
SEG Index Greek and Latin Terms

- Bona F. Domino

- Iuno

- Septimius Severus

- Vespasianus

- VIIviri epulonum

--τοπώλης

-γυµνάσιον

-ἐπὶ κτήσει

-ἐπὶ κτήσει ἐπὶ χρήσει ἢ κτήσει

-ξένε παροδεῖτα

-τιµαί

-χαίρετε οἱ πάροδοι

(ε)ἴκελος

(ε)ἱµατισµός

(ε)ἱµατιστής

(ε)ἶσα φρονέω

(ε)ἰσκυλάω

(ε)ἴσοδος

(ἐ)φόρα

(ἐ)φόριµον

(ἐ)φορισµός

(ἐπ)ευωνισµός

(ἰ)σχίον (σχίων)

[--]κοσµέω

*λεφής

*πόρω (πορών, participle)

῾Υδροχόος

a commentariis

a libellis

a rationibus

a responsis

a secretis

a studiis Augusti

ab actis senatus

ab epistulis

ab epistulis Graecis

abies

ablatanabla

abundantia

acceptus

accipio: iudicium accipere

actio

actio: sequitur forum delicti/rei

actor

adceptus/a in somno

adfectio

adiudicare

adiutor tabularii

adlectio
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adlectio inter amicos

adlectus

adlectus inter patricios

adsum: scribundo adfuerunt

advocatus

advocatus fisci

aedificium

aedilicius

aedilis

Aegyptus (praefectus Aegypti)

Aequitas

aerariae annonae

aerarium

aes (in--incidere)

Aesculapius

aeternalis

aeternus

afo

agens

agens in rebus

agens in rebus B

agens per territorium

ager

ager publicus

agon (Herculeus, Minervae, Solis)

agonistic inscription

agonothetes

agriculture

agriculture workers

agrimensor

Agrippenses

ala: I Bosporana

alimenta

alumnus

alumnus alumnus/-a municipii

alumnus patriae

amabilis

amanuensis

amator (civium)

amator (municipii sui)

ambarvalis: ambarvale sacrificium

amburbius: amburbium sacrificium

amen

amicalis

amicitia

amicitia: amicitia et societas

amicus

amicus (Caesaris, Augusti, populi Romani)

amicus populi Romani

amicus: amici Nemesiaci
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amicus: formula amicorum

amissio

amo

amor (erga patriam)

angariae

animadvertere

animal

annona

annona (militaris)

annona curator annonae

annona procurator Augusti annonae

annus

annus vixit annos

annus: annorum viginti

annus: multis annis

anona

antiquus

Apollo

apparitores

appelatio

aqua

arbitratus

arca

archiatrus

archidiaconus

archisynagogus

architectus

arcisolium

aretalogus

argentarius

armaturae

armaturae: Augustales

armaturae: duplares

armaturae: semissales

armatus

armillae

ars

artefex

assarius

assessor

association

athlete

athletics

attributio

auctoritas

augur

Augusta

Augusta gens

augustalis (dominus)

Augustenses
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Augustus

Augustus filius Augustorum

Augustus: semper

Augustus: victoriosissimus

aurarius

aurum coronarium

auxilium

ave -- vale

Balmarcod: Iuppiter optimus maximus Balmarcod

Balmarcodus: Iupiter Optimus Maximus B.

Balmarcos

Balmarcos: Optimus Maximus Balmarcos

balneum(3)

barbaricas

barbaricum

bascauda

basilica

bellum

bellum Bosporanum

bene bene merenti

bene facere

bene merens

benediction

beneficiarii

beneficiarius

beneficiarius (consularis)

beneficium

benemerens

benemerentissimus

bestiarius

binetarius

biscandens

bisomum

bisomus

Bona Fortuna

Bona Fortuna Domino

bonis fatis

bonus: bonna fortuna

bracchiati semissales

bubularius

bucinatores

bule

burial

burial customs

bustum

Caelestis

Caesar

Caesar noster

Caesarea

Calandae
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Calcarenses

calendae

caliga

canabae

candidatus

cantio

canusina

canusinarius (negotians)

capere (pignus)

capitalis

capitatio

Capitolia

Capitolinus

caput Palmyrenorum

caput provinciae

caput viae

carissimus

caritas

carpentum

casa

castra: mater castrorum

castrensis (sextarius--)

cavea

celetizontes pueri

cella

cellararius

cellarius

cemetery

censeo: de ea re ita censuerunt

censitor

censor

censor: perpetuus

centinarius

centuria

centuriatio

centurio

centurio legionarius

cepotaphium

ceraunia

Ceres Augusta

certamen

chere

chere, hygiene

Christian(s)/Christianity

cives (sexta civium Romanorum)

cives Romani qui negotiantur

civis (civium Romanorum conventus)

civis (Perusinus)

civis cives Romani qui Gortynae consistunt/negotiantur

civis conventus civium Romanorum
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civis Romanus

civitas

civitas (c. Romana)

civitas curator

civitas defensor

civitas foederata

civitas libera

civitas libera et immunis

civitas Romana

civitas stipendiaria

civitas: civitates liberae

civitas: civittates foederatae

civitas: defensor civitatis

civitas: in singulis civitatibus et vicis

civitas: pater civitatis

clarissima

clarissima femina

clarissimus

clarissimus (clarissima)

clarissimus (vir)

clarissimus consularis

clarissimus senator

clarissimus vir

clarissimus: vir

clarissimus: vir clarissimus consularis

clarissimus: vir clarissimus proconsul

clerici

clericus

cliens

clientela

codification

coemeterium

cognatio

cohors

cohors: I Claudia Sugambrorum veterana equitata

cohors: I Raetorum equitata

cohors: I Thracum Syriaca

cohors: I Tyriorum sagittariorum

cohors: VI Hispanorum

cohors: XX Palmyrenorum

collegium

collegium: sacerdos omnium collegiorum

colo

colonia

colonia (Caesarea, Iulia, Augusta)

colonia (Tyre)

colonia curator colinae

colonia Neronia

colonia Nicopolis

colonia: splendidissima
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colonus

colonus dominicus

comes

comes (et mechanicus)

comes (imperial)

comes comites domesticorum

comes largitionum

comes rei privatae, sacrarum largitionum

comes rerum privatarum

comes sacrarum largitionum

commentariensis

commentarii

commentarium

commentarius

commeo

commerce

commerce in wine, from Sorrento

commerciarius

communis

componere

conditorium

conditum

conductor

conductor (metallorum)

conductor: conductores vectigalium

conferro

coniunx

coniunxs

coniux coniugi bene merenti

conlegium pavimentariorum

consanguinitas

conscriptio

consiliarius

consiliarius Augusti

consilium (principis)

consilium (provinciae)

consilium viginti virorum

constituere (constituo)

constitutio

consul

consul suffectus

consul: I milliaria Hemesenorum

consul: ordinarius (cos. ord.)

consul: suffectus (cos. suff.)

consularis

consularis (beneficiarius)

consularis (consularis Lydiae)

consularis clarissimus

consularis: vir clarissimus

consulatus
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consules Pollio II et Aper

consultum (senatus consultum)

consultum: senatus consultum

contentio

contest

contestatio: litis contestatio

contubernalis

convenio

conventus

conventus civium Romanorum

conventus conventus civium Romanorum

conventus conventus iuridici

conventus iuridicus

copertorium

Core

cornicines

cornicularius praefectorum praetorio

corona: aurea

corona: muralis

corporation

corpus: honestissimo corpori dendrophororum

corrector

corrector iuridicus

corrector liberorum populorum et civitatium

corrector totius Orientis

cost

creditor: fiducia cum creditore

cubicularius

cubile

cuci

cuira

cult

cult(s)

cunnus

cura

cura operum publicorum

curare (curo)

curator

curator (domus divinae)

curator annonae

curator civitatis

curator coloniae

curator navium

curator operum publicorum

curator purpurarum

curator rei publicae

curator rei publicae Attalaeae

curator vectigalium publicorum

curator viarum

curator: rei publicae
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cure

curia

curia athletarum

curia feminarum

curiales

curialis

curiosi

curo

curo: f(aciendum) c(uravit)

curo: quattuorvir viarum curandarum

curo: vias faciendas curavit

cursus

cursus publicus

cursus vehicularis

custodia

custodiae

custos armorum

damnare: damnati ad ludum/noxii

damnatio (memoriae)

damnatio memoriae

datum

de suo

dea

Dea Roma

dea: Dea Roma

death

debeo

decemvir

decemviri stlitibus iudicandis

deceptus

decretum

decuma

decumanus

decumanus maximus

decuria

decurio

decurio (ordo decurionum)

decurionatus

decuriones

dediticius

defensor civitatis

defensor: civitatis

defero: nomen deferre

defixio

deification

delectatio

denarius

deponere (depositus)

depono depositus/-a

depositio

 9



depositio donum dedit

deputati

describere

desiderantissimus

designatus

deus

devotissimus

devotus

dextra decumani

Diana

diarium

dico

dico: dicit

dictator

dictum est

didascalus

dies

dies imperii

dies quinquennalium

diis Manibus sacrum

diis severis

diocesis: vicarius Asianae dioeceseos

dioecesis

dioecesis Asiana

diploma

diplomum

diptych(i)um

Dis Manibus

discepator

disease

dispensator

diva

divina

divina domus

divus

Divus

do

doctor(s)

dolere (dolentes)

Dolichenus

dominatio

domini nostri

dominium

dominus

Dominus

dominus noster

Dominus: DD. Augusti

Dominus: in nomine Domini

domus

domus (Augusta)
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domus Augusta

domus divina

donum

donum dedit

donum donum posuit

donum: donum dedit

dormitio

draconarii

dropacator

dropacistes

ducenarius

dulcis vivas

dulcissimus

duovir

duovir (quinquennalis)

duoviri: quinquennales

duplum

duumvir

duumvir quinquennalis

duumviri

dux

dux (Palestinae)

dux exercitus

ecclesia

economy

Ederi

edictum

education

egregious

egregius

egregius/-a: egregia femina

egregius/-a: egregius vir

emboliaria

eminentissimus

emporiarcha

epigram(s) Christian

epistula

epistula (ab epistulis)

epistula ab epistulis Graecis

epistula: ab epistulis

epistula: ab epistulis Graecis

epistulis Graecis (ab)

eques

eques (Rornanus)

eques Romanus

eques: singularis Augusti

equester

equestris

equites Romani

equus
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equus publicus

ergastulum

evocatus Augusti

evom

ex procuratoribus

ex visu

exactio

excellens (vinum)

exemplum

exemplum: epistulae

exigo

export

exprotector praefectus vehiculorum

extraneus

faber preafectus fabrum

facere

facere (factus)

facere fecit

facere: fecit sepulchrum

facio: f(aciendum) c(uravit)

facio: feci

facio: fecit

facio: vias faciendas curavit

factio

factionarius

familia

familia (Caesaris)

fantasia

farming

fas

fecit (sibi et suis fecit)

feliciter

felix

felix C

femina

femina curia feminarum

femina princeps femina

fenerator

festival

fida

fidelissimus

fides

fiducia cum creditore

figlina

filia

filius

filius Augustorum

filius publicus

filosofia

fines
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finis

fiscus

fiscus (Achaicus, Caesaris)

fiscus: advocatus fisci

fish

flamines divi Augusti et sacerdotes divae Augustae

flaminica

Flaviales

Flavius

flos

foederata, civitas

foederatus

foederatus: ciuitates foederatae

foederatus: metropolis foederata

foedus

fons

fons felicissimus

food

forarius

forma

formica

formosus

formula: amicorum

formula: eorum [i.e. vehiculorum]

formula: sociorum

fornix

Fortuna, Bona F.

fortuna: bonna fortuna

forum

frater

fraternitas

fraternus

frequenter

frons

fructus

frumentarius

frumentum

frumentum mancipale

frumentum publicum

fullo

Fulminata, (legio) XII

functus

fundator pacis

funeral

funerary

funerary cult

funerary monument

funeraticium

fungo

funus

 13



fututrix

garum

Gemina: legio XIV Gemina

gemmatum

Genetrix

Genius

genius

Genius populi

gens Augusta

geometres

glacies

gladius (ius gladii)

gloriosissimus

glorissimus

gnomonicus

graffito on wall-painting

grammaticus

Grannus

grave

gremium

grex

grex (manceps gregum)

gub

gubernator

guild(s)

gymnasion

gymnasium

gymnicus

habito

habr--

hasta pura

health

health

Herculius

hereditas procurator XX hereditatium

hereditas: procurator XX hereditatium regionis Kariae et 
insularum Cycladum

heres

heres: hoc monumentum heredes non sequetur

hic situs est

hiereus

hilare

honestissimus: corporus dendrophororum

honor

honoratus

honores

honos

honos honoris causa

horologiarius

horrea
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horreum

Hortensius

hortus

hortus sepulchralis

hospitalis

hospitium

hospitium publicum

humor

Hygia

hypotheca

hᾶδος

hαµα

hηµιωδέλιον

hοδελονόµος

hοµοσέπυοι

hόρος

hυποχάδδω (=ὑποχάζοµαι)

iaceo

iatrom(a)ea

ignoro

illustris

illustrius

imaginiferi

imago clipeata

immunitas

impedium

impendium impendio suo

imperator

Imperator

imperium

imperium maius

imperium proconsulare

imperium: dies imperii

incidere in aes

incola

incola municipes et incolae

incolae

incrustatio

indictio

ingenuus

innocens

inscription layout

insidiae

insolabiliter

insons

instruo

intercedere

interlocutio

introiugus

intueri (intuitus)
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inuria

invictus

invictus: Core invicta

invidia

inviolabilis

invitatio ad munera

Iovia, legio I Scythica

Iovius

irenarchus

irony

isagogus

Isis: Merionymos

Isis: Myrionymos

Isityche

Isthmia

Italica: legio I

Italici

Italici (qui Delei negotiantur)

iterum

iubeo

iudex (iudices dati)

iudex pedaneus

iudex sortitus

iudicans vice proconsulis

iudicium accipere

iudicium capitis

iugum

iungo

Iuno: regina

Iuno: Sima

Iupiter

Iupiter: Dolichenus

Iupiter: Optimus Maximus

Iupiter: Optimus Maximus Balmarcodus

Iupiter: Optimus Maximus Balmarcos

Iupiter: Simius

Iuppiter: Capitolinus

Iuppiter: optimus maximus Balmarcod

iuridicus

iuridicus (Alexandriae)

iuridicus (conventus)

iuridicus (corrector)

ius

ius gladii

ius gladii trium liberorum

ius Italicum

ius trium liberorum

ius: i. (trium) liberorum

ius: sui iuris

iusiurandum
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iussu

iussu Augusti

iustum

iuvenis

iuventus: princeps iuventutis

joke

justice

kalendae

Kalendae

kalendae: Augustae

kalendarium (Caesianum, Vegetianuim)

kardo maximus

Kιλικάρχης

labor diros suffere labores

lacinio

lanista

lapicidina

laridum

laticlavius

laticlavius: tribunus

Latin Greek word written with Latin characters

Latini iuniani

latrine

latrunculator

law

lectica

lector

legatus

legatus (Augusti propraetore)

legatus censitor

legatus pro praetore

legatus: Augusti

legatus: Augusti Cappadociae et Galatiae

legatus: Augusti pro praetore

legatus: Augusti propraetore

legatus: legatus Augusti pro praetore

legatus: pro praetore

legatus: propraetore

legatus: provinciae Achaiae

leges provinciae

legio: I Iovia Scythica

legio: I Italica

legio: I Minervia

legio: II Italica

legio: II Parthica

legio: II Traiana

legio: II Traiana fortis

legio: III Augusta

legio: IV Flavia Felix

legio: IV Scythica
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legio: V Macedonica

legio: VI Victrix

legio: XII Fulminata

legio: XIV Gemina

legio: XVI Flavia Firma

Leontii

letum

lex (censoria, Terentia Cassia)

lex (fori)

lex (l. portus)

lex (Oppia)

Lex Hadriana

Lex Manciana

lex provinciae

lex: Antonia de Termessibus

lex: censoria

lex: de iniuriis

lex: de peculatu

lex: de ui

lex: Fabia de plagiariis

lex: l. de provinciis praetoriis

lex: locationis

lex: maiestatis

lex: provinciae

libellarius

libellis (a)

libellus

libellus a libellis

liber

Liber Pater

liber: ciuitates liberae

liber: ius (trium) l.

libera civitas

libera, civitas

liberi ius trium liberorum

liberta

libertas

libertina mulieres matronae et libertinae

libertus

libertus (operae)

libra

libraria

librarius

licentia

linatarius

lingo

lingua: magister utriusque linguae

lis: litis contestatio

lithostrotum

litterae
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livestock

lixa

locator

locator scaenicorum

locus

locus dormitionis

locus purus

locus requietionis

locus sepulturae

locus: l(ocus) c(oncessus) d(ecreto) d(ecurionum)

lubens

lucanicum

ludus

ludus: damnati ad ludum

lumen

Luna

lux

macellum

magister

magister (militum Orientis)

magister (rei privatae)

magister Mercuri

magister militum

magister officiorum

magister: filosofiae

magister: militum

magister: signorum

magistratus

magistri Mercuri

magnificentissimus

maiores supplicium de more maiorum

manceps (gregum)

mandata

mandatum

mango

mansio

manumissio inter vivos

manumissio testamento

manumissio vindicta

mappa

marmor

marmorarius

Mars

mascauda

mater castrorum

mater synagogae

matrona

matrona mulieres matronae et libertinae

matrona ordo matronarum

maximus
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Maximus: Iupiter Optimus Maximus

Maximus: Iupiter Optimus Maximus Balmarcos

maximus: Iuppiter optimus maximus Balmarcod

maximus: pontifex

mechanicus

meddikes

medica

medicina

medicine

medicus

medicus ocularius

megaloprepestatos

memorandum

memoria

memoria damnatio memoriae

memoria sancta

mensa

mensis

mensor

mensura: viarum

mercantile wealth

mercatus

merchant

mereo

meretod

Merionymos

merito

metalla

metallarius

metropolis

mil(ia) pass(uum)

miles

miles: cohortis VI Hispanorum

miles: magister

miles: magister militum

miles: numerus phalangiariorum

milia

miliarium

militarius

militiae

milium

milium milia passuum

mille

mimillo/murmillo

Minerva: Augusta

missilia

mitto

moneta numerata

month βʹ (Ephesos)

monumentum
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mos supplicium de more maiorum

mosaicist

mula

mulomedicus

multitudo

munera

municeps

municeps municipes et incolae

municipium

munifex

munio

munus

munus (gladiatorial)

munus (invitatio ad munera)

munus (personale)

musivarius

Myrionymos

myro

Natalis Urbis

natio

natione

natus

nauclerus

navis: longa

necessitudo

negotians (canusinarius)

negotians linatarius

negotiari

negotiator

negotiatores

negotior

Nemesis

nepos

nequitia

Neronia

nica/nika

nobilissimus: nobbilissimi Caessares

nomen

nomen: in nomine Domini

nomen: nomen deferre

nominatio

notaria

notarius

notitia

novissime

noxius: damnati ad noxii

numeral

numeri

nunc

nundinae
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Nympha

Nympha: divina

Nymphae

nymphaeum

obscene text

observatio

obsonia

obstetrix

occupare

occupation

occupation(s)

occupations

ocularius

ocularius: medicus o.

Odrysta

oecobasilicum

oecus (poreuticus)

officiales

officialis

officina ex officina

officium

officium custodiarum

officium ex officio

olearius

onus

opera

opera publica

operae libertorum

Optimus: Iupiter Optimus Maximus

Optimus: Iupiter Optimus Maximus Balmarcos

optimus: Iuppiter optimus maximus Balmarcod

optio

optio fori

opus

oraculo, ex

oraculum

orbis: totus

orchestopala(rius)

ordinarius

ordinator

ordo

ordo decurionum

ordo equester

ordo matronarum

ordo: decurionum

ordo: equester

ordo: matronarum

ordo: senatorius

ordo: splendidissimus coloniae

origo
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ornamenta triumphalia

ornatus

orte

oὐηλάριος

p(ecunia) p(ublica)

pacator

paeanistae

paedagogus/-a

pagus

palaistra

palatinus

pankratiast

panna

pantomimus

parasiti Apollinis

parentes

Parilia

pars

pascua perpetua

passus millia passuum

pater

pater pater patriae

pater patriae

pater synagogae

pater: civitatis

Pater: Liber Pater

pater: pater patriae

pater: patres synagogarum

pater: patriae

patio

patria

patria alumnus patriae

patria pater patriae

patria: pater patriae

patricius

patrona

patronus

pausat

pavimentarius

pax

pecunia

pecunia publica

pedaneus iudex

pedes

pensum

Pentasii

peregrini incolae

peregrinus

pereo

perfectissimus
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perfectissimus (vir)

permitto

perpetuus

perpetuus (Augustus)

perpetuus Augustus

personalis (munus)

pes

pes petition

petere

petitio

phalangiarii

phalerae

Philonianum

pie zeses vivas

pietas

pignus

piissima

piissimus: princeps

pila

pincerna(121)

piscina

pistor

Pius

placeo

placuit

plagium

platia

plebs

plebs media

plebs: tribunus plebis

plumbarius

poena

pollicitatio

pompa

poneo

pono posuit

pontifex

pontifex Maximus

pontifex maximus

pontifex: p. maximus

populus

poreuticus (oecus)

porta

porticus

portorium

portorium Asiae

possessio

possum

postulatio

potere
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potestas tribunicia potestas

potestas, tribunicia

potestas: tribunicia

potestas: tribunicia potestas

praeceptum

praecidere (praecisus)

praecipere

praeco

praedes praediaque

praef(ectus)

praef(ectus) (Aeg.)

praef(ectus) (montis Berenicidis)

praefectorius

praefectura

praefectus

praefectus

praefectus (Alexandreae et Aegypti)

praefectus Aegypti

praefectus Aegypti annonae

praefectus annonae

praefectus Augustalis

praefectus classis Moesiacae et ripae Danuvii

praefectus cohortis

praefectus cursus

praefectus fabrum

praefectus fabrum iure dicundo et sortiendis iudicibus

praefectus iure dicundo

praefectus praetorio

praefectus urbi

praefectus vigilum

praefectus: (montis) Bernicidis/Berenices

praefectus: classis

praefectus: Iudeae

praefectus: praetorio

praefectus: praetorio per Orientem

praefectus: ripae Danuvii

praefectus: ripae Thraciae

praefectus: socium in navibus longis

praepositus

praepositus custodiarum

praepositus marmorum monti Claudiano

praepositus pagi

praepositus: pagi

praepotens

praeses

praeses provinciae

praeses: perfectissimus

praeses: praesides Lyciae

praeses: vir perfectissimus praeses provinciae Lyciae

praesideo
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praesidium

praetextatus

praetor

praetor designatus

praetor inter fiscum et privatos

praetor: legatus Augusti pro praetore

praetor: legatus pro praetore

praetorium

praetorium: praefectus praetorio

praevaricatio

pragmatica sanctio

praifectus

preceps

preco

precor

price

price of food

price of mosaic

pridie nonas Sept.

primates

primicerius

primipilaris

primipilarius

primipilarius (ex primus pilus)

princeps

princeps (consilium principis)

princeps iuventutis

princeps princeps femina

princeps: iuventutis

principalis

privatum

privatus

privatus procurator rationis privatae provinciae

privatus res privatae

probare (probavit)

probator

probo: probatus

proconsul

proconsul (Asiae)

proconsul Cretae et Cyrenarum

proconsul: arma armorum custos

proconsul: Asiae

proconsul(2)

procurator

procurator (ducenarius)

procurator a marmoribus

procurator Aug. provinciae Syriae

procurator Augg.

procurator Augusti

procurator Augusti annonae per Campaniam
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procurator ducenarius

procurator frumenti mancipalis

procurator in Syria

procurator lapicidinarum

procurator ludorum

procurator marmorarum/a marmoribus

procurator marmorum

procurator metallorum

procurator montis (Berenicidis)

procurator rationis privatae provinciae

procurator XX hereditatium

procurator: Augusti ducenarius

procurator: Augustorum officii

procurator: patrimonii

procurator: procuratores Phrygiae

procurator: provinciae

procurator: rationis

professio

professionals

promagister

promagister (frumenti mancipalis)

promagister (publici Cyrenensis)

promisthota

pronuntiare

pronuntio

propone

proponere (propono)

proponi iussi

proquaestor pro praetore

proscenium

protector

providentia Augusta

provideo: satis provisum

provincia

provincia procurator rationis privatae provinciae

provincia: Achaiae

provincia: Belgica

provincia: Caesaris

provincia: Lyciae

provincia: procurator provinciae

provisio

provocator

proximus

publicani

publicanus

publicum

publicum Cyrenense

publicus

publicus (servus)

publicus pecunia publica
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publicus recognosco

Puella

puella

puer laticlavius

purpura

purpurarius

purus (locus)

pyalis

quadragesima portuum Asiae

quaestor

quaestor (exercitus)

quaestor: quaestor urbanus

quaestorius

quattuorvir viarum curandarum

quattuorviri viarum curandarum

questus

quies

quindecimvir

quinquennales, duoviri

quinquennalis

quinquennalis (duovir)

ratio procurator rationis privatae provinciae

rationalis

rationalis (summarum rationum (or summae rei))

rationalis (summarum)

recipio

recognoscere (recognovi)

recognovi

recuperator

recuperatores

redita fundorum iuris rei publicae

reditus

refacio

refacio (refecerunt)

refero

reficere (reficio)

refrigerare

refrigerium

refrigero

regionarius

reiectio

religio

renuntiatus

repetitio

requiescit, hic

requiesco

res

res capitalis

res familiaris

res privata (magister)

 28



res privatae

res publica

res repetundae

rescribere (rescripsi)

rescribo (rescripsit)

rescripsi

rescriptum

responsis (a)

restaurator

restituere

restituo

restitutio

restitutor

restitutor totius Orientis

Retiarius

ripa

Roma

Roma: Dea

Romanus/-a (civitas)

Romanus/-a (eques)

rosalia

rubrum

rupes(2)

s(ua) i(mpensa)

sacer

sacer (sacrae litterae)

sacerdos

sacerdos: s. omnium collegiorum

sacerdotalis

sacrifice

sacrificium: ambarvale s.

sacrificium: amburbium s.

sacrum: diis Manibus sacrum

saeculum

saepe/saepius

Sagatus

salaries

salarius

saltator

saltatrix

saltuarius

salus

saluus: saluis Augustis

salve

salveo

salveo: salve

salvete

sancimus

sanctio pragmatica

sanctissimus
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sanctus

sarcophagus

satis provisum

scaena

scaenicorum locator

sceptuchi

schola: draconarium

scriba

scriba cubiculariorum

scriba medicorum

scriba quaestorius

scribo

scribo: scribundo adfuerunt

scrinia

scriniarius

scrinium

scripsit et sculpsit

scriptus (ex scribto)

sculpsit (scripsit et--)

sculpture

scutarius

scyfus

Scythica, (legio) IV

secretis, a

secunda rudis

securitas

securitas securitas publica

secutor

secutor(2)

sedes

sella

sellarium

sempiternus

senator

senator (sinator)

senator clarissimus

senatus (consultum)

senatus consultum

senatus consultum de Asklepiade

senatusconsulta

senatusconsultum

septemviri epulonum

sepulchrum

sepultura

Serapis

serenitas imperialis

sermo

servare

servus

servus (publicus)
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Severeia Augusteia Capitoleia Pentaeterika

severi Augustales

severus

sevir

sextarius (castrensis)

sexuality

ship(s)

shipowner(s)

signature

signifer

signiferi

signum: magister signorum

silentiarius

Silvanus

Sima: Iuno

Simius: Iupiter

singularis: eques s. Augusti

socera

societas

societas publicanorum

socius

socius quadragesimae portuum Asiae

socius: formula sociorum

socius: navalis

sodalis Titius

Sohemia

solacium

solemnis

solidus

solvo

soror

sors una

sortitio iudicum

sparsio

spectabilis

spectabilis (vir clarissimus et--)

spes

splendidissimus: colonia

splendidissimus: ordo

sportula

stabularius

statarium

statio

statio (of Tyrians)

stationarius

statua loricata

statutum

sternere

sterno (streverunt)

sterno: stravit
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subadiuva

subcommentariensis

subdo

subscribendarius

subscribo

subscriptio

sufes maior

sufetes

suffectus (consul)

suffes

sufficio

suffragare

summa honoraria

summa rudis

supervivas

supplicium de more maiorum

suprastantes heredes

synagoga

synagoge

tabella defixionis

tabula

tabularius

tector

tego

Telegenii

templorum restaurator

templum

tenebrae

tercandens

Teretina tribu

termino

territorium: agens per t.

tesselare

tesselarius

tessellatum

tessera

testamentaria nummaria

testamentum

testamentum (ex t.)

theoctistum

titulus

toga praetexta

toga virilis

torquati semissales

torus

trade

trader

Traiana, legio II fortis

Traiana: legio II Traiana

tranquillitas imperialis
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transferre

tribunicia potestas

tribunicia: potestas

tribunicius

tribunus

tribunus militaris

tribunus militum

tribunus: et notarius

tribunus: laticlavius

tribunus: militum

tribunus: minor

tribunus: numeri

tribunus: tribunus plebis

tribus

tributum capitis

tributum soli

trisomus

triumphator

triumviri monetales

tubicines

tumba

tumultus Iudaicus

tumulus

tutela

tyrannus

ululatio

unctor

unguentarius

univira

urbanus

urbs

urna

urna iudicum

utilitas

uxor

vacatio

vale

valeo: valete

vallis

valo vale (uale)

vascauda

vectigal

vectigal puellarum

vectigales agri

vectigalia

vectigalia (publica)

vehiculatio

velarius

velum

venalicium
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venalicius

venatio

venationes

venator

veneficium

venenum

veneror

Venus

Venus: Genetrix

verbum

vere

veredarii

verna

vernaculus

vestitor

vetus

vexillarii

vexillatio

via

via metallica

via Sebaste

via: caput viae

via: mensurae viarum

via: quattuorvir viarum curandarum

via: vias faciendas curavit

vicanus

vicarius

vicarius: Asianae dioeceseos

vice Augustorum cognoscens

victor

victoria

victoria Romae

victoriosissimus

vicus

vicus: in singulis civitatibus et vicis

vigiles praefectus vigilum

vigilis

vigintivir

vilicus

villa

villicus

vindex

vineyard

vinum Aemilianum

vinum conditum

viocurus

vir

vir clarissimus

vir spectabilis

vir: clarissimus
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vir: clarissimus consularis

vir: clarissimus proconsul

vir: egregius

virginius

virgo

virtus

vitrarius

vitrum Alexandrinum

vitrum Judaeum

vivas in aeterno

vivas in domino

vivere

vivere vivas

vivere: vivas

vivo

vivo: vivas

vivo: vixit

vivos

vivus

vivus (vivi vivis)

vixit

vixit annos

volo

Volumnenses

vortex

votum

wall-painting graffito on

wine

wish

wish of good luck

youth

zeses

ἆ

ἀ(ε)ίµνηστος

ἀ(ε)ιπάρθενος

ἀ(ε)ίρω

ἀ(ε)ίσειτος

ἀ(ε)ίσιτοι, οἱ

ἄ(Ϝ)εθλον

α(ἰ)εί

ἀ(π)φῦς

ἀ(ρ)ρώστηµα

ἀ(ρ)ρωστία

αʹ ἄρχων

ἀασία

ἀάω

ἀβακ(ε)ίτης

ἀβακ(ε)ίτης: ἐργασία τῶν ἀ

ἀβάκειον

ἀβακίσκος
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ἀβακίτης

ἄβαξ

ἀβάσκαντος

ἀββᾶς

αβε

ἀβέβαιος

ἀβέρτα

ἀβίζιον (= Latin abige)

ἀβίκα

ἀβιτώριον

ἀβλαβεία: τῶν καρπῶν

ἀβλαβέως

ἀβλαβής

ἀβλαβία: ὑπὲρ ἀβλαβίας

ἀβληχρός

ἀβλοπία

ἄβολος

ἀβουλέω

ἀβούλητος

ἀβούλως

ἁβραϊστί

ἁβροδίαιτον, τό

ἁβρόπεπλος

ἁβρός

ἁβρότης

ἁβρότονον

ἀβροχία

ἀβυδητηκός

ἄβυσσος

ἀγαθά, τά

ἀγαθή

ἀγαθία

ἀγαθόν

ἀγαθόν, τό

ἀγαθόν, τό ἀγαθοῦ παραίτιος γίγνεσθαι

ἀγαθόν, τό ἀλλότρια ἀγαθά

ἀγαθόν, τό νέα ἀγαθά

ἀγαθόν, τό: ἀγαθὸν κατὰ φύσιν

ἀγαθόν, τό: ἀγαθὸν ποιῶν

ἀγαθόν, τό: ἀγαθοῦ παραίτιος γίγνοµαι

ἀγαθόν, τό: ἐπ ’ ἀγαθῷ

ἀγαθόν, τό: ἐπ’ ἀγαθῷ

ἀγαθόν, τό: ἐπ’ ἀγαθῶι

ἀγαθόν, τό: ἐπ᾿ ἀγαθῷ

ἀγαθόν, τό: ἐπὶ τῷ κοινῷ καὶ ἰδίῳ ἀγαθῷ

ἀγαθόν, τό: καλὰ κἀγαθά

ἀγαθόν, τό: κοινὰ ἀγαθά

ἀγαθόν, τό: πάντα τὰ ἀγαθά

ἀγαθόν, τό: πράττω

ἀγαθόν, τό: τά ἀγαθά
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ἀγαθόν, τό: τὸ ἀγαθόν

ἀγαθόν, τό: τὸ τῆς φύσεως ἀγαθόν

ἀγαθοποιός ἥρως

ἀγαθός

ἀγαθός (ἀγαθὴ ψυχή ?)

ἀγαθός (ἀνήρ)

ἀγαθός (ἐλπίς)

ἀγαθός (ἔµπορος)

ἀγαθός (ἐπιτελεία τῶν--)

ἀγαθός (καλὸς κἀγαθός)

ἀγαθός (κηδεµών)

ἀγαθός (παῖδες)

ἀγαθός (πατήρ)

ἀγαθός (πολλὰ κἀγαθά)

ἀγαθός (ψυχή)

ἀγαθός (ὥρα)

ἀγαθός A

ἀγαθός B

ἀγαθός ἀγαθά, τά

ἀγαθός ἀγαθᾶι τύχαι

ἀγαθός ἀγαθῇ ψυχῇ

ἀγαθός ἀγαθῆι τύχηι

ἀγαθός ἀγαθόν, τό

ἀγαθός ἀγαθώτατος

ἀγαθός ἀνήρ

ἀγαθός ἐπ’ ἀγαθῷ

ἀγαθός ἐπ᾽ ἀγαθῷ

ἀγαθός ἐπ᾽ἀγαθῷ

ἀγαθός καλὸς κ(αὶ) ἀγαθός

ἀγαθός καλὸς κἀγαθός

ἀγαθός καλὸς καὶ ἀγαθός

ἀγαθός µνήµης ἀγαθῆς

ἀγαθός πολίτης

ἀγαθός πολλὰ καὶ ἀγαθά

ἀγαθός πρᾶγµα

ἀγαθός τὰ ἀγαθά

ἀγαθός τύχῃ

ἀγαθός: ἀ. καὶ µεγαλόφρων ἀνήρ

ἀγαθός: ἀγαθὴ καὶ φίλανδρος

ἀγαθός: ἀνήρ

ἀγαθός: ἀνὴρ ἀ . γενόµενος

ἀγαθός: ἀνήρ καλὸς καὶ ἀ.

ἀγαθός: γυνή

ἀγαθός: δαίµων τῆς οἰκουµένης

ἀγαθός: ἐπ᾿ἀγαθῷ

ἀγαθός: ἐπιφαίνεσθαι τοὺς τοιούτους ἀγαθοὺς ἄνδρας

ἀγαθός: καλὴ ψυχὴ καὶ ἀγαθή

ἀγαθός: καλοὶ καὶ ἀ. τῶν ἀνδρῶν

ἀγαθός: καλοὶ καὶ ἀγαθοί

ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀ
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ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀ.

ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀ. A.4

ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀ. f.6

ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀ./κἀ.

ἀγαθός: καλὸς καὶ ἀγαθός

ἀγαθός: µνήµη ἀ.

ἀγαθός: τύχα

ἀγαθός: τύχη

ἀγαθός: φίλος

ἀγαθός(132)

ἀγαθός(2)

ἀγαθός/ή

ἀγαθός/ή καὶ πρόθυµος

ἀγαθός/ή µοῖρα

ἀγαθοσύνη

ἀγαθότης

ἀγαθοφροσύνη

ἀγαθόφρων

ἀγαθῷ, ἑπ’

ἀγαθῷ, ἐπ᾽

ἀγαθῶς

ἀγαθωσύνη

ἀγαθώτατος

ἀγαῖος: µόσχος

ἀγακλέης

ἀγάκλειτος

ἀγακλήεις

ἀγακλιτή

ἀγακλυτός

ἀγάκλυτος

ἀγαλλιάω/ἀγαλλιάοµαι

ἀγάλλο/οµαι

ἀγάλλοµαι

ἀγάλλω/ἀγάλλοµαι

ἄγαλµα

ἄγαλµα

ἄγαλµα (θεῖον)

ἄγαλµα (µαρµάρινον)

ἄγαλµα (µαρµάρινος)

ἄγαλµα (πάρινον)

ἄγαλµα (χαλκοῦν)

ἄγαλµα µαρµάρινον

ἄγαλµα: µαρµάρινον

ἄγαλµα: ποµπικόν

ἀγαλµάτιον

ἀγαλµατογλύφος

ἀγαλµατοθήκη

ἀγαλµατοποιός

ἄγαµαι

ἀγαµία
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ἄγαµος

ἄγαν

ἀγανακτέω

ἀγανάκτησις

ἀγανάκτησις C

ἀγανόφρονος

ἀγανοφροσύνη

ἀγαπ-

ἀγάπα

ἀγαπάω

ἀγαπάω: ἠγαπηµένος υἱός

ἀγαπάω: τοὺς ὀρφανούς A

ἀγάπη

ἀγαπητός

ἄγαρρις

ἀγασθενής

ἀγάστονος

ἀγαστός

ἀγαυός

ἀγαυότερος

ἀγγ(ε)ῖον

ἀγγαρεία(ι)

ἀγγαρεύω/ἀγγαρεύοµαι

ἀγγεῖον

ἀγγεῖον A (ἀνγεῖον)

ἀγγεῖον.0 (ἀνγεῖον)

ἀγγελία

ἀγγελία: ἄρισται ἀνγελίαι

ἀγγελίη

ἀγγελισµός

ἀγγέλλω

ἀγγελος

ἄγγελος

ἄγγος

ἀγγράφω

ἅγγρειµι

ἄγγρεσις

ἅγγρεσις

ἀγγροφά (γραµµάτων)

ἀγείρω

ἀγέλα

ἀγελαῖος

ἀγελαῖος (βοῦς)

ἀγέλαος

ἀγελαρχέω

ἀγελάρχης

ἀγελαρχία

ἀγέλη

ἀγέλοιος

ἀγεµαστικόν

 39



ἁγεµονία

ἁγεµών

ἁγέµων

ἁγεµών τοῦ παντὸς κόσµου

ἁγεµών: βουλᾶς

ἀγέν(ε)ιος

ἀγένειοι

ἀγένειοι, οἱ

ἀγένειος

ἀγένειος A

ἀγένειος B.7, 11

ἀγενής

ἀγένητος

ἀγεννής

ἁγέοµαι

ἁγέοµαι (ἁγηµένοι)

ἀγέραστος

ἀγερµός

ἄγερσις

ἀγέρτας: οἱ ἀπὸ σιτωνίας

ἀγέρτας: οἱ ἀπὸ συγκλήτου

ἀγέρτης

ἁγέτις

ἀγεώργητος

ἀγή

ἀγήνωρ

ἀγήραντος

ἀγήραος

ἀγήρατος

ἀγήρατος: συντήρησον ἀγήρατον κεχαριτωµένην

ἀγήρως

ἁγητήρ

Ἀγητόρειοι

ἀγητός

ἁγίοµαι

ἁγιστεία

ἀγκάλη

ἀγκαλίς

ἀγκάς

ἀγκίστριον

ἄγκοινα

ἀγκοίνη

ἄγκος

ἀγκτήρ

ἀγκύλη

ἀγκυλοµήτης

ἄγκυρα

ἀγκύρειος

ἀγκυρίς

ἀγκών
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ἀγλαΐα

ἀγλαίζω

ἀγλαΐζω

ἀγλαιή

ἀγλαίη

ἀγλαΐη

ἀγλάϊσµα

ἀγλαόδωρος

ἀγλαόδωρος(5)

ἀγλαοκάρπος

ἀγλαοµήτης

ἀγλαόπαις

ἀγλαόπεπλος

ἀγλαόρειθρος

ἀγλαός

ἀγλαός: ἥβα

ἀγλαόφηµος

ἀγλευκός

ἄγµα

ἄγµα τὰ ἐν ἄγµασιν

ἀγναφάριος

ἁγνεία

ἁγνεία: ἐπὶ ἁγνείᾳ καὶ ἐπιµελείᾳ καὶ φιλοτιµίᾳ

ἁγνίζω

ἁγνίη

ἀγνοέω

ἀγνόηµα

ἄγνοια

ἁγνόν, τό

ἁγνός

ἅγνος

ἁγνός ἀγνῶς

ἁγνός: ἁγνότατος

ἁγνός: δικαιοσύνη

ἁγνός: µνήµη

ἁγνότατος

ἁγνότατος (γαµετή)

ἁγνότατος ἀνθύπατος

ἁγνότης

ἄγνυµι

ἀγνωµόνως

ἀγνώµων

ἀγνώµων (τύχη)

ἀγνώς

ἁγνῶς

ἀγνωσία

ἄγνωστος

ἄγονος

ἄγοντες τὰ δικαστήρια

ἀγορά
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ἀγορά (Holy Agora)

ἀγορά (δικῶν)

ἀγορά (ἱερά)

ἀγορά (πληθυοῦσα)

ἀγορά (ῥωµανή)

ἀγορά (τέλειος)

ἀγορά βιωτική

ἀγορά δικῶν

ἀγορά κατὰ τὰς κώµας ἀγοραί

ἀγορά κυρία

ἀγορά νοµίµα

ἀγορά πλήθουσα

ἀγορά Σεβαστὴ

ἀγορά σειτική

ἀγορά: εἰς ἀγορὰν ἐµβάλλω

ἀγορά: οἱ τρεῖς ἄρχοντες οἱ ἐν ἀγορᾶι

ἀγοράζω

ἀγοράζω (ἀγόρασόν µε)

ἀγοράζω µνησθῇ ὁ ἀγοράζων

ἀγοράζω: µνησθῇ ὁ ἀγοράζων

ἀγοραία

ἀγοραῖα

ἀγοραῖα (τέχνη)

ἀγοραῖον

ἀγοραῖος

ἀγοραῖος (δίκη)

ἀγοραῖος (ἡµέρα)

ἀγοραῖος (µνᾶ)

ἀγοραῖος (τέχνη)

ἀγοραῖος ἡµίλειτρον

ἀγοραῖος λ(ε)ίτρα

ἀγοραῖος: θύρα

ἀγοραῖος: λείτρα

ἀγορανοµ--

ἀγορανοµεῖον

ἀγορανοµεύω

ἀγορανοµέω

ἀγορανοµέω (ἀγορανοµούσης τῆς πόλεως)

ἀγορανοµέω (δίς)

ἀγορανοµία

ἀγορανοµικός

ἀγορανοµικός (τειµαί)

ἀγορανοµίον

ἀγορανόµιον

ἀγορανόµος

ἀγορανόµος (ὁ ἐπὶ πόλεος)

ἀγορανόµος πανηγυρικός

ἀγορανόµος: ἀγορανόµος κερεάλιος

ἀγορανόµος: πανηγυρικός

ἀγορανόµος: χειροτονούµενοι ἀγορανόµοι
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ἀγόραξις

ἀγορασία

ἀγόρασις

ἀγορασµός

ἀγοραστής

ἀγοραστικόν

ἀγοραστικός

ἀγοραστός

ἀγορατρός

ἀγορᾶχος

ἀγοράω

ἀγορεῖος

ἀγορεῖος, ἡ

ἀγορεύω

ἀγορεύω γνώµην

ἀγορεύω: καθὼς ὁ νόµος ἀγορεύει

ἀγορή

ἀγορηνόµος

ἀγορόω

άγος

ἀγούν

ἀγρ(ε)ίδιον

ἄγρα

ἄγραπτος

ἀγραρία

ἄγραφος

ἄγραφος (χλανίς)

ἀγράφως

ἀγρεῖον

άγρείτης

ἀγρέος

ἀγρέτας

Ἀγριάνια

ἀγριέλαιον

ἀγριέλαιος

ἀγριοείς

ἀγριόθυµος

ἀγριοπάστης

ἄγριος

ἄγριος κλύδων

ἀγριότας

Ἀγριππεῖα, τά

Ἀγριώνια

ἀγροικία

ἀγροικία, ἡ

ἄγροικος

ἀγροκτήτωρ

ἀγρονόµος

ἀγρόπολις

ἀγρός
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ἀγρός (βασιλικός)

ἀγρός ἀγρότερος

ἀγρός: ἀγρός

ἀγρυπνέω

ἀγρυπνία

ἄγρωστις

ἀγυιά

ἄγυια

ἀγυιᾶται

ἄγυρις

ἄγχι

ἀγχίαλος

ἀγχιθάλασσος

ἀγχιστεία

ἀγχιστεῖς

ἀγχιστεύς

ἀγχωρέω

ἄγω

ἄγω (ἀγῶνα)

ἄγω (ἅµαι ἄγοµες τῶ µένε)

ἄγω (καὶ φέρω)

ἄγω (φέρω καὶ ἄ.)

ἄγω ἀγώνα

ἄγω ἀγῶνα

ἄγω Αὐγούστειον

ἄγω ἀχθήσεται νόµῳ

ἄγω γενέθλια

ἄγω ἡµέραν

ἄγω θέµιν

ἄγω Μητρῶια

ἄγω πανήγυριν

ἄγω: ἄγε

ἄγω: δικαστάς

ἄγω: εἰς διαίρεσιν

ἄγω: εἰς δουλείαν

ἄγω: εἰς θαλάµους

ἄγω: εἰς κρίσιν

ἄγω: ἐν ἀπελευθέρωσιν

ἄγω: ἐν δουλήαν

ἄγω: ἔννοµον σύνοδον

ἄγω: θέας

ἄγω: θίασον

ἄγω: καλῶς ἄγονται τοῖς ἤθεσιν

ἄγω: ὁδὸς ἄγουσα

ἄγω: πάνδηµον ἐκλησίαν

ἄγω: πανήγυριν

ἄγω: πρὸς ἐπιστροφὴν καὶ διόρθωσιν

ἄγω: πρῶτον ἴουλον

ἄγω: τὰ πρῶτα ἀχθέντα

ἄγω.75, 77, 80
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ἄγω/οµαι

ἀγωγά

ἀγωγή

ἀγωγή (ἀ . ὕδατος)

ἀγωγή (ἀγωγαὶ ὕδατος)

ἀγωγή (ὕδατος)

ἀγώγιµος

ἀγωγός

ἀγωγός (τῶν ὑδάτων)

ἀγωγός (ὑδάτων)

ἀγων

ἀγών

ἀγών (in village)

ἀγών (Ἀλεξάνδρειος)

ἀγών (ἀργυρίτης)

ἀγών (Αὐγούστειος Καπετώλιος πενταετηρικὸς πολιτικός)

ἀγών (γυµνικός)

ἀγών (Εἷς--Ἀσύλια Πύθια)

ἀγών (ἐννεετηρικός)

ἀγών (ἐπιτάφιος θεµατικός)

ἀγών (ἐπιτάφιος)

ἀγών (θεµατικός)

ἀγών (ἱαρός)

ἀγών (ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικὸς ἰσολύµπιος τῶν µεγάλων 
Καισαρ(ε)ίων Πυθίων)

ἀγών (ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικὸς τῶν µεγάλων Καισαρείων 
Ἐπινεικίων Καβειρίων Πυθίων)

ἀγών (ἱερὸς οἰκουµενικὸς ἰσοπύθιος Ἀπολλώνιος ἐκεχείριος 
εἰσελαστικὸς εἰς ἅπασαν τὴν οἰκουµένην)

ἀγών (ἱερὸς--εἰσελαστικός)

ἀγών (ἱερός)

ἀγών (ἰσολύµπιος, ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικός)

ἀγών (Κλάρειοι--)

ἀγών (κοινός)

ἀγών (λογικός)

ἀγών (Μαξιµιάνειος)

ἀγών (Μητροπολίτειος, Τακίτιος)

ἀγών (µουσικός, στεφανίτης)

ἀγών (µουσικός)

ἀγών (ὁ τῆς πατρίδος)

ἀγών (Παναθηναικός)

ἀγών (πρῶτος-- τῶν παίδων)

ἀγών (Σεουήρειος Αὐγούστειος Καπετώλειος πενταετηρικὸς 
πολειτικός)

ἀγών (στεφανίτης θυµελικός)

ἀγών (στεφανίτης)

ἀγών (τῆς πυρρίχης)

ἀγων (τιµητός)

ἀγών (τοῦ κοινοῦ τῶν Μακεδόνων ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικὸς 
ἰσάκτιος Ἀλεξάνδρειος)

ἀγών (τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος)
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ἀγών (τραγῳδῶν)

ἀγών (τραγωιδῶν)

ἀγών (τῶν ὅπλων)

ἀγών (Φοιβεῖος ἰσοπύθιος)

ἀγών (χορικός)

ἀγών ἀγὼν Ἡρακλέους

ἀγών Ἁδριάνειος

ἀγών Ἁδριάνειος καὶ Φιλαδέλφειος

ἀγών Ἀθηνᾶς Προµάχου

ἀγών Ἀντωνινιανὸς Ἥλειος Λεόντιος ἰσαντινόϊος

ἀγων ἀριστοπολιτείας

ἀγών Ἀρτεµείσιος, Καισάρειος Κεσβέλειος

ἀγων γυµνικός

ἀγών γυµνικός

ἀγών Δηµητρίου

ἀγών διὰ τῶν ὅπλων

ἀγων εἰσελαστικός

ἀγών εἰσελαστικός

ἀγών εἰσελαστικός, ἱερός, καινός, οἰκουµενικός

ἀγών ἐν Νεαπόλει

ἀγών ἐν Περγάµῳ

ἀγών ἐν τῷ γυµνασίῳ καὶ τῷ δρόµῳ

ἀγών Ἑρµαίων

ἀγών Εὐκράτους

ἀγών εὐχαριστήριος

ἀγων ἐφηβικός

ἀγών ἐφήβων καὶ ἀνδρῶν

ἀγων ἡµιταλαντιαῖος

ἀγών θέα τοῦ ἀγῶνος

ἀγών θεµατείτης

ἀγων θεµατικός

ἀγών θεµατικός

ἀγων θεµατίτης

ἀγων θεµατίτης στεφανίτης

ἀγων θυµελικός

ἀγών θυµελικός

ἀγών θυµελικὸς

ἀγών θυµελικὸς (καὶ γυµνικός)

ἀγών θυµελικὸς τοῦ Θοαντιανοῦ

ἀγων ἱερός

ἀγών ἱερός

ἀγών ἱερὸς -- τῶν Σπαρτιατῶν

ἀγων ἱερός (ὁ πρῶτος ἱερὸς εἰσελαστικὸς ἐφηβικὸς Ἀντωνινιανὸς 
Ἥλειος Λεόντιος ἰσαντινόϊος)

ἀγων ἱερός (πενταετηρικός)

ἀγών ἱερὸς εἰσάκτιος οἰκουµενικός

ἀγών ἱερὸς εἰσελαστικός

ἀγών ἱερὸς εἰσελαστικὸς οἰκουµενικὸς Ὀλύµπιος ἀγὼν Περσέως 
Οὐρανίου τῶν µεγάλων Πανείων

ἀγών ἱερὸς εἰσελαστικός, θεµατικός

ἀγών ἱερὸς εἰσελαστικός, οἰκουµενικὸς τῶν µεγάλων Πανείων
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ἀγών ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικός

ἀγών ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικός ἰσολύµπιος

ἀγών ἱερὸς στεφανείτης

ἀγών ἱερός, θεµατίτης, (εἱµι)ταλαντιαῖος, οἱ τῶν Σεβαστῶν ἀγῶνες, ὁ 
Ὁσσιδίου Ἰουλιανοῦ --, Ἀτταλῆος, οἰκουµενικός, εἰσελαστικός, 
πολ(ε)ιτικός, γυµνικὸς τῶν πολειτῶν παίδων--

ἀγών ἱππικός

ἀγων ἱππικὸς ἀπὸ τελέων

ἀγών ἱππικός, γυµνικός, µουσικός

ἀγών ἰσάκτιος

ἀγων ἰσαντινόϊος

ἀγών ἰσοκαπετώλιος

ἀγών ἰσολύµπια

ἀγών ἰσολύµπιος

ἀγων ἰσοπύθιος

ἀγών ἰσοπύθιος

ἀγών καινός

ἀγών Καισάρειος Κεσβέλειος

ἀγών καλῶς τὸν ἀγῶνα ἀγωνισαµένη

ἀγών Κλάριος πενταετηρικός

ἀγων κοινοὶ Ἀσίας

ἀγών κοινὸς Λυκίων

ἀγών κοινὸς τῶν Θρᾳκῶν πενταετηρικός

ἀγών κοινὸς τῶν Λυκίων

ἀγών Κοµόδειος

ἀγών κυκλίων χόρων

ἀγων λογικός

ἀγών µεγάλοι Καισάρειοι--

ἀγων µέγας

ἀγών µητροπολίτειος

ἀγών µουσικῆς

ἀγων µουσικός

ἀγών µουσικός

ἀγών µουσικός, πενταετηρικός, πολ(ε)ιτικός

ἀγών νεµητός

ἀγων οἰκουµενικός

ἀγών οἰκουµενικός

ἀγών Ὀλυµπικός

ἀγών Ὀλύµπιος

ἀγών ὁπλίτης

ἀγών Παλλάδειος

ἀγων πενταετηρικός

ἀγών πενταετηρικός

ἀγών πενταετηρικὸς εἰσελαστικός

ἀγών περιπόρφυρος

ἀγών πρᾶτος

ἀγων πρᾶτος/πρῶτος

ἀγών πυθικός

ἀγών Σεβάστειος Σολύµειος

ἀγών σεβαστός

ἀγών Σελεύκειος
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ἀγών σκηνικός

ἀγών σκηνικὸς καὶ θυµελικὸς -- θέµις

ἀγών στεφανείτης

ἀγων στεφανίτης

ἀγών στεφανίτης

ἀγών στεφανίτης ἰσοπύθιος

ἀγὼν στεφανίτης ἰσοπύθιος

ἀγὼν στεφανίτης, ἰσοπύθιος

ἀγών Τακίτειος Μητροπολείτιος

ἀγων ταλαντ(ε)ιαῖος

ἀγών ταλαντιαῖος, ἡµιταλαντιαῖος

ἀγών τιθηµι τοὺς ἀγῶνας

ἀγών τοὺς σοὺς ἀγῶνας αἰὼν λαλήσει

ἀγών τραγωιδῶν

ἀγών τραγωιδῶν ἀγῶνες

ἀγών τῶν τραγωιδῶν

ἀγων χιλιοδραχµαῖος

ἀγων χορικός

ἀγών χορικός

ἀγών: Βαδησιείων

ἀγών: γυµνικός

ἀγών: διὰ πάντων

ἀγών: εἰσελαστικός

ἀγών: Ἐλευθερίων

ἀγών: ἐνκωµίου

ἀγών: ἐπιτάφιος

ἀγών: ἡµιταλαντιαῖος

ἀγών: θεµατικός

ἀγών: θεµατίτης

ἀγών: θεµατίτης στεφανίτης

ἀγών: θέµιδες

ἀγών: Θέµιδος

ἀγών: θυµελικός

ἀγών: ἱεροὶ καὶ στεφανεῖται

ἀγών: ἱερός

ἀγών: ἱερὸς εἰσελαστικὸς ἰσοπύθιος ἱππικός

ἀγών: ἱερὸς καὶ στεφανίτης

ἀγών: ἱερὸς οἰκουµενικὸς εἰσελαστικός

ἀγών: ἱερὸς τριετηρικὸς Θέµιδος

ἀγών: ἱππικός

ἀγών: ἰσολύµπιος

ἀγών: ἰσοπύθιος

ἀγών: καρτερίας

ἀγών: κατακαλεῖσθαι εἰς τοὺς ἀγῶνας

ἀγών: κοινός

ἀγών: κοινὸς Λυκίων

ἀγών: κοινὸς Παφλαγονίας

ἀγών: λόγου

ἀγών: λοιποί

ἀγών: µουσικός
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ἀγών: οἰκουµενικός

ἀγών: πενταετηρικός

ἀγών: πενταετηρικὸς πολειτικός

ἀγών: πεντετηρικός

ἀγών: περὶ ἀλκῆς

ἀγών: περίοδος

ἀγών: προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσι

ἀγών: προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν

ἀγών: σκηνικός

ἀγών: στεφανίτης

ἀγών: Συργάστιος

ἀγών: ταλαντιαῖος

ἀγών: τετραετηρικός

ἀγών: τίθηµη

ἀγών: Τουησιάνιος

ἀγών: τραγωιδῶν

ἀγών: τριετηρικός

ἀγών: χορῶν

ἀγών: χρηµατίτης

ἀγωνάριον, τό

ἀγωνάρχης

ἀγωνάρχος

ἀγωνία

ἀγωνιάω

ἀγωνίζοµαι

ἀγωνίζοµαι ἡ καλῶς τὸν ἀγῶνα ἀγωνισαµένη

ἀγωνίζω

ἀγωνίζω/ἀγωνίζοµαι

ἀγωνίζω/ἀγωνίζοµαι (ἐνδόξως)

ἀγώνιος

ἀγώνισµα

ἀγωνιστήριον

ἀγωνιστής

ἀγωνοθεσία

ἀγωνοθέτας

ἀγωνοθέτας (-της)

ἀγωνοθετέω

ἀγωνοθετέω (διὰ βίου)

ἀγωνοθετέω (τὸ πρῶτον)

ἀγωνοθέτης

ἀγωνοθέτης (δι᾽ αἰῶνος)

ἀγωνοθέτης (ἐκ τῶν ἰδίων)

ἀγωνοθέτης (οἱ κατ’ ἔτος--)

ἀγωνοθέτης (τῶν Σεβαστῶν)

ἀγωνοθέτης διὰ βίου

ἀγωνοθέτης διὰ βίου (πρῶτος)

ἀγωνοθέτης, ἀγωνοθεσία

ἀγωνοθέτης: ἐπὶ ἀ.

ἀγωνοθέτης: ἱερεὺς καὶ ἀ.

ἀγωνοθέτης: στεφανηφόρος καὶ ἀγωνοθέτης
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ἀγωνοθέτης/τας

ἀγωνοθέτης/τας (Καίσαρος Θεοῦ υἱοῦ Σεβαστοῦ)

ἀγωνοθετικός (τειµαί)

ἀγωνοθετικός χρήµατα

ἀγωνοθετικός: ἀ. χρῆµα

ἀγωνοθετίς

ἀγωνοθέτις

ἀγώρις (= ἀώριος)

ἄγωρος

ἀδαήµων

ἀδαής

ἄδακρυς

ἀδάµας

ἀδάπανος

ἄδαστος

ἄδεια

ἀδέκαστος

ἄδεκτος

ἀδέλπια

ἀδελπίδιος

ἀδέλπιος

ἀδελπός

ἀδελφά

ἀδελφειός

ἀδελφεός

ἀδελφή

ἀδελφή (ἀ. τέκνον)

ἀδελφή (βασίλισσα)

ἀδελφή ἀδελφῆς υἱὸς

ἀδέλφι(ο)ν

ἀδελφία

ἀδέλφια, τά

ἀδελφιδέος

ἀδελφιδεύς

ἀδελφιδή

ἀδελφιδῆ

ἀδελφιδής

ἀδελφιδῆς

ἀδελφίδισα

ἀδελφίδισσα

ἀδελφιδούς

ἀδελφιδοῦς

ἀδελφιδοῦς τοῦ βασιλέως

ἀδέλφιον

ἀδελφοθετία

ἀδελφοθετίαι

Ἀδελφοί

ἀδελφός

ἀδελφός (ἀδελπός)

ἀδελφός (αἱρετός)
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ἀδελφός B

ἀδελφός III

ἀδελφός αἱρετός

ἀδελφός εἰσποιητοὶ ἀδελφοί

ἀδελφός θεοὶ ἀδελφοί

ἀδελφός: ἀ. τοῦ δήµου

ἀδελφός: αἱρετοί

ἀδελφός: γνήσιος

ἀδελφός: εἰσποιητός

ἀδελφός: τοῦ δήµου

ἀδελφοτέκνον

ἀδελφότης

ἀδερφός

ἀδέσποτος

ἀδέσποτος: τὰ ἀδέσποτα

ἀδευκής?

ἀδεῶς

ἀδηίζω

ἄδηλον, τό

ἄδηλος

ἄδηλος I

ἀδηλόω

ἅδηµα

ἄδην

ἀδηφαγία

ἀδηφάγος (ζεῦγος)

ἀδηφάγος ἅρµα

ἀδηφάγος ζεῦγος

ἀδηφάγος συνωρίς

ἀδιάθετος

ἀδιαίρετος

ἀδιακρίτως

ἀδιαλ(ε)ίπτως

ἀδιάλειπτος

ἀδιάλειπτος κράτος ἀδιάλειπτον

ἀδιαλείπτως

ἀδιάληµπτος

ἀδιάλυτος

ἀδιάπτωτος

ἀδιάτακτος

ἀδίαυλος

ἀδιάφθορος

ἀδιαφορία

ἀδιάφορος

ἀδιάψευστος

ἀδιαψήφητος

ἀδίδακτος

ἄδικα λέγω

ἄδικα ποιέω

ἀδίκαστος
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ἀδικέοµαι

ἀδικέω

ἀδικέω (ἀδικούµενος)

ἀδικέω µνηµεῖον οὐκ ἀδικεῖται

ἀδικέω ὁ ἀδικιόµενος

ἀδικέω/-οµαι

ἀδικέω/ἀδικέοµαι

ἀδικέω/ἀδικέοµαι (οὐδένα ἀδικήσας)

ἀδίκηµα

ἀδικία

ἀδίκιον

ἄδικον

ἀδικοπραγέω

ἀδικός

ἄδικος

ἄδικος ἄδικα λέγειν

ἄδικος ἄδικα ποιέω

ἄδικος ἀδίκως

ἄδικος: ἄρχοµαι χειρῶν ἀδίκων

ἄδικος: πρόκριµα

ἀδίκως

ἄδινα

ἀδιούτωρ

ἀδµῆτις

ἄδολος

ἄδολος ἀδόλως

ἀδόλως

ἀδόλως: ἁπλόως καὶ ἀδόλως

ἀδοξία

ἅδος

ἇδος

ἀδούλωτος (δηµοκρατία)

ἀδρανής

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια (ἐν Κυζίκῳ)

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια (Κοµµόδεια)

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια, τά

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια, τά (ἐν Σµύρνῃ)

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια, τά (Κύζικον--)

Ἁδριανὰ Ὀλύµπια, τά ἐν Σµύρνῃ

Ἁδριανά/Ἁδριάνεια Ὀλύµπια

Ἁδριάνεια

Ἁδριάνεια (Ὀλύµπια)

Ἀδριάνεια, τά

Ἁδριάνεια, τά

Ἁδριάνεια, τά (Κοµόδεια)

Ἁδριάνεια, τά ἐν Ἐφέσῳ

Ἁδριάνεια, τά Ὀλύµπια

Ἀδριανεῖον, ἐν Ἀντιοχείᾳ προς Δ.

Ἁδριάνειος (ἀγὼν--καὶ Φιλαδέλφειος)
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Ἁδριανή, γερουσία

ἄδροµος

ἁδρός

ἀδύναµος

ἀδυνατέω

ἀδύνατος

ἁδύποτος (hαδύποτος)

ἁδύς: τέκος ἁδύ

ἀδυσωπήτως

ᾄδω

ἀδωροδοκήτος

ἀδωροδόκητος

ἄδωρος ἀεί

ἀέδω (= ἀείδω)

ἀεθλοθέτας

ἄεθλον

ἆεθλον

ἄεθλος

ἀεθλοφόρος

ἀεί

ἀεί ἦεν ἔνθα ἀεί

ἀεί τὸν ἀεὶ χρόνον

ἀεὶ χρόνος

ἀείδιος

ἀείδω

ἀειζώων

ἀεικείη

ἀεικής

ἀείκλαυ(σ)τος

ἀειµνηµόνευτος

ἀειµνηστός

ἀειµνήστος

ἀείµνηστος

Ἀειναῦται

ἀειναῦται, οἱ

ἀειπάµµνηστος

αειπος

ἀείρω

ἀεισεβαστός

ἀεισιτία

ἀείσιτοι

ἀείσιτος

ἀειταγίη

ἀειφυγία

ἀέκων

ἀελιδρόµος

ἀέλιος

ἄελλα

ἀέναος

ἀέναος (κρίσις)
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ἀέναος (µετέρχοµαι εἰς τὸν ἀέναον κόσµον)

ἀεναῦται

ἀέξοµαι

ἀέξω

ἄεπος

ἀεργέω

ἀεργός

Ἀέρι µὴ φόβι

ἀετός

ἀέτωµα

αϝαναξ

ἄϝεθλον

ἀϝλανής

ἀϜρητεύω (ἀϜρε̄ ́τευε, Argive imperfect)

ἄϝων

ἀζ(ζ)άνα

ἀζάµιος

ἀζήµιος

ἅζοµαι

ἀηδία

ἄηµι

ἀήρ

ἀήρ (ἀ. τοῦ βωµοῦ)

ἀήρ: ἀὴρ ἐθέρισεν A

ἀήρ: ἀὴρ ἐθέρισεν B

ἀητός

ἄητος

ἀήττητος

ἀήττητος: ὁ εὐσεβέστατος καὶ ἀ. βασιλεύς

ἀήττητος: ὁ εὐσεβέστατος καὶ ἀ. δεσπότης

ἀθά

ἀθαλάσσιος

ἀθάλασσος

ἀθάλασσος (οἶνος)

ἀθαµβής

Ἀθανασία

ἀθάνατα, τά

ἀθάνατον µνᾶµα

ἀθάνατον µνᾶµα B.

ἀθάνατος

ἀθάνατος (δόξα, µνήµη)

ἀθάνατος (µνήµη)

ἀθάνατος (οὐδεὶς--)

ἀθάνατος (στέφανος)

ἀθάνατος (χρήµατα)

ἀθάνατος ἀθάνατος κείσοµαι

ἀθάνατος εὐεργεσία

ἀθάνατος µνάµα

ἀθάνατος µνήµη

ἀθάνατος χάρις
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ἀθάνατος χρόνοι

ἀθάνατος: βίος

ἀθάνατος: ἔπεα

ἀθάνατος: θάρσει · οὐδεὶς ἀθάνατος

ἀθάνατος: θάρσει, οὐδεὶς ἀ.

ἀθάνατος: θάρσει· οὐδεὶς ἀθάνατος

ἀθάνατος: µνηµεῖον

ἀθάνατος: πόρος

ἀθαραπείας (acc.plur.)

ἀθάρη

ἀθαροφόρον

ἀθέµιστος

ἀθεµίστως

ἀθέµορφος

ἄθεος ἄθεοι δόξαι

ἀθεράπευτος: λαµβάνω νόσον ἀθεράπευτον

ἀθέρεον

ἀθέσµιος

ἀθετέω

ἄθετος

Ἀθήναια, τά

Ἀθήναια, τά (festival)

ἀθιγής

ἄθικτος

ἀθλέω

ἄθληµα

ἄθληµα, τό

ἄθληµα, τό (ἴδιον)

ἄθλησις

ἀθλητήρ

ἀθλητής

ἀθλητής: σύνοδος ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν

ἄθλιος

ἀθλοθέται

ἀθλοθέτας

ἀθλοθετέω

ἀθλοθετήρ

ἀθλοθέτης

ἀθλοθέτης (hαϝεθλοθέτης)

ἆθλον

ἆθλον (hαϝέθλον)

ἆθλον (ἐκ Ποσειδονίο)̄

ἆθλον (ἐχς Ἀνακίου)

ἆθλον (τὰ Ἀθήνηθεν)

ἆθλον app.cr

ἆθλον: Ἀθήνηθεν ἆθλα

ἆθλον: ἄλειπτον

ἆθλος

ἀθλοσύνη

ἀθλοφορεύς
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ἀθλοφόρος

ἀθλοχάρης

ἆθος: χράσιµον

ἀθρασία

ἄθραυστος

ἀθρέω

ἀθρέω: βασιλείαν ἀθρῆσαι

ἀθροίζω

ἁθροίζω

ἀθρόος

ἀθυµέω

ἀθύρµα

ἄθυρον

ἄθυρος

ἀθύρωτος

ἀθώιος

ἀθώϊος

ἀθῷος

ἀθῷος: τὸ ἀρχαῖον ἀθῷον κείµενον

ἀθώπευτος

αἶ

αἶα

αἰαῖ

αἰακτός

αἶαρ

αἴγειος

αἰγία

αἰγιάριος

αἰγοθύτης

Αἰγόκερος

αἰγοκέρως

ἀίδασµος

αἰδεῖον

αἰδέοµαι

ἀἰδέοµαι

αἰδέοµαι αἰδέοντα

αἰδέσιµος

αἰδέσιµος µνήµη

αἴδεσις

αἰδεστός

αἰδηµόνως

αἰδηµών

αἰδήµων

αἰδίλις κερεάλις

ἀίδιος

ἀΐδιος

ἀΐδιος (ἀριστεῖος καὶ--στέφανος)

ἀΐδιος (µνήµη)

ἀΐδιος (στέφανος)

ἀΐδιος (τιµή)
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ἀΐδιος στέφανος

ἀίδιος: στέφανος

ἀϊδίως

αἰδόιος

αἴδοµαι (αἰδόµενος)

αἰδοσύνη

ἄιδω

ἀϊδώνιος (Νύµαι ἀϊδώνιαι)

αἰδώς

αἰεί

αἰείµνηστος

αἰέν

αἰέν ἐς αἰέν

αἰετός

αἰζηός

αἰθαλίων

αἰθέριος

αἰθεροδρόµος

αἰθήρ

αἰθήρ A

ἄιθλον

αἴθουσα

αἴθουσσα

αἴθρη

αἴθριος

αἴθω

αἰκέλιος

αἴλινος

αἱλοτ̄ικός

αἴλουρος

αἷµα

αἷµα (ἀνάγω)

αἷµα (ἐξ αἵµατος)

αἷµα: ἐξ ἰδίου αἵµατος

αἷµα: ὃς αἷµα ἔφαγε, ὃς αἷµα ἐπίωκεν B

αἱµαδρυφής

αἱµαναγῶ

αἱµασιά

αἱµασία

αἵµατι, ἐφ᾽

αἱµάτινον

αἱµάτιον

αἱµάτιον(1)

αἱµατόεις

αἱµόδωρον

αἱµυλία

Αἰνεάδαι

αἰνετός

αἰνέω

αἰνοδάκρυτος
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αἰνολεχής

αἰνόµορος

αἰνοπαθής

αἰνός

αἶνος

αἰνός: δόλος

αἴνω

αἴξ

αἶξ

αἴξ (ad SEC 158)

αἰολοπώλος

αἱπολέω

αἰπόλιον

αἰπόλος

αἰπύς

αἶρα

αἰράριον

αἰράριον (τοῦ Κρόνου)

αἰράριον τοῦ Κρόνου

αἱρέοµαι

αἱρεσία

αἵρεσις

αἵρεσις: ἀντέχοµαι ὁµοίας αἱρέσεως

αἱρετίζω

αἱρετός

αἱρετός (ἀδελφός)

αἱρετός ἀδελφός

αἱρετός, ἀδελφός

αἱρέω

αἱρέω (ἁνγρεµένουν)

αἱρέω (εἰς ἀρχάς)

αἱρέω αἱροῦµαι ὑπὸ τοῦ δήµου

αἱρέω εἷλε µόρος

αἱρέω εἱρηµένοι

αἱρέω ἧλε

αἱρέω ὁ ληίων

αἱρέω: ἀδελφοὶ αἱρετοί

αἱρέω: ἁλόντες

αἱρέω/-οµαι

αἱρέω/οµαι

αἱρέω/οµαι (ḥότι κα λον͂τι)

αἱρέω/οµαι (οἱ αἱρούµενοι ἐπὶ τὰν διοίκησιν τᾶς πόλιος)

αἱρέω/οµαι: hόκα λεῖ/hόπο κα λεῖ

αἱρέω/οµαι: θεωροὺς

αἵροµαι

αἴρω

αἴρω (χείρα αἴ.)

αἴρω: κῦδος

αἶσα

αἰσθάνοµαι
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αἴσθησις

αἰσιµνήτης

αἴσιος

αἴσιος (τύχη)

ἀίσιτος

αἰσίως

αἶσµα

ἆισµα

ἀϊστόω

αἰσυµνάτας

αἰσυµνατοί

αἰσυµνάω

αἰσυµνέω

αἰσυµνηίη

αἰσυµνήτας

αἰσυµνήτης

αἰσχρός

αἴσχρος

αἰσχύνη

αἰσχύνοµαι

αἰσχύνω

αἰσωπιτάνα

αἰτέοµαι

αἰτέοµαι: πολιτείαν

αἰτέοµαι: προξενίαν

αἰτέω

αἰτέω/αἰτέοµαι

αἰτέω/οµαι

αἴτηµα

αἰτήσιµος

αἰτήσιµος: αἰτήσιµα κτήµατα

αἰτήσιµος: τὰ αἰτήσιµα

αἴτησις

αἰτία

αἰτία in fine αἰχµάλωτος

αἰτιάοµαι

αἰτιᾶσθαι (αὑτὸν)

αἴτιος

αἴτιος γίγνοµαι

αἴτιος: ἑαυτῷ

αἰτιώτατος

αἰτῶ

Αἰτωλάρχης

αἰφνίδιος

αἰφνίδιος (αἰφνιδίως)

αἰφνιδίως

αἴφνως

αἴχθοµαι

αἰχµ--

αἰχµαλωσία
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αἰχµαλωτεύω

αἰχµαλωτίζοµαι

αἰχµάλωτος

αἰχµή

αἰχµητήριον

αἶψα

αἰών

αἰών (ἀπ᾽ αἰῶνος)

αἰών (ἅπας ὁ--)

αἰών (δι’ αἰῶνος)

αἰών (εἰς αἰ. διαµονή)

αἰών (εἷς ἀπὸ αἰῶνος)

αἰών (µυρίος)

αἰών ἀπ᾽ αἰῶνος

αἰών δι᾽ αἰῶνος

αἰών δι᾽ αἰῶνος γυµνασιαρχία

αἰών δι᾽ αἰῶνος στεφανηφόρος

αἰών διὰ αἰῶνος

αἰών εἰς αἰῶνα τὸ κράτος τῶν κυρίων

αἰών εἰς αἰῶνας

αἰών εἰς τὸν αἰῶνα

αἰών λαλήσει

αἰών µνηµονεύσατε εἰς τοὺς αἰῶνας

αἰών τοὺς σοὺς ἀγῶνας αἰὼν λαλήσει

αἰών: αἰώνων πρόσωπα

αἰών: ἀπ’ αἰῶνος

αἰών: ἀπ᾿ αἰῶνος

αἰών: δι᾿ αἰῶνος

αἰών: εἰς αἰῶνα

αἰών: εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα

αἰών: εἰς τὸν αἰῶνα

αἰών: ἐξ αἰῶνος εἰς αἰῶνα

αἰών: ἐπ᾿ αἰῶνα

αἰών: παντὶ τῷ αἰῶνι

Αἰώνια Ῥώµης, τά

αἰώνιος

αἰώνιος (αἰ. Αὔγουστοι)

αἰώνιος (ἀρχή)

αἰώνιος (γυµνασίαρχος)

αἰώνιος (διαµονή)

αἰώνιος (µνήµη)

αἰώνιος (µνηµόσυνον)

αἰώνιος (ὁ--καὶ µέγας γυµνασίαρχος)

αἰώνιος (οἶκος, οἰκητήριον)

αἰώνιος (οἶκος)

αἰώνιος (πρόσοδος)

αἰώνιος (ὕπνος)

αἰώνιος (ψήφισµα)

αἰώνιος Αὔγουστος

αἰώνιος αὐτοκράτωρ
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αἰώνιος γυµνασιαρχία

αἰώνιος γυµνασιαρχίς

αἰώνιος διαµονή

αἰώνιος εἰρήνη

αἰώνιος ἡγεµονία

αἰώνιος µνήµη

αἰώνιος νίκη

αἰώνιος οἶκος

αἰώνιος στεφανηφορία

αἰώνιος ὑπὲρ ὑγιείας καὶ σωτηρίας καὶ νείκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

αἰώνιος ὑπόµνηµα

αἰώνιος χαρά

αἰώνιος, στεφανηφορία

αἰώνιος: γυµνασιαρχία

αἰώνιος: διαµονή

αἰώνιος: δύναµις

αἰώνιος: δωρεά

αἰώνιος: εἰς αἰώνιον µνήµην

αἰώνιος: πρόσοδος

αἰώνιος: στεφανηφορία

αἰώνιος: ὑπόµνησις

αἰώνιος: χρόνος

αἰωνίως

Ἀκαδηµαϊκοί, οἱ

ἀκαδηµαϊκός

ἀκαδήµαρχος

ἀκαδηµεικός

ἄκαι(ν)να

ἄκαινα

ἀκαίνη

ἀκαινιαῖον, µέτρον

ἄκαιννα

ἀκαιρία

ἀκαίριος

ἀκαιροδαπιστής

ἀκάκωτος

Ἀκαµάντια, τά

ἀκαµαντορόας

ἀκάµας

ἀκάµατος

ἀκάµπιον

ἀκάµπιος

ἀκατάγνωστος

ἀκατάληµπτος

ἀκαταµάχητος

ἀκατάµεµπτος

ἀκαταπαυστός

ἀκατάπαυστος

ἀκαταστασία

ἀκατάστατος: σωτήρ
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ἀκατάτακτος

ἀκατάφθορος

ἀκαταφρόνητος

ἀκαταχρηµάτισµος

ἀκάτειος

ἀκάτη

ἀκάτιον

ἄκατος

ἀκέοµαι

ἀκέραιος

ἀκέρµις

ἀκερσεκόµης

ἄκεσις

ἀκεσσφόρος

ἀκεστός ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν

ἀκεσφόρος

ἀκέω

ἀκή

ἀκηδής

ἀκηλίδωτος

ἀκηράσιος

ἀκήρατος

ἀκίβδηλος

ἀκινάκη

ἀκινάκης: κεχρυσωµένος

ἀκίνδυνος

ἀκίνητος

ἀκίς

ἀκκαρπίζω

ἄκλαυτος

ἀκλεής

ἀκλειν-

ἀκληρέω

ἀκλήρηµα

ἀκλόνητος

ἀκλύδων

ἀκµάζω

ἀκµάζω: ἄνθος ἀκµάζων

ἀκµαῖος

Ἀκµασταί

ἀκµή

Ἀκνασταί

ἀκναφάριος

ἀκοή

ἄκοιτης

ἄκοιτις

ἀκολουθ--

ἀκόλουθα

ἀκολουθέω

ἀκολουθέω (κληρονόµωι οὐκ)
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ἀκολουθέω B

ἀκολουθία

ἀκόλουθον

ἀκολουθός

ἀκόλουθος

ἀκόλουθος ἀκόλουθα πράσσειν

ἀκόλουθος: ἀκόλουθα πράσσω

ἀκολούθως

ἀκολούθως τοῖς νόµοις

ἀκόνη

ἀκονητής

ἀκονιτής

ἀκονιτί

ἀκοντίζω

ἀκοντίζω (ἀφ᾽ ἵππου ἀκοντίζων)

ἀκοντίζω (ἀφ᾽ ἵππου)

ἀκοντίζω: ἀφ᾿ ἵππου

ἀκόντιον

ἀκοντισµός

ἀκοντιστήρ

ἀκοντιστής

ἀκοντοδόκος

ἀκόντων

ἀκόντως

ἀκόο,̄ οἱ

ἄκοος

ἀκοπίατος

ἀκόρε(σ)στος

ἄκος

ἀκοσµέω

ἀκόσµητος

ἄκοσµος

ἄκοσµος: κόσµος ἄ.

ἄκουρος

ἀκούσιος

ἀκούσιος (φόνος)

ἀκούω

ἀκούω (µέγαν ἀ.)

ἀκούω B

ἀκρ(ε)ιβής

ἀκρ(ε)ιβῶς

ἄκρα

ἄκρα, ἡ

ἄκρα, τά

ἀκραής

ἀκρασία

ἀκράτεια

ἀκρατής

Ἀκράτητοι

ἀκράτητος
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ἀκρατίζω

ἀκράτισµα

ἀκρατισµός

ἄκρατος

ἀκρειβῶς

ἀκρελεφάντινος

ἀκρετέριον

ἄκρη

ἀκρήβης

ἄκρηστος

ἀκρίβ(ε)ια

ἀκριβάζω

ἀκρίβεια

ἀκριβέστερον

ἀκριβής

ἀκριβία

ἀκριβός

ἀκριβῶς

ἀκρίς

ἄκριτος

ἄκριτος (πλῆθος)

ἄκριτος πλῆθος

ἀκριτόφυλλος: ὅρος

ἀκροάµα

ἀκρόαµα

ἀκροάοµαι

ἀκρόασις

ἀκρόασις ἀκροάσεις λογικαί τε καὶ ὀργανικαί

ἀκροατήριον

ἀκροβάτης

ἀκροβάτης (ἱερῶν αὐλητρίδων καὶ ἀκροβατῶν)

ἀκρογ(ε)ίτων

ἀκρόδικος

ἀκρόδρυα

ἀκροθίνια

ἀκροθίνιον

ἀκρόλιθος

ἄκρον

ἀκρόνυχος

ἀκρόπολις

ἀκρόπους

ἄκρος

ἄκρος ἄκρως

ἀκροστίχιον

ἀκροστιχίς

ἀκροστόλιον

ἀκροτέρια

ἀκροτήρια, τά

ἀκρῶια

ακρωρη

 64



ἄκρως A

ἀκρωτήρια

ἀκρωτηριάζω

ἀκρωτήριον

ἀκτά

ἄκτα, τά

ἄκτα,τά

ἀκταῖος (πόλις)

ἀκτάριος

ἀκτέανοι

ἀκτέανος

ἀκτή

Ἄκτια

Ἄκτια (ἐν Ἀντιοχείᾳ)

Ἄκτια (ἐν Περίνθῳ)

Ἄκτια (Φιλίππεια, Δουσάρ(ε)ια)

Ἄκτια Δουσάρια

Ἄκτια Καισάρηα, τά

Ἄκτια, τά

Ἄκτια, τά (Δουσάρια)

Ἄκτια, τά (ἱερά)

Ἄκτια, τά (µεγάλα οἰκουµενικά)

Ἄκτια, τά Δουσάρια

Ἄκτια, τά Καισάρηα

Ἄκτια, τά τά µεγάλα

Ἀκτιακός

Ἀκτιάς

ἀκτινοβόλος

ἀκτιονείκης

ἀκτιονίκης

ἀκτίς

ἀκτίτης

ἀκτοάριος

ἆκτον

ἆκτον (διὰ ἄκτου βουλῆς)

ἄκτος

ἀκτουάρι(ο)ς

ἀκτουάριος

ἀκύµαντος

ἀκύριος

ἄκυρος

ἀκυρόω

ἀκύρωσις

ἀκώλυτος

ἄκων

ἄκων ἑϙόντα κἀεϙόντα

ἀλ(ε)ιπτήριον

ἀλ(ε)ιτουργησία

ἀλ(ε)ιτούργητος

Ἁλ(ί)εια, τά
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ἁλά

ἀλαβάρχης (=ἀραβάρχης)

ἀλαβαρχία (=ἀραβαρχία)

ἀλαβαστοθήκη

ἀλάβαστρον

ἅλαδε

ἄλαλος

ἅλας

ἀλᾴστης

ἄλαστος πένθος

ἀλάστωρ

ἀλγεινός

ἀλγεινός: οὐ τὸ θανεῖν ἀλγεινόν

ἀλγενησία (ἱσγένη πρωτεία)

ἀλγηδών

ἄλγος

ἄλγος: δισσά ἄλγη

ἀλέ(ϝ)ω

ἀλέα

ἁλεαί

ἁλεαί: βασιλικαί

Ἀλέαια, τά

ἀλεγεινός

ἁλεή

Ἅλεια

Ἅλεια, τά

Ἅλεια, τά (Δεῖα)

Ἅλεια, τά (ἐν Ῥόδῳ)

ἀλειθινοβάφος

ἄλειµµα

ἄλειον

ἀλειπτηρία

ἀλειπτηρία, ἡ

ἀλειπτήριον

ἀλειπτής

ἀλείπτης

ἀλειπτικόν

ἄλειπτος

ἄλειπτος: πένθος

ἄλεισον(17)

ἀλειτερός

ἀλειτηρός

ἀλειτουργησία

ἀλειτούργητος

ἀλείφοµαι

ἀλείφοµαι/ω

ἀλειφόµενοι, οἱ

ἀλείφω

ἀλείφω ἀλειφόµενοι

ἀλείφω ἀλείφων τὸ ιβʹ
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ἀλείφω οἱ ἀλειφόµενοι

ἀλείφω: δι᾿ ὅλων ἡµερῶν καὶ νυκτῶν

ἀλείφω/-οµαι

ἀλείφω/ἀλείφοµαι

ἀλείφω/ἀλείφοµαι κοινὸν τῶν ἀλειφοµένων

ἀλείφω/ἀλείφοµαι οἱ ἀλειφόµενοι

ἀλείφω/οµαι

ἄλειψις

ἀλεκία

ἀλεκτόριον

ἀλεκτρυών

ἀλεκτρυών(3)

ἀλέκτωρ

Ἀλεξάνδρεια

Ἀλεξάνδρεια (δραχµή)

Ἀλεξάνδρεια (Πύθια, ἐν Φιλιπποπόλει)

Ἀλεξάνδρεια δραχµή

Ἀλεξανδρεία, ὁ ἐν -- ἱερὸς πενταετηρικός

Ἀλεξάνδρεια, τά

Ἀλεξάνδρεια, τά (ἐν Σµύρνηι)

Ἀλεξάνδρεια, τά (Ὀλύµπια)

Ἀλεξάνδρεια, τά (Σευήρια Ἀ. Εὐαρέστεια)

Ἀλεξανδρεῖαι δραχµαί

Ἀλεξανδρεῖαι, δραχµαί

Ἀλεξάνδρειον

Ἀλεξάνδρειον, ἀργύριον

Ἀλεξάνδρειος

Ἀλεξάνδρειος (ἀγών)

Ἀλεξάνδρειος (ἀργύριον, δραχµή, νόµισµα, χρυσοί)

Ἀλεξάνδρειος (δραχµή)

Ἀλεξάνδρειος (νόµισµα)

Ἀλεξάνδρειος (χρυσός)

Ἀλεξάνδρειος δραχµή

Ἀλεξάνδρεος ἀργύριον

Ἀλεξανδριανή Σεουηριανὴ (σύνοδος)

ἀλεξητήρ

ἀλεξίκακος

ἀλέξιµος

ἀλέξιµος: φάρµακα

ἀλεξίπονος

ἀλεξιχάλαζος

ἀλέξω

ἀλέτης

ἀλέτης (ὄνος)

ἄλευρα

ἀλευροκαθάρτης

ἄλευρος

ἄλη

ἁλή

ἁλῆ
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ἅλη

ἀληθάργητος

ἀλήθεια

ἀληθεινοβάφος

ἀληθεινόβαφος

ἀληθής

ἀληθής (τὰ ἀ. λέγω)

ἀληθής ἀληθῶς

ἀληθής φίλος

ἀληθής: ἀληθές δόγµα

ἀληθής: ἀληθές ὄνοµα

ἀληθήφιλος

ἀληθινοβάφος

ἀληθινός

ἀληθινός (πορφύρα Μειλησία καλλίστη δίβαφος ἀληθινή)

ἀληθινῶς

ἀληθοεπής

ἀληθῶς

ἄλητον

ἀλητούργητος

ἀλία

ἁλία

ἁλία τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνος

ἁλία/ἀλία

ἁλία/ἀλία (κατάκλητος)

ἀλιαία

ἁλιαία

Ἀλιαία (τελεία, ἀµβόλιµος)

ἀλιαία (τελεία)

ἁλίασµα

ἀλιαστός

Ἁλίεια, τά

ἁλιεύς

ἁλιευτικός

ἁλιεύω

ἄλιζα

ἁλική

ἁλικία

ἁλικία (or hαλικία)

ἁλικία (ἐς τὰν ἁλικίαν µόληι)

ἀλικία (µέχρ’ ἐς τὰν ἁλικίαν µόληι)

ἁλικία: πρώτα

ἀλίµετρον

ἁλίµετρον

ἄλιµµα

ἄλιµος

ἀλινά

ἀλινός

ἅλινος

ἅλιον
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ἀλιπτήριον

ἄλίπτος

ἁλίσκοµαι

ἁλίσκω

ἁλίσκω/οµαι

ἁλιστόν

ἀλιτήριος

ἀλιτηρός

ἀλιτρός

ἁλίτρυτος

ἀλιφάς

ἅλιφιν

ἁλίως

ἀλκαῖος

ἄλκαρ

ἀλκετάριος

ἀλκή

ἄλκιµος

ἀλκιµώτατος

ἀλκινόεις

ἀλλαγή

ἀλλάζω

ἀλλαλοφιλία

ἄλλαξις

ἄλλασις

ἀλλάσσω

ἀλλάττω

ἀλλαχῇ

ἀλλο--

ἀλλογενής

ἀλλοδαπός

ἀλλοδαπός: φθίµενος

ἀλλοδηµία

ἀλλοεθνής

ἀλλοῖος

ἀλλοπολι(α)τής

ἀλλοπολία

ἀλλοπολιάτας

ἀλλοπολιάτης

ἄλλος

ἄλλος ἄλλη Πηνελόπεια

ἄλλοτε

ἀλλότριος

ἀλλότριος ἐξ ἀλλοτρίων

ἀλλότριος νεκρός

ἀλλοτριόχωρος

ἀλλύοµαι

ἀλλωπατριώτης

ἅλµα

ἄλµαι
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ἁλµαία

ἁλµύριος

ἀλογία

ἀλόγιστος

ἄλογον

ἄλογον, τό (βοήθει τοῖς ἀλόγοις)

ἄλογος

ἀλόγως

ἀλοίδορος

ἀλοιφή

ἇλος

αλουµνος

ἀλοῦµνος

ἀλούου (gen.)

ἁλουργέα, τά

ἁλουργός

ἄλοχος

ἄλοχος (κουριδίη)

ἄλοχος B

ἀλπαλέος

ἅλς

ἅλς (ὁ ἐπὶ τῶν ἁλῶν)

Ἄλσεια, τά

ἄλσος

ἀλύπητος

ἄλυπον, τό

ἄλυπος

ἄλυπος χρηστὲ καὶ ἄλυπε

ἄλυπος: ἄλυπε, χαῖρε

ἄλυπος: χρηστὲ/-ὴ (καὶ) ἄλυπε, χαῖρε

ἄλυπος: χρηστὴ καὶ ἄ

ἄλυπος: χρηστὴ καὶ ἄ. A

ἄλυπος: χρηστὸς ἄ

ἄλυπος: χρηστὸς καὶ ἄ

ἀλύπως

ἁλύσιον

ἅλυσις

ἀλυταρχέω

ἀλυτάρχης

ἀλυταρχία

ἀλύταρχος

ἄλυτος

ἄλφα

ἄλφιτα

ἄλφιτα, τά

ἀλφιτηρόν

ἄλφιτον

ἀλφιτοπῶλις

ἀλωβήτως

ἁλωή
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ἄλωµα

ἅλωµα

ἅλων

ἅλων (ἅλως)

ἁλώνης

ἄλωος (═ ἄλως)

ἀλώπηξ

ἁλωρός

ἅλως

ἁλώσιµος

ἀµα

ἅµα

ἅµα (ἅµα τέκνοις)

ἀµαθής

ἀµαλδύνω

ἄµαξα

ἅµαξα

ἁµαξεύς

ἁµαξήλατος

ἁµαξήλατος, ἡ

ἁµαξήποδες

ἁµαξήπους

ἁµαξιαῖος

ἁµαξίαιος

ἁµαξίς

ἅµαξις

ἁµαξιτή, ἡ

ἀµαξιτός

ἁµαξιτός

ἆµαρ

ἁµαρ ἐλευθερίας

ἆµαρ ἐπ᾽ ἄµατι

ἀµάρα

ἀµαράκινον

ἀµάρακον(2)

ἁµαρτάνω

ἁµάρτηµα

ἁµαρτία

ἁµαρτουλός

ἀµαυρός

ἀµαυρότερος

ἀµαυρόω

ἀµαχεί

ἀµαχητί

ἄµαχος

ἀµβίκα

ἀµβλατούριον, τό

ἀµβόλιµος

ἀµβόλιµος (Ἀλιαία)

ἀµβόλιος
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ἀµβροσία

ἀµβροσίη

ἀµβρόσιος

ἄµβροτος

ἄµβων

ἀµδόλοµα

ἀµέθεκτος

ἀµέθυστος

ἀµείβοµαι

ἀµείβω

ἀµείβω τοὺς πονοῦντας ἀµείβεσθαι

ἀµείβω/οµαι: ἀµειψαµένη ἡ πατρίς

ἀµειδής

ἀµείδητος

ἀµείµητος

ἀµείωτος

ἀµέλεια

ἀµελέω

ἀµελέω (ἀµέλει ταῦτα)

ἀµελία

ἄµεµπτος

ἄµεµπτος ἀµέµπτως

ἄµεµπτος: χρηστὲ/-ὴ/ὸς καὶ ἄµεµπτε/-ος (, χαῖρε)

ἀµέµπτως

ἀµέµπτως καὶ σεµνῶς

ἀµεµφής

ἀµεµψιµοίρητος

ἄµενπτος

ἀµένπτως

ἀµενψιµοίρητος

ἁµέρα

ἁµέρα ἀπὸ τᾶς σάµερον ἁµέρας

ἁµέρα ἀφ᾽ ἇς κα ἁµέρας

ἁµέρα: ἐν ἁµέραις ἑξήκοντα

ἁµέρα: ἐν δέκα ἁµέραις

ἁµέρα: νικέω ἐν ἁµέρᾳ µιᾷ

ἀµέρδω

ἀµεριµνέω

ἀµεριµνία

Ἀµερίµνια

ἀµέριµνος

ἀµέριστος

ἀµεσολάβητος

ἀµετάβλητος

ἀµετάθετος

ἀµετάθετος (ἀσφαλὴς καὶ ἀ.)

ἀµετάθετος: ἀ. χρῆµα

ἀµετακίνητος

ἀµεταµέλητος

ἄµετος (ἄµεµπτος)
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ἀµέτρητος

ἄµετρος

ἄµησον (═ ἄνησον)

ἀµητής

ἀµήτωρ

ἀµήχανον

ἀµήχανος

ἀµίβουσα

ἀµιγής

ἁµίλλα

ἅµιλλα

ἅµιλλα (ἐν γράµµασιν)

ἁµιλλάοµαι

ἄµιλτος

ἀµίµητος

Ἀµίννη

ἀµίς

ἄµισθος

ἀµισθωτ-

ἄµισον

ἀµιφσβητήσιµος

ἄµµα

ἀµµάς

ἄµµαχος

ἀµµή

ἄµµιγα

ἅµµιλα (νεῶν)

ἀµµνά

ἀµµοφανής

ἄµναµ(µ)ος

ἄµναµµον

ἄµναµµος

ἀµνάµµων

ἄµναµος

ἀµναστία

ἀµνηστία

ἄµνηστος

ἀµνός

ἀµοιβαῖος

ἀµοιβαίως

ἀµοιβή

ἀµοίβω

ἄµοιρος

ἀµολγός

ἀµοργινός

ἀµόργινος

ἀµπαντύς

ἄµπαυλις

ἄµπαυµα

ἀµπελεία
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ἀµπελῖνος

ἀµπέλινος

ἀµπελίτης

ἀµπελῖτις

ἄµπελος

ἄµπελος (ἔγκτησις ἀµπέλων)

ἀµπελοστατέω

ἀµπελούν (= ἀµπελών)

ἀµπελουργός

ἀµπελοφύλαξ

ἀµπελών

ἀµπελῶνας

ἀµπεχόνιον

ἀµπέχονον

ἀµπέχω

ἀµπνοά

ἄµποχος

ἀµπρεύω

ἀµπυγίζω

ἀµυδρός

ἀµύητος: εἰς στεφάνους

ἀµύµων

Ἀµυµώνη

ἀµύνω

ἀµυσγέλαι/ἀµυσγύλαι, αἱ

ἀµυσγέλη

ἀµύσγυλον

ἄµυστις

ἀµφ(ι)έπω (τὴν ἰδίαν µοῖραν)

ἀµφαγαπάω

ἀµφάδιος ἀµφαδίᾳ

ἀµφανῶ

ἀµφαρµὸς λίθος

Ἀµφιαίρεια

Ἀµφιαρᾶα (καὶ Ῥωµαῖα)

Ἀµφιαρᾶα (τὰ πρῶτα)

Ἀµφιαράϊα, τά

Ἀµφιαράϊα, τά (--καὶ Ῥωµαῖα)

Ἀµφιαράϊα, τά (καὶ Ρωµαῖα)

Ἀµφιαράϊα, τά (Μεγάλα)

Ἀµφιάραια, τά (πρῶταµεγάλα)

Ἀµφιασταί

ἀµφιβάλλω

ἀµφιβητέοµαι

ἀµφιβολία

ἀµφίβολος

ἀµφιδέα

ἀµφιδείδιον

ἀµφιδέραιον

ἀµφιέννυµι
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ἀµφιέπω

ἀµφιεσµός

ἀµφιζβητέω

ἀµφιζβήτησις: ἀναιδής

ἀµφιθαλής

ἀµφιθέατρον

ἀµφιθέατρον (στάδιον)

ἀµφικαλύπτω

ἀµφικέφαλος

ἀµφίκροτος

Ἀµφικτίονες

Ἀµφικτίονες, οἱ

ἀµφικτιονικά, τά

ἀµφικτυονία

ἀµφιλέγω

ἀµφίλλογα

ἀµφιλογία

ἀµφίλογος (χώρα)

ἀµφιµολέω

ἀµφίµολος

ἀµφιµωλέω

ἀµφινέµω

ἀµφιπλίξ

ἀµφιπολεῖον

ἀµφιπολεύω

ἀµφίπολις

ἀµφιπόλος

ἀµφιππολαµπάς

ἀµφιρροά

ἀµφίς

ἀµφισ(σ)βήτησις

ἀµφισβατέω

ἀµφισβητέοµαι

ἀµφισβητέω

ἀµφισβήτηµα

ἀµφισβήτησις

ἀµφισταδόν

ἀµφίταπος

ἀµφιτίθηµι

ἀµφιτροµέω

ἀµφιχάσκω

ἀµφοδάρχης

ἀµφοδείτης

ἀµφόδικος (ὕδατα)

ἀµφοδικός ὕδωρ

ἄµφοδον

ἄµφοδον, τό

ἄµφοδον, τό (σειτικῆς)

ἄµφοδος

ἀµφόρα
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ἀµφορεύς

ἀµφορίσκος

ἀµφορίτης

ἀµφότερος

ἀµφουριασµός

ἀµφούριον

ἄµφωτις

ἀµώµητος

ἀµωµήτως

ἀµωµόβιος

ἄµωµος

ἀµώµως

ἀν(ε)ίκητος

ἀν(ε)ισφορία

ἀνὰ µέσον δήµου

ἀνα--

ἀνα(µ)φισβητέω

ἀνάατος

ἀναβαθµός

ἀναβάθρα

ἀναβάθρα, ἡ

ἀναβαθρόν

ἀνάβαθρον

ἀναβαίνω

ἀναβαίνω (ἀνέβη ὁ Νῖλος)

ἀναβαίνω (ποταµὸς ἀ.)

ἀναβάλλοµαι

ἀναβάλλω

ἀναβάλλω (δίκην)

ἀνάβασις

ἀνάβασις ποταµός

ἀνάβασις ποταµοῦ

ἀναβάτης

ἀναβοάω

ἀναβόλαιον

ἀναβολή

ἀναβρύζω

ἀνάβρυτος

ἀνάγ(ε)ιον

ἀνάγαιον

ἀναγγελία

ἀναγγέλλω

ἀναγείρω

ἀναγι(γ)νώσκω

ἀναγιγνώσκω

ἀναγιγνώσκω (ἀναγνοὺς ἀναχώρει)

ἀναγιγνώσκω ἀναγνοὺς ἀναχώρει

ἀναγιγνώσκω ἀνέγνων

ἀναγιγνώσκω: µνησθῇ ὁ ἀναγινώσκων

ἀναγιγνώσκω: χαῖρε σοὶ καὶ ὁ ἀναγινώσκων
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ἀναγινώσκω

ἀνάγκα

ἀναγκάζοµαι

ἀναγκάζω

ἀναγκαῖα, τά

ἀναγκαῖοι

ἀναγκαῖοι, οἱ

ἀναγκαῖος

ἀναγκαῖος (καιρός)

ἀναγκαῖος ἀναγκαιότατος (καιροί)

ἀναγκαῖος καιρός

ἀναγκαῖος: καιρός

ἀναγκαῖος: ὁδός

ἀναγκαῖος: ὁδός?

ἀναγκαῖος: χρεία

ἀναγκαιότατοι καιρός

ἀναγκαιότατοι, καιροί

ἀναγκαιότατος

ἀναγκαιότατος (καιροί)

ἀναγκαιότατος (καιρός)

ἀναγκαιότατος ἐν τοῖς ἀνανκαιοτάτοις καιροῖς

ἀναγκαιότατος καιροί

ἀναγκαιότατος: καιρός

ἀναγκαιότερος χρεία

ἀναγκαίως

ἀνάγκη

ἀνάγκη (ἑκούσιος)

ἀναγλαΐζω

ἄναγνος

ἀναγνώσιµος

ἀνάγνωσις

ἀναγνώστης

ἀναγνώστης γερουσίας

ἀναγνώστης: χαίροις, ὦ ἀναγνώστα

ἀναγνωστικός

ἀναγόρευσις

ἀναγορεύω

ἀναγορεύω ἀνειπεῖν τὸν στέφανον

ἀναγορεύω στέφανον

ἀναγορεύω στέφανος

ἀναγορεύω τὸν στέφανον

ἀναγραφά

ἀναγραφά: ἐν κοινῶι

ἀναγραφεύς

ἀναγραφεύς (τῶν νόµων)

ἀναγραφή

ἀναγραφή: τῆς στήλης

ἀναγράφω

ἀναγράφω (εἰς στήλην (λιθίνην))

ἀναγράφω A

 77



ἀναγράφω εὐεργέτης

ἀναγράφω: εἰστήλην λιθίνην

ἀναγράφω: τὰ ἐψηφισµένα

ἀναγράφω: τὴν εὐεργεσίαν

ἀναγράφω: ψήφισµα

ἀναγράφω: ὠνά

ἀνάγω

ἀνάγω (αἷµα)

ἀναγωγή

ἀναδαιθµός (γῆς)

ἀναδαπάνηµα

ἀναδείκνυµι

ἀναδεικνύοµαι

ἀνάδειξις, τοῦ στεφάνου

ἀναδέχοµαι

ἀναδέω

ἀναδέω νίκην ἀναδησάµενος

ἀναδιδάσκω

ἀναδίδωµι

ἀναδίδωµι ψῆφον

ἀναδίδωµι: ἐπιστολήν

ἀναδικάζω

ἀναδικία

ἀναδουλόω

ἀναδοχή

ἀνάδοχος

ἀναζάω

ἀναζεύγνυµι

ἀναζητέω

ἀναζωγρέω

ἀναθάπτω

ἀνάθεσις

ἀνάθεσις: κοινείων

ἀνάθηµα

ἀναθρέφω

ἀναθρέω

ἀναίδεια

ἀναίδεια: εἰς τὸ θεῖον

ἀναιδής πόντος

ἀναιδής: ἀµφιζβήτησις

ἀναίµατος

ἄναιµος

ἀναιµωτί

ἀναίνοµαι

ἀναιρέοµαι

ἀναίρεσις

ἀναιρέω

ἀναιρέω: γραφάς

ἀναιρέω: πράξεις

ἀναιρέω/οµαι
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ἀναίσθητος

ἀναίτιος

ἀνακαθαίρω

ἀνακάθαρσις

ἀνακάθαρσις: λιµένος

ἀνακαινίζω

ἀνακαλέω

ἀνακαρύσσω

ἀνακαρύττω

ἀνάκειµαι

ἀνακηρύσσω

ἀνακηρύσσω ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ

ἀνακηρύττω

ἀνακλείνω

ἀνακλέπτω

ἀνακλίνω

ἀνάκλισις

ἀνακλιτήριον

ἀνακλίτης

ἀνακοµιδά

ἀνακοµιδή

ἀνακοµίζοµαι

ἀνακοµίζω

ἀνακόπτω

ἀνακράζω

ἀνακρίνω

ἀνάκρισις

ἀνακρούω

ἀνακτάοµαι

ἀνάκτησις

ἀνακτίζω

ἀνακῶς

ἀναλαµβάνω

ἀναλαµβάνω ἔξω τῶν ὅρων

ἀναλαµβάνω τὴν εὐσέβειαν

ἀναλαµβάνω/ἀναλαµβάνοµαι

ἀναλατήρ

ἀναλγής

ἀναλέγω

ἀναλέγω: τὸν στέφανον

ἀνάλη(µ)µα

ἀνάληµµα

ἀνάληµψις

ἀνάληψις

ἀνάληψις διαδήµατος

ἀναλίσκω

ἀναλίσκω τὰ ἀνηλωµένα

ἀναλίσκω: µὴ πλέον

ἀναλογέω

ἀναλογία
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ἀνάλογον, τό

ἀνάλογος

ἀναλογούντως

ἀναλογούντως (τῇ ἰδίᾳ ἀξίᾳ)

ἀναλόγως

ἀνάλουµα

ἀναλόω

ἀναλύω

ἀνάλωµα

ἀνάλωµα ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωµάτων

ἀνάλωµα ἐξ ἀναλωµάτων

ἀνάλωµα ἰδίων ἀναλωµάτων

ἀνάλωµα τῆς τειµῆς

ἀναµένω

ἀναµετρέω

ἀναµιµνήσκοµαι

ἀναµιµνῄσκω

ἀναµιµνῄσκω /ἀναµιµνῄσκοµαι

ἀναµνάµων

ἀνάµνησις

ἀνάµνηστος

ἀναµφίβολον

ἀναµφίλλογος

ἀναµφισβήτητος

ἄνανδρος

ἀνανε(ι)όω

ἀνανέµω

ἀνανεοθετέω

ἀνανεόοµαι

ἀνανεοῦµαι

ἀνανεόω

ἀνανεόω φιλία

ἀνανεόω φιλίαν

ἀνανεόω χάριτα, φιλίαν, συµµαχίαν

ἀνανεόω/-οµαι

ἀνανεόω/οµαι

ἀνανεύω

ἀνανέωσις

ἀνανεωτής

ἀνάνκα

ἀνανκάζω

ἀνανκαῖα, τά

ἀνανκαῖος

ἀνανκαιότατος

ἀνανκαιότατος (πρεσβεία)

ἀνανκαιότατος καιρός

ἀνάνκη

ἀναντίος

ἀναντίρητος

ἀναντίρρητος
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ἀνανχίστευτος

ἄναξ

ἄναξ ἄνακτες Ῥωµαίων (ἄνακτυ)

ἄναξ: ἄναξ γέγονας

ἀνάξιος

ἀναξυρίδες

ἀναξύω

ἀναπάλη

ἀνάπαλιν

ἀναπαλλοτρίωτος

ἀνάπαυλα

ἀνάπαυµα

ἀναπαύοµαι

ἀναπαύοµαι ἐνθάδε ἀναπαύεται

ἀνάπαυσις

ἀναπαύσις (τόπος ἀναπαύσεως)

ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς

ἀναπαυστήριον

ἀναπαυτήριον

ἀναπαύω

ἀναπαύω/-οµαι

ἀναπαύω/ἀναπαύοµαι

ἀναπαύω/οµαι

ἀναπέµπω

ἀναπίµπληµι

ἀναπληρόω

ἀναπλήρωσις

ἀναπνέω

ἀναπνοή (ἐσχάτη)

ἀναπόγραφος

ἀναπογράφω

ἀναπόδοτος

ἀναποθέω

ἀναποιέω

ἀναποκρύπτω

ἀναπρακτής

ἀνάπραµα

ἀναπράµατα, τά

ἀνάπραξις

ἀνάπρασις

ἀναπράσσω

ἀναπράττω

ἀναπτερόω

ἀνάπτοµαι

ἀναπτύσσω

ἀνάπτω

ἀνάπτωσις

ἀναπυνθάνοµαι

ἀναπωλέω

ἀνάργυρος
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ἀναρίθµητος

ἀναρπάζω

ἀνάρρησις

ἀνάρσιος

ἀναρτέω

ἀναρύω

ἀναρχία

ἀναρχίη

ἀνασάξιµον

ἀνασάξιµος

ἀνασάττω

ἀνασκάπτω

ἀνασκευάζω

ἀνασκευή

ἀνασκυβαλίζω

ἄνασσα

ἀνάσσω

ἀνάστασις

ἀ̣νάστασις

ἀνάστασις ἀνδριάντος

ἀνάστασις εἰκὼν ἐν ἀνδριάντος ἀναστάσει

ἀνάστασις τῆς τειµῆς

ἀνάστασις τοῦ ἀνδριάντος

ἀναστέλλω

ἀναστένω

ἀναστηλόω

ἀναστρέφοµαι

ἀναστρέφω

ἀναστρέφω/ἀναστρέφοµαι

ἀναστροφά

ἀναστροφή

ἀναστροφή καθαρῶς καὶ µισοπονήρως τὴν ἀναστροφήν ποιοῦµαι

Ἀνασῳζόµενοι (title of play)

ἀνασῴζω

ἀνατάκτης

ἀνάταξις

ἀνάτασις

ἀνατάσσω

Ἀνατεθειµένη (play name)

ἀνατείνω

ἀνατέλλω

ἀνατέλω

ἀνατεύχω

ἀνατίθεµαι

ἀνατίθηµι

ἀνατίθηµι (ἀνατιθήµειν ═ ἀνατιθέναι)

ἀνατίθηµι (ἀνεθόµην ═ ἀνεθέµην)

ἀνατίθηµι A

ἀνατίθηµι στήλην

ἀνατίθηµι: γραπτὰν ἰκόνα
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ἀνατίθηµι.4, 8/9

ἀνατοκισµός

ἀνατολή

ἀνατολίη

ἀνατόλιη

ἀνατολικός

ἀνατόλιος

ἄνατον

ἄνατος

ἀνατρέφω

ἀνατρέφω(2)

ἀνατροφή

ἄναυδος

ἀναυλιτήριον

ἀναφαίνοµαι

ἀναφαίνω

ἀναφαίρετος

ἀναφαίρετος: δωρεά

ἀναφέροµαι/ἀναφερόµενος (ἐν τῇ εἱερᾷ µονήτῃ)

ἀναφέροµαι/ἀναφερόµενος (ἐν τῇ λαργετίωσιν)

ἀναφέροµαι/ἀναφερόµενος (ἐν τῷ ἱερῷ παλατίῳ)

ἀναφέρω

ἀναφέρω (ἐν λόγωι)

ἀναφέρω (λόγον)

ἀναφέρω /ἀναφέροµαι

ἀναφέρω ὀµφέρω ἐν ταῖς ψάφοις

ἀναφέρω/ἀναφέροµαι

ἀναφέρω/οµαι

ἀναφορά

ἀναφορά (τοῦ ἀργυρίου)

ἀναφορέω

ἀναφυγή

ἀναφύησις

ἀνάχυµα

ἀναχωρέω

ἀναχωρέω (ἀναγνοὺς ἀναχώρει)

ἀναχωρίζω

ἀναψιλαφέω (═ ἀναψηλαφάω)

ἀνάψυξις

ἀναψύχω

ἀνβιτίων

ἀνγαρεύοµαι

ἀνγεῖον

ἀνγεῖον (πατρικόν)

ἀνγεῖον, τό

ἀνγεῖον: προγονικόν ἀνγεῖον

ἀνγελισµός

ἄνγρεσις

ἁνδάνω

ἀνδάνω ἔϝαδε
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ἀνδιχάζω

ἀνδοκεία

ἀνδοκιάρχης

ἀνδραγαθέω

ἀνδραγάθηµα

ἀνδραγαθία

ἀνδράδελφος

ἀνδραποδίζω

ἀνδραποδική

ἀνδραποδιστής

ἀνδραποδιστός

ἀνδράποδον

ἀνδράποδον A/B

ἀνδράποδον: ἀτελὴς ἀνδραπόδου ἑνός

ἄνδρας (acc. plur., agonisticum)

ἀνδρεία

ἀν̣δρεία

ἀνδρεία: ἀνδρείας ἕνεκεν

ἀνδρεῖον

ἀνδρεῖον σῶµα

ἀνδρεῖον, τό

ἀνδρεῖος

ἀνδρεῖος (σῶµα)

ἀνδρειότατος

ἀνδρειότατος (Καῖσαρ)

ἀνδρειότατος: ἐπιφανέσταος καὶ ἀ. Καῖσαρ

ἀνδρειότης

ἀνδρειώτατος

ἄνδρες

ἀνδρεφονικός

ἀνδρεών

Ἀνδρήα

ἀνδρήιον

ἀνδριαντίδιον

ἀνδριάντιον

ἀνδριαντίσκος

ἀνδριαντοποιός

ἀνδριαντουργός

ἀνδριάς

ἀνδριάς (µέγας)

ἀνδριάς (τῆς παιδείας)

ἀνδριάς (χαλκοῦς)

ἀνδριάς ἀνάστασις ἀδριάντος

ἀνδριάς ἀνάστασις τοῦ ἀνδριάντος

ἀνδριάς ἀνίστηµι ἀνδριάντα

ἀνδριάς ἀρετῆς

ἀνδριάς εἰκὼν ἐν ἀνδριάντος ἀναστάσει

ἀνδριάς παιδείας

ἀνδριάς τέλειος γυµνός

ἀνδριάς χαλκοῦς
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ἀνδριάς: ἀρετῆς

ἀνδριάς: ἀριστοπολιτείας

ἀνδριάς: δηµόσιος

ἀνδριάς: εἰκονικός

ἀνδριάς: θεσπέσιος

ἀνδριάς: ἱερατικός

ἀνδριάς: παιδείας

ἀνδριάς: παρθενικός

ἀνδριάς: σὺν τῇ βάσει

ἀνδριάς: χάλκεος

ἀνδριάς: χρυσόστοµος

ἀνδρικός (χορός)

ἀνδροβάµων

ἀνδρόβασµος

ἀνδρογένεια

ἀνδρόγυνον

ἀνδροειδής

ἀνδρόκµητος

ἀνδροκτασία

ἀνδρολεες

ἀνδροληψία

ἀνδρολήψιον

ἀνδρολήψιον, τό

ἀνδροµάχοµαι

ἀνδρόµεδα

ἀνδρόοµαι

ἀνδροφόνος

ἀνδρόφονος

ἀνδροφόνος: χείρ

ἀνδροφύκτης/-φυκτός

ἀνδρών

ἀνδρώνιον

ἀνδρωνῖτις

ἀνεγείρω

ἀνέγερσις

ἀνεγεύρω

ἀνεγκλείτως

ἀνέγκλητος

ἀνέγλειπτος

ἀνέδην

ἀνέθεµα

ἄνει?

ἀνεία

ἀνείκητος

ἀνείκητος (αὐτοκράτωρ)

ἀνείκητος B

ἀνείκητος αὐτοκράτωρ

ἀνείκητος βασίλειον

ἀνείκητος Καίσαρες

ἀνείκητος: θειότατος καὶ ἀνείκητος

 85



ἄνεικος

ἀνείλατος

ἀνειλέω

ἄνειµι

ἀνεῖπον

ἀνείρω

ἀνεισφορία

ἀνεισφορία: πάντων τῶν ὑπαρχόντων

ἀνείσφορος

ἀνέκαθεν

ἀνέκδοτος

ἀνέκκλητος

ἀνεκώλυτος

ἀνελατήρ

ἀνελαύνω

ἀνελέητος

ἀνελείπτως

ἀνέλενχος

ἀνέλεος

ἀνέλκω

ἀνελλιπής

ἀνέλλιπτος

ἀνεµεσήτως

ἀνεµόλιος

ἀνεµοπύρετος

ἀνεµοπύροµα

ἀνεµοπυροτόν

ἀνεµοπύρωµα

ἄνεµος

ἀνεµοφθορία

ἀνεµπόδιστος

ἀνεµώλιος

ἀνενδείκνυµαι

ἀνενδεῶς

ἀνενεόω συµµαχία

ἀνένκλητος

ἀνενκλήτως

ἀνεννοµίωτος

ἀνενοχλησία

ἀνενόχλητος

ἀνένταφος

ἀνέντροπος

ἀνεξαλλάκτης

ἀνεξαλλοτρίωτος

ἀνεξικακία

ἀνεξιχνίαστος

ἀνεξοδιαστός

ἀνεξοδίαστος

ἀνέξοδος κέλευθος

ἀνέπαφος
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ἀνεπέγκλητος

ἀνεπέχω

ἀνεπηρέαστος

ἀνεπιβάρητος

ἀνεπιβασία

ἀνεπίβληπτος

ἀνεπιβούλευτος

ἀνεπίγραφος

ἀνεπικωλυτί

ἀνεπικώλυτος

ἀνεπικωλύτως

ἀνεπίληµπτος

ἀνεπίληπτος

ἀνεπίµεµπτος

ἀνεπίµενπτος

ἀνεπισταθµεία

ἀνεπιστάθµευτος

ἀνεπίσταθµος

ἀνεπίστροφα

ἀνεπιτήδειος

ἀνεπιτήδευτος

ἀνεπιτίµητος

ἀνεπίφαντος

ἀνεπίφθονος

ἀνεπιχείρητος

ἄνεργος

ἀνερείπω

ἀνερίθευτος

ἄνερµα

ἀνέρχοµαι

ἄνεσις

ἄνετα, τά

ἀνετός

ἄνετος: τόπος B

ἄνευ

ἄνευ (ἄ. συνχωρήσεως)

ἄνευ δόλου πονηροῦ

ἄνευ τῆς βουλῆς

ἄνευ τοῦ δήµου τοῦ Ἀθηναίων

ἄνευθα

ἀνεύθυνος

ἀνευρετής

ἀνευρέτης

ἀνευρίσκω

ἀνευφαµέω

ἀνεύφραντος

ἀνέφαπτος

ἀνέφεδρος

ἀνέφιος (═ ἀνέψιος)

ἀνέχω
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ἀνέχω/ἀνέχοµαι

ἀνεψιά

ἀνεψία

ἀνεψιός

ἀνεψιός συγκλητικῶν

ἀνεψιότης

ἄνηβος

ἀνήκοντες, οἱ

ἀνηκουστέω

ἀνήκω

ἀνήκω (εἰς)

ἀνήκω (πρὸς δόξαγ καὶ τιµήν)

ἀνήκω (πρός)

ἀνήκω εἰς τιµὴν καὶ δόξαν ἀνήκοντα

ἀνήλιπος (or -ους)

ἀνήλωµα

ἀνήµερος

ἀνήρ

ἀνήρ (ἄνδρες δυσµενέες)

ἀνήρ (µήτηρ τοῦ ἀ.)

ἀνήρ (τρεῖς ἄνδρες)

ἀνήρ A

ἀνήρ B

ἀνήρ ἄ. πέντε

ἀνήρ ἄ. τρεῖς

ἀνήρ ἀγαθός

ἀνήρ ἀνδρὸς µάτηρ

ἀνήρ ἀνδρῶν πάλη

ἀνήρ ἀνδρῶν πανκράτιον

ἀνήρ ἄξιος µνήµης

ἀνήρ ἀποδειχθησόµενοι

ἀνήρ γλυκύτατος

ἀνήρ γνήσιος

ἀνήρ δύο ἀνδρῶν

ἀνήρ εἴκοσι ἀνδρῶν

ἀνήρ ἐξηιρηµένοι ἄνδρες

ἀνήρ καλὸς καὶ ἀγαθός

ἀνήρ κατ’ ἄνδρα

ἀνήρ κατ᾽ ἄνδρα

ἀνὴρ µουσικός

ἀνήρ οἱ κατ᾽ ἄνδρα κεκριµένοι ἐν τῆι πρὸς Ῥωµαίους φιλίαι

ἀνήρ πεντεκαίδεκα ἀνδρῶν µυστηρέων

ἀνήρ σεµνὸς καὶ ἀγαθός

ἀνήρ τείµιος

ἀνήρ τεσσάρων ἀνδρῶν

ἀνήρ τρεῖς ἄνδρες ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δηµοσίων πραγµάτων

ἀνήρ τριῶν ἀνδρῶν

ἀνήρ: ἀγαθός

ἀνήρ: αἰδήµων

ἀνήρ: ἄνδρας ἵππιον
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ἀνήρ: ἄνδρας στάδιον

ἀνήρ: ἀνδρῶν διαυλοδρόµος

ἀνήρ: ἀνδρῶν δολιχαδρόµος

ἀνήρ: ἀνδρῶν παγκράτιον

ἀνήρ: ἀνδρῶν πάλη

ἀνήρ: ἀνδρῶν πανκράτιον

ἀνήρ: ἀνδρῶν πένταθλον

ἀνήρ: ἀνδρῶν πυγµή

ἀνήρ: ἀνὴρ λῃστήρ

ἀνήρ: ἀξιόχρεοι

ἀνήρ: ἀρετή ἀνδρῶν

ἀνήρ: ἄριστοι ἄνδρες

ἀνήρ: γλυκύτατος

ἀνήρ: δέκα ἀνδρῶν

ἀνήρ: δίαυλος ἀνδρῶν

ἀνήρ: δύο ἄνδρες

ἀνήρ: ἓξ ἀνδρῶν ἱππέων Ῥωµαίων

ἀνήρ: ἐξειλιγµένοις ἀνδράσιν?

ἀνήρ: ἰατρὸς ἀνδρῶν

ἀνήρ: ἴδιος

ἀνήρ: ἰητὴρ ἀνδρῶν

ἀνήρ: καλὸς

ἀνήρ: καλὸς καὶ ἀγαθός

ἀνήρ: καλὸς καὶ ἀγαθός / καλὸς κἀγαθός

ἀνήρ: κατ᾿ ἄνδρα

ἀνήρ: µεγαλόφρων καὶ φιλόπατρις

ἀνήρ: µέγας

ἀνήρ: νικέω ἄνδρας

ἀνήρ: σιτοµετρούµενοι

ἀνήρ: σιτοµετρούµενοι ἄνδρες

ἀνήρ: στάδιον ἀνδρῶν

ἀνήρ: τριῶν ἀνδρῶν κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

ἀνήρ: χορός ἀνδρῶν

ἀνήρ.10, 17

ἀνητής

ἀνηψιά

ἀνηψιός

ἄνθειος

ἄνθεµα

ἀνθεµόεις

ἄνθεµον

ἀνθεµουργία

Ἀνθεστήρια

Ἀνθεστήρια, τά

ἀνθέω

ἄνθη

ἀνθινός

ἄνθινος

ἀνθιππασία

ἀνθίσταµαι
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ἀνθίστηµι

ἀνθοµολογέω

ἄνθος

ἄνθος (ἡλικίης ἄ.)

ἄνθος (φύσεως)

ἄνθος νέων ἰούλων

ἄνθος: ἀκµάζον

ἄνθος: δρέπω

ἄνθος: νεότητος

ἄνθος: πανεπήρατον

ἀνθρακεύς

ἀνθράκιον

ἄνθραξ

ἄνθρώπινον

ἀνθρώπινον, τό

ἀνθρώπινον: ὑπὲρ θίνων καὶ ἀνθρωπίνων

ἀνθρώπινος

ἀνθρώπινος: πάθος ἀνθρώπινον

ἀνθρωπίνως

ἀνθρωποκτόνος

ἄνθρωπος

ἄνθρωπος (ἴδιοι)

ἄνθρωπος (πᾶν ἀνθρώπων ἔθνος)

ἄνθρωπος ἀ. γένος

ἄνθρωπος γένος ἀνθρώπων

ἄνθρωπος γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς ἀνθρώπων γένους δεσπότης

ἄνθρωπος γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε 
καὶ γένους δεσπότης

ἄνθρωπος θεοῖς καὶ ἀνθρώποις χαριστήριον

ἄνθρωπος µόνος καὶ πρῶτος τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀ.

ἄνθρωπος πρῶτος ἀ.

ἄνθρωπος τὸ σύµπαν ἀ. γένος

ἄνθρωπος: ἄνοµος

ἀνθυπατεία

ἀνθυπάτεια

ἀνθυπατεύω

ἀνθυπατικός

ἀνθύπατος

ἀνθύπατος (Ἀχαίας)

ἀνθύπατος (ἔκδικος)

ἀνθύπατος (πολλάκις)

ἀνθύπατος (Ῥωµαίων)

ἀνθύπατος (Σικελίας, ἐπαρχείας Ἄφρικος)

ἀνθύπατος (στρατηγός)

ἀνθύπατος Ἀσίας

ἀνθύπατος καὶ αὐτοκράτωρ

ἀνθύπατος Κρήτης καὶ Κυρηνῶν

ἀνθύπατος λαµπρότατος

ἀνθύπατος Ῥωµαίων

ἀνθύπατος: ἀνθύπατος τῆς Ἀσίας
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ἀνθύπατος: ἐπαρχείας

ἀνθύπατος: κράτιστος

ἀνθύπατος: στραταγὸς ἀ.

ἀνθύπατος: φιλοκτίστης

ἀνθυποτίθηµι

ἁνί

ἀνία

ἀνία πολυδεινὰς περίδωκεν ἀνείας

ἀνιαρίζω

ἀνιάω

ἀνιερόω

ἀνιέρωσις

ἀνίηµι

ἀνίηµι (ἄσυλον)

ἀνίηµι (τέλη)

ἀνίηµι θυµὸν ἀνῆκα

ἀνιηρός

ἀνίκητος

ἀνίκητος διηνεκής καὶ ἀνείκητος διαµονή

ἀνίκλιον

ἁνιοχεύς?

ἁνιοχεύω

ἄνιππος

ἄνισος

ἀνίστηµι

ἀνίστηµι (ἑαυτὸν--λέοντα)

ἀνίστηµι A

ἀνίστηµι: ἐκ θεµελίων

ἀνίσχυς

ἀνκάλη: ἀποτίθηµι/κατατίθηµι/τίθηµι τὴν ὠνὴν εἰς τὰς ἀνκάλας τῆς 
θεοῦ

ἀνκεµολία

ἀνκεµολ̄ία

ἀνκλίτης

ἀνκριτήρ

ἄνκυρα

ἄνκυρη

ἀνκών

ἀννέµω

ἀννώνα

ἀννῶνα

ἀννωνάρχης

ἀννωναταµίας

ἀννωνεύω

ἀννώνη

ἀννώρουµ οὐειγέντι

ἀνο--ος

ἄνοδος

ἄνοιγµα

ἀνοίγνυµι
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ἀνοίγνυµι (ἰατρεῖον)

ἀνοίγνυµι/ἀνοιγνύω

ἀνοίγνυµι/ἀνοιγνύω (ἀνῦξαι)

ἀνοίγω

ἀνοίκειος

ἀνοικοδοµέω

ἀνοικοδοµή

ἀνοικοδόµησις

ἀνοικτός τύµβος

ἀνοικτῶς

ἄνοιξις

ἀνόλβιος

ἀνοµέω

ἀνόµηµα

ἀνοµία

ἀνόµιον

ἀνοµοιόω

ἀνοµολόγηµα

ἄνοµος

ἀνόνα

ἀνόνητος

ἀνορθόω

ἀνόρθωσις

ἀνόρνυµι

ἀνορούω

ἀνορύγνυµι

ἀνορύσσω

ἀνορύττω

ἀνόσιος

ἄνοσος

ἄνους

ἀνοχά

ἀνοχή

ἀνπανάµενος

ἄνπανσις

ἀνπαντός

ἄνπελος

ἀνπελών

ἀνπιµολίω

ἄντα

ἀνταγωνίζοµαι

ἀνταγωνιστής

ἀνταγωνοθέτης

ἀνταµείβω

ἀνταντάω

ἀντάξιος

ἀνταποδίδωµι

ἀνταπόδοσις

ἀντάποινον

ἀντάρχων
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ἀντάτας

ἀντεγγράφω

ἀντειρήναρχος

ἀντεισάγω

ἀντελεύθερος

ἀντενβάλλω

ἀντεπιστάτης

ἀντεπίτροπος

ἀντέχοµαι

ἀντέχοµαι: ὁµοίας αἱρέσεως

Ἀντηνορίδαι

ἀντηρίς

ἀντί

ἀντία

ἀντιάζω

ἀντιάω

ἀντιάω ἀρετὰ περάτων ἀντιᾶι οὐρανίων

ἀντιβαίνω

ἀντιβάλλω

ἀντιβλέπω

ἀντιβολέω

ἀντιβουλεύοµαι

Ἀντιγόνεια, τά

Ἀντιγόνειον, τετρᾶχµον

Ἀντιγόνειος (τετρᾶχµον)

ἀντιγονίς

ἀντιγραφ(ε)ῖον

ἀντιγραφεύς

ἀντιγραφή

ἀντιγραφόµενος

ἀντίγραφον

ἀντίγραφον A

ἀντίγραφον B

ἀντίγραφον ἀντίγραφον ἐν ἁπλῷ

ἀντίγραφον: τᾶς συνθήκας

ἀντίγραφος

ἀντιγράφω

ἀντιδιαγράφω

ἀντιδίδωµι

ἀντιδίδωµι χάριν

ἀντιδικέω

ἀντίδικος

ἀντίδοσις

ἀντίδωρον

ἀντίθεος

ἀντίθηµα

ἀντίθυρος

ἀντικαθίστηµι

ἀντίκαισαρ

ἀντικαταδεσµεύω
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ἀντικαταλλάσσοµαι

ἀντίκειµαι

ἀντικείµενος, ὁ

ἀντικῆρυξ

ἀντικοσµητεύω

ἀντικοσµητής

ἀντικοσµήτης

ἀντικρατέω

ἀντικρύς

ἄντικρυς

ἀντιλαµβάνοµαι

ἀντιλαµβάνω

ἀντιλέγοµαι

ἀντιλέγω

ἀντιλήµπτωρ

ἀντιλήµψις

ἀντίληµψις

ἀντιλογία

ἀντιµαρτυρέω

ἀντιµηχανάω

ἀντίµιµος

ἀντιµισθόω

ἀντιµολία

ἀντιναύτης

Ἀντινόεια

Ἀντινόεια, τά (µεγάλα)

ἀντιόνειρος

ἀντίουρος

Ἀντιόχεια, τά

Ἀντιόχειον, τό

Ἀντιόχειος

ἀντίπαλος

ἀντίπηξ

ἀντιποιέοµαι

ἀντιποιέω

ἀντιποιέω/ἀντιποιέοµαι

ἀντιπολέµιος

ἀντιπορίζω

ἀντιπράσσω

ἀντιπράττω

ἀντιπρεσβεύω

ἀντιπρήσσω

ἀντιπροβολή

ἀντίρρησις

ἀντίρροπος

ἀντιστεφανόω

ἀντιστήσας (τὰ σταθµία)

ἀντιστοιχέω

ἀντιστράταγος

ἀντιστράτηγος
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ἀντιστράτηγος (Ἀσίας)

ἀντιστράτηγος (ἡγεµών)

ἀντιστράτηγος (πρεσβευτὴς καὶ--)

ἀντιστράτηγος (πρεσβευτής)

ἀντιστράτηγος (ταµίας καὶ--)

ἀντιστράτηγος πρεσβευτής

ἀντιστράτηγος πρεσβευτὴς ἀ

ἀντιστράτηγος πρεσβευτὴς καὶ--

ἀντιστράτηγος τῆς νῆσος

ἀντιστράτηγος: πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ καὶ ἀ.

