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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΛΕΞΙΛΟΓΙΩ ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

Ή έρευνα, την οποίαν έπεχειρήσαμεν εν τ ώ λεξιλογίω της Χρονικής Συνόψεως 
τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή 1, περιέλαβε 1) τάς λέξεις, αί όποΐαι δέν άνεγρά-
φοντο εις το Λεξικον της 'Αρχαίας Ελληνικής τών Liddell - Scott - Jones καΐ 
εις το Supplement αύτοΰ, και 2 ) πάντα τα ονόματα — ουσιαστικά και ε π ί θ ε τ α — , 
ρήματα και επιρρήματα, τά περιλαμβανόμενα εις το χρονογραφικον τοΰτο Ιργον 
του Μανασσή 2. 
" Η δ η το τμήμα, το άφορων εις τάς μη μεμαρτυρημένας αρχαίας λέξεις, έδημο-
σιεύθη είς προηγούμενον τόμον του μετά χείρας περιοδικού 3 , εν φ εκείνο, το 
όποιον περιλαμβάνει τά ρήματα, δημοσιεύεται άλλαχοΰ. 
'Ενταύθα παρουσιάζομεν τά ονόματα — ουσιαστικά και επίθετα — τής Χρονικής 
Συνόψεως. Ταΰτα ανέρχονται είς 4242 καί έχουν καταγραφή ύφ' ημών είς ενα 
εκαστον τών τύπων ως συναντώνται εν τή έκδόσει Bekker. Έ κ τούτων σημειουν-
ται δι* αστερίσκου δσα δέν μαρτυροΰνται είς το Λεξικον Liddell - Scott - Jones 
καί είς το Supplement αύτοΰ. 

1) Τόσον δια τον συγγραφέα Κωνσταντινον Μανασσήν όσον καί δια το έργον αύτοΰ, τήν 
Χρονικήν Σύνοψιν, ίδέ G. Μ ο r a ν c s i k, Byzantinoturcica, τόμος I, Die Byzantinischen 
Quellender Geschickte der Türkvölker, 2α ^κδοσις, Βερολϊνον 1958, σ. 353-356 καί 
Μ. E. C o l o n n a , Gli storici Bizantini dal IV al XV secolo, Napoli 1956, 
σ. 78 — 81. Δια τάς μετά ταύτας κυριωτέρας μελετάς επί της Χ. Σ., τάς οποίας ημείς έδη-
μοσιεύσαμεν, ίδέ : Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Ή Χρονική Σύνοψις Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή καί 
ή Επιτομή Ιωάννου του Ζωναρά, Νέον 'Αθήναιον 4 (1963) 3—20. Τ ο υ α ύ τ ο ΰ , Ό 'Αθη
ναϊκός κώδιξ 1207 της Χρονικής Συνόψεως Κ. του Μανασσή, Πλάτων 15 (1963) 71—86. 
Τ ο υ α ύ τ ο ϋ , L,'édition critique de la «Chronique» de Manassès, Actes du Xlle 
Congrès International des Études Byzantines II (1964) 373—377. Τ ο υ α ύ τ ο ΰ , 
'Αναμνήσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είς τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου του Μα
νασσή, Πλάτων 17 (1965) 186—192. Τ ο υ α ύ τ ο ϋ , Ή ακουστική μετρική τοϋ δεκαπεντα
συλλάβου έν τή Χρονική Συνόψει Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή, Πλάτων 19 (1967) 315 — 327. 
Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Eine Handschriït aus Cypern der Chronik des Konstantinos Manasses, 
Πρακτικά τοΰ Ιου Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, Β', 1972, σ. 121—141. Τέλος άναγράφομεν δτι 
είς τα εκδοθησόμενα Mélanges M. Richard δημοσιευθήσεται ημετέρα μελέτη ύπό τον τίτλον 
Zu eliminierende Handschriften der Chronike Synopsis des Konstantinos Manasses. 
ΈπΙ τής Χ. Σ. ίδέ επίσης Κ. K r u m b a c h e r , Geschichte der Byzantinischen Lit te-
ratur, Μόναχον 18972, σ 376—380. 

2) ΈπΙ τής γλώσσης τής Χ. Σ. άναφέρομεν δτι, καθ* δσον γνωρίζομεν, δέν υπάρχει ιδιαι
τέρα μελέτη, άλλα παραπέμπομεν είς το έν τέλει τής εκδόσεως Βόννης Index Gramma-
ticus, το όποιον έν σ. 288—300 αναγράφει πλούσιον το εύρετήριον λέξεων τής Χ. Σ. Έν τφ 
περιοδικφ Άθηνα 67 (1964) 10—17 έδημοσιεύθη μελέτημα τοΰ Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , υπό τον 
τίτλον «Τα είς άρχης -άρχος (ρήμ. -αρχώ) παρά Μανασσή», περιέχον λέξεις τής κατηγορίας 
ταύτης μετά εξηγήσεων καί παραπομπών είς το κείμενον τής Χ, Σ. 

3) Ό δ. Α α μ ψ ί δ ο υ, Το Λεξιλόγιον τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή έν τή Χρονική 
Συνόψει, Πλάτων 23 (1971) 254—277, 



- 2 0 -

Ακόμη, ώς τούτο έγένετο καΐ είς το προηγούμενον δημοσίευμα ημών, χορηγείται 
δια τάς αύτας λέξεις καΐ περαιτέρω ενδειξις, εάν ύπάρχη μνεία τούτων εις τα 
δύο εν Ελλάδι κυρίως γνωστά Λεξικά τών Μ. Κωνσταντινίδου καΐ Δ. Δημη
τράκου. *0 αναγνώστης θα παρατήρηση δτι το Λεξικον Κωνσταντινίδου έλαβε 
μεγάλως υπ' 8ψιν το κείμενον της Χρονικής Συνόψεως καΐ δτι ακόμη το Λεξικον 
Δ. Δημητράκου έχρησιμοποίησε τά προ αύτοΰ δημοσιευθέντα λεξικά τόσον της 
αρχαίας δσον και της μεσαιωνικής καϊ νεωτέρας Ελληνικής ι . Κατωτέρω παρέ-
χομεν εξηγήσεις δια τάς ύφ' ημών χρησιμοποιουμένας βραχυγραφίας : 

L. S. : Greek - English Lexicon by Henry George Liddell, Robert Scott and Henry 
Stuart Jones, 9η εκδοσις, Όξφόρδη 1953 και Supplement, 'Οξφόρδη 1968. 

Κ : Henry G. Liddell καΐ Robert Scott, Μέγα Λεξικον τής Ελληνικής Γλώσ
σης, μεταφρασθέν εκ τής * Αγγλικής εις την Έλληνικήν υπό Ξενοφώντος 
Μόσχου, διά πολλών δέ βυζαντινών ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν 
καί εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου. "Εκδοσις αϊ. Σιδερής», 
Αθήναι 1907 

Δ : Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικον Ολης τής Ελληνικής γλώσσης, 'Αθήναι 1958 
Μ : Κωνσταντίνου Μανασσή, Χρονική Σύνοψις δια στίχων, έκδοσις Βόννης 1837 
[Κ] : δεν ανευρίσκεται εν τω Λεξικω Κωνσταντινίδου 
[Δ] : » » » » » Δημητράκου 
KM : Κ παραπέμπει είς Μ 
ΔΜ : Δ » » » 
ΚΑ : Κ παραπέμπει είς κείμενον άρχαιότερον του Μ 
ΔΑ : Δ » » » » » » 
ΚΝ : Κ » » » νεώτερον » » 
ΔΝ : Δ » » » » » » 

Δια τον χαρακτηρισμον Α καί Ν εις τα Λεξικά Κ καί Δ ελάβομεν υπ' δψιν 
τάς παρεχομένας υπό τών Λεξικών τούτων χρονίας δια τους εκάστοτε συγγρα
φείς, εκ τών οποίων παραλαμβάνονται χωρία εις το εκάστοτε λήμμα. 
ΚΑ KM : Κ παραπέμπει εις κείμενον άρχαιότερον του Μ καί εις Μ 
ΔΑ ΔΜ : Δ » » » » » » » » » 

άναφ. : αναφέρει, -ουν 
γραπτ. : γραπτέον 
κ. : και 
παράδ. : παράδειγμα 
παραπ. : παραπέμπει, -ουν 
στ. : στίχος 

ΟΙ εντός παρενθέσεως αριθμοί δηλοΰν τον στίχον, δπου εκαστον όνομα απαντάται 
έν Μ. Τά μετά Κ καί Δ εντός παρενθέσεως αναγραφόμενα διά πλαγίων στοι
χείων ευρίσκονται είς τά είρημένα Λεξικά. Επίσης διά πλαγίων στοιχείων ανα
γράφονται οί τυχόν διάφοροι τύποι, υπό τους οποίους λημματογραφεΐται το 
Ονομα είς τά Λεξικά L. S., Κ καί Δ. Αί ήμέτεραι παρατηρήσεις σημειουνται 
εντός αγκυλών. 

1) Δια τοϋτο δέν έπεχεφήσαμεν νά άνατρέξωμεν καί είς παλαιότερον εκδοθέντα λεξικά, 
ώς είς Σ τ . Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η , Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων èv τοϊς έλληνικοϊς λεξικοϊς, 
'Αθήναι 1900 καί Ε. Α. S o p h o c l e s , Greek lexicon of the Roman and Byzan
tine Periods, 1870, άνατυπωθέν μετά ταΰτα. 
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άβατος, άβάτοις (1064) 
αβοήθητος, αβοήθητος (6616) 
άβουλος, άβουλος (6162) 
*άβροκόσμητος, άβροκόσμητον (5776) KM, Δ(μσν.) 
αβρός, αβρός (4259), άβρον (167,862), αβρούς (3684), αβρά (1159), άβράς 

(595), άβράν (4993) 
*άβρόσιτος, άβρόσιτον (5935) KM, ΔΜ(μον.) 
*άβροστόλιστος, άβροστόλιστον (3838) KM, Δ(μαν.) 
*άβροτράπεζος, άβροτράπεζον (3372) KM, Δ(μσν.) 
άβροχίτων, άβροχίτωνα (5627) 
άβυσσος, αβύσσους (44, 4928, 5034) 
αγαθοεργία, άγαθοεργίαις (3479) 
αγαθός, αγαθός (2849), άγαθοις (985, 3454), αγαθόν (2732, 5769), αγαθών 

(487, 4623, 5714), άγαθάς (2690, 6361), τάγαθά (5548) 
*άγαθότροπος, άγαθοτρόπους (5608) KM, Δ(μσν.) 
άγαλμα, άγαλμα (1433), αγάλματα (489) 
άγαλματίας, άγαλματίας (6689) 
αγάπη, αγάπη (3167), άγάπην (1288) 
άγγελος, άγγελος (658,1053), αγγέλων (1067, 2750), αγγέλους (303,4669) 
άγγος, άγγος (5135, 6357) 
άγελαΐος, άγελαΐος (2543) 
άγελάρχης, άγελάρχην (4241) 
άγελαρχία, άγελαρχίας (2328, 6020) 
αγέλαστος, άγελάστοις (5086) 
αγέλη, αγέλης (1484, 2953), άγέλας (1316) 
αγενής, αγενή* (3668) 
άγεννής, άγεννεΐς (4309) 
άγερωχία, άγερωχίαν (6408) 
αγέρωχος, αγέρωχος (662, 6162) 
άγιος, άγιων (4666) 
άγιστεία, άγιστείαν (5085) 
αγκάλη, άγκάλαις (4314, 5068, 5528) 
άγκιστρον, αγκίστρου (6610) 
αγκύλη, άγκύλην ( 1641 ) 
άγκυλότοξος, άγκυλοτόξους (5489) 
άγλαόδενδρος, άγλαοδένδρου (4540) 
άγλαόκαρπος, άγλαοκάρπου (90) 
άγλαόμορφος, άγλαόμορφος (2599) 
*άγλαοφύτευτος, άγλαοφύτευτον (4260) KM, ΔΜ 
άγνεία, άγνείας (2578, 2631), άγνείαν (2772) 
άγνόημα, άγνόημα (6158) 

άγνοια, άγνοιας (4951), αγνοία (1611), άγνοιαν (335) 
άγνόε, άγνάς (1571) 
αγορά, αγοράς (1829, 2219), άγορ£ (2207, 3874) 
άγορανόμος, άγορανόμος (2007) 
άγρα, άγραν (4906) 
•άγριοβάρβαρος, άγριοβάρβαρον (4350) KM, [ Δ ] 
*άγριογνωμοσύνη, άγριογνωμοσύνης (4477) KM, Δ(μσν. ) 
*άγριόδους, άγριόδους (302) [ Κ ] , [Δ] 
*άγριόθροος, -ους, άγριόθρουν (6009), άγριοθρόοις (6198) KM, Δ{μαν.) 
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άγριόθυμος, άγριόθυμος (3536, 4446), άγριόθυμον (4043) 
*άγριοκάρδιος, άγριοκαρδίων (3763) KM, Δ(μσν.) 
*άγριόκεντρος, άγριόκεντρος (4634) KM, [Δ] 
*άγριόπνοος, -ους, άγριόπνους (3776), άγριοπνόου (4040, 4185) KM, Δ{μΰν. ) 
άγριος, άγριος (4293, 4809, 5143, 5360, 6562), άγριον (5523), άγριοι (5513), 

αγρίων (5432), άγρίοις (1351, 2406), αγρία (3018), άγρίαν (3733) 

άγροικος, άγροίκων (1610) 
αγρός, αγροί (3699), αγρών (166), άγροΐς (1852), αγρούς (3718) 
άγρυπνος, άγρυπνος (5899) 
άγρωστις, άγρωστις (4630, 6410) 
άγυια, άγυιαΐς (5116), αγυιάς (4036) 
*άγχεσίμαχος, άγχεσιμάχους (5490, 6288) [ Κ ] , [ Δ ] 
άγχίνοια, άγχινοίας (3688) 
άγχίνοος, -ους, άγχίνους (4052, 6388) 
άγχινούστερος, άγχινουστέρους (2559) 
αγχόνη, αγχόνη (2461) 
αγώγιμος, άγωγίμων (4877) 
αγωγός, αγωγοί (5731), αγωγούς (4313, 5071, 6265) 
αγωνιστής, αγωνιστής (4920) 
αδαής, αδαή (6251) 
άδάμας, άδάμας (4897, 6581), αδάμαντα (3566) 
άδεια, αδείας (1308), άδειαν (643) 
αδέκαστος, αδέκαστα (5002) 

αδελφή, αδελφή (2573), αδελφής (1394), αδελφή (3498), άδελφήν (2479) 
άδελφιδοΰς, άδελφιδοΰς (1832), άδελφιδουν (1469) 
άδελφοκτονία, άδελφοκτονία (3832) 
αδελφοκτόνος, άδελφοκτόνον (362), αδελφοκτόνου (5869) 
άδελφόπαις, άδελφόπαις (3124, 3671), άδελφόπαιδος (2620), άδελφόπαιδα 

(3293, 6137) 

αδελφός, αδελφός (1567), άδελφον (361, 2091, 2378, 2420, 2458, 2481, 2583, 
2717, 2805, 2910, 5411), αδελφοί (2612), αδελφών (2795, 6129), άδελ-
φοΐν (6033), τάδελφω (1713, 2720) 

άδιαλώβητος, άδιαλώβητον (2772) 
αδικία, αδικίας (3437) 
άδικος, άδικον (3393), αδίκων (3144), άδίκοις (3414) 
άδικώτατος, άδικωτάτη (1775), άδικωτάτην (1711) 
αδίστακτος, άδιστάκτοις (1092) 
αδρά, άδραΐς (3961 ) 
άδυτον, άδυτων (6214) 
*άείβλαστος, άειβλάστων (189) KM, Α(μσν.) 
άείρυτος, άειρύτοις (6270) 
άειφυγία, άειφυγία (3829) 
άείφυλλοε, άείφυλλος (6277) 
άέκων, άέκων (3036, 4177), άέκοντα (4128), άεκουσών (6191) 
αελλα, άελλαι (5512) 
άελλόπος, άελλοπόδων (4061) 
άεροβάτης, άεροβάται (151) 
άεροδρόμος, άεροδρόμον (143, 410) 
αεροπόρος, αεροπόρους (2799) 
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άετιδεύς, άετιδεΐς (1068) 
αετός, αετός (160, 1068, 1546, 1855, 3429, 5262, 5840, 6597, 6610), άετου 

(2828), άετον (4290, 6476) 
άζυξ, άζυξ (2543), άζυγα (4251) 
άήρ, άήρ (5497), αέρος (153), αέρι (3316), αέρα (176, 209, 1856, 2111, 2114, 

4820, 5841) 

άθαλάττευτος, άθαλάττευτος (424) 
αθέατος, αθέατος (599), αθέατα (35) 
αθέμιτος, αθέμιτων (5731) 
*άθεσμοπραγία, άθεσμοπραγίας (4418) KM, Δ(μσν.) 
άθεσμος, άθέσμους (478) 
αθλητής, αθλητής (4896) 
άθλιος, αθλίου (6501), άθλιον (3159, 3996, 5101, 5552) 
άθόλωτος, άθολώτου (5645), άθόλωτον (2571, 4620) 
αθριξ, άτριχα (612) 
αθρόος, άθρόον, έπίρ. (5458, 5624) 
αίδέσιμος, αίδέσιμον (5220) 
αίδεσιμώτατος, αίδεσιμώτατος (2803) 
αιδώς, αίδοΰς (733, 1124), αίδώ (3563) 
αιθέριος, αίθέριον (4946) 
*αίθεροπόρος, αίθεροπόρον (250), αίθεροπόροις (5840) KM, Α(μαν.) 
αίθήρ, αιθέρος (2749), αιθέρα (1208) 
αίκία, αίκίαις (763, 773) 
αίλουρος, αίλουρους (499) 

αίμα, αίμα (1676, 3566, 4188, 5868, 5893), αίματος (676, 6713), αίματι (1974), 
αίματα (3618), αιμάτων (1233, 1235, 1335, 1680, 1720, 1932, 2060, 
2096,2287, 2403, 3107, 4619,5947, 6566), αίμασι(ν) (1375,1401, 
1827, 2388, 3222, 3703, 4626, 4745, 5974, 6508, 6565, 6578) 

αιματηρός, αιματηρός (4464), αίματηράς (6295) 
*αίματόβαπτος, αίματόβαπτον (3179) KM, Δ(μσν.) 
αίματοπότης, αίματοπότης (4322) [αίματοπώτης L. S.] 
αίματορρόφος, αίματορρόφοι (2475) 
αίματόφυρτος, αίματόφυρτοι (1416), αίματόφυρτα (3527) 
αίματοχαρής, αίματοχαρεΐς (4728) 
*αίματόχαρτος, αίματόχαρτον (2697) KM, Α(μσν.) 
αιμοβόρος, αίμοβόρον (4043) 
αίμοφόρυκτος, αίμοφόρυκτα (1417), αίμοφόρυκτοι (2063) 
αίμοχαρής, αίμοχαρών (5671) 
αίρεσις, αφέσεως (3017, 3818), αίρεσιν (828) 
αίσθησις, αισθήσεις (3561) 
αίσιος, αίσιον (5429) 

αισχροκέρδεια, αισχροκέρδειας (3098, 4859) 
αισχρός, αίσχρον (831, 2029, 2037, 2404), αισχρών (2332) 
αίσχρουργός, αίσχρουργών (5091) 
αισχύνη, αίσχύνην (326, 3912) 
αίτησις, αΐτησιν (3582) 
αιτία, αιτίας (1481), α'ιτίαν (1845, 4649) 
αίτίασις, αίτιάσεσι (1529) 
αίτιος, αίτιος (2433), αίτιον (1281) 
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αίχμαλωσία, αιχμαλωσία (847) 
αιχμή, αιχμή (3251), αί'χμήν (3194, 5881, 5996), αίχμάς (6392) 
αίχμητής, αίχμητάς (565, 3681, 4701, 6289) 
ακαθαρσία, ακαθαρσίας (3080) 
ακάθεκτος, ακάθεκτος (2493) 
άκαιρος, άκαιρον (2776, 4197) 
άκάμας, άκάμας (6581) 
άκαμπής, άκαμπεΐς (2148) 
άκαμπτος, άκαμπτος (1037), άκαμπτον (3147) 
άκανθα, άκανθα (6514), άκάνθης (4658), άκάνθη (4891, 5690), άκανθαν (339, 

4402, 4987), άκάνθαις (2643, 2756, 4633, 5599), άκανθας (6366) 
*άκανθοβελής, άκανθοβελής (4774) KM, Δ(μσν.) 
*άκανθόκεντρος, άκανθοκέντρω (5778) KM, Α(μσν.) 
άκανθυλλίς, άκανθυλλίδες (165) 
άκάρδιος, άκάρδιος (4970) 
άκάρπωτος, άκάρπωτον (5213) 
ακατάλυτος, ακατάλυτου (297) 
άκατος, ακάτων (4026), ακάτους (4056, 5661) 
άκεντρος, άκεντρα (202) 
*άκένωτος, ακένωτος (109) ΚΑ, Α(έκκλ-, νεώτ. κ. δημ.) 
ακέραιος, άκέραιον (2709) 
άκεσώδυνος, άκεσώδυνον (5369) 
άκίβδηλος, άκίβδηλος (224), άκίβδηλον (2631) 
ακμαία, άκμαίαν ( 5024) 
ακμή, άκμη (3608), άκμήν (962, 5983, 6621) 
άκμων, άκμων (5745), άκμονα (4925) 
ακοή, άκοαΐς (4432), άκοάς (1903, 3542, 5117) 
ακολασία, ακολασίας (479, 597, 4327) 
ακόλαστος, ακολάστου (5112), άκολάστοις (5039) 
άκουσα, άκουσαν (6627) 
άκρατοποσία, άκρατοποσίας (5036) 
άκρατοπότης, άκρατοπότης (2034, 3617, 5033) 
άκρατος, άκρατον (3602, 4372, 4436) 
ακρίβεια, ακριβείας (25) 
ακριβέστερος, άκριβέστερον, έπίρ. (4805) 
άκρίς, άκρίς (3771), ακρίδα (3761), άκρίσιν (3784) 
άκρόκομος, άκροκόμου (4801) 
άκρος, άκρον (2035, 2595), άκρω (1207), άκρων (927, 2156, 2335), άκοα (1837, 

2156, 2335), άκρας (4424) 
ακρόπολις, ακρόπολις (3551) 
άκροσφαλής, άκροσφαλής (5320) 
άκρότομος, άκρότομος ( 192) 
άκροχάλιξ, άκροχάλιξ (2034) 
άκρόχολος, άκρόχολος (1859, 3617) 
άκρώρεια, άκρώρειαν (5564, 5772) 
ακτή, άκταί (4016) 
άκτίς, ακτίνες (4353), ακτίνας (4623, 4901, 4950, 5613, 6305, 6687) 
άκύρωτος, άκύρωτα ( 1870) 
αλαζονεία, αλαζονείας (6201) 
άλαζών, αλαζόνα (1656) 
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άλαλος, άλαλου (3631) 
άλάστωρ, άλάστωρ (2758), άλάστορα (3598) 
άλγεινότερος, άλγεινοτέραις (1967) 
άλγος, άλγος (1957) 
άλεξάνεμος, άλεξανέμων (5528) 
άλεξίκακος, άλεξίκακον (3082) 
αλήθεια, αλήθεια (1327) 
αληθής, αληθής (5122), αληθές (1722, 2140, 5540) 
*άληθος, άλήθου [ϊσως γραπτ. άλυτου ή άληκτου εν Μ] (3627) [ Κ ] , [Δ] 
άλίκλυστος, άλικλύστους (907) 
άλίπλοος, -ους, άλίπλοον (1172), άλιπλόοις (2913) 
αλκή, άλκήν (4371 ) 
άλκιμος, άλκιμος (856, 1237, 2434, 366(3), άλκίμων (2564, 6725), άλκίμοις 

(3217), άλκίμους (4728) 
άλλεπαλληλία, άλλεπαλληλίας (5450) 

άλεπάλληλος, αλλεπαλλήλων (2746, 4721), άλλεπαλλήλοις (2322, 3308) 
*άλλοβλάστητος, άλλοβλαστήτων (6438) KM, ΔΜ (μσν., άλλοβλάστωτος) 
αλλογενής, αλλογενής (2890) 
αλλόγλωσσος, αλλόγλωσσος (2571), αλλόγλωσσοις (1353, 1361) 
αλλοδαπός, άλλοδαποις (392) 
άλλόθροος, -ους, άλλόθρους (2890) 
άλλοΐος, άλλοίοις (496) 
αλλόκοτος, άλλοκότω (1370), άλλόκοτον (495) 
αλλοπρόσαλλος, άλλοπρόσαλλον (3955, 6522) 
αλλότριος, άλλότριον (5585), αλλότριων (1632), άλλοτρίοις (832, 3109, 3319), 

