϊδαι, εί καί μή τον αυτόν διά 65

65) το&ται,) μοϋσ* μοΰσαιΊ ίίίλλα.
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τον κανόνα' ή γάρ αι αντί κοινής παραλαμβά- 
νεται.

Αί είς αι εδθεΐαι παρεσχηματισμέναι άρσε- 
νικοΐς όμοτονοΰσι ταΐς ευθείαις των ιδίων άρσενι- > 
κων , τυπτοντες. τΰπτουσαι, χαρίεντες χαρίεσσαιβ 
ταχέες ταχεΐαι, εί και μή τον αυτόν τόνον, ενάν
τιοι εναντίαι, βυζάντιοι βυζάντιαι, ήμεροι ήμε- 
ραι, τό τριγενές' ήμέραι δε τό μονογενές, οί δε 
αθηναΐοι παροξΰνουσί τινα μονογενή, ήμεραι, ευ- 
πραξιαι, τιμώριαι, αϊτιαι. 10

Αι είς ά λήγουσαι ευθεΐαι των ουδετε'ρων 
τριγενεΐς μεν ουσαι όμοτονοΰσι ταΐς ευθείαις τών 
ιδίων άρσενικών , φίλοι φίλα, ενάντιοι εναντία, 
άγιοι αγία, δίκαιοι δίκαια, τυπτοντες τυπτοντα. 
μονογενείς δε ονσαι, εί μή άπό ισοσυλλάβων γε-15 
νικών, όμοτονοΰσι τή ενική ευθεία, ξΰλον ξυλά, 
δένδρον δένδρα, λουτρόν λουτρά, εί δε άπο γε
νικών περιττοσυλλάβων ώσι, βαρύνονται, πυρ πυ- 
ρός πύρα, φίλημα φιλήματα, ώς ώτος ώτα, φώς 
φωτός φώτα.

Περί τόνου τής πληθυντικής γενικής..

Πάσα ευθεία πληθυντική είς ες λήγουσα δι
σύλλαβος επί ονομάτων περισπά τήν ιδίαν γενι
κήν, χήνες χηνών, φώτες φωτών, άνδρες άνό'ρών, 
χεϊρες χειρών. πρόσκειται δισύλλαβος, διά τα 
περδισυλλαβα, αΐαντες αίαντων , λάχητες λαχητων 
παροξυτονως. πρόσκειται ονόματα, διά τας με- 
τοχας, δοντες δόντιον, στάντες στάντων. σεση-
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μείωται ταύτα μη πε^ισπασθε'ντα, τρω«ς τρώων, 
τινες τίνων , πάντες πάντων, παΐδες παίδων, θώες 
θώων, κράτες κρατών, αί κεφαλαί, δάδες δάδων, 
λάες λάων, δμώες δμώων. χωρίς δέ τούτων είσί 

5καί ετερα, σέες σεων, επί τών σκωληκων, καί φώ- 
δων, ούδένων , φθαντων. εστι δέ είπείν περί ό
λων τών σεσημειωμένων , ότι τά είς ος ληγοντα 
μονοσύλλαβα κατα την γενικήν, τά μέν οξύτονα, 
έαν δια συμφώνων κλίνοιντο, περισπώνται κατά 

ΐοτην γενικήν πληθυντικήν ; σης σητός, σητες ση- 
τών, κρής κρητός, κρητες κρητών. εάν δέ διά κα
θαρού τού ος κλιθώσι, βαρύνονται κατά την γε
νικήν πληθυντικήν, τρως τρωος, τρώες τρώων, 
δμως δμωός, δμώες δμώων. το δέ τίνων είς δια- 

ι5φοραν τών τινών, καί τό κράτων, τών κεφαλών, 
είς διαφοράν τών κρατών από τού κράτος (sic) η 
αρχή. τό δέ φώδων καί δάδων άπο τών φω'ίδων 
καί δαίδων.

Τά δέ περισπωμενα έκ τού εναντίου γίνεται, 
αοέάν μέν δια καθαρού τού ος κλίνοιτο, περισπώσι 

τας γενικας πληθυντικάς, μύς μυός, μύες μυών, 
βούς βοος, βοές βοών, δρύες δρυών, σύες συών. 
εάν δέ διά συμφώνων, βαρύνονται, παίς παιδός, 
παΐδες παίδων, πάντες πάντων, τό δέ λάων έβα- 

Ί^υνθη είς διαφοράν τών λαών.
Ετι αι είς αι λήγουσαι πληθυντικαί εύθείαι 

άρσενικαί μέν ονσαι περισπώσι την ιδίαν γενικήν, 
όρέσται όρεστών, τοξόται τοξοτών, άτρεΐδαι α
τρειδών, αίνείαι αινειών , χω^ίς τού χλούναι χλού- 

^ονων, καί χρηστών καί ετησίων, θηλυκαί δέ ούσαι, εί 
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μεν μονογενείς ώσι, περισπώσιτάς ιδίας γενικας, μου- 
οαι μουσών, άελλαι άελλών , κλίναι κλινών , πλην 
του άφύαι άφύων, είς διαστολήν τών αφυών, εί 
δε παρεσχηματισμέναι άρσενικοίς, εαν όμοφωνη- 
σωσι τη γενική τών ιδίων άρσενικών , όμοτονοΰ-5 
σιν αύτη , οί ρόδιοι τών ροδίων, μία φωνή και 
είς τόνος, οί βυζάντιοι τών βυζαντίων, αί βυζαν- 
τιαι τών βυζαντίων , αί ρόδιοι τών ροδίων, εί δε 
παραλλάξωσι τη φωνή προς την γενικήν πληθυν
τικήν του ίδιου αρσενικού, καί τον τόνον παραλ-ι& 
λασσει καί περισπώνται αί γενικοί θηλυκοί, οί με
λάνες τών μελανών, αί μέλαιναι τών μελαινών, 
οί ταλανες τών ταλάνων, αί τάλαιναι τών ταλαι- 
νών, οί γραψαντες τών γραψάντων , αί γράφασαι 
τών γραφασών. ότε δε κατά διάλεκτον η γενικηιΰ 
τροπήν υπομένει του ων είς αν, περισπάται, κυα- 
νεάν , αμφοτεράν. τα δε ούχ όμοτονοΰντα ταΰ
τα, πορνοι πορνών, πόρνοι πορνών, βάκγ^οι βάκ- 
χων, όχθοι οχθών, όχθαι οχθών, πέτροι πετρών, 
πέτραι πετρών, χήροι χήρων, χηραι χηρών, κοΰ-2θ 
ροι κουρών, κούροι κουρών, επί τούτων γάρ αί 
γενικοί πληθυντικοί περισπώνται, καίπερ τών αρ
σενικών όμοφωνουσών καί βαρυνομένων. ότι τά 
θηλυκά ώς μονογενή περιεσπάσθησαν. ού γάρ έκ 
τών αρσενικών εγένοντο , αλλά τά άρσενικά εξ αύ-25 
τών, οΰτω καί παιδίσκοι παιδισκών , καί παιδί- 
σκαι παιδισκών.

Λί είς ες εύθεΐαι πληθυντικοί υπερδισύλλα
βοι μεν ούσαι βαρύνουσι τας ιδίας γενικάς, αίαν- 
τες αίάντων, θόαντες θοάντων, λάχητες λ.αχήτων,^ο
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χωρίς τον γυναίκες γυναικών , και θυγατέρες θυ- 
γατρών, έπόμεναι τώ τοπω του τονου της γενι
κής ενικής, και χωρίς τών παρ άθηναίοις αρι
θμητικών του χιλιάδων και μυριάδων, ταΰτα γαρ 

5παρ’ αύτοΐς περισπώνται, παρ' ήμΐν δέ βαρυ- 
νονται.

Ίστέον δέ καί τούτο, ότι, εάν εύρεθώσιν ο- 

μοφωνοΰσαι άπο τών είς ες πληθυντικών ευθειών 
νγενικαί γενικαΐς αρσενικών περισπωμέναις , ουκ ά- 

^οναγκάζονται καί όμοτονεϊν αύταΐς, οΐον οί ήλια- 
δαι τών ήλιαδών, αί ήλιάδες τών ήλιαδων, οί δα- 
ναΐδαι τών δαναϊδών (sic)^ αί δαναΐδες τών δα
ναϊδών, οί πριαμίδαι τών πριαμιδών, αί πριαμί- 
δες τών πριαμίδων. έν τοΰτοις αί τών άρσενικών 

ιΒγενικαι περισπώνται, αί δέ τών θηλυκών βαρυ- 
νονται.

Αί μέντοι είς ες ευθεΐαι καί εις κατα διαί- 
ρεσιν γινόμεναι περισπώσι τήν συνηρημένην γενι
κήν πληθυντικήν, οί δημοσθένεες καί δημοσθένεις, 

^τών δημοσθενέων καί δημοσθενών, εύσεβέες εύ- 
σεβεϊς, εύσεβέων ευσεβών, το δέ δυσώδων παρα- 
λόγως έβαρΰνθη. καί το τριηρων, οί μέν βαρύ- 
νουσιν, οί δέ περισπώσιν, ώςπερ καί αυτάρκων, 
καί τό συνήθων καί κακοήθων βαρύνεται, ώςπερ 

?5καί τά αυτών επιρρήματα.
Αί μέντοι ύπόλειπόμεναι πληθυντικαί γενι- 

καί, αί μέν ύποπίπτουσαι τουτοις τοΐς κανόσιν 
άκολουθοΰσι τή γενική του δυϊκοΰ, φίλοιν φί
λων, άνθρώποιν άνθρωπων. καί ούτως αί είς οι 

^ολήγουσαι ευθεΐαι πληθυντικαί, εί μέν βαρύνονται,



DE ACCENTIBUS. 107 

βαρύνουσι τάς γενικάς, δούλοι δούλων, κουφοί 
κούφων, νυμφίοι νυμφίων, όμηροι όμηρων, τίμιοι 
τίμιων, αί δέ είς οι εύθείαι οξύτονοι περισπώσι 
τάς γενικας αυτών, σοφοί σοφών, καλοί καλών, 
χρυσοί χρυσών. 5

Λί δέ είς ά ούδέτεραι, ει μέν είσι τριγενείς, 
όμοτονον έ'χουσι την γενικήν αυτών τή γενική τών 
ίδιων αρσενικών , φίλοι φίλων , φίλα φίλων, κου
φοί κουφών, κουφά κουφών, σοφοί σοφών, σοφά 
σοφών, εί δέ είσι μονογενή τά ονόματα έν τέμο 
τελευταία συλλαβή εχοντα τον τονον, έν τή αυτή 
καί αί γενικαί αυτών έ'χουσιν, εί καί μη τόν αυ
τόν, τά ξυρα τών ξυρών, τα πτερά τών πτερών, 
τά οστά τών οστών, τα κανα τών κανών, έάν 
δέ αί όνομαστικαί βαρυνθώσι, και αί γενικαί αυ-15 
τών όμοίως, όστέα όστέων, γούνα γουνών, ποιή
ματα ποιημάτων, κέρατα κεράτων, καταβιβάζουσι 
τόν δ4) τόνον ενια, μακράς ουσης της ληγούσης.

Πψ τόνον της δ ο τικής πληθυντικής.

Ή δοτική πλη&υντική έπ έκείνης της συλλα-ζο 
βής εχει τόν τόνον, έφ ης καί η δοτική ενική, 
καλώ καλοΐς, σοφώ σοφοΐς, μενελαω μενελάοις, 
άέλλα άέλλαις, χωρίς του παντί πάσι. κανών γάρ, 
ότι πάσα δοτική είς ι έκφωνουμενον λήγουσα δι
σύλλαβος έπί μετοχής βαρύνεται, βάσι, στάσι,^ζ 
δούσι' έπί δέ ονομάτων όξύνονται, τρωσί, βου-

64) καταβιβάζοται δί τίν.



158 ARCADIUS

οί, παιοί, χωρίς τον πάσι καί πηλεναι, και ετι 
χωρίς τον μηδενί μηδέσιν. αί δε δοτικοί προβλα- 
λοΰααι ά παροξύνονται, πατρί πατράοιν , άνδρί 
άνδράοιν, νίί νίάοιν.

► Λί μέντοι μεταπλασμόν παθονοαι δοτικαί 
προπαροξννονται , προβάτοις πρόβαοιν , έγκ.άτοις 
έγκαοιν , άοτροις άοτραοιν.

ΙΙερΙ τόνον της πληθυντική ς αιτιατικής.

Πάσα αιτιατική πληθυντική επί ταντης της 
ϊΟσυλλαβής 'έχει τον τονον, εφ ης καί ή γενική ενι

κή, καλόν καλούς, αιαντος αίαντας, κοχλιου κο
χλίας, εί μη ουναίρεοις γένοιτο , ταχέος ταχείς, 
βραδέος βραδείς, καί χωρίς τών είς ος οξύτονων 
γενικών' τότε γάρ ονχ όμοτονονοιν αί αίτιατικαι 

ι5ταΐς γενικαΐς' αί γάρ αίτιατικαι πληθυντικαί είς 
ας ληγουοαι βραχυκατάληκτοι ονκ όξννονται, άλ
λα βαρννονται. όμοτονοναι δε τη πληθυντική ευ- 
θεία ουδέποτε όξντονονμένη, οΐον γνναικός γυ
ναίκες γνναίκας, θνγατρδς θνγατρες θνγατρας 

ιοπροπαροξντονως, καί φωτός φώτες φώτας. καί 
πάλιν ή πληθυντική αιτιατική οννβαρννεται τη 
ιδία ευθεία, οΐον, φώτας, άνδρας, παίδας, διότι 
φώτες, άνδρες, παίδες. πρόσκειται είς ας ληγου- 
οαι, διά τό κλάς, σαφάς' καν γάρ όξυνηται, άλΚ 

2^οΰ βραχυκαταληκτεί' μακρόν γάρ εχει το ά.
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Περί των έγκλινομένων μορίων.

ζΐεΐ είδέναι, ότι έν όνο μαβί καί άντωνυμίαις 
καί ρημασιν , έν έπιρρήμασι καί συνδέσμοις εύρί- 
σκεται έγκλινόμενα. και όνόμασι μεν τό τις, και 
αί έξης πτώσεις καί άρι&μοί, άν&ρωπος τις, άν-5 
ΰρωπώ τινε, άνθρωποί τινες. έν άντωνυμίαις δέ 
τα σημαίνοντα απόλυτα πρόσωπα, ήκουσας μου, 
έδωκας μοι, ε'τυψάς με. έν δέ ρήμασι τό φημί, καί εί- 
μί καί έστι, καί τά ομοια, άνθρωπός είμι, άνθρωποί 
είσιν, άκεσίλαόν φημι. έν δέ τοΐς έπιρρήμασι τά άν—ιο 
ταποδοτικα τών πευστικών, οιον, πότε, ποτέ, έάν 
ποτέ, πόθεν, ποθέν, έάν ποθεν, ποθι, ποθί, αί- 
κέν ποθι. έν δέ τοΐς συνδέσμοις ό τέ καί ό νν, 
καί ό ποΐ καί τοΐ, καί θήν, πέρ , γέ.

Ιστέον δέ, οτι, ήνίκα εστι λέξις τετράχρονος,\5 
ουκ άναπέμπει τή προηγούμενη λέξει τόνον, άλλα 
τή προηγούμενη συλλαβή, άνθρωπος ημών, ετυ- 
ψας ημάς" έπειδή ουδέποτε πρό τεσσάρων χρόνων 
τόνος πίπτει, έάν δέ εύρεθή λέξις τρίχρονος, η 
δίχρονος, ή μονοχρονος, τότε άναπέμπει τή προ-ζο 
ηγουμένη λέξει τον τονον κατά την διαίρεσιν, ή- 
νίκα εύρεθή η προηγουμένη λέξις ή προπαροξύτο
νος η παροξύτονος τροχαϊκή άπό τόνου, ώς έπι 
τού τυφ&έντα, άπο γαρ τού τονου έπι την λή
γουσαν άναποόίζων τροχαίον ευρίσκει, ή προπε-ζ5 
ρισπωμένην μή έχουσαν την τελευταίων Όεσει μα
κράν, τότε άναπέμπουσι τή προηγουμένη λέξει, 
οιον άρκεσίλαός τε, όμηρος έστι, γυναΐκές είσι, 
τυιμΰεντά τε (sic) πρόσκειται, μή έχουσαν τήν

τνφ&ΐντά τι.
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τελευταίαν &έσει μακράν, όιά τό φοίνιξ καί κή- 
ρνξ' τούτων γάρ προηγουμένων ου γίνεται έγκλι- 
σις, φοίνιξ έστί, κήρυξ έστίν. Έάν δέ εύρεσή λδ- 
ξις οξύτονος ή προηγούμενη ούσα περισπωμένη, 

^προηγείται δέ του εγκλιτικού66'), φυλάττεται η ο
ξεία καί η περισπωμένη, οΐον ζενς, ζευς τε, κα
λώς, καλώς μοι, σαφώς, σαφώς γε, κανόνος λέ
γοντας, ότι πάσα λέξις οξύτονος πολλάκις έν τη 
συν&έσει (in margine γρ. συνεπεία) 67) κοιμίζει την 

ιοόξείαν είς βαρείαν, χωρίς τού τις' οΐον, ζενς, ζευς 
όε’ καλός! (sic), καλός άνθρωπος' σοφός’ σοφάς 
άνήρ. προσκειται χωρίς τού τις' επει τούτο φυ- 
λάττει την όξείαν, οΐον τις πό^εν εις άνόρών. 
όεϊ δέ προσ&είναι τώ κανόνι, χωρίς εί μη έπιφέτ 

λύρηται στιγμή, η εγκλιτικόν' τότε γάρ ού κοιμί- 
ζεται η οξεία είς βαρείαν, οΐον, ώκυς' άχιλλεύς’ 
επιφερομένΐ] στιγμή ού κοιμίζει την όξεϊαν είς βα- 
ρείαν τού εγκλιτικού έπιφερομένου.

66) η πιριαπωμίννι π^οηγουμίνη τοϋ ίγχλιτιχον.
βνν&ίσει

6·]) σννβπΰα, (sic).

68) τόιον, δΐ^λονότι ίπϊ την λήγουσαν, ως ΙπΙ τον πολλΜκιί, 
η ίαμ^κή από τόνον, ωί επί τον μεταμίλε^

Εί όε πρό τού έγκλιτικοδ εύρε&η λέξις πυρ^ 
ζοριχαϊκή από τόνου, ώς επί τού μεταμέλει 68), η 

σπονδειακή από τονον, ώς έπί τού άτρείόης, καί 
έπιφέρον δισύλλαβα εγκλιτικά, φυλακτικά γίνονται 
τών ιδίων τόνων, ώς άτρείόης έστί' μεταμέλει 
ήμϊν' πολλάκις είσι. δει 'δέ προσ&είναι χωρίς τών 

Ί^άπό σφ άρχομένων αντωνυμιών ’ αύται γάρ άνα-
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πέμπουσι τον τόνον τή προηγούμενη λέξει, οΐον 
άτρεΐδής φησι (<ic), πολλάκις σφέας. εί δέ μη ώσι 
δισύλλαβα, αλλά μονοσύλλαβα, τω νώ μόνω γίνεται, 
η έγκλισις, μεταμέλει μοι, πολλάκις τις, ατρείδης 
τε. ταύτα γάρ ούτε τον ίδιον τονον δυνανται5 
φυλάττειν, ούτε άναπέμπουσιν αντον τή προη
γούμενη λέξει.

Γίνωσχε δε, ότι ούδέν προτακτικόν έγκλίνε- 
σ&αι δύναται' τινί (sic) γάρ παραπέμψουσι τον 
ίδιον τόνον, άλλ' ουδέ τά εχοντα προηγουμένηνιο 
στιγμήν' πώς γάρ διαζεύξεως προηγούμενης εγκλι- 
σις γένηται; και τούτου χάριν τα άρθρα ούκ εγ— , 
κλΐνονται, ούδε τά βαρυνόμενα αύτα κα^ αύτα 
έν τή συντάξει δύνανται έγκλίνεσ&αι. τά γαρ έγ- 
κλινόμενα κατά τήν εύ&εϊαν και κατά τάς άλλας\5 
πτώσεις έγκλίνεσϋαι δύναται. οτι τά μή όξυνό- 
μενα ρήματα ούκ εγκλίνονται, και ότι τά έγκλι- 
νόμενα κατά τον ενεστώτα ού πάντως κατά τά 
λοιπά εγκλίνονται.

*Ε τι π z ρϊ των έγκλινομένων. 20

Παν έγκλινομενον μόριον ή όξύνεται ή περι- 
σπάται, ούδεν δέ βαρύνεται. οκτώ δέ οντων τών 
μερών τού λογου, τα πέντε εγκλίνονται, όνομα, 
ρήμα, άντωνυμία, επίρρημα, σύνδεσμος, πάλιν 
τών έγκλινομένων τά μέν χάριν κόσμου έγκλίνον-'ΐύ 
ται, ώς τά ρήματα και οί σύνδεσμοι, τά δέ ση
μασίας, ώς τά λοιπά, έν μέν ούν ονόμασε τό τις 
μονον εγκλίνεται, καί αί τουτου πτώσεις, και οί 
αριθμοί καί τό ούδέτερον, άνδρωπός τις, ήκουσά
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τίνος, έδωκά τινι, έδίδαξα τινα, καί έπί τών λοι
πών ώσαύτως. καί τά ίσοδυναμούντα τουτοις, τον 
και τώ, ηκονσά τον, έδωκά τω. ταντα δέ έγκλι- 
νόμενα, ώς πρόκειται, άοριστενει 69). Τόν δέ κα- 

5τά φνσιν τόνον εχοντα πνευματικά 7Ο) γίνονται, 
τις, τίνος, τίνι, τίνα. εν δέ ρήμασιν εγκλίνεται 
τό φημί και είμί. πεζός δ' ένδεκα φημι, τόσον 
εγώ φημι. τοντον το δεύτερον φής άνέγκλιτον. τό 
δέ τρίτον εγκλίνεται, τί φησιν ούτος; έσθ’ οτε 

Ιοκαί τα πληθυντικά εγκλίνεται, ετι και τό είμί, 
διος δε τοι άγγελος είμι. το δέ εί άνέγκλιτον. τό 
δέ έστιν εγκλίνεται, αίματος έστιν αγαθόν, τού
το δέ τό έστιν εν ταϊς άρχαΐς τών λόγων βαρν
νεται, έστι πόλις έφύρη, καί μετά της ον άπο- 

ιΒφάσεως, ούκ έστιν αγαθόν, καί μετά του καί καί 
ώς παροξύνεται, καί έστιν ίδείν , ώς έστιν είπεϊν. 
ομοίως καί τά δυϊκα καί τα πληθυντικά εγκλίνον
ται. καί έσσί δεύτερον ενικόν εγκλίνεται, έσσε 
γεραιέ.

6θ) αό^ίΰτα ιισι.

;ο) πνοματιχα pro πνενματικα.

20 Τών δέ άντωνυμιών αί μέν κτητικαί ουδέ
ποτε εγκλίνονται, αλΧ ουδέ αί εύθείαι τών προ- 
τοτύπων. αί δέ των παραγωγών πτώσεις χωρίς 
της κλητικής εγκλίνονται, η γενική καί δοτική καί 
αιτιατική, άλλ αί μέν του πρωτοτύπου προσώ- 

ζ5που εγκλινόμεναι καί τό κατ άρχήν έ άποβάλ- 
λουσιν, ηκουσάς μου, έδωκας μοι, έδιδαξας με.
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ai δέ τον δευτέρου nat τρίτου προσώπου μονο- 
σύλλαβοι ούσαι ούδεμίαν στοιχείου άτοβολην 
ποιούσιν , ηκουσά σου, εδωκά σοι, έδίδαξά σε, 
καί οΐ έπευχόμενος , και έ νέον πόλεσιν, καί μιν 
φωνησας. 5

Αί δυϊκαί του πρωτοτύπου τού α καί β προς- 
ωπου ουδέποτε εγκλίνονται δια την βραχειαν τα- 
σιν , νώϊν , σφώϊν' περισπώνται γαρ. αί δέ τού 
τρίτου όξυνόμεναι εγκλίνονται, τις τ άρ σφώε 
θεών, καί σφωϊν δός άγειν. καί τα πληθυντικά ιο 
τού τε πρώτου προσώπου και δευτέρου, ημών, υμών, 
ήμΐν, νμιν, ημάς, υμάς, τετράχρονοι ούσαι, έπει- 
δάν ίγκλίνωνται, την πρωτην συλλαβήν οξύνουσιν, 
ηκονσεν ημών, έδωκεν ημιν , και επί τών λοιπών 
ούτως, αδύνατον γαρ ύπερβηναι τούς τέσσαραςιό 
χρόνους την όξεΐαν. καί αί τού τρίτου προσώπου 
πληθυντικαι όζυνόμεναι εγκλίνονται, καί σφων, 
καί σφιν, καί σφας. καί εύλογον τε οϊμαι λέγειν, 
ότι μετά την εγκλισιν το πάθος έπηκολονθησεν, 
ϊνα μη βαρύτονοι ούσαι έγκλίνωνται. Τών καλου-'ΐο 
μένων μονοπροσωπων μόνη η αιτιατική έλαβεν 
αυτόν, εγκλίνεται δέ αεί καί η μιν, καί μιν φω- 
νι/σας, καί η έθεν παράλογοζ' διότι παραγωγός 
καί βαρύτονος, αί μεν ούν εγκλινόμεναι τών αν
τωνυμιών αυται είσίν, αιτινες όρθοτονούμεναιιύ 
μεν αντιδιαστολήν έχουσιν ετέρου προσώπου, εμού 
ηκουσας, ονκ άλλω (sic), εμοί έδωκας, ούκ άλλω, 
εμέ εδίδαςας, ονκ άλλον, εγκλινόμεναι δέ από
λυτα πρόσωπα δηλούσιν, ηκουσα σου, έδωκά σοι. 
καί η μέν γενικωτάτη αιτία της ορθής τάσεως η^0
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αντιδιαστολή του προσώπου. αυτή δέ διαιρείται εις 
πλείονα είδη, αϊ τε γαρ δ'ιεζευγμέναι όρ&οτονοΰν- 
ται} καί έμοί καί άπολλωνιω, ή έμοί ή άπολλωνιω, 
καί μετά του ενεκα συνδέσμου , ένεκα σου, ένεκα 

5έμού’ και αί μετά προ δέσεως δέ αεί όρ^οτονουν- 
ται, διά σέ , περί σου, κατ' εμέ, επί σοί.

Αί μετά τής έπιταγματικής αντωνυμίας τής 
αυτός αεί όρ&οτονοΰνται, αυτόν εμέ, αυτώ έμοί. 
υπεξαιρείσϋ ωσάν δέ αί παρα τοΐς ποιηταΐς μετά 

ιοτής έπιταγματικής παραλόγως έγκλινόμεναι, άλλα 
οί αυτώ ζευς όλέσειε βίην, καί ευρΰαλος δέ (sic) 
αυτόν, καί τινες άλλοι μετά προθέσεων ή συν
δέσμων ένεγκλί&ησαν παραλόγως. αί κατ' άρχήν 
τι&έμεναι, καν μή έχωσιν αντιδιαστολήν, διά τών 

ι5άρκτικών τόπων, όρ&οτονοΰνται, εμέ δ έγνω καί 
προσέειπεν.

Έν δέ τοΐς έπιρρήμασιν εγκλίνεται τά υπο- 
κείμενα, πώς, πή, που, ποτέ, πο&έν, πο&ί. εί 
μέν όρ&οτονοΰνται βαρυνομενα, πυσματικα έστιν 

2οεί δέ έγκλίνοιντο, αόριστα, καί τά -υποδείγματα 
δήλα, πώς ήλ&εν, ήλ&έ πως, πή ήλ&ες, ήλ&ές πη, 
πότε γράφεις, γράφεις ποτέ πό&εν ήλ&ες, ήλ- 

" Ό^ές πο^εν, πο&ι τοι πτολις. ταυτα πυσματικά 
όντα βαρύνεται, αόριστα δέ όξύνεται, καί έν τή 

ζόσυντάξει υποτασσόμενα εγκλίνονται, ήλ&έ ποϋι, 
αϊκέ ποΌι ζευς, καί ποτέ τις εϊπησι.

Έν δέ συνδέσμοις οί έγκλινόμενοΐ είσιν οί'δε, 
τέ, καίπερ, γε, τοι9 ίλην, κεν. Τά μέν ονν έγ-

7») nott.
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κλινομενα μόρια ταΰτά έστιν ’ ούχ ώς ετυχε δε 
εγκλίνονται, αλλα κατα τινα παρατηρησιν τής πρό 
αυτών λέξεως. αί μεν ούν τετράχρονοι τών εγ
κλιτικών επί την πρώτην συλλαβήν εαυτών τήν 
εγκλισιν άναπέμπουσιν, ώς μηδέ μιας δεόμενα5 
παρατηρήσεως τής πρό αυτών λέξεως, ήκουσαν η
μών, έδωκαν ήμιν. αί δε λοιπαί την πρό αυτών 
έγείρουσι βαρείαν. ουκ επί πάσης συλλαβής ταυ— 
την εγείρειν δύνανται' ου γαρ, εί σπονδειακή ή 
προκειμένη λέξις, καί βαρύνοιτο, ή βαρεία ταύτηςίο 
έπί τελεί εγείρει’ ούτω που δίι μέλλει ύπερμενέϊ 
φίλον είναι, ήδη τις είπεν, καί ούτε τήν τω συλ
λαβήν του ούτω οξυνομεν , ούτε την δη του ήδη. 
άλΚ ούτε, εί ιαμβική τύχοι, βαρύνεται, οΐον 
φίλος τις, ξένος τις’ επί γαρ τούτων τώ νοϊ μό-ν5 
νω καταλαμβανεται ή έγκλισις’ διό σημειοΰνται τό, 
ινϋ· έσσαν πέπλοι παμπίκοιλοι (sic) έργα γυναικών.

Άπαραλογως δέ έγκλίθη ή αντωνυμία πυρρυ-' 
χίου^ο) προκειμένον. σημειοΰνται καί τάς διά του 
σφ αντωνυμίας’ καί αυται γάρ πυρρυχίου προς-ia 
κειμένου εγκλίνονται, ινα σφ άγορή τε θέμιστες 
τε, ος τε σφέας είσαφίκηται, καί έπί τών όμοιων 
ωσαύτως, εί μέντοι προπαροξύνοιτο ή προκειμέ
νη λέξις τών εγκλιτικών μορίων, εγείρει τήν έν τώ 
τέλει αυτής βαρεΐαν, οΐον, άνθρωπός τις, έν γάρι5 
τή αν συλλαβή καί τή πος οξεία τίθεται, ήκου- 
σέ μου, άνθρωποί είσι, κάκιστοί είσιν. εϊπομεν 
γαρ, ώς έπιρρήμασι μόνοις και έν εύκτικοΐς ή αι 
καί ή οι μακραί είσιν’ έν δέ τοις λοιποίς ούκ ετι 
μακραΐ είσιν. 5ο

ίο
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'Ομοίως «Z περισπάται ή προκειμένη λέξις, t/- 
«λ/Ήχου έπιφερομένου εγείρει την μετά την περι
σπωμένην βαρκαν, οιον οίκος τις, σκωλον τε, 
κνήμόν τε , καν παροξυνοιτο τρογαι/.η οναα , άλ- 

5 λός τις, ία τι τις, ένίλαποτε.
Έτι καί αί όξυνόμεναι λέξεις, βαρννομεναι 

δε διά την συνέπειαν, εγκλιτικού έπιφερομένου την 
βαρείαν έγείρουσιν , αυτός, αυτός μοι. εί δέ πε- 
ρισπωτο ή λέξις, φυλαττεται ή περισπωμένη, πώ, 

ιοπότε, πω ποτέ, πη με φέρεις. Έάν ούν συμβή 
πλείονα εφεξής εγκλιτικά είναι, πολλαί έπονται αί 
παράλληλοι όξεΐαι, ως παρ ‘Ομήρω, ή νυ σε που 
δέος ίσχει άκήριον. τρεις γάρ είσιν εφεξής αί ό- 
ξεϊαι. δυνατόν δε καί πλείους έπινοήσαι, οιον εί- 

*5πέρ τις σ έ'μοί φησΐ ποτέ, τό γάρ ει όξύνεται 
διά τήν έπιφοράν του περ εγκλιτικού' τό δε περ 
δια του τις' τό δε τις διά τό σέ , το δέ σέ δια 
τό μοί, τό δε μοί δια τό φηοί, το δε φηοι δια 
τό ποτέ. ωοτε εφεξής είναι οξείας, εί καί οπα- 

ζονιον τό τοιοΰτον διά τήν του πνεύματος συνέ
χειαν δεομένην άναπαυοεως. αί δε παραλλήλων 
δντων εγκλιτικών, εν τω μεταξύ περιοπωμένων, 
ως επί του που, πή, πως, καί μετά τούτο επι- 
φέροι το έτερον εγκλιτικόν' τούτο τό περιοπω- 

ϊ5μενον οτε περιοπάται δια τού έγκλίναι τον ίδιον 
τόνον' έπεί μη πέφυκεν ή περιοπωμένη κατά τό 
κοινόν ε&ος ουστολής μη παρακολου&ούβης εις ό- 
ξεΐαν μετατίΰεβ&αι, οιον ούπω εοτ άγέλαε, έν

72) it pro αί. 



DEACCENTIBUS. 147

γάρ τή ου διφθόγγω μόνη ή οξεία, είπον τις σφιν 
εϊπεν έν τω ή, καί έν τω τις ή οξεία, άνθρωπόν 
τινά που φησί μελωδείν, πάλιν έν τή που συλλα
βή , καί τή ά ή οξεία τίθεται. κάκείνο δέ παρα- 
φυλακτέον , ότι τών έγκλινομένων ή σπονδειακή^ 
προηγείται λέξις ή τροχαϊκή, εί μέν μονοσύλλα
βον είη τό έπιφερόμενον εγκλιτικόν , ώςπερ έ&έ- 
μην εγκλίνεται, οΰτω που ίδη τις, ούτε το εγκλι
τικόν δέχεται τόν ίδιον τόνον, ουδέ ή βραχεία 
τής δευτέρας συλλαβής προηγούμενης εγείρεται λέ-ιο 
ξεως, άλλα νοί μόνω νοείται τά τής έγκλίσεως, ώς 
έφ&ημεν είποντες.

Εί μέντοι δισύλλαβον είη τό εγκλιτικόν μό- 
ριον, τότε ίδιον δέχεται τόνον, ούτε δυνάμει ού
τε ένεργεία έγκλινόμενον , οΐον ήδη φαμέν' όξΰ-ιζ 
νομεν γάρ τό φαμέν' φίλοι είσιν, ομοίως καί τό 
είσιν οξυνομεν. οΰτω ποτέ, καί το ποτέ όξΰνομεν. 
και τούτο εικότως' ούτε γάρ τής προηγούμενης 
λέξεως την έπί τελεί βαρείαν έγείραι δυνατόν, ού
τε την εγκλισιν νοείσ&αι κατά τήν πρώτην συλ-2& 
λαβήν τών σπονδείων ή τών πυρρυχίων’ ουδέ γάρ 
ποτέ τέταρτη άπό τέλους ή οξεία πίπτει.

Τό εστιν ήνίκα άρχη λογου ή ότε ΰποτάττη- 
ται τή ου άποφάσει, ή τώ και συνδέσμω, ή τω 
ως έπιρρήματι, τηνικαΰτα την όξείαν έχει έπί Τω25 
ε, εστι πόλις έφυρη. έαν δέ ύποταττηται όξυτό- 
ψω λέξει, ή περισπωμένη , ή τροχαίω μή παροξυ- 
τόνω, αλλά προπερισπωμένω, τηνικαΰτα εγκλίνε
ται y οΐον άγαμός έστι, κακός έστιν. εάν δέ μή 
ούτως έχη, τήν όξείαν έπί τοΰ ι δέχεται, καί έάνΰο 

ίο *
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πρόκειται αυτώ η τροχαίος παροξύτονος ή σπον
δείος ομοίως παροξύτονος, ή ίαμβος παλιν παρο
ξύτονος, τηνικαύτα τον τονον έπί τον ι προσδέ— 
γεται, οΐον φίλος έστιν, ηρως έστιν, άγαμέμνων 

^έστίν.

Καί ταύτα μεν περί τόνον των ονομάτων, 
^τι καί περί τών έγκλινομένων μορίων, επεται δέ 
είπείν περί τονον των ρημάτων, καί των άλλων 
μερών τον λόγου.

των τις ω καί είς μι ρημάτων κατα παν 
πρ όϋ ωπ ο ν.

Βιβλίου ι ς.

ΤΙάν ρήμα βαρύνεται ή περισπαται, γράφω, 
τύπτω, ποιώ, βοώ. όξύνεται δέ ουδέποτε κατα 

ι5τήν κοινήν συνήθειαν , εί μη παρά δωριεύσι τα 
σννηρημένα απαρέμφατα είς ειν αφαιρέσει τού ι, 
ποιεν αντί τού ποιείν, δεσμοφορέν αντί τού δε- 
σμοφορείν. σεσημείωται δέ τινα ρήματα οξύτο
να, δός, Όες, σχές, οφες, τό άπόλνσον, χρη, έλ- 

2θί/ε, είπε, εύρε, είμί, φημί, από τού ήμί, καί το 
έοοί καί έστιν.

Είσι δέ τινα ρήματα απλά όξυνόμενα από 
κλισεως τούτων, έστόν, ιστόν, έστέ, είσι. καί από 
τού φημί, φης, φησί, καί φη εκείνος κατ’ άποκο- 

ζύπην, φατον, φατόν, φαμέν, φατέ, φασΐν. καί τό 
φίλε ούτω έπεκράτησε λέγεσδαι. τό δέ λάβε καί
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ZJi παρ*  ημιν μέν βαρΰνονται, παρά όέ άττικοίς 
όξύνεται.

οτι pro ort

Παν ρήμα είς ω μονοσυλλάβων περισπάται, 
ζώ, κλώ , κνώ , Όλώ, όρώ / έάν όρώ, έάν βώ, έάν 
στώ. λείπεται τοίνυν όιασαφηνίσαι την των είς ώ$ 
ληγόντων ενεστώτων τάσιν, κατά, τάς εαυτών συ
ζυγίας. >

Τά είς βω ληγοντα βαρυνεται. τότε περί- 
σπάται, ότε 73) έν ταΐς όυσί συλλαβαΐς έχει τό β, 
ή ονομα προϋπάρχει, η τό ό έχει έν τή παραλη-ιο 
γουση , ?/ τό ω μέγα. και βαρυνεται μιν ταΰτα, 
λείβω , τρίβω, στείβω, φέρβω.. περισπάται όε 
ταΰτα ως έχοντα έν όυσί συλλαβαΐς β, βαβώ τό 
καϋευόω, βομβώ, βιβώ το περιπατώ, έτι περι- 
σπώνται τα εχοντα προϋπάρχοντα ονόματα, φο-ι5 
βος φοβώ , ασεβής ασεβώ, ευσεβής εϋσεβώ, θό
ρυβος Όορυβώ, κόλυμβος κολυμβώ , λαβή λαβώ' 
το- -γαρ λάβω υποτακτικόν έστι του έλαβον.

’Ετι περισπώνται τα έχοντα ό μικρόν η μέ
γα έν τή παραληγοΰση, σοβώ, κολοβώ , λωβώί 2ο 

Τα είς πω ληγοντα βαρυνονται, είμηπαρα- 
ίβγοιτσ το (sic) υ η τώ ω, η εί μη παρώνυμα έχει,, 
ή έν. τη πρώτη καί δευτέρα συλλαβή έχοι τό 
β (sic), ^αλπω, λάμπω, πέμπω, λείπω, μέλπω, 
βλέπω, έρείπω το καταβαλλω. προσκιιται εί μη.2^ 
έχοι έν τη προ τέλους το ΰ ή το ω, όιά τό γρυ- 
πώ τό γονυπετώ, καί κλωπώ τό κλέπτω, ο&εν καί 
κλωηι. τό όέ, εί μη παρώνυμα έχοι, όιά τό κό
πος κοπώ, ίπος ή παγίς, ίπώ τό βλάπτω, λύπη
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λυπώ, τρύπη τρνπώ, κτύπος κτυπώ , ρύπος ρυπώ. 
πρόσκειται εί μή έν τή πρώτη καί δεύτερα συλ— 

λαβή εχει τό π, δια το πιπώ καί οπιπώ , το πε- 
ριβλέπομαι. τό δέ πίπτω βαρννεται εχον τό τ.

5 Τά είς φω λήγοντα βαρύνεται, εί μή παρα- 
λήγοιτο τώ ο μικρω ή τω ώ μεγάλω, ή παρώνυ
μα είη,γράφω, γλύφω, νήφω. σεσημείωται τό 
διφώ το ζητώ, καί άμφαφώ. καί ίσως παρώνυμα 
άν είη άπο τού άφη. προςκειται, εί μή παρώνυμα 

ινείη, δια το τρνφώ , κορυφή κορυφώ, σοφός σοφώ, 
ζωγράφος ζωγραφώ, ψήφος ψηφώ , αφή ψηλαφώ, 
τό δέ στροφώ καί ρωφώ εχονσιν ο καί ώ.

" ·. C. ‘

Τά είς πτω βαρννεται, εί μή προκατάρχοι 
όνομα ή διαστολή γένοιτο σημαινομενον, σκάπτω, 

ιύρίπτω. το γαρ ρίπτω αττικόν ποιητικόν. ίπτω 
τό βλάπτω, &απτω, σκωπτω, ένίπτω τό επιπλήτ
τω, τύπτω καί τυπτώ άττικώς, όπτω καί όπτώ. 
είς ταντα δέ προκατάρχεται ονομα , άβλεπτος 
άβλεπτώ, άπεπτος απεπτώ, άλείπτης φιλοαλειπτώ.

2ο Τα είς γω δισύλλαβα τω ι παραληγομενα ά
πό συμφώνου άρχόμενα βαρννεται, Όηγω, λήγω, 
τμηγω τό δέ ήγώ, άφ ου το ηγούμαι, περισπά- 
ται, άπό φιονηεντος άρχομενον.

Τά είς γω υπερδισύλλαβα, σύνθετα δέ διά 
25τού γος παρηγμενα τω η παραληγομενα περι- 

σπάται, ποδηγός ποδηγώ, φορτηγος φορτηγώ, 
στρατηγός στρατηγώ, κυνηγός κυνηγώ, το δέ άρή— 
γω ούκ άπό τού άρηγος, άλλ αύτο άπ εκείνον.
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το δε κεκλήγω και πεπλήγω ποιητικώς βαρύνονται 
άπο τών παρακειμένων γεγονότα.

Τα είς γω υπερδισύλλαβα τω α παραληγό
μενα περισπαται μή όντα σΰν&ετα παρα πρόίλε- 
σιν , σμαράγω , πλατάγω. τό δε άγω βαρννεται 5 
και τα άπ αυτόν σύν&ετα, διάγω, άναγω, κα
τάγω.

Τα είς γω μή παρώνυμα , ή κατα παραγω
γήν γινόμενα άπο βαρύτονον βαρννονται, όποτε 
μη προς διαστολήν παραλαμβάνοιτο ή παραληγοι-ιο 
το τώ η ή τώ ω, αρέγω, φλέγω, λέγω, εϊργω, 
πνίγω, άμέλγω, άλέγω, όρέγω. πρόςκειται μή 
παρώνυμα, διά τό τρυγη τρυγώ, στυξ στυγώ, άλ
γος άλγώ, σιγή σιγώ, ρίγος ριγώ, μή άπο βα
ρύτονον δε ρήματος παραχϋέντα δια το λεγώ, α-<5 
λογώ. μή προς αντιδιαστολήν πρόσκειται διά τό 
άγω και αγώ το καταπληττομαι, έξ ου τό άγημι 
καί άγαμαι. ή εί μη παραληγοιτο τώ α ή τώ ή, 
διά τό σμαραγώ, καί ήγώ, όϋεν τό ηγούμαι.

Τά είς γω ίαμβικα, εί μεν 'έχει πρό του τέ-ιο 
λονς τό ε, βαρύνεται, εί δε άλλο τι, περισπαται, 
φλέγω, λέγω, στέγω. μογώ δε καί στνγώ καί τρυ
γώ μη το ε εχοντα περισπώνται.

Τα είς γω εχοντα προ του γ σύμφωνον βα
ρννεται, εί μη παρ' όνομα, γένοιτο, εϊργω, στέρ-20 
γω, άμέλγω, σφίγγω, τό δε άλγώ εχει τό άλγος, 
καί το άργώ το άργος, καί το γεωργώ τό γεωρ
γός, καί κακουργώ τό κακούργος.

Τά είς γω δισύλλαβα παραληγόμενα φύσει 
μακρα υτε άπο συμφώνου άρχοιτο, βαρύνεται, είοο
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μή παρ όνομα εϊη, τρώγω, φάγω, τμηγω, λήγω, 
ϋηγω. το μέντοι ριγώ έχει το ρίγος.

Τα είς γω υπερδισύλλαβα μη παρ όνομα 
σύνθετα, εί μή παραληγοιτο φύσει μακρα, βαρύ- 

ΰνεται, σπείρω, άρήγω , έρενγω. τό όε παιδαγω
γώ έχει το παιδαγωγός.

Τα είς χω δισνλλαβα έχοντα τό έ έν τή πρό 
τέλους συλλαβή βαρύνεται, εί μή άρχοιτο από 
τριών συμφώνων η παρ όνομα εϊη, ρέγχω, δέρ- 

ιθχω,. πλέκω, τέκω , πέκω, καί πείχω , και πέχτω, 
έλκω' τούτο δέ άπο περισπωμένου το έλκώ' δεΐ- 
χω τό δεικνύω, είκω. τοιαΰτα και τα υπερδισύλ
λαβα τώ ε παραληγομενα, όλέκω, έρίκω, τό σχί
ζω, ένέκω. πρόσκειται, εί μη παρ’ όνομα είη, δια 

ιΰτό έλκόω έλκώ έλκος, καί πελεκώ πελεκάς, καί μη 
άρχοιτο άπό τριών συμφώνων , διά τό σπλεκώ τό 
συνονσιάζω. 1

Τά είς σκο) (sic) δισύλλαβα τώ η παραληγο
μενα άπό συμφώνου άρχόμενα βαρννεται, άπο 

ειοδέ ήμιφώνον περισπώνται. καί βαρΰνονται μέν 
ταΰτα, τήκω, δήκω, με&’ ών καί το εικω’ περι- 
σπάται δέ ταΰτα, ληκώ, φρηκώ.

Τά είς κω, εί μη τώ σ παραλήγοιτο ή τώ 
η, περί ών προείρηται, πάντως περισπάται, κα- 

ι^κώ, άρκώ, ναρκώ, σαρκώ, σαλκώ, δοκώ. τό δέ 
δίωκω καί ήκω βαρννεται. τό δέ άλκώ, σφηκώ, 
περισπάται.

Τα δια τοΰ σ/.ω βαρννεται, εί μη καταρχοι- 
το όνομα, τιτρώσκω, γινωσ/.ω, βιβρωσκω, αρέ- 

οοσκω, έπιφλοΐοκω, κικλησκω, βόσκω, τοΰτο δέ καί 
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άπό περισπωμένου έγένετο, βόσκω βοσκήσω.· τό 
μέντοι δισκώ και ασκώ καί διασκώ εχουσι τό δίσκος 
καί ασκός, καί τό βοσκώ τό βοσκός, καί ίπποβο-· 
σκώ τό ίπποβοσκός.

Τά είς κτω μή παρ’ όνομα γινόμενα βαρύ-ό 
νεται, τίκτω, πέκτω το κτενίζω, τά δέ περισπω- 
μενα έ'χουσιν όνομα, εύτακτος εύτακτώ, άτακτος 
άτακτώ , υλακή υλακτώ. τούτοις ήκολού&ησε καί 
το αγανακτώ.

Τα είς χο) δισύλλαβα άπό συμφώνου μή δια^ο 
του παραληγόμενα φύσει μακρα βαρύνεται. εί 
δέ τι περιεσπασϋη, τούτο εκ βαρύτονον παρηχΟη, 
ως έπί τον τρέχωτροχώ,ή παρ’ όνομα έγένετο,τεύχος 
τενχώ. βαρννεται δέ ταύτα, στίχω, τύχω, φυχω, 
τρυχω, λείχω, γλίχω. ούκ άντιπίπτει τό αύχώι5 
άπο φωνήεντος γάρ, ω ήκολού&ησε τό καυχώ. το 
δέ βληχώ εχει ή. ,

Τά είς χω δισύλλαβα τώ η παραληγόμενα ά
πο συμφώνου άρχόμενα, εί μή πεποιημένην φωνήν . 
σημαίνοι, νήχω, έξ ον τό νήχομαι, σμήχω, τρήχωιο 
το κτυπώ , ληχω , άφ ού τό ελαχον. το δέ βλη
χώ πεποιημένην φωνήν δηλοΐ. τό δέ ηχώ άπο φω
νήεντος ήρξατο.

Τά είς χω δισύλλαβα μή εχοντα πρό τού χ 
τό σ περισπαται, εί έ'χοι τήν πρό τέλους μ ή φυ-25 
σει μακράν, ύπεσταλμένων τών έχόντων το ε ή 
τό α πρό τέλους, λοχώ, τριχώ, ορχώ, κιχώ. . το 
δέ ίσχω έχει σ^ καί τό αμήχω έχει τήν παραλή
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γουσαν φύσει μακράν. τό δέ τρέχω εχει ε, καί 
το άρχω α.

Τα είς χω έν τή πρό τέλους συλλαβή ε εχον
τα βαρύνεται, εί μή παρ’ όνομα γένοιτο , τρέχω, 

5 βρέχω, δέχω , έχω, σπέρχω , εύχω, οίλεν εύχομαι, 
ερχω, ό&ευ έρχομαι, ελέγχω, τενχω. τό δέ τευχω 
περισπωμενον , ότι τεύχος.

Τα είς χω δισύλλαβα εχοντα τό α εν τή πρό 
τέλους βαρύνεται, άχω άχομαι, μάχω μάχομαι, 

ιοκαί μαχω περισπωμενον , άρχω, πάσχω, με&' ων 
καί το ίσχω. το δε βακχω περισπάται ώς έχον το 
βάκχος.

Τα δια τού αχω τρισύλλαβα βαρννεται, στε- 
ναχω , ίαχω. ταΰτα δέ και άπο περισπωμένων, 

ιό ίαχήσω, στεναχήσω.
Τα είς χω υπερδισύλλαβα φύσει μακρα πα- 

ραληγόμενα , ή παρ όνομα οντα ή δια το ία
χω περισπάται, στοναχω, συμμαχώ, γνωσι—
μαχω, ήνιοχω , όμιχώ το ουρώ, σεσημείωται τό 

2οστενάχω και ίάχω. το δε διδαχω διδάξω ούκ έν 
χρήσει ον βαρννεται.

Τά είς δω δισύλλαβα παραληγομενα τω η βα
ρννεται, ήδω ήδομαι, κήδω κήδομαι, τό δέ πηδώ 
περισπάται.

25 Τά είς δω δισύλλαβα εχοντα τήν πρό τέλους 
είς τό ε καταλήγονσαν περισπάται, έδω έδήσω, 
μεδώ, εξ ον τό μεδέω. ταντα δέ βαρύτονα λέ
γονται, εδω καί μέδω.
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ΙΊάν είς δω λήγον εχον την προ τελονς συλ
λαβήν είς φωνήεν λήγουσαν μετά βραχείας, ου 
βαρύνεται, άλλα περισπάται, ως έχει το σταφι- 
δώ ,< όμαδω. τούτο και άπό βαρύτονον, το φει
δώ φείδομαι, ψεύδω ψεύδομαι, έρείδω ερειδομαι,ό 
παραληγουσι διφ&όγγφ.

Τά είς δω εχοντα εν τή πρό τελονς συλλαβή 
έ, ω ύποτέτακται ή σύμφωνον ή υποτακτικόν φω
νήεν, βαρύνεται, εί μη παρ όνομα εϊη, σπένδω, 
ερδω. το δε κερδώ, οτι κέρδος, περισπάται. ίο

Τά είς δω παραληγομενα τω ό περισπάται, 
σποδω, οίδώ το οίδαίνω, άοιδω.

Τά είς δω παραληγομενα τω ω, εί παρ όνομα 
εϊη, περισπάται, κιϋαρωδω , κωμωδώ, τραγωδω, 
με& ων καί τό πηδώ καί αύδω. ι5

Τά είς δω δισύλλαβα, εί έχοι τό ά λήγον εν 
τή προ τέλους συλλαβή, περισπάται, φραδώ τό 
βουλεύομαΓ εί μέντοι είς σύμφωνον καταληγοι, 
βαρύνεται, άρδω. τό μέντοι άλδω το αύξω άπό 
περισπωμένον τού άλδώ καί άλδησω έγένετο. 20

Τά διά τού &ω υπερδισύλλαβα βαρύνεται, εί 
μή προκαπάοχοιτο όνομα, οπερ κατα τροπήν τού 
τέλους είς ω έποίησε το ρήμα, κια&ω το πορεύο
μαι, άμυνά&ω τό βοηϋώ, διωκα^ω το διωκω. τό 
μέντοι φιλομα&ώ καί ενσταίλώ περισπώνται' παρ\5 
ήνομα γάρ. τό δε μαί)ώ μαϋήσω δισύλλαβου.

Τά διά τού εδω βαρύνεται, σχέϋω, έόω, έ- 
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ρέίλω, άκνρέάλω ~4), φαέ&ω, φλεγέ&ω, το όέ τη- 
λείλώ, τό είς ύψος ·θ·έω_, περισπαται.

Τά όιά του ηάλω βαρννεται' εί όέ τι περί- 
σπάται, άπό ονόματος γέγονε, άλόβλω , κνή&ω, 

όπήάλω , εξ ου καί επαάλον , πλη&ω, πρήάλω. το όε 
βοηθώ παρ’ όνομα' ομοιον καί το γηάλώ γηάλησω.

Τά όιά τον υάλω βαρννεται, μινΰάλω , φθι- 
ννϋω.

Τα είς σ^ω κατ' επιπλοκήν συμφώνου βαρυ- 
ιονεται, εί μη προκατάρχοιτο όνομα ή τώ ό παρα- 

ληγοιτο , άΐσάλω τό εκπνέω, αίσθω καί αίσθομαι’ 
τοντο όε άπό περισπωμένου έγένετο. τό μέντοι 
μισάλώ περισπαται, οτι μισθός.

Τά είς άλω παραληγόμενα εν βαρννεται, πεν
ιό&ω , λευθω , κεΰθω.

Τα είς άλω παραληγόμενα φύσει μακρα, χω
ρίς τών όιά τον ή, εί μη όνομα προκατάρχοι, 
βαρννεται, πείθω, κλώθω. σεσημείωται τό ώθω. 
τό μέντοι μνάλώ καί απειθώ περισπωνται, ότι 

^ομνάλος καί άπειίλεία 7ίχ
Τά είς άλω όισνλλαβα, εχοντα την πρό τέ

λους συλλαβήν είς φωνήεν λήγουσαν μετά βραχείας 
καί του i μη 74 75 76)^ περισπαται, τιϋώ, ποάλώ, μα- 
άλώ, έξ ου τό μα&ήσω. τό μέντοι σχέ^ω βαρυ- 

Ίότονον εχον τό έ. σεσημείωται τό ώΟω τό φρον
τίζω βαρυνόμενον.

74) άηςίδω pro
75) άπειρης.
76) καί (-ώ τοΰ t.
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Τά είς &ω, εί εγοι την πρό τε'λονς συλλαβήν 
είς άμεταβολον λήγουσαν, νπεσταλμενης της ερ, 
περισπάται, πτορ&ώ, άν&ώ , περ&ώ , όρΰώ. σί- 
σημείωται το άλ&ω. τό δε περΰω βαρννεται ώς 
εχον ερ. 5

Τά είς τω δισύλλαβα μη κατ επιπλοκήν του 
σ περισπάται, ζητώ, κροτώ , πατώ , στρατώ το 
στρατοπεδεύομαι, κοτώ τό οργίζομαι, βροντώ, 
τά μεντοι βαρύτονα σπάνια , καί μη ενεργητικώς 
λεγομενα, πέτω πεταμαι, λίτω λίτομαι. το δειο 
ανυτω άπό τού άνύω κατά πλεονασμόν τον τ.

Τα είς ζω βαρύνεται, εί δε τι περισπάται, 
τούτο βαρύτονον ώφ&η. εί δε μόνως περιεσπά- 
σ&η, προνπηρζεν αύτώ ονομα, ον τό τέλος είς ω 
τραπεν, ισοσύλλαβον ρήμα άπετελεσε. καί βαρύ-ι$ 
νεται μεν ταύτα, βάζω, βιβάζω , λάζω τό λαμ
βάνω, στάζω, φράζω, τράζω, πιέζω, τούτο δε 
καί άπό περισπωμενον. το δε τραπεζώ περισπά- 
ται, ότι τράπεζα, ριζω ρίζα, ροιζω ροίζος, φυζώ 
ψνςα. 20

Τά διά δύο σσ βαρύνεται' εί δε τι περιε- 
σπάσ&η, τούτο παρ' όνομα εγενετο ’ πάσσω, πλάσ
σω, πίσσω, φρίσσω, τινασσω, ελίσσω. τά δε ά
πό ονομάτων περισπάται, Όαλασσα ίλαλασσω, ησ- 
σων ησσώ, κρείσσων κρεισσώ, κισσός κισσό), λύσ-^ό 
σα λνσσώ.

Τά είς σο) άπο ενεστωτος, όποτε μη άπό 
μέλλοντος είς ενεστώτα μετήχΟη, ποιητικώς δε πε- 
ρισπάται, ίσώ, νοσώ, μασσώ,.
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Τά είς λλω βαρΰνονται, si μη άπο ονόματος 
εϊη, βάλλω, Ό-άλλω , κάλλω , φαλλω , τίλλω, ποι
κίλλω. τό δέ κνλλώ περισπάται, ότι κυλλός’ και 
το μεταλλώ, ότι μέταλλος.

5 Τά εις λω παραληγομενα τή ον διφ&όγγω 
σπάνιά είσι. βόλω, ό&εν τό βούλομαι, βαρννεται. 
τό δέ ούλώ περισπάται, ότι ονλη. και το δονλώ, 
οτι δούλος.

Τά εις λω δισύλλαβα , εί έχοι την πρό τέ- 
ιολονς συλλαβήν εις έ καταλήγουσαν, βαρννεται, άρ- 

χόμενα άπό σύμφωνον μη μέσον, χωρίς εί μή 
παρ' όνομα εϊη, κέλω , πέλω, &έλω. το μέντοι 
έλώ περισπάται, ότι άπό φωνήεντος ηρ'ςατο. το 
δέ τελώ έχει τό τέλος όνομα.

15 Τά είς λω έχοντα τήν πρό τελονς συλλαβήν 
είς φωνήεν ή φωνήεντα ληγονσαν περισπάται, ν- 
πεσταλμένων τών έχόντων τήν ου δίφθογγον ή 
το έ έν δισνλλάβω, καλώ, χαλώ, ζηλώ, δηλώ, αν- 
λώ, πολώ τό άναστρέφομαι, πωλώ, απειλώ, βον- 

ζοκολώ , αμελώ, ωφελώ, σεσημείωται το ίλέλω και 
οφείλω.

Τά είς λω μετ επιπλοκής σύμφωνον περισπά- 
ταΓ εί δέ τι βεβαρντόνηται, τούτο πάθος έχει 
έξ έντελεστέρου του είς ω ληγοντος καΟαρενοντος' 

20άπλώ, διπλώ, τριπλώ, πιμπλώ, κνκλώ , άντλώ. 
ταΰτα καί τά όμοια περισπώνται. το μέντοι ό— 
φλω βαρννεται έκ τον οφείλω, ώςπερ και το κέ- 
λω, κέκλω, καί μέ/.ω, μέλπω.

Τά είς μω άπό σύμφωνον ή συμφώνων άρ-
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χόμενα παραληγομενα τώ t βαρύνεται, εί μη παρ 
ονομα είη, τρέμω, νέμω, καί νέμω, ο&εν νενέ- 
μηκα, όέμω , τέμω, γέμω , τρέμω το ηχώ, βρέ- 
μω τό κτυπώ. σεσημείωται το κρεμώ περισπώ— 
μενον, ομοίως καί τό άτρεμώ. το δέ εμω απο5 
φωνήεντος άρχεται.

Τά είς μω μη παραληγομενα τώ έ περισπα- 
ται, κομώ, δαμώ, γαμώ, &νμώ καί θυμούμαι, 
μιμώ καί μιμούμαι, χραισμώ , κοσμώ, κοιμώ και 
κοιμώμαι, οίμώ τό όρμώ. ίο

Τά είς νω δισύλλαβα μη κατ επιπλοκήν συμ
φώνου εχοντα την πρό τέλους συλλαβήν είς άμε
ταβολον καταληγουσαν περισπάται, κιρνώ, πιλνώ, 
πορνώ , άρνώ άρνούμαι.

Τά είς νω δισύλλαβα εχοντα τήν πρό τέλουςι5 
συλλαβήν είς δίχρονον συνεσταλμένου καταλήγου- 
σαν, ή συμφώνου ή σύμφωνων μή άντιστοίχων, 
περισπάται, χωρίς εί μή κατ έπέν&εσιν είη τού 
ν γινόμενον, κυνώ καί έν συν&έσει προσκυνώ, 
πλανώ, σινώ το βλάπτω, το δέ τιώ τίνω κατ' έ-20 
πέυ&εσιν τού ν, ού τό δίχρονου ποτέ μέν συστέλ
λει, ποτέ δέ εκτείνει. το δέ φ&ίνω καί φ&άνω 
άπο αντιστοίχων ήτοι ίσοστοίχων. τό δέ άνω άντι 
άνυω άπο φωνήεντος άρχεται.

Τά είς νω παραληγομενα τώ έ, εί προκατάρ-ιύ 
χοι όνομα, ές ού γέγονε, φρενός φρενώ, ενός ε
νώ, ξένος ξενώ, άσ&ενης άσίλενώ, σϋένος σϋενώ, 
στενός στενώ, τό γάρ τένω ούκ 'έχει όνομα ούτε 
τό μένω.
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Τά είς νω παραληγόμενα τώ δ περισπαται, 
φ&ορώ, δονώ, πονώ, κλονώ, όνώ τό ωφελώ, φρο
νώ, δουλώ.

Τα \είς νω παραληγόμενα φύσει μακρώ φω- 
ύνηεντι, όποτε μεν77} είη κατ αίολίδα διάλεκτον, 
περισπαται, σκηνώ , Ό-ρηνώ , σφηνώ , φωνώ , ώνώ 
καί ώνούμαι, κοινωνώ. τό πάνω βαρννεται ώς 
ίδιον αιολικόν. I ► -

Τά εις νω δισύλλαβα παραληγόμενα τη εο 
ιοδιφϋογγω βαρύνεται, εί παρ' όνομα είη9 τείνω, 

γείνω, κτέίνω. τό δεινώ περισπαται, ότι δεινός, 
καί τό πεινώ, ότι πείνα.

Τά είς νω δισύλλαβα παραληγόμενα ι εκτε- 
ταμενω. βαρννεται, ει μη καταργοιτο ονομα, κρι- 

_Γ Μ > $ » - X I, . » XXπίνω, κλίνω, σινω. το σε ρινω παρα την 
.rJ_. ar» <το , ωρινην. τοντοις ομοιον και το κοινοί.

Τα είς νο) παραληγόμενα ν μακρω βαρννε- 
τάι, εί μη προκατάρχοι όνομα, δυνω, ^υνω, 
πλννω, φΰνω, 'μηκύνω, πλατύνω, ταχύνω, σεση- 

2θμείωται το ύνώ περισπα/μενον. το δε ξννώ εχεε 
τό ξυνός. καί το όδυνώ εχει το οδύνη, καί τό ΰ

___
Τά διά τού αινώ βαρννεται' ά δε περισπών- 

ται, ολίγα είσί, καί παρ όνομα γεγόνασι, ιγαίνώ 
^όφαίνομαι, μαΐνω μαίνομαιραίνω, μιαίνω, το 

μεντοι αινώ περισπωμενον εχει το αίνος, ώςπερ 
καί τό κελαινώ τό κελαινος, καί τό τριαινώ τό 
τρίαινα.

77) Pro ^ν-
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Τά είς νω παραληγομενα διφθόγγω, μη τη 
αί η εί, περισπάται, ερευνώ, θοινώ, χαυνώ, κοι
τώ, οινώ , χωρίς του ελαύνω.

Τα είς νω υπερδισύλλαβα παραληγομενα τη 
ει διφθόγγω η μακρώ τώ ι βαρυνεται, είνω,θ 
δρΐνω 78_). το δέ χαλινώ περισπάται, ότι εχει τό 
χαλινός, ώςπερ καί το ταπεινώ τό ταπεινός.

78) ίϊνω^ v’Sivuj) ·ρ(Γω.

Τά είς νω μετ' επιπλοκής συμφώνου περισπά- 
ται, ΰπνώ , πυκνώ, ίκνώ καί ίκνοΰμαι, τεχνώ 
τεχνώμαι, σκιδνώ, ίδνώ. σεσημείωται το δάκνωΆ 
βαρύτονον, οπερ άπό του δαγκάνω γέγονε κατά 
συγκοπήν, τά δε εχοντα προ του ν το μ βαρυ
νεται , χωρίς εί μη άπό δυο συμφώνων άρχοιτο, 
η όνομα προκατάρχοι, μίμνω, καμνω , τέμνω, τό 
δέ κριμνώ περισπάται, ότι άπο δύο συμφώνωνίθ 
ηρξατο.

Τά διά του ανω υπερδισύλλαβα βαρυνεται, 
οπότε παρηκται άπό ρήματος, αυτή δέ η διά του 
άνω παραγωγή ούκ εχει κατάρχον τό ι εκτεταμέ- 
νον διά τό ίσχω, η την ει δίφθογγον διά τό δεί-2θ 
κο) τό δεικνύω, καί δικάνω. βαρύνεται δέ ταΰτα, 
λείπω λιμπάνω, ληβω λαμβάνω, μήθω μανθάνω, 
δηκω δαγκάνω, φεύγω φυγγανω, οίδω οίδάνω. πε- 
ρισπώνται δέ τά διπλασιασμόν πάσχοντα, γαγγα- 
νώ το ταράσσω, η οπότε άπο όνοματος έγένετο,Ί^ 
κυρκάνη κυρκανώ ^ό ίλορυβώ, δαπανη δαπανώ, 

V
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μηχανη μηχανώ , στέφανος στεφανώ , λ'βανος λι- 
βανώ, μελανός μελανώ. τούτοις όμοιον και τό 
παμφανώ.

Τά είς ρω παραληγομενα φωνήεντι ά η η η 
5ώ περισπάται, κηρώ , πληρώ, γηρώ, τηρώ, ωρώ 
τό φνλαττω, τιμωρώ. σεσημείωται το άρω βα
ρύτονον > το αρμόζω, η τό λαμβάνω καί άποφέ^ 
ρομαι.

Τα είς ρω παραληγομενα τώ ε καί βαρννε- 
^ται χαι περισπάται. καί περισπάται μεν, οπότε 

εχει πλησιαζον φίλον τό έ , κερώ τό κιρνώ, περώ, 
πτερώ, στερώ' μη όντως δέ εχοντα, βαρννεται, 
δέρω, φέρω, το έρώ περισπάται άπο φωνήεντος 
άρχόμενον.

15 Τα είς ρω, μη όντος πρό τον ρ συμφώνου, 
εί παραληγοιτο τώ ο μονω η με&' ετέρου φω- 
νηεντος, περισπάται , άγορώ , αφορώ, ευ
πορώ, άπορώ, καρποφορώ, ιστορώ, επικουρώ, 

y *αμοιρω.
2ο Τα δια του αίρω βαρννεται, χωρίς εί μη 

παρ όνομα είη, μαρμαίρω , καρκαίρω , σπαίρω 
και άσπαίρω , αίρω το κουφίζω, έξ ου τό έπαίρω. 
τό δέ σφαιρώ εχει το σφαίρα, καί έταιρώ τό ε
ταίρος.

^5 Τά διά τον ειρω βαρννεται, εί μη παρ' ό
νομα, είη, μείρω το μερίζω, τείρω, φίλείρω, εί- 
ρω , σπείρω, κείρω, εγείρω, οίκτείρω. τό δέ πει— 
ρώ, οτι πεΐρα, καί το χειρώ, ότι χειρ.

Τα διά του υρω έκτεταμένον τό ϋ εχοντα 
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βαρύνεται , σφύρω, πτύρω, φύρω, nat φυρώ πε- 
ρισπώμενον , μορμύρω, πλημμύρω , όδύρω , εξ ού 
το οδύρομαι, όλοφύρω , εξ ον το ολοφύρομαι, 
τα μεντοι εχοντα συνεσταλμένον το ΰ περισπα- 
ται, μαρτυρώ, άργυρώ , πυρώ , ξυρώ, κυρώ τό$ 
τυγχάνω, ού τό υ εκτεταται.

Τα είς ρω παραληγόμενα διφ&ογγω τή όια 
τού υ περισπαται, άμανρώ , ευρώ, επικουρώ, οι
κουρώ. \ <

Τά είς ρω εχοντα επιπλοκήν συμφώνου, ο-ιο 
πότε μη συγκοπήν εμφαίνοι, περισπαται, μετρώ, 
γεωμετρώ, ίδρώ, κοπρώ, πιμπρώ, ποδ'αιρώ (sic)79), 
λυτρώ , εξ ού τό λυτρούμαι. το δε εγρω κατά 
συγκοπήν άπό τού εγείρω.

jy) ποδαγρώ.

Τά διά τού αιω βαρύνεται, εί μη είη άπόι5 
ονόματος, ραίω το φ&εΐρω , πταίω, ναίω , παίω, 
δαίω , παλαίω , κλαίω, λιλαίω, ό&εν το λιλαίομαι. 
τό δε εδραϊώ εχει τό εδραίος, και τό δικαιώ τό 
δίκαιον (sic)^ καί βεβαιώ τό βέβαιος, και τό παλαιώ 
τό παλαιός, καί περαιώ το πέρας, καί μαιώ τόιο 
ζητώ το μαία, και ματαιω το ματαιος.

Τά είς ω καθαρά παραληγόμενα τή διά ύ 
διφ&όγγφ βαρννεται, ψαύω, Ό^αυω, άπολαύω, 
σαύω j το βοώ, δένω, τοξεύω, ίξευω, λιτανεύω.

Τά είς ω καθαρόν παραληγόμενα τώ α βα-25 
ρύνεται, όποτε πλησιαζουσι τοΐς δια τού αυω, 
χραύω χράω, φανώ φαω. περισπώνται δε μή ον^ 

11 *
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τως εχοντα, δαώ δαήσω, βαώ σαήσω , άλαώ. τό 
δέ βοάω και γελάω και πεινάω βαρυνεται, και 
τάλλα ώς έντέλειαι τών περισπωμένων.

Τά είς ω καθαρόν παραληγομενα ε βαρυνε- 
Βται, χωρίς εί μή προκατάρχοιτο όνομα, ή απο 
βαρυτόνου μετασταίη είς βαρύτονον, δέω, ξέω, 
•θέω, πνέω, πλέω, ρέω, ποιέω, νοέω, τελέω. σε
σημείωται το έώ περισπώμενον. τό δε ίλεώ, ό9εν 
τό θεώμαι, εχει τό ϋέα, καί τό νεώ τό νέος, καί 

ιοτό δεώ δεησω άπό του βαρυτόνου δέω γέγονε.
Τά είς ω καθαρόν παραληγομενα τή ει δι- 

φ&όγγω βαρυνεται, εί μή όνομα έχοι, σείω, βρω- 
σείω , όψείω , κιχείω, τελείω. το μέντοι μειώ έ
χει το μεϊος, καί τό τελειώ τό τέλειος, καί το 

ι5άρε^ώ το άρείων, καί τό άχρειώ τό άχρείος.

Τά είς ω καθαρόν υπερδισύλλαβα παραληγό- 
μενα ι βραχεί περισπάται, μειδιώ, κοπιώ , άξιώ, 
έρυ&ριώ , αγωνιώ, το δέ έσ&ίω καί άΐω βαρυνον- 
ται. το δέ διόίω καί κεκίω δεδιπλασίασται από 

2οτοΰ δίω και κιω. το δέ μαστίω άπό του μαστί
ζω. σπάνιά δέ είσι τα δισύλλαβα κατά συστολήν 
του ι, ώς καί τό Λω καί τό διώ τό διώκω, ίω 
καί ίώ το πορεύομαι, καί τίω τό τιμώ, τό δέ 
βιώ, οίς, οί, το ζώ, βιώ δέ, βίας, βιά, τό βιάζω.

25 iZS ω καθαρόν εχοντα ι έκτεταμένον βα
ρυνεται, εί μη όνομα έχοι, ψίω τό έμβρωματίζω, 
λίω, δηριω, μητίω, κονίω, μηνίω , ό διαφορεΐται 
κατα τον χρόνον, τό δέ ίώ ίώμαι ίος, κριώ κριός, 
άνιώ ανία.
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Τα είς ω χαλαρόν παραληγομενα τώ ο μόυω 
περισπάται 3 νοώ; βοώ, γοώ, &ροώ3 ποώ3 μμχχοώ 
το μωραίνω, αί μέντοι έντέλειαι τών περισπω
μένων βαρύνονται3 χρνσόω3 στεφανόω. . ι.

Τά εις ω χα&αρον παραληγομενα τή διφ&όγ-5 
γω 80) περισπάται 3 εί μή διάστασις γένοιτο του 
ι, ποιώ; οίώ το μονώ; άλλοιώ το τύπτω; άλλοίω 
το μεταποιώ; έταιροιώ. το δέ οί'ω οίομαι3 όίω 
γίνεται, ο δέ οϊω ένεστώς του οίσω μέλλοντος ούχ 
έστιν έν χρήσει. ίο

8ο) τη οι 3ιφ&όγγΜ.

Τα δια του. νω δισύλλαβα βαρύνεται χαι πετ 
ρισπάται. περισπάται μέν, όσα έχει όνομα.; ή χατ 
εναλλαγήν γέγονε, δυω, &υώ τό ίλνμιώ, ό&εν &ύος, 
μυώ; χαι μυω βαρύτονον , χνώ αττικόν έχ τού 
χέω. τά δέ μή όντως εχοντα βαρύνεται, δύω,χο 
έξ ού τό δυνω3 ϋνω, έξ ού τό {λύνω 3 λύω, μύω, 
χύω3 ξέω.

