
SEG Index Military Terms

(ε)ἰλάρχης

(ε)ἴλη

(ε)ἴλη (βʹ Γαλλική)

(ε)ἴλη (δροµιδαρίων)

(ε)ἴλη (Οὐκοντίων)

(ε)ἴλη (Φρυγῶν ἑβδόµη)

(ε)ἴλη ζ’ Φρυγῶν

(ε)ἴλη ἱππέων Σεβαστὴ Γερµανικιανή

[δυπ]λικάριος

actuarius militariensis

ala (Commagenorum)

ala (Heracliana)

ala (I Gaetulorum)

ala (Solensium)

ala Ala I Ulpia dromedariorum

ala I Pannoniorum

ala I Ulpia

ala I Ulpia dromadariorum Palmyrenorum

ala Ituraerum

ala Maurorum

ala praefectus alae

ala Thracorum III

ala Thracum Augusta

ala Vespasiana Dardanorum

annona

annona militaris

annona praefectus annonae

annona procurator Augusti annonae

Antoniniani: Hadriani Palmyreni Antoniniani sagittarii

Apollinaris, legio XV

Apula cohors I Apula civium Romanorum

aquilifer

aquilifer Leg. I

arma (armorum custos)

armatura

auxilia

auxilia (in Egypt)

auxilium Palatinum

Batavi cohors I Batavorum

Belus

beneficiarius

beneficiarius (consularis)

beneficiarius (consulis)

beneficiarius consularis

beneficiarius laticlavius

beneficiarius tribuni laticlavii

Britanniciani

bucinator Leg. I

burgus
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campsor

candidatus Caesaris

castellum Aulutrene

castra mater castrorum

castra peregrina

castrensis

centuria

centurio

centurio (ex singularibus)

centurio (legionis V Macedonicae)

centurio (ordinarius)

centurio (regionarius)

centurio primus

civis cohors I Apula civium Romanorum

clarissimus (vir)

classis - Flavia Moysica

classis Misenensis

classis praefectus classis

classis praetoria Ravennatis

classis Syriaca

cohors Apula

cohors Augusta

cohors Damascenorum sagittaria

cohors Facundi

cohors Floridi

cohors I Aelia Sagittariorum

cohors I Apula civium Romanorum

cohors I Athoitorum

cohors I Batavorum

cohors I Damascenorum

cohors I Damascenorum Armeniaca

cohors I Damascenorum sagittaria

cohors I Flavia Cilicum equitata

cohors I Flavia Damascenorum milliaria equitata sagittariorum

cohors I Flavia Numidarum equitata

cohors I Hispanorum

cohors I Hispanorum equitata

cohors I Lusitanorum

cohors I miliaria Hemesenorum sagittariorurn equitata

cohors I Montanorum

cohors I Musulamiorum equitata

cohors I Raetorum

cohors I Sardorum

cohors I Thebaeorum

cohors II classica

cohors II Dardanorum

cohors II Ituraeorum

cohors II Ituraeorum equitum

cohors II Mattiacorum

cohors IIII Raetorum (equitata)
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cohors IIII Raetorum equitata

cohors IV Cypria

cohors IV Gallorum

cohors milliaria Thracum

cohors Musulamiorum

cohors Nigri

cohors Sabini

cohors Sardorum

cohors VI

cohors VI Hispanorum

cohors XI urbana

cohors XX Palmyremorum

cohors: Apula

comes

comes (rei militaris)

comes domesticorum

comes: Isauriae

comes: rei militaris C

comitatenses

comitatenses (legiones)

comitatensis

commentariensis

Constanti(ni)aci

Constantiani

Constantiniani

consul

consul: designatus(2)

copiae

Copretheenses: numeri Copretheensium

cornicularius

curator

curator (annonae, copiarum)

curator equitum

cursus

curulis triumphus

Dardani ala Vespasiana Dardanorum

decurio

delator

dilectus

diplomata militaria

domestici

domesticus

dona militaria

dromararius

dromedarius Ala I Ulpia dromedariorum

duplicarius

dux

dux (Aegypti)

dux (Phoenices)

dux et praeses Isauriae
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dux ripae

emporium Piretensium

eques

eques (missicius)

eques (Romanus)

eques (singularis)

eques Romanus

eques singularis

equitatus cohors I Flavia Numidarum equitata

equitatus cohors I Hispanorum equitata

equitatus cohors I Musulamiorum equitata

equitatus cohors IIII Raetorum equitata

equites Mauri

equites Romani a militiis

equites singulares

evocatus Augusti

evocatus legionis

ex procuratoribus

exercitus (Iudaicus, praefectus of)

exercitus (Noricus)

faber praefectus fabrum

fabrica

fabrica (scutaria et armorum)

familia

Ferrata legio VI

Flavia cohors I Flavia Numidarum equitata

foederatus

frumentarii

frumentarius

frumentarius (Augusti, legionis)

fustis

Gallica legio III

Gallica legio V

Germaniciani (iuniores, seniores)

Hadriani Palmyreni Antoniniani sagittarii

Hemseni (Hemsenorum magister)

Heracliana (ala)

Hispani cohors I Hispanorum equitata

imaginifer

immunis

imperator

invictus

Italiciani (Secundani)

Ituraeri ala Ituraerum

ius trium liberorum

lanista

laticlavius beneficiarius

legatus Aug. propraetore

legatus Augusti

legatus Augusti pro praetore
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legatus legionis

legatus pro praetore

legatus: legionis

legatus: pro praetore

legio

legio - IV Scythica

legio I Claudia

legio I Italica

legio I Minervia

legio II Adiutrix

legio II Italica

legio II Parthica

legio II Parthica Severiana Pia Felix Fidelis Aeterna

legio II Traiana fortis

legio III Cyrenaica

legio III Cyrenaica felix

legio III Cyrenaica, centuria Antonii Valentis

legio III Galica

legio III Gallica

legio III Gallicia

legio III Scythica

legio Iovia Scythica

legio IV Claudia

legio IV Scythica

legio Prima Parthica

legio Secunda Parthica

legio V Gallica

legio V Mac.

legio V Macedonica

legio VI Ferrata

legio VII

legio VII Claudia

legio VII Claudia Pia Fidelis

legio VII Gemina

legio VIII Augusta

legio X Fretensis

legio XI Cl. Pia Fidelis

legio XI Claudia

legio XII Fulminata

legio XIII C.M. (sic)

legio XIII Cyrenaiaca

legio XIII Gemina Galleniana

legio XV Apollinaris

legio XVI Flavia

legio XVI Flavia Firma

legio XXII

legio: Campana(1)

legio: II Italica (pia fidelis)

librarius

librarius magister utriusque militiae per Orientem
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limitanei

Lusitani (cohors I Lusitanorum)

magister Hemsenorum

magister militum

magister militum (Illyrici)

magister militum (per Orientem)

magister militum praesentalis

magister Orientis

magister utriusque militiae

magister utriusque militiae per Orientem

Mars Lenus

mater castrorum

Maurus

miles

miles (milites classiarii praetoriani)

miles sacerdos

miles tribunus militum

miles: legionis III Curenaicae

militantes

militare

militia

militia (a militiis)

militia (militiae equestres)

militiae a militiis

militiae equestres

militiae res

missicius (eques)

murmillo/mirmiillo

Musulamii cohors I Musulamiorum equitata

nauarch, of Ptolemy II Philadelphos

navis (n. tesseraria)

numerus

numerus (Batavonum, equitum Batavonum)

numerus (equitum singularium)

numerus (H)emesenorum

numerus (of Τερτιοδαλµατεῖς)

numerus (Quintanorum)

numerus exploratorum

numerus: numeri Copretheensium

Numidi cohors I Flavia Numidarum equitata

optio

optio (princeps)

optio equitum

ordinarius

ordinarius (centurio)

ovans

p(rimi)p(ilarius)

Palmyreni: cohors XX Palmyrenorum

Palmyreni: Hadriani Palmyreni Antoniniani sagittarii

peregrinus, praetor
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perfectissimus (vir)

pictor

pilus (posterior)

pilus primus pilus

Piretenses

praefectus

praefectus (alae quingenariae)

praefectus (tesserariarum in Asia navium)

praefectus Aegypti

praefectus alae

praefectus alae Ituraerum

praefectus annonae

praefectus castrorum

praefectus classis

praefectus classis (Moesiacae et ripae Danuvii)

praefectus classis Misenensis

praefectus cohortis

praefectus cursus

praefectus exercitus Iudaici

praefectus fabrum

praefectus gentium

praefectus Iudaeae

praefectus legionis

praefectus orae maritimae (ripae)

praefectus praetorio

praefectus praetorio pro Italiae et Illyrici

praefectus vigilum

praepositus (annonae, copiarum)

praeses

praetor

praetor (legatus pro p.)

praetor (legatus pro praetore)

praetor legatus Augusti pro praetore

praetor legatus pro praetore

praetor peregrinus

praetor quaestor pro praetore

praetor stratopedarches

praetoria

praetoria for auxiliary cohors in Eumeneia

praetoriani

praetorianus

praetorium

praetorium praefectus praetorio pro Italiae et Illyrici

praifectus

primipilaris

primipilarius

primipilus

primus pilus

princeps (optio)

principalis
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priores

proconsul

procurator Augusti annonae per Campaniam

propraetor

protector

protector domesticus

protectores

quaestionarii

quaestor

quaestor exercitus

quaestor pro praetore

Quintani (numerus Quintanorum) r

Raeti cohors I Raetorum

Raeti cohors IIII Raetorum equitata

regionarius (centurio)

res militiae

retiarii

ripa dux ripae

sagittarius: Hadriani Palmyreni Antoniniani sagittarii

sagum(11)

scorpio

scutarius

Secundani

secutor(2)

signifer

signorum magistri

singularis

singularis (eques)

socius (socia Romanorum)

speculator

statio

stationarius

stator

stipendium

stratura

tector

tesserarius

tiro

tribuni

tribunus

tribunus (laticlavius)

tribunus (legionis)

tribunus (militaris)

tribunus (militum angusticlavius/laticlavius)

tribunus (militum)

tribunus cohortis -- praetoriae

tribunus cohortis XI urbanae

tribunus laticlavius

tribunus legionis II Adiutricis

tribunus militium
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tribunus militum

tribunus numeri Copretheensium

trierarchus

triumphare

turma

Ulpia Ala I Ulpia dromedariorum

Ulpia, ala

veteranus

veteranus (ex numero equitum Batavonum)

vexillarius

vexillatio

vexillifer

vexillum

vicarius

victores

vigiles praefectus vigilum

Ἀ(ν)τωνιανός (τοξότης)

αʹ: χώρτη αʹ Σεβαστή Κυρανεική

ἁγαµών

ἁγαµών (εἰς τὸ ἄπειρον)

ἁγαµών (ἐπὶ Λυκίας)

ἀγγαρεία

ἄγειµα

ἀγέλα

ἀγέλα/ἀγέλη

ἀγέλαος

ἀγελαρχέω

ἀγελάρχης/ἀγέλαρχος

ἀγελαρχία

ἀγέλη

ἁγεµονεία

ἀγεµών

ἁγεµών

ἁγεµών (hαγεµών)

ἁγεµών (ἐπὶ Καρίας, ἐπὶ Λυκίας)

ἁγέτας

ἄγηµα

ἀγήτωρ

ἀγίµων

ἁγίοµαι

ἁγιόµενος

ἀγχίµαχος

ἀγών

ἀγών (γυµνικός)

ἀγών ὅπλων ἀγών

ἀγωνάριον

ἀγώναρχος

ἀγῶνες διὰ τῶν ὅπλον

ἀγωνίζοµαι

ἀγώνισµα
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ἀγωνιστής

ἀδίκηµα

ἄεθλον

ἄεθλος

ἀεθλοσύνη

ἀεθλοφόρος

ἀετοφόρος (ὀκτόη λεγεὼν Σεβαστή)

ἄϜεθλον

ἀθετέω

ἆθλα, τά (Ἡρακλέους)

ἀθλέω

ἄθληµα

ἄθλησις

ἀθλητής

ἀθλοθέτης

ἆθλον

ἀθλοχάρης

Ἀθοεῖται (σπείρη Ἀ.)

αἴλη, Γαιτουλῶν τῶν ἐν Ἀραβίᾳ

Αἰνεάδης

αἰούτωρ

αἱρέω

αἰχµαλωσία

αἰχµαλωτεύω

αἰχµάλωτος

αἰχµή

αἰχµητής

ἀκαδήµαρχος

ἀκίς

Ἀκµασταί

Ἀκνασταί

ἀκονιτί

ἀκοντίζω

ἀκοντίζω (ἀφ᾽ ἵππου)

ἀκοντίζω: ἀφ᾿ ἵππου

ἀκόντιον

ἀκόντιον B

ἀκοντιστής

ἄκρα

ἄκρα ἐπὶ τῆς ἄκρας

ἄκρα: ἐπὶ τῆς ἄκρας

ἀκροθίνιον

ἀκροτέρια

ἀκροτέρια, τά

ἀκροφυλάκιον: τεταγµένος ἐπὶ τῶν ἀκροφυλακίων

ἀκροφυλάκιος

ἀκτάριος

ἀκτοάριος

ἀκτουάριος

ἀκυιλίφερ
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ἄκων

ἀλειπτήριον

ἄλειπτος

ἀλείφοµαι

ἀλείφω

Ἀλεξανδριανή, Σεουηριανὴ Ἀ (sc. λεγιών)

ἄλη

ἄλη (Γαιτουλῶν)

ἄλη δεκάδαρχος ἄλης

ἄλη δουπλικάριος ἄλης

ἄλη Οὐοκοντίων

ἄλη πρώτη vel Θρᾳκῶν

ἄλη Φλαόα

ἀλιπτήριον

ἁλίσκοµαι

ἀλκά

ἀλκή

ἄλκιµος

ἄλλοι

ἅλµα

ἀλυταρχέω

ἀλυτάρχης

ἁµερινός, φύλαξ

ἀµήρ(α) ἀλµουµενήν

ἁµίλλα

ἅµιλλα

ἄµισθος

ἀµναστία

ἀµφικτυονία

ἀναζεύγνυµι

ἀναίρεσις

ἀναπέµπω

ἀναπληρωτής

ἀνάστασις

ἀνασῴζω

ἀναφέροµαι

ἀνδραγαθέω

ἀνδραγαθία

ἀνδρεία

ἀνδρεῖος

ἄνδρες

ἄνδρες (ἡγεµὼν ἐπ’ ἀ.)

ἀνδρήιον

ἀνδρολήψιον

ἀνείκητος

ἀνεπισταθµεία

ἀνεπιστάθµευτος

ἀνήρ

ἀνήρ (ἀνδρῶν δρόµος)

ἀνήρ (ἐλεύθεροι)
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ἀνήρ ἡγεµὼν ἐπ᾽ ἀνδρῶν

ἀνθυπατεία

ἀνθυπατεύω

ἀνθυπατικός

ἀνθύπατος

ἀνθύπατος (Ῥωµαίων στρατηγός)

ἀνθύπατος Ἀσίας

ἀνθύπατος καὶ αὐτοκράτωρ

ἀνθύπατος Ῥωµαίων

ἀνθύπατος: ἀνθύπατος τῆς Ἀσίας

ἀνθύπατος: ἐνδοξότατος

ἀνθύπατος: κράτιστος

ἀνθύπατος: στρατηγὸς ἀ.