αλλότριους (3068), άλλοτρίαν (6118), άλλοτρίαις (1896) 
αλλόφυλος, αλλόφυλος (6604), άλλόφυλον (1073), αλλοφύλους (5672) 
άλμη, άλμη (5140), άλμης (1223, 4814, 4874), άλμην (1088, 2649, 3779, 4543, 

4752, 4810, 5428) 
*άλμοποτίστρια, άλμοποτίστριαν (6405) KM, [ Δ ] 
αλόγιστος, αλόγιστα (2296) 
άλογος, άλόγοις (2802) 
άλουργίς, άλουργίδος (5598, 6591 ), άλουργίδα (4374) 
*άλουργόχροος, -ους, άλουργόχροον (262) [Κ], [Δ] 
άλοχος, άλοχον (6055), άλόχοις (5378) 
άλσος, άλσος (1159, 1573, 2850, 4260, 4264, 4627, 4771, 5714) 
άλυκτοπέδαι, άλυκτοπέδαις (6280) 
άλυτος, άλυτου (4435) 
αλωπεκή, άλωπεκήν (4078, 5506) 
άλώπηξ, άλώπηξ (254, 1548) 
άλώσιμος, άλώσιμον (6559) 
άλωσις, άλωσιν (1465, 1476) 
άμάλακτος, άμάλακτος (5336), άμάλακτον (3557) 
άμαλλοδέτης, άμαλλοδέταις ( 1853) 
άμαξοπληθής, άμαξοπληθεΐς (4816) 

*άμαξοτροχός, άμαξοτροχών (6427) KM, Α(μσν., άμα^ότροχος κ. άμαξοτροχος) 
άμαρτάς, άμαρτάδος (2713) 
αμαρτία, αμαρτίας (274) 
άμαυρός, άμαυρον (1408, 5795) 
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άμαχος, άμαχον (3004, 4150) 
αμβροσία, αμβροσίας (5583) 
*άμετάκλωστος, άμετάκλωστα (1145) KM, ΔΜ(μσν.) 
άμετρία, άμετρίαν (3223) 
άμετρόβιος, άμετροβίοις (6334) 
αμήχανος, άμήχανον (2499, 3686, 4960), αμήχανα (3773) 
αμιγής, αμιγές (2641, 2710) 
άμιλλητήρ, άμιλλητηρες (2269) 
άμιλλητήριος, άμιλλητηρίους (3208) 
άμίς, άμίς (2093) 
άμισθος, άμισθοι (4274) 
άμμος, άμμος (674), άμμον (1001, 2915) 
αμοιβή, αμοιβής (6704) 
*άμπελεργάτης, άμπελεργάτας (6708) KM, Δ(μσν.) 
*άμπελοκόμος, άμπελοκόμοις (6480) KM, Δ(μσν., νεώτ.) 
άμπελος, άμπελος (96), άμπελον (734, 4334) 
άμυνα, άμυναν (2513, 5539) 
άμύντωρ, άμύντορα (4842) 
άμφίον, άμφίοις (600, 6686, 6704) 
αμφίρροπος, άμφίρροπον (4582) 
αμφίστομος, άμφίστομον (3717) 
άμωμος, άμωμος (5771) 
αναβάτης, άναβάτην (1785) 
άναγαλλίς, άναγαλλίς (126), άναγαλλίδες (77) 
αναγκαίος, αναγκαίων (1246) 
ανάγκη, ανάγκης (5910), αναγκών (1015, 1019), άνάγκαις (5405) 
αναδρομή, άναδρομήν (6290) 
ανάθημα, ανάθημα (1731), αναθημάτων (1377) 
αναίδεια, αναίδειας (2894) 
αναιδής, αναιδής (4321), αναιδή (1471) 
άναίρεσις, άναίρεσις (3084), άναίρεσιν (2396) 
άναιρέτης, άναιρέτα (3953) 
άναιτίατος, άναιτίατος (3387) 
αναίτιος, άναιτίων (1972) 
άνάκανθος, άνάκανθα (-02) 
άνακήρυξις, άνακηρύξεσιν (5593) 
άνάκτορον, ανακτόρων (4416,6074), άνακτόροις (1719, 2008, 3302, 3869, 

3874, 4696, 5075, 5688) 
ανακωχή, ανακωχή (1379) 
άνάλυσις, άνάλυσιν (6329) 
άνάμνησις, άνάμνησιν (490) 
άνανδρος, άνανδρον (1258) 
άνανέωσις, ανανεώσεως (4568) 
άναξ, άναξ (2847, 4174, 5447, 5560, 6520), άνακτι (5574), άνακτα (1358, 

4048, 5537, 6602), άνάκτων (2329, 3123, 4114, 5527, 6149), άναξι 
(4280), ανακτάς (5589) 

ανάξιος, άνάξιον (615, 4131, 5789) 
άνάπαυσις, άνάπαυσιν (5970) 
άναπόμπιμος, άναπόμπιμος (3931, 5685) 
άνάριθμος, άναρίθμοις (3583) 
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άνάρρησις, άνάρρησιν (2398, 4223) 
άνασσα, άνασσα (5000), άνασσαν (5182), άνάσσας (6190) 
άναστρος, άναστρον (28, 42) 
ανατολή, ανατολών (927) 
άνδραγαθία, άνδραγαθίας (6712) 
*άνδραδελφόπαις, άνδραδελφόπαιδα (6148) KM, ΔΜ (μϋν. κ. νεώτ.) 
άνδράποδον, άνδραπόδων (5206) 
ανδρείος, ανδρείος (5706), ανδρεία (3448) 
άνδρία, άνδρία (5770), άνδρίαν (5906) 
ανδρικός, ανδρικών (2135) 
*άνδροδιώκτης, άνδροδιώκτης (6564) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άνδροκάρδιος, άνδροκαρδίου (1705), άνδροκαρδίοις (1271) KM, Δ (νεώτ.) 
άνδροκτασία, άνδροκτασίαι (1336, 1415, 5994), άνδροκτασίαις (2476), άνδρο-

κτασίας (479, 2059, 3182, 4621) 
*άνδρόνοος, -ους, άνδρόνους (5704) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άνδρόσπλαγχνος, άνδρόσπλαγχνος (5704) KM, Δ(μσν.) 
άνδροφθόρος, άνδροφθόρων (3198) 
άνδροφόντης, άνδροφόντης (6286) 
άνδρώδης, άνδρώδους (797, 5606), άνδρώδεις (3195), άνδρώδες (5748) 
*άνεμόπτερο<:, άνεμόπτερον (3652) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
άνεμος, άνεμος (93, 3776, 5950, 6182), άνεμον (6459), άνεμοι (6284), ανέμων 

(2290, 4847), άνέμοις (1460, 5445) 
άνεμοτρεφής, άνεμοτρεφές (5445) 
ανένδοτος, ανένδοτος (1037) 
άνεννόητος, άνεννόητον (45) 
άνεπιστήμων, άνεπιστήμοσι (6700) 
ανεπιτήδευτος, άνεπιτήδευτον (1163) 
άνέσιμος, άνέσιμον (5930), άνεσίμοις (5901) 
άνηκοΐα, άνηκοίας (762) 
άνήκοοΰ, άνήκοον (4454) 
άνήρ, άνήρ (536, 588, 1308, 1697, 1700, 1789, 1863, 1913, 2075, 2076, 2098, 

2134, 2434, 2571, 2594, 2841, 2865, 3001, 3087, 3427, 3806, 3845, 
3846, 3860, 3882, 4265, 4625, 5396, 5469, 5709, 6061, 6286, 6386, 
6388, 6667), ανδρός (622, 1688), άνδρΐ (740, 2503), άνδρα (863, 1240, 
1349, 1827, 1975, 2124, 2145, 2437, 2450, 2677, 2770, 2773, 2809, 
2829, 2831, 2883, 3040, 3213, 3472, 3489, 3497, 3499, 3596, 3624, 
3933, 4170, 4906, 4946, 5185, 5330, 5742, 5768, 5827, 5830, 5946, 
6054, 6231, 6331, 6512), άνδρες (1235, 1436, 4270, 4496, 6083, 6124, 
6127), ανδρών (2562, 3096,3861, 4601, 5323, 5494, 6725), άνδράσι(ν) 
(832, 1876, 2245, 3085, 4600, 4992), άνδρας (565, 632, 932, 1422, 
1627, 1636, 2179, 2825, 4297, 4401, 4599, 4701, 4985, 4988, 5489, 
5490, 5597, 5608, 6037, 6288, 6289) 

άνθος, άνθος (127, 4631, 5205, 5421), άνθη (115, 134, 1001), ανθών (207, 
215, 527, 4935), ανθέων (209) 

*άνθόχροια, άνθόχροια (129) KM, ΔΜ(μσν.) 
άνθρακίας, άνθρακίαν (1123, 4756) 
ανθρώπειος, ανθρωπείου (686) 
ανθρώπινος, άνθρωπίνης (2879), ανθρωπινή (2709) 
άνθρωποβόρος, άνθρωποβόρε (3249) 
ανθρωποκτονία, ανθρωποκτονίας (2403) 
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άνθρωπος, άνθρωπος (1237, 1948, 2362, 4324, 4689, 4726, 5095, 5289, 5361, 
5365, 5706, 6132, 6162), άνθρωπου (1675, 6552), άνθρώπω (4583), άνθρω-
πον (232, 235, 928, 1882, 3353, 4130, 4551, 6150, 6219), άνθρωπε 
(1849, 1956, 2101), άνθρωποι (5730, 6125, 6354), ανθρώπων (368, 419, 
456, 470, 472, 477, 494, 1862, 2096, 2231, 2294, 2747, 2863, 3312, 
3619, 3840, 4188, 4253, 4803, 5393, 5771, 6693), άνθρώποις (281, 475, 
1179, 1933, 2235, 2734, 2970, 3072, 3673, 3759, 3879, 5321, 5607), 
ανθρώπους (449, 3390, 3637, 4423) 

*άνθρωποφόντης, άνθρωποφόντης (3605) KM, ΔΜ(μ<η». ) 
άνικμος, άνίκμου (6342) 
άνίουλος, άνίουλος (3859), άνιούλων (1060) 
άνιπτόπους, άνιπτόποδα (5234) 
άνισος, άνισοι (2235) 
άνοια, άνοιαν (5106) 
ανοσία, άνοσίαν (4292) 
ανοχή, ανοχής (2284, 3609) 
ανταγωνιστής, άνταγωνιστήν (1814) 
ανταμοιβή, άνταμοιβήν (4173) 
αντάξιος, άντάξιον (5819) 
*άντενώπιος, άντενωπίοις (3725, 4075), άντενωπίους (3749) KM, ΔΜ(μσν.) 
αντιγραφή, άντιγραφήν (4914) 
άντίδουπον, άντίδουπα (4015) 
αντίμαχος, αντίμαχους (4369, 5660) 
αντιμισθία, άντιμισθίαν (4215) 
άντιπαράταξις, αντιπαρατάξεις (6382) 
*άντίπλοος, -ους, άντίπλουν (3652) ΚΑ, ΔΑ(μσν. ) 
άντιτυπία, άντιτυπίαν (345) 
άντίφθογγον, άντίφθογγα (5718) 
άντλος, άντλον (5258) 
άνυπεύθυνος, άνυπεύθυνον (1765, 3354) 
* ανυπόφορος, άνυπόφορον (2695), άνυποφόροις (4778) KM, ΔΜ(μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
ανώμαλος, ανωμάλου (4383), άνωμάλοις (4549) 
αξία, αξίας (1694), άξίαν (1696, 2866, 3364, 3880, 4166) 
άξιαφήγητος, άξιαφήγητον (1542) 
αξιόμαχος, αξιόμαχους (632) 
*άξιοπένθητος, άξιοπένθητον (4005) KM, Δ(μσν.) 
άξιος, άξιος (3628), άξιον (854, 3360, 3802, 4492, 5190, 5273, 6375, 6468) 
*άξιόσεπτος, άξιοσέπτων (4230, 5083) KM, Α{μσν.) 
άξιοτίμητος, άξιοτίμητον (2802) 
αξίωμα, αξίωμα (3883), αξιωμάτων (6715), άξιώμασι (6706) 
άξυλος, άξύλου (109) 
αόρατος, αόρατος (31, 599), άόρατον (415) 
απαθής, απαθούς (272), απαθή (5834) 
άπαιδευσία, άπαιδευσία (4125), άπαιδευσίας (3591) 
απαίσιος, απαίσιος (6546), άπαίσιον (4052) 
άπάλαμνος, άπάλαμνον (5104) 
*άπαλόβιος, άπαλόβιος (6692) KM, ΔΜ(μσν.) 
•άπαλόπνοος, -ους, άπαλόπνοος (208), άπαλοπνόοις (3928,4123,4871) KM, 

ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
*άπαλοπτέρυξ, άπαλοπτέρυξιν (6570) KM, ΔΜ(μσν.) 
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άπαλός, απαλός (4410, 5424), άπαλον (2293, 4964, 5537), απαλών (5397), άπα-
λοΐς (1535), απαλούς (215), άπαλήν (2556) 

*άπαλόψυχος, άπαλόψυχον (4130) KM, Δ(μσν.) 
άπαλόχροος, -ους, άπαλόχροοι (4012) 
απάνθρωπος, απάνθρωπου (359), άπάνθρωπον (2831, 3949, 4042) 
*άπανθρωπότατος, άπανθρωποτάτην (4444) [Κ], [Δ], [απάνθρωπος L. S. 

κ. συγκρ. — απάνθρωπος Κ κ. Δ ] 
άπαράκλητος, άπαράκλητον (371) 
άπαρκτίας, άπαρκτίας (5143) 
άπαρρησίαστος, άπαρρησίαστον (3410, 4193) 
απαρχή, άπαρχάς (350) 
άπατη, άπάτην (1428) 
*άπέγγονος, άπέγγονοι (440) ΚΑ, ΔΑ.(μτγν. κ. μσν.) 
άπεικόνισμα, άπεικονίσμασι (4776) 
απειλή, άπειλήν (299), άπειλαις (770, 1205, 3329, 5119), απειλών (6294), 

άπειλάς (776, 5391) 
*άπειράριθμος, απειραρίθμου (1266, 1368), άπειράριθμον (3764), απειρα

ρίθμους (951) Κ(Βυζ. ), ΔΜ(μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
άπείρατος, άπείρατος (6330), άπείρατον (4158), άπειράτους (1572) 
*άπειρόμαχος, άπειρόμαχον (6674) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άπειρομέριμνος, άπειρομέριμνον (6431) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άπειρόμετρος, άπειρομέτροις (6034) KM, Δ(μαν.) 
*άπειρόπλεθρος, άπειροπλέθρων (5879) KM, ΔΜ(μαν.) 
άπειρος, άπειρον (2630), άπείροις (1338) 
άπέκγονος, άπεκγόνοις (441) 
απελεύθερος, απελεύθερος (3088) 
άπεμπολητής, άπεμπολητής (4884), άπεμπολητά (3953) 
*άπεραντολεσχία, άπεραντολεσχίαν (3210) KM, ΔΜ(μον.) 
*άπερικόσμητος, άπερικόσμητος (31) ΚΝ, Δ{μαν. κ. νεώτ.) 
απέχθεια, άπέχθειαν (737) 
άπήμαντος, άπημάντους (1292) 
άπήχησις, απηχήσεις (5047) 
άπλετος, άπλετου (4810), άπλέτω (29), άπλετον (862, 3778) 
άπλόος, -ους, άπλους (3956) 
απόγονος, απόγονος (485) 
αποδημία, αποδημίας (1211) 
αποικία, άποικίαν (1619) 
άποίκιλος, άποικίλους (3959) 
απόκληρος, άπόκληρον (2614) 
άπόκοπος, άπόκοπος (5688), αποκοπών (5632) 
απόκρημνος, άποκρήμνοις (4071) 
άπόκρισις, άπόκρισιν (2884), αποκρίσεις (2875) 
άπόλαυσις, άπόλαυσιν (289) 
άπόνοια, άπόνοια (3535), άπονοία (655), άπόνοιαν (683), άπονοίας (3818, 3877) 
άπονος, άπονον (6530) 
άπορος, άπορον (2071), άπορους (6102) 
άποπτυστήρ, άποπτυστήρα (6153) 
άπόπτωμα, άποπτωμάτων (2710) 
άπόπτωσις, άπόπτωσιν (4364) 
άπόσιτος, άπόσιτον (6646) 
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άποσόβησις, άποσόβησιν (4645 ) 
αποσπάς, άποσπάδες (4815) 

αποστασία, αποστασίας (3914, 5475, 6050), άποστασίαν (3597, 4168, 4638, 
5944 ) 

αποστάτης, άποστάτην (2401) 
άπόφασις, άπόφασις (4025) 
άποφορά, άποφοράν (4895) 
άπραγμάτευτος, άπραγμάτευτον (167, 6530) 
άπραγμοσύνη, άπραγμοσύνη (6674) 
άπρακτος, άπρακτον (3005) 
άπρόσμαχος, άπρόσμαχος (5705, 5767) 
άπροσωπόληπτος, άπροσωπόληπτον (4833) 

απτερος, άπτέρω (6400), άπτέροις (4225), άπτέρους (1068,4974) 
άπτέρωτος, άπτερώτοις (6472) 
άπώγων, άπώγων (3859) 
απώλεια, απώλειας (604, 3551), άπωλεία (4218) 
άρά, άραΐς (363) 
αράχνη, αράχνης (1303, 4739) 
*άργοπορία, άργοπορίαν (4051) KM, ΔΜ(μσν., νεώτ. δημ.) 
*άργόπους, άργόπουν (3559) KM, ΔΜ(ΕΜ μσν. κ. νεώτ.) 
άργύρεος, άργυρέοις (3190) 
άργυρόηλος, άργυροήλων (6705) 
άργυρος, άργυρος (117), αργύρου (3090), άργυρον (4227, 4571, 5223) 
*άργυροσάλπιγξ, άργυροσάλπιγξ (2334) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άργυροχεύμων, άργυροχεύμων (6258) KM, ΔΜ(μσν.) 
αργυρώνητος, άργυρώνητον (2726) 
άρδεία, άρδείας (6262) 
άρεϊκός, άρεϊκον (1349, 2437, 3682), άρεϊκοί (1234), άρεϊκών (5494, 6669), 

άρεϊκούς (4729, 6640), άρεϊκάς (6043) 
αρειμάνιος, αρειμάνιους (565) 
αρετή, αρετής (387, 2889, 4279, 5772, 5841, 6120), άρετήν (2584, 4931, 5719), 

άρεταί (6095), αρετών (2198, 2199, 2757, 5717, 5768), άρεταΐς 
(4771, 6277) 

άρήν, άρνα (4704), άρνας (268, 3637, 4342) 
αριθμός, αριθμόν (1059, 1906, 4273) 
άριπρεπής, άριπρεπεΐς (1234) 
αριστερά, αριστερή (5103) 
άριστεύς, άριστευσιν (1304) 
*άριστοβουλία, άριστοβουλίαις (3140) ΚΑ, ΔΑ ΔΜ^πιγρ. κ. μσν.) 
άριστόνικος, άριστόνικος (3188) 
άριστος, άριστε (3398), αρίστων (1248, 2515) 
*άριστούργημα, αριστουργήματα (6724) Κ{Βνζ.), ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
*άριστουργία, άριστουργίαις (6359) [Κ], Δ (μσν.) 
άρκος, άρκοι (169) 
άρκτος, άρκτος (4446, 5687, 5862, 6208), άρκτοι (253), άρκτους (4119, 6477) 
άρκυς, άρκύων (4285, 6208), άρκυσιν (1323) 
άρκύστατος, άρκυστάτοις (3514) 
άρμα, άρματος (5028), άρματι (1043, 6332), αρμάτων (5055, 5937) 
άρματηλάτης, άρματηλάτας (1042) 
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*άρματηστροφία, άρματηστροφίαν (5167) [Κ], [Δ], [άρματοστροφία KM, ΔΜ] 
άρματόκτυπος, άρματόκτυπον (6041) 
*άρματοστρόφος, άρματοστρόφοι (3207), άρματοστρόφων (5067), άοματοστρό-

φοις(2030, 5035) KM, ΔΜ(μσν) 
άρνίον, άρνίον (788) 
άροτρεύς, άροτρευσι (2544) 
άρουρα, άρουρα (4977), άρούρης (3833), άρουραν (4036), άρούραις (4404), 

άρούρας (226, 348, 404, 1375) 
αρπαγή, άρπαγήν (1185, 1210, 3407), άρπαγαΐς (480) 
άρπαγμα, άρπαγμάτων (3144, 4619) 
άρπακτήρ, άρπακτήρες (6124), άρπακτήρων (3312) 
αρραγής, άρραγεΐ (6558), αρραγή (3538) 
άρρενόφρων, άρρενόφρονος (6226) 
*άρρενωπότης, άρρενωπότητος (6498), άρρενωπότητα (1274) KM, ΔΜ{μσν. χ. νεώτ.) 
άρρεπέστατος, άρρεπέστατον (2147) 
άρρηκτος, άρρηκτος (878, 2923), άρρήκτοις (3943) 
άρρην, άρρην (2941), άρρενος (2937 ), άρρενα (1623), άρρενες (2598), αρρέ

νων (2579 ; 5991, 6171), άρρεσι (2603), άρρεν (746, 1797) 
*άρρητουργός, άρρητουργοΐς (5043) KM, ΔΜ(μσν.) 
άρρυτίδωτος, άρρυτίδωτον (2350) 
άρτιγενής, άρτιγενους (4857) 
*άρτίκυκλος, άρτίκυκλος (112) KM, ΔΜ(μσν.) 
αρτιμελής, αρτιμελές (147) 
άρτιτόκος, άρτιτόκων (1581), άρτιτόκους (268) 
άρτίφυτος, άρτίφυτον (2291, 5430) 
άρτος, άρτον (1854, 1855, 1857, 5585, 5586) 
αρχαιολογία, αρχαιολογίας (9) 
αρχή, αρχή (2668), αρχής (10, 534, 692, 708, 800, 852, 876, 906, 1311, 1319, 

1652, 1837, 1928,1946, 2077, 2278, 2311, 2323, 2418, 2429, 2431, 2435, 
2460, 2466, 2532, 2830. 2959, 3800, 4106, 4129, 4179, 4310, 4364, 4384, 
4540, 4597, 5030, 5531, 5575, 5604, 5613, 5727, 5825, 6058, 6089, 6134, 
6169, 6328,6349, 6367, 6378, 6402, 6409, 6134, 6627, 6632,3639), αρχήν 
(278, 474, 644, 688, 829, 920, 939, 1/65, 1817, 2031, 2052, 3133, 3204, 
3354,3385,3511, 3837, 4212, 5689, 5952 6222, 6236), άρχαΐ (2078), 
άρχαις(1971, 3125), αρχάς (216, 2323, 2534, 4554, 5314, 6371) 

αρχηγός, αρχηγός (2848), άρχηγον (949), άρχηγοΐς (334,3980), αρχηγούς (488) 
άρχιερεύς, άρχιερεύς (3805, 4680), αρχιερέα (2998), αρχιερείς (3021) 
άρχιθύτης, άρχιθύτης (4996), άρχιθυτών (6384) 
άρχιποίμην, άρχιποίμην (5387) 
άσαρκος, άσαρκοι (284) 
ασέβεια, ασεβείας (2413), άσέβειαν (1184, 3862) 
άσεβης, άσεβέσι (5124) 
ασελγής, ασελγής (2020), ασελγή (554) 
άσεμνος, άσεμνων (5047), άσέμνοις (598, 6045) 
άσηκρήτις, άσηκρήτις (4114) 
άσημος, άσημου (4578), άσημους (6116) 
ασθενής, ασθενής (4689), ασθενούς (4742) 
άσίδηρος, άσίδηρον (3251) 
*άσκότωτος, άσκότωτον (4620) KM, ΔΜ (μσν. κ. δημ.) 
$σμα, $σμάτων (5047) 
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άσπετος, άσπετον (420) 
ασπίς, ασπίς (3542), άσπίδος (4234, 4319), 
ασπίς, ασπίδα (5987), ασπίδες (2063, 5496), ασπίδων (3184, 5937, 6008) 
άσπονδος, άσπονδον (1285, 3115) 
αστάθμητος, αστάθμητος (6247) 
άστασία, άστασία (1761) 
άστατος, άστατος (2088), άστατου (2876), άστατε (4377) 
αστείος, αστείος (2702, 2849, 3299, 3846, 5901), χστεΐον (1131, 6252), 