Ετι .τά διά τού νω υπερδισύλλαβα βάρυνε- 
ται, εί μή έχοι όνομα, άλύω 3 άρτνω, πλη&ύω, 
κωλύω, ζευγνύω; ομνύω, λόρνύω , σβεννύω. τό δέ^α 
ίχ^νώ εχει τό ίχδνς, χαί τό έγγυώ τό έγγύη, χαι 
τό βοτρυώ τό βότρυς.

Τά είς ω χαλαρόν παραληγόμενον τή νι βα- 
ρυνεται; εί μη παρ ονομα ειη3 αλυιω, αρπυιω· 
τό δέ γυιώ περισπάται. 25

Τά εις ω χαλαρόν παραληγομενα τώ ω βαρύ
νεται , ζώω, πλώω, σώω, χωρίς τού χωλωώ, οπερ 



166 J A R C A DI U S

άπό του -χολαιός γέγονε , χαί εχει το ι προσγε- 
γραμμένον.

Τά είς ξω χαί ψω περισπαται, διψώ, γυψώ, 
κενοδοξώ , φιλοδοξώ, άδοξώ , αύξώ. τό γαρ αύξω 

ίκαί άλέξω χαί εψω 8Ϊ) άττικώς βαρύνονται.
\τοτ θ' '.:· ·; : τ · ·Ά··’ώ , ii Λ

II ε ρ ι τόνου τών μελλόντων.
e:b c_
■J ο Οί είς ω μέλλοντες κατά τήν κοινήν διάλεκτον, 

ν·έάν μεν έχωσι πρό του ω τό ξ // τό ψ ή τό σ, 
βαρύνονται, λέξω, πλέξω, τύψω, γράψω, ποιήσω, 

ιονοησω. εάν δε μηδέν έχωσι τούτων πρό τού ώ, 
περισπαται, σπερώ , φ&έρώ , πλυνώ, κτενώ, τιλώ. 
προσχειται διά τήν χοινήν διάλεκτον , επειδή το 
ποιήοω ποιηοώ^οί διοριεΐς λεγονοι, χαί τό λεξω 
λεξώ. . . . >

15 Τά είς ω λήγοντα δεύτερα πρόσωπα προστα
τικά (sic) όμοτονεΐ τοΐς ίδίοις σριστιχοΐς, νικώ εγώ, 
νικώ σν, κρεμώ εγω, κρεμώ συ. τά μέντοι τρίτα 
είς τω είς &ω βαρύνεται, λεγέτω, ποιείτω, τυ- 
πτέο&ω, λελέχ&ω. .

20 Τα είς ω πρώτα (sic) πρόσωπα τών ευκτικών 
περισπωνται μετά του προςγεγραμμενού ι, βοάοι 
βοώ, τρυπάοι τρυπώ.

Τά είς ω ύποτακτικά μονοσύλλαβα μεν όντα 
περισπώνται, εάν δώ, εάν βώ, εάν Οτώ, εάν σχώ. 

2^ύπερ μίαν δέ συλλαβήν βαρύνεται Χαί περίσπα-- 

3\ ί'το.
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ται. καί περισπώνται μεν, ηνίκα εχωσι την μετο
χήν είς εις μετ οξείας τάσεως, και διά του ντ 
κλινομένην , τυιρ&είς τυφ&έντος , έαν τυφ&ώ , τυ- 
πείς τυπέντος, εάν τυπώ, τι&είς τι&έντος, εαν 
τΐιϊώ’ η ηνίκα ώσιν ενεστώτας και παρατατικού^ 
τών συνηρημένων, έάν ποιώ, έάν βοώ, έαν χρυ- 
σώ. ηνίκα δέ μη ωσι τοιαΰτα, βαρΰνονται, έφα- 
γον, έαν φαχω, είπον, έάν είπω, τέτυιρα, έαν τε- 
τυφω , τέτυπα , έάν τετΰπω. σεσημείωται το έαν 
είδώ , οΰ ή μετοχή ο είδώς του είδότος , εί καίιο 
άπό του είδέω.

κων

ται,

Τά είς ω υποτακτικά τών άορέστων πα&ητι- 
περισπώνται, έαν λψρ&ώ , έαν τυφ&ώ. τότε 
τα τοιαΰτα υπέρ μίαν συλλαβήν περισπών- 
οτε έχουσιν άπαρέμιρατον είς ναι, ώς τό έάν^ 

νυγώ, νυγηναι, η μετοχή είς εις, ό νυγείς' και 
τό εύκτικόν είς ην καθαρόν, νυγείην. ομοίως έάν 
δαρώ, δαρείην. έάν δέ μη ούτως εχει 82), βαρΰ- 
νεται, έάν δραμω, δραμείν καί δραμοιμι, έάν 
ιρΰγω , φυγείν καί ιρυγοιμι. 2ο

Τά δεύτερα καί τρίτα τών οριστικών όμοτο- 
νεΐ τοΐς πρώτοις, έαν ισοσύλλαβη, λείπω, λείπεις, 
λείπει, ποιώ, ποιείς, ποιεί, το δέ πνεϊ καί ρει 
καί πλεΐ ούκ ίσοσυλλαβεΐ. οΰτω καί επί μέλλον
τος, νοήσω νοήσεις νοήσει, καί έπι υποτακτικόν (sic)^25 
έάν λέγω, έάν λέγης, λέγη, έάν βοώ, βοάς, βοά53).

ί'ζρ·
83) /?o«c , βο$.
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Περί παντός ρ η μ « τ ο ς τών είς μί.
• ' * '< ■- 5^ Ο Ά.— ■ . ' ■> y ,. >■■>’·.· ' \ '

χ Β ι β I ί ό V ι£.

Τά είς μι ληγοντα οριστικά άποστρέφονται 
την όξείαν τάσιν, καί τά τρίτα όμοτονοΰσι τοις 

5ίδίοις πρώτοις, τί&ημι, τί&ης, τί&ησι, δίδωμι, 
δίδως3 δίδωσι3 φημί3 φης, φησί, είμι3 είς3 ει3 
έστί. ___ '

Τά είς μι εύκτικά άποστρέφονται την όξείαν 
τασιν 3 τύπτοιμι 3 τύποιμι3 ποιοΐμι, χρυσοί μι 3 

χοβοώμι.
Τα δεύτερα καί τρίτα των είς μι ευκτικών 

όμοτονοΰσι τοίς ίδίοις πρώτοις, τύπτοιμι τύπτοις 
τυπτοι, ποιοΐμι ποιοϊς ποιοι 3 βοώμι βοώς βοώ.

Πας παρακείμενος οριστικός είς α λήγων ΰ- 
ιδπερδισΰλλαβος άπλοΰς προπαροξύνεται3 τετυφα, 

πεποίηκα. όμοίως καί ό αόριστος, ετυψα3 εποίησα. 
τό δε ηψα καί οίδα δισύλλαβα, καί το συνί^α 
σύνθετον, τό δε εφοίτα άπο τοΰ έφοίτας τό α 
μακρόν.

20 Τά είς &α εν δευτεροις προσώποις υπερδι
σύλλαβα προπαροξύνεται, λάβης&α, ίφης&α, οί- 
δας^α. τά μέντοι δισύλλαβα προπερισπάται, φής- 
·&α3 ης&α.

Καί τα είς &α δε πρώτα πρόσωπα προπα- 
20ροξύνονται, τυπτόμενα, νικώμείλα, χρυσούμε^α.

Παν ρήμα είς ν μακροκατάληκτον ύπερ μίαν 
συλλαβήν πρό μιας τοΰ τέλους έχειν84) την όξείαν,

84)
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ενόουν, έδείκνυν, εγνων , έγεγραφειν, νυγείην, δι- 
δοίμην, έτυπετην, έ'στων. τό δέ έχρήν καί ήν πε- 
ρισπάται.

Παν πρόσωπον οριστικόν, είτε ενικόν , είτε 
πληθυντικόν, άπλουν, ύπερ δύο συλλαβάς, προπα- 5 
ροξύνεται, εγραφον εγώ και εγραφον εκείνοι, ε
τυπον εγώ και ετυπον εκείνοι, τό δέ είχον, εξ ου 
τό κατεΐχον, καί άλλα περισπαται, ώς δι σύλλαβον, 
τα γαρ δισύλλαβα ή προπερισπώνται η παροξύ
νονται κατά τους κανόνας’ μακράς γάρ ούσης τηςιο 
προπαραληγούσης, προπερισπώνται, ήλ&ον, εύρον, 
είχον, είδον, καί τ άλλα’ βραχείας δέ της παρα- 
ληγούσης, παροξύνονται, ίδον , εσχον.

Τα είς ον προςτακτικα τού πρώτου αορίστου 
υπερδισύλλαβα προπαροξύνονται, άκουσον, νοη-\& 
σον, φίλησον’ δισύλλαβα δέ όντα παροξύνονται, 
ή προπερισπώνται κατά τους κανόνας, νεΐμον, 
κρίνον, είπον αντί τού είπε, τύφον, λεξον, 
γράψον.

. ’υ , ' “i-
Παν δεύτερον πρόσωπον είς σ ληγον παρω-^ο 

χημενου χρόνου υπέρ μίαν συλλαβήν λήγοντος ή 
είς ην ή είς α όμοτονεΐ τω πρωτω, ένύγην ένύ- 
γης, έδάρην εδάρης, τετυφα τετϋφας, έτυνια ε- 
τυ\ρας, ετυπον ετυπες. ετι καί τά τρίτα όμοτο
νεΐ τοΐς δευτεροις, ελαβες ίλαβεν, ετνυιας ετυη>εν.25

Περί τόνον τών παθητικών·

Τά είς μαι οριστικά προπαροξύνονται, ή 
προπερισπώνται. τά μέν ούν βραχεία παραληγό-
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μένα προπαροξύνονται, λέγομαι, ίσταμαι, δίδο
μαι. τά δέ φύσει μακρα, άπλά όντα, προπερι- 
σπώνται, κείμαι, είμαι, ποιούμαι, γελώμαι, ύ- 
πεσταλμένων τών της αίολίδος διαλέκτου , ακαχη- 

5μαι γάρ καί άλάλημαι, καί τού παρακειμένου, 
οντος δέ προπαροξύνεται, όμοτονος ών τώ ίδίω 
ένεργητικω, νενοηκα νενοημαι, πεποίηκα πεποίη- 
μαι. τό δέ κατάκειμαι καί κάϋημαι προπαροξύ- 
νει σύνθετα όντα.

ίο Τα εις ται τρίτα όμοφωνεϊ τοίς είς μαι πρω- 
τοις, τύπτομαι τύπτεται, πεποΐημαι πεποίηται, 
ποιούμαι ποιείται, οϊομαι καί οιμαι οίεται.

Τά δεύτερα πρόσωπα των είς μαι ίσοσυλ- 
λαβούνται μέν τοϊς πρωτοις καί όμοτονεΐ αύτοίς, 

ιοτί&εμαι τί&εσαι , δίδομαι δΐδοσαι, πεποΐημαι 
πεποίησαι. ένδέοντα δέ μια συλλαβή, άπό μέν 
προπαροξύτονων όντα, προπαροξύνονται (sic) ss\ 

' τύπτομαι τύπτη, γράφομαι γράφη’ άπό δέ πε
ρισπωμένων περισπάται, βοώμαι βοά , ποιούμαι 

ΐοποιη.

85) ·ηαζοξΰνοντ»^

* λ
Τά είς μαι υποτακτικά προπερισπωνται μέν 

άπό περισπωμένων όντα, έαν νοω, εάν νοώμαι, 
εάν φιλώ, εάν φιλώμαι' καί όταν ώσι παρακει
μένου καί υπερσυντελίκου, έαν πεποιώμαι, εάν 

ζόμεμνώμαι. βαρύνονται δέ απο βαρυτόνων όντα, 
εάν τύπτω, εάν τύπτωμαι, έαν τυπω, εάν τύ- 
πωμαι. 85
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Ζήτησιν όε εχουσι του ενεστώτας χρονου του 
άπο τών είς μι, πότε προπαροξύνονται καί ποτέ 
προπερισπώνται. καί εστιν είπείν , ότι, εί μεν 
εχωσι τό ενεργητικόν οριστικόν εν χρησει, προ- 
περισπώνται, τι&ημι, εαν τι&ώμαι, ϊστημι, εάν5 
ίστώμαι, όίόωμι, εαν όιόώμαι. εί όε μη'εχωσι 
το ενεργητικόν εν χρησει, προπαροξύνεται , δύνα
μαι, εάν όύνωμαι’ τό γάρ όύνημι ούκ εν χρησει' 
επίσταμαι, εάν έπίστωμαι.

Τά όευτερα τών είς μι προστακτικών βαρυ-\ο 
νεται, οπότε προπαροξύνονται κατά τό δεύτερον 
πρόσωπον ύπερ δύο συλλαβάς ύπαρχον, έτί&εσο, 
εδίδοσο, πεποίησο, εκεισο. τό όε ησο προπερι^- 
σπάται ώς δισύλλαβου. εί όε μακρα ληγουσιν, άο- 
ρίστου μεν όντα παροξύνονται, έγράψω, εποιη-ι5 
σω, εγένου, ελάβου' παρατατικού δε όντα άπό 
βαρυτόνων δεμάτων βαρΰνονται, ελεγόμην ελέγου, 
εί όέ άπο περισπωμένων ρημάτων, περισπώνται, 
εποιούμην έποιού, ένικώμην ενικού (sic).

Τών είς μι (sic)8S) ευκτικών τά όευτερα πρός-'^ο 
ωπα είς δ καταληγουσι, καί η προπαροξύνονται, 
η προπερισπώνται. προπερισπώνται μεν τά όι- 

,.σνλλαβα, σχοΐμην σχοιο, όιοΐμην όιοΐο (sic), ετι 
καί ών τά ενεργητικά είς μι λήγουσα νοοίμην νο~ 
οϊο, ποιοι μην ποιοίο, όιοΐμην όιοΐο, βοώμηνιδ 
βοώο.

86) των tti μην.

9 · ) _
'Ομοίως όε οστιν είπεΐν, όσα άπό τών είς μι 86
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οριστικά είσι και έχονσι τά εύκτικα μεν ευεργετικά 
(sic) είς ην κα&αρόν 3 προπερισπώνται 3 τί&ημι, 
τι&είμηντι&εϊο' τι&είην γάρ τό ενκτικον. το όέ 
όνναίμην όύναιο προπαροξύτονου όια το μη εχειν 

δόννημι έν χρησει3 ούτε όννείηυ ενκτικον. προπε- 
ρισπώνται όέ καί τά του παρακείμενον 3 όεόοίμην 
όεόοϊο, πεποιήμην πεποιοΐο (s\c)87). τά όε λοιπά 
παυτα όεντερα πρόσωπα είς δ ληγοντα προπαρο
ξύνονται 3 τνπτοίμην τύπτοιο 3 λεγοίμην λέγοια, 

ΛΌτνψαίμην τύψοιο.

87) πιποιη°·

Τα είς το τρίτα τών ενκτικών όμοτονεϊ τοΐς 
οίκώοις όεντέροις 3 νοοϊο νοοίτο 3 τνπτοιο τύ- 
πτοιτο.

Τα είς το τρίτα τών οριστικών νπερόισύλ- 
ιύλαβα .οντα τότε προπερισπώνται. δτε όε τά εαυ

τών όεντερα περισπώνται 3 ενοον ένοεϊτο. οτε όε 
τα όεντερα μη περισπαται, τά τρίτα προπαροξν
νεται 3 έόέξω έόέξατο, έγένον εγένετο. ητο όε ν&Ι 
ήσο το εκαίλεζου3 ον το τρίτον ηστο3 πλεονασμέ 

2οτου σ εκ τον ητο 3 προπερισπώνται.

Παν μονοσύλλαβον προστακτικόν μακροκατα- 
ληκτονμενον περισπαται3 &λά3 κλά3 ζη 3 τη 3 άντι 
του όεξαι. βραχνκατάληκτον όε οξννεται, σπε3 σχε3 
ες 3 άφ ον τό άφες 3 όός3 όψρες3 τό φέρε.

25 Τά είς &ι προστακτικά βαρννονται 3 τνπηϋι, 
όάρη&ι3 τνφ&η&ι και τνφ&ητι 3 βηίλι3 στη&ι3 ΐ- 
σ&ι τό γίνωσκε. τό βα&ί οξύτονου σεσημείωται.
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Παν προστακτικόν ύπερ μίαν συλλαβήν ομοι
οκατάληκτου τω οίκείω όριστικώ καί όμοτονον 
έστιν αύτώ, έτυπτε τύπτε, ένοει νοεί, έβοα βοα, 
έτΰπτου τΰπτου. τό δέ λαβού- καί πι&ού παρα 
άττικοϊς περισπάται. έτι καί έλ&έ, καί είπε, καί 5 
εύρέ , όξύνεται.

Τα είς αι ύπερδισύλλαβα προστακτικά προ- 
παροξύνονται, ποίησαι, άσπασαι. τό δέ λοϋσαι 
καί δε'ξαι καί κτησαι βαρύνονται ως δισύλλαβα.

Παν απαρέμφατον ή είς ν λήγει ή είς αι.ι® 
Καί τά είς ν μακροκατάληκτα δύο εχει τόνους' 
ή γαρ βαρύνονται ή περισπώνταν. καί τά μεν 
μονοσύλλαβα περισπωνται, πλεΐν, ρεΐν, ζην, δράν' 
τά μέντοι ύπερ μίαν συλλαβήν ή βαρύνεται ή 
περισπάται. βαρύνεται μεν τά άπό βαρυτόνων'5 
χρόνων ένεστώτος καί μέλλοντος, τύπτειν, τύψειν, 
ποιήσω ποιήσει ν. τότε δέ περισπάται, ότε καί 
τα οριστικά περισπωνται, ποιώ ποιεϊν, τυπώ τυ— 
πεΐν, στελώ στελεΐν, χρυσώ χρυσοΰν.

Τα δέ είς ν τού δευτέρου αορίστου άκλιτα-σ 
περισπωνται, ώςπερ καί τά περισπώμενα, δραμεΐν, 
φαγεϊν , πιεΐν, έλ&εΐν. το δέ πέφνειν σεσημείωται.

Τά δέ είς αι ληγοντα απαρέμφατα πάντα 
βαρύνεται, τύφαι, τυφ&ήναι, τετύφ&αι, τύπτε- 
μ&αι. > 25

Πάν ρήμα οξύτονου έν τή συνδέσει άναδί- 
δωσι τον τόνον, καί εί μέν δισύλλαβου είη τό 
άπλούν, το συν&ετον προπαροξύνεται, φημί σύμ- 
φημι, έστί συνεστι, εύρέ εφεύρε, τό γάρ εφεύρε 
έκ τού εύρε βαρυτόνου έγενετο, είπε κάτειπε. είύο
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όί μονοσνλλα,βον εϊη το άπλονν, το σνν&ετον πα
ροξύνεται, όος άποδος, έπί&ες. σεσημείωται 
το προές τό άφες. σ.χές έπίσχες, σπές ένίσπες, 
χρή άπόχρη. τό γάρ άποχρή άπό τού χρή περί- 

^σπωμένου έγενετό.
Τά είς ώ μονοσνλλαβα έπι ένεστωτος μετά 

προ&έσεως συντε&ειμένα την περισπωμένην φυλάτ- 
τει καί έν τ?/ συνϋέσει, σμω περισμώ , ά&λω 
συνα&λώ, κλω συγκλω. προσκειται επί ένεστωτος 

iod/α το σχω παρασχω’ τούτο γαρ δη δεύτερον άο- 
ρίστον έστί. προσκειται μετά προ&έσεως διά τό 
άζω τό ξηραίνω’ τοντο γάρ άπό τον ά στερητι
κόν μορίον και τον ζω.

Παρ ρήμα οριστικόν είς ω νπέρ μίαν συλλα- 
Ί^βήν έν τή σνν&έσει φυλαττει τον αυτόν τόνον, 

γράφω καταγραφω, βαίνω μεταβαίνω, φιλώ κατα- 
φιλω, λέγω άλεγω. το δέ χειρογραφώ καί καλα- 
μογλνφω καί άσ&ενω καί εύσεβώ καί άπειϋώ ού 
φνλάττονσι τον τόνον’ ον γαρ άπό ρημάτων σνν- 

^οετε^ησαν.
Πας παρε^ημενος οριστικός άπο φωνήεντος 

άρχόμενος καί άπό φνσει μακράς τον αυτόν φυ- 
λάττει τόνον καί έν τη συνδέσει, είχον κατεΐχον, 
ηφα συνήψα, είπον έξείπον, ευρον έξενρον, πλην 

2$τοΰ είξεν νπόειξεν, είκον έπίεικον. τό δέ οίδα 
σννοιδα αιολικόν ’ χαίρουσι γαρ οί αίολεΐς άνα— 
βιβάζειν τους τόνους, ωςπερ έπι τον άτρεές (sic) 
άτρενς. πρόςκειται άπό φωνήεντος άργόμενα διά 
τό σχές περίσχες, κεΐτο κατέκειτο. πρόςκειται α- 

οοπό φύσει μακράς διά το ΐζε εφιζε. προσκειται 
όριστόν διά τό είπε εξειπε, εΰρέ εφεύρε.
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'Έτι πάσα συλλαβή περισπωμένη φύσει μα- 
χρά εστι, καί ού {λύσει ούτε βραχεία.

Έτι πάσα λέξις οξύτονος έν τή συνέπεια κοι
μίζει την όξείαν είς την βαρείαν χωρίς τού τις, 
όπερ φυλάττει τήν όξείαν, και χωρίς εί μήστιγ μη ύ 
έπιφέροιτο, ή εγκλιτικόν εστι.

Έτι πάσα λέξις μή περισπωμένη ή όξυνομέ^· 
νη βαρύνεται.

Έτι ή οξεία καί ζ; βαρεία συνερχομεναι είς 
συναίρεσιν περισπωμένην αποτελούσε, χωρίς εί μη^ 
τονικον κωλυση παράγγελμα , ώς επί τού αδέλφι- 
δέος άδελφιδούς, καί λλυγατριδέος λλυγατριδούς' 
ταύτα γάρ συναιρε&έντα ούκ όξείαν, άλλα περι
σπωμένην εσχον.

Έτι ή οξεία καί δύο βαρείαι είς όξείαν καώύ 
βαρείαν συνέρχονται, διομήόεος διομήδους , χωρίς 
εί μή τονικον κωλυση παράγγελμα.

Έτι δασυνομένου φωνήεντος έπιφερομένου, 
τό προηγουμένου φίλον τρέπεται είς τό άντΐστοι- 
χον δασύ, κατα ήμών, καδ·' ημών, τό δε άνά-20 
παλιν ού’ εί μη κατα διάλεκτον τραπή’ τό γάρ 
άπέχεσ&αι αίολικον εστι.

Π ε q ι συν&έτων ρημάτων.
Πάν ρήμα όξυνόμενον έν τή συν&έσει άνα- 

δΐδωσι τόν τόνον. καί εί μεν δισύλλαβον είη τόι5 
απλούν, τρίτην άπό τέλους ποιεί τήν όξείαν εν 
τή συνθέσει’ εί δέ μονοσύλλαβον, πρό τέλους, τών 
μέν ούν δισύλλαβων καί ποιουντων τρίτην άπό τέ
λους τήν όξείαν μαρτυρία τοιαύτη έστιν, φημί 
άπόφημι, είμί σύυειμι, έομέν σύνεσμεν , είπέύο 
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κάτειπε, έλ&έ άπελ&ε. τών μέντοι μονοσυλλάβων, 
έπιζες, δός άποδος, σχές έπίσχες.
Τα είς ώ λήγοντα φυλακτικα είσι τοΰ αυτού 

τονον έν τή συν&έσει, κλώ κατακλώ, ζώ συξώ.
5 Παν ρήμα εις ώ ύπερ μίαν συλλαβήν, είτ 
έπ άλλον χρονον, έν τή συνδέσει τον αυτόν τόνον 
φυλαττει, χωρίς εί μη μέσον ονομα πίπτει, γρά
φω καταγράφω, βαίνω καταβαίνω.

Παν είς μι ύπερδισυλλαβον προπαροξύνεται, 
ιοόμοίως και τά άπό τούτων, τίδημι, τί&εμαι, τί

θεσαι, τίθεται, ΐστημι, ίσταμαι, δίδωμι, δίδο
μαι, δίδοτε, δίδομεν, δίδοται.

4 1 ί \e · _

Περί τόνον των μετοχικών.

Πάσα μετοχή είς ων η ενεστώτας έστί και 
ι5παρατατικού , ή δευτέρου αορίστου, η μέλλοντος, 

αί μεν ουν τοΰ ένεστώτος καί μέλλοντος η βαρύ
νονται ή περισπωνται. καί τότε μέν ή μετοχή 
βαρύνεται, ότε τό ρήμα βαρύνεται, τύπτων, οτι 
τύπτω, γράφω γράφων, γράφω γράψων, ποιήσω 

ιοποιήσων. τότε δέ περισπάται, ότε τό ρήμα πε- 
ρισπάται, ποιώ ποιών, βοώ βοών, τυπώ τυπών.

Αί δέ είς ων τού δευτέρου αορίστου όξύνον- 
ταΐ, λαβών, τυπών, φαγών, πλην τοΰ πέφνων 
βαρυνομένου. τό δέ έκών ήκολού&ησε τοίς προει- 

ιΰρημένοις, άπό τού είκω το υποχωρώ.

Αί είς ας τοΰ πρώτου αορίστου βαρύνονται, 
τύφας, ποιήσας, μείέ ών καί ή ίσας άπο τού ί-
σημι.
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Ai όε είς ως τών παρακείμενων οξυνονται, 
τετυγως, τετυπως, έστώς, βεβώς.

Πάσα μετοχή είς σ λήγουσα άρσενική μακρο
κατάληκτος όξύνεται, ύπεσταλμένων τών μετοχών 
του πρώτου αορίστου ενεργητικού , περί ου είπο-5 
μεν, τυφθείς, όαρείς, τυπείς, ΐι&είς, ίστάς, στάς, 
ψϋάς, όιόούς, πηγνυς, όλλυς, όμνΰς. πρόσκειται 
μακροκατάληκτος όια τας είς μένος μετοχάς’ αύ- 
ται γάρ πάσαι προπαροξύνονται, τυπτόμενος, τυ- 
ηιόμένος, τυψάμενος , τυπουμενος , πλήν τών τοΰιο 
παρακειμένου παροξυτονουμένων, τετυμμένος, πε- 
πεποιημένος, εί μή καί αυται πάθωσι' τότε γάρ 
άναβιβαζουσι και αυται τον τονον, μη ούσαι υ
πέρ τρεις συλλαβάς, όρκα ,: όρμαι, όρμενος^λ, 
ήόω, ήσω, ήσμαι, ήσμενος καί άσμενος. πρόςκει-15 
ται ύπερ τρεις συλλαβάς όιά τό άκαχώ, άκαχήσω, 

y r > r » »ηκαχημαι, ακαχημενος.
Ai είς ή λήγουσαι ϋηλυκαί παροξύνονται, τυ- 

πτομέννη , τετυμμένη.
Ai είς αι -&ηλυκαί προπαροξύνονται, ή προ-ζο 

περισπώνται. καί προπερισπώνται μεν, όσαι άπό 
οξύτονων είσίν αρσενικών ή περισπωμένων, νοών 
νοούσα, ευφρανών ευφρανούσα, τυπείς τυπείσα, 
τετυιγώς τετυφυΐα. προπαροξύνονται όε, όσαι άπό 
βαρυτόνων είσίν αρσενικών, λέγων λέγουσα, τύ~^ 

/ f r Λ'ψωρ τνψουβα; ποιηβας ττοιηοασα.
Αι ούόέτεραι μετοχαί όμοτονούσι τοΐς ίόίοις 

άρ^ενικοΐς, ό τΰπτων τό τύπτον, ό ποιών τό

88J ορμβνοί· 
12
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ποιούν , ο λαβών τό λαβόν, ό ποιησας τό ποιη- 
σον (sic)_, ei καί μη τον αυτόν διά τόν κανόνα.

Αί συντι&έμεναι μετοχαί ουκ άναβιβαζουσι 
τόν τόνον, ελ^ών άνελ&ων, βάς άναβας, πατών 

Ζπεριπατών. εί δε άναβιβαζουσι τόν τονον, ουκέτι 
μένουσι μετοχαί, αλΧ ονόματα γίνονται, τλας 
άτλας, βάς άβας, φάς περίφας, χωρίς του εκών 
και άέκων.

Πεq ι τόνον ά ρ & ρ ω ν , αντωνυμιών κ « ϊ 
1θ προϋέΰεων.

Β ι β λ ί ο ν ι η.

Αί ευ&εΐαι καί αίτιατικαί τών άρ&ρων όζυ- 
νονται, ό, τόν, οί, τους, η, ην, την, τά, ά. 
αί γενικοί καί δοτικοί περισπώνται, του, τω, τοΐν, 

15ταΐν , της, τη, του, τω, τών, ταΐς, τοΐς. καν 
τό ώ της κλητικής περιοπάται.

Περί τόνου αντωνυμιών.

Αί πρωτότυποι άντωνυμΐαι μη ουοαι μόνο- 
προβωποι, ένικαί μεν οΰοαι όζυνονται, εγώ, ου, 

20ι, έμοί, οοί, οϊ, έμε, οε, έ’ ΰπεοταλμένων τών 
γενικών καί δοτικών του τρίτου προοώπου, αυται 
γαρ περισπώνται, νώϊν, νών κατα συναίρεσιν, 
ωςπερ καί τό σφώΐν σφών, καί 89) τΐ^ς περισπω
μένης φυλαττομένης. και πάλιν νώΐ, σφώϊ. αυται

8g) καΖ *best.
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πάσχουσιν αποκοπήν καί όξύνονται, νώ, σφω. 
το γαρ έν τοίς δυίκοΐς ώ άποστρέφεται την περι
σπωμένην y διό τώ καλώ, τω σοφω. πρόσκειται 
Απεσταλμένων τών τον τρίτον προσώπου, επειδή 
ανται όξύνονται, σφώί, σφώίν' πληθυντικαί δέ ον-5 
σαι περισπώνται, ήμεϊς, υμείς, σφεΐς, ημών, υ
μών, σφών , ήμϊν, υμΐν, ημάς, υμάς, η σφίν ό
ξννεται' συνεσταλμένον γαρ έχει τό ι. την σφάς 
οί μέν όξύνουσι, οί δέ περισπώσι.

Αί μονοπροσωποι μονοσυλλ.αβοι μέν ονσαι ίο 
όξύνονται, μίν καί νίν. υπέρ μίαν δέ συλλαβήν 
ονσαι καί μή εχουσαι την δια τον ι έπέκτασιν 
βαρύνονται, οντος, εκείνος, ό δείνα, Απεσταλμέ
νης της αυτός όξυτονον, καί της ό δείνα περισπω
μένης. τα δέ έπέκτασιν πάσχοντα όξννεται, ου-ΐΰ 
τοσί, έκεινοσί, όδί, μονοπροσωποι δέ λέγονται 
ώς μή εχονσαι δεύτερα καί τρίτα πρόσωπα.

Αί παραγωγοί άντωνυμίαι, αί είς εθεν μέν 
ονσαι βαρύνονται, έμέθεν , σέ&εν , έ&εν’ αί δέ 
διά τον δαπος έκφερόμεναι όξννονται, ημεδαπός,ίο 
ύμεδαπός.

Αί είς ος κτητικαί άντωνυμίαι διά τον τερος 
μέν έκφερόμεναι προπαροξύνονται, νωίτερος, σφωΐ- 
τερος, ύμέτερος, ήμέτερος, σφέτερος’ μή διά 
τοΰ τερος δέ όξύνονται, έμος, σος, έός. 25

Περί τόνου τών προθέσεων.

Πάσα πρόδεσις όξύνεται δισύλλαβος, άνά, 
κατά, διά, μετά, παρά, αντί, έπί, περί, άμφί,

12
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άπό, νπο, νπερ, εί μη κατά αναστροφήν παρα- 
λειφ&ώοι' τότε γάρ βαρννονται, οΐον, άοτν κα
τά (sic) ξαν&οίο. είοί δέ προϋέοεις δέκα καί οκτώ, 
τοντων αί μεν όρ&οτονονμεναι δέκα, άνα, δια, 

δάμφί, αντί, ονν, εξ, εις, εν, προς, πρό. έγκλι- 
νόμεναι δε και άναοτρεφομεναι όκτω , κατα, με
τά, παρά, περί, άπο, επί, νπο, νπέρ.

Αΐ'όρ&οτονονμεναι.

Ή άνα όρ&οτονονμένη οικεία πτωοει αίτια- 
ΐοτικη, άνά οτρατόν. κατά δε αττικούς καί ιωνάς 

δοτική, χρνσέω άνά σκηπτρω , αντί ονν.
'II διά όρ&οτονονμένη οίκείαις πτωσεσι, γε

νική καί αιτιατική, διά προμάχων , διά δρνμά 
πνκνα.

' 15 Ή άμιρι όρ&οτονονμένη οίκείαις πτωοεοι, γε
νική , δοτική καί αιτιατική.

'II αντί ορϋοτονονμένη οικεία πτωσει, γε
νική. ·

Ή ονν καί ξνν όρ&οτονονμένη οικεία πτω- 
2οσει, δοτική.

II εξ καί έκ όρδοτονονμένη οικεία πτωοει, 
γενική.

'II είς καί ές όρϋοτονονμένη οικεία πτωοει, 
αιτιατική, καί γενική άττικως.

25 Ή προς όρ&οτονονμένη γενική καί δοτική 
καί αιτιατική.

'II έν όρθ·οτονονμένη οικεία πτωοει, δοτική, 
καί γενική άττικως.

Ή πρό όρ&οτονουμένη γενική.
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At δέ έγκλιν όμε ναι και αν αΰτ ρ ε φ ό μ εν α ι αιδε.

Ή κατα έγκλινομένη καί άναστρεφομένη y;- 
νική και αιτιατική.

Ή μετά έγκλινομένη καί άναστρεφομένη /f- 
νική, δοτική καί αιτιατική, τό δέ μετά οφίοιν^ 
άντί εν.

Ή παρα έγκλινομένη καί άναΰτρεφομένη γε-> 
νική , δοτική και αιτιατική.

Ή επί έγκλινομένη καί άνα&τρεφομένη γε
νική. ία

Η νπο έγκλινομένη καί άναστρεπομένη γε*  
νική , δοτική καί αιτιατική 90).

go) η απο ιγχλινομίνη κβΐ άναοτρεφομίνη γενιπη· η νηο ι^^· 
χλινομένη «αί άναατριφομίνη γινιχή, δοτιχ^ καί αίτιατικί).

II υπέρ έγκλινομένη καί άναοτο.ειρομένη γε
νική καί αιτιατική.

Τό περί τής συντάξεως αυτών διεξοδικώτερονι5> 
πανταγοΰ ενρηται.

ο

Περί τόνον των επιρρημάτων και συνδέσμων.
’ · . . ΛΛ ■:*  . ι» eV ό i‘ * ' ■' . ‘ ‘ ι

Β ι β λ ί ο ν

Τα έπιρρήματα άπο παοών των πτωσεων γί
νονται. 20

Παν δέ μονοσύλλαβον επίρρημα όξννεται, ά'ψ, 
δάψ (sic) παρα το δήκω, όπερ καί όδάξ λέγεται, λάξ, 
πυξ, μίξ, καί άπρίξ, γ&ές, δίς, τρις, πριν, μυ 
τό θρηνητικόν, μά, νή. τοντοις ομοίως όξύνεται » 
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καί τα έπιτατικά και στερητικά μόρια, ζα , δα, 
δνς, νό , νέ , νή , έρί, άρί, ά ουδέποτε καϋ· αύτα 
λέγονται, άλΧ έν συν&έσει.

Τά εχοντα φύσει μακράν, μονοσύλλαβα όν- 
5τα, πή μέν περισπάται, πή δέ όξννεται. τα μέν 
ούν πυσματικά περισπωνται, ποΰ, πή, ποΐ, πώς. 
άντιδοτικά δέ ταΰτα γινόμενα μεταβάλλει τον το
νον, όπως, οπη, οποί, όπου, περισπάται δέ και 
οσα έχει δίχρονον εκτεταμένου, ά, νυν, γρΰ, κρΐ, 

ιοόπότε εκτείνεται' οπότε δέ συστέλλεται, οξυνε- 
ται. τό δέ αι όξννεται ώς έχον τό 9Ι) ι.

< Τά μέντοι μονοσύλλαβα εχοντα το η μη προ- 
κειμένου τοΰ ι όξύνεται, νη, πλήν, δήν, ή, τό 
ίσοδυναμοΰν τώ ως. τό δέ ή, οπού, περισπά- 

ι5ται si).
Τά είς ως μέγα επιρρήματα έπί τέλους εχον- 

τα τον τόνον περισπωνται, αλη&ώς, άφευδώς. τό 
καθώς καί ώς, άντί όντως, όξύνεται.

Τά είς ω όξύνεται, ίώ, ίώ. τό δέ τής κλη- 
2οτικής περισπάται, ω.

Τά είς ων πάντα όξύνονται, έμποδών, εκ
ποδών, έκδεξιών, χρεών.

Τά είς ης διά τοΰ ή περισπώνται, εξής, έφε-

gi) τό abest.

gs) περισπάται’ τά μέντοι εχοντα τό ο (sic) όξννεται καί βα- 
ρννεται, τώ?, ώΐ ’ τό δε ουτωί παροξύνεται. Quae sequuntur, 
omnia desunt usque ad Sectionem, quae inscribitur Περί τόνου 
τών αυνδέαμων.
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ξής, κα&εξής. τά dt διά του ι όξύνεται, δϊς, τρις, 
χωρίς.

Των Τις ή ληγόντων περισπωνται ταύτα, δι^ 
πλη , τριπλή, ήσνχή, πεζή, πανταχή, ως άπο πε
ρισπωμένων γινόμενα, τό διπλώς , πεζώς. περι-5 
σπάται και το όμαρτή, όμαρτή, κομιδή, πή , η, 
οπον, και αντί τον κα&ά. όξύνεται δέ ταύτα, 
ωη, ίωή, δηλαδή, ακμήν.

Τα είς ι λήγοντα οξννεται, άμισ&ι, δευρί. 
προπερισπώνται δέ ταύτα, ανθι, ήχε, ΐφι. τοιο. 
ναιχίί όξύνεται.

Και τά είς ει δίφθογγον όξύνεται, χαμαί, 
βαβαί. τό ί&ι, είθε και αίθ-ε παροξύνεται, το 
χαμάζε δέ περισπωμενον ενρον, άλλ ή συνήθεια 
παροξύνει. 15

Τά είς οι περισπωνται, ένταυθοί, ποϊ. οίκοι 
δέ παροξύνεται.

Τά είς οι και είς αι σχετλιαστικά παραλόγως 
περισπωνται, όττοττοΐ, εύοΐ, παπαΐ, άταταΐ, 
πλήν τον αί, ούαί, βαβαΐ. παροξύνεται δέ τόιο 
οίμοι, όΐμοι. ή δέ συνήθεια οξύνει τό παπαι και 
άταταΐ.

Τά είς εν περισπωνται, φευ, εν.
Καί τα είς ον περισπωνται, πανταχον, άγ- 

γον, όμού, αύτού' πλήν τον ιδού, ίου, καί ονιθ 
τό αρνητικόν, τούτο καί έν τή σννη&εία οξύ- 
νεται.

Τά είς ν όξύνεται, ίθ-ν, εύδυ, μεσηγύ, και 
τό εύίλύς.
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Τά είς £ όξύνεται, όδάξ, άπρίξ. καί τά είς 
ά, τριχ&ά, τετραχ&ά. nat τά άλλως εχοντα το ά, 
άιρ, μάψ , λάξ.

Τά δε διά τον ά πρό μιας εχοντα τον τό- 
5νον καί μακρα παραληγομενα προπερισπωνται, ω- 
κα , ηκα, αιψα, οία αντί κα&α. το άμα παρο
ξύνει την παραλήγουσαν, καί τό κάρτα διά τό 
&έσει μακρόν.

Τα είς αρ περισπώνται, αύτημαρ , εννημαρ. 
ίο Τα ερωτηματικά περισπώνται, πώς, πον, 

ποΐ, πή. το πώποτε προπαροξύνεται, καί περι- 
σπάται. τό ίνατί καί διατί καί εν τή συνέπεια 
όξννεται.

Περί τόνον τών συνδέσμων.

15 Πας σύνδεσμος μονοσύλλαβος βραχυκατάλη
κτος όξννεται, γάρ, άρ, ρά, δε, τε, μεν, κεν, 
άν, περ.

Οί είς α σύνδεσμοι ύπερ μίαν συλλαβήν βα- 
ρύνονται, άρα, κάτα (sic\ όφρα, ϊνα, ένεκα, ου- 

ιονεκα, δήτα, πλήν τον αλλά.
Οί συμπλεκτικοί σύνδεσμοι όξννονται, μεν, 

δε, τε, καί, άλλά, ημεν, ηδε, άταρ, αύτάρ, ύ- 
πεσταλμένον τον ήτοι βαρύτονον, οντος γάρ ού 
μόνον συμπλεκτικός, άλλά καί διαζευκτικός.

α5 Αι είς σ λήγοντες ύπερ μίαν συλλαβήν βα
ρύνονται, όπως, έμπης, όμως, καίτοι.

Πας σύνδεσμος παραπληρωματικός όξύνεται, 
χωρίς εί μη δίφ&ογγον την διά τοΰ ν έχοι, δη,
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&ην , vv, άρ , ρά , τοί, γέ , πέρ, μην. αν περι
σπώ μ ενός εχων τό ν.

Οί αιτιολογικοί νπέρ μίαν σνλλαβην όντες 
βαρννονται, ένεκα, οφρα, ότι, χάριν.

Οί μονοσύλλαβοι σύνδεσμοι έχοντες δίφ&ογ-ό 
γον την διά τον ι όξύνονται, τοί, καί, εί, ο&εν 
το έπεί. ό δέ ονν περισπάται.

Ο η σύνδεσμος καί όξύνεται καί περισπάται. 
καί ηνίκα μέν ενρε&η διαπόρησις μετά διαζεύξεως, 
τότε ό η έν τη άρχη ών όξύνεται' έν δέ τω μέ-Υ& 
σω περισπάται , η δολιχη νήσος έστιν, η άρτεμις 
ίοχέαιρα. ηνίκα δέ εύρεση διαπόρησις άνεν δια- 
ζεύξεως, τότε ό η, είτε έν άρχη είτε έν μέσω εν- 
ρεθη, περισπάται, ή τω άχιλλεΐ, η τοΐς μνρμι- 
δόσιν, αντί τουτω κακείνοις, ι5

s3) Καί ταΰτα μέν περί τόνων, διεξοδικώς 
μέν, άλλ ον τοσοντον' ον γάρ άλλως κατ εμέ, 
οιον τ ην σνντεϋ-εΐσ&αι τω τό μήκος της ηρωδια- 
νον πραγματείας έκγνγεΐν βονλομένω. ννν δέ πε
ρί αιτίας της των τόνων ενρέσεως καί των σχη-2θ 
μάτων αύτων διά βραχέων διαληψόμε&α\ ετι δέ 
περί χρόνων και πνενμάτων.

93) Haec et quae sequuntur ad finem usque libri, omnia de
sunt in Cod. 26o5. Sed idem Codex tenet Grammaticam Theodo
sii , quam excipit Arcadii Grammatica. lam in illa Theodosiana, et 
quidem quarta eius pagina , exstat Sectio statim sequens Όί χρό
νοι xal οί τόνοι κ. τ. λ. unde excerptam scripturae diversitatem 
cum lectoribus communicabo.
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S4) ΙΤερι της τών τόνων εΰ ρ έΰε ω ς, χ«1 τών οχη
μάτων αντ ών, και περί χρόνων και πν ευμάτ ων.

ΟΙ χρόνοι και οί τονοι και τά πνεύματα, 
αριστοφανους έκτυπωσαντος , γέγονε προς τε δια- 

5οτολην 95) της άμφιβολου λέξεως, και προς τό 
μέλλον 96) της φωνής συμπάσης καί την αρμονίαν, 
ιός έαν έπαδοιμεν φ&εγγόμενοι. σκέφαι $ , ώς έκα
στον αυτών φυσικώς άμα καί οίκείως, κα&άπερ 
τα όργανα, έσχηματισται και ώνομασταΓ επειδή 

ιοκαι ταΰτα έμελλε τώ λόγω ώςπερ όργανα έσεσ&αι. 
έώρακε γαρ καί την μουσικήν οντω τό μέλος καί 
τους αριθμούς σημαινομένην 97), καί πή μεν άνι- 
είδαν, πή δ' έπιτείνόνσαν , καί τό μεν βαρύ, τό 
δέ όξν όνομάζουσαν. εί δέ ποτέ έπάδοιμεν, ή τέ- 

ι^λεον άποτεΐνοντες, ή πάλιν άνιέντες, τοΰτο σκλη- 
ρόν, τό δέ 98) μαλακόν έκάλει. κατά τοΰτο ") 
καί ό Αριστοφάνης σημεία ε&ετο τώ λογω πρώτα 
ταΰτα , ϊν άμα συλλαβής καί λέ^εως γενομένης 
κανών τις έποιτο, καί σημείον όρ&ότητος' έπειτα 

2θτρίχα τεμών τήν κίνησιν τής φωνής, τό μέν είς

g4) Leguntur ap. Villoison. ρ. 115. usque ad verba Τών χρό
νων οι μίν μαχροί — ιοϋ Si μακρον χρόνον ταΰτα.

q5) Cod, 2603. in Grammat. Theodos. habet ξιάκριαιν pro 
διαοτολην.

gG) Villoisonus p. 116. nforte μίλοί"

gy) οημαινομινών.

g8) καϊ pro τό SI.

09) οντω pro κατα τοΰτο.
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χρόνους *) , τό δέ είς τόνους, το δέ είς αυτό το 
πνεύμα, καί τους μεν χρόνους τοίς ρυ&μοίς εί- 
καοε , τους δέ τόνους τοίς τόνοις της μουσικής, 
καί σημεία έ&ετο έφ’ έκάστω καί όνοματα, τοίς 
μέν χρόνοις τό βραχύ καί τό μακρόν έπονομασας,^ 
καί οχήματα οικεία ποιησάμενος, τω μέν μακρω 
την ευθείαν γραμμήν καί αποτεταμένων1 2) - . τω 
δέ βραχεί την συνεστραμμένην καί σννέχουσαν ώς
περ εκατέρωθεν την φωνήν έσημειώσατο 3) 
τών δέ τόνων την μέν άνω τείνουοαν καί ευθείαν,\ο 
καί είς όξν άπολήγουσαν, [οίκείαν τοίς βέλεσι τοίς 
έφιεμένοις , όξείαν έπωνόμασε 4) τήν δέ εναν
τίαν ταύτη βαρείαν . επειδή (sic) 5) έώρα την έ
ξω του μέλους λέξιν, ου κατά τό βαρύ μόνον, 
ούδ' έν τω οξύ (sic) καταμένουσαν , άλλά καί τρί-ι5 
του τίνος δεομένην τονον. τούτου δη τού περι- 
οπωμένου πρότερον έαυτής τής φωνής την δυνα- 
μιν έσκοπεΐτο. Καί έπεί ουνέβαινε ταΐς περισπω- 
μέναις λέξεσιν εύθυς νπ άρχομένην τήν φωνήν 
οξύ τι ύπηχείν , κατατρέπειν δέ ώς είς τό βαρύ^ο 
ούδεν, άλλ ή μίξιν καί κράσιν εξ άμφοΐν, τον τε 
οξέος καί τον βαρέος, ήγηοαμενος είναι το περι- 
οπώμενον, ούτως αύτω καί τό οχήμα έποιήοατο.

1) τόνους (sic pro χρονονς).

2) άποτεταμμίνην.

3) ίοημ^ιώσατο abest.

4) ίπονομάαας.

5) βαρίίαν. nixot φίρομίνην ωςπιρ νπό τινύ! οργάνου ’ Λ- 
πΐώη.
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έφορμησάμενος γάρ άλληλαις τάς ευθείας έχατέρας 
τήν τε του οξέος καί την τού βαρέος, ταύτην εί
ναι την περισπωμένην έλεγεν, ώδέ πως αυτήν εξ 
άμφοΐν τοΐν τόνοιν έξ ών έγένετο ' όξυβαρεϊαν 

δόνομάζων. έπεί δέ όμοιοτητα αυτό τό βγήμα τού 
τόνου προς τών γραμμάτων εμελλεν ε'ξειν τό Λ, 
δεδοιχώς, μη τι άρα έν τή παραθέσει τών γραμ
μάτων παραμιγνυηται την άνάγνωσιν , βρα%ύ τ*  
την εύ&εΐαν τών γωνιών κλάσας, καί περιτείνας 

ιοαύτας έν ημικύκλιον , άμα τώ σχήματι της περι
σπωμένης και τώ νοήματι, έπι τό οίκειότερον τε 
καί εύφωνότερον μετέβαλλεν "'6). άλλ έκάστω πνευ- 
ματι ούκ άτέχνως ονδ? άμούσως τά σημεία έπέ- 
-θετό 7) * κα&άπερ οί τοΐς αύλοΐς τά τρήματα εύ- 

ιδραμενοι, έπιφραττειν αύτα καί ύπανοίγειν όποτε 
βούλοιντο, κέρασί τισιν ή βόμβυξιν ύφορχίοις 8) 
έπετεχνάσαντο, άνω καί κάτω 9}> καί ένδον τε και 
έξω στρέφοντες. ταύτα ούτωσί, κακείνοις ώςπερ 
κέρατα τά σημεία έποιησατο τώ πνευματι, έν τι 

‘20^'/.ήμα έκατέρω σημηνάμενος. τούτο δή τό έν ώς
περ αύλώ έοικός, όπερ ένδον καί έξω στρέφων 
έπιφραττειν τε καί ύπανοίγειν το πνεύμα έδιδα- 
ξεν. έπιφράττειν μέν γαρ αύτο καί έπέχειν, ο
πότε φιλούν έπιταττοι. άφίησι δέ καί ύπανοίγει, 

'25ήνίχα έπιπνέοντες ημείς δασέως λέγειν άναγκαξό- 
με&α.

6) " abest.
7) οημιΐα ο λα Ιπΐ&βτο»
8) νφολκΐοιί-
φ avw ve καϊ κάτω·»
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Έποιήσατο καί τή πεπον&υία λέζει σημεία, 
τά τε συναληλιμμένα 1ο) ήμΐν διακρίνοντα καί τα 
συγκείμενα , καί τά λελυμένα, οίον την τε άπο- 
στροφον νυν καλουμένην έπί τοΐς συναληλιμμένοις 
ταξας , καί την ύποδιαστολήν έπί τοΐς έπ αλλη-5 
λων λνομένοις , καί αυτήν υποτείνουσαν εύ&εΐαν 
τά συγκείμενα , ήν ύφέν ούτως όνομάζομεν έπί 
τοΐς συμπεπληγμένοις. τά δέ οχήματα τούτων συν 
τοΐς άλλοις μετ ολίγα γραφ&ήσονται. αλλά καί 
τας στιγμας ") σημεία είναι ού μόνον τή λέξει,ιο 
άλλα δή καί τω λόγφ Ι2)^ διέταξαν άνέβεις καί έ— 
ποχάς τω πν ευ μάτι καί τή φωνή παρεχόμενος, καί 
χοίρας αύταΐς καί δυνάμεις ωρισμένας διένειμεν. 
τρεις μέν τάς πρωτας και κυριωτάτας μόνον νυν 
λέξομεν έπιτομής χάριν' τά δέ αυτών μέρη έν τωι5 
περί περιόδων καί κωλων διείληπται, καί νικάνωρι 
τω έρμείου έν τω περί κα^ολου στιγμής γέγρα- 
πται την μέν άπαρτίζουσαν άεί τήν διάνοιαν 
τελείαν στιγμήν ύπέ&ετο, ήν καί τίΌησιν άνω κα
τά τήν κεφαλήν1*)  τού στοιχείου, τό κύρος ωςπεριο 
εχουσαν τού λογου, καί βαρυνουσαν τήν φωνήν, 
τήν δέ ύπό τή βάσει, ήν * 14 iS) καί υποστιγμήν κα-

ίο) ουναλληλιμίνα.

ιι) τα οχήματα τούτων tiiuoiv ον γζάφω’ άλλα καϊ τάί 
οτιγμάς.

ia) τού λόχον.

15) τρΰί μιν ται πρώται — γίγραπται absunt.

14) ττ)ν μίν απαρτίζειν αεί τήν διάνοιαν ντίο^ίμινοί, τήν 
οτιχμήν ήν καί τί&ησιν άνω κατά τήν κεφαλήν.

15) βάοιι ταΰιην ήν.
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λονμεν , ούκ άπαρτίζειν μέν την διάνοιαν ώριβετ, 
πό&εν δέ του μέλλοντος είρήοϋαι ύφιέναι μέν 
ρέμα τοΰ πνεύματος, είς οξύ τό λεΐπον άίςπερ τοΰ 
λόγου τηροίη- τήν δέ ϊ6) μέοην καλοΰμεν άμφοτέ- 

5ρων, ουδέ αυτήν μέν απαρτίζειν τήν διάνοιαν ε- 
ταξεν' άναπαυειν δέ έν καιρω τό πνεύμα επίσης 
τή φωνή χρωμένων , έπειδαν ή ό λογος πολύς και 
μάκρος. (όρισε καί τοίς τόνοις καί τοίς πνεύμασι 
τεταγμένως περιπολεΐν τήν λέξιν, τον μέν όξύν 

ιοτόνον έν άπαντι μέρει κα&αρω τόνου άπαξ έμ-
φαίνεσ&αι δοκιμασας’ καί μεμετρημένως έπί τοΰ 
πέρατος τής λέξεως, όποτε καί κυριεύοι τοΰ ονό
ματος ή παρα το πέρας, ή τρίτον άπό τοΰ πέ
ρατος' πορρω γαρ τοΰδε ού πρόεισιν, ούδ' άν έ- 

15πιμήκιστον εΐη το όνομα, οπότε δέ αυτός ένσταίη 
τήν λέξιν ό τονος, τηνικαΰτα περισπώμενος γίνε
ται. άμφω γαρ άμα αδύνατον, ότι έκ τοΰ οξέος 
καί τοΰ βαρέος ό περισπώμενος , ώςπερ είρηται, 
γέγονεν. φαίνεται δέ καί οΰτος τα πολλά έπί τοΰ

2οπέρατος, έπιπορρω δ ϊ7) εύρεΐν αδύνατον.
'Ο δέ βαρύς τόνος, άτε καί άπλοΰς τις ών 

καί μικροτέραν εγων δυναμιν, άτάκτως καί άμέ- 
τρως περίεισι την λέξιν άπανταχή, καί πολλάκι (sic) 
καί όπη τύγοιΙ8) φαινομένος, οΰτω καί έπί τών 

25ττνευμάτων τό μέν δασύ κατα την αρχήν αεί φαί
νεται, καί μέοον όλιγακις είσεγκέοιτο τό όνομα' * * * 

16) Si abest.

17) abest.

18) τί/^.
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το ψιλόν ’9) οια τε άερεον και κεχνμένον απε
ριόριστον όν 19 2O 21) άπανταχη. καί οί χρόνοι όέ nae 
τα σημεία τών πα&ών τέτακταί πως φνοικώς.

19) ιΐ σνγκίοιτο τό όνομα ^ιλόν (sic);

20) όν.

21) Περί προοωόιων absunt.

22) Pro Τόνοι μεν τρεΊς — ’Οξύτονον leguntur breviore liaec: 
Τόνοι τρείο ' ' ' χρόνοι όνο - ω πνεύματα δνο * * πά&η ιρΐα

. 'Οξύτονον μ. τ. λ. ■

Περί προσωδιών ΖΓ).

Προσωόίαι είοί όε'κα, οξεία, οιον, &εος. . βα-5 
ρεία , οιον, παν. . περισπωμένη , οιον, πνρ. *.  
μακρα, οιον, άρης. βραχεία, οιον, 'αρης. . 
όασεΐα , οιον, ήλιος. \ ψιλή, οιον, ηέλιος. . άπο- 
οτροφος, οιον, ως εφατ. νφεν , οιον, παοιμε- 

λουαα. νποόιαστολη, οιον, όία ό', (sic) ονκ εχε^ 
νηόνμος ύπνος. διαιρούνται όε ανται είς τεσσα- 
ρα, είς τόνονς, είς χρόνους, είς πνεύματα καί είς 
πά&η.

Τόνοι μεν τρεις, οξεία, βαρεία, περισπωμέ
νη. χρονοι όε όυο, μακρα, βραχεία. πνεύματαΐό 
όε όνο, όασεία , ψιλή, πά&η όε τρία, άπόοτρο- 
ψος, νφεν, νποόιαστολη.

Οξύτονον 22) όνομα καλείται τό επί τελονς 
ιχον όξεΐαν, οιον, οοφος, καλός, παροξύτονον κα
λείται τό προ μιας ονλλαβης τον τελονς εχον ό-^Ο 
ξείαν, οίον, φίλος, νέος, προπαροξντονον όνομα 
καλείται τό πρό όνο ονλλαβών τού τέλους εχον
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τήν όξείαν, οΐον, φιλόσοφος, φιλόκαλος, περισπώ- 
μενον καλείται τό έπί τέλους έχον την περισπω
μένην (sic), οΐον23), δήμος, κήπος, πρό δύω ονν 
συλλαβών περισπωμένη ου τίθεται, ούτε οξεία προ 

5τριών συλλαβών εύρίσκετα,ι. ή δέ βαρεία τί&εται 
την τελευταίαν τρέπων είς αυτήν, ότε ό λογος 
τρέχει στιγμήν μή έχων , οΐον, καλός και σοφός 
καί σεμνός καί αγαθός καί ευσεβής άνήρ έμοί συν- 
δραμών διηλέχ&η (sic), πάσα λέξις τούτου του λό- 

ιογου αύτη κα^ αυτήν όξύνεται, άλλ' έν τή συν
δρομή τού λόγου μεταβάλλεται είς βαρείαν' κυ
λινδροειδής γάρ έστι, καί δείκνυσιν , οτι στιγμήν 
ούκ εχει. καί δηλοΐ δια τής έπικλήσεως αυτής, ότι 
συνδέδεται έτι ό λογος, συναπτομένης τής άνω λέ- 

ι5ξεως τή μετ αυτήν, τίθεται καί έπί τέλους, οΐον, 
παν, δή. 24 25)

23) οΐον ηραχλήί, σοφοχλή? * προπερισπώμενου όνομα καλεί
σαι τό πρό μιας συλλαβή? του τέλου? εχον την περισπωμένην, 
οΐον δήμος.

24) ίπ! τέλους, οΐον, παν, δή. Sequantur:
Μακροί χρόνο? έατί φωνήεντος εχτασις.
''Λρ&ρα αρσενικά κ. τ. λ.

Omisi haec, quia prorsus differunt ab iis quae leguntur in reli
qua parte Apographi mei.

25) Hisce descriptis, Villoisonus p. 117. monet, conferendum 
esse Porphyrium περί τής προσωδία? a se editum pag. io3. seq. 
Anecd. Graec.

U ε ρ ι χρόνων.
Τών χρόνων οί μέν μακροί, οί δέ βραχείς, 

και μάκρος χρόνος έστί φωνήεντος εκτασις' βρα- 
2οχύς δέ τουναντίον, ού παραδείγματα παντα τα βρα

χυκατάληκτα. τού δέ μακρού χρόνου ταύτα. 2ί)
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Hav ονομα μονοσύλλαβον μακροκατάληκτόν 
έστι φύσει ή ίλέσει, οίον στυξ, νυξ, πας, λις, 
κίς, καρ' πλην τοΰ τις.

Παν άρσενικόν και θηλυκόν είς άμεταβολον 
ληγον μακροκαταληκτεΐ , άλκμάν, παιαν , δελφίν,$ 
άκτίν , ρίν , σαλαμίν , κάρ , φαρ , μαρτυρ, φορην*  
σεσημείωται το μακαρ, δαμαρ.

Τά είς ας άρσενικά βαρύτονα, είτε ονοματα, 
είτε μετοχαί, εκτείνονται, αίας, &οας, αινείας, λε
ίας, ποιησας. σεσημείωται τό μέγας και το λαας.ιο

Τά είς ας οξύτονα, εί μεν είη ονόματα, συ
στέλλονται, εί δε μετοχαι, εκτείνονται, άρκάς, 
φνγάς, έ&άς, κιχρας, έστας, πιμπρας. σεσημείω
ται τό ε&άς και άνδριας, και όσα παρα το κέ- 
κραμαι, ίσοκρας, ελικρας. ι5

Τά δια τον ννος δισύλλαβα εκτείνει τό ν, 
φρΰνος, τρννος, ίλνννος. σεσημείωται τό πλύνος.

Τά διά τον ννος υπέρ δυο σνλλαβάς, εί μεν 
παραληγει το σ, συστέλλει το ν, δεσπόσννος, πί- 
σννος, ΰάρσννος’ εί δέ μη παραληγει τω σ, έκ—>ο 
τείνει τό ν, κίνδυνος, εύΌυνος, πάχννος. διό 
καί τό βό&ννος άναλόγως εκτείνονσιν άττικοί.

Τό άνδρόγννος, λάγυνος, και τά ομοια τοΰ 
γννη έπείρασαν τον χρονον. το μόσννος, φόρκν- 
νος, πόλτννος, των ενϋειων συστελλόμενων, ε^έ-25 
τειναν το ν, ώς ηρωδιανος.

Τά είς νν ίληλυκα δισύλλαβα εκτείνει τό ν, 
μννη, σφΰνη, πλην τον γυνή, τά δε νπίρ δύο 
σνλλαβάς συστέλλει τό ϋ, διά τό συν η, κερδοσν- 

15
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νη, &ρι&οσύνη (sic}, υπερ&ημοοΰνη. άλλα καί κορυνηχ 
χερΰνη, τακύνη. έκτείνουσι δέ αττικοί το τορυνη.

, I

Τά διά του υνω ρήματα υπερδισύλλαβα βα
ρύτονα εκτείνει τό ΰ, ότρύνο), μολύνω. αττικοί 

5δέ βαρύνοντες το ν, έκτείνονσιν αυτό.
Παν θηλυκόν είς α λήγον, όξυνόμενον μέν ή 

περισπώμενον , εκτείνει αυτό, οιον ά&ηνά, πυρ- 
καϊά , μνά' διό καί τά αργυρά, καί άργυρά (sic) 
ότέ μέν εκτείνεται όξυνόμενον παρίωσι, ότέ δέ 

ιοβαρυνεται καί συστέλλει αυτό.

Τα διά του υρα θηλυκά αμοιβήν ποιούνται 
τον τονου' γαρ έκτείνουσι τό ν καί ουστέλλου- 
σι το ά, καί προπαροξύνονται, άγυρα, κέρκυρα, 
όλυρα’ ή έκτείνοντα τό ά συστέλλει τό ϋ, και 

^προπαροξύνεται, έφυρα, πορφυρά, σεσημείωται τό 
κολλΰρα τας δύο έκτείνον.

Τά είς ρα μετ επιπλοκής σύμφωνον εκτείνει 
το ά, ηλέκτρα, ποτίστρα, καλύπτρα, ένέδρα. σε
σημείωται τό τάναγρα καί σκολόπεδρα (sic).

20 Τα δια του αια παρώνυμα εκτείνει το ά, 
σεληναία, άμαξαία, άρχαία. γαΐα συνέσταλται.

Τά είς ά ληγοντα θηλυκά παρεσχηματισμένα 
αρσενικών όμοχρόνον έχει τώ τέλει τής γεv^κής 
του άρσενικοΰ τώ ά, οξέος οξεία, τάλανος τάλαι- 

χαρίεντός χαρίεσσα. ρόδιος δέ ροδιά, καί σά- 
μιος σαμία. διό αττικοί ίερέως λέγοντες ίερεία 
έκτεταμένως λέγουοιν' άλλ' ουκέτι πανδόκεια, βα
σίλεια. σεσημείωται το μία, καί τό δία γυναι
κών,, το ία, άπό του ίος ίου.
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Τά είς ων συγκριτικά ουδέποτε έκτεταμένω 
διχρόνω παραλήγεται, βράσσων, έλάσσων. θάσσων 
σεσημείωται, οτι φύσει μακρα παραλήγεται.

Τά διά του αριον υποκοριστικά συστέλλει το 
α, ίππαριον, πλοιαρίου. $

Τά διά του ινη υπέρ τρεις συλλαβάς εκτείνει 
το ϊ , αίητίυη, θριδακίυη , ήρωΐνη. τό ήλατΐνη, 
μολυβδίνη, ονόματα πόλεων, συνέσταλται.

Τά διά του υνος ύπερ δύο συλλαβάς οξύτο
να, παρά καιρού συντιθέμενα , συστέλλει τό ΐ^ο 
εαρινός, νυκτερινός, θερινός, οί ποιηταί δε πολ
λάκις έκτείυουσι.

Τά είς ος ουδέτερα δισύλλαβα, εχοντα πρό 
τού τέλους τό ά, συνεσταλμένου αύτό εχει, δάος, 
φάος, χάος, πλην τού φάρος, πάγος.

Τα είς σι ληγοντα μακρα παραληγει, ίστάσι, 
κιχράσι. ποιηταί δέ ενίοτε συστέλλουσι.

Τά άπο τών είς ης οξύτονων, διά τού εια 
παροξύτονα, συστέλλει τό ά, προπαροξύτονα δέ 
εκτείνει, ευσέβεια καί εύαεβία, αμέλεια καί άμε-m 
λία, συνήθεια καί συνηθία. το μέντοι άμαθία 
μόνον παροξύνεται καί διά βραχέος ι γράφεται.

Αί είς αι λήγουσαι εύθείαι πληθυντικαί έκ- 
τείνονσαι τυγχανουσι τό ά τών αιτιατικών, σκύ- 
θαι, σκύθας, καλαι, καλάς.

Τό α πρό τού β ή μ συστέλλεται, ράβδος, 
λάβδακος, βλάβη, άμιλλα, αμυμων, άμα.

Το ϊ κατ αρχήν προ τού τ συστέλλεται, ίτις, 
ιτέα, ίτρίον. ίτώνιου καί ίτιον ποιητικά.

15 *
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Τά διά τον ανω υπέρ δυο σνλλαβάς συστέλ
λει τό α, λιμπάνω , άνδάνω, λαμβάνω, πλην τοΰ 
ίκανω, κιχάνω.

Τά είς ις καθαρόν βαρύτονα είτε άρσενικά, 
&εϊτε -θηλυκά, συστέλλει τό ι , ερις, θέτις, μήνις, 
πάρις, έχις, όφις. τό όρνις, εύκνημις, και τά όμοια 
σύνθετα έκτείνονσιν αττικοί.

Τα είς ϊ οξύτονα θηλυκά εκτείνει τό ΐ και 
μακρα παραληγει, κορωνίς, ψηφίς, βαλβις, φαρκίς, 

ΐοάρωπίς. δικαίως ούν οί αττικοί τό ελπίς καί κα~ 
ρίς συστέλλουσι.

Τά είς ρος καθαρόν δισύλλαβα άρσενικά τω 
ά παραληγομενα συστέλλει αυτό, λάρος, γάρος, κά- 
ρος. αττικοί εκτείνουσι.

\5 Τα είς μος καθαρόν δισύλλαβα εχοντα τό ν 
έκτείνονσιν αυτό, χυμός, θυμός.

Παν δίχρονον έκ κράσεως ον εκτείνεται, θέτι, 
ίρεύς, ίρηξ, οί νέκυς, οί βότρυς, ρΰσθαι, εύφυά, 
εύκλεά. τό μέντοι νπερδεά δήμον έχοντας, καί 

ζοδνσκλέα αργός ίκέσθαι, καί νηλε'α θυμόν, ούκ έστι 
κατά κράσιν, άλλα κατα ένδειαν τοΰ ενός ε.

Καί περί τούτων άλις' νυν δέ περί πνευμά
των διαληψόμεθα.

Περί πνευμάτων.

25 Πάσα πρόθεσις άπο φωνήεντος άρχομένη ψι- 
λοΰται, πλην της υπό καί υπέρ, οίον αντί, έπί, 
άμφί, άπο, έν, έξ.

Παν φωνήεν πρό τοΰ χ φιλοΰται, έχω, άχος,
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ηχώ. τό γάρ ηχι δασύνεται, οτι κατ' έπέκτασίν 
εστι της χι.

Τό ν πλεονάζον ψιλοί τά πρό αυτόν φωνήεν
τα, όρος, ουρος, εκηλος, ενκηλος, όδός, ουδός, έα- 
δε, ευαδε. 5

Παν φωνήεν εις ρ ληγον έπιφερομένου δασέος 
ψιλουται, άρχω, έρχομαι, όρχός, όρφανος. αττι
κοί δέ δασΰνουσι τό ειρκτή, είρχ&ήναι.

Παν φωνήεν πρό δασέος καί του ρ ψιλονται, 
όφρνς, άφρός, όφρα. τό ά&ρους, ότε έπιτατικονια 
'έχει το ά, δασύνεται παρα άττικοΐς.

Τό ά, ι, η, ο πρό φωνήεντος όντα κατά διά- 
στάσιν χ^ιλουται, άαπτους, άησυλα, άΐσσω, ίάπτω, 
ιατρός, ηΐ&εος, ηετίων, ηέλιος, όίω, όϊστός. σε
σημείωται τό ϊημι, και όσα γέγονε παρά του ίε-ι& 
ρευς, ιέραξ, ίο μωρός, και το ίαλλω αττικοί δα- 
σΰνουσι.

Τό στερητικόν ά χριλουται, άφιλος, άοικος, 
πλην τον άλνσις καί άδης.

Τό ε κατα τους παρωχημένους πραερχόμενονιο 
και αποπιπτον ψιλονται, έλεγον, λέγον, έστην, 
στην, το δέ έηνδανε καί έωρων ούκ έκ κλίσεως, 
άλλ' έκ πλεονασμού.

Τό έν άντωνυμίαις έ πρό σύμφωνον χριλον- 
ται, έμοί, εκείνος, πλην τον έδ-εν. 25

Παν φωνήεν προ του γ ψιλουται, πλην του η 
και ϋ, αγοράν, άγαν, ωγύγιος, έγγυς. τό μέντοι 
αγνός καί άγιος του άξω ρήματος τη'ν δασεΐαν 
έφΰλαξεν.
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Τό a πρό τον ζ ψιλονταΓ επί δέ τον βέβο- 
μαι δαοννεται, άζω.

Τό ΰ πρό δασέως ψιλονται. σεσημείωται τό 
αφη, καί τό παρ αντον.

5 Παν φωνήεν, πλην τον ν, Υπαγόμενων δνο 
δασέων, ή δασέος ονν άμεταβόλφ, φιλονται, ίφδι- 
μοζ, άφνω, ιχ&νς. σεσημείωται τό εφ&ος.

Το α προ τον κ φιλονται, ακοή, ακμών, άκόνη.
Το α προ τον λ ενός ή δισσον ψιλονται, οίον, 

^οάλλως. ομοίως καί τό ι, ίλλάειν, καί τό ω, ώλλος. 
σεσημείωται τό έλλην, ελλάς.

Τό α^ϊδ}πρό τον τ ψιλονται, ότρηρός, ότοτνζειν, 
οδλος, ον μάχεται το οτε καί ότι δασυνόμενα.

Τό ή εν τροχαϊκή λεςει, άμεταβόλον επαγο- 
ιόμένον, ψιλονται, πλην των παρα τον ήσω μέλλον

τος, ήμαρ, ήνις, ήρατο. ήλος παρά τό ϊημι καί 
ήσω.

Τό ο πρό τον π φιλονται, εί μή τό λ έπά- 
γοιτο, όπίοω. όποοος, όποιος, καί τά όμοια ώς 

2θάναφορικά δαοννεται.
Τό ε, έπιφερομένον τον μ, ή κατά ονλληφιν, 

ή κατά διάοταοιν, φιλούοδαι τλέλει, έμπλην, εμ- 
πονοα.

Τό α, έπιφερομενον τον ν, φιλοίται, άνεμος. 
20τό άννω αττικοί δαοννονοι.

Τό α, έπαγομένον τον ρ μετά φωνήεντος, φι- 
λοΰται, αραβος, άρετη, άριϋμός. τό δε χείρα 
αραιήν δαοι νεται.

Τό ά έν ταϊς νπερ μίαν ονλλαβαΐς λέξεοιν, 
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έπαγομένον τοΰ σ η ενός η δισσοΰ, φιλοΰται, άσία, 
άστν , άστράγαλος, άσάμιν^ος. τό άσσο, ο δηλοΐ 
το ατινα, δασύνεται.

Τό α πρό τον τ , ενός η διττού, φιλοΰται, 
πλην τοΰ άτε και άτερος. 5.

Τό α, ι, ο, έπαγομένον τοΰ ψ, ψιλοΰται, 
άψορρον, ϊψας (sic)^ όψέ. τά δέ παρα το άψω 
δασύνεται, άψεα, άψίς.

Τό ε και ο πρό δασέος ψιλονται, όφις, ε&νος, 
εφεσος. ία

Τό ο πρό τοΰ ν εν ταΐς ύπερ μίαν σνλλαβην 
λέξεσι ψιλοΰται, όννξ, όναρ, όνομα.

Τό ο πρό των διπλών φιλοΰται, όξος, όψέ, 
όζαινα.

Τό ΐ πρό δασέος ψιλοΰται,ίφις, ίχ9ΰς,ίσχανόων.ι5
Τό η προ τοΰ λ ιριλοΰται, ηλίβατος, ηλιαία, 

ηλιτόμηνος, πλην τοΰ ήλιος.
Τό ο έπιφερομένον τοΰ ρ ψιλοΰται, όρος, ό- 

ρνζά, όρεύς, όρέγω, όρέστης, πλην τον ό,ρώ όρας, 
και όρος, αρσενικόν, και όρίζω. 20

Τό ω έν ταΐς νπερ μιαν σνλλαβην λέξεσι ηηλοΰ- 
ται, ει μη το μ έπαγοιτο, οΐον, οίστρος, οίκος, τό 
οΐος αναφορικόν δασύνεται, τό οΐμος, οίμώ δασύνεται.

'II αν δίφθογγος ψιλοΰται, αν^ω, αύδώ, αυ
τός, ανριον, πλην τοΰ αντη βαρύτονον, άπό τοΰ·2$ 
οντος, και αύτος αντί τοΰ εαντος.

