
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΨΙΑΟΤ δ. φ. 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

λευκόπεπλος, λευκοπέπλου (34) 
λευκόπτερος, λευκόπτερος (5228) 
*λευκόρειθρος, λευκόρειθρος (225) [Κ] Δ(μτγν. κ. μσν.) 
λευκός, λευκού (55) 
λευκότης, λευκότητος (259), λευκότητα (1164) 
λέχος, λέχος (530, 1470, 2634, 6437, 6492), λέχους (2027, 2495, 3670) 
λέων, λέων (252, 408, 2097, 2233, 3219, 3459, 3618, 3743, 4084, 4445, 5136, 

5733, 5891, 6200, 6576, 6596), λέοντος (5638, 5857), λέοντα (276, 3733, 
4864), λέοντες (169, 5074, 6005), λέουσιν (2406) 

λεωφόρος, λεωφόρου (4852), λεωφόροις (3421), λεωφόρους (4033) 
λήϊον, λήϊον (1074,4982, 5595) 
λήμμα, λημμάτων (3432) 
λήρος, λήρος (3565), λήρον (4046), λήρους (3117) 
λήσταρχος, λήσταρχον (5151, 5662) 
ληστεία, ληστείαις (369) 
ληστήριον, ληστηρίων (4344) 
ληστής, ληστής (2870), ληστήν (3596), ληστά (3248), λησταί (3896), ληστών 

(3022, 3895, 3899, 4893), ληστάς (3976, 4892) 
λιβάς, λιβάσι (1551) 
λιγυρός, λιγυρον (4797) 
λιθασμός, λιθασμοΐς (3033) 
λίθινος, λιθίνην (1920) 
*λιθολαμπής, λιθολαμπές (4787) KM, ΔΜ(μσν.) 
λιθόλευστος, λιθόλευστος (1325) 
*λιθοπλίνθινος, λιθοπλινθίνης (5226) [Κ], [Δ] 
λίθος, λίθος (223, 3472), λίθον (4756, 4955, 6303), λίθοι (4819), λίθων (106), 

λίθοις (640, 2990, 5170), λίθους (2341, 2345, 3567, 4227, 4467, 4765, 
4816, 6193) 

λιθόστρωτος, λιθόστρωτους (637, 2209) 
*λιθόχρυσος, λιθοχρύσοις (696) KM, ΑΜ(μσν.) 
λιμήν, λιμένα (5454), λιμέσιν (5310), λιμένας (4873) 
*λίμνασμα, λιμνάσματα (6353) [Κ], Δ(νεώτ. ) 
λιμνασμός, λιμνασμος (2287), λιμνασμοί (1336), λιμνασμών (1680), λιμνα-

σμούς (153) 
λίμνη, λίμνης (3279), λίμνην (6254), λίμνας (2004, 5257) 
λιμός, λιμός (971, 5799), λιμοΰ (516, 519, 986, 4201), λιμώ (2186, 2991, 

3734), λιμον (5814) 
*λινόπλοκος, λινόπλοκοι (6477), λινοπλόκοις (4647) Κ (Βνζ.), [ Δ ] 
λιπαραυγής, λιπαραυγής (112) 
*λιπαροβώλαξ, λιπαροβώλαξ [λιπαροβώλαξ Μ] (62, 4977), λιπαροβώλακας 

(226) KM (λιπαροβώλαξ), AM (μσν. λιπαροβώλαξ) 

* Το πρώτον τμήμα της μελέτης εδημοσιεύθη εν περιοδικω «Πλάτων» 25 (1973) 19—70. 
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λιπαρός, λιπαρω (6026), λιπαρον (4296), λιπαρας (2106), λιπαράν (636, 
1154), λιπαραΐς (694, 6044) 

*λιπαροστέλεχος, λιπαρό στέλεχος (92) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*λιπαροτράπεζα, λιπαροτράπεζαν (3376, 4993) [ Κ ] , [Δ] 
*λιπαροτράπεζος, λιπαροτράπεζον (5350) [Κ], [Δ] 
λίχνος, λίχνοις (3321) 
λογάς, λογάδες (6384) 
λογικός, λογικής (2596) [εν L. S. οχι με ήμίμαυρα] 
λογισμός, λογισμών (3519, 6441, 6446), λογισμοΐς (3997, 4519), λογισμούς 

(738, 4059) 
λογιστή*:, λογιστήν (2857 ) 
λόγος, λόγος (6, 19, 27, 474, 723, 875, 1439, 1612, 1930, 2256, 2553, 2662, 

3059, 3086, 3969, 4355, 4363, 4725, 4904, 5274, 5416, 6722), λόγου 
(4, 7, 1823, 2177, 2189, 2230, 2357, 2648, 3360, 4274, 4348, 4492), 
λόγω (184, 966, 2237, 2593, 4779, 5290), λόγον (298, 688), λόγε (2284, 
3609, 6403), λόγοι (4253, 6527), λόγων (6345), λόγοις (5, 14, 1024, 
1194, 1293, 1340, 1748, 2176, 2715, 5090, 5119, 6346, 6645), λόγους 
(884, 1115, 1192, 1388, 2896, 3162, 3540, 3590, 4428, 5019, 5369) 

λόγχη, λόγχαι (5300, 5495), λόγχαις (6195), λόγχας (6392) 
λογχίτης, λογχΐται (5999) 
λογχοφόρος, λογχοφόρους (3681) 
λοιδορία, λοιδορίας (1182), λοιδορίαν (2164) 
λοίδορος, λοιδόρου (2166) 
λοιμός, λοιμός (3806), λοιμού (1289) 
λοιμώδηι:, λοιμώδους (1726) 
λοιπός λοιπόν (2554, 6721), λοιποΐς (2240), λοιπάς (1666), λοιπά (4855), 

λοιπόν, έπίρ. (379, 709, 797, 805, 810, 1117, 1473, 1801, 2470, 4408, 
6722, 6727), του λοιπού (1896, 2731) 

λοΐσθον, λοΐσθα (3468, 5294) 
λοκρόν, λοκρον (4631) 
*λουπα, λοΰπα (1603), λουπαν (1605) [Κ], ΔΑ(μτγν. λατ. λούπα) 
λουτρόν, λουτρον (2265, 2388), λουτρού (5069), λουτρώ (2632, 2888), λουτροΐς 

(600, 6082, 6688) 
λόφος, λόφος (1681, 1682), λόφον (1519), λόφοι (4015), λόφων (59, 403, 

4817), λόφοις (4071), λόφους (2792) 
*λοχάρχης, λοχάρχαις (3589) KM, ΔΜ(μσν.) 
λόχμη, λόχμης (4731), λόχμη (5761), λόχμαις (164), λόχμας (249, 328, 2793, 

5307, 5735) 
λυβυρινθώδης ίδέ λαβυρινθώδης 
λυγισμός, λυγισμοί ( 5048) 
λύγος, λύγος (6475) 
λυγρόν, λυγρώ (3483) 
λύθρον, λύθρου (1336), λύθροις (1376, 6007, 6573) 
*λυθροστάλακτος, λυθροστάλακτος (3630), λυθροστάλακτοι (1448) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
*λυθρόφυρτος, λυθρόφυρτος (5894), λυθροφύρτους (3178, 3548), λυθρόφυρτα 