άστείαις (2717) 
*άστερολέσχης, άστερολέσχης (2098), άστερολέσχαις (2047) KM, ΔΜ(μσν.) 
άστεροσκόπος, άστεροσκόπου (2596), άστεροσκόπω (1845) 
αστήρ, αστήρ (140, 1078, 5908, 5923), αστέρα (5582), αστέρες (3278, 4272), 

αστέρων (134, 2104, 3274, 3280, 4674, 4780), αστέρας (113, 139, 
4290), άστράσι (103) 

αστράγαλος, άστράγαλον (703) 
άστριον, άστρίοις (3281) 
*άστρολέσχης, άστρολέσχης (2999), άστρολέσχην (2123) ΚΝ, Δ (μσν.) 
αστρολόγος, αστρολόγος (1848, 2112), άστρολόγον (2100) 
άστρον, άστρον (204, 4949), άστρων (104, 864), άστροις (374, 5847) 
*άστροφύτευτος, άστροφύτευτον (132) KM, ΔΜ{μσν.) 
άστυ, άστυ (3171, 3772) 
ασύγκριτος, άσυγκρίτω (525) 
ασυλία, άσυλίαν (1179) 
άσυλον, άσυλον (2578), άσύλοις (4954) 
*άσυμπαθέστερος, άσυμπαθέστερος (5353) [Κ], [ Δ ] , [άύομπαΒης L. S., Κ κ. Δ ] 
ασύνετος, ασύνετος (1663) 
άσχημος, άσχημον (5793) 
άσχημοσύνη, άσχημοσύνην (327) 
*άσωτεία, άσωτείας (2020) [ασωτ/α L. S.], ΚΑ, ΔΑ.(μτγν. κ. δημ.) 
άτακτος, άτακτους (6154) 
άταπείνωτος, άταπείνωτος (5745) 
ατάραχος, ατάραχος (6318), άτάραχον (2651, 3444) 
άτεγκτος, άτεγκτος (5336) 
άαελής, ατελείς (4202), ατελές (99) 
άτιμος, άτιμον (6357) 
άτολμος, άτολμον (4131) 
άτοπώτατος, άτοπώτατον (5383) 
άτρητος, άτρήτους (6265) 
άτρωτος, άτρωτον (2570) 
άτυφος, άτυφος (6100) 
αυγή, αυγής (65), αύγαΐς (4266, 4584), αύγας (82, 4606, 6076) 
αυθάδης, αυθάδης (6162, 6517) 
αύθέκαστος, αύθέκαστος (3876, 6517) 
αύθιγενής, αύθιγενεΐς (1224) 
αύθόμαιμος, αύθόμαιμον (6029), αύθομαίμους (1996, 2786) 
αυλαία, αυλαίας (365, 2153, 5880) 
*αύλάκισμα, αύλακίσμασι (2545) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
αύλακισμός, αύλακισμοΐς (347) 
αύλαξ, αύλαξ (4977) 
αυλή, αύλαΐς (5527, 5829, 6074) 
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αύλός, αύλον (1730) 
αΰξη, αΟξην (435, 1608, 1851) 
*αύξίφητος, αύξιφύτοις (5715) KM, ΔΜ(μσν.) 
αυος, αύος (6230) 
άϋπνος, άϋπνος (5850), »ύπνους (6643) 
αύρα, αΰρα (5960), αυραις (4983) 
*αύσονάναξ, αύσονάνακτα (3294) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*αύσονάρχης, αύσονάρχην (3212), αύσονάρχας (5589) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*αύσονοκράτωρ, αύσονοκράτωρ (6059) [ Κ ] , ΔΜ(μσΐ\) 
αύστηρία, αύστηρία (3042) 
*αύτάναξ, αύτάναξ (2343, 2468, 4069, 4189, 4352, 4609, 4707, 5109. 5605, 

6244), αύτάνακτος (5789), αύτάνακτα (3203, 4163, 4579, 5647', 5697, 
5867), αύτανάκτων (6401), αύτάνακτας (5410) KM, ΔΜ{μσν.) 

αύτανέψιος, αύτανεψιον (2374) 
αυτάρεσκος, αυτάρεσκου (3876) 
αυταρχος, αΰταρχος (6245), αυταρχον (3867), αύτάρχους (5410) 
αυτεπάγγελτος, αύτεπάγγελτον (2905) 
*αύτόβαπτος, αύτόβαπτον (1163) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
αύτογνώμων, αύτογνώμων (6518) 
αυτοκρατορία, αυτοκρατορίας (1768, 1779, 2808, 2950, 3125, 3467, 4068), 

αυτοκρατόρων (2280, 2390, 3507, 4224, 4490), αυτοκρατορία (2144) 
αυτοκρατορικός, αύτοκρατορικήν (1766) 
αυτοκράτωρ, αυτοκράτωρ (1764, 1769, 2848, 3799, 4707), αύτοκράτορος (6058), 

αυτοκράτορα (3856), αυτοκρατόρων (3398) 
αυτόματος, αυτόματος (1543) 
αύτόξυλος, αύτοξύλοις (3766) 
αύτόρριζ'.ς, αύτόρριζον (4336, 4402) 
αύτόροφος, αύτόροφον (2740) 
*αύτοτίγρις, αύτοτίγριν (2234) KM, ΔΜ(μον.) [αντότιγρις Κ κ. Δ ] 
αυτουργός, αυτουργοί (5200) 
αύτόφορτος, αύτόφορτον (4887) 
αύτόχειρ, αυτό χείρας (3853) 
αύτόχροος, -ους, αύτόχρουν (1163) 
αΰχημα, αύχήματα (2356) 
αυχμηρός, αυχμηρούς (5258) 
αφάνεια, αφάνειας (6375) 
αφανής, αφανής (6092), άφανοΰς (1531) 
αφανισμός, αφανισμού (4037), άφανισμον (2920) 
*άφανιστήριος, άφανιστηρίω (3099) KM, ΔΜ(μσν.) 
*άφθαρτοδοκητής, άφθαρτοδοκητών (3266) [ Κ ] , Δ (άφθαρτοδοκηται μσν. κ. νεώτ. 

κ. αφθαρτοδοκηταΐ) 
άφθαρτος, άφθαρτον (5386) 
αφθονία, άφθονίαν (1618) 
άφθονος, άφθόνοις (509, 636, 2181, 3276, 5059), άφθονους (3481) 
*άφθονόχυτος, άφθονοχύτους (6264) [Κ], [ Δ ] 
άφθορος, άφθόρου (1931) 
άφιλος, άφιλος (6230, 6616) 
άφιλοχρήματος, άφιλοχρήματος (3426) 
άφιξις, άφιξιν (2508) 
αφορμή, άφορμήν (5225) 

3 
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άφριστής, άφριστής (302), άφρισταΐ (6005), άφριστάς (3902) 
αφρός, άφρον (6114) 
αφροσύνη, αφροσύνης (2731) 
άφυής, άφυές (1528) 
άφυκτος, άφύκτου (4894), άφυκτον (2922, 6207), άφύκτω (3925), άφυκτοι 

(4605), άφύκτοις (3450, 3561, 6315) 
αφύλακτος, αφύλακτος (6559), άφύλακτον (1616) 
άφυλλος, άφύλλου (6343) 
αφωνία, άφωνίαν (2925) 
άφωνος, άφωνος (6113), άφωνον (2924, 3558, 4081) 
άχαρις, άχαρι (5827) 
αχάριστος, άχάριστον (1199) 
*άχαρίτωτος, άχαρίτωτον (99), άχαρίτωτοι (5797) [ Κ ] , [Δ] 
αχείμαστος, άχείμαστον (6639) 
άχειρ, άχειρα (5104) 
*άχειρόκλωστος, άχειρόκλωστον (176) Κ(Βνζ.), ΔΜ(μσν.) 
άχερδος, άχερδος (4633), άχέρδω (4769) 
»άχερδώδης, άχερδώδεις (6651) [Κ], ΔΜ^σν.) 
άχθος, άχθος (3097, 4566), άχθη (5863) 
άχίτων, άχίτωσι (832) 
άχλοος, -ους, άχλοος (6230) 
άχλύς, άχλύς_(4561) 
αχρείος, άχρεΐον (5797), αχρείων (5843), άχρείοις (6700), αχρείους (4828) 
άχρηματία, άχρηματίας (6103) 
άχρηστος, άχρηστα (3792) 
άχυρμιά, άχυρμιάν (2428) 
άψευδής, άψευδής (6238) 
άψοφος, άψόφοις (6541) 
άψυχος, άψύχοις (1096, 4487, 6268), άψυχους (493) 
βάθος, βάθος (1674), βάθους (4810), έκ βάθους (1849), κατά βάθους (5754, 

5836, 6339) 
βάθρον, βάθρων (850, 1451, 2187, 2918, 3868) 
βαθύβουλος, βαθυβούλους (5520) 
βαθυγνώμων, βαθυγνώμων (5311) 

βαθύκρημνος, βαθύκρημνον (6165), βαθυκρήμνων (59, 403) 
•βαθυκτήμων, βαθυκτημόνων (2606) KM, ΔΜ(μ<7»>.) 
βαθύνοος, -ους, βαθύνους (5572) 
βαθύρριζος, βαθύρριζον (375) 
*βαθύρροθος, βαθυρρόθοις (411) KM, ΔΜ(,ασι>.) 
βαθύς, βαθύς (4485), βαθύν (1435, 2742), βαθεΐ (6026), βαθύ (32) 
βαθύσκιος, βαθυσκίους (828) 
βαθύτατος, βαθύτατον (2797) 
*βαθύτροπος, βαθύτροπον (5313) KM, ΔΜ(μσν.) 
*βαθυφάραγξ, βαθυφαράγγων (4817) KM, ΔΜ(μσν.) 
βακτηρία, βακτηρίαν (1729) 
βακχεία, βακχείαις (5045) 
βαλβίς, βαλβΐδος (3614, 6497) 
βάμμα, βάμματι (4770, 6703), βάμμασι (261) 
βάναυσος, βάναυσους (6710) 
βάραθρον, βάραθρον (5053) 
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βαρβαρικός, βαρβαρικαις (6595), βαρβαρικάς (5896) 
*βαρβχρόθυμος, βαρβαρόθυμον (6600) ΚΑ, ΔΑ(μτγν.) 
βάρβαρος, βάρβαρος (2841, 3946, 5982, 5995, 6599, 6602), βαρβάρου (3536), 

βαρβάρω (3941), βάρβαρον (3727, 5876), βάρβαροι (5305, 6697), βαρβά
ρων (2439, 2480, 2525, 2542, 3180, 6592, 6647), βαρβάροις (1378, 2537, 
2569, 6718), βαρβάρους (1362) 

*βαρβαρότροπος, βαρβαροτρόποις (3999) KM, ΔΜ(μσν. νεώτ. κ. δημ.) 
*βαρβαρόφυλος, βαρβαροφύλους (5760) KM, ΔΜ(μαν. ) 
βάρος, βάρος (12, 285, 1579, 1979, 3091, 3917, 4877, 5478, 6167, 6454), 

βάρους (233, 1033), βάρεσι (5809) 
βαρυαλγής, βαρυαλγεΐς (4008), βαρυαλγών (4782) 
βαρυβόας, βαρυβόας (5142) 
βαρύβρομος, βαρύβρομος (3742), βαρυβρόμοις (6380) 
βαρύδουπος, βαρύδουπος (3576), βαρύδουποι (3747), βαρυδούπους (229) 
βαρυηχής, βαρυηχεΐς (5435) 
βαρύθροος, -ους, βαρύθρους (2459, 4809), βαρύθρουν (2657, 3751, 4498, 6009), 

βαρύθροοι (3019, 5144), βαρυθρόων (2290), βαρυθρόοις (1460) 
βαρυθυμία, βαρυθυμίας (5376) 
βαρύθυμος, βαρύθυμος (5862), βαρύθυμον (3596, 3733, 4471) 
βαρύκτυπος, βαρύκτυπον (5987) 
βαρύμηνις, βαρύμηνις (4024) 
βαρύς, βαρύς (971, 4004, 4185, 6525, 6561, 6660), βαρεί (3852), βαρύν (10x7, 

1966, 3898, 5018, 5442, 5817), βαρεία (1038), βαρειαν (4368, 4735), 
βαρείαις (337, 532, 770), βαρείας (5283), βαρύ (3392, 4566, 5828) 

βαρύστονος, βαρύστονοι (3575) 
βαρυσυμφορώτατος, βαρυσυμφορωτάτοις (2661), βαρυσυμφορωτάτας (3413) 
βαρύτατος, βαρυτάτω (1989, 3573), βαρυτάτοις (2305, 2771) 
βαρύτερος, βαρύτερος (5466), βαρύτερου (3038), βαρύτερον (3116) 
βαρύτης, βαρύτησιν (6279) 
βαρύφορτος, βαρύφορτος (6166) 
βαρύφρων, βαρύφρων (3618), βαρυφρόνων (6011) 
*βαρύχολος, βαρύχολον (5711) KM, ΔΜ{μσν.) 
βάσανος, βασάνων (4782, 4991, 5119), βασάνοις (1198) 

βασιλεία, βασιλεία (581, 2801), βασιλείας (513, 601, 605, 834, 888, 931, 954, 
1615, 2016, 2210, 2262, 2277, 2306, 2409, 2558, 2676, 2774, 2832, 2945, 
3006, 3118, 3128, 3295, 4398, 4427, 4604, 4962, 5220, 5373, 5425, 
5565, 5577, 6146, 6160, 6387), βασιλείαν (544, 806, 1643, 1760, 1940, 
2841, 2992, 3000, 3108, 3815, 5625, 5915, 6098), βασιλεΐαι (2078) 

βασίλειοί, βασίλειος (710, 6028), βασιλείουί (2253, 6656), βασίλειον (541, 578, 
639, 721, 862, 881, 956, 1858, 2009, 2207, 2393, 2478, 2524, 2728, 
2971, 3102, 3495, 3836, 4162, 5075, 5171, 5295, 5357, 5408, 6492), 
βασιλείου (676, 1690, 2251, 2258, 2494, 2893, 3394, 5634,6678,6721), 
βασίλεια (2133, 2510, 3174, 3375), βασιλείων (872, 3310, 4067, 4862, 
5099, 5524), βασιλείοις (1709, 2557, 2721, 3586, 4953, 5279, 5594, 
5829, 5990, 6060, 6502) 

βασιλεύς, βασιλεύς (471, 514, 524, 560, 649, 664, 736, 747, 772, 804, 836, 839, 
1099, 1187, 1252, 1320, 1580, 1638, 1667, 2081, 2105, 2119, 2214, 
2327, 2445, 2461, 2467, 2485, 2489, 2501, 2511, 2730, 2936, 2943, 
2985, 3002, 3050, 3134, 3262, 3305, 3334, 3352. 3399, 3455, 3461, 
3524, 3542, 3570, 3686, 3708, 3719, 3873, 3898, 4021, 4101, 4134, 
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4222, 4285, 4408, 4451, 4459, 4749, 4824, 4848, 4867, 4888, 4947, 
5020, 5164, 5248, 5261, 5375, 5530, 5570, 5580, 5838, 5957, 6010, 
6139, 6307, 6567, 6589, 6595), βασιλέως (1644, 1650, 2084, 2385, 2479, 
2565, 2636, 2698, 2718, 2720, 2723, 2736, 2744, 2768, 3587, 3854, 4443, 
5011, 5315, 5384, 5471, 5482, 5535, 5855, 6129, 6292, 6660), βασιλεΐ 
(528, 724, 768, 777, 855, 1576, 1659, 2573, 2634, 2663, 2678, 2680, 
2999, 3284, 3290, 3364, 3447, 3671, 3851, 3886, 4940, 5158, 5276, 
5278, 5318, 5358, 5574, 5947, 6081, 6373, 6603), βασιλέα (523, 532, 
1850, 2165,2514,2534, 2549, 2712, 3866, 5230, 5367, 5428, 6601), 
βασιλευ (1311, 2548, 2894, 3344, 3350, 3381,5184, 5371), βασιλείς 
(672, 995, 3237, 3433, 4323), βασιλέων (949, 2536, 2955, 5072, 5390, 
5595, 6389,6724), βασιλευσι(ν) (651, 1685, 4258, 5322, 5404), βασι
λέας (3027) 

βασιλεύτατος, βασιλεύτατον (5812) 
βασιλίς, βασιλίς (958, 2517, 2626, 2649, 2673, 2698, 3455, 4428, 4526, 5021, 

5823, 6075, 6485), βασιλίδος (2356, 3983, 4414, 4879), βασιλίδι (2667, 
3012, 3603, 3768, 4135, 4441, 4500, 5746, 5851, 6548), βασιλίδα (2508, 
2692, 2719, 2726, 3608, 3737, 5016, 5115, 5786, 6390, 6675) 

βασιλίσκοί:, βασιλίσκου (2964), βασιλίσκων (275) 
βασίλισσα, βασίλισσα (3, 2660, 3669, 4882, 5741, 5828, 6065, 6147, 6225, 

6326, 6447), βασιλίσσης (5683), βασιλίσση (6137, 6239), βασίλισσαν 
(2522, 3478, 4066, 4426, 5098, 5183, 6246, 6433, 6442), βασίλισσαι 
(6221), βασιλίσσας (6179, 6197, 6202) 

βασκανία, βασκανία (1278, 6584) 
βάσκανος, βάσκανον ( 5941) 
βάτος, βάτος (4774) 
βδελυγμία, βδελυγμίας (4198) 
*βδελυκτέος, βδελυκτέον (558) KM, [Δ] 
βδελυρία, βδελυρίας (478, 2333) 
βδελυρόο, βδελυρός (2020, 2759, 4322), βδελυρού (4396), βδελυρον (3731), 

βδελυρούς (5079) 
*βδελυρότη<:, βδελυρότης (4662), βδελυροτήτων (5091) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
βέβηλος, βέβηλος (3074, 4391), βέβηλου (2411, 2861), βέβηλων (3265) 
•βεβηλοτροπία, βεβηλοτροπίαν (3046) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*βεκλάς (5316) [Κ], [Δ] 
βέλεμνον, βέλεμνον (2922), βέλεμνα (156, 5125), βελέμνοις (4389) 
•βελεμνοτοξοφόρος, βελεμνοτοξοφόρους (564) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
βέλο.:, βέλος (228, 1289, 3251, 4392, 5801), βέλη (2453, 5932), βελών (2934, 

3259, 5708), βέλεσι(ν) (3657, 3993, 6315) 
βέλτιστος, βέλτιστος (6337), βέλτιστα (3073) 
βήμα, βήματος (3404), βήμασι(ν) (1520, 5978) 
•βηματισμός, βηματισμούς (6423) [Κ], Δ\(σχόλ. κ. νεώτ. κ. δημ.) 
βία, βίας (3144, 4040, 4186), βία (2511, 2998, 6191), βίαν (4580, 4586, 

5442, 6207) 
βίαιος, βιαίω (6112), βιαίων (4619), βιαίοις (3400, 5892), βιαίαν(5521) 
βιαιότερος, βιαιοτέροις (5817), βιαιότερον, επίρ. (1960) 
*βιβλιοφόρος, βιβλιοφόρων (4259) [βιβλιαφόρος καί βυβλιοφόρος L. S.], ΚΑ, 

ΔΑ (κ. μσν. κ. νεώτ.) 
βίβλος, βίβλοι (1671, 4253, 4261, 4642), βίβλων (950, 1664), βίβλοις (5, 923, 
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2176, 2703, 4113, 4933, 6062, 6642), βίβλοισιν (4915), βίβλους (951, 

1658, 1659, 1670, 4297) 

βίγλα, βίγλας (4839) 

ßioc, βίος (597, 1094, 2042, 5300, 6247), βίου (580, 1088, 1880, 1925, 2049, 
2248, 2640, 2646, 2649, 2700, 2705, 2880, 3045, 3444, 4377, 4385, 

4544, 4681, 4752, 4762, 4901, 5225, 5309, 5398, 5526, 5757, 5909, 

6057, 6089, 6145, 6321, 6335, 6416, 6430, 6430, 6495), βίω (955, 1706, 

2024, 2580, 3555, 4779, 6691), βίον (947, 1075, 1561, 1610, 1913, 1935, 

2052, 2073, 2190, 2462, 2470, 2582, 2601, 2603, 3008, 3051, 3096, 

3256, 3487, 3669, 3795, 4203, 4251, 4749, 4882, 4893, 5037, 5930, 

6036, 6051, 6419, 6721), βίοι (6033), βίους (6726) 

βιοτή, βιοτήν (6501) 
βλαβερός, βλαβερον (291) 
βλάβη, βλάβην (1144) 
βλάστη, βλάστην (4978), βλάσται (133), βλάστας (6338) 
βλάστημα, βλάστημα (3098), βλαστήματα (691) 
βλάστησις, βλαστήσεις (6651) 
βλαστός, βλαστός (4657), βλαστον (4981), βλαστοί (5913), βλαστούς (4659) 
βλάσφημος, βλάσφημου (2166) 
βλέμμα, βλέμμα (5361, 5902, 6075) 
βλέφαρον, βλέφαρον (141, 1162, 2401, 2644, 3337, 3892, 4484, 4560, 5301, 

5734), βλεφάρου (38), βλέφαρα (326, 1403,3633, 4117, 5161, 5899), 
βλεφάρων (67, 317, 4463, 4720), βλεφάροις (355, 940, 2797, 2960, 
4675, 5236, 5971) 

βοή, βοής (3362), βοαί (1336, 3024, 4132, 6198), βοάς (3209, 3631, 4008, 
5344, 5870, 6042) 

*βλοσυροβλέφαρος, βλοσυροβλέφαροι (253) [Κ], ΔΜ(μσν,) 
βλοσυρωπός, βλοσυρωπος (6200) 
βοεία, βοείαις (1784) 
βόθρευμα, βόθρευμα (1673) 
βόθρος, βόθρον (382, 604, 5158) 
βόθυνος, βόθυνον (2129) 
βορά, βοράν (750) 
βορράς, βορράς (5142) 

*βορβοροφάγοιτ, βορβοροφάγος (4326) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
βόσκημα, βοσκήματα (3704), βοσκημάτων (3973), βοσκήμασιν (2605) 
βοσκηματώδης, βοσκηματώδης (5289) 
βόστρυχος, βόστρυχον (3910), βοστρύχους (5992) 
βοτάνη, βοτάνη (3250, 4250), βοτάνην (66), βοτάνας (166) 
βοτανηφάγος, βοτανηφάγα (162), βοτανηφάγοις ( 179) 
*βοτρυομήτωρ, βοτρυομήτωρ (96) KM, ΔΜ(μσν.) 
βότρυς, βότρυς (97), βοτρύων (4334) 
βούβρωστις, βούβρωστις (3659) 
βουζύγη«:, βουζύγαι (6126) 
*βουθρέμμων, βουθρέμμων (84), βουθρέμμονες (6126) KM, ΔΜ(μοτν.) 
βουκόλιον, βουκολίου (1485) 
βουκολίς, βουκολίς (85) 
βουκόλος, βουκόλος (751, 776), βουκόλω (749), βουκόλον (773), βουκόλων (1610) 
βούλευμα, βούλευμα (3965), βουλεύματα (1301) 
βουλευτής, βουλευτής (5705), βουλευταΐς}(2182) 
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βουλή, βουλή (4739), βουλής (1763, 2167, 2541, 2568, 4282), βουλή (1655), 
βουλήν (1006, 1714, 3949, 4292, 4444, 5218), βουλών (5839), βουλαΐς 
(3878, 5545), βούλας (1299,3960, 3994, 5518) 

βουλητέος, βουλητέον (4448) 
βουλητός, βουλητον (5109) 
βούνευρον, βουνεύροις (3415, 4783, 4853) 
βούπρηστκ:, βούπρηστις (5863) 
βοΰς, βοΰς (504, 1316, 1493, 2543, 6482, 6483), ßot (4865), βουν (503, 1489, 

3408, 4081, 4556, 4864), βοών (4391), βουσΐ (3092, 4033, 5891), 
βόας (500, 1482) 

βοώπις, βοώπις (1158) 
βράδιος, βράδιον, έπίρ. (1844) 
•βραδύπλοια, βραδύπλοιαν (4051) [βραδνπλοΐα L.S. Suppl.], Κ(Βνζ.), ΔΜ(μσΐ\, 