'II εν δίφθογγος φιλοΰται, οΐον, ενλη,ενλαϊ, οί 
σκώληκες, εύδία, ενδεΐα, καί τά λοιπά, πλην τοΰ 
ενδω το καί)ενδω, καί ενω το φλογίζω, καί ενρω, 
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αφ ον καί εύρίσκω. καί εν αντί τον έαντον, κατα κρά- 
οιν τον ε καί ο είς την εν δίφ&ογγον δωρικώς.

Η ει δίφθογγος φιλονται, οιον, είδος, εικάζω, 
εί'ρων, καί τά λοιπά, πλην τον ειρκτή, εΐλως, ό δον- 

5λος, καί είκως ό πέμψας, καί είλίζω το σνστρέφω, 
καί είλόμην, καί εΐμα τό ί μάτι ον, καί είμένος ό έν- 
δεδνμένος, καί είνα τό ένα, καί εΐποντο άντί τον 
ήκολού&ονν, καί είσεν άντί τον έκά&ησεν, είστήκει, 
καί εϊως άντί τον έως, καί εέαντο, καί εέλη ή &ερμα- 

ιοσία. σεσημείωται καί τό εις άρι&μητικον.
Ή ον έν ταΐς νπέρ μίαν συλλαβήν λέξεσι ψι- 

λονται, ούρανος, ονλη, ουρώ, οντω δέ η όντως δα
σύνεται.

Το ν πασης λέξεως άρχον δασώνεται πλην 
ι5τών αιολικών.

Παν άρ&ρον άπό φωνήεντος άρχόμενον δασώ
νεται, ό, ον, ω. τό δέ ώ ψιλονται, ον γάρ άρ- 
ϋρον, άλΧ επίρρημα κλητικόν.

Πάσα άντωννμία αποβαλλόμενη το σ δασώ- 
2ονεται, σος ος, σου ον.

Τό ρ άρχόμενον λέξεως δασννεται, οιον, ρα- 
νίς} ράζ, πλι]ν τον ράρος καί ράριον.

'Τό ρ, έάν δισσόν γένηται έν μέση λέξει, τό 
μέν πρώτον Ίριλονται, τό δέ δεύτερον δασννεται, 

25οίον σνρραπτω.
Τό έ τών αριθμών δασννεται, έν, εξ, έπτα, 

καί τά λοιπά, πλην τον έννέα καί έννενηκοντα. και 
καΟ-όλον είπών, πας άρι&μος άπό φωνήεντος άρ- 
χόμένος δασύνεται.

Τέλος.
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I.

,, ν Jolosseros in Historia Augusta, d κολοσσε'ρως, vir 
quidam grandis ut colossus, sed venustus et amabi
lis, ut Amor ipse. Sic per ’Λντέρως significatur, qui 
aeque venustus est ut Amor, contra Amorem pulcher. 
Idem vult et παιδέρως. Nec enim pueri amorem, aut 
των παιδικών έρωτα designat, sed παϊδα έρωτα, puerum 
aeque amabilem et venustum, ut est Amor. At ϊπ- 
περος, ut ίκτερος, της Ιππικής έρωτα significat, ut in 
isto versu,

Τον ϊππερον κατεχεε μου των πραγμάτων.
Orpheus όπάλλιον παιδερωτα appellatum canit, quod 
simile esset τερενόχροϊ παιδί. Ergo παιδέρως, παϊς ερως, 
puer Amori similis:

Φημι δέ τοι τερπειν και οπαλλιον ονρανΐωνας, 
Αγλαόν, ίμερτοϋ τερενα χρόα παιδος εχοντα.

Ubi notandum, quod Plinius opalum, οπαλλιον vocat 
υποκοριστικός. Alii opalum paederota cognominatam 
volunt propter eximiam gratiam, alii paederota pri
vatum genus faciunt, et diversum ab opalo. Sane 
quidquid eximia aliqua gratia commendabatur, Graeci 
παιδερωτα dixere. Sic acanthos herba, cujus insignis 
in operibus topiariis gratia, παιδέρως appellata est; et 
caerefolium. Plinius: ^Caerefolium, quod paederota 
Graeci vocante Unguenti genus *)  ita etiam appcl-

+) „Alexis in Comoedia ίΰοοταΰίω (ap. Clem. Alex. p. 218· D. 
ed. Paris. 1641., Athen. ΧΙΠ. p. 568·) meminit παιδέματος, 
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larunt. Hesycb. παιδΐροις' σφραγίδας ονομα, oi όε άλΐίμ- 
ματος, οί δί μύρου· Hoc unguentum vel άλειμμα ex

quo ruborem buccarum conciliabant, quae expallido vultus 
erant candore. An praeter anchusam et fucum etiam nat- 
δερίας ad eundem usum mulieribus usurpatus? Viri certe 
docti acanthum hic vertunt. Acanthus quidem παιδέρως 
cognominatus, sed nemo veterum tradit, vim ullam aut suc
cum in acantho paederote esse rubore inficientem. [Falli
tur Salmasius, si id, quod N. Heinsius scribit, verum sit. 
Heynius de Virg. Aen. I. 649. : Et circumtextum croceo ve
lamen acantho i ,,Croceum quidem ejus (acanthi s. bran- 
cae ursinae) genus; nam vulgare est flore albo; saltem a 
semine luteo sic appellari eum croceum puto; quanquam 
hoc vestes tingi olim potuere, quod e Schol. MS. N. Hein
sius ad Claudiam p. 180. b. notavit.44] Caerefolium etiam 
paederos Plinio; nec hic rutilando aptus. Gemma opalliurti, 
paederos, qui nec habet hic locum. Hesych. etiam παιδέ- 
ρως άλειμμα exponit: hoc est, quod quaerimus. Sed un
guentum illud ex paederote herba compositum doctus me
dicus Italorum voluit; sed si herba non inficit, unguen
tum ex ea factum non tinget. Ecce alius item doctus me
dicus , qui paederotis, h. e. acanthi succo candorem faciei 
quaeri tradit. Nam et Demetrium paederote faciem ille
visse, ut candorem arcesseret. Nugae; In versu Alexidis, 
quae immodico candore pallescit, paederotem illinit ca
ptando rubori. Nec censendus Demetrius aliud in paede
rote quaesivisse. Unguentum hoc nomine appellarunt ex 
radice anchusae , aut ex radicula Syriaca, quae fucus di
cebatur , compositum. Illud άλειμμα est ex fuco, ω τινι 
τάς οικείας όψεις αϊ γυναίκες χρίονβι.“ Salmasius in Solin. 
ρ. 8ο8· Schweigh. ad Athen. XIII. 23. scribit: —■ ,,Παιδέ- 
ςωτ Στρίβεται, unguentum aliquod sic vocari satis constat: 
cf. auctores ab Hesychii interpretibus laudatos, et in his 
maxime Salmasiuin in Solin. p. 808· Latinos acanthum di- 
xisse, quem Graeci παιδερωτα, Dioscorides docuit. Quid 
sit tamen potissimum, e quo confici solitum sit illud pi
gmentum, non liquet.44 Sed ex herba ista non arguere 
possumus, quia, ut vidimus, quicquid eximia aliqua gratia 
commendabatur, Graeci παιδίρωτα vocant. Dioscoridis ver· 
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coloris gratia sic vocatum est. Ita enim vocarunt 
purpurissum ex anchusa, vel radicula Syriaca j quae 
φνκος dicebatur, quo genas colorabant mulieres. Ale
xis ap. Athen. XIII. Αιυκυχρως λίαν τις tau; παιδίρωτ 
Ιντρΐβίται. Genus amethysti παιΰιρωτα etiam vocita
runt, quam alii anterota, alii Veneris gemmam dice
bant. Locum afferam, ut corrigam, de generibus ame
thystorum. ,,Quintum ad viciniam crystalli descen
dit, albicante purpurae defectu: hoc amethysti, in 
quibus ex carbunculo in purpuram refulgeret lenitet 
roseus nitor, ob gratiam speciei et coloris, dicti av~ 
τΐρωτϊς, vel παιδϊρωτΐς, vel άφροδΐτης λή&οι.“ In Indice 
MS. Pliniano verba sunt ita restituenda: ^Amethy
stus , ejus genera quinque, sacodion, sapenus, pha- 
ranitis, aphrodites sphragis, sive anteros, sive pae
deros P De opalo scribit Plinius: ,,Ήαηο gemmant 
propter eximiam gratiam plerique appellavere paede^ 
rota. Sunt et qui privatum genus ejus faciunt, san- 
geUonque ab Indis vocari dicunt. Traduntur nasci et 
in Aegypto et in Arabia, et vilissimi in Ponto.1·*  
Ergo opalus in India nascitur, quem plerique ob gra
tiae venustatem paederota vocarunt» Quidam paede*-  
rota privatum genus fecerunt, quem Indi sagenon 
vel agenon appellabant. Atque is paederos non solum 
in India, sed etiam Aegypto, Arabia et Ponto nasci
tur. De hoc paederote intelligit hic Solinus, cum di-

ba Salmasius p. 378. produxit, et addit: — ,,Hoc est altc- 
nsm Plinii genus, (XXII. 22.) quod laeve esse dicit, h. e. 
sine spinis et aculeis, quod et melamphyllum, et paedero
ta vocatum scribit: haec est urbana et topiaria acanthus, 
quae nascitur in hortis crepidines marginum pulvinorum
que toros vestiens (ut ait Plinius). Hanc minime, ut ap
paret, novere herbarii illi, qui spinosam nobis tradunt 
brancam ursinam, quum acanthus illa veterum prorsus spi
nis careat.“
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cit, paederotem et Arabicam ex Arabia sumi. Prae
ter opalum, quem paederota multi cognominant, est 
et suum genus, hujus nominis spectatione et merito 
dignum (ut Plinius refert). In paederote hi colores 
congruebant, crystalli perspicuitas, aeris viriditas 
caerulea, purpurae nitor, vini crocique fulgor. In 
opalo, quem et paederotem quadam decoris praeroga· 
tiva plerique nuncupaverunt, carbunculi tenuior ignis, 
amethysti fulgens purpura, smaragdi virens mare, 
sulphuris ardens flamma, aut etiam ignis oleo accensi. 
Haec candidarum gemmarum dux et signifera, et post 
smaragdos pr’mae dignitatis olim. At paederos altera, 
qnae sui generis erat, ut non indigna hujus nominis 
spectatione, ita longe opalo inferior pretio, et aucto
ritate. Opalus in India tantum, paederos in Aegypto 
er Arabia, aliisque locis reperiebatur.“ Salmasius in 
Solin. p. 5q8.
-i ■ ' - A uf-.· ■ U. . ■■!· ■ 4 < 7

Lexicographi et grammatici errant et in re critica, 
cum de forma vocum άντέρως, παιδέρως, Lat. anteros, 
paederos ( κολοσσί'ρω?, colosseros non habent), agunt, 
et in re philologica, cum de sensu earum vocum lo
quuntur. Accuratissimus est Salmasius et in re critica, 
et philologica. H. Steph. Thes. Gr. L. III. p. 12. πατ- 
δέρως interpretatur „i. q. παιδεραστής, de paedicone, 
ut παιδέρως Ζενς, quod Pollux (ΊΙΙ. 7.) πεπαΐχ&αι dicit 
ap. Teleclidem;“ male Hederici Lcxicon, „Per jocum 
comice, quasi παιδεραστής, propter Ganymedem.“ 
Sed Παιδέρως Ζενς fortasse est παίς έρως, puer amori 
similis, aeque venustus et amabilis ut est amor, in 
qua voce allusio sit ad Jovis amores, quibus factus 
est quasi puer Amori similis. G. J. Vossius Etym. L. 
L.: ,,Παιδέρως, a παϊς, puer, et έρως, amor: proprie 
igitur παΐς έρως, puer Amor, vel Cupidinum aliquis: 
nihil venustius imagunculis Amoris seu Cupidinis. 
Ab earum decore κατα μεταφοράν vox tributa est mul*
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tis, quae gratia multum valerent. ’Λντϊ eam vim ha
bet, quam in άντί&ιος, h. e. ίσό&ιος. Veneris gemma 
dicebatur άντίρως, quia gratia et venustate certare pos
sit cum amore.44 H. Stephanus non explicat, quare 
παιδίρως a quibusdam dicatur η ίίκανϋα (s. ο ακβηθος), 
nec quare paederos dicatur genus unguenti, nec quare 
sic dicatur genus herbae Sicyone in uno tantum Vene
ris septo nascens; et omnino silet de opalo paederote, 
et de amethysto paederote. ,,Quercus faginea, ομιλάς 
’ Αρκάδων, Theophr. H. Pl. III. 16.: haec forte est παιδί
ρως Pausaniae II. 10. humilis, Sicyoni peculiaris, fo
liis subtus canis, minoribus quam Qu, Esculi: cf. Des- 
fontaines in AnnaL Phys. Gall. 38, 3/5, s.“ Sprengelii 
Hist. Rei Herbariae p. io4. Dioscoridis Appendix III. 17, 
περί ακάν&ης : Οί dt, μελάμφυλλον, οί , παιδ έρωτα. 
Cf. Apul. de Herb. c. io4. Glossae Labbeanae habent: 
Παιδίρως' άνθος, flos, alium. ,,Cod. Germ. Flos al
bus; Reg. Flos alvum.“ Du-Cangius Castigatt. in u- 
trumque Glossarium. Quid sibi velint ista verba, ne
scimus. M. Martinius id Cadmo Graeco-Phoenice pag. 
102. conjicit, ,,άκαν&ος, flos alius/4 et addit, ,,Estacan- 
thus sativus, quasi παΐδων ερως.^ Pro unguenti genere 
παιδίρως usurpatur ab Aeliano V. Η. IX. 9. de Demetrio, 
εμίλε δέ αυτω και καλώ είναι ευ&ετΐζοντι την τρίχα, και 
ξαν&ιζομίνο), και νπαλειφομίνω τό πρόσωπον παιδίρωτι, 
και τοΐς αλλοις δε ίχρητο αλείμμασι, προσφιλοτιμοΰμενος 
τη ραθυμία, ubi Perizonius, „Pigmentum videtur fuis
se e pulvere gemmae paederotis confectum, quo facies 
nimis alba et pallida reddebatur purpurea aut rosea.44 
De eodem Demetrio Athen. XII. p. 542. παιδίρωτι τό 
πρόσωπον υπαλεα/ομενος, και τοΐς αλλοις αλίίμμασιν ίγ- 
χρίων εαυτόν. *)  Παιδερώτινος et όξυηαιδερώτινος de ve-

♦) Παιδίρως pro acanthi (vel saltem herbae) nomine occurrit 
in loco DemiSelii ap. Athen. XIV. p. 622.: ΟΪ di φαλλοφόροί. 
Τφοςωπιϊον μιν ου λαμβάνουαι, προπόλιον δε εξ ερπύλλου 

14
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.stibus usurpantur: hae voces sunt H. Steph. Thes. et 
lexicographis commendandae. Flav. Vopisc. in Aurei, 
c. 46. ,,Idem concessit, ut blatteas matronae tunicas ha
berent, et ceteras vestes, quum antea coloreas habuis
sent, et ut multum oxypaederotinas„quasi multnm 
fuerit, paederotinas eis fuisse concessas/4 ut bene in- 
telligit Salmasius_, qui addit: — „ Paederotinus inve
stibus color, non a paederote herba, sive caerefolio, 
sive acantho, sed a paederote gemma; nec enim her
bae illae vim habent tingendi, aut ullum folio vel ilore 
colorem praeferunt, cujus nomen aut similitudo ip ve
stes transire meruerit. Acantbina quidem vestimenta 
ab acanthio herba fuere nota veteribus, sed non a colo
re acanthii sic nominata: texebantur enim ex lanugine, 
qua folia acanthii sunt obducta, de qua PliniusL.XXIII. 
12.: de his acanthinis vestibus locus Varronis ap. Ser
vium sic est corrigendus: Cum dempti sunt aculei, ex 
liis implicitis mulieres multiplicem conficere vestem} 
iilac vestimenta acanthina appellata. At Servius ve
stes in similitudinem acanthi ornatas et confectas acci
pit, et sic intelligit versum poetae (Aen. I. 6iq.), Et 
circumtextum croceo velamen acantho} quam bene, 
nos infra docebimus.*)  Paederotinae igitur vestes, a

περιτι&έμενοι, καί. παιδέρωτας ίπάνω τούτον Ιπιτί&ενται, 
ατέφανόν τε δααύν ΐων καί κιττοϋ. ,,Quid sit προπόλιον, 
nemo novit: perspecte Corayus: ,,Αη προβόλιον?“ nempe 
diminutivum nominis προβολή, quod significat quicquid prae
tenditur, quo nos tegimus, praecingimus, aut munimus.44 
Schweighaeuserus. Lex. Rhetor, ap. Bekkeri Anecd. Gr. p. 
eoo.: Προβόλιον' είδος δόρατος, ω χρώνται οί κυνηγοί' 
ωνόμαοται δε άπό τοΰ προβάλλεο&αι τους έχοντας αυτό. cf. 
Η. Steph. Thes. Τ. I. ρ. 6gg. f. Hesych. : Προβόλιον' σιβύ- 
νη, εχουΰα μετά την ακμήν προβολάς. Glossae Labbeanae: 
,,Προβόλιον ■ loricula. Ο.“

*) Locus, ad quem refert Salmasius, occurrit p. 405. „Pollux: 
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paederote gemma, quam alio nomine opallium dixere: 
Hesych. παιδέρως' σφραγίς. Sic amethystinus color, 
ab amethysto gemma. Quemadmodum autem in pur
pura varii sunt colorum gradus, et luminis, ut verius 
dicam, differentiae, quae prout pressior saturiorque 
est, vel dilutior, ita nomina invenit, unde blatta et 
oxyblatta : sic in paederote gemma varii elucent colo
res. Est in his, inquit Plinius, carbunculi tenuior 
ignis; est amethysti fulgens purpura; est smaragdi vi-

Αϊ μεν tv τοΐς χιτωΰι πορφνραΐ ράβδοι παρνφαι καλούνται: 
intellige virgas illas, quae in circuium vestis eunt, ad oram 
infimam currentes, quas et άκάν&ους appellarunt. Hesych. 
”Ακαν&ος' περίςαμμα ύφαομένον, και ξώον, καί φυτόν, καί 
πτηνόν. Hinc intelligitur illud Virgilii, Et circumtextum 
croceo velamen acantho. Acanthus enim ibi est purpura, 
quae circumit extremam vestis oram.“ Iterum Salmasius in 
Solin. p. 212. E. de eodem Virgilii versu. ,,Tunica est per 
extremitatem orae infimae limbum habens croceum, ad in
star acanthi, flexibilis virgulti. Immo άκανθον Graeci etiam 
vocavere hujusmodi limbos vestium. Aliud acanthus , aliud 
ακάν&ιον, a quo vestes acanthinae.“ De hoc sensu vocis 
ακαν&ος silet Schneid. H. Steph. in Thes. Indice nihil habet 
praeter Hesychii locum. Bene scribit Forcellinus: ,,Neque 
vero e Varronis loco colligas, ap. Virg., ubi ait-, Circumtex
tum croceo velamen acantho, intelligi debere vestem acan- 
thii lanugine confectam; nam acantho dixit Virg., non 
acanthio; Servius autem, qui ad h. 1. ea Varronis verba at
tulit, rem nihil eo pertinentem attulit. “ Isidorus Origg. 
XVII. 9. (ut Servius) scribit: ,,Acanthus, herba Aegyptia, 
semper frondens, spinis plena, flexili virgulto; in cujus 
imitatione arte vestis ornatur, quae achantina (acanthina) 
et achantis (acanthis) dicta.“ Sed rectius scribit Salmasius 
1. 1., cujus verba praeterierunt Heynium et caeteros Virgi
lii interpretes, qui una mente per verba, Circumtextum cro
ceo velamen acantho , intelligunt ,,vestem in similitudinem 
acanthi ornatam et confectamnon tunicam, per extre
mitatem orae infimae limbum ( ακαν&ον) habens croceum, 
ad instar acanthi, flexibilis virgulti· 

14 *
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rens mare, et cuncta pariter incredibili mixtura lucen
tia. Cum igitur ex paederotibus alii fuscioris coloris 
sint, alii dilutioris: meliorem illum esse colorem con
stat, secundum eundem Plinium, cujus color vini co
lore fuscatur, quam qui diluitur aqua. Atque hic erat, 
ad quem tingentium officinae dirigebant vota, cui et 
oxypaederotinum videntur nomen fecisse. Non ma
gnum sane discrimen apparet fuisse inter amethysti
num, et oxypaederotinum. Quare non mirum est eum 
colorem, ut pretiosiorem, et purpurae propiorem ra
rius fuisse matronis usurpatum. Nero, ut ex Suetonio 
didicimus, non solum Tyrii, sed etiam amethystini 
coloris usum privatis interdixerat. Ovidius tamen ame
thystinum inter pretii levioris colores enumerat, quem 
inter alios plures et viliores concedit mulieribus artis 
suae. Videntur ergo matronae in solatium ademtae 
purpurae vel conchyliatae vestis, aut, ut tum loque
bantur, blatteae, quae erat magni pretii, amethystinas 
et oxypaederotinas, quae proxime ad purpureas accede
rent, in usu habuisse/*  Idem tamen ad Solin. p. 808· 
F. a se ipso discedit: — ,,Ab illo unguento fuci vel 
anchusae, roborandis mulierum genis idoneo, color pae- 
derotinus et oxypaederotinus in vestibus olim usitatus. 
A gemma paederote appellatum volui aliquando. Sed 
nunc malim a paederote colore vel purpurisso, quod 
genis indebant mulieres priscae/*

Quod ad nomen άντΐρως spectat, de eo H. Steph. 
Thes. I. 1226. contentus est dicere, ,,’Λντε'ρως, cupido, 
sive illi cupidini contrarius, de quo Cic.: item Deus ul
tor eorum, qui amantes spernnnt, cx Pausan.“ Nihil 
habet de anterote, i. e. pulcerrimo amethysti genere, 
Veneris gemma. B. Faber in Thcs. vocem non inseruit. 
„Anteros,“ ut ait Gesnerus, ,,Veneris et Martis filius, 
Cic. de N. D. III. 25.: potes autem et mutuum amorem 
interpretari, ct repugnantem amori, ct similem vel vi
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carium adeo amorem,“ Thes. L. L. „Anteros,“ ut scri
bit Forcellinus, ,,Cupido tertius, ex Marte et Venere 
tertia natus ap. Cic. de N. D. III. 20. Dictus est quasi 
Cupido Cupidini contrarius, abavri, contra, et 
amor, cupido. Posset etiam exponi amori par, aut ae
que venustus ac amor, quia praepositio αντί etiam in
star significat. Alii interpretantur amorem, quo quis 
amantem 6e redamat: alii, ut est ap. Pausan. in Attic., 
ultorem eorum, qui amanti mutuo amore non respon- 
dent.“ ,,Diversum Amori Deum veteres Anterota nun
cuparunt, ut est ap. M. Tullium de N. D. Ante Acade
miae ingressum Amoris excitatam fuisse aram a Char- 
mo Atheniensium primo, Epigrammate adstipulantc, 
Pausanias scribit. In civitate vero Anterotos visebatur 
ara, quam μετοίχων dixere ανάθημα, i. e. inquilinis di
catam: quoniam Atheniensis Meles Timagoram pere
grinum hominem amore ardentem aspernatus, ut se a 
petra in praeceps daret, imperavit. Quod quum is, ut 
qui in omnibus adolescenti obsequutum vellet, animae 
etiamnum prodigus implesset largiter: tanta subiit Me
letem poenitentia, ut ex eadem ad imum se mitteret. 
Unde factum, ut Anteros Timagorae άλάστωρ, i. e. ul
tor, crederetur τοίς μετοίχοις νομίζειν. In Eleorum gy
mnasio, ea parte quae dicebatur Μαλθώ, stabant Amo
ris et Anterotos Icones, sed ερως palmaceum tenebat 
ramum, quem auferre niteretur anteros. Athenienses 
namque et Elei Anterota agnoscunt, ut numen.u Coei. 
Rhodig. Lectt. antiq. XVI. 25. Pollux III. 7.: ερως, ίμε
ρος, πόθος, επιθυμία, ίϋγξ, άντέρως, άφ οΰ άντερων, 
αντεραστής, παρά δε Εόπόλιδι καί άντερώμενος. Phavor. 
Lex. άντέρως’ άντερώμενος. Sensus vocis in Suida c 
contextu apparet: Αντέρως' d ν.αί Απολλώνιος, ’Αλεξαν- 
δρευς, γραμματικός, παιδεΰσας έν 'Ρώμτι επί Κλαυδίου, 
τοΰ κατά Γάϊον βασιλεΰσαντος (έφ οΰπερ καί 'Ηραχλείδης 
ό Ποντικός γεγονεν), άχουστης δε ην Απίωνος τοΰ Μόχθου*  
γέρονταν αυτοΰ βιβλία περί γραμματικής δυο. Καί τοντο 
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δη το νμνοΰμενον όνομα άντε’ρως tv τοίσδε τοΐς γενναίου; 
ισωζετο. Χαρΐτων γάρ καί Μελάνιππος είς έρωτα, άλλή- 
λοιν συνεπεσετην’ και ό μεν Χαρίτων εραστής η ν’ Λίελα- 
νιππος δε την ψυχήν ό ερωμένος ίς τον φίλον τον ενθεον 
αναφλεχθείς, ισότιμον τό του πόθου κόντραν ενεδείκνυτο. 
,,De Anterote tradidit Pausan. L 5o. p. 75. et Suid. in 
'Αντέρως, cujus articuli pars posterior ducta videtur ex 
Heraclide Pontico περί 'Ερωτικών, unde historiam de 
Charitone et Melanippo derivavit Athen. XIII. p. 602., 
et Aelian. V. Η. II. 4. Elide in Gymnasio* Ερωτος et 'Av- 
τέρωτος arae conspiciebantur, teste Pausan. VI. 25. pag. 
5ii. In Gemma ap. Lippert. nr. 855. Amor tristis humi 
sedet, Anterote aufugiente. Cf. Manso uber verschie- 
dene Gegenst. der Mythol. p. 077 seq. Diverso autem 
modo veteres de Anterote tradiderunt. Alii mutuum 
Amorem intelligunt, alii contrarium, qui Amorem re
solvat. Vide Serv. ad Virg. Aen. IV. 520., et quae do
cte de eo monuit Huschkius in Anal. Cr. pag. 47. Cum 
Servio facit Epigramma nostrum, scriptum in Amorem, 
ab alio Amore vulneratum/*  Jacobsius ad Anthol. Gr. 
Τ. XII. p. 25. Cf. Eunapius p. 26. ed. P. Steph. 16Ί0., 
ubi Boissonadius, ut ipse mihi significavit, haec dun- 
taxat adnotavit p. 187.: ,,Vide quae de his numinibus 
adnotavit Jacobsius (1. c.). Themistius Or. 24. p. 5o4. d. 
jucundam narrat de Erotis et Anterotis origine fa
bellam/4

Bene G. J. Vossius, supra laudatus , τω αντί in ν. 
άντερως eam tribuit vim, quae in v. αντίθεος, h. e. ισό
θεος, valet. ,0Αντίθεος Grammatici vett.,‘f ut ait J. F. 
F. ad Welleri Gramm. Gr. Spec. III. Part. post. p. 103., 
..interpretantur fere nomine ισόθεος, ut Schol. Pindari 
Olymp. III. 62. et Homerus ipse pro eo usus est nomine 
δίος: vid. Odyss. α. 21. coli. v. 196. Sic nomen άντιά- 
νειραΐ, quod est Amazonum appositum, II. γ. i3g. ζ. ιββ. 
Aristarchus explicavit vocabulo ίοαιδροι: v. Hesych. v. 
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άντιάναραι, quod interpretamentum Schol. min. ita re
petiit, ut etiam aliud adjecerit: verba ejus sunt haec: 
αί ίσαι κατα δνναμιν άνδράσιν’ η αί ίναιπιουμ^ναι ανδρά- 
σιν' ίξ ον πολτμικαί. Et αντίστροφος pro ίσόστροφος legi
tur ap. Piat. Gorg. XIX. pag. 78., ita ut etiam cum dat. 
construatur: v. Fabricius ad S. Empiric. c. Mathem. 7. 
6. p. 071. et Findeisen. Ind. Graecit. Gorg. h. v.: ut αν
τίπαλον, Suida auctore, non tantum το ίναντίον signifi
cavit, sed etiam τό ισόπαλοv, et ί-σόστροφον. v. Spanh. ad 
Juliani Caess. p. 101. Heus. Proprie enim αντίπαλος est 
adversarius in lucta, colluctator deinde: omnino adver
sarius, hostis: ut ap. Xcn. Λ”. Π. VI. 1. 10. v. Junger- 
mannus ad Poli. I. 15ο. et Dorvill. ad Charit. p. 611. s. 
Amstel. Sic αντάξιος, par pretio, Herod. II. 148. He- 
sych. 'Αντάξιον' ίσον ν.ατά την αξίαν: άντΐπροιχα, per
quam vili, et tantum non nullo pretio, Xen.Ages.1.18. 
άντ ονδίνός, v. Pollux ATI. 10. Hesych. άντίπροικα' ίσό- 
προικα. Aristoph. Eq. 815. άντιφίρίζ(ΐν, aequiparare : v. 
Eustath. ad II. a. pag· 156. 10.: et άντίδονλος ap. Aesch. 
Choeph. 155. est, auctore Schol., ίσόδουλος.'{

Ibid. Fischerus: ,,ΆντΙπαις, Aesch. Eum. 58. Po· 
lyb. XV. 5i. p. 424. t. 2. Excc. Virtut. 27. p. 99. t. 5. 
Plut. V. Dion. p. 221. t. 6. est pueraster, ut vocatur in 
Gloss. vett., h. e. puer pubes , qui puero impuberi op
ponitur. “ Eaedem Glossae habent: ,,ΑντΙπαις' juve
nis.“ H. Steph. t. III. p. 15. C. scribit: „Quid valeat 
praepositio άντί in hoc nomine, grammatici non decla
rant/4 In v. 'Αντίπαις praepos. άντί eandem habet vim, 
quam in v. άντΐ&τος, quam Grammatici veteres semper 
interpretantur, ut vidimus, nomine ισόβιος. 'Αντίπαις, 
secundum etymologiam vocis, est i. q. παιδί ίσος, adeo- 
que stricte denotare videtur eum, qui tantum non puer 
est. Sed in sensu valde diverso ap. Graecos scriptores 
occurrit pro eo, qui tantum pueritiam egressus est. 
'Αντΐπαις i. e. παίς, qui pubertati jam proximus est, 
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οΰπω πρόσηβος, cujus genas prima lanugo nondum ve
stivit: per facilem transitum pervenimus ad illum sen
sum, quem haec vox, teste Hesychio infra laudando, 
apud Atticos scriptores fert, a quibus pro puero προσή- 
βω, sive cujus genas prima lanugo jam vestivit, po
nitur. Postremo καταγρηστικώς pro juvene usurpatur. 
Glossae Labbeanae: ,ύ Αντίπαις' pueraster, juvenis.“ 
Ad hos hujus vocis dissimiles sensus lexicographi et cri
tici parum attendisse videntur, nec ullum scriptorem 
novimus, qui de hac re accurate monuit. Si igitur in 
voce explicanda nimii fuerimus, facile lector nobis ve
niam dabit. Hanc nostram opinionem de duplici hujus 
vocabuli sensu plane confirmant Grammaticorum vete
rum loca, quibus αντίπαις est nunc οΰπω πρόσηβος, ο 
έκβεβηκώς τοΰ παιόος την ηλικίαν, nunc προσηβος, αν- 
δρόπαις, βούπαις, πάλληξ. Suidas et Phavorinus hunc 
duplicem sensum admittunt his herbis: Αντίπαις' ό 
εγγύς ών τον ΐονλος γενέσ&αι, ό τον πυιγωνα έκφΰων' ό 
δέ Αριστοφάνης τον προσηβον καί άνδροπαιδα είπεν. Ιη 
primario et proprio sensu a J. Polluce II. c. 2. usurpa
tur: Παιδΐον, παιδαριον, παιδίσκος, παΐς, κούρος, ηΐ- 
Όεος , οΰπω προσηβος, αντίπαις, ώς οί νέοι κωμικοί, καί 
παλλάκια είρηκε ΙΙλάτων ό κωμικός. (Fortasse J. Pollux 
novis Comicis vocem tribuit, quia veteres et άττικώτα- 
τοι Comici eam pro puero προσήβιρ usurparant.) In 
hoc primario sensu et Ulpianus Enarr. in Demosth. p. 
191. A. (ap. Albertium ad Hesych. v.) vocem usurpat: 
ο άπαις’ ο νέος ετι καί παΐς, ubi Hieron. Wolf. p. 2j8. 
B. (p. Goi.Preisk.) recte conjicit, ό αντίπαις. * In secun
dario sensu Hesych. scribit: Παιδνός" νεογνός, παΐς νέος, 
ό έξερχόμενος άπό της τοΰ παιδός ηλικίας, ό παρά τοίς 
Αττικής καλούμενος αντίπαις: ut et Ammonius ν. Γέοων: 
Βρέφος μεν γάρ έστι τό γεννηθέν ευθέως' ΙΙαιδΐον δέ, τό 
τρεφομενον νπο τιθηνοΰ’ Παιδαριον δέ, τό ηδη περιπα
τούν, καί της λέξεως άντεγομενον ’ Παιδΐσκος δ' ό έν τη 
έγομένη ηλικία' ΙΙαίς ό’ ό διά τών εγκυκλίων μαθημάτων 
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ϋυναμινος ίίναι' την d' εχομίνην ταύτης ηλιχίαν, οί μεν 
Παλληχα, οί δε Βούπαιδα, οί δ' ’Αντΐπαιδα, οί δε Μελ- 
Κοίφηβον χαλοΰσιν · ό & μετά ταΰτα 'Έφηβος. Eadem 
tradit ex Aristophane Grammatico Eustathius ad II.N. 
p. y44. 18., notante Valcken. ad Ammon. p.5i. Ex his 
Ammonii et Eustathii locis apparet, ap. Suidam, cum 
dicit, 6 Αριστοφάνης (αντΐπαιδα) τον πρόσηβον χαί αν- 
δρόπαιδα εϊπεν, per Aristophanem intelligendum esse 
Aristoph. grammaticum. De hoc secundario vocis sen
su scribit Grammaticus S. Germ. ap. Bekk. Anecd. Gr. 
p. 407. 'Αντΐπαις' ο πρόσηβος, καί άνδρόπαις, χαί νπερ 
την τοΰ παιδός ηλικίαν. Ad duplicem vocis sensum re
ferenda sunt, quae in Glossis Labbeanis legimus: 'Av- 
τίπαις' pue raster , juvenis. Puer aster i. e. οΰπω πρός~ 
ηβος: juvenis i. e. πρόσηβος, βοΰπαις, άνδρόπαις. Jam 
vero quaedam hujus vocabuli e Scriptoribus Graecis 
exempla afferemus. In sensu pueri προσήβου vox occur
rit ap. Athen. XV. p. 679. A., ubi Sophocles Συνδείπνοις, 
Ααντίηαιδα χαί γίνει μίγαν. *)  In hoc eodem sensu, sc. 
pro eo, qui pubertati jam proximus est, occurrit ap.

♦) Sophoclis versus sunt: Οντοι γένειον ωδε χρη διηλιφες Φο- 
ρονντα, χαντίπαιδα, χαί γίνει μίγαν t Γαοτρός ν.αλειο&αι 
παϊδα, τού πατρός παρόν. Vertit Grotius: „Os te perun
ctum ferre nequaquam decet; Praesertim ephebum, ge
nere tanto, filium Ventris vocari turpe, cum liceat patris.“ 
Optime vertisset, si non ephebum scripsisset: άντίπαιδα est 
ap. scriptores Atticos prosebum, non ephebum. Voces διη- 
ίιφής et αννπήλιφος (Schneid. habet ανυπηλιφης) inThes. G. 
L. non reperiuntur. Phrynichus Σοφ. προπαρ. p. 22. ®ekk.: 
’Αννπηλιφος vavs' η μη νπαληλιμμένη , αϊ δε νηες νπαλεί- 
φονται, επειδάν μίλλωΰι χα&ίλχεΰ&αι [τον νεωλχείο&αι].

Notanda est Hesychii glossa: ’Αντιχνων' αλωπηξ. Silent 
Hesychii interpretes. Praepos. αντί in v. άντιχνοιν eandem 
vim habere videtur, quam habet in v. άντίπαις, et simili
tudinis notionem involvit, ut άντιχύων, pro αλοιπηξ, sit 
vulpes, quae canem sagacitate aliisque mentis dotibus refert.
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Anton. Lib. Metam. Fab. XIII. p. 92. ed. Verheyk.: Τής 
dc πράξεως οϋπω διαβοη&είοης άδελφός ό τής Ασπαλΐδος 
Αστυγίτης όίμοσεν, ότι προτερον τίσεται τον τύραννον, ή 
το σώμα κα&αιρησει το της αδελφής' ενδυς δε τάχιστα 
την στολήν της 'Ασπαλΐδος, nat κρΰιμας παρα την εΰωνυ- 
μον πλευράν τό ξίφος, ελα&ε προς την όψιν αντίπαις ών. 
Si puer Astygites ad ήβης μέτρον venisset, non latuisset. 
In eodem sensu sine dubio occurrit ap. Lucianum Amor, 
t. II p. 5g8.: Σχεδόν γάρ εκ της άντίπαιδος ηλικίας είς 
τούς έφηβους κρίνεις, ubi minus recte de voce ipsa et 
praepos. άντι scribit I. F. Reitz.: ,,Ex ipsis, de quibus 
Lucianus hic loquitur, amoribus patet, non adeo pue
ritiam ipsam, sive primam intelligendam, sed initium 
adolescendae, quod et ipsa praepos. αντί ostendit, quae 
permutationem quandam aetatis indicat. “ Melius et 
accuratius scripsit J. Jensius Lectt. Lucian. p.89. „Quis 
proprie αντίπαις sit, non satis accurate ostendunt lexi- 
cographi, vel potius errant, dum άντίπαιδα exponunt 
(veluti Budaeus) puberem. Sed αντίπαις, quemadmo
dum ex isto Luciani loco patet, intelligendus est et- 
iamnum puer. Ita nempe loquitur ibi Theomnestus 
aliquis: Σχεδόν γάρ εκ της άντίπαιδος ηλικίας είς τους 
εφήβους κριϋείς, άλλαις επ' άλλων επι&υμίαις βουκολου- 
μαΐ'. ubi liquido apparet, τήν άντίπαιδα ηλικίαν non es
se, ut vertit Benedictus , adolescentium, sed aetatem 
plane puerilem, quandoquidem Theomnestus ille ait, 
se, posteaquam excessisset εκ της άντίπαιδος ηλικίας, nu
meratum fuisse in ephebis, h. e. tum demum attigisse 
adolescentiam. “ In eodem sensu iterum eandem vo
cem usurpat idem Lucianus in Somnio, t. I. pag. 21.: 
Ταΰτα μέμνημαι ίδιάν, άντίπαις ετι ών , ubi Hemsterh. 
vertit, pueritiam tantum quod egressus. Ergo Lucia
nus άντίπαιδα, s. πρόσηβον, distinguit ab ephebo. In 
principio Somnii, pro voce αντίπαις, habemus: Άρτι 
μεν επεπαΰμην είς τά διδασκαλεία φοιτών, ήδη την ηλι
κίαν πρόοηβος ών. Plane άντίπαις, et ήδη τήν ηλικίαν 
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πρόσηβος a Luciano de una eademque aetate usurpantur. 
Sed πρόσηβος ap. Lucianum non est i. q. ί'φηβος, quia 
Lucianus άντίπαιδα s. πρόσηβον distinguit ab ephebo. 
Egregie falluntur, qui, ut J. F. Fischerus supra lauda
tus, et Albertius ad Hesych. ν., αντίπαιδα de pubere 
tantum aetate intelligunt: sed et ii falluntur, qui, ut 
J. Jensius supra citatus, vocem de impubere tantum 
aetate usurpari putant, ’Λντίπαις est i. q. d οΰπω πρόση
βος: est quoque ap. Atticos scriptores veteres ό πρόση- 
βος, sed nunquam est d ιφηβος. Accurate J. Pollux 1. c. 
ουπω πρόσηβος, αντίπαις, ώς ol νΐοι κωμικοί: μΐιράκιον 
ap. eundem non est πρόσηβος, sed Έφηβος: Μιιράκιον, 
inquit, Έφηβος, άρτι ιξ ιφηβων. Errat ergo Η. Steph. 
scribens Thes. t. I. p. 1446.: ,,Πρόσηβος, adolescens, 
puber, qui pubertatem jam attigit.* 4 Plene et accurate 
dixit T. H. ad Luciani Somnium 1.1. pag. 1. ,,Vocem, 
quia rarius occurrat, nudam nullaque auctoritate ful
tam destituunt Lexicographi: habent Xenophon K. Π. 
1.4.4. (ώρα τον προσήβου γινΐσΟαι), Clearchus ap.Athen. 
XII. p. 548. Β. γυμνή' παιδίσκη πρόσηβος: Dionys. Hal. 
A. R. II. p. 125» 41. πρόσηβος κούρος, et παιδίς πρόσηβοί 
τί και τοΰ πομπίυίιν Έχοντίς ηλικίαν , VII. pag. 45y, 47., 
quos impuberes in pomfis solennibus Latini dicunt: 
Aelian. V. Η. III. 32. παΐς ών ουπω πρόσηβος: Liban. t. 
II. p. 156. D. 263. de Juliano, ηδη δί πρόσηβος ην. Glos
sae: Πρόσηβος*  proximus pubertati: formula loquendi 
ex Romano jure sumta, quales ibi multae: 1. 1I[. D. de 
Reg. Jur. et §. 18. Inst. de Obi. quae ex dei. retinuit er
go Latinas voces Theophilus: hinc integrandae, quod 
et eruditiss. Schultingium fecisse video, Glossae Verb. 
Jur. Πρώίιμος πουβιρταιι’ ό ίγγνς ΐφηβότητος: sic enim 
illi vocabulo veteribus ignoto την τοΰ έφηβου ηλικίαν, vel 
την Ιφηβίίαν vocant: vicinum pubertati Servius etiam 
dixit ad Virg. Ecl. VIII. 39. quae ex antiquo Juriscon
sulto videntur descripta.·*  Glossae Labbeanae: ^φη- 
βότης' pubertas.
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In Plutarcho vox αντίπαις latiore sensu sumitur: 
De Mulierum Virt. p. 261. (Αριστόδημος) επικλή&η υπό 
ιών βαρβάρων μαλακός, οπερ εστίν αντίπαις, οτι μειρά- 
χιον ών παντάπασι μετά τών ήλίκων ετι κομώντων, ους 
κορωνιστάς, ώς δοκεϊ, άπο της κόμης ώνόμαζον, εν τοΐς 
προς τους βαρβάρους πολέμοις επιφανής ην και λαμπρός. 
Η. 1. pro adolescente, juvene, ephebo usurpari vi
detur, sed nunquam sic occurrit apud optimos scri
ptores et Atticos.

Fallitur Valck. ad Ammon. p. 55. scribens: „Ap. 
Suidam Aristophanes τόν πρόσηβον vocasse traditur av- 
δρόπαιδα: crediderim potius vim vocis άνδρόπαις a 
Suida minus perceptam, cujus nominis honore eos 
dignabantur, qui ante annos animum virilem gere
bant. Ea de re notat E. Spanh. ad Callim. H. in C. 
55. p. 688., quibus adde Schol. Pind. ad Pyth. Od. Π. 
121.“ Non modo ap. Suidam, sed, ut vidimus in lo
cis supra laudatis, ap. Phavorinum et Grammaticum 
S. Germ. vox αντίπαις per ό άνδρόπαις exponitur. Fal
litur quoque Valcken., cum dicit nominis άνδρόπαις 
honore eos tantum dignari, qui ante annos animum 
virilem gerebant. Άνδρόπαις est proprie ό ήδη άνδροΰ- 
μίνος παίς, ut Suidas explicat, deinde metaphorice de 
pueris ante annos animum virilem gerentibus. E 
Graeco verbo expressisse illud suum Heinsio videtur 
Virgilius Aen. IX. 5n. Ante annos animumque ge
rens curamque virilem. Hesych.: Άνδρόπαις · άνδροΰ- 
μενος ήδη παίς, ή άνδρός φρόνησιν εχοντες, Σοφοκλής Τρω- 
’ΐλω, Η. Steph. Thes. Τ. I. ρ. 454. Α. scribit: ,,Άνδρό- 
παις, ad virilem aetatem tendens, vel, puer virilem 
prudentiam prae se ferens: Hes. utramque ponit ex
positionem, Suidas priorem duntaxat: ego posterio
rem malo: nisi άνδροΰμενος accipiatur potius pro eo, 
qui virilitatem quandam prae se ferat: affertur autem 
cx Sophocle.4* Sophoclis versum nobis servavit Schol.
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Pind. Pyth. II. 121. Τον άνδρόπαιδα δεσπότης απωλεσα, 
ubi sine dubio legendum est δεσπότην, et sic scribit do- 
ctiss. Blomf. ad Aeschyli Pers. 529. Quo sensu Sopho
cles τόν άνδρόπαιδα δεσπότην dixerit in Troili Fragm., 
nobis incertum est. Sed ap. Aeschylum Pers. 629. vox 
usurpatur non de eo, qui ante annos animum virilem 
gerit, sed, proprio sensu ap. Atticos scriptores, de 
προσήβο), pubertati proximo, ut e sequentibus patet: 
Βλαστήμα καλλίπρωρον, ανδροπαις άνηρ' Στείχει ϊουλος 
άρτι δια παρηΐ'δων, Ώρας φυούσης, ταρφύς άντε'λλουσα 
θριξ. Ab Aeschylo Parthenopaeus vocatur άνδρόπαις 
άνηρ, cujus genas prima lanugo jam vestiret, i. e. πρός- 
ηβος, μονονούκ έφηβος. Lex. S. Germ. ap. Bekk. Anecd. 
Gr. p. 407.: ’Λντίπαις' d προσηβος, και άνδρόπαις, και 
υπέρ την του παιδός ηλικίαν. Suidas: ’Αντίπαις’ ό έ/- 
γυς ων του ϊουλος γενέσθαι, ό τόν πώγωνα έκφΰων, ο δε 
Αριστοφάνης τον προσηβον και ανδροπαιδα εϊπεν. Quid 
sibi velit Aeschylus per voces άνδρόπαις άνηρ, ipse in se
quenti versu explicat, Στείχει A ϊουλος άρτι διά παρηι- 
δων, 'Ώρας φυούσης. Bene ait Blomfieldius : «Partheno- 
paeus tertiam e decem Solonis aetatibus agebat: Τη 
τριτάτη δέ γένειον αεξομένων έπί γυίων Λαχνούται, χροίης 
άνθος άμειβομενης, Solon ap. Clem. Alex. Strom. VI. p. 
014. 22.“ Quem Attici άντίπαιδα , s. άνδρόπαιδα, i*  e. 
πρόσηβον, cujus genas lanugo prima vestivit, vocant, 
Latini eundem sub nomine barbati pueri intelligunt, 
ut nunc monstrabimus. Glossae Labbeanae: "ϊουλος' o 
χνούς των γενείων, lanugo. Si igitur ϊουλος sit i. q. la
nugo, ut revera est, aetate, quam Latini per 
nem primam intelligant, definita, perveniemus ad id, 
quod Allici scriptores per άντίπαιδα sibi velint, sive 
άνδρόπαιδα, cujus aetatis, ut scribit Aeschylus, pro
prium est ϊουλον στείχειν διά παρηΐ'δων, ώρας φυούσης. 
Juvenalis locus est memorabilis XIII. 54.: «Credebant 
hoc grande nefas et morte piandum, Si juvenis vetulo 
non adsurrexerat, et si Barbato cuicumque puer, licet
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ipse videret Plura domi fraga, et majores glandis acer
vos: Tam venerabile erat praecedere quatuor annis, 
Primaque par adeo sacrae lanugo senectae.“ Ubi Ru· 
pertius adfert Dodwell. in Annal. Quinctil. p. 7^. et 
156. ,, Prima adolescendae barbatae lanugo ab anno 
censebatur aetatis XVIII. eoque, ut videtur, expleto. 
Hoc nos docet h.l. Juven., quum barbatum suum, quem 
puero obponit, quatuor duntaxat annis puero majorem 
adnoscit, et prima tantummodo lanugine vestitum. Ita 
prima lanugo in annum XVIII. expletum convenerit, 
quum etiam puerilia in anno XIV. similiter expleto ter
minata fuerit. Inde barbatuli juvenes*  (Cic. ad Att. I. 
14.) adpellabantur ad illum usque annum, ut videtur, 
quo barbam primam radebant, aetatis scilicet XXI. Hanc 
pubertati plenae aetatem constituunt Icti, (Dig. 1. I. 
tit. 7. 1. 4o. j. 1. XXXIV. tit. 1.) usque a temporibus 
Hadriani. “ Conf. E. H. Barkeri Dissert. de Pueritia, 
Adolescentia, et Juventute in Classical Journal, III. 
p. 472 — 85. Ergo per άιδρόπαιδα intelligendus est puer 
barbatus, s. prima tantummodo lanugine vestitus, 
XPIII annos expletos natus.

*) Vocem νΐανδρος omisit H. Steph. Omisit quoque voces 
τριακάτιοι, δεκάδρομοι (qnod omisit Schneiderus) et απά- 
γελος, άνδρόβονλος. Ammonius 1. c. ’Εν δε Κνρηνη τονς 
έφηβους Τριαν.ατίους ν.αλονΰιν. Hesych. Αεν,άδρυμοι' οί 

' Ανδρόπαις άνηρ, virilia puer, seu qui e puero vir 
strenuus primum evaserit, a Lycophrone vero νΐανδρος 
dicitur, quem ibi Isaacius ad illum Aeschyli locum 
vult respexisse: AZsr/qpaaf di τό Αίσγΰλειον' ον γαρ av- 
δροηα^δά φηστν Αισχύλος, ουτος νίανδρον, ώς μιταφράζων, 
λτγίΐώ*  Spanhem. ad Callim. Η. in C. ν. 55. pag. 688. 
Lycophronis locus est v. 1545. 'Αλκτι νΐανδρος, tvnoi- 
ηΐστατος γόνους. *)  Scholia Tzetzae ad Lycophr. v. 701.
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ορνι&οπαιδος · όρνιϋ οίνους’ τό δέ ορνι&όπαις καί καλλί- 
ηυις, και αιόροπαις , και τά όμοια, διπλως νοούνται’ η δέ 
tvvota έξελεγχει την άλη&ειαν * όρνι&οπαις γαρ λέγεται καί 
η ορνι&ος παΐς, και η ορνιΌοφυης παΐς, ιός νοείται νυν' 
καλλΐπαις δέ, η καλής μητρός παΐς, καί η καλή παΐς’ 

δέκα έν τοΐς άνδράαι έοχηκότεα υπό Κρητών. Valck. 1. c. 
conjicit, ol δέκα έτη έ. τ. ά. ηΰκηκότες. Albertius paulo 
aliter intelligit δέκα δρόμους, quad post δέκα supplendum 
e regula sua, utpote latens in v. δεκάδρομοι, et legit οί 
δέκα έν άνδράϋι έοχηκότες. 8ed Albertio non displicet Ku- 
steri sententia. ,,Locus obscurus et sine dubio mutilus, 
qui sic forte supplendus est, ol δέκα δρόμων έν τοΐς άν- 
δράοι μετεΰχηκότες, i. e. qui decies ad cursus publicos vi· 
rorum admissi sunt. Ad correctionem hanc mihi viam 
quasi monstravit Ammonius, qui v. γέρων scribit, ephebos 
ap. Cretenses dictos fuisse άποδρόμους, διά τό μηδέπω τών 
κοινών δρόμων μετέχειν, i. e. quod nondum ad cursus com
munes admitterentur. Unde colligo, in Creta olim insti
tutos fuisse cursus publicos, ad quos non nisi viri, iique 
non omnes, sed certo tantum numero , certisque vicibus, 
admitterentur. Hos ergo cursus qui decies peregissent, 
videntur postea illis abstinuisse, unde nomen δεκάδρομοι." 
Quod ad άπάγελος attinet, habet Hesych. ’Λπάγελος’ ό μη
δέπω αυναγελαζόμένος παΐς, ό μέχρι ετών έπτακαίδεκα, Κρή- 
τες. Quod ad άνδρόβουλος attinet, occurrit ap. Aeschylum 
Agam. n. ωδε γάρ κρατεΐν Γυναικός άνδρόβουλον ελπίζω 
κέαρ: ubi Schol. Α. ’Ανδρόβουλον ’ τό μείζονα η κατά γυ
ναίκα βουλευόμενον, γενναΐον ’ η' κατά άνδρός βουλευόμε- 
νον. Phrynichus Σοφ. προπαρ. ρ· 19.: ’ Ανδρόβουλος γυνή’ 
η άνδρός βουλεύματα βουλευομένη , άνδρός δέ του κατ’ έπαι
νον λεγομένου. Rectissime intelligit Scbutz.: ,,Ut Choeph. 
624. γυναικοβούλους μήτιδας φρενών [verbum γυναικόβουλος 
in Thes. G. L. non apparet} nemo aliter explicaverit quam 
per muliebria consilia, sic h. 1. άνδρόβουλον κέαρ est vi
rilis animus, viriliter sapiens s. ferociens." In eodem sen
su vox occurrit in loco Damascii ap. Photium p^g. 560. 
(quem laudavit Stanleius), ύψηλόφρονα και άνδρόβουλον 
είς οικονομίαν.
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άνδρόπαις, ό άνδρείου πα7ς> και ο ανδρείος παις7 nui r« 
λοιπά ομοίως' ελέγχει δε τό πως χρη νοιίν ταΰτα η έν
νοια. 'Ανδρόπαις, pro άιδρείου παις usurpatam, non
dum vidi: de hac significatione tacent lexicographi. 
Ορνιϋόπαις ab H. Steph. Thes. G. L. II. p. 1455. f. af
fertur άμαρτύρως: ,,Όρνι&οπαις, avis pullus, pipioN 
De v. καλλΐπαις sic H.^teph. Thes. ΠΙ. p. 14. b.: ,,Καλ- 
λιπαις» cui pultari 'sunt liberi, Basii.“ Occurrit ap. 
Aeschylum Agam. 771. Οίκων γάρ εν&υδΐμων Α σ.λλίπαις 
πότμο^αίεί, quod ^tanleius vertit: „At in aedibus ju*  
sta colentibus pulcra perpetub liberorum sors est?*  
Sed de altera significatione vocis καλλίπαις^ a Tzqtza 
notata {χαλλίπαις η πάλης μητρός παΐς), silet-H. Steph., 
necdum vidi, hujus· tigdifrcafionis exemplum.

jt» jurq meH 0 I ,%WnuoHtt
·.; i.Ebdiem.sensu.qno άντΐκαις et άνδρόπαις usurpa
bantur pro barhato ptieio^ s. προσηβ&ς Graeci alio, 
nomine βοόπαϋδ&· dicebant-. Ordo aetatum ap. Ammo*  
nfum \\ Γέρων CsV$c βρέφος, παιδίον, παιδάρϊον, παιδί·*  
ακο£, παΐς’ την ό’ έχομένήν τΰίΰτήςέ ηλικίαν οΐ μεν Π άλ
λη κα, οί δε Βούπαιβα, οί δ' ’ΑντίπλχΙδοα οί δέ Μελλοέιμηίέον 
καλονσιν ό δέ μετά ταΰτα,"Εφηβος. Eundem Ordinem ser
vat Eustath. ad II. xVp.^44; Βρέφος, παιδίον, ποάδάρτοέ*·  
παιδίσχος, παις, ο δέ μετ αυτόν παλλαξ, πάί βοΰπάις, v.at" 
άντίπαις, ν.αί. μελλέ^βος. Et Eustath. -et Ammon. (ek- 
emendat. Valck.) Aristophanem grammaticum de his' 
rebus scribentem laudant. Glossae veteres βοΰπαιδα\ 
et άντίπαιδα de eodem aetatis gradu intelligunt: nam 
utrumque per idem vocabulum explicant. „Βαΰπαι& 
quod.legitur ap. Alciphr. Ep. 62., est μεγας παις, puer· 
adultior. Hesych. βουπαις' νέος μεγας, άφήλιζ, μεγας 
ηαίς ή ιγ&υς, scribe ισχυρός. Glossae veteres: Catii- 
laster: βσάπατς, quae vox Dracontio restituenda, II. 
191. ,,Νοη catulaster agit puerilia, non puer audet 
Attrectare tener Martia tela manu:“ in editis legitur^' 
Non catulantra gerit: -loquitur ibi de variis bomi-*  
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imm pro distincta aetatis ratione studiis. Catulastri 
autem sunt pueri grandiores, qui incipiunt catulire, h. 
e. ad venerem incitari; inde et Catulli nomen.“ J. Q. 
Graevius Lectt. Hesiod. c. XXIV. p. 122. Festus in v. 
Bulimum: ,,Grandes pueros bupaedas appellant,“ ubi 
Jos. Scaliger; ,,Βονπαιδα dicebant, quem Latini catu- 
lastrum: Gloss. Catulaster, Βούπαις: aliae Glossae, 
Catulester. pupa, pupula, πάλληζ. [Postremum hoc 
Gr.aecae vocis originem patefacit; sicut enim a catu
liendo , catulaster, Ιίράπό τον ηάλλειν, primum πάλλος, 
mox forma intensiva, βάλλαξ. Valcken. ad Ammon. p. 
52.] Catlastros est vetus lectio ap. Vitruvium VIII. 4.“ 
Cf. Turnebi Advers. XXIV. 7. Non satis accurare ad 
optimorum scriptorum usum habent eaedem Glossae: 
,,Βούπαιδες' puberes, P." Nam βούπαις proprie ap. At
ticos scriptores est non έφηβος, sed πρόοηβος. J. Pollux 
II. C. 2. περί μειράκιων scribit: "Ετι μειρακίοκος , μ'ιρα~ 
κΰλλιον, και βούπαις παρ*  Ευπολιδι. Sed si Eupolis vocem 
βούπαις in sensu τοΰ μειράκιου usurpasset, hoc per poe
ticam licentiam fecisset, contra grammaticorum regu
las, ideoque ex hoc loco non est arguendum de sensu 
vocis βούπαις latiore. Idem Ammonius, qui supra lau
dato loco aetates sic distinguit, παΐς, την ό έγομενη^ 
καύτης ηλικίαν, οί μεν Πάλληκα , οί δε Βονπαιδα, οι ό*  
’Λντίπαιδα, οι δε Μελλοεφηβον καλουαιν, ό 61 μετά 
τα, Εφηβος, in alio loco scribit: Παΐς, αντίπαις, και 
βούπαις διαφέρει' Παΐς μεν γάρ έστιν ο εν τη παιδική η
λικία' Αντίπαις δε, ο εκβεβηκως τοΰ παιδός την ηλικίαν, 
καί ηδη πρόοηβος' Βούπαις δε ο μύγας παΐς? In primo 
loco βονπαιδα et αντίπαιδα de eodem aetatis gradu usur
pari facit Ammonius; in secundo loco idem βονπαιδα et 
αντίπαιδα distinguit: erravit ergo Ammonius? Imm? 
vero in hoc secundo loco accurate distinxisset βούπαις 
et αντίπαις, si ad proprium vocis αντίπαις sensum re- 
epexisset. Nam, ut diximus,, αντίπαις est, 'Ελληνικώς, 
ού'ηω πρόοηβος, ’Λιιικως, προοηβος, ουπω έφηβος. Ad

15
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Hellenicum vocis usum non respexisse, ex ipsius verbis 
patet, quae Atticum usum plane describunt: αντίπαις' 
ο ίκβΐβηκως του παιδός την ηλικίαν , καί ηδη πρόσηβος. 
In hoc secundo loco non magni aestimanda est Ammo- 
nii opinio de differentia vocum αντίπαις et βοΰπαις, quae 
esse eadem supra monstravimus: nam, si, ut Ammo
nius scribit, βοΰπαις est ο μίγας παΐς, quid nos impedit, 
quominus αντίπαις et βοΰπαις de una eademque aetate 
intelligamus , cum idem Ammonius ipse αντίπαις defi- 

•nit d ηδη πρόσηβος^ At βοΰπαις nihil aliud est quam o 
ηδη πρόσηβος. Ergo αντίπαις, sive ό ηδη πρόσηβος, eSt 
i. q. βοΰπαις, i. e. ο μίγας παΐς.

h.-·. t ■» ·’-·.» . . ι?

Fallitur Η. Steph. Τ. ΠΙ. ρ. 15. scribens: ,,Βοΰπαις, 
q. d. grandis puer (particula βου habente vim intenden
di), vel qui jam grandi est pueritia: reddi potest, puer 
jam adultus, vel puer jam adultae pueritiae: exponi
tur etiam adolescentulus, necnon, adolescens.“ In 
nullo Attico scriptore vox βοΰπαις usurpatur pro „puero 

'adulto,‘‘ et in nullo scriptore pro „adolesceniulo/‘ sive 
„adolescente,“ praeter Plutarchum 1. c. et Eupoliden, de 
quo J. Pollux supra laudatus: Μίίρακίον.ος, μίιρακΰλλιον, 
καί βοΰπαις παρ Ευπόλιδι: ex hujus scriptoris usu, ut 
diximus, non est nimis exacte arguendum, utpote poe
ta poeticam licentiam usurpante, praesertim cum locus 
ipse integer ad nostra tempora non sit servatus. Voci 
apud Atticos scriptores hic tantum sensus inest, de qiio 
supra disputavimus, βοΰπαις i. e. ηδη πρόσηβος, οΰπω 
έφηβος. Sic Theophyl. in Epist., quem adduxit H. Steph., 
Άλλοι της ακμής ίπιβαΐνουσι, καί τό βοΰπαιδές ιΐναι κι- 
κληρωνται. Sic in Apollon. Rhod. I. 760. 'Ev καί Απόλ
λων Φοίβος όϊστέύων ιτίτυκτο, Βοΰπαις οΰπω πολλός: ubi 
Schol. IMS. Βοΰπαις δέ ίστιν ο μίγας μιν παΐς, μηπω δέ 
γιγονως τίλέίος όνήρ: iisdem fere verbis scribit Schol. 
vet., ut et Aristoph. Schol., quem II. Steph. laudavit.
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Sed fortasse Eupolis alio sensu, quem minus recte 
percepit J. Pollux, βυύπαιδα usurpavit pro exoleto, sive 
έξαχμοι, ύπεράκμω , i. e. υπέρ την τοΰ προσηβου ηλικίαν, 
adeo ut J. Pollux facile per βούπαιδα in hoc sensu usur
patum intelligeret τον έφηβον, sive μειραχΐσκον, vel μει- 
ρακυλλιον. Hic sensus vocis βούπαις, de quo silent H. 
Steph. et Schneid., apud Graecos posteriores praeva
luisse videtur. Moer. Attic.: Βούπαις, 'Αττικώς' 'Έξα- 
χμος, Έλληνικώς: ubi J. Pierson. „In genere grandem 
puerum notat; dein etiam pro adulescentulo, pubere, 
exoleto, sumi coepit. Philoxenus: Βούπαιδες*  pube— 
ces. Pollux II. 9. μειρακίσχος, μειρακύλλιον, καί βούπαις 
παρ' Ευπολιδι- Glossae: Exoletus, υπέρακμος. Ap. He
sych. Καρόπαις, επαχμος παΐς: forte, έςακμος. Hesych. 
Χάρτην ’ την βουν, Χρήτες. [Pro καρόπαις Phavorin. ha
bet καρνόπαις. Hesych. Χαρνος' βόσκημα, πρόβατον. Α1- 
bertius conjicit κουρόπαις, et refert ad Hesych. κούρος· 
παΐς νιος. Sed καρόπαις non est ejiciendum. Hesych. 
Χαρός· βόσκημα, ώρα η καιρός, ex emendat*  Albertii.j 
Idem: Λαόπαις' βούπαις, et Πάλλης· βούπαις, inter
pretatur. [Valck. ad Ammon. legit λάοπαις, uti λάσταυ- 
ρος. (Hesych. Λαίσπαις' βούπαις, Λευκάδιοι.) Ruhnk. Ερ. 
erit, legit λαίσπαις. Hesych. Λαί' έπί τής αίσχρουργίας : 
probabiliter ergo λαίσπαις existimari possit i. q. βούπαις 
in malo sensu, i. e. εξακμος, exoletus. ] Hinc adjecti
vum φιλοβούπαις callida junctura, ut cum Horatio lo
quar, compositum adhibuit Strato in Epigr. MS. (j4.) 
Qvd’ αυτή σ ή λέξις, ακοινώνητε, διδάσκει Έξ έτύμου 
φωνής ρήμασιν έλκομένη· Πας φιλοπαις λέγεται, Λιονύσιε, 
κού φιλοβούπαις· Προς τοϋτ άντειπεΐν μήτι πάλιν δύνα- 
ααι. Voce φιλοβούπαις alibi nuspiam obvia augeri pos
sunt Lexica, quam sic commode interpretaberis, ama
tor exoletorum/*  Voce εξαχμος , quam servavit Aloey. 
«Attic., carent H. Steph. Thes. et Schneid. Lex.

Est alius sensus vocis βούπαις, de quo Π. Steph. 
15 ♦
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et Schneid. et omries lexicographi, quos adhuc vidi
mus, nihil monent: Suidas, βοΰπαις*  βουκόλος. Ergo 
βοΰπαις in hoc praegnanti sensu est i. q. παΐς ιπι τών 
βοών, puer boum custos. An in Graeca lingua exstet 
ullum aliud vocabulum similiter formatum simili sen» 
su, valde dubitamus.

' E proprio sensu vocis βοΰπαις, i. e. ό μίγας παΐς, 
venit alius sensus, de quo H. Steph. et Schneid. nihil ha
bent. ‘UesyCh. Βοΰπαις· ίγϋΰς, piscis quidam magnus: 
ubi J. G. Graevius supra laudatus legit Ισχυρός, et ita 

^Masvicius, teste Albertio, sed, ut Kusterus vidit, ma« 
"Ιέ; locus enim vitio caret.
xmn.i n -_,U boi, fJ, Λ ... ; . · ,,s / .

s' Est alius sensus vocis βοΰπαις, de quo H. Steph.
Βοΰπαις, bovis Alius, bove natus, i. q, βουγίνης supra: 

Afri ται βούπαισι πιριοταζοιτο μιλΐσσαις Τύμβος Άμητ- 
πΐΐω λιίβόμινος μίλιτί ί quoniam e tauris apes, ex equis 
^vespae nascuntug. ‘J Ergo βοΰπαις hoc sensu est i. q. 
οβοος παΐς. H; Steph. refert ad Suidae glossam: Βοΰπαις’ 
nui vi μΐλιοοαι, οτι βοηγίνίΐς tlouv, Alti τοι βουπαισι 
πιριατάζοιτο μελίοσαις Τύμβος, 'Ύμηττίίω λιιβΰμίνος μί- 

ϊ^ιτι. Ιπποι γαρ σφηκών γΐνιοις, ταύροι δί μίλισσών. Ver
sus Alti τοι βονφαιαι est pars Epigrammatis in Sophoclem 
Anthol. Gr. Erycii 13. Alter versus, "Ιπποι γάρ σφηκών, 
est „Nicandri in Theriacis (741.), qui legitur etiam An- 
thol. L. I. p. 126.,“ notante Kustero. Hesych. Βουγε- 
νιων*  τών μελισσών*  Καλλίμαχος, Άρμενα πάρ Δαναού 
γης άπό βουγινύων’ καί η μέλισσα βουγενης, οτι εκ βοείων 
όστιων γιννάται. Varro de Κ. R. II. 5.: ,,Νονί majesta
tem boum, et ab his dici pleraque magna, ut βοΰσυκον, 
βούπαιδα, βούλιμον, βοώπιν, uvam quoque bumammam 

denique ex hoc putrefacto nasci dulcissimas apes, 
mellis matres, a quo eas Graeci βουγόνας appellant, et 
hinc Plautium locutum esse Latine/· Ubi Jos. Scaliger: 
— „Non credo Graecis βουγόνας dictas , sed potius βου- 
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ytvti?, et ita Varronem scripsisse: Callimachus, *Λρμί-  
να παρ Δαναού γης έπί βονγενέων. Quod autem βουγό-*  
νας scripserint, in causa puto fuisse id quod sequitur, 
bugoniam, at ή βονγονΐα, recte, nempe η των βοών γο- 
νή.“ Fallitur vir doctissimus. Graeci ct βουγόνη , et 
βονγίνης, et βοΰγονος usurpasse videntur. Geoponic. XV. 
2. Argum. TttQi μίΐισσών, χαί πως αν έχ βοος γένοιτο, α 
xahaat βουγόνη: in eodem capite, 14. οίοπερ δέ αί βοι- 
γονίις μια χαί rizoory ημέρα ζωογονοΐ>ντατΎ ubi J. Ν. Ni
cias. „De scriptura ambigitur. Varro quidem II. 5, 5. 
Graeci βουγόνας appeilant, sed ibi quoque vv. dd. βου~ 
γονιϊς emendant, quod tamen improbat Salmasius ad 
Theocriti Fistulam v. 6. p. 297. ed. Cren. Interim hoc 
in Varronis loco singulare est, quod βουγόνη dixit, cum 
in ejusmodi nominibus terminatio ος sit communis; 
nisi forte ipse scripserit βουγόνους» quod deinde in βου~ 
γάνας transierit. Nempe quae a γέγονα formantur nomi
na, in ονος desinunt sine exceptione. Ex γένος vero coni’ 
posita in ης finiunt. Adeoque nomen aut βοΰγονος esse 
debet, aut βουγωιϊς: ut άρτιγίνης et άρτίγονος, aliaqae 
quam plurima. Βοΰγονος ubi alias occurrat, nescio: 
βονγ&ης contra frequens est, et apes βον'γίνέΐς dicuntur 
cum a poetis, ut Callimacho ap. Hesych. aliisque, quos 
ad Porphyr. Antr. Nymph. pag. w4. seq. laudavit Van 
Goens, tum a Porphyrio 1. 1. c. >5. et c. 18. bis J'· et 'si 
quae loca sunt alia, ut vix, aut omnino hon dubitari 
possit, quin hic quoque scribendum sit βίβυγινυς. Allo
quia esse deberet βοΰγονοι, aut βούγοναι i ■ si veri sunt 
Codices Varroniani/4 Sarmasius ad Theocriti Fistulam 
v. 6.: — ,ξούρας γηρυγόνας: ita emendavimus, et scri
ptorum, et excusorum codicum lectionem, γηρυόνας. 
Ιηρνγονα autem χοΰρα est*/fyw,  quod de voce scilicet 
nascatur. Hinc vocis filiam eam quidam dixit, quod 
in syringem vel fistulam non possit convenire. Γηρυ- 
γυνή, ut βουγόνη. Sic enim apis appellatur ap. Varro
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nem : perperam vv, dd. ibi emendant βονγίνεΐς. Βονγε~ 
φΰς quidem dicuntur ^ίλίσσαί, sed et βονγόναι non mi
nus; nam βουγόνος, et βουγόνη: γηρυγονος, γηρυγυνη! 
πηλογόνος9 πηλογόνη: et similia sexcenta.* 4 Schneiderus 
tamen in Lex. taiitum βουγινής, quod sine ullo exemplo 
affert, agnoscit. De βοΰπαισι μΐλίσσαις fere omnia oc
cupavit Bochartus Hieroz. P. II. L. IV. c. 10. p. 5*02 —4. 
„Concinunt multi poetae,“ inquit, ,,ut e Graecis in 
Antigono Philetas, is nempe, quem testatur Suidas 
Ptolemaei Secundi fuisse praeceptorem, et Elegias, at
que Epigrammata scripsisse, Βουγενιας φάμΐυος προσε- 
βηααν μαχρά μελίοσας, et ap. Varronem (R. R, III. 16.) 
Archelaus, cum apes vocat Βοός φ&ψ,ί'νης π (ποιημένα

Male Jos. Scaliger legit πεπλανημίναί Turnebus 
Advers. VIII- 8. πιποτημίνα. Teste Albertio ad Hesych. 
in Epigr. MS. Stratonis (88.) βουηοίητος dicitur μΐλισοα: 
recte ergo βοός πεποιημενα. Voce βουποΐητος carent H. 
Steph. Thes, et Schneid. Lex. Coei. Rhodiginus Lectt. 
Antiq. XXII. 5. sic scribit: ,,Apes βοιγενεΐς dicuntur, 
et in generationem pergentes animae βου/ενεις.^ Poste
rius illud ubi invenerit Coelius, nescimus, forte ex ali
quo Graeco Patre depromtum. Vocem βουγονίη, 8. βου- 
γονεΐα, omiserunt H. Steph. et Schneid. ,,Bugonia,“ ut 
ecribit Gesnerus Thes. L. L., „apum ex bove generatio. 
Varro de R. R. II. 5. 5.: Et hic Plautium locutum es
se Latine, cum Hirrium praetorem renuntiatum Ro
mam in Senatum scriptum habere, Sed bono animo 
es, non minus satisfaciam tibi, quam qui Bugoniam 
scripsit. Locus difficilis, nec forte sincerus, quod 
disputationes hominum eruditorum docent. At hoc ta
men intelligitur, bugoniam, βονγονίαν esse, fuisse qui
dem certe, carmen de illa apum ex bove generatione,* 4 
Forcellinus in Lex. v. Bugonia, βουγονιία habet. Fal
litur M, Martinius, cui in Lex. philolog. „scriptor vide
tur innui, qui supra fidem exspectationi lectorum de 
βρύν ρνβ, i. e. houm generatiope, satisfecerit.**  De 
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Varronis verbis bene scripsit Turnebus Advera. VIII. 8. 
Quod ad veterum opinionem de apum generatio.ne e 
bove attinet, praeter Bochartum supra laudatum, cfl 
Cerda et Heynius ad Virg, Georg. IV. 281. Bentleius de 
Stultitia Atheismi Serm. IV. sic scribit: ,,Whereas it 
hath been the general tradition and belief that maggots 
and Hies breed in putreficd carcasses, and particularly 
bees come from oxen, and hornets from horses, andscor- 
pions from crabfish, etc.. ali tliis is now found to 
be fable and mistake. That sagacious and learned Na- 
turalist, Francisco Redi (de Generatione Insectorum), 
made innumerable trials with the putrid flesh oF all 
sorts of beasts and fowls, and fishes and serpents, with 
corruptedcheese, and herbs, and fruits, and even insects 
themselves; and he constantly found that all those 
kinds of putrefaction did only afford a ncst and ali- 
ment for the eggs and young of those insects that he 
admitted to come there, but produccd no animal of 
themselves by a spontaneons formation. For, when 
he sulfered those things >:o putrefy in hermetically 
eealed glasses, and vessels close covered with paper; 
and not only so , lest the exclnsion of the air might 
be supposed to hinder the experiment, but in vessels 
covered with fine lawn, so as to admit the air ahd 
kcep out the insects; no living thing was ever pro- 
duced there, though he exposed them to the actiOn 
of the sun, in the warm climate of Florence, and in 
the kindest season of the year. Even flies crushed 
and corrupted, when inclosed in such vessels, did ne- 
ver procreate a new fly; though there, ii' in any ca
se, one would have expected that success. And when 
the vessels were open, and the insects had free access 
to the aliment within them, he diligently observed, 
that no other species were produced, but of such as 
he saw go in and feed, and deposit their eggs there; 
which they would readily do in all putrefaction, even 
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in a ttaucijage of bruistd spiders, where worms were 
βόοη hatch’d out of such eggs, and quickly changed 
into ili es, of the same Jtind with their parente/·

Empedocleum vocum βουγινης et άνόρόπρωρος usun*  
non'notavit H. St. in Thesauro euo, ideoque Bent- 
Jeii locum afferemus: ■«*»

••MOV ■■·. ■ Λ’β'Λν'·' ··?» · - “νΛ·,_ 4^

„It is likely that our Atheist may willingly re· 
nouqce the doCtrine of chance as a thing differing 

nature, and may allow it to be the same thing,< 
and that too no real and substantial agent, but only arti 
nbstract, intellecturi notion; but stili he hath anothen 
expedient W rcserve, which is a middle and Safeway 
hetyreenjthe,former;yigQr0us mechanism and the extra*  
vagancit^. offQr.tuitoas motion<: viz. that at the be*.