ἀντιστρατιώτης

ἀντισφραγίζοµαι

ἀντιτ(ο)υνχάνω

ἀντιταµίας

ἀντιτάσσοµαι

ἀντιτάσσω

ἀντιτάττω

ἀντιτιµάω

ἀντιτυγχάνω

ἀντίτυπον

ἀντίτυπος

ἀντίτυπος (or -ον)

ἀντίφαρος

ἀντιφορτίζω

ἀντιφωνέω

ἀντιχρηµατίζω

ἀντίχρησις

ἀντολίη

ἄντοµος

ἀντονοµάζω

ἀντοφθαλµέω

ἄντραξ

ἀντρηῖον

ἀντροδίαιτος

ἄντρον

ἄντυξ

ἀντωµοσία

Ἀντώνεια, τά (Εὐαρέστεια)

Ἀντώνεια, τά (Σευήρεια Ὀλύµπεια)

Ἀντωνείν(ε)ια, τά (Πύθια)

Ἀντωνείνια Πύθια, τά

Ἀντωνείνια, τά (Μελεάγρια)

Ἀντωνεινιανή Αὐρηλιανὴ (σύνοδος)

Ἀντώνηα, τά (═ Ἀντωνείν(ε)ια) (Σεβήρεια, ἐν Καππαδοκίᾳ)

Ἀντώνηα, τά (Γέτεια Ὀλύµπια)

Ἀντωνίεια, τά (Παναθηναϊκά)

Ἀντωνινιανός

ἀνύβριστα

ἀνύβριστος

ἀνύγω
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ἀνύγω: τὴν σορόν

ἀνυδρία

ἄνυδρος

ἀνυµνέω

ἀνύµφευτος

ἀνύµφιος

ἄνυµφος

ἀνύοµαι

ἀνυπέρβλητος

ἀνυπέρθετος

ἀνυπερθέτως

ἀνυπερτίθηµι

ἀνυπεύθυνος

ἀνυπόδετος

ἀνυπόδικος

ἀνυπόθηκος

ἀνυπολόγιστος

ἀνυπόλογος

ἀνύποστατος

ἀνυπόστολος

ἄνυσις

ἀνύφεδρος

ἀνύφεδρος (=ἀνέφεδρος)

ἀνυψία

ἀνυψιός

ἀνύω

ἁνύω

ἀνφαγαπάζω

ἀνφί ἀνφὶ τᾶς τριπλείας

ἀνφιζβήτησις

ἀνχιµολία

ἀνχιστεύς

ἀνχιστευτικός (νόµος)

ἄνω

ἄνω (αἱ--κῶµαι)

ἄνω (µνηµεῖον)

ἄνωγα

ἀνώγειον

ἀνώγω

ἄνωθε(ν)

ἄνωθεν

ἄνωθεν: Βεσσοπαρηνοὶ ἄ

ἀνωθέω

ἀνώµαλος φορά

ἀνῶνα

ἀνώνυµος

ἄνωρος

ανωρω

ἀνώρως

ἀνώτερος
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ἀνώτερος (κώµη)

ἀνωτέρω

ἀνωτικός

ἀνώχυρος

ἀξία

ἀξία (κατ᾽ ἀξίαν)

ἀξία κατ’ ἀξίαν

ἀξία κατ᾽ ἀξίαν

ἀξία ταῖς ἀξίαις προσγένηται

ἀξία τειµάω κατ᾽ ἀξίαν

ἀξία ὑπολογηθῆναι τὰς ἀξίας

ἀξία, ἡ

ἀξία: ἀξίᾳ διάσηµος

ἀξία: κατὰ τὴν ἀξίαν

ἀξιάζω

ἀξιέπαινος

ἀξιέραστος

ἀξίη

ἀξίνη

ἀξιοζήλωτος

ἀξιοθέατος

ἀξιολόγος

ἀξιόλογος

ἀξιόλογος ἀξιολογώτατος

ἀξιόλογος ἄξιος

ἀξιολογωτάτη

ἀξιολογωτάτη (ἀρχιέρεια)

ἀξιολογωτάτη (µακεδονιάρχισσα)

ἀξιολογώτατος

ἀξιολογώτατος (µακεδονιάρχης)

ἀξιολογώτατος γραµµατεύς

ἀξιολογώτατος Θρᾳκάρχης

ἀξιολογώτατος: γραµµατεύς

ἀξιολογώτατος: δοῦλοι τῶν ἀξιολογωτάτων κληρονόµων

ἀξιοµνηµόνευτος

ἀξιόνικος

ἀξιοπιστός

ἀξιοπρεπής

ἀξιοπρεπῶς

ἄξιος

ἄξιος ἀξία δίκη

ἄξιος ἄξια πράσσων

ἄξιος ἀξία χάρις

ἄξιος ἀξίας ἀποδίδωµι χάριτας

ἄξιος δόξα

ἄξιος µνήµης ἀνήρ

ἄξιος οὐνόµατος

ἄξιος τῆς πατρίδος

ἄξιος τιµαί

ἄξιος χάρις
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ἄξιος χάριτες

ἄξιος: ἀποδιδόναι ἀξίας χάριτας

ἄξιος: µνᾶ

ἄξιος: πάσης εὐφηµίας

ἄξιος: πολλῆς µνήµης

ἄξιος: φίλος

ἀξιόσυλος

ἀξιότιµος

ἀξιόχρειος

ἀξιόχρεος

ἀξιόχρεως

ἀξιόχρεως ἀξιόχρεῳ ἐγγυηταί

ἀξιόω

ἀξίωµα

ἀξίωµα (πρωτεῦον)

ἀξίωµα, τό

ἀξίωµα: τοῦ πατρός

ἀξίως

ἀξίως τῶν προγόνων

ἀξίωσις

ἀξούω

ἄξων

ἄοζος

ἀοιδή

ἀοίδιµος

ἀοιδοθέτης

ἀοιδοπόλος

ἀοιδός

ἀοιδότατος

ἀοίκητος

ἄοκνος

ἄοκνος: ἐνθύµησις

ἀόκνως

ἄορ

ἀορασία

ἀόρατα, τά

ἀόρατος

ἀόριστος

ἀούωρος

ἀπ(ε)ιλέω

ἀπ(ε)ιλή

ἀπ᾽ (πρῶτος)

ἀπ᾽ αἰῶνος

ἀπαγγελία

ἀπαγγέλλω

ἀπαγγέλλω (τὰ ἱερά)

ἀπάγοµαι

ἀπαγορεύω

ἀπαγορεύω (κοινῇ ἀπηγορευµένα)

ἀπαγορέω
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ἀπάγρι(ο)ς

ἀπάγχω/ἀπάγχοµαι

ἀπάγω

ἀπαγωγή

ἀπαγωγιµός

ἀπάθεια

ἀπαθής

ἀπαί

ἀπαίρω

ἄπαις

ἀπαίτερος

ἀπαιτέω

ἀπαίτησις

ἀπαιτητής

ἁπαλά, τά

ἀπάλαιστρος

ἀπαλάλκω

ἀπαλείφω

ἀπαλέξω

ἀπαλίντροπος

ἀπαλινφροσύνη

ἀπαλλαγή

ἀπαλλακτικόν

ἀπαλλάσσω

ἀπαλλάσσω (ἀπάλλαξον)

ἀπαλλάττω

ἀπαλλάττω/ἀπαλλάττοµαι

ἀπαλλοτριόω

ἀπαλλοτρίωσις

ἀπαλοιφή

ἁπαλός

ἀπαµία

ἀπαναίνοµαι

ἀπαναφέρω

ἀπανγέλλω

ἀπανοίγνυµι

ἀπάντασις

ἀπαντάω

ἀπαντάω/οµαι

ἀπαντή

ἀπάντηµα

ἀπάντησις

ἀπαντητήρι(ο)ν

ἀπαντητήριον

ἅπαξ

ἀπαραίτητος

ἀπαραίτητος: δραχµαί

ἀπαράκλητος

ἀπαραλλακτ-

ἀπαράλλακτος
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ἀπαράνοµος

ἀπαρατήρητος

ἀπαρατηρήτως

ἄπαργµα ἀπὸ τῆς ἰδίας τύχης

ἀπαρενόχλητος

ἀπαρκέω

ἀπαρνέοµαι

ἀπαρτίζω

ἀπαρχά

ἀπαρχέω

ἀπαρχή

ἀπάρχοµαι

ἄπαρχος

ἀπάρχω

ἅπας

ἅπας αἱρέοµαι ἐξ ἁπάντων

ἅπας χρόνος

ἅπας: ἀεὶ τὸν ἅπαντα χρόνον

ἅπας: εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα

ἅπας: εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον

ἅπας: ἐν ἅπασιν

ἀπαστράπτω

ἀπάτα

ἀπατάω

ἀπάτερθε

ἀπατή

ἀπάτη

ἀπατήλιος

ἄπατος

Ἀπατούρια, τά

ἀπάτριδες, οἱ

ἀπάτωρ

ἀπαυδάω

ἀπαυράω

ἄπαυστος

ἀπεγδίδωµι

ἀπεγδύεσθαι

ἀπειθέω

ἀπεικόνισµα

ἀπειλέω(3)

ἀπειλή

ἄπειµι

ἄπειµι (δόλος πονηρὸς ἀπέστω)

ἀπείρατος

ἀπείργω

ἀπειρέσιος

ἄπειρος

ἄπειρος: χρόνος

ἀπέκαψψε

ἀπεκλωβάοµαι
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ἀπελαύνω

ἀπελευθέρα

ἀπελευθερία

ἀπελευθερικὰ δίκαια

ἀπελευθερικὰ χρήµατα

ἀπελευθερικός

ἀπελευθερικός χρήµατα

ἀπελεύθερος

ἀπελεύθερος (ἀπὸ ταβλαρίου)

ἀπελεύθερος (θεᾶς)

ἀπελεύθερος (καὶ ἐπίτροπος)

ἀπελεύθερος (πατρικός)

ἀπελεύθερος (Σεβαστοῦ)

ἀπελεύθερος (τῆς πόλεως)

ἀπελεύθερος (τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων)

ἀπελεύθερος /-α

ἀπελεύθερος ἀπελευθέρα

ἀπελεύθερος ἐπίτροπος καὶ

ἀπελεύθερος Καίσαρος

ἀπελεύθερος Σεβαστός

ἀπελεύθερος Σεβαστοῦ

ἀπελεύθερος Σεβαστῶν

ἀπελεύθερος τῆς πόλις

ἀπελεύθερος: θεοῦ/θεᾶς

ἀπελεύθερος: Σεβαστοῦ ἀ.

ἀπελεύθερος.6/7, 11, 16/17, 21/22

ἀπελευθερόω

ἀπελευθερόω B

ἀπελευθερόω I b

ἀπελευθερώσις

ἀπελευθέρωσις

ἀπελευθερωτικός (νόµος)

ἀπελευθερωτικός χρήµατα

ἀπελευθερωτικός: χρήµατα

ἀπελπισµός

ἀπέναντι

ἀπενγυάω

ἀπενθής

ἀπένθητος

ἀπεργάζοµαι

ἀπέργαστρα

ἄπεργος

ἀπερίεργος

ἀπέρρητος

ἀπερύκω

ἀπέρχοµαι

ἀπέρχοµαι(11)

ἀπέταιρος

ἀπευκταῖος

ἀπευχαριστέω
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ἀπεχθαίρω

ἀπέχθεια

ἀπέχοµαι (τῶν ἐµψύχων)

ἀπέχοµαι: χειλέων

ἀπέχω

ἀπέχω κακῶν ἀπεισχηµένος

ἀπέχω/οµαι

ἀπήγυτος

ἀπηθέοµαι

ἀπηµάντως

ἀπηµοσύνη

ἀπήνη

ἀπηνής

ἄπικρος

ἀπίριτος

ἀπιστείη

ἀπιστέω

ἄπιστος

ἀπιών

ἄπλανκτος

ἄπλετος

ἀπληστία

ἄπληστος

ἁπλίος

ἄπλοια

ἁπλός ἀντίγραφον ἐν ἁπλῷ

ἁπλός τειµή

ἁπλοῦν, τό

ἁπλουργός

ἁπλοῦς

ἁπλοῦς (ἀντίγραφον)

ἁπλοῦς: δηναρίων µυριάδαι ἁπλαί

ἁπλοῦς: δραχµαὶ ἁπλαί

ἁπλόως

ἁπλόως καὶ ἀδόλως

ἁπλόως: ἁ. καὶ ἀδόλως

ἁπλῶς

ἀπνευστί

ἀπὸ (τῆς) πρώτης ἡλικία

ἀπὸ + personal name

ἀπό ἀπὸ βικαρίας

ἀπό ἀπὸ ἑκατοντάρχου

ἀπό ἀπὸ ἐκδίκων

ἀπό ἀπὸ ἐπάρχων

ἀπό ἀπὸ κιλικιαρχίας

ἀπό ἀπὸ ὑπάρχων

ἀπό ἀπὸ ὑπάτων

ἀπό ἀφ᾽ Ἡρακλέους

ἀπό κοµήτων

ἀπὸ κορνουκλάριος
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ἀπὸ λεχους

ἀπὸ Μουσεῖον

ἀπὸ παιδὸς ἡλικία

ἀπὸ πρώτης ἡλικία

ἀπὸ πρῶτος ἡλικίας

ἀπό συσσιτίου

ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικία

ἀπό τῆς φαµίλιας

ἀπὸ τοῦ βίος

ἀπὸ φθορᾶς

ἀπό, ὁ

ἀπό, ὁ ἀπὸ κορνουκλαρίων

ἀπό: ἀπὸ λογιστειῶν

ἀπό: ἀπὸ ὑπάρχων

ἀπό: ἀπὸ ὑπατικῶν

ἀπό: ἀπὺ εὐεργέταν

ἀποβαίνω

ἀποβάλλω

ἀπόβασις

ἀποβάτης

ἀποβίωσις

ἀποβίωσις µετὰ τὴν ἀποβίωσιν

ἀποβλέπω

ἀποβώµιος

ἀπογαιόω

ἀπογαιόω ἀπογαιουµένη χώρα

ἀπογαιόω: χώραν

ἀπόγαµος

ἀπογεισόω

ἀπογεισόωσις

ἀπογενάµενος

ἀπογένεια

ἀπογεόω

ἀπογίγνοµαι

ἀπογίγνοµαι (ἀπογηνάµενος)

ἀπογιγνώσκω

ἀπόγνωσις

ἀπόγονα, τά

ἀπόγονος

ἀπόγονος ἀπογόνη

ἀπόγονος Ὁµήρου

ἀπόγονος: οἰκεῖοι

ἀπογραφή

ἀπογραφὴ κουφός

ἀπογραφή: τῶν παίδων

ἀπογραφή: χωρὶς ἀπογραφῆς

ἀπογράφοµαι

ἀπόγραφον

ἀπογράφω

ἀπογράφω (or -οµαι)

 103



ἀπογράφω/ἀπογράφοµαι

ἀπογράφω/οµαι

ἀπόδαµος

ἀποδεδειγµένος, ὁ (πρῶτος ἄρχων)

ἀποδεής

ἀποδείκνυµι

ἀποδείκνυµι ἄνδρες ἀποδεδειγµένοι

ἀποδείκνυµι ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι δικτάτωρ ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι ἱερόν

ἀποδείκνυµι στρατηγὸς ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι ὕπατος ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι: ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι: ἀποδεδειγµένος ἄρχων

ἀποδείκνυµι: ἀποδειχθεὶς ὑπὸ τᾶς θεοῦ διὰ τοῦ κλάρου ἱερεύς

ἀποδείκνυµι: δικτάτωρ ἀποδεδειγµένος

ἀποδείκνυµι: ἡµέρην

ἀποδείκνυµι: τέµενος

ἀποδείκνυµι: τόπον

ἀποδείκνυµι: ὕπατος ἀποδεδειγµένος

ἀποδεικτέος

ἀποδειλιάζω

ἀποδειλιάω

ἀπόδειξις

ἀπόδειξις (ad SEC 246)

ἀπόδειξις (διδασκάλων)

ἀπόδειξις τᾶν νεῶν καὶ τῶν σκευῶν

ἀποδέκται

ἀποδέκτης

ἀποδέχοµαι

ἀποδηµέω

ἀποδηµία

ἀπόδηµος

ἀποδίδοµαι

ἀποδιδράσκω

ἀποδίδωµι

ἀποδίδωµι (ἐπ’ ἐλευθερίᾳ)

ἀποδίδωµι ἀξίας χάριτας

ἀποδίδωµι βεβαιοῖ αὐτὸς ὁ ἀποδόµενος

ἀποδίδωµι καταξίας χάριτας

ἀποδίδωµι λόγον

ἀποδίδωµι τὰς καταξίας χάριτας

ἀποδίδωµι χάριν

ἀποδίδωµι χάριτας

ἀποδίδωµι: ἀ. ἐπ’ ἐλευθερίαι

ἀποδίδωµι: ἐπανγελίαν

ἀποδίδωµι: χάριν

ἀποδίδωµι: χάριτας

ἀποδίδωµι: χορηγίας

ἀποδίδωµι/ἀποδίδοµαι
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ἀποδίδωµι/ἀποδίδοµαι (λόγον)

ἀποδίδωµι/ἀποδίδοµαι: ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ

ἀποδικάζω

ἀποδιώκω

ἀποδοκιµάζω

ἀπόδοσις

ἀπόδοσις χάριτος

ἀποδοχά (στέφανος ἀ.)

ἀποδοχεύς

ἀποδοχή

ἀποδοχή µεγίστη παρὰ τῆι πόλει

ἀποδοχή στέφανος ἀποδοχῆς

ἀποδοχή τῶν φίλων καὶ συµάχων

ἀπόδροµος

ἀποδύοµαι

ἀποδύροµαι

ἀποδυτήριον

ἀποθανεῖν δεῖ

ἀποθεόω

ἀποθέσις

ἀπόθεσις

ἀποθεωρέω

ἀποθέωσις

ἀποθήκα

ἀποθηκάριος

ἀποθήκη

ἀποθήκι

ἀποθικάριος

άποθίκη

ἀποθίκι

ἀποθνήσκω

ἀποθνῄσκω

ἀποθνῄσκω (ἀπέθανεν τὸ τρίτον τοῦ κόσµου)

ἀποθνῄσκω ἀπέθανε

ἀποθνῄσκω τὸ θανεῖν

ἀποθνῄσκω: ἐν πολέµωι

ἀποθνῄσκω: ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος

ἀποθυσία

ἀποικία

ἀποικία/-ίη

ἀποικίζω

ἄποικοι

ἄποικος

ἄποινα

ἄποινος

ἀποίχοµαι

ἀποκαθέλκω

ἀποκαθίστηµι

ἀποκαθίστηµι ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον ἀπεκατεστάθη

ἀποκαίω
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ἀποκάµπτης ἅρµατος

ἀποκάµπτω

ἀποκαρύττω

ἀποκατάστασις

ἀποκατίστηµι

ἀπόκαυσις

ἀπόκειµαι

ἀπόκειµαι (ἀποκείµενος)

ἀποκεραµόω

ἀποκερδαίνω

ἀποκηρύσσω

ἀποκλαρόω

ἀπόκλε(ι)τα

Ἀποκλειοµένης

ἀποκλείω

ἀποκληρόω

ἀποκλησία

ἀποκλιµακώσις

ἀποκλιµάκωσις

ἀποκνέω

ἀποκοιλαίνω

ἀποκοπή

ἀποκοπή (χρεῶν)

ἀποκόπτω

ἀποκόπτω: εὐτυχῶς ἀπόκοπτε ὁ φορῶν

ἀποκορακόω

ἀπόκοσµος

ἀπόκριµα

ἀπόκριµα (ἐπὶ τῶν ἀποκριµάτων)

ἀπόκριµα (ἐπὶ τῶν--)

ἀποκρίνοµαι

ἀποκρίνω

ἀποκρισιάριος

ἀπόκρισις

ἀποκρούω

ἀποκρύπτω

ἀπόκρυφος

ἀποκτείνω

ἀποκυαµεύω

ἀπολαγαίω

ἀπολάγαξις

ἀπολαγχάνω

ἀπολακτίζω

ἀπολαµβάνω

ἀπόλαος

ἀπολαύσεις

ἀπόλαυσις

ἀπόλαυσις (ἐπίτροπος ἀπὸ τῶν ἀπολαύσεων)

ἀπολαύω

ἀπολαύω ἀπόλαυσον
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ἀπολέγοµαι

ἀπολέγω

ἀπολέγω (τὰ ἀπειρηµένα)

ἀπολείποµαι (τῶν πρεσβυτέρων)

ἀπολείπω

ἀπολείπω σῶµα

ἀπολείπω τὸ ἀπολειπόµενον ζῆν

ἀπολείπω τὸν βίον

ἀπόλειψις

ἀπολήγω

ἀπολιµπάνω

ἄπολις

ἀπόλλυµι

ἀπόλλυµι: ἥβαν

Ἀπολλών(ε)ια, τά

Ἀπολλών(ε)ια, τά (ἐν Ἐφέσωι)

Ἀπολλών(ε)ιος, ἀγών

Ἀπολλώνεια, τά (ἐν Ἱεραπόλει)

Ἀπολλώνεια, τά (Πύθια)

Ἀπολλώνια, τά

Ἀπολλωνίεια, τά (ἐν Ἐφέσῳ)

ἀπολογέοµαι

ἀπολογία

ἀπολογίζοµαι

ἀπολογίζω/ἀπολογίζοµαι

ἀπολογίζω/οµαι

ἀπολογισµός

ἀπόλογος

ἀπολούω

ἀπόλυµι

ἀπολυπραγµόνητος

ἀπολύσιον

ἀπόλυσις

ἀπόλυσις (πένθους ἀ.)

ἀπόλυσις ἐπὶ ἀπολύσει

ἀπόλυτος

ἀπολυτρόω

ἀπολύω

ἀπολύω: δίκας

ἀπολύω: ζαµιωσιᾶν

ἀπολύω: τοῦ δαπανήµατος

ἀπολωβάω

ἀποµαρτυρέω

ἀποµερίζω

ἀποµερίζω: τὸν πρέποντα σεβασµόν

ἀποµερισµός

ἀπόµεσος

ἀπόµετρα

ἀποµετρέω

ἀποµέτρησις
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ἀποµιµνῄσκω

ἀπόµιµος

ἀποµισέω

ἀπόµισθος

ἀποµισθόω

ἀποµίσθωσις

ἀπόµνυµι

ἀπόµοιρα

ἀπόµοιραι, αἱ

ἀποµόσιος

ἀπόµοτον

ἀποµυθέοµαι

ἀποµυκήνω

ἀπονέµω

ἀπονέµω τὰς καταξίας χάριτας ἀπονέµειν

ἀπονέµω χάριτας καὶ τ(ε)ιµάς

ἀπονέµω χάριτας καὶ τιµὰς ἀπονείµειν τὰς καταξίας

ἀπονέµω: τιµάς

ἀπονεύω

ἀπονία

ἀπονίναµαι

ἀπόνοια

ἄπονος

ἀπονοσφίζω

ἀπονωµά

ἀπονωµή

ἀποξενόω

ἀποξέω

ἀποπαύοµαι (τῆς ἀρχῆς)

ἀποπειράοµαι

ἀποπέµπω

ἀποπεράω

ἀποπέρνηµι

ἀποπιπράσκω

ἀποπίπτω

ἀποπλέω

ἀποπληρόω

ἀποπνείω

ἀποπνέω

ἀπόπολις

ἀποπολίτης

ἀποποµπή

ἀποπονέω

ἀποπορεύοµαι

ἀποπραιπόσιτος: πάγου

ἀποπράσσω

ἀποπρήγιστος

ἀποπτύω

ἀποπωλέω

ἀπορέω
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ἀπόρησις

ἀπορία

ἀπορία: χρηµάτων

ἀποριάζοµαι

ἀπορίζω

ἄποροι

ἄπορος

ἄπορος φάρµακον

ἀπορραίνω

ἀπορραίω

ἀπόρρητος

ἀπορρυσικεύς

ἀπορυτιάζω

ἀπορυτιάζων, ὁ

ἀποσβέννυµι

ἀποσείω

ἀποσηµείωσις

ἀποσκέπασις

ἀποσκευάζοµαι

ἀποσκευάζω

ἀποσκευή

ἀποσκοπέω

ἀποσπάω

ἀποστάζω

ἀπόσταθµος

ἀποστάσιον: δίκη ἀποστασίου

ἀποστατέω

ἀποστάτης

ἀπόστατος

ἀποστέλλω

ἀποστέλλω (ἀπεσταλµένοι)

ἀποστέλλω (ἀποστελλοίσας)

ἀποστέλλω/-οµαι

ἀποστερέω

ἀποστέρησις

ἀποστεύω

ἀποστίλβω

ἀποστολά: τῶ σίτω

ἀποστολή

ἀποστόλιον

ἀπόστολος

ἀποστράτηγος

ἀποστρέφοµαι

ἀποστρέφω

ἀποστρέφω (ἀπόστρεψον)

ἀποσφάζω

ἀποσῴζω

ἀποτ(ε)ιµάω

ἀποτ(ε)ίνω

ἀποτάµνω
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ἀπόταξις

ἀποτάσσω

ἀποτάσσω (ἀποτεταγµένος)

ἀποτάττω

ἀποτειµάοµαι

ἀποτείµησις

ἀποτείνυµι

ἀποτείνω

ἀποτείνω: τῷ ἱεροτάτῳ ταµείῳ

ἀποτείνω: τῷ φίσκῳ

ἀποτείσας λύσις

ἀποτειχίζω

ἀποτέλεσµα

ἀποτελέω

ἀποτέµνω

ἀποτέµνω: χώρας

ἀποτεταγµένος

ἀποτίθηµι

ἀποτίθηµι (ὠνήν)

ἀποτίθηµι: εἰς τὸ ἀρχεῖον

ἀποτίθηµι: τὴν ὠνὴν εἰς τὰς ἀνκάλας τῆς θεοῦ

ἀποτίθηµι/ἀποτίθεµαι

ἀποτιµάω

ἀποτιµάω ἀποτιµηµένος

ἀποτίµηµα

ἀποτινάσσω

ἀποτίνυµι

ἀποτίνυµι/ἀποτίνω

ἀποτίνυµι/ἀποτίνω λύσιν

ἀποτίνω

ἀποτίνω A

ἀποτίνω C

ἀπότοµα, τά

ἀποτοµή

ἀπότοµος

ἀπότοµος: ζεύγη ἀπότοµα

ἀπότοµος: πυγµή

ἄποτος

ἀποτρέπω

ἀποτρέχω

ἀποτρίβοµαι

ἀποτρίβω

ἀπότυπον

ἀπουσία

ἀποφαίνοµαι

ἀποφαίνω

ἀποφαίνω/ἀποφαίνοµαι

ἀπόφασις

ἀπόφασις δικαστικός

ἀπόφασις κρίνω µετὰ ἀποφάσεως
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ἀποφέρω

ἀποφέρω (λόγον)

ἀποφέρω τιµάς

ἀποφεύγω

ἀποφθίνοµαι

ἀποφθίνω

ἀποφθίνω: ἀποφθιµένος ἀνήρ

ἀποφορά

ἀποφορέω

ἀποφύλιος

ἀποφύω

ἀποφωνέω

ἀποφωνέω (ἀποπον̄ίο)̄

ἀποχάραξις

ἀποχέω

ἀποχή

ἀποχωρέω

ἀποχώρησις

ἀποψαφίζω

ἀποψάω

ἄππαµα

ἄππας

ἀπραγµατικός

ἀπρακτία

ἄπρακτος

ἄπρακτος: πρᾶξις

ἄπρατον

ἄπρατος

ἀπρεπής

ἀπροβούλευτος

ἀπρόδικος

ἀπροϊδής

ἀπρόσδεκτος

ἀπρόσκοπτος

ἀπροσκόπτως

ἀπροστάσιον: δίκη ἀπροστασίου

ἀπροστασίου γραφή

ἀπροστασίου, δίκη

ἀπροφασίστατος

ἀπροφάσιστος

ἀπροφάσιστός

ἀπροφάσιστος ἀπροφασίστως

ἀπροφασίστως

ἄπταιστος

ἄπτερος

ἀπτερόω

ἅπτοµαι

ἅπτοµαι (τῆς πολιτείας)

ἅπτοµαι: τοῦ ἀγάλµατος

ἅπτω
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ἅπτω/οµαι

ἅπτω/οµαι φθόνος ἅπτεται

ἀπτώς

ἁπτῶς

ἄπτωτος

ἀπυγίζω

ἀπύγονος

ἄπυγος

ἄπυρος

ἄπυρτος

ἀπύρωτος

ἄπωθεν

ἀπωλ-

ἀπώλεια

ἀρ(ε)ιότερος

αρα

ἀρά

ἄρα

ἆρα

ἀραβάρχης

ἀραβαρχία

ἀραβοτοξότης

ἀραβών

ἀραιός

ἀράοµαι

ἀραρίσκω

ἀραχνόω

ἀρβήλας

ἀρβυλικός

ἀργ(ο)ύριος

ἀργαλέος

ἀργαλέος: νοῦσος ἀργαλέη

ἀργαπέτης

ἀργεννός

ἀργεντάριος

ἀργεντάριος (ἀρκάρις)

ἀργέω

ἀργία

ἄργµα

ἀργολικόν, τό

ἀργολικός

ἀργοµέτωπος

ἀργός

ἀργός (ἀ. τὸ στόµα)

ἀργός (χώρα)

ἀργυλικός

ἀργυρ--

ἀργυρᾶ

ἀργύραιος

ἀργυραµοιβήιον
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ἀργυραµοιβήϊον

ἀργυραµοιβήϊον, τό

ἀργυρείδιον

ἀργύρεος

ἀργύρεος (εἰκών)

ἀργύρεος (κρατήρ)

ἀργύρεος (πρόσωπον)

ἀργύρεος (στέφανος)

ἀργύρεος: οὐατόεν δέπας

ἀργύρεος: πρόσωπον

ἀργυρίδιον

ἀργυρίζω

ἀργυρικός

ἀργυρικός (ἐπίδοσις)

ἀργυρικός: διανοµή

ἀργυρικός: ἐπίδοσις

ἀργύριον

ἀργύριον (ἄσηµον)

ἀργύριον (Βοιώτιον, Κρητικόν, συµµαχικόν)

ἀργύριον (καθαρόν)

ἀργύριον (ξενικόν)

ἀργύριον (Ῥόδιον λεπτόν)

ἀργύριον (σιτωνικὸν--)

ἀργύριον (συµµαχικόν)

ἀργύριον (τὰ ἀργύρια)

ἀργύριον (τεκνοφόρον)

ἀργύριον A

ἀργύριον Ἀλεξάνδρεον

ἀργύριον ἀναφορά ἀργυρίου

ἀργύριον ἀττικόν

ἀργύριον ἐπ᾽ ἀργυρίωι

ἀργύριον κατατεταγµένον

ἀργύριον Κορίνθιον

ἀργύριον Ῥόδιον

ἀργύριον συµµαχικόν

ἀργύριον συµµαχικὸν

ἀργύριον τὸ ἐξαιρεθὲν ἀργύριον

ἀργύριον: Ἀττικόν

ἀργύριον: Βοιώτιον

ἀργύριον: κοινόν

ἀργύριον: Ῥόδιον

ἀργύριον: συµµαχικόν

ἀργύριον: τεκνοφόρον

ἀργύριον.11, 18

ἀργύριον.1a

ἀργύριον.2, 4

ἀργυρίς

ἀργυρίτης (ἀγών)

ἀργυρῖτις

ἀργυρόηλος
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ἀργυροκοπεῖον

ἀργυροκοπία, ἡ

ἀργυροκόπιον

ἀργυροκόποι

ἀργυροκόπος

ἀργυρολογέω

ἀργυρολόγος

ἄργυρον (κεχαραγµένον)

ἀργυροπράτης

ἄργυρος

ἄργυρος (ἀργυροῦ λείτρας δύο)

ἀργυρός: λαµπάς

ἀργυρός: τριῶν ἀνδρῶν κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

ἀργυροσκόπος

ἀργυροταµεία

ἀργυροταµίας

ἀργυροταµίας (πρῶτος)

ἀργυροταµιεύω

ἀργυροτέχνης

ἀργυρουποδέκτης

ἀργυροῦς

ἀργυροῦς φιάλη ἀργυρᾶ

ἀργυροῦς: θυµιατήριον

ἀργυροχόος

ἀργύρωµα

ἀργύρωµα, τό

ἄρδις

ἀρείλυτος

Ἀρειοπαγείτης

Ἀρειοπαγίτης

Ἄρειος Πάγος

Ἄρειος Πάγος βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου

Ἄρειος Πάγος: βουλὴ ἐξ Ἀρείου Πάγου

Ἄρειος Πάγος: ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλή

ἀρειοφάτας

ἀρείων

Ἀρεοπαγείτης

Ἀρεοπαγείτης (ἄνδρες)

Ἀρεοπαγίτης

ἀρέσκεια

ἀρεσκεύω

ἀρέσκηα

ἀρεσκοσύνη

ἀρέσκω

ἀρεστήριον

ἀρεστός

ἀρετά

ἀρετά: ἆθλα ἀρετᾶς

ἀρετά: ἀρετᾶς ἕνεκα

ἀρετά: µνᾶµα ἀρετᾶς
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ἀρεταί (ἐν τοῖς νόµοις καταγεγραµµέναι)

ἀρετή

ἀρετή (ἀ. στέφανος)

ἀρετή (ἀρεταί, divine)

ἀρετή (ἠδὲ δικαιοσύνη)

ἀρετή (ὑπόµνηµα ἀρετῆς)

ἀρετή ἀρετῆς ἀνδριάς

ἀρετή ἀρετῆς ἕνεκα/εν

ἀρετή ἀρετῆς µνῆµα

ἀρετή ἀρετῆς στέφανος

ἀρετή στέφανος ἀρετῆς

ἀρετή: ἀρετὰς µέλπω

ἀρετή: ἀρετῆς ἀνδριάς

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκα

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκα/ἕνεκεν

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκεν

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ σωφροσύνης

ἀρετή: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιµίας

ἀρετή: ἀρετῆς ἵνεκα

ἀρετή: ἐναργέσταται

ἀρετή: πᾶσα ἀ.

ἀρετή: πᾶσα ἀρετή

ἀρετή: σεµνότητος καὶ ἀρετῆς ἁπάσης χάριν

ἀρετή: χρυσοῦς στέφανος ἀρετῆς

ἀρετή/-ά

ἀρετή/-ά (ἅπαξ)

ἀρετή/-ά (λείποµαι ἀρετῇ)

ἄρετρον

ἀρήγω

ἀρηγών

ἀρήϊος

ἀρηΐφιλος

ἀρήν

ἄρην

ἀρῆνα

ἀρητεύω

ἀρητήρ

ἄρθρον

ἀρίγνωτος

ἀριδείκετος

ἀρίδηλος

ἀρίζηλος

ἀριθµέω

ἀρίθµιος

ἀριθµός

ἀριθµός: ἱδρυθῆναι ἐν ἀριθµῷ τῶν ἡρώων

ἀριθµός: πᾶς

ἀριθµός: ποιέω ἀριθµόν
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ἀριθµός(1, 3/4)

ἀριπρεπής

ἀρίς

ἀρίσηµος

ἄριστα

ἄριστα ἄριστα πολιτευόµενος

ἄριστα, τά

ἄριστα: καὶ εὐτελέστατα

ἀριστάω

ἀριστεία

ἀριστεῖα

ἀριστεῖον

ἀριστεῖον, τό

ἀριστεῖος

ἀριστεῖος (στέφανος)

ἀριστεῖος κόσµος

ἀριστεῖος ὅπλον

ἀριστεῖος στέφανος

ἀριστεῖος τιµαί

ἀριστεῖος χρυσοῦς στέφανος

ἀριστεῖος: στέφανος

ἀριστεῖος: τὸ ὅπλον τὸ ἀριστεῖον

ἀριστερά: τὰ ἐν ἀριστερᾷ

ἀριστερός

ἀριστεύς

ἀριστεύς (οἱ ἀριστεῖς)

ἀριστευτική (αἰδὼς ἀ.)

ἀριστεύω

ἀριστήνδαν

ἀριστῆος (στέφανος)

ἀριστητήριον

ἀριστίζω

ἀριστίνδην

ἀριστόδειπνον

ἄριστοι, οἱ

ἄριστον

ἄριστον, τό

ἀριστονείκης

ἀριστονόος

ἀριστόνοος

ἀριστοπάτωρ

ἀριστοπολείτης

ἀριστοπολιτεία

ἀριστοπολιτεία: ἀνδριὰς ἀριστοπολιτείας

ἀριστοπολιτευτής

ἀριστοπολίτης

ἄριστος

ἄριστος (ἀ. µνήµης)

ἄριστος (Αὐτοκράτωρ Τραϊανὸς ... Ἄριστος)

ἄριστος (ζωή)
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ἄριστος (ἡ ἀρίστη πόλις)

ἄριστος (πατήρ)

ἄριστος ἀρίστη µνήµη

ἄριστος βίος

ἄριστος βουλευταί

ἄριστος δίκαιον

ἄριστος Ἑλλήνων

ἄριστος ἐν λόγοις

ἄριστος ἰητρός

ἄριστος νόµος

ἄριστος: ἀνγελίαι

ἄριστος: ἄριστοι ἄνδρες

ἄριστος: γυνή

ἄριστος: δικαιοδοσία

ἄριστος: οἱ ἄριστοι

ἄριστος: οἱ ἐξ ἀρίστων ἐπιλελέγµενοι βουλευταί

ἄριστος: σοφιστής

ἄριστος: σχῆµα

ἀρίστου µνήµη

ἀριχός

ἄρκ(τ)ος

ἄρκα

Ἀρκαδιανή

ἀρκάρις (ἀργενταρίων)

ἀρκεθεωρέω

ἀρκεθεωρός

ἀρκέοµαι

ἀρκέω

ἄρκη

ἄρκη (Λειβιανή)

ἄρκιος

ἀρκός

ἄρκος

ἀρκός (═ ἀργός)

ἄρκτος

ἅρµα

ἅρµα (πωλικόν)

ἅρµα (πωλῶν)

ἅρµα (τέλειον)

ἅρµα ἵππος πωλικὸς ἅρµατι

ἅρµα πολεµιστήριον

ἅρµα τέλειον

ἅρµα τέλειον (πωλικόν)

ἅρµα τετράπωλον

ἅρµα,τό

ἅρµα: ἐπὶ λεύκῳ ἅρµατι τεθρίππῳ

ἅρµα: λευκὸν ἅρµα τέθριππον

ἅρµα: πωλικόν

ἅρµα: πώλων

ἅρµα: τελείων
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ἀρµαινοράφος

ἁρµαλά

ἄρµενα

ἄρµενα, τά

Ἀρµενιάρχης

ἀρµένιον

ἀρµενοράφος

ἁρµογή

ἀρµόζω

ἁρµόζω

ἁρµόζω: ἁρµόττον

ἁρµόζω/ττω

ἁρµόζων

ἁρµονία

ἁρµονίη

ἁρµός

ἅρµοσις

ἁρµόσσω

ἁρµοστής

ἁρµόττω

ἀρµόχθεν

ἀρναία

ἀρνειός

ἀρνέοµαι

ἀρνέοµαι A

ἀρνίον

ἄρνυµαι

ἄρνυµι

ἄρξας τὴν µεγίστην ἀρχήν

ἆρον

ἆρον (ἆρον, ἆρον)

ἀρόσιµος: γῆ

ἀροτήρ

ἄροτος

ἀροτρεύω

ἀροτριάω

ἄροτρον

ἄρουρα

ἀρόω

ἁρπαγή

ἁρπαγὴ Κόρης

ἁρπάζω

ἀρπαλέος

ἁρπαστός

ἁρπεδών

ἅρπεζος

ἀρραβών

ἀρραβῶν

ἀρραγής

ἀρρενικός
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ἀρρενοκοίτης

ἄρρηκτος

ἀρρήν

ἄρρην

ἄρρητος

ἀρρωδεύω

ἀρρωστέω

ἀρρωστία

ἀρρωστία: οἱ ἐν ἀρρωστίᾳ κάµνοντες

ἄρρωστος

ἀρσενικόν

ἀρσενικός

ἀρσήν

ἄρσην

ἄρσην ἐγγόνοις ἄρσεσιν

Ἀρσινόεια, τά

ἄρσις

ἀρτάβη

Ἀρταµίτια, τά

ἄρταµος

Ἀρτεµ(ε)ίσια, τά

Ἀρτεµ(ε)ίσια, τά (τὰ µεγάλα Ἀ.)

Ἀρτεµ(ε)ίσιος (ἀγών)

Ἀρτεµείσια, τά (Κοµµόδεια)

Ἀρτεµείσια, τὰ (µεγάλα)

Ἀρτεµείσια, τὰ (Οὐεσπασιανεῖα)

Ἀρτεµεισιακός

Ἀρτεµεισιάς, ἡ

Ἀρτεµείσιοι, οἱ

Ἀρτεµίρια, τά (= Ἀρτεµισία)

Ἀρτεµίσ(ε)ια, τά (Οὐεσπασιάνεια)

Ἀρτεµισία

Ἀρτεµίσια

Ἀρτεµίσια (in Hypaipa)

Ἀρτεµίσια, τά

Ἀρτεµίσια, τά (µεγάλα)

ἄρτηµα

ἄρτησις

ἄρτι

ἄρτι: ἐν ἄ.

ἀρτίγαµος

ἀρτιγενής

ἀρτίγονος

ἀρτιδαής

ἀρτίζω

ἀρτίζω (ἤρτισται)

ἀρτιθαλής

ἀρτιµάθης

ἄρτιος

ἀρτιπαγής
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ἀρτίστοµος, ξοίς

ἀρτιτελής

ἀρτιτόκος

ἀρτίτοκος

ἀρτίως

ἀρτοδοτέω

ἀρτοκόπος

ἀρτόκρεας

ἀρτοκρεωνικός θίασος

ἀρτοποιός

ἀρτοποιός: συντεχνία τῶν ἀ. B.3

ἀρτοπράτισα

ἀρτοπώλης

ἀρτοπώλης (πολειτικός)

ἀρτοπωλικόν

ἀρτόπωλις

ἄρτος

ἄρτος (πολιτικός)

ἄρτος Βερενίκης

ἄρτος καθαρός

ἄρτυµα

ἄρτυµα, τό

ἀρτυµατοπώλης

ἀρτύνα

ἀρτύναι, οἱ

ἀρτύνας

ἀρτύς

ἀρτύω

ἀρτωκόπος

ἀρυσᾶς

ἀρύσιος

ἀρυστήρ

ἀρύστιχος

ἀρύω

ἀρχ(ι)ίατρος

ἀρχά

ἀρχά (ἐξ ἀρχᾶς)

ἀρχά ἐξ ἀρχᾶς

ἀρχά: ἐξ ἀρχᾶς

ἀρχαγέτας

ἀρχάθεν

ἀρχᾶθεν

ἀρχαία κωµῳδία

ἀρχαία περίοδος

ἀρχαιολόγος

ἀρχαῖον

ἀρχαῖον, τό

ἀρχαῖον, τό: τὸ ἀ. ἀθῷον κείµενον

ἀρχαῖον, τό: τὸ ἀ. σῶιον ἀεὶ τὸν ἅπαντα χρόνον

ἀρχαῖος
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ἀρχαῖος (γένος)

ἀρχαῖος (κατὰ τοὺς ἀρχαίους)

ἀρχαῖος (νόµος)

ἀρχαῖος (οἱ ἀρχαῖοι)

ἀρχαῖος (πόλις)

ἀρχαῖος (φιάλαι τῶν--)

ἀρχαῖος and (γράµµατα, ὅρια)

ἀρχαῖος γράµµατα

ἀρχαῖος διατύπωσις

ἀρχαῖος ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον ἀπεκατεστάθη

ἀρχαῖος νόµοι

ἀρχαῖος περίοδος

ἀρχαῖος ποιητής

ἀρχαῖος ὕµνος

ἀρχαῖος: γράφος

ἀρχαῖος: ἔθος

ἀρχαῖος: ἔν τε τῇ ἀρχαίᾳ καὶ νῦν

ἀρχαῖος: πόλις

ἀρχαῖος: στάλλα

ἀρχαῖος: συνήθια

ἀρχαῖος: χρέος

ἀρχαιοτάτη

ἀρχαιότης

ἀρχαιότης: κατ᾿ ἀρχαιότητα

ἀρχαιρεσι--

ἀρχαιρεσία

ἀρχαιρεσία, ἡ

ἀρχαιρέσια, τά

ἀρχαιρεσίαι

ἀρχαιρεσίαι, αἱ

ἀρχαιρεσιακή (ἐκκλησία)

ἀρχαιρεσιακὴ ἐκκλησία

ἀρχαιρεσιακή, (βουλή)

ἀρχαιρεσιακή, (ἐκκλησία)

ἀρχαιρεσιακός

ἀρχαιρεσιακός ἐκκλησία

ἀρχάριος

ἀρχάρχων

ἀρχεγλογιστής

ἀρχέγονος

ἀρχεδέατρος

ἀρχεδέκανος

ἀρχεία

ἀρχεῖα

ἀρχεῖα, τά

ἀρχεῖα, τὰ

ἀρχειάτρηνα

ἀρχείνη

ἀρχεῖον

ἀρχεῖον (ἀρχεῖα)
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ἀρχεῖον (τὰ ἄρχεια)

ἀρχεῖον πρόβουλος ἀρχείου

ἀρχεῖον, τό

ἀρχεῖον: διὰ τῶν ἀρχείων

ἀρχεῖον: τὰ ἐνχειρισθέντα αὐτῶι ὑπὸ τᾶς πόλιος ἀρχεῖα

ἀρχεῖον: τῶν ἀγορανόµων

ἀρχεῖον: τῶν ἐπιµελητῶν

ἀρχέλας

ἀρχέµπορος

ἀρχεολόγος

ἀρχεπρόβουλος

ἀρχερανίζω

ἀρχερανιστάς

ἀρχερανιστής

ἀρχερανίστρια

ἀρχέρανος

ἀρχερµηνεύς

ἀρχέσκοπος

ἀρχεύω

ἀρχέφηβος

ἀρχή

ἀρχή (ἀ. ἰνδικτιῶνος)

ἀρχή (ἐθνική, πολιτική)

ἀρχή (ἐπὶ ἀρχῆς--)

ἀρχή (ἐπώνυµος)

ἀρχή (ἡ πρώτη)

ἀρχή (ἰνδικτιῶνος)

ἀρχή (κατὰ τὸ γυµνάσιον)

ἀρχή (µεγίστη)

ἀρχή (Ῥωµαίων)

ἀρχή (χειροτονητή)

ἀρχή ἀπ᾽ ἀρχῆς

ἀρχή ἀπὸ ἀρχῆς

ἀρχή ἀπὸ τῆς ἀρχῆς

ἀρχή βουλευτική

ἀρχή δηµοτική

ἀρχή διὰ πάσης ἀρχῆς ἐληλυθώς

ἀρχή ἐλεοθεσίας

ἀρχή ἐν ἀρχῇ (οἱ πρυτάνεις οἱ--ὄντες)

ἀρχή ἐν ἀρχῆι

ἀρχή ἐξ ἀρχᾶς

ἀρχή ἐξ ἀρχῆς

ἀρχή ἐξ ἀρχῆς (κτῆσις)

ἀρχή ἐξ ἀρχῆς κτῆσις

ἀρχή ἐπὶ ἀρχῇ

ἀρχή ἐπὶ ἀρχῆς

ἀρχή ἐπώνυµος

ἀρχή ἐς ἀρχᾶς

ἀρχή ἡ αʹ ═ ἡ πρώτη

ἀρχή λαγχάνω ἀρχῆς
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ἀρχή µεγάλη

ἀρχή µεγίστη

ἀρχή µύστις

ἀρχή πατρῴα

ἀρχή πολιτική

ἀρχή πολλῶν ἀγαθῶν

ἀρχή πρεποσιδίης

ἀρχή πρόσοδος πρὸς τὰς ἀρχὰς

ἀρχή τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν

ἀρχή: ἀπ᾿ ἀρχῆς

ἀρχή: βουλευτικαί

ἀρχή: δηµοτικαί

ἀρχή: ἐθνικαί

ἀρχή: ἐξ ἀρχῆς

ἀρχή: ἐπὶ τὰς ἀρχάς

ἀρχή: ἐπὶ τῆς ἀρχῆς

ἀρχή: ἐπώνυµος

ἀρχή: καιναί

ἀρχή: πιστευθεῖσαι

ἀρχή: στεφανηφόρος

ἀρχηγέτης

ἀρχηγέτις

ἀρχήγισσα

ἀρχηγός

ἀρχηγός (τοῦ γένους)

ἀρχηγός (τῶν ἀγαθῶν)

ἀρχῆθεν

ἀρχῆον

ἀρχῆον, τό

ἀρχιατρά

ἀρχιατρεῖνα (ἀρχιειάτρηνα)

ἀρχιατρός

ἀρχίατρος

ἀρχιατρός (βουλευτής)

ἀρχιατρός (πόλεως)

ἀρχιατρός (Σεβαστοῦ)

ἀρχιβάφθης

ἀρχιβουλευτής

ἀρχιγερουσιάρχης

ἀρχιγερουσιαστής

ἀρχιγέρων

ἀρχιγραµµατεύς

ἀρχιγραµµατεύς (ξυστοῦ)

ἀρχιδέκανος

ἀρχιδικαστής

ἀρχιειάτρηνα

ἀρχιερατικός

ἀρχιερατικός (ἐκκλησία)

ἀρχιερεὺς δι’ ὅπλον

ἀρχιερεύς µέγιστος
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ἀρχιερεὺς τοῦ σύµπαντος ξυστός καὶ ἐπὶ βαλανείων Σεβαστῶν

ἀρχιέφηβος

ἀρχιζωγράφος

ἀρχιητρός

ἀρχιθέαρος

ἀρχιθεωρία

ἀρχιθέωρος

ἀρχιθυρωρός

ἀρχιιατρός

ἀρχικαµινευτής

ἀρχικερδέµπορος

ἀρχικοιτωνείτης

ἀρχικός

ἀρχικός τάγµα

ἀρχικυνηγός

ἀρχιλατόµος

ἀρχιµεταλλάρχης

ἀρχιµηχανικός

ἀρχινοχοῦς

ἀρχιοικοδόµος

ἀρχιποιµήν

ἀρχιπρόβουλος

ἀρχιπροστάτης

ἀρχιπρυτανεία

ἀρχιπρύτανις

ἀρχιριπάριος

ἀρχίς

ἀρχισ(ε)ιτωνέοµαι

ἀρχισ(ε)ιτώνης

ἀρχισιτωνέω

ἀρχισιτώνης

ἀρχιστολιστής

ἀρχισυναγωγέω

ἀρχισυναγώγης

ἀρχισυνάγωγος

ἀρχισυνγῶγος

ἀρχισωµατοφύλαξ

ἀρχιτεκτονέω

ἀρχιτεκτοσύνη

ἀρχιτέκτων

ἀρχιτέκτων (ἀποστράτορος)

ἀρχιτέκτων (τῶν µετάλλων)

ἀρχιτέκτων ἀρχιφυλακέω

ἀρχιτέκτων ὁ ἐπὶ τὰ ἱερὰ κεχειροτονηµένος

ἀρχιτέκτων: ἐπὶ τὰ ἱερά

ἀρχίτεχνος

ἀρχίτεχνος κουρέων

ἀρχιτηκτονέω

ἀρχιφρουρέω

ἀρχιφυλακέω
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ἀρχιφυλακία

ἀρχιφυλακίτης

ἀρχιφύλαξ

ἀρχίφυλος

ἄρχοµα

ἄρχοµαι

ἄρχοµαι?

ἄρχοντες

ἄρχοντες (Λυκίας)

ἄρχοντες (τῆς πόλεως)

ἄρχοντες, οἱ

ἄρχοντες, οἱ γνώµη ἀρχόντων

ἄρχοντες, οἱ ἐθνικοί

ἄρχοντες, οἱ τοῦ κοινοῦ τῶν ἐν Βειθυνίᾳ Ἑλλήνων

ἀρχοντεύω

ἀρχοντικός

ἀρχος

ἀρχός

ἀρχός: πενταέτηρος

ἀρχοστάτης

ἀρχοωνήα

ἄρχω

ἄρχω (ἄρξας)

ἄρχω (ἄρχων χειρῶν ἀδίκων)

ἄρχω (δὶς ἄρξας)

ἄρχω (ὃς ἦρξεν)

ἄρχω αʹ ἄρχων

ἄρχω ἄρξας

ἄρχω ἄρξας (ἄρξαντα τῆς βουλῆς)

ἄρχω ἄρξας (οἱ περὶ--ἄρξαντες)

ἄρχω ἄρξας τῆς τέχνης

ἄρχω ἄρχων

ἄρχω ἄρχων σύνεδρος

ἄρχω ἔνεδρος

ἄρχω κοινός, τοῦ ἔθνους

ἄρχω οἱ ἀρχόµενοι

ἄρχω πρῶτος ἄρχων

ἄρχω Ταναειτῶν

ἄρχω τῶν ἰατρῶν

ἄρχω χώρας

ἄρχω: ἄ. τὴν ἐπώνυµον ἀρχήν

ἄρχω: ἄρξας ἀξίως

ἄρχω: ὁπόσης Μαύσσωλλος ἄρχει

ἄρχω: ὅσας γᾶς ἄρχοντιι

ἄρχω: τὸν πρῶτον τόπον

ἄρχων

ἄρχων (of the πρεσβυτικόν)

ἄρχων (γυµνασίου)

ἄρχων (δεύτερος)

ἄρχων (δὶς πρῶτος)
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ἄρχων (πρῶτος, τῆς πατρίδος)

ἄρχων (πρῶτος)

ἄρχων (τᾶς δίκας)

ἄρχων (τοῦ γένους)

ἄρχων ἄρχων Ἀσιάρχης

ἄρχων βʹ ἄρχων

ἄρχων γραµµατεύς

ἄρχων γυµνασίου

ἄρχων διηνεκής

ἄρχων ἐν κοινῶι

ἄρχων ἐν Λήµνωι

ἄρχων ἐπὶ πόλεως

ἄρχων ἐπὶ τῆς εὐκοσµίας

ἄρχων ἐπώνυµος

ἄρχων Λυδίας

ἄρχων µαχαιροποιῶν

ἄρχων νοµοδείκτης

ἄρχων πενταετηρικός

ἄρχων πρῶτος

ἄρχων Σερµησιανῶν καὶ Βουλγάρων

ἄρχων στεφανηφόρος

ἄρχων συνόδου

ἄρχων τῆς ἐπαρχίας

ἄρχων τοῦ κοινοῦ τῶν χαλκέων

ἄρχων τῶν µουσικῶν

ἄρχων τῶν Πανελλήνων

ἄρχων τῶν τόπων

ἄρχων ὕστερος

ἄρχων φυλῶν

ἄρχων Χερσῶνος

ἄρχων: διετήσιος

ἄρχων: ἐθνικοὶ ἄρχοντες

ἄρχων: ἐπὶ τῆς εὐκοσµίας, διὰ βίου

ἄρχων: ἐπώνυµος?

ἄρχων: κοινοὶ ἄρχοντες

ἄρχων: νήπιος

ἄρχων: Παµφύλων

ἄρχων: πρὸς τὸς τρεῖς ἄρχοντας τὸς ἐν ἀγορᾶι

ἄρχων: πρῶτος

ἄρχων: τῆς πόλεως

ἄρχων: τοῦ κοινοῦ τῶν ἐν (province) Ἑλλήνων

ἄρχων(1)

ἀρχώνης

ἀρχώνης (σείτου δήµου Ῥωµαίων)

ἀρωγή

ἀρωγός

ἄρωµα

ἀρωµατίζω

ἀρωµατίζω ἔλαιον ἠρωµατισµένον

ἀρωµατικός (οἶνος)
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ἀρωµατικός: ἀποθήκη ἀρωµατική

ἀσ(ο)υλία

ἀσάλευτος

ἀσάλευτος δρακτοῖς ἀσαλεύτοις ἡµέρας καὶ νυκτός

ἀσάµινθος

ἄσαµον

ἄσαµος

ἄσβεστος

ἀσβολόω

ἀσέβεια

ἀσεβέω

ἄσειστος βασιλεία

ἀσεκρῆτις (= Latin a secretis)

ἄση

ἄσηµον

ἄσηµος

ἄσηµος (ἀργύριον)

ἀσθέν(ε)ια

ἀσθένεια

ἀσθενέστατος

ἀσθενέω

ἀσθενής

ἀσθενία

ἀσθένιρα

ἀσιάρχης

Ἀσιάρχης

ἀσιάρχος

ἀσιηγενής

ἄσιλος

ἀσινής

Ἀσιον(ε)ίκης

Ἀσιονείκης

ἄσιος

ἄσις

ἀσκαίρω

ἄσκαστος

ἀσκαύλης

ἀσκέω

ἄσκηµα

ἄσκησις

ἄσκησις (Λακωνική)

ἀσκήτρια

Ἀσκληπ(ί)εια, τά

Ἀσκληπ(ί)εια, τά (µεγάλα)

Ἀσκλήπεια, τά

Ἀσκλήπεια, τὰ

Ἀσκλήπεια, τά (µεγάλα)

Ἀσκλήπεια, τὰ (µέγαλα)

Ἀσκλήπεια, τά (Ὀλύµπεια--Κοµµόδεια)

Ἀσκλήπια, τά
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Ἀσκληπιάδαι

Ἀσκληπιασταί (φορτηγοί)

Ἀσκληπιεία, τά

Ἀσκληπίεια, τά

Ἀσκληπίεια, τά (µεγάλα ἰσοπύθια)

Ἀσκληπίεια, τά (Μεγάλα)

Ἀσκληπίεια, τά (Σωτήρεια Πύθια)

ἀσκοναυτοποιός

ἀσκοποιός

ἀσκός

ἀσκύλευτος

ἄσκωµα

ᾆσµα

ἀσουλία

ἀσπάζοµαι

ἀσπαραγυλιοκογχυλεύς

ἀσπάσιος

ἄσπασµα

ἀσπασµός

ἀσπασµός: ἡδὺς ὁ τῶν ποθούντων ἀσπασµός

ἄσπειστος

ἄσπερµος

ἀσπιδεῖον

ἀσπίδειον

ἀσπιδεῖον (ἐπίχρυσος)

ἀσπίδειον: περίχρυσον

ἀσπίδηον: εἰκὼν γραπτὴ ἐν ἀσπιδήοις ἐπιχρύσοις

ἀσπίδιον

ἀσπίδιον, ἐπιχρύσουν

ἀσπιδίσκη

ἀσπιδοειδής

ἀσπιδώτης

ἄσπιλος

ἀσπίς

ἀσπίς (ἡ ἐξ Ἄργούς--)

ἀσπίς ἡ ἐξ Ἄργους

Ἀσπίς, ἡ ἐξ Ἄργους

ἀσπίς: περίχρυσος

ἀσπονδ(ε)ί

ἀσπονδεί

ἀσπονδεί (ἀσπονδέ)

ἀσπονδεί: ἀσυλεὶ καὶ ἀ.

ἀσπονδία

ἄσπονδος

ἄσπορος

ἀσπρατούρα

ἀσπροπόλισα

ἀσπροπώλισσα

ἄσπρος

ἀσσάρια, τά
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ἀσσαριαῖος

ἀσσάριον

ἀσσκονικτεί

ἀσσκονικτεί (sic)

ἅστα πούρα

ἄσταθµος

ἀστακή

ἀστακός

ἄστατος

ἀσταφίς

ἀστεῖος

ἀστείως

ἄστεκτος

ἀστεµφής

ἀστένακτος

ἀστεοπρόσωπος

ἀστέος

ἀστερόεις: οὐρανός

ἀστερός (═ ἀριστερός)

ἀστερωπός

ἀστή

ἀστήρ

ἀστήρ (ἀ. πατρίδος)

ἀστήρ: ἀ. πατρίδος

ἀστία (ὁδός)

ἀστιβής

ἀστική (ὁδός)

ἀστικός

ἀστικός (δικαστήριον)

ἀστικός (φυλή)

ἀστικός: δικαστήριον

ἀστοί

ἀστός

ἀστός ἀστή

ἀστός: ἀστὸς ἐξ ἀστῶν

ἀστοχίη

ἀστραγάλη

ἀστράγαλοι

ἀστράγαλος

ἀστραπή

ἀστράπτω

ἀστραφής

ἀστρολόγος

ἄστρον

ἄστρον ἄστρων ὁδοί

ἀστρονόµος

ἀστύ

ἄστυ

ἄστυ (κοµίζοµαι τὸ ἀ.)

ἄστυ (χρύσεος)
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ἄστυ: κλυτόν

ἄστυ: περιώνυµον

ἀστυγείτων

ἀστυνοµέω

ἀστυνόµοι

ἀστυνόµος

ἀστυφέλικτος

ἀσύγκριτος

ἀσυκοφάντητος

ἀσυκοφαντία

ἀσυλάτης ?

ἀσυλεί

ἀσυλεί (ἀσυλέ)

ἀσυλεί: ἀ. καὶ ἀσπονδεί

ἀσύλεια, τά (Αὐγούστεια, Πύθια)

ἀσυλία

Ἀσύλια Πύθια, τά

Ἀσύλια, τά (Εἷς ἀγὼν--Πύθια)

Ἀσύλια, τά (Πύθια)

ἀσυλίη

ἄσυλον, τό

ἄσυλος

ἄσυλος (ὅροι)

ἀσύµβολος

ἀσύµβολος (ὄνοµα)

ἀσυνέξωστος

ἀσύνκριτος

ἀσύνκριτος: εὐεργεσίαι

ἀσυντέλεστος

ἀσυντελής

ἀσφάλ(ε)ια

ἀσφάλ(ε)ια κοινή

ἀσφάλαξ

ἀσφάλεια

ἀσφάλεια ... κατὰ γᾶ

ἀσφάλεια ... κατὰ θάλασσα

ἀσφάλεια πόλεµος

ἀσφάλεια πολέµου καὶ εἰράνας

ἀσφάλειος

ἀσφαλέστατα

ἀσφαλέστερον

ἀσφαλέως

ἀσφαλής

ἀσφαλής (ἀ. καὶ ἀµετάθετος)

ἀσφαλής ἀσφαλῶς

ἀσφαλίζοµαι

ἀσφαλίζω

ἀσφαλῶς

ασφαραγια

ἀσφίς
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ἀσχηµονέω

ἀσχολέω

ἀσχολία

ἀσωτία

ἄσωτος

ασωφηρ

ἀτά

ἄτα

ἀταγία

ἀτακτέω

ἄτακτος

ἄτακτος (πόλις)

ἀτάκτως

ἀταλός

ἀταξία

ἀτάοµαι

ἀταραξία

ἀτάρβητος

ἄταφος

ἀτδίδωµι

ἄτεγκτος

ἀτείµητος δῶρον ἀτείµητον

ἀτειρής

ἀτείχιστος

ἀτέκµαρτος

ἄτεκνοι, οἱ

ἄτεκνος

ἄτεκνος (ἀτέκνων νόµος)

ἄτεκνος (νόµος τῶν--)

ἄτεκνος (νόµος τῶν)

ἄτεκνος (τῶν--νόµος)

ἄτεκνος νόµος τῶν ἀτέκνων

ἀτέκνων νόµος

ἀτέλ(ε)ια

ἀτέλεα

ἀτελέη

ἀτελέη πάντων χρηµάτων

ἀτέλεια

ἀτέλεια (τοῦ σώµατος, στρατείας)

ἀτέλεια (τῶν ὄντων)

ἀτέλεια ἰχθύων

ἀτέλεια πάντων

ἀτέλεια τῶν πολιτικῶν λειτουργιῶν

ἀτέλεια: πάντων

ἀτέλεια: πάντων χρηµάτων

ἀτέλειος

ἀτελείωτος

ἀτέλεστος

ἀτελέσφορος

ἀτέληα
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ἀτελής

ἀτελής (γυνή)

ἀτελής (κτεάνων)

ἀτελής ἡλικία

ἀτελής: ἀνδραπόδου ἑνός

ἀτελής: τοῦ σώµατος

ἀτενίζω

ἀτενῶς

ἅτερος

ἀτερπής χῶρος

ἀτεχνής

ἄτη

ἀτιµάζω

ἀτίµητος

ἀτιµία

ἄτιµος

ἀτιµόω

ἀτιµώρητος

ἀτιτάλλοµαι

ἀτιτάλλω

ἀτιτάλτας

Ἄτλας (play)

ἄτλητος

ἄτµετος

ἄτοκος

ἄτοµον

ἄτοµος

ἀτονέω

ἄτονος

ἄτοπος

ἀτοπώτερος

ἄτρακτος

ἀτραπιτός

ἀτραπός

ἄτραπος

ἀτραπός, ἡ

ἄτρειον

ἀτρέκεια

ἀτρεκέως

ἀτρεκής

ἀτρεκίη

ἄτρεστος

ἄτριον

ἄτρον

ἄτροπος

ἀτρυγέτης

Ἀττάλεια (Γορδιάνεια)

Ἀττάλεια, τά

Ἀττάλειον

Ἀτταλῆα, Γορδιανῆα
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Ἀτταλικός

Ἀτταλισταί

ἀττάµιος

ἀττεονίκης

ἄττης

Ἀττικαί (sc. δραχµαί)

Ἄττικον (τάλαντον)

ἄττικος

ἀττικός ἀργύριον

ἀττικός δραχµή

ἀτύµβευτος

ἄτυµβος

ἀτύφ(ε)ι

ἀτυχέστατος

ἀτυχέω

ἀτυχέω (ἀτύχει)

ἀτύχηµα

ἀτυχής

ἀτυχία

αὐγή

Αὐγούστ(ε)ια, τά (--Ὀλύµπια οἰκουµενικά)

Αὐγουστάλαι

Αὐγουστάλιος

Αὐγούστεια, τά

Αὐγούστεια, τά (κοινὰ Ἀσίας)

Αὐγούστειος (ἀγὼν (Σεουήρειος)--Καπετώλειος)

Αὐγούστειος (ἀγὼν--Καπετώλιος πενταετηρικὸς πολιτικός)

Αὐγούστειος (ἱερὸς ἀγών)

Αὐγουστιανός νεώτεροι Αὐγ-οί

αὐγούστιος

αὐδά

αὐδάω

αὐδειτώριον

αὐδέω

αὐδή

αὔδω: θεῖα ηὔδα

αὐθάδε(ι)α

αὔθαιµος

αὐθαίρετος

αὐθαίρετος (ἄρχων)

αὐθαιρέτως

αὐθαµέραν

αὐθέντης

αὐθεντικός

αὐθηµερί

αὐθηµερόν

αὖθις

αὔκτωρ

αὐλά

αὔλαξ
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αὐλέω

αὐλή

αὐλή ἐπὶ τῆς αὐλῆς

αὐλή: τοῦ ἱεροῦ

αὐλητάς

αὐλητάς or αὐλητής

αὐλητάς or αὐλητής (ἐνκύκλιος)

αὐλητής

αὐλητής (or -ας)

αὐλητής (κύκλιος, πυθικὸς µετὰ χόρου)

αὐλητής (κύκλιος)

αὐλητής κύκλιος

αὐλητής πυθικός

αὐλητής: κύκλιος

αὐλητής: κωµικός

αὐλητής: πυθικός

αὐλητής: τραγικός

αὐλήτρια

αὐλητρίς

αὐλίδιον

αὐλίζοµαι

αὐλιστήτιον

αὐλίω

αὐλοβόας

αὐλός

αὐλός (πυθικός, τέλειος, χορικός)

αὐλοστατέω

αὐλωδός

αὐλῳδός

αὐλωιδός

αὐλών

αὐλῶτος

αὔξανε

αὐξάνω

αὐξάνω (αὔξει)

αὐξάνω (ἑαυτὸν αὔξειν)

αὐξάνω αὔξει

αὐξάνω αὐξίτω

αὐξάνω ἐπὶ πλεῖον

αὐξάνω: αὔξ(ε)ι

αὐξάνω: ἐπὶ πόδια

αὖξε

αὔξει

αὔξησις

αὔξι (αὔξει)

αὔξι/αὖξε

αὐξίτω

αὔξω

αὔξω A

αὔξω αὔξῃ
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αὔξω αὔξι

αὔξω αὐξίτω

αὔρα

αὐράριος

αὐράριος (Βένετος, ἐπινίκιος, φιλάγουστος)

αὐράριος (νέοι)

αὐράριος (φιλαύγουστος)

αὔρατος

Αὐρηλιανή Ἀντωνεινιανή (σύνοδος)

αὔριον

αὔριον (εἰς αὔριον)

αὔριον (εἰς)

αὔριον, εἰς

αὔριον, ἐς

Αὐροσχαδοφόρος

αὐστηρία

αὐστηρός

αὐστηρῶς

αὐταµερί

αὐταµέριν

αὐτάρκεια

αὐταρκέω

αὐτάρκης

αὐτάρκης (αὐτάρκως)

αὐταρκῶς

αὔταρχος

αὐτάστα

αὐτεξούσιος

αὐτεπάγγελτος

αὐτεφόδιος

αὐτίκα

αὐτίκα µάλα

αὐτόγραφον

αὐτοδαής

αὐτοδίδακτος

αὐτοετής

αὐτόζωος

αὐτοκασίγνατος

αὐτοκασίγνητος

αὐτοκασίγνητος, -ήτη

αὐτοκέλευστος

αὐτόκλητος

αὐτοκράτ--

αὐτοκρατορία

αὐτοκράτωρ

αὐτοκράτωρ (ἱερεὺς τῶν --)

αὐτοκράτωρ (ναύαρχος)

αὐτοκράτωρ (στρατηγὸς ὑπέρτατος)

αὐτοκράτωρ (στρατηγός)

αὐτοκράτωρ ἀνείκητος
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αὐτοκράτωρ γῆς καὶ θαλάσσης

αὐτοκράτωρ δῆµος

αὐτοκράτωρ ἐξορκίζω τὴν τοῦ αὐτοκράτορος τύχην

αὐτοκράτωρ θειότατος

αὐτοκράτωρ κύριοι αὐτοκράτορες

αὐτοκράτωρ κύριος

αὐτοκράτωρ µέγιστος

αὐτόκτητος

αὐτόκτητος (χωρίον)

Αὐτολήκυθοι

αὐτόµατον

αὐτοµάτως

αὐτοµολικός

αὐτόµολος

αὐτονοµία

αὐτονοµία (πάτριος)

αὐτόνοµος

αὐτόξυλα

αὐτοπροαίρετος

αὐτοπτέω

αὐτόπτης

αὐτοπτιστής

αὐτορέκτας

αὐτορρέκτας

αὐτός αὐτοῖστα

αὐτός αὐτούστα

αὐτός αὐτοῦτα

αὐτός αὐτῶντα

αὐτοσαυτόν

αὐτόστολος

αὐτοσχέδιον

αὐτοσχεδίου, ἐξ

αὐτουργός

αὐτούστα

αὐτοφόνος

αὐτόφονος

αὐτόφορος (ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ)

αὐτόχειρ

αὐτοχειρίη

αὐτόχειρος

αὐτοχερίη

αὐτόχθονος

αὐτόχθων

αὐτόχθων κτίστης

αὐτόχθων: ἐν γαίῃ αὐτοχθόνων

αὐτοψία

Αὐτωκρατόρια, τά

αὐχενία κεφαλή

αὐχέω

αὐχήν
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αὐχµηρός

αὐχµός

αὔχοµαι

ἀφ’οὗ

ἀφ(ε)ιδής

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ

ἄφαδος

ἀφαίλεσις

ἀφαιρέοµαι

ἀφαιρεσίαι

ἀφαίρεσις

ἀφαιρέω

ἀφαιρέω προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν

ἀφαιρέω/οµαι

ἀφαµία

ἀφαµιώτης

ἀφανής

ἀφανία

ἀφανίζω

ἀφάνισις

ἀφανισµός

ἀφαντ--

ἀφάριος

ἀφαρπάζω

ἄφατος

ἀφαυρός

ἀφεδριατεύοντες

ἀφεδριατεύω

ἀφεδρών

ἀφειδέω

ἀφειδέω (ὑφιδόµενος)

ἀφειδής

ἀφειδία

ἄφειστος

ἀφείω

ἀφελής

ἀφέλκω

ἀφελπίζοµαι

ἀφελπίζω

ἄφενος

ἄφεσις

ἄφεσις (δεσµῶν)

ἀφέταιρος

ἄφετος

ἄφευκτος

ἀφηγέοµαι

ἀφηγέοµαι ἀφηγούµενος

ἀφηγέοµαι ἀφηγούµενος (τῆς ἐπαρχείας)

ἀφηγεύµενος

ἀφηγούµενος
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ἀφηδύνω

ἀφῆλιξ

ἀφηµέριος

ἀφήµι

ἄφηµος

ἀφθαρσία

ἄφθαρτος

ἄφθαρτος: ζῷον ἄφθαρτον καὶ µακάριον

ἄφθιτος

ἄφθιτος ἀµβροσία

ἄφθιτος οὔνοµα

ἀφθονία

ἄφθονος

ἀφθόνως: παρέχω τοῖς λειποµένοις

ἀφθονώτατος

ἀφθονώτερος

ἄφθορος

ἀφίδρυµα

ἀφιδρύοµαι

ἀφίηµι

ἀφίηµι (ἄσυλος)

ἀφίηµι (ἐλευθέραν)

ἀφίηµι (ἐλευθέραν/ἐλεύθερον)

ἀφίηµι (ἐλεύθερον, σῶµα)

ἀφίηµι (λειτουργιῶν)

ἀφίηµι ἀφέθη τόπος πήχυς

ἀφίηµι ἐλευθέραν/ἐλεύθερον

ἀφίηµι ἐλεύθερον

ἀφίηµι κατάραν

ἀφίηµι: ἐλεύθερον

ἀφίηµι.1, 3, 5-7

ἀφικετεύω

ἀφικνέοµαι

ἀφικνέοµαι (ἀφεῖκται)

ἀφικνέοµαι ἐς τὴν ἡλικίην

ἀφιλαργυρία

ἀφιπποδροµή

ἀφιππολαµπάς

ἀφίσταµαι

ἀφίστηµι

ἀφίστηµι/αµαι

ἀφνειός

ἄφνω

ἄφοβος

ἀφοράω

ἀφόρητος (κίνδυνος)

ἀφορία

ἀφορία (τῶν καρπῶν)

ἀφορίζω

ἀφορµή
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ἀφορολογησία

ἀφορολογησία δόγµα περὶ τῆς ἀφορολογησίας

ἀφορολόγητος

ἀφροδεισιακός

ἀφροδείσιον, τό.

ἀφροδίσια

Ἀφροδίσια, τά

ἀφροδισιακά, τά

ἀφροδισιακόν, τό

ἀφρόνως

ἀφρός

ἀφρούρητος

ἄφυρτος

ἀφύτευτος

ἀφφάνω

ἄφωνος

ἀφώτιστος

Ἀχαιοί (title of comedy)

Ἀχαιοί (Μενάνδρου)

ἀχανές

ἄχαρις

ἀχαριστέω

ἄχατος

ἀχεύω

ἀχέω

ἀχήν

ἄχθοµαι

ἄχθος

Ἀχιλλεὺς Θερσιτοκτόνος (name of play)

ἀχλυόεις

ἀχλύοεις

ἀχλύς

ἄχνυµαι

ἀχνυόεις

ἀχνύοεις

ἀχνύς

ἄχολος

ἄχονδες

ἀχονδεύς

ἀχόνις

ἀχορήγητος

ἄχος

ἄχραντος

ἀχρεῖος

ἀχρειόω

ἀχρεόω

ἀχρηµάτιστος

ἀχρηστία

ἄχρηστος

ἄχρι οὗ κα ζῄω
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ἄχρυσος

ἄχυρα, τά

ἀχυρεύς

ἀχύριον

ἀχύριος

ἄχυρον

ἀχυροπώλης

ἀχυρών

ἀχώριστος

ἀψεγέως

ἀψευδής

ἀψευδήων

ἀψευστέω

ἄψευστος

ἀψίνθιον

ἀψίς

ἁψίς

ἄψογος

ἀψοφητί

ἀψοφος

ἄψυχος

ἀῶ

ἀώριος τµηθεὶς ἠΰτε βότρυς

ἀωροθανής

ἀωροθάνης

ἀωροθανός

ἀωρόµορος

ἄωρος

ἄωρος (ἀώρων τέκνων σάρκας ἀνορύξαι)

ἄωρος (συνφοραί)

ἄωρος introduction

ἄωρος ἄωρε χαῖρε

ἄωρος χρηστὲ καὶ ἄωρε

ἄωρος: χρηστὴ καὶ ἄ

ἄωρος: χρηστὸς ἄ

ἄωρος: χρηστὸς καὶ ἄ

ἄωρος: χρηστὸς καὶ ἐπιποθούµενος ἄ

ἀωροσύνη

ἀωρότης

ἀωτησµός

ἄωτον, τό

ἄωτος

β(ε)ῖκος

βαβυλωνάριος

βαγινάριος

βαγούββα

βαδίζω

βάζιον, τό

βαθµίς

βαθµός
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βαθµός (πρῶτος)

βαθµός (σκληρὸς--)

βαθµόω

βαθοάω

βάθος

βάθος (κατὰ βάθος περιδροµαί)

βάθρα, ἡ

βαθρικόν

βαθρικόν, τό

βάθρον

βάθρον: καινὰ βάθρα

βάθρωσις

βαθύς

βαθύς: νὺξ βαθεῖα

βαθυσκόπελος

βαΐα

βαίνω

βαίνω ἐς πόλον

βαίνω: θαλάµους ὕπο Λάθας

βαίνω: λυκάβαντι ἐν ἑνδεκάτωι

βάϊον

βαιός

βαιόχρονος

βαίτη

βαίτης

βακτρᾶς

βάκτρον

Βάκχαι (title of play)

βακχεῖον

βαλανάριον

βαλανεῖα τοῦ Σεβαστός/Σεβαστοί

βαλανεῖον

βαλανεῖον (-ῆον)

βαλανεῖον (βαλανῖον)

βαλανεῖον (ἐπὶ βαλανείων)

βαλανεῖον (λουείν)

βαλανεῖον (Σεβαστόν)

βαλανεῖον (τὰ--τῶν Σεβαστῶν)

βαλανεῖον (τῶν Σεβαστῶν)

βαλανεῖον ἐπὶ βαλανείων Σεβαστῶν

βαλανεῖον: τὸ πρὸς τῇ ἀγορᾷ β.

βαλανεῖον(9) (βαλανῆον)

βαλανέον

βαλανέος

βαλανεύς

βαλανευτής

βαλανηόµφαλος (φιάλη)

βαλάντιον

βαλανωτή (φιάλη)

βαλανωτός
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Βαλβίλλεια, τά

Βαλβίλληα, τά

Βαλβίλληα, τά (ἐν Ἐφέσῳ)

βαλβίς

βαλιστάριος

βαλλεκ--

βαλλίζω

βαλλίον

βάλλω

βάλλω/βάλω

βαλνίτωρ

βαλός

βάλτιον

βάλτις

βάµα

βανά

βαναυσεργασία

βαναυσεργασία (ad SEG IX 1)

βάναυσος

βανεθ

βάπτης

βαπτός

βάρ

βάραθρον

βάρακος

βαρβαρικάριος

βαρβαρικᾶς

βαρβαρικός

βαρβαρικὸς

βαρβαρικός (ἔθνος)

βαρβαρικός (παραπέτασµα βαρβαρικόν)

βαρβαρικός βάρβαρος

βαρβαρισµός

βάρβαροι

βάρβαρος

βαρβαρόφωνος

Βαρβίλλεια, τά

Βαρβίλλεια, τά (Σεβαστά)

Βαρβίλληα, τά (ἐν Ἐφέσῳ)

βάρβιτον

βαρέω

βαρέω µακρῷ βεβαρηµένος ὕπνῳ

βᾶρις

βάρναµαι

βάρος (κλίνης)

βάρτε

βαρυδαίµων

βαρύθοιµος

βαρύµοχθος

βαρύνω
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βαρυπενθής

βαρύς

βαρύς τύχη

βαρύτερος

βαρύτης (τόκων)

βαρύφθονος

βαρύφθονος (χείρ)

βαρύφθονος (χεῖρ)

βαρύχθονος

βασανίζω

βάσανον

βάσανος

βασιλεία

βασιλεία (Νώρικος)

βασιλεία ἄσειστος

βασιλεία, ἡ

βασιλεία, ἡ (ὁ ἐπὶ τῆς--)

Βασίλεια, τά

Βασίλεια, τά (in Lebedeia)

Βασίλεια, τά (ἐν Μακεδονίαι)

βασιλεία: βασιλείαν ἀθρῆσαι

βασιλεία: τῆς βασιλείας τόποι

βασιλεῖον

βασίλειον

βασίλειον ἀνείκητον

βασίλειον, τό

βασίλειον: οἰκονόµος βασιλείων

βασίλειος

βασίλειος (στοά)

βασίλειος χάρις

βασιλεός

βασιλεύς

βασιλεύς (ἀδελφὸς τοῦ β.)

βασιλεύς (ἀφελῶν)

βασιλεύς (β. ἐκ βασιλέων)

βασιλεύς (βασιλέων)

βασιλεύς (γερεαφόρος βασιλέων)

βασιλεύς (δούλη τῶν βασιλήων)

βασιλεύς (ἐρισθενεῖς βασιλεῖς)

βασιλεύς (κράτιστος)

βασιλεύς (µέγιστος τῶν β.)

βασιλεύς (Σιδονίων)

βασιλεύς (συνγενὴς βασιλέως)

βασιλεύς (τῶν Ἰώνων, Ἐφεσίων)

βασιλεύς (υἱὸς βασιλέων)

βασιλεύς (χώρα βασιλέως)

βασιλεύς in fine

βασιλεύς βασιλεῖς, οἱ

βασιλεύς βασιλέων

βασιλεύς βασίλισσα βασιλέων
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βασιλεύς ἐπιφανής

βασιλεύς ἔτος βασιλέως

βασιλεύς ἱερεὺς τῶν βασιλέων

βασιλεύς µέγας

βασιλεύς µέγας ἐπιφανής

βασιλεύς τῆς Ασίας

βασιλεύς τῆς Ἀσίας

βασιλεύς τῆς Συρίας

βασιλεύς: αἱ θυσίαι αἱ εἰθισµέναι ὑπὲρ τῶν βασιλέων

βασιλεύς: βασιλεὺς βασιλέων

βασιλεύς: βασιλεὺς βασιλέων µέγας

βασιλεύς: διατρίβων παρὰ τῷ βασιλεῖ

βασιλεύς: θυσίαι ὑπὲρ τῶν β.

βασιλεύς: µεγάλοι β.

βασιλεύς: µέγας

βασιλεύς: µέγας β.

βασιλεύς: νεικητὴς β.

βασιλεύς: ὁ εὐσεβέστατος καὶ ἀήττητος β.

βασιλεύς(6-9)

βασιλεύω

βασιλεύω (Athens)

βασιλεύω (Λυκίας)

βασιλεύω βασιλεύων, ὁ

βασιλεύω: βασιλευούσας Παρθένου

βασιλήα

βασιλήϊον

βασιλήϊος

βασιληίς

βασιληΐς

βασιληΐς: κώµη

βασίληον

βασίληον, τό

βασιλῇος

βασίληος

βασιλία

βασιλικά

βασιλικά, νοµίσµατα

βασιλικά, τά πρῶτος µετὰ τὰ ἱερὰ καὶ βασιλικά

βασιλική

βασιλικὴ χώρα

βασιλική, ἡ

βασιλική, ἡ (Ἀρέως)

βασιλική, ἡ (Ἰουλία)

βασιλικοὶ λαός

βασιλικόν

βασιλικόν, τό

βασιλικός

βασιλικός (ἀγρός)

βασιλικός (δεῖπνα)

βασιλικός (δικαστής)
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βασιλικός (δωρεά, γνῶσις)

βασιλικός (κουράτωρ, πρωτοσπαθάριος)

βασιλικός (ὅδοι βασιλικαί)

βασιλικός (οἶκος)

βασιλικός (πορφυραφορία)

βασιλικός (πρωτοσπαθάριος)

βασιλικός (σπαθάριος)

βασιλικός (στοά)

βασιλικός (ταµεῖον)

βασιλικός (τόπος--)

βασιλικός (χώρα)

βασιλικός βαλνίτωρ

βασιλικός γραφαί

βασιλικός δαίµων

βασιλικός δικαστής

βασιλικὸς δικαστής

βασιλικός καταχωρέω εἰς τὸ βασιλικόν

βασιλικός κοµµέρκια

βασιλικός κοµµερκιάριος

βασιλικός λαοί

βασιλικός ὁδός

βασιλικός οἶκος

βασιλικός ὀψίκιον

βασιλικός πορφυραφορία

βασιλικός πρωτοσπαθάριος

βασιλικός σακέλλιον

βασιλικός σπαθάριος

βασιλικός σπαθαροκανδιδᾶτος

βασιλικός στοά

βασιλικός στρατηγός

βασιλικός στράτωρ

βασιλικός ταµεῖον

βασιλικός τιµαί

βασιλικός τράπεζα

βασιλικός χώρα

βασιλικός ψῆφος

βασιλικός: ἁλεαί

βασιλικός: γαληνότης

βασιλικός: γραφαί

βασιλικός: δαίµονες

βασιλικός: δεῖπνα

βασιλικός: διατάξεις

βασιλικός: κώλυµα

βασιλικός: πρόνοια

βασιλικός: πύλη

βασιλικός: τέλη

βασιλικός: τιµή

βασιλικός: χώρα

βασιλικός/ή

βασιλικός/ή δικαστής

 145



βασιλικός/ή ὅρος

βασιλικός/ή χώρα

βασίλιον

βασιλίς

βασιλίς (Rome)

βασιλίς (πόλις)

βασιλίς (Ῥώµη)

Βασιλίς Ῥώµη

Βασιλὶς Ῥώµη

βασιλισκός

βασιλίσκος

βασιλίσκος βάσις

βασίλισσα

βασίλισσα (ἀδελφή)

βασίλισσα βασιλέων

βασιλισταί

βασιλιστής

βάσις

βασκαίνω

βασκαίνω: βασσκανθείς

βασκανία

βασκανίη

βάσκανος

βασκαύλης

βασκαύλιον

βασµ(ε)ίς

βάσµωσις

βᾶσσα

βασσία (ἐµ βασίεσσιν)

βαστάζω

βαστάζω: βαστάζοντες τὸν χρύσεον κόσµον

βατήρ

βατιάκη

βατιάκιον

βατός

βάτος

βατραχειοῦς

βατραχίς

βάττος

βαφεῖον (Φοινίκης)

βαφεύς

βαφῖον

βδάλλω: φείδοµαι ὁράσεως τέκνων βδαλλόντων

βδέλυγµα

βέβαιος

βέβαιος βεβαίως (καὶ παγίως)

βεβαιότατος

βεβαιόω

βεβαιόω βεβαιοῖ αὐτὸς ὁ ἀποδόµενος

βεβαίως (καὶ παγιώς)
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βεβαίως καὶ παγίως

βεβαίωσις

βεβαιωτάς

βεβαιωτήρ

βεβαιωτής

βειθυνιάρχης

βειθυνιαρχία

βεῖκος

βεΐκουλον (ἔπαρχος βεϊκούλων)

βείλοµαι: ὁ βειλόµενος

βείνηµα

βείνηµα: τυγχάνω βεινήµατος

βέκος

βέκουλον

βελίαρ

βελλέφηβος

βελόνη

βέλος

βέλος (καταπαλτικόν)

βέλος (τοξικόν)

βέλτιον, τό: ἐπὶ τὸ βέλτιον

βέλτιστα, τά

βέλτιστον (ἀπὸ παντὸς τοῦ βελτίστου)

βέλτιστον: ἐπὶ τῷ βελτίστῳ

βέλτιστος

βέλτιστος (ἀπὸ παντὸς τοῦ)

βέλτιστος (ἐπὶ παντὶ τῶν β.)

βέλτιστος βέλτιστη κατάσταση

βέλτιστος: πὸτ τὸ βέλτιστον

βέλτιστος: ποτὶ τὰ βέλτιστα

βελτίστου (µετὰ παντὸς τοῦ)

βελτίων

βελτίων ( I (βελτείω)

βελτίωσις

Βελχάνια

βένετα (φακτίω)

Βενέτοι

Βένετοι

Βένετοι, οἱ

Βένετοι/Βένετος

Βένετον, τό

βενέτος

βένετος

Βένετος οἱ Βένετοι

βενεφικιάριος

βενέω

βεννεύω

βέννος

Βερενίκη ἔπαρχος ἐπίτροπος ὅρους Βερενίκης

βέρνα(ς)
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βεστιάριον

βεστίτωρ

βηθ?

βηκικός: βηκικὰ πάθη

βῆκος

βῆλα, τά

βήληµα

βῆµα

βῆµα A

βηµατιστής

βηµοδίκιον, τό

βήξ

βῆσσα

βία

βίᾳ

βία (ὕδατος)

βιάζοµαι

βιάζω

βιάζω/βιάζοµαι

βίαια, τά

βιαιοθάνατος

βίαιος

βιαίως

βιάω

βιβλείδιον

βιβλίδιον

βιβλιοθήκη

βιβλιοθήκη (βυβλιοθήκα)

βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων

βιβλιοθήκη: ἱερώταται

βιβλιοθήκη: πατρία

βιβλίον

βιβλίον βιβλίου ἀνάθεσις

βιβλίον ἐκ βιβλίων

βιβλιοφύλαξ

βίβλος

βιβρώσκω

βιγουλων

βίδεοι

βιδεος

βίδεος

βίδιος (τὰ βίδια)

βιδυιος

βίη

βιθυνιαρχέω

βιθυνιάρχης

Βιθυνιάρχης

βιθυνίαρχος: χρυσοφορέων

βικαρία (ἀπὸ βικαρίας)

βικαρία ἀπὸ βικαρίας
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βικαριός

βικάριος

βικάριος (λαµπρότατος)

βίκτωρ

βίλλος

βίνδικτα, τά

βινδίκτων, διά

βινέω

βίνηµα

βινκας

βίνκας

βίνω

βιόκουρος

βιοκωλύτης

βιολόγος

βιόµοιρος

βίος

βίος (ἔρηµος)

βίος (ἔσχατος)

βίος (ὁ βίος ταῦτα)

βίος (ὁ--ταῦτα)

βίος (χῆρος)

βίος ἀπολείπω τὸν βίον

βίος βίου τάξις

βίος διά βίου

βίος διὰ βίου

βίος ἐκ τοῦ ἰδίου βίου

βίος ἐν τῷ καθ᾽ ἡµᾶς βίῳ

βίος ἐπὶ βίου

βίος καλῶς οἰκονοµέω τὸν βίον

βίος κατὰ βίον

βίος λύω βίον

βίος µεταλλάσσω τὸν βίον

βίος ὁ βίος ταῦτα

βίος ὀρθώτειρα βίου

βίος πέλαγος βίου

βίος τειµητὴς διὰ βίου

βίος ὕστατα βίου

βίος χρηστός

βίος: ἁδροδίαιτος

βίος: ἀθάνατος

βίος: βίον ἀνακτήσασθαι

βίος: διὰ βίου

βίος: εἰς τὸν βίον

βίος: ἐκτελέω

βίος: ἐν βίῳ

βίος: ἕξει χῆρον βίον

βίος: ἐπαινετός

βίος: ἱερέοµαι τὸν βίον

βίος: µεταλλάσσω τὸν β.
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βίος: οὐκέτι οὐδέν

βίος: πληρόω τὸν βίον

βίος: στήλην κήρυκα βίου

βίος: τέλος τοῦ βίου

βίος: τροφεύς διὰ β

βιοτά

βιοτεύω

βιοτή

βιοτή: φύλαξ βιοτῆς

βιότης

βιότοιος

βιοτός

βιότος

βίοτος

βίοτος: βιότοιο τελευταί

βίοτος: γεραρός

βίοτος: ἰλαρὸς

βίοτος: κοινὸν βιότου τέλος

βιοφθόρος

βιόω

βιόω (ἡδὺ βιώσας)

βιόω ἐβίωσε

βιόω καλῶς

βιόω: βιώσας καλῶς

βιόω: βιώσασα ἐν τῷ ἰουδαϊσµῷ

βιόω: καλῶς βιώσασα

βίρος

βίσωµο

βίσωµος

βιωτικός (ἀγορά)

βλάβα

βλαβερός: βλαβερὰν χεῖρα προσάγω

βλάβη

βλάβη δίκη βλάβης

βλάβη ἐπὶ βλάβει πράσσω

βλάβη ἐπὶ βλάβηι

βλαπτικός

βλάπτω

βλάσταµα

βλαστάνω

βλαστάνω: ἐκ γαίας βλαστών

βλαστάνω: ἐκ γῆς βλαστών

βλάστηµα

βλαστός

βλάστω

βλασφηµέω

βλάττη

βλέθρον

βλέθρον (═ πλέθρον)

βλέπω
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βλέπω (σὸν βλέπεις)

βλέπω βλέπε (τὰ πάντα)

βλέπω βλέπε (τὸ τέλος)

βλέπω βλέπεις τὸ τέλος

βλέπω ὃ βλέπεις

βλέφαρον, τό

βλέψις

βλῆµα

βληχρός

βλώσκω

βλώσκω (ἔµολεν)

βλώσκω (µωλίων)

βοάθεια

βοαθέω

βοάθοος

βοαθός

βόαθος

βοάρσιον

βόαρχος

βοάω

βοεθέω

βοεῖον

βόειος

βοέω

βοή

βοήθεια

βοηθέω

βοηθέω καὶ κατὰ γᾶ καὶ κατὰ θάλαθθαν

βοηθέω καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσα

βοήθηµα

βοηθός

βοηθός (═ 'adiutor')

βοηθός: ὀφφικίου ἡγεµόνος

βοηροσίη

βόθρος

βοίδιον

βοΐδιον

βοιωταρχέω

βοιωτάρχέω

Βοιωτάρχης

βοιωτάρχης

βοιωταρχίω

Βοιώταρχος

βοκολέω

βολά

βόλαρχος

βολεός

βολεύω

βολέω

βολή
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βολὴ δηµοσίη

βόλιβος

βολίζω

βολιµάριος

βόλιµον, τό

βόλιµος

βολλά

βόλλα

βόλλα: ἴρα β.

βολλεύοµαι

βολλευτήριον

βόλος

βόλυβδος

βόλυµος

βόµβος

βοµβύκινος

βορᾶθεν

βορᾶς

βόρε(ι)ος

βορέας

βόρειος

βορρᾶθεν

βόρραθεν

βοσκέω

βοσκή

βόσκηµα

βόσκω

βόσκω D

βόσχεω

βοτάνη

βοτεῖον

βοτήρ

βοτηρίδι(ο)ν

βοτόν

βοτόν, τό

βότρυς

βότρυς τµηθεὶς ἠΰτε βότρυς

βοῦα

βουαγός

βουβάλια

βουβάλιον

Βουβάστια, τά

βουβῆτις

βουβλάρις

Βούδ(ε)ια, τά

Βουζύγης

βουκόλια, τά

βουκόλος

βούκολος

βουκόλος (κοινόν)
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βουκόλος(3)

βουκοµέω

βουκονιστήριον

βουκόπος

βουλά

βουλά βουλᾶς γνώµα

βουλά ἡ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ἀπόλλωνος

βουλά ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου

βουλά: ἁγεµὼν βουλᾶς

βουλά: γραµµατεὺς βουλᾶς καὶ δάµου

βουλά: πρόεδρος βουλᾶς

βουλαί, αἱ

βουλαρχέω

βουλάρχης

βουλαρχία

βουλάρχος

βούλαρχος

βουλαυτής

βουλεῖον

βουλετήριον

βούλευµα

βουλεύοµαι

βούλευσις

βουλευτ-

βουλευτάς

βουλευτεία

βουλευτήρ

βουλευτήριον

βουλευτήριον, τό

βουλευτής

βουλευτής (ἀρχιατρός)

βουλευτής (αὐγουστάλιος)

βουλευτής (εἷς τῶν ἀρίστων--)

βουλευτής (ναύκληρος)

βουλευτής (οὐετρανός)

βουλευτής (προῖκα)

βουλευτής B

βουλευτής ἄριστοι βουλευταί

βουλευτής ΙΙ.

βουλευτής παντάρχων

βουλευτὴς παντάρχων

βουλευτής: θερινοὶ β.

βουλευτής: οἱ ἐξ ἀρίστων ἐπιλελέγµενοι

βουλευτής: οἱ ἐπιλεγέντες

βουλευτής: οἱ πρῶτοι

βουλευτικόν (τάγµα)

βουλευτικός

βουλευτικός (πρᾶγµα)

βουλευτικός (τάγµα)

βουλευτικός (τειµή)
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βουλευτικός (τιµαί)

βουλευτικός ἀρχή

βουλευτικός: ἀρχαὶ βουλευτικαί

βουλευτικός: τάγµα

βουλευτικός: τάγµα βουλευτικόν

βουλευτικός: τιµή

βουλεύω

βουλεύω/βουλεύοµαι

βουλεύω/βουλεύοµαι (κοινᾶι)

βουλεύω/οµαι

βουλεύω/οµαι (βολλεύοµαι)

βουλή

βουλή (funds of)

βουλή (or -ά)

βουλή (or -ά) (b).

βουλή (or -ά) (b). Right Face

βουλή (or -ά) and δῆµος

βουλή (or -ά) and ἐκκλησία

βουλή (or -ά) γραµµατεύς

βουλή (or -ά) εἰσηγησαµένης τῆς βουλῆς

βουλή (or -ά) ἐκλεχθεὶς εἰς τὴν βουλήν

βουλή (or -ά) ἡ κρατίστη Κλαυδία

βουλή (or -ά) ἱερά

βουλή (or -ά) ἱερωτάτη

βουλή (or -ά) καινή

βουλή (or -ά) πρόεδρος

βουλή (or -ά) στεφανῶσαι ἐπί τε τᾶς βουλᾶς καὶ τᾶς ἐκκλασίας

βουλή (βουλῆς πρείγιστος)

βουλή (γραµµατεὺς τῆς--)

βουλή (δηµοσίη, τῶν γερόντων)

βουλή (δηµοσίη)

βουλή (ἐν βουλαῖσιν ἄριστος)

βουλή (ἡ ἐν Ἀρείωι Πάγωι)

βουλή (ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου)

βουλή (ἡ ἐξ Ἀρήου πάγου)

βουλή (ἡ ἱερά)

βουλή (προτέρη, ὑστέρη)

βουλή (τῶν πεντακοσίων)

βουλή A.1, B.1

βουλή I/II

βουλή ἄνευ τῆς βουλῆς

βουλή Ἀρε(ι)οπαγειτῶν

βουλή Ἀρείου Πάγου

βουλή γραµµατεύς

βουλή γραµµατεὺς βουλῆς

βουλή γραµµατεὺς βουλῆς καὶ δήµου

βουλή γραµµατεὺς τῆς βουλῆς

βουλή δηµοσία

βουλή δηµοσίᾳ βουλῇ

βουλή διασκέδασον τὰς βουλὰς αὐτῶν
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βουλή δόγµα δεκουριώνων βουλῆς

βουλή ἐξ Ἀρείου Πάγου

βουλή ἔπειµι ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον

βουλή ἔσοδος ἐπὶ τὴν βουλήν

βουλή ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλήν

βουλή ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον

βουλή ἱερά

βουλή ἱερὰ

βουλή ἱερωτάτη

βουλή κῆρυξ βουλῆς

βουλή κῆρυξ βουλῆς καὶ δήµου

βουλή κοινή δηµοσία

βουλή κρατίστη

βουλή λαµπρά

βουλή µήτηρ βουλῆς

βουλή νεωκόρος

βουλή πατὴρ βουλῆς

βουλή πρόεδρος βουλῆς

βουλή σεµνοτάτη τῶν Φʹ

βουλὴ τῶν ἑξακόσιοι

βουλή τῶν ἑξακοσίων

βουλὴ τῶν πεντακόσιοι

βουλή τῶν πεντακοσίων

βουλή τῶν Φʹ

βουλή τῶν Χʹ

βουλή υἱὸς βουλῆς

βουλή υἱὸς τῆς βουλῆς

βουλή φιλοσέβαστος

βουλή: β(ουλῆς) δ(ήµου) δ(όγµατι)

βουλή: βουλῆς ἄνγελος

βουλή: γνώµη τῆς βουλῆς

βουλή: γραµµατεὺς β.

βουλή: γραµµατεὺς τῆς βουλῆς

βουλή: δόγµα βουλῆς

βουλή: ἔδοξεν τῇ β . καὶ τῷ δήµῳ

βουλή: ἐξ Ἀρείου Πάγου

βουλή: ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλή

βουλή: ἑξακοσίων

βουλή: ἱερά

βουλή: ἱερὰ βουλή

βουλή: ἱερωτάτη Ἀρεοπαγειτῶν β.

βουλή: ἱερωτάτη β.

βουλή: κρατίστη

βουλή: Ὀλυµπική

βουλή: ὅρος τῆς βουλῆς

βουλή: σεµνοτάτη

βουλή: φιλοσέβαστος

βουλή: χειµερινή

βουλή: ψήφισµα βουλῆς

βούλησις
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βούλησις (θεία)

βουλῖον

βουλογράφος

βούλοµαι

βούλοµαι ὁ βουλόµενος

βούλοµαι ὁ βωλόµενος

βούλοµαι: ὁ βολόµενος

βούλοµαι: ὁ βουλόµενος

βουλόµενος, ὁ

βουλοφύλαξ

βουνός

βουπάλινος

βουρδών

βουρδωνάριος

βουριχᾶς

βούς

βοῦς

βοῦς (ἀγελαία)

βοῦς (ὑπὲρ βοῶν)

βοῦς κατὰ βοός καὶ θρεµάτων

βοῦς: χρυσόκερως

βούστασις

βουτρέφω

βουτροφέω

βουτροφία

βουτρόφος

βούτυρος

βοών

Βοώτης

βρ(ε)ίθω

βραβεῖον

βραβεύς

βραβευτής

βραβεύω

βραδέως (γράφειν)

βραδύνω

βραδύς

βρακάριος

βράκια

βραχίων: ὑψηλός

βραχύ

βραχύς

βραχύτατος: καιρός

βρέβιον

βρέβιον: τὰ ὑποτεταγµένα βρέβια

βρείθω

βρεκάριος

βρέτας

βρέφος

βρέφος δεκαµηνιαῖον ἐκφέρω εἰς φῶς
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βρέφος, τό

βρέχω

βρία

βριαρός

βριθυεργός

βρίθω

βρίκον, τό

βριµώδης

Βριτοµάρτια, τά

Βριτυµάρτια, τά

βροντέω

βροντή

βρόσις

βρότειος

βρότειος: τέχναι

βρότεος

βροτολοιγός

βροτός

βροτός πάντων τυχὼν τῶν βροτοῖσιν ἡδέων

βροτός: αἱ βροτάων τύχαι

βροτοφθόρος

βροῦκος

βροχή

βρύω

βρῶµα

βρώσιµος

βύβλινος

βυβλιοθήκα

βυβλιοθήκη

βυβλίον

βυβλίον (δηµόσιον)

βυβλιοφυλακικός

βυβλιοφύλαξ

βύβλις

βύβλον

βύβλος

βύβλος (ἱερὰ β.)

βυδός

βυθός

βυκανιστήριον

βύρσα

βυρσεύς

βύρση

βυρσοδέψιον, τό

βύσσινος

βύσσος

βύστας

βωάω

βωλά

βωλεύω
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βωλή

βωλογράφος

βωλοκοπέω

βώλοµαι λευκά

βώλοµαι ὁ βωλόµενος

βῶλος

βωµικός (ἔργον, οἶκος)

βωµικός (µνηµεῖον)

βωµίς

βωµισκός

βωµίσκος

βωµός

βωµόσπειρον

Βωρφορβαβαρβορβαβαρφορβαβορβορβαιη etc.

γ(ε)ιτνία

γ(ε)ίτων

γᾶ

γᾶ (ὠνία--)

γᾶ δαµοσία

γᾶ Δελφίς

γᾶ ἔγκτησις γᾶς

γᾶ ἔνκτασις γᾶς καὶ οἰκίας

γᾶ ἐνωνά γᾶς κὴ ϝυκίας

γᾶ ἔππασις γᾶς κὴ ϝυκίας

γᾶ ἱερά

γᾶ κατὰ γᾶν

γᾶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν

γᾶ νέων

γᾶ: δαµεύω

γᾶ: ἔγκτησις γᾶς

γᾶ: ἔµπασις γᾶς καὶ οἰκίας

γᾶ: ἔχω γ.

γᾶ: κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν

γᾶ: ὅσας γᾶς ἄρχοντι

γαδά

γαεργός

γάζα

γάζα ἐκ τῶν βασιλικῶν γαζῶν

γάζος

γαῖα

γαῖα (κουφή)

γαῖα ἔχοις ἐλαφράν

γαῖα: ἐκ γαίας βλαστών

γαῖα: ἔσχατα γαίης

γαῖα: κούφη

γαιεών

γαίη

γαίη (µήτηρ γ.)

γάϊνος

γάϊος
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γαιοῦχος

γαῖσος

γαιών

γάλα

γάλα: θαρελοῖο γάλακτος

Γαλατάρχης

γαλεάριος

γαλή

γαλήνη

γαληνός

γαληνότης

Γαλλιήνια (Οὐαλεριανἀ--Διονύσια Πύθια, Καπετώλια)

γάλως

γαµ(β)ρός

γαµβρεός

γαµβρός

γαµέοµαι

γαµετή

γαµέτη

γαµετή, ἡ

γαµετή: κουριδία

γαµέτης

γαµέτρας

γαµέω

γαµέω/γαµέοµαι

γαµήλιος

γαµήλιος (µέλος)

γαµητή

γαµήτη

γαµητή, ἡ

γαµικός

γαµόροι

γαµόρος

γάµορος

γάµος

γάµος (νόµιµος)

γάµος: γάµοιο ἔθος

γαµρός

γανβρός

γαννετή, ἡ (═ γαµετή)

γάνος

γάνωσις

γαοδίκης

γαοργέω

γαρελάης

γαρέλαιον

γάρον

γαροπώλης

γάρος

γάρος (═ garum)
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γάρος καὶ ἔλαιον

γάρφω (γράφω)

γαστήρ

γάστηρ

γάστρα

γαστριµάργα

γαστρόπτης

γαῦλος

γαυριόω

γαῦρος

γαυρόω

γαυρύνοµαι

γαυσαπάριος

γαωργέω

γέα

γέαι, αἱ

γεγαµηκότες, οἱ

γεγράβαται

γεήπονος

γεία

γείνοµαι

γεισηπόδισµα

γεισήπους

γεῖσον

γειτ(ο)νίασις

γειτνία

γειτνίασις

γειτνιάω

γειτονεύω

γειτονία

γειτονιάρχης

γειτονίασις

γειτοσύνη

γείτων

γείτων: θάνατος

γέλασον

γελάω

γελε

Γελοίαστοι

γελοῖος

γέλως

Γελωτοποιοί

γελωτοποιός

γεµίζω

γέµω

γέµω (γέµ(ε)ι)

γέν(ε)ι, Μακεδονικόν

γέν(ε)ιον

γενάµενος

γενεά
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γενεά: ἐπὶ τρεῖς γενεάς

γενεαλογία

γενεή

γενεή χρυσείη

γενέθλη

γενέθλια

γενέθλια (τοῦ βασιλέως)

γενέθλια: τῆς βασιλίσσης

γενέθλια: τοῦ βασιλεώς

γενέθλιος

γενέθλιος (ἡµέρα)

γενέθλιος ἡµέρα

γενέθλιος: ἔµµηνος

γενέθλιος: ἡµέρα

γενειά

γενειάζω

γένειον

γενέσια

γενέσια, τά

γενέσιος

γενέσιος (ἡµέρα)

γένεσις

γένεσις (κατά γένεσιν)

γενέτ(ε)ιρα

γενέτας

γενετή

γενετήρ

γενέτηρ

γενέτης

γενετώρ

γενέτωρ

γένηµα

γένηµα, τό

γενήµατα, τά

γενητός

γενιά

γενία

γενικός

γενικός ἐπίτροπος

γενικός κοµµερκιάριος

γενικός λογοθέτης

γενικῶς

γενναίος

γενναῖος

γενναιότατος

γενναιότατος: στρατιῶται

γενναιότατος: συνστρατιῶται

γεννάοµαι

γεννάω

γεννάω/γεννάοµαι
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γεννάω/γεννάοµαι γεννηθέντες, οἱ

γεννάω/οµαι

γεννεά

γέννη

γέννηµα

γεννῆται

γεννητός

γεννικός

γενόµενος

γενόµενος (γενάµενος)

γένος

γένος (γ. Ναβας)

γένος (διὰ γένους)

γένος (µαρµαραρίων)

γένος (πρωτεῦον)

γένος (πρῶτον)

γένος (Σεβαστοῦ)

γένος (τὸ ἴδιον)

γένος (τὸ πρῶτον)

γένος ἀνθρώπων

γένος ἀπελευθέρων

γένος ἀρχαῖον

γένος γένει

γένος γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε καὶ 
γένους δεσπότης

γένος διὰ γένους

γένος ἐκ τοῦ πρώτου γένους

γένος Ἑλληνικόν

γένος ἔνδοξον

γένος ἱερεὺς διὰ γένους

γένος κατὰ γένος

γένος κτιστικόν

γένος λυκιαρχικόν

γένος οἱ ἔγγιστα γένους

γένος Περσικόν

γένος πρῶτον

γένος τῶν Σεβαστός/Σεβαστοί

γένος τῶν Σεβαστῶν

γένος: γένει δηµόπρατος

γένος: γένους ἐκ τοῦ πρώτου

γένος: διὰ γένους

γένος: ἔξωθεν τοῦ γένους

γένος: κατὰ γ.

γένος: ξυνὸν γένος

γένος: Σεβαστόν

γένος: χωρὶς τῶν ἐκ τοῦ γένους

γέντη

γεντης

γεντίλιοι ἰωνίορες

γεντίλιος
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γέντον

γεοµετρής

γεουχικός καρπός

γεοῦχοι

γεοῦχος

γεράζω

γεραιοί

γεραιοί, οἱ

γεραιός

γεραιός γεραίτατος, ὁ

γεραιός: σύστηµα τῶν γ.

γεραιότεροι, οἱ

γεραίρω

γεραίτερος

γέρανος

γεραρός

γεραρός (σύνοδος)

γεραρός: βίοτος

γέρας

γέρας (θανόντων)

γεράσµιος

γέρδι(ο)ς

γερδιακός

γέρδιος

γερεαφόρος

γερεαφόρος (γ. βασιλέων)

γέρην

γερηφόρος

Γερµανίκεια

Γερµανίκεια, τά

γερο(ντο)κοµεῖον

γεροκοµῖον

γεροντεία

γέροντες

γεροντεύω

γερόντικον

γεροντικὸν σύστηµα

γεροντικός

γεροντικός σύστηµα

γέροντων, βουλὴ τῶν

γερουσία

γερουσία (Ἁδριανή)

γερουσία (ἱερά)

γερουσία (υἱός--)

γερουσία γυµνασίαρχος γερουσίας

γερουσία ἱερά

γερουσία µήτηρ γερουσίας

γερουσία προστάτης γερουσίας

γερουσία υἱὸς γερουσίας

γερουσία: γερουσίας ταµεῖον
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γερουσία: γυµνασίαρχος τῆς γερουσίας

γερουσία: δευτέρα

γερουσία: ἱερά

γερουσία: τοῦ Μεγάλου Συνεργίου

γερουσία: τῶν Μεγαλοπυλειτῶν

γερουσία: τῶν Τετραπωλειτῶν

γερουσιακός (γυµνάσιον)

γερουσιακός χρήµατα

γερουσιαρχέω

γερουσιάρχης

γερουσίαρχος

γερουσιαστής

γέρρα

γέρρα (οr γέρρον)

γέρρον

γερώhιον

γέρων

γέρων (ἱεροὶ γέροντες)

γέρων οἱ τᾶς Οὐπησίας ἱεροὶ γέροντες

γέρων συνέδριον γερόντων

Γέτεια, τά (Ἀντώνηα--Ὀλύµπια)

γεῦµα

γευµατηρός

γευµατικός

γεύοµαι

γεύοµαι: ῥοῦ γεῦσαι

γεύω

γεύω/οµαι

γέφυρα

γεωδότης

γεωκτεῖτοι, οἱ

γεωµετρέω

γεωµέτρης

γεωµόρος

γεωµόρος (τέχνη)

γεωπονία

γεωπονίη

γεωπονικός (πῆχυς)

γεωπόνος

γεωργέω

γεωργέω γεωργεῦντες, οἱ

γεωργία

γεωργία γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς ἀνθρώπων γένους δεσπότης

γεωργία γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε 
καὶ γένους δεσπότης

γεωργία ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

γεωργία πατρώιη

γεωργία τίθηµι ὑπὸ γῆν

γεωργία ὑπὸ γῇ

γεωργική, ἡ
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γεωργικός

γεωργός

γεωργός (and ἰητήρ)

γεωργοῦντες, οἱ

γεωρύχια,τά

γεωρυχικός

γῆ

γῆ (βασιλική)

γῆ (δηµοσία)

γῆ (δηµοσίη)

γῆ (ἱερά, δηµοσία, ἀπότοµα, βασιλική, κληρουχική, πολιτική, 
ἰδιόκτητος, ἐωνηµένη)

γῆ (κατὰ γ.)

γῆ (ὀρεινή)

γῆ (πατρίη)

γῆ (πατρῷα)

γῆ (Σειραϊκή)

γῆ B

γῆ αὐτοκράτωρ γῆς καὶ θαλάσσης

γῆ βασιλική, πολιτική

γῆ γῆ κατέχει

γῆ γῆς καὶ θαλάσσης αὐτοκράτωρ

γῆ γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

γῆ γῆς καὶ θαλάσσης ἐπόπτης

γῆ γῆς καὶ θαλάσσης κύριος

γῆ διαδίδωµι

γῆ ἔγκτησις γῆς

γῆ ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

γῆ ἐν γῇ

γῆ ἔνκτησις γῆς καὶ οἰκίας

γῆ ἐπιφανὴς θεὸς γῆς καὶ θαλάσσης

γῆ ἱερά

γῆ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν

γῆ κατὰ γῆν

γῆ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν

γῆ κόλποι γῆς

γῆ κύριος γῆς καὶ θαλάσσης

γῆ µήτε γῆ καρπὸν δοίη

γῆ ὁ γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

γῆ οὐρανός, γῆ, θάλαττα καρπὸν µὴ ἐνέγκαιτο

γῆ Σαλαµεινία

γῆ συµµαχία καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασαν

γῆ φευγέτω τὴν γῆν

γῆ: ἀρόσιµος

γῆ: αὐτοκράτωρ γῆς καὶ θαλάσσης

γῆ: γῆς ἔγκτησις καὶ οἰκίας

γῆ: ἔγκτησις γῆς

γῆ: ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

γῆ: ἐκ γῆς βλαστών

γῆ: καινή
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γῆ: καρπὸς γ.

γῆ: κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν

γῆ: κατέχει

γῆ: κοιναὶ γ.

γῆ: µήτε γῆ µήτε θάλασσα δέξαιτο

γῆ: τίµηµα γῆς

γῆ: ψιλή

γήδιον, τό

γηθέω

γηθοσύνη

γηµόριον

γηοῦχος

γήπεδον

γηραιός

γηραλέος

γηράλεος

γήραος οὑδός

γήρας

γῆρας

γῆρας: πολιόν

γηράσκω

γηράω

γηροβοσκέω

γηροκοµέω

γηροκοµία

γηροκόµος

γηροτροφέω

γηροτροφία

γῆρυς

γῆς καὶ θάλασσα δεσπότης

γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

γί(γ)νώσκω

γίγνοµαι

γίγνοµαι γεγονός

γίγνοµαι γεγόνως (γραµµατεύς)

γίγνοµαι γεναµένη γυνή

γίγνοµαι γενάµενος/γεναµένη

γίγνοµαι γενάµενος/η

γίγνοµαι γενόµενος

γίγνοµαι γενόµενος/γενοµένη

γίγνοµαι γιγνόµενον, τὸ

γίγνοµαι ἐγένετο τὸ πᾶν ἔργον

γίγνοµαι ἐν ᾖ ἡµέρᾳ ἐγένετο

γίγνοµαι εὐεργέτης καὶ σωτὴρ γενηθείς

γίγνοµαι ἤµην, ἐγενόµην, οὔκ εἰµι, οὐ µέλει µοι

γίγνοµαι οἱ πρὸ αὐτοῦ γεγονότες

γίγνοµαι τὸ γιγνόµενον

γίγνοµαι τὸ γινόµενον

γίγνοµαι τοῦτο γενήσεται

γίγνοµαι φυλῆς
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γίγνοµαι ψήφισµα γεγενηµένον

γίγνοµαι, γενόµενος

γίγνοµαι, ἐγένετο ἡ καταρχὴ τοῦ κτίσµατος

γίγνοµαι, ἐγένετο τὸ ἔργον

γίγνοµαι, ἐν ἧι γέγονεν

γίγνοµαι, καὶ τοῦτο τὸ ἔργον ἐγένετο

γίγνοµαι, τὸ γενόµενον

γίγνοµαι, τοῦτο γεγονός ἐστιν

γίγνοµαι: αἱ γινοµέναι πρόσοδοι

γίγνοµαι: ζηλωτής

γίγνοµαι: οἱ γεγενηµένοι

γίγνοµαι: τὰ γιγνόµενα δηνάρια

γίγνοµαι.5, 7

γιγνώσκω

γιγνώσκω γνῶθι

γιγνώσκω γνῶθι σαυτόν

γιγνώσκω ἐγνωσµένος (τοῖς Σεβάστοις)

γιγνώσκω: ἔγνωµες

γιγνώσκω: σαυτὸν γνῶθι

γίνοµαι

γῖνος

γίς

γιτνέω

γίτων

γλαθία

γλακτοπαγής

γλαυκάνεα

γλαυκάνεα, τά

γλαύκινος

γλαύκινος ἔλαιον

γλαυκός

γλαῦξ

γλευκόποτος

γλεῦκος

γλοιός

γλουθρός

γλουθροῦς

γλουτρός

γλύ(µ)µα, τό

γλυκαίνω

γλυκελαῖος

γλυκερά

γλυκερός

γλυκερός γλυκερή εὖνις

γλυκερός: γλυκερὴ φωνή

γλυκερός: µήτηρ

γλυκερός?

γλυκερώτερος

γλυκέως

γλυκίζω
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γλύκιος

γλυκισµός

γλυκύθυµος

γλυκύνους

γλυκύς

γλυκύς (οἶνος ?)

γλυκύς γλυκύτατος

γλυκύς: φέγγος

γλυκυτάτη

γλυκυτάτη καὶ φιλότεκνος µήτηρ

γλυκύτατος

γλυκύτατος ἀνήρ

γλυκύτατος γονεῖς

γλυκύτατος γυνή

γλυκύτατος θυγάτηρ

γλυκύτατος µήτηρ

γλυκύτατος πατρίς

γλυκύτατος συµβίος

γλυκύτατος: ἀνήρ

γλυκύτατος: µήτηρ

γλυκύτατος: πατρίς

γλυκύτατος: τέκνον

γλυκύτατος/η

γλυκύτατος/τη

γλυκύτερος

γλυκύτης

γλύπτης

γλυπτός

γλύπτω

γλύφανος

γλυφερός

γλυφεύς

γλυφευτής

γλυφή

γλύφω

γλῶσ(σ)α

γλῶσσα

γλώσση

γλωσσοκόµον

γλωσσόκοµον

γλωσσόκοµος (or -ov)

γλῶττα

γλωττοτόµον

γνάθος

γναφεῖον

γναφεύς

γναφεύς: εὐτελές συνεργίον τῶν γναφέων

γναφικός

γνέσιος

γνήσιος
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γνήσιος (γνίσιον τέκνον)

γνήσιος (παῖς)

γνήσιος (φίλοι)

γνήσιος γνήσιον τέκνον

γνήσιος: ἀδελφός

γνήσιος: γαµετή

γνήσιος: γνησία γαµετή

γνησιότης

γνησίως

γνησιώτατα

γνύθος

γνώµα

γνώµα (βουλᾶς)

γνώµα, στραταγῶν

γνώµα/-η

γνώµα/-η (γνώµην ξυµβάλλεσθαι)

γνώµη

γνώµη (γνώµα)

γνώµη (πρυτανέων)

γνώµη ἀγορεύω γνώµην

γνώµη ἀποφαίνω

γνώµη γνώµην ξυµβάλλεσθαι

γνώµη γνώµην ξυµβάλλοµαι

γνώµη γονέων

γνώµη ἐπιµηνίων

γνώµη προέδρων

γνώµη πρυτάνεων γνώµη

γνώµη στρατηγῶν

γνώµη υεἱοῦ

γνώµη: Ἀθηναίων

γνώµη: ἄνευ τῆς γνώµης

γνώµη: ἀποφαίνω

γνώµη: ἀρχόντων

γνώµη: βολῆς γ.

γνώµη: βουλῆς

γνώµη: γ. ἀρχόντων

γνώµη: γ. πρυτάνεων

γνώµη: εἰσηγοῦµαι γνώµην

γνώµη: θεῶν

γνώµη: κατὰ γ.

γνώµη: λέγω γνώµην

γνώµη: προστατῶν

γνώµη: πρυτανίων

γνώµη: στρατηγῶν

γνωµονικός

γνωµοσύνη

γνώµων

γνωρίζω

γνώριµος

γνώρισµα
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γνωσία

γνῶσις

γνῶσις (βασιλική)

γνωστός

γνωτή

γνωτός

γογγύλος

γογγύλος (λίθος, ξύλον)

γοµάριον

γόµος

γόµου (οἱ ἀπὸ τοῦ--)

γοµόω

γοµφεύω

γόµφος

γοµφόω

γονεία

γονεῖς

γονεύς

γονεύς: γονέων πρότερον

γονή

γονή: τέκνοιο γ.

γονία

γονικός

γονίλυπος

γόνιµα, τά

γόνιµος

γόνος

γόνος: παίδων

γόνυ

γόνυ, τὸ

γόος

Γοργίεια

γοργίειος

γοργός

γόργος

γόργυρα

Γορδιάνεια (Ἀττάλεια)

Γορδιανῆα Ἀτταλῆα

γουβᾶς

γούββα

γουνάριος

γουνηκῖος

γουνιαῖος

γουνός

γούνυ

γρα(µ)µατεύω

γραβεο͂ν (═ γραφεῖον)

γραδικόν

γραδικός

γράδος
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γράθµα

γράθµατα

γραικιστής

γραµµ--

γράµµα

γράµµα ἀρχαῖα

γράµµα γράµµατα

γράµµα δηµόσια

γράµµα ἐπὶ τῆς πίστεως γραµµάτων

γράµµα θεῖα γράµµατα

γράµµα µέσον

γράµµα σοφὰ γράµµατα Μουσῶν

γράµµα στήλην καὶ γράµµατα τίθηµι

γράµµα, τό

γράµµα, τό γράµµατα µὴ εἰδέναι

γράµµα, τό γράµµατα µὴ ἐπίστασθαι

γράµµα, τό γράµµατα, τά

γράµµα, τό γράµµατα, τά (τοῦ Πυθίου)

γράµµα: γράµµατα Καίσαρος

γράµµα: γράµµατα κασσιτέρωι κεκολαµµένα

γράµµα: δαµόσια γράµµατα

γράµµα: δηµόσια γράµµατα

γράµµα: ἱερὰ γράµµατα

γράµµα: µέσον

γράµµα: τυπόω τὰ γράµµατα

γραµµάρια, τά

γραµµάριον

γραµµατ(ε)ίδιον

γράµµατα

γράµµατα (δηµόσια)

γράµµατα (ἱερά)

γράµµατα (µνηµονικά)

γράµµατα (τὰ µνηµονικά)

γράµµατα (τῆς πόλεως)

γράµµατα, (φοινικικά)

γράµµατα, τά

γράµµατα, τά (ἀρχαῖα)

γράµµατα, τά (δηµόσια)

γράµµατα, τά (ἐν γ. ἅµιλλα)

γράµµατα, τά ἐγχώρια

γράµµατα, τά ἑλληνικὰ

γράµµατα, τά ἱερὰ

γραµµατεία

γραµµατεία: τῆς βουλῆς

γραµµατείδιον

γραµµατεῖον

γραµµάτειον

γραµµατεῖον: ληξιαρχικὸν γραµµατεῖον

γραµµατεύς

γραµµατεύς (δήµου)
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γραµµατεύς (ἰατρῶν)

γραµµατεύς (ξυστοῦ)

γραµµατεύς (τῆς βουλῆς)

γραµµατεύς (τῆς πόλεως)

γραµµατεύς (τοῦ) δήµου

γραµµατεύς (τῶν ἱεροµνηµόνων)

γραµµατεύς Ἀµφικτυόνων

γραµµατεύς ἄρχων

γραµµατεύς βουλᾶς

γραµµατεύς βουλᾶς/βουλῆς

γραµµατεύς βουλευτῶν

γραµµατεύς βουλῆς

γραµµατεύς βουλῆς καὶ δήµου

γραµµατεύς γεγόνως

γραµµατεύς δαµόσιος

γραµµατεύς δήµου

γραµµατεύς ἔθνους

γραµµατεύς ἐν ἐφήβοις

γραµµατεύς κατὰ πρυτανείαν

γραµµατεύς Λυκίων τοῦ κοινοῦ

γραµµατεύς ναῶν τῶν ἐν Ἀσίᾳ

γραµµατεύς ξυστοῦ

γραµµατεύς ὁ κατὰ πρυτανείαν

γραµµατεύς συνέδρων

γραµµατεύς συντάξεως

γραµµατεύς τῆς βουλῆς

γραµµατεύς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήµου

γραµµατεὺς τοῦ δῆµος

γραµµατεύς τοῦ δήµου

γραµµατεύς τῶν ἱεροµνηµόνων

γραµµατεύς τῶν ἱππάρχων

γραµµατεύς τῶν µαστρῶν

γραµµατεύς τῶν στρατηγῶν

γραµµατεύς χρεωφυλάκων

γραµµατεύς: Ἀµφικτυόνων

γραµµατεύς: ἀξιολογώτατος

γραµµατεύς: ἀποθήκης ἀρωµατικῆς

γραµµατεύς: βόλλας

γραµµατεύς: βουλᾶς καὶ δάµου

γραµµατεύς: βουλῆς

γραµµατεύς: δάµου

γραµµατεύς: δήµου

γραµµατεύς: ἱερέως

γραµµατεύς: κατὰ πρυτανείαν

γραµµατεύς: κληρωτός

γραµµατεύς: κληρωτὸς γ.

γραµµατεύς: Λυκίων

γραµµατεύς: Λυκίων ἔθνους

γραµµατεύς: µαστρῶν

γραµµατεύς: νήπιος
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γραµµατεύς: ξυστοῦ

γραµµατεύς: παραλήµψεως

γραµµατεύς: πόλεως

γραµµατεύς: συνέδρων

γραµµατεύς: τοῦ δήµου

γραµµατεύς: φυλῆς

γραµµατεύω

γραµµατεύω (b).

γραµµατεύω (b). (τοῦ δήµου)

γραµµατεύω (τοῦ δήµου)

γραµµατεύω τῆς πόλις

γραµµατῆον

γραµµατίδδω

γραµµατίζω

γραµµατίζω: γραµµατίδδω

γραµµατικός

γραµµατικός (µελέτη)

γραµµατικός (τέχνη)

γραµµατικός: ἔπος

γραµµατικός: σοφιστὴς γραµµατικῶν λόγων

γραµµατιστάς

γραµµατιστής

γραµµατοδιδάσκαλος

γραµµατοθήκη

γραµµατοφυλακ(ε)ῖον

γραµµατοφυλακεῖον

γραµµατοφυλακῖον

γραµµατοφυλάκιον

γραµµατοφυλάκιον (ὁ ἐπὶ τοῦ γρ.)

γραµµατοφυλάκιον: δαµόσιον

γραµµατοφυλακῖον: δηµόσιον

γραµµατοφύλαξ

γραµµή

γραµµικός

γραπτή, εἰκών

γραπτόν

γραπτός

γραπτός (εἰκών)

γραπτός (ψηφίς)

γραπτός εἰκών

γραπτός εἰκών (ἐπίχρυσος)

γραπτός εἰκὼν γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ

γραπτός: γραπτὴ εἰκὼν ἐν ὅπλωι

γραπτός: γραπτὴ εἰκών ἐπίχρυσος

γραπτός: εἰκών

γραπτός: εἰκὼν ἐν ἀσπιδήοις

γρασταπατις

γραῦς

γραφ(ε)ῖον

γραφά
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γραφά: ἀναιρέω γραφὰν

γραφαί, βασιλικαί

γραφεῖον

γραφεύς

γραφή

γραφή (παρανόµων)

γραφή ἀπροστασίου

γραφή παρανόµων

γραφή: ἱερά

γραφής

γραφική

γραφικὴ τέχνη

γραφίς

γράφοµαι

γράφοµαι: εὔθυναν

γράφος

γράφος, τό (τὰ γράφεα)

γράφος: ἀρχαῖον

γράφω

γράφω (γάρφω)

γράφω (γεγράβαται)

γράφω γεγραµµένος

γράφω γεγραµµένος/α

γράφω γράφοµαι φυλῆς

γράφω γραφοµένωι παρεγένοντο

γράφω γραφοµένωι παρῆσαν

γράφω ἔγραφε

γράφω ἔγραφε/ψε

γράφω ἔγραφεν

γράφω ἐγράφη

γράφω ἔγραψα

γράφω ἔγραψα τοῦτο

γράφω ἔγραψε

γράφω ἔγραψε((ν)

γράφω ἔγραψεν

γράφω ἔγραψεν (ἔγραφσεν)

γράφω ἐν τοῖς χρόνοις τοῖς γεγραµµένοις

γράφω ἔφραψα

γράφω καθάπερ γέγραπται

γράφω καθότι γέγραπται

γράφω καθὼς γέγραπται

γράφω κατὰ τὰ γεγραµµένα

γράφω ὁ γράψας

γράφω παρὰ τὰ γεγραµµένα

γράφω περὶ ὧν/ἐν ὧι µὴ γέγραπται

γράφω ποιέω κατὰ τὰ γεγραµµένα

γράφω τὰ γεγραµµένα

γράφω τάδ᾽ ἔγραφον αὐτὸς ἐµαυτῷ

γράφω τάδε ἔγραπε

γράφω τίµια
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γράφω τὸ γεγραµµένον

γράφω φυλῆς

γράφω ψήφισµα

γράφω ὡς γέγραπται

γράφω: ἀραὶ ἐν τῷ Δευτερονοµίῳ γεγραµµέναι

γράφω: γεγραµµένος χρόνος

γράφω: δίκην

γράφω: καλὴ τῶι γράψαντι

γράφω: κατὰ τὰ γεγραµµένα

γράφω: κατὰ τὰ γραφέντα ψηφίσµατα

γράφω: ὁ γράψας

γράφω: τὰ ἐν τᾶι συνθήκαι γεγραµµένα

γράφω(16)

γράφω/γράφοµαι

γράφω/γράφοµαι (δίκην)

γρηγορέω

γρηγορέω γρηγόρε

γρηγορέω γρηγόρι

γριµέλαιον

γρῖπος

γρονθάριον

γροφεύς

γροφεύς (βωλᾶς)

γρόφω

γρύλλος

γρυτοπώλης

γρύψ

γύα

γύαλον

γύανος

γύας

γύη

γύη: Ἀττική γ.