(2062) [Κ], ΔΜ(μαν.) 
λύκαινα, λύκαιναν (1600, 1605, 1607) 
λύκος, λύκος (1544,4240,4322, 5544), λύκου (5107), λύκον (4043), λύκων 

(6538), λύκους (4242, 5558, 5972) 
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λυμεών, λυμεών (3255) 
λύμη, λύμην (4895) 
λύπη, λύπης (1281, 2641, 3223), λύπην (4880) 
λυπρόγαιον, λυπρογαίω (6637) [εν L. S. οχι μέ ήμίμαυρα] 
λυπρό^, λυπροΰ (233), λυπρον (4845, 5234, 5795), λυπρών (4200), λυπρας (5192) 
λύρα, λύρα (5122, 5163), λύρας (5105) 
λύσις, λύσιν (977, 1033, 1035, 5409, 6543) 
λύσσα, λύσσα (3535), λύσσης (1879, 4286), λύσση (2861), λύσσαν (2405, 

2739, 3592, 4239) 
λυσσητήρ, λυσσητήρ (4241), λυσσητήρες (2297), λυσσητήρων (6596) 
λυσσητής, λυσσητήν (3595) 
λυσσώδης, λυσσώδης (3616, 4475), λυσσώδους (3632) 
λύτρον, λύτροις ( 1385) 
λύτρωσις, λύτρωσιν (3045) 
λυτρωτής, λυτρωτήν (1015) 
*λύττησις λύττησις (2493) [Κ], [Δ] 
λύχνος, λύχνος (108, 4483, 4926, 5781), λύχνον (4931), λύχνους (3985, 

4747, 5554) 
λώβη, λώβης (2710) 
μάγειρος, μάγειρος (2096) 
μάγιστρος, μάγιστρος (3370, 3399, 5468), μαγίστρου (3364), μάγιστρον (3369, 

5562) [μαγίστρος L. S. Suppl.] 

μαγνήτις, μαγνητις (3152) 
μάθημα, μαθήμασιν (5331) 
μάθησις, μαθήσεως (4213) 
μαθητεία, μαθητείαν (496"-') 
μαθητής, μαθηταΐς (3287) 
μαία, μαίαις (1003) 
μάκελλος, μακέλλω (2295, 4013) 
μακρόβιος, μακρόβιος (4383), μακρόβιον (6331), μακρόβια (4307) 
μακρογήρως, μακρογήρως (6334), μακρογήρως (5615) 
*μακροκάματος, μακροκαμάτοις (6418) [ Κ ] , ΔΜ^σν.) 
*μακροκοίμητος, μακροκοίμητον (2742) [ Κ ] , ΔΑΔΜ(λ«|. κ. μβν.) 
*μακρόλεκτρος, μακρολέκτρου (2737) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
μακρός, μακρός (1267), μακροΐς (1558, 6409), μακρούς (5449), μακρά (336, 

1166, 5245, 5712), επί μακρόν (2399, 3847), προ μακρού (6131), μα
κράν, έπίρ. (1223, 4874, 5392, 6404) 

μακρύτερος, μακροτέροις (1456) 
μακρόχειρ, μακρόχειρ (916) 
* μακρόχρονος, μακροχρόνω (6026) ΚΑ, ΔΑ(μσν. ) 
*μαλακόευνος, μαλακοεύνους (5844) [Κ], [Δ] 
*μαλακοκάρδιος, μαλακοκαρδίου (628, 2474), μαλακοκάρδιον (4716) [Κ], ΔΜ(μσν.) 
μαλακός, μαλακός (594), μαλακον (615, 1258, 3557), μαλακοΐς (600, 6281), 

μαλακή (84) 
μαλακόψυχος, μαλακόψυχος (5033), μαλακόψυχοι (5730) 
μαλακτικός, μαλακτικούς (5019) 
μάνδρα, μάνδραις (6539) 
μάνδρευμα, μανδρεύματα (1611), μανδρευμάτων (6020) 
μανία, μανίας (3227, 3590), μανία (4023), μανίαν (4471, 4472, 4527, 6212) 
μάντις, μάντεων (1418, 1667), μάντεσι (1126) 
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μαρασμός, μαρασμον (1550) 
μάργαρος, μάργαρον (240, 4756, 4891, 4949), μαργάροις (640) 
*μαργαρόστρωτος, μαργαρόστρωτος (105) [Κ], ΔΜ{μϋν.) 
*μαργαροφόρος, μαργαροφόρα (6702) [Κ], [Δ] 
*μαργαροφορία, μαργαροφορίας (5936) [Κ], [ Δ ] 
μάρμαρος (ν), μάρμαρος (4863), μαρμάρω (5153), μαρμάροις (387J) 
μαρμαρυγή, μαρμαρυγών (29) 
μαρτύριον, μαρτύριον (5390) 
μάρτυς, μάρτυρος (4390, 5359), μάρτυρες (2738), μαρτύρων (3486, 4244, 

4248, 4357, 4776) 
μασθός, μασθοΐς (1607) 
μαστιγίας, μαστιγίας (2869) 
μάστιξ, μάστιγι (1038,3050), μάστιγες (3767), μαστιγών (1031,3416), 

μάστιξιν (4711) 
μαστός, μαστον (6160), μαστούς (1589) 
μαστροπός, μαστροπον (1314) 
*ματαιόκροτος, ματαιοκρότους (2896) [ Κ ] , [Δ] 
ματαιοπονία, ματαιοπονίας (461) 
μάταιος, ματαίοις (1096), ματαίαις (457;, μάταια (3840, 4502) 
ματαιοφροσύνη, ματαιοφροσύνης (657) 
μάχαιρα, μαχαίρας (2051, 2260, 3995, 4611, 5695), μάχαιραν (6513) 
μαχαιρίς, μαχαιρίσι (6217), μαχαιρίδας (157) 
μαχαιροφόρος, μαχαιροφόροις (5856) 
μάχη, μάχη (1356, 6391), μάχης (1315, 2781, 3137, 3712, 4177, 4649, 5951, 

5985, 5998), μάχη (4614, 6397), μάχην (1110, 1270, 1352, 2215, 2840, 
2905, 3648, 4121, 4369, 4610, 5657, 5660, 5675, 6381), μάχαι (5994), 
μάχαις (487, 3239, 3505, 3513, 3725, 4075, 4712, 5655, 6668), μάχας 
(1334, 2326, 2434, 3196, 5635, 5749, 6362, 6388, 6503) 