νεώτ. ) 
βραδυπόρος, βραδυπόροις (6423) 
βραδύς, βραδύν (3559) 
βρασμός, βρασμον (6425), βρασμών (3443, 6111), βρασμοΐς (6436) 
βραχίων, βραχίων (3774), βραχίονι (1087), βραχιόνων (1241, 6467), βρα

χίονας (3068, 6510) 
βραχύβιος, βραχύβια (163) 
ßpαχύc, βραχύς (5447), προ βραχέος (4497, 6092), έν βραχεί (414, 1446), επί 

βραχύν (4145), βραχύ (4107, 4836, 6058), κατά βραχύ (5243), μετά 
βραχύ (3000, 3464), προς βραχύ (4535), βραχέα (1959) 

βρεφική, βρεφική (4009) 
βρέφος βρέφος (749, 753, 1131, 1133, 1445,3087, 5644, 5663), βρέφους (148, 

1646, 1834, 1846, 6668), βρέφη (1449, 1579, 1586, 1593, 1596, 1607, 
3702, 4030), βρεφών (1060, 1590) 

*βρεφοτοκία, βρεφοτοκίας (1577) [Κ], [Δ] 
βρεφοτρόφος, βρεφοτρόφους (4032) 

βρεφύλλιον, βρεφύλλια (5067), βρεφυλλίων (1581, 1598, 4021) 
βρεχμός, βρεχμον (5031, 5603) 
βριαρός, βριαρος (536). βριαρώ (857), βριαρας (5283), βριαρα (629) 
βριαρόχειρ, βριαρόχειρ (1237, 1406, 3667, 5744) 
βριθύς, βριθύς (4113), βριθύν (1349, 2437) 
βροντή, βροντή (2117) 
βροντώδης, βροντώδης (902) 
βροτήσιος, βροτησία (1934) 
βροχές, βροχίδων (6610), βροχίδας (5209, 5839) 
βρόχος, βρόχοις (6591), βρόχους (5329) 
βρυχηθμός, βρυχηθμον (5734), βρυχηθμοί (3577), βρυχηθμούς (3333) 
*βρυχητίας, βρυχητίας (4445, 4682) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*βρωματισμός, βρωματισμος (158, 3662, 4611) [Κ], [Δ] 
βύθιος, βύθιον (3392), βύθιον, έπίρ. (1907) 
βυθισμός, βυθισμος (1048) 
βυθός, βυθοΰ (1430), βυθον (1051) 
*βυθότροφος, βυθότροφος (6655) KM(βνθοτρόφος), ΔΜ(μσν.) 
βύσσινοί, βύσσινα (6702) 
βώλος, βώλον (1630), βώλους (6194) 
βωμολόχος, βωμολόχου (3264) 
βωμός, βωμον (1514), βωμούς (2330) 
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*γαιομάχος, γαιομάχους (6707) KM, ΔΜ(μσν.) 
γαιοφάγος, γαιοφάγου (6501 ) 
γάλα, γάλακτος (55, 1589, 4032) 
γαλακτοφάγος, γαλακτοφάγους (268), γαλακτοφάγα (3702) 
γαλεάγρα, γαλεάγρας (6609) 
γαλήνη, γαλήνη (3441, 4868, 6317), γαλήνη (6145) 
γαληνός, γαληνός (4625), γαληνοΐς (2650), γαληναΐς (5528) 
γαληνότατος, γαληνότατος (2359, 3391) 
γαληνότης, γαληνότητος (3397) 
γαμβρός, γαμβρός (1645), γαμβρφ (2175), γαμβρον (2222, 3498, 5576), 

γαμβρούς (2307) 
γαμέτη, γαμέτη (521), γαμέτης (1109, 2423, 2597, 2686, 2910), γαμέτη (547, 

2968, 5112, 5642, 5677, 6140, 6526, 6681), γαμετήν (553, 829, 1156, 
1594, 1688, 1795, 1885, 2254, 2312, 2516, 3132, 3185, 6055) 

γαμέτης, γαμέτη (1788, 4617), γαμέτην (5001) 
γαμήλιος, γαμήλιους (6451) 
γαμοδαίσια, γαμοδαίσια (2671, 3490, 5568) 
γάμος, γάμου (1793, 2491, 2585, 2639, 6450, 6681), γάμον (1388, 1649, 

3488, 4171, 4349, 4757, 5385, 6246), γάμων (1572) 
γαμψώνυξ, γαμψώνυχες (156) 
γαργαλισμός, γαργαλισμον (5418) 
γάργαλος, γάργαλον (4797) 
γαστήρ, γαστήρ (4019), γαστρος (147, 753, 1121, 1133, 1579, 1802, 1979, 

2021, 2021,4327, 5479), γαστρί (1791), γαστέρα (1804) 

γάστρις, γάστρις (588) 
γαύρος, γαύρος (3405, 5968), γαΰρον (3504, 5877), γαύρους [γαύρου Μ] (6021) 
γεηρός, γεηρω (234), γεηράς (2701), γεηράν (2878) 
γελοιασμός, γελοιασμοΐς (1923), γελοιασμούς (1724) 
γελοιαστής, γελοιαστοΰ (1924), γελοιασταΐς (2030, 5035) 
γελοίος, γελοίων (498) 
*γελωτουργός, γελωτουργοί (5048) [ Κ ] , [Δ] 
γενάρχης, γενάρχης (342, 434), γενάρχην (266, 6545), γενάρχαι (298,371, 5191) 
*γεναρχία, γεναρχία (419), γεναρχίας (2268, 4199) [Κ], ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
γενεά, γενεών (475, 845), γενεάς (534) 
γένειον, γένειον (591, 3418) 
γενετής, γενέτη (5276), γενέτην (5456) 
γεννάδα:, γεννάδας (2441 ), γεννάδαι (1234, 6728) 
*γενναιόθυμος, γενναιόθυμον (5754) KM, ΔΜ(μσν.) 
*γενναιοκάρδιος, γενναιοκάρδιον (2056) KM, ΔΜ(μοη\) 
γενναίος, γενναίος (856, 5241), γενναίω (3354, 4271, 5816), γενναΐον (1240, 

1704, 2083, 2146, 3499, 6511), γενναίοι (1235), γενναίων (1344, 6724), 
γενναίους (5489) 

γέννησις, γέννησιν (1846) 
γεννήτωρ, γεννητόρων (4200) 
γένος, γένος (477, 512, 567, 669, 735, 881, 998, 999,1073, 1233, 1470,1568, 

1871, 3489, 3665, 3682, 4001, 4676, 5187, 6072, 6356, 6466, 6644, 
6696), γένους (334, 368, 395, 425, 470, 544, 653, 676, 743, 814, 879, 
1093, 1102, 2231, 2779, 2939, 3291, 3364, 3953, 4382, 5739, 6371, 
6713), γένει (456, 1040, 6092, 6130), γένεσι (2443) 

γεραίτερος, γεραίτερος (6665) 
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γέρων, γέρων (1357, 3113, 4592, 5508, 6374, 6680, 6682), γέροντος (4684), 
γέροντι (4694, 6673), γέροντα (5472, 6381), γέροντες (6350) 

γεΰμα, γεύμα (3457, 4835) 
γεΰσις, γεΰσις (293), γεΰσιν (309) 
γεώργιον, γεωργών (4660) 
γεωργός, γεωργός (4269, 6652) 
γη, γή (31, 69, 86, 1444, 2411, 3629, 5152, 5966), γής (46, 51, 58, 142, 168, 

205, 222, 230, 377, 391, 404, 415, 472, 568, 652, 731, 912, 926, 936, 
1070, 1475, 1744, 1837, 2129, 2152, 2156, 2156, 2335, 2335, 2362, 
2545, 2794, 2818, 3075, 3278, 3283, 3430, 3547, 3691, 3867, 3888, 
4316, 4352, 5199, 5771, 5868, 6113, 6168), γη (40, 68, 984, 3797, 
4308), γήν (30, 63, 83, 332, 338, 365, 574, 891, 938, 1078, 1081, 1478, 
1816, 2181, 2746, 2764, 2932, 3180, 3693, 4675, 4758, 4912, 5213, 
5463, 5495, 5799, 6476, 6507) 

γηγενής, γηγενής (3005), γηγενή (5782), γηγενείς (287, 3554, 5596), γηγενών 
(3518, 5687, 6247), γηγενέσι(ν) (4690, 5320), γηγενές (2854, 6454) 

γηθόσυνος, γηθόσυνον (2014) 
γήλοφος, γηλόφοις (4072) 
γηραιός, γηραιών (4003), γηραιάς (6343) 
γηραλέος, γηραλέα (4491), γηραλέαι (3701) 
γήρας, γήρας (988, 5614, 5636, 6688), γήρως (3493, 6679), γήρα (3483, 6026) 
γήρος, γήρους (2072) 
*γιγαντόκτιστος, γιγαντόκτιστον (5602) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
*γιγαντοπάλαμος, γιγαντοπάλαμος (6286), γιγαντοπάλαμον (5663), γιγαντοπα-

λάμους (4843) KM, ΔΜ(μσν.) 
*γιγαντόσωμος, γιγαντόσωμους (6289) KM, ΔΜ{μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
*γιγαντόχεφ, γιγαντό/ειρ (5241) KM, ΔΜ(μσν.) 
γίγας, γίγας (108, 443, 536, 3282, 3788, 4278), γίγαντος (65), γίγα (1406), 

γίγαντες (5500), γίγαντας (6301) 
*γλαυκόφωτος, γλαυκόφωτος (111), γλαυκόφωτον (3288) [Κ], ΔΜ(μσι>.) 
γλαυκόχροος, γλαυκόχρουν (3011) 
γλήνη, γλήναι (4463) 
γλύκιος, γλύκιον (94), γλύκιον, έπίρ. (76, 5922) 
γλυκυθυμία, γλυκυθυμίαν (311, 5847) 
γλυκύς, γλυκύν (1981), γλυκεΐαν (3061), γλυκείαις (983), γλυκύ (5096) 
γλυκύτερος, γλυκυτέραν (3620) 
γλυκύχυμος, γλυκυχύμου (55), γλυκυχύμων (4957), γλυκύχυμα (4413) 
γλύμμα, γλύμματα (4866) 
γλυπτός, γλυπτοΐς (484, 494) 
γλυφίς, γλυφίσιν (5708) 
γλώσσα, γλώττα (3831, 6238), γλώσσης, γλώττης (1490, 2395, 3408, 4556, 

4831, 4952, 5270), γλώσση, γλώττη (218, 505, 1591, 1603, 1987, 4495, 
6726), γλώσσαν, γλώτταν (220, 970, 1114, 1402, 1683, 2924, 3558, 
3813, 3827, 4697, 4994), γλώσσαι (469, 4577), γλώσσαις (5580), 
γλώσσας (462) 

γνάθος, γνάθος (3958), γνάθοις (361, 4392, 4886, 6494), γνάθους (4922, 
5150, 6309) 

γνήσιος, γνήσιο? (1562, 3124), γνησίου (5112), γνήσιον (756), γνήσιας (1996) 
γνώμη, γνώμη (4298), γνώμης (237, 359, 3160, 3318, 3353, 3876, 4282, 

4844, 5112, 5174, 5584, 5790), γνώμη (3425, 4311), γνώμην (1939, 
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2225, 2346, 3306, 3431, 3955, 4042, 4453, 4833, 5700, 6321, 6521, 
6551, 6697), γνώμαις (6197) 

γνώρισμα, γνώρισμα (5798) 
γνώσις, γνώσεωί (4, 247, 291, 4266, 4934, 5330), γνώσει (4939), γνώσιν 

(3879, 4943) 

γνωστός, γνωστόν (4539), γνωστούς (6172) 
γογγυσμός, γογγυσμών (1062) 
γοερός, γοεράς (5344) 
γόης, γόης (3806, 4324) 
γονεύς, γονείς (5197) 
γόνιμος, γονίμους (1628), γονίμην (145, 4758), γόνιμον (5181) 
γόνος, γόνος (1100, 4196, 6178), γόνου (2937, 4644), γόνον (4479,5642), 

γόνοις (4234) 

γόνυ, γόνυ (5292, 5437, 6662), γόνασιν (6541) 
γόος, γόος (1446, 3705, 4014, 5342), γόοι (5334), γόοις (3580) 
γοργόπλοος, -ους, γοργοπλόου (4063), γοργοπλόων (4026), γοργοπλόοις (6202), 

γοργοπλόους (4120) 
γοργός, γοργώ (1522) 
γράμμα, γράμμα (2602, 2725, 5723, 6672), γράμματα (704, 1865, 1866,3130, 

6613), γραμμάτων (1906), γράμμασι(ν) (2707, 2721, 5593) 
γραμματεΐον, γραμματεΐον (2728), γραμματεία (3451) 
γραμματεύς, γραμματείς (1990) 
γραμμή, γραμμής (3476, 6173) 
γραπτέος, γραπτέον ( 1473) 
γραπτός, γραπτοί (4913) 
γράσος, γράσου (6127) 
γραΰΰ, γραΰν (3839, 5625) 
γραφή, γραφής (515), γραφή (4500, 4910), γραφήν (8, 2721, 4908, 5546, 5551), 

γραφάς (5147, 5693) 

γραφές, γραφίς (2724) 
γρίφος, γρίφοις (4936) 
γραώδης, γραώδεις (3510) 
γρύψ, γρύπας (5267) 
γυμνός, γυμνός (2869), γυμνφ (825), γυμνον (5152), γυμνούς (4155), γυμναΐς 

(832), γυμνά (2138) 

γυμνότερος, γυμνότερος (3243) 
γυμνότης, γυμνότητα (327) 
γυναικίας, γυναικίας (588) 
*γυναικοπάτωρ, γυναικοπάτορα (5569) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
*γυναικοπροσωπίας, γυναικοπροσωπίαν (612) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
γυναικόψυχος, γυναικόψυχη (5728) 
γύναιον, γύναιον (2498, 2500, 3406), γυναίου (817, 2445), γυναίω (6068, 6470), 

γύναια (6195), γυναίων (526, 2610), γυναίοις (5039) 

γυνή, γυνή (319, 428, 826, 1157, 1190, 1657, 1788, 1825, 2509, 3087, 3361, 
4837), γυναικός (1185, 1468, 1606, 1887, 2449, 2503, 4420), γυναικί 
(815, 1189, 1668, 2507, 2984, 4851, 6069), γυναίκα (280, 539, 1201, 
1796,3368), γύναι (2448,2451), γυναίκες (428, 1443,3701,4012, 
5338), γυναικών (1060, 1876, 4002), γυναιξί(ν) (589, 598, 831, 2028, 
2245, 4755, 5005, 6045), γυναίκας (837, 1628, 1636) 
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•δαδΐτις, δαδΐτιν (4295) [Κ], ΔΜ{δαδίτης διόρ. δαδΐτιν) 
δαδουχος, δαδοΰχοι (4272) 
δαιμόνων, δαιμονίου (6109) 
δαίμων, δαίμονι (6112), δαίμονα (1523), δαίμοσι (2331, 2387) 
δαιτυμών, δαιτυμόνων (3377) 
δακέθυμος, δακέθυμον (4880), δακεθύμους (5451) 
*δακνοκάρδιος, δακνοκαρδίους (4541) [Κ], [Δ] 
δάκρυ, δάκρυ (3537, 5349), δάκρυσιν (6216) 
δάκρυον, δάκρυον (3254, 3574, 4672, 4841), δακρύων (3066, 3242, 3326, 

5017, 5273) 
δακρυσίστακτος, δακρυσίστακτον (5007) 
δακτύλιος, δακτύλιον (2505, 2507) 
δάκτυλος, δακτύλω (1207), δακτύλων (177), δακτύλους (6362) 
δαλός, δαλον (1123, 5755) 
δάμαλις, δάμαλις (1484, 1625), δάμαλιν (1491, 1623) 
δάνειον, δάνεια (3453) 
δαπάνη, δαπάνη (3699) 
δάπεδον, δάπεδον (1449, 1506, 3871, 4092), δαπέδω (1505) 
δασύθριξ, δασύθριξ (1809) 
δασύκερκος, δασύκερκος (254) 
δασύπους, δασύπους (256) 
δαφοινός, δαφοινος (252) 
δαψιλέστερος, δαψιλεστέροις (520), δαψιλεστέρους (6364), δαψιλεστέραις (3971) 
δαψιλής, δαψιλή (4957), δαψιλές (695) 
δείγμα, δείγμα (3153, 3301, 4834, 5010) 
δείλαιος, δείλαιος (635), δειλαίω (6535), δειλαίοις (1012) 
•δειλοκάρδιος, δειλοκάρδιος (2011), δειλοκαρδίω (6576), δειλοκάρδιον (6048) 

Κ(Βνζ.), ΔΜ{μσν.) 
*δειλόνους, δειλόνους (4970) [ Κ ] , ΔΜ(/ί<η>.) 
δειλός, δειλον (4716), δειλούς (6021) 
δειλότατος, δειλότατος (2017) 
δεινός, δεινός (314, 1702, 2979, 4299, 4636, 6285), δεινοΰ (584,1033, 5465), 

δεινώ (3941), δεινών (275, 5157), δεινοις (1338), δεινούς (2657, 6181), 
δεινής (4185), δεινή (2272, 2392), δεινήν (4719), δειναί (4481), δειναΐς 
(1198, 4778), δεινάς (1459, 1953, 3446), δεινον (1313, 1447, 2286, 
3462, 3753, 4016, 4388, 5114, 5368, 6511), 2659, 3158, δεινά (1183, 
3252, 3424, 5836) 

δεινότερος, δεινότερος (4723) 
δεΐπνον, δεΐπνον (792, 3372, 5350) 
δεφή, δειρή (1166) 
δέλτος, δέλτον (1868), δέλτους (4302 ) 
δελφάκιον, δελφακίοις (1535) 
δέμας, δέμας (5795) 
δέμνιον, δεμνίων (5844), δεμνίοις (3888, 6281) 
δενδράς, δενδράδων (189) 
δένδρεον (δένδρεα), δενδρέων (194, 2301, 4761) 
δενδρίον, δενδρίον (2293, 5430) 
δενδρΐτις, δενδρίτιδας (4422) 
δενδροκόμος, δενδροκόμος (4267) 
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δένδρον, δένδρον (185, 210, 375, 582, 2850, 3314, 4772, 5920, 6229), δένδρου 
(5197, 6544), δένδρα (164, 191,4413, 4798, 5073), δένδρων (88, 196, 
246, 329, 333, 406, 1001, 4259) 

δεξιόε, δεξιός (6388), δεξιώ (3218), δεξιά (6574), δεξιάς (959, 4763), 
δεξιάν (3826, 5103), δεξιαί (6391) 

δέος, δέος (3166, 5896), δέους (1180, 5525), δέει (1894) 
δερμάτινος, δερματίνην (345) 
δέσμιος, δεσμίω (4913), δέσμιοι (4913) 
δεσμός (δεσμά), δεσμον (3538), δεσμώ (3732), δεσμά (2294), δεσμοΐς (3450, 

3943, 6449), δεσμούς (557, 2122) 
δεσμώτης, δεσμώτης (6245), δεσμώτου (4706), δεσμώτη (6489), δεσμώτην 

(808, 3996, 4687, 5152) 
δέσποινα, δεσποίνης (825) 
δεσπότης, δεσπότης (836, 6244), δεσπότου (2425), δεσπότη (2994), δεσπότην 

(265, 828, 833, 1850, 3423), δέσποτας (2977) 
δευτερότοκος, δευτερότοκος (442) 
δήλος, δήλος (3459), δήλον (2236) 
δήμιος, δήμιον (3246), δήμιε (1866), δήμιοι (2120) 
δήμος, δήμου (3857), δήμω (2182), δήμον (3433) 
δημόσιος, δημοσίας (5805), δημοσί^, έπίρ. (2211) 
δημότης, δημόται (2119), δημόταις (5738), δημότας (1918) 
δημοτικώτερος, δημοτικώτερον (3206) 
δημώδης, δημώδης (1798) 
διάβασις, διάβασις [διαβάσις Μ] (1047) 
διαβολή, διαβολής (6049) 

διαβούλιον, διαβούλιον (6448), διαβούλια (3840, 5542) 
διάβροχος, διάβροχοι (2791) 
διαδοχή, διαδοχή (3291), διαδοχής (6227) 
διάδοχος, διάδοχον (2058, 2950, 4310), διαδόχοις (1914) 
διαίρεσις, διαιρέσεις (934, 5402) 
διάλεκτος, διάλεκτον (1604, 4858) 
διάμετρος, διαμέτρου (6033) 
διάνοια, διανοίας (492) 
διαπόντιος, διαπόντιον (3890) 
διαρπαγή, διαρπαγήν (6481) 
*διαρτία, διαρτίας (3307) ΚΝ, ΔΑ(μτγν. κ. μσν.) 
διαφανής, διαφανής (121) 
διάφορος, διαφόροις (2954) 
διδάσκαλος, διδάσκαλος (1871) 
δίδυμος, δίδυμα (1579), διδύμων (1598) 
διήγησις, διήγησιν (2358) 

διηγητέος, διηγητέον (1117, 1699, 1801, 6560) 
δικαιοπραγία, δικαιοπραγία (3150), δικαιοπραγίας (3145, 3309, 3441), δικαιο-

πραγίαν (4832) 
δίκαιος, δίκαιος (385, 3112, 3297), δικαίου (440, 485, 530, 3356, 3367, 3412, 

4792, 5868), δικαίω (4907, 5137), δίκαιον (373), δικαίας (3601), δι-
καίαν (3306) 

δικαιοσύνη, δικαιοσύνης (2147), δικαιοσύνην (5906) 
•δικαιοφύλαξ, δικαιοφύλαξ (3398) [Κ], ΔΝ 
δικαστής, δικαστής (2871, 3374, 3412), δικαστού (3371, 3440) 
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δικελλευτής, δικελλευτάς (4986) 
δικέρατον, δικέρατον (4569) 
δίκη, δίκη (2399, 4222, 6314), δίκης (3370, 3892, 3977, 6513), δίκην (687, 

2881, 3022, 3160, 3635, 3973, 4722, 5156), δίκαις (3382), δίκας (2465, 
3403, 3579, 6484) 

δίκορος, δίκορος (3010) 
δικτάτωρ, δικτάτωρ (1764, 1769), δικτατόρων (2541) 
δικτυοθήρας, δικτυοθήρα (5208) 
δίκτυον, δίκτυον (6535), δικτύω (3889), δικτύων (4654), δικτύοις (4647) 
διογενής, διογενής (1399), διογενεΐς (1234) 
διοικητής, διοικητάς (6444) 
διφρευτής, διφρευτήν (6332) 
διφρηλασία, διφρηλασίαις (5164), διφρηλασίας (5281) 
διφρηλάτης, διφρηλάται (1051) 
δίφρος, δίφρω (6327), δίφροις (5056, 5758) 
διχοτόμος, διχοτόμου (506) 
δίψος, δίψει (2991) 
διωγμός, διωγμον (3116) 
διώκτης, διώκτη (4641), διώκτα (3248, 3550) 
δίωξις, δίωξιν (1174), διώξεις (4653) 
διωνυμία, διωνυμίαν (4111) 
δόγμα, δογμάτων (3863), δόγμασιν (3674) 
δοκησίσοφος, δοκησίσοφος (3877) 
δόκιμος, δόκιμος (1678), δοκίμων (1667), δοκίμους (3164, 4986) 
*δοκιμώτερος, δοκιμώτερον (5443) [Κ], [Δ], [δόκιμος κ. ύπερθ. L. S., Κ κ. Δ] 
δολερός, δολερον (883), δολερά (1548) 
•δολίευμα, δολιευμάτων (4078) [Κ], ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
δολιχόσκιος, δολιχόσκιον (5707) 
δολόμητις, δολόμητιν (305) 
δολομήχανος, δολομήχανον (2994), δολομηχάνους (5837) 
*δολοπλόκημα, δολοπλοκημάτων (4169) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
δολοπλόκος, δολοπλόκε (3550) 
δόλος, δόλου (312, 1321, 1409, 1420), δόλω (1468), δόλοι (6527), δόλοις 

(1390), δόλους (1002, 1298, 2513, 3959, 4563, 5324, 6050) 
δολοφονία, δολοφονίας (869) 

*δομέστικος, δομέστικον (5631) [ Κ ] , ΔΑ ΔΜ(μτγν. κ. μσν.) 
δομήτωρ, δομήτωρ (2337), δομήτορος (3303, 3872), δομήτορα (549, 3122) 
δόμος, δόμοις (1709, 2823,6654), δόμους (2253, 2919, 3791) 
δόξα, δόξης (3233), δόξη (5563), δόξαν (2899, 5563) 
*δοράτειον, δορατείοις (6568) [ Κ ] , [ Δ ] , [δοράτων L. S., Κ κ. Δ ] 
*δορατιστής, δορατιστάς (564) [ Κ ] , [Δ] 
*δορατότρωτος, δορατότρωτος (4614) [Κ], [ Δ ] 
δορατοφόρος, δορατοφόρους (3681) 
δόρυ, δόρυ (3528, 4745, 5707, 5884, 5940), δόρατος (5996\ δόρατι (1813), 