γύης

γυῖον

γύλλος

γυµνάζοµαι

γυµνάζω

γυµνάς

γυµνασ--

γυµνασι-

γυµνασία

γυµνασία, ἡ

γυµνασιαρχ-

γυµνασιαρχ---

γυµνασιαρχέω

γ̣υµνασιαρχέω

γυµνασιαρχέω (τῶννέων)

γυµνασιαρχέω πάσης ἡλικίας καὶ τύχης

γ̣υµνασιαρχέω τῶν νεωτέρων
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γυµνασιαρχέω: γυµνασιαρχήσας τῶν δʹ ἐπαρχειῶν

γυµνασιαρχέω: γυµνασιαρχήσας τῶν δʹ ἐπαρχιῶν

γυµνασιαρχέω: γυµνασιαρχήσας τῶν τριῶν γυµνασίων

γυµνασιαρχέω: πάσης ἡλικίας

γυµνασιαρχέω: τῶν πρεσβυτέρων

γυµνασιάρχης

γυµνασιάρχης/-ος

γυµνασιάρχης/-ος (νεώτερος, πρεσβύτερος)

γυµνασιαρχία

γυµνασιαρχία (αἰώνιος)

γυµνασιαρχία (διηνεκής)

γυµνασιαρχία αἰωνία

γυµνασιαρχία δι᾽ αἰῶνος

γυµνασιαρχία τοῦ ἁγιωτάτου Σαράπιδος

γυµνασιαρχία: αἰώνιος

γυµνασιαρχία: εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα

γυµνασιαρχία: κατ᾿ ἔτος εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα

γυµνασιαρχικός

γυµνασιαρχικός (νόµος)

γυµνασιαρχικὸς νόµος

γυµνασίαρχος

γυµνασίαρχος (-χης)

γυµνασίαρχος (αἰώνιος)

γυµνασίαρχος (γυµνοσίαρχος !)

γυµνασίαρχος (δίς)

γυµνασίαρχος (ἐκ τῶν ἰδίων)

γυµνασίαρχος (ὁ αἰώνιος καὶ µέγας)

γυµνασίαρχος (ὁ µέγας--)

γυµνασίαρχος γερουσίας

γυµνασίαρχος δι’ αἰῶνος

γυµνασίαρχος νέων

γυµνασίαρχος πρεσβυτέρων

γυµνασίαρχος: γ. ἐν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας τῶν ἓξ γυµνασίων

γυµνασίαρχος: γ. πάσης ἡλικίας

γυµνασίαρχος: γερουσίας

γυµνασίαρχος: γυµνασίαρχοι δισσοί

γυµνασίαρχος: δ´ ἐπαρχιῶν

γυµνασίαρχος: δωδεκάτων Σεβαστῶν Ῥωµαίων

γυµνασίαρχος: ἐν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας τῶν ἓξ γυµνασίων

γυµνασίαρχος: ζ´ γυµνασίων

γυµνασίαρχος: νέων, ἐφήβων, γερόντων

γυµνασίαρχος: πάσης ἡλικίας

γυµνασίαρχος: πέντε γυµνασίων

γυµνασίαρχος/γυµνασιάρχης

γυµνάσιον

γυµνάσιον (and γερουσία)

γυµνάσιον (ἄρχων γυµνασίου)

γυµνάσιον (γερουσιακόν)

γυµνάσιον (δαµόσιον)

γυµνάσιον (ἱερόν)
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γυµνάσιον (καινός)

γυµνάσιον (οἱ ἀπὸ τοῦ γ.)

γυµνάσιον (οἱ µετέχοντες)

γυµνάσιον (παιδικόν)

γυµνάσιον (πάντα τὰ--)

γυµνάσιον (τὸ Διογενιανόν)

γυµνάσιον (τρία γυµνάσια)

γυµνάσιον A

γυµνάσιον Ἀλεξάνδρειον

γυµνάσιον δαµόσιον

γυµνάσιον Διογενιανόν

γυµνάσιον λιπαρά γυµνάσια

γυµνάσιον οἱ ἀπὸ γυµνασίου

γυµνάσιον ὅρος γυµνασίου

γυµνάσιον πανηγυρικόν

γυµνάσιον Πτολεµαίειον

γυµνάσιον Πτολεµαῖον

γυµνάσιον: ἀπὸ τοῦ γυµνασίου νέοι

γυµνάσιον: ἀπὸ τοῦ γυµνασίου, οἱ

γυµνάσιον: ἓξ γυµνάσια

γυµνάσιον: ζ´ γυµνάσια

γυµνάσιον: ἱερόν

γυµνάσιον: νέων

γυµνάσιον: πανηγυρικόν

γυµνάσιον: πανηγυρικὸν γ.

γυµνάσιον: πέντε γυµνάσια

γυµνάσιον: τρία γυµνάσια

γυµναστάς

γυµναστής

γυµναστικοί, νεανίσκοι

γυµναστικός

γυµνησίαρχος

γυµνικοί, ἀγῶνες

γυµνικός

γυµνικός (ἀγὼν γ.)

γυµνικός (ἀγων)

γυµνικός (ἀγών)

γυµνικός (πανήγυρις)

γυµνικός ἀγών

γυµνικὸς ἀγών

γυµνικός γυµνικοὶ ἀγῶνες πεναετηρικοί

γυµνικός: ἀγών

γυµνός

γυµνός ἀνδριάς

γυνά

γυναικ(ε)ῖος

γυναικαδελφή

γυναικαδελφός

γυναικάδελφος

γυναικεῖον, βαλανεῖον
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γυναικεῖος

γυναικεῖος (εἱµατισµός)

γυναικεῖος (λουτρών)

γυναικεῖος (σῶµα)

γυναικεῖος (φύσις)

γυναικεῖος σῶµα

γυναικεῖος: σῶµα

γυναικεῖος: σῶµα γ.

γυναίκιον (γοινέκιον)

γυναικονοµέω

γυναικονόµος

γυναικωνῖτις

γύναιος

γυνάσιον

γυνή

γυνή (γ. πρὸς ἑταιρισµόν)

γυνή (γυνεκί)

γυνή A

γυνή γυναῖκες Ἑλληνίδες τε καὶ Ῥωµαῖαι

γυνή ἡ πάνδηµος τῶν γυναικῶν

γυνή πρώτη τῶν γυναικῶν

γυνή τέκνα καὶ γυναῖκες

γυνή τῶν ἱερέων

γυνή: ἀγαθή

γυνή: ἀρίστη

γυνή: εὐσεβεστάτη

γυνή: λαµπροτάτη

γυνή: σεµνή

γυνή: φίλανδρος

γυνή: φιλόστοργος

γυπίς

γῦραξ

γῦρος

γυψάριος

γυψοκοπεῖον

γυψοκόπος

γωνία

γωνιαῖος

δᾳδουχέω

δάερ

δαήρ

δαίδαλον

δαίδιον

δαιδουχέω

δαΐζω

δαινύζω

δαίνυµι

δαΐς

δάις

Δαίσιος
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δαίτη

δαιτίς

δαιτρεύω

δακκύλιος

δάκνω

δάκρυ

δάκρυ: λύπης δάκρυ

δάκρυ: ὑστάτιος

δάκρυ(ον)

δάκρυ(ον) κατὰ δάκρυον εἴβων

δακρυόεις

δάκρυον

δακρυχαρής

δακρυχέω

δακρύω

δακτυλιδάριος

δακτύλιον

δακτύλιος

δακτύλιος (χρύσεος)

δακτυλοκοιλογλύφος

δάκτυλος

δάλλος

δαλόω

δαµάζω

δάµαλις

δάµαρ

δαµαρχέω

δάµαρχος

δαµάσιος

δάµασον κακῶς ἄκοντας

δαµατήρ

δαµάττας

δαµεύω

δαµιεργέω

δαµιεργός

δαµιο(υ)ργέω

δαµιο(υ)ργός

δάµιοι

δαµιοργέω

δαµιοργία

δαµιοργοὶ κατὰ πόλιν

δαµιοργοί, οἱ

δαµιοργός

δαµιοργός κοινός

δάµιος

δαµιουργέω

δαµιουργός

δαµιουργός (in fine)

δαµνάω (δµηθεῖσα)

δάµνηµι
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δάµνυµι

δαµοθοινία

δαµόἱος

δαµόκοινος

δαµοκρατέοµαι

δαµοκρατέοµαι (δαµοκρατούµενος)

δαµοκρατία

δαµοκρατία (καταλύω τὰν δ.)

δᾶµος

δᾶµος (δάµου υἱός)

δᾶµος υἱὸς δάµου

δᾶµος: γραµµατεὺς βουλᾶς καὶ δάµου

δᾶµος: γραµµατεύς τοῦ δάµου

δαµοσίᾳ

δαµόσια, τά

δαµοσίαι

δαµοσιεύω

δαµόσιον, τό

δαµόσιος

δαµόσιος —D (Ἀθάνας)

δαµόσιος (σῖτος)

δαµόσιος (τειχέων, Ἀθάνας)

δαµόσιος (τειχέων)

δαµόσιος (ὑπηρέτας)

δαµόσιος γᾶ

δαµόσιος ὁ τῶν χρεοφυλάκων

δαµόσιος σφραγίς

δαµόσιος χώρα

δαµόσιος: Ἀθανᾶς

δαµόσιος: γράµµατα

δαµόσιος: γραµµατοφυλάκιον

δαµόσιος: δίκα

δαµόσιος: ϝράτρα

δαµόσιος: ἱερὰ δαµόσια

δαµόσιος: σκοπά

δαµόσιος: τειχέων

δαµόσιος: Φιλιππείου

δαµόσιος/δηµόσιος

δαµόσιος/δηµόσιος γῆ

δαµόσιος/δηµόσιος ἐξουσία

δαµόσιος/δηµόσιος ἔργα

δαµόσιος/δηµόσιος ἵππος

δαµόσιος/δηµόσιος τέλος

δαµόσιος/δηµόσιος τὸ δηµόσιον

δαµόσιος/δηµόσιος τόπος

δαµόσιος/δηµόσιος χωρίον

δάµοσσος

δαµοτελής

δαµότης

δαµούσιος
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δάν(ν)α

δανείζοµαι

δανείζω

δανείζω/-οµαι

δανείζω/-οµαι (τόκων δεκάτων)

δανείζω/δανείζοµαι

δάνειον

δάνεισµα

δανειστής

δάνος

δάοµαι

δαπάνα

δαπάνα τοῦ ἐλαίου

δαπάναµα

δαπανάω

δαπανέω

δαπάνη

δαπάνη ἐκ τῆς ἰδίας δαπάνης

δαπάνη: δηµοσία δ.

δαπάνηµα

δαπάνηµα: στρατιωτικά

δαπανηρῶς

δάπεδον

δάπεδον (µουσικόν)

δαπεινά

δαπήδιµα

δάπις

δάπτω

δάρατα

δάρατος

Δαρεικοί

δαρεικός

Δαρικός (στατήρ)

δαρχµά

δαρχµή

δαρχµή (ἱερά)

δαρχνά

δᾴς

δᾷς

δάσκιος

δασµός

δασστήρ

δασύς

δασύς (δασεῖα)

δατέοµαι

δατύσσω

δαύχνα

δαύω

δάφνη

δάφνη στέφανος
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δάφνηµα

δαφνηφορέω

Δαφνηφόρια, τά

δάφνινος

δάφνινος (στέφανος)

δάφνινος στέφανος

δαφνών

δάφοινος

δαψίλεια

δαψιλής

δαψιλῶς

δάω

δέγµανα

δεγµανα (decumanus)

δεγµανα, τά

δεείσεον̄, ἐπὶ τῶν

δέησις

δεῖ

δεῖ (οὐ γὰρ ἔδει)

Δεῖα

Δεῖα (Ὀλύµπια)

Δεῖα, τά

Δεῖα, τά (Ἅλεια)

Δεῖα, τά (Κοµµόδεια)

δεῖγµα

δείδω

δείκεος

δείκηλον

δείκνυµι

δείκνυµι/αι

δεικτήριον

δειλαίνω

δείλαιος

δειλός

δεῖµα

δειµαίνω

δεινά (πολλὰ τὰ δεινά)

δεινά, τά

δεινάριον

δεινός

δεινός λέων

δεινός: δεινὰ πάθεα

δεινός: δεινότατος

δειξόα

δεῖος (═ θεῖος)

δειπνέω

δειπνητήριον

δειπνίζω

δειπνιστήριον

δειπνοκρίτης
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δεῖπνον

δεῖπνος

δειράς

δείρη

δεῖρτος

δεισία

δεισιδαιµονία

δέκα

δέκα ἄνδρα ἐπὶ τῶν ὑπὸ δόρυ κριτηρίων

δέκα ἀνδρῶν

δέκα--

δέκα, οἱ

Δέκα, οἱ

δεκαδαρχέω

δεκαδαρχία

δεκάδαρχος

δεκαδιστής

δεκαδίστρια

δεκάδραχµον

δεκαεννέα

δεκαενός

δεκαέτης

δεκάζω

δεκακορίνθιος

δεκαλίτρον

δεκάλιτρον

δεκάλιτρον, τό

δεκάλιτρος

δεκαµηνιαῖος βρέφος δεκαµηνιαῖον ἐκφέρω εἰς φῶς

δεκάµυξος

δέκανδρος

δέκανδρος: δ. ἐπὶ δικαστηρίων

δεκανία

δεκάνιον

δεκανός

δέκανος

δεκαοκταέτης

δεκάπηχυς

δεκαπλόος (or -πλοῦς)

δεκάπος

δεκαπρωτεία

δεκαπρωτεύω

δεκαπρωτία

δεκάπρωτοι

δεκάπρωτος

δεκάπρωτος (τριετίας)

δεκαρχία

δεκαρχίς

δέκαρχος

δεκάς
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δεκατ--

δεκάτα

δεκάτα (αἰγῶν)

δεκάτα (δεκάτας δεκάτα)

δεκάται τιµή

δεκαταρχέω

δεκατεία

δεκατευτής

δεκατεύω

δεκάτη

δεκάτη (σειτική)

δεκατηφόρος

δεκατισµός

δεκατισταί

δεκατοί, οἱ

δέκατον

δέκατον µέρος

δέκατον, τό

δέκατον, τό (ἕκτον καὶ--)

δέκατος

δέκατος (τόκοι)

δέκατος (τόκων δεκάτων)

δέκατος δεκάται τειµαί

δεκατωνέω

δέκαχα

δεκεµουιρ, στλειτίβους ἰουδικάνδεις

δεκοστατειρία

δεκουρίων

δεκούριων

δεκσιός

δεκτός

δεκυείροι

δεκυρεύω

δεκώβολον

δελµατική

δελτογράφηµα

δέλτος

δελφάκιον

δελφίς

δέµας

δέµνια, τά

δεµόσιος: δεµόσιον

δέµω

δένδρον

δένδρον (ἥµερον)

δένδρος, τό (sic)

δενδροτόµος

Δενθελητικὴ πεδιασία

δέξ᾽ (═ δέξαι)

δέξαι (imp.)
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δεξαµενή

δεξαµενή, ἡ

δεξιά

δεξίαιος

δεξιόοµαι

δεξιός

δεξιός ἐγ δεξιῶν

δεξιός εἰς τὰ δεξιά

δεξιός ἐν δεξιᾶι

δεξιός/-ά

δεξιότης

δεξιῶς

δεξίωσις

δεξός (═ δεξιός)

δέοµαι

δέοµαι (δεόµενος)

δεόµενα, τά

δεόµενοι, οἱ

δέον

δέον, τό

δέον, τό (τὰ δέοντα)

δέοντα, τά

δεόντως

δέος

δέπας: οὐατόεν ἀργύρεον

δέρα

δερϝά

δέρη

δέρκοµαι

δέρκω

δέρµα

δερµατικόν

δερµατικός

δερµάτινος

δέροµαι

δέρος

δερπι?

δέσις

δεσµεύω

δέσµιος

δεσµόν

δεσµός

δεσµός δεσµῷ σιδήρου

δεσµός: φεύγω δεσµῶν

δεσµοφύλαξ

δεσµωτήριον

δεσµώτης

δέσποινα

δεσποίνη

δεσποσύνη
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δεσπόσυνος

δεσποτ(ε)ία

δεσποτεία

δεσπότης

δεσπότης (τῆς οἰκουµένης)

δεσπότης (τοῦ χωρίου)

δεσπότης γῆς καὶ θαλάσσης

δεσπότης γῆς καὶ θαλάσσης (καὶ πάσης τῆς οἰκουµένης/καὶ παντὸς 
ἀνθρώπων ἔθνους/γένους)

δεσπότης γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε 
καὶ γένους δεσπότης

δεσπότης ὁ γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

δεσπότης οἱ τῶν ὅλων δεσπόται

δεσπότης οἰκουµένης δεσπόται

δεσπότης τῆς οἰκουµένης

δεσπότης τοῦ κόσµου

δεσπότης: γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς ἔθνους

δεσπότης: γῆς καὶ θαλάσσης καὶ πάντων ἀνθρώπων

δεσπότης: ἴδιοι

δεσπότης: κράτιστος

δεσπότης: µέγιστος καὶ θειότατος/θεοφιλέστατος

δεσπότης: ὁ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ ἀνθρώπων γένους δ. καὶ 
σωτήρ

δεσπότης: ὁ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους 
(or γένους) δ.

δεσπότης: ὁ εὐσεβέστατος καὶ ἀήττητος ἡµῶν δ.

δεσπότης: ὁ µέγιστος καὶ θειότατος δ.

δεσπότης: τῆς οἰκουµένης

δεσποτικόν

δεσποτικός

δεσπότις

δετός

δεύοµαι

δεῦρο

δεύσις

δεῦτε

δευτεραῖος

δευτερεῖον

δευτερεῖον, τό

δευτερεῖος

δευτέρειος (ἱσγένη δευτερεία, πορφύρα Μειλησία δευτερεία)

δεύτερον, τό

δεύτερος

δεύτερος (second winner)

δεύτερος (ἄρχων)

δεύτερος (ἐγ δευτέρου)

δεύτερος (οὐδενός)

δεύτερος (τὸ δεύτερον)

δεύτερος δεύτεραι τιµαί

δεύτερος ἐκ δευτέρου

δεύτερος κτίστης
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δεύτερος τειµή

δεύτερος τειµή (τιµαί)

δεύτερος τὸ δεύτερον

δεύτερος: βοῦς

δεύτερος: γερουσία

δεύτερος: ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀπόλλωνος τοῦ δ.

δεύτερος: κτίσις τῆς πόλεως

δεύτερος: νεολαία στρατιωτῶν

δεύτερος: σκηνή

δεύτερος: τιµαί

δεύω

δεφιδαστής

δεχήµερος

δέχνυµαι

δέχοµαι

δέχοµαι (ὄνοµα)

δέχοµαι (πόλεµον)

δέχοµαι δέχου, µε

δέχοµαι δίκας δίδωµι καὶ δέχοµαι

δέχοµαι πίστιν δίδωµι καὶ δέχοµαι

δέχοµαι πιστώµατα δίδωµι καὶ δέχοµαι

δέχοµαι πόλεµος

δέω

δέω (bind)

δέω /δέοµαι

δέω B

δέω δεδεµένος

δέω: οἱ δεόµενοι

δήϊος

δηκρῆτον

δηλάτωρ

δηλεόµαι

δηλέοµαι

δηληγατεύω

Δήλια, τά

Δηλιάδες

δήλοµαι

δηλονότι

δῆλος

δηλόω

δηλόω/οµαι

δήλωσις

δηµ--

δηµαγωγέω

δηµαίνω

δηµαρχέω

δηµάρχης

δηµαρχία

δηµαρχική

δηµαρχική ἐξουσία
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δηµαρχικὴ ἐξουσία

δηµαρχικός

δηµαρχικός δηµαρχικὴ ἐξουσία

δηµαρχικός δηµαρχικῆς ἐξουσίας

δηµαρχικός ἐξουσία

δηµαρχικός: δ. ἐξουσία

δηµαρχικός: δηµαρχικὴ ἐξουσία

δηµαρχικός: ἐξουσία

δήµαρχος

δήµευσις

δηµεύω

Δηµητριακόν

Δηµητρίεια, τά

δηµητρίειον, τό

δηµιο(υ)ργός

δηµιόπρατα, τά

δηµιοπράτης

δηµιόπρατον

δηµιοργός

δήµιος

δηµιουργέω

δηµιουργέω: δ. τὸν κόσµον

δηµιουργία

δηµιουργοί

δηµιουργός

δηµιουργός (δηµιοργός)

δηµιόω

δηµοθοινέω

δηµοθοινία

δηµοκῆρυξ

δηµοκρατέοµαι

δηµοκρατέω

δηµοκρατέω/δηµοκρατέοµαι

δηµοκρατία

δηµοκρατία (ἀδούλωτος)

δηµοκρατία (πάτριος)

δηµοκρατία: κοµίζοµαι τὴν πάτριον δηµοκρατίαν

δηµοκρατικός

δηµόπρατος

δηµορία, τά

δῆµος

δῆµος (δήµου υἱός)

δῆµος (ἐλεύθερος)

δῆµος (ἱερώτατος)

δῆµος (λαµπρότατος)

δῆµος (ὁ σύνπας)

δῆµος (οἱ δῆµοι)

δῆµος (Ῥωµαίων)

δῆµος (σύµπας--)

δῆµος (σύµπας)
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δῆµος Right Face

δῆµος γραµµατεὺς βουλῆς καὶ δήµου

δῆµος γραµµατεὺς τοῦ δήµου

δῆµος γράφω δῆµον

δῆµος γράφω φυλῆς καὶ δήµου

δῆµος δῆµον καταλύω

δῆµος ἔπειµι ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον

δῆµος ἐπιδέχοµαι ἐπὶ τὸνδῆµον

δῆµος ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον

δῆµος θυγατὴρ δήµου

δῆµος κῆρυξ βουλῆς καὶ δήµου

δῆµος λαµπρός

δῆµος λαµπρότατος

δῆµος µετά τοῦ δήµου

δῆµος µήτηρ δήµου

δῆµος ὁ δῆµος ἔθαψεν

δῆµος οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆµοι

δῆµος πᾶς

δῆµος πατὴρ δήµου Ῥώµης ἡγεµονίδος

δῆµος Ῥωµαίων

δῆµος σύµπας

δῆµος τῶν Ῥωµαίων

δῆµος τῶν τετελεσµένων

δῆµος υἱός

δῆµος υἱὸς δήµου

δῆµος υἱὸς τοῦ δήµου

δῆµος φιλοσέβαστος

δῆµος: ἀδελφὸς τοῦ δήµου

δῆµος: β(ουλῆς) δ(ήµου) δ(όγµατι)

δῆµος: γραµµατεύς τοῦ δήµου

δῆµος: ἐϋστέφανος

δῆµος: νεωκόρος \

δῆµος: σεµνότατος

δῆµος: στρατηγὸς δήµου Ῥωµαίων

δῆµος: σὺν παντὶ πλήθει

δῆµος: ψηφίσµατα δήµου

Δηµοσθένεια, τά

δηµοσίᾳ

δηµόσια

δηµόσια (γράµµατα)

δηµόσια πράγµατα, τά

δηµοσία, ἡ

δηµόσια, τά

δηµοσίαι

δηµοσίαι βουλῆι

δηµοσιεύω

δηµοσίη βουλή

δηµόσιοι τόποι

δηµόσιον

δηµόσιον (τὸ τεῦχος)
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δηµόσιον, τό

δήµοσιον, τό

δηµόσιος

δηµόσιος (or δαµόσιος)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (γράµµατα)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (ἡµέρα)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (ἰατρός)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (οἰκία)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (συµβόλαιον)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (σφραγίς)

δηµόσιος (or δαµόσιος) (χρήµατα)

δηµόσιος (slave)

δηµόσιος (βολή)

δηµόσιος (βουλή)

δηµόσιος (γράµµατα)

δηµόσιος (ΔΕ)

δηµόσιος (δοῦλος)

δηµόσιος (θίασος)

δηµόσιος (κατοικία)

δηµόσιος (Κόρος)

δηµόσιος (λειτουργία)

δηµόσιος (λουτρόν)

δηµόσιος (ὁδός)

δηµόσιος (οἶκος)

δηµόσιος (ὄρος)

δηµόσιος (σῖτος)

δηµόσιος (σφραγίς)

δηµόσιος (ταφή)

δηµόσιος (τὸ δηµόσιον)

δηµόσιος (χρήµατα)

δηµόσιος (χρηµατιστήριον)

δηµόσιος (χωρίον)

δηµόσιος (ψῆφος)

δηµόσιος ἀφεδρών

δηµόσιος βολή

δηµόσιος βουλή

δηµόσιος βουλὴ δηµοσίη

δηµόσιος βύβλιον

δηµόσιος βωµός

δηµόσιος γράµµατα

δηµόσιος γραµµατοφυλάκια

δηµόσιος διαµερισµός

δηµόσιος δοῦλος

δηµόσιος ἔργα

δηµόσιος ἔργα (ἐπιµελητής)

δηµόσιος ἔργον

δηµόσιος ἰατρός

δηµόσιος ἱερά

δηµόσιος ἵππος

δηµόσιος λόγος
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δηµόσιος µνᾶ

δηµόσιος ὁδός

δηµόσιος οἶκος

δηµόσιος πόροι

δηµόσιος πράγµατα

δηµόσιος πράγµατα δήµου Ῥωµαίων

δηµόσιος πρόσοδοι

δηµόσιος πρόσοδος

δηµόσιος πυρός

δηµόσιος σῆµα

δηµόσιος σφραγίς

δηµόσιος σώµατα

δηµόσιος τὰ δηµόσια

δηµόσιος τὰ δηµόσια πράγµατα

δηµόσιος ταφή

δηµόσιος τεῦχος

δηµόσιος τὸ δηµόσιον

δηµόσιος τόπος, σύνοψις

δηµόσιος χρεία

δηµόσιος χρεία (χρεῖαι)

δηµόσιος χρήµατα

δηµόσιος χώρα

δηµόσιος: ἀνδριάς

δηµόσιος: γράµµατα

δηµόσιος: γραµµατοφυλάκιον

δηµόσιος: δαπάναι

δηµόσιος: δηµόσιον γίγνεσθαι

δηµόσιος: δίκαι

δηµόσιος: δοῦλος

δηµόσιος: ἐκφορά

δηµόσιος: ἐνταφή

δηµόσιος: ἔργα

δηµόσιος: ἰδιωτικὰ καὶ δ. πράγµατα

δηµόσιος: ἱερὰ τὰ δ.

δηµόσιος: κοινεῖα

δηµόσιος: πρόσοδοι

δηµόσιος: σῖτος

δηµόσιος: τόπος

δηµόσιος: χάρις

δηµόσιος: χρήµατα

δηµόσιος: χρηµατιστήρια

δηµόσιος/-ία

δηµόσιος/-ία (ἔργον)

δηµόσιος/-ία (ἡµέρα)

δηµοσιοφύλαξ

δηµοσιόω

δηµοσιώνης

δηµοσιωνία

δηµοσιωνικός (νόµος)

δηµοσιωνικός νόµος
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δηµοσιωνικὸς: νόµος

δηµοσιώνιον

δηµοσιώνιον, τό

δηµοσίωσις

δηµόσυνος

δηµοσώστης

δηµόται

δηµότας

δηµοτελής

δηµοτέλης

δηµοτελής (ἑορταί)

δηµοτελής ἀγών

δηµοτελής: ἱεροφάντης

δηµότερος

δηµότευκτος: λίθος

δηµότης

δηµότης/δηµώτης

δηµοτικά, τά

δηµοτικός

δηµοτικός ad (δηµοτικαὶ ἀρχαί)

δηµοτικός δηµοτικοῖς χρήµασιν

δηµοτικός: ἀρχαί

δηµοτικός: οἱ πάνυ δηµοτικοί

δηµοτικώτατος

δηµότις

δηµοτρόφος

δηµότυκτος (δηµοτεύκτων)

δηµουργός

δηµοφελῶς

δηµοφελῶς: γενόµενος δηµοφελῶς

δηµοφίλητος

δηµοχαρής

δηµωσιώνης

δηµωτικός

δηµωφελής

δηναιός

δηνάρια

δηνάριον

δηνάριον (νεηνάρεια)

δηράς

δηρίζοµαι

δῆρις

δηρός

δι’ αἰών

δι’ ὅλου τοῦ ἔτος

δι᾽ αἰῶνος στεφανηφόρος

δι᾽ ὅπλων

διά

διὰ βίος

διὰ βίου
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διά διὰ τοῦ υἱοῦ

διὰ πάντων

διὰ πάσης κρίσις

δια(κατ)έχω

διαβαίνω

διαβάλλω

διάβασις

διαβήτης

διαβιβρώσκω

διαβολή

διαβούλιον

διαγγέλλω

διαγεωργέω

διαγίγνοµαι διαγενοµένων ἐτῶν

διαγιγνώσκω

διάγνωσις

διάγνωσις, ἡ

διαγονία

διαγορεύω

διάγραµµα

διάγρανµα

διαγραφά

διαγραφή

διαγραφή: ἐπὶ τὰς διαγραφάς

διαγράφω

διαγράφω/διαγράφοµαι

διαγράφω/διαγράφοµαι (Ῥωµαῖος)

διάγω

διάγω (ἐν τῆι φιλίαι)

διάγω (ζωήν)

διαγώγιµος

διαγώγιον

διαγωνία

διαγωνιάζω

διαγωνίζοµαι

διαδασάµενος

διαδατέοµαι

διαδατέοµαι (διαδασάµενος)

διαδέχοµαι

διάδηλος

διάδηµα

διάδηµα: ἀναλαµβάνω τὸ διάδηµα

διάδηµα: παραλαµβάνω τὸ δ.

διαδίδωµι

διαδικάζοµαι

διαδικάζω

διαδικάζω/οµαι

διαδικασία

διάδοµα

διάδοσις
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διαδοχή

διαδοχή (κατά)

διαδοχή (προγονική)

διαδοχή: προγονική

διάδοχος

διάδοχος τῶν Ἀθήνησι διαδόχων

διάδοχος τῶν διαδόχων

διαδράµω

διαδροµή

διαδύοµαι

διαελεύθερα

διαζάω (διαδασάµενος)

διαζύγιον

διάζω(σ)µα

διάζωµα

διάθεσις

διάθεσις: εἰς θεῶν διάθεσιν

διάθεσις: µανική

διαθήκη

διαθήκη (Ἑλληνικὴ δ.)

διαθήκη ἐγ διαθήκης

διαθήκη κατὰ διαθήκην

διαθήκη τίθηµι

διαθήκη: κατὰ τὴν διαθήκην

διαθήκη: ὑός ἐκ διαθήκης

διαίνω

διαιρέοµαι

διαίρεσις

διαιρέω

δίαιτα

διαιτατέρ

διαιτατήρ

διαιτατής

διαιτάω

διαίτης

διαιτηταί

διαιτητής

διαιωνίζω

διάκαινος

διακαλίνδω

διακαρτερέω

διακαταλείπω

διακατέχοµαι

διακατέχω

διακεῖµαι

διάκειµαι

διάκειµαι εὐσεβέστατα

διακέοµαι

διακιθαρισµός

διακλαρόω
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διακλείω

διακληρόω

διακλίνω

διακοµιδή

διακοµίζω

διακονέοµαι

διακονέω

διακονία

διακονικός

διάκονος

διάκονος (δυάκονος)

διακοντισία

διακόπτω

διακόσιοι

διακόσιος

διακοσµέω

διακόσµησις

διακούω

διακρατέω

διακρίνω

διάκρισις

διάκτορος

διακυβερνάω

διακωλύω

διάκων

διαλαγχάνω

διαλαλία

διαλαµβάνω

διαλάµπω

διαλανθάνω

διαλάσσω

διαλάχεσις

διαλέγοµαι

διαλέγω

διάλειµµα

διαλείπω

διαλείπω κιθών

διαλείπω οὐ διαλείπει τινα καιρὸν εὐεργετῶν

διάλευκος

διάληψις

διάλιθος

διάλιθος (ἄγαλµα)

διάλιθος ἐνώδιον διάλιθον

διάλιθος περιτραχήλιον διάλιθον

διαλλαγαί

διαλλαγή

διαλλακτάς

διαλλακτήρ

διαλλακτής

διαλλάσσοµαι
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διαλλάσσω

διαλλάττω

διάλλειµµα

διαλογίζοµαι

διαλογισµός

διάλογος

διάλοιπος

διαλυµαίνοµαι

διαλύοµαι/διαλύω

διαλύοµαι/διαλύω: χρέος

διάλυσις

διαλύω

διαλύω (πανήγυριν)

διαµαρτάνω

διαµαρτυρέω

διαµαρτυρέω/εοµαι

διαµαρτυρία

διαµαστίγωσις

διαµάχοµαι

διαµεινόω

διαµένω

διαµερίζω

διαµερισµός δηµόσιος

διάµετρα, τά

διαµετρέω

διάµετρον

διαµηχανάοµαι

διαµηχόµαιµος

διαµίσθωσις

διαµοίβοµαι

διαµονή

διαµονή (αἰώνιος)

διαµονή αἰώνια

διαµονή διηνεκής καὶ ἀνείκητος διαµονή

διαµονή ὑπὲρ διαµονῆς καὶ αἰωνίου νίκης

διαµονή ὑπὲρ ὑγιείας καὶ σωτηρίας καὶ νείκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

διαµονή ὑπὲρ ὑγιείας, σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

διαµονή: αἰώνιος

διαµονή: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

διάµονος

διαµφησβητέω

διαµφισβητέω

διαµφισβήτησις

διαναδύοµαι

διαναίρεσις

διαναπαύω

διανεκής

διανέµησις

διανέµω

διανέµω (ἆθλα)

 196



διανοέοµαι

διανοέω

διάνοια

διάνοια ὑγιὴς τῆι διανοίαι

διανοίγνυµι

διανοµαί

διανοµή

διανοµή (ἐτήσιος)

διανοµή (στεµµάτων)

διανοµή: ἀργυρική

διανοµή: ἐλαίου

διανοµή: πυρῶν

διανοµή: τῶν ἄρτων

διάνοµος

διανύω

διάπαυµα

διαπείθω

διάπειρα

διαπέµπω

διαπέσσω

διαπέττω

διαπίνω

διαπίπτω

διαπιστεύω

διαπλέω

διαποιέω

διαποµπή

διαπόντιος

διαπορεύοµαι

διαποστέλλω

διάπραξις

διάπρασις

διαπράσσω

διαπράσσω/διαπράσσοµαι

διαπράττοµαι

διαπρεπής

διαπρέπω

διαπρέπω ἐν λόγοις καὶ νοµίµοις

διαπρεσβεύω

διαπρονοέοµαι

διαπύλια

διαπωλέω

διαρήδην

διάριον

διάρκεια

διαρκής

διαρπαγή

διαρπάζω

διαρρέω

διαρρήγνυµι
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διαρρήδην

διαρρίφα

διάρρους

διάσαµος

διασαφέω

διασάφησις

διασηµέα (acc. sing.)

διάσηµος

διάσηµος διασηµότατος

διάσηµος: ἀξίᾳ διάσηµος

διάσηµος: ἀρχιερεὺς καὶ διάσηµος

διάσηµος: διάσηµος ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ

διασηµότατος

διασηµότατος: ἀνθύπατος

διασηµότατος: ἡγεµών

Διάσια, τά

διασκευάζω

διασκευή

διασκεύη

διασκεύη, τά

διασκορπίζω

διάσµυρνον

διασπάοµαι

διασπείρω

διαστείχω

διαστέλλοµαι

διαστέλλω

διάστηµα

διάστηµα, τό

διάστυ(λ)λον

διάστυλον

διάστυλον, τό

διάστυλος

διασύστασις

διασφαλίζοµαι

διασφαλίζω

διασχολέω

διασῴζω

διασώιζω

διατ(ε)ιµότατος

διαταγή

διαταγή: κατὰ τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διαταγήν

διάταγµα

διάταγµα (νεκρὸν δ.)

διάταγµα (τῶν φίλων)

διάταγµα: νεκρὸν καθολικόν

διάταξις

διάταξις: βασιλικαὶ διατάξεις

διάταξις: προλάµπουσα θία διάταξις

διαταράσσω
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διατάσσοµαι

διατάσσω

διατάσσω τὰ διατεταγµένα

διατάσσω: θείως

διατάσσω: καθὼς διετάξατο

διατάσσω/διατάσσοµαι

διατάσσω/οµαι

διατάσσω/οµαι τὰ διατεταγµένα

διατάττοµαι

διατάττω

διατείνω

διατείνω πρὸς ἀσφάλειαν

διατειχεύω

διατείχισµα

διατελέω

διατελέω διατελέω

διατελέω ἐν εὐφρο̣σύνᾳ διατελέω τὸν βίον

διατήκω

διατηρέω

διατήρησις

διατίθεµαι

διατίθηµι

διατίθηµι (καθὼς διέθετο)

διατίθηµι καθὼς διέθετο

διατίθηµι λόγους

διατίθηµι: καθότι (ἐγὼ) διατέθειµαι

διατίµησις

διατιµότατος

διάτοιχος

διατόξευσις

διατρέφω

διατριβή

διατρίβω

διατρίβω: παρὰ τῷ βασιλεῖ

διατρίβων, παρὰ τῷ βασιλεῖ

διατροφή

διατροχ-

διατυπόω

διατύπωσις

διαυγής

δίαυλαι

διαυλόδροµος

δίαυλος

δίαυλος (ἐν ὅπλοις)

δίαυλος: δ. ἀνδρῶν

διαφαίνω

διαφανής

διαφανῶς

διάφασις

διαφέρ(ε)ι
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διαφέρ(ε)ι (διαφέρον)

διαφέροµαι

διαφέρον

διαφέροντες, οἱ

διαφεροντώς

διαφερόντως

διαφέρω

διαφέρω (βίον)

διαφέρω ἀρετῇ

διαφέρω διαφέροντα µεγέθη

διαφέρω διαφέροντα µνῆµα

διαφέρω διαφέρων

διαφέρω θήκη διαφέρουσα

διαφέρω κελὶν διαφέροντα

διαφέρω κοιµητήριον διαφέρον

διαφέρω κοιµητήριον διαφέρων

διαφέρω κοιµητήριον δίσουµον διαφέροντα

διαφέρω µηµόριον διαφέρον

διαφέρω µνῆµα διαφέρον

διαφέρω οἱ διαφέροντες

διαφέρω ὅροι διαφέροντες

διαφέρω πάντες οἱ διαφέροντες

διαφέρω σόριν διαφέρον

διαφέρω τόπος διαφέρει

διαφέρω: θήκη διαφέρουσα

διαφέρω: κοιµητήριον διαφέρον

διαφέρω: µνήµη διαφέρουσα

διαφέρω/διαφέροµαι

διαφέρω/διαφέροµαι διαφέροντες, οἱ

διαφέρω/διαφέροµαι διαφέροντες, οἱ (ἡµεῖν--)

διαφεύγω

διαφηµίζω

διαφθείρω

διαφθορά

διαφορά

διάφορα

διάφορα, τά

διαφορέω

διάφορον

διάφορον, τό

διάφορον, τό (κοινόν)

διάφορος

διάφορος τὸ διάφορον

διάφραγµα

διαφράσσω

διαφυλάσσω

διαφυλάττω

διαφωνέω

διαχειρίζω

διαχειροτονέω
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διάχρυσος

διάχυσις

διάχυσις ad (τῆς ψυχῆς)

διαχώρηµα

διάχωρον

διάχωρον, τό

διαψαλµός

διαψηφίζω

διαψήφισις

διαψηφισµός

διαψιλεία

διαψύχω

δίβαφος (πορφύρα Μειλησία καλλίστη)

δίβολος

διδα(σ)σκαλία

δίδαγµα

διδάκτυλος

διδασκαλία

διδάσκαλος

διδάσκαλος (σηµείων)

διδάσκαλος (τοῦ βασιλέως τῶν τακτικῶν)

διδάσκαλος (χορῶν)

διδάσκαλος διδάσκαλος τῶν τακτικῶν

διδάσκαλος: ἐφήβων

διδάσκαλος: νοµοµαθής

διδάσκω

διδάσκω: τέχνην

διδαχή

διδραχµία

δίδραχµον

δίδραχµος (εὐθυτοκία)

Διδύµ(ε)ια, τά

Διδυµε(ι)ονίκης

Διδύµεια Κοµόδεια, τά ἐν Μειλήτῳ

Διδύµεια, τά

Διδύµεια, τά (Κοµµόδεια)

Διδύµεια, τά Κοµόδεια (ἐν Μειλήτῳ)

Διδύµεια, τὰ Μέγαλα

Δίδυµοι

δίδυµοι, οἱ

δίδυµος

δίδωµι

δίδωµι B

δίδωµι δίκη

δίδωµι δίκην

δίδωµι δίοδον

δίδωµι δός

δίδωµι δός µοι χάριν

δίδωµι δὸς χάριν τῷ φοροῦντι

δίδωµι δωρεάν
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δίδωµι ἔδουκε

δίδωµι ἔδουκε Μοψειάτα ἔµµεν

δίδωµι ἐξουσίαν

δίδωµι εὐθύνας

δίδωµι πίστιν

δίδωµι πιστώµατα

δίδωµι πλεῖστον

δίδωµι τὰ διδόµενα

δίδωµι τὰς χεῖρας εἰς σύλλυσιν

δίδωµι φιλοδοξίας

δίδωµι χεῖρα δίδωµι

δίδωµι ψῆφος

δίδωµι: δ. καταλείπω

δίδωµι: δεδοµένα, τά

δίδωµι: δός

δίδωµι: δωρεάν

δίδωµι: ἐλπίδας

δίδωµι: ἐνταφήν

δίδωµι: κακὸν δ.

δίδωµι: προξενίαν

δίδωµι: προστίµου

δίδωµι: τιµὰς ἰσολυµπίους

δίδωµι: τὸ δίκαιον

δίδωµι: τόπον

δίδωµι: ψῆφον

διέγγησις

διεγγυάω

διεγγυάω διενγυᾶσθαι τὰς ὠνάς

διεγγύησις

διεγγύησις (διενγύησις)

διέγγυσις

διεγείρω

δίειµι

διεινγυέω

διεῖπον

διεκπεράω

διελίσσω

διενγυάοµαι

διενγύησις

διεντυγχάνω

διεξάγω

διεξάγω κρίσην

διεξάγω τὸ δίκαιον

διεξαγωγή

διεξέρχοµαι

διεξόα

διεξοδικός

διέξοδος

διέπω

διέπω τῆς ἐπαρχείας
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διέπω τῆς ἐπαρχείου

διέπω: τὰ µέρη τοῦ ἀνθυπάτου

διερή

διερόσυκον

διέρχοµαι

διεστραµµένος

διετηρίς

διετής

διετής ἐπὶ διετὲς ἡβῆσαι

διετὴς ἔφηβος

διετήσιος: ἄρχων

διετία

διευθύνω

διευλυτέω

διευλύτωσις

διευτυχέω

διευτυχέω: διευτυχεῖτε

διέχω

δίζηµαι

δίζοµαι

διηγέοµαι

διήγησις

διηλέοµαι

διηµερεύω

διηνεκές

διηνεκές, εἰς τό

διηνεκές, εἰς τὸ

διηνεκέως

διηνεκής

διηνεκής (πορφύρα)

διηνεκής διηνεκής καὶ ἀνείκητος διαµονή

διηνεκής διηνεκῶς

διηνεκής: εἰς τὸ διηνεκές

διηνεκής: κατ᾿ ἔτος τειµαί

διηνεκῶς

διήριος

διθυραµβικός (χορός)

διθυραµβικός (χόρος)

διθυραµβοποιός

διθύραµβος

διθύραµβος: ποιητὴς διθυράµβων

δίθυρον

διικανοδοτέω

διίστηµι

διΐστηµι

δικ--

δίκα

δίκα (ϝαστία, κσενεία)

δίκα (ϝαστία)

δίκα (κσενεία)
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δίκα καθάπερ ἐκ δίκας

δίκα: ἀζάµιος πάσας δίκας καὶ ζαµίας

δίκα: δαµοσία

δίκα: ἱερά

δίκα: καθάπερ ἐκ δίκας

δικάζδετος

δικάζοµαι

δικάζω

δικάζω (διqοῖτο)

δικάζω/οµαι

δίκαια, τά

δίκαια, τά τὰ προυπάρχοντα δίκαια

δικαιοδοσία

δικαιοδόσια

δικαιοδοσία: ἀρίστα

δικαιοδοτέω

δικαιοδοτέω στρατηγὸς ὁ δικαιοδοτῶν µεταξὺ Ῥωµαίων καὶ 
ἀλλοεθνῶν

δικαιοδοτέω στρατηγὸς ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολείταις δικαιοδοτῶν

δικαιοδοτέω στρατηγὸς ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολίταις δικαιοδοτῶν

δικαιοδότης

δικαιοδότης (δικεοδότης)

δικαιοκρίτης

δικαιολογέοµαι

δικαιολογία

δίκαιον

δίκαιον (ἄριστον)

δίκαιον (δίκαια ποιεῖν)

δίκαιον (δίκαια)

δίκαιον (τὰ δ.)

δίκαιον (τριῶν τέκνων)

δίκαιον διεξάγω τὸ δίκαιον

δίκαιον δίκαιον λαµβάνω

δίκαιον τὰ δίκαια

δίκαιον τέκνων

δίκαιον τῆς συγγενείας

δίκαιον, τό

δίκαιον, τό (ἀπὸ τοῦ δικαίου)

δίκαιον, τό (δικαίῳ τέκνων)

δίκαιον, τό (Εἰταλικόν)

δίκαιον, τό (τέκνων τριῶν)

δίκαιον, τό (τριῶν τέκνων)

δίκαιον, τό (φύσει)

δίκαιον, τό: δίδωµι

δίκαιον, τό: λαµβάνω

δίκαιον: προγονικὸν δ.

δικαιονοµία

δίκαιος

δίκαιος (δικαίως)

δίκαιος (κύριος)
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δίκαιος (ὕβρις)

δίκαιος (φιλότιµος καί)

δίκαιος (φόνος)

δίκαιος δεκάλιτρον

δίκαιος δίκαια, τά

δίκαιος δίκαιον, τό

δίκαιος δικαιότατος

δίκαιος δικαίως

δίκαιος ἐξάγιν

δίκαιος ἡµίλιτρον

δίκαιος λίτρα

δίκαιος µνᾶ

δίκαιος οὔνκια

δίκαιος πεντάλιτρον

δίκαιος: ἴσος καὶ δ.

δίκαιος: µνεία δικαίου

δίκαιος: µνήµη δικαίας

δίκαιος: πεντάλιτρον

δίκαιος: προήγορος

δικαιοσύνα

δικαιοσύνη

δικαιοσύνη (or -α)

δικαιοσύνη (with ἀρετή)

δικαιοσύνη (ὁσία δικαιοσύνη)

δικαιόσυνον

δικαιότας, -ατος

δικαιότατα

δικαιότατος

δικαιότης

δικαίουµα

δικαιοφροσύνη

δικαιόω

δικαίτατος

δικαίωµα

Δικαιώµατα

δικαίως

δικαίως (δικαίως καὶ ὁσίως)

δικαίως (ἱστάµενος)

δικαίως πρυτανεύσαντα ἴσως καὶ δικαίως

δικαίως: καλῶς καὶ δ.

δικάλογος

δικάσιµος

δικασκόπος

δικάσκοπος

δικασπόλος

δικασταγωγοί

δικασταγωγός

δικασταί

δικαστάς

δικαστεία
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δικαστήριον

δικαστήριον (κοινόν)

δικαστήριον (µετάπεµπτον)

δικαστήριον (νοµοθετικόν)

δικαστήριον (πολιτικόν, ἀστικόν)

δικαστήριον (πολιτικόν)

δικαστήριον (τοπικόν)

δικαστήριον: δέκανδρος ἐπὶ δικαστηρίων

δικαστήριον: ξενικὰ δικαστήρια

δικαστής

δικαστής (Roman: legatus of the governor)

δικαστής (βασιλικός)

δικαστής (µέζατος)

δικαστής βασιλικός

δικαστής δικασταὶ κατὰ δήµους

δικαστής κλαρωτὰς δικαστᾶν

δικαστής µάρτυς δικαστῶν

δικαστής µέσος

δικαστής: ἁγνὸς

δικαστής: µάρτυρες τῶν δ.

δικαστικός

δικαστορεύω

δικαστοφυλακέω

δικαστοφυλακία

δικαστοφυλάκιον

δικείων

δίκελλα

δικεράτιον

δικέω

δίκη

δίκη (ἀγοραία)

δίκη (ἀποστασίου)

δίκη (γράφοµαι)

δίκη (ἔµµηνος, ἐµπορική)

δίκη (θανατηφόρος)

δίκη (κεφαλική)

δίκη (ξυµβολαία)

δίκη (πρὸ δίκας)

δίκη (πρόδικος)

δίκη (χρηµατική)

δίκη ἀγορὰ δικῶν

δίκη βλάβης

δίκη δίδωµι καὶ δέχοµαι δίκην

δίκη δικῶν ἀγορά

δίκη εἰσάγω δίκην

δίκη ἔκκλητος

δίκη ἐµπορικαί

δίκη ἐπὶ τῶν δικῶν

δίκη καθάπερ ἐγ δίκης

δίκη ξενίας
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δίκη πρόδικος

δίκη τριῶν τέκνων δίκη

δίκη: ἀδίκαστος

δίκη: ἀποστασίου

δίκη: ἀπροστασίου

δίκη: γράφω δ.

δίκη: δηµοσία

δίκη: ἔκκλητος

δίκη: καθάπερ ἐκ δίκης

δίκη: πρόδικος

δίκηος

δίκλαρος

δικληρία

δίκλινος

δικολόγος

δικοτύλιον, τό

δικότυλον

δικότυλος

δικρέας

δίκροτος

δικτάτωρ

δικτυάρχης

δίκτυον

δίκτυον χειµερινόν

δίκυτος

δικωµία

δίλειτρον

δίλειτρον (ἀγοραῖον)

δίλειτρον (Ἰταλικόν)

δίλη

δίλιτρον

διµερῶς

δίµηνον

διµνηαῖος

διµνοῦν

δίµνουν

διµοιρία

διµορία

δῖνα

δινάριον

δινέω

δίξεστος

διοβελία

Διογένεια, τά

διογενής

Διογενιανόν, τό

διοδεία

διοδεύοµαι

διοδεύω

διοδεύω/διοδεύοµαι
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διόδιον

δίοδος

δίοδος δίοδον δίδωµι

διοικέω

διοικέω τὰς προσόδους

διοικέω: διοικῶν τὰς κατὰ Συρίαν και Φοινίκην προσόδους

διοίκηµα

διοίκησις

διοίκησις (Αἰγυπτιακή)

διοίκησις (ἐπὶ τᾶς--ἐών)

διοίκησις ἐγκύκλιος

διοίκησις ἐπὶ διοικήσει, ὁ

διοίκησις ἐπὶ διοικήσει, οἱ

διοίκησις ἐπὶ τῇ διοικήσει

διοίκησις ἐπὶ τῆι διοικήσει

διοίκησις ἐπὶ τῆς διοικήσεως

διοίκησις κοινή

διοίκησις ὁ ἐπὶ τᾶς διοικήσιος

διοίκησις ταµίας ἐπὶ τῆς διοικήσεως

διοίκησις τῆς πόλεως

διοίκησις τῆς πόλις

διοίκησις: ἐπὶ τῇ διοικήσει

διοίκησις: ἐπὶ τῆς διοικήσεως

διοίκησις: ὁ ἐπὶ τῇ διοκήσει

διοίκησις: ὁ ἐπὶ τῆς διοικήσεως

διοικητής

διοικοδοµέω (διοευκοδοµήσαντες)

διοικονοµέω

διόλου

διόµνυµι

διονοµάζω

Διονύσ(ε)ια, τά

Διονύσ(ε)ια, τά (Κοµµόδεια---Ἡράκλεια)

Διονύσεια, Ἡράκλεια Ἀντωνείνεια

Διονύσια

Διονύσια (τριετηρικά)

Διονυσία, τά

Διονύσια, τά

Διονυσία, τά (Οὐαλεριανὰ Γαλλιήνια--Πύθια)

Διόνυσος (title of a musical composition)

διοπεύω

διόπη

δίοπος

διοπτεύω

διοράω

διοργιάζω

διοργίζοµαι

διορθόω

διόρθωµα

διορθώνω
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διόρθωσις

διορθωτής

διορθωτής (τῶν ἐλευθέρων δήµων καὶ πόλεων)

διορθωτής (τῶν ἐλευθέρων δήµων)

διορίζω

διορµίζω

διόρυγµα

διορύττω

δῖος

Διὸς Φίλεια, τά

Διοσκουρήια, τά

Διοσκούρια, τά

διούνκιον

διπλᾶ, τά

διπλάσιον

διπλάσιος

διπλασίων

διπλεῖ

διπλήσιος

διπλόον, τό

διπλός

διπλός (διπλᾶ γένοιτο)

διπλοῦν

διπλοῦν, τό

διπλοῦς

διπλοῦς διπλ⟨ό⟩α ταῦτα λάχοις

διπλοῦς στοὰ διπλῆ

διπλοῦς: διπλῆ στοά

διπλοῦς: διπλόα θέρη

δίπλωµα

Διπολίεια, τά

δίπους

δίπρατος

δίπτυχος

δίπυλον

δίς

δίς (εὐεργέτης)

δίς (ἱερασαµένη)

δίς (ὁ--στεφανηφόρος)

δίς δὶς δωδεχέτης

Δις Μανιβους

δισθανής

δισκεύω

δίσκος

δισκούσσιων

δισκούσσωρ

δισκυρέω

δίσορος

δίσουµος

δίσουµος (κοιµητήριον)
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δισπενσάτωρ

δισσός

δισσός: γυµνασίαρχοι δισσοί

δισσός: δισσά ἄλγη

διστάτηρον

διστάτηρος

δίστεγον

δίστεγος

δίστυλον, τό

δίστυλος

δίσχοινος

δίσωµος

δίτοιχος (ὁδός)

διττόν

διυγιαίνω

διυπερβάλλω

διφάλετρον

διφθέρα

διφθέριον

διφθερόπυς

Διφίλεια, Τραιάνεια, τά

δίφορος

διφρηλασία

διφρίον

δίφρος

δίχα

διχοµηνία

δίχον

διχοτοµέω

δίψα

διψάς?

διψάω

διψάω?

δίψος

διωβελία

διωβέλιον

διώγια

δίωγµα

διωγµείτης

διωγµίτης

διωθέω

δίωκε

διώκω

διώκω δίωκε

διώκω δίωκε λοιδωροῦ καὶ δυνάστου καὶ συκοφάντου

διωλύγιος

διωµοσία

δίωξις

διῶρυξ

διώρυξ (γναφικός)
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δµώιος

δµώς

δνοφερός πέλαγος

δνόφος

δο(υ)λοσύνη

δο(υ)λόω

δόγµα

δόγµα (κοινόν)

δόγµα (συγκλήτου)

δόγµα δεκουριώνων βουλῆς

δόγµα περὶ τῆς ἀφορολογησίας

δόγµα σύγκλητος

δόγµα συγκλήτου

δόγµα συνκλήτου

δόγµα τῆς ἱερᾶς συγκλήτου

δόγµα: ἀληθές

δόγµα: β(ουλῆς) δ(ήµου) δ(όγµατι)

δόγµα: βουλῆς

δόγµα: κατὰ τὸ δόγµα

δόγµα: κολάπτω

δόγµα: πρότερον

δογµατίζω

δογµατογραφέω

δογµατογράφος

δογµατοποιέω

δοι)

δοιός

δοκέει

δοκέει δεδόχθαι

δοκέει ἔδοξε(ν)

δοκέει τὰ δεδογµένα

δοκεύω

δοκέω

δοκέω δεδόχθαι

δοκέω δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήµῳ

δοκέω δεδόχθαι τῆι πόλει καὶ τοῖς ἄρχουσιν

δοκέω δεδόχθη

δοκέω δόξαν

δοκέω δόξει

δοκέω ἔβαδε

δοκέω ἔδοξε

δοκέω ἔδοξε(ν)

δοκέω ἔδοξε(ν) τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήµῳ

δοκέω ἔδοξε(ν) τῆι ἐκκλησίηι

δοκέω ἔδοξε(ν) τῶι κοινῶι

δοκέω τὰ δεδογµένα

δοκέω τὰ δόξαντα

δοκέω: δεδογµένα, τά

δοκέω: δέδοκται

δοκέω: δεδόχθαι
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δοκέω: δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάµωι

δοκέω: δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι

δοκέω: δεδόχθαι τῷ κοινῷ

δοκέω: δεδόχθαι τῶι δήµωι

δοκέω: δοκοῦν

δοκέω: ἔδοξε

δοκέω: ἔδοξε τᾷ ἁλίᾳ καθὰ καὶ τᾷ βουλᾷ

δοκέω: ἔδοξε τᾶι πόλι

δοκέω: ἔδοξε τᾶι πόλι καὶ τοῖς κόσµοις

δοκέω: ἔδοξε τοῖς θιασείταις

δοκέω: ἔδοξε τῷ δάµῳ

δοκέω: ἔδοξε(ν)

δοκέω: ἔδοξε(ν) τῆι βουλῆι

δοκέω: ἔδοξε(ν) τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι

δοκέω: ἔδοξε(ν) τῶι δήµωι

δοκέω: ἔδοξεν

δοκέω: ἔδοξεν τῆι βουλῆι

δοκέω: ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι

δοκέω: ἔδοξεν τῆι πόλει καὶ τοῖς [- - -]

δοκέω: ἔδοξεν τοῖς ἀπὸ τοῦ γυµνασίου

δοκέω: ἔδοξεν τῶι δήµωι

δοκέω: τὰ δόξαντα

δοκέω: τὸ δόξαν

δόκηµα

δοκιµ-

δοκιµάζω

δοκιµασ[--]

δοκιµασία

δοκιµασία (δωρεᾶς)

δοκιµαστάς

δοκιµαστήρ

δοκιµαστής

δοκιµαστός

Δοκιµατογλύφος

δοκιµατογλύφος

δοκιµεῖον

δοκιµή

Δοκιµηνός λίθος Δοκιµηνός

δοκιµῖον: µέγιστα δοκιµῖα

δοκιµῖον: µέτ᾿ ἤθη δοκιµῖα

δόκιµον

δόκιµος

δόκιµος (χρήµατα)

δοκίµως

δοκός

δόκωσις

δόλιος

δολιχαδρόµος

δολιχαῖος

δολιχεύω
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δολιχοδρόµος

δολιχός

δόλιχος

δόλιχος ἀνδρῶν

δόλος

δολ͂ος

δόλος (πονηρός)

δόλος ἄνευ δόλου πονηροῦ

δόλος πονηρός

δόλος: αἰνός

δολόω

δόλωι πονηρῶι

δόµα

δόµα: ἐκ τῶν τῆς προνοίας δοµάτων

δοµέστικοι κόµης δοµεστίκων

δοµεστικός

δοµέστικος

δοµέστιχος

Δοµιτιάνεια, τά (τὰ µεγάλα Ὀλύµπια Δ. τὰ ἐν Ἐφέσῳ)

δόµος

δόµος (Ἀΐδα δ.)

δόµος (αἰώνιος--δίαυλος)

δόµος (αἰώνιος)

δοµοτέκτων

Δονθηλητικὴ ὀρεινός

Δονθηλητικὴ πεδιασία

δόξα

δόξα ἀθάνατος

δόξα ἄθεοι

δόξα Ἐπικούρηοι

δόξα ἡδονικαί

δόξα κεναί

δόξα: πλούτου καὶ δόξης ἕνεκεν

δόξα: πολειτική

δοξάζω

δόξη

δορά

δοράτιον

δοριάλωτος

δόρκα

δορκάριος

δορκάς

δόρκη

δόρκιος

δόρκος

δόρξ

δόρυ

δόρυ δόρατι κρατέω

δορυσθενής

δορυσσόος
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δόσις

δόσις (ἀργυρίων)

δοτρα

δουκάτορ/ducator

δουκηνάριον

δουκηνάριος

δουκικός

δουκτάριον

δούλα

δουλαγωγέω

δουλάριον

δουλεία

δουλεία: ἄγω εἰς δουλείαν

δουλεῖος

δούλειος (σώµατα)

δουλεύω

δουλεύω ἐπὶ ξένης

δούλη

δούλη (τῶν βασιλήων)

δούλη/δοῦλος

δούλη/δοῦλος (τῆς θεᾶς)

δουλήα

δουλήα: ἄγω ἐν δ.

δουλικόν κοράσιον

δουλικόν παιδάριον

δουλικός

δούλιος

δουλίτρα

δοῦλος

δοῦλος (δηµόσιοι)

δοῦλος (δόλος)

δοῦλος (Δούλων πόλις)

δοῦλος (Καίσαρος)

δοῦλος (οἰκονόµος)

δοῦλος (τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων)

δοῦλος ἄωρος

δοῦλος δηµόσιος, Καισάρων, τοῦ Κυρίου

δοῦλος δούλα

δοῦλος δούλη

δοῦλος δοῦλοι καὶ ζῶα

δοῦλος δούλων πόλις

δοῦλος Καισαριανός

δοῦλος Καίσαρος δοῦλος

δοῦλος ὁπλοφόρος

δοῦλος πατρῷος

δοῦλος πραγµατευτής

δοῦλος τῆς πόλεως

δοῦλος τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων

δοῦλος: δηµόσιος

δοῦλος: δοῦλοι τῶν ἀξιολογωτάτων κληρονόµων
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δοῦλος: θεοῦ

δουλοσύνη

δουλόω

δοῦµος

δούξ

δούξ ἀπὸ δουκῶν

δούρη

δούρυ

Δουσάρ(ε)ια (Ἄκτια)

Δουσάρια Ἄκτια, τά

Δουσάρια, τά (Ἄκτια)

δοφός

δόφος

δοχαί

δοχεῖον

δοχεύς

δοχµά

δοχµάς

δράβη

δρακονάριος

δρακτόν, τό

δρακτός

δρακτός δρακτοῖς ἀσαλεύτοις ἡµέρας καὶ νυκτός

δράκων

δράκων in fine

δρακωνάριος

δρᾶµα

δραµοσύνη

δραπέτης

δραπετικός (δραπετικόν σῶµα)

δράττοµαι ἐδράχθην κατὰ τῶν ἁπαλῶν

δραύκιν

δραχµά

δραχµά αἰγιναία

δραχµά: αἰγιναία

δραχµαί (Ῥοδίαι)

δραχµή

δραχµή (ἱεραί)

δραχµή (στεφανηφόρος)

δραχµή Ἀλεξανδρεία

δραχµή Ἀλεξάνδρεια

δραχµή Ἀλεξάνδρειος

δραχµή Ἀντιοχεία

δραχµή ἀπὸ χιλίων δραχµῶν

δραχµή ἀργυρίου Ἀλεξανδρέου

δραχµή ἀττική

δραχµή Δηλία

δραχµή ἐπιχώριος

δραχµή Πτολεµαϊκή

δραχµή στέφανος ἀπὸ ἑκατὸν δραχµῶν
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δραχµή: ἀπαραίτητοι δραχµαί

δραχµή: ἁπλαί

δραχµή: ἀπὸ δραχµῶν χιλιᾶν

δραχµή: Ἀττική

δραχµή: µύριαι

δραχµιαῖος

δράω

δράω (καὶ παθόντεσσι καὶ δρασάντεσσι)

δράω καὶ παθών καὶ δράσας

δρεῖλον

δρεῖλος

δρέπανα

δρέπανον

δρέποµαι

δρέπτοµαι

δρεπτός

δρέπω

δρέπω (or δρέπτω)

δρέπω: ἄνθος

δρῖλος

δριµύς

δροιµός

δροµεδάριος

δροµεύς

δρόµη

δροµοκῆρυξ

δρόµος

δρόµος (ἀπὸ τοῦ Ἡρακλείου)

δρόµος (ἵππου, ἵππων, ἀνδρῶν)

δρόµος (µακρός)

δρόµος: ἵππου δ

δρόµος: πεζῶν δ

δροός

δρόσος

δρουγάριος

δρουγγάριος

δρυµός

δρύπτοµαι

δρύς

δρῦς

δρύφακτον

δρύφακτος

δρωπακιστής

δυανδρία

δυανδρία (πενταετηρική)

δύανδρος

δυανδρῶν

δύγαστρον

δύϝο

δυηπαθίη
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δύναµαι

δύναµαι (ἀνδριὰς δυνάµενος)

δύναµαι (οἱ δυνάµενοι)

δύναµαι ἀγαθὸν ὅ τι ἂν δύναµαι

δυνάµεις, αἱ

δυναµένοι, οἱ

δύναµις

δύναµις (αἱ δυνάµεις)

δύναµις (δυνάµεις)

δύναµις (ἐπὶ δύναµει)

δύναµις (µείζων)

δύναµις: αἰωνία

δύναµις: οἰκεία

δύνασις

δυναστεία

δυναστεία, ἡ

δυναστεύω

δυνάστης

δυνάστης δίωκε λοιδωροῦ καὶ δυνάστου καὶ συκοφάντου

δυνατόν (κατὰ τὸ δυνατόν)

δυνατόν κατὰ τό

δυνατόν, τό: κατὰ τὸ δ.

δυνατόν, τό: ὡς ἐν δ.

δυνατός

δυνατός (ἐν δυνατῶι ἐστιν)

δυνατός δυνατώτατος

δυνατός δύο ἄνδρες (═ duumviri)

δυνατός δύο ἀντὶ µιᾶς

δυνατός: κατὰ τὸ δυνατόν

δυνατώτατος

δυνατώτερος

δύνω

δύο

δύο ἄνδρες

δύο ἀνδρῶν

δύο, κατά

δυόβολος

δύοι ἀνδρῶν

δυοτριταῖα

δυοτριτηµόριον

δυσαερία

δυσάθλιος

δυσαίων

δυσάλωιτος

δυσάµµορος

δυσαπιστέω

δυσάρεστος

δυσαριστοτόκεια

δύσβατος

δυσβουλία: δυσβουλίᾳ κύλικος
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δυσγενής παιδίον

δυσδαιµονία

δυσδαίµων

δυσείσοδος

δυσέλπιστος

δυσεντερίη

δυσηκοΐα

δυσηµερία

δύσθεµις

δύσθετος

δύσις

δυσκέλαδος: ῥύζηµα

δύσκολος

δύσκολος: καιρός

δυσκράταιος

δύσληπτος

δύσληψις

δυσµαί

Δυσµενέη (═ Δυσµένεια)

δυσµένεια

δυσµενέστατα

δυσµενής

δυσµενής (ἄνδρες δ.)

δυσµή

δυσµή ἀφ᾽ ἡλίου δυσµῶν

δυσµήνης

δυσµιαῖος

δύσµοιρος

δύσµορος

δυσπαραµύθητος

δυσπαρόδευτος

δύσπνοια

δυσπόριστος

δύσποτµος

δυσπραγία

δύσσοος

δύστανος

δύστηνος

Δύστροπος

δυστύχηµα

δυστυχής

δυστυχία

δυσχεραίνω

δυσχερής

δύσχρηστος (καιρός)

δύσχρηστος: καιροί

δυσωπέω

δύτα

δύτη

δυτικός
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δύω

δυὼ ἄνδρες

δύω: πρὸ ἡλίου δεδυκότος

δυώδεκα

Δυώδεκα, οἱ

δώδεκα

Δώδεκα, οἱ

δωδεκαῖος

δωδεκάκις

δωδεκασσαριαῖος

δωδεκάσστυλον, τό

δωδεκάτη

δωδεκάτη, ἡ

δωδεκατήµορον

δωδεκέτης

δωδεκόµφαλος

δωδεχέτης δὶς δωδεχέτης

δωλιχός

δῶµα

δῶµα (δ. τοῦ Ὠκεανοῦ)

δῶµα, τό

δῶµα: ἀθάνατον

δωµατοποιός

δωµατουργία

δωµάω

δώµηµα

δωµήτωρ

δώµινος

δωρεά

δωρεᾷ

δωρεά (βασιλική)

δωρεά (δοκιµασία τῆς--)

δωρεά (θεία)

δωρεά δωρεάν

δωρεά ἐκ δωρεᾶς

δωρεά ἐν δωρεᾷ

δωρεά: αἰώνιoς

δωρεά: διδόναι δωρεάν

δωρεά: δωρεαῖς δεδωρηµένος

δωρεά: δωρεάν

δωρεά: ἕτεραι πλεῖσται καὶ µεγίσται καὶ ἐξαίρετοι δωρεαί

δωρεά: θεία δ.

δωρεά: µέγισται δωρεαί

δωρεάν

δωρειά

δωρέοµαι

δωρέοµαι: δωρεαῖς δεδωρηµένος

δωρέω

δώρηµα

δωριαρχέω
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δωρίζοµαι

δωρίζω

δωρίζω/οµαι

δωροδοκέω

δωροδόκος

δῶρον

δῶρον (Μουσάων)

δῶρον (τῇ) Κυρίᾳ (τὸ) δῶρον

δῶρον ἀτείµητον

δῶρον τῇ καλῇ τὸ δῶρον

δῶρον: πολύτιµα

δῶρον: σεµνὰ

δῶρον(2)

δωροτελέω

δωσιδικέω

δωσιδικία

δωτήρ

δωτινάζω

δωτίνασις

δωτινατήρ

δωτινατήρ (τᾶς ἱερᾶς καὶ δαµοσίας χώρας)

δωτίνη

Ε

ἔ(γ)γονα, τά

ἔ(γ)γονα, τά (διὰ ἔγγον᾽ ἐγόνων)

ἔ(γ)γονος

ἔ(ι)ργω

ε(ἰ)σάγω

ἐ(κ)κλησία

ἐ(κ)κλησία (ἔννοµος)

ἕ(σ)ποµαι

ε(ὐ)δοξία

ἔαρ

ἔαρ (αἴαρ)

ἐαργύριν

ἐαρινός

εαρκοτεκές

ἐατέος

ἑαυτός

ἑαυτός (παρ᾽ ἑαυτοῦ)

ἑαυτός ἐκ τῶν ἑαυτοῦ

ἑαυτός παρέχοµαι ἑαυτόν

ἑαυτός: ἐκ τῶν ἑαυτοῦ

ἑαυτοῦ, ἐκ τῶν

ἐάω

ἐάω (ἐᾶν ἐλεύθερα εἶναι)

ἐάω: µὴ µίαν ἐ. εἶναι συγγένειαν

ἑβδοµαϊστής

ἑβδοµάριος

ἑβδοµάς
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ἑβδοµάς (ἑβδοµνικάς)

ἑβδόµειος

ἑβδόµη φθίνοντος

ἑβδοµνικάς

ἐβίων

ἕβριον

ἐγβάλλω

ἐγβάλλω (ἀρχῆς)

ἐγβάτης

ἐγβιβάζων (ἡνίοχος)

ἐγγα<ι>έω

ἐγγαέω

ἔγγαια, τά

ἔγγαιαι

ἐγγαιέω (οἱ ἐγγαιοῦντες)

ἔγγαιον ταµιακόν

ἔγγαιος

ἔγγαιος ἔγγαιον (ἔνγεον) ταµιακόν

ἔγγαιος: πραῖδες καὶ ἐνγαῖα

ἔγγεια, τά

ἔγγειος

ἔγγειος (κτῆσις)

ἐγγελάω

ἐγγενής

ἐγγίζω B (ἐνγιεῖ)

ἔγγιστα (οἱ ἔγγιστα γένους)

ἔγγιστος

ἔγγλυµµα

ἐγγλύπτω

ἐγγλύφω: θεῶν εἰκόνας

ἐγγόνη

ἐγγόνη (or ἐκγόνη)

ἐγγονία

ἐγγόνιον (ἐγγόνην)

ἔγγονον

ἔγγονος

ἔγγονος (or ἔκγονος)

ἔγγονος (ἐγόνῳ)

ἔγγονος /ἔκγονος

ἔγγονος ἐγγόνοις ἄρσεσιν

ἔγγραφα, τά

ἐγγραφή

ἔγγραφον

ἔγγραφον: ἐκδαν(ε)ιστικά ἔ.

ἔγγραφος

ἐγγράφω

ἐγγράφω (εἰς τὸν λόγον)

ἐγγράφω ἐνγράφω τὴν συνθήκην

ἐγγράφως

ἔγγτησις
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ἐγγύα

ἐγγύα ἐπ᾽ ἐγγύαι

ἐγγυάζω

ἐγγυάοµαι

ἐγγυάω

ἐγγυάω/ἐγγυάοµαι

ἐγγύη

ἐγγύη (ἐπ᾽ ἐγγύῃ)

ἐγγύησις

ἐγγυητήριον

ἐγγυητής

ἐγγυητής (τριήρων)

ἐγγύθεν

ἐγγυθήκη

ἔγγυον

ἔγγυος

ἐγγύς

ἐγγύτατος

ἐγδ-

ἐγδ(ε)ικέω

ἐγδανείζω

ἐγδανεισµός

ἐγδανειστάς

ἐγδαπανάω

ἔγδεια

ἐγδέχοµαι

ἐγδηµέω

ἐγδηµία

ἐγδίδωµι

ἐγδικάζοµαι

ἐγδικασία

ἐγδικεία

ἐγδικέοµαι

ἐγδικέω

ἐγδικία

ἐγδίκιον

ἔγδικος

ἔγδικος (πόλεος)

ἔγδοσις

ἐγδοχ(ε)ῖον, τό

ἐγδοχεῖον

ἐγδοχεύς

ἐγδύοµαι

ἐγείρω

ἐγείρω (ἀνδριάντας)

ἐγείρω: ἐκ τάφου ἐγείρων

ἐγένετο καὶ τοῦτο τὸ ἔργον

ἐγερσείτης

ἐγερσιβόης

ἐγερσίτης
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ἐγκαθεύδω

ἐγκαθίστηµι

ἐγκαίνια, τά

ἐγκαίνισις

ἐγκαίω

ἐγκαλέω

ἐγκαλέω (δίκην)

ἐγκάλυµµα

ἐγκάρπια, τά

ἐγκαταλείπω

ἐγκατατίθηµι

ἔγκαυσις

ἐγκεκτηµένοι (ἐ. Ῥωµαῖοι)

ἐγκεκτηµένος

ἐγκέφαλος

ἐγκηδεύω

ἔγκληµα

ἔγκληµα (ἔνκληµα)

ἔγκληµα (κεφαλικόν)

ἔγκλησις

ἐγκοιµητήριον

ἐγκολάπτω

ἐγκόλαψις

ἐγκοµίζω

ἐγκοπή

ἐγκόπτω

ἐγκράτεια

ἐγκρατής

ἐγκρίνω

ἔγκρισις

ἐγκριτήριος

ἐγκριτήριος (οἶκος)

ἐγκριτής

ἐγκριτής: ἐγκριταὶ τῶν Βασιλείων

ἐγκρούστωσις

ἐγκτάοµαι

ἐγκτάοµαι ἐνεκτηµένοι καὶ κατοικοῦντες

ἐγκτάοµαι: ἐνεκτηµένοι ἐν τῆ χώρᾳ

ἐγκτάοµαι: οἱ ἐνkεκτηµένοι ἐν τῆι χώραι

ἐγκτάοµαι: οἱ ἐνκεκτηµένοι ἐν τῆι χώραι

ἔγκτασις

ἔγκτησις

ἔγκτησις (ἀµπέλων)

ἔγκτησις (γᾶς καὶ οἰκίας)

ἔγκτησις γᾶ

ἔγκτησις γᾶς καὶ οἰκίας

ἔγκτησις γεωργός

ἔγκτησις γῆ

ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

ἔγκτησις γῆς/γᾶς καὶ οἰκία
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ἔγκτησις: γᾶς/γῆς καὶ οἰκίας

ἔγκτησις: γῆς ἔγκτησις καὶ οἰκίας

ἔγκτησις: ἔ. γῆς καὶ οἰκίας

ἐγκτητικός

ἐγκύκλια, τέλη

ἐγκύκλιον, τό

ἐγκύκλιος

ἐγκύκλιος (διοίκησις)

ἐγκύµων

ἔγκυος

ἐγκωµιάζω

ἐγκωµιαστής

ἐγκωµιογράφος

ἐγκωµιολόγος

ἐγκώµιον

ἐγκώµιον (ἐπικόν, καταλογάδην, λογικόν)

ἐγκώµιον (ἐπικόν)

ἐγλαµβάνω

ἐγλάµπρως

ἐγλέγω

ἐγλείπω

ἐγλεκτικός (φιλόσοφος)

ἐγλεκτικός: φιλόσοφος

ἐγλεκτός

ἐγλίπω τὸν βίος

ἐγλογή κατ᾽ ἐγλογήν

ἐγλογιστής

ἐγλοτήριον

ἔγλυτος

ἐγµαρτυρέοµαι

ἐγµαρτυρέω

ἐγνικάω

ἔγνοµος

ἔγραψα/ἔγραψε

ἔγραψε (on vases)

ἔγραψεν

ἔγρους

ἔγρυσις

ἐγτυγχάνω

ἐγχαράσσω

ἐγχαράττω

ἐγχειρέω

ἐγχειρίζω

ἐγχειρίζω πίστιν

ἐγχειρίζω: πίστιν

ἐγχειρίζω: τὰ ἐνχειρισθέντων αὐτῶι ὑπὸ τᾶς πόλιος ἀρχεῖα

ἔγχελυς

ἔγχος

ἐγχρονίζω

ἐγχώριος
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ἔγχωριος

ἔγχωρος (Νύµφαι ἔγχωροι κατοικοῦσαι)

ἐγώ

έγώ

ἐγώ εἰµι

ἐδανῶς

ἐδαφίζω

ἔδαφος

ἔδαφος (καθ᾽ ἐδαφῶν)

ἕδδοµος

ἐδέσιµος (═ αἰδέσιµος)

ἐδικέω

ἐδιτιών (= ἰνδικτιών)

ἑδνός

ἐδοποιός

ἕδος

ἕδρα

ἑδράζω

ἕδρασµα

ἐδωδή

ἐέλδοµαι

ἔϜαδε

ἔθ(ε)ιµος

ἔθειρα

ἐθελοπρόξενος

ἐθέλω

ἐθέλω: ἐξέστω τῷ ἐθέλοντι

ἐθέλων, ὁ

ἐθίζω

ἐθίζω: αἱ θυσίαι αἱ εἰθισµέναι ὑπὲρ τῶν βασιλέων

ἔθιµα, τά

ἔθιµοι ἡµέραι

ἔθιµος

ἔθιµος (ἐθίµας ἡµέρας)

ἔθιµος (ἡµέρα)

ἔθιµος (ἡµέρα/ἑορτή)

ἐθισµός

ἔθλον

ἐθ͂λον (═ ἆθλον)

ἐθνάρχης

ἐθναρχός

ἔθναρχος

ἐθνικός

ἐθνικός (ἀρχὴ πάνδηµος ἐθνική)

ἐθνικός (ἄρχων)

ἐθνικός (πανήγυρις)

ἐθνικός ἀρχή

ἐθνικός πανήγυρις

ἐθνικός: ἀρχαί

ἐθνικός: ἄρχοντες
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ἐθνικός: ἐθνικὴ πανήγυρις

ἐθνικός: ἰσολύµπιος πενταετηρικὴ πανήγυρις

ἐθνικός: Καισάρειον

ἐθνικός: πανήγυρις

ἔθνος

ἔθνος (πᾶν ἀνθρώπων ἔθνος)

ἔθνος βαρβαρικόν

ἔθνος γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε καὶ 
γένους δεσπότης

ἔθνος γραµµατεύς τοῦ ἔθνους

ἔθνος θηρῶν ἔθνη

ἔθνος λαµπρὸν τῆς Ἀσίας

ἔθνος Λυκίων

ἔθνος οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆµοι καὶ τὰ ἔθνη

ἔθνος τὰ κατὰ τὰν χώραν--

ἔθνος τῶν Λυκίων

ἔθνος τῶν Σύρων

ἔθνος Χρυσαορέων

ἔθνος: λαµπρότατον

ἔθνος: Λυκίων

ἔθνος: σωτὴρ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν πέριξ ἐπαρχειῶν

ἔθος

ἔθος (ἐξ ἔθους)

ἔθος (φυλάσσω)

ἔθος πάτρια ἔθη

ἔθος τὰ ἐξ ἔθους

ἔθος, τό

ἔθος, τό (ἐξ ἔθους)

ἔθος: γάµοιο

ἔθω

ἔθω εἰθώτα

εἱαµένη

εἶαρ

εἰαρινός

εἰατήριον

εἰατρός

εἰατροτοµεύς

εἰάω

εἴβις

ειγαν

εἴγαν

εἰδικός

εἰδοί

εἴδολον, τό

εἶδον

εἶδος

εἰδοσύνη

εἰδοφόρος

εἵδρυµα

εἴδω
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εἴδωλον

εἰδὼς (ὅτι ἀγρός, οἰκία κτλ.)

εἰδὼς (ὅτι ἀποθανεῖν δεῖ)

εἰεροσάρχης

εἰητήρ

εἰητρός

εἰθαγενής

εἶθαρ

εἰθίδικος

εἴθισµαι

εἴθισται, καθάπερ

εἰθύδικος

εἰθύντωρ

εἰκαδεύς

εἰκαδιστής

εἰκάζω

εἰκάς

εἰκασία

εἴκελος

εἰκῇ

εἰκονία

εἰκονίδιον, τό

εἰκονίζω

εἰκονικός

εἰκονικός: ἀνδριάς

εἰκονικός: πινάκιον

εἰκόνιον

εἰκονογράφος

εἰκονοφόρος

εἰκός

εἰκοσαπρωτεία

εἰκοσαπρωτεύω

εἰκοσαπρωτῄα

εἰκοσάπρωτος

εἰκοσέτης

εἴκοσι

εἴκοσι, ἀρχὴ τῶν

εἰκοσιετία

εἰκοσιήµερος

εἰκοσιµουνοέτης

εἴκοσιν (τῶν εἴκοσιν ἀνδρῶν)

εἴκοσιν, οἱ (συνβούλιον τῶν εἴ.)

εἰκοσιπεντάρουρα

εἰκοσίπρωτοι

εἰκοσίπρωτος

εἰκοστά

εἰκοστή

εἰκοστή (κληρονοµιῶν)

εἰκοστή, ἡ

εἰκοστός (µέρος)
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εἰκοστώνης

εἰκώ

εἴκω

εἰκών

εἰκών (γραπτὴ ἐν ἀσπιδίῳ ἐπιχρύσῳ)

εἰκών (γραπτή χαλκῆ)

εἰκών (γραπτή)

εἰκών (ἔνοπλος, γραπτή)

εἰκών (ἔφιππος)

εἰκών (Σεβαστῶν)

εἰκών (χαλκῆ)

εἰκών (χαλκός)

εἰκών (χαλκοῦς)

εἰκών γραπτή

εἰκών γραπτή (ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ)

εἰκὼν γραπτὴ ἐν ἀσπίδιον

εἰκών γραπτὴ ἐν ἀσπιδίωι

εἰκὼν γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπίχρυσος

εἰκών γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ

εἰκών γραπτή ἐπίχρυσος

εἰκών γραπτὴ ἐπίχρυσος

εἰκών γραπτή, ἐν ὅπλοις

εἰκών γραπτός

εἰκὼν γραπτός ἐν ἀσπιδίωι

εἰκὼν γραπτός ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ

εἰκὼν γραπτός ἐπίχρυσος

εἰκών ἐν ὁπλῷ, ἐν ἀσπιδείῳ

εἰκών ἔνοπλος

εἰκών ἐπίχρυσος

εἰκών ἔφιππος

εἰκών κολοσσική

εἰκών λιθίνη

εἰκών µαρµάρεη

εἰκών πενταπήχυς

εἰκών τελεία γραπτή

εἰκών τελεία γραπτός

εἰκών τῶν Σεβαστῶν

εἰκών χαλκέα

εἰκών χαλκέα ὀκταπάχης

εἰκών χαλκέλατος

εἰκὼν χάλκεος

εἰκών χαλκή

εἰκών χαλκῆ

εἰκών χαλκῆ ἐν ἀνδριάντος ἀναστάσει

εἰκών χαλκὴ κολοσσική

εἰκών χαλκῆ κολοσσική

εἰκών χρυσή

εἰκών χρυσῆ

εἰκών χρυσός

εἰκών: γραπτή
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εἰκών: γραπτὴ ἐν ἀσπιδήοις

εἰκών: γραπτὴ ἐν ὅπλωι

εἰκών: γραπτὴ ἐπίχρυσος

εἰκών: ἐπίχρυσος

εἰκών: κολοσσιαία

εἰκών: λαϊνέη

εἰκών: µαρµαρίνη

εἰκών: παιδείας

εἰκών: χαλκέα

εἰκών: χαλκείη

εἰκών: χαλκή

εἰκών: χαλκῆ

εἰκών: χαλκῆ ἔφιππος

εἰκών: χαλκῆ κολοσσιαία

εἰκών: χαλκῆ κολοσσική

εἰκών: χρυσῆ ἔφιππος

εἰκών: χρυσῆ κολοσσική

εἰκωνίδιον

εἰκώνιον

εἰλαπίνη

Εἰλειθυίαια, τά

εἰλεινός

εἵλεως

εἴληµα

εἰλικρίνεια

εἰλικρινής

εἰλίσσω

εἰλυτά

εἷµα

εἷµα, συνκλητικόν

εἷµα, τό

εἱµαντοτόµος

εἱµαρµένη

εἱµαρµένος

εἱµάτιον

εἱµατιοπώλης

εἱµατισµός

εἱµένος

εἰµί

εἶµι

εἰµί (οὐκ ἤµην καὶ ἐγενόµην, οὐκ εἶµαι)

εἰµί ἦεν ἔνθα ἀεί

εἰµί ἤµην, ἐγενόµην, οὔκ εἰµι, οὐ µέλει µοι

εἰµί/ἐµί

εἱµίλειτρον

εἱµιµναίηος

εἱµισόριον, τό

εἱµιταλαντιαῖος (ἀγών)

εἰνάρετος

εἱνάς
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εἰνάτηρεἰράνα

εἰοῖ

εἰόνιος

εἶπε/εἶπαν

εἰπεµένος

εἶπεν/εἶπον

εἰράνα

εἰράνα ἀσφάλεια καὶ εἰράνας καὶ πολέµου

εἰράνα ἀσφάλεια καὶ πολέµου καὶ εἰράνας

εἰράνα: ἐν εἰράναι καὶ πολέµωι

εἰρανιστής

εἵργοµαι

εἰρείνα ἀσυλία καὶ ἐµ πολέµου καὶ ἐν εἰρείνα

εἰρήν

εἰρήνα

εἰρήνα (ἰρήνα)

εἰρηναῖος

εἰρηναρχέω

εἰρηνάρχης

εἰρηνάρχης or εἰρήναρχος

εἰρηναρχία

εἰρηναρχικὴ τάξις

εἰρήναρχος

εἰρηνέω

εἰρηνέω (ἱρηνησεῖν)

εἰρήνη

εἰρήνη (ἐρήνη)

εἰρήνη (ἡγησάµενος τῆς ἐπὶ πᾶσαν θάλασσαν εἰρήνης)

εἰρήνη (ἰρείνα)

εἰρήνη (ἰρήνη)

εἰρήνη (σοι)

εἰρήνη (τῆς εἰ. προεστώς)

εἰρήνη /εἰράνα

εἰρήνη ἀσυλία καὶ ἐµ πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

εἰρήνη ἀσφάλεια πολέµου καὶ εἰρήνης

εἰρήνη εἴσπλους καὶ ἔκπλους (καὶ) ἐν πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

εἰρήνη εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἑµ πολέµωι

εἰρήνη εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ πολέµου καὶ εἰρήνης

εἰρήνη ἡ περὶ τὴν εἰρήνην ἐπιµελεία

εἰρήνη στρατηγὸς ἐπὶ τῆς εἰρήνης

εἰρήνη ὑπὲρ εἰρήνης

εἰρήνη: εἰρήνης φίλος

εἰρήνη: ἐµ πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνει

εἰρήνη: κοινή

εἰρήνη: πολέµου καὶ εἰρήνης

εἰρηνοποιός

εἰρηνοφύλαξ

εἱρούϊσσα

εἰρύω

εἴρω
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εἰρωνικός

εἷς

εἷς (ἀπ᾽ αἰῶνος)

Εἷς (Εἷς Καῖσαρ ... Εἷς κοίρανος)

εἷς (Ζεύς)

εἷς (θεός)

εἷς (µόνος)

εἰς ἀγαθόν, τό

εἷς ἀπ᾽ αἰῶνος

εἷς εἷς ἀγών

εἰς λόγον

εἷς µόνος

εἰς πάντα τὸν χρόνος

εἰς τὸν ἀεί χρόνον

εἰς τὸν ἅπαντα χρόνος

εἰς τοὺς θεοὺς τιµή

εἰς φυλακή τῆς χώρας

εἰς φυλακὴν τῆς χώρα

εἷς, εἷς φιλόπατρις καὶ εὐεργέτης

εἷς: µία

εἰσαγγελεύς

εἰσαγγελία

εἰσαγγελία εἰσαγγέλλω

εἰσαγγέλλω

εἰσαγέοµαι

εἰσάγω

εἰσάγω (ὕδωρ)

εἰσάγω δίκην

εἰσάγω: ἀτέλεια εἰσαγοµένων

εἰσάγω: τὸν στέφανον

εἰσάγω: ὕδωρ

εἰσάγω: ὑπόθεσιν

εἰσάγω/οµαι

εἰσάγω/οµαι εἰς τὸ δικαστήριον

εἰσαγώγεια, τά

εἰσαγωγεύς

εἰσαγωγή

εἰσαγωγή (ὀνόµατος ἀσυµβόλου)

εἰσαγωγή (ὕδατος)

εἰσαγωγή ὑδάτων

εἰσαγώγιον

εἰσαγωγός

εἰσαθρέω

εἰσαναβαίνω

εἰσαναβαίνω (ψυχὴ αἰθέρα εἰ.)

εἰσαναλίσκω

εἰσανγέλλω (εἰσανγείλαντος)

εἰσαποστέλλω

εἰσάριθµος (ἔπη)

εἰσαφικάνω
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εἰσαφικνέοµαι

εἰσβάλλω

εἰσβιάζοµαι

εἰσβιάζω

εἰσβοαθέω

εἰσγραφή

εἰσγράφοµαι

εἰσγράφω

εἰσδέχοµαι

εἰσδίδωµι

εἰσδοχεῖον

εἰσδύω

εἰσεθνηδόν

εἴσειµι

εἴσειµι (εἰσιὼν ἀρχιφύλαξ)

εἴσειµι εἴσειθι χαίρων

εἴσειµι ἐν τῶι εἰσιόντι

εἴσειµι: εἰς βαλανεῖον

εἰσέλασις

εἰσελαστικός

εἰσελαστικός (ἀγών)

εἰσελαστικός ἀγών

εἰσελαστικός, ἀγών

εἰσελαστικός: ἀγών

εἰσελαστικός: ἱερός ἀγὼν Αὐγούστειος ἰσοπύθιος

εἰσελαύνω

εἰσελαύνω: εἰς τὴν πόλιν

εἰσένεκτον

εἰσέρχοµαι

εἰσέρχοµαι εἴσελθε

εἰσέρχοµαι εἴσελθε καὶ σύ

εἰσηγέοµαι

εἰσηγέοµαι (εἰσηγησαµένης τῆς βουλῆς)

εἰσηγέοµαι (ἱστορίαν)

εἰσηγέοµαι: γνώµην

εἰσήκω

εἰσήλυσις

εἰσίκι(ο)ν

εἰσικιάριος

εἰσικιπώλης

εἰσίταµα

εἰσιτάµατα

Εἰσιτήρια, τά

εἰσιτητήρια

εἰσιτητήρια, τά

εἰσιών (ὁ εἰσιὼν ἱερεύς)

εἰσκαλέω

εἰσκήρυξις

εἰσκηρύσσω

εἰσκοµίζω
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εἰσκρίνω

εἰσοδικὸν ἐπιστύ(λ)λιον

εἰσοδικός ἐπιστύλιον

εἴσοδος

εἴσοδος κεφαλὴ εἰσόδου

εἰσοράω

εἰσοράω: σῆµα

εἰσπελάζω

εἰσπλέω

εἴσπλους

εἴσπλους εἴσπλους καὶ ἔκπλους (καὶ) ἐν πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

εἴσπλους εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἑµ πολέµωι

εἴσπλους εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ πολέµου καὶ εἰρήνης

εἴσπλους εἴσπλους καὶ ἐν πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν πολέµῳ καὶ ἐν εἰρήνη

εἰσποιέω

εἰσποίησις

εἰσποιητός

εἰσποιητός εἰσποιητοὶ ἀδελφοί

εἰσποιητός: ἀδελφός

εἰσπορεύοµαι

εἰσπορεύοµαι (εἰς αρχήν)

εἰσπορεύω

εἰσπορέω

εἰσπρα-

εἰσπράξις

εἴσπραξις

εἰσπράσσω

εἰσπράττω

εἰσπροσφέροµαι

εἴσρυσις

εἰσταβ(λ)άριος

εἰστελέω

εἰστίθηµι

εἰσφαίνω

εἰσφέροµαι

εἰσφέροµαι (γνώµην)

εἰσφέρω

εἰσφέρω (πόνον)

εἰσφέρω (τιµήν)

εἰσφέρω εἰς πειρασµόν

εἰσφέρω/εἰσφέροµαι

εἰσφέρω/οµαι

εἰσφέρω/οµαι (πρόστιµον)

εἰσφορά

εἰσφορά (ὀκτώβολος)

εἴσφορα (τά)

εἰσφορά (χειριστὴς εἰ.)

εἰσφορά ὀκτώβολος

εἰσφορά: ὀκτώβολος
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εἴσφορον, τό

εἰσφωρέω

εἴσω

εἴσω: πόλις

εἴσω/ἔσω

εἰσωµοσία: χρηµατισθείσας εἰσωµοσίας

εἰσώστη

εἶτα

Εἰταλικός (δίκαιον)

Εἰταλικός δρόµος

εἴωθα (τὰ εἰωθότα)

ἐκ

ἐκ (═ ἐκτός)

ἐκ (filiation form)

ἐκ διαθήκη

ἐκ ἐκ βασιλέως γεγενηµένος

ἐκ ἐκ τῶν αὐτῆς

ἐκ ἐκ τῶν ἑαυτοῦ

ἐκ ἐκ τῶν ἐκείνου

ἐκ θεµέλιον

ἐκ µητρός

ἐκ οἱ ἐκ/ἐξ

ἐκ πατρός

ἐκ τοῦ νόµος

ἐκ τῶν ἐκείνου

ἐκ τῶν ἐκείνου (--ἐκείνῳ)

ἐκ τῶν νόµος

ἐκ τῶν προτέρων χρόνος

ἐκ: ἐκ τῶν ἐκείνης σχίνων

ἐκ(κ)ατῶρυξ

ἐκ(κ)λησία

ἑκάς

ἕκαστος

ἕκαστος: πρὸς ἕκαστον

ἑκάστοτε

ἑκάστοτε (ἑκάστοτε γιγνόµενος)

ἑκάστου ἐνιαυτός

ἑκάτερος

ἑκατέρωθι

Ἑκατήσια, τά (--καὶ Ῥωµαῖα)

ἕκατι

ἑκατόµβη

Ἑκατόµβοια, τά

ἑκατόµπεδον

ἑκατόµπεδον (hεκατόµπεδον)

ἑκατόν

ἑκατόν ἀπὸ τειµήµατος

ἑκατοντάρουρος

ἑκατοντάρχης

ἑκατόνταρχος
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ἑκατοστά, ἡ

ἑκατοστάρι(ο)ς

ἑκατοστή

ἑκατοστή, ἡ

ἑκατοστηρίη (sc. γή)

ἑκατοστύς

ἑκατώρυγος

ἐκβαίνω

ἐκβάλλω

ἐκβάλλω (ἔκβαλε)

ἐκβάλλω: γλυκερὴν φωνὴν

ἐκβάσµωσις

ἐκβιάζοµαι

ἐκβιβάζω

ἐκβιβαστής

ἐκβλαστέω

ἐκβοάω

ἐκβοηθέω

ἐκβόησις

ἐκγδανειστής

ἔκγδεια

ἐκγονή

ἐκγόνη

ἔκγονη

ἐκγόνιον

ἔκγονον, τό

ἔκγονος

ἔκγονος (ἔγονοι)

ἐκγράφω

ἐκδ(ε)ικέω

ἐκδαν(ε)ισµός

ἐκδαν(ε)ιστικός: ἔνγραφα

ἐκδανείζω

ἐκδανεισµός

ἐκδανιστεία

ἐκδέχοµαι

ἔκδηλος

ἐκδηµέω

ἐκδιδάσκω

ἐκδίδωµι

ἐκδίδωµι σῦλα αὐτοµολικά

ἐκδίδωµι σῦλα αὐτοµολικός

ἐκδικάζοµαι

ἐκδικάζω

ἐκδικάζω/οµαι

ἐκδικαιόω

ἐκδικαιωτήρ

ἐκδικέω

ἐκδικία

ἔκδικος
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ἔκδικος (ἀνθύπατος)

ἔκδικος: ἔ. τῆς πόλεως

ἔκδικος: τῆς πόλεως

ἐκδόσιµος

ἔκδοσις

ἐκδοτήρ

ἐκδοχεῖον

ἐκδοχεύς

ἐκδοχή

ἐκδύνω

Ἐκδύσια, τά

ἐκδύω

ἐκδωρέω

ἐκεῖνος (ἐκ τῶν ἐκείνου, ἐκείνῳ)

ἐκεῖνος (ἐκ τῶν ἐκείνου)

ἐκεῖνος ἐκ τῶν ἐκ(ε)ίνου

ἐκεῖνος ἐκ τῶν ἐκείνης

ἐκεῖνος ἐκ τῶν ἐκείνου

ἐκεῖνος: ἐκ τῶν ἐκείνου

ἐκεῖνος: ἐκ τῶν ἐκείνων ἐκείνοις

ἐκεχ (ἀγών)

ἐκέχειρα, τά

ἐκεχειρία

ἐκεχείριον

ἐκεχείριος

ἐκεχείρρα, ἡ

ἐκεχηρία

ἐκθάπτω

ἐκθάπτω (ἐχθάψε)

ἐκθεµατίζω

ἐκθερίζω (ἐξεθέρεισον)

ἐκθέτωσις

ἐκθωµάω

ἐκκαθαίρω

ἐκκάθαρσις

ἑκκαιδέκατον, τό

ἑκκαιδέκατος

ἐκκαλέοµαι

ἐκκαλέω

ἐκκαλύπτω

ἐκκάµνω

ἐκκαρπία

ἐκκάτου (═ ἐπικάτω)

ἐκκεῖµαι

ἔκκειµαι

ἐκκεῖµαι (τὰ ἐκκείµενα)

ἐκκενόω

ἐκκλ(ε)ίνω

ἐκκλάζω

ἐκκλασία πανσυδιασµένα
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ἐκκλασία στεφανῶσαι ἐπί τε τᾶς βουλᾶς καὶ τᾶς: -

ἐκκλαστρίδιον

ἐκκλείω

ἔκκληρος

ἐκκλησία

ἐκκλησία (ἐκλησία)

ἐκκλησία (ἐπιοῦσα)

ἐκκλησία (κατὰ νόµον)

ἐκκλησία (κυρία)

ἐκκλησία (προγονική)

ἐκκλησία (συνάγω)

ἐκκλησία and βουλή

ἐκκλησία ἀρχαιρεσιακή

ἐκκλησία ἔννοµος

ἐκκλησία ἐπιοῦσα

ἐκκλησία ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν πρώτωι µετὰ τὰ 
ἱερά

ἐκκλησία ἱερά

ἐκκλησία κοινή

ἐκκλησία κυρία

ἐκκλησία κυρία, νοµαία, τελεία

ἐκκλησία κύριος

ἐκκλησία νόµιµος

ἐκκλησία πάνδηµος

ἐκκλησία πρεσβεῖς τῆς--

ἐκκλησία πρώτη

ἐκκλησία σύγκλητος

ἐκκλησία συνακτή

ἐκκλησία σύνκλητος

ἐκκλησία τῶν τετελεσµένων

ἐκκλησία: ἀρχαιρεσιακή

ἐκκλησία: ἔννοµος

ἐκκλησία: ἐπιοῦσα

ἐκκλησία: ἡ πρώτη ἐκκλησία

ἐκκλησία: κυρία

ἐκκλησία: κυρίας γενοµένης ἐκκλησίας

ἐκκλησία: πάνδηµος

ἐκκλησία: προστατεύω τῆς ἐ.

ἐκκλησία: συναχθείσα δηµοτελής

ἐκκλησιαστήριον

ἐκκλησιαστής

ἐκκλησιαστής (πολείτης)

ἐκκλησιαστικά

ἐκκλησιαστικόν

ἐκκλησιαστικόν, τό

ἐκκλησίη

ἔκκλησις

ἐκκληστιαστής

ἐκκλητος

ἔκκλητος
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ἐκκλητος (δικαστήριον)

ἔκκλητος (πόλις)

ἔκκλητος δίκη

ἐκκλίζω

ἐκκλίνω

ἐκκολάπτω

ἐκκολλάω

ἐκκοµιδά

ἐκκοµιδή

ἐκκοµίζω

ἐκκόπτω

ἐκκόπτω γράµµα/τα

ἐκκόπτω: γράµµα

ἐκκόπτω: γράµµατα

ἐκκρίνω

ἔκκριτος

ἐκκυέω

ἐκλαµβάνω

ἐκλάµπρως

ἐκλάµπω

ἐκλανθάνοµαι

ἐκλανθάνω

ἐκλέγω

ἐκλέγω (εἰς τὴν βουλήν)

ἐκλείπω

ἔκλειψις (ἔγλειψις)

ἐκλεκτή

ἐκλεκτός

ἔκλεκτος

ἔκληµµα

ἐκλήπτωρ

ἐκλησία

ἐκλιθόω

ἐκλιπαρέω

ἐκλογίζοµαι

ἐκλογισµός

ἐκλογιστής

ἐκλυτρόοµαι

ἐκλυτρόω

ἐκλύω

ἐκµαίνω

ἐκµανθάνω

ἐκµαρτυρέω

ἐκµαρτύρησις

ἐκµηνύω

ἐκµισθόω

ἐκµίσθωσις

ἐκµογέω

ἔκοσι

ἑκούσιος
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ἑκούσιος (ἀνάγκη)

ἑκουσίως

ἔκπαγλος

ἐκπαιδεύω

ἐκπέµπω

ἐκπεράω

ἐκπεριπέτοµαι

ἐκπέτοµαι

ἐκπικραίνω

ἐκπίνω

ἐκπίπτω

ἐκπίω

ἐκπλέω

ἔκπληκτος

ἔκπληξις

ἔκπληρος

ἐκπληρόω

ἔκπλους

ἐκποιέω

ἐκποίησις

ἐκπονέω

ἐκπορεύοµαι

ἐκπορθέω

ἐκπορίζοµαι

ἐκπορίζω

ἔκπραξις

ἔκπρασις

ἐκπράσσω

ἐκπράττω

ἐκπρεπής

ἐκπρίαµαι

ἐκπρολίπω

ἐκπροφεύγω

ἐκπροχέω

ἔκπωµα

ἐκπωµατοποιός

ἐκρήγνυµαι

ἐκς

ἔκσπονδος

ἔκστασις, διανοίας

ἐκστρατεία

ἐκστρατεύω

ἐκσφράγισµα

ἐκσῴζω

ἐκτ(ε)ιµάω

ἐκτ(ε)ίνω

ἕκτα

ἐκταδόν

ἕκται

ἑκτάνιον
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ἐκτανύω

ἐκτάσσω

ἐκτείνω

ἐκτείνω χείρ

ἔκτεισις

ἐκτελειόω

ἐκτελέω

ἐκτελέω (µόρσιµον)

ἐκτελέω δεκάδας ἐτέων

ἐκτελέω: βίον

ἐκτέµνω

ἐκτένεια

ἐκτένεια: µετὰ πάσης ἐκτενείας

ἐκτενές, τό

ἐκτενέστατος ἀποδείξεις

ἐκτενής

ἐκτενῶς

ἑκτεύς

ἕκτη

ἕκτη ἐπὶ δέκα

ἐκτήκω

ἑκτηµόριον

ἑκτήµορος

ἐκτίθεµαι

ἐκτίθηµι

ἐκτίθηµι (τέκνα)

ἐκτιµάω

ἐκτίνω

ἐκτίνω χεῖρας εἰς βοήθειαν

ἐκτοκιέω

ἐκτοκισµός

ἕκτον

ἕκτον (καὶ δέκατον)

ἐκτοπίζω

ἐκτός

ἕκτος

ἕκτος, τόκος

ἔκτοτε

ἐκτοχεῖον

ἐκτράνις

ἔκτρανος

ἐκτρέποµαι

ἐκτρέπω

ἐκτρέφω

ἐκτρέχω

ἐκτρωσµός

ἔκτυπον

ἔκτυπος

ἐκτυπόω

ἐκτυφλόω
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ἔκυες (eques)

ἐκυρά

ἑκυρά

ἐκυρός

ἐκφαίνω

ἐκφανής

ἐκφαντεύω

ἐκφέρω

ἐκφεύγω

ἔκφευξις

ἐκφοβέω

ἐκφορά

ἐκφορά: δηµοσία

ἐκφοριαστής

ἐκφόριον

ἐκφόριον, τό

ἐκφοριωνέω: ἀγρόν

ἐκφοριώνης

ἐκφράζω

ἐκφύω

ἐκφωνέω

ἐκχαράσσω

ἐκχαράττω

ἐκχώννυµι

ἐκχωρέω

ἐκχώρησις

ἑκών

ἑκών ἑϙόντα κἀεϙόντα

ἐλ(ε)εινός

ἐλ(ε)ήµων

ἐλάδιον

ἐλαια

ἐλαία

ἐλαία (ἐλάα)

ἐλαία, ἡ

ἐλαίε̄

ἐλαίη

ἐλαιηρός

ἐλαίµων

ἐλαίνος

ἐλάϊνος στέφανος

ἐλαιοβαστακτής

ἐλαιοδόκος

ἐλαιοθεσία

ἐλαιοθέσιον

ἐλαιοθετέω

ἐλαιοκόµιον

ἔλαιον

ἔλ̣αιον

ἔλαιον (διὰ ἐλαίου)
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ἔλαιον (ἔλεν)

ἔλαιον (θέσις τοῦ ἐ.)

ἔλαιον (θέσις)

ἔλαιον/ἔλεον

ἐλαιοπώλης

ἔλαιος

ἐλαιούργιον

ἐλαιουργός

ἐλαιουργών

ἐλαιοχρ(ε)ίστιον

ἐλαιοχρείστας

ἐλαιοχρείστιον

ἐλαιοχρείστιον, τό

ἐλαιοχρίστιον

ἐλαιοχρίστιον, τό

ἐλαιρός

ἐλαϊστήριον

ἐλαϊτις

ἐλαιώδης

ἐλαιών

ἐλαιωνία

ἐλαιωνικὰ χρήµατα

ἐλάσσονα, τά

ἐλασσόω

ἐλάσσωµα

ἐλάσσων

ἐλάσσων ἐν ἐλάσσονι

ἐλάσσων ἐν ἐλάσσονι (τίθεσθαι)

ἐλατήρ

ἔλατρον

ἐλαττόω

ἐλάττων

ἐλάττων (πλεῖον ἔλαττον)

ἐλάττων: ζυγός

ἐλαύνω

Ἐλαφηβόλια, τά (µεγάλα)

ἐλάφιον, τό

ἐλάφιος

ἔλαφος

ἐλαφρός

ἐλαφρός (ἐλαφρὰ γῆ σοι)

ἐλαφρός (ἐλαφρά σοι γῆ)

ἐλαφρός (τόκος)

ἐλαφροτοκία

ἐλαφρύς (τόκος)

ἐλαφρύς γαῖαν ἔχοις ἐλαφράν

Ἐλαφύδριοι

ἐλάχιστος

ἐλάω

ἔλδωρ
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ἐλεγειογράφος

ἐλεγεῖον

ἔλεγχος

ἐλέγχω

ἑλεδώνη

ἐλεεινός

ἐλεεινός: θάνατος

ἐλεέω

ἐλεητός

ἐλεινός

ἐλεινότερος

ἔλεκτρον

ἐλένχω

ἐλεοβαστάκτης

ἐλεοθεσία (ἀρχὴ ἐλεοθεσίας)

ἔλεον

ἑλεορέοντες, οἱ

ἑλεορέω

ἔλεος

ἐλετρυγών

ἐλευθέρα

ἐλευθέρα (τρόποις)

ἐλευθερία

ἐλευθερία (κοινή)

ἐλευθερία (πάτριος)

ἐλευθερία ἀνακηρύσσω ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ

ἐλευθερία ἔτος τῆς ἐλευθερίας

ἐλευθερία κῦδος χαρτᾶς ἐλευθερίης

ἐλευθέρια, τά

ἐλευθερία: ἁπᾶσα

ἐλευθερία: ἀποδίδωµι ἐπ’ ἐλευθερίαι

ἐλευθερία: ἀποδίδωµι ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ

ἐλευθερία: πρᾶσις ἐπὶ ἐλευθερίᾳ

ἐλευθερία: τᾶς οἰκίας

ἐλευθερίη

ἐλευθερικά, τά

ἐλευθερικός

ἐλευθερικός (τέλος)

ἐλευθέριος

Ἐλευθεροί

ἐλευθερολάτοµος

ἐλευθερόπαις

ἐλεύθερος

ἐλεύθερος (δῆµος)

ἐλεύθερος (παῖδες)

ἐλεύθερος (Σαµαρῖται ἐ.)

ἐλεύθερος (σῶµα)

ἐλεύθερος (σώµατα ἐ.)

ἐλεύθερος (σώµατα)

ἐλεύθερος ἀφίηµι ἐλευθέραν/ἐλεύθερον
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ἐλεύθερος ἐλευθέρα, ἡ

ἐλεύθερος: κοινοβούλιον

ἐλεύθερος: κράνα

ἐλεύθερος: λειτουργία

ἐλεύθερος: παῖδες

ἐλεύθερος/α

ἐλεύθερος/α δῆµος καὶ πόλις

ἐλευθερόω

ἐλευθερόω (ἐλευθερωµένη)

ἐλευθερόω (ἠλευθερωµένος)

ἐλευθέρωσις

Ἐλευσ(ε)ίνια in Athens

Ἐλευσίνια, τά

Ἐλευσίνια, τά (ἐν Ταράντῳ)

ἐλεφαντίασις

ἐλεφαντιν[- -]

ἐλεφάντινος

ἐλεφαντοθηρᾶς

ἐλεφαντόω

ἐλεφάς

ἐλέφας

ἐλεωνέω

ἐλεώνης

ἐληγός

ἐληοχρέστιον

ἐληοχρίστιον, τό

ἑλικοειδής δρόµος

ἑλικτήρ

ἐλικτός: ἐλικτὸν µαγέν

ἑλίκωψ

ἐλινός

ἑλίσσω

ἕλκοµαι

ἕλκος

ἕλκω

Ἑλλαδάρχης

ἐλλαµβάνω

ἐλλάµπτωµα, τό

Ἑλλανοδίκαι

ἑλλανοδίκας

ἑλλανοδίκης

ἑλ̣λανοδίκης

ἐλλάσσων

ἐλλείπω

ἐλλείπω (ἐνλείπω)

ἐλλείπω, µηθέν ἐλλίπων

ἐλλείπω, οὐθὲν ἐλλείπω προθυµίας

ἐλλείπω, σπουδῆς οὐδὲν ἐνέλειπεν

ἐλλείπω, τὰ ἐλλείποντα

ἐλλείπω: οὐδὲν ἐνλείπων
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ἐλλείπω: σπουδῆς µηδὲν ἐλλείπων

ἐλλείπω: τὸ ἐλλεῖπον

Ἑλλεν̄οταµίας

Ἕλλην Ἑλλήνων πρῶτος

Ἑλληνάρχης

Ἕλληνες

Ἑλληνικός

Ἑλληνίς

Ἑλληνὶς πόλις

Ἑλληνοδίκης

ἑλληνοδίκης

Ἑλληνοταµίαι

Ἑλληνοταµίας

ἐλλιµενίζω

ἐλλιµένιον

ἐλλιµενισταί, οἱ

ἐλλιπέστερον (ἐ. ἀναβαίνω)

ἐλλογάζω

ἐλλόγιµος

ἐλλογιµώτατος

ἔλος

ἕλος

ἕλος, τό

ἐλούθερος

Ἕλουια, τά (Καπετώλεινα Χρυσάνθινα--)

ἐλπιζοµένα, τά

ἐλπίζω

ἐλπίς

ἐλπίς (καλαὶ, µέγισται)

ἔλποµαι

ἐλπωρή

ἔλυτρον

ἐλώτης

ἔµβα/ἔνβα

ἐµβαθρώνη

ἐµβαίνω

ἐµβαίνω (εἰς τὴν ἀρχήν)

ἐµβαίνω ἔµβα νίκα

ἐµβάλλω

ἐµβάλλω: ἐµβάλλω εἰς ἀγοράν

ἐµβασιλεύω

ἐµβασιλικός

ἔµβασις

ἐµβατεία

ἐµβάτευσις

ἐµβατεύω

ἐµβατή, ἡ

ἐµβατήριον

ἐµβάτης

ἐµβατός
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ἐµβάφιον

ἔµβληµα

ἔµβληµα (Ἀλεξανδρεινόν)

ἐµβολάδιον

ἐµβόλαια, τά

ἐµβολαῖος

ἐµβολή (ἐνβολή)

ἐµβόλιµος

ἐµβολισµός

ἐµβόλλιος

ἔµβολον

Ἔµβολος

ἔµβολος

ἑµέριος

ἐµµανής

ἐµµελής: προσόδιον

ἐµµεµφής

ἐµµένω

ἐµµένω ἐν τῇ αἱρέσει

ἔµµετρος

εµµη

ἔµµηνος

ἔµµηνος (δική)

ἔµµηνος: γενέθλιος

ἐµνήσθη

ἐµνήσθη τῆς καλῆς ξενία

ἐµοί, οἱ

ἔµπασις

ἔµπασις: γᾶς καὶ οἰκίας

ἐµπασµός

ἐµπέδιος

ἔµπεδος

ἐµπείραµος

ἐµπειρία

ἐµπειρία ἐµπειρία νόµων

ἐµπειρία νόµων ἐµπειρία καὶ λόγων

ἐµπειρία περὶ τοὺς νόµους ἐµπειρία

ἔµπειρος

ἔµπειρος (ἔνπειρος)

ἔµπειρος ἐµπειρότατος τῶν νόµων

ἐµπελάτειρα

ἐµπεριέχω

ἐµπεριλαµβάνω

ἐµπίµπληµι

ἐµπίµπρηµι

ἐµπίπληµι

ἐµπίπρηµι

ἐµπίπτω

ἐµπίς

ἐµπιστεύοµαι
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ἐµποδίζω

ἐµπόδιον

ἐµπόδισις, ἡ

ἐµποιέω προτροπήν

ἐµπολά

ἐµπολή

ἐµπορεύοµαι

ἐµπορία

ἐµποριαρχέω

ἐµποριάρχης

ἐµπορίαρχος

ἐµπορίη

ἐµπορικόν

ἐµπορικός

ἐµπορικός δίκαι ἐµπορικαί

ἐµπορικός, δική

ἐµπόριον

ἐµπόριον (ἐπιµελητής τοῦ ἐµπορίου)

ἐµπόριον (ξενικόν)

ἐµπόριον (Πέλλης)

ἐµπορίτης

ἔµπορος

ἔµπορος (in a toponym)

ἔµπορος (Ἐρυθραικός)

ἐµπόρων

ἐµπράσσω

ἐµπρέπω

ἐµπρησµός

ἐµπρόθεσµος

ἔµπροσθεν

ἔµπροσθεν (χρόνος)

ἔµπροσθεν χρόνος

ἔµπυος

ἐµπυρίζω

ἔµπυρος

ἐµφαίνω

ἐµφανέστατος

ἐµφανής

ἐµφανίζω

ἐµφάνισις

ἐµφανισµός

ἐµφέρω

ἔµφηµι (ἐνφαίη)

ἐµφορά

ἐµφόρβια, τά

ἐµφορέω

ἑµφρόνιµος

ἐµφύλιος

ἐµφύλιος (πόλεµος)

ἐµφύοµαι
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ἐµφυσιόω

ἐµφύτευσις

ἐµφυτεύω

ἔµψυχα, τά (ἀπέχοµαι τῶν ἐ.)

ἔµψυχος

ἐν Δήλωι κοινόν, τό Βηρυτίων Ποσειδωνιαστῶν ἑµπόρων καὶ 
ναυκλήρων καὶ ἐγδοχέων

ἐν ᾗ ἡµέρα ἐγένετο

ἐν ὁσίᾳ µνήµη

ἐν πολλοῖς χρόνος

ἐν τῶι ἐχοµένωι πρᾶτος µηνί

ἔν(ν)οµος

ἐναγής

ἐναγισµός

ἐναγιστήριον

ἐνάγω

ἐναδεύς

ἐναθλέω

ἐναία

ἐναιµής

ἐναίσιµος

ἐναλίνκιος

ἐνάλιος

ἐναλλάξ

ἐναλλάττω

ἐνάντια, τά

ἐναντίοι, οἱ

ἐναντιολογέω

ἐναντίον

ἐνάντιον (ποιέω)

ἐναντίος

ἐναντίος ψᾶφος

ἐναντίος: ὅπλα ἐναντία τίθεµαι

ἐναντίος: τὰ ἐναντία

ἐναντιόω

ἐναντίωσις

ἔνανχος

ἐναποδείκνυµι

ἐναποδεικνύοµαι

ἐναποστέλλω

ἐνάργεια

ἐναργέστατος

ἐνάργηµα

ἐναργής

ἐναρετός

ἐνάρετος

ἐνάρετος: σωφροσύνη

ἐναρέτως

ἐναρετώτατος

ἐναρίθµιος
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ἐναρχεία

ἐναρχή

ἐνάρχοµαι

ἔναρχος

ἐνάρχω

ἐνάτα

ἐνάτη

ἐνάτη ἐνάτη παρήλασεν

ἐνάτη φθίνοντος

ἐνατήρ

ἐνάτηρ

ἐνάτηρ (ἰνάταιρα)

ἐνατιστής

ἔνατος

ἐναυγάζω

ἐνβαθρικόν

ἐνβαίνω

ἐνβάλλω

ἔνβασις

ἐνβατή, ἡ

ἐνβιβάζω

ἐνβλέπω

ἔνβολον

ἔνβολος

ἔνγαια, τά

ἔνγαιον

ἔνγαιος

ἔνγαιος ὑποθήκη

ἔνγαιος: ἔνκτησις ἐνγαίων

ἔνγειος

ἔνγειος ἐνγήων ἔνκτησις

ἔνγιστα

ἔνγιστος (τὰ ἔ.)

ἐνγλυφέω

ἐνγλύφω

ἔνγονος

ἔνγραφα, τά

ἔνγραφον

ἐνγράφω

ἐνγράφως

ἐνγυάοµαι

ἐνγύη

ἔνγυος

ἐνγύτατος

ἔνδ(ε)ια

ἐνδαµέω

ἐνδαµία

ἐνδεής

ἐνδεής τροφῆς

ἔνδεια
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ἔνδεια (σίτου)

ἔνδειγµα

ἐνδείκνυµι

ἐνδείκνυµι/ἐνδεικνύω

ἐνδεικτικός

ἔνδειξις

ἕνδεκα (οἱ)

ἕνδεκα, οἱ

ἑνδεκάκλινος

ἑνδέκαρχος

ἑνδέκατος

ἐνδεκτιών

ἔνδενδρος

ἐνδέξιος

ἐνδέξιος ἐνδέξια φάραγξ

ἐνδέοµαι

ἐνδέον, τό

ἐνδεσµίς

ἔνδεσµος

ἐνδέχεται

ἐνδέχοµαι

ἐνδέχοµαι (κατὰ τὸν ἐνδεχόµενον)

ἐνδέχοµαι (τὰ ἐνδεχόµενα)

ἐνδέω

ἐνδέω/ἐνδέοµαι

ἐνδηκτηṓν

ἔνδηλος

ἐνδηµέω

ἐνδηµία

ἔνδηµος

ἐνδιαιτάοµαι

ἐνδιαφέρω

ἐνδίδηµι (═ ἐνδίδωµι)

ἐνδίδωµι

ἔνδικος

ἐνδικτιών

ἐνδογενής

ἔνδοθεν

ἐνδοθίδιος

ἔνδοξα, τά

ἐνδοξάζω

ἔνδοξος

ἔνδοξος (Ἀσιάρχης)

ἔνδοξος (γένος)

ἔνδοξος (µνάµα)

ἔνδοξος (µνήµη)

ἔνδοξος ἐνδοξότατος

ἔνδοξος ἐνδόξως

ἔνδοξος τὰ ἔνδοξα

ἔνδοξος: ἐνδοξότατος
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ἔνδοξος: ἐνδοξότερος

ἐνδοξότατος

ἐνδοξότερος

ἐνδόξως

ἐνδόξως: ἐ. καὶ ἐπωφελῶς

ἐνδόξως: λανπρῶς καὶ ἐνδόξως

ἐνδοξώτατος

ἐνδοχεύς

ἐνδροµίς

ἔνδυµα

ἐνδύοµαι

ἐνδυτήρ

ἐνδύω

ἐνεδελέχεια

ἐνέδρα

ἐνεδρεύω

ἔνεδρος

ἔνεδρος (ἄρχων)

ἐνειλέω

ἔνειµι

ἔνειµι ὁ ἐνών

ἔνειµι: τὰ ἐνεόντα

ἐνειργάζοµαι

ἐνειρόσιον

ἐνεκτηµένοι, οἱ

ἐνεκυραστάς

ἐνέκυρον

ἔνεµι

ἐνεπηριάζω

ἐνέπω

ἐνέπω χάριν

ἐνέργεια

ἐνεργής

ἐνεργός (χώρα οἰκουµένη καὶ--)

ἐνερείδω

ἔνερθα

ἔνερθα: Ἐπιδάµνο

ἐνεστηκότες (magistrates)

Ἐνεστώς

Ἐνέστως

ἐνεστώς (τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους)

ἐνεστώς, ὁ

ἐνεστώς, ὁ---ταµίας

ἐνεύχοµαι

ἐνεφίηµι

ἐνέχοµαι

ἐνέχοµαι: ἀσεβείαι

ἐνέχυρα, τά

ἐνεχυράζω

ἐνεχυρασία
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ἐνεχύριον

ἐνεχύρον

ἐνέχυρον

ἐνέχω

ἔνϝοτος

ἐνηλάσιον

ἐνήλικος

ἐνήλιξ

ἐνῆλιξ

ἐνηρόσιον

ἐνήχυρον

ἔνθα

ἔνθα κατάκειται

ἔνθα κεῖµαι

ἔνθα κεῖται

ἔνθα, ἐνθάδε

ἔνθα: ἔνθα κατάκειται

ἔνθα: ἔνθα κατάκειτε

ἔνθα: ἔνθα κατάκιτε

ἔνθα: ἔνθα κεκοίµηται

ἔνθα: κεῖται

ἐνθάδε

ἐνθάδε ἀνάκειµαι

ἐνθάδε ἀναπαύεται

ἐνθάδε καθεύδω

ἐνθάδε κατακείµενος

ἐνθάδε κατάκειται

ἐνθάδε κεῖµαι

ἐνθάδε κεῖνται

ἐνθάδε κεῖται

ἐνθάδε κεύθει

ἐνθάδε κοιµᾶται

ἐνθάδε πέπαυµαι

ἐνθάδε: ἐ . κατάκειται

ἐνθάδε: ἐνθάδε κατάκεινται

ἐνθάδε: ἐνθάδε κατάκειται

ἐνθάδε: ἐνθάδε κατάκιτε

ἐνθάδε: ἐνθάδε κεῖµαι

ἐνθάδε: κατάκειται

ἐνθάδε: κεῖται

ἐνθαδί

ἐνθάδιος

ἐνθάπτω

ἐνθάφιον

ἐνθεάζω

ἔνθεµα

ἐνθεµολογέω

ἔνθεν

ἔνθεσµος

ἐνθέτω
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ἐνθήκη

ἔνθηµα

ἔνθινος

ἐνθυµέοµαι

ἐνθύµησις: ἄοκνος

ἐνθύµιος

ἐνθυµιστός

ἐνιαύσιος

ἐνιαυτός

ἐνιαυτός (δι᾽ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ)

ἐνιαυτός αἱ κατ᾽ ἐνιαυτὸν τιµαί

ἐνιαυτός ἐνιαυτοῦ ἐκάστου

ἐνιαυτός ἐπάνω ἐνιαυτός

ἐνιαυτός καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν

ἐνιαυτός κατ᾽ ἐνιαυτόν

ἐνιαυτός: ἐνιαυτοῦ

ἐνιαυτός: ἕτερος

ἐνιαυτός: κατ’ ἐνιαυτόν

ἐνιαυτός: κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτόν

ἕνικον (= ἕνεκα)

ἐνίστηµι

ἐνίστηµι (ἐνστὰς πόλεµος)

ἐνίστηµι (πόλεµος)

ἐνίστηµι ἐνεστηκὼς ἄρχων

ἐνίστηµι ἐνέστησαν

ἐνίστηµι ἐνεστὼς ἐνιαυτός

ἐνίστηµι ἐνεστῶτες (οἱ πρυτάνεις οἱ--)

ἐνίστηµι ἐνεστῶτες (οἱ--νεωποῖαι)

ἐνίστηµι ἐνεστῶτες ἄρχοντες

ἐνίστηµι: ἐνεστῶτες ἄρχοντες

ἐνισχύω

ἐνκαλέω

ἐνκαρπήα /ἐνκαρπία

ἐνκαταβάλλω

ἐνκαταγράφω

ἐνκαταλείπω

ἐνκατατίθηµι

ἐνκαυστής

ἐνκαυτής

ἐνκεκτηµένοι, οἱ

ἐνκεκτηµένοι, οἱ (Ῥωµαῖοι)

ἐνκέλευσις

ἐνκελεύω

ἐνκένια, τά

ἐνκένιον, τό

ἐνκέφαλος

ἐνκηδεύω

ἔνκληµα

ἔνκληµα (κεφαλικόν)

ἐνκλήµατα
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ἐνκληµατικός

ἐνκολάπτω (ἐνκολάπτω)

ἐνκόπτω

ἐνκρατής

ἐνκρίνω

ἔνκρισις

ἐνκριταί

ἐνκριτής

ἐνκτάοµαι

ἔνκτασις

ἔνκτησις

ἔνκτησις (γῆς καὶ οἰκίας)

ἔνκτησις γᾶ

ἔνκτησις γᾶς καὶ οἰκίας

ἔνκτησις γῆς καὶ οἰκίας

ἔνκτησις ἐνγείων

ἔνκτησις: ἐνγαίων

ἐνκτητικόν, τὸ (τέλος)

ἔνκτητος

ἐνκτήτωρ

ἔνκυθρα, τά

ἐνκύκλιος (αὐλητής)

ἔνκυκλον

ἐνκύµων

ἔνκυον, τό

ἔνκυος

ἐνκωµιάζω

ἐνκωµιασταί

ἐνκωµιαστής

ἐνκωµιογράφοι

ἐνκωµιογράφος

ἐνκωµιογράφος: λογικός

ἐνκωµιογράφος: λογικός.5, 10

ἐνκωµιολόγος

ἐνκωµιολόγος.12, 16

ἐνκώµιον

ἐνλείπω

ἔνληψις

ἔνλιθος (στέφανος)

ἐνλίµενα, τά

ἐνλιµένιον

ἐνλιµένιος

ἐνλιπής

ἐνλόγιµος (ἐ. ἱερὸν ζῷον)

ἐνλυχνιδᾶς

ἐνµένω

ἐνναετηρίς

ἐνναία

ἐννέα, κατά

ἐννεακαιδεκέτης
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ἐννεάκλινος

Ἐννεαπέλεθρον, τό

ἐννεατηρίς

ἐννεετηρικός (ἀγῶνες)

ἐννεσίη

ἐννέχυρον

ἐννῆ, τοί

ἐννοέω

ἔννοια

ἔννοιος

ἐννόµιον

ἐννόµιον, τό

ἐννόµιος

ἐννόµιος (τέλος)

Ἐννοµιῶναι

ἔννοµος

ἔννοµος (ἔ. πλᾶθος)

ἔννοµος (ἐκκλησία)

ἔννοµος (ἐν τοῖς ἐννόµοις χρόνοις)

ἔννοµος (ἔννοµα ἱκετεύειν)

ἔννοµος (ἡλικία)

ἔννοµος (χρόνος)

ἔννοµος (ψᾶφοι)

ἔννοµος (ψᾶφος)

ἔννοµος ἐκκλησία

ἔννοµος: σύνοδος

ἔννοµος: χρόνοι

ἐννόµως

ἔννυχος

ἐνοδοιπόρος

ἔνοδος

ἐνοίκειος

ἐνοικέω

ἐνοικέω: οἱ ἐνοικοῦντες πάντες

ἐνοικέω: πάντες οἱ ἐνοικοῦντες

ἐνοίκησις

ἐνοικίζοµαι

ἐνοίκιον

ἐνοίκιος

ἔνοικος

ἔνοκος (= ἔνοχος)

ἐνόµοτος

ἐνόπλιος

ἐνόπλιος ἔνοχος

ἔνοπλος

ἔνοπλος (εἰκών)

ἔνοπλος, εἰκών

ἐνορέαν

ἐνορέω

ἐνορία, ἡ
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ἐνόριον

ἐνορκίζω

ἐνόρκιος

ἔνορκος

ἐνορύττω

ἑνότης

ἐνουλίζοµαι

ἐνοφείλω

ἐνοχλέω

ἐνόχλησις

ἔνοχος

ἔνοχος: ἔστω

ἐνπ(ε)ίπτω

ἔνπαλιν

ἔνπασις

ἔνπασις (ἔππασις)

ἐνπέδειµι

ἐνπειρία

ἐνπειρία (λόγων)

ἐνπειρία (νόµων)

ἔνπειρος (νόµων)

ἐνπέραµος

ἐνπηγνύµι

ἐνπίµπληµι

ἐνπίπτω

ἐνπλέκτης

ἐνπλέκτρια

ἔνπλεος

ἐνπλέω

ἐνποδίζω

ἐνποδοστατέω

ἐνπονέω

ἐνπορεύοµαι

ἐνπορία

ἐνπορίαι

ἐνποριαρχέω

ἐνποριάρχης

ἐνπόριον

ἔνπορος

ἔνπορος (εὐµόρφων γυναικῶν)

ἔνπορος (ἱµατιώνης)

ἐνπρέπω

ἐνπρησµός

ἔνπροσθε

ἔνπροσθεν

ἐνπρυτανεύω

ἐνπυρίζω

ἔνρυθµος

ἔνρυθµος (τραγικὴ ποίησις)

ἔνρυθµος (τραγωιδία)
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ἔνρυθµος κίνησις

ἔνρυθµος τραγῳδία

ἐνς

ἔνσηµος

ἐνσιτέοµαι

ἐνσίτιος

ἔνσιτος

ἐνσκήπτω

ἐνσόριον

ἐνσπείρω

ἔνσπονδος

ἔνσταλον

ἐνσταλόω

ἐνστὰς πόλεµος

ἔνστασις

ἐνσύνθηκος

ἔντασις

ἐντάσσω

ἐνταῦθα

ἐνταῦθα: οἱ ἐνταῦθα

ἐνταφεύς

ἐνταφή

ἐνταφή καθίστηµι τὴν ἐνταφήν

ἐνταφή: δηµοσία

ἐνταφή: δίδωµι ἐνταφήν

ἐνταφή: ἐν τοῖς προγονικοῖς τοῦ ἀνδρὸς µνήµασιν

ἐνταφιάζω

ἐνταφιαστής

ἐντάφιον

ἐντάφιος

ἔντειµος

ἔντειµος: ἱερεύς

ἐντειµότερος

ἐντείµως

ἐντείνω

ἐντειχίζω

ἐντέλεια

ἐντελής

ἐντέλλοµαι

ἐντέλλω

ἐντέλλω (τὰ ἐντεταλµένα)

ἐντέλλω: καθότι ἐντετάλµεθα

ἔντερα, τά

ἐντερεστύλειον

ἔντευξις

ἔντευξις (ἡγεµονική)

ἐντι(=ἐστι)

ἐντίθηµι

ἐντικτιών

ἐντιµία
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ἔντιµος

ἔντοκος

ἐντολαί

ἐντολή

ἐντολή κατ’ ἐντολάς

ἐντοµίς

ἐντοµίς: δίσωµος

ἔντονος

ἐντόπιος

ἔντοπος

ἐντόρευτος

ἐντός (ἐ. ἀνθρώπων θρεπτικῶν)

ἐντρέχεια

ἔντριτος

ἐντροπή

ἔντροφος

ἐντυγχάνω

ἐντυνχάνω

ἐντύνω

ἔντυπος

ἐντυχάνω

ἐνύδριος

ἔνυδρις

ἐνύπνιον

ἔνυπτρον

ἐνφανής

ἐνφανίζω

ἐνφέρω

ἐνφέρω ἐς µέσον ἐνφέρω

ἐνφορά

ἐνφυσιόω

ἐνχαράσσω

ἐνχαράττω

ἐνχειρίζω

ἐνχειρίζω (πίστιν)

ἐνχειρίζω πίστιν

ἐνχρῄζω

ἐνχρύσεος

ἐνχωνεύω

ἐνχωρέω

ἐνχώριος

ἐνῳδαί

ἐνώδιον διάλιθον

ἐνωνά

ἐνώνα

ἐνωνά, γᾶς κὴ ϝυκίας

ἐνώπιον

ἐνωρέω

ἐνωτίδιον

ἐνώτιον
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ἐξ ἀρχή

ἐξ, οἱ ἐξ αὐτῶν

ἐξ(σ)ετάζω

ἐξαγγελία

ἐξαγγέλλω

ἐξάγι(ο)ν

ἐξαγιάζω

ἐξάγιστος

ἐξαγοράζω

ἐξαγουγά

ἐξάγω

ἐξάγω (ἐς ἰδίαν χρείαν)

ἐξάγω: ἀτέλεια ἐξαγοµένων

ἐξαγωγά

ἐξαγωγή

ἐξαγωγή (ξύλων)

ἐξαγωγή (σιτοῦ)

ἐξαγώγιµος

ἐξαγώγιον

ἐξαγωγίς

ἐξαγωγός

ἐξάδελφος

ἐξάδερφος

ἔξαθλος

ἐξαιθραπεύω

ἐξαίρεσις

ἐξαιρεσµός

ἐξαιρετός

ἐξαίρετος

ἐξαίρετος (χώρα)

ἐξαίρετος ὄνοµα

ἐξαιρέτως

ἐξαιρέω

ἐξαιρέω (ἐξαγγρέµενος)

ἐξαιρέω ἐξηιρηµένοι ἄνδρες

ἐξαιρέω τὰ εἰς τὰ κατὰ ψηφίσµατα ἐξειρηµένα

ἐξαιρέω τὸ ἐξαιρεθὲν ἀργύριον

ἐξαιρέω/οµαι

ἐξαίρηµα

ἐξαιροέοµαι

ἐξαίρω

ἐξαιτέω

ἐξαίφνης

ἑξακάτιοι, οἱ (ϝεξακάτιοι)

ἐξακέοµαι

ἑξάκις

ἐξακολουθέω

ἐξακόσιοι

ἑξακόσιοι

ἐξακτορική, τάξις
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ἐξάκτωρ

ἐξάκτωρ: τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἀντωνείνου αὐτοκράτορος

ἐξαλείπτης

ἐξάλειπτρον

ἐξαλείπτω

ἐξαλείφω

ἐξάλειψις

ἐξαλλοτριόω

ἐξαλλοτρίωσις

ἐξαµαρτάνω

ἑξαµηνιαῖος

ἐξάµηνος

ἑξάµηνος

ἑξάµηνος (ad SEG IX 32)

ἑξάµηνος (πρώτη)

ἑξάµηνος, χειµερινή

ἑξάµηνος: θερινά ἑ.