ἀνθύπατος: φιλοκτίστης

ἀννώνα

ἀννῶνα

ἄννωνα

ἀννῶνα (ἐπὶ τῆς or ἐπάνω)

ἄννωνα: ἐξ ὧν ἐράριαι ἄννωναι

ἀννωνάρχης

ἀνταγωνίστης

ἀντειρήναρχος

ἀντεφηβαρχέω

ἀντικοσµητεύω

ἀντικοσµητής

ἀντικοσµήτης

ἀντικοσµήτης (ephebes)

ἀντιναύτης

ἀντίπαλος

ἀντιπολέµιος

ἀντιρήναρχος

ἀντιστράταγος

ἀντιστρατηγός

ἀντιστράτηγος

ἀντιστρατηγός (πρεσβευτής)

ἀντιστράτηγος (πρεσβευτής)

ἀντιστράτηγος πρεσβευτής

ἀντιστράτηγος πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος

ἀντιστράτηγος πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος Σεβαστοῦ

ἀντιστράτηγος πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος

ἀντιστράτηγος πρεσβευτής τῶν Σεβαστῶν καὶ ἀντιστράτηγος

ἀντιστράτηγος τῆς νήσου

ἀντιστράτηγος: ἐπαρχείας

ἀντιστράτηγος: ἐπαρχειῶν Κιλικίας Ἰσαυρίας Λυκαονίας

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς αὐτοῦ καὶ ἀ.

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ . Σεβαστοῦ

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ . Σεβαστοῦ.5

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ . Σεβαστοῦ.7

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ.
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ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ. Σεβαστ(οῦ/ῶν)

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀ. Σεβαστοῦ

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀ

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀ.

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς Σεβαστῶν ἀ

ἀντιστράτηγος: τῆς νήσου

ἀντιστρατιώτης

ἀντιταµίας

Ἀντωνινιανή (σπείρη)

ἀνῶνα

ἀνώχυρος

ἄορ

ἀπαγωγή

ἀπαρχέω

ἄπαρχος

ἀπάρχω

ἄπεργος

ἀπό ἀπὸ ἑκατοντάρχου

ἀπό ἀπὸ στρατείαν

ἀπὸ στρατοπεδαρχία

ἀπὸ χιλιαρχιῶν (═ a militiis)

ἀπογράφοµαι

ἀποδυτήριον

ἀπολελειµµένος ἐπὶ τῶν ἐπιτάδε τοῦ Ταύρου πραγµάτων

ἀπολελυµένος

Ἀπολλιναρία λεγεὼν ιεʹ Α.

Ἀπολλιναρία λεγιών ειʹ

ἀπολύσιµος (ἀπὸ στρατιᾶς)

ἀπολύσιµος (ἱππεύς)

ἀπόλυσις (στρατιᾶς)

ἀπολύω

ἀπολύω (ἐντίµως)

ἀπορυτιάζω

ἀπορυτιάζων

ἀποσκευή

ἀποστρατευσάµενος

ἀποστράτηγος

ἀποτάµνω

ἀποτάσσω

ἀποτειχίζω

ἀπτώς

Ἀραβάρχης

ἀραβοτοξότης

ἀργύρασπις

ἀργυροποδέκτης: Ἐλέκτων Ἰουστινιανῶν

ἀρετή

Ἀρηισταί, οἱ

ἀρῆνα

ἄριθµος
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ἄριθµός

ἀριθµός (τῶν Κα--)

ἄριθµος (τῶν σινγουλαρίων ἱππέων)

ἀριστ(ε) ῖς, οἱ

ἀριστεῖα, τά

ἀριστεῖον

ἀριστεύω

ἀριστήιον

ἅρµα

ἅρµα, πωλικόν

ἅρµα: ἐπὶ λεύκῳ ἅρµατι τεθρίππῳ

ἅρµα: λευκὸν ἅρµα τέθριππον

ἅρµα: πωλικόν

ἅρµα: πώλων

ἅρµα: τελείων

ἀρµαµέντον

ἀρµάµεντον

ἀρµάµεντον (θ(ε)ῖον)

ἀρµατοῦρα

ἀρµατοῦροι

ἀρµατοῦροι: δουπλάριοι

ἀρµατοῦροι: σιµισσάλιοι

ἁρµάτωρ (στρατιώτης καὶ--)

Ἀρµενιάρχης

ἁρπαγή

ἁρπάζω

ἀρχέφηβος

ἀρχή

ἀρχηγεσία

ἀρχηγός

ἀρχηγός (λεγεῶνος)

ἀρχιατρός

ἀρχιατρός: λεγεῶνος δ ' Φλαουίας Εὐτυχοῦς καὶ λεγεῶνος β ' Ἰταλικῆς

ἀρχιδέκανος

ἀρχικυνηγός

ἀρχιµεταλλάρχης

ἀρχιπαραφύλαξ

ἀρχιστ(ρ)άτωρ

ἀρχισωµατοφύλαξ

ἀρχιτέκτων

ἀρχιφρουρέω

ἀρχιφρουρός

ἀρχιφυλακέω

ἀρχιφυλακέω f

ἀρχιφυλακίτης

ἀρχιφύλαξ

ἀρχός

ἀρχυπηρέτης

ἄρχω

ἄρχω B/C (ἄρχων)
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ἄρχων

ἄρχων (δοὺξ καὶ--)

ἀσκέω

ἄσκησις

ἀσπιδεῖον

ἀσπίδειον

ἀσπίδιον

ἀσπιδίσκη

ἀσπιδώτης

ἀσπίς

ἀσπίς: περίχρυσος

ἅστα πούρα

ἁστᾶτος

ἅστατος (πρῶτος)

ἀσφάλεια

ἀσφίς

ἀτ(ε)ίχιστος

ἀταγία

ἀτακτέω

ἀτάκτηµα

ἀταξία

Αὐγουστάλιοι

Αὐγούστη (σπείρη)

Αὔγουστος εἴλη ἱππέων Αὐγούστη

Αὔγουστος λεγιὼν ὀγδόη Αὐγούστη

αὐλή

αὐτοκράτρωρ

αὐτοκράτωρ

αὐτοκράτωρ (στρατηγός)

αὐτοκράτωρ A

αὐτοκράτωρ B

αὐτοκράτωρ στρατηγός

αὐτοκράτωρ, στρατηγός

αὐτοκράτωρ: πρὸς τοὺς αὐτοκράτορας

αὐτοκράτωρ(10)

αὐτόµολος

ἀφαγέοµαι

ἀφίσταµαι

ἀφορολόγητος

ἄφρακτα: ἄρχων τῶν ἀφράκτων

ἄφρακτον πλοῖον

ἄφρακτος

ἄφρακτος (ναῦς)

ἀφρούρητος

β(ενε)φ(ικιάριος)

β(ενεφικιάριος)

β(ενεφικιάριος) (κορνικουλάριος)

βαθµός

βαθµός: ἀνωτέρω

βαθµός: ἔνπροσθεν
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βαθµός: τελευτεο̑ι καὶ ἔσχατοι

βαθµός: τελευτεο̑ι καὶ κατωτέρω

Βαλεντινιανησιουµ, τριβοῦνος

βαλιστάριος

βαλλιστραρίοι

βάνδον

βάνδον (δεύτερον--Κοσταντινηακῶν)

βάνδος

βαρβαρικός

βασιλικός (σπαθάριος)

βασιλικός πρωτοσπαθάριος

βασιλικός σπαθάριος

βασιλικός σπαθαροκανδιδᾶτος

βασιλικός στρατηγός

βασιλικός στράτωρ

βασιλικός: σπαθάριος B

Βειθυνιαρχία

βελλέφηβος

βελοποιός

βελός

βέλος

βέλος (βέλη καταπαλτικά)

βέλος (τοξικόν)

Βένετοι, οἱ

βένετος

βενεφικ(ι)άριος

βενεφικ(ι)άριος (ὑπατικοῦ)

βενεφικιάριος

βενεφικιάριος (οὐετρανός)

βενεφικιάριος (ὑπατικοῦ)

βενεφικιάριος ἀπὸ βενεφικιαρίων

βενεφικιάριος λατοκλάου

βενεφικιάριος ὑπατικοῦ

βεννάρχης

βετρανός

βηξιλλάριοι

βίαρχος

βίαρχος πατήρ

Βιθυνιαρχέω

βικάριος

βιξιλλάριος

βοάθεια

βοηθέω

βοηθός

βοηθός (σκριβανδάριος)

βοηθός: ὀφφικίου ἡγεµόνος

βοῦα

βουκελλάριος

βουκινάτωρ

βουκονιστήριον
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βοῦργος

βρακχιᾶτοι σιµισσάλιοι

Γαλάται (χόρτη Γ.)

Γαλατικὸς πόλεµος

γαλεάριος

Γαλλική λεγεὼν γʹ

Γέµινα

Γεµίνη

γενναιότατος

γενόµενος (= factus)

γεντίλιοι ἰωνίορες

γεράς

Γερµανικιανοί, οἱ

Γερµανοί: χώρτα πρώτη Γερµανῶν

γερροφυλακία

γοργός

γραµµατεύς

γραµµατεὺς συντάξεως

γυµνασία, ἡ

γυµνασιαρχ--

γυµνασιαρχέω

γυµνασίαρχος

γυµνάσιον

γυµνασίου, οἱ ἀπὸ

γυµναστάς

γυµναστικοί, νεανίσκοι

γύµνικος

γυµνικός, ἀγών

Δακικός, πόλεµος

Δαλµάτης (Dalmatian cavalry)

δαµάζω

δεκαδάρχης

δεκαδάρχης: Ναµαρησιων

δεκαδάρχης: Σουδαιας

δεκάδαρχος

δεκάδαρχος ἄλης

δεκανία

δεκανικός

δεκανός

δέκανος

δέκαρχος

δεκάς

δεκάτα

δεκαταρχέω

δεκάταρχος

δέκιµα

δεκουρίων

δέξαι

δεσποτικός

δευτέρα σπεῖρα
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δέχοµαι πόλεµος

δηµαρχικός (ταχθεὶς ἐν δηµαρχικοῖς)

Δηµήτηρ

δηπουτᾶτοι

δηφένσωρ (νουµέρος)

δι᾽ ὅπλων

διαγραφή ἐπὶ τὰς διαγραφάς

διάδοχος

διαδροµή

διάζυξ

διάκονος

διάκονος: νουµέρου Ἐλέκτων

διακοντισία

διαλλάττω

διαλύοµαι

διαρπάζω

διασηµότατος, δούξ

διάστασις

διατ(ε)ιχεύω

διάταξις

διάταξις: βασιλικαὶ διατάξεις

διάταξις: προλάµπουσα θία διάταξις

διατειχίζω

διατείχισµα

διατίµησις

διατοξία

διαφυλάσσω/διαφυλάττω

διαφυλάττω

διδάσκαλος

διδάσκω

Δίδυµος εἴλη ἱππέων Σεβαστὴ Διδύµου

διετής (ἔφηβος)

διήρης

δίκροτος

δικτάτωρ

δικτάτωρ ἀποδεδειγµένος

δικτάτωρ: ἀποδεδειγµένος

διµοιρίτης

διογµίτης

διοδεύοµαι

δίοδος

διπλοκάριος

δίσκος

διφάλετρον (τόξον)

δίωγµα (διώγµατα ἵππων)

διωγµείτης

διωγµίτης

δοµέστικοι κόµης δοµεστίκων

δοµεστικός

δοµέστικος (κόµης τῶν--)
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δοµέστικος (µέγας)

δοράτιον

δοριάλωτος

δοριθράσυς

δορίθρασυς

δόρυ

δόρυ καθαρόν

δόρυ καθαρός

δορύκτητος

δορυφόρος

δουκ(ηνάριος ?)

δουκηνάριον καθολικόν

δουκηνάριος

δουκηνάριος (κράτιστος)

δουκηνάριος: ἐπίτροπος δ . τοῦ Σεβαστοῦ.4

δουκικός

δουκικός δουκικὴ τάξις

δοῦλος

δούξ

δούξ (ἀπὸ δουκῶν)

δούξ (καὶ ἄρχων)

δούξ (τῆς Ἀνατολῆς)

δούξ ἀπὸ δουκῶν

δούξ καὶ στρατηλάτης

δούξ τῆς ῥείπης

δούξ: ἐνδοξότατος ἰλλούστριος καὶ δούξ

δούξ: ὁ µεγαλοπρεπέστατος κόµης καὶ δούξ

δουπλάριοι

δουπλικάριος ἄλης

δουπλικιαρία: οὐετρανὸς ἀπὸ δ

δρακονάριος

δράκων

δρακωνάρι(ος)

δρακωνάριος

δρακωνάρις

δρακώνον, µαγίστερ

δροµαδάριος

δροµεδάρι(ο)ς

δροµεδάρι(ο)ς (εἴλη δροµιδαρίων)

δροµεδάριος εἴλη Δροµεδαρίων

δροµεδάρις

δρόµος

δρόµος ἐνόπλιος (ὁ ἀπὸ Ἡρακλέους Σεβαστός)

δρουγάριος

δρουγγάριος

δρωνγάρηος

δύανδρος

δυνάµεις, αἱ

δυνάµεις, αἱ (πεζικαὶ καὶ ἱππικαὶ καὶ ναυτικαί)

δύναµις
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δύναµις (ναυτικὴ καὶ πεζική)

δυσάλωιτος

δυσπόλεµος

δῶρα στρατιωτικά

δωρέοµαι

δῶρον, στρατιωτικόν

ἐγδιώκω

ἐγχειρίδιον

ἔθνάρχης

ἔθναρχος

ἔθνος (τὸ τῶν Θαµουδηνῶν--, οἱ ἀπὸ ἔθνους νοµάδων)

εἴλη

εἴλη - Ἡρακλιανή

εἴλη (αʹ Θρᾳκῶν) Ἡρακλιανή

εἴλη (β᾽ Παννονίων)

εἴλη (γʹ) Θρᾳκῶν Σεβαστή

εἴλη (εἴλη Φλαουία πολειτῶν Ῥωµαίων)

εἴλη (Ἡρακλιανή)

εἴλη (Θραικῶν Σεβαστή)

εἴλη (Κωµαγηνῶν)

εἴλη αʹ Θρᾳκῶν Ἡρακλιωτική

εἴλη Δαρδανοί

εἴλη Δαρδανῶν

εἴλη δευτέρα Φλ. Ἀγριππιανή

εἴλη εἴλη Δροµεδαρίων

εἴλη ἱππεύς

εἴλη ἱππέων Αὐγούστη

εἴλη ἱππέων Σεβαστὴ Δίδυµος

εἴλη ἱππέων Σεβαστὴ Διδύµου

εἴλη ἱππέων Σεβαστός/ή Διδύµου

εἴλη Οὐοκουντίων

εἴλη πρώτη Οὐλπία δροµαδαρίων Παλµυρηνῶν

εἴλη σινγλαρίων

εἴλη Ταυριανή

εἰράναν τίθεσθαι

εἰρήν

Εἰρήνα Σεβαστά

εἰρήνα/εἰρήνη

εἰρηναρχέω

εἰρηνάρχης

εἰρηνάρχης/είρήναρχος

εἰρηναρχία

εἰρήναρχος

εἰρήνη (ἡγησάµενος τῆς ἐπὶ πᾶσαν θάλασσαν--)

εἰρήνη ἄρξας

εἰρήνη ἡ περὶ τὴν εἰρήνην ἐπιµελεία

εἰρήνη στρατηγὸς ἐπὶ τῆς εἰρήνης

εἰρήνης προστάτης

εἰρηνοποιός

εἰρηνοφύλαξ
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εἰρηνοφύλαξ: τῆς ἐπαρχείας