δόρατα (2062), δοράτων (3184, 6008) 
δορυάλωτος, δορυαλώτων (3529), δορυαλώτους (677, 2521, 3186) 
δορύκτητος, δορύκτητον (5668), δορυκτήτους (2824, 4715) 
*δορύληπτοί, δορύληπτος (2538) [Κ], [Δ], [δορίληππς L.S., Κ. κ. Δ] 
δορυφόρος, δορυφόροι (2015, 2119), δορυφόρων (933, 1942), δορυφόροις (3217) 
δουλεία, δουλείας (3237), δουλεία' (918) 
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δούλη, δούλης (1647), δούλην (2726) 
δούλος, δούλος (622, 2869, 3245, 4327, 6244), δούλου (836), δουλον (1648, 

2902, 4552, 5536), δούλοι (265,1097), δούλοις (2605), δούλους (979, 6022) 
*δούπημα, δουπήματα (5937) ΚΑ, ΔΑ(μτγν. ) 
δοΰπος, δουπον (6041 ) 
δραγμα, δράγμασι(6507) 
δράκαινα, δράκαινα (3250) 
δράκων, δράκων (314, 3605, 4320, 4364, 4446, 4663, 5187, 6200, 6472), δρά-

κοντος (4301, 4661, 5597), δράκοντι (6160), δράκοντες (6084, 6658), 
δρακόντων (5958) 

δράμα, δράμα (4698, 5701) 
δρασμός, δρασμου (6587), δρασμον (1209) 
*δραστηρία, δραστηρίαν (1279) [Κ], [ή δραστήριος L. S. καί Κ.], Α(δραστήριος, 

(-/α), -ο(ν), μτγν. κ. νεώτ.) 
*δραστηριώτατος, δραστηριώτατον (3489) [δραστήριος L. S., Κ κ. Δ], [ Κ ] , [ Δ ] 
δραστικός, δραστικός (4113, 5656), δραστική (1585), δραστικον (1136, 3688) 
δραστικώτερος, δραστικώτερον (3567), δραστικωτέρα (4125), δραστικωτέρας 

(5873), δραστικώτερον, έπίρ. (4115) 

δρεπάνη, δρεπάνην (3717) 
*δρεπανίτης, δρεπανΐται (1074) [Κ], ΔΜ(μσ>\) 
δρέπανον, δρέπανον ( 6394), δρέπανου (3494) 
δριμύς, δριμείας (340) 
*δριμύχυμος, δριμύχυμον (5084) [ Κ ] , ΔΜ(μσ»\) 
δρόμημα, δρόμημα (180) 
δρομικός, δρομικον (3559), δρομικοΐς (4648) 
δρόμος, δρόμος (2104, 4348), δρόμου (1502, 1522, 2230), δρόμω (1525), δρό-

μον (2554, 3047, 3721), δρόμοι (4653), δρόμοις (4549), δρόμους (3208) 
δροσερός, δροσερά (82) 
δρόσος, δρόσοι (5992), δρόσους (6078) 
*δροσόστακτος, δροσοστάκτοις (207), [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*δροσότροφος, δροσότροφος (4630) [Κ], ΔΜ(μσ*\) 
δροσώδης, δροσώδης (85) 
*δρουγγάριος, δρουγγάριος (4839), δρουγγάριον (5473) [Κ], ΑΝ(μσν.) 
δρυμός, δρυμού (4335, 4731) 
δρυμών, δρυμώνος (1544), δρυμώνας (5735) 
δρυοβάλανος, δρυοβαλάνων (6128) 
δρυς, δρυς (92), δρυών (5975) 
δρυτόμος, δρυτόμους (6707) 
δυναμικώτερος, δυναμικώτερον (2917) 
δύναμις, δύναμις (1585), δυνάμεως (714, 5753), δυνάμει (629, 2057), δύναμιν 

(26, 64, 145, 4368), δυνάμεις (3697, 3745, 3751, 3900), δυνάμεσι (4734) 
δυναστεία, δυναστεία (956), δυναστείας (5825), δυναστεία (4692), δυναστείαν 

(579, 920, 3357, 5648, 6340) 
δυνάστης, δυνάστης (3676, 3789), δυνάστην (807), δυνάσταις (2544), δυνάστας 

(570, 1086, 3029) 
δυνατός, δυνατοί (5973), δυνατών ( 5393), δυνατούς (1318, 2247), δυνατόν (1733), 

εί δυνατόν (3627, 4062), ώς δυνατόν (966), δυνατόν (έστι) (6726) 
δυσάγγελος, δυσάγγελος (6547) 
δυσάλυκτος, δυσαλύκτου (2659) 
δυσανάγωγος, δυσανάγωγοι (6125) 
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δυσάνεμος, δυσάνεμος (4812), δυσανέμων (5432) 
δυσαπάλλακτος, δυσαπαλλάκτων (4645) 
δύσβατος, δυσβάτοις (4070), δύσβατους (2792) 
δυσγένεια, δυσγενεία (743) 
δυσγενής, δυσγενής (741) 
δυσδαίμων, δυσδαίμων (5327), δυσδαίμονα (784) 
δυσέκβατος, [δυσεκβάτοις ( 6591 ) 
δυσέκπλυτος, δυσεκπλύτους (5784) 
δυσεντερία, δυσεντερία (2946) 
δυσέξοδος, δυσεξόδοις (4070) 
δύσθεος, δυσθέου (4286) 
δυσηχής, δυσηχεΐς (6116) 
δυσίατος, δυσιάτων (1949) 
δυσκαταμάχητος, δυσκαταμάχητον (1072) 

δυσκέλαδος, δυσκέλαδος (4576) 
•δυσκληρία, δυσκληρία (1762) ΚΑ, ΔΝ{μσν.) 
δύσλυτος, δύσλυτος (2923) 
δυσμάχητος, δυσμαχήτω (4289) 
δύσμαχοΓ, δύσμαχον (2476, 3150, 3645), δύσμαχοι (5994), δυσμάχους (3681), 

δύσμαχα (267) 
δυσμένεια, δυσμενείας (5480) 
δυσμενής, δυσμενεΐ (4176), δυσμενών (2216,3148,5652), δυσμενέσι ( 1097 ), 

δυσμενές (6308) 
δυσμή, δυσμών (927, 1497), δυσμάς (6335) 
*δυσμηχάνητος, δυσμηχάνητον (2827) [ Κ ] , ΔΜ{μσν.) 
δύσμορφος, δύσμορφον (5793) 
δύσνοος, -ους, δύσνους (5557), δύσνουν (2567) 
δύσοδμος, δυσόδμων (1949) 
δύσοργος, δύσοργον (1899) 
δυσοσμία, δυσοσμίας (3089) 
δύσοσμος, δύσοσμον (4895) 
δυσπάλαιστος, δυσπαλαίστω (5815) 
δυσπαράκλητος, δυσπαράκλητον (3439) 
δύσπιστος, δύσπιστον (2826) 
δύσπνοος, -ους, δύσπνους (5143) 
δύσποτμος, δύσποτμος (342) 
δυσποτμότερος, δυσποτμότερον (6552) 
δυσσέβεια, δυσσεβείας (1073, 2404, 3031, 4773), δυσσεβεία (3266, 4238), 

δυσσέβειαν (4102, 4719) 
δυσσεβής, δυσσεβής (2408, 2424, 3074, 3806), δυσσεβους (382, 2739, 3818, 

4231), δυσσεβή (6218), δυσσεβεΐς (389, 4223, 4924), δυσσεβών (3034) 
δυστάραχος, δυστάραχον (6459) 
δύστηνος, δύστηνος (4105), δυστήνου (5335), δύστηνα (1582) 
δύστλητος, δύστλητον (3242, 4091) 
δύστοκος, δυστόκου (5478) 
δύστροπος, δύστροπον (4551, 6219), δύστροπε (3952) 
δυστύχημα, δυστύχημα (2647) 
δυστυχής δυστυχής (798, 1327, 6635), δυστυχούς (4372), δυστυχεί (789, 5578), 

δυστυχή (1583, 2188, 3065, 3951) 
δύσφημος, δυσφήμους (3209) 
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*δυσφορώτατος, δυσφορωτάτη (6108) [Κ], [Δ], [δνσφορος L. S., Κ κ. Δ, συγκρ. Δ] 
δυσχερής, δυσχερές ( 13) 
δύσχυμος, δυσχύμου (4316) 
δυσώδης, δυσώδει (5153), δυσώδη (2378) 
δυσώνυμος, δυσώνυμος (4635) 
δωδεκάπαις, δωδεκάπαις (988) 
δώμα, δώμα (3313), δώματος (5849), δωμάτων (872, 3553) 
δωμάτιον, δωμάτιον (4845) 
δωρεά, δωρεάς (5134), δωρεαί (17), δωρεών (4623, 5618, 6264), δωρεαΐς 

(2178, 3971) 
δώρημα, δώρημα (2667) 
δώρον, δώρον (1735, 2678), δώρα (351), δώροις (567, 1728) 
*δωροφόρημα, δωροφορήμασι (353) [Κ], [ Δ ] 
gap, έαρ (4531, 4980, 5959), έαρος (79, 5922) 
έγγάστριος, έγγάστριον (6159) 
εγγονός, έγγόνοις (385), εγγονούς (979) 
εγκάρδιος, εγκάρδιους (4717) 
έγκατα, εγκάτων (617, 6577), έγκάτοις (5996) 
εγκέφαλος, εγκέφαλος (4091) 
*έγκυμόνησις, έγκυμονήσεως (1792) ΚΑ, ΔΑ(». νεώτ.) 
έγκύμων, έγκύμονα (1516, 1575) 
έγχείη, έγχείαις (6002) 
εγχείρημα, εγχειρημάτων (2568) 
έγχειρίδιον, έγχειριδίω (616) 
έδαφος, έδαφος (675) 
έδεσμα, εδεσμάτων (5038) 
έδρα, έδρας (5462) 
έδρασμός, έδρασμον (6025) 
*έθελόρμητος, έθελορμήτου (237) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
εθνάρχης, έθνάρχαι (602), έθνάρχαις (2525) 
έθναρχία, έθναρχία (5964), έθναρχίας (1770), έθναρχίαν (577, 3760) 
έθνοί, έθνος (926, 1072, 1264, 2229, 2476, 2932), έθνους (566, 653, 1093, 

3962), έθνη (3238), εθνών (666, 918, 1679, 2920), έθνεσιν (1353, 1361) 

έθος, έθος (905) 
είδος, είδος (6468), ε'ίδους (686) 
*ε'ιδωλολατρεία, είδωλολατρείαν (483, 1095) [ειδωλολατρία L. S.], ΚΑ, ΔΑ(μτ)>ν., 

νεώτ. κ. δημ.) 
*είδωλομανία, είδωλομανίας (511), [Κ], ΔΑ(μο*ν.) 
*είκονογράφημα, είκονογραφημάτων (4229) [ Κ ] , Δ (νεώτ.) 
*είκονομαχία, εικονομαχίας (4402, 4662, 4987) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
είκών, εικόνα (238), εικόνων (4387, 4670), εικόνας (489, 4709, 4788) 
ειρήνη, είρήνην (3198, 4417) 
είρκτή, ε'ιρκτής (2288, 5354) 
ειρμός, είρμον (1823) 
είσοδος, εΐσοδον (2990) 
*είσποίητος, ε'ισποίητος (1832), εισποίητον (3461, 6136) [ Κ ] , [Δ] , [ε'ισποιητος 

L S, Κ κ. Δ] 
είσπραξις, εισπράξεως (3084), εϊσπραξιν (1945) 
έκάτερος, έκάτερος (350) 
έκατόγχειρ, έκατόγχειρ (6579) 
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έκγονος, έκγόνοις (441) 
έκδημία, έκδημίαις (2180) 
έκδίκησις, έκδικήσεως (3346, 3706, 3811) 
εκδικητής, εκδικητής (4116), έκδικητήν (3981) 
έκθυμος, έκθύμου (6287) 
εκκλησία, εκκλησίας (4184, 4240, 5253, 5312), έκκλησίαν (4664, 5386, 5401) 
έκκοπή, έκκοπήν (5121) 
εκλεκτός, έκλεκτον (4359) 
έκουσία, έκουσίαις (1148) 
έκπληξις, έκπληξιν (5271) 
έκπτωσις, έκπτωσιν (3881) 
έκπτωτος, έκπτωτον (4416, 5099) 
έκτομή, έκτομήν (2135) 
έκτομίας, έκτομίας (2136) 
έκτοπος, έκτοπον (4292), έκτοπους (4190) 
έκφυλος, έκφυλον (5474, 6528), έκφυλων (5671) 
εκών, εκών (1796, 3036, 4177, 4639, 4655) 
έλαία, έλαΐαι (91) 
έλαιον, έλαιον (5019), έλαίω (4518) 
ελάτη, ελάτη (92, 192) 
έλάττων, έλάττοσι (3211) 
ελαφος, έλαφος (254), έλάφου (4084) 
ελαφρός, έλαφρον (4567) 
έλεγχος, έλεγχοι (5124), έλεγχων (4389) 
ελεεινός, ελεεινός (3243), έλεεινον (3066, 4467), έλεεινοΐς (3186) 
έλεος, έλεον (3056, 6101) 
έλέπολις, έλέπολις (3552), έλέπολιν (4150), έλεπόλεσι (6719) 
ελευθερία, ελευθερίας (848), έλευθερίαν (1040) 
*έλευθεροκάρδιος, έλευθεροκάρδιον (4859) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
ελεύθερος, ελεύθερος (464, 4707). έλευθέρω (771, 2874), ελεύθερον (152, 6307, 

6443), ελευθέρων (6022), έλευθέροις'(5978), έλευθέραν (4618) 
έλευθερόψυχος, έλευθερόψυχος (5709) 
έλέφας, έλέφας (170, 255), έλέφαντος (1815), έλέφαντι (1816), ελέφαντα (1165) 

ελέφαντες (1818) 
ελιγμός, ελιγμούς (398) 
έλικοβλέφαρος, έλικοβλέφαρος (1159) 
ελκυσμός, έλκυσμοΐς (3400) 
έλλέβορος, έλλεβόρου (4320) 
ελληνιστής, ελληνιστών (3264) 
ελλοψ, έλλοψ (6610) 
έλος, έλη (5976) 
έλπίς, ελπίδες (2863, 4309), ελπίδων (4149, 6365), ελπίσι(ν) (2980, 4079, 

4366), ελπίδας (1598, 3476, 6612) 
•έλπίσιμος, έλπίσιμος [επίσιμος Μ] (6611) [Κ], [ Δ ] 
έμβρυον, εμβρυον (147, 1805) 
έμετος, έμέτους (6460) 
έμπειροπόλεμος, έμπειροπόλεμος (3720, 6667), έμπειροπολέμους (488) 
εμπαιγμός, εμπαιγμός (4713) 
έμπικρος, έμπικρον (3473, 3912) 
έμπνοος, -ους, έμπνουν (235, 1160), έμπνόοις (1677) 
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έμπορικός, έμπορικον (4203) 
έμπορος, εμπόρων (4885), εαπόροις (4207), έμπορους (6707) 
έμπύριος, έμπύριος (4726, 5656) έμπυρίους (5883) 
έμπυρος, εμπυρος (6571) 
έμφερής, έμφερές (2242) 
εμφρουρος, έμφρούρου (4902), έμφρούρους (2288) 
εμφυλος, έμφυλον (2370) 
έμψυχος, έμψυχος (5713) 
εναγής, εναγή (3731) 
έναγισμός, έναγισμών (2332), έναγισμούς (2402) 
ενάντιος, εναντίων (1433) 
εναργής, εναργών (6184) 
εναργέστατος, έναργέστατον (4793) 
ενδεής, ενδεείς (6102) 
ένδεια, ένδειας (5801), ένδεια (2205) 
ενδελεχής, ενδελεχής (4421) 
ένδικος, ενδίκων (4792) 
ενθεος, Ινθεος (4267), ένθέου (3828, 4900, 5134), ένθέων (29), ένθέοις (1091, 

3466). ένθέους (4640) 
ένθερμος, ενθερμον (5349), ένθέρμοις (6216) 
ένιαυτός, ένιαυτου (6399), ένιαυτοί (546, 5373), ένιαυτοΤς (3738) 
έννεάς, έννεάδι (3296) 
έννοια, έννοίαις (6070) 
*έννομοπραγία, έννομοπραγίαν (387) [ Κ ] , ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
έννομος, εννομον (2534) 
*έννομώτατος, έννομώτατος (3013), έννομωτάτους (4400) [ Κ ] , [Δ], [Ζννομος 

L.S., Κ κ. Δ, συγκρ. L.S.] 
ένοπλος, ενόπλους (3142, 3692) 
ενσώματος, ένσώματον (1985) 
εντάφιος, ένταφίοις (4314) 
εντερον, εντέρου (4301) 
εντευξις, έντεύξεις (3095, 3577) 
εντολή, εντολής (324) 

ένυάλιος, ενυάλιον (6001, 6641), ένυαλίους (5984) 
Ινυγρος, ενυγρον (4480) 
έξάγιστος, έξάγιστος (2759), έξαγίστους (3388) 
εξαιμος, εξαιμος (4615) 
εξαίσιος, εξαίσιος (4301), έξαίσιον (5277), εξαίσιων (728), έξαισία (815) 
έξάμετρον, έξαμέτρω (3735) 
έξέγερσις, έξέγερσιν (1984) 
έξέρυθρος, έξέρυθρος (6078), εξέρυθρον (6575) 
εξουσία, εξουσίας (541, 572), έξουσίαις (6404) 
εξωρος, Ιξωρος (3330) 
επαγγελία, έπαγγελίαις (3961) 
*έπαγκάλιος, έπαγκάλιον (5644) [ Κ ] , [ Δ ] 
επαγωγή, έπαγωγάς (5451) 
έ'παθλον, έπαθλον (2439, 6711) 
επάλληλος, επαλλήλων (6432), έπαλλήλοις (1558, 6704) 
*έπανακαμπτέος, έπανακαμπτέον (3435) [ Κ ] , [ Δ ] 
έπαναληπτέος, έπαναληπτέον (513) 

4 



- 5 0 -

έπανιτέος, έπανιτέον (1822, 2358) 
επάξιος, επάξιος (2079), έπάξιον (3242, 3627) 
έπαρσις, έπαρσιν (1985) 
επαρχία, επαρχίας (2784) 
έπαρχος, έπάρχω (ϋ168, 2868), επαρχον (3033, 3355, 3385) 
έπαφρόδιτος, έπαφρόδιτος (1788) 
επαχθής, επαχθές (13) 
έπέραστος, έπέραστος (3110), έπέραστον (307, 2498) 
επιβουλή, επίβουλης (4699, 4741), επίβουλη (1651), έπιβουλήν (2561, 4457) 
επίβουλος, επίβουλος (4440), έπιβούλοις (5529), επίβουλους (6524) 
επίγειος, επιγείων (3556) 
έπιδερμίς, έπιδερμίδος (591, 1970, 3418) 
έπιδορατίς, έπιδορατίσιν (5497) 
επιεικής, επιεικής (2134), επιεική (4310, 6253) 
επιθανάτιος, έπιθανάτιον (2602) 
έπικόλπιος, έπικολπίαν (4559) 
έπικολπίδιος, έπικολπίδιον (1978, 2013) 
επικουρία, επικουρίας (3773, 4501), έπικουρίαν (2624) 
επιμέλεια, επιμελείας (1669), έπιμέλειαν (6133) 
επιμελητής, έπιμεληταί (2301) 
*έπιμετώπιος, έπιμετωπίαν (4786) [Κ], ΔΜ (μον.) 
έπινίκιοΰ, έπινίκιον (3786), έπινίκιοι (1054) 
έπίνοια, έπινοία (739), έπίνοιαν (481), έπινοίαις (894, 2583, 2717, 4519), 

έπινοίας (913, 3936, 4190) 
έπίπαππος, έπιπάππων (6204) 
έπιπλον, έ'πιπλον (2208) 
έπίρροια, έπίρροιαι (6647) 
επίσημος, επισήμων (2779, 3213) 
επίσκοπος, έπίσκοπον (3830) 
έπιοτάτης, έπιστάται (1010) 
επιστολή, έπιστολήν (5698) 
επισφαλής, επισφαλείς (3518) 
επιτραπέζιος, έπιτραπέζιον (4557) 
επιφανής, επιφανών (3665) 
έπίφθονος, έπίφθονον (1556) 
επιφορά, έπιφοραΐς (4782) 
έπίχαρις, επίχαρις (6466), έπίχαρι (1162) 
έπιχαριτώτατος, έπιχαριτωτάτη (2599) 
έπίχειρον, τάπίχειρα (657) 
έπος, έπη (4918) 

*έπτάριθμος, έπταρίθμοις (6428,6455) [ Κ ] , ΔΑ ΔΜ (μτγν. μσν.) 
*έπωμαδία, έπωμαδίαν (2542) [Κ], [ Δ ] [επωμάδως L. S., Κ κ. Δ] 
επωνυμία, έπωνυμίαν (5194) 
έρασιχρήματος, έρασιχρήματος (2095) 
εράσμιος, έράσμιον (6468) 
εραστής, έρασταΐς (4274), έραστας (2891 ) 
έργατεία, έργατείαις (337) 
εργάτης, εργάτης (6120), έργάται (4456, 5729) 
εργατικός, έργατικοΐς (5740) 
*έργόμοχθος, έργομόχθων (5931) [Κ], ΔΜ (μσν.) 
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Ιργον, έ'ργον (461, 1008, 2051, 2260, 2408, 4611, 5695), έργα (6361, 6388), 
έργων (102, 1010), έργοις (50, 2964, 5026, 6418, 6714) 

εργώδης, εργώδες (13), έργώδεσι (337) 
έρεα, έρεαν ( 5148) 
έρημία, έρημίαν (2071, 3320, 4017) 
έ'ρημος, έρημος (6615), έ'ρημον (4035, 5101, 5552), έρήμοις (1064), έρη

μους (1426) 
έριβρόμος,. έριβρόμους (3639) 
έρφρύχης, έρφρύχης (5136) 
*έρυθραυγής, έρυθραυγής (120) KM, ΔΜ(μσν.) 
έρμαιον, έρμαιον (610, 2725) 
έρνος, έρνος (6157) 
έρος, έρον (554, 554) 
*έρυθρόβαπτος, έρυθρόβαπτον (127) KM, ΔΜ(μσν.) 
ερυθρός, ερυθρός (257), ερυθράς (1046) 
*έρυθροσήμαντος, έρυθροσήμαντον (5546) [Κ], ΑΜ(μσν. κ. τεώτ.) 
*έρυθρόφυλλος, έρυθρόφυλλον (4769) KM, οΜ{μαν. κ. νεώτ.) 
*έρυθρώος, έρυθρώοις (2707) KM (άλλα γραπτεον ερνθρωος), ΔΜ(μσν. ερν

θρωος δ. γρ. ερυθρώος) 

έρυμνός, έρυμνών (3169), έρυμνοϊς (3694) 
έρως, έρωτος (1384, 6078), έρωτι (3947, 4442), έρωτα (819) 
ερωτικός, έρωτικον (6075) 
*έρωτοδέσμη, έρωτοδέσμην (5822) KM, ΔΜ(μσν.) 
*έρωτοκράτητος, έρωτοκράτητον (1874) KM, ΔΜ(μσν.) 
έρωτομανία, έρωτομανίας ^553) 
*έρωτότρωτος, έρωτότρωτον (6486) [Κ], ΔΜ(μ(Τΐ>.) 
έσθής, έσθήτα (1212, 2381,3515), έσθήτας (6192) 
εσπέρα, εσπέρας (2475) 
έσπέριος, έσπερίοις (2956), έσπερίαν (551) 
έστίασις, έστίασιν (4993) 
έσχατος, έσχατον (988), έσχατων (927, 3286, 3868, 6274), έσχάτοις (4425), 

έσχατης (3825), έσχάτην (512, 683), έσχάταις (1397, 5412) 
εταίρα, εταίρα (1604) 
*έταιρειάρχης, έταιρειάρχην (5562) ΚΑ, ΔΑ(μσν.) 
ετεροθαλής, ετεροθαλείς (6440) 
έτερος, έτεροι (4270), έτέροις (4100), έτέραν (3010) 
ετήσιος, ετησίους (667) 
έτοιμος, έτοιμος (6377) 
ετοιμότατος, έτοιμοτάτην (6530) 
έτος, έτος (1465, 1691, 3800, 4962, 5407, 5426), έτει (1929), έτη (545,921, 