ἑξαµναῖος

ἑξαµόριον

ἐξανατρέφω

ἐξανύω

ἐξαπατάω

ἐξαπάτη

ἐξαπίνης

Ἑξάπολις

ἐξαπόλλυµι

ἐξαποστέλλω

ἐξαποστέλλω πρεσβείαν

ἐξαποστολή

ἐξάρεον

ἐξαρκέω

ἐξαρκής (ἐξαρκῶς)

ἐξαρνέοµαι

ἔξαρνος

ἐξαρπάζω

ἐξαρτάω

ἐξαρτεία

ἐξαρτίζω

ἐξαρχέω

ἐξαρχία

ἔξαρχος

ἔξαρχος (Παλµυρηνῶν)

ἔξαρχος Παλµυρηνῶν

ἐξάρχων

ἐξασθενέω

ἑξαστάτηρος

ἐξαφίηµι

ἑξαχοίνικον

ἐξέγγονος

ἐξεγείρω
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ἐξέδρα

ἐξέδρα: καµαρωτή

ἐξέδρα: παρακειµένη ἐ.

ἐξέδριον

ἑξέης (═ ἑξῆς)

ἕξει (πρὸς τὸν Θεόν)

ἐξεικάζω

ἔξειµι

ἔξειµι ἐκ τῆς ἀρχῆς

ἔξειµι ἐξίτω

ἔξειµι: ἔ. ἔξω τείχους

ἐξεκγόνη, ἡ

ἐξέκγονος

ἐξελαύνω

ἐξελέγχω

ἐξελευθερικός

ἐξελευθερικός (φιάλη)

ἐξελευθερικός φιάλαι

ἐξελευθερικός φιάλη ἐξελευθερική

ἐξελευθερικός: φιάλη

ἐξελεύθερος

ἐξελευθερόω

ἐξελίσσω: ἐξειλιγµένοις ἀνδράσιν?

ἐξενέπω

ἐξενπλάριον

ἐξέντερος

ἐξεράω

ἐξεργάζοµαι

ἐξεργάζω

ἐξέρχοµαι

ἐξέρχοµαι (χρόνος ἐ.)

ἐξέρχοµαι τοῦ βίου

ἔξεστι

ἔξεστι (ἐξόν)

ἔξεστι B

ἔξεστι: ἐξεῖναι

ἔξεστι: ἐξέσται

ἔξεστι: ἐξέστω

ἔξεστι: ἐξόν

ἐξετάζω

ἐξε̣τάζω

ἐξετάζω/οµαι

ἐξετάξω

ἐξέτασις

ἐξετασµός

ἐξετασταί

ἐξετασταὶ ἐκ τῆς βουλή

ἐξεταστάς

ἐξεταστήριον

ἐξεταστής
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ἑξεταστής

ἐξεύρεµα

ἐξεύρεσις (πόρων)

ἐξευρίσκω

ἐξέχω

ἔξηβος

ἐξηγέοµαι

ἐξήγησις

ἐξηγηταί

ἐξηγητεύω

ἐξηγητής

ἐξηκοντακαιεξάστυλος

ἑξηκονταστάδιος

ἐξήκω

ἑξηµόριον

ἑξῆς

ἑξῆς (κατὰ τὸ--)

ἑξῆς κατὰ τὸ -- (ἀεὶ--)

ἑξῆς κατὰ τὸ--

ἐξῆς, κατὰ τό

ἑξῆς, κατὰ τό

ἑξῆς: κατὰ τὸ ἑξῆς

ἐξητασµένος

ἐξιδιάζοµαι

ἐξιδιάζω

ἐξίηµι

ἐξίηµι (ὄνοµα)

ἐξίλησα

ἐξιόν

ἐξιόντως

ἐξιτητήρια, τά

ἐξκέπτωρ

ἐξξάδελφος

ἐξοδεύω

ἐξοδία

ἐξοδιάζοµαι

ἐξοδιάζω

ἔξοδον

ἔξοδος

ἔξοδος κεφαλὴ ἐξόδου

ἐξοικησία

ἐξοικίζω

ἐξοικοδοµέω

ἐξοικονοµέω

ἐξολεθρεύω

ἐξόλεια

ἐξόλλυµι

ἐξολοθρεύω

ἐξόλυµι

ἑξόµειννος
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ἑξόµειννος δευτέρα

ἑξόµειννος προύτα

ἐξόµνυµι

ἐξοµοιόω

ἐξοµολογέω

ἐξοµοσία

ἐξόπισθε

ἐξοπλασία

ἐξόρισις

ἐξορκίζω

ἐξορµητικόν

ἐξόροφος

ἐξορύξιος

ἐξουθενέω

ἐξουλή

ἐξουσία

ἐξουσία (δηµαρχικὴ--)

ἐξουσία (δηµοσία)

ἐξουσία (ἐ. ἔχω)

ἐξουσία (ἔπαρχος)

ἐξουσία (ἡ ἔπαρχος--)

ἐξουσία (µεγίστη)

ἐξουσία (πρυτανική)

ἐξουσία (σιδήρου)

ἐξουσία (στρατηγική)

ἐξουσία δηµαρχική

ἐξουσία δηµαρχικὴ

ἐξουσία ἐξουσίαν ἔχω

ἐξουσία ἔπαρχος

ἐξουσία πρυτανική

ἐξουσία: δηµαρχική

ἐξουσία: ἔξωθεν

ἐξουσία: ἔστω

ἐξουσία: ἔχω

ἐξουσία: µεγάλη ἐπαρχική

ἐξουσία: ὑψηλοτάτη στρατηγική

ἐξουσιάζω

ἐξόφορος

ἔξοχα

ἔξοχος

ἔξοχος (ἄλλων)

ἔξοχος ἐξοχώτατος

ἔξοχος: κλέος

ἐξοχώτατος

ἐξσκουβίτωρ

ἐξστράνιος

ἐξστρατεύω

ἐξσφράγισµα

ἐξυµνέω

ἐξυπηρετέοµαι
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ἐξυπηρετέω

ἐξυποθεµελέω

ἐξφράγισµα

ἔξω

ἔξω βάλλω νεκρόν

ἔξω πυλῶν, οἱ

ἔξω: ἔξω πόλις

ἔξω: ἔξω τάξεων

ἔξω: πόλεις

ἔξωθεν

ἔξωθεν: τοῦ γένους

ἐξώλεια

ἐξώλης

ἐξωµίδες

ἐξωµοσία

ἐξωπυλίτης

ἐξώπυλον, τό

ἐξώπυλος

ἐξωριάζω

ἐξώτερος

ἐξωτικός

ἐξώυδρον, τό

ἐοργεσία

ἑορτάζω

ἑορτή

ἑορτή (δηµοσία)

ἐπ’ ἀγαθῷ

ἐπ(ε)ιγραµατογράφος

ἔπ(ε)ιξις

ἐπ(ε)ισβάλλω

ἐπ(ι)εικής

ἐπ(ι)είκης

ἐπ᾽ ἀγαθῷ

ἐπ᾽ ἐλευθερία

ἐπαpχ(ε)ία

ἐπαγγε-

ἐπαγγελ--

ἐπαγγελία

ἐπαγγελία (πατρῷα)

ἐπαγγελία ἐπισυνάγω χρήµατα ἐξ ἐπαγγελίας

ἐπαγγελία τὰς εἰς τὸν στέφανον ἐπανγελίας

ἐπαγγέλλοµαι

ἐπαγγέλλω

ἐπαγγέλλω/-οµαι

ἐπαγγέλλω/ἐπαγγέλλοµαι

ἐπαγγέλλω/οµαι

ἐπάγγελσις

ἐπάγγελτος

ἐπαγκρούω

ἐπαγλαίζω
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ἐπαγλαΐζω

ἐπάγρα

ἔπαγρος ἐπάγροις χερσίν

ἐπάγω

ἐπαγωγή

ἐπαγωγιµός

ἐπαγώγιµος

ἐπαγωγός

ἐπαείδω

ἔπαθλον

ἐπαινέτης

ἐπαινετός

ἐπαινέτος

ἐπαινετός: βίος

ἐπαινέω

ἐπαινέω /ἐπαινέοµαι

ἔπαινος

ἐπαιρέω

ἐπαίροµαι

ἐπαίρω

ἐπαισθάνοµαι

ἐπαΐσσω

ἐπαιτιάοµαι

ἐπαιτίω

ἐπακολουθέω

ἐπάκοος

ἐπάκος

ἐπακούω

ἐπακτροκέλης

ἐπάλ(ε)ιµµα

ἐπάλειµµα

ἔπαλξις

ἐπάµερος

ἐπαµύντωρ

ἐπαµύνω

ἐπαναγιγνώσκω

ἐπαναγκάζω

ἐπάναγκες

ἐπανάγκη

ἐπανάγκης ἐπάναγκες

ἐπανάγω

ἐπαναιρέοµαι

ἐπαναιρέω

ἐπανανεόω

ἐπανάνκαιος

ἐπάνανκες

ἐπανάστασις

ἐπαναφέρω

ἐπανγελία

ἐπανγέλλοµαι
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ἐπανγέλλω

ἔπανδρος

ἔπανδρος ἐπάνδρως

ἐπάνδρως

ἐπανέρχοµαι

ἐπάνεσις

ἐπάνθεµα

ἐπάνθετος

ἐπανίσταµαι

ἐπανίσταµαι ἐπιβουλὴ τῶν ἐπανισταµένων ἡµῖν

ἐπάνο

ἐπανοίγνυµι

ἐπανοίγω

ἐπανορθόω

ἐπανορθόω: τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων

ἐπανόρθωσις

ἐπανόρθωσις (ἐπανόρτοσις)

ἐπανορθωτής

ἐπανορθωτής πάσης Ἀνατολῆς

ἐπανύω

ἐπάνω

ἐπάνω (οἱ ἐπάνω χρόνοι)

ἐπάνω (χρόνοι)

ἐπάνω ἐπάνω ἐνιαυτός

ἐπάνω ἐπάνω χρόνος

ἐπάνω τῶν πορφυρῶν

ἐπάνω χρόνοι

ἐπάνω, οἱ

ἐπάξιος

ἐπαξίως

ἐπαοιδή

ἐπαράοµαι

ἐπάρατος

ἐπάργυρος

ἐπαρκεία

ἐπαρκέω

ἐπαρκής

ἐπαρτέω

ἐπαρχ(ε)ία

ἐπαρχ(ε)ία (═ ῾regio᾽)

ἐπαρχ(ε)ία (αἱ δʹ ἐπαρχίαι)

ἐπαρχ(ε)ία (στρατηγική)

ἐπαρχ(ε)ία Ἀσία

ἐπαρχ(ε)ία Ἑλλήσποντος

ἐπαρχ(ε)ία ἔτος ἐπαρχείας

ἐπαρχ(ε)ία Θρᾴκης

ἐπαρχ(ε)ία Θρᾳκῶν

ἐπαρχ(ε)ία πρώτη τῆς ἐπαρχείας

ἐπαρχ(ε)ία πρῶτος ἐπαρχείας

ἐπαρχ(ε)ία πρῶτος τῆς ἐπαρχείας
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ἐπαρχ(ε)ία σκᾶπτρον ἐπαρχείας

ἐπαρχ(ε)ία υἱὸς ἐπαρχείας

ἐπαρχ(ε)ία: ἐπίτροπος ἐ.

ἐπαρχ(ε)ία: τῶν δʹ ἐπαρχιῶν

ἐπαρχ(ε)ία: τῶν τεσσάρων ἐπαρχειῶν

ἐπαρχεία

ἐπαρχεία ὁ τῆς ἐπαρχείας σωτήρ

ἐπαρχεία: αὐτοκράτωρ ἐπαρχείας

ἐπαρχεία: εἰρηνοφύλαξ τῆς ἐπαρχείας

ἐπαρχεία: πρεσβευτὴς ἐπαρχείας

ἐπαρχεία: σωτὴρ τῆς ἐπαρχήας

ἐπάρχειος

ἐπάρχειος λαµπροτάτη Θρακῶν ἐπάρχειος

ἐπάρχειος, χώρα

ἐπαρχέω

ἐπαρχή

ἐπαρχία

ἐπαρχία: διάσηµος ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ

ἐπαρχικός

ἐπαρχικός: ἐ. ἄνδρες

ἐπαρχικός: ἐπαρχικὴ µεγάλη ἐξουσία

ἐπάρχιον

ἐπάρχιος (χώρα)

ἐπάρχοµαι

ἔπαρχος

ἔπαρχος (Αἰγύπτου)

ἔπαρχος (ἀλειµέντων)

ἔπαρχος (ἀπὸ ἐπαρχων)

ἔπαρχος (ἀπὸ ἐπαρχῶν)

ἔπαρχος (ἱεροῦ πραιτωρίου)

ἔπαρχος (ὁ ἐξ Ἀθηνῶν)

ἔπαρχος (ὄρους Βερενείκης)

ἔπαρχος (τεχνειτῶν)

ἔπαρχος Αἰγύπτου

ἔπαρχος αἰραρίου τοῦ Κρόνου

ἔπαρχος ἀπὸ ἐ.

ἔπαρχος ἀπὸ ἐπάρχων

ἔπαρχος βεϊκούλων

ἔπαρχος ἔθνους Δροµεδαρίων

ἔπαρχος εἴλης

ἔπαρχος ἐν Ῥώµῃ

ἔπαρχος ἐξουσία

ἔπαρχος ἐπὶ Ῥώµης

ἔπαρχος ἐπίτροπος ὄρους Βερενίκης

ἔπαρχος ἐπίτροπος ὅρους Βερενίκης

ἔπαρχος ἱεροῦ πραιτωρίου

ἔπαρχος Ἰουδαίας

ἔπαρχος κάστρων

ἔπαρχος Μεσοποταµίας

ἔπαρχος Μεσοποταµίας καὶ Ὀσροηνῆς
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ἔπαρχος ὄρους Βερενείκης

ἔπαρχος πόλεως

ἔπαρχος πόλις

ἔπαρχος πραιτορίων, τῶν ἱερῶν

ἔπαρχος πραιτωρίου

ἔπαρχος πραιτωρίων, ἱερῶν

ἔπαρχος πρετωρίων, τῶν ἱερῶν

ἔπαρχος Ῥώµης

ἔπαρχος στόλου

ἔπαρχος στόλου, τοῦ ἐν Μοισίαι -- καὶ τῆς ὄχθης

ἔπαρχος στρατιωτικῶν χρηµάτων

ἔπαρχος τεκτόνων

ἔπαρχος τεκτόνων (Αἰγύπτου)

ἔπαρχος τεκτόνων (ἔπαρχος ἐξουσία)

ἔπαρχος τεκτόνων (ὀχηµάτων)

ἔπαρχος τεκτόνων (τῆς πόλεως)

ἔπαρχος τῆς τῶν Νοβάδων χώρας

ἔπαρχος τοῦ θεοῦ καὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος

ἔπαρχος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους

ἔπαρχος τῶν ἱερῶν πραιτωρίων

ἔπαρχος τῶν στρατοπέδων

ἔπαρχος ὕπατος

ἔπαρχος ὑπέρλαµπρος

ἔπαρχος χιροτεχνῶν

ἔπαρχος: ἀπὸ ἐπάρχων

ἔπαρχος: λαµπρότατος

ἔπαρχος: ὄρους

ἔπαρχος: ὄρους Βερ(ε)ν(ε)ίκης

ἔπαρχος: Ῥώµης

ἐπάρχω

ἐπασκέω

ἐπαστράπτω

ἔπαυλη

ἐπαυλίζοµαι

ἐπαύλιον

ἔπαυλις

ἐπαυλιστής

ἔπαυλος

ἐπαυξάνω

ἐπαυξάνω/ἐπαυξάνοµαι

ἐπαύξησις

ἐπαύξω

ἐπαϋτέω

ἔπαφος

ἐπάφροδιτον, τό

ἐπαχθής

ἐπάχθης

ἐπαχθῶς

ἔπεα καὶ ἔργα

ἐπέγγραφος
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ἐπεγδικέω

ἐπεγδύεσθαι

ἐπεγδύοµαι

ἐπεγκαλέω

ἐπεγκελεύω

ἐπεγκρούω

ἐπεγράφω

ἐπείγω

ἐπείγω (ἐπείγοντες καιροί)

ἐπείγω/οµαι

ἐπείγω/οµαι (ἐπείγων καιρός)

ἐπειδήπερ

ἐπείκεια

ἐπεικέστατος

ἐπεικής

ἐπεικής: ἱερεύς

ἐπεικῶς

ἔπειµι

ἐπείξῃ, ἐάν

ἔπειξις

ἐπεισάγω

ἐπεισβαίνω

ἐπεισβιάζοµαι

ἐπεισβιάζω

ἐπεισέρχοµαι

ἐπείσκλητος

ἐπεισφέρω

ἐπεκδικέω

ἐπέκεινα

ἐπελαφρύνω

ἐπέλευσις

ἐπεµβάλλω

ἐπενβαίνω

ἐπενβάλλω

ἐπένγραφοι

ἐπένγραφος

ἐπενδύνω

ἐπενδύτης

ἐπενδύτιον

ἐπενδύω (ἐπένισε)

ἐπενθάπτω

ἐπενκαλέω

ἐπεντίθηµι

ἐπενφέρω

ἐπεξέρχοµαι

ἐπεξευρίσκω

ἐπεξιέναι

ἐπεργάζοµαι

ἔπεργον

ἐπέρχοµαι
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ἐπέρχοµαι (ἐπὶ τῆν βουλήν)

ἐπέρχοµαι (ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν)

ἐπέρχοµαι (ἐπἱ τὸ βουλευτήριον)

ἐπέρχοµαι ἐπελθών

ἐπέρχοµαι ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον

ἐπέρχοµαι περὶ ὧν ἐπῆλθε

ἐπέρχοµαι: οἱ ἐπερχόµενοι

ἐπερωτάω

ἐπερώτηµα

ἐπέτειος

ἐπεύχη

ἐπεύχοµαι

ἐπευωνίζω

ἐπευωνισµός

ἐπεχφορά

ἐπέχω

ἐπέχω/οµαι

ἐπέω

ἔπη, τά

ἐπηβιόω

ἐπηέριος

ἐπηκονηµένη, ξοίς

ἐπηκονηµένον, λείστριον

ἐπήκοος

ἐπηλυσίη

ἐπήρατος

ἐπηρεάζοµαι

ἐπηρεάζω

ἐπήρεια

ἐπί

ἐπί (+ dative in epitaph)

ἐπί (in epitaph)

ἐπί (in epitaph) ἐπὶ τῆς νήσου

ἐπί (in epitaph) ἐπὶ τῶν δικῶν

ἐπί (in epitaph) ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστολῶν

ἐπί (in epitaph) συνήθεια ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος

ἐπί + dative

ἐπὶ + dative (in epitaphs)

ἐπὶ + genitive (in dates)

ἐπὶ βαλανεῖον τῶν Σεβαστῶν

ἐπί βαλανείων

ἐπὶ βλάβει πράττω

ἐπί ἐπὶ πόλεως

ἐπί ἐπὶ τῆς Θεοδοσίας

ἐπί ἐπὶ τῶν προσόδων

ἐπὶ λύσις

ἐπί ὁ ἐπὶ πόλεος

ἐπί ὁ ἐπὶ πόλεος (ἐπιµελητὴς τῆς πόλεως)

ἐπί οἱ ἐπὶ τὰ ἱερά

ἐπί τὰ ὅπλα
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ἐπί τῇ διοικήσει

ἐπί τῆι διοικήσει

ἐπί τῆς Γοργιππείας

ἐπί τῆς διοικήσεως

ἐπί τῆς εἰρήνης

ἐπί τῆς εὐκοσµίας

ἐπὶ τῆς Ἰνδικῆς καὶ Ἐρυθρᾶς θαλάσσης

ἐπί τῆς πίστεως γραµµάτων

ἐπί τῆς πόλεως

ἐπὶ τῆς πόλεως

ἐπὶ τῆς πόλεως, ὁ

ἐπὶ τῆς φυλακῆς

ἐπὶ τῆς χώρα

ἐπί τῆς χώρας

ἐπί τοῖς κα̣λοῖς

ἐπὶ τοῦ γραµµατεῖον

ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος

ἐπὶ τοῦ σίτου

ἐπί τοῦ στρατεύµατος

ἐπί τῶν ἁλῶν

ἐπί τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστολῶν

ἐπὶ τῶν ἱερῶν προσόδων, ὁ

ἐπί τῶν ὁπλιτῶν

ἐπί τῶν ὅπλων

ἐπὶ τῶν πρόσοδος

ἐπί τῶν προσόδων

ἐπὶ τῶν προσόδων, ὁ

ἐπί, ὁ

ἐπί, ὁ Γοργιππείας

ἐπί, ὁ ἐπὶ κτήσει

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὰ ἱερά

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὰς διαγραφάς

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὴν ἀποδοχὴν τῶν φίλων καὶ συµµάχων

ἐπί, ὁ ἐπὶ τὴν φυλακὴν τοῦ φρουρίου

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς ἄκρας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς αὐλῆς

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς θεραπείας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς Λευκάδος

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς τῶν λαφύρων οἰκονοµίας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς φρουρᾶς

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῆς χώρας

ἐπί, ὁ ἐπὶ τοῦ γραµµατείου

ἐπί, ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος

ἐπί, ὁ ἐπὶ τοῦ Πειραιῶς

ἐπί, ὁ ἐπὶ τῶν τόπων

ἐπί, ὁ ἐπιστολῆι τοῦ Αὐτοκράτορος

ἐπί, ὁ κήνσων

ἐπί, ὁ ὁ ἐπὶ τᾶς διοικήσιος

ἐπί, ὁ τῆς νήσου

ἐπί, ὁ τῆς παιδείας ῾Αδριανοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος
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ἐπί, ὁ τῶν ἄνω σατραπειῶν

ἐπί, ὁ τῶν ἐν Ῥώµηι βιβλιοθηκῶν Ῥωµαϊκῶν τε καὶ Ἑλληνικῶν

ἐπί, ὁ τῶν µετάλλων

ἐπί, ὁ τῶν προσόδων

ἐπί: ἐ. Γοργιππίας

ἐπί: ἐ. τῇ διοικήσει

ἐπί: ἐ. τῶν ἱερῶν

ἐπί: ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ

ἐπί: ἐπὶ δικαστηρίων

ἐπί: ἐπὶ τῆς διοικήσεως

ἐπί: ἐπὶ τῆς πόλεως

ἐπί: ἐπὶ τῶν ἀκροφυλακίων

ἐπί: ἐπὶ τῶν πραγµάτων

ἐπί: Καρίας

ἐπί: Καύνου

ἐπί: Λυκίας

ἐπί: στρατηγὸς ἐπὶ Καρίας

ἐπί: στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρας

ἐπί: στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅλων

ἐπί: στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ὅπλων

ἐπί: στρατηγὸς ἐπὶ χώρας

ἐπί: τὰν χώραν

ἐπί: τὰς διαγραφάς

ἐπί: τῆς διοικήσεως

ἐπί: τῆς χώρας

ἐπί: τῶν πραγµάτων

ἐπιαλές

ἐπιβαίνω

ἐπιβαίνω (τῆς τοῦ ἔθνους ἡγεµονίας)

ἐπιβάλλοµαι

ἐπιβάλλοντες, οἱ

ἐπιβάλλω

ἐπιβάλλω (ἐπιβάλλον µέρος)

ἐπιβάλλω ἐπιβάλλον µέρος

ἐπιβάλλω ἐπιβάλλον̄, ὁ

ἐπιβάλλω ἐπιβάλλοντες

ἐπιβάλλω ἐπιβάλλοντες, οἱ

ἐπιβάλλω ἐπιβάλλων, ὁ

ἐπιβάλλω τὸ ἐπιβάλλον µέρος

ἐπιβάλλω/οµαι

ἐπιβάλλω/οµαι (ἐπιβάλλον µέρος)

ἐπιβάλλω/οµαι ἐπιβαλλοµένη τιµή

ἐπιβαρέοµαι

ἐπιβαρέω

ἐπιβάρησις

ἐπιβαρύνω

ἐπίβασις

ἐπιβατήριος

ἐπιβατικός

ἐπιβεβαιόω
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ἐπιβεβαίωσις

ἐπιβηµατ(ε)ίς

ἐπιβηµατίς

ἐπιβιάζοµαι

ἐπιβιβάζω

ἐπιβλέπω

ἐπίβληµα

ἐπίβλήµα

ἐπιβλής

ἐπιβοάοµαι

ἐπιβοάω

ἐπιβοέω

ἐπιβοηθέω

ἐπιβόκια

ἐπιβολά

ἐπιβολή

ἐπιβουκόλος

ἐπιβουλεύς

ἐπιβουλευτής

ἐπιβουλεύω

ἐπιβουλή

ἐπιβουλία

ἐπίβουλος

ἐπιγαµέοµαι/ἐπιγαµέω

ἐπιγαµία

ἐπιγγύασις

ἐπιγεννάοµαι (ἐπεγεννήθη Καῖσαρ)

ἐπιγηθέω

ἐπιγι(γ)νώσκω

ἐπιγίγνοµαι

ἐπιγίγνοµαι (οἱ ἐπιγινόµενοι)

ἐπιγίγνοµαι οἱ ἐπιγεινοµένοι

ἐπιγίγνοµαι τὰ ἐπιγιγνόµενα

ἐπιγιγνώσκω

ἐπιγιγνώσκω ἐπιγνώµα

ἐπιγινοµένοι, οἱ

ἐπιγναφεύς

ἐπιγνώµων

ἐπίγνωσις

ἐπιγονή

ἐπίγονος

ἐπίγρα(µ)µα

ἐπιγραµατογράφος (ἐπειγραµατογράφος)

ἐπίγραµµα

ἐπιγραµµατογράφος

ἐπιγραµµατογράφος (ποιητὴς καὶ--)

ἐπιγραµµατοποιός

ἐπιγραφ--

ἐπιγραφά

ἐπιγραφή
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ἐπιγραφή κατ’ ἄνδρα

ἐπιγράφοµαι

ἐπιγράφω

ἐπιγράφω: τόδε τὸ ψάφισµα

ἐπίγυος

ἐπιδ--

ἐπιδαµέω

ἐπιδαµία

ἐπιδαµιουργός

ἐπίδαµος

ἐπίδαµος: ἐπίδαµοι τῶν κόσµων

ἐπιδανείζω

ἐπιδαπανάω

Ἐπιδαύρια, τά

ἐπιδείκνυµι

ἐπίδειξις

ἐπιδέκατα, τά

ἐπιδέκατον

ἐπιδέκατος

ἐπιδέοµαι

ἐπιδέρκοµαι

ἐπιδεύοµαι

ἐπιδέχοµαι

ἐπιδέχοµαι ἐπὶ τὸ̣ν δῆµον̣

ἐπιδέω

ἐπίδηλος

ἐπιδηµέω

ἐπιδηµία

ἐπιδηµιουργοί, οἱ

ἐπίδηµος

ἐπιδιαιρέω

ἐπιδιανίηµι

ἐπιδίδωµι

ἐπιδίδωµι (ἑαυτόν)

ἐπιδίδωµι ᾆσµα ἐπέδωκεν

ἐπιδίδωµι ἑαυτόν

ἐπιδικάζω/ἐπιδικάζοµαι

ἐπιδικασία

ἐπιδικεύω

ἐπίδικος

ἐπιδίοµαι

ἐπιδιόµενος

ἐπίδοµα

ἐπίδοξος

ἐπιδόξως

ἐπίδοσις

ἐπίδοσις: ἀργυρική

ἐπίδοσις: λαµπροτάτη

ἐπιεγδικέω

ἐπιεικεία
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ἐπιείκεια

ἐπιείκεια (τρόπου)

ἐπιείκελος

ἐπιεικέστατα

ἐπιεικέστατος

ἐπιεικής

ἐπιεικῶς/ἐπεικῶς

ἐπιϝοικία

ἐπίϜοικοι

ἐπίϝοικος

ἐπιζεύγνυµι

ἐπιζήµιον

ἐπιζητέω

ἐπίηµι

ἐπίηµι ἐπιοῦσα ἐκκλησία

ἐπιήρανος

ἐπιθακέω

ἐπιθάπτω

ἐπιθαρσέω

ἐπιθειάζω

ἐπίθεµα

ἐπίθεµα, τό

ἐπιθεραπεία

ἐπίθεσις

ἐπιθέωσις

ἐπίθηµα

ἐπιθιγγάνω

ἐπιθιγγάνω: ἐπιθινγάνε

ἐπιθρῴσκω

ἐπίθυµα

ἐπιθυµέω

ἐπιθυµητής

ἐπιθυµητής: ὁσίων ἔργων

ἐπιθυµία

ἐπιθύρ(ι)ον, τό

ἐπιθύρια, τά

ἐπιθύριος

ἐπιθύρον

ἐπιθύω

ἐπιίστωρ

ἐπικαινίζω ἐπικαινισθέντα, τά

ἐπίκαιρος

ἐπικαλέοµαι

ἐπικαλέοµαι ἐπικληθείς

ἐπικαλέοµαι ὁ ἐπικαλούµενος

ἐπικαλέω

ἐπικαλέω ἐπικαλούµενος

ἐπικαλέω ἡ ἐπικαλουµένη

ἐπικαλέω/-οµαι

ἐπικαλέω/ἐπικαλέοµαι
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ἐπικαλούµενος, ὁ

ἐπικάµνω

ἐπικαµπή

ἐπικάµπιον

ἐπικαρπά

ἐπικαρπία

ἐπικάρσιον

ἐπικαταλλαγή

ἐπικατάρατος

ἐπικατασκευάζω

ἐπικατατοµή

ἐπικεῖµαι

ἐπίκειµαι

ἐπίκειµαι (νῆσος)

ἐπικεφάλ(α)ιον

ἐπικεφάλαιον

ἐπικεφάλαιον, τό

ἐπικεφάλαιος: τέλος

ἐπικεφάλιον

ἐπικηδεύω

ἐπικηρύσσοµαι

ἐπικηρύσσω

ἐπικηρύττοµαι

ἐπικίνδυνος

ἐπικίων

ἐπίκλαρος

ἐπικλαρόω

ἐπικλείω

ἐπίκλη(ν)

ἐπίκληµα

ἐπίκλην

ἐπίκληρος

ἐπικληρόω

ἐπικλήρωσις

ἐπίκλησις

ἐπίκλησις (χωρὶς ἐπικλήσεως)

ἐπίκλητος

ἐπίκλιντρον

ἐπικλώθω

ἐπικοινάω

ἐπικοινέοµαι

ἐπίκοινος

ἐπικοινωνέω

ἐπικοινωνός

ἐπικολάπτω

ἐπικολλάω

ἐπικονιάζω

ἐπικόπτω

ἐπικός

ἐπικός (ἐγκώµιον)
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ἐπικοσµέω

ἐπικόσµησις

Ἐπικούρειοι, οἱ

Ἐπικούρειος

Ἐπικούρειος Ἐπικουύρηοι δόξαι

ἐπικουρία

Ἐπικούριος

ἐπίκρανον

ἐπίκρασις

ἐπικράτεια

ἐπικρατέω

ἐπικρεµάννυµι

ἐπίκρηνον

ἐπικριθέντες

ἐπίκριµα

ἐπικρίνω

ἐπίκρισις

ἐπικριτήριον

ἐπικτερίζω

ἐπικτηνίτης

ἐπίκτητος

ἐπικτίζω

ἐπικύπτω

ἐπικύρβιος

ἐπικυρόω

ἐπίκωλος

ἐπικωλύω

ἐπιλαγχάνω

ἐπιλαµβάνοµαι

ἐπιλαµβάνω

ἐπιλαµβάνω/οµαι

ἐπιλάµπω

ἐπιλανθάνοµαι

ἐπιλανθάνοµαι: σωφροσύνης

ἐπιλανθάνω

ἐπίλαπτος

ἐπιλέγω

ἐπιλέγω ἐπιλεγόµενος, ὁ

ἐπιλείπω

ἐπιλεκτάρχης

ἐπιλέκτης

ἐπίλεκτος

ἐπίλεκτος (νεανίσκοι)

ἐπιλεύθερος

ἐπίληθος

ἐπιληµψία

ἐπιληµψία (ἱερὰ νόσος)

ἐπίληµψις

ἐπιλογή

ἐπίλοιπος
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ἐπιλυκάρχης

Ἐπίλυκος

ἐπιλύω

ἐπιµάζιος

ἐπιµαίοµαι

ἐπιµαρτυρέω

ἐπιµαρτύροµαι

ἐπιµάρτυρον ὄνοµα

ἐπιµαστεύω

ἐπιµαχία

ἐπιµελ(έ)οµαι

ἐπιµελεία

ἐπιµέλεια

ἐπιµέλεια (ἀπὸ ἐπιµελείας)

ἐπιµέλεια (εἶναι ἐν--)

ἐπιµέλεια (ἡ περὶ τὴν εἰρήνην)

ἐπιµέλεια (τῶν ἵππων)

ἐπιµέλεια ἱεροῦ

ἐπιµέλεια τοῦ τῶν Σεβαστῶν ἀγών

ἐπιµέλεια: ταχίστην ἐπιµέλειαν ποεῖσθαι

ἐπιµέλεια: τῶν ἔργων

ἐπιµέλεια: τῶν ὠνίων

ἐπιµελέοµαι

ἐπιµελέοµαι καλῶς

ἐπιµελέοµαι: τῶν δηµοσίων ἔργων

ἐπιµελὲς ποιέω

ἐπιµέληα

ἐπιµελής

ἐπιµελής ἐπιµελὲς γίγνεται

ἐπιµεληταὶ τοῦ ἐµπορίου

ἐπιµελητάς

ἐπιµελητεία: ἐ. δηµοσίων κοινείων

ἐπιµελητεύω

ἐπιµελητής

ἐπιµελητής (Δήλου)

ἐπιµελητής (ἐµπορίου)

ἐπιµελητής (ἐπιµελειτάς)

ἐπιµελητής (ἔργων δηµοσίων καὶ τῶν ἱερῶν ναῶν)

ἐπιµελητής (ἱερῶν)

ἐπιµελητής (Ξάνθου)

ἐπιµελητής (ὁ ἐπὶ πόλεος)

ἐπιµελητής (ὁδοῦ Οὐαλερίας Τειβουρτείνης)

ἐπιµελητής (ὄδω Λατείνας)

ἐπιµελητής (πόλεως)

ἐπιµελητής (πρῶτος--ἐλεοθε-σίας)

ἐπιµελητής (σίτου)

ἐπιµελητής (συνήθης)

ἐπιµελητής (τεσσάρων ἀνδρῶν ὁδῶν τῶν ἐν Ῥώµῃ)

ἐπιµελητής (τῆς Λήµνου)

ἐπιµελητής (τῆς νήσου)
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ἐπιµελητής (τῆς πόλεως)

ἐπιµελητής (τοῦ γυµνασίου)

ἐπιµελητής (τοῦ ἐµπορίου)

ἐπιµελητής (τοῦ τόπου)

ἐπιµελητής (τοῦ ὑδρείου)

ἐπιµελητής (τῶν ξένων)

ἐπιµελητής (τῶν τεµενέων)

ἐπιµελητής (ὕδατος)

ἐπιµελητής (ὑδάτων)

ἐπιµελητής ἀπελευθερωτικῶν χρηµάτων

ἐπιµελητής ἀπὸ κώµης

ἐπιµελητής δηµοσίων

ἐπιµελητής ἐν Δήλω

ἐπιµελητής ἐπὶ τὸν λιµένα

ἐπιµελητής ἔργων δηµοσίων τῶν ἐν Ῥώµῃ

ἐπιµελητής κρηνῶν

ἐπιµελητής νεωρίων

ἐπιµελητής ὁδῶν

ἐπιµελητής πόρων

ἐπιµελητής πρυτάνεων

ἐπιµελητής τῆς φυλῆς

ἐπιµελητής τοῦ ἐµπορίου

ἐπιµελητής τῶν δηµοσίων προσόδων

ἐπιµελητής τῶν κρηνῶν

ἐπιµελητής ὑδρευµάτων

ἐπιµελητής: ἀπελευθερικῶν χρηµάτων

ἐπιµελητής: ἀπελευθερωτικῶν χρηµάτων

ἐπιµελητής: ἐµπορίου

ἐπιµελητής: κτηνῶν Καίσαρος

ἐπιµελητής: ὁδοῦ Λατείνης

ἐπιµελητής: ὁδῶν

ἐπιµελητής: τεσσάρων ἀνδρῶν ὁδῶν ἐ.

ἐπιµελητής: τετραγώνου

ἐπιµελητής: τοῦ χωρίου

ἐπιµελητής: τῶν δηµοσίων ἔργων

ἐπιµελήτρια

ἐπιµέλοµαι

ἐπιµέλοµαι ἐπιµελόµενος, ὁ (τῶν κατὰ πόλιν)

ἐπιµέλοµαι ὁδῶν ἐν Ἰταλίᾳ

ἐπιµελούµενοι, οἱ

ἐπιµελῶς

ἐπίµεµπτος

ἐπιµένω

ἐπιµετράω

ἐπιµετρέω

ἐπιµηνία

ἐπιµήνια, τά

ἐπιµηνιεύω

ἐπιµήνιοι

ἐπιµήνιοι, οἱ
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ἐπιµήνιος

ἐπιµηχανεύοµαι

ἐπιµιµνήσκοµαι

ἐπιµίσγοµαι

ἐπίµνησις

ἐπιµολέω

ἐπιµονά

ἐπίµονος

Ἐπιν(ε)ίκια, τά

Ἐπιν(ε)ίκια, τά (Καισαρεία--Καβείρια Πύθια)

Ἐπιν(ε)ίκια, τά (Πύθια)

ἐπινεάζω

Ἐπινείκια

Ἐπινείκια, τά

ἐπίνειον

ἐπινέµησις

ἐπινέµοµαι

ἐπινέµω

ἐπινεύω

ἐπίνητρον

Ἐπινίκια, τά (µεγάλα)

Ἐπινίκια, τά (Σευήρια Ὀλύµπια Ἐ.)

ἐπινίκιος

ἐπινίκιος (αὐράριος)

ἐπίνικος

ἐπινοέω

ἐπινόηµα

ἐπίνοια

ἐπίνοια: χωρὶς ἐπινοίας

ἐπινοµά

ἐπινοµάρχης

ἐπινοµή

ἐπινοµία

ἐπίνοµος

ἐπινυµφεύω

ἐπιξένωσις

ἐπιξυλία

ἐπίξυνος

ἐπιοίκει

ἐπίοικος

ἐπιορκέω

ἐπιορκίζω

ἐπίορκος

ἐπίπαν

ἐπίπανς

ἐπίπανσα

ἐπίπαππος

ἐπιπαρακολουθέω

ἐπίπας

ἐπιπάσιον
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ἐπίπασις

ἐπιπατρόφιον

ἐπίπεδον

ἐπίπεδος

ἐπίπεδος πέτρα

ἐπίπεµπτον

ἐπίπεµπτος

ἐπιπέµπω

ἐπιπίλναµαι

ἐπιπίνω A (’πιπίνω)

ἐπιπίπτω

ἔπιπλα

ἐπιπλέω

ἐπιπλέων, ὁ

ἐπίπλους

ἐπιπνέω

ἐπιποθέω

ἐπιποθέω (ἐπιποθούµενος)

ἐπιπόκια

ἐπίπολα

ἐπιπολάζω

ἐπιπόλαιον

ἐπιπολεµώτατος (καιρός)

ἐπιπολή

ἐπιποµπή

ἐπίπονος

ἐπιπορεύοµαι

ἐπίπρασις

ἐπιπροτίθηµι

ἐπίπυρον

ἐπίρροια

ἐπίσαγµα

ἐπίσαµος

ἐπισαµότατος

ἐπισαµότατος τόπος

ἐπισαµότατος: τόπος

ἐπισανδαλίς

ἐπισείω

ἐπισηµαίνω

ἐπισηµασία

ἐπισηµο-

ἐπίσηµον

ἐπίσηµος

ἐπίσηµος (ἀργύριον)

ἐπίσηµος φάµα

ἐπισηµότατος

ἐπισηµότατος τόπος

ἐπισηµότατος: εἰς τὸν ἐπισηµότατον τόπον

ἐπισηµότατος: τόπος

ἐπισήµως
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ἐπισήµως (γυµνασιαρχήσας)

ἐπισήµως (χειροτονηθείς)

ἐπισιτισµός

ἐπισκάπτω

ἐπισκαφεῖον

ἐπισκεπτίτης

ἐπισκέπτοµαι

ἐπισκέπτω

ἐπισκέπω

ἐπισκευά

ἐπισκευάζω

ἐπισκευαστήρ

ἐπισκευαστής

ἐπισκευή

ἐπισκεύω

ἐπίσκεψις

ἐπίσκεψις/ἐπίσκηψις

ἐπισκηνία

ἐπισκηνόω

ἐπισκήνωσις

ἐπισκήπτοµαι

ἐπισκήπτω

ἐπίσκηψις

ἐπισκιάζω

ἐπισκοπέω

ἐπίσκοπος

ἐπισκοτέω

ἐπισκοτίζω

ἐπισπάοµαι

ἐπισπένδω

ἐπισπλαγχνίδιοι, οἱ

ἐπισπονδορχηστής

ἐπισπουδασµός

ἐπισπουδαστής

ἐπισταθµ(ε)ία

ἐπισταθµεία

ἐπισταθµεύω

ἐπίσταθµος

ἐπίσταµαι

ἐπισταµένως

ἐπιστασία

ἐπιστάσιον

ἐπιστάσιον, τό

ἐπίστασις

ἐπιστάτας

ἐπιστατεία

ἐπιστατέω

ἐπιστατέω: µεταπεµπτῶν δικαστηρίων

ἐπιστάτης

ἐπιστάτης (τῆς πόλεως)
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ἐπιστάτης (τοῦ τόπου)

ἐπιστάτης καὶ λογιστής

ἐπιστάτης στρατηγὸς καὶ -- τῆς πόλεως

ἐπιστάτης τῆς Λιβύης

ἐπιστάτης τῆς πόλεως

ἐπιστάτης τοῦ Μουσείου

ἐπιστάτης τῶν ἔργων

ἐπιστάτης τῶν παίδων

ἐπιστάτης τῶν παλεῶν

ἐπιστάτης τῶν φυλακιτῶν

ἐπιστάτης: τῆς πόλεως

ἐπίστατον

ἐπίστατον, τό

ἐπίστεγος

ἐπιστέλλω

ἐπίστελµα

ἐπιστήµη

ἐπιστήµη (ἐπιστήµαι ποικίλαι)

ἐπιστήµη ἰατρική

ἐπιστήµη, ἰατρική

ἐπίστηµι

ἐπιστήµων

ἐπιστήµων ἐπιστηµόνως

ἐπιστήµως

ἐπιστήσαντες, οἱ

ἐπιστι--

ἐπιστολά

ἐπιστολαγράφος

ἐπιστολή

ἐπιστολή (aἱ Ἑλληνικαὶ--)

ἐπιστολή (ὁ ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστολῶν)

ἐπιστολή ἐξ ἐπιστολῆς καὶ κωδικίλλων

ἐπιστολή ἐπὶ ἐπιστολεῖ τοῦ Αὐτοκράτορος

ἐπιστολή ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστολῶν

ἐπιστολογράφος

ἐπιστορέω

ἐπιστρατηγός

ἐπιστράτηγος

ἐπιστρέφω

ἐπιστροφή

ἐπιστροφή: ἄγω πρὸς ἐ.

ἐπιστρωφάω

ἐπιστύ(λ)λιον

ἐπιστύλι(ο)ν

ἐπιστύλιον

ἐπίστυλον

ἐπισυνάγω

ἐπισυνάγω χρήµατα ἐξ ἐπαγγελίας

ἐπισυνδεσµεύω

ἐπισυνίστηµι
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ἐπισυντίθηµι

ἐπισφαλής

ἐπισφέρω

ἐπισφραγίζοµαι

ἐπισφραγίζω

ἐπισφραγιστής

ἐπίσχεσις

ἐπισχολάζω

ἐπιτ(ε)ιµέω

ἐπιτ(ε)ίµια, τά

ἐπιταγή

ἐπίταγµα

ἐπιτάδε

ἐπιτάδειος

ἐπιτάδευµα

ἐπίταξις

ἐπιτάσσω

ἐπιτάσσω ποιέω τὸ ἐπιτασσόµενον

ἐπιτάττω

Ἐπιτάφια

Ἐπιτάφια, τά

ἐπιτάφιος

ἐπιτάφιος (ἀγῶνες)

ἐπιτάφιος (λόγος)

ἐπιτείµιον

ἐπιτείµιον, τό

ἐπιτείµως

ἐπίτεκνος

ἐπιτελέω

ἐπιτελής

ἐπιτέλλω

ἐπίτευγµα

ἐπιτήδε(ι)ος

ἐπιτήδεια, τά

ἐπιτήδεια, τὰ

ἐπιτήδειος

ἐπιτηδειότατος

ἐπιτηδειότατος (τόπος)

ἐπιτήδευµα

ἐπιτήδευσις

ἐπιτηδεύω

ἐπίτηκτος

ἐπίτηνα

ἐπιτηρέω

ἐπιτιθέµαι

ἐπιτίθηµι

ἐπ̣ιτίθηµι

ἐπιτίθηµι (εἰσφοράν)

ἐπ̣ιτίθηµι (στέφανον)

ἐπιτίθηµι τυραννίδα
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ἐπιτίµ(ι)ον, τό

ἐπιτιµά

ἐπιτιµάω

ἐπιτιµέω

ἐπιτίµησις

ἐπιτιµία

ἐπιτίµιον

ἐπιτίµιον, τό

ἐπιτίµιος

ἐπίτιµον

ἐπίτιµον, τό

ἐπίτιµος

ἐπιτίµως

ἐπιτίµως: καλῶς καὶ σεµνῶς καὶ ἐ.

ἐπιτοιχογράφος

ἐπιτολή

ἐπιτολµάω

ἐπιτοµή

ἐπιτόναια, τά

ἐπιτοξίς

ἐπιτρέπτας

ἐπιτρέπω

ἐπιτρέπω τὴν τοῦ σώµατος πίστιν ἐπιτετραµµένος

ἐπιτρέπω: ἐνγράφως ἐ.

ἐπιτρέφω

ἐπιτροπά

ἐπιτροπεία

ἐπιτροπεύω

ἐπιτροπή

ἐπιτροπίη

ἐπίτροπος

ἐπίτροπος (provincial)

ἐπίτροπος (ἀννώνης)

ἐπίτροπος (ἀπὸ or ἐπὶ τῶν λόγων, κληρονοµιῶν)

ἐπίτροπος (ἀπὸ ἐπιτρόπων)

ἐπίτροπος (Βοιωτίας)

ἐπίτροπος (βυβλιοθηκῶν)

ἐπίτροπος (γενικός)

ἐπίτροπος (διέπων τὰ µέρη τῆς ἡγεµονίας)

ἐπίτροπος (λωρεικάτης, provincial)

ἐπίτροπος (µετάλλων, λατοµείων)

ἐπίτροπος (οἴκων Καπριητῶν)

ἐπίτροπος (ὄρους, Σεβαστοῦ)

ἐπίτροπος (Σεβαστοῦ)

ἐπίτροπος (Σεβαστῶν)

ἐπίτροπος (τοῦ Σεβ.)

ἐπίτροπος (τοῦ Σεβαστοῦ)

ἐπίτροπος (τοῦ) Σεβαστοῦ

ἐπίτροπος (τῶν Σεβ., εἰκοστῆς κληρονοµίων, τῆς Μινουκίας ἐν Ῥώµῃ)

ἐπίτροπος (τῶν Σεβαστῶν)
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ἐπίτροπος (τῶν) Σεβαστῶν

ἐπίτροπος of Vespasian

ἐπίτροπος ἀννώνης

ἐπίτροπος Ἀσίας

ἐπίτροπος εἰκοστῆς κληρονοµιῶν

ἐπίτροπος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καθολικός

ἐπίτροπος ἐπαρχείας Ναρβωννησίας καὶ θαλασσίων Λιγυρίας

ἐπίτροπος ἐπὶ διαγνωσέων

ἐπίτροπος ἐπὶ τοῦ τῶν Σεβαστῶν σείτου

ἐπίτροπος θεοῦ

ἐπίτροπος λατοµίων

ἐπίτροπος Λυκίας Παµφυλίας

ἐπίτροπος Μαυρητανίας

ἐπίτροπος µετάλλων

ἐπίτροπος Σεβαστός

ἐπίτροπος Σεβαστοῦ

ἐπίτροπος Σεβαστοῦ τῆς ἐν Καµπανίᾳ εὐθηνίας

ἐπίτροπος Σεβαστῶν

ἐπίτροπος τῆς πόλεως

ἐπίτροπος τῶν µετάλλων

ἐπίτροπος Φρυγίας

ἐπίτροπος: ἐπαρχίας

ἐπίτροπος: ἐπίτροπος τοῦ Σ.

ἐπίτροπος: κράτιστοι

ἐπίτροπος: Σεβαστοῦ

ἐπίτροπος: τῆς τάξεως ἐπίτροπος

ἐπίτροπος: τῶν µετάλλων

ἐπίτροπος: χαρταρέας

ἐπίτροπος: χαρτερᾶς Ἀλεξανδρείας

ἐπιτροχάζω

ἐπιτυγχάνω

ἐπιτυµβίδιος

ἐπιτύµβιος

ἐπιτυνχάνω

ἐπιτυχής

ἐπιτυχία

ἐπιτυχῶς

ἐπιφαίνοµαι

ἐπιφάνεια

ἐπιφανέστατος

ἐπιφανέστατος Καῖσαρ

ἐπιφανέστατος Καίσαρες

ἐπιφανέστατος σύνκλητος

ἐπιφανέστατος τειµαί

ἐπιφανέστατος τόπος

ἐπιφανέστατος: Kαίσαρες

ἐπιφανέστατος: εἰς τὸν ἐπιφανέστατον τόπον

ἐπιφανέστατος: ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι

ἐπιφανέστατος: καὶ ἀνδρειότατος Καῖσαρ

ἐπιφανέστατος: πρόβουλος
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ἐπιφανέστατος: τόπος

ἐπιφανέστερος

ἐπιφανής

Ἐπιφανής (royal title)

ἐπιφανής βασιλεὺς

ἐπιφανής ἐπιφανέστατος Καῖσαρ

ἐπιφανής ἐπιφανέστατος τόπος

ἐπιφανής ἐπιφανέστερον

ἐπιφανής ἐπιφανῶς

ἐπιφανής: δαίµονες

ἐπιφανής: πλινθεῖα

ἐπιφανῶς

ἐπιφέρω

ἐπιφέρω (ἔπος, ἔργον)

ἐπιφέρω ὅπλα

ἐπιφέρω πόλεµον

ἐπιφέρω ψῆφον

ἐπιφηµίζω

ἐπιφθέγγοµαι

ἐπιφθέγγω

ἐπίφθεγµα

ἐπιφθονέω

ἐπίφθονος

ἐπιφοιτάω

ἐπιφορά

ἐπίφορον

ἐπιφράζω

ἐπιφροσύνη

ἐπιφωνέω

ἐπιχαίρω

ἐπίχαλκος

ἐπιχειρέω

ἐπιχείρηµα

ἐπίχειρος

ἐπιχειροτονέοµαι

ἐπιχειροτονέω

ἐπιχειροτονία

ἐπιχέω

ἐπιχθόνιοι

ἐπιχθόνιος

ἐπιχορηγέω

ἐπιχορήγησις

ἐπιχράω

ἐπίχρυσος

ἐπίχρυσος (ἀσπιδ(ε)ῖον)

ἐπίχρυσος (εἰκὼν γραπτὴ--)

ἐπίχρυσος εἰκών

ἐπίχρυσος εἰκὼν γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ

ἐπίχρυσος εἰκὼν γραπτή ἐπίχρυσος

ἐπίχρυσος εἰκὼν ἐν ἀσπιδίωι ἐπιχρύσωι
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ἐπίχρυσος εἰκὼν ἐν ὅπλωι ἐπιχρύσωι

ἐπίχρυσος ὅπλον ἐπίχρυσον

ἐπίχρυσος: ἄγαλµα

ἐπίχρυσος: ἀσπίδηον

ἐπίχρυσος: γραπτὴ εἰκών

ἐπίχρυσος: εἰκών

ἐπίχρυσος: ὅπλον

ἐπιχρυσόω

ἐπιχωρέω

ἐπιχώριος

ἐπιχώριος (νόµισµα)

ἐπιψηφίζοµαι

ἐπιψηφίζοµαι/-ίζω

ἐπιψηφίζω

ἐπιψηφίζω/ἐπιψηφίζοµαι

ἐπιωνέοµαι

ἐπο(ί)ησε

ἐπο(ί)ησε (or -ησαν)

ἐπο(ί)ησε (ἐποίησα)

ἐπο(ί)ησε (ἐποίησαν)

ἐπο(ί)κεµ̄α (ἀΐδιον)

ἐποδύροµαι

ἐποίει

ἐποίει/ἐποίησεν/ἐποίησαν

ἐποίησα(ν)/-ησεν)

ἐποίησε /ἐπόησε

ἐποίησε /ἐπόησε (ἐπώησην)

ἐποίησε(ν)/ἐποίησαν

ἐποίκειον

ἐποικέω

ἐποικία

ἐποικίζω

ἐποίκιον

ἐποικοδοµέω

ἐποικοδοµία

ἔποικος

ἐποικτίζω

ἕποµαι

ἕποµαι ἑπόµενα, τά

ἐπόµνυµι

ἐποµνύω

ἐπόµοτον

ἐπονοµάζω

ἐποποιός

ἐπόπτης

ἐπόπτης (γῆς καὶ θαλάσσης)

ἐπόπτης γῆς καὶ θαλάσσης

ἐπόπτης γῆς καὶ θαλάσσης ἐπόπτης

ἐπόρνυµι

ἔπος
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ἔπος (ἐπέωµ ποιήτρια)

ἔπος (ἐπιφέρω)

ἔπος (ποιητὴς ἐπῶν)

ἔπος (φθέγγοµαι)

ἔπος ἔπη καὶ ἔργα

ἔπος ἐπῶν (καὶ µελῶν) ποιητής

ἔπος ποιηταὶ ἔπους/ἐπῶν

ἔπος, τό

ἔπος, τό (ἐπῶν ποιητής)

ἔπος: ἀθάνατα ἔπεα

ἔπος: γραµµατικόν

ἔπος: ἔπεα καὶ ἔργα

ἔπος: ἐπέων ποητάς

ἔπος: ἐπῶν ποιητής

ἔπος: ἱερὰ ἔπεα

ἔπος: µουσικὰ ἔ.

ἔπος: πάραρα/παράορα ἔ.

ἔπος: ποιητής ἔπους

ἔπος: ποιητὴς ἐπῶν

ἐπουράνιος

ἐποφείλω

ἐποφλισκάνω (ϝοφ̄λεκ̄όσι)

ἐποχή

ἐπόψιος

ἐππάγα

ἔππασις

ἔππασις γᾶς κὴ ϝυκίας ἔππασις

ἔππασις: γᾶς κὴ ϝυκίας ἔππασις

ἐππίς

ἑπτά, οἱ

ἑπταδεῖον

ἑπταδεῖον, τό

ἑπταδεύω

ἑπταετίζοµαι

ἑπτάκλινον

ἑπτάκλινος

ἑπτάλιτρον

ἑπταµύξιον

ἑπτάχρυσος

ἐπῳδή

ἐπῶν, ποιητής

ἐπώνιον

ἐπώνιον (ἐ . Ὀρχῶν)

ἐπωνυµία

ἐπώνυµον

ἐπώνυµος

ἐπώνυµος (ἄρχων)

ἐπώνυµος (οἱ--, ἀρχαί)

ἐπώνυµος (χάρις)

ἐπώνυµος ἀρχὴ
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ἐπώνυµος ἡµέρα

ἐπώνυµος: ἁµέρα

ἐπώνυµος: ἀρχή

ἐπώνυµος: ἄρχων

ἐπώνυµος: ἱερεύς

ἐπωτίδες

ἐπωτίδες, αἱ

ἐπωφελής

ἐπωφελῶς: ἐνδόξως καὶ ἐ.

ἐϞϜωλά

ἔρα

ἔραζε

ἔραµαι

ἐϞϜωλὰ Ϝαδά

ἐρανή

ἐρανίζω

ἐρανίσζω

ἐρανισταί

ἐρανιστής

ἔρανος

ἐράοµαι

ἐράρια <(aeraria)>: ἄννωνα

ἐράσµιος

ἐραστής

ἐρατεινός

ἐρατή

ἐρατινός

ἐρατός

ἐρατός: εὐνή

ἐρατός: χῶρος

ἐράω

ἐράω (ἐρασθείς)

ἐράω/ἐράοµαι

ἔργα (ἔπεα καὶ --)

ἐργάζεται

ἐργάζοµαι

ἐργάζοµαι (εἰργασµένος)

ἐργάζοµαι (ἐργαζόµενοι)

ἐργάζοµαι εἰργάσατο

ἐργάζοµαι ἠργάσατο

ἐργαλ(ε)ῖον, τό

ἐργαλεῖον

ἐργασεία

ἐργασία

ἐργασία (κατὰ θάλασσαν)

ἐργασία τῶν ἐριοπλυτῶν

ἐργασία τῶν κηποργῶν

ἐργασία τῶν λινωτῶν

ἐργασία: ἐργασία ὀρθοκουρέων

ἐργασία: ἡ κατὰ θάλασσαν ἐργασία
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ἐργασία: ἡ σεµνοτάτη ἐργασία τῶν ἐριοπλυτῶν

ἐργασία: κηπουργῶν

ἐργασία: τῶν ἐριοπλυτῶν

ἐργασίη

ἐργάσιµον

ἐργάσιµον, τό

ἐργάσιµος

ἐργαστηριάρχας

ἐργαστηριάρχης

ἐργαστηριάρχης (or -ας)

ἐργαστηρίαρχος

ἐργαστήριοv

ἐργαστήριον

ἐργαστής

ἐργαστής (σιδηρείων)

ἐργαστής, ἐπὶ τοῦ λιµένος

ἐργαστής: ἐργαστῶν οἰκητήριον

ἐργαστιλλαρία

ἐργάστιλλος

ἐργάτης

ἐργατίνης

ἐργατινός

ἐργάτις

ἐργατός

ἐργεπιστασία

ἐργεπιστατέω

έργεπιστατέω

ἐργεπιστάτης

ἔργµα

ἐργοδιωκτέω

ἐργοδιώκτης

ἐργοδοτέω

ἐργοδότης

ἐργολαβέω

ἐργολαβία

ἐργολάβος

ἐργον

ἔργον

ἐργον (βωµικόν, Σεβαστά)

ἔργον (δηµόσια)

ἔργον (δηµόσιον, ἰατρικόν)

ἔργον (ἐπιφέρω)

ἔργον (ἔρκα)

ἐργον (καὶ τοῦτο τὸ ἔ. ἐγένετο)

ἔργον (µεγάλα ἔργα)

ἔργον (προγονικά)

ἔργον δηµόσια

ἔργον δηµόσιον

ἔργον ἐγένετο (τ)οῦτο ἔργον ἀγαθόν

ἔργον ἐγένετο τὸ ἔργον
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ἔργον ἐγένετο τὸ πᾶν ἔργον

ἔργον θαλάσσια ἔργα

ἔργον ἴδια καὶ προγονικά

ἔργον καὶ λόγωι καὶ ἔργωι

ἔργον καὶ τοῦτο τὸ ἔργον

ἔργον µεγάλα

ἔργον Μουσάων ἔργα µελιχρά

ἔργον οὔτε λόγωι οὔτε ἔργωι

ἔργον τὸ κατὰ πόλιν

ἔργον: δηµόσια

ἔργον: ἔ. δικαιοσύνας

ἔργον: ἔπεα καὶ ἔργα

ἔργον: κάλλιστα

ἔργον: λόγωι καὶ ἔργωι

ἔργον: λόγων καὶ ἔ . ἕνεκα

ἔργον: πάγκακον

ἔργον: τὰ ἐν τῷ θεάτρῳ ἔργα

ἔργον: τὰ πρὸς τῇ πύλῃ ἔργα

ἐργοπόνος

ἔργω

ἐργώδης

ἐργώνας

ἐργωνέω

ἐργώνης

ἐργωνία

ἐργωνικός

ἔρδω

ἐρέα

ἐρέβινθος

ἐρεθισµός

ἐρείδω

ἐρείπιον

ἔρεισµα

ἐρεοῦς

ἐρέπτω

ἐρέτης

ἐρετριάζω

ἔρετριάζω

ἐρευθερικός (═ ἐλευθερικός)

ἐρεύθω

ἐρευνάω

ἐρευτάς

ἐρευτής

ἐρέω

ἔρηµα

ἐρηµία

ἐρῆµος

ἔρηµος

ἔρηµος (βίος)

ἔρηµος (ο (ἶ) κος)
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ἔρηµος (οἶκος)

ἔρηµος χώρα

ἔρηµος χῶραι ἔρηµοι

ἔρηµος: οἶκος

ἐρηµόω

ἐρήµωσις

ἐρίβωλος

ἐριέµποροι, οἱ (Ἁδριανοὶ Παλµυρηνοί)

ἐρίζω

ἐρίζω (ὑπὲρ τᾶς πράτας)

ἐριθήλυς

ἔριθος

ἐρίκτυπος

ἐρινός

ἐριο(υ)ργοί

ἐρίον

ἔριον

ἐριοπλύτης

ἐριοπλύτης: ἐργασία τῶν ἐριοπλυτῶν

ἐριοπλύτης: ἡ σεµνοτάτη ἐργασία τῶν ἐριοπλυτῶν

ἐριοπώλης

ἐριουργός

ἔρις

ἔρις (τῆς λαµπάδος)

ἐρισθενής

ἐρίτ(ε)ιµος

ἐρίτιµος

ἐρίφιος

ἔριφος

ἐριφράδης

ἑρκάνη

ἕρκος

ἕρµα

ἕρµα, τό

ἑρµάδιον

Ἑρµαεῖα, τά

Ἑρµαῖα

Ἑρµαῖα, τά

ἕρµαιον

Ἑρµαϊσταί (σακκοφόροι)

ἑρµανεύς

ἑρµηνεία

ἑρµῆς

Ἑρµῆς (play)

Ἑρµῆς ἐφήβων εὐκλῆς κοσµήτωρ

ἔρνος

ἐρουθρός

ἑρπέτας

ἕρπω

ἔρρωµαι
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ἔρρωµαι ἔρρωσθε

ἐρρῶσθαι

ἔρσην

ἐρσοφόρος

ἐρυθρός

ἐρύκω

ἐρύοµαι

ἐρυσείβη

ἐρύω

ἔρχοµαι

ἔρχοµαι (διὰ πάσης ἀρχῆς ἐληλυθώς)

ἔρχοµαι (καλῶς ἤλθετε)

ἔρχοµαι: ἦλθον ὑποχθόνιος

ἔρχοµαι: ἤλυθα εἰς Ἀΐδην

ἔρχοµαι: ἴθι

ἔρχοµαι: καλῶς ἦλθες

ἐρῶ

ἐρωέω

ἔρως

ἐρωτάω

Ἔρωτες

ἐρώτησις

Ἐρωτίδεια, τά

Ἐρωτίδεια, τά (Καισάρεια)

Ἐρωτίδειο, τά

Ἐρωτίδειο, τά (Ῥωµαῖα)

Ἐρωτιδῆα, τά

ἐρωτικός

ἐρωτίσκος

ἐρωτόκρουστος

ἐς ὅ κα

ἐσαγγέλλοµαι

ἐσαγγέλλω

ἐσαγουγά

ἐσαγούγιµος

ἐσάγω

ἐσαγωγεία

ἐσαγωγεύς

ἐσαγωγή

ἐσαποδίδωµι

ἐσβάλλω

ἐσβάλλω (λίθον)

ἐσβοηθέω

ἐσβολά

ἔσγονος

ἐσδίδωµι

ἐσδοκά

ἐσδροµά (═ ἐκδροµή)

ἐσέρπω

ἐσζικαιωτήρ
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ἐσθής

ἐσθής (λαµπρά)

ἐσθής (λευκή)

ἐσθής: ἐσθής Περσική

ἔσθιε, πῖνε, παῖζε

ἐσθίω

ἐσθίω (ἔσθιε)

ἐσθλός

ἐσθλός ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν

ἐσθλός ἐσθλὰ ποιοῦντας

ἐσιόν

ἐσιόν, τό

ἕσιος

ἐσκαρπίζω

ἐσκατοικίζω

ἔσκλητος

ἐσκοµιδά

ἑσµός

ἔσοδος

ἔσοδος ἐπὶ τὴν βουλήν

ἐσόµενοι

ἐσόµενοι, οἱ

ἔσοπτρον

ἐσοράω

ἑσπέρα

ἑσπέριος

ἐσπλέω

ἔσπλους

ἔσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν πόλεµος καὶ ἐν εἰρήνῃ/ᾳ

ἔσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν πολέµῳ καὶ ἐν εἰράνα

ἐσπορεύοµαι

ἐσπορεύοµαι ἐς τὰν ἀρχάν

ἐσπράζω

ἐσπράττας

ἐσπράττω

ἐσρέω

ἐσσεδάριος

ἐσσήν

ἔσσχατα

ἔσται, αὐτῷ πρὸς τὸν Θεόν

ἐσταµινιᾶς

ἔστε

ἐστί

ἐστί ἡµέτερος

ἑστία

ἑστία (Θεῶν)

ἑστία (τῆς πόλεως)

ἑστία ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταλογή

ἑστία κοινά

ἑστία κοινή
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Ἑστία πόλεως

ἑστία: κοινή

ἑστιάοµαι

ἑστίασις

ἑστιατήριον

ἑστιατόρειον

ἑστιατόριον

ἑστιάτωρ

ἑστιάω

ἐστίνω

ἑστιοῦχος

ἐστύπουµα

ἐσφάγη

ἐσφέρω

ἐσχάρα

ἐσχαρίς

ἐσχατιά

ἐσχατιαί

ἐσχατιή

ἔσχατον

ἔσχατος

ἔσχατος (βίος)

ἔσχατος (κίνδυνος)

ἔσχατος ἔσχατα γαίης

ἔσχατος: ἔσχατα γαίης

ἐσχωρέω

ἐσωτικός

ἑτα(ί)ρα

ἑτα(ῖ)ρος

ἑταιρ(ε)ία

ἑταιρεία

ἑταιρείη

ἑταιρεύω

ἑταιρήα

ἑταιρήια

ἑταιρία

ἑταιρικός

ἑταιρισµός

ἑταῖροι

ἑταῖροι, οἱ

ἑταῖρος

ἕταιρος

ἑταιροσσόος

ἑταρηία

ἑτᾶρος

ἕταρος

ἔτας

ἐτεός

ἑτερόπλευρος

ἕτερος
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ἕτερος: ἕτερον σῶµα

ἕτερος: οὐδενὶ ἑτέρῳ / ἑτέρῳ οὐδενὶ ἐξέσται

ἕτερως

ἔτη, καὶ πλείω

ἔτης

ἐτησίαι

ἐτήσιος

ἐτήσιος (διανοµή)

ἐτήσιος: δηνάρια

ἐτητυµίη

ἐτήτυµος

ἔτι

ἔτι: ἔτι ζώντων

ἔτι: ἔτι τὰ ζῶντα

ἐτία

ἔτνος

ἑτοῖµος

ἕτοιµος

ἑτοιµότατος

ἑτοιµότερος

ἑτοίµως

ἕτοιµως ἔχω

ἔτος

ἔτος (age of the deceased)

ἔτος (age of the deceased): ἐτῶν

ἔτος (chronological indication)

ἔτος (chronological indication): δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους

ἔτος (chronological indication): ἔτι

ἔτος (chronological indication): ἔτους

ἔτος (chronological indication): καθ᾿ ἕκαστον ἔτος

ἔτος (chronological indication): κατ’ ἔτος

ἔτος (chronological indication): πολλὰ τὰ ἔτη

ἔτος (chronological indication): Σεβαστοῦ

ἔτος (δι᾽ ὅλου τοῦ ἔτους)

ἔτος (ἔτεσιν ἱκανοῖς)

ἔτος (παρά)

ἔτος (πολλὰ τὰ ἔτη)

ἔτος Ἁδριανοῦ

ἔτος αὐτοκράτορος

ἔτος δι᾽ ὅλου τοῦ ἔτους

ἔτος διὰ πέντε ἐτέων (στραταγός)

ἔτος εἰς τὰ πέντε ἔτη

ἔτος ἑκάστου ἔτους

ἔτος ἔν ἔτει

ἔτος ἐν τοσούτοις ἔτεσι

ἔτος ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει

ἔτος ἐπὶ ἔτη δύω

ἔτος ἐς ἔτεα πέντε καὶ µῆνας, τέσσερας

ἔτος ἔτει

ἔτος ἔτους
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ἔτος ἔτους Σεβαστοῦ

ἔτος ἐτῶν

ἔτος ζήσαις πολλοῖς ἔτεσιν

ἔτος θυσµικόν

ἔτος καθ’ ἔτος

ἔτος καθ᾽ ἕκαστον ἔτος

ἔτος καθ᾽ ἔτος

ἔτος Καίσαρος

ἔτος κατ᾽ ἔτος τ(ε)ιµαί

ἔτος κατὰ ἔτος

ἔτος κτίσεως

ἔτος νέον

ἔτος πολλὰ τά ἔτη

ἔτος πολλὰ τὰ ἔτη

ἔτος πολλοῖς ἔτεσι

ἔτος πολλοῖς ἔτεσιν

ἔτος Σεβαστῆον

ἔτος σεβαστόν

ἔτος Σεβαστοῦ

ἔτος τῷ αὐτῷ ἔτει

ἔτος ὑπὲρ ἔτη κεʹ

ἔτος ὡς ἐτῶν

ἔτος: ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτέων

ἔτος: δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους

ἔτος: διὰ πέντε ἐτέων

ἔτος: Διοκλητιανοῦ

ἔτος: ἐν ἑβδοµήκοντα γεγονὼς ἔτεσιν

ἔτος: ἐν ἔτει

ἔτος: ἐν ἔτει ,

ἔτος: ἔτ(ε)ι

ἔτος: ἔτει

ἔτος: ἔτεος

ἔτος: ἔτη

ἔτος: ἔτη δύο

ἔτος: ἔτη/ἔτεα

ἔτος: ἔτος (age of the deceased)

ἔτος: ἔτους

ἔτος: ἐτῶν

ἔτος: ἐφ᾿ ἔτους

ἔτος: ἐφηβεύω τὸ δεύτερον ἔτος

ἔτος: καθ᾿ ἕκαστον ἔτος

ἔτος: καθ᾽ ἔτος/κατ’ ἔτος/κατὰ ἔτος

ἔτος: κατ’ ἔτος

ἔτος: κατὰ Διοκλητιανὸν ἔ.

ἔτος: κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος

ἔτος: πολλὰ τὰ ἔτη

ἔτος: ὡς ἐτῶν

ἐτοῦτο

ἐτράριος

ἔτυµος
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ἐτύµως

εὖ

εὖ (ἔχει)

εὖ (χρῶ)

εὖ εὖ ποιέω

εὖ εὖ πράττοις

εὖ εὖ χρῷ

εὖ ἔχει

εὖ οὖν ποίησεις

εὖ πάσχω

εὖ πάσχω Β.

εὖ πίε

εὖ ποιέω

εὖ: εὖ εἴη

εὖ: ἱερόν

εὐαγγέλια, τά

εὐαγγέλια, τά (τῆς Ῥωµαίων νίκης)

εὐαγγέλια, τῆς Ῥωµαίων νίκης

εὐάγγελµα

εὐάγγελος

εὐαγής

εὐαγρία

εὐαίων

εὐαίων (ὑγιεία)

εὐαλκής

εὐανγέλια

εὐανγέλια, τά

εὐανδρία

εὐανδρος

εὐαπάντητος

εὐαποδείκνυµι

εὐαπόδεικτος

Εὐαρέστεια, τά

εὐαρεστέω

εὐαρεστητός

εὐάρεστος

εὐαρέστως

εὐαυγής

εὐβοσία

εὐβοσιάρχης

εὐβουλία

εὔβουλος

εὐβρόσυβον

εὖγε

εὐγεν(ε)ία

εὐγέν(ε)ια

εὐγενεία

εὐγένεια

εὐγενεστάτη

εὐγενέστατος

 299



εὐγενέτειρα

εὐγενέτης

εὐγενέτις

εὐγενής

εὐγενίη

εὐγηρία

εὐγήρως

εὐγνωµονέστερος

εὐγνωµόνως

εὐγνωµοσύνη

εὐγνώµων

εὔγνωστος

εὔγραφος

εὐγώνιος

εὔδαιµον (═ εὐδαιµονία)

εὐδαιµονέστατος (καιρός)

εὐδαιµονέστερον

εὐδαιµονέω

εὐδαιµονέω in fine (εὐδαιµόνει)

εὐδαιµονία

εὐδαιµονία (ἀρχαῖα)

εὐδαιµόνως

εὐδαιµοσύνη

εὐδαίµων

εὐδαίµων: τέλος

εὐδείελος

εὔδεκτος

εὔδηλος

εὔδηλος (γράµµατα)

εὐδικία

εὐδικίη

εὐδικίη: νηὸς εὐδικίης

εὔδικος

εὐδοκέει

εὐδοκέω

εὐδόκησις

εὐδοκιµάζω

εὐδοκιµέω

εὐδοκίµησις

εὐδόκιµος

εὐδοκιµότατος: στρατιώτης

εὐδοκιµώτατος

εὐδοξέω

εὐδοξία

εὔδοξος

εὔδροµος

εὕδω

εὐελπιστός

εὐέντευκτος

εὐέντευκτος (εὐεντεύκτως)
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εὐεντεύκτως

εὐεξία

εὐέπεια

εὐεπίβατος

εὐεπίγνωτος

εὐεπίη

εὐεργεσία

εὐεργεσία εἰς τὴν πατρίδα

εὐεργεσία ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ

Εὐεργέσια, τά

εὐεργεσία: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐ.

εὐεργεσία: ἀσύνκριτος

εὐεργεσία: ἕνεκεν

εὐεργεσία: εὐεργεσίας ἕνεκα

εὐεργεσία: κατ᾽ εὐ.

Εὐεργεσιασταί

εὐεργεσίη

εὐεργέτας

εὐεργέτας: ἀπὺ εὐεργέταν

εὐεργέτας: πρόξενοι καὶ εὐεργέται

εὐεργετέω

εὐεργετέω/-οµαι

εὐεργετῆµα

εὐεργέτηµα

εὐεργέτης

εὐεργέτης (-ας)

εὐεργέτης (-ας) κοινοί

εὐεργέτης (-ας) κοινοί, τῶν Ἑλλήνων

εὐεργέτης (-ας) κοινός

εὐεργέτης (-ας) Ῥωµαῖοι εὐεργέται

εὐεργέτης (or -ας)

εὐεργέτης (or -ας) (ἁγνὸς καὶ δίκεος καὶ δὶς--)

εὐεργέτης (or -ας) (Ἀπόλλωνος--καὶ τοῦ δήµου)

εὐεργέτης (or -ας) (τῆς κατοικίας καὶ ἰδίᾳ ἑκάστου)

εὐεργέτης (or -ας) (τῆς πόλεως)

εὐεργέτης (or -ας) (τῶν Ἑλλήνων)

Εὐεργέτης (royal title)

εὐεργέτης (ἐουργέτης)

εὐεργέτης (εὐεργέτης ἐξ εὐεργετῶν)

εὐεργέτης (θεοὶ εὐ.)

εὐεργέτης (κοινοί)

εὐεργέτης (κοινός)

εὐεργέτης σωτὴρ καὶ εὐεργέτης

εὐεργέτης τῆς οἰκουµένης

εὐεργέτης τῶν Ἑλλήνων

εὐεργέτης: κοινοὶ

εὐεργέτης: κοινός

εὐεργέτης: κοινὸς

εὐεργέτης: κοινὸς εὐεργέτης

εὐεργέτης: µέγας καὶ σεµνὸς τῆς Ἀσίας εὐεργέτης
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εὐεργέτης: ὁ σωτὴρ καὶ εὐεργέτης τοῦ σύµπαντος κόσµου

εὐεργέτης: οἰκουµένης ε

εὐεργέτης: τῆς πατρίδος

εὐεργέτης: τοῦ δήµου τοῦ Ἀθηναίων

εὐεργέτης: τοῦ κόσµου

εὐεργετικός

εὐεργετικῶς

εὐεργετικῶς κεχρηµένος εὐεργετικῶς

εὐεργέτις

εὐεργέτισσα

εὐεργής

εὐεργός

εὐέρκεια

εὐερνής

εὐεστώ

εὐετηρία

εὐετηρία καὶ εὐθάλεια πόλεως

εὔϜαθλος

εὔζωνος

εὐηγένης

εὐηγεσία

εὐηγεσία: µεγάλη εὐηγεσία

εὐήθης

εὐήκοος

εὐηµερέω

εὐηµέρηµα

εὐηµέρηµα, τό

εὐηµερία

εὐηµέριοι

Εὐηµέριοι, οἱ

εὐήµερος

εὐήνωρ

εὐθαλεία

εὐθάλεια εὐετηρία καὶ εὐθάλεια πόλεως

εὐθαλία

εὐθανατέω

εὐθαρσής

εὐθαρσῶς

εὐθε[--]

εὐθεῖα

εὐθεία ἐπ᾽ εὐθείας

εὐθενεία

εὐθένεια

εὐθεράπιοι

Εὐθεράπιοι, οἱ

εὐθεσία

εὐθετιστής (εἰς τὰ πανία)

εὐθετός

εὐθέως

εὐθηνέοµαι
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εὐθηνέω

εὐθηνία

εὐθηνία ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστοῦ τῆς ἐν Καµπανίᾳ εὐθηνίας

εὐθηνιάρχης

εὔθρονος

εὔθροος

εὐθύ

εὐθύ κατ᾽ εὐθύ

εὐθύµει

εὐθυµετρία

εὐθυµέω

εὐθυµέω (εὐθύµει)

εὐθυµέω: τὸ εὐθυµητέον

εὐθυµία

εὔθυµος

εὐθύν(ε)ω

εὔθυνα

εὐθύνη

εὐθύνη (δίδωµι)

εὐθύνοµαι

εὔθυνος

εὐθυντηρία, ἡ

εὐθύνω

εὐθύνω (κεφαλῆς)

εὐθύνω/οµαι

εὐθύς

εὐθύς (κωλῆ ἀνδρός)

εὐθύς (οὐνὴ εἰθία)

εὐθύς ἐπ’ εὐθύ

εὐθύς εὐθέα οὐνή

εὐθύς εὐθεῖα οὐνή

εὐθύς εὐθεῖα ὠνή

εὐθύς εὐθέως

εὐθύς οὐνὴ εὐθεῖα

εὐθύς ὠνὴ εὐθεῖα

εὐθύς: οὐνὴ εὐθεῖα

εὐθύς: ὠνὴ εὐθεία

εὐθυτοκία

εὔιππος

εὔϊππος (πεδίον)

εὐκαθωσίοτος

εὐκαιρέω

εὐκαιρία

εὔκαιρος

εὔκαιρος κατὰ τὸ εὔκαιρον

εὐκαρπία

εὔκαρπος

εὐκατάλλακτος

εὔκηλος

εὐκλεέω
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εὐκλεής

εὐκλέης

εὐκλεής εὐκλεοῦς µνήµης

εὐκλεία

εὔκλεια

εὐκλεΐζω

εὐκλείη

εὐκλεῶς

εὔκλητος

εὐκλίη

εὐκοιτέω

εὐκολία

εὐκόλως

εὐκοσµία

εὐκοσµία τῶν παρθένω

εὔκοσµος

εὐκόσµως

εὐκρασία

εὔκρατος

εὔκρατος εὐκράτως

Εὐκράτους (sc. ἀγών), ἐν Ἀντιοχείᾳ πρὸς Δ.

εὐκρατῶς

εὐκταῖος

εὐκτήριν

εὐκτιµένως

εὐκτίστης

εὔκτιτος

εὐκτός

εὐλάβεια

εὐλαβέστατος

εὐλαβής

εὐλαβὴς ἀδελφός

εὐλίµενος

εὔλιν(ος)

εὐλίνη

εὔλινος

εὔλις

ευλιωρ

εὐλογέω

εὐλογία

εὐλόγιστος

εὔλογος

εὐλυτέω

εὔλυτος

εὐµαθής

εὐµαθίη

εὐµαρής

εὐµεγεθέστατος

εὐµένεια

Εὐµένεια, τά

 304



εὐµενέτης

εὐµενέω

εὐµενής

εὔµητις

εὐµηχάνως

εὐµοίρει

εὐµοίρει, οὐδεὶς ἀθάνατος

εὐµοίρει/εὐµοιρείτω

εὐµοιρέω

εὐµοιρέω (εὐµοίρει)

εὐµοιρέω (εὐµοιρίτω)

εὐµοιρέω εὐµοίρει

εὐµοιρέω εὐµοίρει in fine

εὐµοιρέω εὐµοίρει, οὐδεὶς ἀθάνατος

εὐµοιρία

εὐµοιρίτης

εὐµοιρῖτις

εὐµοιρίτισσα

εὐµοιρίτισσα, ἡ

εὔµοιρος

εὔµοιρος εὐµοίρως

εὐµοιροτάτη

εὐµόλιβος

εὔµορφος

εὔµοχθος

εὐµύρι (= εὐµοίρει)

εὐνάω

εὐνέτης

εὐνή

εὐνή: ἐρατή

εὖνις

εὖνις γλυκερή

εὐνο(ι)έω (εὐνο(ί)ει)

εὐνοέω

εὐνοία

εὔνοια

εὔνοια ἕνεκα/εν

εὔνοια εὐνοίας χάριν

εὔνοια: ἀρετᾶς ἕνεκα καὶ εὐνοίας

εὔνοια: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐ.

εὔνοια: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐ. κτλ.

εὔνοια: εἰς τὸν δῆµον τὸν Ἀθηναίων

εὔνοια: ἕνεκα εὐνοίας

εὔνοια: ἕνεκεν… εὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆµον

εὔνοια: εὐνοίας ἕνεκα

εὔνοια: εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φιλοτιµίας

εὔνοια: εὐνοίας καὶ φιλοστοργίας ἕνεκεν

εὔνοια: πατρική

εὔνοια: προϋπάρχουσα περὶ Ῥωµαίους

εὔνοια: χάριν
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εὐνοικός

εὐνοϊκός

εὐνοϊκῶς

εὐνοµία

εὐνοµία Ἑρµῆς διάκτορος εὐνοµίας

εὐνοµία πρείγιστοι ἐπὶ ταῖς εὐνοµίαις

εὐνοµίαι

εὐνοµίη

εὐνοµολογέω

εὔνοµος

εὔνοος

εὐνόους

εὔνους

εὔνους (epithet of a slave ?)

εὔνους εὐνόως

εὐνούστατος

εὐνοῦχος

εὐνόως

εὔνως

εὔξεινος

εὔξεινος: τύνβος

εὐξενία

εὔξενος

εὐξοίδειον

εὐόδει

εὐοδέω

εὐοδέω (εὐόδ(ε)ι)

εὐοδέω εὐόδει (euode)

εὔολβος

εὐόπλ(ε)ι

εὐοπλία

εὐοπλίη

εὐορκέω

εὐοχέω

εὐοχθεία

εὐπαγής

εὐπαιδευσία

εὐπάλαµος

εὐπαλής

εὐπάροχος

εὐπάρυφον

εὐπάτειρα

εὐπατέρεια

εὐπατερεία: θυγατρὸς εὐπατερείης

εὐπατερεῖος

εὐπάτηρ

εὐπατρίδας

εὐπατρίδης

εὐπάτωρ

Εὐπάτωρ (royal title)
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εὐπειθής

εὐπειθία

εὐπετής

εὐπλοεῖτε

εὐπλοέω

εὐπλοέω (εὐπλόει)

εὔπλοια

ἐϋπλόκαµος

εὔπλους

εὐποία

εὐποιέω

εὐποιία

εὐποιΐα

εὐποιίη

εὐπόλεµος

εὐπορέω

εὐπορία

εὐπορία (χρηµάτων)

εὐπόριστος

εὔπορος

εὐπόρπακος

εὐπορώτατος

εὐποσία

εὐποσιάρχης

εὐπότιστος (εὀπότιστος)

εὔποτος

εὐπραξία

εὐπρέπεια

εὐπρέπεια (εὐβρέπεια)

εὐπρεπέστατος

εὐπρεπής

εὐπρέπια

εὐπρεπῶς

εὐπροαίρετος

εὐπρόσδεκτος

εὐπρόσωπος

εὐρέκτης

εὕρεµα

εὕρεσις

εὕρεσις τοῦ ὕδατος

εὕρηµα

εὔριζος

εὔρινος

εὔρις

εὑρίσκοµαι

εὐρίσκω

εὑρίσκω

εὑρίσκω γράµµατα εὗρον

εὑρίσκω θαλάσσια ἔργα εὗρον

εὑρίσκω καρπὸν εὑροῦσα
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εὔροος

Εὐροπάρχης

εὖρος

εὐρυβίης

εὐρύβοτος

εὐρυθµία

εὐρυθµίη

εὔρυθµος

Εὐρύκλεια, τά

εὐρύπρωκτος

εὐρύς

εὐρύς: εὐρεῖα χθών

εὐρύχορος

εὐρυχωρία

εὐρύχωρος

Εὐρωπάρχης

εὔσαµος

εὐσέβεια

εὐσέβεια µήτηρ εὐσεβείας καὶ δήµου καὶ βουλῆς

Εὐσέβεια, τά

Εὐσέβεια, τά (ἐν Ποτιόλοις)

εὐσέβεια: εὐσεβείας ἕνεκεν

εὐσεβέστατα

εὐσεβέστατος

εὐσεβέστατος (γερουσία)

εὐσεβέστατος πάτρων

εὐσεβέω

εὐσεβέω (εὐσεβηθ(ε)ῖσα)

εὐσεβής

εὐσεβής (funerary epithet)

εὐσεβής εὐσεβῶς

εὐσεβὴς καὶ ἀγαθός/ή

εὐσεβῶς

εὐσηµία

εὔσηµος

εὔσηµος (γράµµατα)

εὐσιτία

εὐσοράω

εὐσοφίη

εὐστάθ(ε)ια

εὐστάθεια

εὐσταθέω

εὐσταθής

εὐσταθίη

εὐσταθῶς

ἐϋστέφανος: δῆµος

εὐστεφίη

εὐστέφιος

εὐστοχία

εὔστοχος
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εὔστυλος

εὐσυναλλαξία

εὐσυνετός

εὐσύνετος

εὐσύνθετος

εὐσχείµων

εὐσχηµονέστατος

εὐσχηµονέστατος γυνή

εὐσχηµόνως

εὐσχηµοσύνη

εὐσχήµων

εὐσχήµων c

εὐσχήµων εὐσχηµονέστατος

εὐσχήµων εὐσχηµονέστατος (οἱ παρ᾽ ἡµεῖν--)

εὐσχήµων εὐσχηµόνως

εὐσχίστης

εὔσωµος

εὐτακπῶ

εὐτακτ--

εὐτακτέω

εὐτακτίη

εὔτακτος

εὔτακτος εὐτάκτως

εὐτάκτως

εὐταξία

εὐταξία (κατὰ τὸν βίον)

εὐτειχής

Εὐτεκv(ε)ία

εὐτεκνία

εὐτεκνίη (or -α)

εὔτεκνος

εὐτελέστατα: ἄριστα καὶ

εὐτελής

εὐτενής

εὐτεσία

εὐτεχνίη

εὐτίχι (═ εὐτύχει)

εὐτοκία

εὔτολµος

εὐτονέω

εὐτονία

εὔτονος

εὐτράπελος

εὐτροπίζω

εὔτυκτος

εὐτύχ(ε)ι

εὐτυχ(ε)ία

εὐτύχεί

εὐτυχει/-εῖτε

Εὐτύχεια
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εὐτυχεῖτε

εὐτυχέστατα

εὐτυχέστατος

εὐτυχεστάτος (εὐ. καιροί)

εὐτυχέστατος: ἐν εὐτυχεστάτοις καιροῖς

εὐτυχέστερος

εὐτυχέω

εὐτυχέω (εὐτύχ(ε)ι)

εὐτυχέω /εὐτύχει

εὐτυχέω εὐτύχ(ε)ι

εὐτυχέω εὐτύχ(ε)ι ὁ φορῶν

εὐτυχέω εὐτυχ(ε)ίτω

εὐτυχέω εὐτύχει

εὐτυχέω εὐτυχεῖτε

εὐτυχέω εὐτυχείτω

εὐτυχέω: εὐτύχ(ε)ι

εὐτυχέω: εὐτυχ(ε)ίτω

εὐτυχέω: εὐτύχει

εὐτυχέω: εὐτύχει, εὐτυχεῖ

εὐτυχέω: εὐτυχεῖτε

εὐτυχέω: εὐτυχείτω

εὐτύχηµα

εὐτυχης

εὐτυχής

εὐτυχής εὐτυχέστατος

εὐτυχής εὐτυχῶς

εὐτυχής ἡ τύχη τῆς οἰκίας

εὐτυχία

εὐτυχία: ἐπ᾿ εὐτυχίαι καὶ ὑγιείαι

εὔτυχος

εὐτυχοῦµεν

εὐτυχῶς

εύτυχῶς

εὐτυχῶς (εὐ. χρῶ)

εὐτυχῶς εὐτυχῶς (τῷ) φοροῦντι

εὐτυχῶς τοῖς ὧδε οἰκοῦσιν

εὐτυχῶς χρῶ

εὔυδρος

εὔυµνος

εὐυπαντήτως

εὐφαής

εὐφαµία

εὐφαῶς

εὐφηµέω

εὐφηµία

εὐφηµία: ἄξιος πάσης εὐφηµίας

εὔφηµος

εὔφηµος γλώσσα

εὐφορέω

εὐφορία
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εὐφραίν(ν)ω

εὔφραινε σαυτόν

εὐφραίνοµαι

εὐφραίνοµαι (εὐφραίνου)

εὐφραίνοµαι εὐφραίνου

εὐφραίνοµαι εὐφραίνου ἐφ᾽ᾧ πάρει

εὐφραίνου

εὐφραίνου (ἐφ’ ᾧ πάρει)

εὐφραίνου (ἐφ᾽ ᾧ πάρει)

εὐφραίνου (καταχαῖρε καὶ— --ἐφ᾽ ᾧ πάρει)

εὐφραίνω

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι εὐφραίνου (ἐφ᾽ ὃ (?) πάρει)

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι εὐφραίνου (ἐφ᾽ ᾧ πάρει)

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι εὐφραίνου (κατάχαιρε καὶ--)

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι εὐφραίνου (πῖνε καὶ--)

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι: εὐφραίνου

εὐφραίνω/εὐφραίνοµαι: κατάχαιρε καὶ εὐφραίνου

εὐφραίνω/οµαι

εὐφραίνω/οµαι εὐφραίνου ἐφ᾽ ᾧ πάρει

εὐφραίνω/οµαι κατάχαιρε καὶ εὐφραίνου

εὐφρασεία

εὐφρασία

εὔφρασις

εὐφρονέω

εὐφρόνη

ἐϋφρόνη

εὐφροσύνη

εὐφροσύνη ἐν εὐφρο̣σύνᾳ διατελέω τὸν βίον

εὐφρόσυνος

εὔφρων

Εὐφρώνησις

εὔφωνος

εὐχαρ[--]

εὐχάρακτος

εὔχαρις

εὐχαριστ(ε)ία

εὐχαριστέω

εὐχαριστέω(1)

εὐχαριστήριον

εὐχαριστία

εὐχαριστία εὐχαριστίας ἕνεκεν

εὐχαριστία εὐχαριστίας χάριν

εὐχάριστον, τό

εὐχάριστος

εὐχάριστος (οἱ διαφέροντες εὐ.)

εὐχάριτος

εὐχέρεια

εὔχοµαι

εὐχόρευτος
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εὔχρειστος

εὐχρηστέω

εὐχρηστία

εὔχρηστος

εὐχρήστως

εὐχωλή

εὐψίχι (═ εὐψύχει)

εὐψύχ(ε)ι

εὐψυχ(ε)ῖτε

εὐψύχει

εὐψύχει/εὐψυχεῖτε

εὐψυχεῖτε

εὐψυχέω

εὐψυχέω (εὐψύχει)

εὐψυχέω εὐψύχ(ε)ι

εὐψυχέω εὐψύχ(ε)ι(τε)

εὐψυχέω εὐψύχει

εὐψυχέω εὐψυχεῖτε

εὐψυχέω: εὐψύχ(ε)ι

εὐψυχέω: εὐψύχι

εὐψύχι

εὐψυχία

εὐψύχως

εὐω(ι)χία

εὐώδεινος

εὐώδης

εὐωνισµός

εὔωνος

εὔωνος εὐώνους ἰχθῦς

εὐωνότερος

εὐώνυµος

εὐώνυµος: µέρη τοῦ Πόντου

εὔωπις

εὐωχέµαι

εὐωχέω

εὐωχία

εὐωχία (αἰωχία)

ἔφαβος

ἐφαβοσύνα

ἐφαλλιπίναξ

ἐφάµιλλος

ἐφάπτοµαι

ἐφάπτω

ἐφάπτω/ἐφάπτοµαι

ἐφέδρα

ἐφεδρεύω

ἐφειβήη

ἐφειβῆος

ἐφέλκοµαι

ἐφέλκω
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ἐφεννύµι

ἐφεξῆς

ἔφεξις

ἐφέργω

ἐφέρπω

Ἐφέσ(ε)ια, τά

Ἐφέσεια, τά

Ἐφέσεια, τά (τὰ µεγάλα)

Ἐφέσεια, τὰ Μεγάλα

Ἐφέσηα, τά

Ἐφέσηα, τά (τὰ πρῶτα κοινά ?)

Ἐφέσια, τά (Σεβαστά)

Ἐφέσιοι

ἔφεσις

Ἔφεσον Ὀλύµπια, τά

ἐφέστιος

ἐφεστῶτες, οἱ (τοῖς µετάλλοις)

ἐφέται

ἐφέτειος

ἐφέτηος

ἐφέτης

ἐφετήσιος

ἔφετος

ἐφεύρεµα

ἐφευρίσκω

ἐφευρίσκω/οµαι

ἐφηβ--

ἐφηβαρχέω

ἐφηβάρχης

ἐφηβαρχία

ἐφηβαρχικός

ἐφηβαρχικὸς νόµος

ἐφήβαρχος

ἐφήβαρχος (τριακατιάρχης)

ἐφήβαρχος introduction

ἐφήβαρχος ἐν παιδί

ἐφηβεία

ἐφήβειον

ἐφηβεύω

ἐφηβεύω: ἐ. τὸ δεύτερον ἔτος

ἐφηβικός

ἐφηβικός (ἀγών)

ἐφηβικός (χλαµύς)

ἐφηβικός, ἀγών

ἐφηβικός: στολή

ἐφηβικός: χλαµύς

ἔφηβος

ἔφηβος (διετής)

ἔφηβος (ἱεροί)

ἔφηβος (τρίς)
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ἔφηβος B

ἔφηβος ἔφηβοι Αὐτοµενιανόι/Ἡλιοφοριανοί

ἔφηβος ἱερεὺς ἐφήβων

ἔφηβος: ἱεροί ἔφηβοι

ἔφηβος: πρῶτος τῶν ἐφήβων

ἐφηβοφύλαξ

ἐφήκω

ἐφηµερεύω

ἐφηµέριος

ἐφήµερος

ἐφηµοσύνη

ἐφίεµαι

ἐφίζω

ἐφίηµι

ἐφικτός

ἐφίµερος

ἐφιορκέω

ἐφιορκία

ἐφιορκίω

ἔφιππος

ἔφιππος (εἰκών)

ἔφιππος εἰκών

ἔφιππος: χαλκῆ εἰκών

ἔφιππος: χρυσῆ εἰκών

ἐφίσταµαι

ἐφίστηµι

ἐφίστηµι (ἐφεστηκώς)

ἐφίστηµι ἐπεστακὼν ταγός

ἐφίστηµι ἐφεστώς

ἐφίστηµι ἐφεστώς ταγός

ἐφίστηµι τᾷ ἐκκλησίᾳ

ἐφίστηµι: ὁ ἐφεστηκώς

ἐφίστηµι: τῷ ἔργῳ

ἐφοδεία

ἐφόδια

ἐφόδιον

ἐφόδιον, τό

ἔφοδος

ἔφοδος ἐπὶ τὰς ἀρχή

ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλήν

ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν πρώτωι µετὰ τὰ ἱερά

ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον πρώτωι µετὰ τὰ ἱερά

ἔφοδος ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆµον πρώτωι µετὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ 
βασιλικά

ἐφόρασις

ἐφοράω

ἐφορία

ἐφόριον

ἔφοροι

ἔφοροι, οἱ
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ἔφορος

ἔφυλος

ἐφύµνιον

ἐφυστερίζω

ἐφώδιον

ἔχει καλῶς

ἐχεφροσύνη

ἐχέφρων

ἐχεχ(ε)ιρία, ἡ

ἐχέχειρον

ἐχήνιος

ἔχθος

ἔχθρα

ἐχθραίνω

ἐχθρολέων

ἐχθρός

ἐχθρός (ἐκθρός)

ἐχθρός (τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νοµίζειν)

ἐχθρός τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἔχειν

ἐχθρός τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νοµίζειν

ἐχθρός: τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρόν ἔχω

ἐχθῦς (═ ἰχθῦς)

ἐχίδνη

ἐχῖνος

ἔχοµαι

ἔχοµαι ἐχόµενοι ἱεροµνήµονες

ἔχοµαι ἐχόµενος µής

ἔχοµαι τὰ ἐχόµενα

ἐχφορά

ἐχφόριον

ἔχω

ἔχω (ἕξει)

ἔχω (πρὸς τὸν θεόν)

ἔχω ἐξουσίαν

ἔχω: γᾶν

ἔχω: κτά τινα

ἔχω: κυρίαν

ἔχω: τέλος

ἔχω/ἔχοµαι

ἔχω/ἔχοµαι: ἐξουσίαν

ἔχω/ἔχοµαι: ψυχὴ ἐχοµένη ἀθανάτου βίου

ἔχω/οµαι

ἔχω/οµαι: ὁ ἐχόµενος

ἔχω/οµαι: πόλιν

ἔχω/οµαι: σὸν ἔχω

ἑψειτός

ἕψηµα

ἑψητός

ἕψω

ἕψω: στῆθος ἑφθόν
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ἕωθεν

ἑῶιος

ἐωνηµένη

ἐωνθας

ἑῷος

ἕως

ἐώς (= ἠώς)

ἕως ἕως ἂν ζῇ

ἕως ἕως ἂν ζῶσι

ϝάγανον

Ϝαδά

Ϝαδά̄

Ϝάναξ

ϝαννα

ϝάρην

ϝαστία (δίκα)

ϝαστία δίκα

ϝαστός

Ϝεικέτας

ϝεκάτερος

ϜεκτάϜος

Ϝέµας

Ϝέρρω

ϝέτος

ϝίκαται

ϝίκατι

ϝικατιετία

ϝιπνός

ϝισοτέλια

ϝίστωρ

ϝιτάριον

ϝίωψ

ϝοιζήα

Ϝοικεάτης

ϝοικεύς

ϝοικέω

ϝοικήα

Ϝοικία

ϝοικία

Ϝοικιαταί

Ϝοικιάτας

ϝόλα

ϝράτρα

ϝράτρα (=ῥήτρα)

ϝράτρα: δαµοσία

ϝρωνεος

ϝυκέτας

ϝυκία

ϝυκονοµία

Ϝωλά
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ζαβέρνα

ζάθε(ι)ος

ζάθεος

ζάκορος

ζαµία

ζαµία: ἀζάµιος πάσας δίκας καὶ ζαµίας

ζαµιαῖον

ζαµιόω

ζαµίωσις

ζάω

ζάω ζῇ

ζάω ζήσαις

ζάω ζήσαις (πίε--)

ζάω ζήσαις (πίε--καλῶς ἀεί)

ζάω ζήσαις (πίε,--ἀεί)

ζάω ζήσῃ

ζάω ζήσῃς

ζάω ζῶν καὶ ὤν

ζάω ζῶς (═ ζῶν)

ζάω ζῶσιν

ζάω: ἔζησεν

ζάω: ζήσαντι

ζάω: ζήσας

ζάω: ζήσασα

ζάω: ζήσασαν

ζάω: ζοῦσα καὶ παροῦσα καὶ φρονοῦσα

ζάω: ζῶν

ζάω: ζῶν καὶ φρονῶν

ζάω: ζῶντες

ζάω: ζῶντι

ζάω: ζώουσα καὶ φρονοῦσα

ζάω: ζῶσα

ζάω: ζώσαις

ζάω: ζῶσιν

ζάω: ζῶτας

ζάω: καὶ ζῶσιν καὶ µετηλλαχόσιν

ζάω: τὸ ζῆν

ζάω/ζῄω

ζάω/ζῄω: ζῆσαι

ζάω/ζῄω: ζήσαις

ζάω/ζῄω: ζήσαις καλῶς

ζάω/ζῄω: ζήσαντι

ζάω/ζῄω: ζῶν

ζάω/ζῄω: ζῶσα

ζάω/ζῄω: ζῶσι(ν)

ζάω/ζῄω: πίε ζήσαις

ζάω/ζῄω: πίε ζήσαις καλῶς (ἀεί)

ζείδωρος

ζέρµα

ζεστός
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ζευγίον

ζευγίον: µονοµάχων

ζευγίτης

ζεύγνυµι

ζεύγνυµι (γάµῳ)

ζεῦγος

ζεῦγος (ἀδηφάγον, πωλικόν ἵππων, τέθριππον)

ζεῦγος ἀδηφάγον

ζεῦγος ἀδηφάγος

ζεῦγος ἀκάµπιον

ζεῦγος ὀρεικόν

ζεῦγος ποµπικόν

ζεῦγος πωλικόν

ζεῦγος: ἀπότοµα

ζεῦγος: ζ. µονοµάχων

ζέφυρος

ζῇ

ζῆλος

ζηλόω

ζηλωτής

ζηλωτὴς γίνοµαι τῶν κάλλιστα, τά

ζηλωτής: ζ. τῶν καλλίστων

ζηλωτός

ζηµία

ζηµίη

ζηµιόω

ζηµιόω θανάτωι

ζηµίωµα

ζηµίωσις

ζῆσαι

ζήσαις

ζήσαις (πολλοῖς ἔτεσιν)

ζήσας καλῶς

ζήσειν

ζήσῃς

ζήσῃς (πίε)

ζήσις

ζητέω

ζήτηµα

ζήτησις

ζήτησις: ἡ περὶ τὰ ἀπογραφὰς ζητήσις

ζητητής

ζητούµενος

ζήω

ζῄω

ζήω ἀεὶ ζώουσι φιλοσοφῶς λίην

ζῄω βίον ἐπιεικῆ

ζήω ἔζησα

ζῄω ἔζησα/ε

ζῄω ἐζήσαµεν ὁµοῦ
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ζήω ἔζησε(ν)

ζῄω ἔζησε(ν)

ζήω ἔζησεν

ζῄω ἔζησεν ἀµέµπτως καὶ σεµνῶς

ζῄω ἕως κα ζῇ

ζήω ζῇ

ζῄω ζῇ

ζῄω ζῇ (ζεῖ)

ζῄω ζῇ καλή

ζῄω ζῆθι

ζῄω ζῆν, τό

ζήω ζήσαις

ζῄω ζήσαις

ζῄω ζήσαις πολλοῖς ἔτεσιν

ζήω ζήσαντα

ζῄω ζήσαντες

ζήω ζήσαντι

ζήω ζήσας

ζῄω ζήσας

ζῄω ζήσας ἐν πίστει Χριστοῦ

ζῄω ζήσας καλῶς

ζῄω ζήσας σωφρόνως

ζήω ζήσας/ζήσασα

ζῄω ζήσας/ζήσασα

ζῄω ζήσας/σα

ζῄω ζήσασα

ζῄω ζήσεται

ζήω ζήσῃς

ζῄω ζήσῃς

ζῄω ζῶ

ζήω ζῶν

ζῄω ζῶν

ζήω ζῶν καὶ φρονῶν

ζῄω ζῶν καὶ φρονῶν

ζῄω ζῶν κτῶ χρῶ

ζῄω ζῶν/ζῶντες/ζῶσα

ζήω ζῶν/ζῶσα

ζήω ζῶν/ζῶσα (ζῶς)

ζῄω ζῶν/ζῶσα καὶ φρονῶν/φρονοῦσα

ζῄω ζῶν/ζῶσα/ζῶντες

ζῄω ζῶντά µ᾽ ἐκληρονόµησε

ζήω ζῶντες

ζῄω ζῶντες

ζῄω ζῶντες ὁµονοίᾳ

ζήω ζῶντι/ζώσῃ

ζῄω ζῶντι/ζώσῃ/ζῶσιν

ζήω ζῶντος

ζήω ζώντων

ζήω ζῶσα

ζῄω ζῶσα
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ζήω ζώσῃ

ζήω ζῶσι(ν)

ζῄω ζῶσιν

ζῄω ὅσον ἂν χρόνον ζῇ

ζῄω ὅσον χρόνον ζῇ

ζήω πίε ζήσαις

ζῄω πίε ζήσῃς

ζήω πίε, ζήσεις ἀεί

ζήω πίε, ζήσῃς

ζῄω πίε, ζήσῃς

ζῄω: ἔζησε(ν)

ζήω: ἔζησεν

ζήω: ἔτι ζῶν

ζήω: ἔτι ζῶντες

ζήω: ἔτι τὰ ζῶντα

ζήω: ἕως ἂν ζῆι

ζῄω: ἕως ἂν ζώηι

ζήω: ζῇ

ζῄω: ζῇ

ζήω: ζήσαις

ζῄω: ζήσαις

ζῄω: ζήσαντι

ζήω: ζήσας

ζῄω: ζήσας

ζήω: ζήσας/ζήσασα

ζῄω: ζήσας/ζήσασα

ζήω: ζήσασα

ζῄω: ζήσασα

ζήω: ζήσῃς

ζῄω: ζήσῃς ἐν Θεῷ

ζῄω: ζῆτε

ζήω: ζῷ

ζήω: ζῶν

ζῄω: ζῶν

ζήω: ζῶν καὶ φρονῶν

ζήω: ζῶν/ζῶσα

ζῄω: ζῶν/ζῶσα

ζήω: ζῶντες

ζῄω: ζῶντες

ζῄω: ζώντων

ζήω: ζῶσα

ζῄω: ζῶσα

ζήω: ζῶσιν

ζῄω: ζῶσιν

ζια

ζίη

ζµάραγδος

ζµηνών

ζµιρριεῖα

ζοή
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ζόη

ζοφώδης

ζυγά, τά

ζύγαστρα

ζύγαστρα ἔζησεν

ζύγαστρα ἕως ἂν ζώηι

ζύγαστρα ζῇ

ζύγαστρα ζήσας/ζήσασα

ζύγαστρα ζῶν

ζύγαστρα ζῶν καὶ φρονῶν

ζύγαστρα ζῶντες

ζύγαστρα ζῶντι

ζύγαστρα ζῶντι καὶ φρονοῦ(ν)τι

ζύγαστρα ζῶσα

ζύγαστρα ζώσῃ

ζύγαστρον

ζυγίη

ζυγοκέφαλον

ζυγόν

ζυγοποιός

ζυγός

ζυγοστάσιον

ζυγόστασις

ζυγοστάτης

ζῦθος

ζυτοποιός

ζυτοπολῖον

ζῶ ζῶν καὶ φρονῶν

ζῶ ζῶν/ζῶσα

ζῶ καλῶς ζήσασα

ζωά: τᾶς ζωᾶς χρόνος

ζωγραφέω

ζωγράφηµα

ζωγραφητός

ζωγραφιά

ζωγραφία

ζωγραφίζω

ζωγραφικός

ζωγράφος

ζώγραφος

ζωγρητός

ζῳδιακὴ σορός

ζώδιον

ζῴδιον

ζῷδιον

ζωή

ζωή (ζοή)

ζωή ζωή, ὑγεία

ζωή ζωή, ὑγία

ζωή ζωὴν πᾶσι
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ζωή τελέω ζωῆς

ζωή: ἐπὶ ζωῆς τῆς αὐτοῦ

ζωή: παρ᾿ ὅλον τὸν τῆς ζωῆς χρόνον

ζωή: παρὰ τὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ/αὐτῶν χρόνον

ζῶια, τά

ζωιδάριον

ζωιδιακός

ζωίδιον

ζώιδιον

ζώιον

ζωιοπλάστης

ζωϊτόν, τό

ζωϊτός

ζωκρότερος

ζῶµα

ζῶµα παρθενίης ζώµατ᾽ ἔλυσεν ἐµῆς

ζωµός

ζῶν καὶ ὤν

ζώνα

ζώνη

ζώννυµι

ζωνοπώλης

ζωνρέω

ζῶντος/ζώντων/ζῶντα

ζῷον

ζῷον (Βακχικόν)

ζῷον (ἐνλόγιµον ἱερόν)

ζῶον δούλων καὶ ζώων

ζῷον: ἄφθαρτον καὶ µακάριον

ζωοπλαστέω

ζωός

ζῳός

ζώπωλις

ζῶσι

ζῶσιν

Ζωστήρια, τά

ζωφόρος

ζωῶν (ζωὸς) καὶ θανών

ἡ Ἱεροπολιτῶν µητρόπολις

ἡ Οὐπησία γερουσία

ἡ πρώτη τρειάς

ἥβα

ἡβάζω

ἡβατάς

ἡβάω

ἡβέω ἐπὶ διετὲς ἡβῆσα

ἥβη

ἡβηδόν

ἡβίων

ἠγάθεος

 322



ἡγε(ι)µονία

ἡγεµον(ε)ία

ἡγεµόνες, οἱ

ἡγεµονεύς

ἡγεµονεύς: ἀοιδῆς

ἡγεµονεύω

ἡγεµονία

ἡγεµονία (Roman Imperial)

ἡγεµονία (Ῥωµαίων)

ἡγεµονία αἰώνιος ἡγεµονία

ἡγεµονία δικαστηρίου

ἡγεµονία: ὑποκάτω

ἡγεµονικός

ἡγεµονικός (ἔντευξις)

ἡγεµονικὸς (ἔντευξις)

ἡγεµονικός (πραιτώριον)

ἡγεµονικώτατος

ἡγεµονίς

ἡγεµονίς (Ῥώµη)

ἡγεµών

ἡγεµών (of Egypt ═ prefect)

ἡγεµών (ὑπατικός)

ἡγεµών: διασηµότατος

ἡγεµών: διασηµότατος ἡ.

ἡγεµών: λαµπρότατος

ἡγεµών: πτόλιος

ἡγέοµαι

ἡγέοµαι (ἐν παραδροµῆι ἡ.)

ἡγέοµαι ἡγούµενοι, οἱ

ἡγέοµαι ἡγούµενοι, οἱ (Ῥωµαῖοι)

ἡγέοµαι ἡγούµενοι, οἱ (σύνκλητος τῶν--)

ἡγέοµαι ἡγούµενος

ἡγέοµαι ἡγούµενος νεότητος

ἡγέοµαι ἡγούµενος, ὁ

ἡγέοµαι ἡγούµενος, ὁ (τῆς ἐπαρχείας)

ἡγέοµαι ἡγούµενος, ὁ (τοῦ ἔθνους)

ἡγέοµαι: ἡγούµενος νεότητος

ἡγέοµαι: οἱ ἡγούµενοι

ἡγητήρ

ἡγητής

ἡγήτωρ

ἡγία (= ὑγία)

ἡγοῦµαι δίκαιον

ἡγουµενία

ἡγούµενοι, οἱ

ἡγούµενος

ἡγούµενος, ὁ

ἡδέως

ἤδη

ἤδη ἤδη ἤδη ταχὺ ταχύ
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ἤδικτον

ἥδιος

ἥδιστα

ἥδιστος

ἡδόειον, τό

ἥδοµαι

ἡδονή

ἡδονή: ὄνοµα τῆς ἡδονῆς

ἡδονικός ἡδονικαὶ δόξαι

ἦδος

ἧδος

ἡδὺ βιώσας

ἡδύβιος

ἡδυεπής

ἡδύκοιτος

ἡδύλογος

ἡδύλογος: κούρη

ἡδύνω

ἡδύοινος

ἡδυπάθια

ἡδυποτίς

ἡδυπότις

ἡδύποτος

ἡδύς

ἡδύς ἡδέως

ἡδύς πάντων τυχὼν τῶν βροτοῖσιν ἡδέων

ἡδύς: φάος ἡδύ

ἡδύς(4)

ἥδυσµα

ἡδύτερος

ἥδω

ἠέλιος

ἡέλιος

ἦεν ἔνθα ἀεί

ἦερ

ἠθέω

ἤθη, τά

ἠθµός

ἠθµόω

ἠθµώτης

ἦθος

ἦθος: καλῶς ἄγονται τοῖς ἤθεσιν

ἠΐθεοι

ἠίθεος

ἠΐθεος

ᾐιόνιος

ἠϊών

ἥκω

ἥκω (διʹ ἁπάσης ἀρετῆς)

ἥκω παρά
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ἡλάριος

ἡλαρός

ἠλαφρά (ἤτω σοι ἡ γῆ)

ἥλειος

ἡλιαία

ἡλιακός

ἡλιακός: ὥρα

ἡλιαστής

ἡλικείη

ἡλικία

ἡλικία (ἀπὸ παιδὸς--)

ἡλικία (ἔννοµος)

ἡλικία (ἡ. ἄνθος)

ἡλικία (νεωτέρα, µέση)

ἡλικία ἀπὸ πρώτης ἡλικίας

ἡλικία ἀτελὴς

ἡλικία ἐκ παιδὸς ἡλικίας

ἡλικία ἔκλασεν θαλερὴν ἡλικίαν

ἡλικία ἔρχοµαι εἰς ἡλικίαν

ἡλικία ἐς τὴν ἡλικίην ἀφικνέοµαι

ἡλικία οἱ ἐν (τῇ) ἡλικίᾳ

ἡλικία πᾶσα ἡλικία καὶ τύχη

ἡλικία πρὸ ἡλικίας

ἡλικία πρώτη

ἡλικία πρώτη (ἀπὸ τῆς πρώτης--)

ἡλικία, (παρ᾽ ἡλικίαν)

ἡλικία, (πρὶν ἡλικίας)

ἡλικία, (πρίν)

ἡλικία, (πρώτη)

ἡλικία: ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας

ἡλικία: γυµνασίαρχος πάσης ἡλικίας

ἡλικία: ἐν ἡ.

ἡλικία: νέα

ἡλικία: νέος τῇ ἡλικίᾳ

ἡλικία: νεωτερική

ἡλικία: πᾶσα

ἡλικία: πρὶν ἡλικίας

ἡλικία/η

ἡλικίη

ἡλικιώτης

ἡλικόµοιρος

ἡλικῶτις

ἡλιοπρεπής

ἥλιος

ἥλιος ἀφ᾽ ἡλίου δυσµῶν

ἥλιος: πρὸ ἡλίου δεδυκότος

ἡλιοτρόπιον

ἠλιτόµοιρος

ἠλλούστριος

ἡλοκόπος
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ηλος

ἧλος

ἡλουργός

ἡλόω

ἡµαλιά

ἦµαρ

ἧµαρ

ἡµάτιον

ἡµεδαπός

ἡµερα

ἡµέρα

ἡµέρα (γενέθλιος)

ἡµέρα (δηµοσία)

ἡµερα (ἐν µιᾷ ἡ.)

ἡµέρα (ἑορτάσιµος)

ἡµερα (ἡ. µιᾷ)

ἡµέρα (ἱερά)

ἡµέρα (ἱµέρᾳ)

ἡµέρα γενέθλιος

ἡµέρα δι᾽ ἡµέρας

ἡµέρα ἐπώνυµος

ἡµέρα εὐφροσύνης

ἡµέρα καθ᾽ἑκάστην ἡµέραν

ἡµέρα νυµφεύσεως

ἡµέρα ὀδύνης

ἡµέρα ὁρισµένη

ἡµέρα σελήνης

ἡµέρα: αἱ ἐκ τοῦ νόµου ἡµέραι

ἡµέρα: ἅµα τῇ ἡµέρᾳ

ἡµέρα: ἀποφράδες ἡµέραι

ἡµέρα: γενέθλιος

ἡµέρα: δι᾿ ὅλων ἡµερῶν καὶ νυκτῶν

ἡµέρα: ἔθανον οἱ ἓξ ἡµέραις ι´

ἡµέρα: ἔθιµοι ἡµέραι

ἡµέρα: ἑκάστης ἡµέρας

ἡµέρα: ἐν ἁµέραις ἑξήκοντα

ἡµέρα: εὐδαιµοσύνης ἡ.

ἡµέρα: εὐφροσύνης ἡ.

ἡµέρα: ἡ πρώτη τῆς ἀρχῆς ἡ.

ἡµέρα: ἱερὰ

ἡµέρα: ἱερὰς ἡµέρας

ἡµέρα: καθ᾿ ἑκάστην ἡµέραν

ἡµέρα: καθ᾿ ἡµέραν

ἡµέρα: Κυρίου

ἡµέρα: πρὸ ἡµέρας

ἡµέρα: προγεγραµµέναι ἡ.

ἡµέρα: σεβάσµιοι ἡ.

ἡµέρα: τελευτέα ἡ.

ἡµέρα: τρεῖς ἡµέρας

ἡµέρα: τριῶν ἡµερῶν
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ἡµέρα: ὑπόµνηµα ἡµέρας

ἡµεράσια

Ἡµεράσια, τά

ἡµερη

ἡµέρη

ἡµέρη: ἀποδείκνυµι ἡµέρην

ἡµερήσιος

ἡµέριος

ἡµερίς

ἡµεροδανειστής

ἡµεροδανίζω

ἡµεροδρόµος

ἡµεροποέω

ἡµεροπόσιον

ἤµερος

ἥµερος

ἡµερότης

ἡµερώτατος

ἡµέτερος

ἤµην (οὐκ--καὶ ἐγενόµην)

ἡµί

ἡµιαµφόριον

ἡµιέκτεων

ἡµιεκτής

ἡµίεκτον

ἡµίεκτον, τό

ἡµίεκτος

ἡµιέλιον

ἡµίεργος

ἡµιθανής

ἡµικεράτια

ἡµικεράτια, τά

ἡµίκλινον

ἡµικοαῖον

ἡµικότυλα

ἡµικοτύλη

ἡµικοτύλιον

ἡµικότυλον

ἡµίκραιρα

ἡµίκραιρος

ἡµικρανία

ἡµικράνιον

ἡµίκρανον

ἡµίκρανον: πόνος τοῦ ἡµικράνου

ἡµικύκλιον

ἡµικύκλιον, τό

ἡµίλ(ε)ιτρον

ἡµιλάιον

ἡµίλειτρον

ἡµιλίτρ(ι)ον
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ἡµιλίτρι(ο)ν

ἡµιλίτριν

ἡµίλιτρον

ἡµίλιτρον (δίκαιον)

ἡµιµέδιµνον

ἡµιµείλιον

ἡµίµετρον

ἡµιµνᾶ

ἡµιµναίηος

ἡµιµναῖον

ἡµίµναιον

ἡµιµναῖον (hεµιµναῖον)

ἡµιµναῖον, τό

ἡµιµναῖος

ἡµιµνᾶον

ἡµιµνοῦν

ἡµίµνουν

ἡµιµόδιον

ἡµιµόριον

ἡµίνα

ἡµιοβέλιον

ἡµιοβόλιον

ἡµιόγδοον

ἡµιόγδοος

ἠµιοκτάνιον

ἡµιοκτάνιον

ἡµιολία

ἡµιόλιον

ἡµιόλιος

ἡµιόνιον

ἡµιονίτης

ἡµίονος

ἡµιόριον

ἡµιουνκία

ἡµιπόδιον

ἡµιπόδιον, τό

ἡµιπόδιος

ἡµίσεα, τά

ἡµισεία

ἡµισελήνιον

ἡµισόριον

ἥµισος

ἥµισος: τὸ ἡ.

ἥµισσον

ἡµιστατήρ

ἡµιστάτηρον

ἡµιστατίδιον

ἥµισυ

ἥµισυ ἐπὶ τῷ ἡµίσει

ἥµισυ ἐπὶ τῶι ἡµίσει
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ἥµισυ: ἐπὶ τῷ ἡµίσει

ἥµισυ: ἐπὶ τῷ ἡµίσει µέρει

ἡµισυνβόλιον

ἡµίσυς

ἥµισυς

ἥµισυς (ἥµυσυ)

ἥµισυς ἐπὶ (τῶι) ἡµίσει

ἥµισυς ἐπὶ τῷ ἡµίσει

ἥµισυς ἥµισυ µέρος

ἡµίσυς: ἐπὶ τῷ ἡµίσει

ἥµισυς: ἐπὶ τῷ ἡµίσει

ἥµισυς: τὸ ἥ.

ἡµίσυς: τὸ ἥµισυ µέρος

ἡµισφαίριον

ἡµισφήκιον

ἡµίσχοινον

ἡµιταλαντιαῖος

ἡµιταλαντιαῖος (ἀγών)

ἡµιτάλαντον

ἡµίτειος

ἡµιτελής

ἡµιτέταρτον

ἡµιτριβής

ἡµίτριτον

ἡµιυφής

ἡµιχαλκοῦς

ἡµιχεῖον

ἡµίχοον

ἡµιχοῦν

ἡµίχους

ἡµίχρ(ο)υσος

ἡµίχρυσον, τό

ἡµίχρυσος

ἡµιωβελία

ἡµιωβέλιον

ἡµιωβόλιον

ἡµιώβολον

ἡµιωδέλιον

ἠµµετριάρεος

ἡµυσυκτεύς

ἠµύω

ἤν

ἡνία

ἡνία, τά

ἡνιοχεύς

ἡνιοχεύω

ἡνιοχέω

ἡνίοχος

ἡνίοχος (ἐγβιβάζων)

ἠνορέη
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ἠνορέη ἡρώων προτέρων

ἧπαρ

ἡπάτιον

ἤπειρος

ἠπητής

ἠπιόβουλος

ἠπιόδωρος

ἠπιόθυµος

ἤπιος

ἠπιόφρων

ἠπιόχειρ

ἦρ

ἦρα

ἤρα (= Latin era)

Ἡραῖα, τά

Ἥραία, τά

Ἡράκλεια

Ἡράκλεια Ὀλύµπια, τά

Ἡράκλεια, τά

Ἡράκλεια, τά (ἐµ Περγάµῳ)

Ἡράκλεια, τά (ἐπινίκια)

Ἡράκλεια, τά (Κοµµόδεια (Διονύσεια)--)

Ἡράκλεια, τά ἐν Διοµείοις

Ἡράκλεια, τά Ὀλύµπια

Ἡρακλεῶται, οἱ

Ἡρακληασταί, οἱ

Ἡρακλῆς (title of play)

Ἡράκλιον, τό

ἠράνα

ἠρεµέω

ἠρεµίη

ἤρεµος

Ἠρίαι πύλαι (Athens)

ἠρίον

ἠρίον (εἰρίον)

ἠρογατίων

ἠρογατώρ

ἡρώειον, τό

ἥρωες χρηστός

ἡρωΐνα

ἡρῶιον

ἡρωίς

ἡρωΐς

ἡρώισσα (ἡρώησσα)

ἡρωΐσση

ἡρώνιον

ἡρῶον

ἡρῷον

ἥρως

ἥρως (προγάµιος)
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ἥρως πανάρετος

ἥρως τὸ τρίτον/πέµπτον

ἥρως χρηστός

ἧσσα

ἥσσων

ἥσσων: µηδὲν ἧσσον

ἡσυχάζω

ἡσυχία

ἡσυχία (ἡσιουχία)

ἡσυχίη

ἡσυχικόπος (οἶνος)

ἡσύχιος

ἥσυχος

ἡταιρεύω

ἦτορ

ἤτος (ἔτος)

ἡττάοµαι

ἦττον

ἠὺ

ἠύκοµος

ἠϋκόµος

ἠύτε

Ἡφαίστεια

Ἡφαίστια, τά

Ἡφαιστιεῖα, τά

ἠχητός

ἠχώ

ἠώς

Θ (in Latin epitaphs)

θ(ο)ίνιον

θακέω

θᾶκος

θάλαθθα

θαλάµ--

θαλάµη

θαλαµηπόλος

θαλαµιά, ἡ

θαλαµίς

θάλαµος

θάλαµος (τέκνων)

θάλασσα

θάλασσα (κατὰ θ.)

θάλασσα αὐτοκράτωρ

θάλασσα αὐτοκράτωρ γῆς καὶ θαλάσσης

θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης (καὶ πάσης τῆς οἰκουµένης/καὶ παντὸς 
ἀνθρώπων ἔθνους/γένους)

θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης ἐπόπτης

θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς ἀνθρώπων γένους δεσπότης

θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους τε 
καὶ γένους δεσπότης
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θάλασσα γῆς καὶ θαλάσσης κύριος

θάλασσα ἐπιφανὴς θεὸς γῆς καὶ θαλάσσης

θάλασσα καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν

θάλασσα κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν

θάλασσα κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν

θάλασσα κατὰ θάλασσαν

θάλασσα κύριος γῆς καὶ θαλάσσης

θάλασσα µικρά

θάλασσα µικρή θάλασσα

θάλασσα ὁ γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότης

θάλασσα συµµαχία καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασαν

θάλασσα τὸν γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότην

θάλασσα: αὐτοκράτωρ γῆς καὶ θαλάσσης

θάλασσα: ἐπὶ θαλάσσαι Λύττος

θάλασσα: ἡ κατὰ θάλασσαν ἐργασία

θάλασσα: κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν

θάλασσα: κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν

θάλασσα: µήτε γῆ µήτε θάλασσα δέξαιτο

θάλασσα: µικρή θ.

θάλασσα: πρὸς θαλάσσῃ

θάλασσα/θάλαττα

θάλασσα/θάλαττα (µικρή)

θαλασσαῖος

θαλάσσιον

θαλάσσιον ὕφος

θαλάσσιος

θαλάσσιος θαλάσσια ἔργα

θάλαττα

θαλαττῆον, τό

θαλάττιος

θαλέθω

θαλερός

θαλερός ἔκλασεν θαλερὴν ἡλικίαν

θαλερός, στέφανος

θαλερός: θαρελοῖο γάλακτος

θαλία

θαλίη

θάλλινος

θάλλινος στέφανος

θαλλιοπλόκος

θαλλός

θαλλός (θαλλοῦ στέφανος)

θαλλός θαλλοῦ στέφανος

θαλλός στέφανος

θαλλός: θαλλοῦ στέφανος

θαλλός: θαλλῶι στεφάνωι

θαλλός: στέφανος θαλλοῦ

θαλλοῦ στέφανος

θάλλω

θάλλω (τεθαλώς)
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θάλος

θάλπω

θαµβέω

θάµβος

θαµυρίδδω

θανατηφόρος

θάνατος

θάνατος (καταφρονέω--)

θάνατος (κοινός)

θάνατος (µνησάµενοι θ.)

θάνατος (Ῥωµαικός)

θάνατος (Ῥωµαϊκός)

θάνατος ἄωρος

θάνατος ἐπὶ Ῥωµαϊκῶι θανάτωι

θάνατος θανάτωι ζηµιόω

θάνατος µοῖρ᾽ ὀλοὴ θανάτοιο

θάνατος µοῖρα θανάτου

θάνατος Ῥωµαϊκός

θάνατος: γελαστέος

θάνατος: ἐλεεινός

θάνατος: θανάτοιο λάχοντες

θάνατος: ἴδιον θανάτου τέλος

θάνατος: ἰδίῳ θανάτῳ θανεῖν

θάνατος: τόποι θανάτοιο

θάνατος: φόβος θανάτου

θάνατος: ὠκύµορος

θανατόω

θανὼν ἐν πόλεµος

θάοµαι

θάπτω

θάπτω (ὁ δῆµος ἔθαψεν)

θάπτω (τέθαπται)

θάπτω δηµοσίᾳ

θαράπαινα

Θαργήλια

θαρραλέος (θαρραλέως)

θαρρέω

θαρρέω θάρσει

θάρρος

θαρρῶ

θάρσ(ε)ι

θαρσαλέος (θαρραλαρις)

θαρσαλέως

θάρσει, οὐδεὶς ἀθάνατος

θαρσέω

θαρσέω θάρσ(ε)ι

θαρσέω θάρσει

θαρσέω θάρσει in fine

θαρσέω θάρσει οὐδεὶς ἀθάνατος

θαρσέω θάρσει, οὐδεὶς ἀθάνατος

 333



θαρσέω: θάρσ(ε)ι

θαρσέω: θάρσει

θαρσέω: θάρσει, οὐδεὶς ἀθάνατος

θαρσέω: θάρσει/θαρσεῖτε, οὐδεὶς ἀθάνατος

θαρσέω: θαρσεῖτε

θάρσος

θαῦµα

θαυµάζω

θαυµάζω: εἶδον καὶ ἐθαύµασα

θαυµάσιος

θαυµάσιος θαυµασιώτατος

θαυµασιότατος

θαυµασιώτατος

θαυµαστός

θαυµαστός: θαυµαστὸν ἰδεῖν

θαυµαστῶς

θαυµατοπλάνος

θαυµατοποιός

θαυµοτοποιός

θάφος

θάψινος

θέα

θέα (θῆς ἕνεκεν)

θέα τοῦ ἀγῶνος

Θεαδέλφεια, τά

θεάµα

θέαµα

θέαµα, τό

θεάοµαι

θεαροδόκος

θεαρός

θεατής

θεατρικός

θεατρικὸς

θεατροκυνηγέσια, τά

θεατροκυνηγέσιον

θέατρον

θέατρον, τό

θέατρον: στάδιον τοῦ θεάτρου

θέατρον: τὸ παραστάδιον τοῦ θεάτρου

θεατροπώλης

θεατρώνης

θεάω

θεήλατος

θεία

Θεῖα Παναπολλωνίεια, τά (ἐν Ἐφέσῳ)

θεία φιλοδωρία

θεία, ἡ

θεῖα, ἡ

Θειλούθια, τά
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θεῖννος

θειοδῶς

θεῖος

θεῖος (imperial)

θεῖος (imperial): διάταξις

θεῖος (imperial): διατύπωσις

θεῖος (imperial): σέρµων

θεῖος (uncle)

θεῖος ἄγαλµα

θεῖος ἀρµάµεντον

θεῖος αὐτοκράτωρ

θεῖος γράµµατα

θεῖος διάγνωσις

θεῖος θεῖα γράµµατα

θεῖος θεία φιλοδωρία

θεῖος θεῖος οἶκος

θεῖος Ἰουστινιανός

θεῖος Καῖσαρ

θεῖος λαργίτιων

θεῖος νόµος

θεῖος ὁ πρὸς µητρός

θεῖος οἶκος

θεῖος πραγµατικός νόµος

θεῖος πραγµατικός τύπος

θεῖος πραγµατικὸς τύπος

θεῖος πριβάτα

θεῖος πριουάτα

θεῖος πρόσταξις

θεῖος τύπος

θεῖος τύπος θειότατος/τη (Αὐγούστα)

θεῖος, ὁ

θεῖος: θεῖον κάλλος

θεῖος/θεία

θειότατος

θειότατος: αὐτοκράτωρ

θειωδῶς

θειωδῶς: τὰ θιωδῶς τυπωθέντα

θείως

θέκα

θέλγητρον

θέλγοµαι

θέλγω

θέληµα

θελητή: ἡ Κυρία

θελκτήριον

θελκτήριος

θέλω

θέλω ὁ θέλων

θέλω: λέγουσιν ἃ θέλουσιν· λεγέτωσαν, οὐ µέλει µοι/σοι

θέλω: ὁ θέλων
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θεµ.