μαχητής, μαχητής (5705), μαχητήν (5860), μαχητών (2564, 3241), μαχητάς (5489) 
μάχιμος, μάχιμον (6001, 6633), μαχίμων (6251) 
μαχλάς, μαχλάσι ( 596) 
μάχλος, μάχλος (594, 5033) 
μεγάθυμος, μεγάθυμος (3459), μεγάθυμων (6725) 
*μεγαλαγκυλοχείλης, μεγαλαγκυλοχεΐλαι (155) KM, ΔΜ(μσν. ) 
μεγαλαλκής, μεγαλαλκής (2835) 
μεγαλεΐον, μεγαλεΐον (1694, 6403) 
μεγαλεπήβολος, μεγαλεπήβολον (3195) 
*μεγαλοβραχίων, μεγαλοβραχίων (4691) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*μεγαλογενής, μεγαλογενής (6664) KM, ΔΜ(μσν. ) 
μεγαλογνωμοσύνη, μεγαλογνωμοσύνην (2628) 
μεγαλογνώμων, μεγαλογνώμων (4791) 
μεγαλοδάπανος, μεγαλοδαπάνων (3402) 
*μεγαλόδουπος, μεγαλοδούπου (273) [Κ], ΔΜ(μσΐ\) 
μεγαλοδύναμος, μεγαλοδυνάμου (4507), μεγαλοδυνάμους (3434) 
μεγαλοδωρία, μεγαλοδωρίαι (15), μεγαλοδωρίαις (2201, 3454), μελαλοδω-

ρίας (4531) 
μεγαλόδωρος, μεγαλόδωρος (2703), μεγαλόδωρον (3478), μεγαλοδώροις (2178) 
μεγαλοδωροτάτη, μεγαλοδωροτάτη ( 3448) 
μεγαλοκύμων, μεγαλοκύμων (4723) 
μεγαλόνους, μεγαλόνους (3412) 
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μεγαλόπλευρος, μεγαλόπλευρον (4864), μεγαλοπλεύροις (5891) 
μεγαλόπλουτος, μεγαλόπλουτος (2606) 
μεγαλόπολις, μεγαλόπολις ( 168δ), μεγαλόπολιν (2349, 5681) 
μεγαλοπρέπεια, μεγαλοπρέπειας (3301, 4793) 
μεγαλοπρεπέστατη, μεγαλοπρεπέστατη (3285, 5904) 
μεγαλοπρεπέστερος, μεγαλοπρεπέστερον (3123), μεγαλοπρεπεστέραν (1536) 
μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρεπή (6252) 
*μεγαλοπτέρυξ, μεγαλοπτέρυξ (1546), μεγαλοπτέρυγες (155, 2340) KM, ΔΜ(μον.) 
μεγαλόστερνος, μεγαλόστερνος (6483) 
μεγαλότιμος, μεγαλοτίμου (4838) 
μεγαλουργός, μεγαλουργοί (6728) 
*μεγαλόφορτος, μεγαλόφορτον (5023, 6699) [Κ], [Δ] 
μεγαλοφωνότατος, μεγαλοφωνότατος (846) 
*μεγαλοχεύμων, μεγαλοχεύμων (217) KM, ΑΜ(μόν.) 
μεγαλόψυχος, μεγαλόψυχος (3448, 5706, 5904), μεγαλόψυχον (4806) 
μεγαλώνυμος, μεγαλώνυμος (2533), μεγαλώνυμον (4939) 
μέγας, μέγας (108, 679, 878, 919, 983, 1101, 1405, 1482, 1843, 2313, 2359, 

3165, 3230, 3.35, 3513, 4221, 4663, 5114, 5172, 5318, 6563), μεγάλω 
(1087, 3913), μέγαν (1018, 1437, 3138, 3201, 3267, 3499, 3869, 4955, 
5562, 5945), μεγάλων (2285, 2668), μεγάλους (113), μεγάλη (811), 
μεγάλην (3158, 6271), μεγάλαις (1198, 1529), μέγα (294, 2266, 2801, 
5247), μεγάλα (1847, 67J2), μέγα, έπίρ. (3135) 

μεγασθενής, μεγασθενής (3774, 4691), μεγασθενή (4512) 
μέγεθος, μέγεθος (931), μεγέθους (241, 2666), μεγέθει (692, 4816, 5469) 
μεγιστάν, μεγιστάνων (3034, 3974), μεγιστασι (5244), μεγιστάνας (693) 
μέγιστος, μέγιστον (2550, 5643), μεγίστην (1821 ) 
μέδιμνος, μέδιμνος (5802), μεδίμνων (5818), μεδίμνους (5806) 
μέθη, μέθαι (5046) 
μέθοδος, μεθόδοις (1115) 
μέθυσοο, μέθυσου (5249), μεθύσοις (2245) 
μείζων, μείζονα (5563), μείζω (3211, 6520), μείζονας (3979), μείζον (3759, 5590) 
μειλίχιος, μειλίχιος (1937) 
μειρακίσκος, μειρακίσκοι (4012) 
μειραξ, μεΐραξ (2242, 3859, 4409), μείρακος (4443), μειράκων (1142), 

μείρακας (1636) 

μελάγχρους, μελαγχρόους (6417) 
μελάμπεπλος, μελάμπεπλον (6536) 
*μελάμπτερος, μελάμπτεροι (258) ΚΑ, ΔΑΔΜ(μτγν. κ. μσν.) 
*μελαμφόρος, μελαμφόρος (6677) KM, ΔΜ(μσν. ) 
μελάμφυλλος, μελάμφυλλος (81 ) 
μελανόχρως, μελανοχρώτες (1369) 
μελαντάτη, μελαντάτην (4247) 
μελάντερος, μελάντερος (116), μελαντέρου (2126), μελάντερον (2115, 6293) 
μελαντηρία, μελαντηρίας ( 4256) 
μελάνυδροι:, μελάνυδρος (5008) 
μέλας, μέλανι (6144), μέλαιναν (3011, 4178), μέλαν (4346, 6192) 
μελέτη, μελέτην (6036 ) 
μέλι, μέλιτος (2261), μέλιτι (313, 3162, 4179) 
μελία, μελίας (6000 ) 
μέλισσα, μέλισσα (493 5 ) 
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μελιτόεις, μελιτόεις (95, 5842), μελιτόεσσαν (3827), μελιτόεν (4802) 
*μελιχρόγλωττος, μελιχρόγλωττος (5013) KM (μελιχρόγλωασος), ΔΜ(μσν. 