2016, 2043, 2087, 2277, 2306, 2393, 2410,6088), ετών (11, 542), έτεσι(ν) 
(4°8, 576, 962, 1071, 1757, 1992, 2074, 2132, 2194, 2240, 2251, 
2271, 2360, 2471, 2487, 2765, 2851, 2947, 2978, 3006, 3052, 3296, 
3469, 3661, 3794, 3844, 3864, 3926, 4108, 4181, 4393, 4398, 4750, 
5177, 5355, 5679, 5867, 5911, 6027, 6146, 6322, 6412, 6455, 6618, 
6678, 6720) 

εύάγγελος, εύάγγελον (6549) 
εύάγκαλος, εύάγκαλον (4567) 
εύανδρία, εύανδρίαν (2070, 6509) 
εύανθής, εύανθές (87) 
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εύάρματος εύαρμάτοις (5758) 
εύαυξής, εύαυξής (90) 
*εύαύξητος, εύαύξητον (6290) [Κ], [Δ] 
εύγάληνος, εύγάληνον (5454), εύγαλήνοις (5310), εύγαλήνους (4873) 
•ευγενέστατος, ευγενέστατου (1688) [ευγενής κ. συγκρ. L. S. κ. Δ. ευγενής και 

παράδ. ευγενέστατη ΚΑ], [Δ] 
ευγενέστερος, ευγενέστερων (1975), ευγενεστέρας (5750) 
ευγενής, ευγενής (764, 1700,3882), ευγενή (5667), ευγενών (1233, 6725), 

εύγενέσι (680), ευγενές (3314) 
ευγνώμων, ευγνωμόνων (1113) 
ευδαίμων, εοδαιμον [εύδαϊμον Μ] (6688) 
ευδία, ευδία (3443, 6224), εύδίαν (4530, 5961) 
εύδιεινός, εύδιεινοΐς (2650) 
εΰδροσος, εύδρόσοις (6270) 
εύέντευκτος, εύέντευκτος (6100) 
ευέξαπτος, εύέξαπτον (4295) 
ευεξία, ευεξίας (6121) 
ευεργεσία, ευεργεσίας (2082) 
ευεργέτημα, ευεργετημάτων (6353) 
ευεργέτης, εύεργέτην (1199, 6185) 
εύετηρία, εύετηρίαι (5810) 
ευημερία, ευημερία [ευημερία Μ] (6166) 
εύθαλής, εύθαλών (1001) 
εΰθηκτος, εοθήκτους (2875) 
εύθριξ, εδθριξ (5703) 
ευθυδικία, ευθυδικίας (2171) 

εοιππος, εύίππου (5028), ευιπποι (5499), εύίππους (6037) 
ευκάρδιος, εύκάρδιος (5704, 6287), εύκάρδιον (2146), εύκαρδίους (4728) 
εύκαρπία, εύκαρπίας (4982) 
εοκαρπος, εοκαρπος (4977), εύκάρπους (227) 
εύκατάφορος, εύκαταφόρων (5180) 
εύκέλαδος, εύκελάδους (4796) 
εύκήπευτος, εύκηπεύτων (333) 
ευκινησία, εύκινησίαν (1273) 
εύκλεέστατος, εύκλεεστάτην (2812) 
εύκλεής, εύκλεοΰς (2779, 3678), εύκλεών (6355), εύκλεές (2409) 
εΰκλεια, εΰκλειαν (945, 954, 992, 6710) 
εύκληρία, εύκληρίαν (586) 
εύκοσμία, εύκοσμίας (4772) 
εΰλογος, εολογον (4450) 
ευμεγέθης, εύμεγέθεσι (2990), ευμέγεθες (2664) 
εύμένεια, εύμένειαν (6164) 
εύμετάφορος, εύμετάφορος (1860) 
εύμήκης, εύμήκης (2226) 
εύμήχανος, εύμήχανος (3720), εύμήχανον (1732, 5218) 
εύνή, εύνάς ( 5844) 
εΰνοια, εύνοια (6185), εύνοίας (5539), εΰνοιαν (682) 
εονοος, -ους, εΰνουν (5560), εΰνοις (2734) 
ευνούχος, ευνούχος (2758), εύνούχω (2027), ευνούχοι (4456, 5728), εύνούχοις 

(596, 614, 5649) 
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εύοδμία, εύοδμίαις (83) 
εοοπλος, εΰοπλον (5457) 
εΰοπτος, εΰοπτος (2226, 5703, 6071), ευοπτον (1167) 
εύοσμος, εΰοσμον (72, 186, 2643), εύοσμα (5135) 
ευοφρυς εΰοφρυς (1157) 
ευοψος, εύόψων (5038), εοοψον (5350) 
•εύπάλαμνος, εύπάλαμνος (5242) [ Κ ] , ΔΑΔΜ (κ. μσν.) 
*εύπάρηος, εύπάρηος (725, 1158) [εύπάρειος κ. ενπάραος L. S.], [βΰπάραος, Δωρ. 

αντί -flog ΚΑ] ΔΜ(μσν. ενπάρηος) 
εύπαρρησίαστος, εύπαρρησίαστος (3427) 
εύπάρυφος, εύπαρύφων (4155), εύπαρύφοις (5740) 
ευπατρίδης, εύπατρίδαι (6356) 
εύπειθής, εύπειθεΐς (4454) 
εύπέταλος, εύπέταλον (186) 
εύπλόκαμος, εύπλόκαμος (1809) 
εοπνοια, εύπνοιαν (5691) 
εΰπνοος, εύπνόοις (4983) 
εύποιία, εύποιίαις (3480), εύποιίας (4622) 
εύπορώτερος, εύπορωτέρους (2247) 
ευπρεπέστατος, ευπρεπέστατη (725) 
εύποτμία, εύποτμία (2641), εύποτμίας (843, 2610, 2651, 2733), εύποτμίαν (1474) 
ευπρέπεια, ευπρεπείας (2576) 
ευπρεπής, ευπρεπή (5667), ευπρεπές (1131) 
ευπρόσωπος, ευπρόσωπος (725, 1158, 6466), ευπροσώπου (2575), εύπρόσω-

πον (4523) 
εΟπτερος, εύπτερος (3429), εύπτέρους (5693), εΰπτερον (410) 
ευπυργος, εύπύργου (3170), εύπυργον (2918), εύπύργοις (3694), εύπύργους 

(2065, 3525) 

εύρεσίκακος, εύρεσικάκους (4563) 
ευροια, ευροιαν (843) 
εύροκλύδων, εύροκλύδων (5143) 
εύρυμέτωπος, εύρυμέτωπος (255) 
εύρύστερνος, εύρύστερνος (170, 5242), εύρυστέρνου (1815) 
ευσέβεια, εύσεβείας (2291, 3262, 4236, 4353), εύσέβειαν (3028, 3043) 
ευσεβής, ευσεβής (2193,3027, 3113), ευσεβούς (2953, 3114), ευσεβή (2426), 

ευσεβείς (4361, 4403). ευσεβών (3025, 3863) 
εΰσημος, εύσημος (4972) 
εΰσκαρθμος, εύσκαρθμος (5461) 
*εύσκιόφυλλος, εύσκιόφυλλον (186) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
εύστέφανος, εύστέφανον (103) 
εύστολος, εύστόλων (5658) 
εύσύνετος, εύσύνετον (2628) 
ευσύνοπτος, εύσύνοπτον (8) 
ευσχήμων, εύσχήμονα (5673) 
εΰτολμος, ευτολμος ( 5744), ευτολμον (3499, 5946), εύτόλμους (4729) 
εύτολμότατος, εύτολμοτάτους (932) 
εύτροφος, εύτρόφοις (227) 
ευτυχέστερος, ευτυχέστερων (1883), ευτυχέστερους (3003) 
ευτύχημα, ευτύχημα (2640, 2646) 
ευτυχής, ευτυχούς (4883) 
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εύύφαντος, εύύφαντον (87, 3458), εύυφάντους (4571) " : 

εύφημος, εύφημου (2887) 
ευφροσύνη, ευφροσύνης (1056) 
ευχέρεια, εύχέρειαν (2216) 
ευχροια, εύχροίαις (207), εύχροίας (2666) » 
εΰχροος, -ους, εΰχρους (725, 5703) 
εύχρούσιτατο«:, εύχρούστατος (6077), εύχρουστάτη (1157), εύχρουστάτην (5673) 
ευώδης, εύώδει (4768), ευωδών (189) 
εφάμιλλος, έφάμιλλον (3425) 
έφέσπος, έφέστιον (5239), έφεστίων (5952), έφεστίους (6554) 
εφευρέτης, έφευρετάς (487), έφευρεταί (5729) 
έφηβος, έφηβους (1636) 
έφοδος, εφόδου (3525) 
εχέγγυος, εχέγγυα (5567) 
έ'χθιστος, έχθιστον (300) 
έχθρα, έχθρας (1153) 
εχθρός, έχθρον (783), έχθρων (3045, 3167, 5671, 5878, 6568), έχθροΐς (1012, 

2215, 2227, 5858, 5875, 6529, 6571), εχθρούς (3152, 6503, 6554) 
έ'χιδνα, έ'χιδνα (3562, 3770, 4319, 6512), έχίδνης (1468, 4234), έχιδναν (5479) 
έχιδνότοκοο, έχιδνότοκος (4196) 
έχιδνώδης, "έχιδνώδης (1030) 
'έως, έω (2436, 2472, 2488, 5682) 
έφος, έώας (2366, 2421, 2429), έωων (4167), έώοις (2443) 
έωθινός, έωθιναί (5992) 
εωσφόρος, εωσφόρος (126) 
ζάκοτος, ζάκοτον (5711 ) 
ζάλη, ζάλη (5549), ζάλης (1767, 2641, 5010, 5467, 5960, 6223), ζάλαι (3019, 

5144), ζάλαις (2322, 5453, 6441), ζάλας (3446, 5441) 

ζειά, £ειας (4206) 
ζέσις, ζέσιν (2581) 
ζεύγλη, ζεύγλην (572, 2184, 2542) 
ζεφυρίη, ζεφυρίαιο (4983) 
ζέφυρος, ζέφυρος (4871, 6224) 
ζήλος, ζήλου (3358, 6506), ζήλω (3114, 3157, 3379) 
ζηλοτυπία, ζηλοτυπίαν (727) 
ζηλωτής, ζηλωτής (3262, 3367, 4900) 
ζηλωτός, ζηλωτον (1704) 
ζιζάνιον, ζιζάνιον (2705) 
ζοφεροί, ζοφερώ (4621, 4899, 4932), ζοφερον (4187), ζοφερά (3018) 
ζόφος, ζόφος (4485), ζόφον (4951) 
ζοφώδης, ζοφώδες (2115, 2288, 6293) 
ζύγαινα, ζύγαινα (5863) 
ζυγός, ζυγον(2147, 3237, 5398) 
ζωαρκής, ζωαρκέσιν (520) 
ζωή, ζωής (6, 210, 234, 297, 1652, 1837, 1981, 2101, 2170, 2195, 2278, 

2466, 2494, 3047, 3627, 4435, 5373, 5531, 5561), ζωήν (833, 2250, 
3044, 3204, 3511, 3807, 5081, 5201, 5949, 6090, 6110, 6122, 6209, 
6323, 6420) 

ζωηφόροΰ, ζωηφόρω (4911) 
*ζώθαπτος, ζώθαπτος (4917) [Κ], ΑΔ{μσν.) 
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*ζωμήρυστρον, ζωμήρυστρον (6032) [Κ], [ Δ ] , [ζωμάρνστρον L. S., Κ κ. Δ] 
ζώνη, ζώνην (4598) 
ζωογόνος, ζωογόνος (5908) 
ζωογράφος, ζωογράφων (4642) 
*ζωοθρέμμων, ζωοθρέμμων (417), ζωοθρέμμονα (68) ΚΜ(ζωοθρέμμων), ΔΜ(μσν. 

ζωοθρέμμων) 
*ζωοθρέπτεφα, ζωοθρέπτεφαν (338) ΚΜ(ζωοθρέπτειρα), ΔΜ {μβν. ζωοΟοέπτειρά) 
ζώον, ζώον (142, 250, 264, 394, 409*, 433, 1502, 1522, 4643, 4647), 

ζώου (1492), ζώω (6576), ζωα (399, 1372), ζώων (174), ζώοις (2802) 
ζωοτρόφος, ζωοτρόφος (108), ζωοτρόφα (6256) 
ζωοφόρος, ζωοφόρου (4273), ζωοφόρον (423) 
ζώπυρον, ζώπυρον (395) 
*ζωοσφαγ£α, ζωοσφαγίας (2402), ζωοσφαγίαις (4324) [Κ], [Δ] 
ζωστήρ, ζωστήρα (4876) 
ήβη, ήβην ( 5024, 5641) 
ηγεμονία, ηγεμονίας ( 1946, 2077, 4598), ήγεμονίαν (4212) 
ηδονή, ηδονής (1207, 4535), ηδονή (5379), ήδονήν (67), ήδονάς (6035) 
ήδυπάθεια, ήδυπαθείας (5929) 
ήδύπνοος, -ouc, ήδύπνοος (5961), ήδύπνουν (186, 3445) 
ηδύς, ηδύς (2226, 5901, 6224) 
ήέλιος, ήέλιος (3279) 
ήθοο, ήθος (1938, 2837, 2842) 
ηλικία, ηλικίας (797, 1646, 1851, 3494, 4202, 5397, 5606, 6435), ηλικία (1142), 

ήλικίαν (1780, 2556, 4964, 5447) 
*ήλικίωσις, ήλικιώσεως (5426) Κ(Βνζ. ), ΔΜ(μσν.) 
ήλιξ, ηλιξιν (759) 
ήλιοί, ήλιος (108, 118, 125, 135, 140, 198, 1843, 3282, 4278, 4901, 4926, 

6305), ηλίου (65, 891, 2644, 3289, 3735, 4460, 4469, 4780, 4813, 5449), 
ήλίω (5421), ήλιον (1772), ήλιε (2695. 4323, 5152), ήλιοι (2552), 

ήλιων (720), ήλίοις (6409), ήλίους (4622) 

ήμερα, ήμερα (181, 3224), ημέρας (34, 38, 48, 100, 101, 107, 136, 180, 3053, 
4031, 6175, 6646), ήμέραν (138, 1943, 2050, 3224,4247, 4618, 6586), 
ήμερων (37), ήμέραις (535, 4485) 

*ήμεράρχης, ήμεράρχης (1843) KM, ΔΜ(μΰν.) 
*ήμεραυγής, ήμεραυγής (1078, 4926, 5781) KM, ΑΜ(μσν.) 
*ήμεροκράτωρ, ήμεροκράτωρ (140) KM, ΔΜ(μσν,) 
*ήμερονόμος, ήμερονόμον (248) [Κ], ΔΜ(μϋν.) 
ήμερος, ήμέροις (940, 2960) 
ήμιάνθρωπος, ήμιανθρώπους (6172) 
ήμίονος, ήμιόνοις (3092) 
ήμισυς, ήμισυ (6088) 
ηνία, ήνίας (876, 6421) 
*ήνιοστροφία, ήνιοστροφίας (5579) KM, ΔΜ(μσν.) 
ήνιοστρόφος, ήνιοστρόφω (2039) 
ήπατοσκοπία, ήπατοσκοπίας (4325) 
ήπειρος, ήπειρος (2353), ηπείρων (1222), ηπείρους (1249) 
ηπειρωτικός, ήπειρωτικάς (908), ήπειρωτικον (1265) 
ηρωικός, ηρωικών (1344) 
ήρως, ήρως (1410, 1482, 5242), ήρωος (1178), ήρωα (1240), ήρω (1401, 

5860, 5928), ηρώων (6356, 6725) 
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ήττα, ήττης (3912) 
ήττων, ήττων (2021 ), ούχ ήττον (2669, 5980) 

ήχος, ήχ°ς (9° 2) 
θαλαμηπόλο«:, θαλαμηπόλοι (678) 
θάλαμος, θαλάμω (240), θαλάμων (1004, 1840), θαλάμοις (5990, 6502), θαλά

μους (6451, 6490) 
θάλασσα, θάλασσα (2353, 2694), θαλάσσης (912, 1001, 1430, 1486, 2818, 

3691, 3765, 4119, 4722, 5488, 5863), θαλάττης (4835), θαλασσή (173, 
4867, 6182), θάλασσαν (61, 2654, 2912, 3649, 4439, 4812, 4877, 5658, 
6254), θάλασσαι (2971), θάλασσας (402, 1459, 2060, 2904, 3175, 3942, 
6508, 6566, 6729) 

θαλασσόβιος, θαλασσοβίοις (1052) 
*θαλασσογείτων, θαλασσογείτονας (4807) KM, ΔΜ(μσν.) 
θαλασσόπλοος, -πλους, θαλασσόπλουν (421, 2907), θαλασσοπλόων (2819, 3645) 
θαλάττιος, θαλαττίαν (3779) 
θαλαττοπόρος, θαλαττοπόρα (3762) 
θανάσιμος, θανάσιμη (3250, 4250), θανασίμην (2682) 
θανατηφόρος, θανατηφόρον (3804) 
θάλψις, θάλψιν (5433) 
θάνατο«:, θάνατος (580, 2142, 2383, 2683, 3076, 5372, 5676), θανάτου (361, 

830, 871, 880, 1983, 2611, 3471, 3660, 3843, 4020, 6024, 6493, 6536), 
θανάτω (1039, 1991, 2775, 2993, 3007), θάνατον (295, 618, 1581,2696, 
2783, 4435, 5409), θανάτοις (2022, 2305) 

θάρρος, θάρρους (3343) 
θάρσος, θάρσος (1333) 
θάττων, θάττον, έπίρ. (721, 1439, 4162) 
θαΰμα, θαΰμα (2266, 3621) 
θαυμάσιος, θαυμάσιου (4684), θαυμάσιε (5011) 
θαυμαστός, θαυμαστός (1881), θαυμαστον ( 757, 902, 1542, 2080) 
θέα, θέα (1370), θέαν (2036), θέαις (2244), θέας (6486) 
θέαμα, θέαμα (3066, 4467) 
θεατής, θεατήν (820), θεαταί (2119) 
θεατός, θεατοί (877) 
θέατρον, θέατρον (2267, 5285), θεάτροις (2037) 
θεηγόρος, θεηγόροι (4903) 
θειος, θεΐοί (517, 974, 1075, 2075, 4265, 5013), θείου (4902, 4919, 5227), 

θείω (2888, 2984, 4583, 5365, 6275, 6623), θείον (1105, 2388, 2829, 
4740, 4781, 4989, 5398), θείων (177, 4230), θείοις (1082. 6061), θεία 
(779, 1584, 2711), θείας (515, 3811), θεία (1540), θείαν (4755), θεια 
(4588, 5396, 5866) 

θέλγητρον, θέλγηοον [θελγητρον Μ] (3560) 
θέλησις, θέλησιν '(3675, 3819, 4582) 
θελητός, θελητον (3344, 4146, 4605, 5826) 
•θελξικάρδιος, θελξικάρδιον (311) KM, ΔΝ(μσν. κ. νεώτ.) 
θελξιμελής, θελξιμελών (5938) 
θελξίνοος, -ους, θελξίνους (1114) 
θέμεθλα, θεμέθλων (1673, 6274), θεμέθλους (3790) 
θεμέλιος, θεμέλιους (4742), θεμελίων (4850) 
θέμις, θέμις (452, 4965) 
•θεόβρυτος, θεοβρύτοις (4628) [ Κ ] , ΔΜ(μσν.) 
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*θεογενεσία, θεογενεσίας (5069) ΚΑ, ΔΔ(μτγν. κ. νεώτ.) 
*θεοδόμητος, θεοδόμητος (3283) Κ(Βνζ.), Δ(μσν. κ. νεώτ.) 
θεομισέστατος, θεομισέστατος (3605), θεμομισεστάτου (2398) 
θεομισής, θεομισεΐς (4210) 
θεόπαις, θεόπαιδι (3689) 
θεόπτης, θεόπτης (1028), θεόπτην (1018) 
θεός, θεός (41, 63, 133, 144, 182, 286, 351, 362, 373, 401, 462, 531, 702, 

1016, 1055, 1082, 3043, 3270, 3580, 3633, 3653, 3790, 3841, 4098, 
4143, 4545, 4691, 4738, 4767, 5162), θεού (27, 149, 384, 451, 508, 658, 
685, 1022, 1025, 1029, 1065, 1077, 1085, 2385, 2441, 2833, 2835, 3004, 
3268, 3337, 3445, 3956, 4103, 4183, 4257, 4671, 4689, 4720, 5161, 
5383, 5390, 5392, 5401, 5715, 5905, 6300), θεώ (396, 452, 1054, 1085, 
1287, 2165, 2804. 4766), θεον (455, 537, 655,'1014, 1034, 1092, 1363, 
2748, 3168, 3577, 5870, 6303, 6416), θεοί (318), θεοΐς (496, 1096, 
1915), θεούς (493) 

θεοσεβής, θεοσεβή: (2434, 6061) 
θεότης, θεότητι (1934) 
Θεοτόκος, Θεοτόκη (6063) 
θεοφόρητος, θεοφορήτων (3861), θεοφορήτους (4401) 
θεοφόρος, θεοφόρου (5127), θεοφόρον (4946) 
*θεοφρούρητος, θεοφρούρητος (2343) ΚΑ, ΔΑ(μσν.) 
*θεοφύτευτος, θεοφύτευτον (4627) ΚΑ, &(μτγν.) 
θεραπεία, θεραπείας (5240) 
θεραπευτής, θεραπευτάς (2177) 
θεράπων, θεράπων (818), θεράποντι (818), θεράποντα (531) 
θεριστής, θερισταΐς (1853) 
θερι,στικός, θεριστικήν (3717) 
θέρμη, θέρμη (5942), θέρμην (5635, 5749, 6498) 
θερμός, θερμον (1676), θερμοΐς (600, 3842), θερμήν (1273) 
θερμότερος, θερμότερος (6120) 
θερμότης, θερμότητες (4813) 
θερμουργός, θερμουργος (270), θερμουργου (1049) 
θέρος, θέρει (6267) 
θεσμός, θεσμοΐς (6453), θεσμούς (360, 1200, 3336, 3563) 
θεσπέσιος, θεσπέσιους (4988) 
θέσφατα, θέσφατα (1527) 
θεωρητέον, θεωρητέον (5218) 
θήκη, θήκας (1317) 
θήλυς, θηλείας (900), θήλειαν (1515) 
θηλή, θηλής (6156), θηλάς (1590) 
θηλυδρίας, θηλυδρίας (594) 
θήρ, θήρ (273, 2125, 3330, 4172, 4305, 4375, 4682, 6609). θηρί (4702), θήρα 

(2915, 3615, 3641, 3889, 3933, 5050, 5305, 5817), θήρες (168, 360, 
418, 3904, 4152), θηρών (5900), θήρας (6301) 

θήρα, θήρα (6596), θήρας (2790, 5650), θήραν (6530) 
θηρατής, θηρατών (4650) 
θήρατρον, θήρατρα (6528), θηράτροις (6635) 
θηρευτής, θηρευτής (4975), θηρευτάς (5857) 
θηριογνώμων, θηριογνώμονα (4175) 
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θηρίον, θηρίον (3248, 4388, 5686, 6308, 6311, 6316), θηρίω (3240), θηρία 
(267, 4119), θηρίων (5659), θηρίοις (750, 1128) 

θηριώδης, θηριώδης (4165, 4298), θηριωδών (3746), θηριώδες (2842), θηριώδη 
(3949, 4453) 

θηριώνυμος, θηριώνυμος (4164) 
•θηροδιώκτης, θηροδιώκτης (5897), θηροδιώκτην (6304) KM, ΔΜ(μσν.) 
*θηρότροπος, θηροτρόπω (4656) ΚΑ, [Δ] 
θηροτρόφος, θηροτρόφους (2792) 
*θηροφόντης, θηροφόντην (5049) Κ(Βνζ. ) , Α(μσν) 
θησαυρός, θησαυρός (2865), θησαυρού (2001), θησαυρον (5288), θησαυροί (5057), 

θησαυροΐς (1255, 4954), θησαυρούς (2218, 2903, 4529) 
θησαυροφύλαξ, θησαυροφύλακα (2000) 
θλαδίας, θλαδίου (5702) 
*θλασμΟ£, θλασμος (6008) [Κ], Δ 
θλΐψις, θλίψεως (4543), θλίψεις (5451, 6158), θλίψεων (4718, 5428) 
θνησιμαΐον, θνησιμαΐα (5975) 
θνητός, θνητού (3119, 4959), θνητόν(928, 6454), θνητών (2834), θνητοϊς (4738), 