(Pa true) proceded necessarily and 
accqrdingitjQ^flui mechanical powers and af*  

°f matter,; Ijut nevertheless the several kinds 
of apirpals were not formed at the first trial and effort 
withpuf One error or miscarriage; ( as striet mecha*  
jiism yrould suppose;) biit there was an immensa 
varie/ty of feyments^and tumors, and excrescences of 
t^ .sqil, pregnaptjand.big with foetus’s of ali imagi’ 
nable shapes -and Otructures of body (βουγίνη ανόρό*  
πψωρ#, Empedi)^ millions of which were utterly uni 
capable of life and motion, being the Molae, as it 
■were, and the aborlions of Mother Earth: and many 
of- those that had life and powers to preserve theip 
OWP indivjduals ,1 yet waqted the due means of pro*  
pagatiout and therefore could not transmit their spe*  
cies to tlre following ages; and that those few only, 
that yve now find in being, did happen (for he eam 
not express it b.ut by the characters of a chance) to 
bave ali the parta necessary not only for their own 
liyes, but for the continuation of their kinds.w Pr, 
Jlentley’s fifth Sermon on Aiheism p. 154, a
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De his Empedocleis vocibus, βόνγινης et ανδροπρωρος, 
vide loca ab eruditissimo Sturzio laudata ad Empedoclis 
Fragmenta p. 568— 77. Vox χριόπρωρος, qua carent 
H. Steph. Thes. et Schneideri Lex., occurrit ap. Scholia 
Platonica p. 141., a Ruhnkenio edita, quae arietem il
lum, quo Phrixus et Helle dicuntur vecti esse, inter
pretantur χριόπρωρον ηλοίον υπόχρυσον·

,. <■..( jh \ t ,(r'« ■ · · *■..
I. Vossius Obsa. ad Catuli, pag. 98. sic scribit f— 

a,Quam vero turpis visa fuerit Romanis spongiae ^ap
pellatio, patet quoque e Seneca Controv. lib. 1ΙΪ. iri 
praefatione, curia Albutium reprehendit, qui in decla
mationibus : Ees dicebat omnium sordidissimas, ace
tum, pultium, Damam, philerotem, laternas, spon
gias, Sic libri veteres, nec quidqtiam mutandum^ 
Acetum et pulegium, res quidem pauperibus utilissii 
mae, sed tamen vilissimae. Eadem est ratio laternae, 
qua soli pauperes et mendici utebantur. Sed et Damci 
vilissimi et turpia tantum obeuntis munia mancipii est 
nomen, ut ex Horatio et Martiale colligi potest. φώ£- 
ρως aeque ac παιδίρως, non lapidis nomen, sed ungueh- 
ti ex anchusa, quo purpurissi loco genas pueroririn ffc 
venumque inungebant mangones. Omnium verer tur
pissima sp.ongia\ utpote qua obscenae partes deterge
bantur. “ Ubi I. Vossius illud de v. inverterit 
nescimus. Vox ipsa non exstat in Thes. G. L., nec iri 
Hesych., nee in Polluce, nec in Labb. Gloss. f silerii 
lexica Hofm., Fabri, Forcell., Gesn., M. Martin, et Vos- 
sii Etym. L. L.: silet quoque Salmasius. Suidas habet r 
φιλίρως xui [Φιλίταιρος' ονόματα χόρια. Scottus in Api 
pendice ad Thes. Gr. L. (et post eum Schneiderus) e 
Luciani Amor. T. II. p. 410. profert: ΙΙαντί γΐ μην δίν- 
δρω πιριπλίγδην ό ιμλίρως ηροοίΐρπυι χιττός, ubi de’ν. 
^ίλίρως silent interpretes. Sed ο φιλίρως χιττός h. 1. alio 
censu dicitur. Ap. Meleagr. 64. η φιλίρωσι φαίνονσα σι- 

vox proprio sensu usurpatur (Vox ςύαρόοτρια. 
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quae occurrit Philodem. XVII.» effugit diligentiam H. 
Steph. et Schneideri). Iterum ap. Meleagr. 66. Ναι μά 
roV εύηλόκαμον Τιμοΰς φιλιραηα κΐκιννον: h.l. quoque pro 
unguenti genere non usurpatur. Ceterum vox φιλάρως 
est rarissima, et Jexicogxaphis notanda; occurrit tan
tum in Meleagro, ubi bis legitur, inLuciano, et, ut 
videtur, in Senecae Controv. et ap. Nicandrum quo
que in Oetaicis L. H. (Athen. VII. p 285.), ubi proprio 
sensu sumitur: ΠομπίλοςΛ ος ναΰτηαιν άόημονίονοι χτλιύ~ 
ϋους^ΛΙηνύαας φιλέρωαι, και άφ·&ογγός πιρ αμύνων.

Varro de R. R. II. 5.: ,,Νονί majestatem boum, et 
ab his dici pleraque magna, ut βούουκον, βούπαιδα, βού- 
λιμον, βοώπιν, uvam quoque bumammum^ Η. Steph. 
in Thesauri Indice: „Βούουκμ Hesychip sunt τα μεγάλα 
αΰκα, fici bovis instar magnae.“ Apollonius Lex. Ho- 
mer. ν.Βουγάϊε : Βίλτιον di άποδιδόναι τον ιφ ίαυτόν Qtav- 
τω} μιγάλως γαυριώντα' το μεν γάρ βοϋ , ήτοι ετιί τοΰ με
γάλου, ως εηί τοΰ βούπαιόος, και βουσύκου» Schneiderus 
hanc vocem praetermisit.

De v. ίόε’ρως bene scripsit H. Steph. in Thesauri In
dice. Zonaras, Hesych., Suid. et Phot.: 'ΐδτρως’ ό άμα 
τω ιδεΐν ερών- Hanc quoque vocem praetermisit 
Schneiderus.

Vocibus βοτρυόπαις (Thepcr. Epigr. 4., Philipp. 45. 
Βοτρυόπαιόα χάριν Βρομίου) , μελίπαις (μελίπαιδες οΐμβλοι 
Strato Epigr. 88.), ούρανόηαις (Orph. Hymn. in Matr. 
Deor. 15.), et ταρταροπαις (Orph. Argon. qyd. Ταρταρό- 
ηαι £κάτη) caret H. Stephani Thesaurus.

In Alexidis versu ap. Athen. XIII. p. 568. pro ηαιδε- 
ρωτ εντρίβεται Grotius p. 5?3. habet παιό. εκτρίβεται, 
notante Toupio Emendd. in Suid. III. p. 4o. Sed omni
no vera est scriptura ίντρίβεται. Schweigh. retinet iv- 
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τρίβεται, sine ulla mentione Grotii, legentis εκτρίβεται, 
Graeci dicant non tantum παιόερωτι, φίκει, νχχούση, 
ψίμμυ&Ιω τό πρόσωπον εντρΐβεσ&αι (ut Athen. XII. ρ. 025. 
de Iapygibus τό πρόσωπον εντριψάμείΌΐ), sed etiam φΰκορ, 
πιαδε'ρωτα , αγχουσαν, ιριμμΰ&ιον τω προσωπω Ιντρΐβειν, 
εντρίβεσϋαι. Posterior constructio est fortasse recentio- 
ris Graecitatis, adeoque in Luciano frequenter occurrit. 
Lucianus D. D. T. I. p. 261. Καίτοι γε ίχρ^ν μήό' οντω 
κεκαλλωπισμΐνην παρεΐναι, μη δ i τοσαΰτα εντετριμμΐνην 
χρώματα, κα&άπερ ο»? άλη&ώς ΐταΐράν τινα: De Conscr. 
Hist. Τ. II. ρ. ii. φΰχιον εντρΐβοι καί ψιμμύ&ιον τω προς- 
ώπφ: De Mere. cond. Τ. I. ρ. 692. φΰκος εντετριμμε'νον, 
καί ΰπογεγραμμινον τους όφ&αλμούς’. similiter Bis Accus. 
Τ. II. ρ. 85ο. Haec exempla Piersonus ad Moer. p. 167. 
produxit, sed non notavit Lucianeam verborum con- 
etructionem. Quod ad alteram formam attinet, sequen
tia exempla notavi. Aelianus V. Η. XII. 1.: Αιαπεποι- 
κιλμϊναι τά πρόσωπα εντρίψεσι καί φαρμάκοις, ubi Peri- 
aonius: — ,,Colores intelligit, quibus fucatur facies, 
et in nitorem redigitur: hinc facies ipsa dicitur εντρί- 
βεσ&αι: vetus poeta ap. Athen. XIII. (p. 56υ.), παιδερωτ 
ίντρίβεται, fricatur paederote, sed et quae eic fucata 
est, dicitur εντετριμμίνη ap. Aristoph. in ’£κκλησ. pag. 
?46.‘‘ J. Pollux V. 16.: Τό πρόσωπον περιχρίει, επεντρΐ- 
βιι. (Voce επεντρίβειν caret Thes. G. L.: Schneiderus 
habet, sed nullum affert exemplum.) Hesychius: ’Λγ- 
χουσίζεται' εντρίβεται, ταίς παρειαίς , οίονεί φουκαρω» Sal
masius in Solin. ρ. 809. rectissime legit τάς παρειάς, ut 
et Piersonus ad Moer. p. 167., Salmasiani tamen loci 
immemor. ,ό Εντρίβειν , infricare fucuni. Moeris, εν- 
τρίβεσ&αι" τό ύποχράγεσΟαι καί ψιμυ&οΰσϋαι, 'Αττικώς: 
cf. Thom. Μ. Markl. ad Max. Tyr. 55. p. yi4. Xenopb. 
Λ,! 77. VIII. 1. 44. ό Εύρος προςίετο — καί εντρΐβεσΰαι 
(oculos), ώς εΰχροώτεροι όρωντο η πεφΰκασιν: VIII. 8. 8. 
κοσμητάς, οϊ ύποχρΐουοί τε και εντριβουσιν αύτοΰς·. Ο- X. 2, 
ίνιειριμμε'ΐ'ίμ' no/Λω ψψνΟ/ω — πολλ£ di ί^χουσι;.**  Stur- 
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2ius Lex. Xenoph. Eadem via est in v. ΐπιτριβιο&αι. H. 
Steph. Thes. III. p. 1558, f.: ,ζΕπιτρ’ιβω, infrico, s. af
frico^ ut ίντρΐβω.“ Exemplum non attulit, sed ree est 
certa. Phrynichus £οφ. Προηαρ. p. 4o.: ' ΕπιτρΙβισ&αι' 
ini γυναικών λΐγίται χρωμΐνων ψιμυ^ΐω τω προσώπω, η φυ- 
Kfi. Alciphro III. 11. ρ. 5ο4. ed. Bergl.: φύκιι γάρ, ναι 
^ιαμυ^ΐω, και παιδίρωτι δίυσοπυιοΰσι τάς παριιας υπέρ 
τούς δεινούς των ζωγράφων. Η. L, quod a lexicographis 
notandum est, distinguitur inter φΰκος, ^'ΐμμΰϋιον, et 
παιδίρωτα· Ιίαιδΐρως (ut ex Alexidis versu apparet), et 
άγγουσα, et φϋκος ad genas rubore colorandas usurpa
bantur; sed ψιμμύ&ιον candidum efficiebat colorem. J, 
Pollux V. 16. το πρόσωηον φνκιι πυρσαίνιι, ιριμμυϋίιρ λΐυ- 
χαίνίΐ. Aristoph. Schol. in Lys. 46. η άγχουοα · ίιδας βο- 
τάνης, ης η ρίζα ιρυ&ρά' y έρυ&ραίνουσι τά πρόσωπα αι γυ- 
νΰηζ> Notandum est Philoxeni Glossas habere: 'Άγ- 
γουοα' ιίδος βοτάνης. .Ebulum, T^accinium. Λί&ις ρη~ 
τορικαι ap. Bekkerum Anecd. Gr. p. 258.: ' Εψιμυ&ιω- 
c&ai' ηροςτίτρίφ&αι τρίμματι λΐυκόν τον γρώτα ποιονντι, 
άΐσηίρ το φΰκος ξαν&ον' έγρώντο di τω φύκιι ιίς τά μήλα, 
ίνα ξαν&ΐζη' τω δέ ψιμυ&ίω ιϊς ολον τό πρόσωηον , ϊνα λίυ- 
Μον η. Η. Steph. agnoscit verb, ψιμμυ&ιόω (cujus exem
pla vide in notis ad Thom. M. p. 017.), sed non habet 
<ψιμυ&όω , τριμυ&ίζω. Moeris: ’Εντρίβισ&αι' τό ύηογρά- 
φΐσ&αι και ψιμυΟοΰσϋαι Άττικώς, ubi Piersonus : ,,Ra
rius ιμιμυ&οΰσ&αι, pro ψιμυ&ιοΰσ&αι, mutari non de
bet.“ Thom. Μ. p. 017.: Εντρίβιται· τό πρόσωηον, ου 
ιριμυ&οΰται: ubi Hemsterh.: „Eadem forma Moeris ^>1· 
μυ&οϋσ&αι, quae e ψίμυ&ος emanat: reperitur etiam, si 
fides scripturae vulgatae constant, in Lihanio T. I. pag. 
5o5, b. Τίνι τό πρόσωηον έπαμιμμί&ωτο; poterat alioquin 
levi negotio refingi tmtp. vel ύπιιριμμυΟίωτο: sic veteres 
solent.“ Verb. ιπιχριμμυ&όω, quod H. Steph. non agno
scit, Schneiderus c Libanii loco in Lexicon suum rece
pit. 'Τπίψιμμυ&ϊωτο, quod Hemsterh. praefert, Lexica 
H. Steph. et Schneideri non agnoscunt. Addit Hem- 



EPISTOLA CRITICA.

eterh.: — ,,Placuit et tertia forma ψιμυ&ΐζίΐν, ut osten
dit Clementis ^ιμμν&ισιως PaecL II. p. 202. v. 26., et in 
Gloss. ιριμυ&ιστης t cimussator, s. potius cerussator.^ 
H. Steph. in The?, non habet ιμιμυ&ΐζίΐν, ψιμυϋιστης 
(prius illud recepit Schneiderue, hoc praetermisit), 
ιμιμυ&ισμός, et ίψιμμυ&ισμίνως, quod formavit Schol. 
Aristoph. in Pluto v. io65. Zonaras: ΨιμυΟίζω’ καλ
λωπίζω,
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1L

^ντιπροαιιπΰν, resalutare, ap. Theophr. Char. XV. 1. 

et J. Pollucem V. cap. 51.: άντίξιρχιο&αι^ contra profi
cisci, Xen. Κ· Π. VI. 5. 6. 'Ελλην. VII. 2. 12.: άντΐδου- 
λος, i. Q· ίσόδουλος, auctore Schol. Aeschyli Choeph. 
155., Plutarch. IX. 22. 4. ed. Reisk. £ Λντΐδονλα και πά- 
•νων ανδίκτορα, de animalibus mansuetis, quae , ut ait 
Reiskius, hominibus in laboribus suscipiendis mutuam 
praestant operam): ut et άνδΐκτορος, et Ικδίκτορος (ίχδΐ- 
κτορα πόνων Plut. VI. 071. 6.): άνϋτπάρχτιν, e contrario 
esse, (quod Schneiderus omisit), Plutarch. X. 5. ult. 
νπάργοντι τω λογικω γρήναι ΐδόχιι τό άλογον άντιχΕοΟαι καί 
άν&νπάρχειν: αντιβάδην Plutarch. VII. 497· 1^· ed- Reisk.: 
άντιχαλλωπίζΐΰ&αι προς την πολυτιλίΐαν ιντίλιία, Plut. VII. 
601. 7· (verbum άντικαλλωπίζιιν omisit Schneid.): άντι- 
λιτανίΰιιν, vicissim supplicare, Plut. X. 696.6. (Schneid. 
habet, sed sine auctoritate): άντιπαραπΐμπισ&αι τή μνή
μη των απολιλανο μινών πρότιρον ηδονών, Plut. X. 510. 10. 
ubi vid. Reisk. (omisit Schneid.): αντνπίριηγΕν, vicis
sim circumsonare, Plut. VIII. 2. 12. τής άδολισχΐας dv 
Ελάχιστος άψηταν λόγος, {ν&υς αντιπιριηγίϊ (omisit 
Schneid.): άντίφραζις γής, cum terra impedit, quo mi
nus luna a sole collustretur, Plut. VI. 645. 8. notante 
Reiskio: haec omnia in H. Steph. Thes. non apparent. 
Verbis άατραπηη,όρος ap. Anonymum in Notit. Mss. t.VI. 
p. 5oo. v. 27. et άοτραπηβόλος ap. Eumath. VI. p. 19’. et 
άστραπηβολιω, quod Eumathio III. p. 70. restituit, rem 
lexicographicam nuper ditavit eruditissimus Boissona» 
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dius ad Tiberium Rhet. p. 18. ’Αστραπηφόρον πΰρ ex 
Euripidis Bacch. 2. laudaverat Schneiderus in Lex. et 
ante eum D. Scottus in Append. Vocibus άστραπηβόλυς 
et άστραπηβολιω caret Schneideri Lex.

In H. Steph. Thes. sequentia vocabula non inve
nias: αστροπληξ, άστραχαλίσκος (quod omisit Schneid ), 
αστραποιιό'ης, άστροβολίζαν (quod omisit Schneid.), a- 
στραπόπλ^κτος, άοτριον (quod omisit Schneid.), αστρί
της, vel άστερίτης, άστροΐτης, vel άατρειωτης, άστροβόλον, 
vel άστρυλον, άστεριακη, διαήΰόιον, vel διακωδυων (quae 
omnia omisit Schneid.), «στράρχη: αατρογοητίΐα, σάίϋ-ις, 
6. σολί/ην, 8. σολεχΰν. (quae Omisit Schneid.)

Exempla omnium harum vocum nunc afferemus. 
Glossae Labbeanae: ,^Αστροηλή^' siderosus. P.“ Geo- 
pon. X. 79. 'Λστρόηληγα όίνδρα μυρω ηοτιζόμενα αναζήσιι, 
ubi Needh. ,,Haec vox προπαροξύνεται, ut ab accusati
vo distinguaturV. 56. τάς άοτροπληγας γενομΐνας αμπέ
λους, ubi Needh. „Bis in hoc cap. sic legend. censeo, 
refragant. licet Mss. pr. ed. άστροπλήγους.“ Schneid.·ha
bet sine auctoritate. Glossae Labbeanae: Αίστραχαλί- 
οκος' taxillus, parra. P. Τοίς άστραγαλίσκοις τοΰ χάρτου* 
Capitulariis. Ρ.“ Eaedem Glossae: ,,Άστραποειόης · co- 
riiscus.“ ,,Άοτροβολίξεσϋ ab*  siderari. Ο. ‘Αστροβολιξόμι-ι 
vob' siderati. O.“ Seneca Quaest. Nat. I.<i5. „Ab his 
(fulgoribus) tecta videmus icta sine fulmine, quae a- 
στραηόηληχτα Graeci vocant.·· Schneid. hanc vocem ha
bet, sed silet de emendatione Salmasii. „Pro ostrapo- 
plecta legendum puto selaoplecta: profecto longe aliud 
fulgor, quae est αστραπή, et fulgor, quod estatlay: 
atqui de eo fulgore ibi loquitur Seneca, quod Graeci 
σέλας dppellant.“ In Solin. p. 799. C. „Plinius XXXVII. 
59. ,,Similiter candida est, quae vocatur astrion, cry
stallo propinqua, in India nascens, et in Pallenes litto— 
ribus, intua a centro ceu stella1 lucet fulgore lunae ple
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nae/*  Ita legendum, non astrios: nam ita vetus liber 
cum indice, asteria, astrion. [Isidorus Origg. XVI. 
15. „Astrion ex India est, crystallo propinqua, in 
cujus centro stella lucet fulgore lunae plenae. Sumsit 
autem nomen, quod astris opposita, fulgorem rapit ac 
egerit.“] Et dicta astrion, quasi parvum άστρου, vel 
parvus άστηρ: nam Attici άστρα dicebant του£ αστέρας} 
Hesych. * Αστρα· 'Αττικοί τούς αστέρας. Haec nominum 
vicinitas et similitudo άστρ/ου et άστίρίου fecit, ut alter 
pro altero sumeretur. *‘ Salmasius in Solin. p. 551. F. 

”Αστρων, i. q. astragalus, s. talus, Ingrass. Com. in Gal. 
de Ossibus p. 164, notante Castello Lex. Med. Quod 
ad άστίρίτης, vel αστρίτης attinet, de h. v. scribit For- 
cellinus: ,, Aster ite s, genus basilisci, stellatam cutem 
habentis, qui quicquid viderit, arefacere, et occidere 
dicitur, Apulei, de Herbis c. 126.: est etiam gemma ea
dem, quae asteria, ap. Isid. Origg. XVI. 10., quam 
Martian. Capell. vocat astriten, 1. I. pag. 19.**  Isidori 
locus est: ,,Asterites candida est: inclusam lucem 
continens, veluti stellam intus ambulantem} redditque 
solis candidantes radios., unde et nomen invenit/*  ,,Se
quuntur ap. Plin. (XXXVII. 9.) duo nomina lapidum ab 
astris deductorum, astroites, et astrobolon. Quos 
libri non editi, sed scripti, astrioten, et astolon no
minant: ita quoque est in indice libri primi, astriotes, 
astolon: in libro alio vetere scribitur astrionen; et su
pra correctum astrionem: inde est, quod alii ex suis 
citant asterionem: esset άστίρίων, ut άστΐρίας, multis 
stellis, vel punctis stellantibus micans. Sed ex vetustis
simi libri indice magis probo legi astrioten. ‘Αστρίία 
ab άστρου, sideratio, vel stellatio, unde άστριιοίτης, la
pis, cui multas virtutes in magicis rebus attribuebat 
Zoroastres. Plinii de ea gemma locus sic constituen
dus: Celebrant et astrioten, mirasque laudes ejus 
in magicis artibus Zoroastrea cecinisse, qui circa 
eas diligentes sunt, produnt: qui circa magicas artes
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diligentes sunt. De astulo non ita proclive est sta
tuere, unde nomen acceperit, ^.stolon Sudines dicit 
oculis piscium similem esse, et radiare candido in sole. 
Utrum a forma oculis piscium similem esse dicit, an a 
candore? Hoc potius. Sic candidissimam margaritam 
similem oculis pidcitim esse tradit Androstbenes ap. 
Athenaeum de margaritis: Kdl ιστιν η μιν χρυσοιιδης 
οφόδρα, ώοτε μη ριιδίώς διά^νώνια, οτανπαρατι&η προς 
»ο χρννίον, η δι αργνροιιδης, η δι ιιλιως λευκή ομοΐα 
τοϊς^ όφ&αλμρ*ς  των ιγϋνον· An hoc dicit, quae adjile— 
num candida est, instar habere oculi jiiscis, scilicet si
militer rotundam esse? Sed illud vejius. Puto scri
bendum astrolon, pro astoloa, idque pro astrulon: ab 
άστρον , άστρυλον, parvum sidus: utuaru, uorvlqv. Ab 
astris deductum esse boc vocabulum patet ex aliis, quae 
,..·.' . · T 1’^ ■ ■. '' - £ <’■·.<ibi junctim n^emoravit, indidem derivatis. “ Salraa- 
sius ίγ Solin. p. 535, t)—G. Coei. Rhodig. Lectt. antim 
ί. 15. scribit: $,Asteriscos Graecis, sicut codia, est pa- 
ΠΤ03 » -* i 1?· SDlbnbO .Λ3 .Cavens caput; unde insigne medicamentum vocari dia- 
codion coepit, ac asteriace.“ ΡΙιη. XX. io. de papaveris 
Λζ . ' Π3 IDUI» κsucco: ,,Postea usus ejus non jmprobatus. est medica
mento nobili, quod diacodion vocant.“ XX. io. „Me- 
dicamento (hoc genus papaveris), quod diacodion et 
asieriace (ubi male legitur artei'iace) vocatur, utilissf- 
mum.“ ,,νιαοοαγοη, οιαχωουων, ' ut scribitur m Lex. 
Med., ,,est confectio ex capitibus papaveris, cujus va
rias formulas veterum tradidit Gal. 1. VII. de C. M. S.L. 
c. 2.“ Vocem διακώδων, quam legas ap. Plinium XX. 
ιέ. et 19., etsi omisit H. Stephaniis, tamen s. v. κωδία 

succo:

„"Medicamentum, “ inquit ,,τό diu κωδιων ap. medicos 
celebre. Forcellinus „Diacodion , διά κωδιων“ inquit 
„h. e. per capita papaveris: ex duabus Gr. vocibus facta 
est una.“ },/lsteriace a Celso V. 14. enumeratur inter" 
ea medicamenta simplicia, quae carnem alunt, et ulcus 
implent: videtur autem intelligere ipsum asterem Sa
mium, cui eandem vim tribuit Galen. ’ de Compos.

16
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Pharmac. secundum Loc. 1. VII. c. 4.: vide etiam 1. IX. 
de Simplic. Medicam. Facult. cap. de terra Samia.“ 
Idem. In voce άστράρχη, quam omisit H. Steph., (ut et 
Gesnerus Th. L. L.), Schneiderus Orpheum citat, Άστράρ- 
χη, s. αστροάρχη 7 ap. Martian. Capell. VIII. p. 270. est 
Venus, h. e. astrorum princeps sic a Phoenicibus dicta, 
quae ab Afris Urania, s. Coelestis dicitur, notante For- 
ccllino. Quod ad voc. άστρογοητιία attinet, „Cyrill. Alex. 
Homil. Paschali XIV. p. iq5. astrologiam vocat φιλο- 
ψίυΰΰ και άργυροχάπηλον άστρογοητεΙαν> mendacem et ar
genti illicem praestigiatricem astrologiam/*  J. C. Sui- 
ceri Obss. sacr. Supplem. L. G. c. XIII. pag. 536. (Voce 
άργυροχάπηλος caret Thes. G. L.; Schneid. Lex. habet 
sine exemplo.) H. Steph. t. I. p. 5g3. H. scribit: 7‘A- 
οτρόχννος» canis sidereus, quem Aegyptii solechyri vo
cant, ut tradit Coei. Rhodig. (XVII. 27.), dicens inde 
Cynipum annum vocatum esse.**  Et vocem αστρόκυνος, 
et [σαλιχυν omisit < Schneid. Coei. Rhodiginus locum 
Chalcidii in Timaeum Platonis φ. CXXIV. ed. Fabric. in 
animo habuisse videtur; „Cum hanc eandem stellam 
άστρόχυνον quidam, Aegyptii vero σοΐεχην vocent,“ ubi 
Lindenbrogius legit άστρόκυνα , 'Fabricius άστρο» κυνός. 
Cf. Jablonskium de Vocibus Aegyptiacis p. 322. et 586. 
ed. Te Wat. In Meursii editione est σολεγήν: vera le
ctio est σωϋις, et άστροχύων. Sic legit Jos. Scaliger de 
Emend. Temp. 1. IV. p.24/. ed. 1629. ubi allert Horapoll. 
I. 5. Αοις Si παρ αυιοίς έστιν άστηρ Αίγυπτιστι καλούμενος 
Σωϋις, 'Ελληνιστί Si άστροκόων, ος και άοχεϊ βασιλεύει» 
των λοιπών άοτίρων , όιε μεν μείξων, υτε di ησσων άνα- 
τίλλω».
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III.
f

Salmasius in Solin. p. 261. E. sic scribit: *, 'Multus ap*  
veteres laseris usus in condimentis. A picii Excerpta: In 
brevi pigmentorum, quae in domo esse debent, ut 
condimentis nihil desit, statim recensent crocum, pi~ 
per, zingiberlaser, folium, baccam murtae, co
stum, cctrtophyllum. Et paulo infra: De sic t is hoc t 
laseris radices, menta, nepeta, salvia. Et ap. eund*  
Porcellus laseratus, lasere conditus, et haedus Iase·*  
ratus. Graeci σιλφιωια dicunt. Diog. Laert. in Vita 
Polemonis: ^Ηυ οΰν άστι7ός τις, καί γιννα7ος, Λαοητη- 
μΐνος , ά φηοιν Αριστοφάνης πίρι Ευριπΐδου , όζωτα , καί 
σιλφιοιτά. Ita enim emendandus insigniter corruptus 
vulgo locus, qui sic legitur, όξωτας και στιίφωτας. No
tum est, quam male senserit de stilo Euripidis Aristo*  
phanes*  qui τό κομψολογικον καί λεπτολογικον ejus ubi
que pipulo differt. Austeritatem, gravitatemque Pole*  
monis in sermonibus, και tv το7ς η&εσίν laudatam ab an*  
tiquis sCribit*  qui όξω τα και σιλφιωτα fugiebat*  et aver
sabatur*  h. e. orationem fucatam*  et jucundo sapore 
conditam*  metaphora a ciborum condimentis sumta. 
Scribit enim paulo post de eodem Polemone: Ου γλΰξιςί 
ού# ύπόγυτοςί αλλά Πράμνιος. Ita enim legendus hic 
versus. Austeritatem vini Pramnii commendant vete
res. Perperam legitur ξάνσις. Veteres γαΰξις. Ex quo 
nos γλύξις. Hesych. Γλύξις· ο άνΐιμίνος οίνος, και άτο
νος i ον ϊνιοι 'Λπαλοστομον, οί di Γλίνξιν καλοΰσι. Sic 
scribendum. ‘Ό'ΐος in condimentis praecipuum locum 

16 *
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olim obtinebat. Unde ήόος κατ ίξοχήν acetum Graeci 
vocarunt. Το οίλφιον quoque in his multi usus, et 
commendationis. Inde οξωτά et σιλφιωτά jungit, ut ap. 
alium οξος, οίλφιον. Idem Aristophanes in Avibus: 'AlX 
νποκνωσιν τυρόνJ ι'λαιον, Σίλφιον, όξος, και τρίψαντίς 
Γατάγυομ ότιρον. Lynceus Samius Theophrasti ap. Athe
naeum describens Ptolemaei convivium: Μήτρας τίνος 
πΐριφερο μόνης tv οξίΐ και απω. Ubi όξωτήν et σιλφιωτήν 
vulvam aceto, et lasere conditam intelligit, laseratam 
ct acetatam. Apicius noster in porcelli laserati appara
tione: Misces cuminum, paululum laser vivum, la
beris radicem, suffundis acetum, addis nucleos pi
neos. Vides in eodem pulpamento condiendo silphium, 
et acetum simul ad di, όξωτόν et σιλφιωτόν simul fieri. 
Sic όξωτά, σιλφιωτά de stilo Euripidis dixerat Aristopha
nes, quod nimis concinnus et comtus esset. Simili tra- 
latione de simili loquendi genere dixit Petronius: Sed 
mellitos verborum globulos, et omnia dicta factaque 
quasi papavere [et sesamo sparsa. Σησαμωτα καί μη- 
κωνώτά: nam sesamum et papaver inter condimentaria 
semina ap. Apicium in Excerptis, quae habemus, nu
merantur. Recta igitur emendatio nostra Diogenis Laer
tii, quae et confirmatur versibus his Aristophanis iv 
τω Γήρα: Οζωτα, οιλφιωτα, βολβός, τιυιλιον, Πιρίκομμα, 
Όρίον, ιγκιφαλος, όρΐγανον.“ Aristophanis locus ap. Pol
lucem VI. c. 10. invenitur. Voces σησαμωτα et μηκωνω- 
rd Salmasius finxit ad Petronii sensum exprimendum: 
non exstant in;H. Steph. Thes. vel Schneid. Lex. Voces 
όϊ,οηός et σιλφιωτός H. Steph. omisit. Derivantur sic: 
οξος, όξοω , όξωτος: σίλφιον, σιλφιοω, οιλφιωτός: verba 
όξόω et σιλφιόω lexica non agnoscunt: an recte omise
rint, dubitamus. Voc. άπαλόστομον, quod, teste Hcsy- 
chio 1. 1., significat i. q. γλύξις s. άνειμΐνος οίνος και άτο
νος, male omiserunt Η. Steph. ct Schneid. Quod ad 
Polemonem attinet, Ου γλι&ς, ovd' υπόχυτος, αλλά 
ΤΙράμνιος, bene scripsit Salmasius /λυξις, pro corrupto 
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γαΰσίζί 8. γανξις. Verba alio modo leguntur ap. Suid.: 
‘Ύποχυτος οίνος' ό γλυκύς. Ην δί Πολέμων ό φιλόσοφος 
ού γλυκύς, ούδ’ ύττόχυτος, άλλα Πράμνιος: ubi Kusterus: 
,,Haec ap. Laert. in Polemone, sub finem, non de Pole
mone, sed Sophocle Tragico dicuntur: ut Pearsonius 
ad oram libri sui recte notaverat/· II. Steph. Thes. IV. 
p. 5o5. scribit: „Est ύπόχυτος quidain οϊνος ap. Athen. I. 
(p. 31·) Τιμαχιδας Si (inquit) ό 'Ρόδιος ύπόχυτόν τινα οίνον 
tv Ροδον καλίϊ , παραηλήοιον τω γλυκιι: Suidas quoque 
ΰποχυτον οίνον esse ait τόν γλυκόν, dulcem, afferens ta- 
menlocum, in quo aperte distinguitur inter γλυκός et 
νηόχυτοςΡ Sed Salmasiana emendatio γλύςις (pro γαΰ- 
σις, s. γαΰξις,") quae e Suidae lectione γλυκός valde con
firmatur, omnemj solvit difficultatem. Is. Vossius ad 
Hesych.: Γακύς· ηδυς, γλυκύς: „Rcdde Diog. Laertio in 
Polemone, Ού γακυς, ουό' ύηόχυτος, άλλα πράμνιος.^ 
Voc. γακυς praetermisit Schneiderus. Athen. post ver
ba modo citata addit: Καιγλύξις δέ οίνος ν.αλΰιαι ο το 
Ι'ψημα ’έχων. Inde scribit Η. Steph. Thes. Ind.: ,,Γλΰ^ 
τρις vocatur οίνος ο τό ί'ιρημα ϊ'χων, pinum cui sapa ad
mista est, teste Athen. L. L“ Sed γλύτρις falsa est le
ctio. ,,Perperam γλύτρις Ed. Vcn. et Bas.: tacite muta
vit Casaub., recte vero: certe in γλύξις, quod ille edi
dit, consentiunt nostri libri.“ Schweigh. ad Athenaei 
loc. H. Steph. Thes.II. p. ι55/, e. scribit: „Attici solum 
acetum ήδύσματος nomine dignantur, ut Athen. testatur 
L. II. (p. 67·) his verbis: Τοΰτο μόνον Αττικοί των μδυ- 
ομάτων ιΐδος καλοΰσι, atque eam fortassis ob rem Cyre
naei (ut Orion ap. Etymolog. docet) ipsum appellant 
ηδος, alii autem γλυκάδιον. Nic. vero Schol. vult όζος 
κατ’ ιύφημιομόν vocari γλυκάδιον, sicut χολήν, γλύκιζαν, 
[,,γλυκυ, fel, per antiphr. Plin. (XXVII. jo.) et Coci. Au
rei. Chron. 111. 1.“ Thes. T. I. p. 852. C. Vide Thes. 
Ind. v. γλυκέα.], et (ύώδτα πίβσανΡ Vox γλυκάδιον lexi- 
cographis est commendanda. H. Steph., qui sic obiter 
in v. όξος scripserat, in Indice tamen Thesauri omisit, 
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nec habet Schneid. Hesych.: Γαχοΰδια· ηδυσματα. ,,Γα- 
Μονδια pro γλυκάδια, vel γλυκάδια Albertius. Γλυκύ- 
δ'ια. et γλυχ'ιδια sunt voces nihili: γλυκάδια scribere 
debuerat. Etym. M. p. 626, 56.: Ol δι Κυρηναωι το δξος 
ΐδος ρασΐ, και άλλοι γλυχάδιον· Ώρος· (Pro Ώρος Η. 
Steph. ]. c. habet ’/2οίω»Ό Ad Athenaei loc. scribit 
Schweigh. „In mendosum ιίδος et hic, et IX. 566. c, 
conjurarunt scripti editique, et ap. Poli. VI. 65. ubi de 
eodem nomine agitur, pariter είδος olim legebatur. 
Grammaticorum consensus dubitare nos non sivit, in 
v. είδος suo more hallucinatos esse nostros librarios, n 
pro η perperam ponentes: quare Casauboni conjectu
ram pro certa in contextum recepimus. Nam et ap, 
Pollucem veram scripturam meliores libri dederunt, 
eandemque Etymologiis p. 626. extr. et Eustalh. ad Od. 
«. p. 56. 10. sqq, veterum Grammaticorum, Ori, Aelii 
Dionysii, Pausaniae, testimoniis firmant. Illud unum 
dubitari poterat, ηδος aspero spiritu, an leni ηδος esset 
scribendum, de quo jam inter ipsos veteres fuisse dissi
dium Eustalh. docet. Ap. Pollucem ηδος hodie receptum 
est; at optimus Codex MS. ηδος habebat: cf. etiam Ety
mo!. p. 420. med.* ‘ Casaub. ad eund. loc.: „Non solum 
ηδος pro accio Attici, sed etiam άδος alii, mutato Aeo
lice spiritu, dixerunt. Hesych. ~Δδος' παρά Δΐΐνολόχοι 
οξοςά*  Sed bene monet Kusterus ,,hac significatione 
δος scribendum est, quod Doricum est pro ηδος/*  He- 
sychius vocem altera habet forma: Γάδος' γάλα, άλλοι 
οξος: ubi idem Kusterus: ,,Γόδος (Aeolice) dictum est 
pro άδος, i. q. ηδος, praeposito γ, ut paulo ante 
ΰ&αι, pro άδεοϋαιδ*  *)

♦) Salmasio teste, βάδος pro γάδος occurrit. „Verissimum est 
gamma literam loco digammae multis vocibus praefigi so
litam ap. Lacones et Aeoles, quod in plurimis dictionibus 
mihi observavi ap. Hesych., quorum paucas hic ponam ad 
exemplum, Γάδος’ αδος: Γάδος’ πληβμανή, άλλοι δίος.
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Est aliud nomen, quod όξος ap· scriptores Gr. fert, 
de quo H. Steph. Thes. Ind.: ,^Λδΰ&εμον Hesychio όξος, 
acetum, forsan quia eo conditi cibi sunt suaviores, 
unde et ηδος nominatur, et Dorice αδος: forsan etiam 
scribendum άδν&υμον, quasi animo seu cordi aliquid 
afferat jucunditatis et suavitatis.fi Probabiliter cor
rexit Hemsterh. ap. Albert. 'Λδΰ' μί&υ, όξος·

Ceterum fallitur Casaub., cum ad Athen. 1. c. sic 
Hesychii glossam emendat. ,,Apponam illius verba sic
ut legi debent; nam in vulgatis exemplaribus corrupta 
sunt multis modis: //δος" ηδονη, καί όφελος, και όξος, οί 
δί οφελημα, η ηδυσμα, από τον ηόειν, τινές δέ ηδονην 
και όξος. Sic ista debent continuari; in editionibus 
perperam insertae sunt notulae duae: ος, Ι'φη ίκώ-
τος, et ηδ’ ώς , κατα τούτο δέ , οΰτως.(( Aeque falluntur 
Hesychii interpretes fere omnes, qui Hesychii glossas 
pro corruptis habent, quae, ut nobis videtur, sanissi
mae sunt; sic se habent loci in Albertina editione: VZ- 
δος’ ηδονη t και όφελος' και, ΙΙδ? ος, ιφη εκείνος’ καί 
όξος. ώς*  κατά τοΰτο δέ, όντως*  ωφέλημα' ηδνσμα, από 
τον ηδειν*  τινες δέ , ηδονην, καί αξος. Sanitatem prioris 
glossae abunde testantur Schol. Platon, p. 9.: *Η&ος*  εάν 
μέν η δνο μέρη λόγον, εσται, εφη.δέός, τοντΐοτιν εφη δέ οΰτος, 
οί δε λίγουσιν, 'ότι αυτό μόνον σημαίνει τό εφη ' ίαν δέ η έν 
μέρος λόγου, εσται φίλος, ως ‘Λ&ηναίοι, η όφελος, ιός 
Λέγινΰμαι, η όξος, ώς Χαλκιδεΐς, ώ προς τα Ιερά χρών- 
ται' τάττεται δέ επι παντός προσώπου, καί, αριϋμοΰ, ώς

[Per memoriae lapsum vir doctus vocem πλησμονή’, quae 
ap. Hesych. v. ΠΑδος exstat, ad glossam in v. Γάδος, ubi 
non apparet, adhibet: Hesychii ipsius verba sunt: Γάδος’ 
γάλοι (γάλα~), άλλοι ο^ος.] Idem plane quod άδος: sic enim 
in v. "Αδος: Αδος" πλησμονή, κόρος, άλλοι όξος. Sic γά- 
δίβ&αι’ άδεο&αι: supra habuimus βάδέΰ&αι pro eodem/4 
Salmasius ad Consccr. Temp. in Ag. Her. p. 48. 

suavitatis.fi
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το, ’Λ «ίν. Scilicet, quoniam ήδος, e ratione scriben
di, pro ηδ' δς in MSS. facile a lectoribus accipi poterat, 
et versa vice ηδ' ος pro ηδος, Grammaticis veteribus haec 
monere de differentia harum vocum placebat. Quod 
ad alteram glossam attinet, hanc quoque sanissimam 
putamus. Hesychius non verba ηδ' ώς et ηδος confudit, 
sed potius duo diversa sub una voce exposuit, ut paulo 
ante ηδος et ηδ' δς, ob eam causam, quam modo dixi
mus, quod unum pro altero, e compendiosa scribendi 
ratione, in MSS. facile legi posset. Ante ωφέλημα, et 
ηδυσμα, e praecedentibus verbis ηδί" ώς, intelligendum 
est ηδος. Aliter tamen sentit Schowius, (mecum sensu
rus, si locum Scholiastae Platonici vidisset) ad Cod. 
Hesychii Marcianum: — ,,Quamvis bene et sagaciter 
ή d' δς interseruerit, magnamque hac interpolatione lu
cem glossae adsperserit, vix tamen credo, quod Lexi- 
cographus eadem hic poni voluerit. Nec, ut nobis, sic 
et antiquis Ηδος unitim exaratum pro η δ' δς obscurum 
erat: hi enim indistinctae vocum scripturae adeo adsue- 
ti erant, ut facile et prompte, prouti sensus ratio postu
labat, ejusmodi voculas et distinguerent, et copularent; 
accedit quoque, quod nobis lingua emortua sit. Si 
glossariorum commentatores constanter haec ob oculos 
haberent, minores ubique obscuritates atque defectus 
deprehenderent.*·

Addit Casaub. ,,Ex superioribus verbis Hesychii 
colligas, etiam ηδονην, quae vox idem significat atque 
ηδος, usurpasse quosdam pro aceto: vix credidissem, 
nisi venissent in mentem verba hujus τραπίζορήτορος 
VIII. (p. 55?. F.), ubi de piscium condituris loquens, 
pisces saxatiles optimos esse scribit, rjj ηδο^ (απλώς) 
οκινασΰιντας, h. e., ut nos interpretamur, simpliciter 
cum aceto paratos. Ex variis locis Gastronomiae Ar- 
chestrati liquido constat, hanc esse piscium απλήν axtv- 
αΌΪαν“ Schweigh. alio modo locum intelligit. „Vel
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lem constaret etiam vocabulum ηδονη eadem notione 
fuisse a nonnullis usurpatum: sic percommoda foret 
interpretatio hujus loci, quam in Animadvv. ad II. 67. 
C. proposuerat Caeaub., pisces saxatiles optimos esse, 
simpliciter cum aceto paratos. Sed quod ex Hesychio 
firmare suam interpretationem ille voluerat, recte qui
dem doctus Glossographi Editor monuit, id non dixisse 
Hesych. quod cum dicentem Casaubonus fecit. Velim 
vero docuisset nos idem vir doctissimum, quanam igi
tur potissimum notione h. 1. vocem ηδονην accipere de
beamus: quod mihi minime liquere profiteor. Vulga
tam quidem scripturam tuentur ambo nostri MSS. Vi
dendum vero, ne fortasse verbum aliquod interciderit 
tale, quale διαφιρκ, aut in eandem sententiam aliud. 
Sic ηδονμ de suavitate et gratia cibi acciperem, (ut ap. 
Xenoph. Λ" H. VIII. 2, 4.) et verba ista, τα δέ πιτραιχ 
χαι τ>~ ηδονγ διαφιρίι απλώς vnfvaa&ivva, in hunc modum 
interpretarer: Saxatiles vero pisces etiam eo suaviores 
sunt in cibo, quo simpliciore ratione parati. Eadem 
notione voc. ηδονη paulo post ap. eundem auctorem, e 
quo haec desumta, occurrit p. 558· B. άριστά και προς 
ηδονην, nat προς ιυπιψίαν, qui locus omnino cum hoc 
conferendus.4* Nota Albertii, ad quam refert vir do
ctissimus simul et sagacissimus, est haec. „Tanto viro 
hoc excidisse nollein: de Athenaei loco nihil dicam; 
iedHesych.id his verbis monuisse non credo. Non enim 
indicare voluit Lexicographus, voc. ηδονην aeque ac ηδος, 
acetum, notare, sed potius, v. ηδος duo significare di
versa, et ηδονην, voluptatem, et οξος, acetum; utrum
que supra vidimus: alioquin clarius scripsisset, τινις δέ 
χαί ηδονην, τό οξος, aut simili ratione.**  Fallitur Alber
tius, cum dicit, Hesych., si hunc indicare voluisset 
sensum, clarius scripsisse, τινις δΐ και η'δονην τό οξος. 
Nam, si sic scripsisset Hesych., non de voce ηδος, ace
tum, de qua Hesych. revera loqui ipse confessus est Al
bertius, sed de voce ηδονη, de qua h.Lnon agitur, Hesy- 
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chius loqueretur. Hesychii ipsius verba sunt haec: 'Ηδ' ως' 
nara τούτο δέ, οΰτως, ωφέλημα, ι'ϊδυσμα, άπό τοΰ ηδίΐν, τινές δέ 
ηδονην, και δξος. Hesychii verba sine dubio indicant, ηδος 
(quod in praecedentibus verbis ηδ’ ώς, quae cum voce ηδος 
in MSS. saepe confundebantur, latet, et subintelligi de
bet) varios sibi vindicare sensus, sc. τό ωφέλημα, τό η
δυσμα, άπό τοΰ ηδΐΐν , et, ut nonnulli scribunt, esse i. 
q. ηδονη και δξος. Per voc. ηδονην Casaub. intelligit i. q. 
ηδος, acetumAlbertius intelligit ηδος, voluptatem. 
Utranam igitur opinio est sequenda? Ea, quae maxime 
probabilis est. Qui verba Hesychii attente legit, Casau- 
boni sententiam amplectetur; nam, dum verbum ηδο
νην usurpabat Hesych., ante animum ei versari nomen 
aceti, manifestum est e positione verborum: ηδυσμα, 
άπό τοΰ ηδιιν, τινές δέ , ηδονην καί δξος: ήδΰσματος no
mine Attici vocabant δξος. J. Pollux VI. ίο. τά δέ ηδυ~ 
σματα, έλατον, δξος. Estne igitur credendum, Hesych. 
primum voc. ηδος per ηδυσμα, i. e. δξος, explicare, de
inde per ηδονην, i. e. voluptatem, tum ad δξος redire? 
Athen. II. p. 67. de aceto, τούτο μόνον 'Αττικοί τών ηδυ- 
αμάτων ηδος καλοΰσι. Si per ηδονην Hesychius indicare 
voluisset voluptatem, de v. ηδος non sic scripsisset, τι- 
νές δέ ηδονην καί δξος: nam non τινές, sed πάντίς, in 
quibusdam Homeri locis, per ηδος intelligunt i. q. ηδο- 
νη, sive δφίλος, ωφέλημα, atque hinc Hesych. in glossa 
praecedenti: ^Ηδος' ηδονη καί δφίλος. Quid mirum, At
ticos quondam ηδονης nomine vocasse δξος, cum extra 
omnem controversiam est, eosdem per ηδυσμα, ut et 
perzpJog, intellexisse, κατ έξοχην, δξος? Ηδονη est i. q. 
ηδος, teste Hesych., i. e. ηδυσμα, i. e. δξος. Ut vidi
mus, nonnulli nomine γλυκαδιού appellabant δξος. Quod 
ad Athenaei locum VIII. p. 55γ. attinet, Schweigh. ipse, 
qui Casauboni opinionem rejicit, eam percommodum 
huic loco sensum praebere confitetur, et certe Casau
boni interpretatio est praeferenda, quia nihil mutat, et 
in hoc sensu voci ηδονη tribuendo analogiam sequitur, 
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cum Schweigh., sine vocis diayiQtb introductione, cui 
conjecturae nihil favent MSS., locum intelligere non 
possit. Postrema Caeauboni verba Schweigh. praeter
ierunt: ,,Ex variis locis Gastronomiae Archestrati liqui
do constat, hanc esse piscium απλήν axtvaaiav," i. e. cum 
aceto, r»} ΐ]δονή απλώς σχίυασϋί’ντα. Si hoc de Archestra
ti Gastronomia verum sit, mire eo confirmatur Casau- 
boniana interpretatio Athenaei. Salmasius, cujus au
ctoritas magni a nobis est aestimanda, hunc voci ήδονή 
sensum tribuit in loco, de quo silet Schweigh. Sic 
scribit ille ad Hesych. v. ’ Αδΰ&ιμον, teste Albertio: 
,,Quidam αδος, οξος vocabant, alii ηδος, alii ηδονήν."

Notandum est voc. ήδος, acetum, Cyrenaeos, refe
rente Etym. M.; Chalcidenses, ut scribit Schol. Platon, 
p. 9.; et Atticos (ut ait Athen. II. p. 67. τούτο μόνον \4τ- 
τιχοι τών ήδυσμόαων ήδος χαλουσι,) sibi vindicasse. Athe
naei locum sic vertit H. Steph. 1. c.: „Attici solum ace
tum ήδΰοματος nomine dignantur/' Dalecampii versio 
est: „Hoc Attici quamvis solum sit, condimenti spe
ciem esse autumant/*  male Dalec. per ιιδος speciem in? 
telligit: ut vidimus, pro ιϊδος legendum ήδος, acetum. 
H. Steph. pervertit Athenaei sensum : verba sic sunt in
terpretanda: „Solum e condimentis acetum vocant ;Z- 
δος, s. ήδος, Atticisic recte ea vertit Casaub. Schneid. 
Lex. sic scribit de Athenaei loco VIII. p. 557.: ,,'ΐϊδονή, 
Essig. wie ρλυχυ, die Galle, vergi, ήδος .· 7’ά πίτραία τή 
ήδονή απλώς βΜυαοΰΐντα, Mnesitheus Athenaei ρ. 35^. 
nait Essig bereitet?“

,,Gaudeo a Dorico γαδΐω, pro γηδιω," G. J. Vos- 
sius de Literarum Permutatione p. 1. Idem tamen p. 
5. scribit, ,,Gaudeo ab antiquo gaveo, unde gavisus."

De v. ήδυσμα doctissime et accuratissime scripsit 
Salmasius ad Solin. p. 53o., ubi bene egit de v. ήύύς. 
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,,Τδ ηδύ ad gustum proprie refertur: hinc ηδυσμα, το 
άρτυμά, quidquid ηδύνει την γίΰσιν. Theophrastus de 
Odoribus: Μίγνυνται δί τα μεν αυτής της οσμής ivexa, 
καί προς ταΰτης την αϊσ&ησιν , τα δ’ ώσπερ ηδυνειν βου- 
λόμτνα την γεύσιν: ad gustum suaviorem faciendum, 
ad condimentum gustas. Paulo post addit idem, odo
rem veluti condimentum esse potus: άλλα συμβαίνει 
τω δντι, κα9απερ ηδυσμα γίνεσϋαι τω πόματι την οσμήν: 
nam et unguenta vinis addebantur, ad condienda ea. 
Idem: Μύρον και τάλλα εύοσμα τους οίνους ηδυνει. Igi
tur cum τδ ηδύ proprie res sit ad gustum pertinens, 
ad odoratum etiam translata est: inde ηδεΐς δσμαί, 
suaves odores. Et ηδνσματα, odores ipsi, qui unguen· 
tis addebantur, ut melius olerent. Et ηδΰνειν τδ άρω» 
αατίζειν. Galenus Lex. 'Ηδυντην πίσσαν' την ηρωματι- 
σμίνην · ί’ψΐται δί ύδατι και άρώματι. Idem: ‘Ηδυντδν 
στίαρ' τδ ιν ύδατι και άρώματι εψη&εν*  και τά αρώματα, 
και ηδΰσματα: hinc ergo ηδΰσματα, odores illi, sive 
αρώματα, quae unguentis indi solebant post alia om
nia, ut odorem gratiorem conciperent; potentiora 
quaeque ad hoc usurpabant; ut infirmiora, et levio
ra ad στΰψιν adhiberi consueverant. “ Hesych. '£[δΰς· 
γλυκύς. Voc. ηδύς proprie de gustu usurpari, ut h. 1. 
ostendit Salmasius, non notavit H. Steph., qui in v. 
scribit: ,ύΗδύς, suavis, dulcis, jucundi saporis, item 
generaliter pro jucundus, extenditur ad multa, sicut 
Lat. suavis et jucundus."

3.Λ, . - c-3- · ; t ■' · \ * 'r

Pro aceti nomine άλίβας occurrit in Callimachi 
Fragm. 88. ap. Etym. M. p. 63, 5o.: Σημαίνει δί και 
οξος, ώς παρα Καλλιμάγω: ''Εβηξαν οίνον άλΐβαντα πίνοντες. 
παρατδ μη λίΐβιιν,ο μη λίίβομίνος η σπενδόμενος. ,,Ριο οίνον 
reponendum esse videatur οΐον, idque ipsorum gram
maticorum auctoritate, Tussierunt, tanquam qui ace
tum bibunt. Si enim (ut Etymologus, Suidas, et Eu- 
stathius auctores sunt,) άλίβας est οξος, οίνον hic locum 
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habere nequit. Sed enim vero άλίβας communiter 
significat νίκρόν, mortuum, et pace magistrorum cre
diderim in hoc ipso etiam loco nihil aliud notare: 
οίνος άλίβας, vinum mortuum, quae paraphrasis est 
aceti. Verte igitur, Tussierunt vinum mortuum bi
bentes.^ Bentleius. „Praeferam priorem summi viri 
conjecturam, quam aliquo modo confirmat Etym. Ms. 
Bibi. Reg., ubi hoc Fragmentum sic exhibetur: 'Έβη
ξαν οί άλίβας τι πΐνοντις. Άλίβας simpliciter pro ace
to dici, non dubium est. Orion Thebanus πιρϊ Ιτυ- 
μολογιοίν Ms. in Bibi. Reg.: Άλίβας*  ό νίκρός, παρά τό 
λιβάδα και υγρότητα μη ιχΐιν’ i ο τι παρά 'ίππώνακτι και 
ιπι τοΰ οξους." Ruhnk.

Fallitur Bentleius, dicens: „Si, ut Etym. Suid. 
et Eustath. auctores sunt, άλίβας est οξος, οίνον hic 
locum habere nequit.* 4 Άλίβας enim, quod Suidae 
est οξος, est quoque, teste eodem, vini genus. Suid. 
'J’o όξος και άλίβας λιγίται, άπό τον μη λΐίβισ&αι, οτι 
νινικρωμινος οΐνός ιστι: eadem tradit ν. άλίβας et ν. 
κηρ. Cf. Η. Steph. Thes. Ind. ν. άλίβας. Non est igi
tur sollicitanda lectio οίνον. H. Steph. Thes. II. pag. 
iSSy, a. s’c scribit: — ,βΟξος, acetum, vinum quod 
coacuit: derivatum ab όξός, sic τάχος a ταγός, πάχος 
a παχύς, ut tradit Etym., cui οξος est ό ιίς όξυ κατα- 
βιβληκως οίνος, ιπιιδάν τίμνη και κιντρίζη ζως ιίπιϊν) 
την γιυσιν. Plutarch. Sym. 3. το βξος οίνον τίνος ιατί 
φύσις καί. δυναμις.**
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IV.

"Vοχ κά&αρσις aliquando usurpatur pro purgatione 

i. e. cultura animi per philosophiam, quae, ut a ve
teribus philosophis definitum est, (vide Senecam Ep. 
89.) nihil aliud est quam rerum divinarum et huma
narum , quibus hae res continentur, scientia.

Eunapius in Vita Maximi p. 86. ed. 1568.: Συ δε 
τούτων μηδέν -Οαυμάσγς , ώσπερ ουδέ ί/ω, διά του λογου 
κα^αρσιν, μύγα τι χρήμα υπολαμβάνω, propterea quod 
ratio nos rectius imbuerit.

Plut. in LibrO, An Seni Resp. gerenda sit, c. 8. i 
Ουδέ γάρ η τοΰ φρονεΐν έξις ομοίως παραμένει τοΐς με&ευ*  
οιν αυτούς, άλλ' υπ αργίας έξανιεμένη καί αναλυόμενη 
nara μικρόν, aei τινα πο&εί φροντίδας μελέτην, το λογι^ 
στικόν καί πρακτικόν έγειρουοης καί διακα&αιρούσης· 

λάμπει γάρ έν χρείαισιν ώσπερ ευπρεπής 
χαλκός.

Sic vox άνακά&αρσις exponitur a Maximo in Scholiis p. 
48» allegorici et reconditi sensus anagogica explanatio: 
’Λνακα&άρσεις c/tjVe τάς εξηγητικός ερμηνείας, δι ών κα- 
(λαίρονται τών εν τοΐς λεγομένοις δοκουντων άτοπων τά 
σύμβολα. Conf. Budaeum Comment, Gr. L., H. Steph. 
Thes», et Suicerum Thes. Eccles.

Ut apud Lat. scriptores philosophia est duplex, 
physica, quae „studeat omnium rerum divinarum at
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que humanarum vim, naturam, causasque nosse" (Cie. 
de Orat. I. 4g.), et ethica, ,,animi medicina" (Cie. Tuse. 
5, 6. c. 5.), ,,quae vitia radicitus extrahit“ (Tuse. 2, 15. 
c. 5.), ,,ars vitae'4 (De Fin. 5, 4. c. 2.), ,,magistra vir
tutis" (Tuse. 4, 70.), „mater omnium benefactorum be- 
neque dictorum" (de Clar. Orat. II. 022.), sic κάθαρσις 
ap. Graecos scriptores, quae nihil aliud est, ut diximus, 
quam animi cultura per philosophiam, aliquando, ut 
in Eunapii loco, referenda est ad physicam sapientiam, 
quae rerum naturam perscrutatur, aliquando autem ad 
ethicam, quae animum componit, affectus quasi pur
gans, imminuens, leniens, temperans, ,,ita ut ad μι- 
ύότητα quandam, i. e. mediocritatem restringantur: in 
mediocritate enim ista virtutem positam esse, „pertur- 
,.b. tionibusque adhibendum modum quendam, quem 
, ultra progredi non oporteat," ut loquitur £ic. Tuse. 
IV. 17., docebat Aristoteles, Ethic. Nicom. II. 5. p. 27. 
e." Matthiae Miscell. philolog. Vol. II. P. I. pap. 25. In 
hoc postremo sensu vox κάθαρσις usurpatur ap. Aristo
telem Poet. c. 6.:

'Έστιν οΰν τραγωδία μίμησις πράςίως σπουδαίας καί 
τιλιίας, μιγιθος ΐχουσης, ήδυσμένω λόγω, χωρίς ικάστω 
(sic Tyrwh. pro έκαστου) τών ιίδών ιν τοΐς μορίοις, 
όρώντων και ου δι απαγγιλίας, άλλα δι ελιου καί φόβου, 
ηιραίνουαα την τών τοιοΰτων παθημάτων κά&αρσιν*

Ad hunc insignem Aristotelis locum dubio procul 
respexit Iamblichus de Myst. sect. I. cap. 11, p. 22.:

'Έχιι δ' ιτι ταΰτα καί άλλον λόγον τοιοΰτον αί δυνά~ 
μιις των ανθρωπίνων παθημάτων ιν ημίν, πάντη μίν ιίρ- 
γουμιναι, καθίστανται σφοδρότιραι’ ΐίς ινιργιιαν δί, βοα- 
χώς και άχρι τοϋ συμμέτρου προαγόμιναι, χαίρουσι μι- 
τρίως, και αποπληροΰνιαι ι καί ιντίΰθιν άποκαθαιρόμίναι, 
πΐιθοϊ καί ου προς βίαν άποπαΰονιαι' διά τοΰτο ιν τι 



2.56 Ε. Ή. Β Α Η 1ί Ε R I

κωμωδία και τραγωδία άλλότρια πάθη Φεωρουντες, ΐστα- 
μεν τά οικεία ηαΟη, καί μετριώτερα απεργαζομεϋα , καί 
άποκαϋαίρομεν * tv τε τοίς ίεροίς, ·&εάμασί τισι και αχόν- 
σμασι τών αισχρών, άπολυόμε&α της Ini τών ί'ργων άπ 
αυτών σνμπιπτουσης βλάβης.

Nec Tyrwhittus, nec Twiningius, nec Lessingius, 
nec Hermannus, nec Matthiae (Miscell. philolog. Vol. 
II. P. I. p. 19 — 27., ubi optime disputavit de Aristote
lis loco) haec Iamblichi verba adduxit ad obscurissimam 
illam Aristotelis sententiam, quam luce clariorem fa
ciunt, illustrandam. Bene Galeus ad Iamblichum 
-scripsit: β

„Aristoteles de Poet. L 5, ait Tragoediam δι ελέου 
hal φόβου' την τών τοιοΰτων παθημάτων κά&αρσιν prae» 
staret Meminit hujus καΟαρσεως in Polit. IX. 7. et de 
ea ex professo egerat in tertio de Poetice libro, qui perT 
iit’. Sciendum autem Aristotelem et Iamblichum in 
his Platoni adversari, qui ideo Comoedias et Tragoe
dias rejecit, quia nimium incenderent in nobis τό πα
θητικόν et nimium a simplicitate et morum stabilitate 
abducerent διά την ποικιλίαν. Platoni favebat Epicurus. 
Proclus in Polit, p. 56o. pugnam hanc inter Philosopho
rum principes animadvertit, et multis adversus Peripa
teticos velitatur. Tantae litis idoneus judex audiatur 
Plut. de Audiendis Poetis. Habet nonnihil, quod huc 
spectet, Aristides quoque Quintilianus de Musica L. II., 
et lulianus, 'Ιερωμένος τις μήτε Αρχίλοχον άναγινωσκέται 
etc. Αποκλινέτω και της παλαιός κωμωδίας οσα της ιδέας 
τοιαύτης. De purgatione agit Plotinus Ennead. L 2. 5.“

„Sequitur tertia via, quae est philosophi. Huc per
tinent quae Platonicae rationis sectatores de gradibus 
tradunt, quibus anima paullatim pura divinaque reddi
tur. Scilicet ii ita distinguunt, ut inchoari illam per-
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fectionem dicant καθάρσ^ι, tanquam primo instituto. 
Ei succedere, tradunt, λύσιν sive απαλλαγήν, et cumu
lum denique addi per τέλτίωσιν (Jamblich de Myster. 
Aegypt. V. 6. ibique Galeus p. 264.).“ Fr. Creuzerus ad 
Plotirii Librum de Pulcritudine p. CVI. (Heidelbergae 
18)4.8.) Iterum p. CXI.: — ,,Versatur hic idem liber 
maenam partem in admonitionibus praeceptionibusque 
ad fugam earum rerum, quae sensus feriunt, inprirnis 
quae vel sonorum dulcedine eos titillant, vel iisdem 
blandiuntur venustate mollitiequc formarum. Est igi
tur hactenus mere purgatorius (καθα'ρσιος) hicce liber, 
panditque aditum aH philosophiam, ut quae et ipsa 
quodammodo pertineat ad κάθαρσιν, sed nec minus ta
men λΰσιν perficiat atque adeo ττλίίωσιν.“ Iterum pag. 
277. ,,De καθάροΐι vid. Jambl. in libro de Anima ap. 
Stob. Ecl. p. io56. seq. Heer.: Πλωιΐνος di και ol 
ατοι τών Πλατωνικών αποθτσιν των παθών — την τιλτιω- 
τάτην καθαρσιν ΰπολαμβάνουσιν. Gregor. Naz. Orat. ste). 
I. adv. Julian. p. $7. sq. Eton. describit sanctioris vitae 
studiosos homines; Όρας— τούς dia την νικρωσιν αθα
νάτους; τους dia λυσιν Θειρ συνημμένους', τούς ΐ'ξω πό
θου, και μίτα του θιίου και απαθούς έρωτος; ών — και 
η τού νού προς θίον ικδημία προαρπαζομένου, ών η κά- 
θαρσις, και ών το καθαίρτσθαι, μηδέν μΐτρον ΰδύτων 
άναβάοιως και θιώσεως. “ Iterum ρ. 289.: — ,,Iambli
chus de Myster. Aeg. X. 7. p. 178.: Λυτό τάγαθόν, τό 
μέν θώον ηγούνται τόν προίννοούμινον *)  θιόν' τό d' αν
θρώπινον, την προς αυτόν ϊνωοιν' **)  — ουδέ πιρι ομι-

♦ ) Lexica Η. Stephani ct Thesauri hoc verbum ignorant.

· ♦) Voc. ένωοις, unio, H. Steph. Thes. T. p. 1159. et Schnei
derus afferunt αμαρτύρως. De eo docte et plene, ut so
let, Suicerus egit in Thes. Eccles. Bis occurrit in Jajnbli- 
cho ibid. XII. 1. p. 93.

17
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χοών οι Όεουργοι *)  τον Όειον νουν ενοχλούσιν · αλλα 
περί τών εις ψυχής κάϋαρσιν καί άπόλυοιν καί σωτηρίαν 
άνηκόντων. Extrema haud inepte conferas verbis Paulli
nis i Cor. I. 5o. , ubi αγιασμόν Grammatici explicant 
αάϋαροινί*

Platonicae philosophiae sectatores hanc notionem 
depurgatione animae ipsiusque in mentem conversio
ne e Platone ipso sumserunt: in Phaedone p. ιβθ. ed. 
Foreter. (p. 21. Wytf. p. 60. Heind.) legas haec, quae 
Plotinus de Pulcritudine p. 55. p. 4o. a., notante Creu- 
zero, respexit: Το ό άλη&ές, τω οντι ή καΒαρσίς τις 
των τοιοΰτων πάντων, και ή σωφροσύνη, και η δικαιοσύ- 
νη, και ή ανδρεία · **)  και κινδυνεύωσι και οι τάς τελε- 
τάς ημ7ν ούτοι καταστησαντες ού φαύλοι τινες είναι, άλλα 
τω οντι παλαι αίνιττίΰ&αι, uri ος άν αμύητος και άιέλε- 
οτος είς φδου άφικηται, εν βορβόρω κείοεται, ό δε κεκα-

· ) Voc. βεονργος, ον, ό (Schneid. ό, η) Η. Steph. sic ά- 
μαρτύρως affert in Indice Thesauri: ,,Esse dicitur qui in 
saetis operatur. “ Frequens est Iamblicho dc Myst. VI. c. 
7. p. 14S· Θεονργος (sacerdps) διά την δνναμιν τιον άποή- 
ρητών βυνδημάτων, ονκέτι ως άνθρωπος, ούδ’ ώς άν^ρω- 
πίνη χρώμενος επιτάττει τοΐς κοΰμικοΐς: V. c. 21. pag. 
156. Γ,Τόνοι δε οί &εονργοι ταΰτα ιπϊ τών έργων πειρα&έν- 
τες, Ακριβώς γινώΰΰκουοι.

* ♦) Cletn. Alex. Paedag. III. c. 11.: Κάλλος άριότον τυ τρνχι~ 
κόν' όταν η κεκοομημένη ιρνχη άγίω πνενματι καί τοΐς εκ 
τούτου ίμπνεομένη φαιδρνμαοι, δικαιοούνη, φρονηοει, άν- 
δρία, 6ωφρο6υνη , φιλαγα&ία τε και αίδοϊ, ης ονδεν ενάν- 
&έΰτερον χρώμα ίώραται πώποτε. Voces φιλαγα&ία et φαί- 
δρνμα praetermisit Η. Steph. Pro φαίδρνμα Schneiderus 
in Lexico ex hoc loco habet φαίδρνομα t ,,Φαίδρυομα, το, 
auch φαίδρυμα, Putz, Zierde; eigentl. was glanzend macht, 
Clem. Alex.“ Wendleiiana Hederici Editio (Lips. 1796.): 
,,Φαίδρνομα, ατος, το, quicquid nitidum oriiatumve facit, 
κόομος, φαιδρύοματα ΰώματος και ψνχής.(ί
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Παρμένος τι χαι τετελεσμένος, έκεΐοε άφικόμενος, μετά 
&εών οΐκησετ.

Iamblichus de Myst. sect. I. c. 9. p. 18.: 'Λ- τά μέν 
αί&ερΐως, τά δέ άερίως, τα δέ ένυδρΐως αυτών μετέχειν,

Schneiderus de his tribus adverbiis, αΐ&ερίως, άε- 
ρίως, ενυδρΐως, in Lexico suo praestantissimo altum egit 
silentium. H. Stephanus άερίως et ενυδρΐως praetermi
sit, sed αΐ&ερΐως ab eo in Indice Thesauri affertur αμάρ
τυρης: — ,,Αΐ&ερΐως, pure et munde instar τών αί&ε- 
ρΐων, quae terrenis sunt puriora: in Lexico meo veteri 
itidem exponitur χαΟαρώς.^

„Plutarchus [de Is, et O. c. 12.] docet apud Aegy- 
ptios festum ΙΙαμυλΐων simile fuisse τοίς Φαλληφορίοις 
Graecorum. Sed horum sacrorum (an scelerum) aucto
rem Graeci laudare possunt Apollinem suum, qui sci- 
ecitantibus Methymnaeis respondebat

—— Λίε&ΰμνης ναέταις πολύ λωϊον ίσται, 
φαλληνόν τιμώσι Αιονυσοιο χαρηνον»

Conservavit oraculum istud Theodoretus, 10. ad Grae
cos, e Porphyrio; quo loco idem Porphyrius disputa- 
rat contra hujusmodi ritus, ut qui maxime officerent 
animarum puritati.“ Galeus ad Iamblichum de Myst. 
p. 195. Vocibus φαλληνός et φαλληφόρια caret H. Stepha- 
ni Thesaurus.

Obiter moneo, voc. κριόπρωρος, cujus mentio facta 
est in prima hujusce Epistolae sectione, ubi e Schol. 
Platon, locum de Phrixo et Helle laudavi, occurrere et 
ap. Schol. Apollon. R. I. 256., ” Evtot δέ φασιν, Φρίξον ini 
κριοπρώρου σκάφους πλευσαι, notante Schaefero ad Apol
lon. R. p. 29.

Idem Schaeferus ibidem p. 265. dicit: ,, Adverbium 
17 *
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ρωιιαλέως adde Lexicis e Themistio p. d. Hard.* 4 
Vox reperitur ap. Suidam: Ρωμαλέος' ισχυρός' nat ρω- 
μαλέως, ίσχυρως, επιρρηματικός. Photius: Ρωμαλέως' 
ίσχυρως.