εἰσφορά

Εἰταλική, λεγιὼν αʹ

ἑκαστοστύς

ἑκατοντάρχης

ἑκατοντάρχης: σπείρης A

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος γενόµενος

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος ἐκ Βαταόνων

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος λεγιονάριος ὠρδινάριος

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος λεγιὼν ιʹ Φρεντησία Σεουηριανή

ἑκατοντάρχης/ἑκατόνταρχος χώρ(της) αʹ Φλ. Νουµιδῶν ἐν Πέργ(ῃ)

ἑκατονταρχία

ἑκατονταρχία Φακόνδου

ἑκατόνταρχος

ἑκατόνταρχος (ῥεγεωνάριος)

ἑκατόνταρχος (τοῦ ἡγεµόνος)

ἑκατόνταρχος ἀπὸ ἑκατοντάρχου

ἑκατόνταρχος κατὰ τόπον

ἑκατόνταρχος ὠρδινάριος

ἑκατόνταρχος: λεγιωνάριος

ἑκατόνταρχος: ὁ κατὰ τόπον

ἑκατόνταρχος: ῥηγιωνάριος

ἑκατόνταρχος: σπείρης Αὐγούστης

ἑκατόνταρχος: φρουµεντάριος

ἐκδίδοσθαι

ἐκεχειρία

ἐκκοίτιον

ἐκλέγω

ἐκπέµπω

ἐκπίπτω

ἐκστρατεία

ἕκτη, λεγεών

ἐκτρέχω

ἔκυες (eques)

ἐλαφρώτατος (ἐν τοῖς ὅπλοις)

Ἔλεκτοι Ἰουστινιανοί

Ἑλλησποντοφύλακες

ἐµβάλλω

Ἐµεσηνοί (σαγιττάριοι)

Ἐµεσηνοί σαγιττάριοι

Ἐµεσηνοί, οἱ

Ἐµεσηνοί, οἱ (Ἐµεσηνῶν σαγιτταρίων)

Ἐµεσηνῶν σαγιττάριοι

ἔµµισθος

ἐµφύλιος πόλεµος

ἐναδεύς

ἐναθλέω

ἐνάντιοι, οἱ

ἐνβάλλω
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ἐνδέκαρχος

ἔνδοξος στρατιή

ἐνεδρεύω

ἐνθήκη

ἐνκρατής

ἐνοχλέω

ἐνπλέω

ἐνπυρόω

ἔντιµος (ἐντίµως ἀπολελυµένος)

ἐντόπιος (ἱππεῖς)

Ἐνυάλιος

Ἐνυώ

ἐνωµοτάρχης

ἐξαλείφω

ἔξαρχος

ἐξκέπτωρ

ἐξκουβίτωρ

ἐξκουσᾶτος

ἐξοδία

ἔξοδος

ἐξοπλασία

ἐξουσία (σιδήρου)

ἔξσκουβίτωρ

ἔξω τάξεων

ἔξω τάξις

ἐπαγγέλλω

ἔπανδρος

ἐπάνω εἴλης

ἐπαρχεία

ἐπαρχεία στρατηγική

ἐπαρχικός

ἐπαρχικός: ἐ. ἄνδρες

ἔπαρχος

ἔπαρχος (Ὄρους Βερενείκης καὶ εἴλης Ἡρακλιανῆς)

ἔπαρχος (πραιτωριανῶν, τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου)

ἔπαρχος (σπείρης αʹ Ἀπαµηνῶν)

ἔπαρχος (τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου)

ἔπαρχος (τῶν πραιτορίων)

ἔπαρχος ἄλης Γαιτουλῶν

ἔπαρχος ἀπὸ προτήκτορος

ἔπαρχος εἴλης

ἔπαρχος εἴλης (β᾽ Παννονίων)

ἔπαρχος εἴλης (Φλαουίας)

ἔπαρχος εἴλης δευτέρας Φλ. Ἀγριππιανῆς

ἔπαρχος εἴλης ζ’ Φρυγῶν

ἔπαρχος ἐπὶ Ῥώµης

ἔπαρχος ἴλης Φρυγῶν ἑβδόµης

ἔπαρχος ἱππέων

ἔπαρχος ἱππέων ἴλης Σεβαστῆς Γερµανικιανῆς

ἔπαρχος καὶ εἴλης Ἡρακλιανῆς
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ἔπαρχος κάστρων

ἔπαρχος κάστρων Θηβῶν

ἔπαρχος λεγιῶνος ια᾽ Κλαυδίας εὐσεβοῦς πιστῆς

ἔπαρχος Μεσοποταµίας

ἔπαρχος ὄρους (Βερενείκης)

ἔπαρχος ὄρους Βερενείκης

ἔπαρχος πόλεως

ἔπαρχος Ῥώµης

ἔπαρχος σπεῖρα

ἔπαρχος σπείρας

ἔπαρχος σπείρας δευτέρας Φλ. Νουµίδων

ἔπαρχος σπείρης

ἔπαρχος σπείρης (δ᾽ Θρᾳκον͂)

ἔπαρχος σπείρης (πρώτης Γάλλων Λεπιδιανῆς ἱππικῆς)

ἔπαρχος σπείρης (στόλου)

ἔπαρχος σπείρης (τρίς)

ἔπαρχος σπείρης (Φλαουίας)

ἔπαρχος σπείρης α’ Βωσπορανῆς

ἔπαρχος σπείρης αʹ Βωσπορανῆς

ἔπαρχος σπείρης Β--

ἔπαρχος σπείρης βʹ Θρακῶν

ἔπαρχος σπείρης βʹ Σπανῶν εὐσεβοῦς πίστης

ἔπαρχος σπείρης Βρακαραυγουστανῶν

ἔπαρχος σπείρης γ’ Βρακάτης

ἔπαρχος σπείρης ἕκτης πραιτωρίας

ἔπαρχος σπείρης Ἰτουραίων

ἔπαρχος σπείρης πρώτης -- (?)Ἡρωδιανῆς ἱππικῆς

ἔπαρχος σπείρης πρώτης Ἡρωδιανῆς ἱππικῆς

ἔπαρχος σπείρης πρώτης Οὐλπίας Ἀφρῶν ἱππικῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ

ἔπαρχος στόλου

ἔπαρχος στόλου (Σ(εουηριανοῦ) Π(οντικοῦ))

ἔπαρχος στόλου (σπείρας)

ἔπαρχος στόλου (τοῦ ἐν Ῥαουέννῃ)

ἔπαρχος στόλου Ῥαουεννατίου

ἔπαρχος στρατεύµατος πεζικοῦ

ἔπαρχος στρατευµάτων τοῦ βασιλέως -- Ἀγρίππα

ἔπαρχος στρατιωτῶν

ἔπαρχος στρατοπέδων

ἔπαρχος τεχνειτῶν

ἔπαρχος τοῦ ἐν Μοισίαι στόλου καὶ τῆς ὄχθης

ἔπαρχος τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου

ἔπαρχος τοῦ Ἰουδαικοῦ στρατοῦ

ἔπαρχος τῶν ἐν Παρολίσσῳ ἐκ τῆς ἀνωτέρας Δακίας κατειλεγµένων τοξοτῶν

ἔπαρχος τῶν ἱερῶν πραιτωρίων

ἔπαρχος τῶν φρούριον

ἔπαρχος τῶν φρουρίων καὶ Βερενείκης

ἔπαρχος χόρτης

ἔπαρχος: ἀπὸ ἐπάρχων

ἔπαρχος: ἀπὸ πρωτηκτόρων ἔπαρχος βεκούλων

ἔπαρχος: ἐξ ἐπάρχου λεγιῶνος
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ἔπαρχος: λαµπρότατος

ἔπαρχος: λεγιῶνος ἐµ Μεσοποταµίᾳ (λαιγειῶνης)

ἔπαρχος: σπείρης

ἐπαυλιστής

ἐπέγγραφοι

ἐπέγγραφος

ἐπέλευσις

ἐπένγραφοι (ephebes)

ἐπὶ ἀνδρῶν

ἐπί ἄρχων ἐπὶ τῆς εὐκοσµίας

ἐπί Ἐλευσῖνος

ἐπὶ ἐπὶ τοὺς ξένους

ἐπί νήσου

ἐπί παραλίαν

ἐπί πόλεως

ἐπί στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα

ἐπί στρατηγὸς ἐπὶ τῆς εἰρήνης

ἐπί στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρας

ἐπί στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὁπλιτῶν

ἐπί στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων

ἐπὶ τὴν παρασκευήν

ἐπι τῆς εἰρήνη

ἐπὶ τῆς Ἐρυθρᾶς καὶ Ἰνδικῆς θαλάσσης

ἐπὶ τῆς πόλεως, ὁ

ἐπὶ τῆς πόλεως, ὁ (στρατηγός)

ἐπὶ τῆς φυλακῆς

ἐπὶ τῆς χώρας στρατηγός

ἐπὶ τὸ ναυτικόν

ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας

ἐπὶ τῶν ὅπλον στρατηγός

ἐπὶ τῶν τεσσαραρίων ἐν Ασίᾳ πλοίων

ἐπί χώραν

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὰς διαγραφάς

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὴν φυλακὴν τοῦ φρουρίου

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς ἄκρας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς τῶν λαφύρων οἰκονοµίας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς φρουρᾶς

ἐπιβαίνω(νηί)

ἐπιβάται

ἐπιβάτας

ἐπιβάτης

ἐπιζεύγνυµι

ἐπίκορος

ἐπιλεκταρχέω

ἐπιλεκτάρχης

ἐπίλεκτοι, οἱ

ἐπίλεκτος

ἐπίλεκτος (νεανίσκοι)

ἐπιµαχία

ἐπιµέλεια ἡ περὶ τὴν εἰρήνην ἐπιµελεία
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ἐπιµελητάς

ἐπιµελητής

ἐπιµελητὴς εὐθηνίας

ἐπιµελητής πραιτωρίου

ἐπιµελητής: κτηνῶν Καίσαρος

ἐπιµελητής: τοῦ τόπου

ἐπινίκια, τά

ἐπίνικος

ἐπιπλέω

ἐπίπλοος, τριήραρχος

ἐπίπλους

ἐπίσηµον

ἐπίσκοπος

ἐπίσκοπος (ποθ’ ἑσπέραν)

ἐπισταθµεία

ἐπισταθµεύω

ἐπιστάτας

ἐπιστατέω

ἐπιστάτης

ἐπιστάτης (εὐωνύµων)

ἐπιστάτης (τοῦ τόπου)

ἐπιστάτης (τῶν φυλακιτῶν)

ἐπιστάτης εἰρήνη

ἐπιστάτης εἰρήνης

ἐπιστρατεύω

ἐπιστρατεύω (ἐπιστρατεύοµαι)

ἐπιστρατηγέω

ἐπιστρατηγός

ἐπιστράτηγος

ἐπιστράτηγος (τῆς Θηβαίδος)

ἐπίταγµα

ἐπιτάττω

ἐπιτήδεια, τά

ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστοῦ

ἐπίτροπος, καστρένσιος

ἐπιφέρω (ὅπλα)

ἐργαζόµενοι ἐν πρώιραι, ἐν πρύµναι

ἔργον

ἔρις

ἐσσεδάριος

ἐταῖρος

ἑταῖρος

ἐτρανός

εὐανδρία

εὐεξία

εὐθηνία

εὐθηνία ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστοῦ τῆς ἐν Καµπανίᾳ εὐθηνίας

εὐοπλία

εὐοπλίη

εὐτακτίη
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εὔτακτος

εὐταξία

εὐταξία(--)

εὐώνυµοι

ἐφαβοσύνα

ἐφεστώς

ἐφέτηος

ἐφηβ--

ἐφηβαρχέω

ἐφηβάρχης

ἐφηβαρχία

ἐφηβαρχικὸς νόµος

ἐφήβαρχος

ἐφήβαρχος introduction

ἐφήβαρχος ἐν παιδί

ἐφηβεία

ἐφηβεύω

ἐφηβεύω: εὐ. τὸ δεύτερον ἔτος

ἐφηβικός: στολή

ἐφηβικός: χλαµύς

ἔφηβοι

ἐφηβος

ἔφηβος

ἔφηβος (διετής)

ἔφηβος (τριακατιάρχης)

ἔφηβος B

ἔφηβος I

ἔφηβος διετής

ἔφηβος ἐφέτηος

ἔφηβος ἔφηβοι Αὐτοµενιανόι/Ἡλιοφοριανοί

ἔφηβος ἱερεὺς ἐφήβων

ἔφηβος: διδάσκαλος ἐφήβων

ἔφηβος: ἱεροί ἔφηβοι

ἔφηβος: πρῶτος τῶν ἐφήβων

ἐφηβοφύλαξ

ἐφηµερεύω

ἐφηµερία

ἐφοδεία

ἐφοδεύω

ἐφόδιον

ἔφοδος

ἔχθρα

ἐχθρός

ϝίεν

ϜικατιϜέτιες

Ϝίλη

ζέρµα (═ δέρµα)

ζευγίτης

ζύγιος

ζωγράφος
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ἠβοκᾶτος

ἠβοκᾶτος (στρατιώτης ἠβοκᾶτος πραιτωριανός)

ἡγεµονεύς

ἡγεµονεύω

ἡγεµονία

ἡγεµονία: ὑποκάτω

ἡγεµονικὸν πραιτώριον

ἡγεµονικός

ἡγεµών

ἡγεµών (λεγεῶνος τετάρτης Σκυθικῆς)

ἡγεµών (λεγεῶνος)

ἡγεµών (λεγιῶνος δεκάτης)

ἡγεµών (Ὀσρ(οηνῆς))

ἡγεµών (Ῥώµη)

ἡγεµών (τῆς νεότητος)

ἡγεµών ἐπ’ ἀνδρῶν

ἡγεµών ἐπὶ τῶν κατὰ Καρίαν τόπων

ἡγεµών ἡγεµόνων υἱοί

ἡγεµών τῶν ἔξω τάξεων

ἡγεµών, ἐπ᾽ ἀνδρῶν

ἡγεµών, τῶν ἔξω τάξεων

ἡγεµών: βενεφικιάριος ἡγεµόνος

ἡγεµών: διασηµότατος

ἡγεµών: λαµπρότατος

ἡγεµών: τῆς ὁδοῦ

ἡγεµών: Φρυγίας καὶ Καρίας

ἡγέοµαι

ἡγέοµαι (τῆς ἐπὶ πᾶσαν θάλατταν εἰρήνης)

ἡγέοµαι ἡγούµενος νεότητος

ἡγήτωρ

ἡγούµενος τῶν στρατιωτῶν

ἡµιθωράκιον

ἡµιολία

ἠνίοχος

ἡνίοχος

Ἡράκλειον, τό

Ἡρακλεωταί, οἱ

Ἡρακλεῶται, οἱ

Ἡρακλιανή (εἴλη)

ἧττα

ἠυοκᾶτος

θαλάµιος

θεατροκυνηγέσια, τά

θεῖος θεῖον ἀρµάµεντον

θεράπων

θήρα

θηριοµάχιον

θοῦρος

Θράϊκες

Θρᾳκικὸν τάγµα
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Θρᾳκικός τάγµα

θρανίτης

Θρᾷξ

θριαµβεύω

θυρεαµαχία

θυρεαφόρος

θυρεοκοιλιτής

θυρεοκοιλίτης

θυρεοµαχία

θυρεός

θυρεός (ἱππικός)