μελιχρόγλωσβος ) 
μελιχρός μελιχρός (1114) 
μέλος, μέλος (3786, 4764, 5270, 6464) 
μέλος, μελών (1958) 
•μελουργία, μελουργίας (4796) ΚΑ, ΔΑ(μσν.) 
μενεμάχος, μενεμάχον (2146) 
μένος, μένος (5998) 
μέριμνα, μέριμναι (5297) 
*μερϊτις, μερΐτιν (6434) [Κ], [ Δ ] , [μερίτης L. S., Κ κ. Δ ] 
μέρος, μέρος (2733, 3625), μέρη (2444), μερών (1480, 5997) 
μέσος, μέσος (4425), μέσων (3205), μέσους (1214, 3219,3343), μέσης (1047, 

3333, 3575, 5006), μέσην (3710), μέσαις (5064), μέσον, έπίρ. (46, 263, 
3756, 4099, 4521, 4852, 5598, 6562), εις μέσον (3015, 3923), έκ μέ
σων (3401), εν μέσω (1829, 2219,3376), έν μέσοις (210, 2008, 2037, 
2752, 3421, 3514, 5279, 5957) 

μεστός, μεστός (6669) 
μεταγενέστερος, μεταγενεστέρων (491) 
μετάθεσις, μεταθέσει (4681) 
μετακλητός, μετάκλητον (5830) 

μετάμελος, μετάμελος (3384), μεταμέλω (1339, 3573) 
μετανάστης, μετανάστης (517) 
το μεταξύ (6482) 
μετάπεμπτος, μετάπεμπτος (769, 1188, 1322), μετάπεμπτον (4947) 
μετάρσιος, μετάρσιος (1856), μεταρσία (2109) 
μετεωρολέσχης, μετεωρολέσχην (2107), μετεωρολέσχας (1910) 
μετέωρος, μετέωρον (459, 4550) 
μέτοικος, μέτοικος (392) 
μέτριος, μετρίου (1966), μέτριον (4094) 
*μετριόφρων, μετριόφρων (6100) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μτγν., μσν. κ. νεώτ.) 
μετριώτερος, μετριώτερον (4311 ), μετριωτέρους (3540) 
μέτρον, μέτρω (4908), μέτροις (3894, 6034) 
μέτωπον, μετώπω (506, 4995), μέτωπα (4784, 4916) 
μηδέν, μηδέν (356, 712, 1326, 1381, 1643, 2112, 2212, 2877, 3759, 3802, 

3812, 3950, 4094, 4449, 4589, 5333, 5827, 6717) 
μήκος, μήκος (6291) 
μηλέα, μηλέας (90) 
μήλον, μήλον (2664, 2669, 2672, 2681, 2684, 2685, 2686), μήλου (2674), 

μήλω (2677) 
μήν, μήνα' (1792), μηνών (2046, 5414), μησί(ν) (2143, 2174, 2262, 4705), 

μήνας (2045, 2051, 2278, 2409, 2418, 3469, 4632, 6220, 6328) 
μήτηρ, μήτηρ (217, 1120, 1278, 1598, 1838, 4406, 4407, 5021, 5087, 5556, 

6438), μητρός (1802, 4472, 4521, 5326, 5334), μητρί (1782, 5674), 
μητέρα (552, 950, 1471,1738, 1742, 2023, 4416, 4426, 4966), μητέ
ρες (3704), μητέρας (4481) 

*μητραδέλφη, μητραδέλφη (2619), μητραδέλφη (2616) KM, ΔΜ{μσν. κ. νεώτ.) 
μητράδελφος, μητράδελφος (5094) 
*μητράνανδρος, μητρανάνδρου (4086) KM, ΔΜ(μσν.) 
μητρικός, μητρικών (1004, 1840) 
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μητροκτόνος, μητροκτόνος (2018) 
μητροπάτωρ, μητροπάτορι (1617), μητροπάτορα (1612) 
μητρυιά, μητρυιά (5557), μητρυιας (3803) 
μητρόπολις, μητρόπολιν (670, 849) 
μηχανή, μηχανής (4802, 5272), μηχανή (4795), μηχανήν (5121), μηχανάς 

" (3936, 4287, 4562, 5520, 5543) 
μηχάνημα, μηχάνημα (5286) 
*μηχανορραφία, μηχανορραφία (1005), μηχανορραφίας (1298) KM, ΔΜ(μσν. 

κ. νεώτ.) 

μιαιφόνος, μιαιφόνω (1651), μιαιφόνον (1938, 2249, 2837, 4395) 
μιαιφονωτάτη, μιαιφονωτάτη ( 5859) 
*μικρογνώμων, μι*ρογνώμοσιν (5649) KM, ΔΜ(μσν. ) 
*μικροδύναμος, μικροδύναμος (4690) KM, ΔΜ(μσν.) 
*μικροκάρδιος, μικροκάρδιον (4131) KM, ΔΜ(μσν.) 
*μικρόπτερο<:, μικροπτέρου (4665), μικρόπτερα (163) [μικρόπτερα εν L.S.] KM, ΔΜ 
μικρός, μικρόν (241,4834,4854), μικρού (3158), μικρά (5215), μικροις (3281), 

μικρόν, έπίρ. (1521, 3259, 3470, 3721), μικρού, έπίρ. (4804), έν μικρω 
(425), επί μικρόν (579, 858, 4546), κατά μικρόν (883, 4220), μετά μι

κρόν (471, 550, 681, 713, 746, 1130, 1315, 2385, 2807, 2014, 3585, 
4813), παρά μικρόν (5296), προ μικρού (835, 1599, 2311, 3816), προς 
μικρόν (969, 2416, 2523, 2948, 3799, 4161, 6327) 

μικρόσπλαγχνος, μικροσπλάγχνους (4423) 
μικρότατος, μικρότατον (3457) 
*μικρόχρονος, μικρόχρονον (4107) KM, ΔΜ[μσν. ) 
μίμημα, μίμημα (506) 
μίμος, μίμου (1924), μίμω (2039), μίμων (5067), μίμοις (2030, 2244, 5035, 5266) 
μΐξις, μΐξιν (838, 897, 4420), μίξεις (5845, 5845) 
μισάδελφος, μισαδέλφοις (355) 
μισγάγκεια, μισγάγκειαν (3748) 
μισθός, μισθόν (6093) 
μισόθεος, μισόθεος (4374) 
μισόκαλος, μισόκαλος (4298) 
μισοπόνηροί:, μισοπόνηρον (3306, 5700) 
μίσος, μίσος (1285, 2035, 2698, 3885, 6528), μίσους (4097) 
μνήμα, μνήματος (1984), μνήματι (2854) 
μνημεϊον, μνημεΐον (3060, 4890) 
μνήμη, μνήμης (3360, 3802, 4492), μνήμην (4904) 
μογοστόκος, μογοστόκους (340) 
μόδιος, μοδίω (4931) 
μοίρα, μοίρα (2383), μοίρας (4763), μοίρα (5206) 
μοιχαλίς, μοιχαλίδος (1468) 
μοιχεία, μοιχείαις (480) 
μοιχίδιος, μοιχιδίων (6093) 
•μολίβδινος, μολίβδινος (116) [μολύβδινος L. S. κ. Δ.] Κ(παραπ. εις μολύβδινος) [Δ] 
μόλιβδος, μόλιβδος (3779, 6166) 
μολυσμός, μολυσμός (5788), μολυσμω (5907) 
μοναρχία, μοναρχίας (4442) 
μόναρχος, μόναρχος (1836, 3799, 5423, 6059), μόναρχον (2443) 
*μοναστής, μοναστών (4386) ΚΑ, ΔΑ (Έπιγρ. μσν. κ. νεώτ.) 
μονάστρια, μονάστριαν (6122, 6628) 
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μονή, μονή (6273), μονήν (6064) 
μονήρης, μονήρους (5398), μονήρη (3096) 
μόνιμος, μόνιμον (955) 
*μονοκρατορία, μονοκρατορίας (4442) KM, Δ\ΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
*μονοκράτωρ, μονοκράτωρ (2327, 5178, 5423) KM, ΔΑΔΜ(μσν. κ. νεώτ.) 
μονομάχος, μονομάχων (2244) 
μόνος, μόνος (423, 464, 914, 938, 1155, 4415, 5025, 5064), μόνου (294, 1420), 