Suidas: Ρωγαλέον' διερρωγος, διεσγισμένον' — Κα- 
τεό" τά δια του αλέος «πα τριών παοαγονται μερών. από 
ονόματος, ως δείμα ,*  δειμαλίος. από ρήματος, οίδω, οι
δαλέος- από επιρρήματος, ρΐμφα, ριμφαλέος. καί παρο
ξύνονται. σεσημείωται τό δαιδαλεος ό ποικίλος, καί κονισ- 
οάλεος. Ex his vocc. ριμφαλέος (Etym. Μ. pag. 155, 24. 
2θ2, 7·) et οιδαλέος praetermisit Η. Steph. Etym. Μ. pag. 
262, 2.: Νήφω, νηφαλέος. De voc. νηφάλιος bene egit Η. 
Steph. Thes. II. lOdy., at νηφαλέος et νηφαλεότης non 
agnoscit. Schneiderus in Lex.: .,Νηφαλέος, und νηφa- 
λεότης, ή, s. νηφάλιος.“ De forma νηφάλιος dubitavit 
Altjertius, qui ad Hesych. v. νηφάλιοι scribit: „Suid. 
Νηφάλιος’ d οώφρων: an νηφάλιος ?“ Suidas-: Νηφάλιος' 
d άώφρων’ καί νηφαλέα, θηλυκόν. Zonaras: Νηφάλιος' ο 
γρήγορος. Νηφάλιος’ ό σώφρων. Νηφάλιος' άγρυπνος, 
διορατικός , ζέων τω πνευματι' ο Αποστολος' νηφαλεον' 
σωφρονα, κοσμιον. Conf. Phavor. 1 Tim. III. 2. νηφαλέος 
per ε scribitur etiam V. 11. et Tit. II. 2. Schleusnerus in 
Lex.N.T. νηφαλέος et νηφάλιος agnoscit. Theodoretus et 
Theophylactus, ut e Thes. Ecclcs. Suiceri apparet, ad 
haec Apostoli loca habent νηφάλιος. Glossae Labbeanae: 
Νηφαλέος' sobrius. Νηφαλεότης' sobrietas. Νηφάλιος' 
sobrius. O. Adv. νηφαλέως praetermisit H. Steph.; prae
termisit quoque Schneiderus. Aretaeus deCaus. et Sign. 
Morb. diut. I. 6. p. 52, 10.: ξυντελέσαι δόμον νηφαλέως. 
Glossae Labbeanae: Νηφαλαιος' ο απέγων οίνου, abste- 
nis, sobrius. Νηφαλαίοις' sobriis. Ρ. Voc. νηφάλαιος 
Lexica II. Stephani et Schneideri ignorant. Suicerus 
in Thes. Eccles.: ,,Veteres Glossae, Sobriis, νηφαλΐοις.^1 
Sed Glossae Labbeanae, ct Lat. Gr. ct Gr. Lat., habent 
νηφαλαίοις. H. Steph. Thes. II. p. io56, f.; ,,Νήφις, ιως,
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sdbrietas.‘e Schneiderus quoque affert.
Hesych.: Νηψιως' νουν*χίιας.  Pro νψμεως Is. Vossius le
git νίψιως, quod habet Codex Hesychii Marcianus, teste 
Schow. Haec glossa, quae inter additamenta a librario 
ingesta numerari potest, pertinet ad Chrysostomi Ho- 
miliam contra zinomaeos T. VI. p. 425. a Suicero Thes. 
Eccles. v. νηφάλιος laudatam: '.Επί των πλίόντων, καν ά- 
παντις κα&ιΰΰωοιν^ ό de κυ^ρνήτης έχρηγορως y μόνος, ου- 
δεις eori κίνδυνος, της νηψιως της exeivov καί της τέχνης 
αντί παντο)ν άρκοΰοης τω πλυίω.

Codex Hesychii Marcianus, teste Schow.: [Νιφά- 
λιος' ευγρηγορος τον νουν.] ,,Νιφαλιος pro νηφάλιος: voc. 
ιυγρήγορος Lexica ignorant.‘f Voc. ιυγρηγορος non agno
scit Schneiderus.

Voc. vovveyeia praetermisit H.Steph. Thes.: Schnei
derus in Lex. affert άμαρτύρως. Hesych.: Νίψεως' νουν- 
(χ/ίας. Zonarasi Νουνίχης' συνιτός, φρόνιμος· καί Νουν- 
ΐχιια.

■ ■ ' ο ' rmyhn 'r,- w .
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V.

Salmasius in Solin. ρ. 684.: — „Congeneres eunt aros 

et dracunculus: Graeci vocant δρακόντων: Theophra
stus δρακόντειου άρον, i. e. serpentinum arum: Pha- 
nias *),  δρακόντειου, o tvioi άρον· Sic enim multa no-

♦) ,,Φαινίας, sic h. L Ms. A. ut fere constanter alibi, non. 
Φ'ανίας. Paullo post vero, ubi in eodem codice Φανίας scri
bitur sicut in editis, librarii incuria id admissum videtur, 
CeterUhi et haec Scriptura passim cum ap. Nostrum, tum 
ap. alios occurrit auctores.“ Schweigh. ad Athen. IX. 371.: 
’ΕπεΙ δε αρου Ιμυημόνευοεν ο' Νίκαυδρος, προςαποδοτέον 
ότι Φαινίας έν τω προειρημένιρ βιβλίω (Περί Φυτών) γρά
φει .ούτως" δρακόντιου, δ έυιοι άρον αρωνία. De voce 
αρωνία haud satis certum, quid statui debeat. Salmasius 
pro δρακόντιον, quod edidit Schweigh., habet δρακόντειου: 
nullam lectionis varietatem in Mss. notavit Schweigh. No
tanda est vox προςαποδοτέον. Verbum προςαποδΐδωμι, in
super do, addo, item reddo, H. Steph. in Indice Thesauri 
habet, sed nec in Thesauro, nec in Schneideri Lexico ulla 
stabilitur auctoritate. Nom. προςαπόδοαις, de quo bene 
egit H. Steph., praetermisit Schneiderus. Zonaras: Προς- 
αγωγικόν’ προςκομιατικόν. Et προςαγωγικός, et προςκομι- 
ΰτικός Lexica Η. Stephani et Schneideri ignorant. Ceterum 
,-,arum κολοκάαιον a Cypriis vocatum notat vetus auctor au- 
ctuarii ad Dioscoridem; νδρου τό καλούμενου παρά Σύροις 
λοΰφα, οί μεν άλιμον, οϊ δε δύμον, οί δε δρακοντίαν, ο 
οί Κύπριοι και κολοκάΰιου λέγουοι. Et sane cum vox κολο- 
κάοιον Graeca sit, idque significet quod diximus (parvam 
et curtam lacernam) , omnibus plantis , quae latissima ha
bent folia, ut arum, et nymphaea, et faba Aegyptia, po- 
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mina herbarum ab antiquis enuntiata παραγωγικως, re? 
centiores ΰποκοριοτικως extulerunt. Σμϋρναον veteribus, 
σμΰρνιον posterioribus Graecis: Κενταύρίίου priscis, xev- 
ταυριον. Ita δρακόνταον ίίρον olim appellatum, i. e. dra- 
continum arum, et absolute δρακόντίίον, sequens aevum 
άρακόντιον dixit, unde Latinis dracunculus. Ita Plinio 
vocatur: nescio quare melius- dixissetdraconteum^ nec 
enim κΐνταυριον centauriscus est, aut parvus centaurus, 
sed centaureum. Graeci recentiores δρακοπίαν πόαν eam 
herbam dixere, unde infima Latinitas draconteam her- 
bantelizm. appellavit. “ Iterum Salmasius de Homonymis 
Hyles latricae p. 193.: ,,Νυμφαιΰριον est ύποκορι,ΰτικον a 
νυμφαία, ut σκιλλάριον*)  ap. Aetium, parva σκίλλα. Vulgus 
Graeciae ejusmodi diminutivae formae vocabulis gaude
bat, ex quibus pleraque Arabica efficta, ut secancur 
ab σκψκάριον, et similia, quae alibi observabimus/4

test impertiri.44 Salmasius in Solin. p. 682, g. Syriaca voce 
λονφα carent Lexica H. Steph. et Schneideri, quae nihil 
monent de hac vocis κολοκάβιον significatione ap. Cyprios.

♦) Vox ακώΖάφίον Lexicis H. Steph. et Schneideri est ignota.,

**) Bene Festus: ,,Hilum putant esse, quod grano fabae ad
haeret, ex quo nihil et nihilum.li Grammatici, qui negant, 
non satis attendisse videntur ad Plauti locum Aul. V. 1. g,. 
Lye. Quid reperisti? Str. Non quod pueri clamitant In faba 
se reperisse, i. e. ne existimes, rem nihili, puta vermicu. 
Ium, quem Midatu vocant, me reperisse. Quandoquidem 
faba ipsa pro re nihili usurpatur, quid mirum, si hilum, 
minutum illud, quod grano fabae adhaeret, sumatur pro 
minimo ? .

- t - - » ·

H. Steph. Thes. II. 4;5.: — ,,Κί/άμιον, fabula, ut 
Plautus forma diminutiva vocat [Stich. V. 4-8. Hoc Qon· 
bivium est nucibus, fabulis, ficulis.}. At fabulum 
Gellio [IV. 11. Opinio vetus falsa occupavit et conva-. 
luit, Pythagoram philosophum non esitavisse ex ani- * **) 
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malibus^ itejn abstinuisse fabulo , quem κύαμον Grae
ci appellant. Paulo post fabam appellat.] idem est 
quod faba, ut ex praecedentibus liquet. Eustathius 
scribit orientales populos suo tempore κυάμους vocasse 
κυάμια, diminutiva forma.‘‘ Voc. κυάμιον praetermisit 
Schneiderus,

Σπλαγχν ίδιον. Hoc vocabulum, quod H. Steph. in 
Thesauro suo, ut et Scottus in Appendice, praetermisit, 
Schneiderus affert άμαρτύρως. Diphilus in Insatiabili 
ap. Athenaeum IX. 5?o.:

'Ραφανος λιπαρα, σπ λ αγχνΐδια πολλά, σαρκία.

Ephippug in Geryone ap. Athen.IX.070.:

ΠνΙγίΐν τι παγίων άρνίων στη&υνια, 
Τίλλειν τε φάττας και κΐγλας όμοΰ σπίνοις, 
Κοινί] τε χναύειν τευΘμσιν μηπίόια.

Voc. στη&ύνιον Schneiderus in Lexico affert άμαρτύρως. 
De eo H. Stephanus in Indice Thesauri sic scribit: —· 
,,Στη&ύνιον, ον, τό, medium pectoris, q. d. pectuscu- 
lum. v. 1. ex Poli.: sed in iisdem est στη&ίδιον pro pe- 
ctusculo.“ J. Pollucis locus occurrit Lib. II, 4, 162.; 
Των δε στηθών τό μέσον , στη&ύνιον. Στηίϊΰνιον est vera 
lectio, ut e Seberi, Kuhnii, et Jungermanni notis li- 
quct. Casaubonus ad Athenaei locum: — ,,Στηϋηιιου 
ap. Pollucem per in secunda syllaba, medium est pe
ctoris: στη&ίνιον in Etym. [p. 727, 23.: Στιϋίνιον' ύπο- 
κοριστικως μίρος τί τοΰ στη&ος], perperam: at στη&ηνια 
hic per ν recte, pectuscula agnina: frequens dictio ap. 
Septuaginta, ut [Exod. XXIX.] Levitici cap. VII. et VIII. 
ac X.“ Hesychius v. στίβος : Τό υπό τους ποδων δακτύ
λους στηΟήνιον. De hac significatione tacent lexicographi. 
Schneiderus στηΰίδιου affert άμαρτύρως, necdum ullum 
vocis istius exemplum vidi. Phrynichus Ecl.: Στη&ύ- 
viov oqviViQv λίγουσι τινες ούχ νγιώς' εί γάρ χρη ύποκορι- 
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οτιχως λιγ^ιν, (λι’γί) στηϋ ίδιον*  d & οΰκ ιστιν υποκοριστι
κόν, πο&ίν ιίςικώμασε και τοΰτο το κακόν τί] τών Ελλήνων 
τρων^', Bene monet Phavorinus, ut et Zonaras, στηΰύ- 
νιον et medium pectoris, et υποκοριστικόν esse. InEphip- 
pi versu esse υποκοριστικόν, e sequentibus verbis liquet, 
ubi habemus σηπίδια. „Triplex scriptura vocis, στη&Ι- 
νιον, στη&ήνιον, στη&ΰνιον. Si sit diminuti va, στη&ιδιον 
sine dubio praestat: si non sit diminutiva, scriptura 
triplex potest esse bona, praecipue hic in όρνιϋίφ. Στη- 
Μινιόν, sit a στη&ος et ίνίον, pars pectoris, cui nervi ad
haerent. Στηϋηνιον, a στηϋος et ηνίον, pars pectoris, 
quae alias partes pectoris ligat et fraenat. Στηθΰνιον a 
στη&ος et ΰνίον, pars pectoris, quae vomeris instar est: 
ΰνις et ϋννις scribitur: ad istam διττογραφίαν accederet 
στη&ΰννκιν, quod pro στη&ήνιον et στηϋΰνιον est ap. Pol
lucem in Libris quibusdam. Et hoc postremum praeci
pue pectus aviculae respiceret. Cogitandum: Phryni- 
chus hic, ut vides, de diminutione dubitat, et istas 
suspiciones nobis suggerit. Articulus etiam a prima 
editione exulat.“ Pauw. Cf. Sturzium de Dialecto Ma- 
ced. et Alex. p. ig4.

Quod ad voc. αηπΐδιον attinet, H. Steph. in Ind. 
Thes., ut et Schneiderus, affert άμαρτύρως: ,,Diminu- 
tivum σηπίδιον, sepiola, ex Aristot. Anim. V.“ Schnei-. 
derus σηπιδάριον, et σηπίον, quibus caret H. Stephani 
Thes., affert άμαρτΰρως. De v. σηπιδάριον vide Scottum 
in Appendice.

Τίυϋ Ιδιον Lexica H. Stephani etSchneideri, et Scot- 
ti Appendix, ignorant. Athenaeus VI. p. 269. e Pherer 
crate in Persis;

Φυλλοροήσιι, και τΐυ&ιδίοις 
*Λπαλθΐς, κίχλαις τ άναβραστοΐς·

Ήδνσμάτιον Lexica Η. Stephani et Schneideri, et 
Scotti Appendix, ignorant. Athenaeus VI. p. 268. e Te- 
leclide in Amphictyonibus:



^66 Ε. Η. Β Α R Κ Ε R I

ΉδυσματΙοις χατάπαστα·

Κασιον Graecos usurpasse, ex etymologia vocabuli xo- 
λοχάσεον apparet. Quia Lexicagraphi de voce χοίοχάβια 
s. κολοκάσιον nimis jejune, vel minus recte exponunt, 
idcirco nobis placet pauca loqui et de multiplici ejus 
sensu et de etymologia.

ι. Κολοχάσιον proprie est parvus χάσης, i. e. par
va vestis coaetihs. Hinc

2. Kolonaala, nomen Minervae, Athen. III. init, 
«ort d’ tv Σιχυωντ Κολοχαοίας Αθήνας Ιερόν. „Quam ve
hementer errat, si quis putat ab Aegyptia colocasia hoc 
cognomentum invenisse : a curta ac succincta veste, qua 
amictum fuit ejus simulacrum, ita nominatam esse pa
lam est.“ Salmasius in Solin. p. 679. Hoc monuitPal- 
merius Exercitt. in Auctt. Gr. pag. 488. seq., notante 
Schweigh. Cf. Coelii Rhodigini Lectt. Antiq. IX. 12.

5. Hinc κολοχκσία notat ,,folia fabae Aegyptiacae, 
quod exiguas lacernas amplitudine sua imitarentur/*,  
notante Salmasio in Solin. p. 679.

4. ,,Inde et κολοκασζα stirps tota [vel caulis] appella
ta est,“ notante Salmasio ibid. Ap. Martialem VIII. 55. 
.Lenta minus gracili crescunt colocasia filo, colocasia 
eunt caulis ipse, ut ostendit Salmasius p. 680. ,,Hanc 
e Nilo metunt, caule, cum coctus est, araneoso in 
mandendo ( Plin. XXI. 15.): notabis hic, non radicem 
mandi, sed caulem: radix ipsa in fundo Nili: caulis 
demetitur e Nilo ac caeditur, manditurque, non autem 
radix evellitur. Caulem quoque esitari solitum trade
bat Claudius Julius in Phoenicicis: χολοχάαιον μέντοι κα- 
λοΰοί την ρίζαν, τό ό' υπεραε^οχός κιβώριον όψιν ηόεΐαν εδω
δίμους τε τάς φλέβας παρεχον Λίγυπτίοις. Non dicit radi
cem , quae colocasium vocabatur, in cibos admissam 
ab Aegyptiis, sed ciborium edules venas ac fila prae-
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buisse. Κϊβώριον vocat caulem ipsum, efquicquid ex 
radice surgit, ac supereminet aquis/*

5. ,,Alii radicem ita nuncuparunt, quasi praeci
puam partem plantae: ut σίλφιον Graeci radicem laser- 
pitii proprie dixerunt, quum tota planta sic vocaretur.“ 
Salmasius ibid. Athen. III. init, ρίζας δί λίγα Νίχανδρος, 
τά ύπ ’ Λλιξανδρύων κολοκασία καλούμίνα.

6. Usurpatur pro integra planta, ut ap. Plin. XXL, 
15. „In Aegypto nobilissima est colocasia, quam cya- 
mon aliqui vocant/*

7. Salmasius colocasia in plurali accipit pro flore 
Aegyptiae fabae (Virg. Ecl. IV. 20. Mistaque ridenti 
colocasia fundet acantho}, quasi colocasia, ae, 
et colocasium habeant diversas significationes: haec, 
planta ipsa; illud, flores. Sed lexicographi Latini, 
ac. Faber, Forcellinus, et Gesnerus nullam distin
ctionem faciunt inter colocasiam et colocasium. In 
Virgilii loco certe intelliguntur flores. Nam coloca
siae flores ad corollas a juvenibus expetebantur, ut Ni
cander ap. Athen. III. Σηίΐριιας κύαμον Αιγύπτιον , οιτρα 
'&ίρίΙης 3'Λν·&£α μίν στίφάνους άνύ$ς. ,,Flore^ colocasii/  
ut ait Salmasius ad Solin. p. 679., „non fuerunt in usu 
corollarum Alexandri Magni aetate; nam nullam eorum 
facit mentionem Theophrastus/· Servius in loco Vir
gilii notat, ,,herbam colocasiam post devictam ab Augu
sto Aegyptum innotuisse et poetam dicen^Q, fundet, 
abundantiam Horis ostendisse/

*

*

„ Radicem fabae Aegyptiae colocasiam vocatam 
passini memorant Graeci, sed quod notandum est, 
Theophrasto omnes recentiores. Dioscorides, ρίζα δέ 
ίπίστι παχυτέρα καλάμου, βίβρωΰΚΟμΐνη ιφ&ή τί και ωμη, 
κολοκαοία καλούμενη. Nicander Dioscoride antiquior ejus 
meminerat. Athenaeus de faba Aegyptia, allatis Nican
dri versibus, ρίζας λΐγιι> ΙΝίκανύρος τά ύπ Άλίξανδρύων 
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κολοκάσια καλούμενα. Versus ibidem subjicitur ex eodem 
auctore, Και κυάμου λε’ψας κολοκάσιον εντμη'ξας τε. Poste
rior igituy haec appellatio aetate Theophrasti, et a Grae
cis videtur Alexandrinis manasse. Nam ut idem Theo
phrastus meminit loti radicem κορσΐον vocari, ita etiam 
radicis fabae Aegyptiae nomen minime tacuisset. Ergo 
vocabulum hoc Graecum , et a Graecis , qui in Alexan- 
dria habitabant post Alexandri tempora, procusum. 
Eleganter facta haec dictio propter magna et lata folia 
hujus plantae. Graecis καβής est tapes, vel amphitapos. 
Hesych. κασάς' άμφετάπης και πιλωτά'. Arcadius Gram
maticus, Κασης' τό πιλωτόν ιμάτιον, περισπαται: ergo le
gendum κασης, aut κασας ap. Hesych. Pro chlamyde 
equestri etiam legitur ap. Xenoph. Κ. Π. VIII. (5, 5.), 
χιτώνας μεν τουτουσι τοΐς των δορυφόρων ηγεμοσι, κασάς δε 
τους ίφιππείους τοΐς των Ιππέων ηγεμόοι δός — paulo post 
Sequitur, νΰν γοΰν φέρω τώδε δύω κασα, τον μεν σοί, τον 
δεάλλω, et statim, έκ τούτου δη ο μεν λαμβανων τον χβ- 
σαν. Ubique sic scribendum, auctore Arcadio. Pollux 
κασάς interpretatur εσΟητας εϊλητάς [VII, 68. Κάσσας δε 
Ιππικούς Ξενοφών ε’ίρηκεν έν τη ΙΙαιδεία * οι δ είσίν έσύητες 
ειληται]: an πιλητάς apud eum scribi debet? Ήιλητόν et 
πιλωτόν Graecis idem. Vetustiores magis dixere πιλητόν 
Λπιλεΐν, quod est condensare et cogere; coactilia sic 
vocarunt, sive ex coacta lana vestes. ΓΓΐλος quoque 
Graecis, i. e. pileus ex lana coactili densatus: unde m- 
λυς iGraece dictus άπό τοϋ πιλεΐν. Ergo et κασάς similiter 
lacerna equestris ex lanis coactis facta. Fabae Aegy
ptiae folia Theophrastus vocavit πίλους, non tantum ab 
amplitudine, etsi hoc etiam, sed et a qualitate folio
rum , quae carnosa sunt et spissa. Inde et κολοκάσια 
quoque posterioribus appellata ab eadem ratione. Nam 
κασας vestis coa( tilis. Ab illo Latinum haec casa de 
parvo tugurio. Ό κασης, haec casa, ut ό χάρτης, 
haec charta. Ita togam tam pro tecto, quam pro pe- 
ste, qua corpus tegitur, dixere. [Non. Mare. ap. Gotho- 
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fredi Auctt. L. L.: ,,Toga dicitur et tectum: Titinn. 
Gemina: Syrus cum scorto constituit ire, claves illico 
abstrudi jubeo, rusticae togae ne sit copia, id est 
tecti“] Sed et casula diminutivum vestis cucullata 
apud Latinitatis infimae auctores, ut Isidorum et alios. 
Ut inde liqueat, τό πρωτότυπον significare vestem, ab illo 
sc. Graeco κασης. Apud eosdem κάσας etiam dicebatur 
pro veste: Arcadius, τό di κάσσος από του χασος γίνίτατ 
κα α πλεονασμόν του σ' εστι δε είδος τινός ϊ ματιού οϋτω κα
λούμενου'. Hesych. χάσσος' ιμάτιον παχύ και τραχύ περιβο- 
λαιον. Inde compositum κολοκάσιον, quod significat par
vum κασήν, vel parvum κάσον, quasi κολόν κάοιον. Nam 
κυσιον etiam dirninulivum a κασης. Sic καλόχυμα [Ari*  
stopb. Equit,], μικρόν κύμα [ut Schol. explicat], quasi 
κολοβόν κΰμα. Ita et κολόσταΟμος, parvus σταθμός: He
sych. έπαιλιν έχουσαν καταβατόν τόν πυλώνα. Hinc ele
gantissime Alexandrini fabam Aegyptiam nuncuparunt 
κυλοκασΐαν, quod eius folia instar essent των κολοκαοίων, 
i. e. parvorum tapetium, vel curtarum lacernarum, ab 
amplitudine sc. Theophrastus folia fabae Aegyptiae πί
λους vocat, et pileis Thessalicis comparat; παραφΰεταε· 
di φύλλα μεγάλα παρ έκαστον τών κυάμων, ών καί. τά μ*γί-  
&η πίλοι Θιτταλική έοτκε: et paulo post, συντρίψαντι δέ 
έκαστον των κυάμων·, φανερόν εστι τό συνεστραμμένο*,  έξ 
ου γίνεται η πίλος. Eadem prorsus de causa Latini per
sonatam vocavere mantijolium, ab amplitudine folio
rum, quae cucurbitae foliis similia sunt: Apuleius in 
Herbario: Itali personaciam, alii dardanam, alii 
mantifolium. Sic Hispani hodie colocasium vocant 
mantum nostrae dominae, propter amplitudinem folio
rum ejus. Mantifolium idem prorsus quod κολοκάσιον. 
Nihil verius igitur quam κολοκάσια dicta esse folia .fabae 
Aegyptiae, quod exiguas lacernas amplitudine sua imi
tarentur. Inde et κολοκάσια stirps tota appellata est. Alii 
radicem ita nuncuparunt, quasi praecipuam partem 
plantae. Ut αΐλφιον Graeci radicem laserpitii proprie 
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dixerunt, quum tota planta sic vocaretur/*  Salmasius 
in Solin. p. 678· Quod ad casam attinet, haec nota· 
vit G. J. Vossius Etym. L. L. in v. Casa: ,,Isidori et
iam aetate ΰποχοριστιχώς casulam dixere, non tantum 
pro parva casa, s. tuguriolo, sed etiam pro cucul- 
latae vestis genere: unde Vetus Vocabularium: Ca- 
sula etiam dicitur vulgo planeta presbyterorum, quod 
instar parvae casae totum hominem tegit.“ M. Apo- 
stol. Lex. MS. Gr. Lat. ap. Alberti ad Hesych. habet, 
Κάσας' genus vestis. Scribitur ab Hesychio κάσα?, ut 
et a M. ApostoL Lex. MS. Phavorinus habet κάσσας, 
per duplex σ, ut J. Pollux VII, 68. Salmasius, ut vi
dimus, scribi jubet χασά?, aut χάσης, et ait: ,,ό χάσης, 
haec casa, ut J χάρτης, haec charta.**  Auctorem af
fert Arcadium Grammaticum: Κασης' τό πιλωιου ιμά- 
τιον, πιρισπάται. Η. Steph. Thes. Ind. scribit χάβας. 
Schneiderus agnoscit χάσας, χάσης, χασάς. „Pro man- 
tela, etiam hoc mantelum, et hoc mantele, mante
lis protulerunt. Eodem plane modo quo haec gau
sapa, hoc gausapum, et hoc gausape enuntiarunt, 
cum hanc gausapam solum dici debere ratio evince
ret. Nam Graecum erat d γαυσάπης, Lat. haec gau
sapa, ut d χάρτης, haec charta, d χοχλίας , haec 
cochlea, d ίρμάς, haec herma,**  Salmasius in Tre
bellium Pollionem p. 289. A χάσης est χάσος, vel «άσ
σος. Idem Arcadius: Το δί χάσσος, άπό τον χάσος γί- 
νιταί, χατα πλεονασμόν τοΰ σ*  ΰσττ δί είδος τίνος ιματίου 
οΰτω χαλουμΐνου. Vocem χάσος, vel χάσσος praetermi
serunt Η. Steph. et Schneid.

Praeter χάσος, vel χασσός, Graeci χασόν, vel χασσόν 
usurparunt. Hesych. χασσόν' ίμάτιον, παχύ χαι τραχύ 
πιρι3όλαιον. Voc. χασσόν agnoscit Schneid., sed Η. 
Steph. praetermisit.

Diminutivum χάστον Graecos usurpasse, secundum
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Salmasium, ex etymologia vocis κολοκάσιον apparet. 
Vox κάοιον nullum in H. Steph. Thes. e.t Schneid. Lex. 
invenit locum.

Infra dicit G. J. Vossius, neminem veterum κασας 
usurpasse praeter Xenophontem in Persicis. J. Tou- 
pius Emendd. in Hesych. T. IV. pag. 5ιό. ex Agathar- 
chide ap. Photium Biblioth. p. 1555·. affert: Στολάς γάρ 
αύτυις τι καί τοΐς ίπποις άνέδωκε πιλητάς, ας οι κατά χω- 
ραν έκιίνην προσαγορίΰουσι κασάς, ώστί πάν κρνπτΐΐν το 
σώμα, πλην των οφ&αλμων· Quod bene notandum est; 
nam Agatharchides vocem κασάς manifeste facit per
egrinam.

Kuhnius ad Pollucem 1. c. ab Hebr. ηδΰ, texit. 
et G. J. Vossius Etym. L. L. ab eadem voce Hebraea 
derivat. „ Nempe/*  scribit G. J. V., „qua ratione a 
tegendo dixere togam, ea chlamydi quoque ab Orien
tis voce, quae tegere notet, nomen impositum sit: 
quod eo verisimilius, quia κασάς pro lacerna nemo 
veterum dixerit praeter Xenophontem in Persicis, ut 
videri possit vox esse ab Oriente accepta.4* Et H. 
Stephanus Ind. Thes. scribit: Forsitan est Persicum 
vocabulum.“ Notandum quoque est, voc. κάς ap. Cy
prios fuisse i. q. δέρμα, auctore Hesychio, qui habet: 
Κάς’ Κύπριοι, αντί του καί' οί όί δέρμα. Voc. κάς omi
sit Η. Steph., ut et Schneid. Forte ab eadem, e qua 
κασάς derivatur, orientali origine illud κάς venit, quod 
quidam mutare volunt in σπέρμα, quia καΰον est σπέρ
μα in Wolf. Anecd. IV. 25. Albertiue, qui nihil mutat, 
refert ad Hesych., ubi κώς per δέρμα exponitur, et ad 
κάσσυμα, quod per idem verbum interpretatur. Certe 
κάσσυμα a Nic. Myrepso το δέρμα dici notat H. Steph. 
Thes. Ind. Sed ab eodem fonte, e quo κάς ap. Cyprios 
et κασάς fluxerunt, κάσσυμα non manavit. Κασσυιιν 8. 
καττύιιν, β quo venit κάσσυμα 8. κάττυμα^ et κασους s. 
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καττύς (quod praetermisit Η. Steph. ', , non est derivan
dum e peregrina voce, sed ab antiquo verbo g/w, suo, 
et praepos. κατά, id quod clare docet G. J. Vossius 
Etym. L. L. Ut Graeci dicebant χαμμΰιν pro καταμνειν» 
sic χασσύειν, s. χαττΰΐΐν usurpabant pro κατοσΰιιν. Anti- 
atticistes p. 100. Bekk.: Καμμύίΐν ου qaoi tifiv λίγειν, άλ
λα χαταμΰίΐν. (Formam καμμύειν minus elegantem esse, 
ex hoc loco liquet; Salmasius pro barbaro habebat, sed 
bene ait Schaeferus ad Bosium de Ellips. Gr. p. 227. ed. 
Oxon.: „Forma χαμμυειν cur barbara dicatur, me fa
teor non intelligereet Xenophontem Κ. Π. VIII. j. 
27. scripsisse bene suspicatur χαν χαμμίων βάλι,ς: nam 
„certum est et doctis omnibus notum, plurima verba 
eum , quae κοινά vocant Grammatici, libenter usurpas
se, posthabitis iis, quae Attici sibi vindicarent/4 notan
te Porsono Not. brev. in Xenoph. Anab. p. XLI. Confe
rendi suntBastius et Schaeferus ad Gregor, p. 586. ubi ex 
Orione affertur άνακαμμΰαι, quo composito lexica ca
rent, et Sturzius de Dial. Alex. p. 173.) Hesychius: Λα- 
oxava' κασσΰματα. Voc. χάσκανα, quod praetermisit 
Schneiderus, ab eadem radice forte venit, e qua deriva
tur χασια, quod Hesychius exponit per χα&ιδρα, et quod 
Steph. mutare vult in χαοάλα. Voc. xaoia praetermise
runt H. Steph. et Schneiderus.

In Agatharchidis loco, quem nemo praeter Tou- 
pium laudavit, notanda sunt verba, οτολάς αΰτοΐς τε 
καί τοΐς ϊπποις άνίδωχι πιλητάς, άς οί κατά χωράν εκείνην 
προςαγοοεΰουσι χασάς. J. Pollux VII. 68. ad Agatharchidis 
verba respexisse videtur: Κάσσας de ιππικούς Ξενοφών 
είρηκεν εν τη Παιδίΐς.' αί ό είοΐν εσβήτες εϊληταί. Pro 
ιίληται Salmasius 1. c. legit πιληται, et rectissime legit, 
ut ex Agatharchidis verbis liquet. De hac emendatione 
nihil monent Pollucis Editores. Jungcrmannus pro εί- 
λιται, quod vulgo editur, legit είληταί, convolubiles, 
et Kuhnius είλικταί. Sturzius, quem Agatharchidis lo
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cus praeteriit, post Kuhnium, sic vocem explicat ia 
Lexico Xenophonteo; — ,,Videtur fuisse vestis crassa 
et ampla, et equitantibus usitata, quae post usum ite
rum convolvi solebat, vel quae solebat in equo stcrni,“ 
Fallitur Sturzius, dicens, ,,Salmasius ct alii legi Vo- 
lunt πιλωταί:“ Salmasius legit non ηιλοιται, sed ndqtcd, 
et addit, ,,Πάητον et πιλωτυν Graecis idem.u

„Vetus auctor Claudius Julius ΐι> Φοινικικής sub no
mine κολοκάσιον dracontium arum plane describit ap. 
Stephanum in v. "Λκη, quo loco omnes libri scribunt 
χολοσάιιον, non χολοχάσιον. Fortasse scripserat κολοαά/ιον, 
quod idem est ac κολοκάοιον. A latitudine foliorum hoc 
nomen invenit, unde et mantifoliumLatinis appellata. 
Σάγος autem i. q. κασο?, maraum, vel sagum: sic xo- 
λοσάγιον et κολοκάσιον breve mantum significat, ut xo- 
λοκάννοι, breves κάνναι, quo nomine et improceri ho- 
munciones dicti sunt.“ Salmasius p. 924. H. Steph. vv. 
οΰγιον, χυλοσάγιον non agnoscit: sed Glossae Labbeanae: 
Σάγιον’ lodix. ,,Multa de colocasia habet Abdollatiph 
in Compendio Memorabilium Aegypti pag. 16. sqq. ed. 
Tubing. 1789. Ex Cod. Ms. editum ante erat aJos.Whi- 
te/ Memorabilia ista scriptoris Arabici Germanice, no
tisque illustravit S. F. Giinther Wahl a. 1790. In qua 
interpretatione agitur p. 65 — 76. Monet autem p.,66. 
esse vocem Aegyptiam antiquam compositam ex coi, 
convolvere, plicare, et casrh, arundo, atque hoc no
mine plantam optime sic appellari, uti patet ex ejus 
icone ap. Clusium Hist. Piant, rar. IV. 75. De ipsa re 
judicabunt botanici. Verum est, quod ait de vocabulis 
coi, ctcasch, arundo: vide La Crozii Lex. p. 5o, 55, 
54.“ Guil. Te Waterus in Jablonskii Voces Aegyptiacas 
ap. Scriptores veteres (Jablonekii Opusc. T. I. Lugd. 
Bat. i8o4. p. n3.).

Sed Salmasius de Homonymis Hyles latricae cap.
18
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CXIV.p. 19^· scr^bit: ,,Colocasia, (i. e. faba Aegyptia) ho
die culcas vocatur ab Aegyptiis, nomine ducto ex illo 
Graeco χολοκασΖ«, Radix est apud cos vulgatissima, fo
liis ari vel draconteae similis, vel etiam nymphaeae, ut 
inde constare possit, Graecos veteres ex loto Aegypti, 
colocasia, et alia exotica nescio qua planta fabricasse fa
bam illam Aegyptiam, cui folia nymphaeae proxima.“

Λιβαδιον. H. Steph. in Thes. et Schneiderus in Lex 
afferunt άμαρτύρως- Albertius ad Hesych. h. v. e Gloss, 
Mss. in Lib. Sapient, citat haec: Λημών' άν&οφόρον πε- 
δίον y ήτοι λφάδιον. Hero ap. Salmasium in Solin. pag.
431, vocat pratum λιβαδιον. 
centiorcs tantum repetitur.

Qn ms “J

<,».w t

Haec vox ap. Graecos re- 
■ i ' ;■ . ·,· Αλ
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VT ♦ 1.

S, sbrYnd-p 43 ,eOifrrni , .
equentia vocabula frustra quaeras in H. Stephani The

sauro, D. Scotti Appendice, ct J. G. Schncideri Le
xico :
?, . ^ : ΒίΠ ,qC ΟΊ9Η Λ ( . ,

Πρωτόμαχος. Ί A , rr v>
„ , ? Athenaeus IV. pag. 155.: — Εοικε δέΊΊυργομαχος. ) 1 °
πεποιησΟαι τό όνομα (μονομάχος) ουκ έκ του μάχη, «λλ*  έκ 
ρήματος τοΰ μάχεσ&αι μάλλον συγκεισ&αι * οπότε γάρ τό μά
χη συντιϋέμενον τό τέλος είς ος τρέπει, ώς έν τώ σύμμαχος, 
ΙΙρωτομαγος, επίμαχος, αντίμαχος, ηιλομαχον γένος έκ Γίερ- 
οέως παρά Πινδάριρ, τηνικαΰτα προπαροξύνεται * όίζότε δέ 
παροξύνεται, τό μάχεσϋαι ρήμα περιέχει' ώς έν τω πυγμά
χος, ναυμάχος, Αυτόν σε πυλαμαχε πρώτον, παρά Εΐησί- 
χόριο, οπλομάχος, τειχομάχος, Τίυργομαγος.

Χοιρακοι- Ί . , τ,7_ , I Athenaeus IV. pag. 170.: — Ουκ
Κυμιναν&αι. )

αγνοώ ύέ και περί Ληλέων α Απολλόδωρος ό 'Αθηναίος εέ- 
ρηκεν, ότι μαγείρων και τοαπεζοποιών παρείχοντο χρείας τοές 
παραγινομένοις πρός τας Ιερουργίας' καί ότι ην αυτοίς άηο 
τών πράξεων ονόματα, ΑΓαγίς, καί Γογγΰλος' επειδή τας 
μάζας (φηοίν Αριστοφάνης') ένταις Όοίναις δί ημέραςτρίβοντες 
παρείχον, ώσπερ γυναιξί, γογγΰλας μεμαγμένας. Καλοΰνταιδέ 
καί μέχρι νυν τινες αυτών Χοΐρακοι, καί Αμνοί, καί Αρτυ- 
σίλαοι, και Σήηαμοι, καί’Αρτυσίτραγοι, καί Νεωκοροι, και 
'έχβυβόλοι, τών όέ γυναικών, ΑυμινάνΌαι' κοινή δέ πάντες 
'Ελεοδΰται, δια τό τοίς έλεοίς ΰποδύεσ&αι, διακένουντες έν

18 *
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Φοιναις· ,.Νοη (quod Casaubonus ait) coquis suis 
Delios indidisse ista nomina, scribit ex Apollodoro 
Athenaeus, sed inter ipsos Delios frequentia illa nomi
na fuisse. Haud obscure significat nomen (άρτυα ίλαος) 
eum, qui pro populo cibos condit vel parat, Λρτυπί- 
τραγο; autem, qui τραχώματα, i. e. bellaria, parat. Com
mode h. I. admonuit Villebrunius, plurima ex familia
rum nominibus eis, quae inde a quartodecimo fere se- 
culo ad hunc diem in Europae populis oblinent, simili
ter ab opificiis vel artibus, quas profitebantur earum 
progenitores, originem duxisse.“ Schweigh. Voce άρ- 
τυσίτραγυς caret H. Stephani Thesaurus.

Κατάσχοτος. Epicharmus in Fabula Spe vel Pluto 
ap. Athenaeum VI. p. 206. a.

ιρπω d' όλιοθαζων τι και κατάσχοτος. 
^Κατάσκοτος tenui cum Grotio, vocabulum similiter 
compositum atque χατάσκιοζ (Eurip. Phoen.) et id genus 
alia. Όλισϋάζων, idem valens ac όλισ&αΐνων, a Casau- 
bono cum Heringa accepi. Notaverat H. Steph. Thes. 
Ind.: ,,όλιοθάζων affertur pro labens , sed άμαρτνρως.(( 
Hic puto fons fuerit', unde duxerit aliquis Lexicogra- 
phus, Stephano superior. “ Schweigh. Vulgo editur 
όλισθράζων τι: Grotius, όλιοθανΐων τι. Hoc verbum 
Schneiderus non agnoscit.

J. Toupius Emendd. in Suid. II. p. 558.: — ,,Lon
gus Pastor. I. p. Ο., Λρνμος ήν καί λόχμη κάτω βάτων, και 
κιττός ιπίπλανωμινος, και πόα μαλθακή, καθ’ ής ιχιιτο τό 
παιδίον. Ubi neminem non offendit illud κάτω. Scri
bendum proculdubio, κατάβατος, quae vox nova et ele- 
gantissima. Est autem λόχμη κατάβατος, locus dumis 
et spinis obsitus. Ejusdem formae κατάβατος, et κατά- 
δινδρος, κατάκισσος, et si quae alia. Ejusdem et κατά- 
χομος, crinita, quam vocem usurpat [Eurip. Bacch. 
1185. et] Pollux IV. 109.“ Doctissimus Schaeferus, in
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sua Longi editione (Lips. 18o5.), locum sic constituit, 
δρυμός ην, και λόχμη βάζων, de Toupii conjectura ni
hil monens.*)  Vocem κατάβατος non agnoscit Schneidc- 
rus. Voc. κατάκισοος non agnoscit H. Steph. Thes.: 
Schneiderus tamen agnoscit, et citat Anacr. 6. Κατακΐσ- 
σοισι βράμοντας Πλοκαμοις φέρονσα Ουρσονς· .,Κατακΐσοοισι 
conj. quidam ap. Steph., probb. Fabro, Metario, Pavo, 
quod recepere Flaid. Bruncqu. Analectt. Arg. i. 2. Deg. 
1. 2. Holst. Brig.: et sic legit jam Salmas. Hyl. latr. p. 
5. et Ερρ. I. 12. p. 2g. κατακίσσ»ισι βρνοντας Barn. Suartr 
p. 3o. κατά κισσοΐσι βρνοντας Lam. κατά κισσινοΐς βρέμον- 
■τας conj. Zeun. ρ. y.“ Fischerus, qui recte legit κατμ 
κισσοΐσι, et sic optime locum explicat:— ,,Λϊσσο? πλόκα
μοι sunt nexus, plexus, hederacei, vel simpliciter he
dera, quatenus plexa est: nam κισσός πλόκαμος dictum 
est pro κισσινος πλόκαμος, ut γυνή μαζός, pro γυναικείος 
μαζός , ap. Homer. II. ω, 58., ubi ν. Barnesius: et βυρ- 
coi κισσοισι πλοκαμοις καταβριμοντίς est virga, baculus, 
frondibus hederarum circumplicatus, hedera circum
fusus. Nam quia hedera vel levissime concussa som- 
tum edit, propterea &υρσοι dicuntur κκταβρίμοντίς, pro 
ηχουντίς, ob verbum χοριΰιι. Nam qui saltat, is corpus 
motitat, atque adeo κισσούς πλοκάμους, ita ut sonitum 
edant. Hesych.: Βρΐμΐι· ηχπ: add. Schol, Min. Hom. 
ad II. ξ, 5g6. Sic vero intelligitur, primum καταβρΐμον- 
τας elegantius verbum esse, quam βρΰονταςζ deinde nul
lo modo legi posse κατακΐσσοισι: nam κατάκισοος est he
dera tectus, hedera obductus (v. Salmas. ad Solin. p. 
620. et p. 826., et Hyl. latr. c. 5. p. 5. s.), non hede
raceus, ut vertit Barnesius, et ante cum Faber. Sed 
θύρσοι βρύοντίς κατακΐσσοισι πλοκαμοις nulli sunt.“ Ka- 
τάκισσος igitur, quod hoc unica auctoritate nititur, c

[♦) Vix digna erat Toupii conjectura, cpiae commemoraretur. 
Delendum enim fuit adverbium, ut natum e vocabulo se-
quente. G. H. S. ] 
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tertia Schneidcriani Lcxici editione, utpote vocabulum 
nihili, ejiciendum est. ♦)

Κατάλαμπρος. Hesych.: Κατάκαρπος*  πλούσιος. „Sic 
χατείδωλος urbs /Xthenarum ap. Luc. Act. (XVII. 16.), et 
κατάλαμπρον , inf. in ^εραυγές, et κατάλογον in λαλίστατου 
(sed vide ibi), et τόποι κατάδενδροι, et homo κατάσαρπος 
dicitur pinguis, carnosus.“ Sopingius. Zach. II. 4. K-<~ 
τακαρπος κατοικηοεται 'Ιερουσαλήμ άπό πλη&ους ανθρώ
πων, vel, ut alii legunt, κατακάρπως. Glossae Mss. ap, 
Albertium ad Zach.: Κατάκαρπος’ πλούσιος. Ms. Voss.: 
Καταπαρπως ' πλουσίως, συν εύϋηι 'ια πολλ^, quo adver
bio caret H. Stephani Thesaurus. (Obiter moneo, voc. 
χαταπάνεον, quod Hesychio est φίλτρον, Schneiderum 
praetermisisse.) Voc. κατάμπελος, ό, η , quod in Schnei
deri Lexico aftertur άμαρτύρώς, in H, Steph. Thesauro 
non reperitur. Strabo Geogr. IV. p, 271, c. χωράν ό’ t- 
χΟυσιν ελαιο^υτον μεν, και κατάμπελον.

*) Καταβόΰτρυχος. ,,Καταβόατρνχος, Suidae τα'ις &qi£l κεκα- 
λνμμένος, crinium cincinnis obtectus/4 Η. Stepb. Thes. Ind. 
Vox occurrit ap. Eurip. Plioen. 146., ubi Schol., Καταβό- 
ϋτρνγος · πν-κνονς κα&ειμένύς βοστρύχους. Schneiderus in 
Lex. exemplum ex Aristacn. Ep. II. rg. attulit, Σε γάρ τις 
νέος κΜταβόστρνχος έτι ίυ απαλή τή ύπηνη πάλαι πο^εΐ.

ίΠ0ΐΒ0630ν ΙΒ?Ι§Ι . ' ' #
Φιλαγων, Machonis Comici Epitaphium ap. Athe- 

A^eum VI. p.
Τω κωμωδογραφω, κονφη κόνι, τόν φιλάγοινα 

κισσόν ύπερ τύμβου ζωντι Μάχωνι φεροις' 
ου γαρ εχεις κηφρνα παλίμπλυτον, αλλ άρα τέχνης 

άςιον άρχαΐης λεΐιρανον άμηπεοαι.
τούτο ό' ο τιρέσβυς ερει’ Κέκρυπος πόλι, καί παρά ουρ ™Ή ·"·' *1\ειλ.ω

εστιν οτ εν ΛΙουσαις δριμύ πέ^υκε (ρυτόν. 
Hoc „Epigramma ex Anthol. Gr. post Reiskium in Jen- 
sianis pag. 1G6., inter Dioscoridis Epigrammata edidit 
Brunck. Analect, I. p. 5oi. num. 5o., suisque Animad
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versionibus illustravit Jacobs, Vol. Π. P. T. p. 4oo, sq. 
Quod ap. Athenaeum ante nos editum legebatur, φιλαοι- 
δον, id unde arripuerit primus Editor, nescio. Illud 
compertum habeo, in optimis nostris membranis id 
ipsum hic legi, φιλάγωνα, quod Vaticanus Anthologiae 
Codex unice agnoscit. “ Schweigh. „ Multum in his 
verbis inest elegantiae. Κηφηνις Graecis, ut ^t.fuci, 
homines ignavi, et fruges consumere nati. ΙΙαλίμπλυτον 
proprie vestimentum dicitur saepius politum et lotum 
a fullonibus, ac proinde nullius pretii. Simillime 
τρΐ{1ωνις appellabant senes effoetos et reipublicae inu
tiles. Euripides Autolyco (ap. Athen. X. 415, d.) — 

' Οταν δί προςπιση γήρας πικρόν, Τρΐβωνις ικβαλόντις οίγον- 
τις κρόκας/*  Casaub. ,,Quibus opportune Jacobs hanc 
observationem adjecit. ,,Plagiarii vero (hos enim κη
φήνας, fucos, appellabat vetustas) veterum dicta et in
venta quasi recoquunt, et plerumque in pejus mutata 
pro suis venditant.“ Igitur vocabulum παλΐμπλυτον, 
per enallagen quamdam, activa notione hic accipien
dum. “ Schweigh. Voc. παλΐμπλυτοςignorat H.Steph. Thes.

Άγκυλόκωλος. Archestratusin Gastronomia ap.Athen.
VII. p. 020.:

Μιλήτου κώμτ), Καρών πίλας αγκυλοκώλων.
„Quod vero αγκυλοκώλους Caras adpellat Poeta, id quo 
fundamento nisus membris validos interpretatus sitDa- 
campius, non exputo; quam tamen interpretationem 
non improbasse Casaubonus videtur. Placuit vero do
ctissimus Dutheil, monens, in deteriorem magis, quam 
in honorificam quandam partem accipiendum videri il
lud epitheton. Sane quidem, vel ipsum illud vulgatis
simum proverbium, in Care faciendum periculum, sa· 
tis declarat, non nimis honorifice de Caribus vel senti
re, vel loqui solitos ceteros Graecos. Quare, id quod 
'verbum de verbo sonat, curvipedes interpretatus sum.0 
Schweigh.
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Χιναρηφάγος. Jubae Epigramma in Tragoedum ap. 
Athen. VIII. p. 545, f.:

Μή yt Λίοντήος τραγικού κιναρηφάγου ή&ος 
λευσων, 'Τψιπύλης ές κακόν ήτορ ορα.

ημην γάρ ποτ έγω Βακχω φίλος, ουδέ τινων όί 
γήρυν χρυσοβολοις ουασιν ηγασατο·

νυν δέ με γντρόποδις κέραμοι και ξηραΎαγηνα 
χήρωσαν φωνής, γαστρι χαριζόμενον.

„Cum per se non satis placuit Casauboni ratio, vulga
tum κεναρη^άγον ήχος in τόν άρείφατον ήχον mutantis, 
tum quod longius, quam necesse esset, a librorum 
scriptura recederet. Sua se simplicitate commendabat 
Villebrunii emendatio (sive ipsius sit, sive ab Adamo 
accepta) κιναρηφάγου legentis, i. e. cinararum vorato
ris, mangeur d'artichauts, de quibus Columella de R. 
R. X. s55.

Hispida ponatur cinara, quae dulcis Iaccho 
Potanti veniat, nec Phoebo grata canenti.

«twmpBO nboU .rigowdaG
Χρυσοβόλοις ferendum putavi, passiva notione ac-» 
ceptum, auribus, quae nonnisi auro percellantur 
moveantur que; sive auribus, quae ob auri amorem 
ita adjectae sint, ut Midae aures, i. e. auribus asi
ninis. Nec tamen sperno Casauboni χρυσοβόροις: magis 
quidem hoc placet quam χρυσοφόροις, quod nuper Fio- 
rillo proposuit in Obss. in Athen. p. joi.“ Schweigh. 
Cf. Jacobs ad AnthoL Gr. T. XIII. p. 782—4., qui utii- 
que conjecturae praeferendum censet Schneideri inven
tum, χρυσολόβοις, vt οϋατα χρυσόλοβα aures sint inau
ribus ornatae. Jacobsius: ,,Pro χαριζόμενοι, in qua le
ctione Codd. consentiunt, χαριζομένου deditSchweigh.: 
fieri tamen potuit, ut participium ad remotius substan
tivum referretur, ut est ap. Heliodor. I. 22. pag. 07. ed. 
Cor., Λαίλαπες συμμιγείς καί πρηστήρες τήν &άλατταν κα- 
ταιγίζουοαι, et in aliis locis haud paucis.“ Fallitur vir 
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doctus; dedit enim Schweigh. non γαριζομένου, sed χα- 
ριζόμενον. Totum hoc Epigramma obscurissimum in 
hunc modum restituendum esse censet Jacobsius:

Μη μΐ Λέοντηος τραγικού χιναρηφαγου η&ος 
λέάσσων, ’Τμ^πΰλην ιός κακόν ητορ έλα.

η μην γάρ ποτ έγώ 13άχχω φίλος, ουδέ τιν ώδε 
γηρυν χρυσολόβοις ουασιν ηγάσατο'

ι>νν δέ μέ χυτρύποδές κέραμοι και ξηρά τάγηνα 
χηρωσαν φωνής, γαστρί χαριζόμένοι.

Νβοχρυσοβόρος nec χρυσόλοβος agnoscunt Lexica Η. Steph. 
et Schneideri.

, , , t;
Πέριχανδης. Nicander in Georgicis ap. Athen. IX. 

p. 5/2, e.:
Χέΐμαοιν οφρ αν δμώές άλις ηέριγανδέα χυτρον 
πλησαντές ροφίωσιν άέργέές.

Πέριγανδέ'α χΰτρον, salis patentem ollam, quod Ca- 
saub. mutare vult in πολυχανδΐα χύτραν, tenent ambo 
Schweigh. Codices. ,, Πολυχανδης, multum capiens, 
valde capax, a χανδάνω,“ H. Steph. Thes. Ind. Affertur 
άμαρτύρως in Lexico Schneideri. Exempla dedit Scot- 
tus in Appendice ad Thesaurum. Hesych.: Πολνχανδέ'α' 
πολλά χωρούσαν. „Forte e Theocr. Id. XIII. 46. πολυχαν- 
όία κρωσσόν. Schol. πολυχώρητον. Vide Pauw. ad Anacr. 
p. 239.“ Notanda est vox πολυχώρητος, quam non agno
scit H. Steph. Thes. Schneiderus in Lexico: ,,ΙΙολυ- 
χώρητος, ό» η, vielfassend, Grammat.“

Λνυβριστι. 1 Anacreon ap. Athenaeum X. p.427, a.: 
^ναβασσαριω.) * * '

τα μέν δίκ έγχέΐ 
νδατος, τά πέ'ντέ δ' οίνου 
κυά&ους, άνυβριστι ώς αν 
άδίως τ άναβασσαρήσω.

„Erunchius (suone ex ingenio, an alium ducem secu
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tus, nunc non vacat inquirere) duos postremos versi
culos in hunc modum constituit:

κνά&οΐζ ως ανυβ<Ηθτι 
άναδευων βασσαρ^οω.

Quae ut ingeniosa ratio est, sic et ad sensum per
commoda (nec enim furere nunc vult poeta, sed 
moderate loaccJiari) ac perparum recedens a veteris 
scripturae vestigiis'. Sed, quo pacto metrica ratio 
constaret eisdem versiculis, non vidi: nam, cum se- 

ulun iiuaG WJ .bo.Jf, iuvji3*,  v)l <UCX ς· , ' VT/Ai.eundus pes necessario vel iambu^ vel tribrachys vel 
anapaestus esse debeat, in penultimo Brunckii versi
culo trochaeus est, in ultimo spondeus. Quare, in 
eandem fere sententiam, aliam viam constituendorum 
verborum ingrediendam putavi; in qua nonnihil nos 
adjuvit veteris nostri Codicis scriptura, quae in hunc 
modiim enotata est in excerptis lectionibus, ως av 
νβρίοτιωοαυκδευτε βαοσαρύ]αω. Qua ex scriptura videant 
dtd^r^cdiYiii^al^dl^^ip^^^lius^erui possit, quam 
nobis licuifconjcelare.“Schweigh. Fischerua edidit sic:

vvo^ff C he .iloieV .tiv/.3ibxi( 3αΠΛίϊ9Υ ,sseo em.mp /nn 

αναδίνων βασσ^ρησω.
H. Steph. in Thcsaurp nec βασσαρεω, nec άναβασσαριω 
agnoscit. Schneiderus in Lexico: ,,Βαοσαρέω, Anacr.r 

ohA

56, 6. s. ν. a. βακχεύω. “ Adv. άνυβριστϊ-, quod Lexica 
ignorant, praetermisit eruditissimus Blomfieldius ad 
Aeschyli Prom. V. 216., ubi hujusmodi adverbiorum 
exempla larga manu dedit, et quare άμαχ&ι et non 
β μοχθεί scripserit, paulio fusius explicavit. Nuper de 
hac quaestione bene scripsit doctissimus meus ami
cus, G. Dunbarus, Graecae Linguae Professor Edincn- 
eis, in Class. Journ*  XXV. p. yL

^ργολιστιΛ ’ΛργολιστΙ Sophocles ap. Schol. Pindar. 
‘ϊονδαϊστι, > Isthm. VI. 86., a Blomfieldio 1. c. lau· 
^'ώνιοτί. J datus.
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„De adverbiis in οτι addam locum Apollonii πιρί <- 
πιρρηματων Ms.: 7'α δια τοΰ οτι ίχφίρομινα (Επιρρήμα
τα) άμίΐνον ήγητίον απο ρημάτων παρήχϋαι, ή καί συνυ- 
πάργίΐν τά ρήματα, καί ταΰτα πάντα ίίς ζω πιρατουμίνα, 
καί κα&οίς άηο μιας συζυγίας των βημάτων μία σχίδόν και 
ή συζυγία των επιρρημάτων. (άλογον τι καί τό διηλλαγμέ- 
νον τΰϋ Επιρρήματος συνδιηλλαχθαι τω πρωτοτυπώ. ου γάρ 
πι&ανόν παρά το "Ελλην το Ελληνιστί, μάλλον δι παρά τό 
Ελληνίζω. παρα γοΰν τό Θράξ (Cod. τω δραξ), πάλιν διά
φορον κατά τήν καϊάληξιν ον, ονκ αν το αυτό παρακολου- 
θήσίΐίν &ρακιστί, παρα δί τό θρακίζω τής αυτής πάλιν 
ιγόμτνον συζυγίας, οϋτως άγίι παρά τό δωρίζω, δωριστί, 
καί αίολιστί, βαρβαριστί, μηδιστί, σνριστί, σκυθιατί, καί 
ίπίί άπαξ το ιαζω συνίκοπη ικ του ίωνίζω, ήν καί, τό 
συΐ'όν Επίρρημα συμμίτιιληφος τοΰ πάθους ίαοτί, καί σα- 
φΕς οτι πάλιν το ίωνιστί τω ίωνίζω παρέκίΐτο. Sic a πί- 
λοποννηοίζω derivatur πίλοποννησιοτί, et dorice πιλοπον— 
νασιστί. Quae praeterea hujus adverbii formae feran
tur, spurias esse, verissime judicavit Valck. ad Theocr. 
Adoniaz. p. 385.“ Bast. ad Gregor, p. gt. Valckenae- 
rius 1. c. affert: ,,Συριστί et ίουδαΐστί leguntur Jesaiae 
XXXVI. 11., rarius βοίστί λαλπν ap. Porphyr. de Vita 
Pythag. p. Si.“ Ex his vocibus ab H. Stephano omis- 
eae sunt αίολιστί, μηδιστί, συριστί, πίλοπΟννησιστί, βοι- 
στί, σκυ&ιστί. Postremum illud occurrit in Sophoclis 
verSu, quem ex Oenomao affert Athenaeus IX. pag. 
4io, c.:

Σκυ&ιστί γιιρόμακτρον ίκκικαρμΐνος.

Grammaticus ap. Hermannum de Emend. Gr. Gramm. 
p. 448., a Blomfieldio 1. c. laudatus: Τά ιίς τι ληγοντα 
ΐπιρρήματα, ίί γινοιτο απο των ίίς ζω ληγοντων ρημάτων, 
ή άπό των ίίς ως επιρρημάτων, ουστΐλλίΐν ϋΐλΐι τό ι, 
’/αστί, Λιβυστί, Φρυγιστί, Λωριΰτί, Μϊγαλωστί, Λημιωσ- 
τί, Έρωστί, Νίωστί. Το μέντοι Jnvtvau, καί ^νωϊ- 

19 
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cu , παρά τό άπυιυΐϊτος καί ανωϊστος, τά δι (1. τλ) «ηο 
πτωτικών, ούτως μηκϋνίτατ, ως ιγΐτ τό 'Ακονιτί, Αναι- 
μωτι, Πανϋοινί, ’ΛκριτΙ. 'Έΰττ δί οτι ποιητική αόιία 
ΰυνίβταλμΐνον προφιρίται. Vocibus δημίωΰτί, ίιρωΰτι, 
ut et πανομιλιί, άκρονυχί, caret Η. Steph. Thes. Παν- 
ύημιί πανομιλιί Aeschylus Scpt. c. Theb. 5θ2.: άκρονυχι 
Meleager Brunek. Anal. I. p. 10. H. Steph. Thes. Tnd.: 
,,Ab Αίγυπτος est adverbium, quod qualitatem signi
ficat, Αιγυπτιβτί, Aegyptiace, Aegyptiorum more/*  
Fallitur vir doctus: Αϊγυπτιβτί derivandum est ab Ai- 
γυπτίξω, quod verbum Lexicographi praetermittere 
non debuerant.
H <>Oi oL Uf scmisa '- . ^0

Γαγγιτικός. ,,Αιαφορώτατοι ΰινδόνις, pretiosissimae 
sindones e regione circa Gangem et quidem ex empo
rio ejusdem nominis cum flumine afferebantur, unde 
et Gangeticae fuere dictae; quamque exacte haec om
nia usque in nostram aetatem iisdem locis sint propria, 
quilibet facile videbit, qui merces Indicas, in Angliam 
quotannis allaias ex oris Gangeticis inspicere voluerit. 
Arrianus in Peripl. p.ofi. sequentia de emporio Γάγγης 
profert: Αι οό φίρίται το τι μαλαβα&ρον, καί η Γαγγι- 
τικη νάρδος, καί πτννκον, καί ϋίνδόνες αί ό'ιαφορώτατοι αί 
Γαγγιτικαί λιγόμιναΑ6 J. R.Forsterus de Bysso Antiquo
rum p. 88. Gulielmus Vincent, ο μακαρίτης, ad margi
nem mei exemplaris haut scripsit: „Muslins the best 
stili made in Bengal and Masulipatan.“ Voc. γαγγιτικός 
praetermiseruntH. Steph. etSchneideri Lexica. H. Steph. 
Thes. Ind.: ^Γαγγίττς νάρδος, Nardus G-angitis, dicta 
a Gange fluvio, ap. quem nascitur, teste Dioscor. II. 6.i: 
Schneiderus: ,3Γαγγίττις9 ου, ό, Γαγγίτις, ιδος, ηΑ

Συριγγίιης, 1
, > Συριγμιης, gemmae genus. PliniusΣυριγγοτομος. J

XXVII. 10. ,,Syringites stipulae internodio similis, iter- 
petua fistula cavatur.“ Συριγγοτομος, a ΰυριγξ, fistula,
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et τέσνω, seco, est cultellus incidendis fistulis accom
modatus. Veget, de Re Veterin. JI. 27. Alii legunt, sy- 
ririffotomiuni.

'/ΰόβρυον. ,,Graeci recentiores interpre
tantur μαΐωράναν, quae est major amaracus, ut marum, 
minor. Hoc flagranti oris et acutioris esse odoris tradit 
Galenus, et sane est. Francam majoranam vulgo voca
mus. Ίΰόβρνον Graece etiam dictum, quod multis ac 
minutis foliis tanquam βρύο» amictum esset. Dioscori- 
des: Μάρον, z/ ιΰόβρυον. Sic legendum. Recentiores 
Graeci όριγανίδα nuncupant. Neophytus: Μύρον, οι δέ 
όριγανίδα, πόα φρυγανώδης." Salmasius de Homon. Hyl. 
latr. p. 12, e. Dioscoridis locus est in Lib. III. 4g.: Μό*  
ρον, η ΰΰόβριον, πόα γνώριμος , φρυγανώδης, όμοια τω αν~ 
ϋιι όριγάνω. ,,Ιη quibusdam Codicibus hoc caput desi
deratur, ac Ruellius quoque Dioscoridis historiae ac
crevisse suspicatur. V. ol dt ίσόβρυον, ol δί όριγανίδα. 
Mare, ΰΐΰύμβριον." J- Saracenus. .

Σινδόνιος. Etym. M. pag. 8o4, 23.: φώσΰων · ΰινδών. 
Φωΰϋώνιον’ λινοϋν τι, ήτοι ΰινδονιον. J. Pollux VII. 70. : 
’Σν δτ τω πέμπτοι των Σαπφοΰς μίλών ιϋιιν ίύρέίν , Λμ- 
φΐ λάβροις λαΰίοις ίύ έπυκαΰί’ και η,αΰϊν ίίναι ταΰτα Giv- 
δόνια ίπίΰτραμμένα. Voc. ΰινδονΐτης in Η. Stephani The
sauro aftertur αμαρτύρως: occurrit ap. J. Poli. IV, 181. 
τίλαμωνα ΰινδονΐτην, VII. 72. ώίρηται δέ που και τΐλαμών 
ΰινδονΐτης. Voc. ΰινδόνη praetermisit Η. Steph. Thes. Ga
leni Gloss. Hippocr.: Λαΰίον · βινδόνην.

Noc. μιλτωτυς, quod in Schneideri Lexico affertur 
αμαοτΰρως, praetermisit H. Steph. Thes. Occurrit ap. 
Eustath. ad 'θδ. υ· p. 1885.: Μυλλος, οπέρ έΰτι κύριον ύ~ 
ποκριτον τοΰ παλαιού, ός μιλτωτοίς qaGi προςωπίΐοις έ/ρή- 
ΰατο. In Commentario ad Dionysium hoc vocabulo sae
pe utitur idem Eustathius.

19 *
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φιλλίνιοι' ϋρϋβάνχαι. Hesych.: Όροβάκχη' βοτάνη 
τις*  οί δί της ροιας τανς καρπούς, οίς sviOi Λ υτινύνρ· He- 
sych.: Κότινοι' της ροιας τά πρώτα έξαν&ηματα. Quid sibi 
velit Hesychius per όροβάκχη, βοτανη τις, liquido patet e 
glossa ad voc. άπαρίνη: ’Λπαρίτη’ φυτάριον τι, tvioi δί 
όροβάκχην. Errant Kusterus, et G., et Albertius, qui re
ponunt hic όροβάγχηυ , illic όροβαγχη. In posteriore lo
co Codex Hesychii Marcianus recte habet όροβάκχην, et 
in altero loco , ut-videtur, idem Codex exhibet όροβάκ- 
χη. Confundit Hesych., et post eum omnes fere ho
dierni critici, όροβά/χη, βοτανη 'τις, de qua vide Gale
num, Theophrastum VIII. 8. et Dioscor. Π. 172., cum 
voce όροβάκχη seu potius όρόβα::·/ος, της ροιας ό καρπός, ον
ίνιοι κότινον. Nicander Ther. 867.:

near* Νηδόν δί καΐ ίμβρό&ονσαν άνίης
- '■ i .?οο 't χνίρι ntiημυνί καρπός ναι μην άρρητου παλιουρου’> · £1'1 r Λ ζν > > rοι ν κιά ακανό οβολος γάΐτη, νίαλης τ οροβακχοι· equiri qa ο ,εοπ ’ jawnyjfc'αιυης ο υονινοίντας έπημυοντιις ολοσχουςi(I nsoi.rinjpioK xqnnfiaa ιΐεαι, αυνίνιους, ινα λίυκα πέρα ένιρίυϋίιαι αννη.

tibi .8€οΐη .^ΟΊίτυχ ,ν ,ηπϊ .βδπΓ mqsrc .Η οηιν .ιοίίτ
Sic vulgo editur hic corruptus et obscurus locus. Bent- 
leius ^vide Museum Crit. Cantab. IV. p, 45y.) pro ίμβρν- 
ϋουοαν reponit ίμβρΐϋουΰαν: pro ημνιε καρπός ναι μι]ν 
ορρήχου corrigit ημυνιν καρπός μΐν όυρρί^χον: Codd. Μ. et 
R., teste Bandinio cd. Flor. 1764., exhibent, ''Ημυνιν 
και καρπός ίύρρήχου: idem Bentleiua comma pro colo post 
παλιονρου ponit, et pro υρόβακχοι legit όροδάμνοι, et υαγι- 
νόίντος pro ύπγινόίντας. Omnia feliciter correxit praeter 
istud όροδάμνοι. Omnino enim vera est scriptura όρό- 
βακγοι, post quod pro periodo pone comma. Gorraeus 
ad voc. ακανίϊοβόλος haec adnotavit: — „Q)uid intelligat 
Nicander, incertum est, maline punici, an Ύστατης άκάν~ 
&ης simpliciter dictae. Nec certo similiter constat, quid 
orobanchos appellet, an eam herbam, quam όροβάκχην 
Dioscorides appellat, complexu suo cicer et ervum ene
cantem, cui tamen nemo veterum vim tribuit adversus 
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venena: an potius germina mali punicae, ut Scholia- 
stes interpretatur, cujus sententiae videtur etiam He
sychius accedere, scribens όροβάκχην a quibusdam κότι
νον appellari. “ Nec aliter locum interpretatur Eute*  
cniusSophista in Metaphrasi: Και ο καρπός του παλιουρου 
αλλα του τραχέος νιωοτι αν&ουντος ουν αυτοις της ροιας τοις 
ανθισιν και αυτούς τοις φυλίοις. Vehementer ergo errant 
Η. Steph. in Thes. Ind., interpretes Hesychii, et Malt- 
beius ad Morelli Thes. Prosod., qui in Nicandri loco 
pro όρόβακχοιjlegunt όραβάγχοι. Toupius Emendd. in 
Hesych. T.IV. p.g’.,,Όροβάκχη, scribitur et όρόβακγος, 
Nicand. Ther. 86q. ·—- νιαλίις τ όρόβακχοι > ubi Schol., 
Oi dt οροβακχοι σημαίνουΰι και τούς σκύτινους ασκούς: lego 
κυτίνους: sed et χόχ ασκούς corrupta est: scribendum κυ
τίνους ροιας, vide Hesych. ν. Κότινοι. Vel forsan κvt^- 
νους η κόκκους: sic idem Schol. infra v. 887. * E/u δέ κόκ- 
κους ιρυ&ρους, ομοίους ροιας.^ Fallitur I oupius, legens 
κυτίνους η κόκκους: κότινος enim est flos et primus partus 
mali punicae, at κόκκος est granum vel acinum mali pu- 
nici. Vide H. Steph. Thes. Ind. v. κότινος. Gloss. latr. 
Ms. ap. Tittmannum ad Zonarae Lex. p. CXIX.: Κότινος 
ροιας*  τα μικρά ρωΐδια (ροΐ'όια), όταν άνθοϋοι: Βαλαυοτια*  
τά μικρά ροΐδια, ότι άν&ούΰι. Plin. XXIII. 6.: ,,Ιη hoc ipso 
cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum 
prodeat, erumpentes, quos balaustium vocari dixi*  
inus.“ Galenus: Βαλαόστιον, άνθος άγριας ροιας, όίςπιρ 
των ημι'ρων ό κότινος. Nicandri Scholiastae locum inta
ctum relinquo, quia hodie Nicandri editione cum Scho- 
liis Graecis careo. ’Οροβάκχη est vox nihili, e Lexicis 
ejicienda, utpote quae nusquam alibi occurrat quam 
ap. Hesychiura *),  qui, ut diximus, pessime confundit 

*) Postea vocem illam alibi quoque reperi. Scilicet in Theo
phrasto Geoponicisque olim legerunt όροβάκχη : sed male 
sic legi, satis docet quod Theophrastus vocem derivat ab 
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herbam, cui nomen όροβάγχη, cum mali punicae fructu, 
cui nomen, non όροβάκχη, ut ipse scribit, sed όρόβακ- 
χος, της ροιάς ό καρπός, όν iviot κυτινον λϊγουαι·

Πολυκώτιλος· Simonides ap. Etym. Μ. pag. 815, 8. 
Eustatb. Od. T. p. 815, 8.:

Ευτ άηόόνις πολυκώτιλοι χλωρανχενις 
ίίαριναΐ.

Conf. Schaef. ad Dionys. Halic. p. 201.

Σκν&αριον. Theocr. Schol. II. 88.: θαψος ΐοτί ξΰ- 
λον τι, ό καλείται Σκυ&αριον, ηγουν οκυΒικόν ζνλον, ώς 
φησι και Σαπφω’ τουτω dt τα έρια βάπτουΰι, καί ποιονοι 
μηλινα, καί τας τρίχας ξαν&ίζουσιν.

; ■ “7 /Ι ί . . . .,,Sed tandem tamen desino. Vale, vir eruditissi- 
„me, et Epistolam verbosam, aut, si mavis, disserta- 
„tionem, tibi inscriptam, aequi bonique consule.4* 
(Valck. Epist. ad Roeverum p. LXXX.)

όροβον αγχειν, quoniam ervo adnascens ipsum πνίγει. In 
Dioscor. II. 172- όροβάγχη diserte legitur, librique mauu 
scripti videntur in hac scriptura coAsehtire, quandoquidem 
Saracenus tacet. E litteris Barkeri ad G· Hermannum.
z ■ -V. r: i. ' 1. . -r . (.· ' ,

Dabam Thetfordiae 12. Jun. MDCCCXVL
’ ..........................' - ‘‘ : V .... ....
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INDEX AD ARCADIUM

« ψιλονται 198 sq. 199 sq. αργελή 109, 3«
a ΰτερητικυν ψιλοΰται 197, 18. αγγνλρς 66, 16.
—ά 95, 5: 96, 9: 97, 24: 98, αγέλη 108, 27. ,.

9 sg. 99, 17 sq· 100, 5 sq. 118, αγενείς boeot. pro αγενής^2, 26, 
11: 194, 6 sq. — fem. ad- αγενής 27, 21.
ject. 95, 11. — ct neutr. plur, άγην 8, 19J 'i ■ 11
133, 11 : 137, 6. άγης 23, 22.

— a pcrf. 168, 14.
— a conj, 184, 18. — « adv.

184, 2 sq.
α 182, 9.
άάγων 10, not. 10.
κάπτονς 197, 13, 
αατος, 80, 23. 
αβαρής 27, 25. 
άβας 178, 7. 
άββας 21, 9.
αβη 104, 12.
άβλεπτώ 150, 19.
άβλήτα 129, 27. άβλητε dual, 
,, 131, 8.μ
αβρών (ββρων) 14, 24. 
άβυόηνος 65, 5.
άγαϋός 49, 18. άγα&ή 106, 7.
αγά&υραος 76, 9.
αγαν 197, 27.
αγανακτώ 153, 9.
άγάννιφος 90, 9.
αγαπητός 82, 5.
αγάτονος 90, 9.
άγανός 37, 8·' 45, 15. άγαυή 

WSf 10.
άγγί'ιον 121, 10.

άγιος 197, 28, αγία 133, 14. 
αγκρη 113, 19.
αγκύλος 57, 7. «yxvZog et άγκν- 

λων 10, 25. άγκνλή 109, 19.
άγκυρά 101, 13, 
άγκών 12, 12. 
αγλαός 38, 14. 
άγλαοφών 16, 2. 
αγνός 62, 1: 197, 28, 
άγνώμον 118, 7.
άγνωμοοννη 112, 19.
αγνών 14, 7.
άγνώς 93, 20.
άγνωτος 82, 23.
αγοράν 197, 27.
άγορώ 162, 17. ab α\ ορώ com- 

pos. 89, 5.
— άγος 47, 3.
αγοΰτός 83, 20.
άγριονόμος 61, 13» 
άγρις 34, 1.
άγρίφη 115, 13.
αγρός 73, 19.
άγρνλη 109, 19, 
άγρωοτις 35, 18, 
αγυρα 194, 13,
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άγνςις 84, 15.
άγχ^μαχος 89, 3: 90, 5.
άγχίμολος 90, 5.
άγχον 153, 24.
άγχονςος 73, 10.
«yt» 151, 5. άγω et άγω 151, 

17. ab άγω comp. 88, 1.
αγώγιμος 61, 10.
άγων 10, 16: 18, 10.
άγωνιώ 164, 18.
άγωνος 66, 8.
άδάμας 22, 4.
άδανις 32, 21.
αδελφε ιός 45, 3.
άδελφιδοΰς 93, 7 ·* 175, 12.
αδελφός 84, 25.
άδην 8, 19 = 9, 12.
άδης 24, 2. αδης 197, 18.
άδικος 52, 6.
άδμητος 86, 15. -
άδμωλή 109, 21.
άδο^ώ 165, 4.
αόος 47, 22.
α^ηΰτη 115, 2. \
αδροτης 28. ν. not.
άδωνις, ιδος 127, 2Q.
άείδελος 55, 7.
άείζωος 93, 22. . ; , ....
αίνων 178, 8. ■
άίλλα 96, 20. dual. 131,19. plur. 