θυρουρός (ephebes)

θυρωρός

θώραξ

θώρηξ

ἵ(π)παρχος

ἰατρός (τῆς σπείρης)

ἰατρὸς λεγιών

ἰατρὸς λεγιῶνος

ιβʹ λεγιὼν ιβʹ Κεραυνοφόρος

ἰδιώτης

ἱερὰ στρατεύµατα

ἱερεύς (λεγεώνος)

ἱερεὺς λεγεών

ἱερεύς λεγεῶνος

ἱερεύς λεγιωνάριος

ἱερονεῖκαι

ἱερονείκης

ἱερονίκης

ἱερονίκης (ἀπὸ συνόδου)

ἰκαδεύς

ἰλάρχης/ἴλαρχος

ἵλαρχοι

ἴλη

ἴλη (ἱππέων) Σεβαστὴ Γερµανικιανή

Ἰλλυρικὴ λεγεών

Ἰλλυρικιανοί

ἰµµαγνιφέραι

ἰµµοῦνος

ἰµπεράτωρ

ἱπ(π)εύς

ἱπ(π)εύς (κολώνείτης)

ἱππαρχεῖον

ἱππαρχέω

ἱππαρχέω: ἐκ πάντων Λυκίων

ἱππαρχέω: Λυκίων τοῦ κοινοῦ

ἱππάρχης

ἱππάρχης A.2, D a.1

ἱππάρχης ἐπὶ τῆς χώρας

ἱππαρχία

28



ἱππαρχίω

ἵππαρχος

ἵππαρχος (γραµµατεὺς τῶν--)

ἵππαρχος εἰς Λῆµνον

ἵππαρχος ἐπ’ ἀνδρῶν

ἱππασίη

ἱππεῖς

ἱππεῖς οἱ

ἱππεῖς, οἱ (ἐντόπιοι)

ἱππεῖς, οἱ (κάτοικοι--)

ἱππεῖς, οἱ (περὶ τὴν αὐλήν)

ἱππεῖς, σινγουλάριοι

ἱππεύς

ἵππευς

ἱππεύς (ἴλης Κωµαγηνῶν)

ἱππεύς (λανκιάρις)

ἱππεύς (οὐέρνα)

ἱππεύς (πραιτοριανός)

ἱππεύς (Ῥωµαίων)

ἱππεύς (στρατιώτης ἱππέων)

ἱππεύς (στρατιώτης)

ἱππεύς ἀπολύσιµος

ἱππεύς λανκιάρι(ο)ς

ἱππεύς ληγιονάριος

ἱππεύς οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἱππεῖς

ἱππεύς ὁπλοφύλαξ

ἱππεύς Ῥωµαίων

ἱππεύς σαγιττάριος δρακωνάρι(ος)

ἱππεύς σινγλάριος

ἱππεύς σινγουλάρις

ἱππεύω

ἱππηγός

ἱππηλάσιος

ἱππι-

ἱππικᾶς

ἱππική, σπεῖρα

ἱππικός

ἱππικός (ἀπὸ χειλιαρχείας)

ἱππικός (δυνάµεις)

ἱππικός (θυρεός)

ἱππικός (ὄχηµα)

ἱππικός (πρετεξτᾶτος)

ἱππικός (σπείρη ἕκτη ἱππική)

ἱππικός Ῥωµαῖος

ἱππικός στρατεία

ἱππικός τάξις

ἱππικός: φιλοσέβαστος

ἵππιος

ἱπποκόµος

ἱπποµάχος
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ἵππος

ἵππος (ἀφ᾽ ἵππου ἀκοντίζω)

ἵππος (ἵππου/ἵππων δρόµος)

ἵππος (ἵππων διώγµατα)

ἱππὸς Αἰνεάδης

ἵππος πολεµικός

ἱππότας

ἱππότης

ἱπποτοξόται

ἱπποτοξότης

ἱπποτοξότης (hιπποτοχσότης)

ἱπποτροφέω

ἱπποτροφία

ἱπποτρόφοι

ἱπποφορβός

Ἱσπανῶν, σπείρη

ἰσστρατεύω

ἰσστρατιώτης

ἰσταρτήγα

ἰστρατιώτης

Ἰταλική λεγεών α

Ἰταλική: λεγεών

Ἰταλική: λεγιὼν α´ Ἰ

Ἰταλική: λεγιὼν α´ Ἰ.

Ἰταλική: λεγιὼν πρώτη Ἰτ.

Ἰτουραῖοι ἔπαρχος σπείρης Ἰτουραίων

Ἰτυραὶς κόρτα

Ἰωβία, λεγιὼν πρεῖµα

καβαλλάριος

καβαλλικεύω

καθοπλίζω

καθοπλισµός

καθοπλισµός τῶν ἐφήβων

καθοσιωµένοι

καθοσιωµένος

κακοῦργος

καλλίνεικος

καµηλάρι(ο)ς

κάµπτορ (δεσποτικός)

κάµπτωρ

κανπιδούκτωρ

καπιτόν

κάπιτον

κάστελλος

κάστρα

κάστρα, τά

κάστρα, τά (ἔπαρχος κάστρων Θηβῶν)

κάστρα, τά (µήτηρ κάστρων)

καστρένσιος, ἐπίτροπος

καστρήσιος
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κάστρον

κάστρον (ἔπαρχος κάστρων)

κάστρον µήτηρ κάστρων

κάστρον, τό

κάστρον: µήτηρ κάστρων

καταβάλλω

καταγράφω

καταγωνίζοµαι

καταδροµή

κατακαίω

κατάλογος

καταλύω

καταλύω (πόλεµον)

καταναυµαχέω

καταπάλτας

καταπαλτάφεσις

καταπαλταφέτας

καταπαλταφέτης

καταπάλτη

καταπάλτης

καταπαλτικός (βέλη)

καταπελταστής

καταπελταφέτας

καταπελταφέτης

κατασκάπτω

κατασταθµεύω

κατατροχάζω

κατατροχασµός

καταφεύγω

καταφθορά

κατάφρακτος

κατάφρακτος (ναῦς)

κατάφρακτος ναῖς

κατλεστής

κατοικία

κάτοικος

κάτοικος (κάτοικοι ἱππεῖς)

κατοπλίζω

καυσία

κε(ν)τουρία (Λυτατίου)

κελευστάς

κελευστής

κέλης

κέλης πωλικός

κενδυρίων

κεντηνάρι(ο)ς

κεντορία

κεντορίων

κεντουρεία

κεντουρία
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κεντουρίων

κέντρον

κεντυρία

κεντυρία (Ἀτακίνου)

κεντυρία Καπίτωνος

κεντυρία Σαβείνου

κεντυρίων

κεντυρίων φρουµεντάριος

κεντωρίων

κερατάρχης

κεραυνοφόρος

κεραυνοφόρος, λεγέων

Κεραυνοφόρος: λεγεὼν δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

κεραυνοφόρος: λεγιὼν δωδέκατη κ.

κερκείτωρ

κεσσιωνάριος

κέστρος

κεστροσφενδόνη

κεστροφόρος

κεστροφύλαξ

κεστροφύλαξ (ephebes)

κετουρία (centuria)

κῆρυξ

Κίλικες χώρτη πρείµα Κιλίκων

κίνδυνος

κιρκίτωρ

κλάσση Συριακή

Κλασσική

Κλαυδία σπεῖρα

κλέος

κληρικοί

κληροῦχος (καὶ τριακοντάρχης)

κλιβανάριος τρίτος Παλµύρας

κνηµίς

Κο(ν)σταντινηακοί

κολλήγιον οὐρβανῶν

κολλητίωνες

κολωνεία

κολωνείτης (ἱππεύς)

κόµης

κόµης (δοµεστίκων)

κόµης (µεγαλοπρεπέστατος)

κόµης βασιλικοῦ Ὀψικίου

κόµης δοµεστίκων

κόµης: κόµης καὶ ὕπατος

κόµης: µεγαλοπρεπέστατος κόµης καὶ δούξ

κόµης: µεγαλοπρεπέστατος κόµης καὶ ὑπατικός

κοµητατήσιος/κοµιτατήσιος

κοµιτέσιος ὀπτίων κοµιτέσιος

κοµίτων ὀπτίων κοµίτων
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κοµίτων, τοῦ Κυρίου ὠνπτίων

κονβεντάρχης

κονιστήριον

κοντός

κοντουβερνάλις

κοόρτις

Κοπριθεύς τριβοῦνος Κοπριθέως

κορνικ(ου)λάριος

κόρνικες

κορνικουλάριος

κορνικουλάριος (καὶ ἑκατόνταρχος)

κορνουκλάριος

κόρτα (Ἰτυραίς)

κορτή (τῶν Ἀνατολικῶν)

κόρτη τῶν Κυβυρραιωτῶν

κοσµητεύω

κοσµητεύω (ephebes)

κοσµητής

κοσµητής (ephebes)

κοσµητὴς τῶν ἑφήβων

κοσµήτωρ

Κοσταντινηακοί/Κοσταντινιακοί

κότθυβος

κουντουβεράρις

κουράτορ

κουράτορ: πλοίων

κουράτωρ

κουράτωρ (πραισίδιου)

κουράτωρ (χώρτης)

κουστοδία

κουστωδία

κουστωδία πραιπόσιτος κωστωδιῶν

κράνος

κρατέω

Κρήτη (name of warship)

Κρητικὸς πόλεµος

κρυπτοί

κρυπτοί, οἱ

κρυπτός

κυβερνάτας

κυβερνήτης

κυνές

κυνηγέσια

κυνηγεσία, ἡ

κυνηγέσιον

Κυνήγετις

κυνηγός

κυνία

Κυντανοί

Κυπρία, σπεῖρα
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κυὼν θηροφόνος

κῶνος

κώπη

κωποδέτας

λαγγιάριοι (lanciarii)

λαγγιάριοι: νουµερος λαγγιαρίων

λαγχιάριος

λαϊσταί

λαµπάδα(--)

λαµπαδαρχέω

λαµπάς

λαµπρότατος ὑπατικός

λαµπρότατος, δούξ

λανκιάριος

λανκιάρις, ἱππεύς

λανκιαρίων

λαός

λατόκλαος βενεφικιάριος λατοκλάου

λάφυρα ἐπὶ τῆς τῶν λαφύρων οἰκονοµίας

λάφυρα, τά

λάφυρον

λεγ(εών)

λεγ(εών) (III Κυρ(ηναική))

λεγ(εών) (εʹ Μακεδονική)

λεγεών

λεγεών (τετάρτη)

λεγεών αʹ Ἰλλυρική

λεγεών αʹ Ἰταλική

λεγεὼν αʹ Ἰταλική

λεγεὼν Ἀντωνεινιανή

λεγεών γʹ

λεγεών γʹ Γαλλική

λεγεών γʹ Κυρηναϊκή

λεγεὼν γʹ Κυρηναϊκή

λεγεὼν δʹ Σκυθική

λεγεών δʹ Σκυθικὴ καὶ Φαρνάκου

λεγεὼν δʹ Σκυθική καὶ Φαρνάκου

λεγεών δεκάτη

λεγεών δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

λεγεὼν δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

λεγεών ἑβδόµη

λεγεών ἕκτη Σιδηρά

λεγεών ζʹ

λεγεὼν ιʹ Φραιτησία

λεγεών ιʹ Φρεντησίας

λεγεὼν ιʹ Φρετησία

λεγεὼν ιαʹ Κλαυδία Εὐσεβὴς Πιστή

λεγεὼν ιβʹ Κεραυνοφόρος

λεγεών ιγ’ Γεµίνη

λεγεὼν ιγʹ
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λεγεών ιεʹ Ἀπολλιναρία

λεγεών ςʹ Σιδηρά

λεγεών Τερτία (or Τερτιανή) Κυριναϊκή

λεγεών τρίτη Κυρηναϊκή

λεγεὼν τρίτη Κυρηναϊκή

λεγεών/λεγιώ αʹ Ἰταλική

λεγεών/λεγιώ βʹ

λεγεών/λεγιώ βʹ Παρθική

λεγεών/λεγιώ γʹ Γαλλική

λεγεών/λεγιών

λεγεών/λεγιών III Κυ(ρηναική)

λεγεών/λεγιών αʹ

λεγεών/λεγιών αʹ Εἰταλική

λεγεών/λεγιών αʹ Ἰταλική

λεγεών/λεγιών αʹ Μινερβία εὐσεβὴς πιστή

λεγεών/λεγιών βʹ

λεγεών/λεγιών βʹ Παρθικὴ Σεουηριανή

λεγεών/λεγιών γʹ Γαλλική

λεγεών/λεγιών γʹ Κυρ(ηναική)

λεγεών/λεγιών γʹ Κυρηναικὴ Σεουηριανὴ Ἀλεξανδριανή

λεγεών/λεγιών δ’ Σκυθική

λεγεών/λεγιών δʹ Σκυθική

λεγεών/λεγιών δεκάτη Φρετένσις

λεγεών/λεγιών ε’ Μακεδονική

λεγεών/λεγιών ἑβδόµη Κλαυδία

λεγεών/λεγιών Ἑρµώνθεως

λεγεών/λεγιών Ϝʹ Νεικηφόρος

λεγεών/λεγιών ιʹ

λεγεών/λεγιών ιʹ Φρεντησία Σεουηριανή

λεγεών/λεγιών ιʹ Φρετενσία

λεγεών/λεγιών ιʹ Φρετηνσία

λεγεών/λεγιών ια’ Κλαυδίας

λεγεών/λεγιών ιβ’

λεγεών/λεγιών ιβʹ Κεραυνοφόρος

λεγεών/λεγιών Ἰταλιχή

λεγεών/λεγιών κβ'Δευτηρηιανή

λεγεών/λεγιών κβʹ

λεγεών/λεγιών κβʹ Δηιοτεριανή

λεγεών/λεγιών Κυρ(ηναική)

λεγεών/λεγιών ὀκτόη Σεβαστὴ ἀετοφόρος

λεγεών/λεγιών πέµπτη Μακεδονική

λεγεών/λεγιών πρώτη Ἰλλυρικιανῶν

λεγεών/λεγιών πρώτη Ἰταλική

λεγεών/λεγιών πρώτη καὶ τρίτη (or δευτέρα καὶ τρίτη)

λεγεών/λεγιών ςʹ Σιδηρᾶ

λεγεών/λεγιών τετάρτη Σκυθική

λεγεών/λεγιών Ὑπατικὴ Μακεδονική

λεγεών/λεγιών χώρτη πρώτη λεγιῶνος

λεγεών/λεγιών/ληγιών

λεγεών/λεγιών/ληγιών: α' Ἰταλική
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λεγεών/λεγιών/ληγιών: δωδέκατη κεραυνοφόρος

λεγεών/λεγιών/ληγιών: πέµπτη Μακεδονική

λεγεών/λεγιών/ληγιών: πρώτη Ἰταλική

λεγεών/λεγιών/ληγιών: τρίτη Αὐγούστη

λεγεών/λεγιών/ληγιών/ λεγυών

λεγεών/λεγιών/ληγιών/ λεγυών: δεκάτη Φραιτησία

λεγεών/λεγιών/ληγιών/ λεγυών: δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

λεγεών/λεγιών/ληγιών/ λεγυών: εʹ Μακεδονική

λεγεών/λεγιών/ληγιών/ λεγυών: Φλάουια Φίρµη

λεγεωνάρι(ο)ς (στρατιώτης)