μόνω (184, 1207), μόνον (1427,2372, 4478, 6591), μόνους (1911, 2608), 
μόνοις (2262, 2978, 3926, 3980, 4108, 4181, 4398, 6346, 6618), μό^η 
(2891, 2933, 4009, 4490, 4546), μόνης (562, 595, 595), μόνην (67, 964, 
4476), μόναις (3329), μόνας (5224, 5314), μόνα (4179, 4340, 5080), 
μόνον, έπίρ. (291, 222, 316, 475, 761, 1785, 1904, 1977, 2045, 2582, 
3060, 3079, 3111, 3566, 3929, 3929, 4380, 4754, 4764, 5128, 5267, 
5412, 5418, 5577, 6094, 6157, 6525, 6662) 

μονότροπος, μονοτρόπους (4767) 
μονωδός, μονωδοί (5338) 
μορφή, μορφήν (1371), μορφάς (4969) 
μόρφωμα, μορφωμάτων (4191) 
μόρφωσις, μόρφωσις (58), μόρφωσαν (686), μορφώσεις (4337, 4356, 4666) 
*μουσίκευμα, μουσίκευμα (4797) [Κ], [Δ] 
μουσικός, μουσικον (5341), μουσικήν (6464), μουσικά (4800) 
μουσουργός, μουσουργοί (165) 
μόχθο«:, μόχθον (1017), μόχθοι (5297), μόχθοις (1455), μόχθους (14, 1464, 

2059, 6641) 
μοχλός, μοχλών (6183) 
μύθος, μύθος (3565, 5596), μύθοι [μύθοι Μ] (5049), μύθοις (4572) 
μυθούργημα, μυθούργημα ( 5105) 
μυΐα, μυΐαι (1950), μυίας (1953, 1955) 
μυκηθμός, μυκηθμος (2117) 

μυκητίας, μυκητίας (6482) 

μυκτήρ, μυκτήρας (898) 

μυκτηρόκομπος, μυκτηροκόμπων (5887), μυκτηροκόμποις (3685) 

μύλη, μύλαι (6024) 

μυραλοιφία, μυραλοιφίας (6629) 
•μυριανδρία, μυριανδρίαι (1059) KM, ΔΜ{μσν.) 
μυρίανδρος, μυρ'ιανδρον (3136, 3570, 4027) 
μυριάριθμος, μυριάριθμον (909) 
μυριάς, μυριάσι (2564), μυριάδας (952) 
*μυριόκεντρος, μυριόκεντρε (3249) KM, ΔΜ (μσν.) 
*μυριοκέφαλος, μυριοκέφαλος (5594) KM, ΔΑΔΜ(μσν,) 
*μυριοκύμων, μυριοκύμων (3742) KM, ΔΜ(μσν.) 
*μυριομαθέστατος, μυριομαθέστατος (5275) [Κ], [Δ] , [μνριομαΰης Κ κ. Δ 

καί παραπ. εις Μ] 
μυριόνεκρος, μυριόνεκρος (4020) 
μυριονικηφόρος, μυριονικηφόρον (2145, 2550) 
*μυριόνικος, μυριόνικος (3187) KM, ΔΜ(μσν.) 
*μυριόπτερος, μυριόπτερον (3761) KM, ΔΜ(μσν.) 
μυρίος, μυρίοι (2552, 3714), μυρίων (673, 2203, 2917, 4938, 5714), μυρίους (398, 

1350, 3964), μυρία (4596), μυρίαν (6670), μυρίαις (3479), μυρίας (1770) 
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*μυριόστολος, μυριόστολος (1229), μυριοστόλω (3905), μυριόστολον (2906) 
KM, ΔΜ(μσν.) 

μυριόφορτος, μυριόφορτον (4887) 
*μυριόχροος, -ους, μυριόχροα (134) KM, ΔΜ(μσν.) 
μύρον, μύρω (4768), μύρα (4135, 5993) 
*μυσαροκοπρώνυμος, μυσαροκοπρώνυμος (4318) [ Κ ] , [Δ] 
μυσαρός, μυσαρός (2033), μυσαρού (2319), μυσαρον (558, 2404), μυσαρούς 

(5079), μυσαραις (4325) 
*μυσαρώνυμος, μυσαρώνυμος (4382) KM, ΔΜ(μσν.) 
μύσος, μύσος (869, 3097, 4346, 4528, 5117), μύσους (3378), μύσει (1877) 
μυστήριον, μυστηρίων (5082), μυστηρίους (5133) 
μυστικός, μυστική (6211) 
*μωλωττισμός, μωλωπισμούς (1350) KM, ΔΜ{μσν. κ. νεώτ.) 
μώλωψ, μώλωπες (5124) 
μωρία, μωρίαν (1714, 1745) 
*μωρονήπιος, μωρονηπίων (3984) KM, ΔΜ(μσν.) 
μωρός, μωρόν (1718) 
νάμα, νάματα (6256), ναμάτων (5886), νάμασι(ν) (4628, 5716, 6105) 
ναμάτιον, ναματίων (5009) 
ναός, ναός (1382, 3283), ναοΰ (697, 1570, 3033, 3122), ναώ (2984, 4086, 

5227, 5359), ναον (1105, 1180, 1391, 1400,1672, 2066,2887,3267, 
3286), ναοί (6260), ναών (4337), ναοΐς (3288), ναούς (3274, 4245) 

νάπη, νάπης (1543) 
νάρκισσος, νάρκισσος (128), ναρκίσσου (78) 
ναύαρχος, ναύαρχος (6650), ναύαρχον (3646), ναυάρχους (3907, 4136) 
ναυβάτης, ναυβάτης ( 5453) 
*ναυβάτις, ναυβάτις (6457) [Κ], [Δ], [νανβάτης L. S., Κ κ. Δ] 
ναυμάχος, ναυμάχοι (2914), ναυμάχων (3141) 
ναΰς, ναϋς (4879), νηος (4876), ναΰν (1172, 2658, 4887, 5023, 5511), ναυσί(ν) 

(1425, 1439) 
*ναυσίπλοος, -ους, ναυσίπλοον (4000), ναυσιπλόους (3907) KM, ΔΜ(μσν.) 
ναύσταθμος, ναυστάθμω (1424), ναύσταθμον (1412) 
*ναυστόλησις, ναυστόλησις (1456, 4026) KM, ΔΜ(μσν.) 
ναύτης, ναύτης (424 ) 
ναυτιασμός, ναυτιασμούς (6406, 6460) 
ναυτικός, ναυτικός (3911), ναυτικού (5473, 5508), ναυτικών (913), ναυτική 