άελλαι 132, 25. άελλών, 
τών 135, 2. dat. άέλλαι^ ταϊς 

, 137, 23.
αζην 8, 25.
άζιλίς 31, 23. „
άζω 198, 2. ά^ω 174, 12.
αζωνή 112, 26.
άηβος 46, 12.

20, 6.
άηΰνλα 197, 13.
αητός 82, 6.
ά&αναβία 99, 7.
ά^α^άβις 29, 16.
αθέμιτος 87, 3.
ά&ηλη 109, 5.
ά&ηνά 96, 24: 101, 2: 194, 7. 

ά^ηναία 98, 7. ά&ήνάιον 120, 
25. άΌηνκιος^, 14. άΰηναΐος 
43, 12. 18. ά&ήνη 111, 16.

ά&λητής 26, 17.
ά&οος 42, 16-
—«Όος 49, 16.

ά&ςακία 100, 9'.
άΰμαυΰτος 84, 10.
ά&οοιομός 60, 21. 
άΰμοιβτέος 38, 22.
«Όρους 197, 10.
ά^ύρας 22, 14.
αΌώος 42, 16 ■ 87, 12. 
αί'182, 11: 183, 20.
— α» 195, 23. — αι η21Ρ· Plur· 

182,23: 133,3. — αι imperat. 
173/7. — αι inf. 178, 10. 23. 
— αμ adv. 183, 12. 18.

—wa 97, 22: 98, 6= 194, 20. 
αίάν.ειον 121, 17.
αίαν.η 107, 2.
αίαν, ω 180, 24.
αϊαντα, τόν 180, 7. αί’αντος, τον 

127, 14. αίαντες, οί 132, 19. 
αίάντων, τών 188, 26: 135, 
30. αϊαντας, τούς 138, 11.

αίάντειος 45, 2. 
αίάντιον 120, 18.
αΐας 21, 1: 193, 9.
αίγή 105, 2.
αίγίδαλλος 54, 10.
άφιλος 55, 21.
αίγίπαν 8, 9.
αίγίς 29, 19- 
αίγλη 107, 24. 
αίγνπι,ός 42, 2. 
αϊγνπτος 83, 13« 
άΐδιος 89, 19 : 41, 26. 
αίδοϊος 45, 10.
αϊδρις 28, 17.
άϊδρος 74, 25.
αίδωος 42, 24.
αιδώς 94, 11.
αίετός 81, 16.
αίξήν 8, 25.
αίξηός 39, 9.
αίητίνη 195, 7. 
αιθάλη 108, 23, 
αϊ^ 183, 13.

20, 6.
αί&ιοπίς 33, 15.
αΐ&ις 30, 1.
αί&ός 49, 13.
αί'&ονΰα 97, 16.
αιθρία 100, 6.
αϊ&υια 98, 3.



AD ARCADIUM.

αι&ων 11, 25.
βίκων 12, 10.
αΐμα 118, 12.
αιμαβιά 99, 9.
αίμύλος 56, 16.
αιμων 14, 3.
— αιμων 14, 3· 
αιμωπός 67, 10.
— αινα 95, 25.
αινείας 193, 9. αίνείαιν dual. 

181, 27. αινειών, τών 134,29.
αίνοπάτηρ 20, not. 26.
αϊνος 64, 2. αίνος G3, 22: 64, 4.
— αίνος 68, 1.
αίνοτίταν 8, 9. 
αινώ 160, 26.
— αινώ 160, 23.
αί'ξ 125, 6.
αίολεβίκων 12, 21.
αίολίς 31, 23.
«7olog 56, 6.
— αιον 120, 20 sq.
— «tos 37, 4: 43, 11 sq.
αϊπντος 82, 19.
αίρω 162, 22.
— αιςω 162, 20.
~ αις 92, 17: 125, 20.
alea 97, 19.
αΐοακος 51, 11.
αί'ΰαμνος 62, 25.
άίο&ω 156, 11.
αΐοοω 197, 13. <
αί'ΰυλος 56, 13. 17. 
αίΰχρός 74, 1. 
αίοχνλος 56, 11. 
αίοχννη 112, 18.
νϊΰων 15, 13.
αιΰωπος^67, 19.
αίτιαι 133, 10. afriog 41, 10.
αϊτνη 110, 19.
αίτνλος 56, 12. r
αίτωλίς 31, 25. αίτωλός 57,18.21 
«ΐψβ 184, 6.
άίω 164, 18.
— αιω 163, 15.
αιών 17, 22.
— αιών 18, 11.
«καιροί 72, 18. 
ακακος 86, 15.

ακάλαυνος 45, 17.
άκαλήφη 115, 14.
άκαν^α 96, 15.
άκαν^ίς 30, 4.
ακαοτος 83, 19.
άκατεϊος 45, 7.
άκάχημαι 170. 4. άκα^ημενος
, 177, Ί7.

άκεβαμενός 64, 26.
άκέβτης 27, 7.
ακηλίδωτος 82, 25.
άκλανοτος 84, 11.
άκλεής 25, 13.
άκλητος 82, 5.
άκλινής 26. ν. not.
ακμήν 183, 8.
ακμών 198, 8.
άκόδων 11, 9.
ακοή 103, 21: 198, 8.
ακοιτις 35, 28.
άκόνη 112, 12: 198, 8.
—ακος 51, 13.
άκονός 45, 14.
άκονΰον 169, 15.
άν.ρατής 26, 19.
άκρεμών 14, 2.
ακριβός 21, 10.
ακρινής 26, 2.
ακρίδ $3, 19. άκρ’ις 33, 20.
άγ.ρό&οιον 122, 7.
άκρος 74, 6.
άν.ρνλος 56, II.
άκταίων 18, 13.
ακτή 114, 23.
ακτίν 193, 6. ακτίν et άκτίς 

10, 3.
άκυ&ος 49, 24.
ακνρέϋω 156, 1.
άκωκή 107, 21.
άλαβών 10, 11, 
άλάεκος 51, 15.
άλαζών 11, 19.
«laxos 51, 5.
άλαλη 108, 23.
αλάλημαι 170, 5.
άλαλητός 82, 1.
βλ«ό$ 38, 14.
άλαοτος 83, 19. 25.
άλαώ 164, 1.
αλγεινός 65, 25.
άλγώ 151, 14. 26.
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άλδη 105, 18.
«λδυς 91, not. 27.
άλδω 155, 19. 
άλέγη 105, 7. 
άλέγω 151, 12: 174, 17. 
, 151, 15.

«λείψας 21, 21. 
άλε-κτρυών 15, 26. 
«’1ε£«ν6ρεια 93, 1. 
άλέξω 165, 5.
— αλεος 3?, 24. 
άλενρον 123, 14. 
άλη 108, 5. άλή 108, ί· 
— αλη 108, 21.
αληθές 117j 7. αληθές adv. at- 

tic. ib. άλη&ώς 182, 17.
άλή9ω 156, 4.
«1»?S 25, 8. 
ά^ω 157,·,4. 
αλίαρτος 83, 4. 
άλίαοτος 83, 25· 
αλίμενος 87, 1. 
αλίπλοος 42, 12. 
άλπαΐος 43, 2. 22; 
αλκή 106, 26. ~
άλχιμος 61, 10. ' 
άλκίνοος 85, 24. άλκΐνονς 93, 9. 
άλκμαϊος 43, 22· 
άλκμάυ 8, 7 : 193, 5. 
αλκω 152, 26. 
αλλά 184, 20. 22. 
άλλαγμός 58, 4.
άλλάς 22j 8, 
αλλοδαπός 67, 8.
«Ποιος 45, ,10.
άλλοιώ et άλλοίω 165, 7.
— άλλος 54, 3. , 
άλλοτρία 95, 16. 
«Πως 198, 10. 
άλμη 104, 4: 110, 2. 
αλμος 59, 8. 
άλμυρίς 34, 14. 
αλμυρός 72, 7. 
αλοιφή 115, 14. 
— αλος 54, 17 sq. 
άλουργίς 29, 22. 
άλπις 33, 12. 
άλυβη 104, 8. 
άλύδοιμος 61, 23. 
«λυίω 165, 24.
«λνχός 52, 11. .·. .

alus 91, 10.
άλυΰΐς 197, 19.
άλυω 165, 19.
άλφειός 44, 21.
άλφηΰτής 26, 8. - 
αλφίτου 123, 25. 
άλφός 84, 18.
αλωπεκή 107, 5.
άλώπηξ 19, 4.
άλωπός 67, 23.
άλως 94, 10.
άλωτός 82, η0^· 17.
άλωχή 115, 25.
άμα 184, 6: 195, 27.
αμαλία 195, 21.
άμαλλοδετήρ 20, 10.
άμαξα 96, 12.
αμαξαία 194, 21.
αμαξιτός 82, 11.
αμαξίς 83, 1.
άμαξωνίς 32, 24.
«μάρακος 51, 4.
αμάραντος 83, 5.
άμαρτή 183, 6.
αμαρτωλός 57, 21.
άμάτηρ 19, 22.
άμαυρώ 163, 8. αμαυρός 72, 24.
άμβων 10, 10.
άμέλγω 151, 12. 26. ab άμέλγω

comp. 87,527.
αμέλεια, et άμελία 195, 20.
άμελη-ός 83, 12.
άμελκτός 83, not. 18.
αμελώ 158, 20.
— αμη 110, 4.
άμηρον 123, 13.,
αμητός et αμητός 81, 27.
άμιλλα 195, 27. άμιλλα 96, 20.
άμιβ&ί 183, 9.
άμμος 59, 8. 18.
άμμυκος 52, 10.
αμνίον 119, 29. αμνός 62, 16.
άμπελος 55, 2.
«μοι^ 104, 9. 14.
άμοιρώ 162, 19.
άμολγή 105, 13. άμολγός 47, 

16 : 87, 28. άμολγος 47, 17.
άμόργη 105, 12.
άμοργις 29, 23.
άμός 59, 19.
■~-αμος 59, 17: 60, 12 sq.
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αμπέλων IS, 3.
άιινγδαλή 108, 7·*  108, 24.
αμυγδαλιά 99, 20.
άμυδών H, ]3.
άμνμόνη 1Q?, 7.
άμνμων 13, 13: 195, 27.
άμννάδω 155, 21.
άμυοος 78, 5.
άμφαφω 150, 8.
άμφηλή 109, 5.
άμφί 179, 28: 180,15: 196; 28.
αμφίβολος 88, 18. 21.
αμφιπτυών 15, 26.
αμφιλύχη 102, 11.
άμφίπολος 88, 24.
άμφιρύτη 10?, 10.
άμφιτρίτη 114, 7.
άμφιτρνων 15, 25.
αμφίων 17, 19 : 18, 6.
αμφνων 14, 7.
άμφοϊν 1"2, 6.
αμφοτεραν, τών 135, 16.
αμφω 131, 24.
«vJP4, 22= 184, 17.
— αν 8, 4 sc[· 
άνά 179, 27: 180, 9. 
άναβαλλίς 31, 18.
αναβάς 178, 4.
αναβολή 102, 27·
ανάγω 151, 6.
άναδεομη 103, 8.
άναιμος et άναίμων 10, 25. άν- 

αίμων 14, 4.
άναχινδίμεντος 82, 24.
άναν.ρίων 17, 7.
ανακτορόν 123, 3.
άνανδρος 74, 24.
ανάντης, neutr. άναντες H8, 2.
αναξ 18, 21.
ανάπαυλα 96, 21.
άνάπλεως, jieutr. άνάπλεων\16, 

23.
άναπος 67, 18.
άναρώη 103, 2.
ανατολή 102, 27: 109, 14.
άναυρος 72, 22.
ανάφη 115, 17.
αν δάνω 196, 2.
άνδειρον 128, 18.
άνδρας, τούς 138, 22. ανδρά*  

οιν 138, 4.
άνδριάς 21; 3: 198, 4.

άνδροΐν dual. 132, 11.
άνδρόγννος 19®, 23.
άνδρομος 61, 12.
άνδρόπαις 92, 19.
άνδρος7^, 21. άνδρός, τού 128,3.

14. plur. άνδρών, τών 133, 24. 
άνδρών 15, 4 : 18, 10.
άνελ&ών 178, 4.
άνεμος 61, ,9·' 198, 24.
άνετος et άνετος 81, 18.
άνη 110, 26.
--'ανη 110, 25. 27.
άνήχοος 9C, 12.
άνήρ 20, 6. 11.
— ανης 26, 4.
άν^^ς 2^, 5.
ανθράκων 12, 19.
άν^ρήνη 111, 16.
άνθρωπος 67, 21. dual· άν&ρω- 

πω 131, 20.
άν9ώ 157, 8.
ανία 99, 2. * 
άνίβηρ 20, 2. 
«rtr-og 51, 24.
*— ανις 32, 19. < , ..
άνιώ 164, 29.
avvu 9b, 23.
άννίβηρ 20, nbt. 25.
ανορεξία 99, 4.
άνορος 71,28..
—ανος 63, 8: 64, 10sq. Λ 
άνταΐος 44, 2.
άντηρ 19, 28.
— αντης 117, 28.
άντί 179, 28: 18C, 17: 196, 26.
άντιγόνη 112, 11.
άντιόπη 118, 13.
άντίος 40, 21: 41, 27.
άντιοχϊς 36^ 11.
άντίπατρος 87, 2.
άντιοάρη 113, 19.
άντίοπληξ 19, 7.
άντιφέρνης 26, 6.
άντιφών 16, 2.
άντίχειρ 20, 17.
αντλώ 158, 25.
άντρων 14, 25 : 15, 4.
άνυδρος 74, 24.
άνντος 82, 18.
άνντη 157, 11 ■
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άνύω 198,125.
«νω pro άνύω 159, 24.
— α>ω 16], 17: 195, 1.
αξίνη 112, 8. ,
αξιόχρεης 94, 5. neutr. άξιό- 
* χρεών 115, 22.
«ξίφος 87, 15.
άξιώ 161, 17.
άξυλος 55, 25.
άξων U, 15.
άοιδή 105, 19. άοιδος 48, 18. 

άοιδός 48, 19.
αοιδώ 155, 12.
άοιπος 197, 18.
«ο/ος 90, 14.
άπαις 92, 19.
άπαράγραφος 90, 24.
άπας, neutr. άπαν H6, 25.
απάτη 113, 27.
απατηλός 53, 15.
άπαυοτος §4, 10.
απειλώ 156, 19: 174, 18.
απειλή 109, 10-
απειλώ 158, 19.
άπειρος et απείρων 10, 25.
απείχε 175, 1.
άπεπτώ 150, 19.
απεψία 99, 4.
απιδανός 64, 18, 
άπλόος 42, 11.
άπλώ 158, 25.
άπό 180, 1 : 195, 28.
άποδος 174, 2: 176, 2.
απολαύω 168, 22.
άπόλλων 13, 2.
απολλώνιος 39, 23.
άπο^ρώξ 19, 11.
απορώ 152, 18.
άπόφηιιι 175, 30.
άπόχρη et άποχρή 174, 4.
άπρίξ 181, 23: 184, 1.
απτήν 8, 19.
άπτώς 93, 20.
άπτωτος 82, 23.
απύθμενος 87, 1.
ά,πύργωτος 82, 21.
άπφΰς 92, 14.
άπωρ 19, 15.
άρ184, 16: 185, 1.
— αρ 19, 14: 184, 9.
άρα 184, 19.

αραιός 46, 6: 198, 27.
αραιός 44, 5.
άραξας 66, 11.
αραρώς 93, 16.
άραυος 45, 18.
αράφη 115, 17.
άραψ 94, 12.
άργα^ών 12, 5.
άργεννός 63, 4.
άργετος 81, 13.
αργής 23, 21.
αργός 46, 21.
άργουρα 97, 4. 10.
άργυννος 63, 2.
αργυρά 194, 8. άργυροΰς, ά
, 95, 12.

άργνρίς 34, 14.
άργυρος 72, 5. άργυρώ 163, 5.
άργυφος 84, 24.
αργώ 151, 27.
άρδμός 58, 10.
«ρδω 155, 19.
άρέ9ουΰα 97, 16.
άρειά 98, 24. άρειώ 164, 15.
άρέΰν.ω 152, 29.
άρετάων 18, 8.
αρετή 114, 8 · 198, 27.
άρετος 81, 13.
αρευς, 98, 5.
«ρηχός 47, 16.
άρηγω 150, 28 : 152, 5.
άρηγών 10, 23.
άρήνη 111, 16.
άρης 25, 5.
— 25, 9.
άρήτη 113, 28.
άρκτος 81, 24.
άρ&ρυν 128, 9.
άρί 182, 2.
αριδών 11, 15.
άρίξηλος 86, 10.
άρίΟ-ινος 65, 10.
αριθμός 198, 27.
— αριον 195, 4.
αρίΰτερός 71, 5.
άριΰτος 80, 19: 83, 27.
άριοτοφάνης 26, 4.
άρίβτων 15, 19.
άρν.άς -22, 21: 198, 12. άρε:άς
,, 21 ’ !·
άργ.ιΰος, άρ-Λΐΰα γγ, 17.
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άρκιτος 82, 10.
«ρκο? 50, 9.
άρτος 30, 8, 
άοκτούρος 73, 10.
αρ;:ώ 152,/25.
άρματροχιά 10. , 4.
α μήόιος 39, 20.
άρνείος 44, 22. >
άρνώ ί 59, 14. .\ν..
άτοπος 67, 13. - ■ ■ ”
άρουρα 97, 4. 10. άρονραΐος 
, !Λ? 13· , , ! ' 
α^πάγη et αρπαγή 102, 7.
αρπαλος 54, 19.
αρπασος 76, 21.
άρπη 13, 7.
άρπήσσα 96, 7.
άρπνια 93, 8.
άρπνίω 165, 24·
άρραβών 10, 12.
άρρην 9, 6. 25.
άρρητος 82, 5.
άρσεν 118, 10.
αρσός 7Γ, 5.
άρταμος 60, 2’3.
άρτεμας 22, 6.
άρτεμέας, ής 25, 15.
άρτεμις 32, 3.
άρτέμων 13, 26.
άρτηκός 52, 15.
άρτισκός 51, 19.
άρτόπωλις 31, 26 ·’ 35 , 28. άρ- 

τοπώλιον 120, 19.
άρτος 79, 12.
άρτνω 165, 19.
άρνπη 113, 14·
αρχαία 194, 21. αρχαίος 43, 1.
άρχερανιστής 28, 2.
άρχεστής 27, 8.
άρχη 115, 24.
αρχήν 8, 14.
άρχηος 39, 10.
αρχίας 21, 7.
αρχίατρός 86, 19.
αρχιληστής 28, 3.
αρχιποίμην 9, 19.
αρχός 85, 3.
άρχύτης 27, 4.
άρχω 154, 2. 10: 197, 7.
άρω 162, 6.
αρωπίς 196, 10.
—ό? 20, 24·· 22, 17 βφ 116, 

24.: 125, 14.~—ας neutr. 23, 
8. —ας ex ία? 25, 16. — ας 
particip. 176, 25. —ας nomi» 
num prosodia 193, 8 s<£.

ασακός 51, 4.
άσάμινϋος 199, 2.
άσβόλη' 109, 13. άσβολος 56, 5.
άσδος 48, 5.
ασεβώ 149, 16.
άσ&ενω Κ9, 27: 174, 18.
ασία 98, 2' : 199, 1.
άσις34, 24.
ασκάλαφος 34, 24.
ώίκαλων 17, 4.
άσκάτειος 44, 24.
αβκίρα 101, 5. .Λ
άΰ-Λη 10^1 25·
άϋκητός 82, 4.
άσκληπιός 40, 25.
άΰν.ός 50, 15. f
ασκώ 153, 2. ab ασκώ comn;

' 88, 3.
άσμενος 177, 15.
άσπαίρω 162, 22.
άσπαλίά 99, 21.
άσπασαι 173, 8.
άαπάαιος 40, 19 : 41, 13.
άσπετος 81, 20.
ασπίδων 11, 13.
άσπίς 33, 11: 36, 16.
ασσα 199,2.
άσσάλωυ 17, 5.
άσσάμων 13, 20.
άσση 113, 22.
άσσος 76, 12.
αστακός 51, 8.
άοταωίς 36, 8.
αστείος 87, 7.
άστερίς 84, 9. 12.
άστεροπή 102, 20: 113, 15.
άστέροπος 67, 13.
αστήρ 19, 23: 20, 4.
άστοργος 86, 15.
άστράβη 104, 9.
αστράγαλος 199, 2.
άστραπτ] 113, 15.
άστρασιν, τοΐς 138, 7.
αστράτευτος 34, 5.
άστυ 118, 24: 199, 2.
άσφαλτος 83, 4.
άσφαζ 1?, 21.
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άΰφόδελό; et άΰφοδελός 55 , 3. 
άΰχετος 81, 20.
αβχέωρος 72, 15*  
ά ακτώ 153, 7.
«’-άρ 134, 22.
άτάρβηχις 86, 12.
ατάρκη 107, 1.
άταρτηρός 71, 15.
ατασθαλία 99, 19. _
άταταί 183, 22. aroirat 183, 19. 
άτε 199, 5.
ατεργατΐς 86, 18.
άτερος 199, 5«
άτη 11?, 27. ,Tf
— ατης 26, 22. «W ϊ<11ί·
ατθίς 29, 25.
άτλας 178, 7.
άτμήν 8, 19.
ατμός 58, 20.
άτολμος 89, ^5.
άτομδς ,89, 15;
— arog y>, 25. " ,??*23ί
άτραπιτός 82, 11«
ατραπός 67, 15. '
άτράφαξυ£ 92,
άτρείδης 25, 20. I^ar· άτρεΐδαι. 

182, 26. gen· ατρειδών 184, 
29. άτρείδαις aeol. pro άτρεί- 

} δης 92, 18.
άτρείων 17, 25.
άτρεμώ 159, 5.
άτρωτος 82, 28.
άτταγάς 21, 14.
άτταγήν 9, 12. 15: 21, 15, 
άττέλαβος 46, 7.
άττήν 9, 12.
άτυμνος 62, 24.
αν ψιλονται 199, 24.
αν 185, 1.
αυαινος 64,.2.
αυγής ex αύγέας 28, 25.
αυδή 105, 20.
αυδήεν 117, 4.
αυδώ 155, 15·' 199, J24.
αυθάδης, neutr. αυθάδες 117, 

25.
αυθεντίς 35, 23.
αυθι 183, 10.
αϋλαζ 18, 22.
ανλεος 39, 1.
αύληΰτρίς 33, 22.

αυλήτρια 95, 15. 
αύλις 31, 1. αυλίς 31, 2. 
αυλός 53, 7.
— ανλο§ 53, 6. 
αυλώ 158, 18. 
αυλών 12, 24. 
αυξη 113, 1. 
αυξω 166, 4: 199, 24. αυςώ 

166, 4.
gpog 37, 8.
— «vos 3?, 7. 
ανριον 199, 24. 
~άγς 93,1. . 
αυτάρ 184, 22. 
αυτάρκης, neutr. αυτάρκες H7, 

25. αυτάρν.ων, τών 136, 28. 
αυτή 199, 24. 
άϋτη 114, 10. 
οφτήμαρ 184, 9. 
αυτοδίδαν.τος $0, 9. 
αντόμαχος 90, 9.
αυτός 199, 24. αΰτον 183, 25. 

αυτώ έμοί 144, 8. αυτόν ίμέ 
144, 8. f αυτός 199, 26.

αύτοοφαγής-^^, 13. 
αυτουργός 87, 19. 
αυτόφορβος 88, 4· 
αυτόχθοιν 17, 16. 
αυτώρης, neutr. αυτώρες 117,

ΙΟ., .4 J' 
«νχμός 58, 13. 
αυχώ 163, 15. 
άαραυρός 72, 24. 
αφες 172, 24. 
άφεταί 114, 2.( 
αφή 115, 5. αφή 198, 4. 
άφθός 49, 13. 
άφιλος 197, 18. 
άφλοιΰμός 61, 21. 
άφνω 198, 7. 
άφορβος 88, 5. 
αφορος 88, 11. 
αφορώ 162, 17. 
άφραΰτος 83, 23. 
άφροδίτη 114, 8. 
άφρός 197, 10. 
άφρων 15, 3. 
άφυΰγετός 81, 19. 
άφύων, τών 135, 8. 
άφωνος 66, 8 : 87, 8. 
άχαιός 43, 19.
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άχάριτος 87, 3. 
άχελφος 42, 24.
άχιλλεύς, «os 127, 17. άχιλλεΰ, 
, ώ 130, 25.

α/μτων 17, 16.
110, 18.

«Ζ«ς 196, 28.
87, 6. αχρείος 87, 7. 

άχρεΐον 116, 17. αχρείων att. 
ν US 17. άχρειώ 164, 15. 
αχυρον 128, 6.

72, 5. 
άχυρων 15, 11. 
£χω et άχομαι 154, 9. 
— αχω 154, 13. 
&%ωρ 20, 21.
αψ !81, 21 : 184, 3.

199, 8. 
άψευδώς 182, 17. 
άψίς 32, 27: 36, 16: 199, 8. 

αιρίς 29, 11.
ύίψοβρον 199, 7. 
αόρυρτος 88, 4.
άδωρος 72, 10. ; '·■ ·ύ *·:

Π, 26: 18, 7.

■Β.
.01 t*I  

βαβαί 183, 18. 20. :
βαβυλων 13, 4·’ 17, 4. 
βαβώ 149, 13. 
βάγαρος 76, 8. 
βάζω 157, 16. 
βα&ί 172, 27. 
βαϋμός 53, 13. 
βα&υλείμων 17, 15. 
βα9υρρείτης 27, 2. 
βαίτη 114, 18.
βαιτίκη 107, 10.
βάηχη 115, 23. βάκχων, των 

135, 19.
βάκχιος 41, 29. 
βακχύλος 56, 23. 
βακχώ 154, 11. 
βαλανειον 121, 18. 
βαλβίς 196, 9. 
βάλις 30, 26. 
βάλλας 21, 27. 
βαλλήν 9, 1. 5. 
βάλλις 30, 14.

βάλλω 158, 2. a βάλλω comp. 
8 , 18.

βαμβυλιός 41, 6.
βάνανοος 76, 21.
βάρβαρ ς 70, 12.
βάρβιτος 82, 10.
βάρκη 106, 25.
βαρνης 23, 8.
βαρύτερος, α 95, 9. 
βάς 125, 17.
— βας 21, 9.
βάΰι, τοΐς 137, 25.
βασίλειά 98, 22. βασίλεια 96,19: 

194,^27. βασιλίς 31, 22. βα
σιλεύς 93, 4.

0cmi 113, 28. βατός 78, 26. βα
τός 78, 22.

βάτραχος 85, 6.
βαύκάλις 31, 10.
βαφη 115, 5.
βέβαιος 44, 3. βεβαιω 163, 19.
βεβρυκία 100, 9.
βεβως 177, 2.
βελόνη 112, 12.
βέλος 85, 15. .. .
βέλτερος 7^ 21: 71, 5.
βενδϊς 36, 1S.
βερβη 104, $1.
βερονίκη 102, 13.'
φσσο5 76, 12. ’ * ' 
— βη 103, 30: 104, 7^·.
βή9ι 172, 26.
βτ/λος 52, 29. βηλός 53Γ 3.
βήμα 148, 12. ,
— βης 23, 13.
βήοος 75, not. 94.
βιβάξω 157, 16.
βίβας 21, 9.
βιβλίδιον 120, 13. βιβλίον 119, 

20. βιβλιογράφος 90, 24. βί
βλος 53, 26.

βιβρώοκω 152, 29.
βιβω 149, 14.
βιλλας 22, 3.

53, 21.
βιος 37, 24. βίος 37. 24.
βίοτος 82, 15. βιοτή 114, 3.
— βιξ 29, 13. 
βιαάν&η 106, 6. 
βιω 164, 24. 

2Q
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βλάβη 104, 12: 195, 27.
βλαισός 75, 17. βλαισός 75, 18. 
βλαρός 68, 2.
βλατή H4, 28.
βλέννος 63, 2.
βλέπω 149, 25.
βλεφαριπάζ 18, 23.
βλεφαρις 31,7. βλέφαρον 122, 29. 
βλέχειρ 20, 16·
βληχή 115, 20.
βληχώ 153, 17. 21.
βλίτου 128, 17.
βλωρός 69, 12.
βόα 173, 3. 0οά.17Ο, 19. βοάω

164, 2. . ,.· ν . r
βοεικός 52, ι. βόειος 44, 26. 
βοή 103, 19.
βοηθός 49, 25. βοη&ώ 156, 6. 
βό&υνος 66, 3: 193, 22.
^οΖ^ιον 120, 13.
βοιόν 121, 24. βοιός 37, 12.

βοΐος 87, 14.
βοιωτός 82, not. 17.
βολίς 30, 17.
βάλω 158, 6.
βομβώ 149, 14.
βόπις 33, 5.
βοράς 22, 15.
βορβορόκη 107, 6.
βόρβορος 70, 13.
βορεινός 65, 25.
βοράς 68, 24.
—1505 45,21:46,3^.
βόσκω 152, 30. a βόσκω comp. 

87, 25. βόσκω 153, 1. 3.
βόοτρος 74, 14.
βοτανη 111, 2.
"βοτάνι, 17.
βοτρνόδωρος 87, 15. r
βότρνς 91, 50. pluT/ βοτρνς, ν 

producto 196, 18.
βοτρυώ 165, 22.
βούβαλις 31, 3.
βονβρωστις 35, 18.
βούόειον 121, 2.
βουκάμπη 102, 18.
βονκλε·ψ 94, 16.
βουκόλος 56, 7. βονκολώ 158, 

20.
βουλαΐος 43, 23. 
βονλευτός 84, 5.

108, 13.

βονληφόρος 83, 10. 
βούνις 32, 17. 
βουνό? 64, 7.
βονπλήξ 19, 6. 
βούριον 119, 15.
βοΰ? .126, 4. βουσί, τοΐς 137, 

26.
βούσιρις 34, 17. 
βον/ό? 78, 11. 
βοΰτυρον 123, 7. 
βουφυρβός 46, 11. 
βοώ 148, 14: 162, 5. conj. 167, 

6.
βοωμι 168, 10. 13. βοώμην, ώο 

171, 26. '·
βοών 176, 21. βοών, τών 134, 

22.
βραδύς 91, 15. βραδεία 95, 23. 

βραδείς 138, 12.
βραδυτής 28. ν- not. 
βραμο? 59, 18.
βρασίδας 21, 17. 
βράσσων 195, 2.
βραύλος 53, 7. 
βραχέων 18, 6. 
βρεμέτη 114, 1. 
βρέμω 159, 3. 
βρέχω 154, 5. 
βρόγχος 84, 29. 
βρόμος 59, 23. 
βροντή 114, 22. βροντώ 157, 8. 
βρότειος 44, 26. ’ '
βροτολοιγός 47, 17.
βρότος et βροτός 78, 22. 
βροτοσσόος 42, 8. 
βροϋτος 78, 10.
βροχή 115, 21. 
βρόχος 85, 2. 
βρνη? 23, not. 33: 25, 8. 
βρύου J21, 21.
βρυσιιός 58, 24. 
βρυτός 79, 7. 
β^υχή 115, 20. 
βρνχοιν 16, 5. 
βρώμας 60, 8. 
βρωσείω 164, 12. 
βύβλος 53, 26.
βυζάντιαι 138, 7. βνζαντίων, 

τών 135, 7.
βυξάντιον 120, 18. 
βύξας, α 21, 21. 
βνϋενός 66, 3.
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βν&ος 49, ίθ.
βύνη 112, 15.
βύνητος 81, 24.
βύβτος 79, 20.
βώ conj. 166, 24. βώ 149, 4.
— ?ω 149, 8.
βωμός 60, 5.
~β^ 10, 8. 11.
βώξ 125, 8.
βώρος 69, 10.
βώς 126, 23.

γαγγανώ 161, 24. 
γάγγος 46» ν. not. 
γαϊα 97, 23 ·* 194, 21.
γαϊβος 75, 19.
γαλατικός 52, 5.

21, 5.
γαλή 103, 7: 108, 6.
γαλήνειος 45, 8.
γαλήνη 111, 17.
yalios 53, 15.
γαμήλη 109, 5.
γάμος 59, 18. γαμώ 159, 8.
γαμουλν.ός 87, 28.
γαμψός 85, 11.
γάρ 184, 16.

122, 29.
y«gog 196, 13·
— γας 21, 11.
γαοτήρ 19, 27.
γάοτρα 101, 26.
γέ 185, 1. enclit. 189, 14 ·’ 144, 

28.
yEypagpos 35, 17.
γείνω 16Ό, 11.
γειτονία 99, 13. γείτων 16, 23.
γέλας 21» 25.
γελάω 164, 2.
γέλγις 29, 21.
γελοίος 45, 10.
γελώμαι 170, 3.
γέλων 12, 24.
γελωνός 66, 7.

93, 17.
γέμω 159, 3.
γένειον 121, 5.
γέννα 96, 28.
γένυς 92, 3.

γέρας 23, 3. 
γέργις 29, 20. 
γερμηνή 111, 17. 
γέρων 15, 9.

ct ..q·· «

। ?ο”·ιuaγέφυρα .97, 11.
γεφυρώτη U4, 13.
γεώδης, neutr. ysraisj 117, 1$, 
γεωμετρώ 163, 12.
—; γη 104, 18 sq;. 105, 4 sq. 
γήδυον 121» 22.
γη&ώ 156, 6. 
γήϊος 40, 24.
γην 130, 19. 
γηραιός 44. 5.
γήρας 28, 3. 
γηροκόμος 87, 10.

. VI »δά

£(' ΐδχηο
γήρυς. 92, 3. 
γηρυών 15, 26. 
γηρώ Τ62, 5.
— γης 23, 16. 
γίγαρτον 123, 25. 
γίγας 21, 12.
γινώΰν.ω 152, 29.
—yis 29, 18. 
γλάξ 121, 5.

'il ’

μ ;· ·,ν··,..)1

θ ,8cl <oXoi
. __ ,_ _ ,241 ώ&«’··
γλαύκειος 44, 15.
γλαύκη 106, 11.
γλαυκός- 50, 6. 23. 
γλαυνός 64, 6. 
γλαφυρά 101, 14. 
γλήνη 111, 13.
γλίοχρος 74, 2.
γλίχω 153, 15. γλίχων 
γλοιός. 87, 12.
γλουτός 78, 11. 
γλυκερά 101, 6.

‘9 
q

16, 6. 15.

γλυφή 115, 11. γλυφίς 86, 3.
γλύφω 150, 7.
γλώ? 126, 25.
γλώσοα 97, 20.
γλωοοός 76, 14.
γνής 126, 14.
γνωσιμαχώ 154, 19.
γνωΰις 29, 10.
γόαος 88, 14.1
γογγύλη 109, 17. γόγγυλος 56.

25.
γόγγυΰος 78, 2.
γόγρος 78, 17.
γοερός 71, 8.
γοϊτος 78, 9.

20
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γόμος 59, 23.
γονή 112, 8.
γόν&ος 49, 5.
γόνυ 118, 24.
γονύπετος 81, 20.
γόος *y,  3.
γοργίας 21, 7. > .
yoeyo6 46, 16. γοργός 46, 17.

21.,
γοργών 16, 14.
γόρτυν 10, 6.
— γος 46, 14. 19: 47, 7δφ
γούνα, ων 137, 16.
γοώ 165, 2.
γράδης 24, 2.
γραικός 50, 6.
γρα'ιος 37, 6·
γραμματική 107, 12.
γραμμή 110, 3.
γραμμός 59, 7.
γραός 124, 14.
γραΰν, τήν 130, 19. γραΰξ 93, 

2: 125, 15. 19.
γραφείου 121, 10.
γραφή 115, 6. γράφχ 170, 18. 
γράφω 148, 13·' 150, 7. a γρά

φω comp. 90, 23. γραφών 
176. 19.

γραψαΰών, τών 135, 15. 
γράψον 169, 19. γράψω 166, 9. 
γρεΰς 126, 3.
γρήνιχος 51, 24.
γρύν&ος 49, 5.
γρυ 182, 9.
γρυνός 63, 25..
γρυπός 57, 5. γρυπώ 149, 26.
γόγη 105, 1. γύγης 23, 20.
γνιώ 165, 25.
γυμνασίαρχος 90, 19.
γυμνός 62,, 22. t
γυναίκα, τήν 130, 5. γυναικός, 

τής 128, 8. dual. γυναΐκε 131, 
8. plur. γυναίκες 132, 19. γυ
ναικών, τών 136,1. γυναίκας, 
τάς 138, 19.

γυναικείος 45, 6.
γυναικών 12, 20.
γυνή 112, 16·· 193, 28. γΰνη

,103, 24.
γυνής 25, 9.
γύντον 123» 22.
γυργαΰός 49, 19,

γύψος 85, 9.
γυψώ 166, 3.
— γω 150, 20 sq. 151, 3 s^. 152

3.__
— γων 10, 13 sq.

d.
δά 182, 1.
δαγκάνω 161, 23.
δάδων, τών 134» 3. 17.
δάήρ 20, 11.

23, 8.
δά&υννος 63, 2.
δαιδαλέος 39» 3. δαίδαίος 54» 

19.
δαιδίον 119, 12= 120, 14.
δαίμων 14, 3.
— δαιος 43, 16.
δαϊρος 69, 17.
δαίς 92, 20: 125, 20.
6αί'τ^114, 18.
δαιτρός 74, 15.
δαίω 163, 17.
δάκνω 161, 10.
ό'άκρυ 118, 24.
δάκτυλος $5» 24.
δάμαλις 31, 10.
δάμαλος 54» 24.
δάμαρ J 9, 15: 193, 7.
δαμασκός 52, 15.
δάμοκος 76» 21.
δαμήν $), 21.
δάμήτος 81, 24.
δαμοίτης 25, 21.
δαμώ 159, 8.
δανάη 103, 10.
δαναϊδών et δαναϊδών, τών, 

186, 12.
δαναός 38, 14.
δάνειον 121, 5.
δάξ 181, 22.
δάος 36, 24: 195, 14.
δαπάνη m, 1. δαπανώ 161, 

26.
δάπεδον 122, 14.
— δαπος 67, 7: 179, 20.
δαρδανειός 44, 24.
δάρδανος 34, 20.
δαρεικός 52, 1. δαρειος 44, 22.

δαρειός 44, 17.



AD ARCADIUM. 5o5
δ^είς 177, g.
δαρη&ι 172, 26.
δάριτος 82, 10.
δ αρ μακών 12, 19.
δαρός 69, 3.
δαρω conj. 167, 18.
δ ας 125, 16.
— δας 21, 16.
δαβάλιος 41, 2.
δαβμός 58, 24.
δατνα 100, 21.
δανλίς 30, 23.' 
δανίός 58, 7. 
δαννίς 32, 16.
δάφνη 110, 19. δαφνήεις 92, 

22. δαφνήεβαα 96, 5,
δάφνης 25, 18. IJ 
δάφνινος 65, 11.
δαφνών 14, 9.
δαώ 164, 1.
δέ 184, 16. 22.
δεδάλειος 39, 8.
δεδοίμην, οΐο 172, 6.
δεΐα 98, 18.
δεήιω 152, 12.
δείλαιος 43, 24.
δείλανδρος 74» 24.
δείλη 108, 18. δειλός 52, 27 : 

53, 18.
δειμάλη 108, 23.
δεϊμος 60, ν. not.
δεινός 63, 22.
δεινώ 160, 11.
δεκάς 22, 10.
δέκατος 42, 19.
δέκμος 58, 16.
δέλεαρ 124, 1.
δέλλις 30, 13.
δέλτας 79, 18.
δελτωτόν 128, 26.
δελφίν 193, 5. δελφις 36, 6. 

δελφίν et δελφίς 10, 2.
δελφοινός 64, 3.
δέμας 23, 4.
δέμνιον 119, 27.
δέμω 159, 3.
δένδρα 133, 17.
δένδρεον 119, 1.
δέξαι 173, 9.
δεξαμενή 111, 9.
δεξιός 4U 15.
δέηας 23, 4.

δέρη 113, 20.
δέριον 119, 28.
δέρκετος 81, 10.
δέρκω 152, 9.
^«,162. 13.
δεομη 109, 25.
δέομιος 40, 17.
δεομός 58, 24·
δεομοφορέν dor, ρ. δεομοφορεΐν 

148, 17.
δεοπόβννος 193, 19.
δεοπότης 24, 8. δεαπότις 24, 9· 

35, 26.
δετήρ 20, 10.
δενη 103, 11.
δενρί 183, 9.
δεύτερος 70, 22.
δένω 163, 23.
δέχω 154» 5.
δέω 164, 6. δεώ 164, 10.
tO;J_84, 28.
— δη 105» 15 δφ.
δηϊάνειρα 97, 5.
δηίος 40, 24.
δήίτος 82, 10.
δηΐφοβος 88, 7.
δηΐων 18, 6.
δήκω 152, 21.
δηλαδη 183» 8.
δηλη 108, 19.
δηλιακός 51, 18.
διπλός 52, 29.
δηλώ 158, 18.
δημαρέτη 114, 1.
δημητηρ 19, 26. ,
δήμος 59, 16: 60, II. δήμος 

59, 16.
δημοο^ένης 27, 18. δημονΰε- 

νών , τών 136; 20.
δημοφών 16, 3.
δην 182, 13. ,
δήριτος 82, not. 16. δηριτος 

82, 12.
δηρίω 164, 27.
δής 126τ 14. δης 126, 9.
— δης 24, 1.
δητα 184, 20.
διά 179, 28: 180, 12.
δια 194, 28.
διάγω 151, 6.
δίαιτα 95, 16.
διαννς 92, 14.
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διαΰκώ 153, ?.
διαοφάξ 18, 22.
διατί 184» 12.
δίαυλος 57, 25.
δίρραχνς 92, 7.
διδαοκαλεΐον 121, 13, 
διδαοκαλία 99, 19. 
διδαχή 115, 25.
διδάχο 154» 20.
διδίω 164, 19.
διδοίμην 169, 2.
δίδομαι 170, 1, 15.
διδοϋς 177, 7. , ■ <
δίδυμος 61, 16. διδύμων 14, 1, 
διδώμαι 171, 6. δίδωμι, ως, 

ωΰι 168, 6. δίδωμι et δίδο
μαι 176, 11.

διελός 55»Μ. «631 t«P'
διετής 27, 23. ί «631.
δίκαια 133» 14. δίκαιον 120, 22.
δικαιοκρίτης 28, 5.
δικαιολόγος 89, 19. Ή οϋοδ'ιδ^ 
δικαιώ 163, 18. ’t «831 ωη 
δικάνω 161, 21.
δίκη 106, 18.
δίκτη 114, 24. 4' (
δίμηνος 65, 8 · 87, 2.
δινδυμήνη 111/ 21.
δίνη 111,. 23. 0§ ·«δί
δινος 63, 22.
διογένης 27, 18.
διοίμην, οϊο 171, 23. 25.
διομηδεα 129» 28.
— ϋιον 120, 12.
διόννΰβος 78, 2.
δΐος 37, 21.
— δίας 39, 15.
διοβκόρειον 121, 18.
διπάνηρ 20, 11.
διπλή 183, 3.
διπλόος 42, 11· διπλούς 93» 7: 

95, 13.
διπλώ 158, 25.
διπλήν 9, 25.
δίπυρος 72, 4.
δίρκη 106, 24.
δίς 181, 23: 183, 1, δίς, ιος 

125, 2,
δίοπος 50, 15.
διοκώ 153, 2, 
διοαός 76, 13.
διφΰέρα 101, 6,

δίφιλος 85, 25.
δίφορος 88, 11: 90, 21.
δίφώ 150, 8.
διχοΰτααία 99, 7.
δίψα 96, 12. διψώ 166, 3. 
δίω et, διώ 164, 22.
διωγμός 58, 5.
διωκά&ω 155« 24. διώκω 152, 

26.
διώνυμος 87, 16. 
διώρης 26, 13.
δμώων, τών 134, 4. 14.
δνευ'ς 126, 1.
δο&ήν 9, 15.
δοιός 37, 11.
δοκ^ 106, 16.
δοκώ 152, 25.
δόλιχος et δόλιχός 85,6. δολί- 

χη et δολιχη 115, 27. 28.
δόλων 12, 24.
δόμηρ 20, 3.
δονώ 160, 2.
δόξα 96, 11.
δορίκτητος 86, 15.
δόριλλος 54, 14.
δόρπος 67, 4. θδ <ί 
δόρυ 118, 24. 
δορυκτητη 102, II. 
δορυφόρος 88, 10. 
δός 148, 19: 172, 24.
— δος 47, 20 δφ 48, 1 «φ.
δοτίς 35, 3.
δουλεία 98, 22.
δούλειος 44, 15. 
δούλη 108, 16. 
δονλίς 30, 23· 
δούλος 53, 12. plur. δούλοι, ων

137, 1.
δουλώ 158, 7: 160, 3. 
δουλωούνη 112, 18, 
δούπων 14, 19.
δovQε^eς 44, 16. 
δούς 126, 6. 
δοΰοι, τοίς 137, 26.
δράκαινα 95, 28. διάκων 12, 

10.
δραμεϊν 173, 21. δ^αμω conj. 

167, 19.
δραυ 173, 13. · 
δρά§ 125, 4.
δράκων 14, 17, 
δξάπων 14, 19, 
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δρεπτόν 123, 20.
δρίον 119» 6.
δρόγης 23, 23.
δροίτη 114, 18.
δρομή 110, 10. δρόμος 59, 21.
δροβερός 71, 8.
δρόαος 75, 4.
δρύε dual. 131» 16.
δρυμός 60, ν. not.
δρνν 130, 19. ' ,
δρυοπίς 33, 14.
δρνοιρ 94, 16.
δρυς 92, ,16: 126, 17.
δρυφαντός 83, 15.
δρυών, των 134, 22.
δρω 149, 4.
δυάς 22, 24.
δύη 103, 23. ,
δυναίμην, αιο 172, 4. δυνω 

160, 18. δΰνωμαι, 171, 7.
δυο 131, 24. δυοϊν et δυεΐν

132, 7. χ μ.
δΰδ 182, 2.
δύβερως 94, 1.
δυοήκοος 42, 8.
δυβκλέα 196, 20.
δυο μη 109, 26.
δύβμορφος 89, 23.
δΰβτηνος 65, 8· 89, 24.
δύατος 80, 3.
δυοώδης 25, 23. δυΰώδων, τών 

136, 21.
δΰω 165, 15. δυώ 165, 13.
δώ conj. 166, 24.
— δω 154, 22 sg- 155,^1 sq.
δωδώνη 112, 25. δτοδωνη ei δω- 

δώνι, τη 129, 23.
— δων 11, 1 3q%
δωρεάν 8, 7.
δωρητός 82, 4.
δώρον 122, 25. δώρος 69, 10.
δώς 127, 1.
δώτος 78, 14.

Ε.
ε δαΰόνεται 200, 26. ψιλουται 

199, 9.
F 143, 4: 178, 20.
εαρ> ος 124, 1: 128» 19.
ίαρινός 195, 1.
έαρίς 34, 7.

έβδομος 42, 19: 61, 12.
έγγύς 197, 27.
εγγυώ. 165, 21.
έγεγράφειν 169, 1.
εγείρω 162» 27.
έγένου 171, 16. έγένετο 172, 18:
εγκαλίς 31, 8.
εγκαρος 70, 19.
εγκαβιν, τοΐς 138» 7. εγκατου 

123, 25.
εγκέφαλος 54, 23.
εγκΰμων 13, 18. ,
εγνων 169, 1.
έγολιός 41, 5.
εγράψω 171, 15.
Ζγρω 163, 13.
εγω 178, 19.
έδάρην, ης, η 169, 23. ; Λ
έδείκνυν 169, 1. ; 6
i δέκατο 172, 18.
έδητΰς 92, 9·
έδίδοοο 171, 13, • 20^ΟΛ0ΛΒΧ3&
εδραεώ 163, 18. ίδΐ
εδω 154, 28. ^δώ 154, 26.
έδωδη 105, 20.
έδωλιος 41, 5.
εηνδανξ 197, 22.
έόά? 193, 13. 14.
έ&ελοντής 25, 25.
^&εν 179, 19^ 197, 25.
—Tiiw 179, 18.
iOvos 199, 9.
έ^νυμών 14, 2.
ε&ω 155, 27.
— ε&ω 155, 27·
— εί ιριλοϋταί 200, 3.
εί' 185, 6. εί orthoton. 142,11.
—ΰα^δ, 18: 195, 18.
είαμενή 111, 9.
εΐαντο 200, 9.
εΐδον 169, 12. ^δώ conj. 167, 

10.
είδος 200, 3.
εΐηδος 48, 19.
εΐ&ε 188, 18.
εικάζω 200, 3.
εΐκελος 55, 8.
είκοΰάβοιον 122, 8. 
είκοοτός 42, 19 : 84, 2. 
εΐκω 152, 12. 21.
είκώδ 2U0, 5.
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είλαπίνη 112, 2. 
ειλεός 38, 18. 
εΐλη 100, 9. εϊλη 108, 18.
— ειλη 108, 7. 
είλίξω 200, 5. 
είλόμην 200, 6. 
εΐλως 93, 18: 200, 5. 
είμα 200, 6. είμίνος 200, 6. 
ίϊμαί 170, 3.
ΐίμί 139, 9: 142, 11: 148, 20: 

168, 7.
ΐϊνα 200, 7.
— εινος 65, 24.
€Ϊνω 161, 5.
tiov 119, 7. jjj 
— ειον 121, 1 s<j. 
— aos 37» 16: 44, 6εφ 45, 1. 
είπε 148, 20: 173, 5.
εΐπον pro f/W 169, 18. 
εΐποντο 200, 7.
εϊπω conj. 167, 8.
£?ρ 20, 19.
— ειρ 20, 15. 
εϊργω 151, 11. 25. 
είρεβιάνη 112, 25. 
εϊρην 0, 18. εΐρήν 9, 25. 
είρηναϊος 43, 13.
εΙρκτή 114, 22: 197, 8: 200, 4.
εϊρχ^ηναί 197, 8. 
ίϊρω 162, 26.
— ειρω 162, 25. 
ειρων 200, 4. 
είς ISO, 23.
εΐς^ΟΟ, 10.
— iis 92, 21: 125, 22. 
εΐσεν 200, 8.
είοί 139, 28: 148, 23.
είΰβήν 9, 5. 
εϊΰτήκει 200, 8.
— επης 27, 1. 
ιϊχον 169, 7. 12. 
εϊ'ως 200, 9. 
έκ 180, 21. 
εκάβη 104, 9.
«ccifpyos 87, 21. 
εκάλη 108, 22.
Γκαστοί 70, 27.' 
εκάτερος 70, 27, 
εκάτη 113, 27. 
ίκατόμβοιον 122, 7.

εκατοντάχειρ 20, 17. 
εκάτων 15, 20. 
έκδεζιων 182, 22.
ίκεϊνοζ 179, 13: 197, 25· «<*'  

νοοί 179, 16.
εκειαο 171, 13. 
Εκλεκτός 86, 17. 
εκοντής 25, 26.
—εκος 51, 15. 
ίκποδιών 182, 22. 
έκτελή 109, 3. 
εκτην 9, 9.
Ικτόρίος 39» 6.
έκτος 80,11. έκτος 80, 12. Ρκτος 

80, 10.
εκτωρ 20, 21. plur- Ντάρες 132,

18., 
έκνρός 72, 8. 
εκών 178, 7. 
έλνβον 171, 16. 
είαιον 120, 21. 
fXoftoiv 17, 3. 
έλάΰΰων 195, 2. 
ίλάτειρ 20, 17. 
έλάτη 113, 27. 
ίλατήρ 19, 21. 
ελατός 80, 23. έλατός 81, 4. . 
έλαννω 161, 3. 
έλαφηβολιών 18, 9. 
έλαφίς 36, 8. 
ϊλαφόνηβος 77, 7. 
^λαφος 84, 23.
έλάχεια 95, 24. έλαχνς 91, 22. 
ελδωρ 124, 1.
έλεάξεέρ 20, 17. 
ξλεάτης 26, 24. 
έλεγείον 121*  13. 
ελεγον 197, 21. ί^έγον 171, 17. 
tZEyos 47, 11. 
έλέγχω 154, 6. 
ίλέγων 10, 19. 
ελένη 101, 2.
ελέος 38, 19. ελεός 38,18· ίίεόν 

118, 26.
ελευ9εραί 101, 8. 
έλεν&ήρ 20, 3. 
ελενΰένιος 40, 1. 
έλεφαντουργός 87» 19. 
— εϊη 108, 26. 
ίλ9έ 148, 20; 173. 5.

173, 22. 
εΐίκη 107, 9.



AD ARCADIUM. 3oy
έίικράς 193, 1&
έλικτός 83, 12.
έλικών 12, 20.
έλίκωψ 94, 27.
έλΐξας, α 21, 21.
ελίαβω 157, 23.
έλκτός 80, 7.
έλκω 152, 15. ί'λκω 152, Π. ab

έλκω comp. 87, 27.
έλλά? 198, 11.
έλλεϋανός 64, 17.
έλλερον 123, 1.
έλλη 108, 1.
ί^ην 9, 3. 6. 18: 198, 11.
ελλήαηοντος 85, 24. έλληοηοντίς

35, 23. 05
— ίλο? 55, 1 scj.
εΊονρος 72, 27.

33, 11: 196, 10.
^λπωρά 101, 22.
ελυμος 61, 16.
^λώ 158, 13.
^μβριΌ^δ 27, 25.
έμε 143, 28 : 178, 20.
^μεΟεν 179, 19.
έ'μετος 81, 12.
εμοί 143, 27 : 178, 20: 197,25.
έμον 143, 26.
έμπαμος 60, 23.
έμπης 184, 26.
έμπίς 33, 12.
έμπλην, 198, 22.
έμηοδων 182, 21.
έμπονβα 97, 18: 198, 22.
έμώ 159, 5.
έν 180, 27: 196, 28.
έν 2Θ0, 26.
— εν 117, 1: 118, 9·
έναντίος 86, 7. εναντία 133,13.

plur. έναντΐαι 133, 7.
ενύάπιος 40, 12.
ένδυμία,ν 18· 4.
ένδντόν 123, 26.
ένέδρα 194, 18.
Γνεκα 184, 19: 185, 4.
ένέκω 152, 14.
ένέχνρον 123, 7.
ένη 111, 4.
— ενη 111, 7.
ένιαυτός 84, 11.
ενικού 171, 29.
ένιπή 113» 15.

7
Τ ί · (ίίΟΟ 
28.

.? Γ <0£ 911 —
Γΐ ,Ινί «rfofti
<11 «vtMOiuH

ένίητω 150, 16.
— m? 32, 23.
ένίΰπες 174, 3.
έννατος 42, 19« 
έννέα 200, 27.
έννενήκοντα 200, 27.
έννήμαρ 184, 9.
ίνοεϊτο 172, 16.
ένοιδρς 48, 18.
ένόουν 169, 1.
ένοπή 113, 15. 
ένος 63. 15.
— ενός 66, 1.
ίνοοίχ&ων 12, 5. 
ενταν&οΐ 183, 16.
έντερου 123, 1.
ένταλη 109, 14.
έντόπιος 40, 12.
έννγην, ης, η 169» 22.
ένυδρος 74» 24. 
ενώ 159, 26.
έξ 180, 21: 196, 
«ξ_200, 26.
— εξ 19, 1. 
εξαετές, 117, 8. 
έξανοτήρ 19, 22. 
έξαύτηρ 19, 22.
έξειηε 174, 31. έξεΐπον 174, 24.
έξενρον 174, 24.
εξής 182, 23.
έξικρών 14, 26 · 15, 5·
έξις 32, 26.
έξώλης 27, 10. neutr. εξώΐες 

117, 20.
εορτή 115, 2.
έός38, 4.
— εος 38, 1. 21.
έπαίρω 162, 22.
έπακονός 45, 15: 90, 12.
έπακτρίς 33, 22.
έπάοιδος 86, 25.
έπάρονρος 72, 26.
έηαιρος 84, 24.
έηεί 185, 7.
εηειός 44, 22. 27.
έπεΰ^όλος 88, 14.
έηηλις 31, 12. έηηλνς 91, 19, 
ini 179, 28: 181, 9: 196» 27. 
έηιγουνίς 32, 16.
έηίδαμνος 62, 25.
έηίδανρος 72, 22, 
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έπίεικον 174, 25.
έπί&ες 174, 2: 176, 2.
επίκουρος 72, 26.
επικουρώ 162, 18 · 163, 8» 
επίλεκτος 86, 17.
«ijjrolafos 43, 8. 26.
έπιβκευή 1θ3, 13.
Επίσκοπος 88, 27.
έπίβτωμαι 171, 9.
έπίβχεςΠΙ, 3: 176, 2.
επιτολή 103, 1.
ετπφλοίσκω 152, 30.
έποίηοα 168, 16. έποιηοω 171, 

15.
έποιοϋ 171, 19.
επτά 5.^, 26. ' 
έπταπόδης 25, 25.
έπωδός 86, 26.
επώνυμος 87, 16.
έραννός 63, 4.
έραβτος 80, 23. έραΰτός 80, 24.
έρατός 81, 4.
έρατώ 116, 2.
έργάνη 110, 27.
εργάτης 26, 16.
έργου 122, 15. ab έργου comp. 

27, 22.
έρδω 155, 10.
ερεβεννός 63, 5.
έρέ&ω 156, ί.
Ιρείδω et έρείδομαι 155, 5.
έρείπω 149, 25.
ερεμβάς 46, 11.
έρεμνός 62, 26.
ερεΰος 76, 25.
Ερέτρια pro έρετριέα ISO, 8.
έρεύγω 152, 5.
ίρευυω 161, 2.
έρημος 61,6. έρημος 61,7. daal. 

έρήμοιν 132, 4.
έρί 182, 2.
έρίβαλλος 54, 9.
έρίγδουπος 86, 11.
έριγόνη 112, 11.< 
ϊρίγων 10, 20.
έρίηρ 20, 7.
έρι^ος 49, 24.
ερίν.η 107, 14.
έρίκω 152, 13.
έρίμυκος 90, 18.
έριμώλη 1C9, ν. not.
έρινννς 92, 9,

έρινος 65, 18.
έριον 119, 18.
έρις 196, 5.
— «9'5 34, 8 sq^.
έρίφη 115, 18.
έριφύλη 102, 13. ·
έρκών 12, 13.
ερμαϊος et ί'ρμαιος 43, 8.
ερμάς 22, 5.
ερμηνεία 98, 21.
έρμης 25, 11.
ερμοκρών 14, 26: 15, 5.
έρμόπαν 8, 9.
έρμων 13, 8.
— ερυος 63, 6.
— ερος 70, 24: 71, 6.
ερπετού 123, 26.
ερπννας 22, 9.
ερπυς 91, 10.
εβρην 9, 27.
ίρΰήν 8, 25.
έρυ&ριώ 164, 18,
ερν&ρος 74, 28. 74,

22.
έονκη 107, 19.
ερόμανΟος 49, 28.
ερυμνός 62, 27.
ερυμος 61, 17. ίρνμός 60, 1.
ερυμώλη 109, 22.
έρυβίχαιος 43, 13. 20.
έρυτος 82, 18.
έρχίος 41, 30.
ερχω 154, 6. έρχομαι 197, 7. -
έρώ 162, 13.
ερωίιό? 41, 5. ερωδιός 42, 2.
ερωή 103, 29.
έρως 93, 18.
ερωτύλος 57, 9.
ές 180, 23.
εί_172, 24.
— ες 117, 5: 132, 17. ’
έοβιλος 56, 1.
έΰ&ής 28, 9.
έο^ίω 164, 18.

54, 1.
έββήν 8, 24.
έοβί 142» 18: 148, 21.
έββος 76, 14.
έοτάς 193, 13·
έατέ 148, 23.
έρτην 197, 21.



AD ARCADIUM. 5o$
— εΰτης %γ, g 
ίοτί enclit. 189, 

148, 21. εστι
9. 28. ίατίν 

tono retracto
147, 26. sic εοτιν 142, 14.

εστον 148, 23
εοτρηκος 51, 18.
έοτων 169, 2.
εοτώς 177, 2.
^χον 169, 13.
εταιρεΐος 45, 6.
εταιρίς 29, 4·
εταίρος 72, 18.
εταιροιώ 165, 8.
ϊταιρώ 162, 23.
έτεός 38, 22.
έτερος 70, 27.
ίτησίων, τών 184, 30.
ϊτίδεσο 171, 12.
έτοιμος 61, 22. έτοιμος ibid.
ab ετο comp. 27, 22.
— έτος 81, 17.
ετυμος 61, 16.
έτνπέτην 169, 2. ετυπον, ες, ε

169, 23.
έτυψα, ag, ε 168, 16: 169, 23., 
ευ 183, 23. »6 «κ ' 
ευ^ΟΟ, 1.
— ευ adv. 183, 23. 
εναδε 197, 5. ' . 
εναίων 18, 13.
εϋάκτιν 10, 4.
ευβνοιν.ός 51, 21.
ενγενείς boeof. ρ. ενγενής 92, 

26.
ενγενής 27, 21: 127, 17.
ευγενίς 32, 24.
ενδημος 61, ν« not.
ενδία 199, 28.
ενδω 199, 29. . 1
εϋελπις 28, 23.
ενεργός 89, 13.
-—ευη 103, 11.
ευήθης 27, 15.
ενήρος 68, 4, 
εν&εΐα 199, 28. 
εν9ΰ 183, 28.
ευ&ννος 193, 21.
εύκαιρος 72, 18.
εϋκηλος 35, 13: 197, 4.
ενκλεά 196, 19. ευκλεής 25, 13. 
ενκνήμις 196> 6.

εύκολος 56, 5.
ευλαβής 27, 12.
ευλή 108, 14: 199, 27.
ευμαρις 34, 4.
ευμενής 27, 21. ενμενίς 32, 24.
ευμήκης, neutr. ευμηκες 117,

22. '
ευμολπος 89, 12. 
ευνή 111, 5.
ευνις 32, 17. 
εύνοια 98, 2. 
ευ νουν 116, 20. 
εκείνος 65, 26. 
ευοΐ 183, 19. 
ενπαις 92, 19. 
ευπατρίδης 25, 24,’ 
ευπλους 93, 9. 
ευπορώ 162, 18. 
ενπραξίαι 133, 9. 
ειίρε 148, 20: 173, 6. 
ενρείτρς 27, 2. 
ενρετής 26, 17. 
εύρημα 118, 13. 
ενριπίδης 25, 20. 
εν ρίπος 67, 14. 
ευρίοκω 200, L 
ευρον 169» 11. 
εύρος 69, 25· 
ευροτος 82, 15.
ενρνπορος 89, 23. ?7^<
ενρΰπνλος 57, 10.
εΰρΰσωλος 57, 14.
εν ρω 199, 29. ευρώ 163, 8.

' ωί .,‘4

ε»ρώς 93, 15.
ενρωψ 94, 24.
ευς 126, 1.
— ευς 93, 4: 125, 26.
εϋΰέβεια et ενσεβία 195, 20. 
ευσεβής 27, 12. ευοεβές 117, 6.

ευσεβών, τών 136, 21. 
ενσεβώ 149, 16: 174, 18. 
ενσκιος 87, 5.
ευοταϋ'ώ 155, 25. 
ευΰτέφανος 85, 22. 
εύτακτοί 153, 7. 
έντοκος 89, 12, 
έντονος 89, 12. 
εντράπελος 55, 8· 
ευτυχής 27, 21. 
εύφαρέτρας 22, 18. 
εύφημος 61, 8.
εΰφραίων 18, 12, 
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ΐυφρανουίώ 177, 
ςύφρόνη 102, 6. 
ίνφνΰ 196, 18. 
ίνχαρις 28, 18. 
ευχήν 8, 15. 
βνχω 154, S 
ΐυχωλή 109, 21. 
ευω 199, 29. 3
ευώδης 25» 22. neutr. ευώδες

117,f 16.
ευωδιάς 39, 20.
ίφε^ς 183, 1.
εφίΰος 76, 25' 199, 10. 
έφέϋτιος 87, 5.
εφεύρε 173, 29 : 174» 31. εφεύρε

1 ' 3» 29.
έφηβος 46, 12. ^61
ζφηςΰα 16Λ 21.
εφ&ος 198, 7.
έψφ 174, 30.
iyom<168, 18.
ϊφυρα 194, 15. εφυρα 97, 7:

101, I# * ‘ 
εχεμος 61, 2. 
εχίνηος 39, 13. 
έχετος 81, 10. 
ί^ρόδ 74, 1. 
έχινή 112, 3.

.c§ ,281 ·ρζ r

Cl <ΓΠ

έχϊνος 65, 15. 21.
εχις 196, 6.
έχίων 18» 6.

.81 »1'1 ο$ ? 
·ϊ£ ΛδΙ ωδΡ,ν 
.61 <ΛΙ 030$ 
.4 ,681 Μ > 
Λ£ ,461 ιό3$

.41 Γβ 8«jvέχρήν 169> 2.ϊ^ρός 72, 8.
έχω 154, 5: 196, 28.—
— εψ 94, 16.

25. 
έψητοδ 81, 27. 
iiptos '41, 15. 
Γψω (εψω) 166, 5. 
ίώ 164, 8.
έωλος 57, 21. 
εώρων 197» 22. 
εως 94, 11.
ίωΰφόρος 88, 10.

ζά 182, 1.
ξάγκλη 107, 28.
ζαής 23» 12 ■ ζ5, S. 
ζάητος 89 > 24.
ί «^εο; 89, 24,

ζά^ 108, 5.
ζάπλουτος 89, 24.
ζάς 125, 17.
— ί'ας 21, 20.
ζάφελος 55, 10.
ζαχρής 24, 21.
ζειά ^8, 15.
ζεΰγλη 107, 24.
ζευγνύω 165, 20.
ζεύγος 48, 2.
ζεύς 123, 26.
ζή 172, 22.
ζή&ος 49» 1.
ζήλος 53, 4.
ζηλώ 158, 18.
ζημία 100, 1. /
ζην 178, 13. ξήν 124, 25.
ζηνάς 21, 19: 22, 10.
^τώ 157, 7.
— ζος 48, 21.
ζυγόν 122, 19»
ζώ 149, 1.
— ζω 157, 12.
ζωγραφώ 150, 11.
ζωή 103, 29.
ζωΐλος 55, 21.
ζωμός 60, 5.
— ζων 11, 16.
ζώνη 112, 20.
ζώον 122, 2.
£ωό? 88, 9.
ζωρός 69, 13.
ζως 127, 1·
ζώω 165, 27.■ ’■ J Γ - . ‘ sl

Ή.

η ψιλουται 198, 14: 199, 16.
η 182, 13: 185, δ.
ή 185, 11. 14.
») 182» 14: 183, 6.
— η 102, 4 sq. 1Ί3, 6 cj. 104, 

5. —ή adv. 183, 3.
ηβη 104, 16· 
ήγεμόνη 102, 6. 
ηγερτός 83, 9- 
■ηγήμ(ον 13, 14. 
ήγώ 150, 22: 151, 19. 
ή8ανός 64, 17.
ηδέ 184, 22. 
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ηδονή 112, 13. 
ήονς 91,n 14. 
ήδω et ήδομαι 154, 23. 
ήέλιος 197, 14. .
ήετίων 197, 14. 
ή&εϊος 44, 9.

156, 3.· 
ηΐ^εος 197, 14. 
— ηϊον 120, 10. 
^κα adv. 184, 6. 
Ί/ω 152, 26. 
ήλατίνη 195, 7. 
ήλεϊος 44, 8. 
ήλεκταϊον 129, 27.’ 
ήλεκτρα 194, 18. 
ήλεκτρνων 15, 25. 
ήλη 198, 10.— , Α
— ηλη 109, 4.
ηλ^ον 169, 11.
ηλιάδων et ήλιαδών, τών 186,11.
■ηλιαία 199» 16. 
ηλίβατος 199, 16. 
ήλίκος 52, 6. 
ήλιος 199, 17. 
ήλις 31, 1.
ήλιτόμηνος 199, 17. 
ήλος -3, 4: 198, 16. 
— ήλος 55, 12. 15. 
ήμαϋίων 18, 4. 
ήμαρ 198, 16. w 
ημάς 179, 7· ημ^Ζ 139, 17. 
ήμεδατίός 67, 8 : 179, 20. 
ημείς 179, 6. 
ήμέν 184, 22.
ημέρα 101 , 5. ημεραι 133, 8. 

at ημεραι 183, 8.
ήμέτερος 179,r,24.
ήμΐν 179, 7. ήμ& 143,'14: 145, 

7. . ’
ήμιους 91, 15. 21. ημιοεια 95, 

21.
ημών 179, 6. ημεον 139, 17 ♦ 

143, 14: 145, 6.
ήν_\69, 2.
— η*! 8’ 12 5φ 9’ 1 S5‘ 10’ 11 
--ηνη 111, 11 ®q*  
ηνίοχος 90, 14.
ήνιοχώ 154, 19, 
ήνις 198, 16. 
— ηνας 63, 17.

■γηξ 19, 8 ες.
ήό; 38, 10.
— ηος 83, 10.
— ηρ 19, 19 9<Ι· 20, 1 sq.
ήρα 100, 25. ήρά 97, 1.
ήραιον 120, 21.. 
ηράκλειον 121, 17.
ήρακλέης, ής 25, 15. ήρακλής 
t 180, 11.

ήράς 22, 15.
ηρατο 198, 16.
~wn ιι: 117, π.
ηρος f. ex έαρος 68, 4: 128»

19. -Ιέ .4^1 
— νροζ 651 1: 68, 3 sq. 71, 9.
ηρωίνη 195, 7.
τ^ρώον 122, 8. ήρώος 42, 24.
ηρως 98, 12.

1 ί'ί rf Ti %eης 126, 9.
— ης 28, 6: 24, 5 sq. 25, 1 sq.

26, 6:'27,11 sq. 28, 1: 126, 7
sq. 182, 23. 

ήβ&α 168, 28. 
ηομενος 177, 15» 
ηοο 171, 13. 
ηοοώ 157, 25. 
ηοτο 172» 19. 
ήσνχή 188, 4. 
ήτοι 184, 23. 
ήύς 91» 14.

61
01 «Γ ϊοΐϊχέ 
ί ,4\
8 (SI1

C1 , 
.3

ήφαιβτεΐον 121, 18, 
ήφαιατίων 17, 25, 
ήφαιοτος 88, 19. 
ήχή 115, 20.
ηχι 183, 10: ]97, 1.
ήχά 197, 1. ηχώ 153/ 22,
— ηψ 94, 21. 
ήψα 168, 17.
—(ηων 11, 21. 
ϊΐ’ωί 94,11.

δδ
,ί)6ΐ Wj’s 

r8 ί WftV * i

Λ ΐ<)οσ^ 
<4ci
46 4»
. ?8

,Οΐψϊ

0>
i . Η· -ιοί

ί (θψ3) «βψ% 
,8 .401

Θ.

—&α 163, 20 Sq. 
9αδας 21, 18. 
Καλαμιάς 40, 18. 
θάλαμος 60, 14. 
&άλαοοα 97, 13. 
'ΐλαλάοοιο; 40, 12.



512 INDEX
&αλαβΰώ 157, 24. 
^αλάττιος 40, 20. 
δαλής 25, 11. 
&άί,πω 149, 24. 
&αλπωρά [01, 22. 
&άλλω 158, 2.
Φάμβος 45, 23. 
©a.wos 62, 15. 
^άμυρις 34, 15. 
θάνατος 80, 23. 
&άπτω 150, 16. 
&αροαλέος 39, 1.
Ταρσός 76, 3.
Φάραυνος 193, 20. 
©α? 125, 16. 
σάββαν 195, 2. 
©αΰω 163,, 22. 
©εα et &ίά 98, 11. .se 
&εανω 116, 2. 
θεατής 26, 24.
&εατός 81, 7. .
&εΐος 37, 17.
^ελεμός 61, 3. i , . , 
&έλω 158, 12. 20.
θεμέλιος 41, 3. 
9εναί 111, 5.
Θεόδωρος 72, 10. 
9έομος 61, 12. 
&εός 38,4. ,
Θεοφάνης et Θεοφάνης 26, 5. 
θεοφιλής 27, 13.
&εραπαινίς 29, 4 : 32, 16. 
θερινός 65, 13: 195, 11. 
ϋ-έρμα 96, 18.
9έρμαΰΰα 97, 14. 
&έ$ρην 9, 27.
9εροόλη 109, 13. *
&ές 148, 19.
&εομός 58, 24.
9εΰπειά et ^εαηειαΐ 98, 2. 
&έοηις 33, 10.
&εΰοαλία 99, 20. 
&εοβαλός 54, 20. 
δέτι 196, 17. ^ις 196, 5. 
9ετός 79, 1.
&ενν 130, 20· 
©έω 164, 7. ©εω et θεώμαι 164, 

8· ,
^εωρίς 34, 7. δίωρος 72» 13.
—©^ 106, 1 sq. 
δηβαϊος 43, 18. 
δήβανις 32, 22.

&ηβη 104, 16. δήβης 23, 14.
δηγάνη 110, 27.
δηγω 150, 21 : 152, 1.
δηλαϊος 43, 23.
δήλεια 95, 21.
δηλή 108, 11.
δηλυκός 52, II.
δηλυς 91, 16.
δήν 144,28: 185,1. δήν 139,14.
δήρ 125, 10.
δήρας 22, not. 29.
δήρειος 44, 7.
δηριγκός 50, 10.
δηρίον 119, 19.
δηρ ο αία 98, 8.
δήρων 15, 9.
δηοαυράς 72, 23.'
δήββη 104, 3.
δήοοα 96, 8.
— ©7 172, 25.
διγύη 103, 28.
— ©45 29, 24= 30, &
©λα 172, 22.
δλιμμός 59, 8.
©λω 149» 4.
©oag 21, 1: 193, 9. δοαντων, 

των 135, 30.
©ο^ et δόη 103, 19.
δοίνη 112, 6. δοινω 161, 2.
δόλος 52, 18.
δορυβω 149, 16.
— ©og 48, 24: 49, 3 sq.
δουκυδίδης 25, 21.
©ούλ?/ 108, 16.
δούρος 70, 4.
©ράσος 75, 3.
δράοων 15, 13.
δρεπτός 80, 7.
δρηϊκίος 40, 9.
ΰρηνώ 160, 6.
©$tce 98, 15.
&ριδαηίνη 112, 3: 195, *.
&ρι&οούνη 194, 1.
^ρΐος 37, 21.
ϋ-ρόνιον 119, 9.
©poog 38, 3.
^ροώ 165, 2.
^ρυαλλίς 31, 19.
ΰυγάτηρ 19, 26. dual· ^υγατερε 

131, 9. όύγατρα, την 130, 5.
^υγατρός, της 128, 8. ©wya-
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Τρων, των 136» 1. Ούγατρας, 
τάς 138, 19.