θέµα

θέµα (Μήδικα)

θεµατείτης

θεµατείτης (ἀγών)

θεµατίζοµαι

θεµατικός

θεµατικός (ἀγων)

θεµατικός (ἀγών)

θεµατικός: ἀγών

θεµατίτης

θεµατίτης (ἀγών)

θεµατίτης: θ. στεφανίτης ἀγών

θεµατοπο(ι)έω

θεµατοποέω

θεµατοποιέω

θεµε(ί)λιος

θεµε(ι)λιόω

θέµεθλα

θέµεθλα, τά

θεµείλιος

θεµέλ(ε)ιον

θεµέλ(ε)ιον ἐκ θεµελίων

θεµέλιον

θεµέλιον (or -ος)

θεµέλιον (ἐκ θεµελίων)

θεµέλιον ἀπὸ θεµελίου

θεµέλιον ἐκ θεµελίου

θεµέλιον ἐκ θεµελίων

θεµέλιον, τό

θεµέλιον: ἀπὸ θεµελίων

θεµέλιον: ἐκ θεµελίων

θεµέλιος

θεµέλιος: ἀπὸ θεµελίων

θεµελιόω

θεµεονίκης

θεµηλιόω

θεµίζω

θεµιονείκης

θεµιονίκης

θέµις

θέµις (Λεωνιδεῖος)

θέµις: Ἀνδρονεικιανή

θέµις: ἱερά

θέµις: Παµφυλιακὴ Τουησιανίη

θέµις: πρώτη

θεµισσόος

θεµιστεύω

θεµίστιος

θεµιτός
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θέναρ

Θεογονία

Θεοδαίσια

Θεοδαίσια, τά

θεοειδής

θεοὶ εὐεργέτης

θεοκίνητος

θεοκόλος

θεόκτιστος

θεόν, i.e. τὸν θεόν σοι

Θεοπάτωρ (royal title)

θεοποιός

θεοπρόπος

Θεός (royal title)

θεὸς πατήρ

θεοστεφής

θεοτερπής

θεοτόκος

θεουδής

θεουρός

Θεοφάν(ε)ια, τά

Θεοφάνια, τά

θεοφιλέστατος

θεοφιλής

Θεοφορουµένη

θεόφραστος

θεράπαινα

θεράπαινα (θαραπαίνῃ)

θεραπαίνη

θεραπαινίς

θεραπεία

θεραπεία (πήα)

θεραπεία ἐπὶ τῆς θεραπείας

θεράπευµα

θεραπευτής

θεραπεύω

θεράπηνα

θεραπία

θεράπων

θεράπων (Μουσάων)

θεράπων µουσάων

θεράπων Μουσῶν θεράπων

θερίζω

Θερινή

θερινή, ἡ

θερινός

θερινός (κύκλος--τροπικός)

θερινός (λουτρόν)

θερινός ἑξάµηνος

θερινός πυλαία
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θερινός τροπή

θερινός: βουλευταί

θερινός: ἑξάµηνος

θερµά, τά

θέρµα, τό

θερµαί

θέρµαι

θέρµαι αἱ Ἀχιλλιαναί

Θέρµαι Τραϊαναί

Θέρµαι: Γρανεικαῖαι

θερµαντήριον

θερµαντήριος

θερµαστίδιον

θέρµη

θέρµη: κωνσταντιαναὶ θέρµαι

θερµοδότης

θερµοπερίπατος

θερµόπολος

θερµοπώλης

θερµός

θερµός (περίπατος)

θέρος

θέρπω (for θρέπω = τρέφω)

Θερσικτόνος (Achilles)

θέρω

θές (imp.)

Θεσερει

θεσίδεν/θεσίδιον/θεσίδων

θέσις

θέσις (θέσει)

θέσις (κατὰ θέσιν)

θέσις (τοῦ ἐλαίου)

θέσις θέσει

θέσις οἴνων

θέσκελος

θεσµ[οθε---]

θέσµια

θεσµοθέται

θεσµοθέτας

θεσµοθετεῖον

θεσµοθετέω

θεσµοθέτης

θεσµόπολος

θεσµός

θεσµός (Αὐσονίων)

θεσµός φέρτατος θεσµῶν Αὐσονίων

θεσµός: Αὐσόνιοι θεσµοί

θεσµοτόαρος

Θεσµοφόρια

Θεσµοφόρια, τά
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θεσµοφύλακες

θεσµοφυλακέω

θεσµοφύλαξ

θεσπέσιος

θεσπέσιος: ἀνδριάς

θεσπίζω

θέσφατον, τό

θετός

θέω

θέω ἔδραµα πολλά

θεωρέω

θεώρηµα

θεωρία

θεωρίαι, αἱ

θεωρικά, τά

θεωρικόν

θεωρικόν, τό

θεωρικός

θεώριον, τό

θεωροδοκία

θεωροδόκος

θεωρός

θεωρός (θεωρὸς τῶν Ὀλυµπίων)

θῆ, ἡ

Θηβάρχης

θηητός

θηκαῖ(ο)ν

θηκαῖον

θηκαῖον, τό (ὅρος θηκαίων)

θηκαῖος ὅρος θηκαίων

θηκαῖος ὅρος θηκαίων/θηκαίου

θηκαῖος τόπος θηκαίου/θηκαίων

θηκάριον

θήκη

θήκη: ὅρος θήκης

θηκίον

θῆκος

θηκτός

θηλάζω

θηλεία (βοῦς)

θήλειος

θηλυκός

θηλυπρεπής

θήλυς

θῆλυς

θηλύτεκνος

θηλύτερος

θηµών

θήνιον

θήρ
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θήρ θηρῶν ἔθνεα πάντα

θήρα

θηραγρότης

θηρευτής

θηρεύω

θηρίκλειος

θηριοµαχία

θηριοµάχιον

θηρίον

θηρίον: χαλεπὸν θ.

θηροτρόφος

θηροφόνος

θησαυρίζω

θησαυρός

Θησεῖα, τά

Θήσεια, τά

θῆτες

θητικός

θίας (═ θεῖος)

θιασείτης

θιασίτης

θίασος

θίασος (τῶν δούλων)

θιασώτης

Θιβρώνειον

θιγγάνω

θιγγόψυχος

θίγῃς, µή

θιλοπέδον

θῖνος

θιοσόλιον

θλ(ε)ίβω

θλειµµατικός ὑδραγώγιον

θλίβοµαι: οὐ µετρίως

θλίβω

θλίψις

θνατά, τά

θνᾶτος

θνήσκω

θνῄσκω

θνῄσκω (ἐν πολέµωι)

θνῄσκω (θανεῖν πέπρωται)

θνῄσκω (νηποινεί)

θνῄσκω (τέθνακε)

θνῄσκω θαν(ε)ῖν (οὐ τὸ--λυπηρόν)

θνῄσκω τεθνεώς

θνῄσκω τεθνώς

θνῄσκω: θανοῦσα ψυχή

θνῄσκω: οὐ τὸ θανεῖν ἀλγεινόν

θνῄσκω: τὸ θανεῖν
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θνητή

θνητός

θνητός: ἀθάνατα θνητοῖσιν

θοιναρµόστρια

θοινατήρ

θοίνατροι

θοινάω

θοίνη

θοινοδοτέω

θοκέω

θολερός

θολία

θόλος

θοός

θορός

θόρυβος

θουννίς

θουννόκειτος

θοῦρος

θουρουρός (═ θυρωρός)

θόωκος

Θρᾶιξ

θραιττίς

Θρακάρχης

θρᾳκάρχης

Θρᾳκάρχης

θράµµα (═ θρέµµα)

θρανίδιον

θράνος

θρᾶνος

θρᾷξ

θράσος

θρασυπτόλεµος

θρασύς

θραύω

θρέµ(µ)α

θρέµα

θρέµα κατὰ βοός καὶ θρεµάτων

θρέµµα

θρέµµα, τό

θρέµµατα, τά

θρεµµατική (ἐργασία vel sim.)

θρεµµάτιον

θρεπτά

θρεπτά/θρεπτή

θρεπτάρι(ο)ν

θρεπτάριον

θρέπτειρα

θρεπτή

θρεπτή (or -ά)
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θρεπτήρ

θρεπτήριον

θρεπτικός

θρεπτόν, τό

θρεπτός

θρεπτός (θρεπτή)

θρεπτός (θρεπτόν)

θρεπτός (ἴδιος)

θρεπτός, -όν

θρεπτός: τῆς πόλεως

θρεπτός/ή

θρέπτρον

θρέπτω

θρέπτω θρέψασα

θρέπτω τεθραµµένη

θρέφω

θρέφω θρέψας/σα

θρέψας

θρέψασα, ἡ

θρηνέω

θρηνητής

θρηνητρία

θρηνήτρια

θρῆνος

θρηπτήρ (Μουσῶν)

θρησκεία

θρησκώδης

θριγγός

θριγκός

θρῖναξ

θρίξ

θρῖον

θριπήδεστος

θρίψ

θροέω

θρόνος

θρόνος (θρόννος)

θρύπτικος

θρύπτω

θρωϊσµός

θυάτηρ

θυγάτηρ

θυγάτηρ (θυγάθηρ)

θυγάτηρ (θυγαθτρί)

θυγάτηρ (θυγατρὸς παῖς)

θυγάτηρ (πόλεως)

θυγάτηρ (τῆς πατρίδος)

θυγάτηρ (τῆς πόλεως)

θυγάτηρ δήµου

θυγάτηρ θυγάτηρ πόλεως
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θυγάτηρ µητροπόλεως

θυγάτηρ πόλεως

θυγάτηρ τῆς πόλεως

θυγάτηρ τῶν ἱερέων

θυγάτηρ: εὐπατερείη

θυγάτηρ: πόλεως θυγάτηρ

θυγάτηρ: χρηστὴ

θυγατριδεύς

θυγατριδῆ

θυγατριδής

θυγατριδοῦς

θυγατροθεσία

θυγατροποία

θυγατροποιία

θυγατροποΐα

θυγατροποιΐα

θυϝέον

θυία, τά

θῦιον

θυλάκη, θυλακίη

θύλακος

θυλουρός

θύµα

θυµαρής

θυµέλη

θυµελικὴ σύνοδος

θυµελική, ἡ

θυµελικός

θυµελικός (ἀγών)

θυµελικός (στεφανίτης θυµελικός)

θυµελικός ἀγών

θυµελικὸς ἀγών

θυµελικός ἀγών (ἀγῶνες--καὶ γυµνικοί)

θυµελικός θυµελικοὶ ἀγῶνες πενταετηρικοί

θυµελικός πανήγυρις

θυµελικός πανήγυρις (γυµνική)

θυµελικός πανήγυρις θυµελική

θυµελικός: ἀγών

θυµελικὸς: ἱερὰ θ. σύνοδος

θυµερής

θυµηδία

θυµηρέστατος

θυµήρης

θυµίαµα

θυµιατήριον

θυµόβορος

θυµολέων

θυµολυσία

θυµολυτέω

θυµονεῖτον
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θυµός

θυµός εὐχάριστος

θυµός θυµὸν ἀνίηµι

θυννεῖον

θύννος

θύρα

θύρα (ὧδε)

θύρα: ἀγοραία

θυραῖος

θύραυλος

θυρεαµαχία

θυρείκλειον

θυρεοµαχία

θυρεός

θυρετρικός

θύρετρον

θυρίς

θυροκλινκλίδες

θυρόω

θυρόω τεθυρωµένος

θύρωµα

θυρώµατα, τά

θυρών

θυρωρός

θύρωσις

θύσιµα, τά

θυφλός

θυωνοφόρος

θωά

θωή

θωιέω

θωϊή

θῶκος

θωπ(ε)ία

θωπεία

θωρακεῖον

θωρακίζω: τεθωρακισµένον ἄγαλµα

θωρήσσω

θώς

θώσσω (θωξάτω)

θώωκος

ἵ(π)παρχος

ἰάζω

ἰάλλω

ἱάλλω

ἰάλω

ἴαµα

ἴαµαι

ἰαµβοποιός

ἴαµβος
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ἰανατήρ

ἰανάτηρ

ἰάοµαι

ἱαροµνάµονες

ἰαροµνάµων

ἴασις

ἴασις (εἴασις)

ἴασπις

ἰατήρ

ἴατρα, τά

ἰατραλείπτης

ἰατρείνη

ἰατρεῖον

ἰατρεῖον, τό

ἰατρεύω

ἰατρικὰ, ποιήµατα

ἰατρική

ἰατρικὴ τέχνη

ἰατρικόν

ἰατρικόν (ἔργον)

ἰατρικόν, τό

ἰατρικός

ἰατρικός (τέχνη)

ἰατρικός ἐπιστήµη ἰατρική

ἰατρικός ἰατρικὰ τέχνα

ἰατρικός: ἐπιστήµη

ἰατρικός: ἔργων ἰατρικῆς

ἰατρικός: ἰατρικὰ ποιήµατα

ἰατρινή

ἰατρίνη

ἰατροὶ φώλαρχος

ἰατροµαῖα

ἰατρόµαια

ἰατροµαῖα (ἰατροµέα)

ἰατρόµαια/ἰατρόµεα

ἰατροµαντεία

ἰατροµάντις

ἰατρόµαντις

ἰατροµέα

ἰατρός

ἰατρός (δηµόσιος)

ἰατρός δηµόσιος

ἰατρός ἱππικός

ἰατρός λεγιῶνος

ἰατρός ὀφθαλµικός

ἰατρός τῆς σπείρης

ἰατρός φιλόλογος

ἰατρός Χριστιανὸς καὶ πνευµατικός

ἰατρός: ἰ. ἀνδρῶν

ἰατρός: ὀφθαλµικός
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ἰατρός: περικλήιστος

ἰατρός: πρῶτος ἀπ᾿ αἰῶνος

ἰατρός: φώλαρχος

ἰατροσοφιστής

ἰατροτοµεύς

ἰατροφιλόσοφος

ἶβις

ἰδδιουστικός

ἰδίᾳ

ἰδίᾳ δύναµις

ἰδία, θεά

ἴδια, τά

ἴδια, τά κυριεύω τῶν ἰδίων

ἰδίαι

ἰδίαι κοινῇ καὶ ἰδίαι

ἰδίαι κοινῆι καὶ ἰδίαι

ἰδίαι: ἰδίαι καὶ δηµοσίαι

ἰδίαι: ἰδίαι καὶ κοινῆι

ἰδίαι: κοινῆι καὶ ἰδίαι

ἰδικός

ἰδικός (νόµος)

ἰδικῶς: γενικῶς τε καὶ ἰ.

ἴδιοι νόµος

ἴδιοι, οἱ

ἴδιοι, οἱ (πάντες)

ἰδιόκτητος

ἰδιοξενοδόκος

ἰδιοπραέων (ad no. 172, ═ ἰδιοπράσσων)

ἴδιος

ἴδιος (βίος)

ἴδιος (γυναικὸς ἰδίας)

ἴδιος (δοῦµος)

ἴδιος (ἰδία σωτηρία)

ἴδιος (κτίστης)

ἴδιος (ὁ--σωτὴρ καὶ κτίστης)

ἴδιος (οἱ ἴδιοι)

ἴδιος (οἱ--πάντες)

ἴδιος (σῶµα)

ἴδιος (Τατία ἰδία)

ἴδιος (τὸ ἴδιον)

ἴδιος (τράπεζα)

ἴδιος (υἱός)

ἴδιος (χρέος)

ἴδιος ἄνθρωποι

ἴδιος ἀπὸ τῆς ἰδίας τύχης

ἴδιος ἀπὸ τῶν ἰδίων προσόδων

ἴδιος ἐκ τῆς ἰδίας δαπάνης

ἴδιος ἐκ τῆς ἰδίας προικός

ἴδιος ἐκ τοῦ ἰδίου

ἴδιος ἐκ τοῦ ἰδίου βίου
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ἴδιος ἐκ τῶν ἰ.

ἴδιος ἐκ τῶν ἰ. (τὸν ἐκ τῶν ἰ. κτίστην)

ἴδιος ἐκ τῶν ἰ. αὐτοῦ

ἴδιος ἐκ τῶν ἰ. θρεµµάτων

ἴδιος ἐκ τῶν ἰδίων

ἴδιος ἐκ τῶν ἰδίων -ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωµάτων

ἴδιος ἐκ τῶν ἰδίων καµάτων

ἴδιος ἐκ τῶν ἰδίων ὑπαρχόντων

ἴδιος ἐν τοῖς ἰδίοις

ἴδιος ἐξ ἰ.

ἴδιος ἐξ ἰ. ὤµων

ἴδιος ἐξ ἰδίας νίψεως

ἴδιος ἐξ ἰδίων

ἴδιος ἐξ ἰδίων ὑπαρχόντων

ἴδιος ἡ ἰδία

ἴδιος ἰ. δυνάµ(ε)ι

ἴδιος ἰ. χώρα

ἴδιος ἴδια, τά

ἴδιος ἰδίαις παλάµαις

ἴδιος ἴδιοι, οἱ

ἴδιος ἰδίοις δαπανήµασιν

ἴδιος ἰδίοις χρήµασιν

ἴδιος ἴδιον σῶµα

ἴδιος ἰδιώτας

ἴδιος ἰδιώτατος

ἴδιος καθ᾽ ἰδίαν

ἴδιος κατ’ ἰδίαν

ἴδιος κατ᾽ ἰδίαν

ἴδιος κοινᾷ καὶ κατ᾽ ἰδίαν

ἴδιος κοινῇ καὶ ἰδίᾳ

ἴδιος λόγος

ἴδιος νόµοι

ἴδιος οἱ ἴδιοι

ἴδιος οἶκος

ἴδιος παρ᾽ ἰδίων

ἴδιος πατρίς

ἴδιος περὶ τῶν ἰ. πραγµάτων

ἴδιος πολῖται

ἴδιος πολλὰ τῶν ἰδίων δαπανάω

ἴδιος τῆς ἰδίας χρείας ἕνεκεν

ἴδιος τῶν ἰδίων ἀναλωµάτων

ἴδιος χρήµατα

ἴδιος χρήσεως ἰδίας

ἴδιος χώρα

ἴδιος: ἀπὸ ἰδίω(ν) χρηµάτων

ἴδιος: δαπάνη

ἴδιος: ἐκ τοῦ ἰδίου

ἴδιος: ἐκ τοῦ µέρους τοῦ ἰδίου αὐτοῦ

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωµάτων
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ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων δαπανηµάτων

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων δαπανῶν

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων καµάτων

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων ὑπαρχόντων

ἴδιος: ἐκ τῶν ἰδίων χρηµάτων

ἴδιος: ἐν τοῖς ἰδίοις

ἴδιος: ἐξ αἵµατος ἰδίου

ἴδιος: ἐξ ἰδίων

ἴδιος: ἐξ ἰδίων κόπων γεωργικῶν

ἴδιος: ἐξ ἰδίων χρηµάτων

ἴδιος: ἰδίαι

ἴδιος: ἴδιοι δεσπόται

ἴδιος: ἴδιον θανάτου τέλος

ἴδιος: ἴδιος εὐεργέτης

ἴδιος: ἰδίῳ θανάτῳ θανεῖν

ἴδιος: καὶ καθ’ ἰδίαν καὶ κοινῆι

ἴδιος: καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ

ἴδιος: κατ᾿ ἰδίαν

ἴδιος: κοινᾶι καὶ ἰδίαι

ἴδιος: ναός

ἴδιος: ὀπά ἰδία

ἴδιος: περὶ τῶν ἰδίων

ἴδιος: τὰ ἴδια τῶν Μεσσανίων

ἴδιος: τάξις

ἴδιος: ὑπὲρ τῶν ἰδίων

ἰδιόω

ἰδιῶται

ἰδιώτας

ἰδιωτεύω

ἰδιωτής

ἰδιώτης

ἰδιωτικός

ἰδιωτικός (ἔργον)

ἰδιωτικός (συµβόλαιον)

ἰδιωτικός ἰδιωτικοὶ χῶροι

ἰδιωτικός: τὰ ἰ. καὶ τὰ δηµόσια πράγµατα

ἴδµων

ἴδρις

ἱδροσύνη

ἱδρόω

ἵδρυµα

ἱδρύοµαι

ἱδρύω

ἱδρύω: ἐν ἀριθµῷ τῶν ἡρώων

ἱδρύω/ἱδρύοµαι

ἱδρώς

ἰδῦοι

ἵεµαι

ἱερὰ γερουσία

ἱερὰ ξυστικός σύνοδος
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ἱερὰ ὁδός

ἱερὰ παρθένος

ἱερά σύγκλητος

Ἱεραµφοδεῖται

ἱερανθεσία

ἱεραύλης

ἱέρεια πρὸ πόλις

ἱερεὺς πρῶτον

ἱερογλύφος

ἱερογραµµάτευς

ἱερόδουλος

ἱεροκηρυκεύω

ἱεροκῆρυξ

ἱεροµναµονεύω

ἱεροµναµονέω

ἱεροµναµονικός

ἱεροµνάµων

ἱεροµνηµονέω

ἱεροµνήµων

ἱερον(ε)ίκης

ἱερονεῖκαι

ἱερονείκης

ἱερονείκης (ἀπὸ συνόδου)

ἱερονείκης: δροµεὺς ἱ.

ἱερονείκης: παράδοξος

ἱερονίκης

ἱερονίκης (ἀπὸ συνόδου)

ἱερονίκης (τεχνῖται)

ἱερονόµος

Ἱεροπλατεῖται

ἱεροποιέω

ἱεροποιός

ἱεροπρεπῶς

ἱερός

ἱερός (ἀγών)

ἱερός (βουλή)

ἱερός (µητρόπολις)

ἱερός βουλή

ἱερός γερουσία

ἱερός δοῦµος

ἱερὸς εἰσελαστικὸς ἰσολύµπιος ἀγών

ἱερός ἐκκλησία

ἱερός ἱερὰ γερουσία

ἱερός ἱερώτατος

ἱερὸς καὶ ἄσυλος

ἱερός πόλις

ἱερός πραιτώριον

ἱερός στρατεύµατα

ἱερός σύγκλητος

ἱερός ταµεῖον
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ἱερός φίσκος

ἱερός: βόλλα

ἱερός: πόλις

ἱερός: στρατίη

ἱεροσυλέω

ἱεροσυλία

ἱερόσυλος

ἱεροταµίας

ἰερουσιάρχης

ἱερόω

ἱερωτάτη µήτηρ

ἱερώτατος βαφ (ε)ῖον

ἱερώτατος βουλή

ἱερώτατος ἱερώτατον ταµεῖον (ταµῖον)

ἱερώτατος µισθωτήριον

ἱερώτατος σύνκλητος

ἱερώτατος ταµεῖον

ἱερώτατος φίσκος

ἱερώτατος, ταµεῖον

ἱερώτατος: ταµεῖον

ἱερώτατος: φίσκος

ἵζω

ἵηµι

ἰητήρ

ἰητήρ (ἤδε γεωργός)

ἰητήρ (ἵππων)

ἰητήρ (σοφός)

ἰητηρι--

ἰητής

ἰήτης

ἰητορίη

ἰητρός

ἰητρός (εἰητρός)

ἰθαγενής

ἰθαγένης

ἰθαγενής (πολιτεία)

ἰθουλίς

ἰθυδίκης

ἰθύδικος

ἴθυνα

ἰθύνη

ἰθυντήρ

ἰθύνω (εἰθύνων)

Ἰθύφαλλοι

Ἰθώµαια, τά (Μεσσάνια)

ἰκαδεύς

ἱκανοδότης

ἱκανόν

ἱκανὸν ποιέω

ἱκανὸν ποιέω (τὰ ἱκανά)
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ἱκανοπο(ι)έω

ἰκανός

ἱκανός

ἰκανός (ε)ἱκανὸν ποιέω

ἱκανός (ἔτεσιν ἱκανοῖς)

ἱκανῶς

ἰκάς

ἴκατι τᾶς πόλιος, οἱ

ἴκατι, οἱ

ἴκελος

ἴκελος ὄµµατα καὶ κεφαλὴ ἴκελος Διί

ἱκεσία

ἱκέσιος

ἱκέσιος: ἐπακτός

ἱκετεία

ἱκετεύω

ἱκέτης

ἱκέτις

ἱκνέοµαι

ἱκνέοµαι: ἐνθάδε ἱκόµην

ἱκνοῦµαι

ἴκνυς

ἰκονογράφος

ἰκονοποιός

ἱκοστά

ἴκρια

ἴκριον

ιλ

ἵλαρε (= Latin hilare)

ἰλαρός

ἱλαρός

ἱλαρός (καρπός)

ἱλαρός in fine

ἰλαρός: βίοτος

ἱλαροτέρα ὄρχησις

ἱλαρότερος ὄρχησις

ἱλαροτραγῳδία

ἱλαρῳδία

ἱλαρῳδός

ἱλαρώτατα

Ἰλιάς

ἰλικρινής

ἰλλούστριος

ἴλλω

ἴλουστρος (ἐπαρχία)

ἱµαντοτόµος

ἱµάς

ἱµατιοµίσθης

ἱµάτιον

ἱµατιοπράτης
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ἱµατιοπώλης

ἱµατισµός

ἱµατιώνης (ἔµπορος)

ἱµατοφυλάκιον, τό

ἱµερόεις

ἵµερος

ἱµερτός

ἱµήτηρ (κάδος)

ἱµιµναίηος

ἱµιτολαχία

ἴµπασις

ἰµπεράτωρ

ἴµψας

ἰνάτηρ

ἰνγένουος

ἰνγόνις

ἴνγυος

ἴνδαλµα

ἰνδικοπλεύστης

ἰνδικτιών

ἰνδικτίων

ἰνδικτιών (ἐντικτιών)

ἰνδικτιών (ἰνδεκτιών)

ἰνδικτιών: Διοκλητιανοῦ

ἰνδός

ἶνις

ἰνµενφής

ἰνµενφῆς

ἴνπασις

ἰνπέριον

ἰνπίνω (═ ἐµπίνω)

Ἰξίων (play)

ἰξός

ἰοβόλος

ἰός

ἴος

ἰοστέφανος

ἰούγερα, τά

Ἰούλιος (βασιλική)

ἴουλος

ἴουλος ἄνθος νέων ἰούλων

ἴουλος: πρῶτον ἴουλον ἄγων

ἱπνεύω

ἰπνίον

ἰπνιών

ἰπνός

ἰπνών

ἱππάριον

ἱππαρχεῖον

ἱππαρχέω
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ἱππάρχης

ἵππαρχος

ἱππάφεσις

ἵππειος

ἱππεύς

ἱππεύς (προσδροµή ἱ.)

ἱππεύς (Ῥωµαῖος)

ἱππεύς (Ῥωµαίων)

ἱππεύς (σκόπος ἱππέων)

ἱππεύς: ἱππεὺς ὁπλοφύλαξ

ἱππευτής

ἱππεύω

ἱππιαρός

ἱππιατρός

ἱππικά, τά

ἱππικᾶς

ἱππική

ἱππικός

ἱππικός (ἀγὼν εἰσελαστικός)

ἱππικός (ἰατρός)

ἱππικός (πρετεξτᾶτος)

ἱππικός (Ῥωµαίων)

ἱππικός (τάξις)

ἱππικός ἀγών

ἱππικός: ἀγών

ἱππικός: ἀγὼν

ἱππικός: δρόµος

ἵππιος

ἱπποβότης

ἱππόβοτος

ἱππόδαµος

ἱππόδροµος

Ἵπποι, οἱ

ἱπποιατρός

ἱπποίατρος

ἱπποϊατρός

ἱπποκοµέω

Ἱπποκράτης

ἱππόλυτον

ἱππόλυτος

Ἱππόλυτος (title of play)

ἱπποµάχος

ἵππος

Ἵππος (title of a composition)

ἵππος (ἀβάσκαντος)

ἵππος (δηµόσιος)

ἵππος (ἵππου and ἵππων δρόµος)

ἵππος ἀφ᾽ ἵππου (ἀκοντίζων)

ἵππος ἀφ᾽ ἵππου ἀκοντίζων

ἵππος δηµόσιος
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ἵππος έφ᾽ ἵππου (εἰκὼν χρυσὴ--)

ἵππος ἵππων ἅρµα ἀδηφάγον

ἵππος ἵππων ζεῦγος

ἵππος ἵππων ζεῦγος ἀδηφάγων

ἵππος ἵππων πωλικὸν ἅρµα

ἵππος ἵππων πωλικὸν ζεῦγος

ἵππος ἵππων συνωρὶς ἀδηφάγος

ἵππος ἵππων συνωρὶς πωλική

ἵππος κέλης

ἵππος πολεµιστής

ἵππος πωλικὸς ἅρµατι

ἵππος: ἀκοντίζω ἀφ᾿ ἵππου

ἵππος: νεικήσας ἵππῳ

ἱπποστάσιον

ἱππόστασις

ἱπποσύνη

ἱππότειον τό

ἱππότειος

ἱππότης

ἱπποτροφεῖον

ἱπποτροφέω

ἱπποτροφία

ἱπποτρόφος

ἵππου, ἐφ᾽

ἵππουρος

ἱπποφόρβια

ἱπποφορβός

ἱππών

ἵππων ἅρµα ἀδηφάγον

ἵππων ἰητήρ

ἱράνα

ἰρείνα ἀσφάλεια καὶ πολέµοιο καὶ ἰρείνας

ἱρήνα

ἱρήνα ἕποµαι καὶ πολεµώ καὶ ἱρήνας

ἱρηνέω

ἰρήνη

ἰρήνη: οἶκος ἰρήνης

ἴρινον

ἰρόνοµος

ἰσαγεµών

ἰσάδελφος

ἰσαῖος

ἰσάκτιος

ἰσαµερία

ἰσάνεµος

ἰσαντινό(ε)ϊος

ἰσαντινόϊος

ἰσάριθµος

ἰσάτις

ἱσάτις
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ἱσγένη (πρωτεία ἀλγενησία)

ἰσελαστικός: ἀγών

ἰσηµερία

ἰσηµερινός

ἰσηµερινός (κύκλος)

Ἴσθµια

Ἴσθµια, τά

Ἴσθµια,τά

Ἰσθµιονίκης

ἰσθµιονίκης

ἰσικιάριος

Ἰσιτήρια, τά

ἴσκω

ἰσοδαίµων

ἰσοδαµιοργός

ἰσόδοµος

ἰσοθάνατος

ἰσοκαπετώλια

ἰσοκαπετώλια (Σωτηρία Καπετώλια)

ἰσοκαπετώλιος

ἰσοκρέας

ἰσόκρεως

ἰσολύµπιος

ἰσολύµπιος (ἀγών)

ἰσολύµπιος (τὰ πενταετηρικὰ µεγάλα--Οὐεσπασιάνεια)

ἰσολύµπιος: πανήγυρις πενταετηρικὴ ἐθνική

ἰσολύµπιος: τὰ τιθέµενα Ῥωµαῖα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Λυκίων κατὰ 
πενταετηρίδα

ἰσολύµπιος: τιµή

ἰσοµερινός

ἰσοµέτρητος

ἰσόµετρος

ἰσοµοιρία

ἰσόµοιρος

ἰσονοµία

ἰσοπαχής

ἰσοπολιτεία

ἰσοπολιτεύοµαι

ἰσοπολίτης

ἰσοπρόξενος

Ἰσοπύθια, ἐν Νεικαία

ἰσοπύθιος

ἰσοπύθιος (ἀγών)

ἰσοπύθιος: ἱερὸς ἀγών εἰσελαστικός Αὐγούστειος

ἰσοπύθιος: Σµίνθεια Παύλεια

ἰσόρροπος

ἴσος

ἴσος (εἶσος)

ἴσος (ἴσον µέρος)

ἴσος (ἴσως)
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ἴσος (κατὰ τὰ ἴσα)

ἴσος ἐπ᾽ ἴσῃ

ἴσος ἐπὶ τῆι ἴσηι καὶ τῆι ὁµοίαι

ἴσος ἐφ’ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ἴσος ἐφ᾽ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ἴσος ἐφ᾽ ἵσηι καὶ ὁµοίαι

ἴσος κατ᾽ ἴσον

ἴσος: ἐπ᾿ ἴσον

ἴσος: ἐπὶ ἴσοις

ἴσος: ἐφ᾿ ἴσῃ καὶ ὁµοίᾳ

ἴσος: ἐφ᾿ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ἴσος: ἡ ἴση δικαιοδοσία

ἴσος: καὶ δίκαιος

ἴσος: πολιτεία ἴσα καὶ ὁµοία

ἴσος: τὸ ἴσον

ἰσότατος

ἰσοτέλ(ε)ια

ἰσοτέλεια

ἰσοτέληα (ϝισοτέλια)

ἰσοτέληα χρηµάτων

ἰσοτελής

ἰσοτέλης

ἰσότεχνος

ἰσότης

ἰσοτιµία

ἰσότιµος

ἰσουράνιος

ἰσόφορτος

ἰσόψηφος

ἰσόψηφος (στίχος)

ἰσπουδή

ἰσσικιάριος

ἱστάµενος δικαίως

ἱστάνοµαι

ἰστήλη

ἵστηµι

ἵστηµι (ἴχνος)

ἵστηµι ἔστασε

ἵστηµι ἑστηκὸς ἄγαλµα

ἵστηµι ἔστησε

ἵστηµι: ἐν τοῖς ὁδοῖς

ἵστηµι: µηνὸς ἱσταµένου

ἵστηµι: στάθητι µήτρα

ἵστηµι: στάλας

ἵστηµι: στάς

ἱστιάω

ἱστίον

ἱστιορράφιον

ἰστοργή

ἱστορέω
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ἱστορία

ἱστορία: κοινή

ἱστοριαγράφος

ἱστορίαι

ἱστορίη

ἱστοριογράφος

ἱστός

ἱστύλος

ἱστών

ἵστωρ

ἵστωρ (ϝίστωρ)

ἰσφαίνω

ἴσφατος

ἰσφορά

ἰσφωρέω

ἰσχάνω

ἰσχέθυρον

ἰσχέπλινθον

ἰσχέπλινθος

ἰσχερώ

ἰσχίον

ἰσχίων

ἰσχίων in fine

ἰσχυρίζοµαι

ἰσχυροπαίκτης

ἰσχυρός

ἰσχυρότατα

ἰσχυρότερος

ἰσχύς

ἰσχύω

ἴσως

ἴσως πρυτανεύσαντα ἴσως καὶ δικαίως

ἰσώστη

Ἰταλικὰ ἰσολύµπια, τά

Ἰταλικὰ ἰσολύµπια, τά (Ἰταλικὰ καὶ Ῥωµαῖα Σεβαστὰ ἰσολύµπια, τά)

Ἰταλικά, τά (Ῥωµαῖα Σεβαστά)

ἰταλική

Ἰταλικός (δίλειτρον)

ἰταλικός (λίτρα)

ἰταµός

ἰτέα

ἰτεόφυλλος

ἰτρ(ι)οπώλης

ἰτράριος

ἰτριοπώλης

ιυνγω

ἴφιος

ἰχθύδιον

Ἰχθύες

ἰχθυϊκή, ἡ
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ἰχθυϊκός

ἰχθυοφορέω

ἰχθυοφόρος

ἰχθύς

ἰχθῦς

ἰχθύς ἀτέλεια ἰχθύων

ἰχθύς εὔωνος

ἰχθῦς ἰχθῦς κογχύλιος

ἴχλα

ἰχνευτής

ἴχνος

ἰχώρ

ἴψα

ἰψίφωσις

κ(ε)ιβωτός

κ(ε)ιµήλιον

κ(ε)ίνησις

κ(ε)ιών

κ(ε)ίων

κ(ε)ίων (ποικίλος)

κ(ο)υαίστωρ

κṓδον̄

κα (Doric, ═ ἄν, κε(ν))

κά(δ)δος

καβάλλης

καβαλλικεύω

καβάσα

Καβείρια, τά

Καβείρια, τά (µεγ̣άλα)

Καβείρια, τά (Πύθια)

καβικλάριος

κάβος

καγγελλάριος

καγκελλάριος

κάγκελλον

κάγκελλος

καδδίδηµι

κάδδιξ

κάδδιχος

κάδδος

καδεµονία

καδέµων

καδεστάς

κάδικος

κάδος

κάδος (ἱµήτηρ)

καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτός

καθ’ ἕκαστον ἔτος

καθ’ υἱοθεσία

καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτός
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καθ᾽ υἱοθεσία

καθαίρεσις

καθαιρέω

καθαίρω

καθᾶκον

καθᾶκον, τό

καθάπερ

καθάπερ ἐκ δίκης

καθάπερ έκ δίκης

καθάπτω

καθάρειος

καθαρειότης

καθαρείως

καθαρεύω

καθάρηος

καθάριος

καθαριότης: τοῦ πατρός

καθαρµός

καθαρόν

καθαρός

καθαρός (τόπος)

καθαρός (χεῖρες)

καθαρός ἀργύριον

καθαρός σορὸς καθαρὰ ἀπὸ πτωµάτων

καθαρός ὑπόµνηµα

καθαρότης

καθάρσιον

κάθαρσις

καθαρῶς

καθαρῶς καὶ µισοπονήρως τὴν ἀναστροφήν ποιοῦµαι

καθαρώτατος

καθέδρα

καθελκύω

καθέργω

κάθερµα

καθέσιµον

καθέσιµος

καθεσταµένος, ὁ ἐπὶ τῶν πραγµάτων

καθεστηκυῖα τίµη

καθετήρ

καθεύδω

καθεύδω ἐνθάδε καθεύδει

καθηγεµών

καθηγεµών (ἐφήβων)

καθηγέοµαι

καθηγηγής

καθηγητής

καθηγητής (αὐτοκρατόρων)

καθήκει

καθῆκον
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καθήκοντες χρόνος

καθήκω

καθήκω καθήκοντες χρόνοι

καθήκων

καθήκων, τιµαί

καθηλόω

κάθηµαι

κάθηµαι (καθήµενος)

κάθηµι

καθήριον

καθηστήριον

καθιδρεύω

καθίδρυσις

καθιδρύω

καθίεµαι

καθιερόω

καθιερόω: χρῆµα

καθίζω

καθίζω/οµαι

καθίηµι

καθικνέοµαι

καθίσταµαι

καθίστηµι

καθίστηµι (ἀρχεῖα)

καθίστηµι (καθεστηκυῖα τιµή)

καθίστηµι ἐπὶ τὰ ἱερά

καθίστηµι καθεστακὸς πολίτευµα

καθίστηµι καθεστηκυῖα τιµή

καθίστηµι ὀλιγαρχίην

καθίστηµι πολιτείαν

καθίστηµι τυραννίδα

καθίστηµι φρουράν

καθίστηµι: καθεστάµενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἱερεύς

κάθοδος

καθολικός

καθολικός (διάταγµα κ.)

καθολικός (ἐπίτροπος)

καθολικός (χωρία κυριακά)

καθολικός, ἐπίτροπος

καθολικός: διάταγµα

καθόλον, τό

καθόλου

καθόλου (ἐπὶ τῶν--λόγων)

καθόλω (═ -ου)

καθοπλίζω

καθοπλισµός

καθοπλισµός τῶν ἐφήβων

καθοπτεύω

κάθοπτρον

καθοράω
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καθορµίζω

καθοσιόω (καθοσιωµένοι)

καθοσιόω καθοσιωµένος σχολάριος

καθοσιωµένος

καθότι

καθυπεράγω

καθύπερθε

καθύπερθεν

καθυποβάλλω

καθυστερέω

καθυφίεµαι

καθώς

καί (ὁ καί)

καὶ σύ

καὶ σύ (χαῖρε)

καὶ σύ γε

καί, ἡ

καί, ὁ

καί, ὁ/ἡ

καινάπολις

καινίζω

καινός

καινός (= κενός)

καινός (ἐκ καινῆς)

καινός (κ. ὄρχηµα µοίρης)

καινός (κενός)

καινός (πολίτης)

καινός (τραγῳδία)

καινός ἀγών

καινός βουλή

καινός ἐκ καινῆς

καινός καινοὶ τραγωιδοί

καινός καινὸν πρᾶγµα

καινός πλινθοφόρος

καινός στοά

καινός τετρᾶχµα καινὰ ταυροφόρα

καινός τιµή

καινός: ἄγαλµα

καινός: ἀρχαί

καινός: βάθρα

καινός: καινή γῆ

καινός: καινὸν ἀµφικτυονικόν

καινότης

καινοτοµέω

καινοτοµία

καινουργέω

καίνυµαι

καίνυµαι (ἐκέκαστο)

καινωτός

καίριος
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καιροί (ἀναγκαιότατοι)

καιρός

καιρός (ἀναγκαῖος)

καιρός (ἀναγκαιότατος)

καιρός (εἰδαιµονέστατοι κ.)

καιρός (ἐν τῷ καίρῳ)

καιρός (ἐνεστώς)

καιρός (ἐπιπολεµώτατος)

καιρός (εὐτυχέστατοι)

καιρός (καλὸς κ.)

καιρός (καλός)

καιρός (κατὰ καιρόν)

καιρός (µεταβολαὶ τῶν καιρῶν)

καιρός (οἱ τῆς πόλεως--)

καιρός (πάντες οἱ--)

καιρός (πολεµώτατοι--)

καιρός (προσήκων--)

καιρός ἀναγκαῖος

καιρός ἀναγκαιότατος

καιρός ἀνανκαιότατος

καιρός δύσχρηστος

καιρός ἐν παντὶ καιρῷ

καιρός ἐν τοῖς ἀνανκαιοτάτοις καιροῖς

καιρός ἑνὶ καιρῶι

καιρός ἐπείγων

καιρός ἐπίστας (τὸν ἐπιστάντα καιρόν)

καιρός κατὰ καιρόν

καιρός µέγας

καιρός ὁ κατὰ καιρὸν ἡγεµών

καιρός οἱ περίσταντες καιροί

καιρός οὐ διαλείπει τινα καιρὸν εὐεργετῶν

καιρός πᾶς

καιρός: ἀναγκαῖοι

καιρός: ἀναγκαιότατοι

καιρός: δύσκολοι

καιρός: ἐν δυσχρήστοις καιροῖς

καιρός: ἐν εὐτυχεστάτοις καιροῖς

καιρός: ἐν παντὶ καιρῷ

καιρός: ἐν πᾶσι καιροῖς

καιρός: ἐν πᾶσιν τοῖς καιροῖς

καιρός: ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις καιροῖς

καιρός: καθ᾿ ὃν καιρόν

καιρός: καλὸς κ.

καιρός: κατὰ καιρόν

καιρός: κατὰ πάντα καιρόν

καιρός: κατὰ τοὺς παρόντας καιρούς

καιρός: µηδενὶ κ.

καιρός: πρὸς τὸν γενόµενον κ.

Καῖσαρ ἔτος Καίσαρος

Καῖσαρ κυρίου Καίσαρος φίσκος
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Καῖσαρ φίσκος Καίσαρος

Καισάρ(ε)ια, τά

Καισάρεια, τά

Καισάρεια, τά (--Ἐρωτίδεια Ῥωµαῖα)

Καισάρεια, τά (ἐν Μητροπόλει)

Καισαρεία, τά (Πύθια)

Καισάρεια, τά (Σεβαστά)

Καισάρεια, τά (τά µεγάλα Κ. Σεβαστά)

Καισάρεια, τά ἐν Ἰσθµῶ

Καισάρεια, τά Ἐρωτίδεια

Καισάρεια, τά µεγάλα

Καισάρειον

Καισάρειος (µεγάλοι Καισάρειοι ἀγῶνες)

Καισαρῆα

Καισάρηα, τά

Καισάρηα, τά (Μεγάλα)

Καισάρηα, τά µεγάλα

Καισάρηον, τό

Καισάρια, τά

Καισαριανός (δοῦλος)

καιυίζω

καίω

καίω (καὶ τέµνειν)

κακά, τά

κακά, τά κακὰ ποιέω

κακεξία

κακηµερία

κακία

κακίη

κακοβίων

κακοεργής

κακοεργής (χείρ)

κακοθέλεια

κακοµουσία

κακόν

κακόν δίδωµι

κακόν, τι

κακόν, τό

κακόν, τό κακῶν ἀπεισχηµένος

κακόν, τό κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρόν

κακόν, τό ποτέ µὴ κακὸν ἕξεις

κακοπάθεια

κακοπάθεια /-παθία

κακοπαθέω

κακοπαθία

κακοπάθια

κακοποιέω

κακοποιός

κακός

κακός (τι κακόν)
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κακός (χείρ)

κακός A

κακός µοῖρα

κακός χεῖρες

κακός: κακὰ πάσχω

κακός: κακὴ τύχη

κακόσιτος

κακοτεχνέω

κακοτεχνία

κακοτήϊος

κακότης

κακότροπος

κακουργέω

κακουργία

κακοῦργος

κακόφρων

κακόω

κακῶς

κακῶς (λέγειν)

κακῶς λέγω

κακῶς ποιέω

κακῶς: κακῶς ῥέζω

κάκωσις

καλ(λ)ιεργέω

καλά

κάλαθος

καλαθωνία

καλαµαύλης

καλαµαυλητής

καλαµαύλις

καλαµαῦλις

κάλαµος

καλαµών

καλάνδαι

Καλάνδαι

καλανδάριον/καλενδάριον (Καισιανόν, Οὐηλιανόν)

καλάπαις

καλάσειρις

καλάσηρις

καλένδαι

καλένδαι (καλάνδαι)

καλέοµαι

καλέω

καλέω (ἐπὶ ξένια)

καλέω εἰς τὸ πρυτανεῖον

καλέω ἐπὶ δεῖπνον

καλέω ἐπὶ θυσίαν

καλέω ἐπὶ ξένια

καλέω ἐπὶ ξένια, τά

καλέω ἐπὶ πολιτείαν
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καλέω ἐπὶ τὰν κοινὰν ἑστίαν

καλέω ἐς προεδρίην

καλέω καλέω τροφέα

καλέω ὁ καλούµενος

καλέω ὑπὸ τύµβον κέκλιµαι

καλέω: εἰς τὸ πρυτανεῖον

καλέω: ἐπὶ δεῖπνον

καλέω: ἐπὶ θυσίαν

καλέω: ἐπὶ ξένια

καλέω: ἐπὶ τὰ ἱερά

καλέω: ἐπὶ τὴν κοινὴν τῆς πόλεως ἑστίαν

καλέω: καλούµενος, -µενον, -µένη

καλέω/καλέοµαι

καλέω/καλέοµαι ἡ καλουµένη

καλέω/οµαι

καλέω/οµαι εἰς προεδρίαν

καλέω/οµαι ὁ καλούµενος καί

καλή

καλή (κυρά)

καλή (τῇ κ. τὰ καλά)

καλή (τῆς κ. τὰ κ.)

καλή καὶ ἀγαθή

καλὴ καὶ ἀγαθή

καλή καὶ ἀγαθός/ή

καλή κύρα καλή

καλή χαῖρε καλή

καλή, ἡ

καλή, ἡ (τῇ καλῇ δῶρον)

καλή: ἱέρεια

καλῆς µνήµη

καλησπέρα

καλιάδιον

καλιάς

καλιγάριος

καλιγάρις

καλίγια

καλίης

κάλινος

καλιός

καλκάριος

Καλλάϊνοι, οἱ

καλλάϊνος

καλλενίκας

καλλιγραφία

καλλιγραφίσσα

καλλιγράφισσα

καλλιγράφος

καλλίδενδρος

καλλιεργέω

καλλιεργία
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καλλιερέω

καλλιθαλής

καλλιθέµειλος

καλλίκοµος

κάλλιµος

καλλίνεικος

καλλίνικος

καλλίπαις

καλλιπρόσωπος

καλλίροος: ὕδατα

κάλλιστα

κάλλιστα, τά

καλλιστεῖον

καλλίστευµα

καλλιστέφανος

καλλίστη

καλλιστῆιον

κάλλιστος

κάλλιστος τειµαί

κάλλιστος τόπος

κάλλιστος: εἰς τὸν κάλλιστον τόπον

κάλλιστος: ζηλωτὴς τῶν καλλίστων

καλλίστως

καλλιτεκνέω

καλλιτεκνία

καλλίτεκνος

καλλίχορος

καλλονή

καλλοπίζω

κάλλος

κάλλος, τό

καλλοσύνη

καλµις

καλµίς

καλοβάτης

καλοεικός

καλοεργός

καλοκαγαθία

καλοκἀγαθία

καλοκάγαθία

καλοκἀγαθικός

καλοκάρδιοι

καλοκοίµητος

κᾶλον, τό

καλός

καλός (ἀνήρ)

καλός (ἡ καλή)

καλός (κ. ποτήριον)

καλός (καιρός)

καλός (καλὸς κὰγαθός)
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καλός (καλῶς ποιέω)

καλός (πλάσις)

καλός (τῇ) Κυρίᾳ καλῇ

καλός (ψυχή)

καλός ἄλσος

καλός ἐν πόλλοις χρόνοις κὲ καλοῖς

καλός ἐπὶ καλῷ

καλός ἐπὶ τοῖς καλοῖς

καλός ἔριφος

καλός ἑσπέρα

καλός κ(αὶ) ἀγαθός

καλός καὶ ἀγαθός

καλὸς καὶ ἀγαθός

καλός καὶ ἀγαθὸς ἀνήρ

καλὸς καὶ ἀγαθός/ή

καλός καλά

καλός καλὰ καὶ συµφέροντα

καλός καλὰ πώµατα

καλός κάλλιστος

καλός κάλλιστος (ζηλωταὶ τῶν--)

καλός κάλλιστος (µητρόπολις)

καλός καλὸν καὶ συµφέρον

καλός καλός κἀγαθός

καλός καλός καὶ ἀγαθός

καλός καλὸς καὶ ἀγαθός

καλός καλῶς

καλός καλῶς (ἀεί)

καλός καλῶς (καὶ δικαίως)

καλός καλῶς (καὶ φιλοτίµως)

καλός καλῶς ἔχει

καλός καλῶς ἔχον ἐστί

καλός καλῶς λούει

καλός καλῶς λούει καλῶς ἐλούσου

καλός καλῶς λούει καλῶς λοῦσαι

καλός κυρία

καλός ξενία

καλὸς ὁ παῖς καλός

καλός ὄνοµα

καλός παιδίον

καλός παῖς ὁ καλός

καλός ποτήριον

καλός πράξις

καλός στέφανος

καλός συµµαχία

καλός τῇ καλῇ

καλός τῇ καλῇ τὸ δῶρον

καλός τῆς καλῆς τὰ καλά (πάντα)/τὰ κάλιστα

καλός υἱοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ

καλός χρόνοι

καλός χωρῶι καλά
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καλός ψυχή

καλός: ἀνήρ κ. καὶ ἀγαθός

καλός: ἀνήρ καλοὶ καὶ ἀγαθοί

καλός: ἀνήρ καλὸς καὶ ἀγαθός

καλός: κ. καὶ ἀγαθοί τῶν ἀνδρῶν

καλός: κ. καὶ ἀγαθός

καλός: κ. καὶ ἀγαθός/κἀγαθός

καλός: καλὰ κἀγαθά

καλός: καλϝός

καλός: καλῆς µνήµης

καλός: κάλλιστα ἔργα

καλός: κάλλιστη

καλός: καλὸν ὑπόδειγµα

καλός: καλὸς καὶ ἀγαθός

καλός: καλὸς παῖς

καλός: παῖς

καλός: τέκνον

καλός: τῇ καλῇ τὰ καλά

καλός: τὸ καλόν

καλός: ψυχή

καλός: ψυχῇ καλῇ

καλουµένη, ἡ

καλούµενος, ὁ

κάλπη

καλπίδιον

κάλπις

κάλπος

καλύβη

καλυβός

καλυκῶπις

κάλυµµα

κάλυξ

καλυπτήρ

καλυπτρίς

καλύπτω

καλύτερος: πράξεις

κάλχη

καλῶς

καλῶς (βιόω)

καλῶς (ἤλθετε, ἀπέλθετε)

καλῶς βιώσας

καλῶς διακείµενος

καλῶς ἔχον

καλῶς ἔχω

καλῶς ζήσαντι καλῶς

καλῶς ζήσας

καλῶς ἤλθετε

καλῶς καλῶς βιώσασα

καλῶς καλῶς ἦλθες

καλῶς καλῶς οἰκονοµέω τὸν βίον
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καλῶς πεποιηκώς

καλῶς ποιεῖν

καλῶς: ζήσαις κ.

καλῶς: κ. βιώσασα

καλῶς: κ. βιώσασα ἐν τῷ ἰουδαϊσµῷ

καλῶς: κ. ἔχειν

καλῶς: κ. καὶ δικαίως

καλῶς: κ. καὶ σεµνῶς καὶ ἐπιτίµως

καλῶς: κ. καὶ φιλοδόξως

καλῶς: κ. καὶ φιλοτίµως

καλῶς: κ. συνβιώσαντι

καλῶς: καλῶς ἄγονται τοῖς ἤθεσιν

καλῶς: καλῶς καὶ δικαίως

καλῶς: πίε ζήσαις κ. (ἀεί)

κάµαξ

καµάρα

καµάρα (τοῦ δήµου)

καµάρωµα

καµαρωτός: ἐξέδρα

καµαρωτός: ἡρῷον καµαρωτόν

κάµατα, τά

κάµατος

κάµατος (ἐξ ἰδίων καµάτων)

κάµατος ἐκ τῶν ἰδίων καµάτων

καµβ(ε)ιν

κάµβδιον

καµβδιος

κάµβιον

καµελοπάρδαλις

καµελοπάρδαλος

κάµερα

καµηλάριος

καµηλάρις

καµηλείτης

καµηλῖνος

καµήλιον

κάµηλος

καµιλάριος

καµιλάρις

καµινάριος

καµινάριος, δηµόσιος

κάµινος

καµµονία

καµνίφρων

κάµνω

κάµνω δέµας

κάµνω πολλὰ καµών

κάµνω: οἱ ἐν ἀρρωστίᾳ καµνόντες

καµπά

καµπή
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καµπτήρ

καµπτός

κάµπτρα

κάµπτω

κάµπτωρ

καµπύλος

καµψάριος

καµψις

καν(ε)ίτης

κανβειος

κάνβειος

κανδῆλα

κανδιδάρι(ο)ς

κανδιδάρις

κανδιδᾶτος

κανδιδᾶτος (ταµίας)

κάνδολ̄ος

κάνδυς

κανδύταλις

κανηφορέω

κάνθαρις

κάνθαρος

κανθηλιαῖον

κανθός

κάνθος

κανκελλάριος

κάνκελλος

κάννα

κανναβάριοι, οἱ (Σερβειλίου στοᾶς)

κανναβάριος

κάνναβις

κανονίζω

κανονίς

κανονωτός

κανοῦν

κανοῦν (κάνεον)

κάνπη

κανυσινάρα

κανψάριος

κάνψιος

κανών

κάνων

κανών (σωφροσύνης)

κανών: τῶν ὑπηρεσιῶν

κάπ(π)αρις

καπβολαία

καπβολαῖος

κάπειλος

Καπετώλ(ε)ια Ὀλύµπια, τά

Καπετώλ(ε)ια, τά
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Καπετώλ(ε)ια, τά (Ὀλύµπια)

Καπετώλεια, τά

Καπετώλεια, τά (ἐν Ῥώµῃ)

Καπετώλεινα, τά (Χρυσάνθινα Ἕλουια)

Καπετώλειος (ἀγὼν (Σεουήρειος) Αὐγούστειος--)

Καπετώλειος (ἀγὼν Αὐγούστειος--πενταετηρικὸς πολιτικός)

Καπετώλια (Γαλλιήνια)

Καπετώλια, τά

Καπετώλια, τά (Σωτηρία--)

Καπετώλιον

καπετωλιονείκης

καπηλ(ε)ῖον

καπηλεία

καπήλεια

καπηλεῖον

καπηλεύω

καπήλια

καπηλίον

καπηλίς

κάπηλος

καπιλός (= καπηλός)

κάπιστρον

κάπιτα, τά

κάπιτα, τὰ

καπιτόν

Καπιτώλεια ἐν Ῥώµῃ

Καπιτώλια, τά

καπνιστήριον

κᾶπος

κάππαρις

καπρεῖον

κάπρος

καπυρᾶς

κάρα

καραβιάριος

κάραβος

καράκαλλον

κάρδαµον

καρδία

καρδίη

κάρδιον

κάρδοπος

καρήα (= καρύη)

καρήατα

κάρηνον

Καριταµίας

καρκίνος

Καρνεαδροµέω

κάροινος

κάρον (κάρα)
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καρουχᾶς

καρπ--

κάρπασος

καρπεία

καρπεύοµαι

καρπεύω

καρπήσιος

καρπία

καρπία καθ᾽ ἕτος καρπίας

καρπίζοµαι

καρπίζω

κάρπιµα, τά

κάρπιµος

καρποδαίστας

καρποδαίστης

καρποδαϊστής

καρποδέγµων

καρπολόγος

καρπόµετρον

καρπός

καρπός (µήτε γῆ κ. δοίη)

καρπός (ξυλινός)

καρπός γεουχικός

καρπός εὑρίσκω

καρπός: καλοί

καρπός: καρπὸν ποιοῦντες

καρπός: ὑπὲρ τελεσφορίας τῶν καρπῶν

καρποφορέω

καρποφορία

καρποφόρος

καρπόω

καρπόω/-οµαι

κάρπω

καρπώσιµος

κάρπωσις

κάρρος

καρροῦχα

κάρτα

καρταίποδα, τά

καρταίποδον

καρτέρησις

καρτερία

καρτερία: τῆς καρτερίας ἀγών

καρτερός

καρτέρτησις

καρτέω

κάρτος

κάρτος (κάρτει δαµάζω, κάρτει οἴφω)

καρύα

καρυάτις
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κάρυγµα

κάρυγµα, τό

καρυδᾶς

καρυκεῖον

κάρυξ

κᾶρυξ

κάρυον

καρύσσω

καρυωτή

καρυωτός (φιάλη)

καρφίον

κάρφος

καρχήσιον

κασαπανα: νανδηνα

κασαπανα: ταξαηνα

Κασβέλειος (ἀγών)

κάσεν

κασί(γ)νητος

Κάσι(ο)ν, τό

κασία

κασιγνητ-

κασιγνήτη

κασίγνητος

κασιεύς

κάσις

κάσος

κασσίτερον

κασσίτερος

κασσίτηρος

κάστελλον

κάστελλος

καστόριος

κάστρον

κάστρον (Μέφαα)

κάστρον (Μεφάων)

κατ’ ἐνιαυτός

κατά (indicating a surname)

κατὰ ἀδίκηµα

κατά ἄνδρα

κατὰ διαθήκη

κατὰ δύναµις

κατά Λυκίαν

κατὰ πάντων

κατά πόλιν

κατὰ πόλις

κατὰ τὰ αὐτά

κατὰ τὰ πάτριος

κατὰ τὸ δίκαιον

κατὰ τὸ δίκαιον, τό

κατὰ τὸν νόµος
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κατὰ τοὺς νόµος

κατά, ὁ

κατά, ὁ κατὰ Λυκίαν

καταβαίνω

καταβάλλω

καταβάλλω (λόγον)

καταβάλλω (τὰ λύτρα)

καταβάλλω τέλος

καταβάλλω: τὴν τιµήν

καταβάρησις

καταβατή

καταβιβάσκω

καταβιβρώσκω

καταβιόω

κατάβληµα

καταβοίκησις

καταβολά

καταβολεύς

καταβολή

κατάβολος

καταβρόχω

καταβυθίζω

κατάγαιος

καταγγέλλω

καταγγέλλω (ἀγῶνα)

κατάγγελτος

κατάγειος

κατάγειος (οἶκος)

καταγέλαστος

καταγελάω

καταγιγνώσκω

καταγλαΐζω

κατάγλυµµα

κατάγλυφος

καταγλύφω

κάταγµα

κατάγνυµι

καταγοράζω

καταγορασµός

καταγορέω

καταγράφ(ε)ιον

καταγραφή

καταγράφιον

καταγράφω

καταγράφω καταγωγή

καταγράφω: χωρίον

κατάγρηµι

κατάγω

κατάγω (κ. ἐς Ἀΐδα δόµον)

καταγωγά
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καταγώγειον

καταγωγή

καταγώγιον

καταγωνίζοµαι

καταδαπανάω

καταδαρθάνω

καταδεής

καταδείκνυµι

καταδείνω

κατάδεσµα

καταδεσµεύω

κατάδεσµος

καταδέχοµαι

καταδέω

καταδιανέµω

καταδίδηµι

καταδίδωµι

καταδικ--

καταδίκα

καταδικάζω

καταδίκη

καταδίκη (ὡς ἀπό (or καθάπερ ἐκ) καταδίκης)

καταδίκη: ἀπὸ καταδίκης

κατάδικος

κατάδικος, ἁ

καταδίχιον

καταδοξάζω

καταδοσιάζω

καταδουλίζοµαι

καταδουλισµός

καταδουλόω

καταδρέπω

καταδροµή

καταδωισιάζω

καταθάπτω

κατάθεµα

καταθέσια, τά

κατάθεσις

καταθηρατόριον

καταθνῄσκω

καταθραύω

καταθύµιον

καταθύµιος

καταιγίς

καταισχύνω

καταιτιάοµαι

καταιτίαοµαι

κατακαίω

κατακαλέω

κατακαλέω: εἰς τοὺς ἀγῶνας
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κατακάµπτω

κατακεῖµαι

κατάκειµαι

κατάκειµαι ἔνθα κατάκειται

κατακεῖµαι ἐνθάδε κάτακ(ε)ιται

κατάκειµαι ἐνθάδε κάτακ(ε)ιται

κατάκειµαι ἐνθάδε κατάκειµαι/ται

κατάκειµαι ἐνθάδε κατακείµενος

κατάκειµαι ἐνθάδε κατάκειται

κατάκειµαι ἐνταῦθα/ἔνθα κατάκειται

κατάκειµαι κατακείµενος

κατάκειµαι ὧδε κατάκειται

κατάκειµαι: ἔνθα κατάκειται

κατάκειµαι: ἔνθα κατάκιτε

κατάκειµαι: ἐνθάδε κατάκεινται

κατάκειµαι: ἐνθάδε κατάκειται

κατάκειµαι: ἐνθάδε κατάκιται

κατάκειµαι: ἐνθάδε κατάκιτε

κατάκειµαι: ἐνθαῦτα κατάκιτε

κατάκειµαι: κατακείµενος

κατακείµενος

κατακλ(ε)ίνω

κατακλάω

κατακλείς

κατακλείω

κατάκλητος (ἁλία)

κατακλίνω

κατάκλισις

κατακλύζω

κατάκλυστον

κατακοιµάοµαι

κατακολουθέω

κατακοµιδή

κατακοµίζω

κατακοός

κατάκοος

κατακόπτω

κατακορακόω

κατακοσµέω

κατακούω

κατάκριµα

κατακρίνω

κατακρίσις

κατάκριτος

κατακρούω

κατακτάοµαι

κατακτείνω

κατακυρόω

κατακωλύω

καταλαβή
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καταλάζοµαι (κατελάζετο)

καταλαµβάνω

καταλαµβάνω (καιρός)

καταλαµβάνω: ἄκραν

καταλαπαξικοίλιον

καταλέγω

καταλείβω

καταλείπ-

καταλείπω

καταλείπω (ὑπόµνηµα)

καταλείπω: δίδωµι κ.

καταλείπω: ἐκ τῶν ἐκείνου καταλειφθέντων

καταλείφω

κατάλειψις

καταλήγω

καταλίνω

καταλιφής

καταλλαγή

καταλλάσσω

καταλλάττω

κατάλληλος

καταλογά

καταλογάδην

καταλογή

κατάλογος

κατάλογος (βωλᾶς)

κατάλοιπος

κατάλυµα

κατάλυσις

κατάλυσις (τῶ δάµω)

κατάλυσις τῶ δᾶµος

κατάλυσις τῶ δάµω

κατάλυσις: τοῦ δάµου

κατάλυτος

καταλύω

καταλύω (πόλεµον)

καταλύω βασιλείαν

καταλύω δῆµον

καταλύω δῆµον καταλύω

καταλύω δῆµος

καταλύω ἐν τῷ τεµένει

καταλύω πολιτείην

καταλύω πολίτευµα

καταλύω στρατείαν

καταλύω τὰν δαµοκρατίαν

καταλύω τὸν δᾶµον

καταλύω τὸν δᾶµος

καταλύω τὸν δῆµος

καταλύω: τὴν διαθήκην

καταλύω: τὸν δᾶµον
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καταµένια

καταµένω

καταµερίζω

καταµήνια, τά

καταµιµνῄσκοµαι

κατάµιττα (or κατὰ µίττα)

καταµνηµονεύω

καταµολύνω

καταµονή

κατάµονος

καταναγραφέω

καταναλίσκω

κατανέµω

κατανέµω (θέαν)

κατανέω

κατανίζω

κατανοέω

καταντάω

κατανύω

κατάξιος

κατάξιος καταξίας χάριτας ἀποδίδωµι

κατάξιος καταξίας χάριτας ἀπονέµω

κατάξιος χάρις

κατάξιος χάριτας καὶ τιµὰς ἀπονέµειν καταξίας

καταξιόω

καταξιόω κατερέω

καταξίως

καταξύλωσις

καταξύοµαι

καταπάλτας

καταπάλτη

κατάπαξ

καταπασσαλεύω

κατάπαυσις

καταπαύω

καταπελεκίζω

καταπέµπω

καταπίνω

καταπιπράσκω

καταπίπτω

καταπλέκτειρα

καταπλέω

καταπλήσσοµαι

καταπλοῦς

κατάπλους

καταπολαγχάνω

καταπολεµέω

καταπονέω

καταποντίζοµαι

καταποντίζω
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καταποντιστής

καταπορεύοµαι

καταπράσσω

καταπρατικόν

καταπράττω

καταπροδίδωµι

καταπροκτοτρύπανον

καταπύγ[--]

καταπύγαινα

καταπυγίζω

κατάπυγος

καταπύγω

καταπύγων

κατάρα

κατάρακτος

κατάρασις

καταργέω

καταριθµέω

καταρίπτω

καταρρέω

καταρτισµός

καταρύπωσις

καταρχή

κατάρχοµαι

κατάρχω

κατασηµαίνω

κατασκάπτω

κατασκαφή

κατασκευά

κατασκευάζω

κατασκευάζω ὡς ὑπὸ θεοῦ κατασκευασµένοις

κατασκεύασµα

κατασκεύασµα, τό

κατασκευή

κατασκευή (ἐν κατασκευαῖς)

κατασκευή (στεφάνων)

κατασκευή: κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

κατασκευή: τοῦ λιµένος

κατασκηνέω

κατασκήνωσις

κατάσκοπος

κατασοφίζοµαι: ἢ κατασοφίσηταί τι περί τινος τῶν προγεγραµµένων

κατασταθµεύω/κατασταθµεύοµαι

καταστασιάζοµαι

κατάστασις

κατάστασις (ἀρχόντων)

κατάστασις (τοῦ κόσµου)

κατάστασις τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δηµοσίων 
πραγµάτων

κατάστασις τῶν δηµοσίων πραγµάτων
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καταστέγασις

καταστέλλω

καταστερισµός

κατάστηγµα

κατάστηµα, τό

κατάστικτος

καταστολή

καταστρέφω

κατάστρωµα

κατάστρωσις

καταστρωτήρ

κατασφαλίζω

κατασφραγίζω

κατάσχεσις

κατάταξις

κατατάσσω

κατατάσσω (κατατεταγµένον ἀργυρίον)

κατατάσσω εἰς τὰ γραµµατοφυλάκια

κατατάττω

κατατελέω

κατατήκω

κατατίθηµι

κατατίθηµι: τὴν ὠνὴν εἰς τὰς ἀνκάλας τῆς θεοῦ

κατατίλλω

κατατολµέω

κατατοµή

κατατρέχω

κατατρίβοµαι

κατατριδοµέω

κατατροχάζω

κατατροχασµός

καταφαγᾶς

καταφαίνω

καταφαρµάττω

κατάφατνος

καταφέρω

καταφέρω καταφέρουσα φάραγξ

καταφέρω: ὄνοµα

καταφεύγω

καταφθείρω

καταφθίµενος

καταφθίνοµαι

καταφθίνω

καταφθίω

καταφθορά

καταφορά

καταφρονέω

καταφρονέω (θανάτου)

καταφυγή

καταφύγιον

 380



καταφυτεύω

καταχαῖρε

κατάχαιρε

καταχαῖρε (καὶ εὐφραίνου)

καταχαίρω

καταχαίρω κατάχαιρε

καταχαίρω κατάχαιρε καὶ εὐφραίνου

καταχαίρω: κατάχαιρε καὶ εὐφραίνου

καταχαίρω/καταχαίροµαι

καταχαίρω/καταχαίροµαι κατάχαιρε

καταχαίρω/καταχαίροµαι κατάχαιρε (καὶ εὐφραίνου)

καταχειροτονέω

καταχράοµαι

καταχράωµαι

κατάχρεος

κατάχριστος

κατάχρυσος

καταχώννυµι

καταχωρέω

καταχωρίζοµαι

καταχωρίζω

κατάψασις

καταψύχω

καταψύχω(1)

κατεγγύησις

κατείβω κατὰ δάκρυον εἴβων

κάτειµι

κατεῖπον (κατειπών, ὁ)

κατέλαζετο

κατενιαύσιος

κατεξαγιάζω

κατεπαγγέλλω

κατεπεῖγον

κατεπείγω

κατεπικείµενος

κατεπιχείρω

κατεργάζοµαι

κατεργάζοµαι (κατειργασµένος)

κατεργαζόµενος

κατεργασία

κατέρχοµαι

κατεσθίω

κατευθύνω

κατευτελίζω

κατευχή

κατέχω

κατέχω ὀστέα γῆ κατέχει

κατέχω: γῆ κατέχει

κατέχω/οµαι

κατηγορέω
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κατηγορία

κατήγορος

κατήφεια

κατηφήις

κατηφής

κατθηρατόριον

κατιαραύω

κατίηµι

κατιλάριος

κατίσταµι

κατισχύω

κατλεστής

κατοῖα

κατοικέω

κατοικέω (δῆµος τῶν Ἀθηναίων τῶν κατοικούντων ἐν Σκύρῳ)

κατοικέω (κατοικοῦντες Ῥωµαῖοι)

κατοικέω (Νύµφαι ἔγχωροι κατοικοῦσαι)

κατοικέω (οἱ κατοικοῦντες)

κατοικέω (τὴν ἀγροικίαν)

κατοικέω (τὴν πόλιν)

κατοικέω ἐνεκτηµένοι καὶ κατοικοῦντες

κατοικέω κατοικοῦντες

κατοικέω κατοικοῦντες Φυλιστιιµ

κατοικέω κατοικοῦντες Χανααν

κατοικέω ὁ δᾶµος Ἀργείων τῶν ἐν Ἐπιδαύρῳ κατοικούντων

κατοικέω ὁ κάτοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου

κατοικέω οἱ ἐν Ιεραζῃ κατοικοῦντες

κατοικέω οἱ ἐν Λήµνωι κατοικοῦντες

κατοικέω οἱ ἐν Σύµαι κατοικοῦντες

κατοικέω οἱ ἐν τῆι νήσωι κατοικοῦντες

κατοικέω οἱ κατοικεῦντες

κατοικέω οἱ κατοικεῦντες ἐν τῇ νεαπόλει Ῥωµαῖοι

κατοικέω οἱ κατοικοῦντες

κατοικέω οἱ κατοικοῦντες Ῥωµαῖοι

κατοικέω οἱ κατοικοῦντες τὴν Ἀσίαν

κατοικέω οἱ κατοικῦντες τὸ Νικώνεον

κατοικέω Ῥωµαῖοι οἱ τὴν πόλιν κατοικοῦντες

κατοικέω: κατοικοῦντες

κατοικέω: ὁ κατοικῶν ἐν βοηθίᾳ

κατοικέω: ὁ κατοικῶν ἐν βοηθίᾳ τοῦ ὑψίστου

κατοικέω: οἱ ἐν Σύµαι κατοικεῦντες

κατοικέω: οἱ ἐν τῇ πόλει κατοικοῦντες

κατοικέω: οἱ κατοικοῦντες

κατοικέω: οἱ κατοικοῦντες Ῥωµαῖοι

κατοικέω: οἱ κατοικοῦντες τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν

κατοικέω: οἱ τὰν πόλιν κατοικοῦντες

κατοικέω: οἱ τὰν πόλιν κατοικοῦντες Ἕλλανές τε καὶ Ῥωµαῖοι

κατοικέω: πάντες οἱ τὰν πόλιν κατοικοῦντες Ἕλλανές τε καὶ Ῥωµαῖοι

κατοικέω: Ῥωµαῖοι οἱ ἐν αὐτᾷ κατοικοῦντες

κατοικία
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κατοικία (δηµόσιος)

κατοικία: κ. Βωνειτῶν

κατοικίζω

κατοικίη ἐν Γόρτυνι Ῥωµαίων κατοικίη

κάτοικοι, οἱ

κατοικονοµέω

κάτοικος

κατοικοῦντες, οἱ

κατοικοῦντες, οἱ (ἐν Λέρωι, ἐν τῷ ἱερῷ)

κατοικοῦντες, οἱ (Θρᾳκίαν κώµην)

κατοικοῦντες, οἱ (τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν)

κατοικτίρω

κατοίχοµαι

κατοίχοµαι οἱ κατοιχόµενοι (ἔσται παρ᾽ αὐτῷ πρὸς τοὺς 
κατοιχοµένους)

κατοίχοµαι οἱ κατοιχόµενοι (ἡ εἰς τοὺς κατοιχοµένους ἀσέβεια)

κατοίχοµαι οἱ κατοιχόµενοι (ὑποκεῖσθαι τοῖς κατοιχοµένοις)

κατοιχόµενοι, οἱ

κατόµνυµι

κατονβρέω

κατονοµάζω

κατόπιν

κατόπτας

κατόπτης

κάτοπτρον

κατορθόω

κατόρθωµα

κατορύσσω

κατορύττω

κάτοχα

κατοχή

κατόχιµα

κατόχιµος

κάτοχος

κάτοχος (οὐνή)

κάτοχος οὐνή

κάτροπτον

κάττυµα

καττύω

κάτω

κάτω (βάλλω)

κάτω (Νέα Κώµη ἡ--)

κάτωθεν

κατωλα

κατώµοτος

κατωρέω

κατώτατα τῆς γῆς, τὰ

κατώτερος (κώµη)

κατωτέρω

καυειν
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καυλά B

καυλόν

καυλός

καῦµα

καυσία

καυσίδιον

καῦσις

καύστρα

καῦστρα

καυχάοµαι

καύχηµα

καύχοµαι

καχεξία

καψάριον

καψάριος

κάω

κέγχρος

κεδνός

κέδρινος

κέδρον

κεῖµαι

κεῖµαι ἔνθα κεῖµαι

κεῖµαι ἔνθα κεῖµαι/κεῖται

κεῖµαι ἔνθα κείµεθα

κεῖµαι ἔνθα κείµενος

κεῖµαι ἔνθα κεῖται

κεῖµαι ἐνθάδε

κεῖµαι ἐνθάδε κεῖµαι

κεῖµαι ἐνθάδε κεῖµαι/κεῖται

κεῖµαι ἐνθάδε κεῖνται

κεῖµαι ἐνθάδε κεῖται

κεῖµαι ἐνθάδε κεῖται/κεῖνται

κεῖµαι ἐνταῦθα κεῖται

κεῖµαι ἡ σορὸς κεῖται

κεῖµαι κεῖµαι

κεῖµαι κεῖµαι πὰρ Ἀπόλλωνος

κεῖµαι κείµενα

κεῖµαι κείσοµαι ἀθάνατος

κεῖµαι τὰ κείµενα

κεῖµαι ὑπὸ γῆι

κεῖµαι ὧδε κεῖται

κεῖµαι ὠνὰ κεῖται

κεῖµαι: ἔνθα/ἐνθαδε κεῖµαι/κεῖται

κεῖµαι: ἐνθάδε κ.

κεῖµαι: ἐνθάδε κεῖµαι

κεῖµαι: ἐνθάδε κεῖµαι/κεῖται

κεῖµαι: ἐνθάδε κεῖται

κεῖµαι: τὸ ἀρχαῖον ἀθῷον κείµενον

κεῖµαι: ὧδε κεῖται

κειµήλιον
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κείρω

κείρω (κεκαρµένη)

κείρω Λευκίππη κεκαρµένη

κείω

κείων

κεκριµένος χῶρος

κεκρυσµένος

κεκρύφαλος

κεκτηµένοι, οἱ

κελαδέω

κελάδων

κελαινός

κελέτρα

κέλετρα

κέλετρον

κέλευθος

κέλευθος: θεόφραστα κέλευθα

κέλευσις

κελευστής

κελεύω

κελεύω: ὁ νόµος κελεύειε

κελεύω.3,

κέλης

κέλης (κ. πωλικός)

κέλης (κ. τέλειος)

κέλης (πωλικός)

κέλης (πωλῶν, τελείων)

κέλης (τέλειος)

κέλης ἵππος

κέλης: πῶλος

κέλης: τέλειος

κελητίζω

κελλ(ε)ίον

κελλαρεύω

κελλαρικόν

κέλλιο̣ν

κέλλω

κελοῖα

κέλοµαι

κέλοµαι ψάφοι αἱ κελοµέναι

Κενδρείσ(ε)ια, τά (Πύθια)

Κενδρισεῖα Πύθια, τά

Κενδρισεῖα, τά (Πύθια)

κενεάριον

κενήριον

κεννος

κενός

κενός (σῆµα κ.)

κενός κεναὶ δόξαι

κενός: τύµβος
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κενοσπούδως

κενοτάπιον

κενοτάφι(o)ν, τό

κενοτάφι(ο)ν

κενοτάφιον

κενόω

κενσίτωρ

κενταύρηον

κένταυρος

κεντάω

κεντετής

κεντέω

κεντηνάριος

κέντησις

κεντητής

κεντητής µουσιάριος

κεντορίων

κέντουκλον

κέντρον

κένχρος

κενῶς

κεραία

κεραία, ἡ

κεραΐζω

κεραῒς

κεραϊστής

κεραΐτης

κεραµάρχης

κεράµατα

κεραµεῖα

Κεραµεικός

κεραµεῖον

κεράµειον

κεραµεύς

κεραµεύω

κεραµηία

κεραµηία, ἁ

κεραµίδιον

κεραµιδοπλάστης

κεράµιον

κεράµιον (καλόν)

κεράµιος

κεραµίς

κεραµοποιός

κεραµοπώλης

κέραµος

κεραµόω

κεραµώσας

κεράµωσις

κεράννυµι
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κεραός

κέρας

κεραταύλης

κεράτιον

κεραύλης

Κεραυνιασταί

κεραύνιον, τό

κεραυνοβολία

κεραυνός

κεραυνοφόρος

κεραυνόω

κερδαίνω

κερδέµπορος

κέρδος

κέρδος: Θεοῦ χάρις κέρδος

κερεάλιος: ἀγορανόµος κερεάλιος

κερκίς

κέρµα

κέρµα, τό

κερµάτιον

κέρνηµι

κέρνος

κέρσον

κέρχνιον

κέρχνος

κεστρεῖος

κεστροσφενδόνη

κεστροφόρος

κεστροφύλαξ

κευθµών

κεῦθος

κεῦθος ὑπὸ κεύθεσιν

κεύθω

κεφαλ--

κεφαλά

κεφαλά, ἡ

κεφάλαιον

κεφάλαιον, τό

κεφάλαιος

κεφαλαλγία

κεφαλαλγικός

κεφαλαργία

κεφαλή

κεφαλή (εἰσόδου, ἐξόδου)

κεφαλή (κεφάλὰς ἀργυράς)

κεφαλή (πρόκριµα κεφαλῆς)

κεφαλή (ὑπόδικος τῆς--)

κεφαλή εἰσόδου

κεφαλή ἐξόδου

κεφαλή ὄµµατα καὶ κεφαλὴ ἴκελος Διί
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κεφαλή: ἀσθενεία/νόσος/ὀδύνη/πάθος/πόνος (τῆς) κεφαλῆς

κεφαλή: κατὰ κεφαλήν

κεφαλή: τῆς κεφαλῆς τὸ ἥµισυ

κεφαλικόν, ἔνκληµα

κεφαλικός

κεφαλικός δίκη

κεφαλικός πρᾶγµα

κεφαλικός: πρᾶγµα

κεφάλιον

κεφαλοπονία

κεφαλός

κεφαλοσκότωσις

κεφαλουγία

κεφαλουργός

κεφάλωµα

κεχαρµένος (κεχαρµένᾳ τᾷ φωνᾷ)

κεχολωµένος

κεχρυσωµένος

κηδεία

κηδεµονία

κηδεµονία: πᾶσα

κηδεµονικός

κηδεµονικῶς

κηδεµονικώτατος

κηδεµών

κηδεµών (ἀγαθός)

κήδεος

κηδεστής

κηδευτικόν

κηδεύω

κήδοµαι

κῆδος

κήδω

κηληθµός

κήλων

κηλώνειον

κηµητήριον

κηνσείτωρ

κηνσίτωρ

κῆνσος

κηπαῖος

κηπεῖον

κηπίδιον

κηπίον

κήπιον

κηποργός

κήπος

κῆπος

κηποτάφιον

κηπόταφον
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κηπουργός: ἐργασία κηπουργῶν

κηπουρός

κηπουρός (οἱ πρὸς πόλιν κ.)

κηπουρός: συνεργασία κηπουρῶν

κήρ

κῆρ

κηρίον

κηρός

κηρός κατὰ τὸν παρίοντα κηρὸν

κήρυγµα

κηρυκεία

κηρύκειον

κηρυκεύω

κηρυκίσκος

κῆρυξ

κῆρυξ (δήµου)

κῆρυξ (τῆς βουλῆς)

κῆρυξ (τῆς πόλεως)

κῆρυξ βουλῆς καὶ δήµου

κῆρυξ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήµου

κῆρυξ τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς

κῆρυξ: στήλη κῆρυξ βίου

κηρύσσω

κηρύττω

κηρωµατίτης

κῆτος

κία

κιβάρια, τά

κίβδηλος

κιβωτάριον

κιβωτίδιον

κιβώτιον

κιβωτός

κιβωτός δηµοσία

κιβωτός ἱερά

κιθάρα

κιθάρη

κιθαρηφόρος

κιθαρίζω

κιθάρισµα

κιθαρισµός

κιθαριστάς

κιθαρίστάς

κιθαριστής

κιθαρίστρια

κίθαρος

κιθαρῳδέω

κιθαρῳδής

κιθαρῳδής (παῖς)

κιθαρω̣δίστρια
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κιθαρῳδός

κιθαρωιδέω

κιθαρωιδός

κιθών

κιθών (διάλευκος)

κιθώνιον

κικλήζω

κικλήσκω

Κιλικάρχης

κιλικάρχης (or -ία)

Κιλικαρχία

κιλικαρχία ἀπὸ κιλικαρχίας

κίλλιξ

κιµίλιον

κιµώλιον, τό

κιναιδολόγος

κίναιδος

κίναιτος

κινακες

κινακοι

κινάρα

κινδυνεύω

κίνδυνος

κίνδυνος (ἀφόρητος)

κινέοµαι

κινέω

κίνηµα κίνηµα τῆς ψυχῆς

κίνησις

κίνησις (τραγικὴ ἔνρυθµος)

κίνησις ἔνρυθµος

κίνησις εὔρυθµος

κίνησις τραγική

κινκλίς

κιννάβαρι

κίνναµον

κιννάµωµον

κίξ

κιξαλλεύω

κιόνι(ο)ν

κιόνιον

κιονοκέφαλον

κιονόκρανον

κιρκήσιος

κιρκίτωρ

κίρκος

κισηλίς

κίσηρις

κισσός

κισσοφόρος κισσοφόρα (τέτραχµα)

κισσόφυλλον
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κισσύφιον

κίστη

κιστιόκοσµος

κιστοφόρος

κίταρις

Κιτιάς

κιττός

κιττόφυλλον

κιχάνω

κίχλη

κιχορεῖα

κίω

κίω(=καίω)

κίων

κίων (κείων)

κίων (Παρίη)

κίων λιθία

κίων, κείων

κλ(ε)ιδᾶς

κλ(ε)ίνη

κλάδος

κλάζω

κλαΐς

κλαίω

κλᾴξ

Κλάρεια, τά

Κλάρειοι ἀγῶνες

Κλάρια, τά

Κλάρια, τά (τὰ µεγάλα)

κλαρίον

Κλάριος (ἀγὼν--πενταετηρικός)

κλαρογραφία

κλαρογράφω

κλαρονόµος

κλᾶρος

κλαρόω

κλάρωσις

κλαρῶται

κλαρωτάς (δικαστᾶν)

κλαρωτός

κλασσικοί, οἱ

κλαστός

Κλαυδιανή: κρίσις

Κλαυδιανοί, παῖδες

κλάω

κλάω ἔκλασεν θαλερὴν ἡλικίαν

κλειδοποιός

κλειδοῦχος

κλειδοφορούσα ἐξ ἐπαγγελία

κλείµαξ
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κλεινηρηκάµατος

κλεινός

κλεινότατος

κλείς

κλείς (κλαΐδων)

κλείσιον

κλείσιον (τεθυρωµένον)

κλειτός

κλειτύς

κλείω

κλέος

κλέος (ἄφθιτον, µέγα)

κλέος: βιότου

κλέπτης

κλεπτός

κλέπτρα

κλέπτω

κλεῦκος

Κλευσθένεια, τά

κλεψύδρα

κλέψυδρις

κλέω, κλείω

κληδόνιος

κλῄζω

κλῆµα

κλῆµα: κλήµατα Βάχχου

κληµατίδες, αἱ

κληµατίς

κληρηκός

κληρικός

κληρονοµέω

κληρονοµιά

κληρονοµία

κληρονοµία (εἰκοστή)

κληρονοµιῶν, ὁ ἐπὶ

κληρόνοµοι (or -ος)

κληρονόµος

κληρονόµος (κληρονόµοις οὐκ ἀκολουθήσει)

κληρονόµος (πρὸς τοὺς--οὐκ ἔσται)

κληρονόµος: δοῦλοι τῶν κληρονόµων

κλῆρος

κλῆρος/κλᾶρος

κληρουχία

κληρουχικός

κληροῦχος

κληρόω

κληρόω: κληρωτὸς γραµµατεύς

κληρόω/κλαρόω

κλήρωσις

κληρωτήριον
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κληρωτής

κληρωτός

κλῆσις

κλητήρ

κλητικός

κλητός

κλῄω

κλιβαν(ε) ῖον, τό

κλιβανός

κλίβανος

κλιδοποιός

κλιδωποιός

κλίµα

κλῖµα

κλιµάκιον

Κλιµακίς

κλῖµαξ

κλίνα

κλίνα (ἐλεφαντίνα, κατάργυρος)

κλίνη

κλίνη (βάρος κλίνης)

κλινίδιον

κλινικός (κλεινικός)

κλινόκοσµος

κλινοπηγός

κλινοπήξ (gen. κλεινοπηγῶν)

κλινοποιός

κλῖνος

κλιντήρ

κλίνω

κλισία

κλισίον

κλισίον, τό

κλίσις

κλῖτος, τό

κλονέω

κλοπή

κλυδών

κλύδων

κλύζω

κλυτά

κλυτοεργός

κλυτόπαις

κλυτός

κλυτὸς

κλυτός (κλοιτός)

κλυτός: ἄστυ

κλυτοτέχνης

κλυτότοξος

κλύω
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κλώθω

κλών

κλωνίον

κλῶσµα

κλωστήρ

κλωστόν, τό

κλώψ

κναµός

κναξ

κνάω

κνέφαλλον

κνηκικόν (ἔλαιον)

κνήκινον

κνηκίτης

κνηκός

κνῆκος

κνίδη

κνίδιον

κνίζω

κνικιακονχυλευτής

κνῖµα

κνῖσα

κνίψ

κνώσιος

κνώσσω

κο(ύ)ρη

κόαρον

κόβαλος

κόβαλος/κόβηλος

κογγυλοκόπος

κόγκη

κόγχη

κόγχος

κογχυλεύς

κογχυλευτής

κογχυλιαβάφος

κογχύλιος

κογχύλιος (ἰχθῦς)

κογχύλιος (ὄστριον, ἰχθῦς)

κογχυλοκόπος

κογχυλοπλυτής

κογχυλοπλύτης

κοδράντης

Κοδρίγαις, ἐν

κόζουγει (═ coniugi)

κοθαρός

κοία

κοιάζω

κοιέστωρ

κοιήστωρ
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κοικᾶς

κοιλ(ι)αργία

κοίλη (ὁδός)

κοιλία

κοιλία: κοιλία σελίδων

κοίλιον

κοῖλον

κοῖλος

κοῖλος (γράµµατα)

κοιλόσταθµος

κοιµάοµαι

κοιµάοµαι (οἰκεµέθη)

κοιµάοµαι: ἐκοιµήθη

κοιµάοµαι: ἐκυµέθε

κοιµάοµαι: ἔνθα κεκοίµηται

κοιµάω

κοίµησις

κοίµησις (ἐν εἰρήνῃ)

κοιµητήρι(ο)ν

κοιµητήριν

κοιµητήριον

κοιµητήριον (κοιµητήρην)

κοιµητήριον (κυµητήριον)

κοιµητήριον δίσουµον διαφέροντα

κοιµίζω

κοίµισις

Κοινὰ

κοινᾷ

Κοινὰ (Λυκίας)

Κοινά Ἀσίας

Κοινά Βειθυνίας

κοινᾷ κοινᾷ καὶ κατ᾽ ἰδίαν

κοινὰ πόθοδος

κοινά, ἁ

κοινά, τά

Κοινά, τά (τῆς Ἀσίας)

κοινά, τά Ἀσίας

κοινά, τά Ἀσίας (ἐν Σάρδεσιν)

κοινά, τά Καππαδοκίας

κοινά, τά κοινανέω

κοινά, τά Λυκίων

κοινά, τά µετέχειν τῶν κοινῶν

κοινά, τά τῆς πόλεως

κοινά, τὰ: τὰ κ. τᾶς πόλιος ἄπαντα γενόµενα εὐεργετικώτατα

κοινᾷ: κοινᾷ καὶ κατ᾿ ἰδίαν

κοινάζω

κοινᾶι

κοιναὶ πόθοδος

κοινᾶι: κοινᾶι καὶ ἰδίαι

κοινᾶι: συµφέρον
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κοινᾶι: χράοµαι

κοινανέω

κοινανία

κοιναωνία

κοινεῖ

κοινεῖ (κοινῆι) καὶ ἰδίαι

κοινεῖον

κοινεῖον (τὸ νεώτερον)

κοινεῖον: ἀναθέσεις κοινείων

κοινεῖον: δηµόσια κ.

κοινεῖον: κοινεῖα τῆς πόλεως

κοινῇ

κοινῇ (ἀπηγορευµένα)

κοινῇ βουλῆι

κοινὴ διοίκησις

κοινὴ συµµαχία

κοινῆι

κοινῆι καὶ ἰδία

κοινῆι: καὶ καθ’ ἰδίαν καὶ κοινῆι

κοινῆι: καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ

κοινοβουλευταί

κοινοβουλευτής

κοινοβούλιον

κοινόβουλος

κοινοδικαστήριον

κοινοδίκιον

κοινοδίκιον, τό

κοινοί, νόµοι

κοινόν

κοινὸν

κοινὸν (of συνγενεῖς)

κοινὸν (ἀργύριον)

κοινὸν (Ἀσίας, ἐν Περγἀµῳ, ἐν Σµύρνῃ, Συρίας, Κιλικίας, Φοινείκης ἐν 
Ἀντιοχείᾳ)

κοινὸν (Βοιωτῶν)

κοινὸν (Γαλατῶν)

κοινὸν (Θεσσαλῶν)

κοινὸν (Ἰώνων)

κοινὸν (Κυπρίων)

κοινὸν (Μακεδόνων)

κοινὸν (Περραιβῶν)

κοινὸν (Σεειηνῶν)

κοινὸν (τῆς Ἀσίας)

κοινὸν (τοῦ Ὑργαλέων πεδίου)

κοινὸν (τῶν Γαλατῶν)

κοινὸν (τῶν Θρᾳκῶν)

κοινὸν (τῶν Λυκίων)

κοινὸν (τῶν Μακεδόνων)

κοινὸν (τῶν περὶ τὸν Ἀπόλλωνα, τὰς Μούσας καὶ Διόνυσον τεχνιτῶν)

κοινόν Αἰτωλῶν

 396



κοινόν Ἀµίων

κοινόν Ἀµφικτιόνων/Ἀνφικτιόνων

κοινόν Ἀραγουηνῶν

Κοινόν Ἀσίας ἐν Κυζίκῳ

κοινόν Ἀχαιῶν

κοινόν Βοιωτῶν

Κοινόν Ἑξάπολις

κοινόν Θεσσαλῶν

κοινόν Ἰώνων

κοινόν Καρῶν

κοινόν Κρηταιέων

κοινόν Μαγνήτων

κοινόν Μυσῶν

κοινόν Νησιωτῶν

κοινόν οἰκούντων Ῥαµνοῦντι

κοινόν Πετθαλοῦν

κοινόν Σιδωνίων

κοινὸν συνέδριον τῆς Ἀσίας

κοινόν τῆς Ἑλλάδος

κοινόν τῶν Ἀµίων

κοινόν τῶν ἀρχιφύλων

κοινόν τῶν Θεσσαλῶν

κοινόν τῶν Κυπρίων

κοινόν τῶν Λυκίων

κοινὸν τῶν νησιώτης

κοινὸν τῶν οἰκέω Ῥαµνοῦντι

κοινόν τῶν πόλεων

κοινόν τῶν πόλις

κοινὸν τῶν χαλκεύς

κοινόν τῶν Χρυσαορέων

κοινόν, (Αἰτωλῶν)

κοινόν, (Ἀκαρνάνων)

κοινόν, (Ἀτεράργων, Βαλαειτῶν)

κοινόν, (Βοιωτῶν)

κοινόν, (Δασσαρητίων)

κοινόν, (Δοστονέων)

κοινόν, (Ἠπειρωτῶν)

κοινόν, (Κρηταιέων)

κοινόν, (Μολοσσῶν)

κοινόν, (Ὀρεστῶν)

κοινόν, (τῶν Ἰώνων)

κοινόν, (τῶν κωµήτων)

κοινόν, (τῶν Μακεδόνων)

κοινόν, τό

κοινόν, τό (Achaian)

κοινόν, τό (Dionysiac technitai)

κοινόν, τό (of Libya Superior)

κοινόν, τό (τῆς) Ἀσίας

κοινόν, τό (τῶν θιασωτῶν)

κοινόν, τό (τῶν Μακεδόνων)
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κοινόν, τό (τῶν Πρασαιβῶν)

κοινόν, τό (τῶν τεχνιτῶν)

κοινόν, τό (τῶν) Κυπρίων

κοινόν, τό (τῶν) Λεσβίων

κοινόν, τό (τῶν) Νησιωτῶν

κοινόν, τό Αἰρησίων

κοινόν, τό ἀλειφοµένων

κοινόν, τό Ἀµφικτιόνων

κοινόν, τό Ἀµφικτυόνων

κοινόν, τό Ἀσίας

κοινόν, τό Ἀτταλιστῶν

κοινόν, τό Ἀχαιῶν

κοινόν, τό Βαρκοκωµητῶν

κοινόν, τό Βειθυνίας

κοινόν, τό Βοιωτῶν

κοινόν, τό βουκόλων

κοινόν, τό Δεκαπόλεος

κοινόν, τό ἐκ τῶν τοῦ κοινοῦ

κοινόν, τό Ἐλευθερολακώνων

κοινόν, τό ἐν Βιθυνίᾳ Ἐλλήνων

κοινόν, τό ἐν Ἰσθµῷ καὶ Νεµέᾳ τεχνιτῶν

κοινόν, τό ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλήνων

κοινόν, τό ἐπὶ τῆς Ἀσίας/ἐν τῇ Βιθυνίᾳ Ἑλλήνων

κοινόν, τό Θεσσαλῶν

κοινόν, τό Θηραίων

κοινόν, τό θιασιτῶν

κοινόν, τό θιασωτῶν

κοινόν, τό Θρακῶν ἐπαρχείας

κοινόν, τό Θρᾳκῶν ἐπαρχείας

κοινόν, τό Ἰώνων

κοινόν, τό Κελιµαρέων

κοινόν, τό κινακων

κοινόν, τό Κινάκων

κοινόν, τό Κολονέων

κοινόν, τό Κρηταιέων

κοινόν, τό Κρητῶν

κοινόν, τό Κυπρίων

κοινόν, τό Κωµητῶν

κοινόν, τό Λαοδικέων

κοινόν, τό Λαπαθιασταί

κοινόν, τό Λευκοιδέων

κοινόν, τό Λοκρῶν

κοινόν, τό Λυκίων

κοινόν, τό Λωνδέων

κοινόν, τό Λωνδέων καὶ Κολωνέων

κοινόν, τό Μακεδονίας

κοινόν, τό Μακεδόνων

κοινόν, τό Μολοσσῶν

κοινόν, τό Μονοφιλιακῶν

κοινόν, τό Μοψειατᾶν
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κοινόν, τό Μοψείουν

κοινόν, τό νησιωτῶν

κοινόν, τό Ὀρείων

κοινόν, τό Ὀρεστῶν

κοινόν, τό περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν

κοινόν, τό περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἀπ᾽ Ἰωνίας καὶ 
Ἑλλησπόντου

κοινόν, τό Περνιτῶν

κοινόν, τό Πετθαλοῦν

κοινόν, τό Πισητῶν

κοινόν, τό Πιστιανῶν

κοινόν, τό Πισυητῶν καὶ Πλαδασσέων

κοινόν, τό πόλεων

κοινόν, τό πόλεως

κοινόν, τό Πρασαιβῶν

κοινόν, τό Πυθοιαστῶν

κοινόν, τό Πυσυητῶν (vel. sim.)

κοινόν, τό Σαµοθραικιαστᾶν

κοινόν, τό Σιδωνίων

κοινόν, τό συναγοµένων ἡρωϊστῶν

κοινόν, τό συναγωνιστῶν

κοινόν, τό τᾶν συστρατευσαµένων

κοινόν, τό Ταρµιανῶν

κοινόν, τό τεχνιτῶν

κοινόν, τό τῆς κώµης

κοινόν, τό τῆς τριακάδος

κοινόν, τό τῆς τρισκαιδεκαπόλιδος

κοινόν, τό τοῦ ἀνδρείου τῶν συγγενῶν

κοινόν, τό Τυρίων Ἡρακλειστῶν ἐµπόρων καὶ ναυκλήρων

κοινόν, τό τῶν Αἰτωλῶν

κοινόν, τό τῶν Ἀκαρνάνων

κοινόν, τό τῶν ἁλιέων

κοινόν, τό τῶν Ἀτταλιστῶν

κοινόν, τό τῶν Ἀφροδισιαστῶν

κοινόν, τό τῶν Βαλαειτῶν

κοινόν, τό τῶν Βυλλιόνων

κοινόν, τό τῶν Δωριέων

κοινόν, τό τῶν Ἑλλήνων (ἀπὸ τῆς Ἀσίας)

κοινόν, τό τῶν Ἑλλήνων (ἐν Βειθυνίᾳ)

κοινόν, τό τῶν ἐν Σύµαι κατοικούντων

κοινόν, τό τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλήνων

κοινόν, τό τῶν Εὐβοέων

κοινόν, τό τῶν θιασωτῶν

κοινόν, τό τῶν Ἰώνων, τῆς Ἰωνίας

κοινόν, τό τῶν Κυπρίων

κοινόν, τό τῶν Μαγνήτων

κοινόν, τό τῶν µελανηφόρων

κοινόν, τό τῶν νέων Ἡρακλεωτῶν

κοινόν, τό τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν

κοινόν, τό τῶν πόλεων
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κοινόν, τό τῶν σιδηροχαλκέων

κοινόν, τό τῶν Φαρκαδονίων

κοινόν, τό Φαµείας

κοινόν, τό Φωκέων

κοινόν, τό χαλκέων

κοινόν, τό Χρυσαορέων

κοινόν, τό: Ἀχαιῶν

κοινόν, τό: Βοιωτῶν

κοινόν, τό: Γελεόντων

κοινόν, τό: Ἑλλήνων

κοινόν, τό: ἐν Πόντῳ πολέων

κοινόν, τό: Λακεδαιµονίων

κοινόν, τό: Λυκίων

κοινόν, τό: Πενταπόλεως/Ἑξαπόλεως

κοινόν, τό: Πόντου

κοινόν, τό: Ὑδαέων

κοινόν, τῶν Αἰτωλῶν

κοινόν, τῶν Ἀκαρνάνων

κοινόν, τῶν Ἀπειρωτᾶν

κοινόν, τῶν Ἀρκάδων

κοινόν, τῶν Ἀχαιῶν

κοινόν, τῶν Βοιωτῶν

κοινόν, τῶν ἐν Κύπρωι τασσοµένων Θραικῶν

κοινόν, τῶν Ἠπειρωτῶν

κοινόν, τῶν Θεσσαλῶν

κοινόν, τῶν Κρηταιέων

κοινόν, τῶν Λακεδαιµονίων

κοινόν, τῶν Μολοσσῶν

κοινόν, τῶν Νησιωτῶν

κοινόν, τῶν συναγωνιστῶν

κοινόν, τῶν τεχνιτῶν

κοινόν, τῶν Φωκέων

κοινόν, τῶν Χαλκιδέων

κοινόν,τό

κοινόν,τό τῶν Αἰτωλῶν

κοινόν,τό τῶν Γαλατῶν

κοινόν,τό τῶν Ἰώνων

κοινόν,τό τῶν Κρηταιέων

κοινόν,τό τῶν Λεσβίων

κοινόν,τό τῶν Μακεδόνων

κοινόν,τό τῶν Νησιωτῶν

κοινόν: Ἑξαπόλεως

κοινόν: θιασιτῶν

κοινόν: Ἰώνων

κοινόν: κοινὸν Ἀσίας

κοινόν: κοινὸν Κινακων

κοινόν: κοινὸν Λυκίων

κοινόν: Κρηταιέων

κοινόν: Κυπρίων

κοινόν: Λεσβίων
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κοινόν: Λυκίων

κοινόν: Μακελλίνων

κοινόν: Μακελλίνων τὸ κοινόν

κοινόν: Μυρρινοσίων

κοινόν: Νησιωτῶν

κοινόν: τεχνιτῶν

κοινόν: τῆς Ἀσίας

κοινόν: τὸ ἐν Δήλῳ κοινὸν Βηρυτίων Ποσειδωνιαστῶν ἐµπόρων καὶ 
ναυκλήρων καὶ ἐγδοχέων

κοινόν: τῶν Αἰτωλῶν

κοινόν: τῶν Εἰδωλείων

κοινόν: τῶν ἐν (province) Ἑλλήνων

κοινόν: τῶν ἐν Σύµαι κατοικεύντων

κοινόν: τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλήνων

κοινόν: τῶν Θεσσαλῶν

κοινόν: τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνος

κοινόν: τῶν Ἰώνων

κοινόν: τῶν Κυτατταρινίων

κοινόν: τῶν λατόµων

κοινόν: τῶν Μαγνήτων

κοινόν: τῶν Νησιωτῶν

κοινόν: τῶν Πετρίνων

κοινόν: τῶν Σιδαρείων

κοινόν: τῶν Σιδωνίων

κοινόν: τῶν Σχερίνων

κοινόν: τῶν τεχνιτῶν

κοινόν: τῶν Τυρίων Ἡρακλειστῶν ἐµπόρων καὶ ναυκλήρων

κοινόν: τῶν χαλκέων

κοινόν: ὑπωχετίων

κοινόν: Φρικυλαδῶν κ.

κοινόν: Φρυγίας

κοινόν: Φρυγῶν

κοινόν: Χερσονασίων

κοινονέω

κοινοξενοδόκος

κοινοποιέοµαι

κοινός

κοινός (ἀγών)

κοινός (γυµνάσιον)

κοινός (εὐεργέται)

κοινός (κατὰ κοινόν)

κοινός (κοινὸν Λυκίων)

κοινός (ξενοδόκος)

κοινός (οἶκος)

κοινός (ποταµός)

κοινός (πρόσοδοι)

κοινός (τόπος)

κοινός (χρήµατα)

κοινός ἀγορά

κοινός ἀγών
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κοινός ἀγὼν τῶν Θρᾳκῶν

κοινός ἀπὸ κοινοῦ

κοινός ἄρχοντες τοῦ ἔθνους, ἄρχων

κοινός ἀσφάλεια

κοινός βίος

κοινός βουλή

κοινός γείτων

κοινός γνώµη

κοινός δαµιοργός

κοινός διάφορον

κοινός δικαστήριον

κοινός διοίκησις

κοινός δόγµα

κοινός ἐκ τοῦ κοινοῦ

κοινός ἐκ τῶν κοινῶν κόπων

κοινός ἐκ τῶν τοῦ κοινοῦ

κοινός ἐκκλησία

κοινός ἔπαινος

κοινός ἑστία

κοινός εὐεργέται

κοινός εὐεργέται (τῶν Ἑλλήνων)

κοινός εὐεργέτης

κοινός θάνατος

κοινός θυσία

κοινός Κ. Ἀσίας ἀγῶνες

κοινός κατὰ κοινόν

κοινός κοινὰ ποιέω

κοινός κοινῇ καὶ ἰδίᾳ

κοινός κόποι

κοινός κόπος

κοινός Λυκίων (or κοινὰ)

κοινός µοίρη

κοινός νόµος

κοινός νύπτρον

κοινός ξενοδόκος

κοινός ὅρια, χώρα

κοινός πόθοδος

κοινός πολείτης

κοινός πολέµιοι

κοινός πολέµιος

κοινός πόλεµος

κοινός πότοδος

κοινός πράγµατα

κοινός πρόνοια

κοινός πρόσοδος

κοινός συµµαχία

κοινός συνέδριον

κοινός συνέδριον (τῆς Ἑλλάδος)

κοινός συνθήκη τᾶς κώµας

κοινός σωτήρ
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κοινός σωτῆρες καὶ εὐεργέται

κοινός σωτηρία

κοινός τὰ κοινὰ τῆς ἱερᾶς γερουσίας

κοινός ταµίας

κοινός τῆς Ἀσείας ἀγὼν ἀτέλειος

κοινός χρήµατα

κοινός χώρα

κοινός χῶραι

κοινός: ἀγαθὰ τὰ γεγενηµένα τοῖς Ἕλλησιν

κοινός: βιότου τέλος

κοινός: γέαι

κοινός: εἰρήνη

κοινός: ἐν κοινῶι

κοινός: ἐπὶ τῷ κοινῷ καὶ ἰδίῳ ἀγαθῷ

κοινός: ἐργασία

κοινός: ἔργον

κοινός: ἑστία

κοινός: εὐεργέται

κοινός: εὐεργέτης

κοινός: ἱστορία

κοινός: κατὰ κοινόν

κοινός: κοινὰ Λυκίων

κοινός: κοινοὶ ἄρχοντες

κοινός: κόπος

κοινός: Λυκίων

κοινός: µάθηµα

κοινός: Παφλαγονίας

κοινός: πολεµίοι

κοινός: πολέµιος

κοινός: πόλεως ἑστία

κοινός: πορθµίς

κοινός: πράξεις

κοινός: συνέδριον

κοινός: σύνοδος

κοινός: σωτήρ

κοινός: τόπος

κοινός: ὠφέλεια

κοινοσώστης

κοινόω

κοινωνέω

κοινωνέω: αἱ πόλεις αἱ κοινωνοῦσαι

κοινωνία

κοινωνία (τῆς λύπης)

κοινωνία: τῶν λινῶν καὶ τοῦ σπέρµατος

κοινωνία: τῶν λίνων καὶ τοῦ σπέρµατος

κοινωνικός

κοινωνοί

κοινωνός

κοινωνός (κ. κατὰ τόπον)

κοινῶς
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κοινωφελης (κοινωφελέστατος)

κοιρανίη

κοίρανος

κοίτη

κοιτίς

κοῖτον, ποιεῖσθαι

κοῖτος

κοιτών

κοιτών (ἐπὶ τοῦ κ.)

κοιτών (ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος)

κοιτών (ὁ ἐπὶ τοῦ--τοῦ Σεβαστοῦ)

κοιτών ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος

κοιτών ὁ ἐπὶ κοιτῶνος

κοιτωνάριον

κοιτωνίτης

κοιτῶνος, ἐπί

κοκκηρά (Νεικαηνή)

κόκκινος

κόκκος

κοκύαι, οἱ

κοκυός

κολάζω

κολακεύω

κολακρέτης

κολαπτήρ

κολαπτός

κολάπτω

κολάπτω: δόγµα κολάψαντες

κολάπτω: κολάπτειν εἰς χάλκωµα

κόλασις

κολέω

κόλιξ

κόλλα

κολλάω

κολλήγας

κολλήγιον

κολλῆγος

κολλητίων

κολλητίωνες

κολλητός

κολλιβερτος (collibertus)

κόλλοβον

κόλλοβον: κακὰ κόλλοβα

κόλλυβας

κολλυβιστής

κόλλυβον

κόλλυβος

κόλλυβος: χαλκοῦς

κολοβάφινος

κολόβιον (δελµατικόν)
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κολοβόω

κολοκύνθη

κολόµνα

κόλον

κόλον ἀναχώρι, κόλε, τὸ θῖον σε διόκει

κόλον θεὸς κελεύει µὴ κύειν κόλον πόνους

κολονεία

κόλος

κολοσός

κολοσσιαῖος

κολοσσιαῖος εἰκών

κολοσσιαῖος: εἰκὼν κολοσσιαία

κολοσσιαῖος: χαλκῆ κολοσσιαία

κολοσσικός (εἰκὼν χαλκῆ κολοσσική)

κολοσσικός εἰκών

κολοσσικός: κολοσσικὴ χαλκῆ εἰκών

κολοσσικός: κολοσσικὴ χρυσῆ εἰκών

κολοσσός

κολουάς

κόλουσις

κολούω

κόλπος

κόλπος µέλας

κόλυθρον

κολυµβήθρα

κόλυµβος

κολυµφαῖον

κολών

κόλων

κολων(ε)ία

κολων(ε)ία (βουλευτικός)

κολωνεία

κολωνείτης

κολωνήα

κολωνία

κολῶνοι

κολωνός

Κοµ(µ)όδεια, τά

κοµάκτωρ

κοµατεύω

κοµατοτραφέω

κοµβίον

κόµβιον

κόµβος

κόµες̄

κοµέτιον

κόµη

κόµη (= κώµη)

κόµης

κόµης (κόµης πρώτου βαθµοῦ)
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κόµης (τῆς Αἵω)

κόµης θείων πριβάτων

κόµης θείων πριουάτων

κόµης κύριος

κόµης λαργιτιώνων

κόµης µεγαλοπρεπέστατος

κόµης πόλεως Χάλκιδος

κόµης πρώτου βαθµοῦ

κόµης τῶν λαργιτιόνων, ἁπανταχοῦ θείων λαργιτιόνων, (τῶν) 
πριβάτων

κόµης: θίων λαργιτιώνων

κόµης: κονδώµενος

κόµης: λαµπρότατος

κόµης: µεγαλοπρεπέστατος

κόµης: πριουᾶτος

κόµησις

κοµήτισσα

κοµιδά

κοµιδή

κοµιδῇ

κοµίδη

κοµίζοµαι

κοµίζοµαι πατρίδα

κοµίζοµαι τὴν πατρίδα

κοµίζοµαι τὸ ἄστυ

κοµίζοµαι χάριν

κοµίζω

κοµίζω νέκυν

κοµίζω σκῦλα

κοµίζω/κοµίζοµαι

κοµίζω/κοµίζοµαι: κοµίζοµαι τὴν δηµοκρατίαν

κοµίζω/κοµίζοµαι: κοµισάµενον τὴν πάτριον δηµοκρατίαν

κοµίζω/οµαι

κοµίζω/οµαι κοµίζοµαι τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν δηµοκρατίαν

κοµµενταρήσιος

κοµµεντάριον

κοµµέρκια (βασιλικά)

κοµµερκιάριος

κοµµερκιάριος, γενικός

κοµµεταρήσιος

Κοµµόδεια, τά

Κοµµόδεια, τά (Ἁδριανὰ Ὀλύµπια)

Κοµµοδεῖον, ἐν Καισαρείᾳ πρὸς τῷ Ἀργ.

Κοµόδεια, τά

Κοµόδειος (ἀγών)

κοµονητούριον

κόµπετος

κοµπλεύσιµος

κοµπλευτήρ

κόµπος
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Κοµύρια, τά

κοµψός

κονβενταρχέω

κονβέντος

κονγυλοπλυτής

κόνδαξ

κονδῖτον

κόνδυ

κονδυλωτός

κονεάτης

κονέται συµπόσιον τῶν κονετῶν

κονία

κονιάζω

κονίαµα

κονίασις

κονιάτης

κονιάω

κόνιµα

κονιοκαύστης

κονιορτός

κόνις

κόνις (ἐν κονίασιν)

κόνις (κουφή)

κόνις ὀλίγη

κονιστήριον

κονκυλευτής

κοννολῆνγος

κόννος

κονσιλιάριος

κονσιστώριον

κοντοκυνηγέσιον

κοντοπαίκτης

κοντός

κόντος

κοντροκυνηγέσιον

κοντροκυνήγις

κόνχη

κονχυλεύς

κονχυλευτής

κονχυλιαβάφος

κονχυλιοβάφος

κονχύλιον

κονχυλοπλυτής

κονχυλοπλύτης

κοπάδιον

κοπή

κοπιάζω

κοπιάτης

κοπιάω

κοπιδερµός
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κοπίδερµος

κοπίς

κόπος

κόπος (ἐκ τῶν ἰδίων κ.)

κόπος (ἐκ τῶν ἰδίων κόπων)

κόπος (ἐκ τῶν κοινῶν κόπων)

κόπος ἐκ (τῶν) κοινῶν κόπων

κόπος ἐκ τῶν κοινῶν κόπων

κόπος: ἐκ τῶν ἐκείνου κόπων

κόπος: ἐκ τῶν κοινῶν κόπων

κόπος: ἐξ ἰδίων κόπων γεωργικῶν

κοπόω

κοπρέω

κοπρίον

κοπρολόγοι

κόπρος

κοπρών

κόπτω

κόπτω: νοµίσµατα

κορ

κόρα

κόραι (of eyes)

κορακῖνος

κοράκιον

κορακόω

κοράλλιον

κόραξ

κοράσι(ο)ν

κορασίδιον

κοράσιν

κοράσιον

κοράσιον δουλικόν

κορδακιστής

κορδύς

Κόρεια, τά

κορέννυµι

κόρϝος

κόρη

κόρη (τραγῳδός)

κόρη/κόρα

κορθίλη

κορίδιον

κορίδιον, τό

κορίδιος

κοριθιόργης

κορικός

κορικός ἀνήρ

κορικὸς ἀνήρ

Κορίνθιος

κορινθιουργός
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κορινθοειδής

κόρις

κορµέω

κορµίω

κόρµος

Κορνήλια, τά

Κορνήλιος νόµος

κορνικλάριος

κοροράτωρ

κόρος

κορτίνα

κορυθήκη

κόρυς

κορύσσω

κορυφαῖον

κορυφαῖος

κορυφή

κορυφή ἐνκεφάλου

κορυφήα

κορχυρέα

κοσµεύς

κοσµεύω

κοσµέω

κόσµεω

κοσµέω πάσης ἀρετῆς κεκοσµηµένη

κοσµέω: οἱ κόσµοι οἱ ἑκατερῆ κοσµίοντες

κοσµέω: πάσῃ ἀρετῇ κεκοσµηµένη

κόσµηµα

κόσµησις

κόσµησις τοῦ ἀγάλµατος καὶ τοῦ ἱεροῦ

κοσµητεία

κοσµητεύω

κοσµητήρ

κοσµητής

κοσµήτωρ

κοσµήτωρ (κ. κόσµου)

κόσµια, τά

κοσµικός

κοσµικός: τὰ κοσµικά

κόσµιον, τό

κοσµιόντες, οἱ

κόσµιος

κοσµιότης

κοσµιόω

κοσµίω

κοσµίων

κοσµίως

κοσµιώτατα

κοσµιωτάτη

κοσµιώτατος
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κοσµιώτερον

κόσµοι, οἱ

κοσµοκράτωρ

κοσµόπολις

κόσµος

κόσµος (office)

κόσµος (ἀπέθανεν τὸ τρίτον τοῦ κόσµου)

κόσµος (ἐπὶ κόσµων)

κόσµος (ἱαροργός, ξένιος)

κόσµος (ἱαροργός)

κόσµος (πάσης ἀρετῆς)

κόσµος ἁγεµὼν τοῦ παντὸς κόσµου

κόσµος ἀπέθανεν τὸ τρίτον τοῦ κόσµου

κόσµος ἀριστεῖος

κόσµος δεσπότης τοῦ κόσµου

κόσµος ἐπιστάς

κόσµος ἱαροργός

κόσµος κόσµον ἔσωσε

κόσµος κόσµῳ πεφιληµένος

κόσµος µετέρχοµαι εἰς τὸν ἀέναον κόσµον

κόσµος ξένιος

κόσµος σὺν παντὶ τῷ κόσµῳ

κόσµος σωτὴρ τοῦ κόσµου

κόσµος τῆς Ἰωνίας

κόσµος: αἰθέριος

κόσµος: ἄκοσµος

κόσµος: βαστάζοντες τὸν χρύσεον κόσµον

κόσµος: δηµιουργέω τὸν κόσµον

κόσµος: ἐπίδαµοι τῶν κόσµων

κόσµος: εὐεργέτης τοῦ κόσµου

κόσµος: µετασκευάζω τὸν κόσµον

κόσµος: ποιητής τοῦ κόσµου

κόσµος: σωτὴρ καὶ εὐεργέτης τοῦ σύµπαντος κόσµου

κόσµος: σωτὴρ τοῦ κόσµου

κοσµοφόρος

κοσµοφυλακέω

κοσµοφύλαξ

κόστος

κοτιά

κότινος

κότον

κοτταβίσκος

κόττουφος

κοτύλα

κοτύλη

κοτύλη ἐλαίου

κοτυλίζω

κοτύλιον

κοτυλίστης

κοτύλλα
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κότυλον

κότυλος

κουαίστωρ

κουαττόρουιρ

κουβικουλαρία

κουβικουλάριος

κουεστόριος

κούκιον

κούκκουµα

κουκουλάρι(ο)ς

κουκουλάρις

κουκούµης

κούκουµος

κουλύω

κούµαρχος

κουµµερκηάριος

κούπα

κούρα

κουράτορ

κουράτορ (πλοίων)

κουρατορεύω

κουράτωρ

κουράτωρ (βασιλικὸς--Τζου⟨ρου⟩λοῦ)

κουράτωρ (γενικὸς--τῶν προσηκόντων πραγµάτων Πλακιδίᾳ)

κουράτωρ /κουρατεύων

κουράτωρ domus Marinae

κουρεύς

κουρεύς ἀρχίτεχνος κουρέων

κουρή

κούρη

κούρη: ἡδύλογος

κουρῆτες

κουριδία

κουρίδιος

κουρίζω

κουρικός

κουρικός τεχνὴ κουρική

κουρικός: κουρικὴ τέχνη

κουρίοσοι, οἱ

κουρίων

κουρίων µέγιστος

κουροπαλάτης

κούρος

κοῦρος

κουρόω

κούρσωρ

κουστοδία

κουφίζω

κοῦφος

κοῦφός
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κουφός γαῖα

κουφός κόνις

κουφός λίθος

κοῦφος: κούφη γαῖα

κουφότατα

κουφότερος

κοφινός

κόφινος

κόχλος

κόχλος (ναυτικός)

κοχύζω

κρ(ε)ιθή

κρ(ε)ιθόπυρος

κρ(ε)ίνω

κρα

κραβάτιον

κράβατος

κράδεσµον

κραδία

κραδίη

κραιπάλη

κρακουκρε

κρᾶµα

κράµβη

κραµβιτάριος

κράνα

κραναός

κράνιον

κράνος

κράς

κρᾶτα

κραταιός

κραταιός (µοῖρα)

κραταιός µοῖρα

κραταιότατος

κρατεός

κρατερός

κρατερόφρων

κρατερώτατον

κρατεύω

κρατέω

κρατέω δόρατι κρατέω

κρατέω ἵνα τὸ ἔνκυον κρατήσῃ

κρατέω κράτει

κρατέω οἱ κρατοῦντες

κρατέω πόλεις ὅσων Ἀθηναῖοι κρατοῦσι

κρατέω χώρας

κρατήρ

κρατήρ (ἀργύρεος)

κρατήριον
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κρατησιµάχος

κράτησις

κράτιστα, τά

κρατίστη

κράτιστος

κράτιστος (ἀνήρ)

κράτιστος (ἀρχιατρός)

κράτιστος (βουλά)

κράτιστος (βουλή)

κράτιστος (βούλη)

κράτιστος (δηµιουργός)

κράτιστος (ἐπιστράτηγος)

κράτιστος (Σαρδιανοί)

κράτιστος (ὑπατικός)

κράτιστος ἀθύπατος

κράτιστος ἀνθύπατος

κράτιστος βουλή

κράτιστος ἐπίτροπος

κράτιστος πρειµιπειλάρις

κράτιστος τὰ κράτιστα

κράτιστος φυλή

κράτιστος: ἀνθύπατος

κράτιστος: βουλή

κράτιστος: δουκηνάριος

κράτιστος: ἐπίτροποι

κράτιστος: παροδείτης

κράτιστος: τὰ κράτιστα

κράτιστος/κρατίστη

κράτιστος/κρατίστη: ἆθλα κράτιστ’ ἀρετᾶς

κράτιστος/κρατίστη: ἀνθύπατος

κράτος

κράτος ἀδιάλειπτον

κράτος εἰς αἰῶνα τὸ κράτος τῶν κυρίων

κρατύνω

κρατύς

κραυγή

κρεάγρα

κρεαδοσία

κρεαδοτέω

κρέας

κρέας (κρᾶ ?)

κρέας (ὠµόν)

κρέας µερὶς τῶν κρεῶν

κρειθή

κρειµνός

κρείττων

κρεµαστήριος

κρεµαστός

κρέµαστος

κρε̄µ́ατα, τά
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κρεµάω

κρέµοµαι

κρεοπώλιον

κρεοφυλακικός

κρεοφύλαξ

κρεωπώλιον

κρήδεµνον

κρήδεσµον

κρήδηµνον

κρήµατα

κρηµνοβατέω

κρῆµνον

κρῆµνος

κρήνα

κρηναῖος

κρήνη

κρήνη (κράνα)

κρήνη ἐπιµελητὴς τῶν κρηνῶν

κρηνίον

κρηνίς

κρηνοφύλαξ

κρηπείδωµα

κρηπίδωµα

κρηπίς

κρηστήριον

Κρητάρχας

Κρητάρχης

κρητήρ

κριθαί

κριθάριον

κριθείς

κριθή

κρίθινος

κριθοπώλης

κριθοχύτης

κρίκος

κρίµα

κρῖµα

κρῖµα κατὰ κρῖµα Καίσαρος

κρίµα, τό

κρίµνηµι

κρίµνον

κρίνοµαι

κρίνον

κριντήρ

κρίνω

κρίνω (κρίνοµαι ψήφωι)

κρίνω (ὀµνύντα κρίνειν)

κρίνω κεκριµένος ἐν τῇ πρὸς Ῥωµαίους φιλίαι

κρίνω κεκριµένος χῶρος
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κρίνω οἱ κατ᾽ ἄνδρα κεκριµένοι ἐν τῆι πρὸς Ῥωµαίους φιλίαι

κρίνω/κρείνω

κρίνω/οµαι

κρίνω/οµαι ἐν τοῖς ... κριθείς

κριός

κρίσις

κρίσις (Νηρηίδων)

κρίσις διεξάγω κρίσιν

κρίσις Κλαυδιανὴ κρίσις

κρίσις: εἰς κρίσιν ἄγω

κρίσις: Κλαυδιανή

κρίσις: Σεβαστή

κρίσσουν

κριτάς

κριτεύω

κριτήριον

κριτήριον (θανατηφόρον)

κριτήριον ἐν τοῖς κριτηρίοις

κριτήριον: κ. λαµβάνειν

κριτήρισν

κριτής

κριτικά, τά

κριτός

κριτός/κριτή

Κροίσειος

κροκάλη

κρόκη

κροκοδιλοπάρδαλις

κροκόδιλος

κροκόδιλος (χερσαῖος)

κροκοια

κροκοπώλης

κρόκος

κροκόττας

κροκύς

κροκώδης

κροκωτός

κρόµµυον

κρόµοιον (= κρόµµυον)

Κρόνια, τά

Κρονικά, τά

κροταλίστρια

κρόταφος

κροτέω

κρουνός

κρούσται

κρούω

κρυερός

κρυπτοί, οἱ

κρυπτός
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κρύπτος

κρυπτός τὰ κρυπτά µου ἔργα

κρύπτω

κρύπτω (τῶι κρύποντι)

κρυφαία

κρυφαῖος (ψῆφος)

κρυφαῖος ψῆφος

κρύφιος

κρύψις

κρῴζω

κσενεία δίκα

κσένος

κτάοµαι

κτάοµαι ζῶν κτῶ

κτάοµαι κέκτηµαι

κτᾶσις

κτάω

κτάω/κτάοµαι

κτάω/κτάοµαι κτῶ χρῶ

κτάω/κτάοµαι οἱ κεκτηµένοι

κτέανα

κτέανον

κτέαρ

κτείνω

κτείς

κτενωτός

κτέρας

κτερεΐζω

κτερίζω

κτῆµα

κτῆµα: αἰτήσιµα κτήµατα

κτῆµα: µέγα καὶ τείµιον

κτήµατα, τά

κτηµατώνης

κτήνη, τά

κτῆνος

κτῆνος, τό

κτήσιος

κτῆσις

κτῆσις (ἐν κτήσει)

κτῆσις (ἐξ ἀρχῆς)

κτῆσις ἔγγειος

κτῆσις ἐξ ἀρχῆς κτῆσις

κτῆσις ἐπὶ χρήσει καὶ κτήσει

κτῆσις: ἐπὶ κτήσει

κτητικός

κτητικός: σώµατα κτητικά

κτήτωρ

κτήτωρ (κτήτορες κωµῶν)

κτήτωρ: κ. τῆς κώµης
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κτίζω

κτίζω/κτίζοµαι

κτῖµα

κτίσις

κτίσις (δευτέρα)

κτίσις: δευτέρα κ. τῆς πόλεως

κτίσµα

κτῖσµα

κτίσµα, τό

κτισµός

κτίστας

κτίστας (τᾶς πόλιος)

κτιστήρ

κτίστης

κτίστης (Hadrian, of Argos)

κτίστης (or -ας)

κτίστης (or -ας) (τᾶς πόλιος)

κτίστης (or -ας) (τῆς πατρίδος)

κτίστης (δεύτερος)

κτίστης (ὁ ἴδιος σωτὴρ καὶ--)

κτίστης (τῆς πόλεως)

κτίστης δεύτερος

κτίστης δεύτερος, νέος

κτίστης ἴδιος κτίστης

κτίστης νέος

κτίστης τῆς οἰκουµένης

κτίστης τῆς πόλεως

κτίστης τοῦ κόσµου

κτίστης: νέος κτίστης

κτίστης: τροφεὺς καὶ κ. τῆς κολωνείας

κτιστικός (γένος)

κτίστις

κτίστωρ

κτοίνα

κτοῖνα

κυάθ(ε)ιον

κυάθιον

κυάθιον, τό

κύαθος

κυαιστώρ

κυαίστωρ

κυαµεύω

κυαµιαῖος

κύαµος

κυανός

κύανος

κυανοῦς

κυβάδα

κυβάδε

κύβδα
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κυβέδα

κυβερνάτας

κυβερνάω

κυβερνήτης

κύβος

κυδάεις

κυδαίνω

κυδάλιµος

κυδήεις

κύδιµος

κύδιστος

κύδιστος: πιστὴ κυδίστη

κύδοιµος

κῦδος

κυδρός

κυδωνιᾶς

κυδώνιον

κυέω

Κύζικον

κύθος

κύθρα

κύθρος

κυινδεκέµβηρ

κυκλεύοντες, οἱ

κυκλεύω

κυκλέω

κύκλια τᾶι πυρρίχαι

κυκλικός (χορός)

κύκλιος

κύκλιος (αὐλητής)

κύκλιος (χοραγὸς κυκλίων)

κύκλιος ἀγὼν τῶν κυκλίων χορῶν

κύκλιος κύκλιος χορός

κύκλιος χορός

κύκλιος: πυρρίχα

κύκλιος: χορός

κυκλίσκος

κυκλόθεν

κύκλος

κύκλος (θερινὸς /χειµερινὸς τροπικός, ἰσηµερινός)

κύκλος (οἱ κύκλῳ κατὰ τὸν νόµον)

κύκλος φέρω ἐν κύκλῳ ὄνοµα

κύκλος: κ. καµάτων

κύκλος: τὰ κύκλῳ

κυκλόω

κυκλωπεύς

κυλίκιον

κύλινδρος

κύλιξ

κύλιξ: δυσβουλίᾳ κύλικος
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κύλις

κυλίφακτος

κυλίφακτος (ad SEG XXXII 1016)

κυλίχνιον

κυλιχνίς

κυλλός

Κυλόνειος

κυλυρικός

κύµα

κῦµα

κυµατιαῖος (λίθος)

κυµάτιον

κυµβία

κυµβίον

κύµβιον

κύµβος

κύµεσις

κυµητήρι(ο)ν

κυµητήριον

κυµινᾶς

κύµινον

κυµοτόκος

κυναγέτας

κυναγέτης

κυναγός

κυνάριον

κυνέα

κυνηγέσια

κυνηγεσία, ἡ

κυνηγέσια, τά

κυνηγέσιον

κυνηγέτης

Κυνηγετικεῖα, τά

κυνηγέω

κυνήγιον

κυνηγοί

κυνηγός

κυνία

κυνικός

κυνοβοσκός

κύνων

κυνωτός

κυπαρισσίνος

κύπελλον

κύπελλον ζωῆς

κυπερνήτης

κύπρος

κύρ

κυρ(ε)ία

κυρ(ί)α
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κυρ(ί)α (ἡ κύρα)

κυρ(ί)α (ἡ κυρία πατρίς)

κυρ(ί)α, ἡ

κύρ(ι)ος

κύρ(ι)ος(τοῦ τόπου)

κυρά

κύρα

κυρά (═ κυρία)

κύρα κύρα καλή

κυράµιος

κύρβα

κύρβις

κυρεία

κυρία

κυρία (βασίλισσα)

κυρία (ἡ--πατρίς)

κυρία ἐκκλησία

κυρία πατρίς

κυρία, ἡ

κυρία, ἡ (τῇ) Κυρίᾳ (τὸ) δῶρον

κυρία, ἡ (τῇ) Κυρίᾳ καλῇ

κυρία, ἡ καλή

κυρία: ἔχω κυρίαν

κυρία: θελητή ἡ Κυρία?