λεγεωνάρις στρατιώτης

λεγιονάριος (ἑκατοντάρχης--ὠρδινάριος)

λεγιών

λεγιών - ιβ’ Βωσποράνη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών)

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) (ἐν Σινγάροις τῆς Μεσοποταµίας πρὸς τῷ Τίγρει 
ποταµῷ)

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) legio XVI

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) α᾽ Βοηθός

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) α᾽ Ἰλλυρική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) Ἀπόλλωνος Ἄνω

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) γ᾽ Αὐγόστη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) γ᾽ Γαλλική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) γ᾽ Κυρηναική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) δεκάτη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) δεκάτη Γεµίνη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) δωδεκάτη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) δωδεκάτη κεραυνοφόρος

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) εἰκοστή

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) ζ᾽ Γεµίνη

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) ζ᾽ Πεία Φιδήλις

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) ζ᾽ Πιστή

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) ζ᾽ Πιστή -ὀγδόα Αὐγούστα Γερµανικία

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) ια᾽ Κλαυδία Εὐσεβής Πιστή

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) κβ᾽

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) Κλαυδία Γορδιανή

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) πρεῖµα Ἰοβία Σκυθική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) πρώτη Ἰταλική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) πρώτη Ἰταλική (πρώντη Ἰταλική Μυσιατικῶν)

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) πρώτη Παρθική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) πρώτη Παρθική (Σεβηριανὴ Ἀντωνινιανή)

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) τεσσαρακαιδεκάτη Μακεδονική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) τετάρτη Σκυθική

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) τετάρτη Φλαουία

λεγιών (or λεγιών, ληγιών) Φλαυία Φίρµη

λεγιὼν βʹ Τραϊανὴ Ἰσχυρά

λεγιών γʹ Γαλλική ἐν Συρίᾳ

λεγιὼν γʹ Γαλλική ἐν Συρίᾳ

λεγιὼν γʹ Παρθική

λεγιὼν δευτέρη Βοηθός
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λεγιών δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

λεγιὼν δωδεκάτη Κεραυνοφόρος

λεγιὼν ηʹ Αὐγούστη

λέγιων ιβ’ Κεραυνοφόρος

λεγιών ιβʹ Κεραυνοφόρος

λεγιὼν ιεʹ Ἀπολειναρία

λεγιών ὀγδόη Αὐγούστη

λεγιὼν ςʹ σιδηρᾶ

λέγιων τεσσαρεσκαιδεκάτη Γεµίνη

λέγιων τριβοῦνος λεγιῶνος

λέγιων χιλίαρχος λεγιῶνος

λεγιών: α ' Ἀθηνᾶς καὶ εὐσεβοῦς πίστης

λεγιών: γ´

λεγιωνάριος

λεγιωνάριος ἱερεύς

λεγιωνάριος: ἑκατόνταρχος λ.

λεγιώνη πρώτη Ἰταλική

λεγιώνη πρώτη Ἰταλικός

λεγιῶνος, τριβοῦνος

λεία

λειβράρι(ο)ς

λε̄ΐον

λειστεύω

λεκτός

λεντιάριος

λευκάσπιδες

λευκελάρχης

λευκῖναι

ληγιονάριος/ληγιωνάριος

ληγιονάριος/ληγιωνάριος (ἱππεύς)

ληγιών

ληγιών (τρεισκαιδεκάτη Διδύµη)

ληϊστήρ

ληιστής

ληϊστής

ληϊστός

ληκτός

λῃστής

λῃστοδ(ε)ιώκτης

λῃστοδειώκτης

λῃστοδιώκτης

λῃστοφόνος

λῃστοφυλακικὸν πλοῖον

λιβλάριος

λιβράριοι

λιβράριος

λιθάζω

λιθοβόλος

λιµιταναῖος

λιµιτάνεος
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λίµιτος

λιποναύτης

λιποστρατέω

λιποτάξιον

λογά

λογιστεύω

λογιστής

λογιστής: πόλεων τρίων

λογκίον (λογκίον)

λόγχιον

λόνχη λειτή

λοῦδος

λοῦδος ἔξω λούδου

λοῦδος, µατουτῖνος

λοχαγέω

λοχαγός

λοχαγός (ad SEG IX 50)

λοχαγός (πεζῶν)

λοχαγός (τεθρίππων)

λόχηγος

λοχίας

λόχος

λόχος (ἱερός)

λόχος (παραιβατικός)

λυσιπόλεµος

Λυσιτανοί (χώρτη α’ or I Λυσιτανῶν /-τανῶροµ)

λύτρον

λυτρόω

λωρεικάτη

µαγίστερ <(magister draconum)>: µαγίστεροι τῶν δρακωναρίων

µαγίστερ <(magister draconum)>: µαΐστερ δρακώνων

µαγίστερ <(magister draconum)>: σχολάριος καὶ µαγίστερ δρακώνων

µαγίστερ δρακώνον

µαγιστριανός

µάγιστρος ὁπλιτῶν

µαθητὴς ἱππέων

Μακεδονική, σπείρη

Μακεδονική: λεγεὼν εʹ Μακεδονική

Μακεδονική: λεγιὼν πέµπτη Μακεδονική

Μαµερτινουµ (mercenaries)

Μαρδαῖται, οἱ

Μαρίνι, τόρµα

µάρναµαι

µαστ(ε)ιγοφορέω

µαστ(ε)ιγοφόρος

µαστειγοφόρος

µαστιγοφόρος

µαστρός

µατουτῖνος, λοῦδος

µάτρικα
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µάτριξ

Μαῦροι, σκυτάριοι

Μαῦρος

µαχαῖρα

µάχαιρα

µαχαιροφόρος

µαχαιροφόρος: οἱ πρῶτοι φίλοι καὶ χιλίαρχοι καὶ περὶ τοὺς βασιλεῖς µαχαιροφόροι

µαχέοµαι

µάχη

µάχης, ἀπὸ τῆς

µάχιµος

µάχοµαι

µειλιαρία

Μεισηνοί: στόλος Μεισηνῶν

µελέτη

µελλέφηβος

µεσόνεοι

µεσόνεος

µεσοχώριον

µήνσορες

µήνυτρον

µητᾶτον

µήτηρ κάστρων

µισθοφόρος

µονήρης

µόνιππος

µονόκροτος

µονοµαχία

µονοµαχία, ἡ

µονοµαχίαι

µονοµάχιον

µονοµάχος

µονόµαχος

µονοµάχος (µουνοµάχος)

µορµίλλων

µουνίφικες

µουνόµαχος

µουράλις

µυρµίλλων

µυρµύλλων

µυσιατικός (προτήκτωρ)

Μυσός (mercenary from Mysia)

Μυσός (soldiers of Attalos I)

Μῶρος

ναυαρχέω

ναυάρχης

ναυαρχίς

ναύαρχος

ναύαρχος (αὐτοκράτωρ)

ναυκλαρέω
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ναυκραρίαι

ναυµαχία

ναυπαγός

ναυπηγεῖον

ναυπηγός

ναύς

ναῦς

ναῦς: κατάφρακτος

ναυστολία

ναύτης

ναυτικόν

ναυτικόν, τό

ναυτικός

ναυτικός (δυνάµεις)

ναυτικός (δύναµις)

νεανισκάρχης

νεανίσκοι

νεανίσκοι (γυµναστικοί)

νεανίσκοι, οἱ

νεανίσκος

νεανίσκος (Ἱερώνειοι)

νέαρχος

νείκη, Καίσαρος

νέοι

νέοι (iuvenes)

νέοι, οἱ

νέος

νεότας

νεότης ἡγούµενος νεότητος

νεώριον

νεώτεροι

νεώτευτος

νησίαρχος

νησσάρχης

νίκα

νικάω

νίκη

νικητής

νικηφόρος

νικηφόρος, Ῥώµη

νοµάδες (παρεµβολὴ νοµάδων)

νοµάδες στρατηγὸς νοµάδων

νοµέρος (Τρετίον̄ (= Τερτίων))

νόµερος/νούµερος

νόµερος/νούµερος (Βατάων)

νόµερος/νούµερος (Βραχιατῶν)

νουµεράριος

νούµερος

νουµέρος (δηφενσόρων)

νούµερος (Κυντανῶν)
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νουµέρος, Οὐκοντίων

νούµερος: λαγγιαρίων

νούµερος: Φαλαγγιαρίων

νυκτερινός στρατηγία

νυκτερινός, φύλαξ

νυκτοστράτηγος

νύξ (στρατηγὸς διὰ νυκτός)

νύξ ὁ διὰ νυκτὸς στρατηγός

ξεναγός

ξέναγος

ξενία

ξενικός

ξένοι

ξενολόγιον

ξενολόγος

ξένος

ξένος στρατηγέω ἐπὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων

ξίφος

ξυλοκαβαλάριος

ξυστά, τά

ξυστάρχης

ξυστάρχης (ephebes)

ξύσταρχος

ξυστός (ὁ σύµπας)

ξύστρα

ὄγδοος λεγιὼν ὀγδόη Αὐγούστη

ὀε(τρανός)

ὀετρανός

οἰστός

ὀλυµπιονίκης

ὁµολογία

ὀξὺς σίδηρος

ὁπλ(ε)ίτης

ὅπλα

ὅπλα, τά

ὅπλα, τά (δι᾽ ὅπλων)

ὁπλείτης

ὁπλείτης (στρατηγός ὁπλειτῶν)

ὁπλῖται

ὁπλίτας

ὁπλίτης

ὁπλίτης στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὁπλιτῶν

ὁπλίτης, ἀγών

ὁπλιτικός τάξις

ὁπλοθήκη

ὁπλοµαχία

ὁπλοµάχοι

ὁπλοµάχος

ὁπλοµάχος (ephebes)

ὅπλον
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ὅπλον (hόπλα, τά)

ὅπλον (δι᾽ ὅπλων)

ὅπλον (ἐλαφρώτατος ἐν τοῖς ὅπλοις)

ὅπλον (ὅπλα ἐπιφέρω)

ὅπλον (στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων)

ὅπλον A

ὅπλον ἀγὼν ὅπλων

ὅπλον ἀριστεῖον

ὅπλον ἀρχιερεὺς δι᾽ ὅπλων

ὅπλον εἰκὼν γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ

ὅπλον ἐκκάθαρσις ὅπλου

ὅπλον ἐκφέρω ὅπλα

ὅπλον ἐπὶ τῶν ὅπλων

ὅπλον ἐπίχρυσον

ὅπλον λόγῳ καὶ ἔργοις καὶ ὅπλοις

ὅπλον µάχιµον

ὅπλον οἱ διὰ τῶν ὅπλων ἀγῶνες

ὅπλον ὅπλα ἐπιφέρω

ὅπλον ὅπλα πολεµιστήρια

ὅπλον στρατηγέω ἐπὶ τὰ ὅπλα

ὅπλον στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα

ὅπλον στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων

ὅπλον φιλοτειµησαµένῳ δι᾽ ὅπλων

ὅπλον χορηγέω ὅπλοις

ὅπλον χρύσωσις ὅπλου

ὁπλοφορέω

ὁπλοφόρος

ὁπλοφύλαξ (ἱππεύς)

ὀπτίων

ὀπτίων (πρίνκιψ)

ὀπτίων (τριάρες, ὠρδινᾶτος, πρίνκεψ, κοµίτων)

ὀπτίων (ὠπτίων) κοµίτ(ων)

ὀπτίων (ὠπτίων) κοµιτέσιος

ὀπτίων (ὠπτίων) ὀρδινᾶτος (ὠρδινᾶτος)

ὀπτίων (ὠπτίων) πρίνκεψ ὀπτίων

ὄργανον

ὀρδηνάριος

ὀρδινάτος (ὠρδινᾶτος) ὀπτίων ὀρδινᾶτος

ὀρθός

ὁρικός (φύλαρχος)

ὅρκος

ὀρνάµεντον

ὀροφυλακία

ὁροφυλακία

ὀροφύλαξ

ὁροφύλαξ

ὁροφύλαξ/ὀροφύλαξ

ὁστιάριος

οὐατρανός

οὐερεδάριοι
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οὐερεδάριοι: ἄλλοι

οὐέρνα ἱππεύς

οὐετ(ε)ρανός

οὐετερανός

οὐετρανικός

οὐετρανός

οὐετρανός (ἀπὸ β(ενε)φ(ικιαρίων))

οὐετρανός (βουλευτής)

οὐετρανός ἀπὸ βενεφικιαρίων

οὐετρανός ἐκ πραιτωρίου

οὐετρανός λεγεῶνος ιʹ Φρετηνσίας

οὐετρανός στρατευσάµενος

οὐετρανός τῶν ἐντίµως ἀπολελυµένων

οὐηξίλλιφαρ

οὐιγοῦλοι, οἱ

οὐιγούλων, σπεῖρα

οὐιξιλλάτιος

οὐιξίλλον (ἱερόν)

οὐιτρανός

Οὐλπία, εἴλη

Οὐοκόντιοι ἄλη Οὐοκοντίων

Οὐοκούντιοι εἴλη Οὐοκουντίων

οὐραγός

οὐρβάνη (σπεῖρα)

οὐρβανός

οὐρβανός (κολλήγιον οὐρβανῶν)

ὀφφικιάλιος

ὄχηµα (ἵππικον)

ὀχύρωµα

ὀχύρωσις

ὀψίκιον

ὀψίκιον χαρτουλάριος τοῦ Ὀ.

ὀψώνια

ὀψώνιον

π.π.

π(ε)ιρατικός (κίνδυνοι)

π(ραι)π(όσιτος)

π(ρειµι)π(ιλάρις)

παδαλιοῦχος

παιδευτής

παιδονοµέω

παιδονόµος

παιδοτριβέω

παιδοτρίβης

παιδοτρίβης (ephebes)

παλαισµοσύνη

παλαιστρ(ε)ίτης

παλαίστρα/παλέστρα

παλαιστρατ(ε)ιώτης

παλαιστρατιώτης
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παλαιστροφύλαξ

παλατῖνος

παλεστρατιώτης

πάλη

πάλος

πᾶλος

παλτοφόρας

πανάζωστος

πανκρατιαστής

πανκράτιον

πανοπλία

πανοπλία ἀριστεῖος πανοπλία

πανοπλικός: σκευὴ π.