ΰυγατριδοϋς 93, 7= 175» 12.
νυέλλα, τά 131» 19.
ΰνεοαός 76, 25.
ϋνέατης 27, 7.
9ν///.ή 109, 6.
$υής 23, 10: 25» 7.
&υια 97, 23.
&υίακη 107, 16.
«Θύλακοί 51, 11.
«Θ λακοτρώξ 19, 12.'
δυΛίς 30, 12.1
^υμαλγές 117, 13.
ΰνμήρης 26,12. ϋνμηρες 117,12.
Φυμοίτης 26, 21.
&νμός 59, 27 - 63, 25 · 196, 16.

&ύμος 59, 28.
9ιμώ et ϋυμονμαι 159, 8. 
&vvvot 198, 17. θύννος 68, 2. 
θννω 160, 18· 8£*,EQI  tctrp$ 
θυοβκόος 42, 7.
θνρας 22, 18.
θυσσόί 76, 12.
θύω 165, 16. &νώ 165, 18. ___
- Όω 156, 16 βψ 157, 1. —8ω 

imperat. 166, 18 sq.
θωή 108, 29.
θωμός 60, 5.
— «Θων 11, 22: 12, 1.
&ωνος, gen. 128, 20.
θώον 124, 24.
θωρακειον 121, 13.
Θώραξ 18, 21.
>Θωί 126, 22.
<&ώωί«, τών 134, 3.

I.
I ψιλονται 199, 6 
ϊ ,;8» 20.
— ϊ 118, 17 sq. 183, 9.
?α _128, 8 : 194, 29.
— ια 98, 19 : 99, 1 δφ
Ζακ//1ϋ6> 19.
Ζακχη 115, 25.
ίάΚλω 197, 16.
ίάλμενος 64, 27.
ίαμβος 46, 6.
Ζαμρύλοί 57» 1θ· 
ιαμενός 64, 26.
Ιάν 8, 6.
ίάν&τι 106, 6.

Ιάπτω 197, 13.
Ιάβων 15, 14.
Ζατός 81, 7.
ιατρική 107, 11.’
Ζατρό; 197, 14. 
ίάχω 154, 14. 20. 
ϊβηρ 20, 2.
ίβνκος 52, 10.
Ιγκρος 74, 6. 
ϊδας 21, 17. 
ίδε et ίδέ 149, L 
ΐδη 105, 21. 
ΐδιος 89, 19.
ίδνώ 161, 10.
ίδον 169, 18.
ιδού 183, 25.
ιδρώ 168, 12. 
ϊδρώς 93, 16.
Ιέρεια 95, 19. Ιίξεία 194, 26;
Ιερόουλος 90, 19.
Σερόσφίί 36, 9. 
ϊζος 48, 21. 
ΐημι 197, 15. 
ϊημοί 61, 7.
Ιθάκη 107, 1.’ 
ΐθακος 51, 4. 
ΐ&ι 183, 13. 
ίθύ 183, 28.
Ικανός 64, 22.
ϊκάτω 196, 3. ΑροϊΟ·
ίκεΰία 99, 7.
— 107, 18.
ΐκμενος 64, 28.
Ιγ.νώ et ϊχνονμαι 161, 9.

__ __ Λί 
~ ικος 52., 4.
ΐκριον 119, 18.
ί'κτις S5, 6.’ 
7λέας 21, 26.
Ζλεόί_38Γ ν. not. 
— ιλη 109, 7. 
ίλιακός 51, 14·
ίλιάς 21, 26. 
ϊλιον 119, 28. 
ίλιοός 77, 16. 
Ιλλάειν 198, 10.
ΪΙλνρ 19, 17.
Ζλλυριό? 40, 10. 
ίλλυρίς 84, 11. 
tAog 52, 22. ^.o's .52, 28. 
— tf.og 55, 18. 25. 
ιμάς 21, 3. 22, 7.
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Ϊμϊητός 83» 9.
Ιμύνιά 99, 15.
— ιμος 61, 9. 
ΐνα 184. 19. 
ίνάρως 94, 8. 
Ινάτι |S4. 12. 
ίνδαλμός 59, 3. 
Ινδός 48, 10.
— ινη 195, 6.
— Τ^ός 63, 21: 65, 9 sq» 
ϊννκος 52, 11.
—7F19, ι.
ϊξ,αλος 54, 19.
i&voa 163, 23. 
ί^ός 66, 13.
ίζύς 92, 9. &ς 92, 14.' 
ϊδν 119, 6.
— tov 119, 8 sq. 120, 1 sq.
— t<mog 89, 22.
Ιόρδανος 64, 20. 
fos 37, 24.
— ιος 37, 23 = 40, 11 sq. 41, 9 

sq.' 42, 1.
Ιού 183, 25.
ίονδαία 98, 7. Ιονδαϊας 43, 16· 
ίουλΐς 31» 25.
Ζουλος 57, 
ίονοτινα 96, 25. 
Ιπος 66, 18.21.
Ιππαλίχτρνών 17, 10;
Ιππάριον 195, 5. 
ίππάρχειος 45, 3. 
Ιππιατρός 86, 19. 
ίπποβοΰκώ 158, 3. 
ίπποβουχόλος 86» 6.
Ιππόδαμος 88, 6. 
ϊππο&ων 12, 6. 
Ιπποκόμος 87, 9. 
ϊπποκών 12, 16: 16, 9. 
ϊππομάχος 87, 9.
Ιπποπόλος 88, 23· 
Ιπποτρόφος 84, 27.
Ιπποφορβός 46, 12: 88, 3» 
Ιππων 14, 20: 18, 10. 
ίπτω 150, 15. 
ίπω 149, 29.
Ιρενς 196, 18.
Ιρηξ 196, 18.
Ιρόδ 68, 14. ^ς 68, 12.' 
?S 125, 1.

— ις 23» 13 sq. 29, 3sq. 85,24: 
36, 14: 125, 1: 196, 4sq.

?c«S 176, 27.
Ι’ο^ι 177, 27.
ϊβ&μιον 119, 23.
ίο^μός 58, 13. · 
ίϋόδωρος 72, 10.
ίΰοκράς 198, 15.
ΐβος 75, 4. 10.
ΐβταμαι 170, 1.
Ιοτάς 177, 6.
ϊΰτάΰΐ 195, 16.
ϊΰτημι et ΐβταμαι 176, 11. ί .
ίβτίον 120, 8.
Ιβτοριογράφος 90, 23.
ϊοτορώ 162, 18.
ίβτός 79, 18.
ΐβτρος 74, 14.
ΐβτνλος 57, 3.
Ιβτωμαι 171, 6.
ίΰτών 15, 20.
ίβχανόων 199, 18.
Ιβχίον 120, 8.
ίο^νός. 62, 7.
ίβχνρός 95, 6.
Ιβχω 153, 28: 154, Π, 
ίβω 157, 29.
ιταλικός 52, 5.
Ιταλός 54, 24.
Ιταμός 60, 15.
ιτέα 98, 11: 195, 29.
— ιτης 27, 1 sq.
ϊτιον 195, 29.
ϊτις 195, 28.
ί'τριον 119, 28. ίτρίον 195, 29.
Ιττέρειος 44» 23.
ίτνκη^ 107, 19.
ίτυμων 14, 2.
ϊτων 16, 19.
ίτώνιον 195, 29.
ιφι 188, 10.
ίφιάνααΰα 97, 14.
ϊφϋτμος 198, 6.
ϊφιος 41, 26.
ΐφις 199, 15. ί'φΐζ 29, 5.
ίχ^νς 91, 11: 199, 15. oxyt.

ίχ^ΰς 198, 7.
ίχ^νώ 165, 21.
Ιχώρ 20, 22.
Ι'ψ^β, 19.
— ιψ 94> 18.
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fyag 199, 7.
ίώ 'P9, 19.
ica et ίώ 164, 23. ίώ et ίώμ&ι 

164, 28.
ΐωή 1*3,  g.
ίωκάοτη 115, 2. 
ίωκηβΟΎ, 21. 
ίωλκός 51, 19. 
ίων '6, 19.
— ιων 18, 8.
ίωνιά 99, 14, 
Ζωρόδ 72, 14. 
ίωφ 94, 23: 95, 2.

Κ.

χάβαλλις 31, 19.
χάβ.,ς 23, 14. 
κάβ^αοος 77» 4. 
καδμΐλος 56, 2. 
κάδμος 58, 11. 
κάόος 47, 23. 
καΟί^δ 183, 1. 
κάθτ]ΐιαι 170, 8. 
κα-θ-ωδ ISg, 18.
καί ld4, 22: 185, 6. καί ίΰτιν

14?, 16.
καίκος 51, 24.
καινός 64, 4.
καιρός 69, 17.
καίτοι 184, 26. 
κάκη 106, 18. 23. 
καν.η^ός 49, 25. 
καχοδαίμων 14, 4.
κακοη&ης 27, 15. 20. ηβιιίτ.κα- 

κόη&ίς !17, 23. plur. κακοή- 
&ων, τών 136, 24.

κακούργος 87, 20. 
κακουργώ 151, 28. 
κάκτος 80, 9.
κακώ 152, 25.
κάκων 18, 1.
καλά&η 106, 6. 
κάλα&ος 49, 18.
καλαί 195, 25. καλαΐν, ταΐν

132, 2 
καλάμη 110, 6. 
καλαμίς 32, 2. 
κάλαμος 60, 14. 
καλαμογλνφώ 174, 18,. 
καλαμών 13, 18. 
καλλαβίς 29, 15. 

καΐ&ακός 51, 5. 
καΜιόπρ 118^13. 
κάλλιστος 80, 19: 83, 27. κά?.*  

λίατοιν, τοϊν 132, 4.
κάλλιχ&υς 3'2, 6. 
κάΐΐω 158, 2. * 
καλός, η 95, 7. καίοΑ ών 187, 

4. παλοΐς, τοΐς <57, 22. κα
λούς, τούς 188, 11.

κάλπίς 33, 10. 
καλύβι] 104, 8. 
καλύδνος 62, 8. 
καλνδων 11, 13. 
χαλύπη 107, 18. 
καλύπτρα 194, 18. 
καλυψός 85, 12. 
καλώ, τω 131, 20. κα^ω 158,

18. , 
χαμαούην 3, 24. 
καμαοννή 111, 20» 
κάμαρας 71, 21. 
καμικος 52, 2. 
κάμνω 161, 14. 
κάμπη 113, 8. καμπή UJ, «?, 
κάμπος 66, 21. 
καμπτήρ J9, 21. 
χάμπτος'·7^, not. 8  
καμπύλος 56, 17. 
κάματος 79, 20. 
καμων 14, 13. 
κανά 137, 14· 
καννάβις 29·, 17. 
κάπηλις 31, 12. 
καπνός 62, 13. 
καππάδοζ 19, 2. 
κάππα^ις 34, 4» 
κάπρος 74, 8. 
καπνιάς 72, 7. 
κάρ 125, 10: 193, 3. 6. 
κάρα^ος 46, 7. κα^αβός 87, 10. 
καςαςός 66, 14. 
καςατόμος 61, 13 t 91, 4. 
καρβάν 8, 10. 
κα^δία 100, 1.

*

κάρ^ 118, 14. καρ/J 113,20
U8, 15.

κά^ηααος 77, not. 98. 
κα^ίς 196, 11. 
καρκαίρω 162, 21« 
καρκίνος 65, 15. 
καρνών 14, 8. 
κά^ος 67, 27: 196, 13.

21
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καρπός 66, 23.
καρποφορώ 162; 18.
κάρτα 184, 7.
καρτός 79, 14.
ν.αρΰα 100, 20.
κάρνκ'ος 52, 10.
κάρφη 115, 7.
κάοης 24, 12. ibid»
κάσμος 58, 25.
κάσος 75, 3.
καβΰίτερος 71, 4.
κάαβος 76, 15.'
καβτραϊον 120, 28.
καβτωλός 57, 15.
κάΰτωρ 20, 21. t 
κατά 1S1, 1. κάτα 184, 19.
καταβαίνω 176, 8.
καταγράφω 174, 16' 176, 8.
κατάγω 151, 6.
κατάκειμαι 170, 8.
κατακλώ 176, 4.
κατάμορος 71, 28.
ν.ατάντηα, neutr, κάταντες 118, 

τ
καταπνγων 10, 23.
καταοκενη 103, 18.?.
κατάσκοπος 88, 27.
καταφίλώ 174, 16. 
κάτεεπε 178, 30: 176, 1. 
κατείχαν 169, 8·*  174, 23.
κατεκεετο 174, 29.
κατήγορος 71, 25.
κάτηλος 55, 14.
κάττος 80, 14.
κατάο'ς 48, 3.
καυλός 53, 7.
καυτός 64, 6.
καυρος 69, 21.
κανστειρός 71, 22.
κανχώ 153, 16.
κεαρ, αρος 128, 18«
ν.έβης 28, 14.
κεδνός 62, 1.
κερδίς 34, 1.
κείμαι 170, 3. .
κεΐος 37, 17.
κείρω 162, 27.
κεκληγω 151, 1.
κεκλω 158, 27.
κεκροπίς 83, 14.
κελαιννός 63, 5.
κελαινώ 160, 27.

κελαινώψ 94, 27. 
κελαινωπός 67, 10. 
κελεικός 52, 1. 
κέλερις 34, 9. 
κελρ 107, 26. 
κελήν ο, 2. 
κέλω 158, 12. 27. 
κίλωο 19, 16. 
κέν 141, 28: 184, 16. 
κεποόοέώ 166, 4- 
κενός 63, 15. 
κένταυρος 72, 2?, 
κέντρον 123, 9. 
κεραμεικός 52, 1. 
κεραμίς 32, 3. 
κέραμος 60, 13.
κεράμων 13, 19. κεράμων 13,

19. , 
κερααός 76, 22. 
κεραοτίς 35, 19. 
κέρατα 137, 17. ’ 
κεραυνός 64, 8. 
κέρβερος 70, 13. 
κερβην^, 9. 
κερδιαός 72, 17. 
κερδοβννη 198, 29? 
κερδώ 155, 10. 
κερκίδάς 21, 19. 
κερκίς 30, 7. 
κέρκος 50, 9. 
κέρκονρος 73, 12. 
κέρκυρ 19, 17. 
κέρκυρα 97, II: 101, 13: '194, 

13.
κέρτομος 61, 12. 
κερώ 162, 11. 
κερωΰΰός 78, 4. 
κερωτή 114, 14. 
κεοτός 80, 1.
*εΰη 103, 11. 
κεύ&ω 156, 15. 
κεφάλαιον 120, 25. 
κεφαλή 108, 23. 
κεφαλών 13, 2. 
κεφελός 55, 10. 
*έως_94, 10.
— κη 106, 8 sq. 107, 4 sq. 
κηδεμών 14, 2.
κηδεοτης 27, 7» 
κρδω et κήδομαι 154, 23. 
κήλειος 44, 8.
κήλη 108, 9.
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πηλόν 122, 17. , 
κημός 59, 14.
κήπος 66, 19.
κηπουρός 70, 5j 73, 6' 36, 12. 
ν·ή$ 125, 10. πής 125, 12. πη^ί

129, 2.
κη^ός 68, 5.
πηςΰκειον 121, 14.
κηρόλος 56, 11.
κήρν^ 19, 2.
κηρω 152, 5.
κητειός 44, 22.
κήτερος 70, 22.
κητώεις 92, 22.
κηφήν 8, 15.
ν.ηφίς 36, 6.
κηφιΰιά 99, 11.
κηφιβός 77, 16.
κιά&ω 155, 23. 
κίαλλος 54, 4.
κιβής 23, 15· 
κιίΙαιρώΓίοδ 39, 23. 
κίΌ'αρίδ 34, 4.
κι&αρωδώ 155, 14. 
κι&ών 11, 26.
κικίω 164, 19.
κικλήοκω 152, 30.
κίκων 1?, 10. et not. 14. 
κιλικία 98, 20. κιλικίας 40, 9. 
κίμωλος 57, 14.
κινάδων 11, 9.
κίναιδος 48, 19· 
κιναί&ων 12, 5. 
κινδαμός 60, 24. 
κινδαψος 85, 12. 
κίνδνλος 56, 24. 
κίνδυνος 66, 2' 193, 21.
κίνιήι 94, 20.
κιννάβαρι 118, 19*  
κίνβος 75, 11.
κίρκαιον 120, 22.
κίρκη 106, 24.
κιρνω 159, 13. 
κίς 193, 3.
— κις 80, 7.
κιΰβής 24, 13.
κιοοός 76, 4. 13*
κιοοω 157, 25.
κιβΰων 15, 14.
κιοτή 114, 24. 
πιβτίς 35, 16.
κιτροβααταζ 18, 24,

κιττός 80, 15.
κιχάνω 196, 3.
κιχείω 164, 13.
κιχράς 193, 13. κιχράΰι 195,

, 17.
κιχώ 153, 27.
κίων 1S, 5.
κλά 172, 22.
κλαγγή 104, 20.
κλαγγοΰρος 78, 10.
κλαδί f. 129, 14.
κλαζομεναί 111, 9.
κλαίω J 63, 17«
κλαμμΰς 92, 14.
κλαυούς 92, 14.
κλέης 23, 8.
κλειδίον 119, 12: 129, 14
κλεϊν f. pro κλείδα 130, 20.
κλεινός 63, 22.
Κλείς 92, 24 : 125, 23.
κλειτος 78, 10.
a κλέος compos. 25, 12.
κλέπτις 35, 6.
κλεπτουργής 27, 23.
κλεωναί 112, 26.
κλτ7ρος 68, 6.
κλητός 78, 14.
κλίβανος 64, 12.
κλίμαξ 18, 22.
κλίνη 111, 23. κλικών τώι)

185, 2.
κλίνω 160, 15.
κλιτός 78, 26.
κλοιόν 121, 24. κλοιός 37> 121

45, 11.
κλονίος 40, 1.
κλονώ 160) 2*
κλνδων 11, 5.
πλυμένος 64, 28»
κλντίος 40) 21; 41, 20«
κλυτός 19, 8.
Κλντότοζος 87, 16.
κλώ 149, 4.
κλω-9·ώ 116, 1. κλώ^α» 156· 18
κλωός 38, 8.
κλωπω 149, 27.
κλώφ 149, 28.
«ράψ 126, 18.
κνή&ω 156, 4.
κνήμη 110, 14.
κνημίς 36, 16. 1
κνημός 59, 15»

21 *
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κνίδη 105, 25.
κνί^ 126, 20. 
ν.νώ 149, 4. 
κνώδων 1], 5. 
κνωσσός 75, 7. 
κόόρος 73, 21. 
κοί'α 100, 17.
κ.οίβη 104, 13.
κο'ιδος 47, 28.
κοίλος 55, 22.
κοιμώ et -κοιμώμαι 159, 10. 
κοινεΐον 121, 5.
κοινός 61, 3.
κο^ώ 160, 16: 161, 2.
κοινωνός 66, 7.
κοινωνώ 160, 7.
ν.οΐος 37, 14.
κοίτη 114, 17. a κοίτη comp. 

35, 27.
κοιτών 15, 20-*  16, 22. «
κόκκος 50, 9.
κό-κχη 115, 23.
κόλαινος 64, 2.
κολακεία 98, 22. 
κόλαφος 84, 24.
κολεο'ς 38, 18.
κολλύρα 194, 16.
κολοβός 46, 11.
κο-λοβώ 149, 22. 
κολόκυν^κ 96, 15. 
κολοκυν&ίς 30, 4. 
κολοσσός'77, 20.
κολοσνρτος 83, 8., 
κολοφών 16, 3.
κόλπος 67, 4.
κολυμβώ 149, 17.
κολυμός 61, 17.
κολχίς 36, 11.
κόλπος 84, 29.
κολωός 42, 25.
κόμαρος 70, 9. 
κόμβη 104, 3.
κόμη 110, 11.
κομιδη 105, 26. κομιδη 183, 6. 
κόμμι 118, 18.
κόμπασος 76, 21.
κόμπος et κομπός 67, 2.
κομψός 85, 10.
κομώ 159, 8.
κονδός 11.
xJmov 121, 5.

κονιορτός 83, 7.
κόνις ^2, 8. κυνίς 32, 7.
κονιοάλΐίος 39, 3. χονιοαλΐος 

39, 4.
κ.ονίω ]6|, 27. 
κοντός 79, 13. 
κοπετός 81, 19. 
ν.οκίς 33, 4. 
γ.οτιιώ 164, 17. 
κόπος 67, 4. 
κοπρ/α 100, 6. 
κόπρος 74, 8. 
κοπρω 163, 12. 
κοπώ 149, 29. 
κόρο:βος 46, 6. 
κορακΐνος 65, 15.’ 
ν.ορδύλη 109, 17. 
κθρδυλ/]ν 9, 15. 
κόρη 113, 19. 
χορκορυγη 105, 6. 
κόρος 6;, 21., 
χόρση 113, 22. 
κόρσος 76, 2.
■χορυβαντεΐον 121, 19. 
χορυδαλλίς 31, 18. 
κορυδαλλός 51, 11. 
κορύδων 11, 10. 
χορυϋαίολος 86, 4. 
κορύνη 194, 1.
κορυφαίος 43, 2. 
ν.ορυφη U5, 11. 
χορυφώ 150, 10. 
κορώνη 112, 25. 
χορωνίς 196» 9. 
κόρωνος 66, 9.
— κος 50, 3 sq. 51, 6ί<1· 
χοβμητός 82, 5.
κόσμος 58, 27. 
κοσμώ 159, 9. 
κόοτος 79, 21. 
κόττος 80, 14. 
κοτύλη 109, 17. 
κοτώ ’57, 8.
■κούμουλος 57, 26.
κούρος 70, 4. plur. κούρων et 

κουρών, τών 135, 21. .
κούφα, ων 137, 9. masc. κου

φοί, ων 137, 1.
χούφος ,84, 21.
κουφοτης 2“> vid. not.
κοχλίαι 132, 24. κοχλίας, τούς 

138, 12. 
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χόχλος 53, 26: 84, 29. 
τράγος 47, 5. κραγός 4~> 4. 
κρά&ις 30, 2.
κραιπνός 62, 6. 
κράμβη 104, 4.

125, 17. 
κραταιός 44, 5. 
κραταπαλλός 54, 10. 
κρατΐνος 65, 21. 
κρατύλος 57, 4.
κράτων 15, 17. ν.ράτων, τών 

134, 3. 15.
κραυγή 104, 29. κραυγή 105, 1. 
κραύτη H4, 17.
κρείον UP, 6. 
κρΐίΰΰώ 157, 25. 
κρεμώ 159, 4. 
κρεμών 13, 11. 
κριών 18, 1. 
κρήμος 59, 12. 
κρηπίς 36, 16. 
κρής 126, 13. κρ/ης 126, 9. 
κρήΰοα 96, 8.
κρήτη 113, 27.
κρητών, τών 134, 11. 
ν.ρί 182, 9.
κριδή 106, 3.
ν.ρίΟτνος 65, ν. not, 
κρί&μος 58, 14.
κρι^ώτη 114, 13. 
κριμνώ 161, 15. 
κρίνις 32, 10.
κρίνον 169, 18.
κρίνω 160, 14. 
κρίός 37, 22.
■^■κρις 88, 18. 
κριούς 34, 22. 
κρίοος 75, 11. 
κριτής 24, 6. 
κριτός 78, 26. 
κρίτωπος 67, 19. 
κριώ L64, 28. 
κρό&ις 30, 1. 
γ.ροίΰμος 58, 26. 
«ρό>07 106, 17. 24. 
κροκύλος 56, 11· 
κρονίδης 25, 20. 
κρανίων 17, 25. 
κροταφίς 36, 8. 
κρόταφος 84, 23. 
γ.ροτω 157, 7.
κρότων 16, 24-, 

κρουνίον 120, 4. 
κρουνός 64, 7. 
κρουαμός 59, 1. 
κρνμός 59, 27. 
κρύσταλλος 54, 4. 
κρυφός 84, 17. 
κρώα 100, 28. 
κρώς 126, 25. 
κρωοσός 75, 7. 
κτείνω 160, 11. 
κτείς 92, 28: 125, 23. 
κτένιον 119, 9. 
κτενώ 166, 11. 
xrjjcat 173, 9. 
κτητειός 44, 10. 
κτυπώ 150, 1.
■—κτω 158, 5. 
κύα&ος 49, 17. 
κύαμος 60, 14. 
κυαμοτρώ^ 19, 11. 
κυανεαν, τών 135, 16. 
κυαξάρης 26, 9. 
κύβηλις 31, 12. 
κυβίος 42, 3.
κυγκλίς 80, 12. '
κύ δ ιστός 80, 19.
κύδνος 68, 11: 62, 3.
κυδοιμός 61, 21.
κυδρός 73, 22.
κνης 25, 8. κυής 28, 10 * 25, 7. 
κύκνος 62, 13.
κύ&ος 49, 1.
κύκλος 50, 19·' 53, 26.
κυκλο~ 158, 20.
κύκλωψ 94, 28: 95, 1.
κύλλας 21, 27.
κυλλή 108, 1. ,
κνλλος 56, 23. κυλλος 53, 16. 
κυλλώ 158, 3.
κύμβη 104, 3.
κυνάγχη 102, 18. 
κυνηγέτις 35, 26. 
κυνηγός 88, 2. 
κυνηγώ 150, 27. 
κΰννα 95, 22. 
κύννος 68, 2. 
κννόοουρα 97, 10. 
κύντερος 70, ν. not· et 71, 2. 
κυνώ 159, 19.
κυπάριΰΰος 77, 11.
κΰπριος 41, 19.

33, 25. 
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κΰπρος 74, 8. 
κύριλλος 54, 14. 
κνρ^ος 40, 17= 41, 18. 
κυρκανώ 161, 26. 
κύρος 69, 6. 
κυρτις 35, 10. 
κυρτός 79, 14. 
κυρώ 163, 5.
κύψος 84, 18. κυφός 84, 20. 
κυψέλη 108, 27.
κ^φεΖίς 31, 22. 
κύψελος 55, 3.
κύω^65, 17. κυώ att. 165, 14. 
<—κω 152, 7 sq, 
κωβήλη 109, 5.
κωβός 46, 4. 
κώδαλος 54, 18. 
κώδιον 120, 13. 
κωδύα 100, 20. 
κώδων 11, 4. 
κώλον 122, 16.' 
κωλυτής 27, 4. 
κωλύω 165, 20. 
κωλωώ J65, 27. 
κωμοπλη^ 19, 6. 
κώμος 6C, 6. 
κωμωδός 86, 22. 
κωμωδώ 155, 14.
~κων 12, 8 sq. 
χοϊκός 63, 27. 
κωνσταντίνα 96, 25, 
κώνων 14, 12. 
κωος 38, 7.
κο»π» 113, 4. 
«ώς 126, 25. 
κωφός 84, 20.
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__

—λα 96, 19. 
λάας 23, 1 ·· 193, 10. 
λάβδακος 195, 27- 
λά/1ε 148, 26. 
λάβηςθα 168, 21. 
λαβόν, τό 118, 4 ; 178, 1. 
λαβοΰ 173, 4.
λαβύρινθος 49, 28.
λάβω 149, 18, λαβώ 149, 17. 
λαβών 176, 23.
λαγαρός 70, 17, 
&CQWS 6^, 2,

λάγος 47, 9.
λάγων 10, 20. λαγών 16, 14, 
λαγωός 42, 26.
λάγυνος 193, 23, · 
λαγώς 94, 5.
λόόος 47, 22. 
λάζω 157, 16. 
λαίλαψ 94, 12. 
λαιμός 60, 11. 
λαιός 37, 5.
— Ιαιος 43, 23. 
λαιϋτρυγών 10, 22, 
λαϊτος 78, 10. 
λακέρα 101, 6. 
λακέρυξα 96, 13. 
λάκκος 50» 9. 
λάκμος 58, 16. 
λακτίς 35, 6.
λάκων 12, 10, 
λαλάγη 105, 7. 
Ζαΐ^τόί 81, 27, 
λαλιάς 41>,3. 
λάλος 52, 18. 
λάμβδακος 51, 3, 
λαμβάνω 161, 22·’ 196, 2. 
λάμπη 113, 8.
λάμπος et λαμπός 66, 22, 
λάμπουρος 73, 11. t 
λάμπρος et λαμπρός 71, 9. 
λαμπρότατος 80, 18.
λάμπω 14$, 24. 
λάμπων 14, 19. 
λάς 181, 22: 184, 3, 
λαόδον.ος 88, 7. 
λαοκών 12, 17.
λαός 36, 24. λάος 37, 2. λάος 

ex ΐάαοδ 128, 17.
λαοοαόος 42, 7. 
λαπηρός 71, 15, 
λάπι&ος 49, 23. 
λαρδνς 92, 14. 
λαρινός 65, 23.
λάριΰος, λάριΰα 77, 17. 
λάρος 67, 27 ; 196,13, 

68, 1.
λας 125, 17.
— λας 21, 24.
λατϊνος 65, 22, 
λάτμος 58, 19. 
λάτος 78, 22. 
λσνρεντός 83, 6.
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λαχανόπωλις 36, 1. 
λάχης 24, 6.
λαχήτων, των 133, 26’ 135,30. 
λάχνη 110, 18.
λάχνης,24, 21. 
λαχνιτός 82, 11. 
λάων, τών 134, 4. 
λεαινίς 32, 17.
λέβης, ητος 23, 14: 127, 15.
λεγέτω 166, 18.
λεγοίμην, οιο 172, 9.
λέγομαι 170, 1.
λέγονοα 177, 25.
λέγω 151, 11. 12. a λέγω c. 89, 

18.
λεία 98, 17.
λείβω 149, 12.
λείος 37, 17.
λειπόπατρι 116, 12: 118, 22. 
λείπω 149» 24.
λείχω 153, 15. 
λεκάνη 111, 2. 
λεκανίοκη 107, 15, 
λεκτόν 123, 20. 
λέκν&ος 49, 18. 23. 
λέλεξ 19, 2.

166, 19.
λέξ 125,· 5.
λέξας 193, 10.
λέξις 32, 26.
λέξον 169, 18.
λέξω 166, 9. λεξώ fut. dor. 166, 

14.
—λεον 118, 26.
λεοντή 103, 7.
λεοντΐνος 65, 22. 
λεοντομάχος 89, 2. 
λεοντομνρμηξ 19, 9.
— λεος 33, 16. 
λεπαατή 115, 3. 
λεπίς, 33, 4. 
λεπρός 74, 10. 
λέπνον 121, 22. 
λέρνη 110, 22· 
λέμβος 45, 22. 
λέΰχη 115, 23. 
λενϋω 156, 15. 
λεύκαοπις 28, 23. 
λευκός 50, 6. 23. 
λενκότης 28, 8. 
?.ενγ,όχρως 93, 23. 
λεόκτρος 74, 14.

λενρός 69,· 25.
λέων 18, 1.
λεώς 94, 4.
—~λη 107, 22 sq. 108, 3 sq. 
λήγω 150, 21 : 152, 1. 
λήδη 105, 20.
ληϋεδών 11, 14. 
λη&ωρα 101, 21. 
λήίον 120, 10. 
ληϊατής 24, 7. 
ληϊΰτός 83, 23. 
ληκώ 151, 22.
ληνός 63, 20. 
ληός 36, 24. 
λήρος 68, 10.

24, 8.
ληφ&ώ conj. 167, 13. 
λήχω 153, 21.
λίβανος 64, 13.
λιβανώ 162, 1. 
λ/βος 45, 22. 
λί|3ΰ»7 103, 28. 
λιβνκός 52, 11. 
λιβύργη 105, 12. 
λιβνοτίς 35, 19'. 
λίγεια 95, 23. 
λίγειρ 20, 17. 
λιγήρης 25, 4. 
λιγνάοιδος 86, 23. 
λίγυρ 19, 18.
λιγυρός 72, 7. 
λίε, τω 131, 16. 
λι&ακός 51, 7. 
λίθινος 65, 11.
λι&όβολος et λι&οβόλος 88, 19. 
λιλαιω et λιλαίομαι 163, 17.
λιλύβαιον 120, 26.
λιμένα, τόν 129, 28. λιμένε, τω 

131, 8. λιμήν 9« 21.
λιμπάνω 161, 22: 196,2.
λϊν 130, 19. 
λίνδος 48, 9.
— λιος 41» I. 
λίπαξος 66, 11. 
λιπαρός 70, 17. 
λιρός 68, 14. 
λίς 125, 2: 193, 2.
— λις 30, 9 sq. 31, 3 sq.
heu? 75, 12.
λιβοή J13, 23. ’
λιτανεύω 163, 23.
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λιτή 114, 8, 
λιτός 79, 5.
λίτω et λίτομαι 157, 10, 
λιγνός 62» 7, 
λιχτουχος 90, 15.
λίψ 126, 19.
Χ/ω 164, 27.
— /.λας 21, 27,
—λλις 31, 16. ν 

\rt>rv

— Uog 53, 14 sq· 54, 12. 
— λλω 158, 1, 
λοβός 46, 1.
Xoyior^e 28, 8.

b

λογιοτίς 35, 19.
Xoyog 47, 1. , /

et λόγχη 115> 24, 
λοίτρόν 128, 10, 
λοιβή 104, 13. 
Xoiyog 47, 8. 
λοιμός 60, 10. 
λοιπός 67, 5.

/1 «VI

.Ό;< ,'ΛΙ '
λοίο&ος 49, 14, 
λόκη 1*6,  23. 
λοκ^Ις 33, 20. 
λοκρ03 74, 5. 
λομεντός 88, 6, 
λοξίας 21, 7. 
λοξός 66, 14,

'•'J

. <4

t ,ζ

4

— λος 52, 16 sc[· 53, 1 
λοσών 15, 14.
λοΰςος 70, 4, . ; .
λονΰαι 173, 8.
λονοιά 99, 11. 
λουαός 75, 16.
λουτρά 133, 17.
λουτ^όν 128, 10. 
λουτρών 14, 25: 15, 4,
λοχώ 153, 27. 
λυγρός 73, 18. 
λύη 103, 23. 
λόης 23, 11. 
λυκαβηβοός 77, 4. 
λΰκαμνος 62, 25. 
λυκανβίς 29, 15. 
λνκάν&η 106, 6. 
λνκαωνίς 32, 21. 
λυκειος 44, 26, 
λύκη 106, 18. 
λυκία 98, 20. 
λύκονργος 87, 22. 
λνκώρ/js 26, 13. 

λΰμη 110, 14, 
λύπη 113, 4. 17. 
λυπςός 74, 10, 
λυπώ 150, 1. 
λυςάοιδος 86, 25« 
λυςίς 29, 5. 
λυρνησβός 77, 4. 
λνρφδός 86, 26. 
λυσίδρως 93, 26.

«MOV

- «SOSA.i^X
"t. ?os^X

λΰβις 34, 21.
λνσσώ 157, 26.
λυτός 79, 8.
λψτρώ et λντςοΰμαι 163, 13.
λυχνεϊον 121, 6.
λύω 165, 16.
— λω 158, 5 sq.
λωβη 104, 17.
λωβώ 149, 20.
λώϊος 40, 25.
— λων 12, 23·· 13, 1.
λώος 38, 8.
λώβτος 80, 2.
λωτός 78, 15.

Μ.
μά 181, 24.
— μα 96, 17. > 
μμγιμςος 71, 21. 
μαγίς 29, 19. 
μάγνης 24, 26. 
μάγος 17, 5. 
μαθητής 26, 17. 
μα^ώ 155» 26; 156, 24. 
μά&(ον 11, 24.
—"μαι 169, 27·' 170, 21. 
μαία 97, 28.
μαίμακος 51, 12. 
μαινίς 32, 16. 
μαίνω 160, 25. 
μαίος 37, 6.
— μαίος 43, 6. 
μαιώ 163, 20. 
μάκαιρα 96, 2. 
μάκα^ 19, 15: 193, 7, 
μακάριος 40, 9. 
μακκοώ 165, 2. 
μάκ^ις 33, 18.
μακ^ός 74, 4,
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μαν.ρων 14, 24: 15, 3. 
μ^λαχη U5, 26. 
^αλεός 38, 18. 
μάληκος, 51, 19. 
μαλθακός 51, 8. 
μάλθη 106, 2. 
μάλις 30, 26. 
μαλλός 53, 17. 20. 
μαλυβδις 80, 24. 
μαμερτϊνος 6$, 22. 
μάμις 30, 26. 
μανδαρός 87, 11. 
μανθάνω 161, 22.
μάντις 28, 15. μάντεε, τώ 131,

μαραθήν 9, 15. 
μαραθών 12, 5. 
μαραθώνιος 39, 23. 
μάργος 46, 22.
μάρδος 48, 9. 
μαρίλη 109, 8.
μάρχελλος 54, 14.
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8 COT^ti

μεγα-Λ,ήτης, neutr. μζγάν.ητες 
117, 23.

μέγαλος 54, 25.
μεγαρίς 34, 7.
μέγαρον 122, 29. μέγαρος 76, 

8.
μέγας 21, 12: 23, 1: 193, 10. , 
μέγης 23, 20.
μέγιΰτος 81, 9.
μέγων 10, 16.
μέδης 24, 2.

μεδω 154, 27.

μαρμαίρω 162, 21.
μάρμαρος 70, 13. 
μαρμαρυγή 105, 6. 
μάρπηΰ'βος 77, 5.
μάρτυρ 193, 6.
μάρτυρας 72, 4.
μαρτυρώ 163, 5. 
μαρυανθινός 66, 3,
— μας 22, 4.
μάβθλης 24, 25, 
μαΰβώ 157, 29. 
μαβτίχη 115, 28. 
μαβτίω 164, 20.
μαοτος 79, 18: 80, 1« 
μαοχάλη 108, 22.
μάταιος 41, 2.
ματαιώ 163, 21.
μάτυρ 19, 17. 
μαυδός 48, 3. 
μαύρος 69, 22. 
μάχαιρα 97, 5. 
μαχάων 18, 7. 
μάχη 115, 21. 
a μάχομαι comp. 89, 1. 
μάχω et μαχομαι 154, 9.

15i, 10.

μέδω 154, 28. । 
μέθυ 118, 24. 
μεθυπλήξ 19, 6. 
μέθνϋβος 78, 2. 
μεθώνη 112, 25. 
μειδιώ 164, 17. 
μεί'ζων 11, 18. 
μείλιον 119, 18. 
μείος 37, 17. 
μείρω 162, 26. 
μώς 125, 22. 
μειώ 164, 13. 
μέλαινα 95, 27.

135, 12.
μελαινός 64, 3.

r
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\ .ηλ
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μεΖ αίνων, ιών

μέλαν&ος 50, 1, 
μελάντερος 71, 3. 
μελανούρος 72, 27.

80

μαχώ

μάψ 126, 19: 184, 3.
μέ euclit. 139, 8; 142, 26. 
μέχα 116, 12.

μελάνοφρνς 91, 19. 
μελανώ 162, 2. 
μελανών, τών 135, 12. 
μελάνωπος 67, 20. 
μελαδ 21, 25·’ 116, 26. 
μελείρην 9, 19. 
μελέτη 114, 3· 
μέλητος 81, 24, 
μέλι, 118, 18.
μέλιοβος 77, 12. 
μελίτη 114, 7. 
μελιτητή 111, 20. 
μέλπω 149, 24 · 158, 28. 
μέλω 158, 28.
μελωδός 86, 22. 
μεμνώμαι 170, 25. 
μέμνων 14, 7· 
μέμφις 36, 5.

ί μεμήήδιος 39, 19. 
μέν 184, 16. 21. 
μένδη 105, 18. 
μενελάοις, τοΐς 137, 22. 
μένετος et μενέτοξ 81, 10. 11.
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μενοίτης 26, 21.
—μένος 6^, 23: 177, 8.
μενον^ις 30, 5.
μένω 159, 29.
μεριοτός 88, 23.
μέροψ 94, 16.
μέβατος 81, 3.
μεδηγν 183, 28.
μέβ&λης 24» 25.
μέβος 75, 4. μεσός 75, 12.
μέαβη 133, 22. μεΰοή 113, 24.
μεββήνη 1H, 17.
μεστός 80, 1.
μετά ]79, 28: 181, 4.
μεταβαίνω 174, 16.
μεταβολή 102, 27.
μεταλεΐος 45, 6.
μεταλλώ 158, 4.
μετέωρος 72, 15.
μέτρια 95, 15.
μετρώ 163, 11.
—·μη 109, 24: 110, 1 sq.
μήδειος 44, 11.
μηδέΰιν, τοΐς 138, 2.
μηδεών 17, 3.
μη δίκη 107, 10.
μήδος 47, 27·· 48, 2.
μηκύνω 160, 19.
μήν.ων 16, 15.
μή λείος 44, 7.
μήλη 108, 9.
μηλίς 30, 23.
μήλον 122, 17.
μήλος 52, 29.
μηλών 13, 3.
μηλωτή 114, 14.
μήν 124, 23: 185, 1.
— μην 9, 20.
μήνα, τόν 130, 15.
μηνά 96, 24.
μηνάς 22, 9.
μήνις 32, 13: 196, 5.
μηνίω 164, 27.
μηνάς 128, 14.
μηριόνης 26, ν· ηόΐ.
μήρον 122, 26.
μής 126, 9.
μητέρες, αι 132, 19. μητηρ 19, 

26.
μητίω 164, 27.
μήτρα 101» 26, 

μητράς 21, 18: 22, 14. 
μητρός,, τής 128, 3.
μητρυιά 98, 4.
μητρώον 122, 8.
μζμτρως 93, 13.
μηχανώ 162, 1.
μηχειλή 1H, 2.
— μι 168, 3 sq. 176, 9, 
μία 194, 28. μία , μιας 128. 8. 
μιαίνω 160, 25.
μιαιφόνος 91, 3.
μίαναις 29, 11.
μίδη 102, 21.
μί&αικος 51, 20.
μικρός 74, 4.
μίλτος 79, 13.
μιμαλών 13, 5.
μιμηλός 55, 16.
μίμνω 161, 14.
μιμώ et μιμούμαι 159, 9. 
μίν 143, 4. 22: 179, II. 
μΐνδα 96, 15.
μίνυ&ρος 74, 28.
μινύ&ω 156, 7.
μίνως 93, 13.
μ/η.81, 23.
— μις 32, 1.
μιβαλή9ης 27, 16.
μίΰ&ιος 40, 16.
μιοϋ·ώ 156, 13.
μισοδανειβτής 28, 3, 
μίτιλος 55, 23.
μιτνλήνη 111, 20.
μνά 194, 8.
μνάμμος 59, 9-
μναρός 68, 1.
μνεία 98, 16.
μνήμη 110, 14.
μνημήϊον 120, 11.
μνήοος 75, not. 94.
μνήΰτις 35, 15.
μνίον 119, 5.
— μνος 62, 15. · 
μνώνη 112, 21. 
μογγιλάλος 89, 9.
μογής 23, 23.
μάγος 47, 1.
μογώ 151, 22.
μό^ος 49, 9.
μοί 139, 8: 142, 26.
μοιόν 121, 24.
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μοΐος 37, 14.
μοίρα 96, 27.
μοιχαλίς 31, 19. 
μοιχός 85, 3. 
μολϊςβδ, 18. 
μολπή 113, 9. 
μολοβρός 74, 22. 
μολοοοός 77, 21. 
μόλσος 76, 2. 
μολυβδΐνη 195, 8. 
μόλυβδος 48, 15. 
μολωναί 112, ν. not, 
μομφή 115, 20. 
μοναχός 85, 7. 
μονή 112, 8. 
μονιά 99, 13. 
μονιάς 40, 2.
μόνοτΛος 51, 21. 
μονομάχος 89, 2, 
μονωψ 94, 26. 
μάργης 23, 21. 
μορμύρω 163» 2. 
μύρος 68, 20. 
μόροος 76, 3. 
μόρφνος 62, 8.
—~μος 5S, 3 sq. 59, 5 sq. 60, 

9: 61, 1 sq. 196, 15.
μόΰχος 81, 29.
μου 139, 7: 142, 26. 
μουλιος 41, 29.
μοΰοα 97» 19. μουϋαι, ιά 182, 

25. μουοων, τών 135, 2.
μουοική 107, 11, 
μόχ&ηρος 71, 16. 
μοχλός 54, 1. 
μοχωναί 112, 27, 
μόψος 85, 9. 
μύ 18,1, 24. 
μυγδών 11, 7. 
μύδιον 120, 13, 
μύε, τώ 131, 16. 
μυελός 55, 5. 
μυής 25, 7. 
μϋ&ος 48, 25: 52, 23. 
μυϋώ 156, 19« 
μυϊα 97, 23. 
μυκή 106, 12. 
μύκυ&ος 49, 24. 
/«ίλιος 41, 19. 
μύλλος 53, 15.
μυλών 12, 25, 
μΰν 130, 19.

μυνδός 48, II.
μΰνη 112, 15·' 193, 2S.
μύνης 24, 20.
μνάνηθος 77, 6.
μυρίκη 107, ν. uot.
μυριόνης 26, 1.
μνρίος 41, 21.
μύρκη 107, 9.
μύρμηξ 19, 4.
μύρον 122, 22.
μνρβίνη 112, 2.
μύρθος 76, 3.
μύρτον 128, 22.
μύρτος 79, 12.
μυς 91, 12: 92, 16: 126, 16.
μύον.ελλος 54, 13.
μύοκος 50,. 15.
μυοτίλη 109, 9.
μυχός 85, 2.
μύω 165, 16. μυω et μυώ 165, 

14.
μυών, τών 134, 21.
μυωτός 82, not. 17.
μύωψ 94, 27.
— μω 158, 29: 159, 7;
μώ&ων 11, 28, 
μωλοτός 82, 15. 
μωλανψ 94, 23. 
μ ώμος 60, 7.
— μων 13, 6 Sq.
μωρός 69, 13. μωρός 69, 13. 
μωτίνων 17, 25.

__ ί' ί 11
— ν_124, 21; 173, 10· 20.
— να 96, 22.
ναίης 23, 8.
ναϊβος 75, 18, 
ναιχιΐ 183, 11. 
ναίω 163» 16. 
νάνος 63,, 13.
ναξιουργής 27, 28, 
ναός 36, 23.
νάπη 113, 4. 
νάπυ 118, 25, 
νάρδος 48, 9. 
νάρκη 106, 25. 
νάρκιβθος 77, 11» 
νμρν.ώ 152, 25,
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— vag 2?» S. 
ναΰβήν S, 24. 
ναύαρχος 9% g. 
ναυπηγός 90, 3. 
ναύκληρος g, 
ναύλος 53, 8. 
ναύλοχος 90, g. 
ναΰν 13u, 19. 
νάνος 37, 7. 
ναύπακτος 83, 14. 
ναυπηγός 88, 2 · 90, 2.
ναϋς y3,3 : 125,19. νανς (νιν^ 

126, 2.
ναυτίλος 55, 20. 
ναυχήν 8, 15. 
νέ } -■% 2. 
νεάνις 32, 20. 
νεανίϋ'Λος 52, 14. 
νέατος 81, 4. 
νεβρέ ς 34, 1.

73, 14. 
νέθη 1 '5, 26. 
νέηλυς 91, 19. 
VEilog 52, 25. 
νείμον 169, 17. 
νειός 3^1 17.^·. 
νεκροβαοτάξ 18, 24. 
νεκρός 73, 14: 74, 4. 
νέν.υς, οί 196, 18. 
νέμω et νεμώ 159, 2. 
νενόημαι 170, 7. 
TfoytUog 54, 15. 
νέος 38, 3. 
νεοββός 77,1 20. 
νεοττίς 35» 13. 
νέπως 93, 18. 
νέρων 15, 9. 
νεοτόρεος 39, 6. 
νέοτωρ 20, 20. 
νέατος 79, 20. 
νεΰρον 122, 26. 
νευρός 69, 26. 
νεφρός 73, 15. 
νεω 164, 9.
νέων 18» 1. νεώυ 1°, 1.
νεώρης, neutR νεώρες 117, 18. 
νέωρος 72, 15.
νεώς 94, 4·
^_181, Ζί: 13’, 2. 13.
— νη 110, 17 sq. 111, Ssq. 112, 

1 ,scl·
νηδύς 92, 10.

ν^ϊον 120, 10.
νηλέα 196, 20.
νημερτής 28, 10.
υηός 36, 23.
— νης 24, 15.
νηαίς 34, 23.
νηβος 75» not. 94.
νηφάλεος 39, 1.
νηφω 150, 7.
νηγω 153, 20.
— νια 99, 12.
νΐδος 48, 2.
νί-κη 106, 11. ·
νικώμε&α 16S, 25.
νίν 179, 11.
νϊνις 32, 13.
νΐνος 63, 21.
νιόβη 104» 8.
νιοβίς 29, 15.

—2222
— νέος 39, 24.
— νις 32, 5 sq.
νίτςον 123, 10.
νιφϊτόδ 81, 15.
νίψ 126, 20.
—ννος 63, 1.
νό 182, 2.
νόει 173, 3.
νοερός 71, 8.
νοέω 164, 7.
νόηΰον 169, 15.
νοηοω 166, 10.
νό&ος 49, 9.
νον.τίς 35, 7.
νομή 104, 6.
νομίουςος 73, 1.
νοοίμην , οϊο , οϊτο 171 > 24 : 

172, 12.
νόος 38, 3.
voovca 177, 23.
— νος 61, 25: 62, 4ίφ 64» 5.
νόϋτος 79, 21.
νόοφιος 41, 26.
νοβώ 157, 29.
νοτίς 35, 3.
νοώ 165, 2. νο-ώμαι 170, 22.
νν 185, 1. νν 139, 13.
νυγείην 169, 1.
νυγμός 58, 4.
νυγώ conj. 167, 16.
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νυκτερινός 195, 11.
ννκτερίς 34, 9. 12.
ννμφίδιος 39, 20«
νυμφίος et νυμφίος 41, 22.

νυμφίοι, ων 137, 2.
νΰν 132, 9.
νύξ 193, 2.
νυός 37, 25.
νύβΰα 97, 21.

1.
— νω 159, 11 sq. 160, 1 sq.

161, 1 sq.
νωθρός 73, 27.
νώί 178, 24. νώϊν 143, 8 : 178,

22.
νωΐτερος 179, 23.
νων 178, 22.
— νων 14, 5 sq. , ' <

wK ’ΡΙ 1
’ tc ρ.η'ϊ —

— έ 18, 18: 125, 4: 184, 1.
ξάν&η 106, 3. ■
ξαν&ος 49, 6. 18.
ξεινοδόκος 88, 7.
ξενας 22, 9.
ξενηων 11, 21.
^,ενία 99, 2.
ξένος 63, 15.
ξενοφών 16, 2. 9ί 17, 24.
ξενω 159, 27. ,.t
ξένων 14, 14. .
ξέρξης 24, 12.

164, 6.
— ξη 113, 1.
ξηρός^ 68, 10.
— ξις 32, 25.
ξιφήρης, neutr. ξιφήρες H7, 

13.
— ξος 66, 11.
ξοΰ&ος 4-9, 1.
ξύλα, τά 138, 16.
ξύλινος 65, 11.
ξύν 180, 19.
ξννός 63, 25.
ξυνώ 160, 20.
ξυρά, ών, τά 137, 18.
ξυρόν 122, 22. ξνρός 69, 8.
ξυρώ 163, 5.
ξυοτός 79, 18·' 80, 1.

ξύω 165, 17.
—1ω 166, 8 «φ
— ξων 14, 15.

> .’λ
Ο.

- · »t
υ φιλοΰται 198,12sq. 199, 6 sq· 
oaJOO, 12.
— οα 100, 11.
οβελός 5.
οβολός 56^7.
όβολοοτατήρ 20, 10.
όγδόατος 81, 8.
όγδοος 42, 16: 48, 5.
oywioj 56, 12.
ογμος_5§, 6.
—ογος 47, 1.
όδάξ 18!, 22: 184, 1, 
οδ/ 179, 16.
οδός 47, 23. 25.
οδο-υδ 98, 8.
οδύνη 112, 18.
όδννώ 160, 21.
όδύρω et οδύρομαι 168, 2.
όζαινα 199, 14. ''5
οζόλης 26» Ί.
S^log 198, 13.
ό9όνη 112, 12.
οι 143, 4= 178, 20. \ ;
—77_plurnl. 132. 20ί;Γ 137, 3.

— οι adverb. 183, 16 sq.
ofc 100, 12.
οία 100, 17. οία 184, 6.
—οια 100» 15.
οϊδα 168, 17. ύίδας&α 168, 21.
οίδάνω 161, 23.
οίδίπους 93, 10.
οίδω 155, 12.
όϊζύς 92, 9.
οίτΐτης 26, 16.
οίκία 100, 1.
οίκοι 188, 16.
οίν.ονόμος «5, 25·' 91, 4.
οίκος 199, 2.
οίκοοκευή 103. 13.
οίκουρός 70, 5-' 73, 5·' 86, 11.
οικουρώ 163, 8.
οίκτείρω 162, 27.
οίκτος 80, 7. 
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ο?κτρό; 74. 15, 
οιμοι 183, 21. 
οϊμος 60, 1]. 'οίμος 199» 23. 
αίμώ 159, 10. οίμω 199, 23. 
οίμωγή 105, 7.
— οιν dual. 132, 3 sq.
οίνόη 103, 20.
οΐνος 64, 2.
— oivos 64, 1.
οίνώ 161, 2.
οίνωπός 67, 18.
οίνωτρός 75, 1.
οϊος 199, 23..
οίός 37, 14.
— οϊος 37, 9: 45, 8.
οίπωτή 114, 14.
οΐρων 15, 10.
όϊς 28, 15.
οίς 125, 25.
— οις 125, 25.
οάπά 99, 11.
όϊβτός 83*  21: 197, 14.
οΐοτρος 74, 14: 199, 22.
— οιτης 26, 20.
οϊτος 78, 9.
οίχαλία 99, 19.
οίχ&ήν 8, 24. .
οΐώ 165, 7. οίώ 197, 14. οιω 

et οίομαι 165, 8.
οίωνοπόλος 88, 24.
οιωνός 66, 7.
οίωνοοκόπος 88, 26.
όκνος 62» 10. 13.
—oxos 51, 17.
όκταλλος 54, 4. , 
ολβος 45, 22. 0Λ|?άδ 45, 24. 
όλίηω 152, 13.
-^ολη 109, 12.
— όλης 26, 1.
ολίγγη 105, 12. ,
όλιγήρης, neutr. O/Uyz^ss 117»
, 12·
όλίγωρος 72, 15.
ολίζων Π, 18.
ολισθηρός 71, 15.
όλιο&ος 50, 1.
όλίβν.ρη 113, 19.
ολκή 106, 25.
<5Uvs 177, 7.
ex ’όλλω compos. 27« 9.

όλμζιός 44, 16.
ολ| 125, 6.
όλολυγή 105, 7.
όλοός 42, 21.
όλος 52, 18.
— ολος 56, 4.,
όλοφΰρω et ολοφύρομαι 163,6.
όλνμπος 67, 13.
ολνν&ος 50, 1.
όλυρα 194, 13.
όμαδώ 155, 4.
όμαργος 47, 18.
όμαρτή 183, 6.
όμήρίίος 45, 2.
όμηρος 71, 11. phir· όμηροι 

132, 21: 137, 2. dual. όμή*
n ρω 131, 20.
όμιλος 56, 1.
όμιχω 154, 19.
όμννς 177, 7.
όμννω 165, 20.
όμογρανς 93, 2.
όμοιος 45, 10.
όμοκλή 107, 25.
— ομος 61, 11.
όμόΰυνος 66, 4.
όμον 183, 25.
όμφαλός 51, 20.
ομφτ; 115, 10.
όμως 184, 26.
— ον 118, 3: 119, 4: 120, 161

121, 20 sq. 122, 4 sq. 169, 
14.

οναρ 19, 15: 199, 12.
όνίΐαρ 124, 1.
όνειον 121, 5.
ονειρος 71, 21.
— ονη 112,
— ονης 26, 1.
όνϋος 49, 15.
όνίς 32, 7.
όνομα 199, 12.
όνομαοτός 83» 23»
όννξ 199, 12.
όνώ 160, 2.
όξάλμη 102, 19*
ό&ϊα 194, 24.
οζίς 33, 2.
οξο? 199, 13*
ό^να 100, 20»
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oculos 56, 25.
o£vs, (os 127, 16.
— οος 38, 1 : 42, 4 sq.
όπατρος f. ex όμόπατρος 129, 
„ 1L 
οπη 182, 7.
όπιπώ 150, 3.
— οπις 33, jg.
όπισθεν f. 129, 10.
οπίΰω 198, 19, 
οπλή 107, 25. 
όπλος 53, 25. 
όπνια 95, 17.
οποί. 182, 7.
όποιος 198, 19, 
όπου 182, 7.
όπτίλλος 54, 15.
όπτω et όπτώ 150, 17, 
οπώρα 100, 25.
όπως 182, 7: 184, 26.
οργή 104, 20.
όργυια 98, 3.
όρέγω 151, 12 · 199, 19.
όρίκτός 83, 13.
όρέβταις aeol. 92, 18.
όρεοτερος 71, 3.
όρέδτης 27, 6 : 199, 19. όρε- 

ατών, τών 134, 23.
όρεύς 199, 19.
όρηος 39, 11.
όρ&ώ 157, 8.
όρ&ώνις 32, 13.
όρ&ώΰιος 41, 13.
ορίζω 199, 20.
όρίνω 161, 6.
ορπάνη 111, 1.
όρκος 50, 9.
ορμαθός 49, 19.
όρμενος 64, 28. o^pivos 177, 
, 14;
ορμή 110, 3.
όρνειός 44, 17.
όρνευν 119, 1.
όρνι&οα-Λοπος 88, 26, 
ορνις 196, 6.
όρνυτος 82, 19.
όοννω 165, 20. w
0>s 63, 22: 199, 18. «(?oS 

199, 20.
όρ$ος 63, 22.
όρυγμα 118, 13.

όρυγμαδός 48, 15.
όρυζα 199» 19.
όρόη 103, 28.
ορφανός 64, 22: 197, 7.
όρφή 115, 20.
όρφήν 8, 15.
όρφνη 110, 19.
όρφος 84, 16.
ορφώς 94, 5.
όρχαμος 60, 23.
όρχιΰτής 26, 8.
όρχός 197, 7.
όρχώ 153» 27.
όρώ 199, 19.
όρωπός 67, 19.
ος 200, 20.
— og 86,21: 87, 19: 88,11: 

39, 8: 42, 22 sq. 45, 13: 68, 
16: 76, 19: 85, 14 sq. 87, 4 
sq. 98, 11 : 128, 13: 195, 13.

όΰΐρις 34, 18.
οΰος 75, 5.
όοπριον 119, 18.
όΰΰήν 9, 5.
όΰτά, ών 137, 14.
όϋτέα, ίων 137, 16.
όοτέον 119, 2.
όΰτολόγος 85, 25.
όβτρεον 119, 1.
όβφΰς 92, 11.
ότε 198, 13. *
οτι 135, 4: 198, 13.
ότοτύζειν 198, 12.
ότρηρός 198, 12.
ότρννω 194, 4.
όττοττοΐ 183, 19.
ον ψιλουται 200, 11, 
ου_183, 25.
— υυ adverb. 183, 24.
ουαί 183, 20.
ουδένων, τών 134, 6.1 
ουδός 47, 26: 197, 4. 
ουϋαρ 19, 15.
ονκ ίϋτιν 142, 15.
ουλαμός 60, 19.
ουλή 108, 14·' 200, 12. ουλή 

108, 14.
ουλος 58, 12. oiJlos 53, 3. 
οΰλώ 158, 7.
ουν 185, 7.
οίίιεχα 184, 19,
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ουρά 97, ϊ.
ουρανός 54, 13 ■ 200, 12.
ούρος 70, 2: 197, 4. οΰρός 

70, 2.
ουρώ 200, 12.

'26, 5.
— ους 03, 6: 126, 4. 
ουτιδανός 64, 17. 
οντίς 35, 3.
ούτος 179, 13·
— ουτος 84, 7. 
οντοΰί 179, 15. 
οΰτω 200, 12. 
οφειλέτης 26, 16. 
οφειλή 109, 10. 
όφξίλω ^53, 2.1. 
όφ9αλμός 59, 2.
όφις 28, 14: 196, 6■ 199, 9. 
οφλω 158, 25.
οφρα 184, 19: 185, 4: 197, 10. 

172, 24?
όφρύς 197, 10., όφρϋς 92, 11. 
όχ9ων, fem. όχ9ών, των 135, 

19.
οχλο^ 53, 26. 
οχυρός 72, 7.
— οψ 94, 5. 
όψε 199, 7. 13. 
οψείω 164, 13. 
όψιμος 61, 10. 
όψιος 41, 25. 
όψίφυγος 90, 5.

Π.

πάγαιπος 51, 20.
παγετός 81, 14.
π άγη 104, 24.
πάγος 195, 15.
πάγρος 78) 17.
παιάν 8, 6: 193, 5.
παίγνιον 119, 27 : 120, 3.
παιδαγωγώ 152, 6.
παϊδας, τούς 138, 22.
παιδεία 98, 22. >
πα δεϊος 44, 18.
τιακίιά 98, 23.
παιδίον 119, 12: 120, 14.
παιδίο-Λος 52, 14. παιδίο/.ων, et 

fem. παιδισκών, των 135, 26. 

παίδοιν, τοΐν 1S2, 13. 
παιδοπίπας 22, 18. 
παιδός 128, 14. 
παιδότριψ 94, 19. 
παίδων , των 184, 2. 24. 
παιηων 11, 21. 
παϊος 37, 6.
παΐς, 92, 19: 125, 20: 130, 11. 

πάϊς 28, 15.
παιοί , τοϊς 138, 1.
παιοός 75, 16.
παιτέττις 35, 12.
παιτός 78, 12. 
παίω 163, 16. 
πά&ος 85, 15. 
παν.άγη 105, 8. 
παν.τηηνη 111, 21. 
πακτωλίς 31, 25.
παλαιός 43, 27. st Jtalaioj Μ. 

pr. 43, 28.
παλαιοτή 115, 3. 
παλαιατηνη 111, 20. 
παλαιστρίς 33, 22. 
παλαίω 163, 17. παλαιώ 163» 

19.
παλακίς 30, ν. not. 
παλάμη 110, 6. 
πάλη 108, 4.
πάληος 39, 10. 
παλικός 52, 8. 
παλίνβολος 90, 8. 
παλίνκοτος 90, 8. 
παλίνουρος 72, 27. 
παλίουρος 73, 1.

■παλμός 59, 3· 
πάλος 52, 18. 
παλτόν 123, 23. 
πάμμι9ος 56, ν· η®1· 
πάμμιλος 56, 1. 
παμπονκιλος 86, 3. 
παμφανω 162, 3. 
πάν 124, 22.
παναίολος 86, 4. 
πάνδαρος 70, 9. 
πανδοχεία 194, 27. 
πανδο-κεΐον 121, 13. 
πανδώρα 101, 23. 
παν9αλίς 31, 7. 
πάνΰηρ 20, 13.
παννυχίς 28, 21: 3ΰ> 11. 
πάνας 3, 10.
πανούργος 87, 20.
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πανσέληνος 65, 7.
παντά ης 10.
πανταχή 1^3, 4. πανταχοΰ 183, 

24.
παντογκύνη 102, 19.
πάντοιν dual. 132, 12.
παντοΐος 45, 10.
πάντων, των 134, 2.
πάνω ISO, 7·
πανώλης %γ, 9, neutr. πανώλες 

Η7, 20.
παός 36, 23.
παπαί 183, 21. παπαϊ 18$, 19. 
πάπυρος 71, 28.
πάρ 125, 10.
«αρά 179, 28: 181, 7.
παρακαταθήκη 103, 5.
παράν.οιτις 35, 2S.
πάρακτος &j, 13.
παράσχω 174, 10.
παραψύχη et παραψυχή 103, 1.
πάργη, 104, 21.
παρειά 98, 23.
πάρεργος 87, 22.
παρθενίσκη 107, 16.
ίΐάρΌοδ ±9, 15.
πάρα 196, 6.
παρνααύός 76, 24.
πάρνη 110, 23.
πάρος 67, 28.
πάρσυρος 72, 4.
πας, πά 125, 17. πας 125, 18: 

193, 2. πάαι, τοΐς 137, 23 ■ 
138, L

πάβοω 157, 22.
παστίλη 109, 7« 
πάσχω 154, 10. 
πατάγη 105, 9. 
«oerayos 47, 11.
πάτερα 34, 9.
πατέρνος 63, 7« 
πατήρ 20» 12. 
πάτμος 58, 19. 
«acos 78, 24.
πατραΰΐν, τοΐς 138, 3« 
πατροκτόνος 91, 4.
πατρός 128, 3. 14*  
πατρώίος 40, 25. ,
πατρώος 42, 24. πατρώος 42,

πατρως 93, 13«
πατώ 157, 7«

παύλος 53, 3. '
παυρίύι&ς 391 £0
πανβωλή 109, 21.
πανοων ‘5, 18.
παφιαγών 10, 22.
πάφος '4, 15.
πα^ει, παχεΐ a παχύς 129, 4, 
πάχης 24, 6.
πάχνη 110, 18.
πάχννος 66, 2' 193, 21.
παχών 16, 7.
πέδη 105$ 25.
πόζα 96, 11. πεζή 183, 4.
πεζός 48, 23.
πείϋρανοος 45, 17.
πείθω 156, 18.
πεινάω 164, 2. πεινώ 16Q, 12, 
κείνη 1U, 24.
πείπω 152, 10.
πείρα »6, 27.
πειρία ρτο πειρεέα 130, 9, 
πειρίδονς 9:5, 9.
πειρώ 162, 27.
πείοα 97, 20.
πέτιτω 152, 10: 153, 6.
πέ-,ιω 152, 10.
πέλαγος 85, 15.
πελανός, 64, 13.
πελαργός 47, 16.
πελεϋοβάψ 94, 13.
πελεκάν 2, 7. πελεκάς 21, 1«
πέλεκνς 91, 21.
πελεκώ 152, 15.
πέλετος 81, 10.
πελιός 41, 3.
πελλάς 22, 2.
πέλλη 108, 1.
πελοπόννηβος 77, 8.
πέλοψ 94, 16«
πέλω 158, 12.
πέμπελος 55, 8.
πέμπτος 80, 9. πέμπτος 80, 10.
πέμπω 149, 24.
πένης 24, 20.
πενία 99, 2. 13.
arfv^tlos 55, 21.
πενταέτηρος 71, 12, 
πενταλίς 31, 8.
πεντηκοστός 84» 2.
πέπειρος 71, 21.
πιπέρι 118, 19.
πεπλήγω 151, 1.

22
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πι'πλος 63, 26.
πατοί^κα 163,16? πεποιηκος 85, 

17.
πεποίημαι 17-0, 7. 15. -

μένος 177, 11. :
πεποιήμην, οϊο 172, 7. 
πΜτόίήσο 171, 13. 
πεποιώμαι 170, 24.
πιπών 14, 20. πιπών 11, 21. 
πέρ 1 Α 14: lb4, 17= 185, 1. 
περαιώ 163, 20.
περατής 26. 24.
πε^ατός 81, 7.
πέργαμος 60, 23.
περγάντιον 120, 18.
περγαΰβ^ 113, 24.
πέρδιξ 19, 2.
πέρΟω 157, 4. περ^ώ 157^ 3. 
περί :"9, 25 : .181, 55, 
περί άλλος 54, 9.
περιβόλαιον 120, 26.
περίβολος 88, 13.
περίεργος 87, 21. 
περικεφαλαία 98, 8.

,περι^λντώς 88, 16 · 90, 6. 
πέριπάτών 178, 5. 
περιοκελίς 28» 21.
περισμώ 174,. 8. 
περισοός 77, 12. 
περιοτερά 101, 7. 
περκετώον 122, 10. .
περίοχες 174, 29. -
περίφας 178, 7. ’ · ,
περκώτη 114, 13.
περνωτός 82, ηοΐ. 17» 
περόνη 112, 12.
περπέρην 9, 16.
πέρπερος 70, 13. 
πεβραιβίς 29» 15. 
πέρρην 9,· 27^ 
πέροάιν, τόΐν 131, 27.' 

■ περΰίς 36, 2.
περώ 162, 11. 
πέτρα 101, 26. 
πέτρης 24, 26. 
πετρώδης 25, 22.
πετρών, at'feni, πετρών, τών 

135, 19.
πέτω et πέταμαι 157, 10. 
π’εί^ω 156, 15.
πεύκη 106, 11.
srcvxcev 12, 11.

πέφνειν 173, 22.
πέφνος 62, 13.
πέφνων 176, 23.
πη 182, 6: 183, 6= 184, 11. πή 

μέν — πή δέ 182, 5.
πή144, 21.
— πη 113, 2 δφ 
πηγννς 177, 7. 
a πηγννω compos. 88, 1. 
πήγρης 24, 26.
πηδώ 154, 23 : 155, 15.
πή^ω 156, 5.
πη^ων 11, 24.
πηκτή 114, 22.
πηκτίς 35, 7· 
πηλαμνς 92, 2. 
πηλείδης 25, 20. 
πηΙενς93,5. πηλεΰϋΐ, τοΐς 138,1. 
πηλίκος 52, 7.
πηλός 53, 3.
πηνειός 44, 22.
πηός 36, 23.
πής 126, 9.
πίαλος 54, 24.
πιδντης 27» 4. 
πιεΐν 173, 22. 
πιέζω 157, 17. 
πίηρ 20, 3.
πιό-avos 64, 14. 22»
πί&ηκος 51, 19.
πι&ον 173, 4. 
πι&ών 11, 26. 
ftrxpcs 74, 4. 
πιλνώ 159, 13. 
πίλος 52, 23. , 
πιμελή 109, 2. 
πιμπλώ 158, 25. 
πιμπράς 193, 13. 
πιμπρώ 163, 12. 
πινακίς 30, 8.
πίνακας 51, 3.

, πίνδαρος 70, 8.
πίνδος 48, 9.
πίνος 63, 21. ,
πινντή 114, 10. πινυτυς 82, 20. 
πίνω 160, 15.
πίος 37, 21.
πίπτω 150, 4. 
πιπώ 150, 3.

9» 25.
πίροος 42, 16. 
^ρος 68, 12.
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— πες 33, 3 s<1;
mcavooc 79 99 
πίσος 75, 4. 11. 
π/σσα 97, gO. 
πίσσω 157, 28. 
πίστες 35, 15. 
πιστός 80, 1. 
πίσυνος 198, 19. 
πετυοΰσα 97, 17, 
πίτυρον 123, g. 
πίτυς 92, 3.
πλαδαρός 87, 11.

50, 19.
πλάνη 108, 5 : 110, 26, 
πλάνης 24, 20. 
πλάνας 63, 12. 
πλανώ 159, 20, 
πλάξ 125, 4.
πλάσσω 157, 22, 
πλαστός 79, 18. 
πλατάγω 151, 5« 
πλάταεα 98, 1. 
πλαταίών 14, 18. 
πλαταμών 13, 19. 
πλατάνεστος 80,-20. 
πλάτη 113, 26. 
πλάτος 79, 13.
πλατύνω 160, 19. 
πλάτων 15, 18: 17, 28» 
πλεΐν 173, 18. 
πλείος 37» 17. 
πλεΐστος 80, 2.
πλεκτός 80, 6.
πλέκτρον 123, 9. 
πλέκω 152, 10. 
πλέζω 166, 9. 
πλευρά 97, 2. 
πλευράν 122» 27. 
πλευράς 69, £5. 
πλευρών 15, 11: 16» 19» 
πλέω 164, 7.
πληγή 101, 29. 
πληήρης 25, 4. 
πληϋίς 29, 25. 
πλη&νς 92, 2. 
πληίϊνω 165, 19. 
πλή&ω 156, 5. 
πληθώρα 101, 21.
πλημμύρω 168» 2· 
πλην 1.52, 13.
πληνειός 44, 10.
πλήρης, neutr. 'πλήρες 117» 14 

πληρώ 162, 5.
πλησίος 40 , 20·' 41, 14. πλη*  

σίοι 132, 22.
πλησμονή 112, 18.’ 
πλι.ν&οβά'ψ 94, 18.
πλοιάριον 120, 19 ■ 195, 5.
πλοεόν 121, 25.
πλοκαμίς 32, 2.
πλόκαμος 60, 13.
πλοκή 106, 16.
πλόος 38, 3.
πλους 126, 5.
πλούτος 78, 9.
πλούτων 15, 18: 16, 28.
πλάνος 193, 17. πλυνός 68,26. 
πλυνω 160, 19. πλυνω 166,11. 
πλυτίος 41, 20.
πλυτός 79, 1» 
πλώς ,126, 22. 
πλωτός 78, 17.
πλώω 165, 27» 
πτοή 103, 20. 
ποδαγροϊ 168, ν· not. 
ποδαιρώ 163, 12.
ποδάρκης, neutr. πόδαρκες 117, 

26.
ποδηγώ 150, 26.
ποδής 24, 8: 25, 11.
πόδεον 119, 9.
πο&έν 139, 12: 144, 23.
ποΰή 1ο6, 4.
ποδί 139, 12: 144, 25.
πό&ος 49, 9.
πο&ώ 156, 23.
ποΐ 189, 14: 182, 6: 183, 16^ 

184, 11.
ποια 1θο, 16.
βεοεεΐν 173, 18.
ποιεε'τω 156, 18.
ποιέν dor. pro ποιεΐν 148, 17. 
ποιέω 164, 7.
ποιτ'ι 170, 20.
ποίημα 118, 14. ποιήματα,' τά 

137, 17.
ποίησαι 173, 8.
ποιήσας 176, 27: 193, 10. ποιή- 

οασα 177, 26.
ποιήσειν 173, 17.
ποίησες 29, 9- 34, 21.
ποεήοω 166, 9. ποιήσω fut. der. 

166, 18.
ποιήσων 176, 20.