(4125), ναυτικαί (3900), ναυτικαΐς (4734) 
νεανίας, νεανίας (6071), νεανίου (2492, 5345), νεανίαι (2738, 4011) 
νεανις," νεανίδος (1931, 2626), νεανιν (2614, 2633, 3623, 4523) 
νεανίσκος, νεανίσκων (6621) 
νεαρός, νεαρούς (268), νεαρον (1676, 4965), νεαρών (4003) 
νεβρός, νεβρον (4084) 
νεκρός, νεκρώ (4911, 4911, 5092), νεκρον (753, 755, 1595, 3065, 5154), νεκροί 

(418, 3714), νεκρών (3549), νεκροΐς (3180), νεκράν (5296) 
νέκταρ, νέκταρος (3620, 3828, 4919, 5933) 
νεκταρέα, νεκταρέαν [νεκταρεαν Μ] (307) 
*νεκταρόχυμος, νεκταρόχυμος (97, 190) KM, ΔΜ(μσν.) 
νέκυς, νέκυν (4890) 
νεογενής, νεογενέσιν (5678) 
νεογνός, νεογνών ( 4022 ), νεογνούς (3608) 
*νεομόσχευτος, νεομόσχευτον (2293, 5430) KM, ΔΜ(μσν.) 
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*νεοπάτητος, νεοπάτητος (6163) KM, ΔΜ(μσν.) 
νεόπηκτος, νεοπήκτων ( 1443) 
νέος, νέος (2484, 3297, 6162), νέου (5556), νέον (2457, 2555), νέοι (1457), 

νέας (4680, 5014), νέαν (2349) 
νεοσσός, νεοσσούς (4665) 
νεοσφαγής, νεοσφαγοΰς (1675) 
νεότης, νεότης (1312), νεότητος (6152), νεότητι (6065) 
νεοτήσιον, νεοτήσιον (5205) 
νεοτόκος, νεοτόκος (1588) 
νεόττιον, νεόττιον ( 5958) 
*νεοττοτρόφος, νεοττοτρόφος (4973) KM(νεοσσοτρόφος), ΔΜ(μσν. νεοασοτρόφος) 
νεύμα, νεύματος (6352) 
νευρά, νευράν (5708, 6464) 
νεφέλη, νεφέλαι (2644) 
νέφος, νέφος (2113, 2655, 3078, 4186, 4187, 5582, 5612, 6292, 6306, 6585), 

νέφους (2781, 4949, 5924, 5950, 6572), νέφει (4621) 
νεωκόρος, νεωκόρος (5231, 5238), νεωκόρον (5229) 
νεώς, νεώς(1178), νεώ (4087) 
νεώτερος, νεώτερος (349), νεωτέραν (4523) 
νήγρετος, νήγρετον (1435, 2745, 3471) 
νήδυμος, νήδυμον (2794) 
νηδύς, νηδύς (4195), νηδύν (1791, 1931) 
νήμα, νήμα (1303), νήματα (1145) 
νηπίαχος, νηπιάχου (5515) 
*νηπιόβουλος, νηπιοβούλους (6176) KM, ΔΜ(μο*ι>. ) 
*νηπωδύναμοο, νηπιοδυνάμοις (6471) KM, ΔΜ(μσν.) 
νήπιο^ νήπιος (6177, 6475), νηπίου (1140, 4857), νηπίοις (6177, 6444), 

νηπίους (5189) 
νηπιότης, νηπιότης (4009), νηπιότητος (5459) 
νησίδιον, νησιδίω (4889, 6637) 
νησιώτης, νησιώτης (1284), νησιώτας (5624), νησιώτιδας (6180) 
νήσος, νήσου (5653), νήσω (1425, 3915), νήσον (3852, 6234), νήσοι (1226, 

6269), νήσων (1222), νήσοις (1249), νήσους (907) 
νήχυτος, νηχύτου (368) 
νίκη, νίκη (6582), νίκης (2439), νίκην (2161), νίκαις (2173, 3188), νίκας (1773) 
νικητής, νικητής (576, 2213) 
νόμιμος, νομίμοις (2238) 
νόμισμα, νόμισμα (1977, 3090, 5818), νομίσματος (5806), νομίσμασι (3190) 
νόμος, νόμος (556, 878), νόμω (5539, 6681), νόμον (1077), νόμοι (4323, 4516), 

νόμων (4792), νόμοις (1091, 4517), νόμους (3563, 4510, 4640) 
νοσερός, νοσερον (3313) 
νόσημα, νοσήματι (3070) 
νοσοκομία, νοσοκομίας (2785) 
νόσος, νόσος (2086), νόσου (1726), νόσω (2073, 2272, 2392, 2783, 2946, 5406, 

6108), νόσοι (3328, 6319), νόσων (6411), νόσοις (3308, 3482, 5422) 
νοσσίον, νοσσίον (6659) 
νοτίς, νοτίδα (55) 
νουνεχής, νουνεχής (1712, 3113) 
νους,'νους (5320), νοος (4142, 6096), νώ (4946), νουν (5724), κατά νουν 

(941, 1005, 3988, 4688, 6551) 
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νύγμα, νύγμασι (6568) 
νυκτερίς, νυκτερίσιν (6597) 
νύκτερος, νύκτερον (4968), νυκτέρων (728, 1122) 
νυκτικόραξ, νυκτικόραξ (5850) 
νύμφη, νύμφης (3490, 5568), νύμφην (3838, 4330, 5326, 5386, 5776) 
νυμφίδιος, νυμφιδίους (6490) 
νυμφικός, νυμφικής (4673) 
νυμφίοί, νυμφίος (4331), νυμφίου (5326), νυμφίον (1394, 3491), νυμφίοι (428) 
νύξ, νυκτός (4272), νύκτα (110, 141, 658, 4851), νύκτας (6643) 
νυσταγμός, νυσταγμον (5971) 
νωθρός, νωθρον (4130) 
νώτον, νώτου (3724, 6013), νώτα (422. 3765, 5031, 5603, 6012), νώτοις (32) 
ξανθόκομος, ξανθόκομος (2226) 
•ξενόπτερος, ξενόπτερος (5550) KM, ΔΜ(μσν.) 
ξενοδόχος, ξενοδόχον (1184) 
Eévoc, ξένον (1196, 2339), ξένοις (2163), ξένην (521) 
Εηρόί, ξηράς (61), ξηράν (1545, 4295) 
Είφος, ξίφος (617, 821, 1890, 1893, 2013, 2168, 2169, 2172, 2246, 2697, 2836, 