παπυλιονάριος

παπυλιονάριος: τῆς στρατίας

παραγναθίς

παραδίδωµι

παράδοξος

παραιβάτης

παραιβατικός (λόχος)

παρακαθήµενοι. οἱ

παρακαθήµενος

παραλία

παραπέµπω

παράπλους

παραποµπή

παράσηµον

παρασκευή

παραστρατεύοµαι

παραστρατιώτης

παράταξις

παρατάσσοµαι

παραφυλακά

παραφυλακέω

παραφυλακή

παραφυλάκη

παραφυλακίτης

παραφύλαξ

παραφύλαξ: τῆς χώρας

παραφυλάσσω

παραφυλάττω

παραχειµασία

παρεµβολή

παρενοχλέω

παρεύτακτος

παρεφεδρεύω

Παρθικός, πόλεµος

παροπλ--

πατρίκιος

πέδδοι
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πεζάρχης

πεζικός

πεζικός (δυνάµεις)

πεζικός (δύναµις)

πέζοι

πεζός

πέζος

πεζός (πεζδός)

πεζός (πεζῶν δρόµος)

πεζός: µισθοφόρος

πεζός: πεζῶν τάξιες

πειθαρχέω

Πειραϊκοὶ στρατιώτης

πειρατής

πέλτα

πελταστάς

πελταστής

πελτάστης

πέλτη

πελτοφόρας

πελτοφόροι

πελτοφόρος

πένταθλον

πεντεκονταρχία

πεντηκόνταρχος

πεντηκόντορος

πεντηκοσιάρχης

πεντήρεις

πέρθω

περικεφαλαία

περιοδεία

περίοδος

περιπολαρχέω

περιπολάρχης/περιπόλαρχος

περιπόλαρχος

περιπόλιον

περίπολοι

περίπολος

περιτείχισµα

πέτασος

πιγκέρνης

πῖλος (ὑστερός)

πινκέρνης

πιρατικός, στόλος

πιστικός

πιστός/πιστή

πλ(ε)ιστονίκης

πλατύσηµος χιλίαρχος

πλατύσηµος, χειλίαρχος

πλατύσηµος: χειλίαρχος
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πλέω

πλήρωµα

πλοῖον

πλοῖον (ἄφρακτον)

πλοῖον (µακρόν)

πλοῖον (τεσσεράριον)

πλοῖον B/C (λῃστοφυλακικόν)

πολεµαρχέω

πολεµάρχης

πολεµαρχικός

πολεµαρχίω

πολεµάρχος

πολέµαρχος

πολεµέω

πολεµικός

πολέµιοι, οἱ

πολέµιος

πολέµιος (κοινός)

πολεµιστήριος

πολεµιστήριος ὅπλα πολεµιστήρια

πολεµιστής

πόλεµον, κατά

πόλεµος

πόλεµος (βαρβαρικοί)

πόλεµος (Γαλατικός)

πόλεµος (ἐν πολέµωι καὶ ἐν εἰρήναι)

πόλεµος (ἐνστάς)

πόλεµος (ἔρχοµαι ἐπὶ πολέµῳ)

πόλεµος (καταλύω)

πόλεµος (Κρητικός)

πόλεµος (Μαρµαρικός)

πόλεµος (ὁ ἐνστάς-)

πόλεµος (Πισιδικός)

πόλεµος (πόλεµος Μαρµαρικός)

πόλεµος Front

πόλεµος Δακικός

πόλεµος ἐν πολέµωι

πόλεµος Παλακικός

πόλεµος Παρθικός

πόλεµος Πισιδικός

πολιορκέω

πόλις (ἐπὶ τῆς πόλεως)

πολίτευµα

πολίτης στρατηγέω ἐπὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων

πολιτικός, στρατηγός

πορεῖον

πορθέω

πόρπη

ποτάµιος

ποτάµιος (τετρήρης)
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ποταµοφυλακία

πρ(ε)ιµιπιλάριος

πραίκων

πραιπόσιτοι, οἱ

πραιπόσιτος

πραιπόσιτος (λεγεώνων γ᾽ Γαλλικῆς καὶ α᾽ Ἰλλυρικῆς καὶ Ἐµεσηνῶν σαγιτταρίων)

πραιπόσιτος εἴλης σινγλαρίων

πραιπόσιτος κάστρων Τριµίθεως

πραιπόσιτος κωστωδιῶν

πραιπόσιτος πάγου

πραιπόσιτος σπείρας πρώτης Γαιτούλων

πραισίδιον

πραιτορία, σπεῖρα

πραιτοριανός

πραιτοριανός (ἱππεύς)

πραιτωριανός

πραιτωριανός (ἀπὸ πραιτοριανῶν)

πραιτωριανός (στρατιώτης ἠβοκᾶτος)

πραιτωριανός (στρατιώτης)

πραιτωριανός στρατιώτης

πραιτωριανός: στρατιώτης

πραιτώριον

πραιτώριον (ἱερόν)

πραιτώριον ἐπιµελητὴς πραιτωρίου

πραιτώριον/πρετώριον

πραιτώριος (πραιτωρία σπείρη ἕκτη--)

πραιτώριος (σλόλου (= στόλου) Μισηνένσις)

πραιτώριος (στόλος)

Πράσινος

πρεῖµα, λεγιὼν π. Ἰωβία

πρειµιπ(ε)ιλάριος

πρειµιπειλάρις

πρειµιπιλάριος

πρειµοπ(ε)ιλάριος

πρειµοπ(ε)ιλάριος (κράτιστος)

πρειµοπειλάριος

πρειµοπιλάριος

πρέκωρ

πρεποσιδίη

πρεπόσιτος

πρεσβευτάς

πρεσβευτάς Σεβαστοῦ καὶ ἀντιστράταγος

πρεσβευτὰς Σεβαστοῦ καὶ ἀντιστράταγος

πρεσβευτής

πρεσβευτής (καὶ) ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς (καὶ) ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής (Καίσαρος)

πρεσβευτής (Σεβ., λεγεῶνος)

πρεσβευτής (Σεβαστοῦ)

πρεσβευτής ἀντιστράτηγος
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πρεσβευτὴς ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος Σεβαστοῦ

πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεβαστοῦ

πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεβαστοῦ

πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος τῶν Σεβαστῶν

πρεσβευτής λεγιῶνος δεκάτης Φρετένσεως

πρεσβευτής λεγιῶνος ε’ Μακεδονικῆς

πρεσβευτής π, ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής πρεσβευτὴς ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής πρεσβευτὴς αὐτοκράτορος ἐπαρχειῶν Λυκίας Παµφυλίας

πρεσβευτής πρεσβευτὴς αὐτοκράτορος λεγιῶνος γʹ Γαλλικῆς

πρεσβευτής πρεσβευτὴς καὶ ἀ.

πρεσβευτής πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεβαστοῦ

πρεσβευτής πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής Σεβαστοῦ

πρεσβευτής Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής Σεβαστῶν ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς Σεβαστῶν ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής τῶν Σεβαστῶν καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής: κράτιστος π . τῆς Ἀσίας.2

πρεσβευτής: π. (καὶ) ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής: π. αὐτοῦ καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής: π. καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής: π. καὶ ἀντιστράτηγος Σεβαστ(οῦ/ῶν)

πρεσβευτής: π. καὶ ἀντιστράτηγος Σεβαστοῦ

πρεσβευτής: π. Σεβαστὸς ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής: π. Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος

πρεσβεύω

πρέσβυς

πρεσβύτεροι

πρετεξτᾶτος (ἱππικός)

πρετωριανός

πρετώριον

πρηµιπῖλος

πρηµιπῖλος (στρατευσάµενος ἐκ τών--)

πρίγκιψ/πρίνκιψ

πρίγκιψ/πρίνκιψ (ὀπτίων)

πριµηκήριος

πριµικέριος

πριµικήριος οἰκονοµίας

πριµικῆρις

πριµιπειλάριος

πριµιπιλάριος

πριµιπιλάριος (ἀπὸ πριµιπιλαρίων)

πριµιπῖλος

πριµοπειλάριος
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πριµοπιλάριος

πρίνκεψ ὀπτίων

πρίνκεψ, ὀπτίων

πρινκιπάλιος (στρατιώτης ἱππέων)

πρινκίπια

πρίνκιψ

πρίνκιψ ὀφικίου

πρίωρ

προβοκάτορ

προβοκάτωρ

πρόδροµος

προκοπή

προκόπτω

προµαχέω

πρόµαχοι

προµάχοις, ἐν

πρόµαχος

προµαχών

προµουτίων

Πρόνοια (warship)

προνοµή

πρόοδος

πρόραρχος

προσδόκιµος

προσδροµή

προσδροµή ἱππέων

προσπεριτ(ε)ιχισµός

πρόσταγµα

πρόσταγµα: µέγιστον

πρόσταξις

προστάτης (εἰρήνης)

προστάτης εἰρήνης

προτήκτωρ

προτήκτωρ ἀπὸ προτήκτορος

προτήκτωρ/πρωτήκτωρ

προτίκτωρ

προύρρα

προφεύκτους (praefectus)

προφυλακή

πρύµνα

πρωθήβης

πρῶιρα

πρωιρατεύω

πρωιράτης

πρῳράτης

πρωρεύς

πρωταγωνιστέω

πρωτέγγραφος

πρωτέφηβος

πρώτη
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πρωτηκτώρ: ἀπὸ πρωτηκτόρων ἔπαρχος βεκούλων

πρωτοέπαρχος

πρωτόπαλος

πρῶτος (ἅστατος)

πρῶτος ἔφηβος

πρῶτος στρατηγός

πρωτοσπαθάριος

πρωτοσπαθάριος (βασιλικός)

πρωτοστατέω

πρωτοστάτης

πρωτοστράτωρ

πυγµή

Πυθικός

πυκτεύω

πύλη

πυλώριον

πυλωρός

πυργοποΐα

πύργος

πυριάλωτος

πυρόκαυσις

πυρρίχα/πυρρίχη

πυρρίχα/πυρρίχη (κύκλια τᾶι πυρρίχαι)

πυρρίχη

Ρʹ (ἑκατοντάρχης)

ῥαβδοῦχος

ῥαβδοφόρος

Ῥαουεννάτιος ἔπαρχος τοῦ στόλου Ῥαουεννατίου

ῥεγεωνάριος (ἑκατόνταρχος)

ῥείπη

ῥείπη δοὺξ τῆς ῥείπης

ῥηγιωνάριος

ῥητιάρι(ο)ς

ῥητιάριος

ῥιπάριος

ῥιτιάρις

σ(ο)υσστροτευµένοι

Σαβείνου (σπεῖρα)

σαγγιτάριος

σαγίον(11)

σαγιττάριοι (Ἐµεσηνοί)

σαγιττάριοι (Ἐµεσηνῶν)

σαγιτταριός

σαγιττάριος

σαγιττάριος (Ἰλλυρικῆς καὶ Ἐµεσηνῶν)

σάκος

σαλπιγκτής

σάλπιγξ

σαλπικτής

σάλπινξ

50



σαλπιστής

σαλτ(ου)άριος

σαλτάριος

σαλτουάριος

σάρισ(σ)α

σαστήρ

σαύνιον

Σεβαστός πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεβαστοῦ/ῶν

Σεβαστός πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ/ῶν ἀντιστράτηγος

Σεκουνδανοί, οἱ

σεκουνδαρούδης

σεκούτωρ

σέξτα δεκιµάνος

Σεουηριανὴ Ἀλεξανδριανή (sc. λεγιών)

σεσηµειοµένοι τάξεις

σηµαία

σηµαιαφόρος

σηµέα

σηµεαφόρος

σηµεαφόρος/σηµιαφόρος

σηµεία

σηµεία, ἡ

σηµειαφόρος (σηµηαφόρος)

σηµεῖον

σηµεῖον (βασίλειον)

σηµεῖον βασίλειον

σηµεῖον βασίλειος

σηµεοφόρος

σηµιαφόρος

σηµιαφόρος -λεγεῶνος ιβ’

σησκουπ]λικάριος

σιγγ(ουλάριος)

σιγνίφερ

σίγνιφερ

σιγνιφέροι/σιγνιφέραι

Σιδηρά, λεγεὼν ἕκτη

σιδηροκόντρα

σίδηρος, ὀξύς

σιµισσάλιοι

σινγλάριος

σινγουλάριοι ἱππεῖς

σινγουλάριος

σινγουλάρις

σινγουλάρις (ἱππεύς)

σιταρχέω

σιταρχία

σιτηρέσιον

σιτοµετρέω

σιωπή

σκ(ο)υτάριος
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σκ(ο)υτάριος (Μαῦροι σκυτάριοι)

σκᾶπτρον

σκᾶπτρον ἐπαρχείας

σκευᾶς

σκεύας

σκευή: πανοπλική

σκευή: στρατιωτική

σκηνίτης

σκηνοποιΐα

σκῆπτρον

σκοπά

σκοπιά

σκοπός

σκορπιών

σκουβίτωρ

σκριβανδάριος (βοηθός)

Σκῦθαι Ἰουστινιανοί

Σκυθική (λεγεών)

σκύλα

σκῦλα, τά

σλόλος (= στόλος) (πραιτώριος Μισηνένσις)

σουµµαρούδης

σουπληµέντα, τά

σπ(ε)ῖρα αʹ Ἀπαµηνῶν

σπ(ε)ῖρα ιγʹ Ἱσπανή

σπ(ε)ῖρα Σαβείνου

σπαθάριος

σπαθάριος (βασιλικός)

σπαθάριος βασιλικός

σπαθαροκανδιδᾶτος

σπαθαροκανδιδᾶτος (βασιλικός)

σπάθη

Σπανοί

Σπανοί (σπείρη Σ.)

σπείρα

σπεῖρα

σπείρα - γ’ Βρακάτη

σπεῖρα (Κυπρία)

σπεῖρα or σπεῖρη

σπεῖρα or σπεῖρη α᾽ Λυσιτανῶν ἱππική

σπεῖρα or σπεῖρη α᾽ Οὐλπία Γαλατῶν

σπεῖρα or σπεῖρη β᾽ Ἰτουραίων

σπεῖρα or σπεῖρη οὐιγούλων

σπεῖρα or σπεῖρη οὐρβάνη

σπεῖρα or σπεῖρη πραιτορία

σπεῖρα or σπεῖρη Σαβείνου

σπεῖρα or σπεῖρη Φλαυία

σπεῖρα α’ Βωσποράνη

σπεῖρα αʹ Παννωνίων ἱππικὴ παλαιά

σπεῖρα Ἀντωνινιανή (?)
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σπεῖρα Αὐγούστα

σπείρα Β--

σπείρα βʹ Θρᾳκῶν

σπεῖρα βʹ Κλαυδία

σπείρα βʹ Σπανῶν εὐσεβὴς πιστή

σπεῖρα δ’ Ῥετῶν

σπείρα δʹ Ῥετῶν

σπεῖρα δευτέρα Κλαυδία

σπεῖρα δευτέρα Φλ. Νουµίδων

σπεῖρα εʹ Κλαυδιανή

σπείρα ἕκτη πραιτωρία

σπείρα Θρᾳκῶν

σπεῖρα ια’ οὐρβανή

σπεῖρα οὐιγούλων

σπεῖρα πραιτωρία

σπεῖρα πρώτη Γαιτούλων

σπεῖρα πρώτη Κιλίκων

σπείρα πρώτη Οὐλπία Ἀφρῶν ἱππικὴ έν Ἀλεξανδρείᾳ

σπεῖρα πρώτη Οὔλπια Ἀφρῶν ἱππικὴ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ

σπείρα πρώτη Ῥαιτῶν

σπείρα Φλώρου

σπεῖρα: Αὐγούστη

σπεῖρα: ἔπαρχος σπείρης

σπεῖρα: πρώτη Γερµανῶν

σπειράρχης

σπείρη

σπείρη Α’ Σπανῶν

σπείρη αʹ Βωσπορανή

σπείρη Ἀθοειτῶν Ἀντωνινιανή

σπείρη Αὐγούστη

σπείρη Βρακαραυγουστανῶν

σπείρη Δαµασκηνῶν

σπείρη ἔπαρχος σπείρης

σπείρη ἔπαρχος σπείρης Ἰτουραίων

σπείρη Ἱσπανῶν

σπείρη Σπανῶν πρώτη

σπεκλάτωρ

σπεκλάτωρ (ποντικός)

σπῖρα αʹ Κυρηναϊκή

σπῖρα Αὐγούστη

σπονδάς ἄγειν

σταδιοδρόµος

στάδιον

σταθµός

σταρταγέτας

σταρτός

στασιάζω

στασίαρχος

στατιονάριος

στατιών
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στάτιων

στατιών (θεοῦ Πρόβου)