θνητή (375), θνητής (929, 3120), θνητήν (2878), θνητά (6249) 
θολερός, θολερον (2655, 3078, 5612, 6293) 
θόρυβος, θορύβους (6640) 
θράσος, θράσος (273, 2155, 2915, 4174, 4726, 5995, 6580), θράσους (2465, 

3037, 5982, 6201, 6425) 
θρασυκάρδιος, θρασυκάρδιος (3219) 
θρασύμαχος, θρασυμάχους (4729) 
θρασύσπλαγχνος, θρασύσπλαγχνος (6287) 
θρασύτατος, θρασυτάτας (1953) 
θρασύτης, θρασύτητος (3917) 
θραΰσις, θραυσις (6008) 
θραυσμός, θραυσμον (3184) 

θρέμμα, θρέμμα (1030, 2328), θρέμματα (1102), θρεμμάτων (1316, 5898) 
θρέπτρα, θρέπτρα (6155) 
θρηνητήριος, θρηνητηρίων (5343), θρηνητηρίους (5870) 
θρηνήτρια, θρηνήτριαι (5338) 
θρηνητής, θρηνηταΐς (4015) 
θρήνος, θρήνοι (3023, 3324), θρήνων (5273) 
θρησκεία, θρησκείας (3114, 4231), θρησκείαν (495, 498, 3077) 
θρήσκευμα, θρησκευμάτων (502) 
θρίαμβος, θρίαμβον (3192), θριάμβοις (5665) 
θριγγίον, θριγγίω (3791 ) 
θρίξ, τριχών (3516), τρίχας (2997. 3419, 4159, 4587, 5620, 6191) 
θρόνος θρόνος (710, 865), θρόνου (1869, 3394, 4176, 4499, 463% 5160, 5311, 

5394, 5619), θρόνου (1869, 3394, 4176, 4499, 4639, 5160, 5311, 5394, 
5619), θρόνω (863, 867, 4513), θρόνον (862, 866, 5254,5319, 6373), 
θρόνων (3021, 6705), θρόνοις (2488, 2557, 5593, 6060, 6625) 

θροΰν, θροΰς (4576, 6003, 6562), θροΰν (3155, 5523, 5985, 6641) 
θυγάτηρ, θυγάτηρ (724, 2598, 2599, 3291,4671, 5179), θυγατρος (1563, 4521, 

4617, 5640), θυγατρί (2316, 2607), θυγατέρα (1569, 2490, 2938, 4171, 
5574), θυγατέρες (427), θυγατέρων (428), θυγατράσι(ν) (2307,3487, 
6051), θυγατέρας (1649) 

θυγατριδους, θυγατριδώ (2945), θυγατριδουν (1994) 
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θυγάτριον, θυγάτριον (3460, 5326), θυγατρίου (2944) 
θύελλα, θυέλλης (3442) 
θυελλώδης, θυελλώδης (5950) 
*θυμαλγέστερος, θυμαλγέστερον (5590) [Κ], [ Δ ] , [Θνμαλγής L. S., Κ κ. Δ] 
θυμίαμα, θυμιαμάτων (3325) 
θυμικώτερο:;, θυμικωτέρα (4315) 
*θυμοβάρβαρος, θυμοβάρβαρον (2837, 5995) [Κ], [ Δ ] 
θυμοδακής, θυμοδακεΐς (4718) 
θυμοειδής, θυμοειδής (856) 
θυμολέων, θυμολέων (2125, 3239, 3666), θυμολέοντα (1407), θυμoλέovτεc (1235) 
θυμός, θυμός (767, 6563), θυμού (1901, 2966, 3590, 3707, 3901, 4082, 4095, 

4371, 4522, 5157, 5732, 5998, 6193), θυμώ (2391, 4023, 6297), θυμον 
(1988, 5136, 6505) 

*θυμοτολμία, θυμοτολμία (3770), θυμοτολμίαν (1274) [Κ], άΜ{μσν.) 
θυμώδης, θυμώδης (1859), θυμώδη (1899) 
θύννος, θύννος (408), θύννον (4478) 
θύρα, θύραν (823) 
θυρσοφόρος, θυρσοφόρων (5044) 
θυσία, θυσίας (1915, 2331, 4493), θυσία (1515) 
θυτήρ, θυτήρων (1517) 
θωπεία, θωπεία (319) 
*θωρακοφορία, θωρακοφορίας (6640) KM, ΔΜ(μσν. ) 
θωρακοφόρος, θωρακοφόρους (565, 4701) 
θώραξ, θώραξ (5298), θώραξι (3680), θώρακας (5932) 
ίαμβεΐον, ίαμβείω (4908) 
*ίαμβοπλόκος, ίαμβοπλόκους (4785) [Κ], ΔΜ(μσν. Ιαμβότιλοκος) 
'ίαμβος, ιάμβους (4910) 
ιατρός, ιατρούς (3164) 
Ηβηροτρόφος, ίβηροτρόφον (5965) [ Κ ] , [Δ] 
tßic, Ι'βεις (500, 3785) 
ιδέα, ίδέαν (4923), ίδέαις (2199, 2757) 
ιδιόγραφος, ιδιογράφους (5147) 
ΐδ«κ, ιδίων (2590,3022), ιδίοις (1219, 2159, 3190, 4607), ιδίους (3345, 4313, 

.;.,. 5587), Ιδίας (2799, 5639;, 'ιδίαν (2490, 4830, 5196), 'ίδια (1596) 
ιδιώτης, ίδιώτου (836), ίδιώταις (599, 3873) 
'•δρώς, ίδρώσι (2791) 
ξέραξ, ίέραξ (6569) 
<·έρεια, ίερείας (1571), ίέρειαν (1570) 
ιερεύς, ιερείς (1990, 3465) 
*ίερογραφία, ίερογραφίαις (4775) ΚΑ, ΔΑ(μτγν., μΰν. κ. νεώτ.) 
ίερομύστης-, ίερομύσταις (5741) 
*ίεροπόλος, ίεροπόλων (4494) [Κ], [ Δ ] 
ίεροπρεπέστατος, ίεροπρεπεστάτης (4277) 
ίερόί, ιερός (5365), ιερόν (2887, 4386, 4781, 4948, 5141), ίεροΐς (3282, 4992), 

ιερούς (3274, 4297), ιερών (4387, 4789, 5083, 6214), ιεράς (5014), 
ίεράν (5148, 6387), ίεραΐς (6539), ιεράς (4337, 4493, 4683, 4709, 4969) 

ίθαγε\ή<:, ιθαγενής (2890) 
ικανοί, ικανός (89 Ί), ίκανον (562, 2268, 2811, 4406), ίκανοΐς (1684;, ικανούς 

(1464, 2059) 
ίκανώτατος, ίκανώτατος. (1873) 



- 6 0 -

Ικετήριος, ίκετηρίοις (1340) 
*ίλαρώτατο:, ίλαρώτατον (5903) [Κ], [Δ] [Ιλαρός L. S., Κ κ. Δ. συγκρ. L. S. κ. Δ] 
ίμάτιον, ίμάτιον (6575), ίματίοις (639) 
ιματισμός, ίματισμοΐς (2604) 
ίξοφόρος, ίξοφόρος (6475) 
'ίον, ίον (72, 124), ίων (73) 
ίός, ίον (2963, 3031, 4249, 4433) 
ίουλος, ίούλου (6622) 
ιππασία, ίππασίαις (5165) 
ίππαστής, ίππαστήν (5752), ίππαστάς (1042, 3692) 
ίππειος, ίππείας (5462) 
ίππηλασία, ίππηλασίας (4339), ίππηλασίαις (5065) 
ίππιος, ίππίους (898) 
ίπποκόμος, ίπποκόμος (893) 
ίππομαχία, ίππομαχίας (3183) 
ϊππος, 'ίππος (380," 889, 896, 1784, 1786, 3037, 5461, 5886), ίππου (2126), 

ίππω (2130), ίππον (895, 1421, 1424, 1427, 1429, 1432, 4593), ίπποι 
(2269), ίππων (904, 4061, 5246), ίπποις (3092,3685), ίππους (3207,6015) 

Ιππότης, ιπποτών (913, 2819), ίππότας (3142) 
ίπποφόρβιον, ίπποφορβίοις (1783) 
ίπποφορβός, ίπποφορβος (85) 
ίρηξ, ίρηξ (6010), ίρηκες (160) 
ισάριθμος, ισαρίθμους (1534) 
ίσοπολίτης, ίσοπολίτας (1637) 

ίσος, ίσοις (3894), ίσης (1665, 4089), ίσα, έπίρ. [ίσα Μ] (3168) 
•ίσόψαμμος, Ίσόψαμμοι (3746) KM, ΔΜ(μσν.) 
ιστορία, ιστορίας (715, 1810, 2554, 3435), ίστορίαν (2202) 
ιστός, ιστός (4739) 
*ίστρογείτων, ίστρογείτων (5888), ίστρογείτονα (3526), Ιστρογείτοσι (4610) 

[Κ], ΔΜ(μσν.) 
*ίσχυρόμαχος, ίσχυρομάχους (1334, 3196) KM, ΔΜ(μσν.) 
ισχυρός, ισχυρούς (487, 571), ίσχυρας (2781), ίσχυραΐς (6280) 
ισχύς, ισχύς (779, 1756, 4041, 4690, 5770, 6028), ίσχύος (718, 1050, 2031, 

2184, 2751, 3788, 5756), ίσχύϊ (443, 5945), ίσχύν (145, 1771, 3004, 
3568, 4077, 4727, 5509, 5648, 5882, 5973, 6469) 

ίυγξ, ΐυγξιν (3561), ίυγγας (5938) 
ίχθυοθήραο, ίχθυοθήραν (4906) 
Ιχθύς, ίχθύν (4478), ίχθύες (407), ίχθύσιν (1052) 
ίχνιον, ίχνια (4573) 
ίχώρ, Ίχώρων (1949, 5130), ίχώρας (1951) 
•ίχωρωδέστατος, ίχωρωδεστάτους (3081) [ Κ ] , [ Δ ] , [Ιχωρώδης L. S., Κ κ. Δ ] 
καθαίρεσις, καθαίρεσιν (1983, 4229) 
καθαρό.:, καθαρός (4331), καθαρώ (2580, 5784), καθαράν (1931, 3128, 3431, 

5386), καθαράς (1572) 
καθαρώτερος, καθαρωτέρας (5613) 
καθηγεμών, καθηγεμόνι ( 1501 ) 
καθηγητής, καθηγητής (1881) 
καθήκον, καθήκοντος (3275, 6408) 
κάθυγρος, κάθυγρον (2115) 
καθυπέρτερος, καθυπέρτερος (2504), καθυπερτέραν (1559), καθυπέρτερα (3715) 
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καινοπρεπής, καινοπρεπές (4281) 
*καινοπρεπέστερος, καινοπρεπεστέρου (508) [καινοηρεπής κ. καινοπρεπεστέρως 

L S ] , ΚΑ, ΔΑ 
καινός, καινον (902, 1787, 2667, 2877, 5272), καινοΐς (1455) 
καινότερος, καινότερα (1046) 
καινοτομία, καινοτομίαν (2397) 
καίριος, καιρίαν (1395, 5362), καίριον (3625) 
καιρός, καιρός (3758, 5476), καιρού (1577, 1797, 2357, 4194, 5477, 5756), 

καιρόν (1534), καφοΐς (5901) 
καΐσαρ, καίσαρες (1818) 
*καΙσαριν, καίσαριν (1808) [Κ], [ Δ ] , [καισάραι L. S. κ. Δ] 
κακία, κακία (270), κακίας (481, 1030, 2963, 3014, 3341, 3880, 4102, 4192, 

4433, 5043, 5053, 5710, 6512, 6514, 6585), κακίαν (388, 1366, 2760, 
3025, 3046, 3407, 3633, 5728) 

κακεντρεχής, κακεντρεχές (3339) 
•κακεντρεχέστατος, κακεντρεχεστάτους (3390, 5622, 6174) [ Κ ] , [ Δ ] , [κα

κεντρεχής L S . , Κ κ. Δ ] 
•κακεργάτης, κακεργάτην (5151), κακεργάτα (3952) [κακεργέτης L. S.], ΚΝ, 

ΔΝ(μσν.) 
κάκιστος, κάκιστος (3586, 3626, 3654, 5082, 6207), κακίστω (3231), κά-

κιστον (4182, 6219), κάκιστε (3256), κάκιστων (6367), κάκίστοις (3073), 
κακίστης (1468), κάκιστα, έπίρ. (2019) 

κακίων, κακίω (2026) 
*κακόβλαστος, κακόβλαστος (4657) [ Κ ] , [ Δ ] 
κακόγλωσσος, κακόγλωσσων (3993) 
κακογνώμων, κακογνώμονας (2183, 3390) 
κακοοαίμων, κακοδαίμονα (6150) 
•κακοδότης, κακοδότην (5413) [Κ], [ Δ ] 
κακοήθεια, κακοήθειαν (3015) 
κακοήθης, κακοήθης (2758), κακοήθεις (6125), κακοήθη (4551) 
κακόθροος, -ους, κακόθρουν (5523, 6043) 
κακόμαντις, κακόμαντις (6547) 
κακομηχανία, κακομηχανία (882), κακομηχανίας (304) 
κακομήχανος, κακομήχανος (4305, 5095), κακομηχάνου (3410), κακομήχανε 

(3257), κακομηχάνους (3994) 
κακόπνοος, -ους, κακοπνόους (5441 ) 
κακός, κακός (6173), κάκου (972, 5800, 6299), κακώ (1291, 2670, 3913, 

6103), κακόν (325, 380, 1716, 2024, 2029, 2141, 2705, 3421, 3759, 
3913, 5804, 6085, 6310), κακοί (3812, 3977), κακών (1278, 2285, 2694, 
2892, 3551, 4038, 4456, 4721, 5156, 5332, 5729, 5729, 6546), κακοΐς 
(2026, 3063, 3211, 3554, 3772, 4425, 5649, 6130, 6504), κακούς (2991), 
κακά (2026, 3072, 3211, 4307) 

κακόσχολος, κακοσχόλους (3329) 
κακοτεχνία, κακοτεχνίας (4213) 
κακότης, κακοτήτων (5427) 
κακοτροπία, κακοτροπίας (4237), κακοτροπίαν (2567, 3298) 
κακότροπος, κακοτρόποις (3673) 
κακουργία, κακουργίας (5731) 
κακούργος, κακούργος (4233, 5160), κακούργων (3022), κακούργοις (4233), 

κακούργους (4892) 
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*κακουργότροπος, κακουργότροπος (6132) [Κ], [Δ] 
*κακόφρουρος, κακοφρούρω (4921) [Κ], [ Δ ] - -"· ' 
κακόχαρτος, κακόχαρτος (4577, 5549) 
κάκωσις, κάκωσιν (4735), κακώσεις (1011, 2952), κακώσεσιν (4252) 
*κακώτρια, κακωτρίαις (5444) KM, ΔΜ(μσν.) 
καλαμίς, καλαμίς (2723) '£ 
*καλλιβλάστητος, καλλιβλαστήτοις (4268) KM, Δ(μσν.) 
*καλλίβλαστος, καλλίβλαστ.ν (185) KM, ΔΜ(μσν.) 
καλλιβλέφαρος, καλλιβλέφαρον (3887) 
*καλλίγλωττο<:, καλλίγλωττος (3823), καλλιγλώττω (4694, 5370), καλλιγλώτ-

των (4918) KM, ΔΜ(μσν.) 
καλλίδενδρος, καλλίδενδρον (182, 213) 
καλλίκαρπος, καλλικάρπου (315, 4434) 
καλλικέλαδος, καλλικέλαδος (4973) 
*καλλίκλαδος, καλλικλάδου (5197), καλλικλάδων (6355) KM, ΔΜ{μσν.) 
καλλίκομος, καλλίκομοι (89) 
*καλλίκρουνος, καλλικρούνων (6255) ΚΝ, ΔΝ(/ισν. κ. νεώτ.) 
*καλλιλαμπής, καλλιλαμπής (131) [Κ], [Δ] 
*καλλιμελέστατος, καλλιμελεστάτη (5163) [Κ], [ Δ ] 
*καλλιμελής, καλλιμελής (4765) [Κ], [ Δ ] 
καλλίνικος, καλλίνικος (2161, 3737), καλλινίκου (1824, 4390), καλλινίκων (3486) 
*καλλιπέταλος, καλλιπέταλος (128) [Κ], [Δ], [καλλιπέτηλος L. S., Κ κ. Δ] 
καλλιπλόκαμος, καλλιπλόκαμοι (3701) 
*καλλίπρεμνος, καλλίπρεμνον (5268) [Κ], [Δ] 
καλλιπρόσωπος, καλλιπρόσωπον (2665, 3623) 
καλλίπρωρος, καλλίπρωρον (3295, 4427), καλλιπρώρου (6457), καλλιπρώ-

ρων (5658) 

*καλλίπτερος, καλλίπτερος (5208) [Κ], Δ(νεώτ.) 
καλλίπυργος, καλλιπύργου (1382), καλλίπυργον (1920), καλλιπύργων (5217) 
*καλλίραξ, καλλιράγων (4334) [Κ], [ Δ ] 
καλλιστέφανος, καλλιστέφανος (5773) 
κάλλιστος, κάλλιστος (309), κάλλιστον (3626), κάλλιστα (4300) » 
*καλλισφαίρωτος, καλλισφαιρώτους (114) [Κ], [Δ] 
καλλιτεκνώτατος, καλλιτεκνωτάτη (5674) 
καλλιτέχνης, καλλιτέχνης ( 41 ) 
*καλλιφανής, καλλιφανής (5923) KM, ΔΜ{μσν.) 
καλλιφεγγής, καλλιφεγγεΐς (4747) 
καλλιφυής, καλλιφυής (4409) 
καλλίφυλλος, καλλίφυλλον (211), καλλίφυλλοι (89) 
καλλίφυτος, καλλιφύτω (239) 
*καλλιχεύμων, καλλιχεύμων (5894) [Κ], Δ(μσν.) 
καλλίχροος, καλλίχροον (3562), καλλιχρόοις (3871) 
καλλονή, καλλοναί (201), καλλοναΐς (3304), καλλονάς (4780) 
κάλλος κάλλος (78, 136, 187, 260, 699, 815, 1160, 1163, 1602, 2054, 2499, 

2626, 3283, 3289, 4031, 4336, 4460, 5792, 6076, 6485), κάλλους (82, 
245, 2499, 2587, 6467), κάλλει (29, 104, 321, 525, 825, 1168, 1241, 
2501, 2575), κάλλη (1592, 3698), κάλλεσιν (2586) 

καλοπρόσωπος, καλοπρόσωπος (6071 ) 
καλός, καλός (2225, 2430, 4920, 5241, 5703, 6094), καλόν (366, 1240, 1704, 

2422, 2572, 2631, 2645, 2664, 2675, 3079, 3473, 4094, 4754, 4909, 
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4953, 5769), καλών (490), καλοΐς (4624, 5774, 6276), καλή (95), καλής 
(1908), καλήν (307, 1714, 2633, 2766, 5016, 5304, 5666, 6267), καλά (82) 

κάλυμμα κάλυμμα (4275) 
κάλως, κάλων (2502, 6731), κάλωας (426) 
κάματος, καμάτου (12, 4148, 4209), κάματοι (5297), καμάτων (1379, 6685), 

καμάτοις (1558, 5745), καμάτους (5212) 
κάμηλος, καμήλου (5711) 
κάμινος, κάμινος (2109, 5332), καμίνου (4836, 5481, 6302), καμίνω (3626), 

κάμινον (358, 1154, 2120), καμίνους (4095) 
κάμπη, κάμπαι (4422) 
κάνδυς, κάνδυος [κάνδνους Μ] (4255), κάνδυς (2208) 
καπηλεία, καπηλείας (4860) 
κάπηλος, κάπηλος (2095, 4885) 
καπνός, καπνός (4631), καπνώ (2069) 
κάπρος, κάπρος (302, 3902, 4335, 5996), κάπροι (170, 6005) 
*κάπουτ, κάπουτ (1683) [Κ], [Δ] 
καπυρός, καπυρόν (5628) 
καρδία, καρδία (3335, 5904), καρδίας (271, 655, 1285, 2874, 2922, 3016, 

3055, 3166, 3333, 3338, 3440, 3575, 4101, 4403, 4533, 4634, 4880, 
4976, 5006, 5018, 5125, 5591, 5896, 6338, 6431, 6446), καρδία (3817), 
καρδίαν (310, 782, 2512, 2620, 3134, 3215, 3379, 3947, 4175, 4412, 
4441, 4724, 5097, 5420, 5710, 6486), καρδίαις (1092, 3560) 

καρδιακός, καρδιακοΐς (6216), καρδιακήν (1288) 
καρδιότρωτος, καρδιότρωτος (5832) 
*καρδιοφάγος, καρδιοφάγος (5687) KM, ΔΜ{μσν.) 
καρκίνος, καρκίνον ( 5533) 

καρπός, καρπός (308), καρπού (321,323), καρπον (308), καρποί (3076, 3822), 
καρποΐς (3314), καρπούς (3820, 3820, 6363) 

καρτερικός, καρτερικός (5704), καρτερικον (2146) 
καρτερικώτατος, καρτερικώτατοι (2738), καρτερικώτατον (5928) 
*καρτεροκάρδιος, καρτεροκαρδίου (3517), καρτεροκάρδιον (4998) [Κ], [Δ] 
*καρτερόμαχος, καρτερομάχου (3712) [Κ], [Δ] 
*καρτερόνους, καρτερόνους (4896) [Κ], Δ(μσν.) 
*καρτερόνυξ, καρτερονύχων (5900) [ Κ ] , [Δ], [καρτερώνυς L. S., Κ κ. Δ, 

παραπ. εις κρατερώνυξ] 
καρτερός, καρτερος (5455, 6730), καρτερον (1623, 5751), καρτερούς (4136), 

καρτερά (1356), καρτεράς (2820), καρτεράν (4369, 5660) 
*καρτερότειχος, καρτεροτείχοις (3694) [ Κ ] , [ Δ ] 
καρτερόχειρ, καρτερόχειρος (1300) 
καρτερώτατος, καρτερώτατος (3667) 
καρχαρόδους, καρχαρόδοντες (171) 
κάρχαρος, κάρχαρος (4475) 
*κασσίτηρος, κασσίτηρος (119) [Κ], [Δ], [κασσίτερος L. S., Κ κ. Δ] 
κάστωρ, κάστωρ (4641, 4643, 4649) 
*κατάβαπτος, κατάβαπτος (6565), κατάβαπτον (4745), κατάβαπτα [εγκατά-

βαπτα Μ] (6578) [Κ], [Δ] 
καταβάτης, καταβάτης (6571) 
καταβελής, καταβελής (4615, 6667) 
καταγωγή, καταγωγήν (1533), καταγωγαί (4668) 
*κατάδετος, κατάδετος (5854) KM, Δ{μσν.) 
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κατάδηλος, κατάδηλος, (1584), κατάδηλα (4855) 
καταδυνάστευα, καταδυνάστευα (540, 709), καταδυνάστευαν (1760) 
καταθύμιος, καταθύμιος (5372), καταθυμίου (2304) 
*κατάθυσις, κατάθυσις (2294) [ Κ ] , [Δ] 
καταιγίς, καταιγίς (2653, 3018), καταιγίδες (5513, 6458) 
κατακάρδιος, κατακάρδια (4389) 
κατακλυσμός, κατακλυσμού (437), κατακλυσμον (456) 
κατάκομος, κατάκομος (2198, 5366), κατάκομον (211) 
κατάκοπος, κατάκοπους (6282) 
*κατακόσμητο:, κατακόσμητον (2757) Κ(Βνζ.), ΔΜ(μτγν. κ. νεώτ.) 
κατάκριτος, κατάκριτος (6245) 
κατάλειμμα, κατάλειμμα (6318) 
*κατάλευκος, κατάλευκος (1166, 6078), κατάλευκον (1161, 4756) Κ(Βνζ.)> 

ΔΝ(μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
κατάλληλος, καταλλήλους (3787) 
*κατάλουτος, κατάλουτοι (6573) [Κ], [Δ] 
κατάλυσις, κατάλυσιν (1690, 1749, 1751, 4230) 
*καταμάργαρος, καταμάργαρον (4787), καταμαργάροις (71), καταμαργάρους 