κυριακή (ἡµέρα)

κυριακή (οἰκετεία)

κυριακός

κυριακός (ταµεῖον)

κυριακός (χωρία)

κυριακός ταµεῖον

κυριακὸς φίσκος

κυριέα, ἡ

κυριεία

κυριεία, ἡ

κυριεία, ἡ (πανκτητική)

κυρίευσις

κυριεύω

κυριεύω τῶν ἰδίων

κύριοι, οἱ

κύριος

κύριος (of women)

κύριος (ἐκκλησία)

κύριος (ὁ ἴδιος--)

κύριος (ὁ--µου)

κύριος (συγγραφή)

κύριος ἀδελφή

κύριος αὐτοκράτωρ

κύριος γῆς καὶ θαλάσσης

κύριος εἰς αἰῶνα τὸ κράτος τῶν κυρίων

κύριος ἐκκλησία
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κύριος ἡµῶν

κύριος Καῖσαρ

κύριος κόµης

κύριος κυρία ἀγορά

κύριος κυρία ἐκκλησία

κύριος κύριοι αὐτοκράτορες

κύριος νόµος

κύριος ὁ κύριος (of women)

κύριος ὁ κύριος (ὁ τοῦ κυρίου/τῶν κυρίων φίσκος)

κύριος οἱ κύριοί µου ἔπαρχοι

κύριος πατρίς

κύριος ποιῶ κυρίους

κύριος Σεβαστός

κύριος στρατηγός

κύριος σύλλογος

κύριος τηρέω τοὺς νόµους κυρίους

κύριος τῆς οἰκουµένης

κύριος: αὐτοκράτωρ

κύριος: ἐκκλησία

κύριος: εὐλογίης

κύριος: Καῖσαρ

κύριος: κυρία

κύριος: κυρίας ἐκκλησίας γενοµένης

κύριος: τοῦ τόπου

κύριος/κυρία

κύριος/κυρία: ἐκκλησία

κυρίως

κυριώτερος

κυριώτερος: ὅρκος

κυρός

κύρος

κῦρος

κυρός Χερσῶνος

κυρόω

κυρτᾶς

κυρτευτής

κυρτουκάπηλος

κύρωσις

κυρωτής

κύς

κυσθεγλείχω

κυσθεγλείχων

κυσθολοιχός

κύσθος

κυσός

κυτή

κύω

κύω (θεὸς κελεύει µὴ κύειν κόλον πόνους)

κύω µὴ κύειν κόλον πόνον

κύω µὴ κύειν πόνον πόδας
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κύων

κωδίκιλλον

κωδικίλλος

κωδίκιλλος

κῴδιον

κωδύα

κώδων

κωδωποιός

κωδωπώλης

κώθων

κωκιναρία

κωλακρέται

κωλακρέτης

κωλή

κωλῆ

κωλῆ (ἀνδρός)

κωλοκράτης

κῶλος

κώλυµα

κώλυµα πολιτικόν

κωλύοµαι

κώλυσις

κωλύτης (βίας)

κωλύω

κωλύω (ψᾶφος) κωλύουσα

κώµα

κωµάζω

κωµαρχέω

κωµάρχης

κωµαρχία

κώµαρχος

κωµάτης/κωµήτης

κωµερκιάριος

κώµη

κώµη (αἱ ἄνω κῶµαι, Νέα)

κώµη (Ἀπολλωνίου)

κώµη (Θρᾳκία)

κώµη (ἱερά)

κώµη (τριβοῦνος κώµης)

κώµη ἀγοραὶ κατὰ τὰς κώµας

κώµη κατὰ κώµας

κώµη: Ἀλµουρηνῶν Φρυγῶν?

κώµη: βασιληΐς

κώµη: κτήτωρ τῆς κώµης

κωµῆται, οἱ

κωµήτης

κωµήτης (κοινὸν τῶν--)

κωµητικός

κωµητικός (ἱερεύς)

κωµικοί
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κωµικός

κωµικός (χορός)

κωµικός τέχνη

κωµικὸς χορός

κωµογραµµατεύς

κῶµοι

κωµόπολις

κῶµος

κωµῳδία

κωµῳδία (--τὴς νέας ἰάµβων ποιητής)

κωµῳδία (ἀρχαία)

κωµῳδία ἀρχαία

κωµῳδοί

κωµῳδός

κωµῳδός (καὶ λυριστής)

κωµῳδός (παῖς)

κωµῳδός (πρωτολόγος)

κωµῳδός: κωµῳδοὶ ἐν πλάσµατι

κωµῳδός.3 (ἐν πλάσµατι)

κωµωιδία: νέα κ.

κωµωιδός

κῶνος

κωνοψώµιον

κωνσταντινιανός: κωνσταντιαναὶ θέρµαι

κωνσταντινιανός: χορτοκοπικὴ κ.

κωουένταρχος

κώπη

κωστωδίαι

κωτία

κωτίλος

κωφός

λ(ε)ιβ(ελ)λάριος

λ(ε)ινο(υ)ργός

λ(ε)ινουργοί

λ(ε)ιτουργέω

λ(ε)ιτουργία

λ(ε)ιτουργός

λ(ε)ίτρα

λ(ε)ίτρα (ἀργυροῦ)

λ(ε)ίτρα (ἰταλική)

λ(ε)ίτρα ἀγοραῖος

λ(ε)ίτρα Εἰταλική

λ(ε)ίτρα πόλεως

λ(ε)ιφθείς

λ(ε)ίχω

λ(ε)ίψανον

λα(ο)ξός

λα(ο)τόµος

λα(ο)τύπος

λᾶας
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λαβαλβαλυθωανω

λαβέ

λαβέ (θεοῖς)

λαβή

λάβραξ C

λάβριχος

λάβρος

λαβύρινθος

λάγανον

λαγαρός

λάγνης, ὁ

λάγνος

λαγός

λάγυνα

λαγύνιον

λάγυνος

λαγχάνω

λαγχάνω διπλ⟨ό⟩α ταῦτα λάχοις

λαγχάνω λαχὼν τῆς αρχῆς

λαγχάνω: θανάτοιο λάχοντες

λαγών

λάθα

λάθριος

λαΐα

λαίῃ (= φθέγγηται)

λαικάζω

λαικάζω: λεικάσαι

λαικάς

λαικαστρία

λαικάστρια

λαικιστής

λαϊκός

λαιµός

λαΐνεος

λαΐνεος τύπος

λάϊνος

λαινουργός

λαιός

λαΐς

λαϊσταί

λάκ(κ)ος

λάκαινα

λακάω

λακέω

λακέω (ὁ φθονῶν λακήσῃ)

λακέω: ὁ φθονῶν λακήσῃ B

λακίζω

λακινέω?

λακίς

λάκκος
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λάκυθος

λακωνικόν

λακωνικός

λαλέω

λαλέω (αἰὼν λαλήσει)

λαλέω τοὺς σοὺς ἀγῶνας αἰὼν λαλήσει

λαλέω: τὸ λαλούµενον

λάλησις

λαλητός

λαλιά

λαλία

λᾶλος (στήλη)

λαµβάνω

λαµβάνω (λαβέ µε)

λαµβάνω (ὅρκους)

λαµβάνω ἆθλον

λαµβάνω γέρα

λαµβάνω δίκαιον

λαµβάνω ἐξουσία

λαµβάνω κριτήριον

λαµβάνω λαβέ

λαµβάνω λάβε

λαµβάνω λάβε µε

λαµβάνω λαβὲ τὴν ν(ε)ίκην

λαµβάνω λάβε τὴν νίκην

λαµβάνω µέρος

λαµβάνω µὴ λάβῃς

λαµβάνω µηδεὶς λάβε µε

λαµβάνω τὸ ἥµισυ

λαµβάνω τὸ τρίτον

λαµβάνω: διάδηµα

λαµβάνω: κριτήριον

λαµβάνω: λαβέ

λαµβάνω: λάβε εὐλογίαν

λαµβάνω: λαβέ µε

λαµβάνω: νόσον ἀθεράπευτον

λαµβάνω: τὸ δίκαιον

λαµβάνω: Χριστέ, εἴληφας

λαµέλλα

λᾶµµα

λαµπαδαρχέω

λαµπαδάρχης

λαµπαδαρχία

λαµπάδαρχος

λαµπαδεῖον

λαµπάδειον

λαµπαδηδροµία

λαµπαδηφορία

λαµπαδηφόροι

λαµπαδηφόρος
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λαµπαδίας

λαµπαδιοκόπος

λαµπάδιον

λαµπαδιστής

λαµπαδοδροµέω

λαµπαδοδροµία

λαµπάς

λαµπάς ἀπὸ πρώτης

λαµπάς παίδων

λαµπάς τοὺς ἀπὸ πρώτων

λαµπάς: ἀργυρᾶ

λαµπάς: Θεοῦ Σεβαστοῦ

λάµπη

λαµπρ--

λαµπρά (µητρόπολις)

λαµπρὰ µητρόπολις

λαµπρόδοξος

λαµπρός

λαµπρός (βουλή)

λαµπρός (δῆµος)

λαµπρός (δηναρίων µυριάδαι λ.)

λαµπρός (ἐσθής)

λαµπρός (ἵππος)

λαµπρός (µνήµη)

λαµπρός (τύχη)

λαµπρός λαµπρᾶς µνήµης

λαµπρός λαµπρότατος

λαµπρός µητρόπολις

λαµπρός πόλις

λαµπρός Τερµησσέων πόλις

λαµπρός: µνήµη

λαµπρός: πόλις

λαµπρός/λάνπρος

λαµπροτάτη

λαµπροτάτη Θρᾳκῶν ἐπαρχ(ε)ία

λαµπροτάτη πόλις

λαµπρότατος

λαµπρότατος (δῆµος)

λαµπρότατος (λανπρότατος)

λαµπρότατος (πατήρ, τριβοῦνος)

λαµπρότατος (πατρίαρχος)

λαµπρότατος (πόλις)

λαµπρότατος (ὑπατικός)

λαµπρότατος ἀνθύπατος

λαµπρότατος ἀρχισυνάγωγος

λαµπρότατος ἄρχων

λαµπρότατος ἄρχων τῆς ἐπαρχίας

λαµπρότατος βικάριος

λαµπρότατος δῆµος

λαµπρότατος ἔπαρχος
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λαµπρότατος ἔτος

λαµπρότατος ἡγεµών

λαµπρότατος Θρακῶν ἐπαρχεία

λαµπρότατος Θρᾳκῶν ἐπαρχεία

λαµπρότατος Θρακῶν ἐπάρχειος

λαµπρότατος Θρακῶν µητρόπολις

λαµπρότατος Θρᾳκῶν µητρόπολις

λαµπρότατος Ἱεραπολειτῶν πόλις

λαµπρότατος κολωνεία

λαµπρότατος κόµης

λαµπρότατος λανπροτάτη

λαµπρότατος Λυκίων ἔθνος

λαµπρότατος µητρόπολις

λαµπρότατος Οἰνοανδέων πόλις

λαµπρότατος πόλις

λαµπρότατος Προυσιέων πόλις

λαµπρότατος Σαϊττηνῶν πόλις

λαµπρότατος σπαθάριος

λαµπρότατος συγκλητικός

λαµπρότατος συνέδριον

λαµπρότατος Τλωέων πόλις

λαµπρότατος ὑπατικός

λαµπρότατος ὕπατος

λαµπρότατος: ἀνθύπατος

λαµπρότατος: ἔθνος

λαµπρότατος: ἐπίδοσις

λαµπρότατος: µητρόπολις

λαµπρότατος: Παµφυλῶν ἔθνος

λαµπρότατος: πόλις

λαµπρότατος: συνέδριον

λαµπρότατος: ὑπατικός

λαµπρότατος/η

λαµπρότατος/η ἀνθύπατος

λαµπρότατος/η βουλή

λαµπρότατος/η µητρόπολις

λαµπρότατος/η πόλις

λαµπρότατος/η σύγκλητος

λαµπρότης

λαµπρῶς

λαµπρῶς: λανπρῶς καὶ ἐνδόξως

λάµπω

λανάρι(ο)ς

λανάριοι

λανάριος

λανάρις

λανθάν(ν)ω

λανθάνοµαι

λανθάνω

λανιταλιοπόρης

λανιταλιοπώλης
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λανός

λανπαδαρχέω

λανπη

λανπρότατος

λανπρύνω

λάνπω

λάξ

λάξεις

λαξεύω

λάξις

λαξός

λαοβοτάνη

Λαοδίκεια, τά

λαοδόµος (τέχνη)

λαοί

λαοί, οἱ

λαοξόος

λαός

λᾶος

λαός (λαοὶ βασιλικοί)

λαός (λαοί)

λαός λαοί, οἱ

λαὸς Μωϋσέως

λαοτοµέω

λαοτόµος

λαοτύπος

λαοφόρος

Λαπηθιασταί (κοινόν)

λαπτέρας

λάπτης

λάπτω

λαργετίων

λαργητίωνες (κόµης λαργητιώνων)

λαργίτιων

λαργιτίων (λαργιτιόνων κόµης)

λαργιτιών: κόµης τῶν θίων λαργιτιώνων

λαρδηνός

λάρδι(ο)ν

λάρδος

λαρνάκιν

λάρναξ

λάρναξ (ἁγία)

λάρτιος

λάσανα

λάσανον

λάσθη

λάστη

λάταξ

λατάσσω

λατοµ(ε)ῖον
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λατοµεῖον

λατοµή

λατόµι(ο)ν

λατοµία

λατοµία (ὁ ἐπὶ τῆς--)

λατοµικός

λατόµιν

λατόµιον

λατόµος

λάτοµος

λατόµος (ὁ ἐπὶ τῶν λατόµων)

λατρικόν

λάτρον

λατύπης

λατύπος

λάτυπος

λαυκελαρχέω

λαυκελάρχης

λαύρα

λαύρα(ι)

λαύραρχος

Λάφρια, τά

Λαφρίεια, τά

λάφυρα

λάφυρον

λάφυρον (τὰ λάφυρα)

λάφυρος

λάχανα, τά

λαχανᾶς

λαχανευτής

λάχανον

λάχανον, τό

λαχανοπούλης

λαχανόπουλος

λαχανοπράτης

λαχανοπώλης

λαχανόσπερµον

λάχος

λάχσις

λε(ι)αίνω

λέαινα

λέβης

λεβήτιον

λεγνωτός

λέγω

λέγω ἄδικα

λέγω ἀνθύπατος λέγει

λέγω εἶπαν

λέγω εἶπαν/εἶπε(ν)

λέγω εἶπε(ν)
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λέγω εἶπεν

λέγω ἔλεξε

λέγω καὶ πράσσω

λέγω καὶ πράττω

λέγω λεγόµην

λέγω λέγοντες

λέγω λέγουσιν ἃ θέλουσιν

λέγω λέγω καὶ πράσσω

λέγω λέγων καὶ πράσσων

λέγω λέγων καὶ πράττων

λέγω λέξαντος

λέγω λέξας

λέγω λεχθέντα καὶ ἀναγνωσθέντα

λέγω ὁ λεγόµενος

λέγω οἱ ῥηθέντες

λέγω πᾶς ὁ λέγων

λέγω χαίρειν λέγω

λέγω: γνώµην

λέγω: εἶπαν

λέγω: εἶπε

λέγω: εἶπεν

λέγω: εἰπών, ὁ

λέγω: ἔλεξε

λέγω: κακῶς

λέγω: λ. καὶ πράσσω

λέγω: λ. καὶ πράττω

λέγω: λέγουσιν ἃ θέλουσιν· λεγέτωσαν, οὐ µέλει µοι/σοι

λέγω: σοὶ ἐλέχθη

λέγω: τίτπε πλέον ἐρέω

λέγω: τὸ λεχθέν

λέγω: χάριν

λέγω/οµαι

λέγω/οµαι εἶπε(ν)

λέγω/οµαι ἔλεξε

λέγω/οµαι λεγόµενος

λέγω/οµαι λέγω καὶ πράττω

λεηλασία

λεία

λεῖα

λεία, ἡ

λεία: φιάλη ὀµφαληφόρος

λεῖαι

λειβράρι(ο)ς

λειβράρις (═ λιβράριος)

λείβω

λείη

λεικάζω

λειµόδωρον

λειµών

λεῖξα
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λεῖον

λεῖον (ξοίς)

λεῖος

λειότατος

λειπογνώµων

λείποµαι

λείποµαι ἐν χάριτος ἀποδόσει

λείπω

λείπω (τὰν τάξιν)

λείπω βιοτάν

λείπω γόους

λείπω εἰς ἐµὲ πνεῦµα λιποῦσα

λείπω λύπας λιπών

λείπω τὰν τάξιν

λείπω τέκνα

λείπω φῶς

λείπω/λείποµαι

λείπω/οµαι

λείπω/οµαι: ἀφθόνως παρεχούσᾳ τοῖς λειποµένοις

λείπω/οµαι: λειπόµενα, τά

λείπω/οµαι: λειπόµενος χρόνος

λείπω/οµαι: τὸ λεῖπον ἀνεπλήρωσεν

λειστεύω

λειστής

λείστριον

λείτορας

λειτουργ-

λειτουργ--

λειτουργέω

λειτουργία

λειτουργία (λιτ-)

λειτουργία (πολιτική)

λειτουργία: ἐλευθέρα

λειτουργία: ἐν πάσαις ἀρχαῖς καὶ λειτουργίαις

λειτουργικός

λειτουργός

λειτουργός (παίδων)

λειτουργός (πάσης--ἀρχῆς)

λείτρα

λείτρα ἰταλική

λεῖτρον

λείχω

λείψανα

λείψανα, τά

λειψανοθήκη

λείψανον

λεκάνη

λεκάνιον

λεκανίς

λεκανόπωλις (sc. στοά)
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λέκος

λεκτείκα

λεκτή

λεκτιάριος

λεκτικάριος

λεκτίς (λεκτείκα)

λεκτός

λέκτρον

λεκυθίς

λε̄κ́υθος

λελογισµένως

λέµβος

λέντια, τά

λεντιάρι(ο)ν, τό

λεντιάρι(ο)ς

λεντιάριον

λεντιάριον, τό

λεντιάριος

λεντιάρις

λεντιυφάντης

λεοντάριον

λεόντειος

λεοντίς

λεοντόβασις

λεοντοφόνος

λεόπαρδος

λεοφόρος

λεπαστή

λέπιδος

λεπίς

λέποιρον

λεπτά, τά

λεπταλέη

λεπταλέης

λεπταλέος

λεπτίον

λεπτὸν ἀργύριον

λεπτοποιός

λεπτός

λεπτός: λεπτὸν χαλκοῦν

λεπτουργός

λεπτοφυής

λέϞος

Λεσβάρχης

λέσβιον

λέσβιος

λέσχα

λέσχη

λεσχήνευµα

Λευκάθεα, τά
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λευκαντής

λεύκασπις

λευκελάρχης

λευκή, ἡ

Λευκίππειον (mine)

Λευκίππη κεκαρµένη

λευκόλιθος

Λευκόλλιος (πλάτος)

λευκός

λευκός (sc. ψῆφος)

λευκός (λίθος)

λευκός (οἶνος)

λευκός (ὀστέα)

λευκός (στήλη)

λευκός (ταῦρος)

λευκός (τράγος)

λευκός (χελιδών)

λευκός ἀσπίς

λευκός λευκαὶ πᾶσαι

λευκός λίθος

λευκός στέφανος

λευκός: ἐπὶ λευκῷ ἅρµατι τεθρίππῳ

λευκός: λευκαί ψῆφοι

λευκός: λίθος

λευκός: τέµενος τὸ πρὸς τῷ λευκῷ καὶ µέλανι

λευκουνάριον

λευκουργέω

λευκουργός

Λευκοφρυηνά, τά

Λευκοφρυηνά, τά (ἰσοπύθια)

Λευκοφρυήνηα, τά (τὰ πρῶτα ἱερὰ--ἰσοπύθια)

λευκόω

λευκόω δίπτυχον λελευκωµένον

λευκώλενος

λεύκωµα

λεύκωµα, τό

λευκωτής

λευρός

λεύσ(σ)ω

λεύσσω

λεύτο--

λεύτω

λεύω

λέχεος

λεχός

λέχος

λεχώ

λεχώι

Λέων

λέων
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λέων (ἀνέστησεν ἑαυτὸν λέοντα)

λέων µέγας, δεινός

Λεωνιδεῖος (θέµις)

λεώς

λεωφόρος

λεωφόρος (λεοφόρος)

ληγᾶτον

λήγατος

λήγω

ληθαλγής

ληθαργέω

λήθαργος

λήθεος λήθεον πόµα

λήθη

ληίζοµαι

ληΐζοµαι

ληικάζω

λήιον

λήϊον

ληίς

ληΐς

ληιστήρ

ληιστῆρες

ληιστής

ληϊστής

ληϊστός

ληΐστωρ

ληιτουργία

ληκ(ά)ω

ληκάζω

ληκύθιον

λήκυθος

λήκυθος (λήγυθος)

λῆµα

λῆµµα

ληµνίσκος

Λήναια

ληνᾶς

ληνείτης

ληνοβάτης

ληνοβᾶτις

ληνοποιός

ληνοπώλης

ληνός

λῆνος

ληνός: θύειν κατ’ ἔτος ἐν τοῖς ληνοῖς

ληξιαρχικός

λῆξις

λήϞυθος

ληρέω
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λῆρος

λῃστεία

λῃστήρ

ληστής

λῃστής

λῃστοδ(ε)ιώκτης

λῃστοδειώκτης

λῃστοδιώκτης

λῃστοπιάστης

λῃστοφόνος

λῃτουργία

λητουργικός

λήψις

λῆψις

λήων (= λέων)

λιαίνω

λίβανος

λίβανος (διά λιβάνου)

λιβανωτοπώλης

λιβανωτός

λιβανωτρίς

λιβάς

λίβελλος

λιβέρτα

λιβλάριος

λίβρα

λιβράριος

Λιβυάρχης

λιγαίνω

λιγγιτ

λιγύς

λίζω

λιθαγωγέω

λιθαγωγία

λιθαγωγός

λιθάζω

λίθαξ

λιθάριν

λιθάριον

λιθάριον (ὑακίνθιον)

λιθάρτης καρκίνος λιθάρτης

λιθάς

λιθεία

λίθειος (στήλη)

λιθέµπορος

λιθένπορος

λίθεος

λίθθιος

λιθία

λιθίδιον
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λίθινον χυτόν

λίθινος

λίθινος δρόµος

λίθινος ἕδος

λίθινος κίων

λίθινος στάλα

λίθινος στήλη

λίθινος στήλη λιθίνη

λίθινος σωλήν

λίθινος τράπεζα

λίθινος, στήλη

λίθινος: λιθίνη στήλη

λίθινος: στάλα

λίθινος: στάλα λιθίνα

λίθινος: στήλη

λίθινος: στήλη λ.

λίθινος: στήλη λιθίνη

λίθιος κίων

λιθογλύφος

λιθοδόµητος

λιθοκόλλητος

λιθόκολλος

λιθολόγηµα

λιθοξόος

λιθοξός

λιθοπρίστης

λίθος

λίθος (κουφός)

λίθος (λευκός)

λίθος (λίθοι Φρύγιοι)

λίθος (Πάριος)

λίθος (ποίκιλος)

λίθος (τίθηµι)

λίθος Δοκιµηνός

λίθος Ἐλευσινιακός

λίθος ἐµβάλλειν

λίθος λευκός

λίθος λίθος ἐπὶ λίθῳ

λίθος µέλας

λίθος Πάριος

λίθος ποικίλος

λίθος τετράπεδος

λίθος Χαλκηδόνιος

λίθος χυτή

λίθος ὡς λίθοι ἀκίνητοι

λίθος: δηµότευκτος

λίθος: λευκός

λίθος: οἰκεῖος

λίθος: πεντηκοστὴ τῶν (Πεντεληϊκῶν) λίθων

λίθος: Φρύγιος
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λιθόστρωτον

λιθόστρωτον, τό

λιθόστρωτος

λιθοτοµεῖον

λιθοτοµία

λιθοτοµία: τέλος λιθοτοµίας

λιθοτόµος

λιθουργέω

λιθουργός

λιθυίη

λίκιον

λιµεναρχέω

λιµενάρχης

λιµέναρχος

λιµένεν (═ λιµένιον)

λιµένιον

λιµενίτης

λιµενοφύλαξ

λιµήν

λίµην

λιµήν (ἀκύµαντος)

λιµήν: µέγας λιµήν

λιµήν: ὠνὴ τοῦ λιµένος

λιµικός

λιµιταναῖος

λίµιτον

λίµιτος

λιµµα--

λίµνη

λίµνη: στόµα τῆς λίµνης

λιµνῆος

λιµός

λίµψανον

λινά: κοινωνία των λινῶν καὶ τοῦ σπέρµατος

λίνινος

λινο(υ)ργός

λίνον

λινοξόος

λινοπώλης

λινός

λινούδιον

λινουργός

λινοῦς

λινυφαντάριος

λινυφός

λινύφος

λίνυφος

λίνυφος (οἱ κατὰ Σαλαµεῖνα)

λινωτής

λινωτός
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λίος

λιπαίνω/οµαι

λιπανορικός

λιπαρός

λιπαρός γυµνάσια

λιπερνής

λιποδαµία

λίπος

λιποστρατέω

λιποτάξιον

λίτοµαι

λιτός

λιτός (τάφος)

λιτὸς τάφος

λιτουργός

λίτρα

λίτρα (ἐντοπία)

λίτρα (χρυσοῦ)

λίτρα: ἀγοραία

λίτραι

λίτριον

λίτρον

λῖτρον/λεῖτρον

λίτρος

λιττός

λιτῶν

λιχνάπτης

λίψανον

λο(υ)τρών

λογαῖος

λογάς

λογεία

λογεία (σιτική)

λογεῖον

λογεύοµαι

λογευτήριον

λογευτής

λογεύω

λογήιον

λογίζοµαι

λογίζω

λογικός

λογικός (ἀγών)

λογικός (ἐγκώµιον)

λογικός (ἐνκωµιογράφος)

λογικός ἀκροάσεις λογικάς τε καὶ ὀργανικάς

λόγιµος

λογιµώτατος

λογιµώτατος πόλις

λογῖον, τό
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λόγιος

λογιότης

λογισµός

λογισταί

λογιστεία

λογιστεύω

λογιστεύω: τῆς ἐπαρχείας

λογιστεύω: τῆς µητροπόλεως

λογιστήρ

λογιστήριον

λογιστής

λογιστής (τῆς πόλεως)

λογιστής διὰ βίου

λογιστὴς τῆς πόλεως

λογιστής: λογιστὴς τῆς πόλεως

λογιώτατος

λογκίον

λογοθετέω

λογοθέτης

λόγον (λόγους) ἀποδίδωµι

λογοποιός

λόγος

λόγος (ἀναφέρω, ἀποφέρω, ἀποδίδωµι, καταβάλλω, τίθηµι)

λόγος (εἰς λόγον)

λόγος (ἐπὶ τῶν καθόλου--)

λόγος (καταβάλλω)

λόγος (λόγοι)

λόγος (λόγων ταµίης)

λόγος (λωρεικάτης ἀπὸ τῶν--)

λόγος (πιστός)

λόγος ἀποδίδωµι

λόγος ἀρετῇ λόγων

λόγος ἄριστος ἐν λόγοις

λόγος διατίθηµι

λόγος ἐµπειρία λόγων

λόγος ἐν λόγοις καὶ νοµίµοις διαπρέπω

λόγος ἐπὶ λόγωι

λόγος ἐπιτάφιος

λόγος ἡµέρων

λόγος ἱερός

λόγος καὶ λόγωι καὶ ἔργωι

λόγος κατὰ λόγον

λόγος λόγοι τῶν ἀναλωµάτων

λόγος λόγοι τῶν ἀνηλωµένων

λόγος λόγος τοῦ ἐξαιρεθέντος ἀργυρίου

λόγος λόγους ποιέω

λόγος λόγῳ καὶ ἔργοις

λόγος λόγων κοσµήτωρ

λόγος οὔτε λόγωι οὔτε ἔργωι

λόγος πανηγυρικός, ῥητορικός
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λόγος ποιέω/οµαι

λόγος προτίθηµι

λόγος τῶν Ἐπικούρου λόγων

λόγος: γραµµατικοὶ λόγοι

λόγος: ἐκ τοῦ λόγου

λόγος: λόγον δίδωµι

λόγος: λόγωι καὶ ἔργωι

λόγος: πεποιηµένος

λόγος: περὶ ὧν λόγους ἐποιήσαντο

λόγος: σύνφωνος

λόγος: φυσικός

λόγχη

λόγχη: λείτη

λόγων κοσµήτωρ

λοετρόν

λοετροφόρος

λοιδορέω

λοιδωρός δίωκε λοιδωροῦ καὶ δυνάστου καὶ συκοφάντου

λοιµαίνω

λοίµιος

λοιµός

λοιµός: λοιµοῦ νεφέλην

λοιπά, τά

λοιπὴ χώρα ἡ Μακεδόνων

λοιπογραφέω

λοιποί, οἱ

λοιπόν

λοιπόν, ἐς τό

λοιπόν, τό

λοιπός

λοιπός ε(ἰ)ς τὸ λοιπόν

λοιπός εἰς τὸ λοιπὸν

λοιπός ἐν τοῖς λοιποῖς

λοιπός: εἰς τὸ λοιπόν

λοιπός: ἐς τὸ λοιπόν

λοιπός: τὰ λοιπά

λοιπός: τὸ λοιπόν

λοιπός: τοῖς λοιποῖς ἀπαγορεύω

λοιπός: τοὺς λοιποὺς τοὺς ἐν τέλει

λοῦδος

λοῦδος (ἐπίτροπος (ἐπὶ) λούδων)

λουκανικόν

λούοµαι

λοῦσις

λουσώριον

λουτήρ

λουτήριον

λουτήριον: ψυχῆς ἠδὲ κακῶν λ.

λούτρα, ἡ

λουτρά, τά
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λουτρόν

λουτρόν (or -ών)

λουτρόν (θερινόν, χιµέριον)

λουτρών

λουτρῶν

λούω

λούω (βαλανεῖον)

λούω λοῦσαι ἀσφαλῶς

λούω λοῦσαι καλῶς

λόφος

λόφος: ἐπὶ τὸν πρῶτον λόφον

λοχάω

λοχεία

λοχεύοµαι

λοχεύω

λόχος

λοχοῦς

λυάω

λύγγιος

λύγδινος

λύγδινος (βωµός)

λύγος

λυγοστρόπος

λυγρός

λυγρός: λυγρὰ παθών

λύδια, ή

λυδιαστής

λύδιον

λυέω

λυθοξός

λυκάβας

Λύκαια, τά

λύκαινα

λυκέα

λύκειος

Λυκιαρχεία

Λυκιαρχέω

λυκιαρχέω

Λυκιάρχης

λυκιάρχης

Λυκιάρχης: ἀξιολογώτατος

λυκιαρχία

Λυκιαρχικός

λυκιαρχικός

Λυκιάρχισσα

λυκιάρχισσα

λυκίαρχος

λύκιον

λύκιος

Λυκίων ἔθνος
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Λυκίων νόµος

λυκκαβοί

λυκόβας

λυκόπας

λύκος

λυµαγωνέω

λυµαίνοµαι

λυµαίνω

λυµαιωτικός

λυµέω

λύµη

λυµός

λύνξ

λύοµαι

λυπάω

λυπέοµαι (µὴ λυπηθῇς)

λυπέω

λυπέω (µὴ λυποῦ)

λυπέω µὴ λύπει/λυποῦ/λυπηθῇς

λυπέω µὴ λυπηθῇς

λυπέω µηδένα λυπήσας

λυπέω: µὴ λυπηθῇς

λυπέω: µηδένα λυπήσας

λυπέω/λυπέοµαι µὴ λυπῇς (λυπηθῇς)

λυπέω/λυπέοµαι µὴ λυποῦ

λύπη

λύπη (κοινωνία τῆς--)

λύπη: λύπης δάκρυ

λυπηρός

λυποῦ, µή

λυπρός

λύρα

λύρη

λυρικός

λύριον

λυριστής (κωµῳδὸς καὶ--)

λυροκτύπος

Λυσιµάχεια Τατιανεῖα, τά

λυσιπόλεµος

λύσις

λύσις (ἐπὶ λ.)

λύσις (ξενική, πολιτική)

λύσις (ξενική)

λύσις (πρᾶσις ἐπὶ--)

λύσις ἐπὶ λύσει

λύσις πεπραµένος ἐπὶ λύσει

λύσις πολέµου

λύσις πρᾶσις ἐπὶ λύσει

λύσις: ξενικά

λύσις: πρᾶσις ἐπὶ λύσει
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λυσιτέλεια

λυσιτελέω

λυσιτελής

λυσιτελῶς

λυσιῳδός

λύσσα

λυτόν

λύτρα

λύτρα, τά

λύτρον

λύτρον, τό

Λυτρούµενος

λυτρόω

λύτρωσις

λύτρωσις ξενική

λυτρωτής

λύχ(ν)ος

λυχνάπτης

λυχνάριον

λυχναψία

λυχνεῖον

λυχνεύς

λυχνία

λύχνιον

λυχνίτης

λυχνοκαΐα

λυχνοκαιΐα

λύχνον

λύχνον, τό

λύχνος

λυχνουρός

λύω

λύω (τὰ σῦλα)

λύω βίον

λύω παρθενίης ζώµατ᾽ ἔλυσεν ἐµῆς

λύω: λύειν τόν νόµον

λύω: λυθέντος τοῦ κωλύµατος

λύω: λυθέντος τοῦ πολέµου

λύω: σπονδάς

λύω/οµαι

λύω/οµαι (λ. ἄνκυραν)

λύω/οµαι (πόλεµον λ.)

λῶ (Dor. = θέλω)

λωβάοµαι

λώβη

λώβη (ἄνευ λ.)

λωδίκιον

λώιον

λῶιον

λῶιον καὶ ἄµεινον
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λῶιος: τὰ λωΐονα

λώιστος

Λῷος

λωποδύτης

λωραµέντα, τά

λωρεικάτης (ἀπὸ τῶν λόγων)

λωστύς

λωτήριον

λῶτις

λωτός

µ

µ: κιττοῦ

µ: Μουσῶν σ.

µ: χρύσεος

µ: χρυσός

µ: χρυσοῦς

µ: χρυσωτὸς τῆς περιόδου σ.

µ(ε)ίλι(ο)ν

µ(ε)ίλια

µ(ε)ίλιον

µ(ε)ιµέοµαι

µ(ε)ίµηµα

µ(ε)ιµολόγος

µ(ε)ῖµος

µ(ε)ισέω

µά(µ)µη

µαγ(ε)ῖρος

µάγ(ε)ιρος

µαγειρεῖον

µαγειρικόν

µαγειρικόν, τό

µαγειρικός

µάγειρος

µαγικός

µάγιστερ

µαγιστράτος

µαγιστριανός

µαγιστριανός ἀπὸ µαγιστριανοῦ

µάγιστρος

µάγιστρος (τῆς) πριουάτης

µαγίστωρ

µάγµα

µάγοι

µάζα

µᾶζα

µαζίον

µάθη

µάθηµα

µαθήµατα

µαθηµατικός
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µαθηµοσύνη

µάθησις

Μαθηταί (play)

µαθητής

µαῖα

µαίη

µαίνοµαι

µαίνοµαι οἱ µαινόµενοι

µαίοµαι

µαιουµάρχης

Μαϊουµᾶς

µαΐστωρ

µαίτυς

µαῖτυς

µάκαρ

µάκαρες

µακαρία (µνήµη)

µακαρία µνήµη

µακαρίας µνήµη

µακάριος

µακάριος: τὸ µακάριον

µακάριος/µακαρία

µακαριστός

µακαρῖτα

µακαρίτας

µακαρίτης

µακαριώτατος

Μακεδονιάρχης

µακεδονιάρχης

µακελλάριον, τό

µακελλάριος

µακελλάρις

µακελλίτης

µάκελλον

µάκελλον or -ος

µάκελλον, τό

µάκελλος

µάκιστος (ὅρος)

µᾶκος

µάκρα

µακρὰ τείχη

µακρά, τά

Μακραί (Athens)

µακροηµέρευσις

µακροθυµέω

µακρόθυµος

µακρός

µακρός (ναῦς)

µακρὸς δρόµος

µακρός, ὁ

 445



µακρόχειρον

µακροχρόνιος (ἐν µακροχρονίᾳ)

µακρύς

µάκτρια, τά

µάκτρον

µαλαβάθρινος

µαλάβαθρον

µαλακίζοµαι

µαλακός

µάλας

µάληκος

µάληµπτος

µάλινος

µάλιστα

µᾶλλον

µαλοκόµος

µᾶλον

µάµ(µ)η

µάµα

µαµή

µαµιόω

µάµµα

µάµµη

µάµµης

µανδάτωρ

µάνδρα

µανδρακή

µανθάνω

µανθάνω (µάθε)

µανία

µανία (παίδων)

µανιάω

µανίη

µανικός

µανικός: ἐν διαθέσι µανικῇ

µάνκιψ

µαντεῖον

µαντηλάριος

µάντις

µαντοσύνη

µανύω

Μαξιµείνεια

Μαξιµιάνειος (ἀγών)

µαραίνοµαι

µαραίνω

µαράν (Aramaic)

Μαραξον

µαργαρίτης

µαργαρίτης (χερσαῖος)

Μαριανά (Ἴσθµια Μεγάλα)
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Μαριανά (νέα Ἴσθµια)

Μαριάνεια, τά (τὰ µεγάλα Πύθια)

Μαριανοί (Christian)

µαρµαίρω δι᾽ οὐρανοῦ/δι᾽ αἰθέρος ἴριδι µαρµαίροντος

µαρµάρ(ε)ιος

µαρµαράρης

µαρµαράρι(ο)ς

µαρµαράριος

µαρµαρᾶς

µαρµάρεος

µαρµάρεος (εἰκών)

µαρµάρινος

µαρµάρινος (ἄγαλµα)

µαρµάρινος ἄγαλµα

µαρµάρινος βωµός

µαρµάρινος τιµά

µαρµάρινος: ἄγαλµα

µάρµαρον

µάρµαρον, τό

µάρµαρος

µαρµαρόω

µαρµάρωσις

µαρµόρινος

µάρναµαι

µάρνοµαι

µάρπτω

µαρτιχόρας

µαρτιχώρας

µαρτυρέω

µαρτυρία

µαρτυρίζω

µαρτυρίη

µαρτύριον

µαρτύροµαι

µαρτυροποιέοµαι

µάρτυς

µάρτυς (δικαστῶν, ἐνάντια δικαστῶν)

µάρτυς (δικαστῶν)

µάρτυς δικαστῶν

µάρτυς µάρτυρες ὅµοροι

µάρτυς παραγενόµενος

µάρτυς: µ. µετὰ τῶν δικαστῶν

µάρτυς: µ. τῶν ἀρχόντων

µάρτυς: µ. τῶν δικαστῶν

µασ(σ)τός

µάσηµα

µασκαύλη

µασκαύλης

µάσσινος

µάσσω
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µαστ(ε)ιγονόµοι

µαστ(ε)ιγοφορέω

µαστ(ε)ιγοφόρος

µαστ(ε)ιγόω

µαστειγέω

µαστειγοφόρος

µαστεύω

µαστιγοφόρος

µαστιγόω

µαστιγόω /µαστιγόοµαι

µαστίξ

µᾶστιξ

µαστός

µάστος

µαστρεία, ἡ

µαστροί

µαστρός

µασχάλη

µασχαλιαῖος

µάταιος

µατεύω

µάτην

µάτηρ

µάτηρ ἀνδρός

µάτηρ βουλῆς

µάτηρ γερουσίας

µάτηρ δήµου

µάτηρ εὐσεβείας

µάτηρ µητροπόλεως

µάτηρ πόλεως

µάτριξ

µάτριος/µήτριος

µατροία

µατροῖα, τά

µατρο̄ῖα, τά

µατρόξενοι

µατρόξενος

µατρῷα, τά

µατρῶια

µατρῶιος

µατρώνα

µατρῶνα

µατρώνα (στολᾶτα)

µατρῶνα στολᾶτα

µατρῶνα, στολᾶτα

µατρῶνα: στολᾶτα

µατρῷος

µατρῷος: τὰ µατρῷα

µαυλεη

µαῦλις
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Μαυσσωλλεῖον

µαφάριον /µαφόριον

µάχαιρα

µάχαιρα: πίπτω µαχαίρᾳ

µαχαίριον

µαχαιροποιός

µαχαιροφόρος

µαχεία

µάχη

µάχη µάχηι ἐπικρατέω

µάχιµος

µάχοµαι

µάω?

µε(ι)µέοµαι

µε(ῖ)µος

µεγ--

µέγα

µεγάθυµος

µεγαθύµων

µεγαλ(ε)ιότης

µεγάλα Ἄκτια, τά Καισάρ(ε)ια

Μεγάλα Ἀµφιαράϊα

Μεγάλα Πανελλήνια

µεγάλα Σεβαστὰ Καισάρηα, τά

µεγάλαυχος

µεγαλειότης

µεγαλήτωρ

µεγαλόδοξος

µεγαλόδωρος

µεγάλοι, οἱ

µεγαλοµέρεια

µεγαλοµερής

µεγαλοµέρης

µεγαλοµερῶς

µεγαλοπρέπεια

µεγαλοπρεπέστατος

µεγαλοπρεπέστατος κόµης

µεγαλοπρεπής

µεγαλοπρεπής (ἀπόκρισις)

µεγαλοπρεπής µεγαλοπρεπέστατος

µεγαλοπρεπής µεγαλοπρεπῶς

µεγαλοπρεπῶς

µεγαλοφρόνως

µεγαλοφροσύνη

µεγαλόφρων

µεγαλόφ̣ρων

µεγαλόφρων µεγαλοφρόνως

µεγαλόφρων ψυχή

µεγαλόφρων: µ. καὶ ἀγαθὸς ἀνήρ

µεγαλοφυέστατος
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µεγαλοφυής

µεγαλοφυῶς

µεγαλοψυχία

µεγαλόψυχος

µεγαλοψύχως

µεγαλύνω

µεγαλώνυµος

µεγάλως

Μεγαρική

µέγαρον

µέγας

µέγας (Seleukid royal title)

µέγας (ἀποκρισιάριος)

µέγας (ἀρχή)

µέγας (ἀρχιερεύς)

µέγας (βασιλεύς)

µέγας (εἰς πολλὰ καὶ µεγάλα συναυξάνω)

µέγας (ἐκκλησία)

µέγας (ἔργα)

µέγας (θαῦµα µ.)

µέγας (µ. βασιλεύς)

µέγας (µ. Ἐφεσῆα)

µέγας (µητρόπολις)

µέγας (ὁ µέγας)

µέγας (ὀρφανοτροφῖον)

µέγας (πλῆθος)

µέγας (τὰ ἀριστεῖα)

µέγας (τιµαί)

µέγας ἀντὶ µεγάλων

µέγας βασιλεύς

µέγας µέγα ὄνοµα

µέγας µέγα φρονέω

µέγας µεγάλη γερουσία

µέγας µέγας γυµνασίαρχος (ὁ αἰώνιος καὶ--)

µέγας µέγας καιρός (ἐν µεγάλῳ καιρῷ)

µέγας µέγιστοι, οἱ (Ῥωµαίων)

µέγας µέγιστος

µέγας µέγιστος (βασιλεύς)

µέγας µέγιστος (τιµαί)

µέγας µέκιτος (═ µέγιστος)

µέγας σύνοδος

µέγας: Ἀµφιαραῖα

µέγας: ἀνήρ

µέγας: βασιλεύς

µέγας: ἔξαρχος

µέγας: ἐξουσία ἐπαρχική

µέγας: εὐηγεσία

µέγας: ἥρως

µέγας: ἱερὰ µουσικὴ Σευηριανὴ Ἀλεξανδριανὴ περιπολιστικὴ σύνοδος

µέγας: λιµήν
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µέγας: µέγα κτῆµα

µέγας: µεγάλη

µέγας: µεγάλη πύλη

µέγας: µεγάλοι βασιλεῖς

µέγας: ὁ µέγας καὶ σεµνὸς τῆς Ἀσίας εὐεργέτης

µέγας: πῆµα

µέγας/µεγάλη

µέγας/µεγάλη (βασιλεύς)

µέγας/µεγάλη (θέµις)

µεγαύχητος

µέγεθος

µέγεθος: σωφροσύνης

µέγιστα

µέγιστα, τά

µέγισται τιµή

µεγίστη

µεγίστη (ἀρχή)

µέγιστος

µέγιστος (ἀρχή)

µέγιστος (ἀρχιερεύς)

µέγιστος (µητρόπολις)

µέγιστος (πρῶτος καὶ--)

µέγιστος (στέφανος ἐκ τῶν νόµων)

µέγιστος (στέφανος)

µέγιστος (τιµαί)

µέγιστος (τῶν βασιλέων)

µέγιστος ἀρχή

µέγιστος ἀρχιερεύς

µέγιστος αὔγουστος

µέγιστος αὐτοκράτωρ

µέγιστος αὐτοκράτωρ 1368.

µέγιστος Κωνσταντῖνος µέγιστος νεικητὴς καὶ τροπεοῦχος

µέγιστος µητρόπολις

µέγιστος ξένια τὰ µέγιστα

µέγιστος στέφανος

µέγιστος στέφανος ἐκ τοῦ νόµος

µέγιστος τειµαί

µέγιστος τιµαί

µέγιστος: ἀρχιερεὺς

µέγιστος: µ . καὶ θειότατος

µέγιστος: µ. καὶ θειότατος αὐτοκράτωρ

µεγιστότατος: ἐπιφανέστατος καὶ µεγιστότατος πρόβουλος

µεδειανόν

µεδειανός

µεδέουσα

µεδέων

µεδιανόν

µέδιµνος

µέζατος

µέζατος (δικαστάς)
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µεθέπειτα

µεθερµηνεύω

µέθη

µεθίσταµαι

µεθίστηµι

µεθίστηµι πολιτείαν

µεθίστηµι/µεθίσταµαι

µεθοδεία

µεθοδεύοµαι

µεθοδεύω

µεθόδιον

µεθοπωρινός

µεθοπωρινός (τροπή)

µεθορία, ἡ

µεθόρια, τά

µεθόριον

µεθόριος

µεθόριος χώρα µεθορία

µεθύω

µείγνυµι

µείζονα, τά

µειζότερος

µείζων

µείζων µειζότερος

µείλιον

µειλίχιος

µειλιχόθυµος

µείλιχος

µειµάς

µεῖµος

µειοχύτροι

µειόω

µειρακιώδης

µείροµαι

µείς

µεισέω

µεῖστος

µείων

µειωτός

µέλαθρον

µέλαινα: ὑπαλοιφὴ

µέλανα

µελαναυγής

µελάνιον

µελανόβαφον

µελανοδοχεῖον

µελανουργός

µελανοφόροι (κοινόν τῶν)

µέλας

µέλας (µέλαινα)
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µέλας (ὁδὸς µέλαινα)

µέλας κόλπος

µέλας: τέµενος τὸ πρὸς τῷ λευκῷ καὶ µέλανι

Μελεάγρεια, τά

Μελεάγρια, τά (τὰ Ἀντωνείνια Μ.)

µελεδαίνω

µελεδών

µελεδωνός

µελέη

µέλει ἤµην, ἐγενόµην, οὔκ εἰµι, οὐ µέλει µοι

µέλει/µέλεται µέλει

µέλει/µέλεται µέλει (µοι)

µέλει/µέλεται µέλεται (µοι)

µέλει/µέλεται οὐ µέλ(ε)ι µοι

µέλει/µέλεται οὐ µέλει µοι

µέλεος

µελεταίνω

µελετάω

µελέτη

µελέτη (γραµµατική)

µελέω: λέγουσιν ἃ θέλουσιν· λεγέτωσαν, οὐ µέλει µοι/σοι

µελέω: οὐ µέλει µοι

µέλη, τά

µέληµα

µέλι

µελίζω (µέλιζε τὸ σῶµα)

µελιηδής

µελίκρατον

µελίνα

µελίνη

µέλινος

µέλισσα

µελισταγής

µελίτινος

µέλιττα

µελίφρων

µελιχρός ἔργα

µέλλαξ

µελλάρχων

µελλέφηβος

µελλησµός

µελλόγαµος

µέλλον, τό

µελλοπρεσβύτερος

µελλοπρύτανις

µέλλω

µέλλω: µέλλουσα παρασκευή

µέλλω/µέλλον

Μέλλων

µελογραφία
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µελοποιός

µέλος

µέλος (ὑµενήιον)

µέλος ἐπῶν καὶ µελῶν ποιητής

µέλος ποιητὴς µελῶν

µέλος τοῦ σώµατος

µέλος, τό

µέλος, τό (γαµήλιον)

µέλος: µελῶν ποιητής

µέλος: ποιητὴς µελῶν

µέλος: τραγικόν

µέλπω

µέλσα

µέλω

µελῳδός

µεµαίκυλον

µεµεληµένος, ὁ (πᾶσι θεοῖς)

µεµνήσο̄

µεµόρι(ο)ν

µεµόριον

µέµφοµαι

µεµψιµοίρηµα

µενδῖται

µενοινή

µένος

µένω

µένω τῶι τάφωι

µέξ (πότ or ἐµ)

µεράρχης

µέραρχος

µέρη, τά

µεριδάρχης

µερίζω

µερίζω /µερίζοµαι

µερίζω/-οµαι

µερίζω/οµαι

µερικόν

µερικόν, τό

µερικός

µερίµνα

µέριµνα

µεριµνάω

µερίµνη

µερίς

µερίς µερὶς τῶν κρεῶν

µερισµός

µεριστής

µεριστός

µερίστρια

µερίτης

 454



µέροπες

µεροπήϊος

µερόπηιος

µέρος

µέρος (δέκατον)

µέρος (ἐπὶ τῷ τρίτῳ µ.)

µέρος (ἴσον)

µέρος (κατά)

µέρος (τὰ κάτω τῆς Ἀσίας µέρη)

µέρος (ψηφίσµατος)

µέρος ἐν µέρει Τριπόλεως

µέρος ἐπὶ τῷ τρίτῳ µέρει

µέρος ἥµισυ µέρος

µέρος κατά

µέρος κατὰ µέρος

µέρος πρός

µέρος τὸ µέρος τῶν Πρασίνων

µέρος ὧδε µενῶ

µέρος: διέπω τὰ µέρη τοῦ ἀνθυπάτου

µέρος: ἐκ τοῦ µέρους τοῦ ἰδίου αὐτοῦ

µέρος: ἐπὶ τῷ τρίτῳ µέρει

µέρος: εὐώνυµα µέρη τοῦ Πόντου

µέρος: πένπτον

µέρος: τὸ καθ᾿ ἑαυτὸν µέρος

µέρος: τὸ τρίτον µέρος

µέρος: τρίτον µέρος

µέροψ

µέρωψ

µεσ(ε)ιτεύω

µεσ(ε)ιτήα

µεσαῖος

µεσαλουργής

µεσαµβρία

µεσαπύργιον, τό

µεσαρίστερος

µεσάτιον

µεσάτος

µέσατος

µέσαυλον

µέσαυλον, τό

µέσαυλος

µεσεµβρία

µεσηµβρία

µεσιτεύω

µεσίτης

µεσόγαια

µεσογεία

µεσογλαύκινος

µεσόθεν: ἐκ µεσόθεν ἐλπίδος

µεσόκοινος
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µεσολαβέω

µεσόλευκος

µεσόµνη

µέσον

µεσόνεος

µέσος

µέσος (δικασταί)

µέσος (πόρτα)

µέσος (πυρία)

µέσος γράµµα µέσον

µέσος ἐµ µέσσοις

µέσος ἐς µέσον ἐνφέρω

µέσος: γράµµα µέσον

µεσόστυλον

µεσόχρονος

µεσόω

µεσόω (µεσοῦντος)

Μεσσάνια, τά (Ἰθώµαια)

Μεσσηνία (play name)

µέστα

µεστός

µετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέκνον

µετά, ὁ

µετά, οἱ

µεταβαίνω

µεταβαίνω (εἰς κρίσιν)

µεταβάλλοµαι

µεταβάλλω

µεταβιβάζω

µεταβολαὶ (or -ὴ) τῶν καιρών

µεταβολεύς

µεταβολή

µεταβολή (ἐπὶ τὴν δικαιοσύνην)

µετάβολος

µεταγγίζω

µεταγραφία

µεταγράφω

µετάγω

µεταδιατάσσω

µεταδίδωµι

µεταδιώκω

µετάδοσις

µεταδροµαῖος

µετάθεσις

µεταίρω

µεταίτιος

µετακ(ε)ινέω

µετακαλέω

µετακατασκευάζω

µετακατασκευάζω (ἐκ βάθρων)
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µετακατασκευή

µετακηδεύω

µετακινέω

µετακοµιδή

µετακοµίζω

µεταλαµβάνω

µεταλάσσω (τὸν βίον)

µεταλάσσω τὸν βίος

µεταλάττω

µεταλείπω

µέταλλα ἐπὶ τῶν µετάλλων

µέταλλα, τά

µέταλλα, τά (Οὐλπασκήνσια)

µέταλλα, τά µισθωτής, ἐπίτροπος

µεταλλαγή

µεταλλάρχης

µεταλλάσσω

µεταλλάσσω (τὸν βίον)

µεταλλάσσω τὸν βίον

µεταλλάσσω τὸν βίος

µεταλλάσσω: τὸν βίον

µεταλλάττω

µεταλλεύς

µεταλλικός

µεταλλοιόω

µέταλλον

µέταλλον ἀνασάξιµον

µέταλλον ἀνασάξιµος

µέταλλον ἐπίτροπος τῶν µετάλλων

µέταλλον µισθωτὴς τῶν µετάλλων

µέταλλον στήλην ἔχων/οὐκ ἔχων

µέταλλον, τό

µεταλλοχός

µεταλουργός

µεταµέλοµαι

µετανοέω

µεταξαβλάττη

µεταξαρικά, τά

µεταξαρικός

µεταξάριος

µεταξυµεσίτης

µετάοικος

µεταπαραδίδωµι

µεταπαραλαµβάνω

µεταπέµποµαι

µετάπεµπτος

µετάπεµπτος: δικαστήριον

µεταπέµπω

µεταπίπτω

µεταποιέοµαι

 457



µεταπορεία

µεταπορεύοµαι

µεταπουλέω

µεταπωλέω

µεταρρέω

µεταρρυθµίζω

µετάρσιος

µετασαλεύω

µετασκευάζω

µετασκευάζω: τὸν κόσµον

µετασκούτλωσις

µεταστύλιον

µετασχηµατίζω

µετατίθηµι

µετατίθηµι ἐνιαυτόν

µετατίθηµι ἐνιαυτός

µετατίθηµι νόµους

µετᾶτον

µετατρέπω

µετάτων

µεταφέρω

µεταφορά

µεταφορεῖον

µετάφρενον

µεταφύοµαι

µεταχαράσσω

µεταχειρίζοµαι

µεταχειρίζω

µεταχρηµατίζω

µέτειµι

µετέοικος

µετέρχοµαι

µετέρχοµαι εἰς θεούς

µετέρχοµαι εἰς τὸν ἀέναον κόσµον

µέτεστι

µετέχω

µετέχω (θίνων καὶ ἀνθρωπίνων)

µετέχω (οἱ µετέχοντες τοῦ γυµνασίου)

µετέχω κινδύνων

µετέχω τῆς γερουσίας

µετέχω τοῦ µνηµείου

µετέχω τοῦ τόπου

µετέχω: οἱ µετέχοντες

µετέωρον, τό

µετέωρος

µετέωρος (ὀχετός)

µετέωρος µετέωρα, τά

µετέωρος: µετέωρα συµβόλαια

µετοικέω

µετοικία
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µετοικίζω

µετοίκιον

µετοικισµός

µέτοικος

µέτοικος: ἐγγενής

µετονοµάζω

Μετοπωρ(ίνη)

µετόπωρον

µετουσία

µετουσία ἱερῶν

µετουσία τῶν ἄλλων ἁπάντων

µετουσίη

µετοχά

µετοχή

µέτοχος

µετράω

µετρέω

µέτρηµα

µέτρησις

µετρητής

µετρητής (ad SEG IX 41 and 44)

µετρητιαῖος (κεράµιον)

µετριάζω

µέτριος

µέτριος (µετρίως φέρειν)

µετριότερος

µετριότης

µετρίως

µετρίως φέρειν

µετρίως: οὐ µετρίως θλίβεσθαι

µέτρον

µέτρον (ἡλικίης)

µέτρον, τό

µέτρον, τό (ἀνέρος)

µέτρον: κατὰ τὰ µέτρα

µέτρον: σοφίας

µετρονόµος

µέτωπον

µέχρι

µέχρι (µέχρι ποῦ, µέχρι ὧδε)

µέχρι (ποῦ)

µέχρι (ὧδε)

µέχρι ποῦ

µέχρι ὧδε

µέχρις

µέχρις µέχρις ὧδε

µὴ λάβῃς

µὴ νεώτερος ἐτῶν

Μήδεια (play)

µηδείς
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Μηδικός

Μηδικός (θέµατα) µηµόριον

µήδοµαι

µήδοµαι (ἐµήσατο)

µηζότερος

µηθέν

µήκιστος

µήκιστος (χρόνοι)

µῆκος

µῆκος (βιότου)

µῆκος (κατὰ µῆκος ζωιδιακοί)

µηκρόπλως

µηκρόπολις (= νεκρόπολις)

µηλέα, ἡ

µήλινον

µήλινος

µῆλον

µηλονόµος

µηλοπέπων

µηλοποιός

µηλοτροφίη

µήµη

µηµόρια

µηµόριν

µηµόριον

µηµόριον (µεµόριν)

µηµόριον (µεµόριον)

µηµόριον (µιµόριν)

µηµόριον (µιµόριον)

µηµώριον

µην

µήν

µην (═ µνήµης)

µήν: ἅπαξ τοῦ µηνός

µήν: ἐµ µηνί

µήν: καθ᾿ ἕκαστον µῆνα

µήν: κατὰ µῆνα

µηνιαῖα, τά

µηνιαῖος

µῆνινξ

µῆνις

µηνίσκος

µήνισµα

µηνύοµαι

µήνυσις

µηνυτής

µήνυτρον

µήνυτρον, τό

µηνύω

µηνύω: ἀρετήν
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µηρία

µήριον

µηρός

µής

µής (ἅµαι ἄγοµες τῶ µένε)

µής ἐν µηνί

µής κατὰ µῆνα

µής: ἐµβόλιµος

µής: µηνί

µής: µηνὶ ἑκάστῳ

µής: µηνῶν

µῆσος

µητᾶτον

µήτε τέχνη µήτε παρευρέσει

µήτε τέχνηι µήτε παρεύρεσις µηδεµιᾶι

µήτηρ

µήτηρ (Ἀσίης)

µήτηρ (γαίη)

µήτηρ (µ. τοῦ ἀνδρός)

µήτηρ (πρὸς µ. πάππος)

µήτηρ (τῆς Καρίας, τῆς Φρυγίας)

µήτηρ (τῆς) πόλεως

µήτηρ ἀρχιερέων πέντε

µήτηρ Αὐγούστου

µήτηρ γερουσίας

µήτηρ ἐκ µητρὸς πάππος

µήτηρ κάστρων

µήτηρ πατρίδος

µήτηρ Σεβαστοῦ

µήτηρ Σεβαστοῦ καὶ στρατοπέδων καὶ συνκλήτου καὶ πατρίδος

µήτηρ στρατοπέδων

µήτηρ συγκλήτου

µήτηρ, τῆς πόλεως

µήτηρ: µ. συναγωγῆς

µήτηρ: µ. συνόδου

µήτηρ: µήτηρ

µήτηρ: συναγωγῆς

µήτηρ: χρηστή

µητιάω

µητίζω

µῆτις

µήτρα

µήτρα στάλητι µήτρα µή σε Τυφῶν καταλάβῃ

µήτρα: στάθητι µήτρα

µητρίπαις

µητροκολων(ε)ία

µητροκολωνεία

µητροκολωνία

µητροκοµία

µητροκώµη
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µητροκωµήτης

µητροκωµία

µητροµήτωρ

µητρόξενος

µητροπάτωρ

µητροπολείτης

Μητροπολείτιος (ἀγὼν Τακίτειος--)

µητρόπολις

µητρόπολις (Λαοδικέων)

µητρόπολις (τῆς Ἀσίας)

µητρόπολις (τῆς Μακεδονίας)

µητρόπολις (τοῦ Λυκίων ἔθνους)

µητρόπολις θυγάτηρ µητροπόλεως

µητρόπολις λαµπροτάτη

µητρόπολις µήτηρ µητροπόλεως

µητρόπολις τοῦ Λυκίων ἔθνους

µητρόπολις: ἡ πρώτη καὶ µεγίστη καὶ καλλίστη

µητρόπολις: ἡ πρώτη καὶ µεγίστη τῆς Ἀσίας

µητρόπολις: λαµπρά

µητρόπολις: τοῦ Λυκίων ἔθνους (Xanthos)

µητρόπολις: τοῦ Λυκίων ἔθνους (Τlos)

µητρόπολις: τοῦ Πόντου

Μητροπολίτειος (ἀγών)

µητροπολίτης

µητροφόνος

µητρώϊος

µητρῶιος

µήτρων

µήτρων (= µήτρως)

Μητρῷον

µητρώς

µήτρως

µήτωρ

µηχανάοµαι

µηχανάριος

µηχανή

µηχανή (οὐδὲ τέχνῃ οὐδὲ µηχανῇ)

µηχανή (ὑδάτων µεχανή)

µηχανικός

µηχανοδέτης

µηχανοποιός

µιαίνω

µιαντήρ

µιαρός

µίγνυµι

µιζοτέρα

µιζότερος

µίθρος

µικ(κ)ός

µικκή (= µικρή)
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µικός

µικρόθεν, ἀπό

µικρόν, κατὰ

µικροπλέω

µικρόπλους

µικρόπλως

µικρόπρος

µικρόπρος (or µικρῷ πρός)

µικρός

µικρός (ὁ--Στρατήγι(ο)ς)

µικρός: µικρή θάλασσα

µικροῦ πρός

µικροψυχοῦς

µικρῷ πλείῳ

µικρῷ πλέω

µικρῷ πρός

µικτός

µικύθειον

Μιλησίαι

µίλι(ο)ν

µίλια

µιλιάριον

µίλιον

µίλιον (µίλια)

µιλιχίη

µίλτινος

µίλτος

µιµάς

µιµάς in fine

µιµέοµαι

µιµέω

µίµηµα

µίµησις

µιµικός (λόγος)

µιµνήσθη

µιµνήσκοµαι

µιµνῄσκοµαι

µιµνήσκοµαι (µ. φιλίης καὶ χαρίτων)

µιµνήσκοµαι (µνησάµενοι θανάτου)

µιµνῄσκοµαι ἐµνήσθη

µιµνῄσκοµαι ἐµνήσθη τῆς καλῆς ξενίας

µιµνήσκοµαι ἐµνήσθη(ν)

µιµνῄσκοµαι ἐµνήσθη(ν)

µιµνήσκοµαι µέµνησο

µιµνῄσκοµαι µέµνησο

µιµνῄσκοµαι µνηµόνευε

µιµνῄσκοµαι µνησθείην

µιµνήσκοµαι µνησθῇ

µιµνῄσκοµαι µνησθῇ

µιµνήσκοµαι µνησθῇ ὁ ἀγοράζων
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µιµνῄσκοµαι µνησθῇ ὁ ἀγοράζων

µιµνῄσκοµαι µνησθῇ ὁ ἀγοράσας

µιµνῄσκοµαι µνησθῆι

µιµνήσκοµαι µνησθῇς

µιµνῄσκοµαι µνήσθητι

µιµνήσκοµαι µνησθοῖ

µιµνήσκοµαι: Κύριε µνήσθητι

µιµνῄσκοµαι: µνησθῇ

µιµνήσκοµαι: µνησθῇ ὁ ἀγοράζων

µιµνῄσκοµαι: µνησθῇ ὁ ἀγοράζων

µιµνῄσκοµαι: µνησθῇ(2), (4)

µιµνήσκοµαι: µνησθῆ/µνηστῇ

µιµνήσκοµαι: τῶν κοινῶν ἀγαθῶν τῶν γεγενηµένων τοῖς Ἕλλησιν 
µεµνηµένοι

µιµνῄσκοµαι(1/2, 3)

µιµνήσκω

µιµνήσκω /µιµνήσκοµαι

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι ἐµνήσθη

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µέµνησο

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθεῖσα

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθῇ

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθῇς

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνήσθητι

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθήτω

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθῶσιν

µιµνήσκω/µιµνήσκοµαι µνησθῶσιν µῖµος

µιµνήσκω/οµαι

µιµνήσκω/οµαι ἐµνήσθη/σαν

µιµνήσκω/οµαι µνήσας

µιµνήσκω/οµαι: µνήστητι

µιµογράφος

µιµόγραφος

µιµολόγος

µιµόρι(ο)ν

µιµόριον

µίνδις

µινυνθαδίη

µινυνθάδιος

µινύωρος

Μιξέλληνες

µισάγαθος

µισάδικος

Μισάνθρωποι (play)

µίσγω

µισετά

µισετός

µισέω

µίσηθρον

µίσθιος
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µισθός

µισθός ἄνευ µισθοῦ

µισθός: ὡρισµένος

µισθοτής

µισθοφορά

µισθοφόρα, τά

µισθοφορέω

µισθοφορία

µισθόω

µισθόω: χορηγίας

µισθόω/-οµαι

µίσθωµα

µίσθωσις

µίσθωσις οἴκου

µίσθωσις: µισθώσεως χρηµατισµός

µίσθωσις: ὁ τῆς µισθώσεως νόµος

µισθωτήριον (ἱερώτατον)

µισθωτής

µισθωτής τῶν µετάλλων

µισθωτής: τῶν µετάλλων

µισθωτός

µισόγυνος

µισοπονηρός

µισοπόνηρος

µισοπόνηρος (µισοπονήρως)

µισοπονήρως

µισοπονήρως καθαρῶς καὶ µισοπονήρως

µῖσος

µισόχρηστος

µισόχρυσος

µίστωµα

µιτᾶτα, τά

µίτος

µίτος (-υς)

µίτος: Μοιρῶν

µίτρα

µν(ε)ία

µν(ε)ία ἕνεκα/εν

µν(ε)ία µνείας ἕνεκα

µν(ε)ία µνείας ἕνεκεν

µν(ε)ία µνείας χάριν

µν(ε)ία µνείας χάριν (µνήα)

µν(ε)ία χάριν

µν(ε)ία χάριν (µνήα)

µν(ε)ία: µνείας ἕνεκεν

µν(ε)ία: µνείας χάριν

µν(ε)ία: µνῆς χάριν

µνᾶ

µνᾶ (δηµοσία)

µνᾶ (Περινθία)
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µνᾶ: Ἀττικαί

µνᾶ: Σελεύκειος

µναεῖα

µναιεῖον

µναίηος

µναῖος

µναµ(ε)ῖον

µνάµα

µνᾶµα

µνᾶµα (µ. φιληµοσύνας)

µνᾶµα (µνᾶµµα)

µνᾶµα: ἀρετᾶς τε πάθας? τε

µνάµα: µνάµαν ποιέοµαι

µνᾶµα: νίκας

µναµεῖον

µνάµνα

µναµον(ε)ῖον

µναµονεύϜω

µναµονεύω

µναµονεύω ὅπως φανερὸν ἦι ὅτι ἁ πόλις µναµονεύηι

µναµόσυνον

µνάµων

µνάοµαι

µνασικακέω

µνέα

µνέα µνέας ἕνεκα

µνεία

µνεία (µνία) µνείας ἕνεκεν

µνεία (µνία) µνείας χάριν

µνεία µνέας χάριν

µνεία µνεία δικαίων

µνεία µνείας εἵνεκα

µνεία µνείας ἕνεκεν

µνεία µνείας χάριν

µνεία µνείας χάριν (µνέας)

µνεία µνῆς χάριν

µνεία χάριν

µνεία χάριν (µνῆς χ.)

µνεία;: ἀνατίθηµι εἰς µνείαν

µνεία;: µνέας/µνείας/µνῆς/µνίας χάριν

µνεία;: µνία δικαίου

µνεία: δικαίου

µνεία: µν(ε)ίας χάριν

µνεία: µνείας/µνίας/µνέας χάριν

µνείας χάριν

µνεµεῖον

µνῆ

µνῇ

µνηµ(ε)ῖον

µνῆµα
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µνῆµα βραβεῖον ἀρετῆς µνῆµα

µνῆµα µνῆµα διαφέρον

µνῆµα ὅρος µνήµατος

µνῆµα: ἐνταφὴ ἐν τοῖς προγονικοῖς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς µνήµασιν

µνῆµα: µέχρι τοῦ µνήµατος

µνῆµα: µνηστόν

µνῆµα: ὅρος µνήµατος

µνῆµα: φιληµοσύνης

µνῆµα/µνᾶµα

µνηµατοφυλακία

µνηµάφειον

µνηµεῖα

µνηµεῖον

µνηµεῖον (µνήµην)

µνηµεῖον ὅροι τῶν µνηµείων

µνηµεῖον φιλοστοργίας

µνηµεῖον: ἀθάνατον

µνήµη

µνήµη (ἀθάνατος)

µνήµη (αἰώνιος, ἀίδιος, ἀθάνατος, εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον)

µνήµη (αἰώνιος)

µνήµη (ἀρίστη)

µνήµη ἀΐδιος

µνήµη ἀνατίθηµι µνήµην

µνήµη εἰς µνήµην

µνήµη ἐν µακαρίᾳ µνήµῃ

µνήµη ἔνδοξος

µνήµη ἕνεκα µνήµης

µνήµη ἕνεκεν

µνήµη ἐπὶ µνήµην

µνήµη εὐκλεοῦς µνήµης

µνήµη καλῆς µνήµης

µνήµη λαµπρᾶς µνήµης

µνήµη µακαρία

µνήµη µακαρίας µνήµης

µνήµη µνήµη Σεβαστῶν

µνήµη µνήµην ἕνεκα

µνήµη µνήµην ποιέω

µνήµη µνήµης ἀγαθῆς

µνήµη µνήµης αὐτοῦ

µνήµη µνήµης εἵνεκα

µνήµη µνήµης ἕνεκα

µνήµη µνήµης ἕνεκα/ἕνεκεν

µνήµη µνήµης ἕνεκεν

µνήµη µνήµης χάριν

µνήµη µνῆς (═ µνήµης) (ἕνεκα)

µνήµη µνῆς (═ µνήµης) (χάριν)

µνήµη πολλῆς µνήµης

µνήµη ὑπὲρ µακαρίας µνήµης

µνήµη ὑπὲρ µνήµης
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µνήµη χάριν

µνήµη: ἀγαθή

µνήµη: δικαία εἰς αἰῶνα

µνήµη: δικαίου σὺν ἐγκωµίῳ

µνήµη: εἵνεκεν µνήµης χάριν

µνήµη: εἵνεκεν/ἕνεκεν/ἕνεκα

µνήµη: εἰς αἰώνιον µνήµην

µνήµη: εἰς µνήµην

µνήµη: εἰς µνήµην καταλείπω

µνήµη: ἕνεκα µνήµης

µνήµη: ἕνεκε µνήµης

µνήµη: ἕνεκεν µνήµης

µνήµη: καλῆς µνήµης

µνήµη: λαµπρά

µνήµη: µακαρία

µνήµη: µνήµην εἰς αἰῶνα

µνήµη: µνήµης ἕνεκα

µνήµη: µνήµης ἕνεκα/εν

µνήµη: µνήµης ἕνεκα/ἕνεκεν

µνήµη: µνήµης ἕνεκεν

µνήµη: µνήµης καὶ εὐσεβείας χάριν

µνήµη: µνήµης χάριν

µνήµη: µνήµης χάριν A

µνήµη: ὁ τῆς καλῆς µνήµης

µνήµη: πολλῆς µνήµης ἄξιος

µνήµη: πολύτειµος µ.

µνήµη: ὑπὲρ µνήµης

µνήµη: ὑπὲρ µνήµης B

µνηµήϊος: τάφος

µνηµῆον

µνηµία µνηµίας χάριν

µνηµόδουλος

µνηµοδόχος

µνηµονεύε

µνηµόνευε

µνηµόνευέ µου τῆς καλῆς ψυχή

µνηµονεύοµαι

µνηµονευτός

µνηµονεύω

µνηµονεύω (µνηµόνευε)

µνηµονεύω µνηµόνευε

µνηµονεύω µνηµόνευέ µε

µνηµονεύω µνηµόνευέ µου τῆς καλῆς ψυχῆς

µνηµονεύω µνηµονεύσατε εἰς τοὺς αἰῶνας

µνηµονεύω µνηµόνευσον

µνηµονεύω: µνηµόνευε

µνηµονέω (µνηµόνει)

µνηµονικός

µνηµονικός (γράµµατα)

µνηµόριον
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µνηµοσύνη

µνηµοσύνη: µνηµοσύνης χαριστήριον

µνηµόσυνον

µνήµων

µνῆς, χάριν

µνησθείης

µνησθῆ

µνησθῇ

µνησθῇ ὁ ἀγοράζω

µνησθῇ ὁ ἀγοράζων/-άσας

µνήσθητι

µνήσθιτι

µνησθυτά ═ µνηστευτή

µνησθῶσιν

µνησικακέω

µνήσιος

µνῆσις

µνηστεύοµαι

µνηστέω

µνηστηροφονία

µνῆστις

µνηστός

µνωΐα

µο(υ)νόµαχος

µο(ῦ)νος

µο(ῦ)νος (εἷς)

µογερός

µογέω

µόγος

µόδινος

µόδιος

µόθος

µόθων

µοῖλος

µοῖρα

µοῖρα (τρίτη µ.)

µοῖρα: µοῖρ’ ὀλοή

µοίρη

µοῖρη

µοίρη (κοινή)

µοιρίδιος

µοιρορραφίη

µοιυσική ἀγὼν τῆς µουσικῆς

µοιχεύτρια

µοιχός

µολα

µολέω

µολ̄έω (µολ̄εν͂, infinitive)

µολίβδιον

µόλιβδος
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µόλιβος

µολόχιον

µολπή

µολπός

µόλπος

µόλυβ(δ)ος

µολυβᾶς

µολύβδιον

µολύβδιον, τό

µολύβδιος

µόλυβδος

µολυβδουργός

µολυβδοχοέω

µόλυβος

µολυβοῦς

µολύνω

Μοµµίεια, τά

µόµφος

µοναγρία

µονάγριον

µονάδιος

µόνανδρος

µοναρχέω

µόναρχος

µοναστήριον

µοναυλία

µόναυλος

µοναχή

µονή

µονή, ἡ

µόνη, ἡ

µονή, ἡ (ἄσυλος)

µονήρης

µονητᾶλις (ὑπατικός)

µονητάρι(ο)ς

µονήτη

µονήτη (ἱερά)

µόνιµος

µονιτάριος

µονόβαφος

µονόγαµος

µονογενής

µονοκέρως

µονοκρίτης

µονοκτίστης

µονόκτιστος

µονόλεκτρος

µονολέχης

µονοµαχία

µονοµαχία, ἡ
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µονοµαχίαι

µονοµάχιον, τό

µονοµάχος

µονόµαχος

µονοµάχος (µουνοµάχος)

µονοµερής

µόνον

µονόνυµφος

µονόξυλον

µονοπώλης

µόνος

µόνος (--καὶ πρῶτος)

µόνος (µιὰ καὶ µόνη)

µόνος (πρῶτος καὶ--)

µόνος εἷς µόνος

µόνος καὶ πρῶτος

µόνος καὶ πρῶτος (τῶν) ἀπ’ αἰών ἀνθρώπων

µόνος καὶ πρῶτος (τῶν) ἀπ’ αἰῶνος

µόνος καὶ πρῶτος ἀπ’ αἰῶνος

µόνος καὶ πρῶτος ἀπ’ αἰῶνος χοραυλῶν

µόνος καὶ πρῶτος τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀνθρώπων

µόνος µόνη καλὴ καὶ φίλανδρος

µόνος: πρῶτος καὶ µ.

µόνος/µόνη

µόνος/µόνη: πρῶτος καὶ µ. ἀπ᾿ αἰῶνος

µονόστεγος

µονόσωµος: κοιµητήριον µ.

µονοταφίον

µονοτάφιον

µονοφιλέω

µονόφωνος

µονόχυτρος

µονόωρος

µορίδιν

µόριον: πεµπταῖον

µορµίλδων

µορµίλλων

µόρος

µόρος: πικρός

µόρσιµον

µόρσιµος

µορφά

µορφή

µορφόω

µόσχευµα

µοσχολόγος

µόσχος

µοτός

Μουκίεια, τά

µουλικός
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µουλίον/µουλίων

µουλίων

µουλιωνικός

µοῦλος

µούν

µουνικίπιον, τό

µουνογενής

µουνοέτης: µουνοέτις νηπίαχος

µουνολέχης

µοῦνος

µουράλις

µουρµίλλων

µουσ(ε)ῖον

µουσ[ικ---]

µοῦσα µουσάων θεράπων

µοῦσα Ῥωµαϊκή

µουσαύλυτος

Μουσεῖα, τά

µουσεῖον

Μουσεῖον (οἱ ἀπὸ--)

Μουσεῖον (τῶν ἐν--)

Μουσεῖον, τό

Μουσεῖον, τό (ἀπὸ τοῦ--)

µουσέω

µουσέω (ἐµούσωσαν)

µούση

µουσηγενέτης

µουσῆον, τό

µουσιάριος

µουσιάριος κεντητής

µουσική

µουσική, ἡ (sc. τέχνη)

µουσικός

µουσικὸς

µουσικὸς (all ἀγών)

µουσικός (ἀγών)

µουσικὸς (ἀγών)

µουσικός (ἀνήρ)

µουσικὸς (ἀνήρ)

µουσικός (δάπεδον)

µουσικός (πανήγυρις)

µουσικός (σύνοδος τῶν--)

µουσικός ἀγών

µουσικός ἀγών µουσικός

µουσικός τέχνη

µουσικός: ἀγών

µουσικός: ἔπεα

µουσικός: ἱερὰ µουσικὴ Σευηριανὴ Ἀλεξανδριανὴ περιπολιστικὴ 
µεγάλη σύνοδος

µουσικός: µ. τέχνα
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µουσῖον

µουσίωµα

µουσόγραφος

µουσόπλαστος

µουσοπόλος

µουσόρυτος

µουσοχαρής

µουσόω

µούσωµα

µουσωµάτωσις

µούσωσις

µουσωτής

µουσώτης

µοχθέω

µοχθηρός

µόχθος

µόχθος (βίου)

Μοψαῖος παῖς

µυέω

µύζοµαι

µύησις

µύθος

µῦθος

µύκηµα

µυκτήρ

µύλα

µύλη

µύλινος

µύλινος σορός

µύλλων

µυλοκόπος

µυλοφισικός

µυλωθρικόν

µυλών

µυνητής

µυοσόβη

µύρα

µυρεψικός

µυρεψός

µύρια

µυριακαὶ ἀρχή

µυριάκις

µυριακός (ἀρχαί)

µυριετής

µυριέτης

µυρίζω

µυριόδακρυς

µύριοι

µύριοι ἄνθρωποι

µύριοι, οἱ
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µυριόκλαυστος

µυρίος

µυρίος (ἄστυ)

µυρίτης

µύρµηξ

µυρµίλλων

µυρµύλλων

µυροθήκη

µύροµαι

µύρον

µῦρον

µύρον (ῥόδιvοv)

µυρόπνευστος

µυροπώλης

µυρρίνη

µυρσίνη

µυρτείτης (οἶνος)

µύρτον

µύρω

µῦς

µυσαρός

µύσος

µυσσοτόν

Μύστις (name of a play)

µύστρον

µυχή

µυχός

µύχος

µύω

µῶa

µωλέω

µωµητός

µῶµος

µῶµ̣ος

µωρός

µώρος

Μωσεῖα, τά

µωχλός (= µόχλος)

ν(ε)ικάω

ν(ε)ικάω (Κύριε, νίκα)

ν(ε)ικάω (νίκα)

ν(ε)ίκη

ν(ε)ίκη (τοῦ γράψαντος)

ν(ε)ῖκος, τό

Νάα, τά

νάβλα

ναβλᾶς

ναβλίστρια

ναβοῦς

νάγµα
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ναετήρ

ναέτης

ναεύω

ναί

ναί(χι)

ναία, τά

Νάϊα, τά

ναΐαρχος

ναΐδιον

ναΐδιον, τό

ναιετάω

ναιετέω

ναϊκός (ἐργασία)

ναΐσκος

ναίω

νάκη

νάκος

νακοτίλης

νάµα

νᾶµα

ναµαραν

ναµάτιον

ναµερτής

νανδαγαχωραγα

νανδηνα: κασαπανα ν.

νάννη

ναοποιός

ναός

ναός (grave)

ναουειλλα

νάπα

νάπη

ναποίης

νάρδας

νάρδινον

νάρδον

νάρδος

ναρκιήσσα

νασµός

νᾶσος

νᾶσσα

ναυαγέω

Ναυαγής

ναυαγία

ναυάγιον

ναυάγιον, τό

ναυαρχέω

ναυαρχίς

ναύαρχος

ναύαρχος (ν. αὐτοκράτωρ)
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ναυκλαρέω (οἱ ναυκλαρεῦντες)

ναύκλαρος

ναυκληρικός: οἶκος

ναυκλήρισσα

ναύκληρος

ναύκληρος (Ἁδριανοὶ Παλµυρηνοὶ--Ἐρυθραικοί)

ναύκληρος (βουλευτής)

ναύκληρος (καὶ ἔµποροι Ἐρυθραικοί)

ναύκληρος (οἱ ἐν Ἐφέσῳ--)

ναύκληρος (πλανήτης)

ναύκληρος οἶκος τῶν ναυκλήρων

ναύκληρος: οἶκος

ναυκρ.

ναυκραρία

ναύκραροι

ναύκραρος

ναῦλλον

ναῦλλος

ναῦλον

ναῦλος

ναυλόω

ναυπαγός

ναυπηγέω

ναυπήγιον

ναυπηγός

ναῦς

ναῦς (µακρά)

ναῦς (νεῶν ἅµιλλα)

ναῦς ἀπόδειξις τᾶν ναῶν

ναῦς: νῆες πλανηταί

ναῦς: φορτίς

ναυτεία

ναύτης

ναύτης (οἱ Κῴων ναῦται)

ναύτης φιλοδέσποται ναῦται

ναυτικά, τά

ναυτικός

ναυτίλος

ναυτοδίκαι

ναυφθορίη

ναυφύλαξ

νάφα

νάφθα

νε(ί)µοµαι

νέα

νέα ἡρωΐς

νέα νέα Πηνελόπεια

νέα νουµηνία

νεάζω

νεανίας
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νεᾶνις

νεανισκάρχης

νεανίσκοι

νεανίσκοι (οἱ γυµναστικοί)

νεανισκολόγος

νεανίσκος

νεανίσκος (Ἱερώνειοι)

νεανίσκος: γενναῖος

νέαξ

Νεαπόλει, ὁ ἐν -- (ἀγών)

νεαρός

νεάρχος

νέαρχος

νεαρωδός

νεάτα

νεάτη

νεβρός

νεία

νεικάω

νείκη

Νείκη (Καίσαρος)

νεικητής

νεικηφόρος

νεῖκος

νεῖκος, τό

Νειλόρυτος

νείνη

νειός

νεκάς

νεκραγωγός

νεκροδόχος

νεκρός

νεκρός (διάταγµα)

νεκρός ἀλλότριος

νεκρός: διάταγµα

νεκροστολιστής

νεκροτάφος

νέκταρ

νεκτάρεος

νεκύδαιµων

νέκυς

νέκυς νέκυν κοµίζω

νεκύσια, τά

νεκύσιον, τό

Νέµε(ι)α, τά

Νέµεα, τά

Νέµεια, τά

νεµεονείκης

νεµεονίκης

Νεµέσεια, τά
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Νεµέσια, τά

νέµεσις

νέµησις

νεµητής

νεµητός (ἀγών)

νεµητός ἀγών

νεµητός, ἀγών

νέµοµαι

νεµονηία (νέα)

νέµος

νέµω

νέµω/νέµοµαι

νέµω/οµαι

νέννος

νενοµισµένος

νεογέννητος

νεογνή

νεογνός

νεόδρεπτος

νεοθηλής

νεόθνητος

νέοι

νέοι, οἱ

νέοι, οἱ (αὐράριοι)

νέοι, οἱ (γυµνασίαρχος)

νέοι, οἱ γυµνασίαρχος νέων

νέοι, οἱ υἱὸς νέων

νεοκράς

νεοκτισίη

νεολαία

νεολαία: πρῶτος τῆς ν

νεοµηνία

νέον, τό

νεόνυµφος

νεοπενθής

νεοποιέω

νεοποιός

νεοπολίτης

νεόρις

νέος

νέος (both ἥρως)

νέος (βρέφος)

νέος (γυµνάσιον τῶν --)

νέος (Διόνυσος)

νέος (ἥρως)

νέος (Θεοφάνης)

νέος (κτίστης)

νέος (Νέα Κώµη)

νέος (νέοι ποδάριοι)

νέος (οἱ --)
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νέος (Ὅµηρος)

νέος (Περσὶς νέα)

νέος (Πλάτων)

νέος (πόρνα)

νέος (Φαέθων)

νέος Ἁδριανός

νέος ἄνθος νέων ἰούλων

νέος Ἀπόλλων

νέος Ἀφροδίτη

νέος ἐγ νέου

νέος ἐκ νέου

νέος ἑορταί

νέος ἔριφος

νέος ἔτος

νέος Ἥλιος

νέος ἡρωΐς

νέος ἥρως

νέος Θεµιστοκλῆς

νέος Θεοδόσιος

νέος θεός

νέος Ἰουλιανὸς νέος

νέος κτίστης

νέος κωµῳδία

νέος νέοι

νέος νέοι, οἱ

νέος νέος Ἐπαµεινώνδας

νέος νεότεροι

νέος νουµηνία

νέος Ὅµηρος

νέος Πλάτων

νέος ποδάριοι

νέος σῖτος

νέος ὑδρίον

νέος: Ἀπόλλων

νέος: ἕνηι καὶ νέαι

νέος: Ἥλιος

νέος: Νέα Ἥρα

νέος: νέα κωµωιδία

νέος: νέα τραγωιδία

νέος: νέοι Ἕλληνες

νέος: νέος Ἐρυθρός

νέος: Νέος Ἥλιος

νέος: Νέος Θεµιστοκλῆς

νέος: νέος κτίστης

νέος: Νέος Ὅµηρος

νέος: νέος Ὅµηρος

νέος: νέος τῇ ἡλικίᾳ

νέος: ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος

νέος: Σελήνη A

νεότας
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νεότας/νεότης

νεότερος

νεότευκτος

νεότης

νεότης: ἡγούµενος νεότητος

νεουργία

νεόφυτος: φυτόν νιόφυτον

νεοχµός

νεόω

νερτέριος

νε̄τ́ος

νέτωπον

νεῦµα

νεῦρον

νευροσπάστης

νεύω

νεφέλη

νεφεληλάτης

νεφετός

νέφος

νεφρόν

νέω

νεώγαµος

νεωγνός

νεωκορικός

νεωκόρος

νεωποίης

νεωρέω

νεωρίδιον

νεώριον

νεωρός

νεώς

νεώσοικος

νεωτέρα

νεώτερα, τά (ἐγ νεωτέρων)

νεωτερίζω

νεωτερική

νεωτερισµός

νεώτεροι

νεώτεροι παῖς

νεώτεροι, οἱ

νεώτεροι, οἱ (οἰκονόµος νεωτέρων)

νεώτεροι: οἱ σφόδρα ν.

νεώτεροι: ὑµνῳδοί

νεώτερος

νεώτερος Αὐγουστιανοί

νεώτερος παῖδες

νή

νηδύς

νηϊδίη
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νηιός

νηλεγέως

νήλειος

νῆµα

νῆµα: νήµατα Μοιρῶν

νηός

νηπαθής

νηπενθής

νήπια, τά

νηπίαχος

νηπίαχος: µουνοέτις

νήπιον

νήπιος

νήπιος (ἄρχων)

νήπιος: ἄρχων

νήπιος: γραµµατεύς

νήπιος/ον

νηποιν[- -]

νηποινεί

νηποινεί (τεθνάναι)

νήποινος

νήποινος νηποινεί

νήριθµος

νηροεῖον

νῆσ(σ)ος

νησιάδειον

νησιάρχης

νησίαρχος

νησιωτικός

νῆσος

νῆσος (οἱ κατὰ τῆν νῆσον τασσόµενοι)

νῆσος ἐπὶ τῆς νήσου

νῆσος Κυπρίων

νῆσος: οἱ ἐν τῆι νήσωι

νησσάρχης

νήτη

νήφω

νήψις

νίζω

νικᾷ

νίκα

νικᾷ ἡ τύχη

νίκα: µνᾶµα νίκας

νίκαθρον

νίκαµα

νικατήριον

νικάτωρ

νικάω

νικάω ἔµβα νίκα

νικάω Ἰησοῦς Χριστός νικᾷ
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νικάω νικᾷ

νικάω νίκα

νικάω νικᾷ ἡ Τύχη

νικάω νικᾶ ἡ τύχη τῶν Πρασίνων

νικάω τρὶς νίκα

νικάω: δίς

νικάω: νικᾷ

νικάω: νίκα

νικάω: τετράκις

νικάω: τρίς

νικάω/νεικάω

νικέω

νικέω νεκᾷ

νικέω νενικαµένος

νικέω νίκα

νικέω νικᾷ ἡ τύχη τῶν Βενέτων

νικέω νικέσθω τὰς τιµάς

νίκη

νίκη δὸς νείκην

νίκη σήµατα νίκης

νίκη ὑπὲρ -- αἰωνίου νείκης

νίκη ὑπὲρ νείκης τε καὶ τύχης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη ὑπὲρ νίκης

νίκη ὑπὲρ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη ὑπὲρ ὑγιείας καὶ σωτηρίας καὶ νείκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη ὑπὲρ ὑγιείας, σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη: ἐπὶ νίκῃ τῶν κυρίων

νίκη: ὑπὲρ νείκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη: ὑπὲρ τῆς Καίσαρος νίκης

νίκη: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

νίκη/νείκη

νίκη/νείκη: µουσοχαρής

νίκη/νείκη: νίκη Ῥωµαίων

νίκη/νείκη: ὑπὲρ νείκης

νικητήρια

νικητήριον

νικητήριον ἁµίλλης

νικητής

νικητικός ὅπλον νικητικόν

Νικηφόρια, τά

νικηφόρος

Νικοµεδίς

νίνισσα

νίννη

νίννιον

νιπτήρ

νίπτω

νίπτω (νίψε ὑγιένων)

νίσοµαι

νίτρον
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νίτρον(2)

νιφετός

νίψις

νο(ῦ)σος

νοβελίσσιµος

νοετήρ

νοέω

νόηµα

νόθος

νόθος, νόθη

νόθος, νόθη: ἄνηβος

νόθος, νόθη: κόρη

νόθος/νόθη

νοµά

νοµάδες

νοµάδες, οἱ

νόµαιος (ἐκκλησία)

νοµαρχικός

νοµάς

νοµεύς

νοµέω

νοµή

νοµίζω

νοµίζω (νενοµισµένη χοή)

νοµίζω νενοµισµένος

νοµίζω νοµισθείς

νοµίζω τὰ νενοµισµένα δικαστήρια

νοµίζω τὰ νοµιζόµενα

νοµίζω τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νοµίζειν

νοµίζω: καθότι νενόµισται

νοµίζω: τὰ νοµιζόµενα

νοµίζω: τὸ νοµιζόµενον

νοµικός

νόµιµα, τά

νόµιµα, τά ἐν λόγοις καὶ νοµίµοις διαπρέπω

νόµιµα, τά Ῥωµαϊκὴ µοῦσα καὶ νόµιµα

νόµιµος

νόµιµος (γάµος)

νόµιµος (τειµή)

νόµιµος ἀγορά

νόµιµος: πατὴρ ν.

νόµιµος: τὰ νόµιµα

νόµιον

νόµιος

νόµισµα

νόµισµα (Ἀλεξάνδρειον, Πτολεµαϊκόν, Δηµητρίειον, Φιλιστίδειον, 
Δηµαρέτειον)

νόµισµα (Ἀλεξάνδρειον)

νόµισµα (ἀργυρῷ νοµίσµατι τετειµηµένη)

νόµισµα (ἠριθµηµένον)
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νόµισµα: κόπτω ν.

νόµισµα: ῥυπαρόν

νόµισµα: χρυσοῦν

νοµίσµατα, βασιλικά

νοµογραφέω

νοµογράφος

νοµοδείκτας

νοµοδείκτης

νοµοδείκτης (ἄρχων)

νοµοδιδάσκαλος

νοµοθεσία

νοµοθεσία (Ῥωµαϊκή)

νοµοθεσία: κατὰ τὴν Ῥωµαϊκὴν νοµοθεσίαν

νοµοθέται

νοµοθετέω

νοµοθετης

νοµοθέτης

νοµοθετικός (δικαστήριον)

νοµοθετικός δικαστήριον

νόµοι

νοµοκώχιµος

νοµοµαθής

νοµοµαθής: διδάσκαλος ν.

νοµός

νόµος

νόµος (ἀτέκνων)

νόµος (δηµοσιωνικός)

νόµος (ἐκκλησία κατὰ--)

νόµος (κατὰ τοὺς--)

νόµος (ναοποϊκός)

νόµος (πάτριος)

νόµος (Ῥόβριος, Ἀκίλιος)

νόµος (τῆς θέµιδος)

νόµος (τῶν ἀτέκνων)

νόµος (τῶν) ἀτέκνων

νόµος Ἀµφικτυονικός

νόµος ἀνχιστευτικός

νόµος ἀπελευθερωτικός

νόµος ἄριστος

νόµος ἀρχαῖος

νόµος Ἀτείλιος

νόµος γυµνασιαρχικός

νόµος δηµοσιωνικός

νόµος δηµοσιωνικός νόµος

νόµος εἰσαγωγῆς

νόµος ἐκ τοῦ νόµου

νόµος ἐκ τῶν νόµων

νόµος ἐµπειρία νόµων

νόµος ἐµπειρότατος τῶν νόµων

νόµος ἐν τῶι νόµωι
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νόµος ἐπὶ τοῖς --

νόµος ἐπὶ τῶν ὠνῶν

νόµος θανάτου

νόµος ἴδιοι

νόµος Ἰούλιος

νόµος κατὰ τὸν νόµον

νόµος κατὰ τοὺς τῆς πόλεως νόµους

νόµος κύριος

νόµος Μουνάτιος καὶ Αἰµίλιος

νόµος παραβαίνω τοὺς νόµους

νόµος πάτριος

νόµος περὶ τοὺς νόµους ἐµπειρία

νόµος πολιτικός

νόµος προξενικός

νόµος Πυθικός

νόµος τῆς πόλεως

νόµος Τίτιος

νόµος τοῖς ἰδίοις νόµοις

νόµος τοῦ Καίσαρος

νόµος τῶν παραθηκῶν

νόµος τῶν προξένων

νόµος φύλαξ νόµων

νόµος: δηµοσιωνικός

νόµος: ἐρανιστῶν

νόµος: ἐφηβαρχικός

νόµος: ἱερός

νόµος: ἱερὸς

νόµος: καθὼς ὁ νόµος ἀγορεύει

νόµος: κατ’ τὸν νόµον

νόµος: κατὰ τὸν ν.

νόµος: κατὰ τὸν νόµον

νόµος: κατὰ τὸν πρακτορικὸν νόµον

νόµος: κατὰ τὸν ὑπάρχοντα νόµον

νόµος: νόµοι τῶν Ἑλλήνων

νόµος: νόµων σοφιστής

νόµος: ὁ νόµος κελεύει

νόµος: ὁ τῆς µισθώσεως νόµος

νόµος: πάτριος

νόµος: πρακτορικός

νόµος: πωλητικός

νόµος: τειµευτητικός

νόµος: τῶν Ἰουδαίων

νοµοφυλάκειον

νοµοφυλάκιον

νοµοφύλαξ

νοµώνας

νόννος

νόος

νόος (νοῦς)

νοουίκιος (δοῦλος)
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νοραρεττεβλο

νοσέω

νόσηµα

νόσηµα (νόσεµα)

νοσοβαρής

νοσοκοµῖον

νόσος

νόσος (ἱερά)

νόσος (ἱερή)

νόσος: ἱερά

νόσος: λαµβάνω νόσον ἀθεράπευτον

νόσος: τῆς κεφαλῆς

νοσσιά

νοσσίον

νοσσός: ἀλέκτορος

νοστέω

νόστος

νοσφίζοµαι

νοσφίζω

νοσφίζω/νοσφίζοµαι

νοτάριος

νότιος

νοτόθεν

νότος

νότος (πρὸς νότον)

νουµενάρια, τά

νουµεράριος

νουµηνία

νουµηνιαστής

νοῦµµος

νουνεχίη

νοῦς

νοῦς (ἐν νῶι ἐσσεῖται)

νοῦσος

νοῦσος ὀφθαλµῶν

νοφαιός

νοῶ

νυδρολεες

νυκτερινός

νυκτοστρατηγός

νυκτοστράτηγος

νύκτωρ

νύµφα

Νυµφαϊκόν (mine)

νυµφαῖον

νυµφαῖον (νυµφέον)

νυµφεῖος (θάλαµος)

νύµφευµα

νύµφευσις

νυµφεύω
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νύµφη

νύµφη (νύνφη)

νύµφη/νύνφη

νυµφίδιος

νυµφίος

νύµφιος

νυµφοκόµος

νυµφών

νῦν

νύννιον

νύνφη

νυνφίδιος

νυνφίος

νύνφιος

νυνφίς

νύξ

νύξ (στρατηγὸς διὰ νυκτός)

νύξ: δι᾿ ὅλων ἡµερῶν καὶ νυκτῶν

νύξ: µέχρι νυκτῶν

νυός

νῦσος

νύφη

νύχιος

νωµάω

νῶναι

νώνυµνος

νώνυµος

νῶτον

νωτοφόρος

ξαδράπης

ξαίνω

ξαλόω

Ξανδικά, τά

ξανθός

ξάνθος

ξαντικός

ξατράπης

ξέ(ι)νος

ξεινηδόχος

ξεινίζω

ξεινοδόκος

ξεινοδόχος

ξεῖνος

ξεῖνος: ἀπὸ ξείνης

ξεν(ε)ών

ξεν(ο)δόκος

ξεναγός

ξεναπάτιον

ξενδόκος

ξένεια
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ξένειος (δίκα)

ξένειος: δίκα

ξενεών

ξένη

ξένη ἐπὶ ξένης δουλεύω

ξένη, ἡ

ξένη, ἡ (ἐπιξ.)

ξένη, ἡ (χρήζουσιν ἀπὸ τῆς ξ.)

ξένη, ἡ ἐπὶ ξένης

ξενία

ξένια

ξένια ἐπὶ ξένια

ξενία καλέω ἐπὶ ξένια

ξένια τὰ µέγιστα

ξενία, ἡ

ξένια, τά

ξένια, τά (καλέω ἐπὶ ξ.)

ξένια, τά: ἐπὶ ξένια

ξένια, τά: καλέσαι ἐπὶ ξένια

ξενίδιον

ξενίζω

ξενίη

ξενίη, ἡ

ξενικά, τά

ξενική

ξενικῇ

ξενικὴ λύσις

ξενικὴ λύτρωσις

ξενικόν, τό

ξενικός

ξενικός (ἀργύριον)

ξενικός (δικαστήριον)

ξενικός (Διονύσια)

ξενικός (ἐµπόριον)

ξενικός (λύσις)

ξενικός (ξενικὴ λύσις)

ξενικός (ὁδός)

ξενικός (σῖτος)

ξενικός λύσις

ξενικός λύτρωσις

ξενικός ὁδός

ξενικός: λύσις

ξενικός: ξενικὰ δικαστήρια

ξένιον

ξένιον, τό

ξένιος

ξένιος (κόσµος)

ξενίς (ὁδός)

ξενισµός

ξενοδίκαι, οἱ
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ξενοδίκης

ξενοδόκος

ξενοδοχεῖον

ξενοδοχέω

ξενοδόχος

ξενοδόχος τοῦ Σαµψών

ξένοι

ξενοκρίτης

ξενολόγιον

ξενολόγος

ξένος

ξένος (ἐπιµεληταὶ τῶν ξένων)

ξένος (οἱ µετέχοντες τῶν κοινῶν)

ξένος (χσένος)

ξένος ξένε παροδεῖτα

ξένος ξένος µετὰ ξένων

ξένος παροικοῦντες ξένοι

ξένος στρατηγέω ἐπὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων

ξένος στρατηγὸς ἐπὶ τῶν ξένων

ξένος στρατηγὸς ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολίταις δικαιοδοτῶν

ξένος σύνδικος

ξένος: ξεῖνε φίλε

ξένος: ξένοι παρεπιδηµοῦντες

ξένος: τὸς χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι

ξένος: ὦ ξένε

ξένος/ξεῖνος

ξενόχωρος

ξενόω

ξενών

ξέσται

ξεστή

ξέστη

ξέστης

ξέστι(ο)ν (ξέστια)

ξεστοδοτέω

ξεστός

ξεστός στάλα

ξέω

ξῆνος

ξηρά,τά

ξηρός

ξιξξιµιλιξιφίλος

ξιφίας

ξίφος

ξῖφος

ξόανον

ξόανον, τό

ξοίς

ξοΐς

ξοµενδυς
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ξυγγραφή

ξυιδόγλυφος

ξύλα

ξυλεία

ξυλέµπορος

ξύλη

ξυληρός

ξυλικάριος

ξυλικόν

ξυλικός

ξυλινᾶς

ξύλινος

ξύλινος (καρπός)

ξύλινος καρπός

ξύλινος ξύλινοι καρποί

ξύλινος: φάτνωµα

ξυλισµός

ξύλλοµαι

ξυλόγλυκον

ξυλογλύφος

ξυλοκαβαλλάριος

ξυλοκάρος

ξυλοκόπιον

ξύλον

ξυλοπύλιον

ξυλοπώλης

ξυλοπῶλις

ξυλουργία (χσυλοργία)

ξυλουργός

ξυλόω

ξύλωµα

ξυλωµάτιον

ξυλώνης

ξύλωσις

ξυµβάλλοµαι

ξυµβάλλοµαι γνώµην

ξυµβάλλω

ξυµβάλλω γνώµην ξυµβάλλεσθαι

ξυµβολαῖαι, δίκαι

ξυµβόλαιον

ξυµµαχία

ξυναρµόζω

ξυνάρχοντες

ξυνβάλλω

ξυνήων

ξυνόν

ξυνόν, τό

ξυνός

ξύσµα

ξυστά, τά
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ξυσταρχέω

ξυστάρχης

ξυστάρχης: διὰ βίου

ξυσταρχία

ξύσταρχος

ξυστιδωτός

ξυστικὴ σύνοδος

ξυστική: σύνοδος ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν ἱερονεικῶν 
στεφανειτῶν

ξυστικός

ξυστικός (--περιπολιστικὴ σύνοδος)

ξυστικός (σύνοδος)

ξυστίς

ξυστόν

ξυστόν, τό

ξυστοπλατεῖται

ξυστός

ξυστός (σύµπας)

ξυστός γραµµατεύς

ξυστός: γραµµατεὺς ξυστοῦ

ξυστός: σύµπας ξυστός

ξύστρα

ξυστρόω

ξύω

ὁ αἰεὶ χρόνος

ὁ βίος ταῦτα

ὁ ἔνγιστα παραφύλαξ

ὁ ἐπὶ τῆς διοίκησις

ὁ ἐπὶ--

ὁ ζωιῆς χρόνος

ὁ κατὰ Πτολεµαῖον πόλεµος

ὁ νέος

ὁ παῖς καλός

ὁ τῆς ἐπαρχείας σωτήρ

ὄ(µ)µα

ο(ὐ)γκία

ο(ὔ)ρος

ὁ/ὀροφύλαξ

ὄαρος

ὀβελεία

ὀβελισ(σ)κός

ὀβελίσκος

ὀβελός

ὀβολονόµος

ὀβολός

ὀβολός (hοβελός)

ὄβριµος

ὀγγία

ὀγγράφω

ὀγδοεύς
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ὀγδόη

ὀγδόη, ἡ

ὀγδοήκοντα, οἱ

ὀγδοηµόριον

ὀγδοϊστής

ὄγδον

ὄγδοον

ὄγδοον, τό

ὄγδοος

ὄγδοος: ὄγδοον

ὄγδουν

ὀγκία

ὀγκόω

ὁδαγός

ὅδε, τά

ὀδελός

ὀδελός (hοδελός)

ὁδεύω

ὁδηγέω

ὁδηγός

ὅδιος

ὁδίτης

ὁδοιπλανίη

ὁδοιπορέω

ὁδοιπορος

ὁδοιπόρος

ὁδοποδέω

ὁδοποιέω

ὁδοποιός

ὁδός

ὀδός (═ οὐδός)

ὁδός (ἀναγκαία)

ὁδός (ἀστία)

ὁδός (δύο ὁδοὺς βασιλικάς)

ὁδός (µέλαινα)

ὁδός (ξενική)

ὁδός (Οὐαλερία Τειβουρτείνη)

ὁδός δευτέρα

ὁδὸς δεύτερος

ὁδός ἱερά

ὁδός λεωφόρος

ὁδός ξενική

ὁδός Παναθηναίων

ὁδός: ἐπιµελητὴς ὁδοῦ

ὁδός: ἐπιµελητής ὁδῶν

ὁδός: ἱερὰ

ὁδός: ἵστηµι ἐν τοῖς ὁδοῖς

ὁδός: ὅρος ὁδοῦ

ὁδός: συντοµωτάτη

ὀδοτήρ
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ὁδοτήρ

ὀδούνη

ὀδούς

ὀδοῦς

ὀδύµη

ὀδύνη

ὀδυνηρός

ὀδυνηρῶς

ὄδυρµα

ὀδυρµός

ὀδύροµαι

ὀδυρτός

ὀδύς

Ὀδύσσεια

ὁδῶν (ναῶν ἱερῶν τόπων τε δηµοσίων)

ὄϝις

ὄζω

ὀθέω

ὀθόνη

ὀθονιακός

ὀθόνιον

ὀθονιοποιός

ὀθονιοπράτης

ὀθονιοπρατής (-ίς)

ὀθονιοπώλης

ὀθονίτης

ὀθώνιον

οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουµένη ἀθληταί

οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουµένης ἀθλητής

οἱ ἀπὸ τοῦ γυµνάσιον

οἰ ἴδιος

οἱ ποὶ τὰς δαπάνα

οἱ πρὸ αὐτοῦ (πάντες), (οὐχ) ὡς

οἱ πρὸς πόλις κηπουροί

οἴγω

οἶδα

οἶδα (ἵνα εἴδωσιν)

οἶδα (ἴσαντι, Doric form)

οἶδα εἰδέναι ὅτι

οἶδα ἵνα εἴδωσιν

οἶδα ὅπως ἂν εἰδῶσιν πάντες

οἶδα: εἰδώς

οἶδα: οὗ/ὦν οἶδεν ὁ Θεός τὰ ὀνόµατα

οἶδα: τὸν νόµον οἶδεν τῶν Ἰουδαίων

οἰδέοµαι (οἰδεῖσθε)

Οἰδίπους (play)

οἱδρῖον (═ ὑδρ(ε)ῖον)

ὀϊζυρός

οἰζωρός

οἴη
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οἰκ--

οἰκ(ε)ῖος

οἴκαδε

οἴκει

οἰκεία, ἡ

οἰκεῖος

οἰκεῖος (οἱ οἰκεῖοι)

οἰκεῖος ἐκ τῶν οἰκείων πόνων

οἰκεῖος ἐξ οἰκείων πόρων

οἰκεῖος οἰκεῖοι

οἰκεῖος οἰκείως

οἰκεῖος σέβασµα

οἰκεῖος τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων

οἰκεῖος: ἀπόγονοι

οἰκεῖος: δύναµις

οἰκεῖος: λίθος

οἰκεῖος: οἰκείᾳ συνέσει

οἰκεῖος: πατρίς

οἰκειοσύνα

οἰκειότας

οἰκειότερος

οἰκειότης

οἰκειότητα

οἰκεο͂ς

οἰκετεία

οἰκετεία, κυριακή

οἰκετήια

οἰκέτης

οἰκέτης: τῆς πόλεως

οἰκέτις

οἰκεύς

οἰκευτής

οἰκεύω

οἰκέω

οἰκέω (εὐτυχῶς τοῖς ὧδε οἰ.)

οἰκέω (οἱ τὴν νῆσον οἰκοῦντες)

οἰκέω (χώρα οἰκουµένη)

οἰκέω Ἀθηναῖοι οἱ οἰκοῦντες ἐν Λήµνωι

οἰκέω ἐν τῆι νήσωι οἰκοῦντες

οἰκέω οἰ Ἀϝλον͂ι ϝοικίοντες

οἰκέω οἱ Ἰκαριοῖ οἰκοῦντες

οἰκέω: Ἀθηναίων οἱ οἰκοῦντες

οἰκέω: ἡ οἰκουµένη

οἰκέω: οἰκέω µετὰ τῶν Νυµφῶν

οἰκέω: οἰκοῦντες τῶν πολιτῶν ἐν Ῥαµνοῦντι

οἰκηίη

οἴκηµα

οἰκηµάτιον

οἰκῆος

οἰκήσιµον
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οἴκησις

οἴκησις (δίχα)

οἰκητήριον

οἰκητήριον (αἰώνιον)

οἰκητήριον µνηµόσυνον

οἰκητήριον µνηµόσυνος

οἰκητήριον, τό

οἰκητής

οἰκήτης

οἰκητός

οἰκήτωρ

οἰκία

οἰκία (δηµοσία)

οἰκία (ἱερά)

οἰκία (συγκλητική)

οἰκία ἔγκτησις

οἰκία ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

οἰκία ἔγκτησις γῆς/γᾶς καὶ οἰ

οἰκία ἔγκτησις οἰκίας

οἰκία ἔνκτασις γᾶς καὶ οἰκίας

οἰκία ἔνκτησις γῆς καὶ οἰκίας

οἰκία ἐνωνὰ γᾶς κὴ ϝυκίας

οἰκία ἔππασις γᾶς κὴ/καὶ ϝυκίας

οἰκία λεγοµένη Κυρρήστου

οἰκία οἰκία καὶ µνηµεῖον

οἰκία ὅρος οἰκίας

οἰκία Σεβαστή

οἰκία Τιβουρτείνη

οἰκία φῶς τῆς οἰκίας

οἰκία: γῆς ἔγκτησις καὶ οἰκίας

οἰκία: ἔγκτησις γᾶς/γῆς καὶ οἰκίας

οἰκία: ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας

οἰκία: ἐλευθερία τῆς οἰκίας

οἰκία: ἔµπασις γᾶς καὶ οἰκίας

οἰκία: ὅρος χωρίου καὶ οἰκίας

οἰκία: τίµηµα οἰκίας

οἰκιακός

οἰκιάται

οἰκιάτας

οἰκίδιον

οἰκίζω

οἰκίη

οἰκιήτης

οἰκίον

οἰκίσκος

οἰκιστήρ

οἰκιστήρ (ad SEG IX 3)

οἰκιστής

οἰκοβασιλικόν

οἰκογενής
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οἰκοδεσπᾶ

οἰκοδέσποινα

οἰκοδεσποσύνη

οἰκοδεσπότης

οἰκοδέσποτος

οἰκοδοµέω

οἰκοδοµέω οἰκοδοµηµένα, τά

οἰκοδοµέω τὰ οἰκοδοµηµένα

οἰκοδοµή

οἰκοδόµηµα

οἰκοδόµηµα, τό

οἰκοδόµησις

οἰκοδοµία

οἰκοδοµικός (ἔργον)

οἰκοδόµος

οἰκοδόµος σοφός

οἰκοδοµουργός

οἴκοθεν

οἰκονοµ-

οἰκονοµέω

οἰκονοµέω τὸν βίον

οἰκονόµηµα

οἰκονοµία

οἰκονοµία (σιτική)

οἰκονοµία πριµικήριος οἰκονοµίας

οἰκονοµία τῶν λαφύρων

οἰκονόµισ(σ)α

οἰκονόµισσα

οἰκονόµος

οἰκονόµος (of city)

οἰκονόµος (δοῦλος)

οἰκονόµος (ἱερός, νεωτέρων)

οἰκονόµος (τῆς πόλεως)

οἰκονόµος (τῆς χώρας)

οἰκονόµος τῆς πόλεως

οἰκονόµος τῆς πόλις

οἰκονόµος: βασιλείων

οἰκονόµος: ἱερός ο.

οἰκονόµος: νεωτέρων

οἰκονόµος: οἰ. τῆς πόλεως

οἰκονόµος: Σεβαστῶν

οἰκονόµος: τῆς πόλεως

οἰκονόµος(1/2)

οἰκόπεδον

οἰκόπεδον, τό

οἶκος

οἶκος (αἰώνιος)

οἶκος (βωµικός)

οἶκος (δηµόσιος)

οἶκος (ἐµ βασιλέως--)
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οἶκος (ἔρηµος)

οἶκος (θεῖος)

οἶκος (θεῖος))

οἶκος (ναυκλήρων)

οἶκος (οἴκων Καπριητῶν)

οἶκος (πατρικοί)

οἶκος (πορευτικός)

οἶκος (σύµπας αὐτῶν οἶκος)

οἶκος (σὺν παντὶ τῷ οἴ.)

οἶκος (τοῦ παντὸς οἴ.)

οἶκος (τῶν γυναικῶν)

οἶκος (τῶν ναυκλήρων)

οἶκος (τῶν Σεβαστῶν)

οἶκος (χῆρος)

οἶκος αἰώνιος

οἶκος Ἀλεξανδρέων

οἶκος βασιλικός

οἶκος ἐν οἴκῳ

οἶκος θεῖος

οἶκος κατάγειος

οἶκος µένω ἐπὶ τοῦ οἴκου

οἶκος µίσθωσις οἴκου

οἶκος ναυκλήρων

οἶκος σύµπας οἶκος

οἶκος σωτηρία τοῦ οἴκου τῶν Σεβαστῶν

οἶκος τοῦ χιµερίου δηµοσίου

οἶκος τῶν Ἀλεξανδρέων

οἶκος τῶν ναυκλήρων

οἶκος τῶν Σεβαστός/Σεβαστοί

οἶκος τῶν Σεβαστῶν

οἶκος: θεῖος

οἶκος: Θεοῦ

οἶκος: κοινός

οἶκος: ναυκληρικός

οἶκος: ναυκλήρων

οἶκος: οἶκος ἰρήνης

οἶκος: πᾶς

οἶκος: προφητικός

οἶκος: Σεβαστῶν

οἶκος: σύµπας

οἶκος: σὺν τῶι οἴκωι

οἶκος: σύνπας

οἶκος: τῶν Σεβαστῶν

οἶκος(βασιλικός)

οἰκόσιτος

οἰκότριψ

οἰκουµένη

οἰκουµένη (δεσπότης τῆς οἰ.)

οἰκουµένη κτίστης τῆς οἰκουµένης

οἰκουµένη κύριος τῆς οἰκουµένης
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οἰκουµένη σωτήρ τῆς οἰκουµένης

οἰκουµένη σωτὴρ τῆς οἰκουµένης

οἰκουµένη τῆς οἰκουµένης δεσπόται

οἰκουµένη, ἡ

οἰκουµένη: ἀγαθός δαίµων τῆς οἰκουµένης

Οἰκουµενικόν, ἐν Κυζίκῳ

οἰκουµενικός

οἰκουµενικός (ἀγών)

οἰκουµενικὸς ἀγών

οἰκουµενικός: ἀγών

οἰκοῦντες, οἱ

οἰκουρά: εὐσεβής

οἰκουρά: σεµνή

οἰκουρά: φίλανδρος

οἰκουρά: φιλότεκνος

οἰκουρία

οἰκουρός

οἰκτήρι(ο)ν

οἰκτίζω

οἰκτίρω

οἶκτος

οἰκτρός

οἰκτρότατος µοῖρα

οἰκτρῶς

οἶµαι

οἴµοι

οἶµος

οἰµωγή

οἴµωγµα

οἰνέµπορος

οἰνεών

οἴνη

οἰνηγός

οἰνηρός

οἰνική

οἰνική, ἡ

οἰνικός

οἰνοδοσία

οἰνοδοτέω

οἰνοδότης

οἰνοδότης, φυσικός

οἰνοθήκη

οἰνοπέδη

οἰνόπεδον

οἰνόπιλος (= οἰνόφιλος)

Οἰνοπίων (play)

οἰνοποσία

οἰνοποσιάρχης

οἰνοπόσιον

οἰνοπράτης
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οἰνοπώλης

οἰνοπωλητής

οἶνος

οἶνος (ad SEG IX 44)

οἶνος (γλυκύς)

οἶνος (ϝοῖνος)

οἶνος (µυρτείτης, σταφιδίτης)

οἶνος θέσις οἴνων

οἶνος πισσίτης

οἰνοταµιεύω

οἰνοφόρον

οἰνοφόρος

οἰνοφύλαξ

οἰνοχόη

οἰνοχόος

οἰνών

οἰνώνης

οἰόv

οἴοµαι

οἷος εἶ ἤµην, οἷός εἰµι ἔσῃ

οἰπέω

οἰπή

οἶρος

οἰρών

οἶς

ὄϊς

ὀϊστός

ὀϊστοῦχος

οἶστρος

οἴφηµα (οἴφεµα)

οἰφόλης

οἰφόλης (or -ις)

οἰφολύγη

οἴφω

οἰφώλης

οἴχοµαι

οἰωνός

ὀκία (═ οὐγκία)

ὅκκα

ὀκλαδία

ὀκλαδοπαίκτης

ὄκλος (= ὄχλος)

ὄκνέω

ὄκο

ὀκόσω

ὀκταβάριος

ὀκτακίονον (ὠκτακίονον)

ὀκτάνιον

ὀκτάνον

ὀκτάπαχυς
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ὀκτάρριζος

ὀκτετία

ὀκτόβολος

ὀκτώβολος

ὀκτώβολος (εἰσφορά)

ὀκτώβολος εἰσφορά

ὀκτώβολος: εἰσφορά

ὅκως

ὁλαγράφως

ὀλβία, ἡ

ὀλβίζω

ὀλβιοδῶτις

ὄλβιος

ὄλβος

ὀλέθρία

ὄλεθρος

ὀλετείρης

ὁλετήρ

ὀλιγανδρέω

ὀλιγανδρία

ὀλιγάνθης

ὀλιγανθρωπία

ὀλιγάρχης

ὀλιγαρχία

ὀλιγαρχίη

ὀλιγοκρόνιος

ὀλίγον, πρός

ὀλιγορέω

ὀλίγος

ὀλίγος: πρὸς ὀ. χρόνον

ὀλιγοχρόνιος

ὀλιγωρέω

ὀλιγωρία

ὀλιγώτατος

ὄλιος

ὀλιοχύτροι

ὄλισβοκόλλιξ

ὄλισβος

ὀλιωίτερος

ὁλκά

ὁλκά (πλατέος, συµµαχικοῦ)

ὁλκἀς

ὁλκάς

ὁλκὰς

ὁλκεῖον

ὁλκή

ὁλκή I b

ὁλκῆον

ὁλκός

ὅλκος
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ὁλκός: ὁλκοὶ καλλιρόων ὑδάτων

ὄλλυµι

ὄλλυµι (τὸν σὸν κράτος οὔποτ’ ὀλῆται)

ὁλµίσκος

ὅλµος

ὁλογράφως

ὁλοδουµεί

ὁλόκαλος

ὁλόκλαρος

ὁλοκληρία

ὁλόκληρος

ὁλόκληρος: χώρα

ὁλοκληρόω ὁλοκληροῦσα καὶ ὑγιαίνουσα

ὁλοκόττινος

ὅλον, τό

ὀλοός

ὀλοός (Μοῖρα)

ὀλοός µοῖρ᾽ ὀλοὴ θανάτοιο

ὀλοός: µοῖρ’ ὀλοή

ὀλοποικίλος (ad SEG XXXII 1016)

ὅλος

ὅλος (δι᾽ ὅλης ἡµέρας)

ὅλος (δι᾽ ὅλης τῆς ἡµέρας)

ὅλος (δι᾽ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ)

ὅλος (ὅλης ζοῆς χρόνος)

ὅλος (ὅλῳ τῷ πλήθει)

ὅλος: ὁ τῶν ὅλων εὐεργέτης καὶ τῶν ὅλων διορθωτής

ὁλοσχερέους

ὁλοσχερής

ὁλοσχερής ὁλοσχερῶς

ὁλουφυλ̣-

ὀλοφύροµαι

ὁλόχρυσος

ὄλπα

ὄλπη

ὄλπις

Ὀλύµπ(ε)ια, τά

Ὀλύµπ(ε)ια, τά (ἐν Πείσῃ)

Ὀλύµπεια, τά

Ὀλύµπεια, τά ((Ἀσκλήπεια) Κοµµόδεια)

Ὀλύµπια Κοµόδεια, τά ἐν Λακεδαίµονι

Ὀλύµπια, τά

Ὀλύµπια, τά (in Ephesos)

Ὀλύµπια, τά (Ἁδριάν(ε)ια

Ὀλύµπια, τά (Ἁδριανά)

Ὀλύµπια, τά (Ἀντώνηα Γέτεια--)

Ὀλύµπια, τά (Αὐγούστια--οἰκουµενικά)

Ὀλύµπια, τά (ἐν Πείσ ῃ)

Ὀλύµπια, τά (µεγάλα)

Ὀλύµπια, τά (Σευήρεια)
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Ὀλύµπια, τά Ἀσκληπίεια Κοµόδεια Σεβαστά κοινὰ Ἀσίας

Ὀλύµπια, τά Δοµιτιάνεια (τὰ µεγάλα--τὰ ἐν Ἐφέσῳ)

Ὀλύµπια, τά ἐν Τράλλεσιν

Ὀλύµπια, τά Κοµµόδεια

Ὀλύµπια, τά Κοµόδεια ἐν Λακεδαίµονι

Ὀλυµπιακόν στάδιον

Ὀλυµπιάς

Ὀλυµπίεια (Athens)

Ὀλυµπικός

Ὀλυµπιον(ε)ίκης (Πεισαῖος)

Ὀλυµπιονείκης

Ὀλυµπιονίκης

ὀλυµπιονίκης

Ὀλύµπιος (ἀγών)

ὅλως

ὁµάδελφος

ὅµαιµος

ὁµαίχµιος

ὁµαλῆς

ὁµαλίζω

ὁµάλιξις

ὁµαλός

ὄµβασις (═ ἀνάβασις)

ὁµεριστής

ὁµέστιος

ὁµευνέτις

ὁµηλικίη

Ὁµήρειον

Ὁµήρειος σελίδες Ὁµήρειαι

Ὁµηρικὸς φιλόλογος

Ὁµήριος

Ὁµηριστής

Ὅµηρος

ὁµιλέω

ὁµιλία

ὅµιλος

ὄµµα

ὄµµα (τοῖς ὄµµασι ὑποτέταγµαι)

ὄµµα ὄµµατα καὶ κεφαλὴ ἴκελος Διί

οµµανα

ὄµνυµι

ὄµνυµι/ὀµνύω

ὀµνύω

ὁµόγνιος

ὁµογνωµονέω

ὁµογνώµων

ὁµόγραφος

ὁµοειδής

ὁµοζυγία

ὁµοθυµαδόν
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ὁµόθυµος

ὁµοῖος

ὅµοιος

ὁµοῖος (ὁΜΟΙΩΣ)

ὅµοιος ἐπὶ τῆι ἴσηι καὶ τῆι ὁµοίαι

ὅµοιος ἐφ’ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ὅµοιος ἐφ᾽ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ὅµοιος: ἐφ᾿ ἴσῃ καὶ ὁµοίᾳ

ὅµοιος: ἐφ᾿ ἴσηι καὶ ὁµοίαι

ὅµοιος: ὅ. θεῷ

ὅµοιος: πολιτεία ἴσα καὶ ὁµοία

ὁµοιότης

ὁµοιοτυπής

ὁµοίως

ὁµόκοιτος

ὁµόλογα

ὁµολογέω

ὁµολογητής

ὁµολογία

ὁµολογία ἵστηµι ὁµολογίαν

ὁµολογία ΧΧ.

ὁµολόγοι

ὁµόλογον

Ὁµολωῖα, τά

ὀµοµάτηρ

ὁµονοέω

ὁµόνοια

ὁµόνοια ἐν ὁµονοίᾳ πολιτεύοµαι

ὁµόνοια: ὁµονοίας ἄγαλµα

ὁµόνοια: φορτηγῶν

ὁµονοιάρχης

ὁµονοιέω

ὁµονοµία

ὀµόνοος

ὀµοπάτηρ

ὁµόπολις

ὁµοπολιτεία

ὁµόρα

ὁµορέω

ὅµορος

ὅµορος µάρτυρες ὅµοροι

ὁµοσέπυος

ὁµοσε̄π́υος

ὁµοσέπυος (hοµοσέπυος)

ὁµοσεπύσς

ὁµοσίπυοι

ὁµοσίπυος

ὁµόσπονδος

ὁµοσύγγονος

ὁµόταφος
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ὁµοτεχνία

ὁµότεχνον

ὁµότεχνον, τό

ὀµότης

ὁµοῦ

ὁµουρέω

ὁµουρία

ὅµουρος

ὁµοφάτνη

ὁµόφατνος

ὁµοφρονέω

ὁµοφροσύνη

ὁµόφρων

ὁµοφυλία

ὁµόφυλος

ὁµόφωνος

ὁµοώνυµος

ὀµφαληφόρος

ὀµφαληφόρος: φιάλη λεία

ὄµφαλος

ὀµφαλωτός

ὄµφαξ

ὀµφέρω

ὀµφέρω ἐν ταῖς ψάφοις

ὀµφή

ὀµωµότας

ὁµωνυµίη

Ὁµώνυµοι

ὁµώνυµος

ὄν(ε)ιρος

ο̄ν̋(ιος)

ὀνά

ὀνάγριος

ὀνάλα

ὄναρ

ὄναρ (κατ’ ὄναρ)

ὄναρ (κατ’--)

ὄναρ, κατ᾽

ὄνασις

ὀνγκία

ὀνγράφω

ὄνειαρ

ὀνειδίζω

ὀνείδισις

ὀνειροκρίτης

ὄνειρος

ὄνειρος (κατὰ ὄνειρον)

ὀνενεόω

ὀνέοµαι

ὀνηλάτης
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ὀνήσιµος

ὄνησις

ὄνησις (τέκνων)

ὀνησιφόρος

ὄνθος

ὀνικίνδιος

ὀνίνηµι

ὀνκία

ὀνκία (στρατιοτική)

ὄνκος

ὀννά

ὀνοκενταύρα

ὄνοµα

ὄνοµα (ἀσύµβολον)

ὄνοµα (δὲχοµαι)

ὄνοµα (ἐν ὀνόµατι)

ὄνοµα (καλόν)

ὄνοµα (µέγα, ἄφθιτον)

ὄνοµα (µετὰ καλοῦ ὀ.)