στατιώνα

στατιωνάριος

στατιωνάριος: ὁ κατὰ καιρὸν στατιονάριος

στεγνοποιέοµαι

στεγνοποιΐα

στεφανεῖται

στέφανος

στέφανος ποικίλος χρυσοῦς

στέφανος τειχικός

στέφανος τιχικός

στεφανόω

στίχα

στολάρχης

στόλος

στόλος (πραιτώριος Μισηνῶν)

στόλος (πραιτώριος)

στόλος (Συριακός)

στόλος ἔπαρχος στόλου

στόλος ἔπαρχος τοῦ στόλου Ῥαουεννατίου

στραδιώτης λεγιῶνος Ἀπόλλωνος (πόλεως) Ἄνω

στρατ--

στρατ(ε)ία

στρατ(ε)ία (ἀπὸ στρατιῶν)

στρατ(ε)ία (ἀτέλεια--)

στρατ(ε)ία (πάνδηµος)

στρατ(ε)ία (ὑπερόριος)

στρᾶτα

στραταγέω

στραταγέω τῶ Σεβαστῶ

στραταγία

στρατάγιον

στραταγός

στραταγός (διὰ πέντε ἐτέων)

στραταγός (ἐκ πάντων)

στραταγός (ἐν τῶι πέραν)

στραταγός (ἐπὶ τὰν χώραν)

στραταγός (ἐπὶ τᾶς ἐν τᾶι νάσωι χώραν)

στραταγός (ἐπὶ τᾶς ἐν τῶι πέραν χώρας)

στραταγός (ἐπὶ τᾶς χώρας (τᾶς ἐν τᾷ νάσῳ)

στραταγός (τᾶς πόλιος)

στραταγός (ὕπατος)

στραταγός ἀνθύπατος Ῥωµαίων

στραταγός αὐτοκράτωρ

στραταγὸς Ῥωµαίων

στραταγός τῶν Ρωµαίων

στραταγός: ἐπὶ τῆς χώρας

στραταγός: ὕπατος

στρατάρχης
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στράταρχος

στρατε(ύ)ω

στρατεία

στρατεία (καταλύω)

στρατεία (στρατία)

στρατεία (ὑπερόριος)

στρατεία ἀπὸ στρατείαν

στρατεία ἀπὸ στρατείας

στρατεία ἱππική

στρατεία καταλύω στρατείαν

στρατεία: ἀπὸ στρατείαν

στρατεία.2 (στρατία)

στρατεύµα

στράτευµα

στράτευµα (βαρβαρικόν)

στράτευµα (ἱερόν)

στράτευµα (µήτηρ στρατευµάτων)

στράτευµα (πεζικόν)

στράτευµα ἱερὰ στρατεύµατα

στράτευµα µήτηρ κάστρων καὶ στρατευµάτων

στρατεύµατα, ἱερά

στρατεύµατα: ἱερά

στρατεύοµαι

στρατεύοµαι: Ἀθηναίων οἱ στρατευόµενοι Ῥαµνοῦντι

στρατευόµενοι

στρατευόµενος

στρατευσάµενος (ἐν πραιτωρίῳ)

στρατεύω

στρατεύω (οὐετρανός στρατευσάµενος)

στρατεύω (στρατεύοµαι)

στρατεύω/οµαι

στρατηγεῖον

στρατηγέτης

στρατηγέω

στρατηγέω (ἐπὶ τὰ ὅπλα)

στρατηγέω (ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας)

στρατηγέω B

στρατηγέω ἐπὶ τὰ ὅπλα

στρατηγέω ἐπὶ τῶν ξένων

στρατηγέω ἐπὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων

στρατηγέω κατὰ πόλιν

στρατηγέω, τῆς ἐπαρχείας

στρατηγέω: Λυκίων

στρατηγία

στρατηγία (τῆς Χερσονήσου καὶ τῶν κατὰ τὴν Θρᾴκην τόπων)

στρατηγία (τοῦ νοµοῦ)

στρατηγία νυκτερινή

στρατηγία πρώτη

στρατηγία: Δενθηλητική

στρατηγία: Οὐσδικησική
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στρατηγική (═ praetoria)

στρατηγικός

στρατηγικός στρατηγικὴ ἐξουσία

στρατηγικός: ὑψηλοτάτη στρατηγικὴ ἐξουσία

στρατήγιον

στρατηγός

στρατηγός -οπύργου

στρατηγός (of nome)

στρατηγός (ἀναρ(ρ)τηθείς)

στρατηγός (ἀνθύπατος)

στρατηγός (Ἀπρηνῶν)

στρατηγός (Ἀστικῆς περὶ Πέρινθον)

στρατηγός (ἐν Αρσηῳ)

στρατηγός (ἐν τῷ πέραν)

στρατηγός (ἐπὶ Ἐφεσοῦ, τῶν κατὰ Ἔφεσον τόπων)

στρατηγός (ἐπὶ Καρίας)

στρατηγός (ἐπὶ τὴν χώραν)

στρατηγός (ἐπὶ τῆς χώρας)

στρατηγός (ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας)

στρατηγός (ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας)

στρατηγός (ἐφ’ Ἑλλησπόντου)

στρατηγός (Καρίας καὶ Λυδίας, τῶν κατὰ Ἐφέσου τόπων)

στρατηγός (Νοµάδων)

στρατηγός (ὁ ἐν Αλλυδοις)

στρατηγός (ὁπλειτῶν)

στρατηγός (πολιτικός)

στρατηγός (πρῶτος)

στρατηγός (Ῥωµαίων)

στρατηγός (Ῥωµάων (sic))

στρατηγός (τῆς Θηβαΐδος)

στρατηγός (τῆς παραλίας)

στρατηγός (τοῦ Διοπολίτου)

στρατηγός (τοῦ ὑπαίθρου, ἐπὶ τῆς πόλεως)

στρατηγός (ὕπατος, Ῥωµαίων)

στρατηγός (ὕπατος)

στρατηγός (ὑπὸ τοῦ δήµου χειροτονηθείς)

στρατηγός Ἀθιουτικῆς

στρατηγός Ἀνατολικῶν

στρατηγός ἀνθύπατος

στρατηγὸς ἀνθύπατος

στρατηγός Ἀνχιάλου καὶ Σελλητικῆς καὶ Ῥυσικῆς

στρατηγός Ἀστικῆς περὶ Πέρινθον

στρατηγός αὐτοκράτωρ

στρατηγὸς αὐτοκράτωρ

στρατηγός αὐτοκράτωρ ὑπέρτατος

στρατηγός βασιλικός

στρατηγός Βιολητικῆς

στρατηγός βισ

στρατηγός Δενθελητικῆς πεδιασίας

στρατηγός διὰ βίου
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στρατηγός διὰ νυκτὸς στρατηγός

στρατηγός Δονθηλητικῆς πεδιασίας

στρατηγός Δρησαπαϊκῆς

στρατηγός ἐκ πάντων, ἐπὶ τὴν χώραν, εἰς τό πέραν

στρατηγός Ἑλλαδικῶν

στρατηγός Ἑλλάδος

στρατηγός ἐν Ἀρσείῳ

στρατηγός ἐπ᾽ Ἐλευσῖνος

στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα

στρατηγός ἐπὶ τὴν παραλίαν

στρατηγός ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας

στρατηγός ἐπὶ τὴν χώραν

στρατηγός ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παραλίαν

στρατηγός ἐπὶ τῆς εἰρήνης

στρατηγός ἐπὶ τῆς προσχώρου

στρατηγός ἐπὶ τῆς χώρας

στρατηγός ἐπὶ τοὺς ὁπλ(ε)ίτας

στρατηγός ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας

στρατηγὸς ἐπὶ τοὺς ὁπλίτης

στρατηγός ἐπὶ τῶν ξένων

στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλον

στρατηγός ἐπὶ τῶν ὅπλων

στρατηγός ἐπὶ τῶν πόλεων τῶν Ἰώνων

στρατηγός ἐπὶ τῶν τόπων

στρατηγός ἐπὶ Χερσονάσου

στρατηγός Ζηκουλήσης

στρατηγός Ζραϊκῆς

στρατηγός Θουκυσιδαντικῆς

στρατηγός Θρᾴκης

στρατηγός καὶ ἐπιστάτης τῆς πόλεως

στρατηγὸς καὶ ἐπιστάτης τῆς πόλεως

στρατηγός κατὰ πόλεµον

στρατηγός Καταονίας

στρατηγός νοµάδων

στρατηγός ὁ δικαιοδοτῶν µεταξὺ Ῥωµαίων καὶ ἀλλοεθνῶν

στρατηγός ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολείταις δικαιοδοτῶν

στρατηγός ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολίταις δικαιοδοτῶν

στρατηγός Ὀλυνθίας

στρατηγός Ῥοιµηλητικῆς

στρατηγός Ῥωµαίων

στρατηγός Σ-- καὶ Ἀσουτικῆς

στρατηγός σ, διὰ νυκτός

στρατηγός Σηλητικῆς ὀρεινῆς

στρατηγός στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὁπλιτῶν

στρατηγός Συρίας καὶ Φοινίκης

στρατηγός τῆς παραλίας

στρατηγός τῆς πόλεως

στρατηγός Τύλου καὶ Νήσων

στρατηγός τῶν κατ᾽ Ἑλλήσποντον τόπων

στρατηγός τῶν κατὰ Κυρήνην τόπων
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στρατηγός τῶν περὶ τὴν Ἀνχίαλον τόπων

στρατηγός τῶν περὶ τὴν Ὀδησσὸν τόπων

στρατηγός ὕπατος

στρατηγὸς ὕπατος

στρατηγός: ἀνθύπατος

στρατηγός: Ἀνχιάλου καὶ Σελλητικῆς καὶ Ῥυσικῆς

στρατηγός: δήµου Ῥωµαίων

στρατηγός: ἐκ στρατηγῶν

στρατηγός: ἐκ στρατηγῶν πρῶτος στρατηγὸς τῆς πόλεως

στρατηγός: ἐπὶ Καίσαρος

στρατηγός: ἐπὶ Καρίας

στρατηγός: ἐπὶ τῆι χώραι

στρατηγός: ἐπὶ τῆς χώρας

στρατηγός: ἐπὶ τῶν ὅλων

στρατηγός: ἐπὶ τῶν ὅπλων

στρατηγός: ἐπὶ χώρας

στρατηγός: ἐφήβων

στρατηγός: λαµπρότατος

στρατηγός: νοµάδων

στρατηγός: περὶ Ἀνχίαλον

στρατηγός: τῆς Ἐρυθρᾶς καὶ Ἰνδικῆς θαλάσσης

στρατηγός: τῆς νήσου

στρατηγός: τῶν κατὰ Κύπρον

στρατηγός(10)

στρατηγός(τῆς παραλίας)

στρατηλάτας

στρατηλάτης

στρατηλάτης (ὕπατος)

στρατηλάτης: ἐνδοξότατος

στρατηλάτης: ἐνδοξότατος καὶ πανεύφηµος ἀπὸ ἐπάρχων καὶ ὑπάτων καὶ 
στρατηλάτης

στρατηλατιανός

στρατηλάτος

στρατιά

στρατία (εἰστρατία)

στρατιά ἀπὸ στρατιᾶς

στρατιά σύγκλητος

στρατιὰ σύγκλητος

στρατιά/στρατιή

στρατιά/στρατιή (Συηναία)

στρατιή

στρατίη

στρατίη (ἐσθλή)

στρατιή πρώτη οὐρβανή

στρατίη: ἱερά

στρατιο(ύ)της

στρατιότης

στρατιοτικός (ὀνκία)

στρατιούτας

στρατιτωτικός: σκευή
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στρατιῶται

στρατιώτης

στρατιώτης (βίαρχος)

στρατιώτης (ἔπαρχος στρατιωτῶν)

στρατιώτης (ἱππεύς)

στρατιώτης (ἰστρατιώτης)

στρατιώτης (λεγεωνάρι(ο)ς)

στρατιώτης (λεγεῶνος ζ᾽ πιστῆς)

στρατιώτης (ληγιῶνος τρεισκαιδεκάτης Διδύµης)

στρατιώτης (νουµέρου Τρετίον̄)

στρατιώτης (πραιτωριανός)

στρατιώτης (σλόλου = στόλου)

στρατιώτης (σπείρης Σαβείνου, κεντυρίας---)

στρατιώτης (στρατιούτης)

στρατιώτης (τῶν κατὰ καιρὸν δούκων)

στρατιώτης ἐπίτροπος

στρατιώτης ἱππέων πρινκιπάλιος

στρατιώτης λεγεωνάρις

στρατιώτης οἱ ἀποτεταγµένοι στρατιῶται

στρατιώτης πραιτωριανός

στρατιώτης σπείρης Δαµασκηνῶν

στρατιώτης τέρτη Κυρνακέ

στρατιώτης: γεννεότατοι

στρατιώτης: πραιτωριανός

στρατιωτικά

στρατιωτικά ταµίας τῶν στρατιωτικῶν

στρατιωτικὰ χρήµατα

στρατιωτικὰ, δῶρα

στρατιωτικά, τά

στρατιωτικόν, δῶρον

στρατιωτικόν, τό

στρατιωτικός

στρατιωτικός (ταµίας τῶν--)

στρατιωτικός: δαπανήµατα

στρατιωτικός: λεγεον͂ες

στρατολογέω

στρατολογία

στρατόπεδα µήτηρ Σεβαστοῦ καὶ στρατοπέδων καὶ συνκλήτου καὶ πατρίδος

στρατόπεδα, ἱερά

στρατοπεδάρχης

στρατοπεδάρχης λεγεῶνος

στρατοπεδεία

στρατοπεδία

στρατόπεδον

στρατόπεδον (µητὴρ τῶν ἀνικήτων στρατοπέδων)

στρατόπεδον (Ῥωµαϊκόν)

στρατόπεδον(10)

στρατός

στρατός, Ἰουδαικός

στρατοῦ ἀριστεῖον
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στράτωρ

στράτωρ (ἀποστράτορος)

στράτωρ βασιλικός

στράτωρ/στράτορ

στροταγέω

στροταγός

στροτειία

στροτεύοµαι

στροτεύω

συβίνη

συβίνης, ἀργυροῦς

Συηναία, στρατιά

συµµαχέω

συµµαχία

συµµαχία/συνµαχία

συµµαχικός

συµµαχικός (--ἀργύριον)

συµµαχικός: ἀργύριον

συµµαχίς (πόλις)

συµµαχίς: Ἀθεναίον

σύµµαχοι, οἱ

σύµµαχος

σύµµαχος (Ῥωµαίων)

σύµµαχος Ῥωµαίων

συµµερίτης (πελτάστης)

συµµορία

συµπερίπολοι

συµπερίπολος

συµπλέω

συµπλέω: Ἀθηναίων οἱ συνπλεύσαντες

συµπολεµέω

συναγωνίζοµαι

συνβίωσις

συνβολήτρα

συνεφηβεύω

συνέφηβοι

συνέφηβος

συνεφοδεύω

συνηγέµων

σύνθηµα

συνκοµάσιος

συνκυνηγής

συνµάχοµαι

σύνµαχος

σύνοδος- ἡ σύνοδος τῶν πρώτων φίλων καὶ χιλιάρχων καὶ περὶ τοὺς βασιλέας 
µαχαιροφόρων ρµηʹ

συνοπλᾶς

συνστρατεύοµαι

συνστρατευόµενοι

συνστρατεύω
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συνστρατεύω (συνστρατεύοµαι)

συνστρατεύω (συστρατεύοµαι)

συνστρατηγός

συνστρατιώτης

συνστρεµµατάρχης

συνταγµατάρχας

συνταγµατάρχας ἐπὶ τῶν ξένων

συνταγµατάρχης

συντάξις

σύνταξις

σύνφρουρος

συνφύλαξ

συνωρία

συνωρίς πωλική

συνωρὶς πωλικός

Συριακὴ κλάσση

Συριακὸς στόλος

σύσκανοι

σύσσιτοι

σύσσιτος

συσστρατιώτης

συστρατεύοµαι

συστρατευσάµενος

συστρατεύω

συστρατηγός

συστρατιώτης

συστρατιώτης: γεννεότατοι

συστρατιώτης: ἴδιοι

σύστρεµµα

συστρεµµατάρχης

συστρεµµατάρχης (ephebes)

σφαιριστήριον

σφαιρίστρα

σφαιροµαχία

σφενδονάω

σχαστηρία, ἡ

σχοινιά

σχοινιαία

σχολαί

σχολάριος

σχολάριος: καὶ µαγίστερ δρακώνων

σωµατοφύλαξ

σώρακος

σωτήρια

σωφρονιστής

σωφρονιστής (ephebes)

σωφρωνιστής

τ(ε)ίρων

ταβουλάριος

ταγά

61



ταγεύω

τάγµα

τάγµα: Θρᾳκικόν

τάγµα: Ἰταλικόν

ταγµατάρχης

ταγός

τακτικά, τά

τακτικός

τακτικός διδάσκαλος τῶν τακτικῶν

ταλανταρχέω

ταµίας

ταµίας καὶ ἀντιστράτηγος

ταµίας τῶν στρατιωτικά

ταµίας τῶν στρατιωτικῶν

ταξιαρχέω

ταξίαρχος

τάξις

τάξις (ἔξω τάξεων)

τάξις (ἔξωτ.)