2987, 3346, 3528, 5251, 5463, 5875, 5986, 6006), ξίφους (659, 1680, 
1716), ξίφει (1616, 1703, 2002, 2033, 2170, 2186, 2514, 3247, 3826), 
ξίφη (1448, 2062, 2138, 2139, 3726, 6194), ξιφών (1420), ξίφεσι (887, 

f 3546, 4126, 4704, 4748) 
ξυλεία, ξυλείας (6032) 
ξύλινος, ξύλινον (1421), ξυλίνην (1729) 
ξύλον, ξύλον (291, 5096), ξύλου (315, 324, 4434), ξύλω (425), ξύλα (6194) 
ξυλοστεγής, ξυλοστεγές (397 ) 
ξυλοφάγος, ξυλοφάγον (1552), ξυλοφάγοι (4413) 
δβρυζος, δβρυζον (118) 
όγκος, ογκω (241), ογκον (6496) 
όδίτης, όδίταις (369) 
οδοντοφυΐα, όδοντοφυΐαν (5149) 
όδοντόφυτοο, οδοντοφύτους (5597) 
οδός, όδοΰ (1501, 4208), όδον (2553), όδοΐς (4070) 
οδούς, οδόντα (986), όδοΰσι (6313), οδόντας (301, 4922) 
οδύνη, όδύνην (4437), όδύναις (1952), οδύνας (4717) 
όθνεΐος, όθνείων (3108), όθνείοίΕ (3321) 
ο'ίαξ, ο'ίακας (906, 2472, 3101) 
οικείος, οίκεΐον (4479, 5328), οικείων (3453, 6605), οικείους (6523, 6523, 6553) 
οίκέτης, οίκέτης (3088, 3088), οίκέτην (3944) 
οίκέτις, οίκέτιν (2719) 
οϊκησις, οικησιν (5399) 
οίκήτωρ, οίκήτορες (1268) 
οικία, οικίας (1844, 3034, 4153), οίκίαν (752, 1826) 
οικίσκος, οίκίσκον (4470) 
οικοδομή, οίκοδομάς (2065) 
οικοδόμημα, οικοδομημάτων (3640) 
οικονομία, οίκονομίαν (1766) 
οίκόπεδον, οικοπέδων (5850) 
οίκος, οίκος (109, 3302, 4258, 5340, 5340), οίκω (4767), οίκον (973, 1156, 
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3869, 4294, 4847, 4850, 5341, 6428), οίκοι (4343), οΐκων (3790, 4696, 
4862), οΐκοις (2605, 5116, 5279), οίκους (3484, 3972, 5256) 

οίκουρός, οίκουρούς (1629) 
οΐκτιστος, οΐκτιστα, επίρ. (788, 2454, 3974) 
οίκτος, οίκτος (4022) 
οικτρός, οικτρού (5189), οίκτρω (2993), οικτρών (4645), οικτρούς (6021), 

οίκτράν (5010), οίκτραΐς (1014), οίκτράς (3631) 
οικτρότατος, οικτρότατα, έπίρ. (1828) 
οιμωγή, οιμωγής (3362), οίμωγας (4006) 
οϊμωγμα, οίμωγμάτων (3323), οίμώγμασιν (3368) 
οίνος, οίνος (6163) 
οίνόφλυξ, οίνόφλυξ (3617) 
οιωνός, οιωνός (6546), οίωνόν (4052) 
όλβιοδαίμων, ολβιοδαίμονι (4135), όλβιοδαίμονα (3908) 
*δλβιόπολις, όλβιόπολιν (2348, 3273) KM, ΔΜ(μσν.) 
δλβιος, ολβίας (2064, 4737), ολβίαν (675, 2312, 3741, 4133), ολβίων (4154) 
όλβιώτατος, όλβιωτάτω (2996) 
όλβος, όλβου (5261), ' δλβον (1709) 
*όλεθρεργάτης, όλεθρεργάτας (3853) KM, ΔΜ(μσν.) 
ολέθριος, όλεθρία (4576) 
δλεθρος, ολέθρου (618), δλεθρον (1129) 
όλεθροφόρος, όλεθροφόρου (4186), όλεθροφόρω (3050) 
ολίγος, όλίγω (1545), ολίγον (6482), ολίγων (3456), ολίγοις (2822, 3965, 

5712), ολίγα, έπίο. (6653), εν ουκ ολίγοις (4712), έπ ολίγον (3809), 
μετ' ολίγον (2392,' 3492, 6411), προς ολίγον (5982) 

ολιγοσύλλαβος, όλιγοσύλλαβον (4908) 
όλκάς, όλκάδα (4724) 
ολκή, όλκήν (4559) 
όλολυγή, όλολυγή (4014), όλολυγήν (3054) 
όλολυγμός, όλολυγμοί (3023, 3577) 
ολομέλεια, ολομελείας (3625) 
δλος, δλον (1875, 3457, 5585), όλων (2920), ολοις (963, 1071, 1926, 2271, 

3610, 3661, 4750, 6146), Ολους (2218, 4529), δλης (1730), δλην(1537, 
1730, 2346, 4083), δλαις (6197), δλας (402, 660, 952, 980, 1317,2004, 
2268, 2904, 3080, 3226, 3530, 3942, 5034, 6566) 

•όλοφαής, όλοφαής (112) ΚΑΚΜ, ΔΑΔΜ(μτ)>ι\ κ. μσν.) 
ολοφυρμός, ολοφυρμος (3537, 5342), όλοφυρμοί (3324) 
*όμβριμόεργος, όμβριμόεργος (6581) [Κ], [ Δ ] 

ομβρος, δμβρος (2121), δμβρων (430, 4188), δμβροις (411), βμβρους (6294, 6294) 
όμβροφόρος, ομβροφόρον (2115) 
ομιλία, ομιλίας (2579) 
όμμα, δμμα (3887, 5902), ομμάτων (3254, 3574, 3623, 4373, 4462, 4590, 

4747, 6516), προύμμάτων (3753) 
όμόγνιος, όμογνίων (1147,2590, 6606), όμογνίοις (6393) 
όμόδειπνος, όμόδειπνος (4992), όμοδείπνων (3401), όμοδείπνους (3389) 
ομόζυγος, όμόζυγον (4399) 
όμόζυξ, όμόζυγας ( 1877 ) 
δμοιος, δμοιον (5130) 
όμοίωσις, όμοίωσιν ( 238 ) 
όμόλεκτρος, όμόλεκτρον ( 1601 ) 
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όμόστολος, όμόστολος (5044) 
ομόφυλος, ομοφύλων (1107), όμοφύλοις (1076), ομοφύλους (6394) 
ομώνυμος, ομώνυμος (2942) 
δναρ, δναρ (3583, 4631, 5846, 6642) 
όνάριον, όνάριον (4205), όναρίων (3093) 
όνειδισμός, όνειδισμου (3657), όνειδισμών (3993) 
*όνειδιστήριος, ονειδιστηρίοις (5126) [ Κ ] , [ Δ ] 
*όνειρόπλαστος, όνειροπλάστοις (861) KM, ΔΜ(μσν., νεώτ. κ. δημ.) 
ονειρος καΐ δνειρον, ονειρος (732, 5228, 5237), όνείροις (608, 736, 1838), 