ὄνοµα (ὀνόµατει)

ὄνοµα (ᾧ ἄλλο)

ὄνοµα ἀναγράφω

ὄνοµα γράφω

ὄνοµα ἐν ὀνόµατι

ὄνοµα ἐξαίρετον

ὄνοµα ἐπ᾽ ὀνόµατος

ὄνοµα κατ’ ὄνοµα

ὄνοµα ὀνόµατι

ὄνοµα ὀνόµατι στεφανωτικοῦ

ὄνοµα ὀνόµατι τέλους

ὄνοµα ὑπογράφω

ὄνοµα φέρω ἐν κύκλῳ ὄνοµα

ὄνοµα χαριέστατον

ὄνοµα: ἅγιον

ὄνοµα: ἀληθές

ὄνοµα: ὄ. καταφέρω

ὄνοµα: ὄ. προσφωνέω

ὄνοµα: ὄ. τῆς ἡδονῆς

ὄνοµα: τριπλοκές

ὀνοµάζω

ὀνοµασία

ὀνοµαστεί

ὀνοµαστής

ὀνοµαστί

ὀνοµαστός

ὀνόµατι

ὄνος

ὄνος (συνήθεια τῶν--)

ὄνος ἀλέτης

ὄνος: συνήθεια τῶν ὄνων
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ὄντως

ὄνυµα

ὀνυµαίνω

ὄνυξ

ὄξανον

ὀξίς

ὄξος

ὀξυβάτης

ὀξύβαφον

ὀξύβαφον, τό

ὀξυθύµια

ὀξυπόδης

ὀξύς

ὀξύς τῷ ὀξεῖ σιδήρῳ

ὀξύς: σίδηρος

ὀξύς: τοῖς ὀξέσιν σιδήροις

ὀξυτύριος

ὀπά

ὀπάζω

ὀπαῖον

ὀπάων

ὅπει

ὁπεῖος

ὀπεράριος

ὀπεροπώλις (= ὀπωροπώλης)

ὀπηδός

ὀπίζοµαι

ὄπις

ὀπισθοβαρής

ὀπισθόδοµος

ὀπισθόµηρος

ὄπισσθα

ὀπίσσου,τό

ὁπλ(ε)ίτης

ὅπλα

ὁπλείτης

ὁπλίτης

ὁπλίτης (δρόµος)

ὁπλιτικόν

ὁπλιτοδρόµος

ὁπλοθήκη

ὁπλοµαχία

ὁπλοµάχος

ὅπλον

ὅπλον (ἀρχιέρεια δι’ ὅπλων)

ὅπλον (ἐπίχρυσον)

ὅπλον (οἱ τῶν ὅπλων ἀγῶνες)

ὅπλον ἀρχιερεὺς δι᾽ ὅπλων

ὅπλον δι᾽ ὅπλων

ὅπλον εἰκὼν γραπτὴ ἐν ὅπλῳ ἐπιχρύσῳ
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ὅπλον εἰκὼν ἐν ὅπλωι ἐπιχρύσωι

ὅπλον ἐν ὅπλοις

ὅπλον ἐν ὅπλωι

ὅπλον ἐν ὅπλωι (εἰκών)

ὅπλον ἐπὶ τῶν ὅπλων

ὅπλον ἐπίχρυσον

ὅπλον ὅπλα ἐπιφέρω

ὅπλον ὅπλα πολεµιστήρια

ὅπλον στρατηγέω ἐπὶ τὰ ὅπλα

ὅπλον: γραπτή εἰκὼν ἐν ὅπλωι

ὅπλον: ἐπίχρυσον

ὅπλον: ὅπλα ἐναντία τίθεµαι

ὅπλον: τὸ ὅπλον τὸ ἀριστεῖον

ὁπλοποιός

ὁπλοπώλης

ὁπλότατος

ὁπλότερος

ὁπλοφόρος

ὁπλοφόρος (δοῦλος)

ὁπόθεν

ὀποθνήσκω

ὁπότερος

οπροσορίζω

ὀπτίλλος

ὀπυίω

ὀπυίω (ὀπυίεν, infinitive)

ὀπωπή

ὀπώρα

ὀπωρικός

ὀπωρινός πυλαία

ὀπωροπράτης (ὑπερωπράτης)

ὅπως φανερός ἦι

ὀϟελός

ὅραµα

ὅρασις

ὅρασις: φείδοµαι ὁράσεως τέκνων βδαλλόντων

ὁρατά, τά

ὁράω

ὁράω (πάντων ὁρώντων)

ὁράω θάνατον

ὁράω ἰδοῦ

ὁράω ἰδούσης τῆς πόλεως

ὁράω: θαυµαστὸν ἴδειν

ὁράω: θεοῦ γλυκὺ φέγγος

ὁράω: ἴδε, ἄγε

ὁράω: ὁ ἰδών

ὁράω: φάος ἀελίου

ὁράω/οµαι

ὀργανικός ἀκροάσεις λογικάς τε καὶ ὀργανικάς

ὄργανον
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ὅργανον

ὀργάς

ὀργειών

ὀργεών

ὀργεῶνες

ὀργή

ὀργίζοµαι

ὀργίζω

ὀργυά

ὄργυα

ὀργυιά

ὀρδινατίων

ὀρέγοµαι (τῶν καλλίστων)

ὀρέγοµαι τῶν κάλλιστα, τά

ὀρέγω

ὀρεικὸν ζεῦγος

ὀρεινός

ὀρειφάτας

ὀρεκτός

ὄρεν

ὀρεοκόµος

ὀρεοφύλαξ

ὀρεσσίγονος

ὀρεσσιπότης

Ὀρέστης

Ὀρέστης (title of play)

ὀρθιλάτης

ὄρθιος

ὀρθογώνιος

ὀρθοκόπος

ὀρθοκουρεύς: ἐργασία ὀρθοκουρέων

ὀρθόν

ὀρθόν: εἰς ὀρθόν

ὀρθοποδέω

ὀρθός

ὄρθος

ὀρθός (ἄγαλµα)

ὀρθός λόγος

ὀρθός ὀρθῶς

ὀρθός: ἐπὶ ὀρθοῦ

ὀρθοστάτης

ὀρθοῦς

ὀρθόω

ὀρθρίζω

ὀρθῶς

ὁρθώς

ὅρι(ο)ν

ὁρία

ὁρίζω

ὁρίζω (ὁ . τὰ ἱερά)
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ὁρίζω ὁρισµένη ἡµέρα

ὁρίζω φόρον

ὁρίζω χώρα

ὁρίζω: µισθόν

ὁρικός

̕ορ̄ίµα

ὁριοθετέω

ὁριοθέτης

ὅριον

ὅριον (ἀρχαῖον)

ὅριον (κοινόν)

ὅριον, τό

ὀρίσζω

ὅρισµα

ὁρισµός

ὀριστής

ὁριστής

ὁρκίζω

ὅρκιον

ὅρκιον, τό

ὅρκιος

ὁρκιώτερος

ὁρκόζω

ὀρκόµοτον

ὄρκος

ὅρκος

ὁρκόω

ὀρκυνεῖον, τό

ὁρκωµόσιον

ὁρκωτής

ὁρµά

ὅρµαµα

ὁρµάοµαι

ὁρµαστρίς

ὁρµάω

ὁρµάω/ὁρµάοµαι

ὁρµάω/ὁρµάοµαι ὁρµούµενος ἀπὸ

ὁρµέοµαι

ὁρµέοµαι (ἀπὸ κώµης)

Ορµερφεριαρβαρµαφιου ριγξ

ὁρµέω

ὁρµή

ὁρµητήριον

ὁρµίζοµαι

ὁρµίζω

ὅρµος

ὁρµούµενος, ἀπὸ

ὁρµούµενος, ἀπὸ κώµης

ὁρµωµένος

ὄρν(ε)ις
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ὄρνεον

ὀρνιθᾶς

ὀρνιθοκόµης

ὀρνιθοκόµος

ὀρνιθοπώλης

ὀρνιθοτρόφος

ὄρνιξ

ὄρνις

ὄρνιχες, οἱ

ὄρνυµι

ὄροβος

ὁροθεσία

ὁροθέσιον

ὁροθετέω

ὁροθέτης

ὅροι

ὁρολόγιον

ὄρος

ὅρος

ὅρος (hόρος)

ὄρος (Βερενείκη)

ὅρος (γναφέων)

ὅρος (πάτριοι)

ὄρος (ὦρος)

ὅρος quinquies

ὅρος ἀνδραπόδων

ὅρος βασιλικός

ὅρος γᾶς νέων

ὅρος γυµνασίου

ὅρος Διὸς Μηλωσίου

ὅρος ἔπαρχος ἐπίτροπος ὄρους Βερενίκης

ὅρος ἐργαστηρίου

ὅρος θηκαίων

ὅρος θηκαίων/θηκαίου

ὅρος θιάσου

ὅρος ἱεροῦ

ὅρος κώµης

ὅρος µνήµατος

ὅρος µνηµείων

ὅρος ὁδοῦ

ὅρος οἰκίας

ὅρος ὅροι ἐκκλησίας

ὅρος ὅρον ἐπικολάπτω/ἐνκολάπτω ἐπὶ πέτρας

ὅρος τόπου θηκαίου

ὅρος χωρίον

ὅρος χωρίου

ὅρος χωρίου καὶ οἰκίας

ὄρος, τό

ὅρος: ἀκριτόφυλλον

ὅρος: ἀποτετιµηµένου/ης/ων
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ὅρος: ἀσυλίας

ὅρος: βουλῆς

ὅρος: δηµοσίας

ὅρος: ἐκκλησίας

ὅρος: θεοῦ

ὅρος: θήκης

ὅρος: Λακεδαίµονι πρὸς Μεσσήνην

ὅρος: Μεσσηνίας Λακωνίας

ὅρος: µνήµατος

ὅρος: οἰκίας

ὅρος: πεπραµένου/ης/ων ἐπὶ λύσει

ὅρος: πόλεως

ὅρος: Πολιάδος

ὅρος: σήµατος

ὄρος: σκιερόν

ὅρος: ὑποκειµένου/ης

ὅρος: χωρίου

ὅρος: χωρίου καὶ οἰκίας

ὀροφή

ὄροφος

ὀροφόω

ὀροφυλακία

ὁροφυλακία

ὀροφυλακικός

ὀροφύλαξ

ὁροφύλαξ

ὀροφύλαξ or ὁροφύλαξ

ὅρρια, τά

ὄρσην

ὀρσοθύρη

ὄρτυξ

ὀρυγή

ὄρυγµα

ὀρύγνυµι

ὄρυξ

ὀρυξός

ὄρυξος

ὀρύσσω

ὀρύττω

ὀρυχή

ὀρφαν--

ὀρφαναῖος

ὀρφανεία

ὀρφανία

ὀρφανίζω

ὀρφανίη

ὀρφανικά

ὀρφανικός

ὀρφανικὸς

ὀρφανιστής
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ὀρφανοδικαστάς

ὀρφανοδικαστής

ὀρφανός

ὀρφανός (ὀρφανὰ τέκνα)

ὀρφανοτροφ(ε)ῖον

ὀρφανοτροφεῖον

ὀρφανοτρόφος

ὀρφανοφύλαξ

ὀρφανωτής

ὀρφναῖος

ὄρφνη

ὀρφοβώτης

ὄρχαµος

ὀρχέοµαι

ὄρχηµα

ὄρχησις

ὄρχησις (τραγική)

ὀρχηστής

ὀρχηστής (βαχχικός)

ὀρχηστής (µυθῶν)

ὀρχηστοπαλάριος

ὀρχηστοπάλη

ὀρχηστρίς

ὀρχίδιον (ὠρχείδια)

ὀρχίπεδα

ὄρχις

ὀρχιστής

ὀρχιστοπαλάριος

ὄρχος

ὅσα λέγ(ε)ις καὶ σοὶ τὰ διπλᾶ

ὁσάκις

ὅσιος

ὅσιος (οὐχ ὅσιον)

ὁσιότης

ὁσίως

ὁσίως (δικαίως καὶ--)

ὁσµή

ὅσον ἂν ἐγὼ ζήω χρόνον

ὅσον ἂν ἐγὼ ζῶ χρόνος

ὅσος

ὁσπίτιον

ὀσπρεοπώλης

ὀσπρία

ὄσπρια, τά

ὀσπριάχυρον

ὀσπριγός

ὄσπριον

ὀσπροπώλισσα

ὀσσαρία, ἡ (═ ὀστιαρία)

ὄσσοµαι
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ὀστ(ε)όν, τό

ὀστά

ὀστάριον

ὀστειάριος

ὀστέον

ὀστέον κατέχει ὀστᾶ χθὼν ἥδε

ὀστέον, τό

ὀστιάριος

ὀστοδέτης (ἱερεὺς ὀ.)

ὀστοθηκάριον

ὀστοθήκη

ὀστοποιός

ὀστοῦν

ὀστοφάγος

ὀστρακίδω

ὀστρακίζω

ὀστρακίνδα

ὀστρακινός σωλήν

ὀστρακισµός

ὄστρακον

ὀστρακοφορία

ὀστρέφοµαι

ὄστριον (κογχύλιον)

ὄστριον οὐᾶ

ὄστριος

ὀστροφά

ὄσχησις

ὄσχισις

ὀτρηρός

ὀτρύνω

οὐά (or οὐᾶ)

Οὐαλεριανά (Γαλλιήνια Διονύσια Πύθια)

Οὐαληριανά, Πύθια

οὐαλῆτε

Οὐάρειος (ἀγών)

οὐατόεις: δέπας ἀργύρεον

οὐγγία

οὐγκία

οὐδ(ε)ὶς ἀθάνατος

οὖδας

οὐδείς

οὐδείς ἀθάνατος

οὐδεὶς ἀθάνατος

οὐδεὶς ἀθάνατος in fine

οὐδεὶς ἐπὶ γῆς ἀθάνατος

οὐδεὶς πρὸ ἐµοῦ, οὐδεὶς µετ’ ἐµέ

οὐδέν (ἧσσον)

οὐδέν (ἧττον)

οὐδός

οὐελάρια, τά
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οὐελάριοι, οἱ

οὐέρνα

οὐέρνα(ς)

οὐερνάκλος

οὐέρνας

Οὐεσπασιάνεια, τά (Ἀρτεµίσια)

Οὐεσπασιάνεια, τά (τὰ πενταετηρικὰ µεγάλα ἰσολύµπια)

οὐετερανός

οὐετρανικοί

οὐετρανικός

οὐετρανός

οὐετράριος

οὐηλάριον

οὐηλόθυρον

οὐῆλον

οὖθαρ

οὐικάριος

οὐιξίλλον

οὐιόκουρος

οὑιός

οὐκ ἤµην (καὶ γενόµην)

οὐλαργία

οὔλιος

οὐλοιός

οὔλοµαι

οὔλω

οὐνή

οὐνή (εἰθία)

οὐνή (εὐθέα)

οὐνή (εὐθεία)

οὐνή (κάτοχος)

οὐνή εὐθεῖα

οὐνή κάτοχος

οὐνή: εὐθεῖα

ουνθα

οὐνκία

οὐνκία (ἁπλῆ)

οὐνκία: ἰταλική

οὔνοµα

οὔνοµα (ἄξιος οὐνόµατος)

οὔνοµα ἄφθιτον

οὔνος

οὔξορ

οὑπογάστριον

οὐρά

οὐρά (ἐπ᾽ οὐρᾷ)

οὐρανία

Οὐράνια, τά

οὐράνιος

οὐράνιος (πόλος)
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οὐράνιος πέρατα

οὐρανός

οὐρανός (µήτε οὐ. ὕδωρ δοίη)

οὐρανός (οὐ., γῆ, θάλαττα καρπὸν µὴ ἐνέγκαιτο)

οὐρανός: ἀστερόεις

οὐρβανοί, οἱ

οὐρήιον, τό

οὑρίσκω

οὖρος

οὖρος οὔρεα µακρά

οὐροφύλαξ

οὖς

οὖς (οὔατα)

οὖς: τίνω

οὐσία

οὐσία?

οὐτὶς (═ οὐδεὶς) ἀθάνατος

οὕτως

οὐφέλια

οὐῶτα (vota)

ὀφείληµα

ὀφείληµα ἀργυρικά

ὀφείληµα σιτικά

ὀφείλω

ὀφείλω (τῷ θανάτῳ µηκέτι ὀφειλοµένη)

ὀφείλω (χάριν)

ὀφείλω οἴφεµ̄α

ὀφεκκιάλιος

ὀφέλλω

ὄφελος

ὀφηλά

ὀφθαλµία

ὀφθαλµικός (ἰατρός)

ὀφθαλµικός: ἰατρὸς ὀ.

ὀφθαλµός

ὀφθαλµός (πρὸ ὀφθαλµῶν ποιεῖσθαι)

ὀφθαλµός νοῦσος ὀφθαλµῶν

ὀφθαλµός πρὸ ὀφθαλµῶν ποιεῖσθαι

ὀφθαλµός τοὺς πόνους τῶν ὀφθαλµῶν

ὀφθαλµός: κακός

ὄφι

ὀφίδιον

ὀφιῆτις (πέτρα)

ὀφικιάλιος

ὀφίκιον

ὄφις

ὀφίτης

ὀφλισκάνω

ὀφλισκάνω (ϝοφ̄λεκ̄όσι)

ὀφρύα
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ὀφρύς

ὀφρῦς

ὀφφικιάλιος

ὀφφικιάλιος (τῶν δεσµωτῶν)

ὀφφίκιον

ὀφφίκιον Δη ὀφφικιις (= De officiis)

ὀχετόκρανον

ὀχετός

ὀχετός: οἱ ἐν τῷ ἄλσει ὀχετοί

ὀχέω

ὄχηµα

ὀχήµατα

ὄχθη

ὂχθος

ὀχλέω

ὄχλησις

ὀχλικός: ὀχλικὴ καταβάρησις

ὄχλος

ὀχός

ὄχος

ὀχσύς

ὀχυρός

ὀχύρωµα, τό

ὀχύρωσις

ὀψαρεικός

ὀψάρειον

ὀψάρι(ο)ν

ὀψάριον

ὀψαριοπωλεῖον

ὀψαριοπώλης

ὀψίγονος

ὀψίκιον

ὄψις

ὄψις (αἰῶνος)

ὀψοκόµος

ὀψόκοµος

ὄψον

ὀψονέω

ὀψόπωλις

ὀψοφάγος

ὀψοφόρος

ὀψωνέω

ὀψώνια, τά

ὀψώνιον

π(ε)ιθαρχέω

π(ε)ίνω (ὅταν πείνῃς µνηµονεύῃς)

π(ε)ῖρα

π(ε)ιράζω

π(ε)ιρατικός

π(ε)ιράω
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π(ε)ίων

π(ρ)οσδαπανάω

π(ρ)οστάσσω

πpοχ(ε)ίµενος (= πpοκείµνος)

πα(ν)συδιάζω

πά(π)πος

παγά

παγανός

παγαρχέω

πάγαρχος

πάγιος

παγίως

παγίως βεβαίως καὶ παγίως

πάγκακος

παγκρατής

παγκράτης

παγκρατιαστής

παγκράτιον

παγκράτιον νικήσας παγκράτιον

παγκράτιον/πανκράτιον

παγκράτιον/πανκράτιον: ἀνδρῶν

παγκράτιον/πανκράτιον: παίδων

παγκτητικός (κυριεία)

παγός

πάγος

πᾶγος

πάγος (προπόσιτος πάγου)

παγράτιον

πάγχυ

παδαλιοῦχος

πάθα

παθηκός

πάθηµα

πάθησις

πάθος

πάθος: ἀνθρώπινον

πάθος: βηκικὰ πάθη

πάθος: δεινὰ πάθεα

παιάν

παιάν (χόρος παιᾶνος)

παιάνιος

παιανιστής

παίγνιον

παιδαγωγεῖον

παιδαγωγός

παιδαρ(ε)ίδιον

παιδάρ(ι)ον

παιδαρείδιον

παιδαρικός

παιδαρικός: θήκη παιδαρική
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παιδάριον

παιδαριοτρόφος

παιδεία

παιδεία (ἐπὶ παιδείας Σεβαστοῦ)

παιδεία παιδείας ἀνδριάς

παιδεία τῆς παιδείας ῾Αδριανοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος

παιδείη

παιδέρως

παῖδες

παῖδες (Κλαυδιανοί)

παῖδες, οἱ

παίδευµα

παίδευµα (ἐγκύκλια παιδεύµατα)

παίδευµα: παιδεύµασιν σοφοῖσιν

παιδεύοµαι

παιδεύσεως ἐργαστήριον

παίδευσις

παιδευταί

παιδευτήριον

παιδευτής

παιδεύω

παιδεύω πεπαιδευµένοι

παιδεύω πεπαιδευµένος

παιδεύω/οµαι

παιδήιον, ἄνθος

παιδιά

παιδικόν (ψηγόµενον)

παιδικόν, τό

παιδικός

παιδικός (παλαίστρα)

παιδικός (τέχνη)

παιδίν

παιδίον

παίδιον

παιδίον (πεδίον)

παιδίον (πολιτικά)

παιδίον δυσγενές

παιδίσκα

παιδισκεῖον

παιδίσκη

παιδίσκη, ἡ

παιδονοµ--

παιδονοµέω

παιδονόµος

παιδόπαις

παιδοπίλας

παιδοπο(ι)έω

παιδοποΐα

παιδός, ἐκ τοῦ

παιδοτρίβαι
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παιδοτριβέω

παιδοτρίβης

παίδωσις

παῖζε

παίζω

παιήων

παίκτης

πάιλλος

πάϊλλος

παῖξον

παῖς

πάϊς

παῖς (θυγατρός π.)

παῖς (καλός)

παῖς (κωµῳδός, τραγῳδός, κιθαρῳδός)

παῖς (π. καλός)

παῖς (παῖδες)

παῖς (πυθικός)

παῖς ἀδαής

παῖς ἀπὸ παιδὸς ἡλικίας

παῖς ἐκ παιδὸς ἡλικίας

παῖς ἐλεύθεροι

παῖς ἐν παιδί

παῖς ἐν παισί

παῖς ἐπιστάτης τῶν παίδων

παῖς ἱερός

παῖς Κλαυδιανοὶ παῖδες

παῖς κωµῳδός

παῖς παῖδες

παῖς παῖδες παίδων

παῖς παῖδες πρεσβύτεροι

παῖς παιδευτὴς τῶν παίδων

παῖς πολείτης (γυµνικὸς τῶν--ἀγών)

παῖς τέλειος

παῖς χαρίεντες παῖδες

παῖς χορευτής

παῖς, ἡ

παῖς: ἀπογραφὴ τῶν παίδων

παῖς: ἐλεύθεροι π.

παῖς: ἐρατός χρύσιος

παῖς: ἴδιος

παῖς: καλός

παῖς: καλός π.

παῖς: νικέω παῖδας

παῖς: νικέω παίδων

παῖς: παῖδας πανκράτιον

παῖς: παίδων πανκράτιον

παῖς: παλαιστής

παῖς: πάλη παίδων

παῖς: πανκρατιαστής
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παῖς: πανκράτιον παίδων

παῖς: πυθικοί

παῖς: πύκτης

παῖς: σταδιοδρόµος

παῖς: στάδιον παίδων

παίω

πακτείκια, τά

πάλα

πάλαι

πάλαι, τό

πάλαι: ποτέ

παλαιά

παλαιγενής

παλαιοὶ χρόνος

παλαιὸν συµµαχικόν

παλαιοργός

παλαιός

παλαιός (ἐκ παλαιοῦ)

παλαιός (ἐκ παλαιῶν χρόνων)

παλαιός (οἶνος)

παλαιός (σορός)

παλαιός (χρόνος)

παλαιός ἐκ παλαιοῦ

παλαιός ὕλη

παλαιός χρόνοι

παλαιός: ἐκ παλαιῶν χρόνων

παλαιός: π. τῇ φρονήσει

παλαιός: π. τραγωιδία

παλαιός: πόλις

παλαιότατος χρόνοι

παλαιότης

παλαιουργός

παλαισµοσύνη

παλαιστά (= παλαιστής)

παλαιστής

παλαιστής: ἀνὴρ π.

παλαιστής: παῖς

παλαιστής: Σεβαστῆς κρίσεως

παλαιστιαῖος

παλαιστρ(ε)ίτης

παλαίστρα

παλαίστρα (and γερουσία)

παλαίστρα (παιδική)

παλαίστρα (πρεσβυτικά)

παλαιστρατιώτης

παλαιστρείτης

παλαιστρίτης

παλαιστροφύλαξ

παλαίχθων

παλαίω
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παλαίωσις

παλακίς

παλάµα

παλάµη

παλάµη (ἰδίαις παλάµαις)

παλάσσω

παλαστή

παλατῖνος

παλάτιον

παλάτιον (ἱερόν)

παλάτιον ἀπὸ παλατίου

παλεός

παλέστρα

παλή

πάλη

πάλη παῖς

πάλη: ἀνδρῶν

πάλη: παίδων

παλίµπωλος

παλιµψῆστρον

πάλιν

πάλιν δέ

παλινγενεσία

παλινδροµέω

παλινκάπηλος

παλινφροσύνη

παλλακεύω

παλλακή

παλλακίς

πάλληξ

πάλλιον

πάλλω

παλµουλάριος

πάλος

πᾶλος

πάλος (πρῶτος)

πᾶλος (πρῶτος)

παλτόν

παλτός

πάµα

Παµβοιώτια

Παµβοιώτια, τά

Παµµάχιοι?

πάµµαχος

παµµεγεθέστατος

παµµέλας

παµµιγής

Πάµµουσοι?

παµπασία

παµπληθής
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παµπόλλοις ἔτεσι

παµφυής

Παµφυλιάρχης

παµφυλιάρχης

παµψηφεί

πανάγορις

παναγρίς

παναγύρις

πανάγυρις

πανάγυρις (δαµοτελής)

πανάζωστος

Παναθήναια

Παναθήναια, τά

Παναθήναια, τά (ἐν Ἀθήναις)

Παναθήναια, τά (ἐν Ἰλίωι)

Παναθηναικός (ἀγών)

Παναθηναϊκός (Ἀντωνίεια)

Παναθηναϊκός (θέµις)

πανακέη

πανακήρατος

Παναµαρεῖα, τά

Παναµάρεια, τά

Πανάµια, τά

Πάναµος δεύτερος

Παναπολλωνίεια, τά (Θεῖα--ἐν Ἐφέσῳ)

πανάρετος

παναρέτως

πανάριστος

παναώρηος

παναώριος

πανβασίλεια

πανβασίλεια (Ῥώµη)

πανβασίλια

πανγενεί

πανδαισία

πανδαµάτειρα

πανδαµάτωρ

πανδαµάτωρ (χρόνος)

πανδαµεί

πάνδαµος

πανδηµεί

Πανδήµεια, τά

πάνδηµος

πάνδηµος (ἐκκλησία)

πάνδηµος (στρατεία)

πάνδηµος πανδηµεί

πάνδηµος πανδηµεί (πενθῆσαι)

πάνδηµος: ἐκκλησία

πανδοκεῖον

πανδουριστής
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πάνδουρος

πανδοχεῖον

πανδοχῖον

Πάνεια, τά

πανελευθερία

Πανέλλην

Πανέλλην (πρῶτος)

Πανελλήν(ε)ια, τά

Πανέλληνες

Πανέλληνες, οἱ

Πανελλήνια, τά

Πανελλήνια, τά (µεγάλα)

Πανελλήνια, τά (τὰ µεγάλα)

Πανελληνιάς

Πανελλήνιον

Πανελλήνιον, τό

πανένδοξος

πανέξοχος

πανεπήρατος: ἄνθος

πανέρηµος

πανευδέµων

πανεύρυθµος

πανεύφηµος

πανηγυρ--

πανηγυριαρχέω

πανηγυριάρχης

πανηγυριάρχης or πανηγυρίαρχος

πανηγυρίαρχος

πανηγυρικός

πανηγυρικός (λόγος)

πανηγυρικός ἀγορανόµος

πανηγυρικός ἀνάλωµα

πανηγυρικός γυµνάσιον

πανηγυρικός: πανηγυρικὸν γυµνάσιον

πανήγυρις

πανήγυρις (Ἁδριανή)

πανήγυρις (ἐθνικὴ πολιτική)

πανήγυρις (ἱερὰ καὶ ἄσυλος οἰκουµενική)

πανήγυρις (κατὰ πεντετηρίδα)

πανήγυρις (µουσική/θυµελική)

πανήγυρις (πανηγύρεις πενταετηρικαὶ πολειτικὴ τε καὶ ἐθνική)

πανήγυρις: ἄγω πανήγυριν

πανήγυρις: π. τῶν Ἀντιοχείων

πανηγυριστήριον

πανθαλής

πάνθανω

πάνθηρος

πανίον (οἱ εἰς τὰ πανία εὐθετισταί)

πανιώνιος (ὁρτή)

πανκάκιστος
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πάνκαλος

πανκαρπία

πανκρατ--

πανκράτι(ο)ν

πανκρατιαστής

πανκρατιαστής παράδοξος

πανκρατιαστὴς παράδοξος

πανκρατιαστής: ἀνήρ

πανκρατιαστής: Κλαυδιανῆς κρίσεως

πανκρατιαστής: παῖς

πανκράτιον

πανκράτιον (ἀνδρῶν)

πανκράτιον: ἀνδρῶν

πανκράτιον: π. παίδων

πανκράτιον: παίδων

πανκτησία

πανκτητικός

πανµεγέθης ἐξουσία

παννα

παννυχίς

παννυχιστής

πανόδυρτος

πανοικ(ε)ί

πανοικεί

πανοικί

πανοικία

πανοίκιος

πανόλβιος

πανοπλία

πανουργία

πανοῦργος

πανπάντες

πανπασία

πανπάσιον

πάνσοφος

πανσυδιάζω (πανσυδιασµένα ἐκκλησία)

παντάβροκτον

πανταρχέω

πάνταρχος

παντάρχων

πανταχόθεν

παντελές, τό

παντελής

παντελής (εἰς τὸ παντελές)

παντελῶς

παντεπίτροπος

παντεπόπτης

πάντες (πάντων, Ῥersοnalsteuer᾽)

πάντες διὰ πάντων

πάντες: πᾶσι θανεῖν ἀπόκειται
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παντευλογέω

παντὶ καιρός

πάντιµος

παντοδαπός

παντοδυνάστης

πάντοθεν

παντοῖος

παντοκράτωρ

παντόµιµος

παντονίκης

παντόπολις (?) στοά

παντοπούλης

παντοπώλης

πάντοτε

παντυχία

πάντως

πάνυ

πανυπε(ί)ροχος

πανυπείροχος

πανυπέρτατος

πανυπίροχος

πανφίλητος

πανχρύσεος

πανῳδός

πανώλεια

πανώλης

πανώλης καὶ ἐξώλης πρόρριζος ἀπόλοιτο

παξαµᾶς

πᾶξις

παόµαι

πάοµαι

παπαῖ

πάπας

πάππας

παππέας

παππίδιον

παππικός ἔνγαια

πάππος

πάππος (πάπος)

πάππος ἐκ µητρός

παππρασία

παππῶιος

πάππων, ἀπό (βουλευτική)

παππῷος

παπυλιονάριος

παπυλιωνάριος

παπυροειδής

παπυρών

παρ-/πορφυροφόρος

παρ(α)µένω
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παρ(α)τίθηµι/παρατίθεµαι

παρ(ρ)ησία

παρά

παρά (ἀντιλέγω παρά)

παρά (κεῖµαι π.)

παρά (παρ᾽ ἑαυτοῦ)

παρά (παρὰ ἔτος)

παρά + name in the genitive

παρά ὁ παρὰ τοῦτο ποιήσας

παρὰ ταῦτα ποιέω

παρὰ ταῦτα πράττω

παρά, with accusative or dative

παραβαίνω

παραβαίνω θεῖα γράµµατα

παραβαίνω τοὺς νόµος

παραβαίνω τοὺς νόµους

παραβάλλοµαι: τῷ πνεύµατι

παραβάλλω

παραβιάζοµαι

παραβιάζω

παράβληµα

παραβολή

παραβόλια, τά

παραβόλιον

παράβολος

παραβραβεύοµαι

παραβύζω

παράβυστος

παραγγελία

παραγγέλλω

παραγγέλλω/παραγγέλλοµαι

παράγγελµα

παραγίγνοµαι

παραγίγνοµαι (οἱ παραγενόµενοι Ἱταλικοί)

παραγίγνοµαι γραφοµένωι παρεγένοντο

παραγίγνοµαι παρά

παραγναθίς

παραγραφή

παραγράφω

παράγω

παράγω ὁ παράγων

παράγω οἱ παράγοντες

παράγω παράγων/οντες

παράγω χαῖρε καὶ οἱ παράγοντες

παράγω: παράγων

παράγωγα

παραγωγή

παραγώγιον

παραγώγων

παραδαπανάω
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παράδεγµα

παραδεδοµένον, τό

παράδειγµα

παράδειγµα (παράδεγµα)

παραδείκνυµι

παραδείκνυµι: τόπον

παράδεισος

παραδελφός

παραδέχοµαι

παραδίδω

παραδίδωµι

παραδίδωµι (ἐκ προγόνων παραδεδοµένα)

παραδίδωµι (πέρατι π.)

παραδιώκω

παραδοξονείκης

παραδοξονίκης

παράδοξος

παράδοξος: ἱερονείκης

παραδόξως

παραδόσιµος

παράδοσις

παράδοσις (λόγων)

παραδροµή (ἐν π. ἡγεῖσθαι)

παραδροµίς

παραετίς

παραθαλαττίδιος

παραθαλάττιος

παράθερµον

παράθεσις

παραθήκη

παραθήκη νόµος τῶν παραθηκῶν

παραθυρίς

παράθυρος, ἡ

παραιβάτης

παραίνεσις

παραίνεσις (τοῦ θεοῦ)

παραινέω

παραιρέοµαι

παραίρεσις

παραιρέω

παραιτέοµαι

παραιτέω

παραίτησις

παραίτιος

παραίτιος (ἀγαθοῦ)

παραίτιος ἀγαθοῦ

παραίτιος: ἀγαθοῦ π.

παραίφασις

παρακάθηµαι

παρακαθίζω
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παρακαλέω

παρακαπηλεύω

παρακαταθήκη

παρακατάσχεσις

παρακατατίθεµαι

παρακατατίθηµι

παρακεῖµαι

παράκειµαι

παράκειµαι: παρακειµένη ἐξέδρα

παρακείµενος

παρακελεύοµαι

παρακελεύω

παρακεχαραγµένος

παρακινέω

παράκλησις

παράκλητος

παρακοιµάοµαι

παρακοιµώµενος

παρακοιτέω

παράκοιτις

παρακολουθέτω

παρακολουθέω

παρακοµιδά

παρακοµιδή

παρακοµίζω

παρακούω

παρακυέω

παρακύϊσµα

παραλαµβάνω

παραλάµβανω

παραλαµβάνω βασιλείαν

παραλαµβάνω πόλις

παραλαµβάνω τὰς Ὧρας (or τὰς θεὰς) ἐν ἀρχαίῳ ὕµνῳ

παραλαµβάνω τὴν βασιλείαν

παραλάµβανω: τὸ διάδηµα

παράλαµψις

παραλανχάνω

παραλείπω

παραλελειµµένα, τά

παραλήµπτης

παραλήµπτης (τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης)

παράληµψις: γραµµατεὺς παραλήµψεως

παραλήπτης

παράληψις

παραλία

παραλία (ὁ στρατηγὸς τῆς παραλίας)

παραλία (στρατηγὸς τῆς π.)

παραλία (στρατηγὸς τῆς--)

παραλία χώρα

παραλία, ἡ
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παράλιος

παραλλάττω

παράλογος

πάραλος

Πάραλος, ἡ

παραλουργής

παραλουργός

παραλυπέω

παραλύω

παραµαρτάνω

παραµαρτυρέω

παραµείβω

παραµελέω

παραµένω

παραµετρέω

παραµισθώµα

παραµίσθωµα

πάραµµα

παραµονά

παραµονάριος

παραµονή

παραµόνιµος

παραµυθέοµαι

παραµυθέω

παραµυθητικός

παραµυθητικός (ψήφισµα)

παραµυθία

παραµύθιον

παραµύθις

παραναγιγνώσκω

παρανάγνωσις

παρανγγέλλω

παρανγέλλω

παράνγελµα

παρανοµέω

παρανοµία

παράνοµος

παράνοµος γραφὴ παρανόµων

παράνοµος παράνοµα, τά

παράνοµος ψήφισµα

παρανόµως

παρανυµφεύω

παράνυµφος

παραξύω

παράοδος (═ πάροδος)

παραπαγῆ

παράπαιγµα

παράπαν, τό

παραπέµπω

παραπέτασµα
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παραπιπράσκω

παραπίπτω

παραπλέω

παραπληξία

παραπλήσιος

παραπλησίως

παράπλους

παραποδίζω

παραπόλλυµι

παραποµπή

παραποµπή (ἀννώνας)

παραπονπός

παραποντία

παράπρασις

παραπράτωρ

παραπρεσβεύω

παραπρύτανις

παράπτοµαι

παραπωλαί

παραπωλέω

παραριθµέω

παράρραµα

παραρρήγνυµι

παράρυµα, τό

παρασαλεύω

παρασάττω

παρασεσηµασµένος

παράσηµον

παράσηµος

παράσιτος

παράσιτος in fine

παρασιωπέω

παρασκευάζω

παρασκευή

παρασκήνιον

παρασπάοµαι

παρασπείρω

παρασπονδέω

παράσπονδος

παρασπορά

παρασπόρι(ο)ν

παραστάδιον

παραστάς

παραστάσιµον

παράστασις

παράστασις (ἱερῶν π.)

παραστατέω

παραστάτης

παραστατικόν, τό

παραστείχω
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παράστηµα

παραστιχίς

παράσχεσις

παρασχίστης

παρατάσσοµαι

παρατάσσω

παράτειµον

παρατετυπωµένος

παρατηρέω

παρατηρέω ὅσοι παρατηροῦσι

παρατηρητής

παρατίθεµαι

παρατίθηµι

παρατίθηµι παραχρῆµα

παρατίθηµι/παρατίθεµαι

παρατιµασία

παρατιτρώσκω

παρατουρᾶς

παρατροχάζω

παρατυγχάνω

παραυλακιστής

παραυξάνω

παραφέρω

παραφίηµι

παραφιλάγαθος

παραφρόνως

παραφυλακή

παραφυλακία

παραφυλακίτης

παραφύλαξ

παραφύλαξ (τῆς εἰρήνης)

παραφυλάσσω

παραφυλάττω

παραχειµάζω

παραχειµασία

παραχρεῖµα

παραχρῆµα

παραχρῆµα (παραχρεῖµα)

παράχυµα

παραχωρέω

παραχώρησις

παργίγνοµαι

παρδάλις

πάρδαλος

παρεγγυάω

παρεγκεκραµένος

παρεγλέγω

παρεδρεία

παρεδρεύω

πάρεδροι
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πάρεδρος

παρειά

πάρειµι

πάρειµι (ἐπὶ τοῦ παρόντος)

πάρειµι (χαίρετε οἱ παριόντες)

πάρειµι εὐφραίνου ἐφ᾽ ᾧ πάρει

πάρειµι εὐφραίνου ἐφ᾽ᾧ πάρει

πάρειµι ἐφ᾽ ᾧ πάρει

πάρειµι παριόντες

πάρειµι τὸ παρόν

πάρειµι τριακατίων παριόντων

πάρειµι: ζοῦσα καὶ παροῦσα καὶ φρονοῦσα

πάρειµι: οἱ µὴ παρόντες

πάρειµι: πάριτε

παρείσδυσις

παρέκβασις

παρεκτός

παρελαύνω

παρελαύνω ἐνάτη παρήλασεν

παρελθών χρόνος

παρέλκτης

παρελκύοµαι

παρελκύω

παρέλκω

παρεµπίπτω

παρενγραφή

παρένθετος

παρενοχλέω

παρεντίθηµι

παρεξέρχοµαι

παρεξέρχοµαι παρεξίθι

πάρεον, τό

παρεπιδαµέω

παρεπιδαµία

παρεπιδηµέω

παρεπιδηµέω οἱ (παρ)επιδηµοῦντες

παρεπιδηµέω: ξένοι παρεπιδηµοῦντες

παρεπιδηµία

παρεπίδηµος

παρέποµαι

παρέρπω

παρέρχοµαι

πάρεσις

παρεσκεύζω

παρεύρεσις

παρεύρεσις παρευρέσει µηδεµιᾶι

παρεύρεσις: π. ᾑτινιοῦν πονηρᾷ

παρεύρηµα

παρευρίσκω

παρευτελίζω
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παρευχερίζω

παρεφεδρεύω

παρέχοµαι

παρέχοµαι ἑαυτόν

παρέχω

παρέχω (χρείας π.)

παρέχω: ἀφθόνως παρεχούσᾳ τοῖς λειποµένοις

παρέχω: π. ἑαυτόν

παρέχω/οµαι

παρέχω/οµαι (χρείας)

παρέχω/οµαι ἑαυτὸν πρόθυµον

παρέχω/οµαι εὔνοιαν

παρέχω/οµαι παρέχοµαι αὑτόν/ἑαυτόν

παρέχω/οµαι παρέχοµαι ἑαυτὸν

παρέχω/οµαι παρέχοµαι πίστιν

παρέχω/οµαι παρέχοµαι χρείας

παρέχω/οµαι παρέχω αἰτίαν

παρέχω/οµαι παρέχω πρᾶγµα

παρέχω/οµαι πρόθυµον ἑαυτὸν παρέχοµαι

παρέχω/οµαι χρείαν

παρέχω/οµαι χρείαν/ας

παρέχω/οµαι χρείας

παρέχω/οµαι: παρέχοµαι αὑτόν

παρέχω/οµαι: παρέχοµαι πολλὰ

παρέχω/οµαι: παρέχοµαι πολλὰ καὶ µεγάλα

παρέχω/οµαι: παρέχοµαι τὰς χρείας

παρέχω/παρέχοµαι

παρέχω/παρέχοµαι: παρέχοµαι ἑα(υ)τόν

παρέχω/παρέχοµαι: χρείας

παρέχω/παρέχοµαι: χρείας παρέχω

παρηγορέω

παρηγορία

παρηγορικός (σίγνος)

παρήγορος

παρήκω

παρήορος: πάραρα/παράορα ἔπη

παρθεν(ε)ία

παρθενεία

παρθενεία: ἀπὸ παρθενείας τεχνίτης

παρθενεία: ἐκ παρθενείας

παρθενεύω

παρθενία παρθενίης ζώµατα

Παρθενική

παρθενικόν, τό

παρθενικός

παρθενικὸς

παρθενικός (φῶς)

παρθενικός ἄλοχος

παρθενικός ἀνήρ

παρθενικός πόσις
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παρθενικός σύµβιος

παρθένος

παρθένος (ἄφθορος)

παρθένος (παῖς)

παρθένος ἄνασσα παρθένων

παρθένος εὐκοσµία τῶν παρθένων

παρθένος: στάδιον παρθένων

παρθένος: συνκλητική

παρθενώδης

παρθενών

παρθενωπός

παρίηµι

πάρινος (ἄγαλµα)

πάρινος (πάριος)

παριππεύω

παριστάνω

παρίστηµι

παρίστηµι ποµπήν

παρίστηµι: τὸν προσαγγείλαντα

παρίστηµι/παρίσταµαι

παρκαλέω

παρκαταβολή

παρκαταθήκα

παρκαταθήκη

παρκάτθεµα

παρµένω

πάρµη

παρογίζω?

παροδ(ε)ίτης

παροδείτας

παροδείτης

παροδείτης παροδείταις χαίρειν

παροδείτης χαῖρε παροδεῖτα

παροδείτης χαίρετε παροδεῖται

παροδείτης χαίροις παροδεῖτα

παροδεύω

παροδίτης

παροδίτης (παροδείτης)

παροδίτης χαῖρε καὶ σύ γε, ὦ παροδῖτα

παροδίτης χαῖρε παροδῖτα

παροδίτης χαίρετε παροδῖται

παροδίτης: παροδεῖτα

παροδίτης: χαῖρε π.

πάροδος

πάροδος (═ παροδίτης)

παροίγω

πάροιθε

παροικέω

παροικέω παροικοῦντες ξένοι

παροικία
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πάροικοι

πάροικος

πάροικος (═ incola)

πάροικος: πάροικοι οἱ ἐν τῆι πόλει

παροικοῦντες

παροινέω

παρολισθάνω

παρόν, κατὰ τό

παρόν, τό (κατὰ τὸ--)

παρόν: ἐπὶ τοῦ παρόντος

πάροντες

παροξύνω

παροράω

παροργίζω

παρόρεγµα

παρόριος

παρορκέω

παρορµάω

παρορµέοµαι: πρὸς τὰ ἀρχεῖα

παρορύσσω

παρορφνιδωτός

πάρος

πάρος, ὁ

παρουσία

παρουφή

παροχά

παροχή

παρόχιον

παροψίς

παρπόρφ(ο)υρος

παρπόφυρος

παρπωλέω

παρρησία

παρρησία (καλλίστη)

παρτιθήµι

παρχρεῖµα

παρῳδός

παρωιδός

παρὼν καὶ ἀπολογούµενος

παρωνύµιον

παρωτίδες (plur.)

παρωτίς

Παρωχηµένος

Παρῳχηµένος

πᾶς

πᾶς δῆµος

πᾶς διὰ παντός

πᾶς διὰ πάντων

πᾶς διὰ πάσης κρίσεως

πᾶς ἐκ πάντων
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πᾶς ἐκ πάντων τῶν δαµοτᾶν

πᾶς ἐν πᾶσιν

πᾶς ἱππαρχέω ἐκ πάντων

πᾶς καιρός

πᾶς κατὰ πάντα

πᾶς κατὰ πάντων

πᾶς χρόνος

πᾶς: διὰ παντός

πᾶς: διὰ παντὸς

πᾶς: ἐκ πάντων…

πᾶς: ἐν πᾶσιν

πᾶς: ἐν πᾶσιν καιροῖς

πᾶς: κατὰ π. καιρόν

πᾶς: κατὰ π. πόλιν κὲ χώραν

πᾶς: π. τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἔθνους (or γένους)

πᾶς: παντὶ τῷ αἰῶνι

πᾶς: πᾶσι Θηβαίοις

πᾶς: τῶν ἄλλων πάντων

πᾶσα ἀρετή

πᾶσαι ἀρχή

Πασίθεα, τά (µεγάλα)

Πασίθηα, τά

πασίκυδος πασίκυδοι ἄνακτες Ῥωµαίων (πασέκυ

πασιµέλητος

πασιποθητός

πασιφίλη

πασιφίλητος

πασίφιλος

πάσσον

πασσυδί

παστάς

παστιλλάριος

παστιλλᾶς

παστός

πάσχω

πάσχω (εὐκτὰ πέπονθα)

πάσχω (παθόν)

πάσχω καὶ παθὼν καὶ δράσας

πάσχω: ἔριδα

πάσχω: κακά

πάσχω: λυγρά

πάσωλος

παταγέω

πατέλλα

πάτελλα

πατελλᾶς

πατέρες, οἱ

πατερεύω

πατέω

πατέω Πεῖσαν πατήσας
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πατήρ

πατήρ (all τῆς φυλῆς)

πατήρ (ἐκ π.)

πατήρ (Ζεύς)

πατήρ (οἱ πατέρες)

πατήρ (πάτερες τῆς πόλεως)

πατήρ (πατὴρ τῆς πόλεως)

πατήρ (πατρίδος)

πατήρ (συνεδρίου)

πατήρ (τῆς ἐκκλησίας)

πατήρ (τῆς πόλεως)

πατήρ of a φρατρία

πατήρ βουλῆς

πατήρ δήµου

πατήρ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν

πατήρ κοινοῦ τῆς τριακάδος

πατήρ µητροπόλεως

πατήρ πατὴρ πατρίδος

πατήρ πατρίδος

πατὴρ πατρίς

πατήρ πατρὸς ποιητὸς γεγώς

πατήρ πόλεως

πατήρ συνκλητικῶν

πατήρ τῆς πόλεως

πατὴρ τῆς πόλεως

πατήρ τοῦ νοµοῦ

πατήρ φυλῆς

πατήρ: µητροπόλεως

πατήρ: ὁ φύσει πατήρ

πατήρ: πατέρων

πατήρ: πατὴρ πατρίδος

πατήρ: πατρίδος

πατήρ: πόλεως

πατήρ: σπείρης

πατήρ.3, 1491.8

πατητήριον

πάτον

πάτος

πάτρα

πάτρα/η

πατράδελφος

πατρεία

πατρές

πάτρη

πάτρη: µεγάλων βασιλήων

πατριά

πατρία

πάτρια

πάτρια, τά

πατριάρχος
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πατριάς

πατριᾶφι

πατρίδιον

πατρίδιον: προσφιλέστατον

πατρικά, τά

πατρικία

πατρίκιος

πατρικοῖς, ἐν

πατρικόν, εἰς τό

πατρικόν, τό

πατρικός

πατρικός (ἀνγεῖον)

πατρικός (εἰς τὸ--, ἐν πατρικοῖς)

πατρικός (οἶκοι)

πατρικός (φίλος)

πατρικός εἰς πατρικά

πατρικός ἐν πατρικοῖς

πατρικός εὔνοια

πατρικός: εἰς τὸ πατρικόν

πατρικός: ἐν πατρικοῖς

πατρικός: ἐς τὰ πατρικά

πατρικός: εὔνοια

πατρικός: τὰ πατρικά

πάτριον

πάτριος

πάτριος ((κατὰ)

πάτριος ((κατὰ) τὰ πάτρια)

πάτριος (αὐτονοµία)

πάτριος (γαῖα)

πάτριος (γῆ)

πάτριος (θέµις)

πάτριος (κατὰ τὰ πάτρια)

πάτριος (νόµοι, πολιτεία)

πάτριος (νόµοι)

πάτριος (νόµος)

πάτριος (πάτριον)

πάτριος (πολιτεία)

πάτριος (στατήρ)

πάτριος (χώρα)

πάτριος ἔθη

πάτριος κατὰ τὰ πάτρια

πάτριος νόµοι

πάτριος νόµος

πάτριος πολιτεία

πάτριος τιµαί

πάτριος: βιβλιοθήκη

πάτριος: ἐλευθερία

πάτριος: κατὰ τὰ πάτρια

πάτριος: κοµισάµενον τὴν πάτριον δηµοκρατίαν

πάτριος: νόµος
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πάτριος: π. τιµή

πατριοῦχος

πατρίς

πατρίς (ἡ κυρία)

πατρίς (κυρία)

πατρίς (πόλεως)

πατρίς (στεφανόω)

πατρίς in fine

πατρίς ἀµφότεραι

πατρίς ἄξιος τῆς πατρίδος

πατρίς γλυκυτάτη καὶ κυρία πατρίς πρωτόχθων

πατρίς ἡ ἑτέρα

πατρίς ἰδία

πατρίς κυρία

πατρίς µήτηρ πατρίδος

πατρίς µήτηρ Σεβαστοῦ καὶ στρατοπέδων καὶ συνκλήτου καὶ 
πατρίδος

πατρίς πατὴρ πατρίδος

πατρίς πατρίδα κοµίζοµαι

πατρίς πρώτη ἐν τῇ --

πατρίς στοργὴ πρὸς τὴν --

πατρίς τῇ κυρίᾳ πατρίδι

πατρίς Τύχη πατρίδος

πατρίς υἱὸς πατρίδος

πατρίς: γλυκυτάτη

πατρίς: εὐεργέτης τῆς πατρίδος

πατρίς: πατὴρ πατρίδος

πατρίς: χρυσοφορήσαντα τῇ πατρίδι

πατριώτης

πατρόβουλος

πατρογενίδης

πατρόθειος

πατρόθεν

πατρο̄ῖα, τά

πατροιοκ͂ος

πατροῑο̄κ͂ος

πατροιόχος

πατρονοµέω

πατρονοµία

πατρονόµος

πατρόνοµος

πατροπαράδοτος

πατροπάτωρ

πατροποιητός

πατροποίητος

πατρούεος

πατροφιστί

πατρυιός

πατρυός

πατρῷα, τά
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πατρῶια

πατρώϊος

πατρῶιος

πατρῶιος βασιλεία

πατρῶιος γῆ

πατρῶιος τέχνα

πάτρων

πάτρων (and σωτήρ)

πάτρων (patronus)

πάτρων (patronus): π. τῆς κολωνείας

πάτρων (uncle)

πάτρων (διὰ προγόνων)

πάτρων (ὁ ἴδιος)

πάτρων (τῆς πόλεως)

πάτρων (τοῦ δήµου)

πάτρων (τῶν Ἰώνων)

πάτρων εὐσεβέστατος

πάτρων: τῆς πόλεως

πατρωνεία

πατρωνεύοµαι

πατρωνεύω

πατρώνης (dat. pl. πατρώναις)

πατρώνισσα

πάτρωνος

πατρωός

πατρῷος

πατρῷος (ἀρχή)

πατρῷος (πατρῶιος)

πατρῷος (τάφος)

πατρῷος: τὰ πατρῷα

πατρῷος: ὑπόσχεσις

πάτρως

πάτρως (═ πάτρων)

παύοµαι

παυρότερος

παῦς

παυσίλυπος

παύω

παύω (παῦσον)

παύω ἐνθάδε πέπαυµαι

παύω/παύοµαι

παφλαγονιάρχης

Παφλαγονιάρχης

πάχος

πάχος, τό

παχύνω

πᾶχυς

παχύς (πέος)

πέ(σ)σα

πεvθερίδης
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πέδα

πεδαδροµαῖος

πεδάϝτοικοι

πεδάλιον, τό

πεδάµοιρος

πεδαπρό

πεδαρικός

πεδάριον

πεδαφέρω

πεδάω

πέδη

πεδιαρχέω

πεδιασία

πεδιάσιον

πεδιεύς

πεδικός

πεδίον

πέδιον

πεδίον, τό

πεδίον, τό (═ παιδίον)

πεδίον, τό (εὔιππον)

πεδίον: Θεσµοφόρος τᾶς ἐµ πεδίωι

πεδίσχη

πέδον

πεδόω

πεζεύω

πεζικός

πεζός

πεζός (ἀνδριάς)

πεζός (προσδροµή π.)

πεζός: ὅλως πεζοί

πειθαρχέω

πειθαρχία

πείθοµαι

πείθοµαι: τοῖς νόµοις

πειθώ

πείθω

πείθω φρατρίας ἧς ἂν πείσωνται

πείθω/οµαι

πείλα

πεῖλαι

πειλᾶς

πειλωτός

πεῖνα

πείνα (πίνη)

πεινάω

πεινάω B

πεινάω: π. συµµάχων

πεῖνε

πεινέω

 541



πεῖρα

πειράοµαι

πειράοµαι (περρᾶτει)

πειράοµαι πεπειραµένος

πεῖραρ

πειρασµός

πείρατα, τά

πειρατής

πεκουλάρια, τά

πεκουλιάριον

πεκούλιον

πελ(ε)ία

πέλαγος

πέλαγος (τοῦ βίου)

πέλαγος βίου

πελανὸς: ψαιστός

πελάτης

πελεθραία

πελεθριαία

πελεθριαῖος

πέλεθρον

πέλεια

πελειάς

πελειγάν

πελειγᾶνες

πελειόπετος

πελεκάω

πελεκίζω

πέλεκις

πέλεκος

πέλεκος (τεκτονικός)

πέλεκυς

πελιγάν

πελιγᾶνες

πελιγᾶνες/πελιγόνες, οἱ

πέλλα

πελλός

πέλµα

πελµατοπώλης

πέλοµαι

πέλτα

πέλτα, τά

πέλτον

πέλω

πέλω/-οµαι

πελώριος

πέλωρος

Πεµµένεις?

πεµποδυάς

πεµπταῖος
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πεµπταῖος: πεµπταῖον µόριον

πέµπτον, τό

πέµπτος

πέµπτος (fifth winner)

πέµπτος πέµπτον µέρος

πέµπω

πενακᾶς

πενδεριδεύς

πενής

πένης

πένητες

πενθαλέος

πενθάλεος

πενθερά

πενθερή

πενθεριδεύς

πενθερίδης

πενθέριος

πενθερός

πενθετηρίς

πενθέω

πενθέω (πανδηµεί)

πενθικός

πένθιµος

πένθος

πένθος ἄλαστον

πένθος πένθους ἀπόλυσις

πένθος: ἄλειπτον

πενία

πενιχρός

πένοµαι

πένοµαι (ὁ πενόµενος)

πενόµενοι, οἱ

πενπεικοντία

πένπτος

πεντ(α)ετηρίς

πεντάδραχµον

πενταέθλον

πεντάεθλος

πενταετερίς

πενταετηρικοὶ (ἀγῶνες)

πενταετηρικός

πενταετηρικός (ἀγών)

πενταετηρικός (ἀγῶνες)

πενταετηρικός (ἄρχων)

πενταετηρικός (θέµις)

πενταετηρικός (κοινὸς τῶν Θρᾳκῶν ἀγών)

πενταετηρικός (πανήγυρις)

πενταετηρικός (τὰ--µεγάλα ἰσολύµπια Οὐεσπασιάνεια)

πενταετηρικός ἀγών
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πενταετηρικός δυανδρία

πενταετηρικός θυµελικοὶ ἀγῶνες πενταετηρικοί

πενταετηρικός: ἀγών

πενταετηρικός: ἀγὼν Σεουήρειος Αὐγούστειος Καπετώλειος π. 
πολειτικός

πενταετηρικός: ἰσολύµπιος π. πανήγυρις ἐθνική

πενταετηρίς

πενταετηρίς ἀγωνοθετήσας ἐκ πενταετηρίδος

πενταέτηρος: ἀρχὸς π.

πενταετία

πενταϜεθλέον

πενταϝέθλεον

πένταθλον

πένταθλον: ἀνδρῶν

πεντάθλος

πένταθλος

πεντακαίδεκα

πεντακάτιοι, οἱ

πεντάκις

πεντακορίνθιον (χρύσιον)

πεντακορίνθιος

πεντακοσιόδραχµος

πεντακοσιοµέδιµνοι

πεντακωµία

πεντάλειτρον

πεντάλιτρον

πεντάλιτρον: δίκαιον

πενταπήχης

πεντάπολις

πεντάπους, ἡ

πεντάπρωτοι

πεντάπρωτοι, οἱ

πενταπρῶτος

πεντάπρωτος

πενταρχός

πένταρχος

πεντασφράγιζον (ἀργύριον)

πενταφυλία

πέντε

πέντε, οἱ

πεντέδραχµον

πεντεικοσστολόγοι

πεντεκαίδεκα

πεντεκαίδεκα ἀνδρῶν µυστηρέων

πεντεκαίδεκα, οἱ

πεντεκαιδεκαέτης

πεντεκαιδεκάµηνος

πεντεκαιδέκανδρος

πεντεκαιικοσιλίτρα

πεντέκοντα

 544



πεντεκόσιοι

πεντέκτη, ἡ

πεντεκωµία

πεντέπους

πεντερός

πεντετηρικός

πεντετηρίς

πεντήκοντα

πεντηκόνταρχος

πεντηκοστή

πεντηκοστή, ἡ

πεντηκοστή: πεντηκοστὴ τῶν (Πεντεληϊκῶν) λίθων

πεντηκοστή: τᾶς ἐνλιµενίου

πεντηκοστολόγοι, οἱ

πεντηκοστολόγος

πεντηκοστύς

πεντηκοστύς: π. ἀπὸ Διοσκώρων

πεντηµίεκτον

πεντογκίον

πέντος

πέντος (═ πέµπτος)

πέος

πεπαλαχµένος

πεπαµµένα

πεπαµµένοι

πεπλοθήκη

πέπλος

πέπραµαι

πεπρωµένον

πέπρωται (θανεῖν π.)

πέπτοµαι

πέπτω

πέπτω (στόµαχε, πέπτε)

πέπτω: (στόµαχε) πέπτε

πέπων

περαία

περαία, ἡ

περαίνω

περαιόω

πέραν

πέραν (κατά)

πέραν, τό

περάς

πέρας

πέρας (πέρατι παραδίδωµι)

πέρας πέρατα οὐράνια

περατικός

περάω

περγύτερος

πέρδ(ε)ιξ
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πέρδε/πέρδου

πέρδιξ

πέρδοµαι

πέρδου

πέρδω

πέρετος, ὁ

πέρθω

περί (οἱ περὶ αὐτόν)

περί ἄρχοντες οἱ περί

περί θιασεῖται οἱ περὶ ἱερέα

περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον τεχνείτης

περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείτης

περὶ τούτου τοῦ πρᾶγµα οὕτως ἔδοξεν

περὶ, µνήµης χάριν

περί, οἱ

περιάγεσις

περιαιρέω

περίακτος

περιαλείφω

περιαργυρόω

περιαργυρόω: σκύφος περιηργυρωµένος

περιβάλλω

περίβλεπτος

περίβλεπτος κόµης

περιβόητος

περιβολά

περίβολον

περίβολον, τό

περίβολος

περίβωτος

περιγίγνοµαι

περιγραφή

περιγράφω

περίδδυγος

περιδέραιον

περιδίδωµι πολυδεινὰς περίδωκεν ἀνείας

περιδροµή

περίδροµος

περίειµι

περίειµι οἱ περιόντες

περιελεφαντόω

περιεργάζοµαι

περίεργος

περιέρχοµαι

περιεστὼς πόλεµος

περίετι

περιέχοµαι

περιέχω

περιέχω: καθὼς ἡ διαθήκη αὐτοῦ περιέχει

περιέχω: καθὼς ἡ ὠνὴ π.
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περιηγέοµαι

περιήγησις

περιήγητα

περιηγητής

περιήκω

περίηµι

περίθυρον

περίθυρον, τό

περιίστηµι

περικαλής

περικαλλέστατος

περικαλλής

περικάµπω

περίκειµαι

περίκειµαι περικείµενος κόσµος

περικείµενος

Περικειροµένη

περικείρω (περικεκαρµένη)

Περικεκαρµένη

περικεφαλαία

περικεφαλαία, ἡ

περικεχρυσοµένος

περίκηπος

περικλαίω

περικλάω

περικλειτός

περικλήιστος

περίκλινος

περικλίνω

περικλυτός

περίκοµµα

περικράνιον

περικρατής

περικρούω

περικρύπτω

περικτίων

περίκυκλος

περιλαµβάνω

περιλαµβάνω (περιλάµβανε)

περιµάσχαλον

περιµάχητος

περιµέλω

περιµένω

περίµετρον

περίµετρος

περιµήκης

περίµυρτος

περινεύω

περίνεως

πέριξ
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περιξοή

περιοδευτής

περιοδον(ε)ίκης

περιοδονείκης

περιοδονείκης τέλειος

περιοδονίκης

περιοδονίκης (τέλειος)

περίοδος

περίοδος (περιπάτου)

περίοδος (τέλειος)

περιοικέω

περιοικίς

περιοικοδοµά

περιοικοδοµέω

περιοικοδοµή

περιοικοδόµηµα

περιοικοδοµία

περιοίκοι

περίοικοι, οἱ

περίοικος

περιόντες, οἱ

περιοράω

περιορίζω

περιόριον

περιορισµός

περιορύσσω

περιουσία

περιοχή

περιπατέω

περίπατος

περίπατος (θερµός)

περιπίπτω

περιπλέκοµαι

περιπλέκω

περιπλέω

περιπλήσιος

περιπλόµενος ἐνιαυτός

περίπνοια

περιποιέω

περιποιέω/περιποιέοµαι

περιποίησις

περιπόλαρχος

περιπόλιον

περιπόλιον, τό

περιπολιστικὴ σύνοδος

περιπολιστικός

περιπολιστικός (σύνοδος)

περιπολιστικός σύνοδος

περίπολος

περιπόρφυρος
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περιπόρφυρος ἀγών

περίπτωσις

περίπυστος

περιρραντήριον

περίσηµος

περισκελίς

περίσκεπτος

περισπάω

περισπερχής

περισπουδάζω

περισπούδαστος

περισσεύω

περισσός

περισσός (χρήµατα)

περισσός: λόγος

περισσός: χώρα

περίστασις

περιστέλλοµαι

περιστέλλω

περιστερ(ε)ών

περιστερά

περιστερεών

περίστηµι

περιστόµιον

περίστοον

περιστρέφω

περίστρωµα

περίστρωµα/περίστρωµος

περιστύλιον

περίστυλον

περίστωιον

περίστωον

περίστῳον

περισύρω

περισχοινασµός

περιτείχισµα

περιτειχόω

περιτένεια

περιτίθηµι

περίτµηµα

περίτοµον, τό

περιτραχηλίδιον

περιτραχήλιον

περιτραχήλιον διάλιθον

περιττός δαπάνη

περιτυγχάνω

περιφανής

περίφαντος

περιφανῶς

περιφλίωµα
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περίφοβος

περιφορά

περίφραγµα

περιφράσσω

περιφράττω

περιφρόνησις

περιφροσύνη

περίφρων

περίχευα

περιχεύω

περίχρυσος

περίχρυσος: ἀσπίδειον

περίχρυσος: ἀσπίς

περιχρυσόω

περίχωρα (ὀρεινά)

περίχωρος

περιών

περιώνυµος: ἄστυ

περιώσιος

πέρµα

πέρνηµι

περονίς

Πέρσαι

περσεῖος (φοίνικες περσεῖαι)

περσεύς

Περσικόν

πέρσις Ἰλίου πέρσις

περτί

πέρυσι

περυσινός

πέσηµα

πεσσά

πεσσόν

πεσσός

πέσσω

πέσσω (πέσσε)

πετάλιω: χρύσιον π.

πέταλον

πέταλον (χρυσός)

πετάννυµι

πέτασος

πετεηνός

πέτευρα

πέτευρον

πέτοµαι

πέτρα

πέτρα ἐπίπεδος

πέτρα κατασκευάζω ἐν πέτρᾳ

πέτρα ὅρον ἐπικολάπτω/ἐνκολάπτω ἐπὶ πέτρας

πετράµεινος
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πετράµεινος (═ τετράµηνος)

πετράς

πέτρινος

πετροκόλαπτος

πέτρος

πέτροτος (═ τέταρτος)

πετρώδης τόπος

πετρών

πέτταρες

πεύθοµαι

πεύθω

πεύκη

πεφιληµένος

πέψις

πηγαί

πηγή

πῆγµα

πῆγµα: σὺν τῷ πήγµατι

πήγνυµι

πήγνυµι (στόµα ἐπὶ στόµατι)

πηδάλιον

πηδάω

πηές

πηΐσκος

πηκτός: πηκτὸν ἄροτρον

πήλινος

πήλινος (χιτών)

πηλός

πηλός (ad SEG XXXII 1015)

πηλοστρόφιον

Πηλούσιος

πηλόω

πήλωµα

πήλωσις

πῆµα

πῆµα: µέγα

πηµαίνω

πηός

πηρόω

πῆσα

πηστηκός (= πιστικός)

πήχιος

πηχυαῖος

πήχυς

πῆχυς

πῆχυς (γεωπονικός)

πιάζω (═ πιέζω)

πιάτρα

πιάτρα πίναξ
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πιάτρα/πιέτρα

πιβε

πίε

πίε (ζήσῃς)

πίε (ζήσῃς/ζήσαις)

πίειρα

πιεστήριον

πιθάκνη

πιθανός

πιθεών

πίθος

πιθών

πικρία

πικρός

πικρός ἄχος

πικρός δαίµων

πικρός δάκρυον

πικρός µίτος

πικρός τύχη

πικρός: µόρος

πικρότατος

πικρότερος

πικρῶς

πιλ(ι)οποιός

πιλᾶς

πιλητάριος

πιλίον

πιλοποιός

πῖλος

πιλότεκνος

πιλότεκνος (═ φιλότεκνος)

πιλωτός

πιµεντάριος

πιµισκρίνιος

πίµπληµι

πίµπρηµι

πίµπρηµι πεπρωµένος

πινάκιον

πινάκιον: ἀναθηµατικόν

πινάκιον: εἰκονικόν

πινακίς

πινακίσκος

πίναξ

πίναξ χαλκοῦς

πῖνε

πίνη

πιννωνᾶς

πινυτή

πινυτός

πινυτόφρων
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πίνω

πίνω (αἷµα)

πίνω (πίε)

πίνω (πίνε)

πίνω (χαῖρε καὶ πίει εὖ)

πίνω ἔπιες, ζήσις

πίνω εὖ πίε

πίνω λήθης οὐκ ἔπιον λιβάδα

πίνω πία (πῖε)

πίνω πίε

πίνω πίε (ζήσαις ἀεί)

πίνω πίε (ζήσαις)

πίνω πίε (ὑγίαινε--)

πίνω πίε ζήσῃς

πίνω πίε, εὐφραίνου

πίνω πίε, ζήσαις

πίνω πίε, ζήσεις ἀεί

πίνω πίε, ζήσῃς

πίνω πίε(ι) (ζήσαις)

πίνω πίε(ι) (καλῶς ἀεί)

πίνω πίε(ι) (χαῖρε καὶ)

πίνω πίε(ν)

πίνω πίει

πίνω πῖθι

πίνω πῖνε

πίνω πῖνε (καὶ εὐφραῖνου)

πίνω πίον

πίνω χαῖρε καὶ πίει

πίνω χαῖρε καὶ πίει τένδε/τεδί/εὖ

πίνω: δίψας/διψᾷς Τάνταλε αἷµα πίε

πίνω: πίε ζήσαις

πίνω: πίε ζήσαις καλῶς (ἀεί)

πίνω: χαῖρε καὶ πίει

πίος (= πέος)

πίπερι, τό (λευκός)

πιπράσκω

πιπράσκω (ἐπὶ λύσει)

πιπράσκω πεπραµένος

πιπράσκω πεπραµένος ἐπὶ λύσει

πίπτω

πίπτω ἐν πολέµωι

πιρατικός

πισκεῖνα

πίσσα

πισσέλαιον

πίσση

πισσίτης

πισσίτης οἶνος

πισσοκοπέω

πιστά, τά
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πιστεύοµαι

πιστεύοµαι (ὠνάν)

πιστεύω

πιστεύω: αἱ πιστευθεῖσαι ἀρχαί

πιστικός

πιστικός (πηστηκός)

πίστις

πίστις ἀξιόω τῆς µεγίστης πίστεως

πίστις ἐγχειρίζω πίστιν

πίστις ἐνχειρίζω πίστιν

πίστις ἡ τοῦ σώµατος

πίστις πίστιν δώσω καὶ δέξοµαι

πίστις τῆς πίστεως γραµµάτων

πίστις ὠνὴ ἐν πίστει

πίστις: ἐν πίστει

πιστός

πιστός (λεγιών)

πιστός (λόγος)

πιστός (πιστή)

πιστός, ὁ

πιστός: πιστὴ κυδίστη

πιστότατος

πιστότης

πιστόω

πίστωµα

πιστῶς

πίσυνος

πιτιαξής

πιττάκιον

πίτυς

πίων

πίων (πείων)

πλ(ε)ιστονίκης

πλαγά

πλάγιος

πλάγιος δρόµος

πλάγος

πλαδιµος

πλάζω

πλᾶθος (ἔννοµον)

πλαίσιον

πλάκα

πλακο(υ)ντοποιέω

πλακοτόν

πλακουντάριος

πλακουντᾶς

πλακουντοποιός

πλακόω

πλακωντάριος

πλάκωσις
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πλανάοµαι

πλανάοµαι πεπλανηµένος ἀµνός

πλανάω

πλανάω/πλανάοµαι

πλανέοµαι

πλάνη

πλάνης

πλάνης: ναύκληροι πλάνητες

πλανηταί, νῆες

πλανητέα

πλανητεία

πλανητής

πλανήτης (ναύκληρος)

πλάξ

πλάσις

πλάσµα

πλάσµα: κωµῳδοὶ ἐν πλάσµατι

πλάσσω

πλάστης

πλαστικός (τέχνη)

πλάστρον

πλατ(ε)ῖα, ἡ

πλάταξ

πλάτας

πλατε(ῖ)α, ἡ

πλατεάρχης

πλατεία

πλατεῖα

πλατεῖα (Βρανχιανή)

πλατεῖα (ὁδός)

πλατεῖα (τῶν λεινουργῶν)

πλατεῖα, ἡ

πλατιϝοίναρχος

πλατιϝοῖνος

πλατινι--

πλατινίς

πλατίστακος

πλάτος

πλάτος (κατὰ πλάτος τροπικοί)

πλάτος (Λευκόλλιον)

πλάτος, τό

πλατύνω

πλατυπόρφυρος

πλατύς

πλατύσαµος

πλατύσηµος

Πλάτων

Πλατωνιάδης

Πλατωνικός

πλε(ί)ων
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πλέθρον

Πλειάδες

Πλειάδες/Πληϊάδες

πλεῖον ἔλαττον

πλείονες, οἱ

πλεισ--

πλεῖστα

πλειστάκι: π. νενεικηκότες

πλειστάκις

πλειστηριασµός

πλεῖστον, τό

πλειστονείκης

πλειστόνεικος

πλειστονίκης

πλεῖστος

πλείω

πλείω (ἔλαττον)

πλείω (ἥττω)

πλειών

πλείων

πλείων ἐφ᾽ἡµέρας πλέονας

πλείων πλεῖον ἔλαττον

πλείων πλέων ἐλάττω

πλέκτω

πλέκω

πλέον ἔλαττον

πλεονάκις

πλεόνασµα

πλεονεκτέω

πλεονεξία

πλετώρι(ο)ν

πλετώριον

πλευµόνιον

πλευµόνιος

πλεύµων

πλευρά

πλευρή

πλευρόν

πλέω

πλέω ἔπλευσα πολλά

πλέω ἥττω

πληγή

πλῆθος

πλῆθος (ἄκριτον)

πλῆθος (τὸ σύµπαν)

πλῆθος (τὸ τῆς πόλεως--)

πλῆθος (τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ σιτουµένων ἰατρῶν)

πλῆθος ἄκριτον

πλῆθος κατὰ πλῆθος

πλῆθος, τό
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πλῆθος, τό (Λυκίων)

πλῆθος, τό (τὸ ἐκ τοῦ νόµου)

πλῆθος: σὺν παντὶ πλήθει

πλῆθος: σύνπαν π.

πληθύνω

πληθυοῦσα, ἀγορά

πληθύς

πληθύω

πλήθω

πλήθω (πλήθουσα ἀγορά)

πλῆκτρον

πληµελέω

πληµµελέω

πλήν

πληνάριος

πλῆον

πληρέω

πλήρης

πλήρης: πλήρεις ψῆφοι

πληροφορέω

πληρόω

πληρόω: πληρώσας τὸν βίον

πληρόω/οµαι

πλήρωµα

πλήρωσις

πληρωτής

πληρωτικός

πληρώτρια

πλησίον

πλήσιον

πλησίον, ὁ

πλήσιος

πλήσσω

πληστεῖον ?

πλήττω

πλιθύνω/πλυθύνω

πλινθεῖον

πλινθεῖον: πλινθεῖα ἐπιφανῆ

πλινθεύω

πλινθηδόν

πλινθίον

πλινθίς

πλίνθος

πλινθοφόρος

πλινθοφόρος καινός

Πλοιαφέσια, τά (µεγάλα)

πλοΐζοµαι

πλοΐζοµαι (οἱ πλοϊζόµενοι)

πλοῖον

πλοῖον (Ἀφροδείτη)

 557



πλοῖον (κουράτορ πλοίων)

πλόκαµος

πλοκή

Πλόκιον

πλοκίστρα

πλοκιστρα (sic)

πλόος

πλόος/πλοῦς

πλουµάριος

πλοῦς

πλοῦς: ἀτέλεια τοῦ πλοῦ

πλούσιος

πλουσίως

πλουτίζω

πλουτίνδαν

πλουτοδότης

πλοῦτος

πλουτοφόρος

Πλυντήρια, τά

πλύντρια

πλύνω

πλώιµος

πλωρεά

πλωτήρ

πλωτός

πλωτός (θάλασσα)

πνείω

πνεῦµα

πνεῦµα (πονηρόν)

πνεῦµα: παραβάλλοµαι τῷ πνεύµατι

πνεύµων

πνέω

πνίω

πνοιή

πνυή (= πνοιή)

πο(ί)ηµα

πο(ι)ητής

πο(ι)ητής τραγικός

πο(λ)λαπλάσιος

πο(υ)λυβότειρος

πόα

ποδάγρα

ποδάγρα φύγε ποδάγρα, Περσεύς σε διώκει

ποδανιπτήρ

ποδάριος

ποδάριος (σύνοδος τῶν νέων--)

πόδας, κατά

πόδες, οἱ

ποδηγέω

ποδιαῖος
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πόδιον

πόδιον: αὔξοντι ἐπὶ πόδια

ποδοκέφαλον, τό

πόδωµα

πόησις

ποητάς, ἐπέων

ποθ(ε) ινός

ποθεινός

ποθεινότατος

ποθέω

ποθέω (ποθέσαισα)

ποθέω: ποθήσας τά θεεικά

ποθήκω

ποθήσιµος

ποθητός

ποθινός

ποθινοτάτη

πόθοδος

ποθόδωµα

ποθόδωµα (γράφεσθαι)

πόθος

ποί, οἱ ποὶ τὰνς δαπάνας

ποίβολος

ποιέοµαι

ποιέω

ποιέω (ἄδικα)

ποιέω (δίκαια)

ποιέω (ἐποίησεν σῖτον ἀγαγεῖν)

ποιέω (κακὸν π.)

ποιέω (καλῶς)

ποιέω (πιῶ)

ποιέω (πολίτας π.)

ποιέω (πρόνοιαν)

ποιέω ἀναδαπάνηµα

ποιέω ἀναστροφήν

ποιέω διεξαγωγήν

ποιέω εἰς µνήµην ἐποίησεν

ποιέω ἐναντίον τῇ ἐπιγραφῇ

ποιέω ἐπιµέλειαν

ποιέω ἐπιµέλειαν ποιοῦµαι

ποιέω ἐπιστροφὴν ποιοῦµαι

ποιέω ἐπο(ί)ε(ι)

ποιέω ἐπο(ί)ει

ποιέω ἐπο(ί)ησε(ν)

ποιέω ἐπο(ί)ησεν (or -αν)

ποιέω ἐπο(ί)ησεν (or -αν) (ἐπόησα)

ποιέω ἐπο(ί)ησεν (or -αν) (ἔποισεν)

ποιέω ἐπόεσεν

ποιέω ἐπόησα/ἐποίησα

ποιέω ἐπόησαν
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ποιέω ἐπόησε

ποιέω ἐπόησε(ν)

ποιέω ἐπόησεν

ποιέω ἐποίε

ποιέω ἐποίε̄

ποιέω ἐποίεζε

ποιέω ἐποίει

ποιέω ἐποίει (ἐπύου)

ποιέω ἐποίει/ἐποίησε(ν)/ἐποίησαν

ποιέω ἐποίει/ἐποίησε(ν)/ἐποίησαν (αἰποίησεν)

ποιέω ἐποίεσ̄ε

ποιέω ἐποίεσε(ν)

ποιέω ἐποίη

ποιέω ἐποίησα

ποιέω ἐποιήσαµεν

ποιέω ἐποίησαν

ποιέω ἐποίησε

ποιέω ἐποίησε(ν)

ποιέω ἐποίησε(ν) (or -αν)

ποιέω ἐποίησε/αν

ποιέω ἐποίησεν

ποιέω ἐποίησεν Δαιδάλου τέχνῃ

ποιέω ἐποίησεν τὴν γραφήν

ποιέω ἐποίουν

ποιέω ἐποίσεν

ποιέω ἐσθλὰ ποιοῦντας

ποιέω εὖ ποιέω

ποιέω εὖ ποίησεις

ποιέω θέαν

ποιέω καλῶς

ποιέω καλῶς ποήσεις µε

ποιέω κατὰ τὰ γεγραµµένα

ποιέω κύριε ποίησον

ποιέω λόγον/λόγους

ποιέω λόγους

ποιέω λόγους ποιέοµαι

ποιέω µνάµαν ἐποιείσατο

ποιέω µνῆµα

ποιέω ναόν

ποιέω νεών

ποιέω ὁ ποιήσας

ποιέω ὁδούς

ποιέω παρὰ ταῦτα

ποιέω παρὰ ταῦτα ποιέω

ποιέω παρὰ τὴν διαταγήν

ποιέω παρὰ τὴν ἐπιγραφήν

ποιέω πεποίηκεν

ποιέω ποεῖ

ποιέω ποιήσας

ποιέω ποίησε
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ποιέω πόλεµος

ποιέω πρᾶξιν ποιεῖν/ποιεῖσθαι

ποιέω πρόνοιαν

ποιέω πρόνοιαν ποιέοµαι

ποιέω πρόξενον

ποιέω σπουδὴν καὶ πρόνοιαν ποιοῦµαι

ποιέω συµµαχίαν

ποιέω συνθήκας

ποιέω τέλειον

ποιέω τὸ ἐπιτασσόµενον

ποιέω τὸ ὅρκιον χεῖρον

ποιέω ὑπόµνηµα ταφῆς

ποιέω φανερός

ποιέω: ἀγαθὸν ποιῶν

ποιέω: ἐντολήν

ποιέω: ἐπιµέλειαν

ποιέω: ἐπίσκεψιν

ποιέω: ἐπόει

ποιέω: ἐπόησαν

ποιέω: ἐπόησε

ποιέω: ἐπόησε(ν)

ποιέω: ἐποίε

ποιέω: ἐποίει

ποιέω: ἐποίεσε

ποιέω: ἐποίησα

ποιέω: ἐποιησάµην

ποιέω: ἐποίησαν

ποιέω: ἐποίησε(ν)

ποιέω: ἐποίησε(ν) B

ποιέω: ἐποίησε(ν)/ἐπόησε

ποιέω: ἐποίησεν

ποιέω: ἔποισεν

ποιέω: εὐσεβῶς

ποιέω: καρπὸν ποιοῦντες

ποιέω: οἱ µὴ ποιήσαντες

ποιέω: παρὰ τὰ γεγραµµένα

ποιέω: παρὰ ταῦτα ποιήσει

ποιέω: πεποιηµένος λόγος

ποιέω: περὶ ὧν λόγους ἐποιήσαντο

ποιέω: ποιήσας

ποιέω: ταχίστην ἐπιµέλειαν

ποιέω: τὸ ἐπιτασσόµενον

ποιέω: ὑπεναντίον ποιήσει

ποιέω/οµαι

ποιέω/οµαι: αἷµα

ποιέω/οµαι: ἀριθµόν

ποιέω/οµαι: ἐξέτασιν

ποιέω/οµαι: ἐπόησαν

ποιέω/οµαι: ἐπόησε

ποιέω/οµαι: ἐποίει
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ποιέω/οµαι: ἐποίησαν

ποιέω/οµαι: ἐποίησε(ν)

ποιέω/οµαι: ὁ ποιήσας

ποίηµα

ποίηµα: ἰατρικά

ποίησις

ποίησις (ἔνρυθµος τραγική)

ποίησις (λάθα ποιέσιος)

ποιητάς

ποιητέον

ποιητής

ποιητής (διθυράµβου)

ποιητής (ἐπῶν καὶ κωµῳδίας τῆς νέας ἰάµβων)

ποιητής (ἐπῶν)

ποιητής (καὶ ἐπιγραµµατογράφος)

ποιητής (καινῶν τραγωιδιῶν)

ποιητής (λυρικῶν µελῶν)

ποιητής ἀρχαῖος

ποιητὴς διθύραµβος

ποιητής διθυράµβων

ποιητὴς ἔπους

ποιητής ἐπῶν

ποιητής ἐπῶν (καὶ µελῶν) ποιητής

ποιητής µελῶν

ποιητής ποιηταὶ ἔπους/ἐπῶν

ποιητής σατύρων

ποιητής τραγαϝωδία

ποιητής τραγαϝωδιάων

ποιητής: διθυράµβων

ποιητής: ἔπους

ποιητής: ἐπῶν

ποιητής: ἔργων ἰατρικῆς καὶ φιλοσοφίας

ποιητής: µελῶν

ποιητής: νέας κωµωιδίας

ποιητής: τοῦ κόσµου

ποιητικός

ποιητικῶς

ποιητός

ποιητός (πατρὸς ποιητὸς γεγώς)

ποιητρία

ποιήτρια

ποιήτρια (ἐπέωµ)

ποιήτρια κωµῳδίας

ποικιλέω

ποικιλία

ποικιλόµητις

ποικίλος

ποίκιλος

ποικίλος (-ον παραπέτασµα)

ποικίλος (κ(ε)ίων)
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ποικίλος (λίθος)

ποικίλος ἐπιστήµη

ποικιλόφρων

ποικίλως

ποιµαίνω

ποιµένω

ποιµήν

ποιµήν (λαῶν)

ποιµήν (ποιµέν)

ποίµνη

ποινά

ποινή

ποινικάζω

ποινικαστάς

ποινικαστής

ποινικάστης

ποινικήιος

ποῖνος

πόκος

πολ(ε)ιτ(ε)ία

πολ(ε)ιτάρχας

πολ(ε)ιταρχία

πολ(ε)ιτάρχος

πολ(ε)ιτεία

πολ(ε)ιτεύοµαι

πολ(ε)ιτεύοµαι: πολειτευσάµενος πᾶσαν πολειτείαν κατὰ τὸν 
ἰουδαϊσµόν

πολ(ε)ιτεύοµαι/πολ(ε)ιτεύω

πολ(ε)ιτικός (ἀγών, πανήγυρις)

πολ(ε)ιτικός (ἀγών)

πολ(ε)ιτικός (πρόσοδοι)

πολ(ε)ιτικός ἀγορανόµος

πολ(ε)ιτικός ἀγών

πολ(ε)ιτικός ἀρτοπώλης

πολ(ε)ιτικός ἱερεύς

πολ(ε)ιτικός πανήγυρις

πολ(ε)ιτικός πανήγυρις (πανηγύρεις πενταετηρικαὶ πολειτικὴ τε καὶ 
ἐθνική)

πολ(ε)ῖτις

πολειταρχέω

πολειτάρχης

πολειταρχία

πολείτας

πολειτεία: κατὰ τὸν ἰουδαϊσµόν

πολειτήα

πολείτης

πολειτικός

πολειτικός: ἀγὼν Σεουήρειος Αὐγούστειος Καπετώλειος 
πενταετηρικὸς π.

πολειτικός: πολειτική δόξα

πολεῖτις

 563



πολειτογραφέω

πολεµαρχέω

πολεµαρχία

πολέµαρχος

πολεµάω

πολεµάω ἀπὸ χώρα

πολεµάω ἀπὸ χώρας

πολεµέω

πολεµία

πολεµία, ἡ

πολεµικός

πολεµικῶς

πολέµιοι, οἱ

πολέµιος

πολέµιος: κοινοὶ π.

πολέµιος: οἱ κοινοὶ π. Ῥωµαῖοι/Ῥωµαίων

πολεµιστήριος

πολεµιστήριος ἅρµα

πολεµιστήριος ὅπλα πολεµιστήρια

πολεµιστής

πολεµιστὴς ἵππος

πολεµιστός

πόλεµος

πόλεµος (Κρητικός)

πόλεµος (Τρωϊκός)

πόλεµος ἀσυλία καὶ ἐµ πολέµου καὶ ἐν εἰρείνα

πόλεµος ἀσυλία καὶ ἐµ πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

πόλεµος ἀσφάλ(ε)ια καὶ πολέµου καὶ εἰράνας

πόλεµος ἀσφάλεια καὶ πολέµοιο καὶ ἰρείνας

πόλεµος ἀσφάλεια πολέµου καὶ εἰρήνης/εἰράνας

πόλεµος ἀσφάλια κὴ πολέµου κὴ ἰράνας

πόλεµος Γαλατικός

πόλεµος Δακικός

πόλεµος εἴσπλους καὶ ἔκπλους (καὶ) ἐν πολέµωι καὶ ἐν εἰρήνηι

πόλεµος εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἑµ πολέµωι

πόλεµος εἴσπλους καὶ ἔκπλους καὶ πολέµου καὶ εἰρήνης

πόλεµος Ἑλληνικός

πόλεµος ἐν πολέµωι

πόλεµος ἕποµαι καὶ πολέµω καὶ ἱρήνας

πόλεµος κοινός

πόλεµος Ὀλατικός

πόλεµος Παλακικός

πόλεµος Πισιδικός

πόλεµος πόλεµον ἐπιφέρω

πόλεµος τελευτάω ἐν (τῶι) πολέµωι

πόλεµος: ἐν εἰράναι καὶ πολέµωι

πόλεµος: κατὰ πόλεµον

πολεµώτατος (καιροί)

πολεταί, οἱ

πολητής
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πολί (for πολύ)

πολιανόµος

πολιαρχέω

πολίαρχος

πολιάς

πολιάτας

πολιατεύω

πολιήοχος

πολιήτης

πολιορκέω

πολιός

πολιός (χρόνος)

πολιός γαῖα

πολιοῦχος

πόλις

πόλις (and ἄστυ)

πόλις (ἀκταία)

πόλις (θυγάτηρ)

πόλις (κατὰ π.)

πόλις (πατὴρ)

πόλις (υἱός)

πόλις ἀθανάτων

πόλις ἄρχων ἐπὶ πόλεως

πόλις ἐπὶ πόλεως

πόλις Ἑστία πόλεως

πόλις ἔσω πόλεως

πόλις εὐετηρία καὶ εὐθάλεια πόλεως

πόλις θεοφύλακτος

πόλις ἱερά

πόλις κατὰ πόλεις

πόλις κατὰ πόλιν

πόλις κοινὸν τῶν πόλεων

πόλις κτίστης πόλεως

πόλις κτίστης τῆς πόλεως

πόλις λαµπροτάτη

πόλις λαµπροτάτη Προυσιέων πόλις

πόλις µήτηρ πόλεως

πόλις ὁ ἐπὶ πόλεος

πόλις ὁ ἐπὶ τῆς πόλεως

πόλις οἱ ἴκατι τᾶς πόλιος

πόλις οἰκονόµος πόλεως

πόλις πατὴρ πόλεως

πόλις πατὴρ τῆς πόλεως

πόλις πρὸ πόλεως

πόλις στρατηγέω κατὰ πόλιν

πόλις στρατηγὸς ἐπὶ τῶν πόλεων

πόλις τέκνον πόλεως

πόλις τῆς Θεοτόκου

πόλις τροφεύς πόλεως

πόλις υἱὸς ἀγαθῆς Τύχης τῆς πόλεως
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πόλις υἱὸς πόλεως

πόλις υἱὸς τῆς πόλεως

πόλις: ἄνω πόλις

πόλις: ἄρχων τῆς πόλεως

πόλις: δευτέρα κτίσις τῆς πόλεως

πόλις: εἰσελαύνειν εἰς τὴν πόλιν

πόλις: εἴσω πόλις

πόλις: ἔκδικος τῆς πόλεως

πόλις: Ἑλληνίς

πόλις: ἐµ πόλει

πόλις: ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσιν πάσαις

πόλις: ἔξω πόλεις

πόλις: ἔξω πόλις

πόλις: ἐπιστάτης τῆς πόλεως

πόλις: ἱερεὺς πρὸ πόλεως

πόλις: κατὰ πόλιν

πόλις: λαµπρά

πόλις: λαµπρὰ Περγαίων π.

πόλις: λαµπροτάτη

πόλις: λαµπροτάτη καὶ διασηµοτάτη νεωκόρων Οἰνοανδέων π.

πόλις: λαµπροτάτη καὶ ἔνδοξος Σιδητῶν

πόλις: µέγισται

πόλις: µετοχὰ πάντων τῶν ἐν τᾷ πόλει

πόλις: οἰκέτης τῆς π.

πόλις: οἰκονόµος τῆς πόλεως

πόλις: ὅρος πόλεως

πόλις: π. Θεοῦ

πόλις: παλαιά

πόλις: παλαιά π.

πόλις: πάτρων τῆς πόλεως

πόλις: πόλεις µέσαι

πόλις: πόλεως θυγάτηρ

πόλις: πόλιν ἔχειν

πόλις: πρὸ πόλεως

πόλις: σωτὴρ τῆς πόλεως

πόλις: ταφὴ ἐν πόλει

πόλις: τεταγµένος ἐπὶ τῆς πόλεως

πόλις: τῶν Ἑλλήνων

πόλις: ὑπάρχουσα π.

πόλισµα

πολισσοῦχος

πολιτ(ε)ία

πολιταρχέω

πολιτάρχης

πολίταρχος

πολίτας

πολιτε(ί)α

πολιτεία

πολιτεία (πάτριος)

πολιτεία (πολειτήα)
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πολιτεία (πολιτήα)

πολιτεία (πολιτήια)

πολιτεία (πολιτήια) (τῶν Ἀρτεµιτᾶν)

πολιτεία (προξενίας π.)

πολιτεία πολιτείαν µεθίστηµι

πολιτεία Ῥωµαίων

πολιτεία: προξενίας π.

πολιτείω

πολίτευµα

πολίτευµα (Jewish)

πολίτευµα πολίτευµα γυναικῶν

πολιτεύοµαι

πολιτεύοµαι (ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσιν πάσαις)

πολιτεύοµαι ἐν ὁµονοίᾳ πολιτεύοµαι

πολιτεύοµαι πολιτευόµενος

πολιτεύοµαι: ἄριστα πολιτευσάµενος

πολιτεύοµαι: εὐνόως

πολιτευόµενοι

πολιτευόµενος

πολιτευτής

πολιτεύω

πολιτεύω/-οµαι

πολιτεύω/οµαι

πολιτεύω/οµαι (πολιτευόµενος)

πολιτεύω/οµαι ἐν ταῖς κατὰ Λυκίαν πόλεσι πάσαις

πολιτεύω/πολιτεύοµαι

πολιτεύω/πολιτεύοµαι πολιτευόµενος, ὁ

πολιτήα

πολίτης

πολίτης (versus ἀστός)

πολίτης (καινός)

πολίτης (λεί-)

πολίτης ἀγαθός

πολίτης ἴδιος

πολίτης πολίτην εἶναι

πολίτης στρατηγέω ἐπὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων

πολίτης στρατηγὸς ὁ τοῖς ξένοις καὶ πολίταις δικαιοδοτῶν

πολίτης, ἡ

πολίτης/πολείτης

πολίτης/πολείτης: ἀσθενοῦντες πολῖται

πολίτης/πολείτης: πολείταις µόνοις

πολίτης/πολείτης: στρατευόµενοι τῶν πολιτῶν

πολίτης/πολείτης: τεταγµένοι τῶν πολιτῶν

πολιτικά

πολιτικά, τά

πολιτικαὶ λειτουργία

πολιτική, ἡ

πολιτική, ἡ (sc. εἰκοστή)

πολιτικόν, τό (τὸ γ(ε)ινόµενον)

πολιτικός
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πολιτικός (-λει-)

πολιτικός (ἄρτος)

πολιτικός (ἀρχή)

πολιτικός (δικαστήριον)

πολιτικός (ἐπικουρία)

πολιτικός (λειτουργία)

πολιτικός (πανήγυρις)

πολιτικός (πολιτικὴ λύσις)

πολιτικός (πράκτωρ)

πολιτικός (πρόσοδος)

πολιτικός (στρατηγός)

πολιτικός (σῶµα)

πολιτικός ἀγών

πολιτικός γῆ

πολιτικός δάνεια

πολιτικός δικαστήριον

πολιτικός εἰκοστή

πολιτικός κώλυµα

πολιτικός λειτουργία

πολιτικός παιδία

πολιτικός πράκτωρ

πολιτικός χώρα

πολιτικός: κώλυµα

πολιτικός: πρόσοδοι

πολίτις

πολῖτις

πολῖτις (πολείτιδες)

πολιτογραφέω

πολιτογραφία

πολιτογράφος

πολίχνιον

πολλὰ τὰ ἔτη

πολλὰ τὰ ἔτη (πολλοῖς ἔτεσιν)

πολλάκις

πολλοί, οἱ

πολλοῖς ἔτεσιν

πολλοῖς ἔτεσιν (ἐπὶ--)

πόλος

πόλος (ἄστρων)

πόλος (οὐράνιος)

πόλος ἔχω πόλον

πόλος οὐράνιος

πολύαθλος

πολυαίνετος

πολυανδρεῖον

πολυάνδρειον

πολυάνδρια

πολυάνδριον

πολυανθρωπία

πολυάνθρωπος
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πολυάνωρ

πολυγόητος

πολυγράµµατος

πολύγραπτος

πολυδαίδαλος

πολύδακρυς

πολυδάκρυτος

πολυδάπανος

πολυδεινός πολυδεινὰς περίδωκεν ἀνείας

πολύδειρος: πολύδειρα κάρηνα

πολυδράκυτος

πολύδροµος

πολύδροµος (ἵππος)

πολύεργος

πολύεργος: τέχνη πολύεργος

πολυετής

πολυήρατος

πολυθηροσύνη

πολυθλήµων

πολυθρήνητος

πολυθρύλητος

πολυΐστωρ

πολυκανδίλιον

πολύκαρπος

πολύκλαυστος

πολύκλαυτος

πολυκλεής

πολυκλῆς

πολύκολπος

πολύκρηνον

πολύκρηνος

πολυκτέανος

πολυκτόνος

πολύλλιτος

πολύλυχνον

πολυµαθέστερος

πολυµαθία

πολυµερῶς

πολυµήχανος

πολύµορφος

πολύµοχθος

πολύολβος

πολυοχλία

πολυπάθεια

πολυπείρητος

πολυπλασιάζω

πολυπληθεία

πολυπλήθεια

πολύπλοκος

πολυποθεινός
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πολυποθεινοτάτη

πολυπόθητος

πολυποίκιλος

πολύπους

πολυπραγµονέω

πολύπτυκτος

πολύς

πολύς πολλὰ καὶ ἀγαθά

πολύστειος

πολυστένακτος

πολυστέφανος

πολύστονος

πολύτειµος

πολύτειµος: πολύτειµον µνήµην

πολυτεκνία

πολύτεκνος

πολυτέλεια

πολυτέλεια: πολυτέλεια τραπεζῶν

πολυτελής

πολυτελῶς

πολύτερπος

πολύτεχνος

πολύτιµος

πολύτιµος: δῶρα

πολύτροπος

πολυτρόχαλος

πολυφάρµακος

πολυφεγγής

πολυφενγής

πολύφηµα

πολύφιλος

πολύφλοισβος

πολυφροσύνη

πολύχαρµος

πολυχρόνιος

πολύχρως

πολυώνυµος: κούρη

πολυωπός

πολυωρέω

πολυωρία

πόµα

ποµπά

ποµπαγωγός

ποµπαῖος (στρατηγός)

ποµπεῖον

ποµπεύω

ποµπή

ποµπικόν

ποµπικός

ποµπικός (ζεῦγος)
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ποµπικός ζεῦγος

πονάω

πονέοµαι

πονέω

πονέω (πολλὰ πονήσας)

πονηρία

πονηρός

πονηρός (δόλος)

πονηρός δόλος

πονηρός: παρεύρεσις

πονοκέφαλον

πονοκέφαλος

πονοκέφαλος (πανοκέφαλος)

πόνος

πόνος ἐκ τῶν οἰκείων πόνων

πόνος: κεφαλῆς

πόνος: οὐκέτι οὐδέν

πόνος: τοῦ ἡµικράνου

πονπ(ε)ῖον

πονπεύω

Ποντάρχης

Ποντάρχης πρῶτος

Ποντάρχης: πρῶτος

πονταρχία

ποντολοή

πόντος

πόπανον: ψαιστός

πορ-/παρφυροφόρος

πορεία

πορεία ἡλίου καὶ σελήνης πορεία

πορεῖον

πορεύοµαι

πορευτικός (οἶκος)

πορεύω

πορθέω

πορθµεύς

πορθµεύω

πορθµίς: κοινὴ

πορθµός

πορίζοµαι

πορίζω

πορίζω/οµαι

πόριµον

πορισµός

ποριστής

πόρνα

πόρνη

πορνοκόπος

πόρνος

πόροι
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πόροι (δηµόσιοι)

πόροι (ἐπιµελητὴς π.)

πόροι, οἱ

ποροραί

πόρος

πόρος (ἐκκείµενος)

πόρος (ἐπιµε-λητὴς πόρων)

πόρος (κωµητικός)

πόρος (οἱ λοιποὶ πόροι τοῦ δήµου)

πόρος (πολιτικός)

πόρος (σιτωνικὸς--)

πόρος (σιτωνικός)

πόρος ἀπὸ τῶν πόρων

πόρος ἐξ οἰκείων πόρων

πόρος: ἀθάνατος

πόρος: πνοιῆς π.

πόρος: τεταγµένοι πόροι

πόρος/πόροι

πόρπαξ

πόρπη

πόρτα

πορτα (= porta)

πορτικός

πορτιπον̄έω (= προσφωνέω)

πορτίτροφος

πορφούριος

πορφύρα

πορφύρα (διηνέκης)

πορφυρά (ἐπάνω τῶν πορφυρῶν)

πορφύρα χρυσοφορία µετὰ πορφύρας

πορφύρα: διὰ βίου

πορφυραβάφης

πορφυραβάφος

πορφυρᾶς

πορφυραφορία

πορφυραφορία (βασιλική)

πορφύρεος

πορφυρεύς

πορφυρευτής

πορφυρίτης (µέλας)

πορφυροβαφεύς

πορφυροβάφης

πορφυροβάφος

πορφυροπωλέω

πορφυροπώλης

πορφυρόπωλις

πορφυροπώλισσα

πόρφυρος

πορφυροῦς

πορφυροφορία
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πορφυροφόρος (παρφυροφόρος)

πόρω

πόρω (πόρεν)

πός (═ πούς)

ποσάγω

Ποσειδάνια, τά

Ποσειδώνια, τά

ποσέριον

ποσε̄ρ́ιον

ποσθή

πόσθη

πόσι (posit)

Ποσιδέα, τά

Ποσιδεῖα, τά

πόσις

πόσοδος

ποσότης

ποσσίκροτος

πότ(ι)νια µήτηρ

πότα

ποταγγελία

ποταγγέλλω

ποταγορεύω

ποτάµιος (τετρήρης)

ποταµός

ποταµοφυλακία

ποταναλίσκω τὸ ποταναλισκόµενον διάφορον

ποτάοµαι

ποτᾶς

ποτδέχοµαι

ποτέ

πότε

ποτέ: τίς ποτ᾿ εἶ

ποτέ/ποτε

πότειµι

ποτερεµ

ποτέριον

ποτερίς

ποτέρχοµαι

ποτεχής (═ προσεχής)

ποτηρία

ποτηρίδιον

ποτήριον

ποτηρίς

ποτιγίγνοµαι

ποτιγράφω

ποτιδέει

ποτιδέοµαι

ποτιδέχοµαι

ποτιδιαγράφω
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ποτιδίδωµι

ποτίθηµι

ποτικαθίστηµι

ποτικαταβάλλω

ποτικαταχωρίζω

ποτικεφαλᾶς

ποτικιθαρίζω

ποτικλαρόω

ποτίκλητος

ποτιλαµβάνω

πότινος

ποτιπορεύοµαι

ποτιτάσσω

ποτιφέρω

ποτιψαφίζω

πότµος

ποτν(ί)α

πότνια

πότνια µήτηρ (ποτίνια)

πότοδος

πότοδος κοινά

ποτοικοδοµία

ποτοµφορά

πότον

πότος

ποτπίπτω

πουβλικους

Πούθια (in Boiotia)

πουκρίς

πουλέω

πούλησις

πουλυβότειρα

πουλυγόητος

πουµάριν (πωµάριον)

πουραµος

πουρείνιον

πουρεινίς

πούς

ποῦς

πούς ἐπάργυρος

ποῦς µὴ κύειν πόνον πόδας

ποῦς τὸ ῥεῦµα τῶν ποδῶν καὶ τῶν χερῶν

πούς: ἐποίησεν – πόδας

ποῦς/πος͂

πρ(ε)ιµιπιλάριος

πρᾶγµα

πρᾶγµα (ἔχειν)

πρᾶγµα (ᾧ µή)

πρᾶγµα ἐπὶ τῶν πραγµάτων

πρᾶγµα καινόν
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πρᾶγµα κεφαλικόν

πρᾶγµα κοινὰ πράγµατα

πρᾶγµα πράγµα παρέχω

πρᾶγµα πράγµατα, τά

πρᾶγµα τοῖς ἐπὶ τῶν πραγµάτων τασσοµένοις

πραγµα--

πρᾶγµα: ἐπὶ τῶν πραγµάτων

πρᾶγµα: ἰδιωτικὰ καὶ δηµόσια

πρᾶγµα: κεφαλικόν

πρᾶγµα: πράγµατα τῆς πόλεως

πρᾶγµα: τὰ συµφέροντα

πρᾶγµα: τῆς πόλεως

πρᾶγµα(3)

πράγµατα

πράγµατα δηµόσια

πράγµατα ἴδια

πράγµατα, τά

πράγµατα, τά (ἐπὶ τῶν ἐπιτάδε τοῦ Ταύρου πραγµάτων)

πράγµατα, τά (ἐπὶ τῶν πραγµάτων)

πράγµατα, τά (ὁ ἐπὶ τῶν--)

πράγµατα, τά (τοῦ βασιλέως)

πράγµατα, τά (τοῦ δήµου)

πραγµατεία

πραγµατεύοµαι

πραγµατεύοµαι in fine

πραγµατεύοµαι Ἀλεξανδρεῖς οἱ πραγµατευόµενοι ἐν Περίνθῳ

πραγµατεύοµαι οἱ πραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

πραγµατεύοµαι πεπραγµατευµένα, τά

πραγµατεύοµαι πραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

πραγµατεύοµαι Ῥωµαῖοι οἱ πραγµατευόµενοι

πραγµατεύοµαι: οἱ πραγµατευόµενοι

πραγµατεύοµαι: οἱ πραγµατευόµενοι ἐνταῦθα Ῥωµαῖοι

πραγµατεύοµαι: πραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

πραγµατεύοµαι: τὰ πεπραγµατευµένα

πραγµατευόµενοι Ἰταλικοί 1174.

πραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

πραγµατευόµενοι, οἱ

πραγµατευόµενοι, οἱ (Ἀλεξανδρεῖς οἱ--ἐν Περίνθῳ)

πραγµατευόµενοι, οἱ (Ῥωµαῖοι)

πραγµατευόµενος

πραγµατευτής

πραγµατευτής βουλῆς

πραγµατευτής δοῦλος

πραγµατεύω

πραγµατήα

πραγµατικοί

πραγµατικός

πραγµατικός (ἀπὸ γερουσίας)

πραγµάτων, ὁ ἐπὶ τῶν

πραέως
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πράζω

πραῖδες

πραιδεύω

πραικίπουα (=praecipua)

πραίκων

πραιπόσιτος

πραιπόσιτος (πάγου)

πραιπόσιτος (πρεπόσιτος, or name)

πραιπόσιτος (τῶν κουστωδιῶν)

πραιπόσιτος κωστωδιῶν

πραῖς

πραισιµνῶν

πραιτόρια, τά

πραιτώρια, τά (ἱερά)

πραιτώριον

πραιτώριον (ἔπαρχος)

πραιτώριον ἔπαρχος τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου

πραιτώριον, ἱερόν

πραιφέκτος

πραίφεκτος

πράκτ(ε)ιµος

πρακτ(ε)ῖον

πρακτήρ

πράκτιµος

πράκτορες

πρακτορεύω

πρακτορικός

πρακτορικός: κατὰ τὸν πρακτορικὸν νόµον

πρακτορικός: νόµος

πράκτωρ

πράκτωρ (πολιτικός)

πράκτωρ/-ορες

πραξικοπέω

πράξιµος

πρᾶξις

πρᾶξις (ἰσόθεοι)

πρᾶξις (τοῦ σείτου)

πρᾶξις καλαὶ πράξεις

πρᾶξις πρᾶξιν ἔστω/γιγνέσθω

πρᾶξις πρᾶξιν ποιεῖν/ποιεῖσθαι

πρᾶξις: καλύτεραι

πρᾶξις: κοιναί

πρᾶος

πρᾷος

πραότης

πραπίδες

πραπίδες, αἱ

πραπιναρέα

πραπίς

πραποκωµήτης
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πραποκωµήτης (προτοκωµήτης)

πρασία

Πράσινοι

Πράσινοι, οἱ

Πράσινοι, οἱ (νεοί)

Πράσινος

πράσιον

πρᾶσις

πρᾶσις (ἐπὶ λύσει)

πρᾶσις ἐπὶ λύσει

πρᾶσις κυρία

πρᾶσις τῶν τραπεζῶν

πρᾶσις: ἐπὶ ἐλευθερίᾳ

πρᾶσις: ἐπὶ λύσει

πρᾶσις: τοῦ ἐνλιµενίου

πράσσοµαι

πράσσω

πράσσω (λέγων καὶ πράσσων)

πράσσω (πρόστιµον)

πράσσω ἄξια

πράσσω λέγων καὶ πράσσων

πράσσω τὰ ἄριστα

πράσσω: λέγω καὶ π.

πράσσω: πράσσεσθαι γραφῖον

πράσσω/πράττω

πράσσω/πράττω: λέγω καὶ πράττω

πράτα, ἁ

πράτα, ἁ (λαµπὰς ἀπὸ πράτας)

πράτα, ἁ τᾷ λαµπάδι

πρατήνιος

πρατήρ

πρατίδιοι

πρατίνειος

πρᾶτοι, οἱ

πρατοµηνία

πρατός

πρᾶτος

πρᾶτος (ἀγών)

πρᾶτος (ἐπιστατήσας)

πρᾶτος πρᾶτα ἔτη δεκαπέντε

πρᾶτος: π. Ἑλλάνων

πράττοµαι

πράττω

πράττω (πράσσω) συµφέροντα

πράττω (πράσσω) τὰ βέλτιστα

πράττω ἔργον

πράττω εὖ πράττοις

πράττω λέγων καὶ πράττων

πράττω πεπραγµένα

πράττω ὑπεναντίον
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πράττω: τὰ συµφέροντα

πράτωρ

πραύτης

πραΰτης

πρείγα

πρειγευτάς

πρειγευτής

πρειγηία

πρειγιστεύω

πρείγιστοι

πρείγιστος

πρείγιστος (βουλῆς--)

πρείγιστος (ὁ ἐπὶ ταῖς εὐνοµίαις)

πρείγιστος ἐπὶ ταῖς εὐνοµίαις

πρείγων

πρεῖνος

πρειοῦατος

πρεισγεία

πρεισγήια

πρέµνος

πρέπει

πρέπει πρέπον

πρέπει σοὶ πρέπει

πρεπόντως

πρεπόσειτος (θησαυρῶν)

πρεπόσιτος

πρεπόσιτος (ἀπὸ πρεποσίτων)

πρέπω

πρέπω πρέπει

πρέπω: πρέπουσα τιµή

πρέπω: τὸν πρέποντα σεβασµόν ἀποµερίζω

πρέπων

πρέπων/πρέπουσα

πρεσβ--

πρεσβ(ε)ία

πρεσβε-

πρεσβεία

πρεσβεία διὰ πρεσβείας

πρεσβεῖον, τό

πρέσβεις, οἱ

πρεσβευόµενα, τά

πρεσβεύς

πρεσβευτάς

πρεσβευτής

πρεσβευτής (imperial)

πρεσβευτής (ἀντιστράτηγος)

πρεσβευτής (Αὐτοκρ. Καίσαρος)

πρεσβευτής (ἴδιος, viz. of the Emperor)

πρεσβευτής (καὶ ἀντιστράτηγος)

πρεσβευτής (Σεββ.)
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πρεσβευτής ἀντιστράτηγος

πρεσβευτής Ἀσίας

πρεσβευτής διὰ πρεσβευτῶν

πρεσβευτής καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος (Σεβ. ἀντιστρατηγός)

πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος (Σεβαστοῦ)

πρεσβευτής Σεβαστοῦ

πρεσβευτής τῆς Ἐφεσιακῆς διοικήσεως

πρεσβευτής τοῦ Σεβαστοῦ

πρεσβευτής τοῦ Σεβαστοῦ καὶ ἀντιστράτηγος

πρεσβευτικός

πρεσβεύω

πρεσβεύω (πρεσβέω)

πρεσβεύω δωρεάν

πρεσβήα

πρέσβιστος

πρέσβιστος (πόλις)

πρέσβυς

πρέσβυς (and variants)

πρέσβυς πρεσβύτατος (νεωκόρος)

πρέσβυς πρεσβυτέρα (γυνή)

πρεσβύτας

πρεσβύτατος

πρεσβυτέρα

πρεσβυτεράρχης

πρεσβύτεροι

πρεσβύτεροι παῖς

πρεσβύτεροι, οἱ

πρεσβύτεροι, οἱ (ἀπολείποµαι τῶν--)

πρεσβύτεροι, οἱ γυµνασίαρχος πρεσβυτέρων

πρεσβύτερος

πρεσβύτερος παῖδες

πρεσβύτερος παῖδες πρεσβύτεροι

πρεσβύτερος πρεσβύτεροι, οἱ

πρεσβύτερος, ὁ

πρεσβύτης

πρεσβῦτης (= πρεσβῦτις)

πρεσβύτης (ἡ)

πρεσβύτικον

πρεσβυτικόν, τό

πρεσβυτικός

πρεσβυτικός (παλαίστρα)

πρεσγήια

πρεσγύτερος

πρέσις

πρετεξτᾶτος (ἱππικός)

πρετώριον

πρευµενής

πρηγιστεύω
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πρηκτήρ

πρηπότης

Πρηρόσια, τά

πρήσµων

πρήσσω

πρηύνω

πρηΰς

πρῆχµα

πρίαµαι

πριάοµαι

πριαπίζω

πριβάτα (θεῖα)

πριβᾶτα, τά (κόµης τῶν--)

πριβάτον

πριβᾶτον

πρίβατον

πριβᾶτον, τό

πριβᾶτον, τὸ

πρίκιψ

πριµικήριος

πριµικήριος οἰκονοµίας

πριµικίριος

πριµικίρις

πριµισκρίνιος

πριµογένη

πρίν

πρίν (--τῶν γονέων ἔθανον)

πρὶν ἡλικίας

πρίν, ὁ

πρίν, οἱ

πριουάτα (θεῖα)

πριουάτη

πριουάτη (µαγιστρὸς (τῆς)--)

πριουᾶτος: κοµίτων πριουάτων

πρισγεῖες

πρῖσται, οἱ

πρίστης

πριστίνης

πρίω

πρίωµα

πρίωρος

πρκόπτω

πρὸ ἡµέρα καλανδῶν

πρὸ πόλεως

προ(ε)ισφορά

προαγγέλλω

προαγγελτήρ

προαγέοµαι

προαγοντοσύνη

προαγοραστής
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προαγορεύω

προαγορέω

προάγω

προαγωγή

προαγών

προάγων

προαγωνίζοµαι

προαιρέοµαι

προαίρεσις

προαίρεσις (ἀπὸ ἰδίας--)

προαιρέω

προαιρέω/οµαι

προαισιµνάτας

προαισιµνάω

προαισιµνέω

προαισιµνῶν

προαναλίσκω

προαναλόω

προαναπαύοµαι

προαναπαύοµαι προαναπαυσάµενος

προαποδότας

προαπόλλυµαι

προαποσκευάζω

πρόαρχος

προάρχω

προάρχων

προάστειον

προάστιον

πρόαστιον

προασφαλίζω

πρόβα

προβαίνω

προβαίνω ἐν τῷ σταδίῳ

προβαλανεῖον

προβάλλοµαι

προβάλλοµαι /προβάλλω

προβάλλω

προβάλλω (προβαλλόµενος)

προβάλλω/προβάλλοµαι

προβασιλεύς

προβασιλεύω

πρόβασις

προβατα

προβατα (= Lat. probata)

προβατάγριος

προβάτειος

προβάτεον

προβάτιοι

προβάτιος

προβατισκός
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προβατοβοσχός

προβατοκτηνοτρόφος

πρόβατον

προβατονόµος

προβατός

προβάτωρ

προβίβασµα

προβιόω

προβλέπω

πρόβληµα

προβλῴσκω

πρόβο(υ)λος

προβοκάτορ

προβοκάτωρ

προβοκάτωρ Καίσαρος

προβολεύσιµον, τό

προβολή

προβολή (Μακεδονιαρχική)

προβουλεία

προβούλευµα

προβουλεύοµαι

προβουλεύσιµον

προβουλεύω

προβουλή

προβουλικός

πρόβουλοι

προβούλοµαι

πρόβουλος

πρόβουλος πρόβουλος ἀρχείου

προβωλεύω

πρόβωλος

προγάµιος (ἥρως)

προγεγραµµένος, ὁ

προγενέστατος

προγεωργέω

πρόγηνοι (πρόγενοι ═ πρόγονοι)

προγίγνοµαι

προγίγνοµαι οἱ προγεγονότες χρόνοι

προγονικόν

προγονικός

προγονικός (διαδοχή)

προγονικός (ἐκκλησία)

προγονικός (ἔργον)

προγονικός (τάφος)

προγονικός διαδοχή

προγονικός ἔργα

προγονικός τάφος

προγονικός: ἀνγεῖον

προγονικός: διαδοχή

προγονικός: δίκαιον
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προγονικός: µνῆµα

προγόνιον

προγόνοι

πρόγονοι

προγόνοι (ἐκ προγόνων)

προγόνοι, οἱ

πρόγονοι, οἱ

πρόγονος

πρόγονος ἀξίως τῶν προγόνων

πρόγονος ἀπὸ προγόνων

πρόγονος διὰ προγόνων

πρόγονος ἐκ προγόνων

πρόγονος ἐκ προγόνων βασιλεύς

πρόγονος ἐκ προγόνων παραδεδοµένα

πρόγονος ἐκπρογόνων

πρόγονος: διὰ προγόνων

πρόγονος: ἐκ προγόνων

πρόγονος: ἐκ προγόνων εὐγενῶν

πρόγραµµα

προγραφή

προγράφοµαι

προγράφω

προγράφω προγεγραµµένος

προγράφω τὰ προγεγραµµένα

προγράφω ψήφισµα

προγράφω: καθὼς προγέγραπται

προγράφω: κατὰ τὰ προγεγραµµένα

προγράφω: πάντα τὰ προγεγραµµένα

προγράφω: προγεγραµένον πρόστιµον

προγράφω: προγεγραµµένος

προγράφω: τὰ προγεγραµµένα

προγράφω/προγράφοµαι

προδάµνηµι

προδανείζοµαι

προδανείζω

προδανεισµός

προδανειστής

προδαπανάω

προδείκνυµι

προδηλόω

προδηλόω (τὰ προδεδηλωµένα)

προδιασαφέω

προδιασαφίζω

προδιατάσσοµαι

προδιατάσσω

προδίδωµι

προδικασία

προδικέω

προδικία

πρόδικος
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πρόδικος (δίκη π.)

πρόδικος, δίκη

πρόδικος: δίκη

προδοκέω: τὰ προδεδογµένα

πρόδοµα

πρόδοµον, τό

πρόδοµος

προδοσ--

προδοσία

προδότης

πρόδροµος

προέγγονος

προέγγυος

προεγράφοµαι

προεδρ(ε)ία

προέδρα, ἁ

προεδρεύω

προεδρία

προεδρία τῶν πορφυροβάφων

προεδρία: ἐν τοῖς ἀγῶσιν

προεδρία: π. ἐν τοῖς ἀγῶσι

προεδρίη

πρόεδροι

πρόεδρος

πρόεδρος βουλῆς

πρόεδρος γνώµη προέδρων

πρόεδρος: π. βουλᾶς

πρόειµι

προεισοδιάζω

προεισόδιον

προεισφέρω

προεισφορά

προέκγονος

προεκθέω

προέλευσις

προενειµένος

προένειµι

προενθήκη

προεντίθηµι

προεξοδιάζω

προεπαγγέλλοµαι

προερανίστρια

προέρεσις

προέρχοµαι

προεστηκώς

προεστώς

προεστῶτες, οἱ

προευκαλέω

προευκλητά

προευµενής
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προευπορέω

προέχω

προηγέοµαι

προηγήτωρ

προήγορος

προήγορος (τῆς πόλεως)

προήγορος: δίκαιος

πρόθ(θ)α

προθάπτω

προθεάρια

πρόθειος

προθέλυµνος

πρόθεµα

πρόθες

πρόθεσις

προθεσµία

προθνῄσκω

προθυµέοµαι

προθυµία

πρόθυµος

προθυµότατα

προθυµότερος

προθύµως

πρόθυρον

πρόθυρον, τό

προΐεµαι

προίηµι

προΐηµι

προῖκα

προῖκα: προσφέρειν προῖκα

προικαία pp.cr.

προικαία, ἡ

προικίζω

πρόικως

προίξ

προῖξ ἐκ τῆς ἰδίας προικός

προίστηµι

προΐστηµι

προίστηµι (προεστηκώς)

προΐστηµι (τῆς εἰρήνης)

προΐστηµι ὁ προεστὼς τῆς ἡγεµονίας

προΐστηµι προεστὼς ταγός

προΐστηµι τῆς εὐκοσµίας

προΐστηµι: προεστηκώς

προΐστηµι: προεστώς

προΐστηµι/προΐσταµαι

προΐστηµι/προΐσταµαι προεστῶτες, οἱ (τοῦ αἰραρίου)

προκαθέζοµαι

προκαθέζοµαι (προκαθεζόµενος)

προκαθεζοµένη
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προκαθηγέτης

προκάθηµαι

προκάθηµαι (προκαθήµενος)

προκαθίζω

προκαθίζω προκαθεζόµενος

προκαθίηµι

προκαθίστηµι

προκαλέω

προκαλέω/προκαλέοµαι

προκαταβολή

προκαταλαµβάνω

προκατάρχω (πολέµου)

προκατασκευάζω

προκατατίθηµι

προκατέχοµαι

προκατέχω

προκατέχω: ὁ τόπος προκατέχεται

προκατοίχοµαι

πρόκαυσις

πρόκειµαι

πρόκειµαι: προκείµενα χώµατα

προκειµένα, τά

προκέντηµα

προκηδεύω

προκηρύσσω

προκιθαριστής

προκινδυνεύω

Πρόκλεια, τά

προκλησία

πρόκλησις

προκλισία

προκοµίζω

προκοπή

προκόπτειν

προκόπτω

προκόπτω: πρόκοπτε ὁ φορῶν

πρόκορµος

πρόκριµα

πρόκριµα κεφαλῆς

πρόκριµα: πρ. ἄδικον

προκρίνω

προκριταί

πρόκριτος

προκυρέω

προκυρόω

προκύων

προλάκκιον

προλαµβάνω

προλαµβάνω (προλαβόντες)

προλαµπάς
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προλάµπον θεῖον καὶ προσκυνούµενον γράµµα

προλάµπω

προλάµπω προλάµπων γράµµα

προλάµπω: προλάµπουσα θία διάταξις

προλέγω

προλέγω: προβειπάhα

προλέγω: προειρηµένον κατάστηµα

προλείπω

προλείπω ἡλικίαν

πρόληµµα

προλογίζω/προλογίζοµαι

προµαῖα

προµάµµη

προµαντεία

πρόµαντις

πρόµαχος

πρόµαχος ἐν προµάχοισι

προµετρέω

προµέτρης

προµέτρης (οἱ ἐν Ἐφέσῳ--)

προµετωπίδων

προµετώπιον

προµηθεία

προµήθεια

προµήθια

προµηνύω

προµήτηρ

προµισθωτής

προµνάµων

πρόµοιρος

πρόµοιρος προµοίρως

προµοίρως

προµοίρως (προµύρως)

πρόµος

πρόναος

προναύκληρος

πρόνιννος

προνοέοµαι

προνοέω

προνοέω (προνοῶν)

προνοέω (τῶν τῆς θεοῦ)

προνοέω/οµαι

προνοέω/προνοέοµαι

προνοητεύω

προνοητής

προνοητικός

προνοητικότατος (δεσπότης)

προνοητικῶς

προνοητικωτάτως

προνοία
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πρόνοια

πρόνοια (π. ποιέω)

πρόνοια ἐκ προνοίας

πρόνοια κοινῆι προνοίαι

πρόνοια ποιεῖσθαι

πρόνοια προνοίᾳ

πρόνοια σπουδήν καὶ πρόνοιαν ποιοῦµαι

πρόνοια: βασιλική

προνοία: ἐκ τῶν τῆς προνοίας δοµάτων

προνοµοθετέω

προνώπιον

προξε--

προξεν(ν)ία

προξενητής

προξενητικός

προξενητικός (φόρος)

προξενιά

προξενία

προξενία (προξενίας πολιτεία)

προξενία: προξενίας πολιτεία

προξενία/ίη

προξενικός (νόµος)

προξένιον

πρόξενος

πρόξενος (νόµος τῶν π.)

πρόξενος: οἱ Ἀθηναίων πρόξενοι ἐκ Κερκύρας

πρόξενος: πρόξενοι καὶ εὐεργέται

πρόξενος: τοῦ δήµου τοῦ Ἀθηναίων

προξίνιον

πρόοδος

πρόοιδα

προοικοδοµέω

πρόοικος

προοίµιον

προοράω

προορµάω

πρόοψις

πρόπαλαι

προπάπβασσον

προπάππος

πρόπαππος

προπάροιθε(ν)

προπάσχω

προπάτορες

προπάτωρ

προπάτωρ(3)

πρόπβασσον

προπέµποµαι

προπέµπω

προπεν
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πρόπενπτα

προπετής

προπετής προπετῶς

προπηλακίζω /προπηλακίζοµαι

προπῖνα

προπινάριος

προπίνω

προπολεµέω

προπολιτεύοµαι

προποµπά

προποµπεία

προπορεία

πρόπος

πρόποσις

προπόσιτος (sic) πάγου

προπόσιτος (πάγου)

προπραξία

προπρεσβεύω

προπρίαµαι

προπύλαια

προπύλαιον

προπύλαιον, τό

πρόπυλον

πρόπυλον, τό

πρόπωµα

πρόρησις

πρόρρησις

πρός

προσ(σ)τάτης

προσαγγελία

προσαγγέλλω

προσαγγέλλω: παρίστασθαι τὸν προσαγγείλαντα

προσαγορεύω

προσαγορία

προσάγω

προσάγω (all χεῖρα)

προσάγω (ὕδωρ)

προσάγω (χεῖρα τὴν δυσδαίµονα)

προσάγω (χεῖρα)

προσάγω ἐκ τῶν προσαγοµένων

προσαγωγή

προσαιτέω

προσαµαρτάνω

προσαναγράφω

προσαναδέχοµαι

προσαναδίδωµι

προσαναλίσκω

προσαναλόω

προσαναπληρόω

προσαναφέρω
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προσανγέλλω

προσανέχω

προσανίηµι

προσαπογράφω

προσαποδείκνυµι

προσαποπέµπω

προσαποτείνω

προσαποτίνυµι

προσαποτίνω

προσάρτησις

προσαυδάω

προσαυξάνω

προσβαίνω

προσβαίνω (π. ἐκ παιδὸς)

προσβαίνω τὶ µείζων προσγίγνεται

προσβάλλω

πρόσβασις

προσβοηθέω

προσγελάω

προσγίγνοµαι

πρόσγραφον

προσγράφω

προσδαπανάω

προσδέει

προσδέοµαι

προσδέχοµαι

προσδέω

προσδιαγράφοµαι

προσδιασαφέω

προσδιασῴζω

προσδίδωµι

προσδιορθόω

προσδοκέω

προσδόκηµα

προσδοκία

προσδόκιµος

πρόσδοµα

προσδόµηµα

προσδροµή

προσδροµή ἱππέων

προσδροµή πεζῶν

προσδροµή συνωρίδι

προσεγκολάπτω

προσεδρεύω

πρόσειµι

προσεισφέρω

προσελαύνω

προσέλευσις

προσεµπονέω

προσεµφανίζω

 590



προσενλείπω

προσεντέλλω

προσεξεργάζοµαι

προσεξευρίσκω

προσεπαγγέλλοµαι

προσεπαυξάνω

προσεπιβαίνω

προσεπιβάλλω

προσεπιγράφω

προσεπιδίδωµι

προσεπιδίδωµι (ἀγώνα)

προσεπινοέω

προσεπιπέµπω

προσεπιψηφίζω

πρόσεργον

προσέρχοµαι

προσέρχοµαι προσελευσθέντες (participle)

προσεσθίω

προσέταιροι, οἱ

προσέταιρος

προσεχή

προσεχής

προσηγορέω

προσηγορία

προσήκει

προσήκοντες, οἱ

προσηκόντως

προσήκω

προσήκω (προσήκων καιρός)

προσήκω προσήκοντα, τά

προσήκω προσήκων

προσηλόω

προσηµάντωρ

προσηνέστατος

προσηνής

προσηνῶς

προσητός

πρόσθαρ

πρόσθε

πρόσθε(ν)

πρόσθεµα

προσθεµελιόω

πρόσθεν

πρόσθεσις

προσθήκη

πρόσθιος

προσίηµι

προσικτός

προσιόντα, τά

προσίσταµαι
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πρόσκαιρος

προσκαλέοµαι

προσκαλέω

προσκάνιον

προσκαρτερέω

προσκαρτέρησις

προσκαρτερία

προσκαταβολή

προσκατασκευάζω

προσκατατάσσω

προσκαταχωρίζω

προσκατεργάζοµαι

προσκεῖµαι

πρόσκειµαι

πρόσκειµαι αἱ προσκείµενοι ἄµπελοι

προσκεφαλάδιον /προσκεφάλαιον

προσκεφάλαια

προσκεφάλαιον

προσκήνιον

προσκήνιον, τό

προσκινέοµαι

πρόσκλησις

πρόσκλητος

πρόσκλιντρον

προσκολλάω

προσκοµίζω

προσκοπιάζω

προσκοσµέω

προσκόσµηµα

προσκόσµηµα, τό

προσκρίνω

προσκτάοµαι

προσκτίζω

προσκυνέω θεῖον καὶ προσκυνούµενον πρόσταγµα

προσκύνηµα

προσκύνησις

προσκυνητήριον

προσκυρέω

προσκύρω

προσκύρω τὰ προσκύροντα

προσλαγχάνω

προσλαµβάνω

πρόσληµµα

προσλογι ́ζ̣οµαι

προσµένω

προσµηκύνω

προσνέµω

προσνοµίζω

προσνοµοθετέω

προσοδεύω
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προσοδιάζω

προσόδιον

πρόσοδοι

πρόσοδοι (ἱεροί)

πρόσοδοι, οἱ

πρόσοδοι, οἱ δηµόσιοι

πρόσοδοι, οἱ δηµόσιοι (ἐπιµελητὴς δηµοσίων προσόδων)

πρόσοδοι, οἱ ἑκάστου τῶν ἰδιωτῶν

πρόσοδοι, οἱ ἱεραί

πρόσοδοι, οἱ τῆς πόλεως

πρόσοδοι, οἱ τοῆ δήµου

πρόσοδον (ποιεῖσθαι)

πρόσοδος

πρόσοδος (ἐπὶ τῶν π.)

πρόσοδος (ἱερά)

πρόσοδος (ἱεραὶ π.)

πρόσοδος (κοινή)

πρόσοδος (οἱ τῆς βουλῆς--)

πρόσοδος (πολιτικοί)

πρόσοδος αἰώνιος

πρόσοδος ἀναφέρω ἐν προσόδωι

πρόσοδος διοικέω τὰς προσόδους

πρόσοδος κοινή

πρόσοδος ὁ ἐπὶ τῶν προσόδων

πρόσοδος πρὸς τὰς ἀρχάς

πρόσοδος πρὸς τὴ βουλήν

πρόσοδος πρὸς τὴν βουλή

πρόσοδος πρὸς τὸν δῆµος

πρόσοδος: αἰώνιος

πρόσοδος: ἀρτίζοµαι πρὸς τὴν µέλλουσαν π.

πρόσοδος: δηµόσιαι

πρόσοδος: πολιτικαὶ π.

προσοικοδοµέω

προσοµνύµι

προσονοµάζω

προσονοµάζω προσονοµαζόµενος

προσοράω

προσορίζω

προσορίζω χώραν

πρόσουπον

προσοφείλω

προσόχθισµα

πρόσοψις

προσπαθῶς

προσπαραδίδωµι

προσπαράδοσις

προσπαράκειµαι

προσπαραλαµβάνειν

προσπαρατίθηµι

προσπέµπω
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προσπεριτ(ε)ιχισµός

προσπίπτω

προσπίπτω (προσπείπτω)

προσποιεόµαι

προσποιητός

προσποίητος

πρόσπολος

προσπορεύοµαι

προσπορεύω

προσπορίζω

προσπταίω

προσπωλέω

πρόσρειζος

προσστερνίζω

πρόσστρωσις

πρόστ(ε)ιµον

πρόστ(ε)ιµον, τό

πρόστ(ε)ιµον: προγεγραµένον π.

πρόστ(ε)ιµον/προστ(ε)ίµου

πρόσταγµα

προστάδιον, τό

πρόσταξις

προστάς

προστασία

προστασία (νέων)

προστασίη

πρόστασις

προστάσσω

προστάτας

προστάτας (συναλλακτήρων--)

προστάτας (συναλλακτήρων)

προστάτας τῶν Δυώδεκα

προστάτας: Λυδῶν

προστατεύω

προστατεύω: τῆς ἐκκλησίας

προστατέω

προστάτης

προστάτης (of temple)

προστάτης (these three Μολοσσῶν)

προστάτης (εἰρήνης)

προστάτης (Θεσπρωτῶν)

προστάτης (συνόδου)

προστάτης (τῆς κώµης)

προστάτης (τοῦ δήµου)

προστάτης (Χαόνων)

προστάτης γερουσίας

προστάτης: κολωνίας

προστάτης/προστάτας

προστατικός

προστατικός (ἀρχεῖον)
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προστάττω

προστεγαστήρ

προστειθίδιον

πρόστειµον

προστελέω

πρόστεµα

προστήθειον

προστηθίδιον

προστίθηµι

προστίθηµι (χεῖρα τὴν βαρύφθονον)

προστίθηµι ἐν ταῖς συνθήκαις

προστίθηµι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν

πρόστιµα, τό

προστιµάω

πρόστιµον

πρόστιµον (πρόστειµον)

προστοµιαῖον

προστωῖον, τό

προστῷον

προσυγχωρέω

προσυπαντάω

προσυπάρχω

προσφ(ορά)

πρόσφατος

πρόσφατος (προσφάτως)

προσφερής

προσφέροµαι

προσφέρω

προσφέρω ῥόδα

προσφέρω: προσφέρειν προῖκα

προσφέρω/-οµαι

προσφέρω/-οµαι (χεῖρα etc.)

προσφέρω/-οµαι (χεῖρα)

προσφέρω/οµαι

προσφέρω/οµαι βλαβερὰν χεῖραν

προσφέρω/οµαι φιλανθρώπως

προσφέρω/προσφέροµαι

προσφεύγω

προσφιλέστατος

προσφιλής

προσφιλοτειµέοµαι

προσφιλοτιµέοµαι

προσφοιτάω

προσφονέω

προσφορά

προσφόρως

προσφωνέω

προσφωνέω: ὄνοµα προσφωνεῖν

πρόσχηµα

προσχρηµατίζοµαι
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προσχύω

προσχώννυµι

πρόσχωροι, οἱ

πρόσχωρος

προσψηφίζω

πρόσω (ὁ--βίος)

προσῳδός

προσωίδιον

προσωπεῖον

προσωπίδιον

πρόσωπον

πρόσωπον (ἀργύρεον)

πρόσωπον (κατὰ π.)