τάξις: ἰδία

τάξις: ὁ τῆς τάξεως ἐπίτροπος ὑµῶν

τάξις: πεζῶν

τάξις: σεσηµειοµένοι τάξεις

Ταραντῖνοι

τάσσοµαι

τάσσοµαι (ταγέντες)

τάσσοµαι τεταγµένος

τάσσοµαι ὑπὸ βασιλέα

τάσσω

τάσσω οἱ τεταγµένοι ἐπὶ τῆι ἄκραι

τάσσω τασσόµενοι

τάσσω τεταγµένος

τάσσω: ὁ τεταγµένος ἐπὶ τῆς πόλεως

τάσσω: ὁ τεταγµένος ἐπὶ τῶν πραγµάτων

τάσσω: οἱ στρατιῶται οἱ τεταγµένοι ἐπὶ τῆι ἄκραι

τάσσω: τεταγµένον ἐπὶ τῶν ἀκροφυλακίων

τάσσω: τεταγµένος ἐπὶ τῆς πόλεως

τάσσω: τεταγµένος ἐπὶ τῶν πραγµάτων

τάττοµαι

τάττω

τάττω (οἱ τεταγµένοι)

τάττω (τεταγµένοι στρατιῶται)

τάττω τεταγµένοι τῶν πολιτῶν

Ταυριανή (εἴλη)

ταχυναυτέω

τέθριππος

τειρωνολογέω

τείχη, τά

τειχίζω

τειχικὸς στέφανος
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τειχοποΐα

τειχοποῖαι, οἱ

τειχοποιεία

τειχοποίης

τειχοποϊκά

τειχοποιός

τεῖχος

τέλος

Τεντυρευταί

Τερτιοδαλµατεῖς, οἱ (numerus)

Τερτιοδαλµατοί

τέσσαρες ἄνδρες: τεσσάρων ἀνδρῶν ὁδῶν ἐπιµελητής

τεσσεράρι(ο)ς

τεσσεράριον (πλοῖον)

τεταγµένοι, οἱ

τεταγµένοι, οἱ (ἐπὶ τῶν τόπων)

τεταγµένος, ἐπὶ

τετάρτας ἐπὶ δέκα (phratria)

τετάρτη λεγεών

τετράδαρχος

τετραπυργία

τετράρχης

τέτραρχος

τετρήρης

τετρήρης (ποτάµιος)

τεχνείτης ἔπαρχος τεχνειτῶν

τηβεννοφόρος

τήρων

τιµάω τετειµηµένος δόρατι καθαρῷ

τιρωνᾶτος

τὸ ἐν Ζµύρνῃ ὅπλον

τὸ ἐν Περγάµῳ ὅπλον

τὸ Παναθηναίων ὅπλον

τοιχιοποιός

τόνος

τοξάρχης

τόξαρχος

τοξεία

τόξευµα

τοξεύω

τοξικόν (βέλος)

τόξον

τόξον (διφάλετρον)

τοξοσύνη

τοξότας

τοξότης

τοξότης (Ἀ(ν)τωνιανός)

τοξότης (τοχσότης)

τόπος

τόπος: ὁ κατὰ τόπον ἑκατόνταρχος
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τοποτηρητής (τριβοῦνος)

τορκουᾶτοι σιµισσάλιοι

τόρµα (Μαρίνι)

τούβικες

τουρµάρχης

τουρµάρχης τῶν Ἀνατολικῶν

τοχσεύς

Τραλείς

τρέφω

τρέχω

τριακάς

τριακατιαρχέω

τριακατιάρχης

τριακάτιοι

τριακάτιοι, οἱ

τριακοντάρχης

τριακοντόριον

τριακόντορος

τριαρές, ὀπτίων

τριαστής

τριβοῦνος

τριβοῦνος (λεγιῶνος)

τριβοῦνος <(tribunus)>: µικρός

τριβοῦνος <(tribunus)>: τοῦ ἀριθµοῦ

τριβοῦνος Βαλεντινιανηνσιουµ

τριβοῦνος Κοπριθέως

τριβοῦνος λεγιῶνος

τριβοῦνος πραιτωριανός

τριβοῦνος πραιτωριανῶν

τριεροποιοί

τριετεῖς, οἱ

τριετέρρην

τριηµιολία

τριηµολία

τριηραρχέω

τριηραρχία

τριήραρχος

τριήραρχος (στόλου πραιτωρίου Μισηνῶν)

τριήραρχος: ἀπὸ τριηράρχων

τριήρης

τριηρίτης

τρίκροτος

τριπ]λικάριος

τρίσκαλµος

τριτείρην

τριτήρην

τροπαῖον

τρόπαιον

τροπεοῦχος

τροχός
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τύρµη

τύρµη Γαΐου Ἑσπερίου

τῶν ἐντίµως ἀπολελυµένων

υἱὸς ἡγεµόνος

ὕλη

ὑλωρός

ὑπ(ερ)ασπιστής

ὕπαιθροι

ὕπαιθρον (or -ος)

ὕπαιθρος

ὑπαντάω

ὑπαρχία

ὕπαρχος

ὑπασπιστής

ὑπατεία

ὑπατεύω

ὑπατεύω (ὑπατεύοντος τῆς ἐπαρχίας)

ὑπατεύω: τῆς ἐπαρχείας

ὑπατία

ὑπατική

ὑπατικός

ὑπατικός: κράτιστος

ὑπατικός: λαµπρότατος

ὑπατικός: µεγαλοπρεπέστατος κόµης καὶ ὑπατικός

ὕπατος

ὕπατος (στρατηλάτης)

ὕπατος ἀπὸ ὑπάτων

ὕπατος Ῥωµαίων

ὕπατος, στρατηγός

ὕπατος: ἀπὸ ὑπάτων

ὕπατος: ἀποδεδειγµένος

ὕπατος: κόµης καὶ ὕπατος

ὕπατος: στρατηγὸς ὕ.

ὕπατος: στρατηγὸς ὕ..8, 20

ὑπενάντιος

ὑπερασπιστής

ὑπέρµαχος

ὑπερόριος

ὑπερόριος (στρατεία)

ὑπερόριος, στρατεία

ὑπεφήβαρχος

ὑπηρεσία

ὑπηρετέω

ὑπηρέτης

ὑπηρετικόν

ὑπογραµµατεύς

ὑπογυµνασίαρχος

ὑποδεκαδάρχης

ὑποζάκορος

ὑποζώµατα
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ὑποιππάρχης

ὑποκοσµήτης

ὑποοπλοµάχος

ὑποπαιδοτριβέω

ὑποπαιδοτρίβης

ὑποπαιδοτρίβης (ephebes)

ὑποστράτηγος

ὑποσωφρονιστής (ephebes)

ὑποτάσσω: οἱ ὑποτεταγµένοι

ὑποτάσσω: ὑποτεταγµένοι

ὑποτάττω

ὑποτριήραρχος

ὑποφυλακέω

ὑποφυλακία

ὑποφυλακία: τοῦ Λυκίων ἔθνους

ὑποφύλαξ

ὑσµίνη

φαβρικάρ(ε)ις

φαβρικήσιος

φαβρικίσιος

φάβριξ (ἱερά)

φαλαγγιάριοι: νούµερος Φαλαγγιαρίων

φαλαγγίτης

φάλαγξ

φαµιλία

φαµίλια

φαµιλία (µονοµάχων)

φαµίλια (µονοµάχων)

φαµιλία µονοµάχων

φαρατρίτας

φαρέτρα

φαρετρίτας

φαρετριτής

Φαρνάκης λεγεὼν δʹ Σκυθικὴ καὶ Φαρνάκου

φάρος

φεδερᾶτος

φεδρᾶτος

φέροπλος

φιλία

φιλοκύνηγος

φίλοπλος

φιλοπονία

φίλος: οἱ πρῶτοι φ.

Φίρµη: λεγεὼν Φλάουια Φίρµη

Φλαβιάλιοι

Φλαβιάλιοι: ἄλλοι

Φλαόα, ἄλη

Φλαούια: λεγεὼν Φλάουια Φίρµη

φοιδερᾶτος

φονεύω
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φόρος

φοσσᾶτοι, οἱ

φραγµός

Φραιτησία

Φρεντησία λεγεών ιʹ Φρεντησία

Φρετενσία ιʹ (λεγεών)

φρορός

φρουµεντάριος

φρουµεντάριος (κεντυρίων)

φρουµεντάριος Αὔγουστος

φρουρά

φρουρά ἐπὶ τῆς φρουρᾶς

φρουρά/φρουρή

φρουραρχέω

φρουραρχία

φρουράρχος

φρούραρχος

φρούραρχος (or-έω)

φρουρεῖον

φρουρέω

φρούριον

φρούριον ἐπὶ τὴν φυλακὴν τοῦ φρουρίου

φρούριον: τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια

φρουρός

φρώριον

φυλακά

φυλακεῖον

φυλακή

φυλακή (τᾶς πόλιος)

φυλακή (τῆς χώρας)

φυλακή (τοῦ χωρίου)

φυλακή ἐπὶ τὴν φυλακὴν τοῦ φρουρίου

φυλακή ἡιρηµένοι ἐπὶ τῆι φυλακῆι

φυλακή τῆς χώρας

φυλακίς

φυλακίτης

φυλακίτης (ἐπιστάτης τῶν--)

φυλακτήριον

φύλαξ

φυλαρχέω

φύλαρχος

φύλαρχος (ὁρικός)

φυλάσσω

χ(ε)ιλιαρχέω

χ(ε)ιλιάρχης (or -ος)

χ(ε)ιλιάρχης (or -ος) (σπείρας πρώτης Κιλίκων)

χ(ε)ιλίαρχος

χ(ε)ιλίαρχος (λεγεῶνος α᾽ Βοηθοῦ)

χ(ε)ιλίαρχος (λεγιῶνος ζ᾽ πείας φιδήλεως)

χ(ε)ιλίαρχος (λεγιῶνος πρώτης Ἰταλικῆς)
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χ(ε)ιλίαρχος (λεγιῶνος--)

χ(ε)ιλίαρχος (πλατύσηµος λεγιῶνος τετάρτης Φλαουίας)

χ(ε)ιλίαρχος (πλατύσηµος)

χ(ε)ιλίαρχος (σπείρης οὐιγούλων, οὐρβάνης, πραιτορίας)

χ(ε)ιλίαρχος (τρίς)

χ(ε)ιλίαρχος λεγεῶνος γʹ Γαλλικῆς

χ(ε)ιλίαρχος λεγεῶνος κβʹ Δηιοτεριανῆς

χ(ε)ιλίαρχος λεγιῶνος

χ(ε)ιλίαρχος λεγιῶνος -λεγιῶνος αʹ Μινερβίας εὐσεβοῦς πιστῆς

χ(ε)ιλίαρχος λεγιῶνος (δίς)

χ(ε)ιλίαρχος σπείρης

χαλκεόλογχος

χάραξ

χειλιαρχεία

χειλιαρχία

χειλίαρχος

χειλίαρχος - λεγεῶνος δ’Σκυθικῆς

χειλίαρχος λεγεῶνος

χειλίαρχος λεγεῶνος δʹ

χειλίαρχος λεγιῶνος ιβ’ Βωσπορανῆς

χειλίαρχος λεγιῶνος ὀγδόης Αὐγούστης

χειλίαρχος σπείρης - οὐιγούλων

χειλίαρχος σπείρης ια’ οὐρβανῆς

χειλίαρχος σπείρης πραιτωρίας

χειριστής

χιλάρχος

χιλιαρχέω

χιλιαρχία

χιλίαρχοι

χιλίαρχος

χιλίαρχος εἰλῆς τῆς αὐτῆς (i.e. Ἡρακλιανῆς)

χιλίαρχος λεγεῶνος γʹ Γαλλικῆς

χιλίαρχος πλατύσηµος

χιλίαρχος: λεγεῶνος εʹ Μακεδονικῆς

χιλίαρχος: οἱ πρῶτοι φίλοι καὶ χιλίαρχοι καὶ περὶ τοὺς βασιλεῖς µαχαιροφόροι

χιλίαρχος: πλατύσηµος λεγεῶνος δωδεκάτης Κεραυνοφόρου

χιτών

χλαµύς

χορηγέω

χόρτη Β’ Γαλατῶν

χρυσόασπις

χρυσοφόρος

χώρ(τη) (αʹ Φλ. Νουµιδῶν ἐν Πέργ(ῃ))

χώρα στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρας

χωρίον

χώρτα: πρώτη Γερµανῶν

χώρτη - πρώτη λεγιῶνος

χώρτη -ςιʹ

χώρτη (α’ or I Λυσιτανῶν /-τανῶροµ)

χώρτη (αʹ Φλ. Νοιµιδῶν ?)

68



χώρτη (β᾽ Φλαβία Βρυττανῶν)

χώρτη (ἑνδεκάτη ὀρβανή)

χώρτη αʹ Λουσιτανῶν

χώρτη αʹ Μ--

χώρτη αʹ Σεβαστή Κυρανεική

χώρτη αʹ Σεβαστή Κυρανεϊκή

χώρτη αʹ Σεβαστός/ή Κυρανεική

χώρτη βʹ Ἰτυραίων

χώρτη Κυρηναϊκή ἀνείκητος

χώρτη πρείµα Κιλίκων

χώρτη πρώτη Αὐγούστη Κυρηναϊκή

χώρτη πρώτη Κυρηναϊκή

ὠρδι(νάριος)

ὠρδι(νᾶτος)

ὠρδινάριοι

ὠρδινάριος (ἑκατοντάρχης λεγιονάριος--)

ὠρδινᾶτος, ὀπτίων

ὤρος

ὠφελία
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