
α
θρ — 4 — ἄμ

λ

1459: (αθρ) πρωτοσπα-
θαρίου Thebes

0051: (αἰσθΗ
τρ
)

αἰσθητήρια post 

0052: (ἀιω) αἰῶνας

th c.

0054: (ἀιώ) αἰώνων

th c.

0055:(αἰών) αἰώνων 

0053:(αἰῶν) αἰῶνας 

0064:(ΑΚ) ακτῆ 

1454: (αΚαγκερ) Πρω-
τοκαγγελαρίου Thebes

0058: (ἀκατάπαυ
στο
)

ἀκατάπαυστον 

0059: (ἀκολου
θ
)

ἀκολουθία 

0060: (ἀκολου
θ
)

ἀκολουθίαν 

0061:(ἀκρο) ἀκροστιχίδα


0062: (ἀκρώ
ρει
)

ἀκρώρειαν 

0784:(ΑΚς) κασία 

0079:(ΑΛ) ἀλόη th c.

0070: (Ἀλέος) Ἀλέξιος


0072: (ἀλη
θ
) ἀληθῶς



0071: (ἀλη
θ
) ἀληθῶς



0073:(ἀλϊκ) ἀλικῆς 

0069: (ἄλΚ) ἅλας κοινὸν
th c.

0075: (ἀλλαξιμτρ) ἀλλαξ-
ιματάριν 

0076: (ἀλλ᾿ ἐπειδ) ἀλλ
ἐπειδὴ th-th c.

0077:(ἄλλο) ἄλλος 

0078:(ἀλλότρ) ἀλλότριος


0089: (αμ) ἀμμωνιακόν
th c.

0086:(ἀμ) ἀμήν th c.

0088:(ἀμ) ἀμήν 

0085:(ἀμ) ἀμήν 

0081:(αματρ) ἀμαρτωλοῦ


0082: (ἀμβκοὺμ) Ἀμ-

βακοὺμ 

0087:(ἀμή) ἀμήν 

0100: (άμ
λ
) ἄμυλον

th c.

0101:(ἄμλ) ἄμυλον 

α
μν — 5 — ἀνων

0090: (αμν) ἀμμωνιακόν
th c.

0098: (ἀμπελ) ἀμπελίων
Thebes

0096: (ἀμπρ) ἄμπαρ

th c.

0099: (ἀμυγδά
λ
)

ἀμυγδάλια 

0083:(ἀμφότρ) ἀμφότερα


0084: (ἀμφό
τρ
)

ἀμφότεροι 

0104:(ἀν) ἀνα 

0107: (ἀναΓιγν
ω
)

ἀναγιγνώσκοντες 

0109: (ἀναγϊνωσκομ)

ἀναγινωσκομένους 

0108: (ἀν
α
Γινωσκομ)

ἀναγινωσκομένους 

0105: (ἀναδοχ) ἀναδοχῆς


0110: (ἀναι
μά
κτ)

ἀναιμάκτοις 

0111: (ἀνάλΗ) ἀνάληψιν


0112: (ἀναλω
μτ
)

ἀναλωμάτων 

0113: (ἀναπαύ
σε
)

ἀναπαύσεως 

0106:(ἀνγει) ἀνάγει 

0115: (ἀνΔρέ) Ἀνδρέου
Thebes

0119: (ανθρ) ἀνθρακία


0120: (ανινον)

ἀνθρώπινον 

0121: (ἄνοι) ἄνθρωποι
post 

0123:(ΑΝΟΣ) ἄνθρωπος


0122: (῎ΑΝΟΣ) ἄνθρω-
πος 

0114: (ἀνστσε)

ἀναστάσεως 

0131: (ἀν
τ
ιρη
τ
)

ἀντιρητικὰ 

1455: (ανωβελλ) πρωτον-
ωβελλισίμου 

0132: (ἄνω
θ
) ἄνωθεν

post 

0124: (ἀνων) ἀνθρώπων
st half th c.

0125: (ἀνων) ἀνθρώπων


0127: (ἀνων) ἀνθρώπων


0126: (ἀνων) ἀνθρώπων