(6491), καταμάργαρα (2209) Κ(Βυζ.), ΔΜ(μσν.) 
*καταμωλώπισις, καταμοΛωπίσεις (4824) KM, ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
κατανάγκη, κατανάγκης [κατ'ανάγκης Μ] (4894) 
*κατάνοσος, κατάνοσος (1948) Κ(Βιζ.), Δ(μσν) 
κατάντης, κάταντες [καταντες Μ] (381) 

κατάξιος, κατάξιος (2077), κατάξιον (2248, 2830, 3066, 5419), κατάξια (4831) 
*κατάπηλος, κατάπηλα (1592) KM, ΔΜ(μσν. ) 
κατάπτερος, κατάπτερα (6613) 
κατάπτυστος, κατάπτυστον (5154, 6206) 
κατάρατος, καταράτφ (4340), κατάρατον (2761) 
καταρατότατος, καταρατοτάτου (2319) 
κατάρρυτος, κατάρρυτον (1827) 
καταρχή, καταρχή (102) 
κατασκαφή, κατασκαφή (4344) 
κατάσκιος, κατάσκιον (735) 
κατάστεγος, καταστέγω (1884) 
κατάστικτος, κατάστικτον (3417) 
καταστολή, καταστολήν (6143) 
καταστροφή, καταστροφής (278), καταστροφήν (4231) 
καταφορά, καταφορά (430), καταφοράς (6543) 
κατάφορτος, κατάφορτον (4205, 4870, 4875), κατάφορτα (5809) 
κατάφρακτος, κατάφρακτος (2127), κατάφρακτον (3680), καταφράκτους (1422) 
καταφρονητής, καταφρονητής (3300) 
καταφυγή, καταφυγήν (6211) 
κατάφυτος, κατάφυτον (4771, 5714) 
κατάχαλκος, κατάχαλκον (5495, 5989) 
κατάχρυσος, καταχρύσους (5267), κατάχρυσα (4798, 5073) 
κατηφής, κατηφής (4558), κατηφές (3060) 
κατοικίδιος, κατοικιδίαν (3154) 
κάτοικος, κάτοικοι (3990), κατοίκους (4154) 
κάτοχος, κατόχω (3070) 
κατώδυνος, κατώδυνον (5813, 6110) 
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καυστικός, καυστικώ (1129) 
καυσώδης, καυσώδη (5433) 
καχλασμός, καχλασμον (4082), καχλασμούς (229) 
κάχληξ, κάχληκας (4828) 
καύσων, καύσωνα ( 16 ) 
κέδρος, κέδρους (6276) 
κέλαδος, κέλαδον (6043) 
κελαινόχρως, κελαινοχρώτας (1374) 
κέλευσις, κέλευσες (102, 149) 
κέλευσμα, κελεύσματι (137) 
κέντησις, κέντησιν (4786) 
κεντρίον, κεντρίον (6633) 
κέντρον, κέντρον (296), κέντρα (4542, 6515) 
κεντροφόρος, κεντροφόρος (3769, 4379), κεντροφόρω (4769) 
*κεντρωδέστερος, κεντρωδεστέρους (4659) [Κ], [Δ]', [κεντρώΟης L. S., Κ κ. Δ] 
κεραμεία, κεραμείαν (2364) 
κεραμεους, κεραμεουν (6357) 
κεραμεύς, κεραμεύς (244) 
κέρασμα, κέρασμα (6531) 
*κέρασος, κέρασος (95) [κέρασος L.S.], ΚΑ, ΔΑ(κ. νεώτ.) 
*κερατοπλήκτωρ, κερατοπλήκτωρ (256) KM, ΔΜ(μσν.) 
κεραυνόβλητος, κεραυνόβλητος (3051) 
κεραυνός, κεραυνού (4392) 
κερδαλεώτερος, κερδαλεώτερον (2592) 
κέρδιστος, κέρδιστον (3109) 
κέρδος, κέρδος (2862), κερδών (3431) 
κερκίς> κερκίσιν (6195) 
κέρκος, κέρκω(505), κέρκον (1551) 
κεφαλή, κεφαλή (792, 1675, 1683), κεφαλής (1682, 1807, 1826,3419, 3516, 

4090,4159, 4518, 5362, 6292), κεφαλή (864, 5871), κεφαλήν (1679, 1976, 
2377, 2859, 3945, 6118), κεφάλας (3347, 5610) 

κηδεμονικώτερος, κηδεμονικώτερος (6606) 
κηδεμών, κηδεμόνα (5561) 
κήδος, κήδος (2314) 
κηλίς, κηλΐσι (4047), κηλίδας (5784) 
κήπευμα, κήπευμα (182) 
κηπεύσιμος, κηπεύσιμος (4628) 
κηπευτής, κηπευτής (2683), κηπευτών (6367), κηπευταΐς (6480) 
κήπος, κήπος (2134, 2499, 4259, 4772), κήπου (4540), κήπον (132, 264, 

4264), κήπων (2301) 
κήρ, κήρα (2705), κήρες (5321) 
•κηρεσιφόρητος, κηρεσιφορήτους (6019) [Κ], [ Δ ] , [κηρεσσιφόρητος L. S. καΐ Δ, 

Κηρεϋσιφόρητος Κ ] 
κήρυγμα, κηρύγματα (2048) 
κήτος κήτος (3732) 
κηφήν, κηφήνες (6124) 
κιβδηλία, κιβδηλίαις (3432) 
κίβδηλος, κιβδήλου (3084) 
*κιβωτόκρυπτο<:, κιβωτόκρυπτον (6545) [Κ], ΔΜ {μϋν.) 
κιβωτός, κιβωτού (397, 432, 6542), κιβωτω (399), κιβωτον (393) 

5 
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κιθαρωδός, κιθαρωδόν (2042), κιθαρωδοΐς (2028) 
κίμβιξ, κίμβικα (4552) 
κίνδυνος, κίνδυνος (3028, 3757), κινδύνου (6535), κίνδυνον (5406), κινδύνων 

(5737, 5952, 6555), κινδύνους (269, 3228, 3643, 6427, 6641) 
κινδυνώδης, κινδυνώδη (6110) 
κίνησις, κινήσει (4820) 
κινύρα, κ.νύρα (4765) 
κισσός, κισσός (81 ) 
κίων, κίονα (1348), κίοσιν (6429) 
κλάδος, κλάδος (4317), κλάδον (2293), κλάδων (5926), κλάδοις (3604, 4268) 
κλαυθμός, κλαυθμω (1405), κλαυθμοί (5334), κλαυθμοις (1034) 
κλεινός, κλεινού (3517) 
κλείς, κλεισΐ (4570) 
κλέος, κλέος (742, 993, 1286, 4162), κλέει (3232) 
κλήμα, κλημάτων (97) 
κληματίς, κληματίδων (96) 
κλήρος, κλήρον (2608) 
*κλησιγράφος, κλησιγράφους (4915) [Κ], [Δ] 
κλήσι^ κλήσις (991, 2940, 4866, 5694, 6064, 6333, 6359), κλήσει (3512), 

κλήσιν (855, 1481, 1494, 1562, 1634, 1872, 2274, 2289, 2574, 2594, 
2632, 2866, 3042, 3303, 3872, 3883, 4111, 4830, 5196), κλήσεις (251, 
429, 4600) 

κλιματάρχης, κλιματάρχαι (3594), κλιματάρχας (4367) 
κλίνη, κλίνη (3313), κλίνης (5226, 5231, 5634), κλίνην (5936), κλίνας 

(637, 2209) 
κλοιός, κλοιών (6491) 
κλόνος, κλόνον ( 6431) 
κλύδων, κλύδων (2459, 2654, 2694, 3742, 4185), κλύδωνι (5525), κλύδωνα 

(5018), κλύδωνες (3019, 4040), κλύδωσιν (6432), κλύδωνας (3777, 5309) 
κλυδώνιον, κλυδώνιον (4498), κλυδωνίου (1196) 
κλών, κλώνες (89, 195, 5797) 
κναφεύς, κναφεΐς (6708) 
κνημίς, κνημΐδες (5939), κνημίδων (6040) 
κοιαίστωρ, κοιαίστωρ (2866) 
κοινολεχής, κοινολεχή (4757) 
κοινό ί5 κοινός (6263), κοινώ (1655, 5255), κοινον (1602, 2091, 2763, 3449), 

κοινή (5743), κοινή, έπίρ. (755, 1244, 1741) 
κοινωνία, κοινωνίαν (1793, 2027, 2491, 2585, 2639, 3670) 
κοινωνός, κοινωνον (2284, 2495, 3878, 4762), κοινωνούς (4286) 
κοίρανος, κοίρανος (6186) 
*κοίτασμα, κοίτασμα (5843) [ Κ ] , ΑΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
κοίτη, κοίτης (2630), κοίτη (5857), κοίταις (1896) 
κολακεία, κολακείας (313), κολακείαν (6405), κολακείαις (1202, 4412) 
κολακικώτερος, κολακικώτερος (19) 
κόλαξ, κόλακες (4423, 5051, 5059) 
κόλασις, κόλασιν (3924, 4160), κολάσεις (1029, 3979), κολάσεων (4923), 

κολάσεσιν (1967, 4394) 
κολαστής, κολαστή (6112) 
κολοβόκερκος, κολοβόκερκος (256) 
κολοιός, κολοιος (5550, 6589) 
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κόλπος, κόλπων (1842), κόλποις (2006), κόλπους (1828) 
κόμη, κόμην (1807) 
*κομπολόγημα, κομπολογήματα (3935) KM, ΔΜ(μσν.) 
κόμψευμα, κόμψευμα (3521) 
κόνις, κόνις (422), κόνιν (3865) 
*κονσύλιος, κονσυλίους (1691) [ Κ ] , [Δ] 
κοπετός, κοπετοΐν (6229) 
κόπος, κόπου (16, 3792), κόποι (3792) 
*κοπρηρός, κοπρηροΰ (3089) [ Κ ] , [Δ] 
κόπρος, κόπρος (4768) 
*κοπρόφυρτος, κοπροφύρτω (5153) [Κ], ΔΜ(μσν. ) 
κοπρώδης, κοπρώδεις (5071 ) 
κόραξ, κόρακα (4256), κόρακες (4461) 
κοράσιον, κοράσιον (726, 2619, 5991), κορασιών (613) 
κόρη, κόρη (2600, 2616, 3087, 4484), κόρης (2612, 4086), κόρη (1574, 3689, 

5567, 6063), κόρην (729, 740, 2625, 2630, 3839, 5673,'5776), κόραις 
(983, 3321), κόρας (2522) 

κόρη (οφθαλμού), κόρη (48, 107), κόρης (5794), κόρην (3010, 5626), κόραι 
(3519), κόραις (5971), κόρας (4103, 4452, 4468, 4590, 4746, 5553, 
6115, 6217, 6241, 6516) 

κορίσκη, κορίσκην (70, 5304), κορίσκαι (3701, 4012) 
κορμός, κορμοί (5975), κορμούς (3549) 
κόρος, κόρου (791), κόρον (1962, 4384, 5301, 5583, 6156, 6261) 
κόρυδος, κόρυδοι (165) 
κόρυμβος, κορύμβους (81) 
κορύνη, κορόνας (6194) 
*κορυνοφόρος, κορυνοφόρους (6289) [Κ], ΔΑ(σχόλ.), [κορννηφόρος L. S. κ. Κ.) 
κόρυς, κόρυθες (5300, 5496), κόρυθας (5932) 
κορυφή, κορυφαί (4817), κορυφάς (403) 
κορώνη, κορώναις (6334) 
κοσμικός, κοσμική (3659), κοσμικήν (4417) 
*κοσμικώτερος, κοσμικωτέρων (4228) [ Κ ] , [ Δ ] , [κοσμικός L.S., Κ κ. Δ] 
κόσμιος, κόσμιος (3305), κοσμίω (2580) 
*κοσμοκτίστωρ, κοσμοκτίστωρ (27, 1930) KM, ΔΜ(μσν.) 
κόσμος, κόσμος (136, 434), κόσμου (242, 5777), κόσμω (240), κόσμον (240, 

2207), κόσμοις (6268) 
κότος, κότος (4024), κότον (5129, 5709) 
κουροτρόφος, κουροτρόφον (4417) 
*κουφόνοια, κουφόνοιαν (1309) [Ίδέ κονφόνονς εν L. S. : το κουφάνουν — κουφό-

νοια], ΚΑ, ΔΑ ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
κουφός, κοΰφον (4567) 
κοχλίας, κοχλίου (6652) 
κόχλος, κόχλου (4949) 
κράμβη, κράμβης (6343) 
κράσπεδον, κράσπεδον (3458) 
κραταιός, κραταιό) (3791, 6167), κραταιον (5653), κραταιούς (571), κραταιάν 

(1474), κραταιαΐς (763, 2833) 
κραταιόχειρ, κραταιόχειρ (536, 1312, 3775) 
κρατήρ, κρατήρα (3601, 4536, 5084, 5176, 6695), κρατήρες (5046), κρα-

τήρσι (620, 4149) 
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κρατορία, κρατορίας (2371), κρατορίαν (4216, 6203, 6608) 

κράτος, κράτος (541, 578, 634, 644, 707, 721, 722, 805, 874, 953, 956, 959, 

1585,1741, 1756, 1768, 1779, 1993, 2009, 2010, 2053, 2073, 2089, 2118, 

2175, 2241, 2303, 2311, 2372, 2393, 2409, 2438, 2456, 2471, 2524, 

2535, 2552, 2766, 2971, 3009, 3106, 3121, 3475. 3495, 3663, 3864, 

3927, 3968, 4156, 4430, 4602, 4616, 5108, 5357, 5408, 5415, 5510, 

5540, 5677,6052, 6225, 6322, 6325, 6440, 6443, 6452, 6611), κράτους 

(615, 852, 939, 1690, 2045, 2058, 2251, 2261, 2284, 2415, 2494, 2622, 

2830, 2839, 2860, 2948, 2957,3101, 3613, 3844, 3991, 4115, 4161, 4173, 

4181, 4304, 4380, 4535, 4546, 4548, 4686, 4967, 5252, 5419, 5561, 

5573, 5645, 6147, 6220, 6327, 6377, 6398, 6412, 6413, 6421, 6617, 

6618, 6678, 6720, 6721), κράτει (2270, 3810, 4107, 4635, 5616), κατά 

κράτος (633, 3654) 

κράτωρ, κράτωρ (1102, 2081, 2327,2442, 2455, 2468, 2848, 2903, 2973, 3074, 

3189, 3988, 4352, 4637, 4706, 4788, 4856, 4884, 4933, 5054, 5173, 

5178, 5195, 5265, 5291, 5545, 5623, 5736, 5743, 5875, 6017, 6186, 

6245, 6346, 6548, 6677), κράτορος (994, 2072, 5108, 5516, 5551, 5569, 

5949, 6226), κράτορι (3026), κράτορα (626, 880, 2366, 2421, 2909, 

3058, 3212, 3294, 3531, 3595, 3867, 3919, 4048, 4128, 4515, 4842, 

5088, 5676, 5697, 6317, 6493, 6529, 6588), κράτορες (6711, 6728), κρα-

τόρων(2540, 6401), κράτορσι (957), κράτορας (3337, 4400, 5410, 5589) 

κραυγή, κραυγής (2887, 4578), κραυγή (6196), κραυγάς (5984) 

κρέας, κρέα (158, 790) 

κρείττων, κρείττονα (6143), κρείττω (242), κρείττους (3728, 6383), κρείτ-
τον (3937) 

*κρεοβορία, κρεοβορίας (5780) Κ{Έκκλ.), Α(μσν.) 
κρεωβόρος, κρεωβόρος (4305, 4636) 
κρημνός, κρημνών (6426) 
κρήνη, κρήνη (5008) 
*κρηπιδοπώλης, κρηπιδοπώλας (6708) ΚΑ, ΔΑ &Μ.(μτγν. κ. μσν.) 
κρηπίς, κρηπίδων (4232) 
κρησφύγετον, κρησφύγετον (5653) 
κρίμα, κριμάτων (4183) 
κρίνον, κρίνον [κρίνον Μ] (77, 124), κρίνων (201) 
κρίσις, κρίσει (2847), κρίσιν (2868, 3369, 3371), κρίσεις (2147, 3439, 4833) 
κριτήριον, κριτήριον (3403) 
κριτής, κριτής (5002), κριτου (3400), κριταί (1089, 1098) 
κροκόδειλος, κροκόδειλος (5533), κροκοδείλους (500) 
κρόταφος, κροτάφοις ( 5970, 6622 ), κροτάφους ( 4409) 
κρότος, κρότος (1512) 
κρυερός, κρυερω (3316), κρυερόν (5431) 
κρυπτός, κρυπτά (4532, 5542) 
κρύσταλλος, κρυστάλλου (5434), κρυστάλλων (4815) 
*κρυφιώτερος, κρυφιωτέρας (5518) [Κ], [ Δ ] , [κρύφιος L. S., Κ κ. Δ ] 
*κρωκτικός, κρωκτικόν (4256) [ Κ ] , οΜ.{μαν.) 
*κτηνωδέστατος, κτηνωδέστατον (6141) [ Κ ] , [Δ] [κτηνώδης κ. συγκ. L. S. 

κ. Δ. κτηνώδης Κ] 
κτήνος, κτήνους (3094, 3420), κτήνεσιν (3091) 
κτηνώδης, κτηνώδεις (6125), κτηνώδη (625) 
κτίσις, κτίσιν (2413), 3277) 
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κτίσμα, κτίσμασι (384) 
κτίστης, κτίστης (279, 707), κτίστου (102, 1621, 1984), κτίστην (449, 

2336, 2386) 
κτύπος, κτύπω (4818) 
κύαθος, κύχθος (4835) 
κυβέρνησις, κυβέρνησιν (2536) 
κυβερνήτης, κυβερνήταις (6700) 
κυαναυγής, κυαναυγής (74) 
κυβευτή<:, κυβευταΐς (1997) 
κύβος, κύβος (646, 2873), κύβου (6242) 
κύκλος, κύκλος (5717, 5768), κύκλου (4273), κύκλω (4083, 4294), κύκλον (56), 

κύκλοι (317), κύκλους (6636), κύκλα (4104) 
κύκνος, κύκνος (4588, 6689), κύκνου (4684) 
*κυκνογενής, κυκνογενή (1167) KM, ΔΜ(μσν. ) 
κυλίκιον, κυλίκιον (3843) 
κύλινδρο«:, κύλινδρος (4686), κύλινδρον (2880), κύλινδροι (4644), κυλίνδρων 

(2135), κυλίνδρους (4651, 6131) 
κύλιξ, κύλικας (3989) 
κΰμα, κύμα (2693, 4439), κυμάτων (3443), κύμασι (6380) 
κυματίας, κυματίαν (5523, 6459), κυματίαι (6284) 
*κυματόκλυστος, κυματόκλυστοι (4016), κυματοκλύστους (6461 ) KM, ΔΜ(μσν.) 
κυματώδης, κυματώδους (5960) 
κύμβαχος, κύμβαχος (5031), κύμβαχον (5576, 6168) 
κυνάριον, κυναρίοις (6483) 
κυνηγέσιον, κυνηγέσιον (2789), κυνηγέσια (4339) 
*κυνηγέτημα, κυνηγετημάτων (5650), [Κ], ΔΜ(μσν.) 
κυνοδρομία, κυνοδρομίας (5651) 
κυπάριττοί:, κυπάριττοι (193) 
κύπελλον, κύπελλον (618, 2094, 6031) 
κύριος, κυρίου (3287), κυρίω (2852), κύριον (1834) 
κύρος, κΰρος (874) 
κύτος, κύτος (397) 
κύων, κύων (4341, 4475), κυνος (3093, 3592), κύνες (171, 2122, 2297, 5050, 

5864), κυνών (4391, 4654), κυσί (4648), κύνας (500, 5107, 6019) 
κώμη, κώμης (5192), κώμη (2784) 
κώμος, κώμοις (5250) 
κώνειον, κώνειον (4320) 
κώπη, κώπην (6732), κώπας (426) 
κωφός, κωφφ (5093), κωφή (422) 
λαβυρι\θώδη<:, λαβυρινθώδει (4687), λαβυρινθώδεις (398), λαβυρινθώδεσι [λνβν-

ρινθώδεσι Μ] (4936) 
*λαγίνα, λαγίνα (6199), λαγΐναι (171) [ Κ ] , [Δ], [έπίθ. λαγίνη L. S. (λαγίνα), 

Κ κ. Δ. λαγίνης, -ου Κ κ. Δ κ. παραπ. εις Μ] 
λάγνος, λάγνος [λάγνος Μ] (588) 
λαγωός, λαγωος (663, 6210) 
λαΐλαψ, λαΐλαψ (2654, 3018), λαίλαπος (4185), λαίλαπες (5144, 6648) 
λαίμαργος, λαίμαργον [λαιμαργον Μ] (5584) 
λαιφόπτερο«:, λαιφοπτέροις (6232), λαιφοπτέρους (4056) 
λαιφος, λαίφη (426, 4872, 6732), λαίφεσι (2912) 
λακτισμός, λακτισμούς ( 6154) 
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λαλαγή, λαλαγή (4577), λαλαγή (5196), λαλαγάς (6043) 
λάλημα, λάλημα (4802, 5077) 
λαλιά, λαλιάς (6698) 
λαλίστατος, λαλιστάτην (2924) 
λάλος, λάλον (3558), λάλα (162, 5073) 
λαμπάς, λαμπάδα (3061), λαμπάδες (3280, 6096), λαμπάδας (4373, 4469) 
λαμπραυγής, λαμπραυγοΰς (34, 3289), λαμπραυγές (4483) 
*λαμπροδόμητος, λαμπροδόμητος (6273) KM, ΔΜ(μσν.) 
λαμπρός, λαμπρός (4258), λαμπρον (113, 863, 2646, 3415, 3503, 3869), 

λαμπρών (1329, 1883, 3363, 3636, 5664), λαμπροΐς (1799), λαμπρούς 
(3003), λαμπρδς (2784, 3170, 3515, 4153), λαμπΗά (1165, 4491, 5193), 
λαμπράν (1452, 1817,2210, 2589,3501, 4808), λαμπράς (6371), λαμπρά 
(1539, 3640, 6709, 6724) 

*λαμπρόσπορος, λαμπροσπόρου (6713) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*λαμπροστόλιστος, λαμπροστόλιστον (6586) [Κ], ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
λαμπρότατος, λαμπρότατε (4595) 
λαμπρότερος, λαμπρότερον (3229) 
λαμπρότης, λαμπρότητος (3301), λαμπρότητι (5739), λαμπρότητα (743, 

780, 5831) 

*λαμπροψυχία, λαμπροψυχίας (6272) KM, άΜ(μσν.) 
λαμπρόψυχο*:, λαμπρόψυχος (3299, 4791), λαμπρόψυχον (6253) 
λαός, λαός (3856), λαοΰ (1047, 1089, 1269, 3220, 4586), λαον (1106, 2426, 

3690, 4029, 4079), λαοί (6259) 
λάρναξ, λάρνακι (5153) 
λασιαύχην, λασιαύχενες (169) 
λάσιον, λάσια (329) 
λατρεία, λατρείας (6336), λατρείαν (5211) 
λάφυρον, λάφυρον (1433), λαφύρων (573) 
λάχος, λάχος (2320), λάχους (1084) 
λάψις, λάψει (6577) 
λέαινα, λέαινα (5861), λεαίνης (4732) 
λεγεών, λεγεώνας (3964) 
λειμών, λειμών (4627), λειμώνα (2578, 2587, 4380), λειμώνες (6269), λειμώ

νας (115, 6367) 
λειμώνιον, λειμωνίων (4935) 
λειμώνια, λειμώνια (85) 
*λειοπώγων, λειοπώγωνα (612) KM, ΔΜ(μσν.) 
λειτούργημα, λειτούργημα (4703) 
λέκτρον, λέκτρων (6093), λέκτροις (4420) 
*λεμβάδιον, λεμβαδίοις (3766) ΚΑ, ΔΜ(μύν.) 
λέξις, λέξ'.ς (1656, 1718, 1765) 
λεοντή, λεοντήν (4076, 5507) 
λεοντόθυμος, λεοντόθυμον ( 2233) 
λεοντοκόμος, λεοντοκόμος (6135) 
λεπτός, λεπτον (4820) 
λεπτουργία, λεπτουργίαι (177) 
*λεπτόχυτος, λεπτοχύτους (154) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
λευκανθής, λευκανθής (126) 
λευκαυγής, λευκαυγές (203) 
λευκοβραχίων, λευκοβραχίων (1160) 

(Σ υ ν e χ ί ζ ε τ où) 