όνειράτων (728,860, 1122,1847) 
όνομα, δνομα (2298, 4604, 5366, 5468, 5577, 6072), τοϋνομα (3668, 3851, 

4165, 4539, 5169, 5382, 6231), ονόματος (6360), ονόματα (374, 2367), 
ονομάτων (5314) 

δνυξ, ονύχων (3459, 4299, 5397), δνυξ!. (6577), δνυχας (156, 5263) 
οξυβόας, όξυβόας (4014) 
*όξύκεντρος, όξυκέντροις (5599), οξυκέντρους (339) KM, ΔΜ(μσν.) 
οξύνους, όξύνους (5705) 
όξύρροπος, όξύρροπον ( 5636) 
οξύς, οξύς (5655) 
όξύχειρ, όξύχειρ (3667, 6286) 
όπισθόπους, όπισθόπους (3711) 
όπίστατος, όπίστατον (6014) 
οπλίτης, οπλίτης (3667, 5977, 5977), όπλίτην (3191, 4054, 6372), όπλΐται 

(2015), όπλίτας (1042, 3692, 4728) 
όπλιτικός, όπλιτικής (1050) 
οπλον, δπλα (2389), δπλων (673, 2128, 4177,5931), δπλοις (1349, 2127) 
*όπλοφορία, οπλοφορίας (2934, 6251) Κ{μεταγεν.), Δ (νεώτ.) 
οπλοφόρος, οπλοφόρων (2564), οπλοφόρους (6037) 
οπώρα, όπώρα (190), όπώρας (323, 2665, 2673, 4381), οπώραν (306, 316, 

2682, 2684,3315, 4384) 

οπωροφόρος, οπωροφόροι (89), οπωροφόρων (188) 
ορασις, δρασιν (309, 310) 
δργανον, όργανον (304), οργάνων (4794, 5938) 
οργή, οργής (3601, 4082, 4537, 6287), όργήν (4371) 
δργια, οργιά (5181), οργίων (2332) 
όργίλος, όργίλος (1859) 
όρεσιβάτης, ορεσιβάτης (5733) [όρεσαιβάτης L. S. και Κ.] 
ορεσινόμος, όρεσινόμον (173) 
όρεσίτροφος, όρεσίτροφος (4732) 
όρέστερος, όρεστέροις (750) 
ορθοδοξία, ορθοδοξίας (3020, 3824, 4405) 
ορίζων, ορίζοντος (4927) 
οριον, δριον (6659), δρια (5954, 6718), ορίων (1070, 3990) 
δρκιον, όρκίοις (6344) 
δρκος, δρκων (1216), δρκοις (1392, 1895, 2687, 2771, 2838, 2986,5683, 

6449), δρκους (4157, 6488) 
ορμή, ορμή (3536), ορμής (2155), όρμήν (1279, 2377, 3438, 4371, 4638, 5476, 

5636, 5656, 5943), όρμαΐς (1148, 3233), ορμάς (2149) 
όρμητίας, όρμητίας (1859), όρμητίαν (3596) 
δρμος, δρμον (6722), δρμων (5528), Ορμους (1426) 
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*όρνεοκράτης, όρνεοκράτην (2798) KM, ΔΜ(μσν.) 
*όρνεοκράτωρ, όρνεοκράτωρ (160) KM, ΔΜ(μσν.) 
δρνεον, όρνέοις (2803), δρνέων (3662) 
δρνις, βρνις (1546, 4973), δρνιθος (5189), δρνιν (2798, 2798, 3154, 3155), 

δρνιθες (2340), δρνεις (151) 
ορός, «ρους [δρονς Μ] (4930), ορη (5735), ορών (59), δρεσι(ν) (407, 4072), 
δρος, δρων (2477, 4657), δροις (392, 2159, 2741, 5210), δρους (222, 2151, 

3895, 5878) 
*όροφωτής, δροφωτής (175) KM, ΔΜ(μσν.) 
δρπηξ, βρπηξ (90), δρπηκα (5537) 
όρτάλιχος, δρταλίχων (6474), δρταλίχους (4665, 5189) 
όρυγή, δρυγής (1674) 
δρφναΐος, όρφναίαν (4246) 
ορχατος, δρχατοι (96, 188), δρχάτοις (5714), ορχάτους (215) 
δρχηστής, όρχησταΐς (2030) 
*όρχηστοφιλοπαίγμων, δρχηστοφιλοπαίγμονα (627) [Κ], [Δ] 
όρχηστρίς, όρχηστρίσι (6045) 
οσμή, οσμής (209, 900), δσμήν (3591) 
όστουν, όστα (4390), οστών (5591), δστέοις (4391), όστοΐς (3726) 
δστοφάγος, δστοφάγοις (6473) 
δστρακον, όστράκω (4891), οστράκων (6243), δστράκοις (6654) 
οσφύς, όσφύος (5380, 5639) 
ούίτουλος, ούίτουλον (1491) 
ούραϊον, ούραΐον (4661) 
ουράνιος, ουρανίων (864), ούρανίοις (374), ουρανίων (4674), ούρανία (3272) 
ούρανοβάμων, ούρανοβάμονα (4944) 
ούρανομήκης, ούρανομήκη (191) 
ούρανόπολις, ούρανόπολιν ( 5493) 
ουρανός, ουρανός (104, 113), ούρανοΰ (122, 130, 136, 5310), ούρανον (28, 

39, 47, 52, 103, 129, 132, 1839, 2114,3268), ουρανών (401, 4915) 
ουρία, ούριας (2652) 
ουρον, οδρον (897), οΰρου (3089), οΰρων (900) 
ουσία, ουσίας (244, 2591, 3319, 3423, 4958), ούσίαν (2613, 2878, 3366) 
οφειλή, οφειλή ν (1927) 
δφείλημα, όφείλημα (5910) 
*δφθαλμορύκτης, δφθαλμορύκται (4461) [Κ], ΔΜ(μσν. οφθαλμορρύκτης) 
οφθαλμός, δφθαλμός (263, 2400, 4533, 5791), οφθαλμών (4104, 4606, 5554, 

6636), όφθαλμοις (366, 3977), δφθαλμούς (4868) 
*όφιότροπος, δφιότροποι (4210), όφιοτρόπων (5323) ΔΜ(μσν.) 
Οφις, οφιν (305, 6159), δφεσιν (3785) 
δφιώδης, όφιώδεις (5610) 
όφρυς, δφρύν (6018), οφρύων (4784), δφρύας (590) 
οχετός, οχετούς (3480, 5017) 
δχλος, δχλος (2883, 3911), δχλου (1062, 3205), δχλον (2906, 3464), 

δχλοις (3161, 3874) 
*όχυρόπυργος, δχυρόπυργον (178, 4930), δχυροπύργους (367) [Κ], [Δ] 
οχυρός, δχυρω (2988), δχυράς (1007, 2065) 
οπός, [δπώ (56) 
δψις, δψεί (3606, 4091), δψιν (187, 2498, 5941), δψεις (4468, 5991, 4869) 
οψον, δψον (167), δψοις (5935) 

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ) 