22 ♦



534 INDEX
ποιητής 26> 18. ποιηταιν, τοΐν 

182, 1.
ποικίλλω 158, 2. 
ποιμήν 9, 19. 22. 
ποιμνίου 119, 27 : 120, 8. 
5row?7 112, 7.
ποιοίμην, οϊο 171, 25. 
ποιοϊμι, οΐς, οϊ 16Β, 9. 12. 
ποιος 37, 12.
ποιότης 28, 8. 
ποιούμαι 170, 3. 
ποιούν, τό 178, 1. 
ποιώ 14% 14: 165, 7' 167, 6. 
ποιων 176, 21.
ποκή 106, 16. 
πόν.ος 50, 19. 
Λοκτος 80, 9. 
πόλεε, τά 131, 13, 
πολέμιος 40, 16. 
πόλεμος 61, 2. 
πολέμων 14, 1. 
πολιά 100, 3. 
πόλις 33, 10. 
πολίτης 27, 2. 
πολίτις 35, 27. 
πολλοστός 84, L 
πόλτνν 10, 6. 
πόλτντος 193, 24. 
Λολτνς 91, 10.
πολν^νωτος 82, 25· 
πολυδάηρ 20, 11. 
πολύδακρυς 91, 19. ,
πολνδενν.ής ^Ί, 18. at πολνδευ- 

ν.ης η. propr. 27, 14.
πολύεργος 87, 21. 
πολύκαρπος 89, 8. 
πολυκάστη 102, 14. 
πολύμητις 28, 17. 
πολύμορφος 8', 8. 
πολννηος 39, 13. 
πολννονς 93, 9.
πολνπάταγι f. per metapl. 129, 

9.
πολνπάτηρ 20, 12. 
πολνσπερχών 16, 8. 
πολύστροφος 89, 8, 
πολύφιλος 89, 8· 
πολνωπός 67, 10. 
πολφός 84, 19. 
πολώ 158» 19.
πόμπη 113, 11. πομπή 113, 

10.

πομπός 67, 6.
πόνηρος 71, 16.
ποντοπόρος 89, 26.
πονώ 160» 2.
πορΰμεϊον 121, 9.
πορνείαν 121, 6.
πορνοβοσκός 87, 25.
πορνώ 159, 14.
πόρνων , at fem. πορνών , τών 

135, 18.
πόρπις 33, 10.
πόρτις 35, 3.
πορφυρά 194, 15. πορφύρα 97» 

7: 101, 12.
πορφυρές 34, 14.
πορφνροβάφος 84, 26.
— πος 66, 16 s<j. 67, 11.
ποσειδάων 18, 7.
ποσειδεών 18, 9.
ποσ ειδών 16, 10.
πόσος 75, 4.
π'^στος 80, 4.
ποτάμιος 40, 16.
ποταμός 60, 15.
ποτάμιόν 13, 20.
ποτέ 139, 11: 144, 22.
πότερος 70, 26.
srorjjg 28, 9.
ποτίστρα 194, 18.
πότμος 58, 19.

95, 16.
πάτος 78, 23. ποτός 78, 24.
πού 182, 6: 184, 10.
πούς 126, 6.
ποώ 165, 2.
πραισός 75, 16.
πρακτέος 38, 22.
πραξις 29, 10.
πράσων 14, 17.
πράος 36, 25.
πραπίς 33, 4.
πρασιά 99, 9.
πρέσβυς 91, 16.
πρεσβύτης 27, 3.
πρή&ω 156, 5.
πρήμος 59, 12.
πρηνής 25, 3.
πριαμίδων et πριαμιδών , τών 

unde 136, 13.
πριαμίς 29, 1.
πρίαμος 60, 14.
πριν 181, 23.
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πρίων 18, g, 
πρό 10. 29. . , .
προάγων 10, 20.
προβαλλός 54, 6.
πρόβαοιν, τοΐς metapl. 138, 6.
πρόβατου 123, 24.
πρόβατών 15, 21.
προβλής 24, 28.
πρόβολος 88, 14, 21.
προόωσία 99, 5.
προές 174, 3.
προ&υρών 15, 10: 17, 14· 
προικόνηοος 77, 7.
προίξ 125, 6.
προίτη 114, 17.
προΐτος 78, 9.
προκοιτών 17, 14.
πρόκρις '33, 18.
πρόμαχος 89, 3.
πρόνοια 98, 3.
προπετής 26, 19.
προποντίς §5, 22.
πρόπυλών 17, 14.
προ'ε 180, 25.
προοάντης, neutr. πρόααντες 

118, 1.
προρκυνώ 159, 19.
προοταβιά 99, 9.
προοτώον 122, 10.
πρότερος 70, 27.
πρόφρων 14, 24: 15, 3.
προώλης 27, 10.
πρύλις 30, 19.
πρυμνήαιος 40, 20.
πρυτανείας 45, 6.
πρωινός 48, 23.
πρωΐλος 55, 21.
πρώιμος 61, 10.
πρώιος 41, 25.
πρώνος 63, 27.
πρώρα 101, 17.
πρώτος et πρώτος 78, 18.
πρωτόπλοος 42, 12.
πρωτοτόκος 91, 5.
π-αίω 163, 16·
πτελέα 98, 11.
πτερά, ών, τα 137, 13«
πτέρνη 110, 22.
πτερόν 123, 2.
πτερώ 162, 12.
πτηνός 63, 19.
πτιβΰάνη 111, 1.

πτολεμαϊος 43, 8.
πτόρ&ος 49, 5.
πτ-οοθώ 157, 3.
πτόρος 68, 19.
πτύον 121, 21.
πτύρω 163, 1.
πτύχιον 119, 9.
— πτω 150, 13.
πτώον 122, 2.
πτωχός 85, 3.
πυγμαίος 48, 7.
πυγμή 109, 26.
πέδης 24, 2.
πύόνος 62, 3. - 
πύελος 55, 2.
πυθαγόρας 22, 14.
πυϋ'αγορικός 52, 5.
πυ^άς, 21, 19.
πυγμήν 9, 9.
πυ&ών 11, 25: 16, 19, 
πυκνός 62, 6.
πυκνώ 161, 9.
πύλης 25, 11.
πι'Ζίος 41, 19.
πυλίς 30, 18.
πυλωρός 72, 14.
πύματος 81, 3.

181, 23.
πυζίς 33, 1.
πύζος 66, 12.
πύον 121, 21.
πυρ 124, 19: 125, 12., 
πυρά 97, 1. πνρα, τά 133, 19. 
πυραμίς 82, 2.
πύραμος 60, 18.
πύραυνος 64, 8.
πύργος 46, 16.
πύργων 10, 15.
πυρετός 81, 19.
πύρινος 65, 11.
πυριφλεγέ^ων, οντος 12, 4.
πυρκαΐά 194, 8.
πυράν 122, 22.
πυράς 69, 7.
πύβρος et πνήρ,ός 74, 18.
πυρΰός 76, 4.
πυρώ 163, 5.
— πω 149, 21.
πωλώ 158, 19. a πωλώ comp. 

35, 27: 88, 22.
— πων 14, 18.
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πώποτί 184, 11.

182, 6: 184, 10. «wg 144, 
21.

®ώυ 118, 24.

P.

Q SciGVViTUL 200, 21, 
— p 123, 28: 125, 9.

184, 16: 185, 1.
— ρα 96, 1 sq- 97, S sq· 101, 
, s sq· 
^αβδος 48, 5 : 195, 26. 
ραβδούχος 90, 15. 
Ραδάμαν&νς 91, 21.
Ραιβός 46, 4. 
ραίνω 160, 25. 
ραίω 163, 16. 
θάμνος 52, 15. 
ρανίς 32, 6: 36, 16 ί 200, 22, 

200, 22.
ύάξπον 200, 22. 
ΐβάρος 200, 22. 
Μΰτ°ϊ 80, 2.
— ρας 22, 12, 
ραφή 115, 5. 
ραφίς 86, 3. 
ράχις 36, 12. 
&α 98, 11. 
$όγκω 152, 9. 
βϊίΌραΜ 123, 9. 
ρίΐν 173» 13. 
ρίω 164, 7.
— $η 113, 18. 
ρηγινος 65, 22. 
δηγιον 119, 23. 
ρηίδιος 41, 26. 
ρήν 124, 23.
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— ρην 9, 23· 26.
ρήνη 111, 12.
ρηνος 63, 18.
— ςης 24, 15. 
ρηοος 75, not. 94. 
ρητΐος 38, 22. 
ρητός 78, 17. 
ρήτρα 101, 26. 
ρήτωρ 19, 16. 
^ιγίδανός 64, 18. 
^ιγηλός 55, 14.

ριγώ 151, 14: 152, 2, 
96, 11.
157, 19.

δίζων 11, 18.
ρίν 193, 6.
ρίνη 111, 24.
§ίν&ων 11, 25.
$ινω 160, 15.
ρίον 119, 5.(
ρίπτω, att. ρίπτω 150, 15.
βίς 125, 1.
— ρις 88, 16 sq. 34» S sq.
ρΐτος 79, 4.
ροά 100, 14.
ροδής 24, 4.
$οδία 194, 25.
ξιόδιος 39, 18. $οδίων , των 

135, 6.
ρόδον 122, 15.
$οδονιά 99, 13.
ροδοΰοα 97, 17.
ροιγμός 58, 6.
ροϊζος 48, 21.
φοιζώ 157, 19, 
ρόμος 59, 24.
— ρον 122, 20 sq. 123, 3 sq.
ρόο? 38, 3.
^οπ^ 113, 15.
— ρος 67,26: 68, 11: 6°, 

70, 7 sq. 71, 19 sq. 72, 1 sq.
Γ 73, 4 sq. 74, 3 sq. 196, 12, 
^οΰς_126, 5.
— 200, 25,
—ζρός 74, 17.
ρυγίς 35, 10.
όυης 23, 9.
ρν9μιος 40, 16, 
ρνμός 61, 17. 
^ύπος 66, 18.
£νπώ 150, 1.
ρϋο&αι 196, 18.
^ντόγ 123, 16.
ρυτός 79, 8.
ρύττος 80, 14.
— ρο 162, 4 sq. 163, 7 sq.
Ρωμαίος 43, 8. 18.
ρωμος 60, 7.
ρωμΰλος 56, II.
— ρων 14, 22: 15, 1 sq.
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ρωπος 66, 18. 
ρ«ψώ 150, 12. ,

,VJ Λ2Ι

— s_177, S.
— σα 96, 8: 97, 
β"βίνα 96, 25.
οαβυκη 107, 18.
βαγγης 23, 21.
cayyos 46, 22.
««n\104, 25. 
βαγρόζ 46, 18.
σαθρός 73, 27, 
βαλάγων 10, 20. 
βαλάκων 12, 21.
βαλαμίν 193, 6. βαλαμίν et σα- 

λαμΐς 10, 2.
βαλαμίν ΐβζ 40, 1.
βάλη 108, 5.
βαλκώ 152, 25.
βαλμών 13, 8. 
βάλος 52, 18. 
βάλ-ηη 118, 8.
βάλπίξ 33, 9, 
βαμβ^ίχη 115, 28. 
βάμη 110, 6.
βαμία 194, 26. 
βάνη 110, 26. 
βανίς 32» 7. 
βάος 37, 24.
βάπε^ 20, 16. ' ;ο$
βαπ^ός 74, 10.
βαπφω 116, 2. 
βά^αβοζ 46» 7. 
βα^δών 11, 7. 
βαρκώ 152, 25. 
σαρξ 125, 5. 
βάοος 67, 28. 
βαιν^ίοκοζ 52, 14. 
βατυςόφης 20, 13. 
βαϋλος 53, 8.
βανςόν 123, 2. 
cavgog 69, 21. 
ϋανω 163, 23. 
βαώ 164, 1. 
ββεννύω 165, 20. 
ϋέ 143, 3: 178, 20. 
βέβα^ις 34, 4.
βίβας, τό 23, 4. 
ϋέδίν 179, 19.

(19 y» 'γψ,οι,. ti 7
. . : ΐ ■ _ J

-s toaf 
.91 < /
' Γ -C ΐΟ!Γ. 14'

βειςά 97, ϊ.
βείω 164, 12. :
βελγη 104, 21.
βεληναία 98» 7: 194, 21,
βελίς 30, 18. .
βεμέλη 108, 27.
βεμί^αμις 32, 3.
βεμίς 32, 4.
βεμνότατος 80, 19.
ο/ρ^ίος 41, 30.
βεύ&ης 24, 6.
βέων, τών 134, 5.
— σ? 113, 21.
βηκός 50, 5, 
βημεΐον 121, 10. 
βημήϊον 120, 11.
βηπία 100» 1.
βηπεδών 11, 15.
ΰής 125, 10.
α^ς 126, 13.
βηβαμίζ 32, 2.
βητών^ τών 134, 10«
βδένελος 55, 2.
ofrmfc 24, 21. - c' Λ
eOsvco 159, 27. \ /
— βδω 156, 9.
— gT 195, 16.
— βία 99, 6.
βίβνλλα 96, 20.
βίγειον 121, 2.
βΐγή 104, 29.
βιγηλόζ 55, 16.
βίγλη 107, 24.
βιγώ 151, 14.
βίδη 105, 25- 
βίδηςος 71» 11.
βιδών 11, 5 5 16, 19.
βιδών 11, 25. *’
βικανός 64, 14. *
βικελός 55, 10.
βικνών 15, 25: 17, 4, 
βίλλος 53, 20.
βίλφιον 120, 9. - ■ <,
βιμνόξ 62, 22.
βίνδος 48, 9. ,·.'
ϋίνδών 11, 7.
βίνηπι 118, 19.
βίνω 160, 15. οινώ 159, 20.
βίνων 14, 12.
βίνώπη 113, 14.
βίον 119, 6.
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— σκω 152, 28. 
ακώληξ 19, 4. 
βκώληψ 94, 21. 
σκώπτω 150, 1G. 
ομάραγδος 48, 1^. 
σμαραχώ 151, 19. 
σμαράχω 151, 5. 
ϋμίίλη 108, 19. 
«μίρδαλέος 39, 1. 
ΰμηλίον 119, 21. 
σμ^χω 153, 20, 28. 
ΰμίν&οζ 49, 6. 
σμοιός 37, 11. 
βμώνη 112, 21. 
βοβώ 149, 20. 
σοί 143, 3: 178, 20. 
σόλοικος 51, 20. 
ϋόλυμος 61, 17. 
σορος 69, 1.
— σος 73, 3 sq. 77. 1 sq. 
οον 143, 3.
οονλμων 16, 24. ,
σοφά, ών 137, 9. 
σόφιλλος 54, 14.
σοφοί, ών 137, 4. ΰοφοΐς, τοΐς 

132,
σόφος 84, 15. σοφος 81, 16.20» 

95, 6.
σοφώ 150, 10. 
θπά.Ο"η 106, 3. 
σπαίρω 162, 21. 
cnc/.vtfS 82, 8. 
σπαρτή 114, 24. 
σπαρτιάτ^ς 26, 28.- 
σπαρτός 79, 14. 
σπαρτωλός 57, 16. 
σπασμός 58, 25. 
ens 172, 23. 
σπείρον 122, 25. 
σπείρω 152, 5: 162, 27, 
οκΐνδω 155, 9. 
σπερχειός 44, 17. 21, 
βπέρχω 154, 5. 
βπΐρχων 16, 5. 
σπερώ 166, 11. 
οπι9αμή 110, 7, 
βπιν&ηρ 20, 6. 
σπλεκώ 152, 16, 
ΰπόγγος 46, 16. 
ϋποδόζ 47, 23.
σποδώ 155, 12. . 
ΰΐτονδίΐόζ 44, 17,

•—βιος 40, 18. 
βιπελην y, 2. 
ΰιρός 68, 14. 
— ΰις 34, 19. 
ϋιβαμη 110, 7. 
βίβ'αμος 60, 19. 
βίατοος 42, 15. 
ϋΐβτός 79, 18. 
σίτος 79, 4. 
οίτταβον 122, 14. 
ϋίφη 115, 13. 
ΰίφνος 62, 13. 
υιωτζή 113, 15. 
ϋκαιό? 37, 5. βκαΐος 37, 5. 
«καιρός 69, 17. 
σκάπτω 150, 14. 
σκαλμέ 110, 2. 
«ηάμανδρος 75, 1. 
ϋκάφη et βκαφή 115, 6. 
νν,ί-πη 113, 4. 
«■Λίνη 103, 12, 
«κ^νότρι^ 94; 19.
νχήνη 111, 12. Οκηνη 111, 13. 
«κηνώ 160, 6. 
νκιαδμός 58, 10. 
ϋ'Λίδάφη 115, 17. 
σκζδνώ 161, 10. 
σκζορόν 123, 4. 
σκίρος68, 12. 
σκληρός 6% 10. 
«κλοζός 37, 11.
Οκολιός 41, 4. 
ϋκοίόπΐδρα 194, 19. 
σκολόπενδρα 97, 5*  101, 27. 
σκοπιά 100, 2. 
σκοπός 67, 4. 
a βκοπώ compos. 88, 25, 
σκόρπιός 42, 3. 
— σκος 52, 13. 
ΰκοτεινός 65, 25, 
σκοτίος 40, 21. 
ϋκν&αι 195, 24, 
ακνϋης 24, 5. 
βκν9ίς 36, 1, 
βκνλάκη 107, 1, 
βκΰλλκ 96, 23. 
βκυμνίον 119, 29. 
ΰκνμνος 62, 21. 
σκόρος 69, 7. 
σκυτοτόμος 91, 3. 
φκνφίος 41, 20.



AD AR(
αηονδη 105, 17; 
ϋπονδιά 100, 2. 
βπόρος 68, 19. 
ΰπονδή 105» 20. ·
— ββα 97, 12.
— σσο? 76, 10·· 77, 9: 78, 1 s^. 
— occo 157, 21.
ΰτάξω 157, 17. 
βτα9μός 58, 13. 
βτα&μοϋχος 90, 15. 
ΰταΐς 92, 20 : 125, 20. 
βτάλειρος 71, 22.
Βτάς 177, 6. 
ctugl, τοίς 137, 25. 
οτατήρ, 19, 21: 20, 10. 
βτανρός 69, 22. 
βταφεδώ 155, 3. 
βταφνίη et ΰταφνλή 109, 17. 
ΰτάφνλος 57, 5. 
βτεγανός 64, 21.
Βτέγη 104, 24. 
βτεγνός 62, 1. 
ΰτίγω 151, 22. 
βτείβω 149, 12. 
βτείβων 10, 9. 
ΰτεερεα pro στΕίρείΚ 130, 9. 
βτελεΐν 173, 19. 
βτενάχω 154, 13. 20. 
βτενός 63, 16. 
ϋτενώ 159, 28. 
βτενωπός 67, 22 : 87, 1. 
βτεργω 151, 25.
βτερόπη et στί-ροπ^ 113, 13« 
Οτεβρός 74, 17.
ΟΤΕρω 162, 12. 
βτεφαναίον 120, 27. 
βτεφανίς 32, 20. 
στέφανος 64, 12. 
βτΐ(ρανό(ύ 165, 4. 
βτεψανώ 162, 1. 
ατήβη 104, 16. 
βτ',^ί 172, 26. 
βτηλη 108, 9. 
βτι~ρ 125, 12. 
ϋτηρίά 100, 7. 
βτ^βαμευός 64, 25. 
βτίζ 12'5, 6. 
— στις 85, 14 sqt 
βτεφρός 74, 1, 
βτίχω 153, 14· 
βτοά 1U0, 13.

ADIUM. 5ο9

βτοιά 100, 18. 
οτοιβη 104, 14.. 
βτοιχεϊον 121, 10, 
βτόμα H8, 12. 
βτόμαχος 85, 6. 
ΰτουαχή 115, 25. 
βτοναχά 154, 18. 
βτοργή 104, 20.
— βτος 79, 16: 80, 18: 83, 13

sq. , 
βτραβος 46, 3. 
βτράβων 10, 10. 
βτρατευτός 84, 5*  
βτοατηγίς 29, 22. 
βτρατηγός 88, 2. 
βτρατηγώ 150, 27. 
βτράτος et βτρανός 78, 24. 
βτρατώ 157, 7.
βτραφίς 36, 3. 
βτρεβελός 56, 10. 
βτοεβλός 54, 1.
βτρόβιλος et Βτροβιλός 65, 27. " 
οτρογγύίος 52, 24- 56, 16. 
βτρον&ός 49, 2. 
βτρ φώ 150, 12. 
βτρνφνός 62,- 7'. 
βτνγνόζ 62, 1.

, οτ> γώ 151» 13. 23. 
στύλος 52, 24.

<. βτνμνρς 62, 22.
& βτύξ 193, 2.

βτνφός 84, 17.·
σιώ 149, 4 : 166, 24.
βτωμνλος 56, 15.
βΰ ’7^, 19.
βνγγνώμη 103, 5. 1
βυγκλώ 174, 9.
βύε, τω 131, 16.
βνζω 1'6, 4.
βνν.αλλίς 31, 18, 
βνκεα 98, 12.
ουκ// 103, 7.
ουκον 122, 16.
βυμη 110, 14.
βνμμαχος 89, 3.
βυμμαχώ 154, 18., 
βνμπας, neutr. βνμπαν 116, 25. 
βνμφημι 178, 28.
Cvv 1«0, 19.
Cvv, acc. ISO, 19.
βυνάγχη ]03, 5.
βυναϋΊ,ώ 174, 9. 
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βννδεσμος 59, 1. 
βύνδονλος 86, 10, 
βννειμι 175, 80. 
βννεργός 88, 17. 
βννεβμεν 175, 30. 
βύνεοτι 1'3, 29. 
βννήγορος 71, 26: 89, 6. 
βννή&εια et ουνη&ία 195, 21. 
ϋυνή&ης 27» 20.
βυνή&ων, τών 136, 24.
cwrjiba 168, 17: 174» 24.
ϋυν&ή-Λη 103, 4.
βννοιδα 174, 26, 
ούνοφρυς 92, 6.
βυράκουβα 97, 18· 
βΰρος 69, 5.
ονήράχΐω 200, 25. *
βύρτις 9.
βυρφετός 81, 19.
συς I, 12: 92, 16·· 126, 17.
σΰσΕίρο? 71,22.
βνών, τών 134» 22.
βφαγή 104, 23. χ .
βμαγίς 29, 19.
βφαίρα 96, 27.
βφα'ιρος69, 16. . s .
βφαιρώ 162, 23. .
βφάς 143, 18. σφάί et βφα$

179, 8.
βφεας 141, 2.
οφεΐς 179, 6. 
βφενδόνη 112, 11. 
βφές 148, 19.
βφέτερος 179, 24, 
βφηνώ 152, 26.
βφηνώ 160, 6.
βφητίον 119, 4.

8
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βφίγγω 151, 26.
' βφίν 143, 18 : 179, 7. 

σφόνδυλος 56, 24. 
βφννη 193» 28. 
βφνρα 96, 27. 
βψυρόν 122, 22. 
βφνρω 163, 1.
βφώε 143, 9.
βφώΐ 178, 24. οφωΐ 179, 5. 

οφο,ιν 143, 8. 10: 178, 23. 
βφωΐν 179, 5.

βίρωΐτερος 179, 23.
βφών 143» 17 5 179, 7.
βχαιρών 15, 10.
«χέ 172, 23. · ■·' 

ϋχεδία 100, 1.
βχίδιος 39, 18. βχεδίος 41, 27.
βχέ&ω 155, 27: 156, 24.
ϋχΐς 148, 19.
βχίνος 63, 22.
βχοίμην, oio 171, 23.
βχοινίον 120» 4.
βχοίνος 64, 2.
οχώ 166, 24.
— οω 157, 27:. 166, 9.
βωξομενός 64, 26.
βώκος 50, 4.
βωλλην 9, 2.
— βων 15, 12.
σώος 38, 7.
σωρός 69, 11.
ΰώς 126, 25.
ϋωβάνη m, 1.
βώτειρα 96, 2.
βωτήριος 40, 10.
βωτήριχος 85, 6.
βώφρον H8, 6.
βωφρόνη 102, 6.
βωχάρης 26, 10. 
σώω 165, 27.

SS «44 09 20ΐ \ ι
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τάβακος 54, 27.
ΐαγών 16, 14.
ταηύνη 194, 2.
τάλαρα 95, 27 · 194, 25. τα- 

λαινών, τών 135» 14.
ταλάντιος 4θ, 20.
ταλάνων, τών 135, 13.
τάλας, neutr. τάλαν 116» 26.
ταλις 30, 25.
τάμιΟτς 30, 5. * -
τάμος 59, 18.
τάναγςα 101, 27: 194, 19.
χάνος 63, 9.
ταννήν.ης, neutr.ταν-ύ^ζεί 117,24.
τανταλίς 29, 1: 31, 7.
τάνταλος 54, 18.
ταζίαςχος 87, 8.
ταός 37, 1.
ταπεινός 65, 26.
ταπεινώ 161, 7.
ταραχή 115, 25, 
τάρβος 45, 24.
τάρταρος 70, 12.
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ταρτηΰβός 77, 8,
— τατος 80, 17/, 
ταΰξος 48, 22.
τανκος 50, 4, 
τάφος 84, 15.
ταχεία 95, 23. τΒχεαη 133, β, 
ταχείς 138, 12.
τάχιοτος 83, 26.
ταχύνω 16°, 29.
ταχύς 91, 14: 127, 15.
ταχυτής 28, 9.
τάφος 85, 9.
ταών 16, ίο: 91, 6. 
ταώς 37, ν. not.
τέ 139, 13. 28: 144, 28 = 145, 

8: 184, 16. 22.
τέγγις 29, 21.
τεγεάτης 26, 23.
τε&ρατολόγος 89, 20.
τείνω 160, 10.
τείρω 162, 26.
τείχεε, τώ 131, 12.
τείχος, τό 85, 15.
τέητυν 10, 6. 
τέτω 152, 10. 
τελαμών 13, 17. 
τέλειος 38, 20: 44, 26. 
τελείφ 164, 13. τελειώ 164, 14« 
τέλεος 38» 20: 39, 6.
τελεαφόρος 88, 9.
τελετή 114, 3·. 
τελευτή 114, 19. 
τέλια 164, 7. 
τέλλην 9, 1. 5. 
τέλλος 53» 15. 
τελμιΰβός 77, 18. 
τελχίν et τελχίς 10, not. 9$ 
τελώ 158, 14.
τεμενίτης 27, 2, 
τέμνος 62, 21. 
τέμνω 161, 14. 
τέμω 159, 3. 
τένω 159, 28. 
τεράμων 13> 21. 
τέρεν 118» 10. 
τερενοϋ&ις 30, 5.
— τερο3 70, 20: 71, 1: 179, 23. 
τερπνός, 62, 7.
τερπωλή 109, 21.
τέρρην 9, 27. 
τέταρτος 81» 3. 
τετράγωνος 66, 8. 

τετραπήχης 27, 26, 
τετράς 22, 15. τετράς 15. 
τετραφάληρος 71, 12.
τετράφορος 90, 22.
τετραχ&ά 184, 2.
τετυμμένος 177, 11.
τετύπω 167, 9.
τέτυφα, ας, ε 1:Γ, 15: 169, 23.
τετύφ&αι 173, 21.
τετυφός 85, 15.
τετυφνΐα 177, 24.
τετύφω 157, 9.
τετυφώς 177, 2.
τεντρις 33, 17.
τενόρος et τενόρος 74, 5· 
τευχιβτής^26, 7.
τεύχω 154, 6. τενχύ 153, 14: 

154, 6.
τέχνη 110, 18.
τεχνής 24, 21: 25, 18.
τεχνήβοα 96, 6.
τεχνώ et τεχυώμαι 161, 9« 
τέως 94, 10.
τη 172, 22.
— τη 113, 25 sq. H4, 6 sq;, 
τηκεδών 11, 14. - 
τήτω 152, 21.
τηλε^ώ 156, 2.
τηλεμος 61, 2.
τηλιηοϋτος 84, 7.
τήλις 30, 24.
τηλουρός 78, C.
τη νος 63, 18.
τήρος 6ο, 4.
τηρώ 162, 5.
τήρων 15, 9,
— της 26, 7 sq. 27, 22: 28, 7.
τι^είμην, εΐο 172, 3.
ζιϋείς 177, 6.
τίθεμαι, cai 170, 15.
τί^η 106, 2.
τίϋημι, ης, ηοι 168, 5. τί^ημε 

et τίθεμαι 176, 10.
Tt^is 29, 25.
τι-Οώ 156, 23: 167, 5.
τι&ώμαι 171, 5.
τίττω 153, 6, 
τίλλω 158, 2. 
τιλμός 68, 2. 
τιλώ 166, 11. 
τίμαιος 43, 10.
τίμη 110, 16. τιμή 110, 15.
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τιμής Ζζ, IS.
τίμιοι, ων 137» 2, 
τίμων 13, 8.
τιμώριαι 135, 10. 
τιμωρώ 162, 6. 
τιναγμός 58, 4. 
τινάσσω 157, 23. 
τίνω 159, 20. 
τίνων, τών 134, 2. 14. 
τίος 3~, 24.
— τιος 40, 18. 
τίρος 68, 12.
τις 193, 3. τις 125, 2: 139, 4·’ 

141, 27: 14S, 3.
— τις 34, 25: 35, 5 sq. 
τιτάν 3, 7.
τιτανίς 32, 20. 
τιτρώσκω 152, 29. 
^λος 57, 3.
τιψος 85, 9. 
τίω 164, 23. 
τμήγω 150, 22: 152, 1. 
— το 172, 11 sq.
τοΐ 139, 14. τοί 144, 28 ί 185,

1. 6. Ί
τοϊος 37, 12. 
τοιοΰτος 84, 7. 
τοιχωρύχος 91, 4. 
τοκετός 81, 19. 
τόκος 50, 20. 
τόλμα 96, 18. 
τόλμας 22, 4.
τόλμη 110, 2. 
τολύπη 102, 19. 
τομή 110, 11. ,
τόμος 59, 24. τομος 59, 25.
—τον 123, 15 sq. 
τοξεύω 163, 23. 
roborat 182, 25. 
τοξοτών, τών 184, 28. 
τόπος 67, 3.
τορνευτός 84, 4. 
τορνωτός 82, not. 17. 
τορννη 194, 2.
— τος 78, 6 sq· 79, 3 sq. 80, 5 

sq. 81, 8 sq. 82, 3 Sq. 83, 1 
sq. 84, 9 sq.

τόσος 75, 5.
τοσοΰτος 84, 8. 
τοτϊς 36, 18; 
τοΰ pro τινός 142» 3.

τοω£ος 48, 22.
τραγωδός 86, 21.
τραγωδώ 155, 14.
τρά^ω 157, 17.
τράλλις 30, 12.
τράμπτς 33, 9.
τραπε^ώ 157, 18.
τραυλός 53, 12.
τράφτ; 115, 7.
τράχηλος 55, 18.
τρέμω 159, 2. 3.
τρέχω 154, 1. 4.
τρ?7χω 153, 20.
— τρία 95, 14.
τριαινώ 160, 27, 
τριακοστός 42, 20: 84, 2.
τριάκων 12, 21.
τριάς 21, 8: 22, 24.
τριβαλλός 54, 5.
τριβήν 9, 12.
τρίβλιον 119, 19.
τρίβω 149, 12.
τριβών 10, 9.
τριέτες 117, 8.
τριέτηρος 71, 12.
τριετής 27, 23.
τριήρης 26, 12.
τριηρών 16, not. 22. τριηρών, 

τών 136, 22.
τρίμηνός 65, 8: 87, 2.
τριμμός 59, 8.-
τριοττίς 35, 12.
τρζπ^ς 27, 26.
τριπλή 183, 4.
τριπλόος 42, 11.
τριπλούς 95, 7.
τριπλώ 158, 25.
τρίπολος 90, 21.
τρις 181, 23: 183, 1.
τρισσός 76, 13.
τρίτατος 81, 3.
τριτής 26, 19.
τρίτος 79, 4.
τρίτων 16, 23.
τρίφορος 90, 21.
τριγ,&ά 184, 2.
τριχίν et τριχίς 9, 27.
τροία 100, 16.
τρόμος 59, 23.
τρόπαιον et τροπαϊον 120, 22. 
τρόπε/ [04, 5: 113, 5.
τρόπηλις^Ι, 14. 
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τρόπις 38, v. not. 
τρόπος et τροπός 67, 2. 
τ^οφη r·^ g; 115j i0< 

20.
τροχιά i 00, 3. 
τροχούς 42, 8.
T(?oros <j, 25. τροχός 85, 1. 
τροχώ 15$, 13. 
τρύγη 104, 
τρυγητός et τρυγητός 81, 25. 
τρυγώ 151, ii η»» 
τρύγων 16, 14.’ 
τρΰνος 198, 17. 
τρυποϊ 150, 1. · 
τρυφερός 71, 8. 
τρυφώ 150, 10. 
τρύχω 153, 15. 
τρύχων 16, 5. 
τρώγλη 107, 25. 
τρώγω 152, 1. 
τρωκμός 58. 17. 
τρως 126, 22. 
τρωβΐ, τοΐς 137, 26. 
τρώων, τών 134» 1. 13. 
—ττος 80, 13. 
τυδεύς 93, 5. 
τυμών 14, 1. 
τυνδαρίς 29, 2. 
τυπεΐν 173, 19.
τυπείς 92, 23: 177, 6. τυπήδα 

177, 23.
τύπη9ι 172, 25. 
τύποιγι 168, 9. 
τυπουμενος 177, 10. 
τύπτε 173, 3. 
τύπτεΰ&αι 173, 24. 
τυπτύο&ω 166, 19. 
τύπτη 170, 8. ,
τυπτοίμην, οιο 172, 9. τύπτοιο. 

172, 13.
τύπτοιμι, οις, οι 168, 9. 12. 
τυπτόμεϋα 168, 25. 
τυπτόμενος 177, 9.
τύπτον, τό 177, 28. τύπτοντα 

133, 14.
τύπτουοαι 133, 5. r 
τύπτω 148, 14. τύπτω et τν- 

πτώ 150, 17.
τύπτωμαι 170, 26. 
τύπτων 176, 18.
τυπώ 167, 4. 
τύπωμαι 170, 26.

τύπων 176, 21. τύπων Υ16, 23.
τύραννος 63, 3.
τύρβη 104, 2.
τύριος 41, 19.
τυοόχλεψ 94, 17.
τύρος 69, 5. τυρός 69, 1. 8.
τυρΰηνός 65, 6· 
τντθός 49, 7. 13.
τυφθείς 92,’?8: 177, 6.
τύφ&ηθΐ et τύφθητι 172, 26.
τυφθώ 167, 3· 13.
τυφλός 53, 27.
τυφλώψ 94, 27.
τυφών 16, 10·’ 94, 6.
τύχη Π 5, 21.
τυχηρός 71, 15.
τυχίος 11, 20.
τύχω 153, 14.
τόψαι 173, 24.
τύψας 176, 27.
τνίράμενος 177, 10.
τύαβειν 173, 16.
τυψόμενος 177, 9.
τύμβον 169, 18.
τύψο-υβα 177, 26.
τύίβω 166, 9.
τώ pro τινί 142, 8. ?
—™ 157, 6·' 166, 18.- —
-των 15, 16: 16, 21.

— ϋ 118, 28: 183, 28.
υβρις 33, 25.
υγρός 73, 18.
υδελφις 36, 12.
υδρα 101, 25.
ύδρηλός 55, 17.
υδρία 100, 6.
υδιορ 124, 1.
νετός 81, 15.
— νη 103, 27. 
ύήϊος 40, 24.
— υϋω 156, 7.
— για 97, 22. 
υϊάαιν, τοΐς 138, 4>
—vxos 52, 8. 
ύλαγμός 58, 5. 
ύλαΐος 48, 23.
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•υλακτώ 153» 8.
■νλας 21, 25.
— υλη 109, 16. 
νλις 31, 1- 
νλιωρός 72, 13. 
νλλος 53, 15. 
ύλοκονρός 73, 2. 
— νλος 56, 9 57, 1 $%.
νμάς 179, 7.
τμεδάπός 179, 21. 
υμείς 179, 6. 
νμέτερος 179, 24. 
υμήν 9, 21.
υμΐν, 179, 7. * 
■υμνόιοιδος 86, 24. 
ύμνος 62, 21. 
ύμνφδός 86, 25., 
— νμος 59, 25: 61, 15. 
υμών 179, 6.
— νν 10, 5.
■υνις 82, 9.
— ννος ‘33,24: 193» 16 «ί· 195, 

9.
υνώ 160, 20.
— ννω 19ί, 9.
—υζ 19, L· 
υοβοΰκός 87, 26. 
■υπανδρος 74, 25. 
■υπαρ 124, 1. 
ύπατος 80, 23. 
vjw>,180, 1: 181, 13: 196, 26. 
νπεράοιδος 86, 24*  
ΰπέρβολος 88, 18. 
υπερδεα 196, 19. 
νπερδεδίώς 93, 16. 
■υπερ&ημοΰύνη 194, 1. 
υπέρ ίων 17» 19.
υπήκοος 90, 11.· 
ύπνος 62, 13. 
υπνώ 161, 9. 
υπό 180, 1: 181, 11: 196, 26. 
ΰποδηματοράφος 84, 26. 
υποδμως 93, 23.
ΰποδός 47, 26. 
υπόειξεν 174, 25. 
υποκριτής 28, 5. 
νπουλος 57, '26*  
■υπουργός 88, 17.

—ν°
— νρκ 191, 11.

— vQtS 34, 15.
νρρος 74, 19.
— υρω 162, 29.
*ς 126, 17.
— υς 91, 9 s<j. 92, 5 sq. 126,
. 16'

ΰΰΐιίνη 112, 3. υαμίνη, τή, et 
„ ύΰμΐνι 129, 22.
υαπληξ 19, 7.
υΰΰακός 51, 11.
νοοος 76, 13.
νοτερος 70, 22.
■υφαντός 83, 9.
— υψ 94, 20.
υψάς 21, 22. .
υψηλός 55, 17.
ύψος 85, 15.
— ·υω 165, 11 sq.
— υων 15, 22.

Φ.
, ι ρ 

φαγάς 21, 12.
φαγεϊν 178, 21.
φαγόν 118, 4.
φαγός 47, 4.
φάγρος 73, 17.
φάγεό 152, 1: 167, 8.
φαγων 167, 23.
φαί&ουΰα 97,’16.
φαε&ω 156, 1.
φαέ&ων, οντος 12, 4.
φαεινός 65, 25.
φαιάκιος 40, 9.
φαίαξ 18, 21.
φαιδρός et φαιδρός 73, 21.
φαίδων 11, 4.
φαίνω 160, 24.
ψαΊστος 79, 19.
φακή 106, 20. f
φάκος 50, 21. φακός 50, 20.
φαλακρός 74, 21.
φαλίρνος 63, 7.
φάληρος 71, 12.
φάλιος 41, 4.
φαλλός 53, 20.
φάλλω 158, 2. 
φάλος 52, 18.
φαλωρα 101, 21» 
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φαμεν 148, 25. 
φαμενός 64, 26.
φά’^ς 21, 20. φανής 24, 22.
φ<όοδ et φανός 63, 10. 
φάνοις 29, 10.
^άος 191, 15.
φάρχως 94, 8. 
φαρέτρα 101, 26. 
φαρκίς 196, 9. 
φαρμαηεός 51, 10. 
φαρμαηίς 80, 8. 
φαρμαχός 51, 9.
φάρος 67, 28: 195, 15: 
φαρβαλος 54, 27.
φαβηλίς 81, 15.
φαΰίν 148, 25.
φάο-Λωλος 57, 14*  r
φατέ 148, 25.
φατειός 44, 28. 
φάτνη 110, 19, 
φατόν 148, 25. φατός 79, 1. 
φατρία 100, 6.
φαύλος 53, 9. 11. 
φανβτϊνα 96, 25.
φάω 163, 27.
φάων 18, 1.
φειδώ et φείδομαι J55, 4, 
φειδωλός 57, 20.
φείδων 11, 5. >
φέρβω 119, 12. a φέρβω com

pos. 88, 3.
φερνή 110, 23.
φέρνιον 119, 28. ι 
φέρτερος 70, 21.
φέρω 162, 13. a φέρω compos. 

8?, 9.
φευ 183, 23.
— φη. 115, 4 
φήγινΟς 65,’ 11. 
φηγός 47, 8. 
φήλος 52, 30. 
φήμη 110, 14.
φημί 139, 8: 142, 7: 148, 20: 

168, 6.
φήμος 59, 12. 
φήνη 111, 12.
φήνος et φηνος 63, 18.
φήρον 122, 26. 
φηρός 68, 6. 
φής 142, 8: 148, 24. 
φήο&α 168, 22.
φηοί 148, 24.

φ&άντων, τών 184, 6.
φ^άνω 159, 22.
φ9άς 125, 17= 177, 7.
φ9είρ 20, 19: 125, 11.
φθείρω 162, 26.
φ^ερώ 166, 1ί.
φ^ενς 126, 1.
φ&ία 98, 17.
φ&ινόπωρον 123, 14.
φ&ινν&ω 156, 7.
φΰίνω 159, 22.
φΟτος 37, 21.
φι&ογγή 104, 20.
φΰογγής 23, 24.
φ&όη 103, 17.
φ9οΐς 125, 25.
φ&ονώ 160, 2.
φλάρος 68, 20*
φίγαλος 54, 24.
φικιβοβρας 22, 20.
φίκις 30, ν. not. q; -7™.
φίλα, ων 137, 8.
φιλα&ήναιος 86, 13. . . _
φίλαι-κος 51, 20. " ρ
φιλαλέξανδρος 85, 21*  
φιλαλή&ης 27, 14: 28, 4.
φίλανδρος 74, 25.
φιλάν&ρωπος 85, 22.
φιλαπελλής 28, 4.
φιλέλλην 9, 18.
φίλημα 127, 21. φιλήματα 133,

19. .££
φιλήμων 13, 14. 
φίληαον 169, 15. 
φιλία 99, 2. 
φιλίατρος 86, 18. 
φιλικός 51, 24. 
φιλινός 65J 21.
φιλοαλειητώ 150, 19. 
φιλόγελοίς 94, 1.
φιλοδοξώ 16S 4. 
φιλόκοιβος 4^,’ 13. 
φιλόλογος S9, 17. 20. 
φιλομαΦώ 155, 25. 
φιλομαηεδών 17, 10. 
φιλόμονοος 87, 6. 
φιλοξενοφών 17, 9. 
φιλοπελάς 22, 20. 
φιλόπολις 28, 18. 
φιλόπονος 89, 17. 
φιλορώμαιος 43, 9: 86, 13. 
φίλος 95, 7.
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φιλόαοφον 116, 16. φίλόσοψος 

89, 17.
φιλούργος 87, 23. 
φίλτρου 123, 9. 
φιλωμαι 170, 28. 
φίλων 12, 24. 
— φις 86, 3 sq. 
φιτρός '4, 16. 
φλαύρος 69, 21. 
φλεγέ&ω 156, 1.

• φλεγίος 40, 8. 
φλεγμονή 112, 13. 
φλέγω, 151, 11. 22« 
φλέγων ΙΟ, 16. 
φλεψ 126, 19. 
φλίά 98, 15. 
φλόγειος 44, 26. 
φλοιός 5, 11. 
φλοΐββος 45, 22. 
φλόξ 125, 5. 
φλύαρος 70, 18*  
φλνή : ;3, 26. 
φοβερός 86, 6. 
φοβώ 149, 16. 
φό^ΐ’Οδ 46, 16. 
φοεβη 104, 13. 
φοενίκη 107, 14*  
φοΚίς, 30, 18. 
φολκός 50, 11. 
φονή 112, 8. 
φόρβας 21, 9. 
φορβειά c8, 23. 
φορβή, 104, 5. 
φορειά 98, 24. . 
φόρην 193, 6. 
φόρκιον 120, 9. t 
φόρκυν 10, 6. φορκυνος 193, 

24. ,
φόρος et φορος 68, 21. 
φορτηγός 88, 2. 
φορτηγώ 150, 26. 
φορτίς 35, 2. 
φόρτος, 79, 12. 
φορυτός 82, 20.
— φος 34, 13 s<J. 
φραγμός 58, 4. 
φραδή 105, 27. 
φραδής 24, 3. 
φραδώ 155, 17. 
φράζω 157, 17. 
φραΰίος 40, 22. 
φραατός 83, 24.

φρατός 81, 7.
φρενήρης 26, 12.
φρενώ 159, 26.
φρηκώ 152, 22.
φρίκη 106, 12.
φρίΰοω 157, 23.
φρόνις 32, 8.
φροντίς 85, 2.
φρονώ '60, 2.
φρούδος 47,-26.
φρουρά 97, 1.
φρουρίου 120, 8.
φρούρος et φρουρός 70, 8.
φρυγία 100, 9.
φρυγιακός 51, 14.
φρνγιος 40, 17 ·* 41, 19. φρυ

γίας 40, 8 ·· 41, 20.
φρύνος 193, 17.
φυγάς 21, 13 ·’ 22, 23 : 193, 13.
φυγγάνω 161, 23.
φυγή 104, 23.
φύγω 167, 20.
φύζα 96, 11.
φυζω 157, 19.
φυή 103, 25.
φύλαιος 43, 24.
φυλακή 107, 2.
φύλαν.ος et φυλακής 51, 8.
φύλακας 41, 14.
φυλλίς 3 11.
φύλλου 122, 15.
φύλου 122, 16.
φύλωΛις 33, 15.
φύνω 160, 19.
φυρυή 112, 15.
φύρος 69, 7.
φύρω et φυρώ 163, 1.
φυΰιολόγος 89, 19.
φύΰκος 50, 15.
φυταλιά 99, 21.
φύτλη 107, 24.
φυτόν 123, 16.
— φω 150, 5.
φωδων, των 134, 5, 17.
φωκίς 30, 7.
φώκος 50, 4.
φωλεός 88, 18.
— φων 16j 1.
φωναακός 88, 4» 
φωνή. 112, 22. 
φωνύ/εν 117, 4.
φωνήιαβΰΐ 86, 6»
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82, 14.

φωρω iso, 6. 
ΐρωξΐνος 65, 15, 
ψωξόί 66, 14.
φω? 125, 11.
φωριαμός go, 20.
φως 124,ζ 19: 127, 8.
φω^α, τόν 130, 15. φώτα, τά 

133, 20. ,
φώτας, τούς 138, 20. 22.
φωτί, τω 129, 1.
φωτοϊν et φώτοιν, τοΐν 132,11.
φωϊος 128, 14. φωτών, των 

183, 24.

X

70, 15.
χαλδαίος 43, 17.
χαλεόν 118, 26.
χαλεπός 67, 6.
χαλινόν 122, 19. χαλινός 65, 18.
χαλινώ 161, 6.
χάλκεος 39, 6.
χάλκη 106, 27.
χαλκηοης 26, 11. *'
χαλκίς 80, 8.
χαλκοκράς 21, 55 22, 13, 
χαλκό ς~ 50, 10.
χαλκονν 116, 20.
χαλκούάτραίου 120, 27., 
χάλκων 12, 10. χαλκών 12, 11. 
χαλνψ 94, 20.
χαλώ 158, 13.
χαμάζε 183, 14.
χαμαί 188, 12.
χαμαιλέων 17, 8.
χαμαιοκώληξ 19, 9.
χάος 195, 15.
χάραδρος 74, 28.
χαρακτός 83, 12.
χαρακών 12, 18«
χαραυδριός 4£· 2*
χαρίεοοα 194» 25. χαρίεβοαι 133, 

5.
χάριν 185, 4.
χαρίτων 15, 20«
χάρμη 110, 2.
χαοναβώυ 10, 12.
'^άροπος 67, 14.
χαρτιού 119, 14.

χάομη 109, 26.
χάννος 64, 8.
χαννώ 161, 2.
χειμερινός 65, 13.
χειρ 20, 125, 11.
χειρίς 83, 17.
χειρογραφώ 174, 17.
χειροίν, ταΐν 1J2, 13.
χειριο 162, 28.
χειρών, τών 188, 25.
χελιδών 11, 18.
χελιδωυιά 99» 15.
χέλνς 92, 3.
χελώνη 112,25.
χερνήββα 96, 7.
χέρνιβον 1£2, 13.
χί^νιι^ 94, 19.
%iQotv> ταιν 182, 13» 
χεοόνηοος 77, 7.
'χεδ^ονηοος 77> uot. 1, 
χε^ΰος 76, 3.
χεοννη 194, 2.
·— ζη 115, 19
χηλη 108, 10.
χην 124, 23.
χηναλώπηξ 19, 8.
χήνειος 44, 7.
χηνρβοοκός 87, 26.
χηνών, τών 133. 24»
χήρων, at χηρών, τών 155, Μ
Χ^ές 181, 23.
Ζ^ι^ος 48, 23.
χιαμός 60, 20.
χιλιόνανς 93,1.
χιλός 52, 24.
χίμαιρα 97. 5»
χίο?_37, 21.
*~Ζ^ 36, 10.
χίτων 15, 19. at χιτών ibitl
χιτωνη 102, 5.
χιοίν 16, 13.
χλαΐνα 96, 23.
χλαμνς 92, 1.
χλανίς 32, 7.
χλεύη 108, 11.
χλιαρός 70» 17.
χλιδή 103, 27.
χλιϋυς 47, 2ο.
χλόη 103, 17.
χλοννειον 121, 2« 
χλυύνης 24, 20.

20
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χλούνις 32, 18.
χλοΰνων, των 134, 80.

^t<>j

χλωριός 40, J3. 
χλωρός 69, 10. ; 
χνας 125, 16. 
χόανος 64, 13. 
χοή 103, 1S- 
χοίρειος 44, 16. 
χολόη 108, 21. 
χόνδη 105, 17. 
χονδρός 73» 28. 
χορδαψός 85, 12.

Ζλωςώ? 69, 12.
- ί<ϊ8 JV1". '··:-**

.£2 —
,8?ι 80 «ω

• C ί,ήτΟ'Μί» 

, Χφΐ »Λ«ω 

«< 3ω

! «gil μο»
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. .Sχορδή 105, 17. 
χορός 68, 24. 
χόρτος 79, 12.
— χος 84, 28:... . 85, 5;
χραισμώ 459, 9.·
ζρ«ω 163, 27. . ’

98, 15. χρεία 98) 16.
χρεμυλος 57, ‘ 4.
χρεών 182, 22. te . .
χ^ι Η-', 19.
χρηστών, των 134, 30.
χρψ^η Ι1Γ, 8.· , -
χροιά 100, 12. χροιά 100, 18.

4.
χρίοειος 41, 15. '. ■
χρύσεος 89, 7.
χρυσε^ως 93, 26. '
χρνβηρης 26, 11.
χρύσης 24, 12. . . 'V'' 
χρυβίς 31, 28. . 
χρυβό9εμις 32» 3. 
χρυσοί ;32, 22. .
χρυσοΐμι 168» 9. 
χρυσός 75» 18. 
χρυσούμε&α 168» 25.
χρυσοϋυ 116, 20: 173» 19< 
χρυσούς, ή 95, 13.
χρυσόω 165, 4. 
χρυσώ 167, 6.
χρυσωτής 82, not. 17. 
χυδαίος 43, 17 : 44, 2. 
χυλός 52, 24.
χυμός 59, 27: 196, 16.
χυτός 79, 7.
χυτρος 74, 14.
~χω 153, 10 sq. 154, 3sq*
— χων 16, 4.

χώρα 100, 25: 101, 17. 
χωρίς 183, 1.

Ψ.

— ψ 94, 12: 126, 18.
ψαλίς^ρ, 18. 
ψαλμός 59, 2. 
ψαλτής 24, 7. 
ψάλτρια 95, 15. 
ψ άμαχος 49, 17. 
ψάμμος 59, 9. 
ψάρ 193, 6.
ψαρός 68, 2. 
ψαύω 163, 22. 
ψαφαρός 70, 17. 
ψέγω 151, 11. 
ψεδνή 110, 20. 
ψένυρις 34) 18.
ψευδής 24, 3: 25,
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S.
ψενδω et ψεύδομαι 155, 5.
ψηλαφώ 150, 11.
ψητακός 51, 8. .
ψηφίς 196, 9. · ,
ψηφω 150, 11.
ψιχος 52, 25. , _
ψίω 164, 26.
ψογερος 71, 8.
ψογος 47, 2.
ψόΰος 49, 9.
ψό^οϋκη 107, 6. ο.
ψο&ώα 100, 23*  

Ίώ
OS

ψόραψ 94, 13.
—^ψος 85, 8 sq. 
ψύη 108, 25.
ψύλλα 96, 20. 
·ψ-υλλο9 53, 16. 23. 
ψύζις 32, 26.
■ψν^ ΙΙδ, 20. 
ψυχρός 78, 27. 
ψύχω 153, 14.
—ψω 166, 3 sq. 
ψωμός 60, 5.
ψώρα 101, 17.

α.

ώ 182, 20: 200, 17.
— ω 116, 1: 149, 3 ■ 163, 22 sq. 

164, 4 sq. 165 , 1 sq. 166, 
11 : 167, 12: 174, 6 sq.
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*S«100, 23.
royz/i/ 9, 12. 
ωγνγιος 197, 27. 
ωΰιΐον 121, 20.

IQ5, 19.

I £81
ωνή 112, 22« ?' '

— ωόης 25, 22: 117, 15, 
8.

— ωη 103, 29. =2 t
ωθω 156, 18. 25.
ω&ων 11, 23.

— ωνη 112, 20 sq. 
ωνητός 82, 5. 
ώνιον 120, 4. 
~ΞΞθ*  39, ν. not. 
■^■ωνις 32, 23. 
ωι>ος 63, 27.

ωκα 184, 5. 
ώ-Λεανίς 32» 20. 
ωχένη 111, 8. 
ωκη 106, 13.

«24· &0·6»ηώψ
>«

8 <80. 
ώκνμάχος 89, 28. 
άκΰμο^ος 89, 25.
ωνοπέτη 102, 13: 114, 1. 
ω-Λνποηος 89, 26.
άν,νς 91, 15*

— οίνος 63, 27 
dvorog 82, 15, 
άνω 160, 6.
— ωξ 19, 10.
ωόν 122, 2.

66, 6,

£2 .< “ ^οήδκοχ
J ■'' 1 ■■ · ,r'S
ΐΐ <001

“7ω? 19, 16: 20, 2θλ 
17.

— ω^ης 26, 13: 117, 13

ώ/.ντυ/.ειον 121» 
ωλένη 111, 8.
— ωλη 109, 20. 
άλλην 9, 2. 
ωΠος 198, 10.

15.
ι . <._■ I οψΜιζξίψ
.8 <Ρ ακη-ηιψ'

6,<00Γ ·<Αφρ^
<081 ώφ^ήι·

— ωλος 57, 11 sq.
ώμοι 18?, 21.
ωμοπλάτη 113, 27.
— ωμός 60, 3.
«- ων 16, 12 sq- 17, 1 sq· 133,

24: 176, 14 182, 21·’ 195,
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wg 182, 18.
ω?_124, 19. ως 127, 4.
— ως 93, 14 sq. 94, 3 sq. ίϊ^

21: 126, 21: 127, 3 · 177, I?
^^19. . . ‘

ωτΐιλή 109, 9.
ώτίον 119, 14.
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ωφέλιμος 61, 10*
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RUM, EXPLICATORUM ET EMENDATORUM.
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,gV£ odsiia
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.482 .885 lagasleM
A. Λ££ 1),^'.'r '·ι^·'ΐΐ

Aelianus 209. 214. 219. 235.
Aeschyb^s 215. 221. 223 inTiot. 

et 224. 282.
Alciphro 2£4. 235. , . .
Alexis 205~in ηόΚ 207;' 1234. 1 
Ammonius 216. 224.
Anacreon 277.‘281.
Androsthenes 241., . rTr
Antiatticistes 27^n '
Antoninus 218f
Apollonius Rhodius 226.
Apollonius Sophista 234.
Apuleius 240.
Arcadius Gramm. 268. w
Aretaeus 260.
Archestratus 279.
Aristarchus 214.
Aristophanes 215. 244.
Aristoteles 255. 256. 265;
Arrianus 284.
Athenaeus 209. 214. 217. 235.

245.250.251.265.266.275.283.

C.
Callimachus 252.
Celsus 241.
Gicero 212. 213. 255.
Cleaxchus 219.

Diogenes Laertius 243.
Dionysius Halicarn. 219.
Diosdbrides '285. 286.
Diphilus 264.
Dracontius 224.

;8δ£ aig^sdarlT nohO' 
.48$ ,eo.£ airsihpO 

Ephippiis 264.
Epicharmus 276.
Etymologicon Magnum 246. 

252. 260. 264. 2S5. Etymolo- 
gicon Lingu. Lat. 208.

Eumathius 238.
Eunapius 2’4. 254.
Euripus 276.
Eustathius 215. 217. 224. 285. 

288.
<4i£ Jorb8 h.-hmq 

,e- - .1Ί 
Gellius 263.
Glossae Labbeanae 209. 210. 

289. 260. G-lossae Philoxeni 
236.

H.
Herodotus 215.
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Hesychius 206. 220. 223 in not. 

247 sq.
Homerus 206. £14.

• I.
Iamblichus 257. 258. 259.
Isidorus 211. 240.
luba 280.

L.
Lexicon Rhetor. 210. in not.

Λέξεις QyroQiwxL 236.
Libanius 219. 236.
Longus 276. ' ' ΠΊΗ3 
Lucianus 218. 233. 234. 235.
Lycophron 222. ’ .

M.
Macho Comicus 278.
Martianus 242.
Meleager 283. 234.
Moeris Atticis,ta 227. 236,

£{·£- WJcjpeA itmsgoAi

Nicander £28, 234. 267, 231. 
286.

d

Orion Thebanus 253.
Orpheus 205. 234. **

** ... ·[£/' ·! ■ /
Pausanias 209. 213. 214.
Φαινίας 262, in not. Phanias

262* '
Phavorinus 213. 216.
Philoxenus 2£7. 236.
Photius 223, in not. 260.
Phrynichus 223, in not. 236.

£64.
Pindari Schol. 214.
Plato 215.
Plautus 263.
Plinius 205. 207. 210. 241, 284.

287.

Plotinus 256.
Plutarehus 215. 220· 238. 253. 

254. 256. 259.
Pollux 213. 215. 216. 219. 225. 

227. 235. 236. 238. 250. 26S. 
270. 272. 235.

Polybius.215.
Porphyrius 229.

S.
Scholia Aeschyli 238, 
Scholia Apollonii 259.
Scholia Pindari 214. 220.
Scholia Platonis 247.
Scholia Tzetzae 222.
Seneca 233. 234. 239. 254,
SimOnideS 288.
Sophocles 221.
Strabo 278.
Strato 227. 230. 234
Suidas 216. 260.

T.
Themistius 214.
Theocritus 234. 281. .
Theophrastus 209. 238. 252, 

286.
Thomas .Magister 236. i

.··.S ' S. tVii ommA.
. ·■ ■.·, -i ι.,;

Ulpianus 216. ‘ ;‘r e»"’ · ΓηιΐηΑ
V. e j.nm.utA

?ρφρη7Ι ειπαοίΙόαΑ 
Varro 228. 229- 230. 234, ,A 
Virgilius 211. £20. 267. C.;A 
Vitruvius £25.

J>r>2 aueeloxA > 
X ·» ■ ·ί/

Xenophon 215. 219. 235, 233. 
249, 268. 272.

v; <·> .
Z. ■ 'i.mnitA

Zonaras 261. 262.
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*

tyovea 236.
*άγηνλόκωλος 279.
«dog Dor. p. ^og 246.. 247.
*αδν&εμον 217.
^αερίως 259.
κίγνπτιΰτί 284. ...
^αί^ερίως 259. ■ 
«ιολιστ/ 283. 
κκάνϋμον et acanthiis differunt

xS¥. "°·
Wtuv&0$ 209. άκανθοι in ve

stibus 211.
wavfi σβόλος 286.
«κροικχί 2θ4.
^λίβας 252. 253.
άναβαοσαρΐω 28|. 282.
ανά&ημα μετοίκων 213.
άνακά&αρσις 254.
*άνακαμμυω 271.
άνδέκτορος 238.
άνδρόβονλο^ 222, in not.
άνδρόπαις 220, 224. άνδρόπαις

5 άνήρ 222.
«ίνδροΛρωροβ 232. 233.
*άν&υπάρχειν 238.
άντάξιος 215.
άντεζέρχεΰ&αι 233.
άντέ'ρως 205. 212. άντέρωτες 

207. 'Αντέρωτος arae 214.
άντί instar 213. quam vim ha

beat in compositione 209, 
t 214. 215.

άντιάνειραι quo sensu ap. Hq· 
iner, $14,

άντιβάδην 238, 
άντίδουλος 215. 238.’ 
★άντικαλλωπίζειν et «’νηκαΠω- 

_ πίξεαϋαι 238.
αντικνων 2J6, in not. 
άντιλιτανεΰειν 238. 
αντίπαις 215. 216. 220. 
αντίπαλον quid valeat 215. άν*  

τίπαλος proprie , quid 215.
*άντιπαραπίμπεο&αι 238.
*άντιπεριηχεϊν 238.
αντίπροΓΛα 215.
άντιπροΰειπεϊν 288.
αντίστροφος pro ίΰόατραφος 215, 
άντιφερίζειν 215.
άντίφραζι,ς 238.
ανυβρι,ΰτί 281.
αννπήλιφος 216, in not, 
απάγελος 222, in not.
★άπαλόοτομος 244, 
άργολιοτί 282. 
άργυροκάπηλος 242. 
αρτιγενής et αρτίγονος 229, 
αρτυΰίλαος 276.
άρτυαίτραγος 276. 
άρωνία 262, in not, 
^αστεριακή 239.
ϊάοτερίτης 239, 
αστρα, τά 210.
*άστραβολίζειν 239. 
^άστραγαλίΰκος 239.
★άοτραπηβολέω 238.
*άοτραπηβόλος 238. 
μΰτραπηφόρος 238, 239,
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άβτραποειδής 239. 
άοτραπόπληκτος 239. 
άΰτράρχη 239. 242. 
άοτρεία 240.
★αοτρειώτης 239.
★αατριον 239.
αοτρίον et άοτερίον 

240.
★αστρίτης 239. 
άοτροάρχη 242, 
★άατροβόλον 289, 
άοτρογοητεία 239. 212.
★άΰτροιτης 239.
★αοτρόκυνος 242.
αβτροκΰων 242.
άστροπλή^ 239.
★άΰτρυλον 239. 241.
αβτυλον 241.
’Αφροδίτης λί&οι 207.

s ;

B.

βάδος pro γάδος 246.
βαοβαρέω 282. . r ■
βοιοτί 283.
βοτρυόπαις 234.
βουγενής 229. 232. 233*  Plur. 

βουγενεϊς 229. βουγενεΐς μέ- 
λιΰοαι 230.

★βονγονεία 230.
βουγόνη 229. Plur. βοΰγοναι

228. 229. 
βουγονία 229.

■( jocpo^i-nj»

Ό★βουγονίη 230.
βοΰγονος 229. Plur, βοΰγονοι 

22°. βοΰγοναι μέλιοοαι 230.
βοΰπαιδες μέλιοααι 230.
βοΰπαις 224. 226. 227. vario 

sensu 228. ap, Atticos quid
225.

★βουποίτγτος μέλιββα 280. 
βούουκον 228, βοΰσυκα 234.

a γένος composita 229.
Γηρυγόνα 229.
γηρυγόνος et γηρυγόνη 230.
★γλυκάδιον 245.
γλυξις 243.
yZiirotg (haud proba vox) 245. 

confusa γυνή μαζός pro γυναικείος μα~ 
ζός 277.

★δεκάδρομοι 222, in not.
δημιάστ^ 2ο4. ~ '
★διακωδιον 239.
★διακωδΰων 239.
διηλιφής 216, in not.
δΐος Homero quo sensu 214,
δρακόντειου pro δρακόντιον 262, 

in not.
δρακόντειος άρος 263. >
δρακοντία πόα 263·
δρακόντιος et δρακόντειος 263.
δρακόντιον 262. ' * 

έκδεκ^ορος 238.
εντριβειν et εντριβεο9αι dupli

cem structuram admitt^^5*%
★έννδρίως 259.
?νωοις 257, in not.
★εζακμος 227.
ίπεντριβειν 235.

236.
έπιιΙ>ιμμυ9οιο 236.
ερμας, ο, herma 270
Ερωτος arae , ubi 214.
★εΰγρήγορος261 . Λ
ετβιμμν^ομενος 237.

- ■ r β g « '■ κ. ■ ο/S , > ϊ' ο ι; '6 * »· 
Ζ’

Ziug παιδέρως 208.

★γαγγιτικος 284.
γάδεο&αι pro αδεαδαι 246. 
γαδέω Uor. pro γηδέω 251, 
γάόος ^eol. pro adoj 246.
♦γακυς 245.t
γαυβάπης, ό 270.

H.
• ■ :

ηδονή quid 249. 250.
ήδυς 24/.. 2όΙ. ήδος 244. 24^.

ήδος et ηδος 246.
ήδΰνειν 252.
ή^ΰς 251 ·ψ
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ηδνομα 2ζ1. 252. ηδνβματα ^2 
»^υσ^ον 265·

215.
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Sumlibus Gerh. Fleigcheri bibliopolae Lipsiensis 
hi quoque libri prodierunt:

„ ■ r „ 0* r U»SHf .oletunfit„ TOgMotbo^
Apollonii Rhodii Argonautica. Ex recens, et cum notis R*  F, 

P. Brunckii. Edit, nova auct. et correciior. Accedunt sclidU 
lia graec. ex Cod. biblioth. Parisinae nunc primum evulgata. 
2 Vol. 8mai. 1810 et igia.

Charta impress. no: π
Charta script. 7 thlr. 12 grl

Aristophanis Comoedia Plutus. Actiecta sunt scholia vetusta. 
Recognovit ad Vdteres membranas vaflls lect. ac notis ΰτ-
struxit et Scholiastas locupletavit Tiber. Hemsterhuis. 
nova emend. et append. notarum aucta, 8mai.'i$n.

Charta
Charta script.

Edit.

Aristotelis ars poetica, cum 
8mai. i8o2. ■

.80$ JJ i 5 lhli. 8 gi·
'fthlr. i6gr.

commentarii^ Godofr. Hfermaintf. 
zuiarasal avii' oroq

-s7
Charti impress. JOg

i thlr. 20 gr.
Recensuit et Scholiis

Charta icript; "· ■
Ciceronis, Μ. T., de Officiis libri tres., . ’ .Η»Η.βΪΛ9Λΐιηον . . . _

lacobi Facciolati suisque animadversionibus mstruxrt A.'· G.
Gernhard. 8mai. 1811. 

Charta impress. 
Charta script.

2 thlr. 4. gr.
2 thlr. 12 gr.

Euripidis Tragoediae, edtir-R-. Porson. Tom. I. Editio in Ger
mania altera correctior et auctior indicibusque locupletiss. 
instructa. 8niaj. 1807.

Charta impress. 2 thlr. 12 gr.
— Hercules furens. Recensuit God. Hermannus. 8· 1810. 12 gr.
— Supplices. Recensuit God. Hermannus. 8- 1812. 12 gr.
— Tragoediae. Ad optim. librorum fidem recens, et brev. no

tis instrux. Aug. Seidjer. - Vol. I. Troades. Vol. II. Electra. 
Vol. ΠΙ. Iphigenia in Tauris. 8· 1812 — 1S13. 2 thlr.

Gerhardii, E., Lectiones Apollonianae. 8niai. 181G. 1 thlr. 8gr.
Gronovii, I. Fr., in S. Papirii Statii Silvarum libr. V. Diatrihe. 

Nova editio ab ipso auctore curata. Accedunt Emerici Cru- 
cei Antidiatrihe, Gronovii Elenchus Antidiatribes et Cruce! 
Muscarium. Edidit ct annotationes adiecit Ferd. Handiue,
2 Vol. 8mai. 1812.

Charta impress.
Charta script.

5 thlr.
6 thlr



Hermanni, G., Observationes criticae in quosdam locos Ae
schyli et Euripidis. 8 mai. 1798. 18 gr.

— de emendanda ratione Graecae Grammaticae Libri I. et II.
Vol. I. Accedunt Herodiani aliorumque libelli nunc primum 
editi. 8 mai. 180 r.

Charta impress. 2 thlr.
Charta script. 2 thlr. 8gr.

Poppo, E. F., Observationes criticae in Thucydidem. 8mai. 
1815· 1 thlr. 16 gr.

Sophoclis Tragoediae septem ac deperditarum fragmenta. Emen*  
davit, varietatem lectionis, Scholia notasque tum aliorum 
tum suas adiecit C. G. A. Erfurdt. Accedit Lexicon Sopho
cleum et Index verborum locupletissimus. Vol. 1 — VI. 8 mai. 
1802 —1811·

Charta impress. 14 thlr. 16 gr.
Charta script. 17 thlr. 20 gr.

** Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit 
et brevibus notis instruxit C. G. A. Erfurdt. Vol. I —- IV. 8· 
i8o8 —1819· , 2 thlr. 20 gr.

Anonymi Oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur.
E libris scriptis et versione antiqua emend. et enarravit I. G.
Schneider, Saxo. 8. 1815- 12 gr.

Plauti, M. Acci, Trinummus, recensuit et praefatus est God.
,Hermannus. 8 mai. 1800. 12 gr.

Plutarchi Agesilaus et Xenophontis Encomium Agesilai. In scho
larum usum edidit, notis et indice instruxit D. C. G. Eaum- 
garten-Crusius. 8 mai. 1812. 16 gr.

Persius, Aulus Flaccus. Uebersetzt u. mit Anmerk. begl. von 
./Franz Passow. irBd. gr, 8. 1809. 2 thlr.

— Textum recensuit F. Passovv. 8 mai. 1809. 6 gr.
Musaos. Utschrift, Uebersetzung, Einleitung u. kritische An- 

mcrkungen von Fr. Passow. 8· t8io. 1 thlr.
Johannes Secundus Kiisse. Aus dem Lat. ubers. mit beigedruck- 

tem Original von Fr. Passow. gr. 8. 1807. logr.
Seidler, Aug,, de Versibus dochmiacis Tragicorum graecorum.

2 Vol. 8nrai. 1811 et 1812. 2 thlr. 8 gr
Ruhnkenii, David, Lud. Casp. Valckenaerii et aliorum ad Ioh.

Aug. Ernesti Epistolae. Accedunt D. Ruhnkenii Observatio
nes in Callimachum, L. G. Valckenaerii Adnotationes in Tho- 
mac Mag. Eclogas et Ioh. Aug. Ernesti Acroasis inedita. Ex 
Autographis edidit Ioh. Aug. Henr. Tillmann. 8 mai. 1812.

X thlr. 8



Pliischke, M. J. G., da» lafeeinische Veibum nach einer nocli 
wenig bekannten, vollstandigen, ganz naturge.nassen u. sehr 
fasslichen Ordnung der Temporum ausgearbeitet u. in 14 Ta- 

, bellen fur den Elementarunterricht in der latein, Sprache sy- 
stematisch dargestellt. Fol. 1814· i6.gr.

Ciceronis , M. Tullii, Opera omnia, deperdi torum cpie librorum 
fragmenta. Textum accurate recognovit, poti^rem lectionis 
diversitatem adnotavit, indices rerum et verborum copiosissi
mos adiecit Chr. Godofr. Schiitz. Vol. I — XIX. P. L 3. 1’814 
— >819. 19'Jdr. 8 gr.

— Oratio Philippica secunda, iiberSetzt und mit einem nach 
Elandschriften berichtigten Texte von M. G. G. Wernsdorf. 
gr. 8. 1815· 20 gr.
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et II. 8mai. 1808 et 1809.

Charta impress. 3 thlr. 8gr.
Charta script. 4 thlr.

Aes^hylos Agamemnon metrisch ubersetzt von Wilh. von Hum- 
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Nicandri Colophonii Theriaca, id est de bestiarum venenis eo- 
tnmque remediis carmen, cum Scholiis graecis auctioribus, 
Eutecnii metaphrasi graeca, editoris latina ct carminum per
ditorum fragmentis , ad librorum scriptorum fidem recensuit, 
emendavit et brev annotatione illustravit J. G. Schneider, 
Saxo. 8 mai. 1816. ruisrfoT

Charta impress. 5 thlr.
Charta script. 3 thlr. 16 gr.

Tibulli, Albii, Carmina cx recensione et cum animadversionibus 
Immanuelis G. Huschkii. Accedit Specimen Editionis Venetae 
A. MCCCCLXXII. aeri incisum. 2 Tomi. 8mai. 1819. 5thlr.

Tibulli, Albii, Elegia decima libri primi. Annotationem adie
cit G. Klindworth. 4. 1818· 12 gr.

Juvenalis, Dec.Jun., Satyren im Vers.maasse des Originals u· m>t 
erklar. Anmerkimgen von Otto v,Haugwitz. 8. 18*8·  athlr.



Gnomici poetae graeci. Ad optimorum exempiarimn fidem emen
davit R. F. P. Brunck. Editio nova correcta notisque et indici
bus aucta. S. 1817· ithlr. i6gr.

Hermanni, God., Elementa doctrinae metricae, gmai. igifi.
3 thlr. 12 gr.

— Epitome doctrinae metricae. In usum scholarum. 8mai. ι3ιβ.
i thlr. 16 gr.

Ciceronis, Μ. T., Cato maior seu de senectute, et Paradoxa, re
censuit et scholiis lac, Facciolati suisque animadversionibus in
struxit A. G. Gernhard. gmai. 1818.

Charta impress. 1 thlr. 16 gr.
Charta script. 2 thlr.

Hermann, Gottfr., uber das Wescn u. die Behandlung der My- 
thologie, ein Brief au Hrn. Hofrath Creuzer. 8· 1819. 20 gr.

Lucani, M. Annaei, Pharsalia cum notis Hug. Grotii et Rich. 
Bentleii, accesserunt variae lectt. aliquot codd. nunc primum 
collatorum et Ezrae de Clercq van lever selectarum obss. ia 
Lucanum specimina. Ex recens. Weheri. 2V0II. gmai. 1820.

Thiersch, Fr., griechische Grammatik vorziiglich des homeri- 
schen Dialekts. 2te viel vermehrte und ganzlich umgearbeitete 
Auflage. gr. 8· 1818· 1 thlr. 12 gr.

— griechische Grammatik zum Gehrauoh fur Anfanger. Zweite 
vermehrte und verbesserte Ausgabe. gr. 8· 1819. r8 gr.

Tryphiodori Excidium Ilii, cum Jac. Merrickii et Godofr. Henr. 
Schaeferi annotationibus integris, aliorum selectis, suisque 
maximam partem erit, et grammaticis edidit Fr. Aug. Wer- 
nicke. 8 maj. 1819· 5 thlr. 12 gr.