πρόσωπον ἀργύρεον

πρόσωπον, τό

πρόσωπον: αἰώνων πρόσωπα

πρόσωπον: ἀργύρεον

πρότανις

προτάσσω

προτάττω

προταυράριος

προτεινί

προτείνω

προτέλεια

προτελευτάω

προτελέω

προτέρα

προτεράσιος

προτερέω

πρότερη (βολή)

πρότερον

πρότερον, καθὰ καί

πρότερος

πρότερος/πρότερον

προτεύω

προτήκτωρ

προτίθεµαι

προτίθηµι

προτίθηµι (λόγον)

προτίθηµι (ψήφισµα)

προτίθηµι: διάλυσιν

προτικτώρ

προτίκτωρ

προτίµασις

προτιµάω

προτιµάω/οµαι

προτοµή

προτρέποµαι

προτρεπτικός

προτρέπω
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προτρέπω/προτρέποµαι

προτριακάς

πρότριτα

προτροπή

προτρύγιος

προτυπόω

προυµάριος

προυπάρχω

προϋπάρχω

προυποσυλλέγω

προυσιάς

προφαίνοµαι

προφανής

πρόφασις

προφερέστερος

προφερής (προφερέστατος)

προφέρω

προφεύγω

προφεύγω (ὠδῖνας)

προφθάνω

προφθίνω

προφίλτερος

πρόφραγµα

προφρονέως

προφρόνως

πρόφρων

πρόφρων (προφρόνως)

προφυλακή

προχ(ε)ιρίζω

προχειρίζοµαι

προχειρίζω

προχειρίζω/προχειρίζοµαι

πρόχειρος

πρόχειρος (χρηµατισµοὶ οἰ ἐν τοῖς προχείροις)

προχειροτονία

προχέω

προχοή

προχορεύω

πρόχος

πρόχος̄

πρόχους

προχράω

προχρηµατίζω

πρόχρησις

πρόχυµα

προχωνεύω

προχωρέω

προψαφίζοµαι

προψηφίζοµαι

προψηφίζω
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προώλης

πρρνοέοµαι

πρύµνα

πρύµναξ

πρυτανεία

πρυτανεία δεκάτη

πρυτανεία δευτέρα

πρυτανεία δωδεκάτη

πρυτανεία κατὰ πρυτανείαν

πρυτανεῖα, τά

πρυτανεία: ἐπὶ πρυτανείας τῆς µετὰ

πρυτανείη

πρυτανεῖον

πρυτανεῖον /-νήιον

πρυτανεῖον καλέω ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεία

πρυτανεῖον, τό

πρυτανεῖον: καλέσαι εἰς τὸ πρυτανεῖον

πρυτανεῖον: σίτησις ἡ ἐν πρυτανείωι

πρυτανεῖον: τὰ πρυτανεῖα

πρυτάνεις

πρυτανευτικός (στέφανος)

πρυτανεύω

πρυτανεύω: (τῆς) βουλῆς

πρυτανήϊον

πρυτανῆον

πρύτανης

πρυτανικόν

πρυτανικόν, τό

πρυτανικός

πρυτανικός (ἐξουσία)

πρύτανις

πρύτανις (deity)

πρύτανις βασιλεὺς καὶ --

πρύτανις γνώµη πρυτανέων

πρύτανις οἱ ἐνεστῶτες

πρύτανις: εὐδικίης

πρύτανις: λόγιος

πρύτανις: ταµίας τῶν πρυτάνεων

πρώην

πρωθήβης

πρώθηβος

πρωί

πρωΐ

πρώιµος

πρωκτός

πρών

πρῴρα

πρῷρα

πρῳρατεύω

πρωράτης
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πρῳρεύς

πρωρός

πρωτ(ε)ῖον

πρωταγωνιστέω

πρωταγωνιστής

πρωτανακλίτης

πρώτανις

πρωταρχέω

πρωτάρχων

πρωταύλης

πρωταυράριος

πρωτε--

πρωτεία, ἡ

πρωτεῖα, τά

πρωτεῖον

πρωτεῖον, τό

πρωτεῖος

πρωτεῖος (ἱσγένη)

πρώτειος: τύµβος

πρωτελληνοδίκης

πρωτένγραφος

πρωτεῦον γένος

πρωτεύουα

πρωτεύουσα (µητρόπολις)

πρωτεύω

πρωτεύω ἐκ τῶν πρωτευόντων

πρωτεύω προπεύουσα τάξις

πρωτεύω πρωτεῦον ἀξίωµα

πρωτεύω πρωτεύοντες, οἱ

πρωτεύων

πρωτέφηβος

πρώτη

πρώτη (both Βιθυνίας καὶ Πόντου)

πρώτη (ἡλικία)

πρώτη (τῆς ἐπαρχείας)

πρώτη (χώρα)

πρώτη Ἑλλάδος

πρώτη ἡλικία

πρώτη Ἰωνίας ᾠκισµένη

πρώτη καὶ µεγίστη µητρόπολις

πρώτη Πισιδίας

πρώτη πόλις

πρώτηλα

πρωτῆον

πρώτιστος (Ἑλλήνων)

πρωτογονᾶτος

πρωτόγονος

πρωτογύος

πρωτόγυος

πρωτοδρακονάριος
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πρωτοέπαρχος

πρωτόθρονος

πρῶτοι πολίτης

πρῶτοι, οἱ

πρῶτοι, οἱ ἐν τοῖς πρώτοις

πρῶτοι, οἱ οἱ πρῶτοι ἐν τῇ πόλει

πρῶτοι, φίλοι

πρωτοκόµης

πρωτοκοµήτης

πρωτοκοµίτες̄

πρωτοκοσµέω

πρωτόκοσµος

πρωτοκτίστης

πρωτοκωµήτης

πρωτολόγος

πρωτολόγος (κωµῳδός)

πρωτοµειζότερος

πρωτοµητρόπολις

πρῶτον

πρῶτον γένος

πρῶτον, τό

πρῶτον, τό ἀγωνοθετοῦντος τὸ πρῶτον

πρωτονοτάριος

πρωτόπαλος

πρωτοπολ(ε)ίτης

πρωτοπολείτης

πρωτόπολις

πρωτοπολίτης

πρῶτος

πρῶτος (ἀνθρώπων)

πρῶτος (ἀπ᾽ αἰῶνος)

πρῶτος (ἄρ-χων)

πρῶτος (Ἀρµενίων)

πρῶτος (ἀρχιερεύς)

πρῶτος (ἄρχων)

πρῶτος (βαθµός)

πρῶτος (δὶς--ἄρχων)

πρῶτος (ἐκκλησία)

πρῶτος (ἐν τοῖς π. φίλοις)

πρῶτος (ἐν τοῖς πρώτοις φίλοις)

πρῶτος (ἐτελεύτα)

πρῶτος (Ἰασέων)

πρῶτος (καὶ µέγιστος)

πρῶτος (Μουςῶν)

πρῶτος (ὁ πρ. τῆς ἐπαρχείας)

πρῶτος (οἱ--τῆς πατρίδος)

πρῶτος (πρώτη τῆς Παµφυλιας)

πρῶτος (πρώτη τῆς Πισιδίας)

πρῶτος (πρώτη τῶν ἀγορέων)

πρῶτος (πρώτη)
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πρῶτος (πρῶτον)

πρῶτος (σπείρα πρώτη Σπανῶν)

πρῶτος (στρατηγός)

πρῶτος (τειµηθείς)

πρῶτος (τῆς ἐπαρχείας)

πρῶτος (τὸ πρῶτον)

πρῶτος (τῶν ἀπ’ αἰῶνος)

πρῶτος (τῶν πρώτων)

πρῶτος ἀγωνοθέτης

πρῶτος ἀνθρώπων

πρῶτος ἀπ’ αἰών

πρῶτος ἀπ’ αἰῶνος

πρῶτος ἀργυροταµίας

πρῶτος ἀρχαί

πρῶτος ἀρχιεπίσκοπος

πρῶτος ἀρχιερεύς

πρῶτος ἄρχων

πρῶτος βαθµός

πρῶτος γένος

πρῶτος γυµνασιαρχήσας

πρῶτος γυναικῶν

πρῶτος εἰς τοὺς αἰών

πρῶτος εἰς τοὺς αἰῶνας

πρῶτος ἐκκλησία

πρῶτος Ἑλλήνων

πρῶτος ἐπαρχείας

πρῶτος ἡλικία

πρῶτος ἱερεύς

πρῶτος ἱππικὸς τῶν--

πρῶτος καὶ δὶς νεωκόρος

πρῶτος καὶ µόνος

πρῶτος κληρονόµος

πρῶτος λαµπὰς ἀπὸ πρώτης

πρῶτος λαµπὰς τοὺς ἀπὸ πρώτων

πρῶτος λιθέµπορος

πρῶτος µετὰ τὰ ἱερά

πρῶτος µητρόπολις

πρῶτος µόνος καὶ --

πρῶτος µόνος καὶ πρῶτος

πρῶτος ὁ αʹ πυρριχιστής

πρῶτος οἱ πρῶτοι

πρῶτος Πανέλλην

πρῶτος πίστις

πρῶτος πόλεως

πρῶτος πόλις

πρῶτος πολῖται

πρῶτος πολίτης

πρῶτος Ποντάρχης

πρῶτος πρώτη Ἀσίας

πρῶτος πρώτη γυναίκων
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πρῶτος πρώτη ἐκκλησία

πρῶτος πρώτη ἐν τῇ ἑαυτῆς πατρίδι

πρῶτος πρώτη ἡλικία

πρῶτος πρώτη ἡλικία (ἀπὸ τῆς -- ἡλικίας)

πρῶτος πρώτη καὶ µητρόπολις

πρῶτος πρώτη µητρόπολις

πρῶτος πρώτη τ(ε)ιµή

πρῶτος πρώτη τῆς Ἀνατολὴς

πρῶτος πρώτη τῆς Ἀσίας

πρῶτος πρώτη τῆς Ἰωνίας

πρῶτος πρώτη τῆς Πισιδίας

πρῶτος πρώτη τιµή

πρῶτος πρώτη τῶν γυναικῶν

πρῶτος πρώτη φυλή

πρῶτος πρώτη χώρα

πρῶτος πρῶτοι (καὶ δὶς) νεωκόροι

πρῶτος πρῶτοι Ἀσίας Ἐφέσιοι

πρῶτος πρῶτοι Ἀσκληπιασταί

πρῶτος πρῶτοι οἶνον πιόντες

πρῶτος πρῶτοι τῆς ἡλικίας χρόνοι

πρῶτος πρῶτοι φίλοι

πρῶτος πρῶτοι, οἱ

πρῶτος πρῶτον γένος

πρῶτος πρῶτος ἀθλοθέτης

πρῶτος πρῶτος ἀνθρώπων

πρῶτος πρῶτος ἄρχων

πρῶτος πρῶτος Ἰασέων

πρῶτος πρῶτος µετὰ τὰ ἱερά

πρῶτος πρῶτος στρατηγός

πρῶτος πρῶτος τῆς ἐπαρχείας

πρῶτος πρώτως

πρῶτος Πύθια

πρῶτος Σεβαστηνῶν Γαλατῶν

πρῶτος στρατηγός

πρῶτος τάξις

πρῶτος τετραετηρίς

πρῶτος τῆς ἐπαρχεία

πρῶτος τῆς ἐπαρχείας

πρῶτος τῆς πόλεως

πρῶτος τῆς πόλις

πρῶτος τιµαί

πρῶτος τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν ὅλων

πρῶτος τῶν πολιτῶν

πρῶτος τῶν πρώτων φίλων

πρῶτος φίλοι

πρῶτος: ἀπ᾿ αἰῶνος

πρῶτος: ἄρχων

πρῶτος: γένος

πρῶτος: ἔνδοξος Ἰσαύρων

πρῶτος: ἐπαρχείας ἱερασάµενος
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πρῶτος: ἐφήβων

πρῶτος: ἴουλον ἄγων

πρῶτος: Ἰώνων

πρῶτος: καὶ µόνος ἀπ᾿ αἰῶνος

πρῶτος: µετὰ τὰ ἱερά

πρῶτος: ποντάρχης

πρῶτος: πρώτη θέµις

πρῶτος: πρώτη τῆς Πισιδίας

πρῶτος: πρῶτοι φίλοι

πρῶτος: πρῶτος καὶ µόνος

πρῶτος: πρῶτος µετὰ τὰ ἱερά

πρῶτος: πρῶτος τῶν ἐφήβων

πρῶτος: τὰ πρῶτα ἀχθέντα (Βαρβίλεα)

πρῶτος: τειµαί

πρῶτος: τετράµηνος

πρῶτος: τῆς πόλεως

πρῶτος: τὸ πρῶτον

πρῶτος: φίλος

πρῶτος/η

πρῶτος/η ἄρχων

πρῶτος/η Ἀσίας

πρῶτος/η Β(ε)ιθυνίας

πρῶτος/η ἔθνος Παµφύλων πρῶτον ἔκρεινεν ἐµέ

πρῶτος/η ἐκκλησία

πρῶτος/η Ἑλλήνων

πρῶτος/η πρῶτος µετὰ τὰ ἱερά

πρῶτος/η πρῶτος µετὰ τὰ ἱερὰ καὶ βασιλικά

πρῶτος/η σκηνή

πρῶτος/η στρατηγία

πρῶτος/η τῆς ἐπαρχείας

πρῶτος/η τρειάς

πρῶτος/η τῶν πρώτων φίλων

πρωτοσπαθάριος (βασιλικός)

πρωτοστατέω

πρωτοστάτης

πρωτοστάτης (ταγός)

πρωτοστάτης ταγός

πρωτοστρατόρισσα

πρωτοστράτωρ

πρωτότοκος

πρωτόχθων

πρωτόχορος

πρώτως

πρώτως (ἀχθείς)

πρώτως (ἱερωµένου)

πρώτως ὁ πρώτως παρ᾽ ἡµεῖν ἀχθεὶς ἀγών

πταίω

πτάοµαι

πτάσσω

πτέρνα
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πτερόν

πτεροφόρος

πτέρυξ

πτήσσω

πτισάνη

πτοέω

Πτολεµαῖα

Πτολεµαῖα, τά

Πτολεµαίεια, τά

πτολεµαϊκός

Πτολεµαϊκός (δραχµή)

Πτολεµαῖον

Πτολεµαῖον (γυµνάσιον)

πτόλεµος

πτολιαρχέω

πτολίεθρον

πτολιοσσόος

πτόλις

πτόλις: ἡγεµὼν πτόλιος

πτοχ̄ός

πτυκτός

Πτυλυµαῖον

πτύξ

πτύσµα

πτύω

Πτῷα, τά

Πτωῖα, τά

Πτώϊα, τά

πτῶµα

πτῶµα καθαρὸς ἀπὸ πτωµάτων

πτωµατίζοµαι

πτωµατισµός

πτῶσις

πτώσσω

Πτῶχε (play)

πτωχοί

πτωχός

πυ(ε)λίς (═ πύελος)

πυαλίς

πύαλος

πύαλπς

Πυανόψια

Πυανόψια, τά

πυγ(ε)ίζω

πυγαῖος

πυγή

πυγήδιον

πυγίζω

πυγίον

πυγιστής
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πυγµά

πυγµαχίη

πυγµή

πυγµή: ἀνδρῶν

πυγµή: ἀπότοµον πυγµήν

πυγών

πύελος

πύελος (ποίελος)

Πυθαγορικός (φιλόσοφος)

Πυθαῖα, τά

Πύθαια, τά

πυθαύλης

Πυθεανίτης

Πύθια, τά

Πύθια, τά (Ἀπολλώνεια)

Πύθια, τά (Εἷς ἀγὼν Ἀσύλια--)

Πύθια, τά (Ἐπινίκια, Καβείρια, Καισαρεία)

Πύθια, τά (ἱερά)

Πύθια, τά (Κενδρέσεια)

Πύθια, τά (µεγάλα (ἐν Ἐφέσῳ))

Πύθια, τά (Οὐαλεριανὰ Γαλλιήνια Διονύσια--)

Πύθια, τά ἐν Τράλλεσιν

Πύθια, τά µεγάλα, Π. µικρά

Πυθιάς

Πυθιάς, ἡ

Πυθικά ἐν Ἐφέσῳ

πυθικοί, οἱ

πυθικός

πυθικός (ΑὐΛΗΤΗΣ, ΑὐΛΟΣ)

πυθικός (παῖς)

πυθικός: παῖδες π.

πυθιονείκης

Πυθιονίκης

πυθµεύω

πυθµήν

πυθόχρηστος

πυκάζω

πυκνά

πυκνή, ξοίς

πυκνός

πύκτας

πυκτεύω

πύκτης

πύκτης in fine

πύκτης: ἀνὴρ

πύκτης: παῖς

πύκτης: Σεβαστῆς κρίσεως

πυλά

πύλα

πύλαι
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πυλαία

πυλαία, ἡ (ἐαρινή, ὀπωρινή)

πυλεών

πύλη

πύλη (ἡ µεγάλη)

πύλη (χαλκή)

πύλη: Ἀντιοχική

πύλη: βασιλική

πύλη: Εὐιαστική

πυλίς

πυλοκλείστης

πυλουρός

πυλών

πυλωνόµος (═ πυλονόµος)

πυλώριον

πυλωρός

πυµάτη

πυνθάνοµαι

πυνθάνω

πύξ

πὺξ ἀγαθός

πύξιον

πύπλεικος

πύρ

πῦρ

πῦρ (ἀθάνατον)

πῦρ ἀποστερέοµαι πυρός

πυρ(ε)ία (κατάγαιος)

πυρά

πυρά, τά

πυράµη

πυραµίς

πύραυνον

πυργέω

πυργίδιον

πυργίλιον

πυργίον

πυργοποία

πυργοποιία

πυργοποΐα

πύργος

πυρετός

πύρετος

πυρή

πυρηνᾶς

πυρηνίδιον

πυρήνιον

πυρία

πυριάλωτος

πυρίον
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πύριος

πυρίπνευστος

πυριφόρος

πυρκαϊά

πυρκαιή

Πυρόεις

πυροελκής

πυροεργεύς

πυρόκαυσις

πυρός

πυρός (δηµόσιος--)

πυρός (δηµόσιος)

πυρόω

πυρόω (πεπυρωµένος)

Πυρρίειον (mine)

πυρρίχα

πυρρίχα (κύκλια τᾶι πυρρίχαι)

πυρρίχη

πυρριχισταί

πυρριχιστής

πυρρός

πυρσός

πυρφορέω

πύρωµα

πυρωπός

πυταλιά

πώγων

πωλειτά, τά

πωλέω

πώληµα

πώλησις

πωληταί

πωλητάς

πωλητήρ

πωλητήριον

πωλητής

πωλητικός (νόµος)

πωλητικός: νόµος

πωλητός: ἱερωσύνα

πωλική

πωλικός

πωλικός (ἅρµα π.)

πωλικός (ἅρµα, ζεῦγος)

πωλικός (ζεῦγος)

πωλικός (κέλης)

πωλικός (συνωρίς)

πωλικός ἅρµα

πωλικός ζεῦγος

πωλοδαµαστής

πῶλος
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πῶλος: ἅρµα πώλων

πῶλος: κέλης

πῶλος: κέλης πώλων

πῶλος: συνορίς πώλων

πῶµα

πῶµα (Προκονήσιον)

πῶµα µονόλιθον

πώποτε

πώρινος

πῶρος

ϟέσϟαρες

ϙόρη

ϙυνία

ῥά(χ)κος

ῥάβδος

ῥαβδοῦχος

ῥάβδοῦχος: χορὸς ῥαβδούχων

ῥαβδοφόροι

ῥαβδοφόρος

ῥαβδόω

ῥᾴδιος

ῥαδίως

ῥᾳθυµέω

ῥαιδιουργός

ῥαίνω

ῥακάνη

ῥάκανος

ῥάκινος

ῥάκος

ῥᾶκος

ῥάξ

ῥᾶον

ῥάπα

ῥάπη

ῥάπτης

ῥάπτω (ῥάψαντα διὰ βίου τοῖς αὐτοκράτορσιν)

ῥᾶτρα

ῥάφανος

ῥάχις

ῥαψῳδία

ῥαψῳδός

ῥαψωιδός

ῥεγεών

ῥεγεωνάριος

ῥεγιών

ῥεγιών/ῥεγεών

ῥέζω

ῥέζω: κακῶς ῥ.

ῥεῖγος

ῥεῖθρον
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ῥέκτας

ῥεµβοί

ῥέξ

ῥεοστικός (ῥευστικος)

ῥέπω

ῥετιάριος

ῥεῦµα

ῥεῦµα τῶν ποδῶν καὶ τῶν χερῶν

ῥεφερενδάριος

ῥέω

ῥη--

ῥῆγµα

ῥῆγνον, τό

ῥήγνυµι

ῥήγνυµι (ῥῆξον)

ῥήγνυµι/ῥήγνυµαι

ῥήγνυµι/ῥήγνυµαι ῥαγήτω (ὁ φθανῶν)

ῥήγνυµι/ῥήγνυµαι ῥαγήτω (ὁ φθονῶν)

ῥηϊδίως

ρῆµα

ῥῆµα

ῥῆµα, τό

ῥήµατα

ῥηξᾶς

ῥηπιζόµενος

ῥῆσις

ῥητειάρειος

ῥητῆι

ῥητήρ

ῥητιάρι(ο)ς

ῥητιαρίος

ῥητιάριος

ῥητίνη

ῥητορική

ῥητορική, ἡ

ῥητορικοὶ λόγοι

ῥητορικός

ῥητορικός (λόγος)

ῥητορικός σοφίη

ῥητός

ῥήτος

ῥήτρα

ῥήτρα (δήµου)

ῥήτρα/ϝράτρα

ῥήτωρ

ῥήτωρ: περιοδονίκης

ῥίγος

ῥίζα

ῥιζαῖος

ῥίζη
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ῥιζίον

ῥίµµατα, τά

ῥινόβατος

ῥινοκέρως

ῥινόκερως

ῥίον

ῥιπάριος

ῥιπίς

ῥῖπος

ῥίπτω

ῥίπτω: δάκρυ

ῥίς

ῥισκοφύλαξ

ῥιτιάρι(ο)ς

ῥιτιάρις

ῥοά

ῥοαί

ῥόγα

ῥογεύω

ῥογός

ῥοδεών

ῥοδιακός

ῥοδιάς

ῥοδίζω

ῥόδινος

ῥόδινος (στέφανος)

ῥόδον

ῥόεθρον

ῥοείδιον

ῥοή

ῥοιζοπαίκτης

ῥοικός

ῥοΐσκος

ῥοµβίζω

ῥονχάζω

ῥόος

ῥοπά

ῥόπαλον

ῥοπή

ῥοποπώλης

ῥός

ῥοῦς

ῥουσία

ῥοφεῖα

ῥοφεῖον

ῥοφέω

ῥοφίδιον

ῥοών

ῥυέοµαι

ῥύζηµα δυσκέλαδον
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ῥυθµογραφία

ῥυθµός

ῥύθνος

ῥύµη

ῥυµός

ῥυµουλκέω

ῥύοµαι

ῥυπαρός

ῥύπος

ῥυσιάζω

ῥύσιον

ῥύσις

ῥυτή

ῥυτιάζω

ῥύτιον

ῥυτόν

ῥύτωρ

ῥύω

Ῥωµαῖα Σεβαστά, τά

Ῥωµαῖα, τά

Ῥωµαῖα, τά (ἐν Κιβύραι)

Ῥωµαῖα, τά (Ἰταλικὰ--Σεβαστά)

Ῥωµαῖα, τά (καὶ Ἀµφιαρᾶα)

Ῥωµαῖα, τά (Σεβαστά)

Ῥωµαῖα, τά (τὰ πρῶτα Ἀµφιαρᾶα καὶ)

Ῥωµαῖα, τά ἐν Λίνδωι

Ῥωµαῖα, τά Σεβαστά

Ῥωµαϊκός

Ῥωµαϊκός (γραµµατικός)

Ῥωµαικός (θάνατος)

Ῥωµαϊκός θάνατος

Ῥωµαϊκός µοῦσα καὶ νόµιµα

Ῥωµαῖος µετὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ Ῥωµαίων

ῥωµαϊστής

ῥώµη

Ῥώµη ἠ ἀνίκητος ἡγεµονίς

Ῥώµη ἡγεµονὶς ἀνίκητος

ῥώνννυµι

ῥώννυµι

ῥώννυµι ἐρρῶσθαι

ῥωννυµι ἔρρωσθε

ῥώννυµι ἔρρωσθε

ῥώννυµι ἔρρωσο

ῥωννυµι: ἔρρωσθε

ῥώννυµι: ἔρρωσθε

ῥώνυµι ἐρρῶσθαι

ῥώνυµι ἔρρωσο

ῥωποπώλης

σ(ε)ιγάω

σ(ε)ιγή
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σ(ε)ιδεροῦς

σ(ε)ισµός

σ(ε)ιτευτής

σ(ε)ιτηρέσια, τά

σ(ε)ίτησις

σ(ε)ιτική

σ(ε)ιτική (ἡ--ἀγορά)

σ(ε)ιτική, ἡ

σ(ε)ιτο--

σ(ε)ιτοδεία

σ(ε)ιτοµετρέω

σ(ε)ιτοµετρέω σ(ε)ιτοµετρούµενοι, οἱ

σ(ε)ιτοµετρία

σ(ε)ιτοµέτριον, τό

σ(ε)ῖτος

σ(ε)ῖτος (δήµου Ῥωµαίων)

σ(ε)ῖτος (ἐπίτροπος ἐπὶ τοῦ τῶν Σεβαστῶν--)

σ(ε)ιτωνέω

σ(ε)ιτώνης

σ(ε)ιτωνικός (ἀργύριον, πόρος, ταµεῖον, χρῆµα)

σ(ε)ιτωνικός (χρήµατα)

Σ(επτίµιος)

σoφ¡oς

σα(κ)κοπλόκος

σα(ρ)γανάριος

σάβανα, τά

σαβανᾶς

σάβανον

σαγήνιον

σαγινεύς

σαγιττᾶς

σάγµα

σάγος

σαεβυη

σάετος

σαθρόω

σαίνοµαι

σαίνω

Σακαῖα

σακέλλιον (βασιλικόν)

σακκέλλη, ἡ

σάκκος

σακκοφόρος

σάκος

σάκρα

σακτήρ

σάκωµα

Σαλαµεινιακὴ γῆ

σάλβη (salve)

σαλεύω
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σαλόµ

σαλπι(γ)κτής

σαλπιγκτής

σάλπιγξ

σαλπίζω

σαλπικτής

σαλπινκτής

σάλπινξ

σαλπιστής

σαλτ(ου)άριος

σαλτάριος

σάλτος

σαλτουάριος

σαλώ

σᾶµα

σαµβύκη

σαµβυκίστρια

σαµεῖον

σάµερον

σάµερον (ἁ--ἁµέρα)

σάµερον ἀπὸ τᾶς σάµερον ἁµέρας

σαµιάτωρ

Σάµιον

σανδαράκη

σανίδια

σανίδιον

σανιδόω

σανίς

σαόπτολις

σάος

σαοφροσύνα

σαοφροσύνη

σαόφρων

σαπεδών

σαπρία

σαπροόδης

σαπρός

σαπρῶς

σάπων

Σαραπιεῖα, τά

σαργάριος

σάρδιον

σάρδιος

σαρδονύχιον

σαρκοφάγος ταῦρος

σάρµα

σαρµεύω

σαρµός

σάρξ

σάρξ (ἀώρων τέκνων σάρκας ἀνορύξαι)
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Σαρπηδόνεια

σᾶσις

σαστηρ

σαστήρ

σατινός

σατραπεία

σατραπεύω

σατράπης

σατραπία (ἄνω σ.)

σᾶτρον

σάττω

σατυρικός

σάτυροι

Σάτυροι (title of play)

σάτυρος

σάτυρος (ποιητὴς σατύρων)

σάτυρος ποιητὴς σατύρων

σάτυρος, ὁ

σαῦρος

σαυρωτήρ

σαφής

σαφός

σαφῶς

σαώζω

σαωτήρ

σαωτὴρ καὶ κτίστας τᾶς οἰκηµένα παίσας

σαωτὴρ καὶ κτίστας τᾶς οἰκουµένας παίσας

σαωτὴρ τᾶς οἰκηµένα παίσας

σαωφροσύνη

σβέννυµι

σεβάζοµαι

σέβας

σεβασµ(ε)ιότατος

σέβασµα

Σεβασµεῖα, τά

Σεβάσµια, τά

Σεβάσµια, τά (Ἅγια Ἱερά)

σεβάσµιος

σεβασµιώτατος

σεβασµός

σεβαστ-

Σεβαστά, τά

Σεβαστά, τά (Ῥωµαῖα, Καισάρηα)

Σεβαστά, τά (Ῥωµαῖα)

Σεβαστά, τά ἐν Νέᾳ πόλει

Σεβαστά, τά Ἐφέσια

Σεβαστά, τά Καισάρηα, τὰ µεγάλα

Σεβάστεια, τά

Σεβάστεια, τά (ἐν Ἄργει)

Σεβαστεῖον
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Σεβάστειος

Σεβάστειος (ἀγών)

Σεβαστή

Σεβαστή (ἡµέρα)

Σεβαστή (φυλή)

Σεβαστῆα

Σεβαστῆος

σεβαστόγνωστος

Σεβαστοί

Σεβαστόν

σεβαστόν (ἔτος)

σεβαστονέω

σεβαστός

Σεβαστός

Σεβαστός (εἰκόνες--)

σεβαστός (ἔτος)

Σεβαστός ἐπίτροπος Σεβαστοῦ

Σεβαστός ἐπίτροπος Σεβαστοῦ τῆς ἐν Καµπανίᾳ εὐθηνίας

Σεβαστός ἔργα

Σεβαστός ἔτος

Σεβαστός θεοί

Σεβαστός Σεβαστοῦ ἀπελεύθερος

Σεβαστός σύνβουλος Σεβαστοῦ

σεβαστός υἱοὶ Σεβαστῶν

Σεβαστός: ἔτους Σεβαστοῦ

Σεβαστός: ἡµέρα Σεβαστή

σεβαστός/ή

Σεβαστός/Σεβαστοί

Σεβαστός/Σεβαστοί, υἱοὶ τοῦ Σεβαστοῦ

Σεβαστός/Σεβαστοί, υἱὸς τοῦ Σεβαστοῦ

Σεβαστοῦ ἀπελεύθερος

σεβαστοφάντας

σεβαστοφαντέω

σεβαστοφόρος

Σεβήρεια

Σεβήρεια, τά (ἀγὼν Ἀντωνῆος Σεβηρείων ἐν Καππαδοκίᾳ)

Σεβήρεια, τά (Ἀντώνηα, ἐν Καππαδοκίᾳ)

Σεβήρεια, τά (ἐν Σάρδεσιν)

σέβω

σείκριτον, τό

σείπω

σειρ-

σειρά

Σείριος

σεισµός

σεισµός: ἐν τῷ γενοµένῳ (or γεγονότι) σεισµῷ

σεισµός: κοσµικός

σειταποδοχεῖον

σειτέοµαι

σειτευτής
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σειτηρέσιον

σειτική, ἡ

σειτικός

σειτίον, τό

σειτοδεία

σειτοµετρέω

σειτοµετρέω σειτοµετρούµενοι, οἱ

σειτός

σειτόσπορος (χώρα)

σειτοφύλαξ

σειτωνέω

σειτώνης

σειτωνία

σειτωνικός

σειτωνικός (χρήµατα)

σείφων

σείω/σείοµαι

σεκουνδαρούδης

σεκουτώρ

σεκούτωρ

σεκρετάριος

σελά

σελάγινος

σέλας

σελάω

σελεντιάριος

Σελεύκειος

Σελεύκειος (ἀγών)

σελευκίς

σελήνη

σελήνη (ἑπταετεῖ καὶ δύο σεληνῶν)

σελήνη ἡµέρα σελήνης

σελήνη: κατὰ σελήνην

σεληνιάζοµαι

σελίνινος (στέφανος)

σελίς

σελίς σελίδες Ὁµήρειαι

σέλλα

σελλάριον

σελλάριος

σελλίον

Σέλλιος

σελλοφόρος

σέλµα

σεµίδαλις

σεµνοποιέω

σεµνοπρεπεστάτη

σεµνοπρεπής

σεµνός

σεµνός (σεµνότατος)
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σεµνός ἡ σεµνοτάτη τῶν Φʹ βουλή

σεµνὸς καὶ ἀγαθός

σεµνός σεµνότατος

σεµνός: γυνή

σεµνός: δῶρα

σεµνός: µέγας καὶ σεµνὸς τῆς Ἀσίας εὐεργέτης

σεµνός: οἰκουρά

σεµνοτάτη

σεµνοτάτη ἐργασία τῶν πορφυραβάφων

σεµνότατος

σεµνότατος πόλις

σεµνότατος: βουλευταί

σεµνότατος: βουλή

σεµνότατος: δῆµος

σεµνότατος: σύννυµφος

σεµνότατος: χρόνος

σεµνότατος/η γυνή

σεµνότατος/η ἐργασία

σεµνότατος/η φυλή

σεµνότατος/τη

σεµνότατος/τη γερουσία

σεµνότατος/τη ἐργασία

σεµνότης

σεµνύνω

σεµνῶς

Σεµπρώνιος

σεννοτου

σεξβερᾶτι (dat.)

Σεουηρεῖα, τά

Σεουηρεῖα, τά (--Ὀλύµπια)

Σεουήρειος Αὐγούστειος Καπετώλειος (ἀγὼν--πενταετηρικὸς 
πολειτικός)

Σεουηριανή Ἀλεξανδριανή (σύνοδος)

Σεπτέµβριος

Σεπτίµιος

σεπτός

Σερ--

σέρµων

Σερουίλιος

Σερτίνιος

Σευήρεια Ὀλύµπια, τά

Σευήρεια, τά (Ἀλεξάνδρεια Εὐαρέοτεια)

Σευήρεια, τά (Ἀντών(ε)ια)

Σευήρια Ὀλύµπια, τά Ἐπινίκια

Σευήρια, τά (Ὀλύµπια Ἐπινίκια)

σεύοµαι

σεύω

σεύω (ἐσσύµενος)

σήβυρ

σηκός
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σηκόω

σήκρητον

σήκωµα

Σηλητικὴ ὀρεινός

Σηλητικὴ πεδιασία

σῆµα

σῆµα (σᾶµα)

σῆµα δηµόσιον

σῆµα σήµατα νίκης

σῆµα: εἰσοράω

σῆµα: ὅρος

σηµαίνω

σηµάντωρ

σηµασία

σηµεία, ἡ

σηµειογράφος

σηµεῖον

σηµεῖον (ἄρθεν, κείµενον)

σηµειοῦµαι

σηµειόω

σηµείωσις

σήµερον

σήµερον ἀπὸ σήµερον

σηµιαφόρος

σήραµβος

σήρανξ

σηρικάριος

σηρικόν

σηρικός

σήσαµον

σησαµόπωλις

σηστέρσιος

σηστέρτιον

σηστέρτιος

σθεναρός

Σθενέβοια (title of play)

σθένος

σθένος παντὶ σθένει

σθύνλακος

σθώµαχος

σιγάω

σιγγουλάριος

σιγή

σίγλος

σίγµα

σῖγµα/σίγµα

σιγµάτειον

σίγνον

σίγνον/σίγνος

σιδαρεύς
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σιδάριον

σιδάριος

Σιδηρεῖα,τά

σιδηρεῖον

σιδηρεῖον, τό

σιδηρεύς

σιδηρόδετος

σιδηροκόντρα

σίδηρος

σίδηρος δεσµῷ σιδήρου

σιδηρός λυχνεῖον

σίδηρος τῷ ὀξεῖ σιδήρῳ

σίδηρος: ὀξύς σ.

σίδηρος: τοῖς ὀξέσιν σιδήροις

σιδηρουργός

σιδηροῦς

σιδηροχαλκεύς

σικύα

σικυή

Σιλβανός

σιλεντιάριος

σιλικνιάριος

σιλινάριος

σιλιννειτοπώλης

σιλλέα

Σιλουανός: Πλαύτ. Σ.

σιµδώµ

σιµίδαλις

σιµίσσ(ε)ιον

σῖµµα

σινάµωρος

σίναπυς

σινάτωρ

σινγουλάριος

σινγουλάρις

σινγυλάριος

σινδονίτης

σινδών

σίνοµαι

σίντωρ

σίνω

σίον

σιππινάριος

σιπυίς

σιρικάριος

σιρικοποιός

σισύµβριον

σισύρα

σίσυρνα

σισυροποιός
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Σίσυφος (title of play)

σιταγέρτας

σιταγέρτης

σιταγέω

σιταγωγέω

σιταρχέω

σιταρχία

σίταρχος

σιτένδεια

σιτευτάριος

σιτευτής

σιτηγέσιον

σιτηγέω

σιτηγός

σιτηρέσιον

σιτηρός

σίτησις

σίτησις (ἐν πρυτανείῳ)

σίτησις ἐν πρυτανεῖον

σίτησις: ἐν πρυτανείωι

σιτία

σιτία, τά

σιτίζω

σιτικά, τά

σιτική

σιτική δεκάτη

σιτικός

σιτικός (λογεία)

σιτινός

σίτισις

σιτοβολάριος

σιτοβόλιον

σιτοβολών

σιτοδεία

σιτοδοσία

σιτοδοτέω

σιτοδότης

σιτοθεσία

σιτοθέτης

σιτολογέω

σιτοµετρεία

σιτοµετρετός

σιτοµετρέω

σιτοµετρέω: σιτοµετρούµενοι ἄνδρες

σιτοµετρέω/σιτοµετρέοµαι οἱ σιτοµετρούµενοι

σιτοµετρέω/σιτοµετρέοµαι σιτοµετρούµενοι ἄνδρες

σιτοµέτρης

σιτοµετρία

σιτοµέτριον

σιτοµετρουµένοι ἄνδρες
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σιτοµήτριον

σῖτον

σιτοποµπεία (σειτοποµπῆαι)

σιτοποµπεῖον

σιτοποµπία

σιτοπονπῖον

σιτοπώλης

σιτοπωλία

σῖτος

σῖτος (δαµόσιος)

σῖτος (δηµόσιος)

σῖτος (ἐπὶ τοῦ σ.)

σῖτος (ἐπιµελητὴς σ.)

σῖτος (ξενικός)

σῖτος (οἱ ἐπὶ τοῦ σίτου)

σῖτος αἱ τειµαὶ τοῦ σείτου

σῖτος: ἀποστολὰ τῶ σίτω

σῖτος: δηµόσιος

σιτοφόρον

σιτοφόρος

σιτοφύλακες

σιτοφυλακία

σιτοφύλαξ

σιτών

σιτῶναι

σιτώνας

σιτωνέω

σίτωνέω

σιτώνης

σιτώνης (σειτώνης)

σιτώνης: ἀγέρται οἱ ἀπὸ σιτωνίας

σιτωνία

σιτωνικὰ χρήµατα

σιτωνικά, χρήµατα

σιτωνικόν

σιτωνικόν, τό

σιτωνικός

σιτωνικός (πόρος)

σιτωνικός (χρήµατα)

σιτωνικός σκευάζω

σιτωνικός: ταµίας τῶν σιτωνικῶν

σιτώνιον

σιτώνιον, τό

σιτώνχον

σίτωσις

σίφων

σιωπάω

σιωπή

σκαλοβάτης

σκαµβός
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σκάµµα

σκανά

σκανάµατα, τά

σκάναρχος

σκανδαλάριος

σκανδαλιστής

σκανέω

σκανοθήκα

σκανοθήκη

σκᾶνος

σκάπετος

σκᾶπτρον

σκᾶπτρον (ἐπαρχείας)

σκάπτω

σκαστός

σκάφα ποµπικά

σκαφεῖον

σκάφη

σκαφίνιον

σκάφιον

σκάφιον, τό

σκάφος

σκάψις

σκεδάν(ν)υµι

σκεδάννυµι

σκεδάνυµι

σκεδάω

σκέλος

σκεοθήκη

σκεπάζω

σκεπαρνᾶς

σκέπαρνον

σκέπας

σκέπη

σκέπτοµαι

σκεπτός

σκευάζω

σκευᾶς

σκευή

σκεύη

σκεῦος

σκεῦος (τὰ σκέα)

σκεῦος ἀπόδειξις τᾶν ναῶν καὶ τῶν σκευῶν

σκεῦος, τό

σκευοφύλαξ

σκηνή

σκηνή (ἄνω)

σκηνή πρώτη

σκηνικός

σκηνικός (ἀγὼν θέµις)
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σκηνικός (ἱερὰ--σύνοδος)

σκηνικός ἀγών

σκηνικός: ἀγών

σκηνογραφία

σκηνογράφος

σκηνοθήκη

σκηνοπάροχος

σκῆνος

σκηνόω

σκήνωµα

σκηνωµάτιον

σκηπτοῦχος

σκηπτοῦχος (βασιλεῖς)

σκῆπτρον

σκῆπτρον (οὐράνια σκῆπτρα)

σκηπτροφόρος

σκιά

σκιαγράφηµα

σκιαρός

σκιάς

σκιάσδω

σκιερὸν ὄρος

σκιερός

σκίλλα

σκιλλοµαχία

σκίµπους

σκίρον

σκιρτός

Σκίρων (title of play)

σκληρός

σκληρός (βαθµός, λίθος)

σκληρότης

σκληρουργ--

σκληρουργός

σκοῖδος

σκοίκιον

σκοιλάω (= σκυλάω)

σκολιός

σκοπά

σκόπελος

σκοπεύω

σκοπέω

σκοπέω σκοπεῖν τῶι βουλοµένωι

σκοπή

Σκόπη

σκοπιά

σκοπιή

σκοπός

σκοπός (ἱππέων)

σκόρ(ο)δον (ad SEG XVIII 743)
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σκοράδα

σκορδίσκος

σκόρδον

σκόροδον

Σκορπιός

σκόρπιος

σκορτία

Σκοτεινή

σκοτία

σκοτίη

σκοτοδενία

σκοτοδινία

σκότος

σκουτάριος

σκουτλάριος

σκουτλόω

σκούτλωσις

σκρεῖβα

σκρείβας

σκρεῖβας κυαιστώριος λιβράριος

σκρηνιάριος

σκρίβα

σκριβανδάριος

σκριβηνδάριος

σκρίβων

σκρινιάριος

σκρινιάριος (scriniarius)

σκρινιάριος (scriniarius): λαµπρότατος

σκρίνιον

σκρίνιον ἐν τοῖς σκρινείοις ἀνθυπατικοῦ

σκύβαλα

σκυβαλίζω

σκύβαλον

σκύζα

σκυθικός

σκύλα

σκυλάκιον

σκυλακοτρόφος

σκυλάω

σκυλάω µηθὶς σκυλάτω

σκυλεύω

σκυλέω

σκύλλω

σκυλµός

σκύλον

σκῦλον

σκῦλον, τό

σκύµνος

Σκύριοι (title of play)

σκύτεα, τά
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σκυτεῖς

σκυτεύς

σκυτική (sc. πλατεῖα)

σκυτική (τέχνη)

σκυτικός (τέχνη)

σκύτινος

σκυτίς

σκυτοβυρσεύς

σκυτοπώλης

σκύτος

σκῦτος

σκυτοτόµος

σκύφιον

σκύφος

σκύφος I b

σκύφος: τὰ ἔσω περιηργυρωµένον

σκώληξ

σκῶµµα

σλιφοµάχος

σµ(ε)ίρις

σµαραγδο--

σµενιάς

σµεν̄ίας

σµῆνος

σµηνών

σµήχω

σµῖλαξ

σµίλη

Σµίνθεια, τά (ἐν Ἀλεξανδρείαι τῆι Τρωάδι)

σµιρεύς

σµιρεύς (ad SEG IX 41 and 44)

σµίρις/σµείρις

σµύρνα

σολάρ(ι)ον

Σολύµειος (ἀγών)

σοµµακολ

σόνκος

σόνσιτος (═ σύσσιτος)

σόος

σορ̄εία

σορίν

σορίον

σόριον (σόριν)

σορός

σόρος

σόρος (Δοκιµηνή)

σορός µύλινος

σορός Συνναδικὴ ζωδιακή

σός

Σόσστρατος
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σοτε--

σουβαδιούβας

σουβαλάρι(ο)ν

σουβσκριβενδάριος

σουδάριον

σουλούκων

Σουλπίκιος

Σουλπίκις

σουµµάρος

σουµµαρουδης

σουµµαρούδης

σουνέδριον

σουνεπινεύω

σουπληµέντα, τά

σουτείρ

σοφία

σοφία/η

σοφίη

σοφιστάς

σοφιστής

σοφιστής: ἄριστος

σοφοδιδάσκαλος

σοφός

σοφός (ἑπτά)

σοφός (ἰητήρ)

σοφός γράµµατα Μουσῶν

σοφός: ἰητροί

σοφός: σ. ἐν Μούσαις

σοφώτατος

σπ(ε)ιροκέφαλον

σπαδίκινος

σπάδιξ

σπαθάριος

σπαθάριος (βασιλικός)

σπαθάριος λαµπρότατος

σπαθαροκανδιδᾶτος

σπάθη

σπαλάσσω

σπανίζω

σπάνιος: κατὰ τὸ σπάνιον

σπάνις

σπανίως

σπανοσιτία

σπάργανα, τά

σπάρτος

σπάσµα

σπατέλιος

σπατολεαστής

σπατοληασταί

σπάτος
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σπεῖρα

σπεῖρα/σπείρη

σπείραρχος

σπείρη

σπειροκέφαλον

σπειροκέφαλος

σπείρω

σπεκλάριον

σπέκλον

σπένδω

σπέρµα

σπέρµα (λάχανου)

σπέρµα: κοινωνία των λινῶν καὶ τοῦ σπέρµατος

σπευδαιότερος

σπεύδω

σπηλαῖον

σπήλαιον

σπηλεοκοινονία

σπήλεον

σπήλεον: ἱερὸν σ.

σπιλάς

σπίλος

σπλάγχνον

σπλάνχνα, τά

σπλάνχναι, αἱ

σπλάνχνον

σπλαχνίζοµαι

σπλάχνον

σπλήν

σπογγίζω

σποδιά

σποδίη

σπόλος

σπονδά: σπονδὰς λύειν

σπονδαί

σπονδαρχέω

σπονδαύλης

σπονδή

σπονδοδίκης

σπονδοφόροι

σπονδοφόρος

σπορά

σπορά (τέκνων)

σποράζω

σπορητός

σπόριµος

σπόρος

σπόρος (πρώϊµος)

σπορτοῦλαι

σπουδά

 627



σπουδάζω

σπουδαῖος

σπουδαῖος: ἀνὴρ

σπουδαιότατος

σπουδαιότερος

σπουδή

σπουδή (ἰσπουδή)

σπουδή διὰ σπουδῆς

σπουδή ἐκ σπουδῆς

σπουδή σπουδῇ

σπουδή σπουδῆς οὐδὲν ἐνλείπω

σπουδή: ἔχω σπουδῆς

σπουδή: πᾶσα σ. καὶ προθυµία?

σπουδή: πλείστη σπουδή

Σπουδωνίδης

σπυράµινα

σπυράµινος

σπυρίδιον

σπυρίς

σπυρός

στᾶβλον

στάβλον, τό

στάγµα

σταγµατοπώλης

σταγών

σταδιεύς

σταδίη

σταδιοδρόµης

σταδιοδρόµος

σταδιοδρόµος (πυθικός)

σταδιοδρόµος: ἀνήρ

σταδιοδρόµος: παῖς σ.

στάδιοι

στάδιοι, οἱ

στάδιον

στάδιον (ἀµφιθέατρον)

στάδιον (Ὀλυµπιακόν)

στάδιον A/B

στάδιον Ἀρτέµιδος

στάδιον Λευκίου Μοµµίου

στάδιον: ἀνδρῶν

στάδιον: ἐν σταδίοις/σταδίοισιν

στάδιον: παίδων

στάδιον: παρθένων

στάδιον: τοῦ θεάτρου

στάδιος

στάδιος (ὑσµείνη)

σταθερός

σταθµείω

σταθµεύω
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στάθµη

στάθµιον

σταθµόν

σταθµόν, τό

σταθµός

σταθµός (στοργῆς)

σταθµός: ξυληρὸς σ.

σταθµοῦχος

στᾶθος

σταίη ὀρφανική

στάλα

στάλα (στάλλα)

στάλα λιθίνα

στάλα: λαρτία

στάλα: λευκολίθου

στάλα: λιθίνα

στάλα: λυγδίνα

στάλλα: ἀρχαία

σταλόγραφος

σταλοκοπέω

στάµα (or στᾶµα)

σταµνίον

στάµνον, τό

στάµνος

σταρταγέτας

σταρτός

στάς

στασιάζω

στασίαρχος

στάσις

στατάριον

στατάριον, τό

στατήρ

στατήρ (Βεργαῖος)

στατήρ (Δαρικός)

στατήρ (πάτριος)

στατήρ (στατῆρες τοῦ χαλκοῦ)

στατήρ (Φιλίππειος)

στατήρ (χρυσοῦς Φιλίππειος µέγας)

στατήρ (χρυσοῦς Φιλίππειος)

στατήρ (χρυσοῦς)

στατήρ: ἀτίµητος

στατηρεία

στάτηρον

στατίς

στᾶτις

στατιών

στατίων τῶν κατὰ πόλιν κηπουρῶν

στατιωνάριος

στατός
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στατοῦτον <(statutum)>: ὑπὸ τάξιν στατοῦτον

σταυά (═ στοά)

σταυρός

σταύρωσον

σταφιδίτης (οἶνος)

σταφίς

σταφυλά

σταφυλή

σταφυλικὴ πρόσοδος

σταφυλόν

σταχύινος

σταχύς

στάχυς

στέαρ

στέγα

στέγα/στέγη

στεγάζω

στεγανόµος

στέγασις

στέγασµα

στεγαστρίς

στέγη

στεγνόν

στεγνόν, τό

στεγνοποία

στεγνοποιέω

στεγνός

στεγνόω

στεγόα

στέγον

στέγος

στέγω

στέγων

στείβω

στείχω

στέλλω

στέµµα

στέµµα (ἐπὶ τῶν στεµµάτων)

στέµµα: τῶν Σεβαστῶν στέµµατα

στέµµα: φιλοκυνηγοὶ τοῦ στέµµατος

στενά, τά

στέναγµα

στεναγµός

στενάζω

στεναχέω

στεναχίζω

στενόν

στενός

στενοχωρία

στένω
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στενωπός

στέργω

στερέµνιος

στερέοµα, τό

στερέοµαι

στερεός

στερεός (ψᾶφος)

στερεός: στερεὰ τροφεῖα

στερεός: στερεαί ψῆφοι

στερέσιµος

στέρεσις

στερέω

στερέω/οµαι

στερέωσις

στερίσκω

στέρνον

στερρότης

Στερτίνιος

στεφαν--

στεφαν(ε)ίτης

στεφαν(ε)ίτης (ἀγών)

στεφαναφορέω

Στεφανεῖται

στεφανείτης

στεφανείτης (ἀγών)

στεφάνη

στεφάνη (χρυσή)

στεφανηπλόκος

στεφανηφορέω

στεφανηφορία

στεφανηφορία: αἰώνιος

στεφανηφορικός

στεφανηφόρος

στεφανηφόρος (δίς)

στεφανηφόρος (θεός)

στεφανηφόρος: ἐπώνυµος ἀρχή

στεφανηφόρος: καὶ ἀγωνοθέτης διὰ βίου τῶν βουλαίων

στεφανηφόρος: καὶ ἀγωνοθέτης διὰ γένους τῶν ὁµοβωµίων θεῶν 
Σεβαστῶν

στεφανίζω

στεφάνιον

στεφανῖται, ἀγῶνες

στεφανίτης

στεφανίτης (ἀγών)

στεφανίτης (στεφανίτης θυµελικός)

στεφανίτης ἀγών

στεφανίτης σύνοδος τῶν τεχνειτῶν ἱερονεικῶν καὶ στεφανειτῶν

στεφανίτης: ἀγών

στεφανίτης: ἀθληταὶ ἱερονεῖκαι στεφανῖται

στεφανίτης: θεµατίτης σ. ἀγών
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στεφανίτης: ἱεροὶ καὶ στεφανεῖται ἀγῶνες

στεφανοπλόκος

στεφανοπωλία

στέφανος

στέφανος (σωφροσύνης)

στέφανος (τῆς ἀρετῆς)

στέφανος (χρυσοῦς δάφνης)

στέφανος (χρυσοῦς)

στέφανος ἀθάνατος

στέφανος ἀΐδιος

στέφανος ἀναγορεύω

στέφανος ἀνειπεῖν τὸν στέφανον

στέφανος ἀπὸ χιλίων δραχµῶν

στέφανος ἀποδοχᾶς

στέφανος ἀργύρεος

στέφανος ἀρετῆς

στέφανος ἀρετῆς χρύσεος

στέφανος ἀριστείας

στέφανος ἀριστεῖος

στέφανος ἀριστῆος

στέφανος ἀριστοπολιτεία

στέφανος ἀριστοπολιτείας

στέφανος δάφνης

στέφανος δάφνης ὁ ἱερός

στέφανος δάφνινος

στέφανος εἰς τὸν στέφανον ἐπανγελία

στέφανος ἐλάϊνος

στέφανος Ἑλληνικός

στέφανος θαλερός

στέφανος θάλλινος

στέφανος θαλλός

στέφανος θαλλοῦ

στέφανος θεοῦ, τοῦ

στέφανος µέγιστος στέφανος ἐκ τοῦ νόµου

στέφανος ὁ µέγιστος ἐκ τῶν νόµων

στέφανος ὁ προκείµενος

στέφανος παρὰ τοῦ θεοῦ

στέφανος ποικίλος χρυσοῦς

στέφανος τῆς ἀριστοπολειτείας

στέφανος τιχικός

στέφανος τοῦ θεοῦ

στέφανος φιλοτιµίας

στέφανος χάλκεος

στέφανος χρύσεος

στέφανος χρύσεος/χρυσοῦς

στέφανος χρυσός

στέφανος χρυσὸς ... ἀπὸ χρυσῶν δέκα

στέφανος χρυσὸς ... ἐκ τοῦ νόµου

στέφανος χρυσὸς ἀΐδιος

στέφανος χρυσός ἀπὸ ἑκατὸν δραχµῶν
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στέφανος χρυσοῦς

στέφανος: ἀποδοχᾶς

στέφανος: ἀρετῆς

στέφανος: ἀριστείας

στέφανος: ἀριστεῖος

στέφανος: ἀριστοπολιτείας

στέφανος: εἰσάγειν τὸν στέφανον

στέφανος: ἐκ µυρσίνης

στέφανος: θαλλός

στέφανος: θαλλοῦ

στέφανος: θαλλοῦ σ.

στέφανος: µουράλις

στέφανος: φιλοτιµίας

στέφανος: χρύσεος

στέφανος: χρυσός

στέφανος: χρυσὸς ἀΐδιος

στέφανος: χρυσοῦς

στεφανόω

στεφανόω (ἄστυ, πόλιν, πατρίδα)

στεφανόω: σ. εἰκόνι

στεφάνωµα

στεφάνωµα, τό

στεφάνωσις

στεφανωτικόν

στεφανωτικόν, τό

στέφοµαι

στέφος

στέφω

στέφω/οµαι

στηθιαῖος (τύπος)

στήλ(λ)η

στήλη

στήλη (‘statue’)

στήλη (statue)

στήλη (ἰστήλη)

στήλη (µέταλλον στήλην ἔχων/οὐκ ἔχων)

στήλη (σπήλη)

στήλη (στήλλη)

στήλη ἐγ λίθου λευκοῦ

στήλη λευκὴ λιθεία

στήλη λευκόλιθος

στήλη λευκοῦ λίθου

στήλη λιθίνη

στήλη λίθινη

στήλη Πλούτωνος

στήλη στήλην καὶ γράµµατα τίθηµι

στήλη στηλίδιον

στήλη στήλλην τεύχω

στήλη στηλόω στῆλας

στήλη χαλκῆ
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στήλη: ἀναγραφὴ τῆς στήλης

στήλη: ἀρχαία

στήλη: ἐν στήλαις ἀσύλοις

στήλη: ἰστήλη

στήλη: λιθίνη

στήλη: παρὰ τὴν στήλην

στήλη: στήλη κῆρυξ βίου

στήλη: στήλη λευκοῦ λίθου

στήλη: στήλην δότω τῶν ὑπαρχουσῶν

στήλη: φοροῦντα τὴν ἱερὰν στήλην

στηλίον

στηλίς

στηλλάρι(ο)ν

στήλλη

στηλλογραφέω

στηλλογραφία

στηλλογράφω

στηλογραφέω

στηλογραφία

στηλογράφος

στηλογράφω

στηρίζω

Στησίλεια

στησίλειον

στιβάδ(ε)ιον

στιβάδειον

στιβάς

στίβος

στίγµα

στιγµατίας

στιγµή

στίκτης

στίλβω

Στίλβων

στιλπνός

στιχάριον

στίχη

στιχιρῶς

στίχος

στίχος (ἰσόψηφος)

στίχος: ἐκτὸς τοῦ στίχου

στίχος: τραγικός

στλεγγίς

στο(ι)ά

στοά

στοά (Βασίλειος)

στοά (διπλῆ)

στοά (πρὸς µεσηνβρίαν)

στοά (τοῦ Διός)

στοά (τῶν Ἑρµῶν)
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στοά βασιλική

στοά διπλῆ

στοά τραπεζειτικὴ στοά

στοά: διπλή

στοά: διπλῆ

στοά: ἱερά

στοά: µονόστεγος

στοιά

στοιχεῖον

στοιχέω

στοιχέω: στοιχοῦντα πάντα

στοιχηδόν

στοιχητός

στοῖχος

στοιχούντως

στολά

στολᾶτα (µατρώνα)

στολᾶτα µατρῶνα

στολᾶτα, µατρῶνα

στολᾶτα: µατρῶνα σ.

στολή

στολή: ἐφηβική

στολίδιον

στόλιον

στολισµός

στολιστής

στόλος

στόλος τῶν σωληνοκεντῶν

στόλος: Ἀλεξανδρεινός

στόλος: Ἐφεσίων

στόµα

στόµα (ἀργὸς τὸ σ.)

στόµα: τῆς λίµνης

στόµαχος

στόµαχος (στόµαχε, πέπτε)

στόµαχος: στόµαχε, πέπτε

στοµφός

στόµωµα

στοναχέω

στοναχή

στόνος

στοργά

στοργή

στοργή (ἰστοργή)

στοργή (σταθµὸς--)

στοργή: φιλότεκνος

στορέννυµι

στόρνυµι

στοχάζοµαι

στόχος
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στραγός

Στρατ---

στρατ(ε)ία

στρατ(ε)ία (ἀπὸ στρατειῶν)

στρατ(ε)ία (ἀτέλεια τῆς--)

στράτα

στρᾶτα

στραταγέω

στραταγέω/στρατηγέω

στρατάγιον, τό

στραταγός

στραταγός (ἐκ πάντων)

στραταγός (ἐν τῶι πέραν)

στραταγός (ἐπὶ τὰν χώραν)

στραταγός (ἐπὶ τᾶς ἐν τᾶι νάσωι χώρας, ἐπὶ τᾶς ἐν τῶι πέραν χώρας)

στραταγός ἀνθύπατος Ῥωµαίων

στραταγός αὐτοκράτωρ

στραταγός, αὐτοκράτωρ

στραταγός, ὕπατος

στραταγός: σ. ἀνθύπατος

στρατεία

στρατεία (εἰστρατία)

στρατεία (µνησαµένη ὄντος ἐν στρατείᾳ)

στρατεία καταλύω στρατείαν

στράτευµα

στρατεύοµαι

στρατεύοµαι ἐπὶ πολέµωι

στρατεύοµαι: Ἀθηναίων οἱ στρατευόµενοι Ῥαµνοῦντι

στρατεύοµαι: οἱ στρατευσάµενοι κατὰ ναῦν

στρατεύοµαι: στρατευόµενοι τῶν πολιτῶν

στρατεύω

στρατηγεῖον

στρατηγέτης

στρατηγέω

στρατηγία

στρατηγικός

στρατηγικός (ἐξουσία)

στρατήγιον

στρατηγός

στρατηγός (these three ἀνθύπατος)

στρατηγός (ἀνθύπατος)

στρατηγός (ἀποδεδειγµένος)

στρατηγός (Ἀστικῆς περὶ Πέρινθον)

στρατηγός (ἐπὶ τῶν πόλεων τῶν Ἰώνων)

στρατηγός (ἐφ’ Ἑλλησπόντου)

στρατηγός (ὁ πρῶτος)

στρατηγός (πολιτικός)

στρατηγός (Ῥωµαίων)

στρατηγός (τῆς πόλεως)

στρατηγός (ὕπατος)
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στρατηγός Roman general

στρατηγός Roman governor

στρατηγός αἰραρίου

στρατηγός ἀνθύπατος

στρατηγός ἄρξας τὴν χειµερινήν

στρατηγός αὐτοκράτωρ ὑπέρτατος

στρατηγός δικαιοδοτέων

στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρα

στρατηγός ἐπὶ τῆς χώρας

στρατηγός ἐπὶ Χερσονάσου

στρατηγός ἔχων καὶ τὴν πρυτανικὴν ἐξουσίαν

στρατηγός καὶ ἐπιστάτης τῆς πόλεως

στρατηγός κατὰ πόλιν

στρατηγὸς κατὰ πόλις

στρατηγός κατὰ χώραν

στρατηγός ποµπαῖος

στρατηγός Ῥωµαίων

στρατηγός Ῥωµαίων (Ῥωµάων)

στρατηγός Συρίας καὶ Φοινίκης

στρατηγός τῆς νήσου

στρατηγός τῆς παραλίας

στρατηγός τῆς πόλεως

στρατηγός Τριπολιτῶν

στρατηγός τῶν κατὰ Κυρήνην τόπων

στρατηγός ὕπατος

στρατηγὸς ὕπατος

στρατηγός: ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παραλίαν

στρατηγός: πρῶτος στρατηγός

στρατηγός: σ. δήµου Ῥωµαίων

στρατηγός: σ. τῆς πόλεως

στρατηλάτας

στρατηλάτης

στρατηλάτης (ὕπατος)

στρατηλατιανός

στρατηλάτισσα

στρατία

στρατία: στρατίης προκοπαί

στρατιή

στρατιή (ἔνδοξος)

Στράτιος

στρατιότης

στρατιώτης

στρατιώτης (ἰστρατιώτης)

στρατιωτικά

στρατιωτικά, τά

στρατιωτικόν, τό

στρατιωτικός (στρατιωτικὰ χρήµατα)

στρατιωτικός (ταµίας τῶν--)

στρατιωτικός: ταµίας τῶν στρατιωτικῶν

στρατολεαστής
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Στρατονίκεια, τά

στρατοπεδία

στρατόπεδον

στρατόπεδον, ἱερόν

στρατός

στράτωρ

στράτωρ βασιλικός

στρεβλός

στρεπτός (χρύσεον, ψέλιον)

Στρεφένεως

στρέφω

στροβιλεών

στρόβιλος

στρογγύλατος

στρογγυλόπους

στρογγύλος σκάφη στρογγύλη

στροταγός

στρόταγος

στρόταγος (δάµω Ῥωµαίων)

στρουθοκάµηλος

στρουθός

στρόφιγξ

στροφίον

στρόφιον

στροφίς

στρόφις

στρόφος

στρῶµα

στρώννυµι

στρῴνυµι

στρῶσις

στρωτήρ

στυγερός

στυγερός (ὁδός)

στυγερός παλάµα

στυγνός

στυγνός χαῖρε καὶ σύ

στῦλ(λ)ον

στυλεῖον

στύλειον

στυλίδιον

στυλίον

στυλίς

στυλλίς

στῦλλος

στυλοβάτης

στυλ̣οβάτης

στῦλον

στυλοπαραστάς

στύλος
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στῦλος

στῦλος νεφέλης

στῦλος πυρός

στυπεῖον

στυππειοπλόκος

στυππινός

στυράκιον

στυφός

στύω

στωά

στωά (βασιλική)

στωιή

Στωϊκοί

Στωϊκός

Στωϊκός καὶ σύ

Στωϊκός καί σύ γε

Στωϊκός καὶ σὺ τίς ποτ᾽ εἴ

σύ

σύ καὶ σύ

σύ καὶ σύ, τίς ποτε εἶ

σύ χαῖρε καὶ σύ

σύ: χαῖρε καὶ σύ

σύ(ν)ζυξ

συ(ν)νοµαίµων

συ(ν)στεφανόω

συ(σ)ζυγία συσζυγίην λύσατο βασκανίηι

Σύαγρος

συβήνη

συβίνη

σύβιος?

συβώτης

σύγ-/σύνκλητος

σύγ-/σύνκλητος (δόγµα)

σύγγαµος

συγγένεια

συγγένεια κατὰ συγγένειαν

συγγένεια τῆς Πορµουνου

συγγενεῖς

συγγενής

συγγενής/συνγενής

συγγενής/συνγενής: συνκλητικῶν

συγγενικός

συγγενικός κατὰ τὸ συνγενικόν

συγγενίς

συγγίγνοµαι

συγγνώµη

σύγγραµµα

συγγραφά

συγγραφεύς

συγγραφή
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συγγραφή (ἱερὰ--ἡ κοινή)

συγγραφή (ἱερά)

συγγραφή (κυρία)

συγγράφοµαι

σύγγραφος

συγγραφοφύλαξ

συγγράφω

συγγράφω/οµαι

σύγγροφος

συγκάθηµαι

συγκαθιδρύω

συγκατάθεσις

συγκατασκευάζω

συγκατασκεύω

συγκατατίθηµι

συγκατέρχοµαι

συγκατίθηµι

συγκατοικονοµέοµαι

σύγκειµαι

συγκείµενα, τά

συγκλαρόω

συγκλείω

σύγκληρος

συγκλητικός

συγκλητικός λαµπρότατος

συγκλητικός πατὴρ συνκλητικῶν

σύγκλητος

Σύγκλητος

σύγκλητος (βουλή)

σύγκλητος (δίδωµι)

σύγκλητος (δόγµα)

συγκλητός (ἐκκλησία)

σύγκλητος (ἐκκλησία)

σύγκλητος (ἱερά)

σύγκλητος δόγµα

σύγκλητος δόγµα συγκλήτου

σύγκλητος κατὰ τὰ δόγµατα τῆς ἱερᾶς συγκλήτου

σύγκλητος µήτηρ συγκλήτου

σύγκλητος: ἀγέρται οἱ ἀπὸ συγκλήτου

σύγκλητος: ἱερά

σύγκλητος: τῆι συγκλήτωι συνεβουλεύσαντο

συγκοιµάοµαι

συγκοµιδή

συγκοµίζω

συγκόπτω

συγκρίνω

σύγκρισις

συγκριτάς

συγκριτής

συγκροτέω
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σύγκρουστον, τό

συγκρουστός

συγκυρέω

συγκύροντα, τά

συγκωµάζω

συγκωµάσιος

συγκωµαστής

συγκωµείτης

συγκωµήτης

σύγκωµος

συγχαράοµαι

συγχειρίζω

συγχέω

συγχουρέω

συγχόω

σύγχυσις

συγχωρέω

συγχώρηµα

συγχώρησις

συζεύγνυµι

συζυγία

συζυγίη

συζύγιος

σύζυγος

συζῶ

συζῶ (συνέζησα)

συκά

συκάµινος

συκᾶς

συκέα

συκή

συκῆ

συκία

συκίδιον

σύκινος

σῦκον

συκοφάντης δίωκε λοιδωροῦ καὶ δυνάστου καὶ συκοφάντου

συκύδιον (= συκίδιον)

σύλαι, αἱ

συλάω

συλεύς

Συλεύς (title of play)

συλέω

σύλη

συλητής

συλλαλέω

συλλαµβάνω

συλλέγω

Συλλεῖα, τά

σύλλεκτρος
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συλλήβδην

σύλληψις

συλλογεῖς

συλλογεῖς (οἱ τοῦ δήµου)

συλλογεύς

συλλογή

σύλλογος

σύλλογος (κύριος)

σύλλογος: ὁ Ἁλικαρνασσέων καὶ Σαλµακιτέων

σύλλογος: συνάγω συλλόγους

σύλλυσις

συλλύω

συλλύω/οµαι

σύλον

σῦλον

σῦλον ἐκδίδωµι σῦλα αὐτοµολικά

σῦλον τὰ σῦλα

συλόω

συµβαίνει

συµβαίνει ἄν τι αἰφνίδιον συµβῇ

συµβαίνω

συµβαλ--

συµβάλλω

συµβεβαιόω

σύµβιος

σύµβιος (σύβιος)

σύµβιος/σύνβιος

συµβιόω

συµβίωσις

συµβιωτής

σύµβληµα

σύµβολα

συµβολά, ἡ

σύµβολα, τά

συµβολαί

συµβόλαια, τά

συµβολαιογράφος

συµβόλαιον

συµβόλαιον: µετέωρα συµβόλαια

συµβολαφορέω

συµβολή

συµβολή τοῦ ποταµοῦ

συµβολήτρα

συµβοληφόρος

συµβόλιον

σύµβολον

σύµβολον, τό

σύµβολον: σ. εἰσιτήρια

σύµβολος

συµβουλευτής

 642



συµβουλεύω

συµβουλεύω: τῆι συγκλήτωι συνεβουλεύσαντο

συµβουλή

συµβουλία

συµβούλιον

σύµβουλος

συµµαχέω

συµµαχία

συµµαχικόν

συµµαχικὸν παλαιός

συµµαχικόν, ἀργύριον

συµµαχικός

συµµαχικός (ἀργύριον)

συµµαχικός ἀργύριον συµµαχικόν

συµµαχικὸς παλαιός

συµµαχικός: ἀργύριον σ.

συµµαχικός: συµµαχικὸν ἀργύριον

συµµαχίς

συµµαχίς (πόλις)

σύµµαχο-

σύµµαχοι

σύµµαχος

σύµµαχος (Ῥωµαίων)

σύµµαχος (τῶν Σεβαστῶν)

σύµµαχος (φίλη--Ῥωµαίων)

σύµµαχος (φίλος καὶ--)

σύµµαχος (φίλος καί)

σύµµαχος ἀποδοχὴ τῶν φίλων καὶ συµµάχων

σύµµαχος φ. καὶ σύµµαχος

σύµµαχος φίλη καὶ σύµµαχος

σύµµαχος: φίλη καὶ σύµ(µ)αχος τῶν Ῥωµαίων

συµµείγνυµι

σύµµεικτος

συµµένω

συµµετέχω

συµµετρέω

συµµετρία

σύµµετρος

συµµονή

συµµορία

συµπάθεια

συµπάθεια (ἐν συµπαθείᾳ)

συµπαθέω

συµπαθία

συµπαράκειµαι

συµπαραλαµβάνω

συµπαραποµπός

συµπάρειµι

συµπάρθενος

συµπαρίστηµι
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σύµπας

σύµπας (δῆµος)

σύµπας (πλῆθος)

σύµπας δῆµος

σύµπας: Ἁλικαρνασσέων τῶν συµπάντων

σύµπας: δῆµος

σύµπας: οἶκος

σύµπας: Ποντικὸν ἔθνος

σύµπας: σύνπαν πλῆθος

συµπάσχω

συµπέµπω

συµπεριποιέω

συµπερίπολος

συµπεριφορά

συµπίνω

συµπίπτω

συµπλέκω

συµπλέω

συµπλέω: Ἀθηναίων οἱ συνπλεύσαντες

συµπληθύω

συµπληρόω

συµπλήρωσις

συµπλοκή

σύµπλοος

συµπολεµέω

συµπολιτεία

συµπολιτεύοµαι

συµπολιτευόµενοι, οἱ

συµπολιτεύοµια

συµπολιτεύω

συµπολιτεύω/συµπολιτεύοµαι

συµπολίτης

συµπολίτης (συνπολίτης)

συµποµπεύη

σύµπονος

συµπορεύοµαι

συµποσιάρχης

συµποσίαρχος

συµπόσιον

συµπόσιον/συνπόσι(ο)ν

συµπότης

συµποτιφύλαξ

συµπραγµατεύοµαι οἱ συµπραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

συµπραγµατεύοµαι συµπραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

συµπραγµατευόµενοι (οἱ Ῥωµαῖοι)

συµπραγµατευόµενοι (Ῥωµαῖοι)

συµπραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι

συµπραγµατευόµενοι, οἱ (Ῥωµαῖοι)

συµπραγµατευόµενος (--Ῥωµαῖοι)

συµπράσσω
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συµπράττω

συµπρεσβευτής

συµπρεσβεύω

συµπρόεδροι

συµπρόεδρος

συµπροσάγω

συµπροσγίγνοµαι (συµποκγίνειτει)

συµπρυτάνεις

συµπρύτανις

σύµτροφος

συµφανές

συµφανής

συµφέρον

σύµφερον

συµφέρον, τό

συµφέροντα

συµφέροντα (πράττω σ.)

συµφέροντα, τά

συµφερόντως

συµφέρω

συµφέρω τὰ συµφέροντα

συµφέρω: ἐπὶ συνφέροντι

συµφέρω: σὺ φίλει µε, συµφέρει σοι

συµφέρω: τὰ συµφέροντα

συµφέρω: τὰ συµφερόντων πράγµατα

συµφέρω: τὸ συµφέρον

συµφέρω: τοῦ κοινᾷ συµφέροντος

συµφιλοσοφέω

συµφιλοτιµέοµαι

συµφορά

συµφορά (συφορά)

σύµφορον

σύµφορος

σύµφορος συµφορώτατον

σύµφωνα

συµφωνέω

συµφωνία

συµφωνίζω (ad SEG XXVIII 1540)

σύµφωνον

σύµφωνος

συµψειρικός

συµψηφίζοµαι

σύµψηφος

σύν

σύν (οἱ σ.)

σύν, οἱ

συναγείρω

συναγοράζω

συναγορεύω

συναγορία
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συνάγορος

συνάγω

συνάγω (ἐκκλησίαν)

συνάγω κοινῶι τῶν συναγοµένων ἡρωϊστῶν

συνάγω: συλλόγους

συναγωγεύς

συναγωγή

συναγωγή (κουρέων, ῥωποπωλῶν)

συναγωγή (νέων)

συναγωγὴ χρόνων

συναγωγός

συναγωνίζοµαι

συναγωνιστής

συναγωνοθέτης

συνᾴδω

συναθροίζω

συναθροισµός

συναθύρω

σύναιµος

συναίµων

συναινέω

συναιρέω

συναιρέω/οµαι

συναίρω

συναίρω: ἔργον

συναίσθησις

συναίτιος

συνακµάζω

συνακολουθέω

συνακτή (ἐκκλησία ?)

συναλλαγή

συνάλλαγµα

συνάλλαγµα (τόκου τετραδραχµιαίου)

συναλλακτήρ

συναλλάκτης

συναλλάσσω

συναλλάττω

συναλλάττω (άσσω)

συναµιλλάοµαι

συναµφότερος

συναναγράφω

συνανάκλισις

συναναπίπτω

συνανασ-ζω

συναναστρέφω

συναναστροφή

συναναφέρω

συναναφύρω

συνανίστηµι

συναντάκω
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συναντάω

συνάντεµα

συνάντηµα

συναντιβάλλω

συναντιλαµβάνοµαι

συναντιλαµβάνω

συναντίλαµψις

συναξιόω

συναπελεύθερος

συναποδείκνυµι

συναποδέχοµαι

συναποδηµέω

συναπόδηµος

συναποδοχή

συναποστέλλω

συναποτάττω

συναποτίθηµι

συνάπτω

συναραρεῖα

συναριστῶσαι

Συναριστῶσαι (comedy of Μenander)

συναρµόζω

συναρπάζω

συναρτύοντες

συναρχία

συναρχία, ἡ

συναρχιεράοµαι

συνάρχοντες

συνάρχοντες, οἱ

σύναρχος

συνάρχω

συνάρχω συνάρχοντες, οἱ

συνάρχω συνάρχων

συνάρχω συνάρχων (τῆς συνόδου)

συνάρχων

συνάρχων (χσυνάρχων)

συνᾶτος

συναυλητής

σύναυλος

συναυξάνω

συναυξάνω: τειµάς

συναύξηµα

συναύξησις

συναύξω

συναφίηµι

συνάχθοµαι

σύνβ(ε)ιος

σύνβ(ε)ιος: φίλανδρος

συνβαίνει

συνβάλλοµαι
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συνβάλλω

σύνβιος

συνβιόω

συνβιόω: καλῶς

σύνβις

συνβίωσις

συνβίωσις (Φιλονείκων)

συνβιωτής

σύνβολα, τά

συνβόλαιον

συνβόλαιον, τό

συνβολαφορέω

συνβολή

συνβολήτρα

συνβοληφόρος

συνβουλεύοµαι

συνβουλεύω

συνβούλιον

συνβούλιον (τῶν εἴκοσι ἀνδρῶν)

συνβούλιον τῶν εἴκοσιν

σύνβουλος

σύνβουλος (Σεβ(αστοῦ))

σύνβουλος Σεβαστοῦ

συνγαινής

συνγαµβρός

σύνγαµβρος

σύνγαµος

σύνγανβρος

συνγείτων

συνγεν(ε)ία

συνγένεια

συνγένεια: ἀπὸ συνγενείας

συνγενεῖς, οἱ

συνγενής

συνγενής (βασιλέως)

συνγενής (ὑπατικῶν καὶ συνκλητικῶν)

συνγενικόν, τό

συνγενικός

συνγενίς

συνγίγνοµαι

συνγραµµατεύς

συνγραφά

συνγραφεύς

συνγραφή

συνγράφω

συνγυµνάζοµαι

συνδεκαδέες

συνδέξιος

συνδέω

συνδιαδέχοµαι
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συνδιασώζω

συνδιασῴζω

συνδιατηρέω

συνδιατρίβω

συνδιαφυλάττω

συνδίδωµι

συνδικέω

συνδικία

συνδικίη

σύνδικος

σύνδικος ξένος

συνδιοικέω

συνδιοικητής

συνδοιαί (═ σύνδυο)

συνδοκεῖ

συνδοκέω

συνδούλη

συνδοῦλος

σύνδουλος

συνδράµω

σύνδροµος

συνεγβοηθέω

σύνεγγυς

συνεγδανίζω

συνέγδηµος

συνεγλογίζοµαι

συνεγµισθόω

συνεδρεία

συνεδρεύω

συνεδρήα

συνέδρι(ο)ν

συνεδρία

συνέδριον

συνέδριον (τῆς βουλῆς)

συνέδριον (τῆς γερουσίας)

συνέδριον γερόντων

συνέδριον ἱερόν

συνέδριον λαµπρότατον

συνέδριον: κοινόν

συνέδριον: λαµπρότατον

συνέδριος (?)

συνέδριων

σύνεδροι

σύνεδρος

σύνεδρος ἄρχων σύνεδρος

σύνεδρος: γραµµατεὺς τῶν συνέδρων

σύνεδρος: τῶν συνέδρων ποτενεγκάντων

συνέδρων

συνείδησις

σύνειµι
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σύνειµι (συνών)

συνεισπλέω

συνεισφέρω

συνεισφορά

συνείσφορος

συνεκκοµίζω

συνεκτροχάζω

συνεκφέρω

συνελαύνω

συνελεέω

συνελεύθερος

συνενγηράσκω

συνεξέρχοµαι

συνεπαγγέλλοµαι

συνεπαινέω

συνεπακολουθέω

συνεπαυξάνω

συνεπέρχοµαι

συνεπιβλέποµαι

συνεπιβλέπω

συνεπιγνώµονες

συνεπιδίδωµι

συνεπιδίδωµι ἑαυτόν

συνεπικελεύω

συνεπικυρόω

συνεπιλαµβάνοµαι

συνεπιλαµβάνω

συνεπιµελέοµαι

συνεπιµελητής

συνεπιµέλοµαι

συνεπινεύω

συνεπινέω

συνεπιπλέω

συνεπιτροπεύω

συνεπίτροπος

συνεπιχωρέω

συνεποικιανός

συνέποµαι

συνερανιστής

συνεργάζοµαι

συνεργαζόµενοι, οἱ

συνεργασία

συνεργασία (τῶν λινοργῶν)

συνεργασία γναφέων

συνεργασία, ἡ

συνεργάστης

συνεργέω

συνέργιον

συνέργιον, τό

συνέργιον, τό (τῶν ὀπεραρίων)
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συνεργός

σύνερξις

συνέρχοµαι

συνεσθίω

σύνεσις

σύνεσις: οἰκεία

συνέστης

συνεστιάζω (οἱ συνεστιαζόµενοι)

συνεταῖρος

συνέταιρος

συνετός

συνευαρεστέω

συνευδοκέω

συνευδοκίω

συνεύθυνος

συνευκοσµέω

σύνευνος

συνευφραίνοµαι

συνεύχοµαι

συνεφηβεύω

συνέφηβοι

συνέφηβος

συνεφορεύω

συνεχής

συνεχής συνεχές, κατὰ τό

συνεχυράζω

συνέχω

συνέχως

συνϝοικέω

συνζάω

συνζεύγνυµι

συνζεύγω συνεζευγµένον πρόσταγµα

συνζήω

συνζήῳ

συνζῄω

συνζῄω συνεζηκυία

σύνζυγος

συνζῶ

συνηγορ--

συνηγορέω

συνηγορία

συνήγοροι

συνήγορος

συνήγορος: τοῦ ἐν Φρυγίᾳ ταµιείου καὶ τοῦ ἐν Ἀσίᾳ

συνήγορος: τοῦ ταµείου

συνήδοµαι

συνηθ-

συνήθεια

συνήθεια (ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος)

συνήθεια (τῶν ὄνων)
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συνήθεια, ἡ

συνήθεια: σ. τῆς τετράδος

συνήθεια: τῶν ὄνων

συνήθεις

συνήθεις, οἱ

συνήθης

συνήθης (ἐπιµελητής)

συνήθης (οἱ--τῆς Ὁµονοίας)

συνήθης (συνήθεις)

συνῆλιξ

συνήλυσις

συνήµων

συνθάπτω

συνθεάοµαι

συνθείκα

σύνθεσης/σύνθεσις

σύνθεσις

σύνθετος

συνθεωρέω

συνθέωρος

συνθηκ--

συνθήκα

συνθήκα: ἀναγινώσκω σ.

συνθήκα: κυρόω σ.

συνθήκα/συνθήκη

συνθῆκαι

συνθήκη

συνθηκογράφος

συνθιασ(ε)ίτης

συνθοινάτωρ

συνθραύω

σύνθρονος

σύνθροφος

συνθυσία

συνθύω

συνιεράοµαι

συνίηµι

συνινπίνω

συνιόντες, οἱ

συνίσταµαι

συνίστηµι

συνίστηµι γενεαλογίαν

συνίστηµι κρίσιν

συνίστηµι συσταθείς

συνίστηµι συσταθείς (πόλεµος)

συνίστηµι συστὰς πόλεµος

συνίστηµι: τοὺς κατὰ τοῦ Πειραιῶς συνισταµένους

συνιστορέω

συνίστωρ

συνκάθεδρος
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συνκαθιδρύω

συνκαλέω

συνκάµνω

συνκαταβιβάζω

συνκαταγηράσκω

συνκατάθεσις

συνκατακτάοµαι

συνκατασκευάζω

συνκατατίθηµι/συνκατατίθεµαι

συνκατεργάζοµαι

συνκατίθηµι

σύνκειµαι

σύνκειµαι (τὰ συγκείµενα)

συνκελλαρία

συνκελλάριος

συνκληρονόµος

σύνκληρος

συνκληρόω

συνκλητικός

συνκλητικός (οἰκία)

συνκλητικός (συνκλητική)

σύνκλητος

σύνκλητος (ἡ)

σύνκλητος (στρατιή)

σύνκλητος (σύκλητος)

σύνκλητος (τῶν ἡγουµένων)

σύνκλητος ἐκκλησία

σύνκλητος ἐπιφανεστάτη

σύνκλητος ἱερά

σύνκλητος µήτηρ Σεβαστοῦ καὶ στρατοπέδων καὶ συνκλήτου καὶ 
πατρίδος

σύνκλητος, (ἱερά)

σύνκλητος: ἱερὰ σ.

συνκλίνω

συνκοµάσιος

συνκοµίζω

συνκοσµέω

σύνκοσµος

συνκρίνω

σύνκρισις

συνκρότησις

σύνκρουστον

σύνκρουστον, τό

συνκρύπτω

σύνκτησις

συνκτίζω

συνκτίζω τὸν δῆµος

συνκτίζω τῶν συνεκτικότων τὸν δῆµον

συνκυβέρνησις

συνκυνηγής
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συνκυρέω

συνκυρέω (συνκυροῦσαι κῶµαι)

συνλαλέω

συνλαµβάνω

συνλανχάνω

συνλέγω

συνλείπω

συνλειτουργέω

σύνλιµψις

συνλογίζοµαι: συνλογιζόµενος

συνλογιστής

σύνλυσις

συνλύω

συνλύω δίκη

συνµαµονεύω

συνµαχέω

συνµαχία

σύνµαχος

συνµένω

συνµερίζοµαι

συνµέτοχος

συνµετρέω

συνµηµονεύω

σύνµηνος

σύνµορος

σύνναος

συνναύτης

συννέδρος

συννέµω

συννέµω: οἱ συννέµοντες – θιασεῖται

συννοµά

συννοµή

σύννυµφος

σύννυµφος: σεµνότατη

συνξενειτεύω

συνξενοδόκος

συνοδάρχης

συνοδία

συνοδιαρχέω

συνοδιάρχης

συνοδιαρχία

σύνοδος

σύνοδος (ἱερὰ ξυστική)

σύνοδος (ἱερὰ σ.)

σύνοδος (ξυστικὴ περιπολιστική)

σύνοδος (περιπολιστικὴ µεγάλη)

σύνοδος (τεχνιτῶν)

σύνοδος γεραρή

σύνοδος θυµελική

σύνοδος θυµελικὴ καὶ ξυστική
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σύνοδος θυµελικὴ περιπολιστική

σύνοδος ἱερὰ θυµελική

σύνοδος ἱερὰ ξυστικὴ περιπολιστικὴ --

σύνοδος ἱερὰ σκηνικὴ --

σύνοδος ἱερονίκης ἀπό

σύνοδος κώµης

σύνοδος Νεικοµηδήων λιθοξόων

σύνοδος ξυστική

σύνοδος Παφίης

σύνοδος περιπολιστική

σύνοδος τεχνειτῶν

σύνοδος τοῦ δήµου

σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουµένης ἱερονικῶν καὶ στεφανειτῶν

σύνοδος τῶν ἐν Δήλῳ Ἀραδίων

σύνοδος τῶν περὶ τὴν ἱλαρὰν Ἀφροδίτην τεχνιτῶν

σύνοδος χηνοβοσκῶν

σύνοδος, ἱερὰ ξυστική

σύνοδος, κωµητῶν

σύνοδος: ἔννοµος

σύνοδος: ξυστικὴ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν ἱερονεικῶν 
στεφανειτῶν

σύνοδος: τῶν Τυρίων Ἡρακλειστῶν ἐµπόρων καὶ ναυκλήρων

σύνοιδα

συνοικειόω

συνοικέω

συνοικία

συνοικίδιον

συνοικίζω

συνοικίζω/συνοικίζοµαι

συνοικισία

συνοικισµός

σύνοικος

σύνολον

συνόµαιµος

συνοµαίµων

συνοµευνίς

συνόµευνος

συνόµνυµι

συνοµολογέω

συνοπλᾶς

συνοράω

συνορθόω

συνορία

συνόρια, τά

συνόριον

συνορίς: πώλων

συνορίς: τελείων

συνουσία

συνουσίασµα

συνουσίασµα, τό
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συνουσιασµός

συνουσίη

σύνοψις

σύνοψις (δηµοσία)

συνπαθέω

συνπαθής

συνπαιδεύω

συνπαραγίγνοµαι

συνπαραµένω

συνπάρειµι

συνπαρίστηµι: συναπαρασταθέντος

σύνπας

συνπάσχω

συνπεριλαµβάνω

σύνπλεγµα

συνπλέω

συνπληρόω

συνπλοκή

συνποδίζω

συνποιέω

συνπολειτευτής

συνπολιτεία

συνπολιτεύοµαι

συνπολίτης

συνπόσιον

συνπότης

συνπραγµατεύοµαι

συνπραγµατεύοµαι (οἱ συνπραγµατευόµενοι Ῥωµαῖοι)

συνπράσσω

συνπρεσβεύω

συνπροεδρεύω

συνπρύτανις

συνπωλητής

συνρήγνυµι

σύνστασις

σύνστεµα νέων

συνστεφανόω

συνστέφω

συνστρατεύοµαι

συνστρατεύω

συνστρεµµατάρχης

συνσχολάζω

συνσχολαστής

συνσώµατος (ἀπελεύθερος)

σύνταγµα

συνταµίας

συντάξεις

σύνταξις

σύνταξις: ἐκτὸς τῆς συντάξεως

σύνταξις: χρονικὴ σ.
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συντάσσω

συντάττω

συντάττω (or -άσσω)

συντείνω

συντειχίζω

σύντεκνος

συντέκτων

συντέλεια

συντελεστής

συντελέω

συντελέω ἀγῶνα

συντελέω διαδροµήν

συντελέω θυσίαν

συντελέω/εοµαι

συντέληα

συντελής

συντελώνης

συντέµνω

συντεχνία

συντεχνία τῶν ὑδραλετῶν

συντηρέω

συντηρέω: συντήρησον ἀγήρατον κεχαριτωµένην

συντίθεµαι

συντίθηµι

συντίθηµι σύνβολα

συντίθηµι: ἐπὶ τοῖσδε συνέθεντο

συντίθηµι: καθώς κα συνθιώµεθα

συντίθηµι/συντίθεµαι

συντοµή

σύντοµος

συντόµως

συντοµώτατος: ὁδός

συντρέφοµαι

συντρέφω

συντρέχω

συντρίβω

συντροφία

συντροφίη

σύντροφος

σύντροφος (σύµτροφος)

συντρυπάω

συντυγχάνω

συντυνχάνω

συνυπηρετέω

συνυπολαµβάνω

συνυπουργέω

συνυφαίνω

συνφαίνω

συνφερόντως

συνφέρω
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συνφιλοδοξέω

συνφιλοτιµέοµαι

συνφοιτητής

συνφορά

συνφορά (ἄωρος)

σύνφορος

συνφροντίζω

σύνφρουρος

συνφύ(ν)ω

συνφύλαξ

συνφυλάσσω

συνφυλάττω

σύνφυτος

συνφωνέω

σύνφωνον

σύνφωνος

σύνφωνος: σ. λόγος

συνχαίροµαι

συνχέω

συνχουρέω

συνχράοµαι

συνχωρέω

συνχωρέω συνχωρῆσαι τόπον

συνχώρηµα

συνχώρησις

σύνψαφος

συνωµοσία

συνωνέοµαι

συνωρίς

συνωρίς (προσδροµή σ.)

συνωρίς (πωλῶν, τελείων)

συνωρίς (σ. πωλική)

συνωρίς (τελεία)

συνωρίς ἀδηφάγος

συνωρίς πωλική

συνωρὶς πωλικός

συνωρίς τέλεια

συνωρίς: πωλική

Συριάρχης

σύριγξ

σῦριγξ

συρίζω

συρινγοποιός

συριστής

συρµαία

σύροµαι

συροποιός

σύροπος

συρροά

συρροή
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σύρροια

σύρτης

συρτός

σύρτος

σύρω

σῦς

σύσκηνος

συσκοτέω

συσσειτέω

συσσίτιον

συσσίτιον, τό

σύσσιτοι, οἱ

σύσσιτος

σύσταµα τῶν πρεσβύτεροι, οἱ

σύσταµα τῶν πρεσβυτέρων

σύσταµα, τό

συστάς

σύστασις

συστατικός

σύστεµα, τό (Ἀρτεµεισιακὸν µέγαλον--τῶν γναφέων)

συστέφοµαι

συστέφω

σύστηµα

σύστηµα (τὸ κοινὸν--τῶν νεῶν)

σύστηµα γεραιῶν

σύστηµα, τό

σύστηµα: γεροντικόν

σύστηµα: τῶν γεραιῶν

συστραταγός

συστρατεύω

σύστρεµµα

συστρεµµατάρχης

σύστρωµα

συσφραγίζω

συσχολάζω

συχνός

σφαγεῖον

σφαγίς

σφάζω

σφάζω (ἐσφάγη)

σφαῖρα

σφαιρεύς

σφαιρίον

σφαιρίσµα

σφαίρισµα

σφαιριστήριον

σφαιριστής

σφαιρίστρα

σφαιροειδής

σφαιροµαχία
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σφαιρωτήρ

σφαλερός

σφαλερῶς

σφᾶλλος

σφάλµα

σφαλός

σφάττω

σφεκλαράριος

σφεκλαρᾶς

σφέλας

σφέλας, τό

σφελίσκος

σφενδονάω

σφενδόνη

σφήκιον

σφηκίσκος

σφήκισον?

σφηκλάριος

σφήν

σφηνίσκος

σφήξ

σφηροπέκτης (= σφαιροπαίκτης)

σφίγξις

σφόδρα

σφοδρός

σφόνδυλος

σφραγίδιον

σφραγίζοµαι

σφραγίζω

σφραγίζω/σφραγίζοµαι

σφραγίς

σφραγίς (δαµοσία)

σφραγίς (δηµοσία)

σφραγίς δαµοσία

σφραγίς: σ. Θεοῦ

σφυγµώδης: υἱς σ.

σφῦρα

σφυρήλατος (ἀνδριάς)

σφυρίδιον

σφυρόν

σχεδιάζω

σχεδιοναύτης

σχεδόν

σχῆµα

σχῆµα (τὸ τῆς πορφύρας)

σχῆµα: ἄριστον

σχίζα

σχῖνος

σχίον

σχίον (ἰσχίον)
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σχιστή (ὁδός)

σχιστός

σχίων (= ἰσχίων) in fine

σχοῖµος

σχοινιά

σχοινιαία

σχοινιαῖος

σχοινίον

σχοίνισµα

σχοῖνος

σχολάζω

σχολάριος

σχολάρχης

σχολαστικός

σχολή

σχολή (γεντιλίων ἰωνιόρων)

σχύις

σῴζω

σῴζω (σοσθίς)

σῴζω σώζου

σῴζω/οµαι

σώιζω

σῶιος

Σωκρατεῖον

Σωκράτης

σωλάριον

σωλήν

σωλήν τρίστιχος ὀστρακινὸς παλαιστιαῖος

σωληνοκέντης

σωληνοποιός

σῶµα

σῶµα (γύναιον)

σῶµα (ἐλεύθερον)

σῶµα (ἴδιον)

σῶµα (ἱκετικόν)

σῶµα (πολιτικόν)

σῶµα (τριῶν σωµάτων σιτηρέσιον)

σῶµα slave

σῶµα ἀνδρεῖον

σῶµα ἀτέλεια τοῦ --

σῶµα γυναικεῖον

σῶµα δούλειον

σῶµα δραπετικόν

σῶµα ἐλεύθερον

σῶµα ἰδιωτικὰ καὶ δηµόσια

σῶµα σώµατος καταγράφ(ε)ιον

σῶµα: ἀτελὴς τοῦ σώµατος

σῶµα: γυναικεῖον

σῶµα: σώµατα κτητικά

σωµάτ(ε)ιον(1)
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σώµατα, τά

σώµατα, τά (ἱερά)

σωµατέµπορος

σωµατέµπορος/σωµατένπορος

σωµατένπορος

σωµατικός

σωµατικός (κακοπαθία (or φιλοπονία)

σωµατικός (κακοπαθία (or φιλοπονία))

σωµάτιον

σωµατοθήκη

σωµατοποέω

σωµατοποιέω

σωµατοφύλαξ

σῷος

σώρακος

σωρηδά

σωροβόλιον

σωρός

σώς

σῶς

σῶς: τὸ ἀρχαῖον σῶιον ἀεὶ τὸν ἅπαντα χρόνον

Σωσιάδης

Σωσίας

σωσίοικος

σωσίπολις

Σώστρατος

σώτειρα

σωτήρ

Σωτηρ (royal title)

σωτήρ (ὁ ἴδιος--καὶ κτίστης)

σωτήρ (σ. τοῦ κόσµου)

σωτήρ (τῆς πόλεως)

σωτήρ and πάτρων

σωτήρ καὶ εὐεργέτης

σωτὴρ καὶ εὐεργέτης τῆς οἰκουµένη

σωτήρ καὶ κτίστης

σωτὴρ καὶ κτίστης

σωτήρ καὶ κτίστης τῆς οἰκουµένης

σωτὴρ καὶ κτίστης τῆς οἰκουµένης

σωτήρ κοινοὶ σωτῆρες καὶ εὐεργέται

σωτήρ σωτὴρ καὶ εὐεργέτης

σωτήρ σωτὴρ τῆς οἰκουµένης

σωτήρ τᾶς πόλιος

σωτήρ τῆς Ἀσίας

σωτήρ τῆς οἰκουµένης

σωτήρ τῆς πόλεως

σωτήρ τοῦ κόσµου

σωτήρ: ἀκατάστατος

σωτήρ: ὁ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς τοῦ ἀνθρώπων γένους 
δεσπότης καὶ σ.
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σωτήρ: σωτὴρ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν πέριξ ἐπαρχειῶν

σωτήρ: τῆς ἐπαρχήας

σωτήρ: τῆς πόλεως

Σωτήρεια, Ἀσκληπίεια Πύθια

σωτῆρι τῆς οἰκουµένη

σωτηρία

σωτηρία (εἰς--)

σωτηρία (σοσθίς)

σωτηρία (τῆς πόλεως)

σωτηρία εἰς φυλακὰν καὶ σωτηρίαν τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας

σωτηρία ἐπὶ σωτηρίᾳ

σωτηρία σωτηρία τῆς χώρας

σωτηρία ὑπὲρ ὑγιείας, σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

σωτηρία, ἡ

σωτηρία, ἡ (κοινή)

Σωτήρια, τά

Σωτήρια, τά (ἐν Δελφοῖς)

Σωτήρια, τά (Καπετώλια)

σωτηρία: ἐπὶ σωτηρίᾳ

σωτηρία: ὑπὲρ σωτηρίας

σωτηρία: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας

σωτηρία: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

σωτήριος

σωτηριώδης: θία καὶ σ. διατύπωσις

σωτός

σωφηρα

σωφρονέστατα

σωφρονέω

σωφρονίζω

σωφρονικώτερος

σωφρονιστής

σωφρόνως

σωφροσύνα

σωφροσύνη

σωφροσύνη (Λακωνική)

σωφροσύνη: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ σ.

σωφροσύνη: µεγέθους σωφροσύνης ἕνεκεν

σώφρων

σώφρων: ἔρως

σώφρων: καὶ φίλανδρος

σωφρώνως

τ ρίπους

τ(ε)ιµάω

τ(ε)ιµή

τ(ε)ιµή (εἰσφέρω)

τ(ε)ιµή ἀγορανοµικαί, βουλευτικαί

τ(ε)ιµή αἱ Εὐδώρου τοῦ τρὶς γεγυµνασιαρχηκότος τιµαί

τ(ε)ιµή ἀνίστηµι

τ(ε)ιµή βουλευτική

τ(ε)ιµή καθεστηκυῖα
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τ(ε)ιµή κάλλισται καὶ µέγισται

τ(ε)ιµή νόµιµος

τ(ε)ιµητός

τ(ε)ίµια, τά

τ(ε)ίµιος

Τ(ίτος)

τὰ ἄριστα

τὰ ἐν Συρίᾳ πρᾶγµα

τὰ ἴδιος

τὰ κοινὰ τῆς πόλεως πρᾶγµα

Τὰ µεγάλα Πύθια, τά

Τὰ µεγάλα Πύθια, τά Μαριάνεια

τὰ πρᾶγµα

τὰ πρᾶγµα τῆς πόλεως

τὰ πρᾶγµα τῶν Ῥωµαίων

ταβέρνα

ταβερνάριος

ταβέρνιον

τάβλα

ταβλάρ(ε)ιος

ταβλάριος

ταβλίον

ταβουλάριος

ταγά

ταγά, ἡ

ταγεία

ταγεύω

ταγή

τάγµα

τάγµα (βουλευτικόν)

τάγµα (πρῶτον)

τάγµα τῆς γερουσίας

τάγµα: βουλευτικὸν τ.

ταγός

ταγός: βουλευτικόν

ταγωνάτας

ταγωνάτης

ταιµῖον

ταινία

ταινίδιον

ταινίον

ταινιόω

Τακίτειος (ἀγὼν -- Μητροπολείτιος)

Τακίτιος (--Μητροπολείτιος Περγαίων Καισάρεια)

τάκτης

τακτικός

τακτικός διδάσκαλος τῶν τακτικῶν

τακτός

ταλαεργός

ταλαιπόρος
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ταλαίπωρος

ταλαίφρων

ταλαµών

τάλαντα

ταλαντάρχης (δι᾽ ὅπλων)

ταλάντατος

ταλαντειαῖος (ἀγών)

ταλαντεύω

ταλαντεύω (ἐτάλεντο ?, past passive)

ταλαντιαῖος

ταλαντιαῖος (ἀγών)

ταλαντιαῖος ἀγών

ταλαντιαῖος: ἀγών

τάλαντον

τάλαντον (σικελικόν)

τάλαντον: Ἀττικόν

τάλαντον: Ἠγινήον

τάλαντον: χρύσεια τάλαντα

ταλαροπλόκος

τάλαρος

τάλας

ταλασιουργός

τᾶλις

ταµ(ε)ῖον

ταµ(ε)ῖον, τό

ταµ(ε)ῖον, τό (ἱερώτατον)

ταµ(ε)ῖον: ἱερώτατον

ταµ(ι)(ε)ῖον

ταµ(ι)εῖον

ταµ(ι)εῖον (θεῖον)

ταµ(ι)εῖον (ἱερώτατον)

ταµεῖον

ταµεῖον (βασιλικόν)

ταµεῖον (ἱερώτατον)

ταµεῖον (σιτωνικὸν--)

ταµεῖον βασιλικόν

ταµεῖον ἱερόν

ταµεῖον ἱερώτατον

ταµεῖον κυριακόν

ταµεῖον: ἐν τῷ γερουσίας ταµείῳ

ταµεῖον: ἱερότατον

ταµεῖον: ἱερώτατον

ταµεῖον: τὸν τοῦ κυρίου Καίσαρος

ταµι(ε)ῖον

ταµιακόν

ταµιακός

ταµίας

ταµίας (καὶ ἀντιστράτηγος)

ταµίας (καὶ ἀντιστροταγός Πόντω καὶ Βειθυνίας)

ταµίας (κανδιδᾶτος)
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ταµίας (τοῦ δήµου)

ταµίας (τῶν στρατιωτικῶν)

ταµίας ἐπὶ τῆς διοικήσεως

ταµίας καὶ ἀντιστράτηγος

ταµίας Καῖσαρ

ταµίας Καίσαρος

ταµίας κοινὸς ταµίας

ταµίας ὁ τῶν στρατιωτικῶν

ταµίας Ῥωµαίων

ταµίας τῆς Ἀσίας

ταµίας τοῦ δήµου

ταµίας τῶν ἄλλων θεῶν

ταµίας τῶν στρατιωτικῶν

ταµίας: αὐτοκράτορος

ταµίας: βουλῆς

ταµίας: νέων

ταµίας: Παναθηναίων

ταµίας: Ῥωµαίων

ταµίας: στρατιωτικῶν

ταµίας: ταµίαι οἱ Διοδωρεῖοι

ταµίας: τῆς θεο̑

ταµίας: τῶν πρυτάνεων

ταµίας: τῶν σιτωνικῶν

ταµίας: τῶν στρατιωτικῶν

ταµιεία

ταµιεῖον

ταµιευτικὴ ἀρχή

ταµιευτικός

ταµιεύω

ταµίης

ταµίης (λόγων)

ταµῖον

τᾶµον

τανηλαγής

τανύστροφος

τανυσχίζω

τανύω

ταξαηνα

ταξαηνα: κασαπανα τ.

ταξεώτης

ταξιαρχέω

τάξις

τάξις (βίου)

τάξις (ἐξακτορική)

τάξις (ἡ πρωτεύουσα)

τάξις (ἱππική)

τάξις (Κυντιλιανή)

τάξις (πρώτη)

τάξις λείπω τὰν τάξιν

τάξις: ἔξω τ.
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ταπ(ε)ινός

ταπεινός

ταπεινόω

ταπείνωσις

τάπης

ταπιτάριος

τάπος (= τάφος)

τάραγµα

ταραντινῖνος

ταραντῖνον

ταραντῖνος

τάραξις

ταραχή

τάραχος

τάραχος Ἰουδαϊκός

τάρβος

ταρείχιον

ταρειχοπώλης

ταρικ--

ταριχευτής

ταριχοπώλης

ταριχοπώλιον

τάριχος

ταρρός

ταρσιή

ταρσικάριος

ταρσός

ταρταµόριον

ταρτηµόριον

ταρχύω

τάσσοµαι

τάσσοµαι (τεταγµένος παρὰ βασιλεῖ)

τάσσοµαι (τεταγµένος ὑπὸ βασιλέα)

τάσσοµαι ὑπὸ τὴν βασιλεία

τασσόµενοι, οἱ

τάσσω

τάσσω (οἱ κατ’ ἐνιαυτὸν τασσόµενοι βραβευταὶ καὶ ταµίαι)

τάσσω emma

τάσσω οἱ ἐπὶ τῶν πραγµάτων τασσόµενοι

τάσσω οἱ τεταγµένοι ἐπὶ/ἐν τῆι ἄκραι

τάσσω: τεταγµένος ἐπὶ τῆς πόλεως

τάσσω: τεταγµένος ἐπὶ τῶν πραγµάτων

τάσσω/οµαι

τάσσω/οµαι (ταγέντες)

τάσσω/οµαι (ὑπὸ τὴν βασιλείαν)

τάσσω/οµαι τασσόµενος

τάσσω/οµαι τεταγµένος

τάσσω/οµαι τεταγµένος (ἐς πορεῖον τ.)

Τατιανεῖα, τά (Λυσιµάχεια)

τάττοµαι
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τάττω

τάττω τεταγµένος

τάττω: τεταγµένοι τῶν πολιτῶν

Ταύρεα, τά

ταυρεινᾶς

ταυροθηρία

ταυροκαθάπτης

ταυροκαθάψια, τά

ταυροµαχία

Ταυροπόλια, τά

ταῦρος

ταυροφόρος (τετρᾶχµον)

ταυρωτρόφος

ταῦτα

ταῦτα (‘this [is life]’)

ταῦτα ό βίος ταῦτα

ταῦτα ταῦτα τὸ τέλος

ταῦτα: ὁ βίος

ταῦτα: τ. γάρ

ταφά

ταφάϊος

ταφεῖον

ταφεών

ταφή

ταφή (δηµοσία)

ταφή δηµοσία

ταφή: δηµοσία

ταφή: ἐν πόλει

ταφιά

ταφικόν

τάφιον

ταφοδούλη

ταφόδουλος

τάφος

τάφος (θάφος)

τάφος (προγονικός)

τάφος (τάπος)

τάφος µένω τῷ τάφῳ

τάφος πατρῷος

τάφος προγονικός

τάφος τυχοῦσα τάφου

τάφος: κρεµαστήριος

τάφος: µνηµήϊος

τάφος: τάφον ἔσπειρεν

τάφος: ψυχρός

ταφόω

τάφρος

τάχα

τάχειον

ταχέως
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ταχινός

τάχιον

τάχιστα

τάχιστα (ὡς τάχιστα)

τάχιστος

τάχιστος: ταχίστη ἐπιµέλεια

τάχος

τάχος: ἐν τάχει

ταχύ

Τάχυλλος

ταχύνω

ταχύποτµος

ταχύς

ταχύς (τάχειον)

ταχύς ἤδη ἤδη ταχὺ ταχύ

τε

τέγασις

τεγίδιον

τέγος

τέγος, τό

τέθµιον

τεθµός

τεθµός (= θεσµός)

τεθµοφούλαξ

τεθµοφύλαξ

τεθρα(µ)µένη, ἡ

τεθρα(µ)µένος, ὁ

τεθρα(µ)µένος, ὁ (τὰ τεθραµµένα)

τεθραµµένα, τά

τεθραµµένη

τεθραµµένος, ὁ

τέθριππον

τέθριππον: ἐπὶ λεύκῳ ἅρµατι τεθρίππῳ

τέθριππος

τέθριππος (ζεῦγος)

τειαριφόρος

Τειµ---

τειµά

τείµαµα

τειµάοµαι

τειµάω

τειµάω: εὐεργεσίας τειµήσαντες

τειµευτητικός

τειµευτητικός (νόµος)

τειµή

τειµή ἁπλῆ

τειµή καλλίστη

τειµή µέγισται

τειµή: τειµῆς χάριν

τειµήεις
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τείµηµα ἀπὸ τειµήµατος

τείµηµα ἐπὶ ἡµίσει τῷ τειµήµατι

τείµησις

τειµητής

τειµητικός

τείµια, τά

τειµίζω

τείµιος

τείµιος: τείµιον κτῆµα

τειµωρία

τείνοµαι

τεῖρος

τείρω

Τεισαµενός

τείχη

τείχη µακρά

τειχίζω

τειχίον

τείχιον, τό

τείχισις

τειχισµός

τειχοπο(ι)έω

τειχοποΐα

τειχοποῖαι, οἱ

τειχοποίας

τειχοποιεία

τειχοποίης

τειχοποϊκά

τειχοποιός

τεῖχος

τεῖχος, τό

τεῖχος: δαµόσιος τειχέων

τεῖχος: ἔξω τείχους ἔξειµι

τεκµαίροµαι

τεκµαίρω

τεκµήριον

τεκµηριόω

τέκµωρ

τέκνα τέκνοις

τέκνα τέκνων

τεκνίον

τέκνον

τέκνον (ἀδελφῆς τ.)

τέκνον (διὰ τέκνα τέκνων)

τέκνον ἅµα συµβίωι καὶ τέκνοις

τέκνον ἅµα τέκνοις

τέκνον ἅµα τέκνοις καὶ συµβίωι

τέκνον γνήσιον

τέκνον δίκαιον τέκνων

τέκνον µετὰ τέκνων
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τέκνον πόλεως

τέκνον τέκνα τέκνων

τέκνον τέκνων γένεσις

τέκνον τέκνων ὄνησις

τέκνον τέκνων τέκνα

τέκνον τριῶν τέκνων δίκη

τέκνον υἱοῦ τέκνα

τέκνον: γλυκύτατον

τέκνον: ἴδιον

τέκνον: καλόν

τέκνον: µετὰ τῶν τέκνων

τέκνον: σὺν τοῖς τέκνοις

τέκνον: τὰ ἐξ ἐκείνης ἐσόµενα τέκνα

τέκνον: τῶν τέκνων

τέκνον: φείδοµαι ὁράσεως τέκνων βδαλλόντων

τέκνος

τέκνος (sic)

τεκνοτροφέω

τεκνοτρόφος

τεκνοφόρος (ἀργύριον)

τεκνόω

τεκνόω (τὰ τετικνωµένα)

τεκνόω: τεκνῶσα τοκάς

τέκνων

τέκνων τέκνοις

τέκος

τέκος: ἁδύ

τεκοῦσα

τεκοῦσα, ἡ

τεκταίνοµαι

τεκτονεῖον

τεκτονικός

τεκτονικός (πέλεκυς)

τεκτοσύνη

τέκτων

τέκτων (ἔπαρχος τεκτόνων ═ praefectus fabrum)

τέκτων (συντεχνία τῶν--)

τέλ(ε)ιος

τελ(ε)ιόω

τελ(ε)ιόω (τὸ ψήφισµα)

τελ(ε)ίω

τελαµών

τέλε(ι)ος

τέλε(ι)ος (ὰλιαία)

τελέθω

τέλει, ἐν

τελείη µνήµη

τελειόοµαι

τέλειος

τέλειος (ἀνήρ)
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τέλειος (ἀρετή)

τέλειος (ἅρµα)

τέλειος (ἵππος)

τέλειος (κέλης)

τέλειος (συνωρίς)

τέλειος (τέλεος)

τέλειος ἀνδριάς

τέλειος ἅρµα

τέλειος ἅρµα τέλειον

τέλειος αὐλός

τέλειος εἰκών

τέλειος ἐκκλησία

τέλειος κέλης

τέλειος µνήµη τελείη

τέλειος παῖς

τέλειος περιοδονείκης

τέλειος περίοδος

τέλειος περίοδος, περιοδονίκης

τέλειος συνωρὶς τελεία

τέλειος τελείως

τέλειος: κέλης

τέλειος: κέλης τελείων

τέλειος: συνορὶς τελείων

τελειότατος

τελειόω

τελειόω ἀνήρ τετεληωµένος εἰς ἀρετὴν

τελειόω ἐτελειώθη

τελειόω ἐτελιώθη

τελειόω τελειωθείσα

τελειόω/οµαι

τελειόω/οµια

τελεόοµαι (ἐτελεώθη)

τέλεος

τέλεος (τελεώτατος)

τελεόω

Τελεσ---

Τελεσι---

τέλεσµα

τελεσσίγονος

τελεστήριον

τελεσφορία

τελεσφορία: ὑπὲρ τελεσφορίας τῶν καρπῶν

τελευµέναι, αἱ

τελευταῖος

τελευτάω

τελευτάω ἐν (τῶι) πολέµωι

τελευτάω: ἐν τῶι πολέµωι

τελευτέω

τελευτή

τελεύω
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τελέω

τελέω (τελουµένων ἀγαθῶν)

τελέω ἀρχήν

τελέω ἔτη

τελέω: πρεσβείας

τελέω/οµαι

τελέω/τελέοµαι

τελέω/τελέοµαι πρεσβείαν

τελέως

τελεώτατος

τέλη

τέλη, τά

τέλη, τά (έγκύκλια)

τέλη, τά (τὰ τέλεα)

τέλη, τά: οἱ ἐν τέλει

τέληος

τεληόω

τελιόω

τελίσκω

τέλµα

τέλοµαι

τέλος

τέλος ((τοῦ) βίου τοῦτο)

τέλος (διπλοῦν)

τέλος (Δωρικόν, Λοκρικόν, Στρατικόν)

τέλος (τοῦτο τέλος βιότου)

τέλος ἰνδικτιῶνος

τέλος λαγχάνω

τέλος, τό

τέλος, τό βλέπε τό

τέλος, τό ἐλευθερικόν

τέλος, τό ἐννόµιον

τέλος, τό ταῦτα τὸ --

τέλος: βασιλικὰ τέλη

τέλος: βίοιο

τέλος: ἐπικεφάλαιον

τέλος: ἴδιον θανάτου

τέλος: κοινὸν βιότου τ.

τέλος: λιθοτοµίας

τέλος: οὐκέτι οὐδέν

τέλος: τ. ἔχοντες

τελων(ε)ῖον

τελωνεία

τελωνεία, ἡ

τελωνεῖον

τελωνέω

τελώνης

τελωνικός

τεµενίζω

τεµενικός
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τέµενος

τέµενος: ἐν τεµένει

τέµενος: ὅρος

τέµνω

τέµνω (καὶ καίειν)

τέµνω ἀµπέλους

τέµνω ὅρκιον

τέµνω τµηθεὶς ἠΰτε βότρυς

τέµπεα

τένπλον, τό

τένων

τερατολογία

Τερέντιος

τέρµα

τέρµα βιότου

τερµάζω

τερµαστήρ/τερµαστής

τερµάστης

τερµονίζω

τερµονισµός

τέρµων

τερπνός

τερπνός: µεῖµος

τερπνός: τερπνότερος

τερπνότερος

τέρποµαι

τέρπου

τέρπου (δώροις χρυσῆς Ἀφροδείτης)

τέρπω

τέρπω/τέρποµαι

τερτάτος

τέρτατος

τερύτατος

τερψίµβροτος

τέρψις

τεσαράριος

τεσσαρακοστή

τεσσαρακοστόν, τὸ µέρος

τέσσαρες

τεσσερακοστή

τεσσερακοστή, ἡ

τεσσεράριος

τεσσεράρις

τεσσός

τεταγµένος

τεταγµένος (ἐπί)

τεταγµένος, ὁ (ἐν Παλµύροις)

τεταρταῖος

τεταρτεύς

τετάρτη
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τετάρτη, ἡ

τεταρτηµόριον

τεταρτηµόριον (Πτολεµαϊκόν)

τεταρτηµορίς

τετάρτι(ον)

τετάρτιον

τεταρτοµόριον

τέταρτον

τέταρτον, τό

τέταρτος

τέταρτος (fourth winner)

τέταρτος: τέταρτον

τεταρτώνης

τετελειωµένος εἰς ἀρετή

τετραβάµων: τετραβάµων ἁγίη αἴξ

τετραβήµων

τετράγωνον

τετράγωνος

τετράγωνος, ἡ

τετράδαρχος

τετράδειον

τετραδιστής

τετραδραχµιαῖον

τετράδραχµον

τετράετα τά

τετραετηρικός

τετραετηρίς

τετραετῃρίς

τετραετία

τετραίνω

τετρακαιδεκασταῖον

τετράκαινος

τετρακεράτιον

τετρακιόνιον

τετράκις

τετρακοµία

τετρακόσιοι

τετρακόσιοι, οἱ

τετρακωµία

τετράλειτρον

τετραλέος

τετράλιτρον

τετράµηνος

τετράµηνος (ἡ δευτέρα)

τετράµηνος (ἡ τρίτη)

τετράµηνος: πρώτη τ.

τετραµναί

τετραπάλαστος

τετράπεδος λίθος

τετράπηχυς
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τετραπλός

τετράποδον

τετράπολις

τετράπος

τετράπους

τετράπυλον

τετράπυλον (λίθινον)

τετραπυργία

τετράπωλον

τετράρχης

τετράρχης τεύχω

τέτραρχος

τέτραρχος (Θεσσαλῶν)

τέτραρχος: τῶν Θεσσαλῶν

τετράς

τετράς: συνήθεια τῆς τετράδος

τετραστάσιον

τετράστοον

τετράστυλον

τετράστῳον

τετράτος

τετραχάλκιον

τετρᾶχµα

τέτραχµα

τετρᾶχµον

τετρᾶχµον (Ἀντιγόνειον)

τετρᾶχµον (καινὰ ταυροφόρα)

τετρᾶχµον Ἀντιγόνειον

τέτραχµον τέτραχµα κισσοφόρα

τετραχορδ--

τετράχρυσος

τετρήρης (ποτάµιος)

τετρόβελον

τετρούνκιον

τεῦχος

τεῦχος (δηµόσιον)

τεῦχος (τὸ δηµόσιον)

τεῦχος δηµόσιον

τεύχω

τεῦχω

τεύχω: βρέτας

τέφρα

τεχν(ε)ίτης

τεχν(ε)ίτης (χρυσοχόος)

τέχνα

τέχνα ἰατρικά

τέχνα: µουσικὰ τ.

τεχνάοµαι

τεχνάρχης

τέχνασµα
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τεχ̣ν̣ε-

τεχνειτάρχης

τεχνείτης

τεχνείτης: ἀπὸ παρθενείας τεχνίτης

τέχνη

τέχνη (all ἰατρική)

τέχνη (ἀγοραία)

τέχνη (γραµµατική)

τέχνη (γραφική)

τέχνη (κουρική)

τέχνη (λατοµική)

τέχνη (µακελλαρίων)

τέχνη (σακκοφόρων)

τέχνη (τ. βαφέων)

τέχνη (τ. ψειλωτῶν)

τέχνη (Φιδιακή)

τέχνη ἀγοραία

τέχνη γραµµατική

τέχνη Δαιδάλου τέχνη

τέχνη ἐκ τῶν τῆς τέχνης

τέχνη ἰατρική

τέχνη ἰδία

τέχνη κουρική

τέχνη κωµική

τέχνη λαοδόµος

τέχνη µεγίστη

τέχνη µουσική

τέχνη οὐδὲ τέχνῃ οὐδὲ µηχανῇ

τέχνη πλαστική

τέχνη σκυτική

τέχνη τέχνη τῶν πορφυραβάφων

τέχνη τῶν βαφέων

τέχνη τῶν γναφέων

τέχνη: ἀπὸ τῆς τέχνης

τέχνη: βροτεία

τέχνη: ἰατρική

τέχνη: πολύεργος

τεχνήεις

τεχνήµων

τεχνῖται (ἱερονεῖκαι στεφανεῖται)

τεχνῖται, οἱ

τεχνῖται, οἱ Dionysian

τεχνῖται, οἱ ἡ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον --

τεχνῖται, οἱ ἱερον(ε)ῖκαι

τεχνῖται, οἱ οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας

τεχνῖται, οἱ τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον --

τεχνίτης

τεχνίτης (Dionysiac)

τεχνίτης (κοινὸν τῶν περὶ τὸν Ἀπόλλωνα κτλ. τεχνιτῶν)

τεχνίτης (κοινὸν τῶν--)
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τεχνίτης (περὶ τὸν Διόνυσον)

τεχνίτης (σύνοδος)

τεχνίτης (συντελοῦντες εἰς Ἑλικῶνα)

τεχνίτης (τεχνείτης)

τεχνίτης (τεχνείτης) (τῶν θείων ἀγαλµάτων)

τεχνίτης κοινὸν τῶν ἐν Ἰσθµῷ καὶ Νεµέᾳ τεχνιτῶν

τεχνίτης κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν

τεχνίτης κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐπ᾽ Ἰωνίας καὶ 
Ἑλλησπόντου καὶ τῶν περὶ τὸν καθηγεµόνα Διόνυσον

τεχνίτης οἱ περὶ τὴν Ἱλαρὰν Ἀφροδίτην τεχνῖται

τεχνίτης οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται

τεχνίτης σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον καὶ Παφίην Ἀφροδίτην 
τεχνιτῶν

τεχνίτης σύνοδος τῶν τεχνειτῶν ἱερονεικῶν καὶ στεφανειτῶν

τεχνίτης: κοινὸν τῶν τ.

τεχνίτης: κοινὸν τῶν τεχνιτῶν

τεχνίτης: οἱ ἐν Ἀθήναις

τεχνίτης: σύνοδος τοπικὴ τῶν τεχνιτῶν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον

τεχνοδωτίς

τεχνουστέω

τεχνόω

τζουλούκων

τῇ αὐτῇ ἡµέρα

τηβεννοφόρος

τηγανίζω

τήγνυµι

τηθ(ε)ίς

τήθα

τήθη

τηθίς

τηθίς (τειθείς)

τήκω

τηλεθάω

τηλέθοος

τηλεκλειτός

τηλεσκόπος

τηλεσφορία: περὶ καρπῶν τ.

τήλη

τηλικοῦτος

τῆλις

τηλόθεν

τηλόθι

τηλοῦ

τηλύγετος

τηλύγετος νεόνυµφος

τηλύγετος: υἱός

τῆµος

τηρέω

τηρέω τοὺς νόµους

τήρησις

τηρητής
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τῆς διηνεκοῦ εὐνοίας καὶ ὁµονοίας χάριν

τῆς διηνεκοῦς εὐνοίας χάριν

τῆς ἐν Γόρτυνι Ῥωµαίων κατοικίης προστάτης

τῆς οἰκουµένη δεσπότης

τῆς πόλις στρατηγοί

τητινός

τί (῾because᾽)

τί(τ)θη

τιάρα

Τιβέριος

Τιβέριος, Τιβ. Κλαύδ. Ἀντωνεῖνος

τίγρις

τίθηµι

τίθηµι (ἆθλον)

τίθηµι (ἄλιµµα)

τιθήµι (Βασίλεια)

τίθηµι (λόγον)

τίθηµι (ὅρον)

τίθηµι (πλάκα)

τίθηµι (τ. πρόστιµον)

τίθηµι ἀγῶνα

τίθηµι ἀγῶνας

τίθηµι ἆθλα

τίθηµι ἆθλον

τίθηµι βάθρον

τίθηµι δηνάρια

τίθηµι διαθήκην

τίθηµι εἴ τις ἕτερος θήσει

τίθηµι ἐπαράν

τίθηµι νόµον

τίθηµι νόµους

τίθηµι ὃν ἔθεκεν/ἔθηκεν

τίθηµι σηµείωσιν

τίθηµι: διαθήκην

τίθηµι: εἰς τὸ ἱερώτατον ταµεῖον

τίθηµι: Λητῷα τὰ τιθέµενα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Λυκίων

τίθηµι: ὅπλα ἐναντία τίθεµαι

τίθηµι: ὅρκον

τίθηµι: σκεῦος

τίθηµι: τὰ τιθέµενα Ῥωµαῖα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Λυκίων

τίθηµι: τὴν ὠνὴν εἰς τὰς ἀνκάλας τῆς θεοῦ

τιθηνέω

τιθήνη

τιθήνη, ἡ

τιθηνήτειρα

τιθηνός

τίκτω

τίκτω (τεκουσ-)

τίκτω ἡ τεκοῦσα

τίκτω τεκοῦσα
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τίκτω χαῖρε τεκοῦσα

τίκτω: τεκούσα

τίλλα

τῖλος

Τιµ---

τίµ(ε)ιος

τίµ(ε)ιος (τιµειώτατος)

τιµά

τιµά (τειµά)

τιµά µαρµάριναι

τιµά µέγισται

τιµαί, µέγισται

τιµαιρεσία

τίµαµα

τιµάοµαι

τιµάοχος

τιµασία

τιµατής

τιµατός (τειµατός)

τιµαχεῖον

τιµάχος

τιµάω

τιµάω /τιµάοµαι

τιµάω τετιµηµένος ταῖς ιζʹ τιµαῖς

τιµάω τιµώµενοι, οἱ

τιµάω/οµαι

τιµάω/οµαι (ἐγένετο τετειµηµένη πρὸς τὸν Θεὸν ἐµοῦ)

τιµάω/τειµάω

τιµάω/τιµάοµαι

τιµή

τίµη

τιµή (ἀγωνοθετικαί)

τιµή (δεύτεραι)

τιµή (καθεστηκυία)

τιµή (καθεστηκυῖα)

τιµή (πρῶται, δεύτεραι, τρίται)

τιµή (πρῶται)

τιµή (τειµή)

τιµή (τειµή) ἀριστέως

τιµή (τειµή) βασιλικαί

τιµή (τειµή) χάριν

τιµή αἱ Περσέως καὶ Ἡρακλέους τιµαί

τιµή ἀνάλωµα τῆς τειµῆς

τιµή ἀνάστασις τῆς τειµῆς

τιµή ἄρχων πάσης τιµῆς

τιµή δεύτεραι τιµαί

τιµή εἰς τειµήν

τιµή κάλλισται

τιµή κατ᾽ ἐνιαυτὸν τιµαί

τιµή κατ᾽ ἔτος τιµαί
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τιµή µέγισται

τιµή µέγισται τιµαί

τιµή πρῶται τιµαί

τιµή τειµαὶ τοῦ σείτου

τιµή τειµαὶ τῶν Σεβαστῶν

τιµή τειµῆς χάριν

τιµή τιµαὶ ἀριστεῖοι

τιµή τιµῆς χάριν

τιµή χάριτας καὶ τιµὰς ἀπονέµειν τὰς καταξίας

τιµή: δεύτεραι τιµαί

τιµή: ἰσόθεοι

τιµή: καταβάλλω

τιµή/τειµή

τιµή/τειµή: ἀπονέµειν τιµάς

τιµή/τειµή: ἄρχων πάσης τιµῆς

τιµή/τειµή: βασιλική

τιµή/τειµή: διηνεκεῖς κατ᾿ ἔτος

τιµή/τειµή: ἰσόθεος

τιµή/τειµή: ἰσολύµπιος

τιµή/τειµή: κατὰ τιµήν

τιµή/τειµή: µείζονες τειµαί

τιµή/τειµή: ὅσιος

τιµή/τειµή: πᾶσαι αἱ µέγισται καὶ κάλλισται τιµαί

τιµή/τειµή: πάτριος

τιµή/τειµή: πρῶται καὶ δεύτεραι τιµαί

τιµή/τειµή: πρῶται? τειµαί

τιµή/τειµή: συναύξω τὰ τειµάς

τιµή/τειµή: τειµῆς χάριν

τιµή/τειµή: τιµῆς ἕνεκεν

τιµή/τειµή: ὑπὲρ πάσης τειµῆς

τιµή/τειµή: ὑπὲρ τιµῆς

τιµή/τειµή: χάριν

τιµήεις

τίµηµα

τίµηµα ἀπὸ τειµήµατος

τίµηµα/τείµηµα

τιµὴν ἔχειν

τίµησις

τιµητεία

τιµητεύω

τιµητεύω: τῆς ἐπαρχείας

τιµητήριον

τιµητής

τιµητής: διὰ βίου

τιµητής: τειµητὴς διὰ βίου

τιµητός (ἀγών)

τιµητός, sc. δίκη

τίµια, τά

τίµια, τά: λοιπὰ τ.

τίµια, τά: τίµια κὴ τὰ φιλάνθρωπα
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τίµιον

τίµιον τίµια, τά

τίµιον, τό

τίµιος

τίµιος τιµιώτατος

τιµιώτατος

τιµο(υ)χέω

Τιµόδηµος

Τιµόθεος

Τιµοκλείδης

τῖµος

τιµουχεῖον

τιµούχιον

τιµοῦχοι

τιµοῦχος

τιµώµενοι (φίλοι)

τιµώµενοι, οἱ

τιµῶµενος

τιµωρέω

τιµωρία

τιµωρός

τιµῶς (sic)

τιµῶχος

τίν(ν)υµι /τίν(ν)υµαι

τιν(ν)ύω

τιννύω

τίνυµι

τίνω

τίνω οὖς

τίπτε

τίρων

τίς (═ ὅστις)

τίς ποτε εἶ

τίς ποτε εἶ (χαῖρε καί συ,--)

τίς: χαῖρε καὶ σὺ τίς ποτ’ εἶ

Τισαµενός

τίσις

τίσις, ἡ

τιταίνω

τιτας

τίτας

τιτευτος

τίτθα

τίτθη

τιτθί(ο)ν

τιτθός

Τιτίνιος

τιτλάρι(ο)ν

τίτλος

τίτουλος
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τιτουτος

τιτυς

τῖχος

τίω

τλάοµαι

τλάω

τλήµων

Τλήσων

τὸ εἰς τὰ ἱερὰ καὶ πόλεως διοίκησιν ἀργύριον

τὸ πᾶν ἔργον

τὸ τελευταῖος

τόγα

τοῖος

τοιοῦτοι ἄνδρες

τοιχίον

τοιχιοποιός

τοιχογράφος

τοῖχος

τοκετός

τοκεύς

τοκεών

τοκή: τεκνῶσα τοκάς

τοκίζοµαι

τοκίζω

τόκιον

τόκος

τόκος (ἔκτος)

τόκος (ἕκτος)

τόκος (ἐλαφρύς)

τόκος (τετραδραχµιαῖος)

τόκος (τόκων δεκάτων)

τόκος: ἀπὸ τόκων

τόκος: ἐκ τῶν τόκων

τόκος: ὀκτασσαριαῖος

τοκοφορέω

τοκσσοϜόργος

τολάριον

τολιαρχέω

τολίαρχος

τολλίαρχος

τόλµα

τολµάω

τολµέω

τόλµη

τολµηρός

τολµηρότερος

τολυπεύω

τοµά

τοµαῖον

τοµή
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τόµος

τὀµπυλίοις (sic)

τὸν πάντα χρόνος

τόνος

τόξευµα

τοξεύω

τόξον

τοξοσύνη

Τοξότης

τοξότης

τοπάζιον

τοπάζω

τοπαρχέω

τοπάρχης

τοπαρχία

τοπάρχος

τόπαρχος

τοπεῖον

τόπι(ο)ν

τοπιάρις

τοπικός

τοπικός (δικαστήριον)

τοπικός: σύνοδος τοπική

τοπικός: σύνοδος τοπικὴ τῶν τεχνιτῶν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον

τόπιον

τοπογράφος

τόποι

τόπος

τόπος (δηµόσιος)

τόπος (ἐπὶ τοῦ τόπου)

τόπος (ἐπιµελητὴς τοῦ--, κύριος τοῦ--)

τόπος (ἐπιστάτης τοῦ--)

τόπος (ἐπιφανέστατος)

τόπος (ἱαρός)

τόπος (κοινός)

τόπος ἀναπαύσεως

τόπος διαφέρει

τόπος ἐπὶ τόπων

τόπος ἐπὶ τῶν τόπων

τόπος ἐπισαµότατος

τόπος ἐπιτηδειότατος

τόπος ἐπιφανέστατος

τόπος θηκαῖος

τόπος καθαρός

τόπος κάλλιστος

τόπος κοινωνὸς κατὰ τόπον

τόπος ὁ κατὰ τόπον

τόπος οἱ περὶ Ἀνχίαλον τόποι

τόπος οἱ περὶ Ὀδησσὸν τόποι

τόπος πετρώδης
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τόπος τῶν νέων καὶ τῶν ἐφήβων

τόπος: ἁλιευτικός

τόπος: ἀποδείκνυµι τόπον

τόπος: ἄρξαντι τὸν πρῶτον τόπον

τόπος: δοῦναι τόπον

τόπος: ἐπισαµότατος

τόπος: ἐπισηµότατος

τόπος: ἐπιφανέστατος

τόπος: ἴδιος

τόπος: κοινός

τόπος: κυρωθησόµενος

τόπος: ὁ περὶ αὐτὴν/αὐτὸν τόπος

τόπος: ὁ τόπος προκατέχεται

τόπος: παραδείκνυµι τόπον

τόπος: συνχωρῆσαι τόπον

τόπος: τ. θανάτοιο

τόπος: τῆς βασιλείας τόποις

τοποτηρητής

τοποτηρητής (τριβοῦνος)

τοποφύλαξ

τόπως (= τόπος)

τορεύς

τορευτός

τορεύω

τορνευτής

τορνευτής (τωρνευτής)

τόρος

τοσοῦτος

τόσσον

του βινκας

τουρµάρχος

τουσουτοέτης

τούτωρ

τρ(ε)ιάς

τραγακάνθη

τραγέλαφος

τράγηµα

τραγήµατα, τά

τραγικός

τραγικός (ἔνρυθµος---ποίησις)

τραγικός (κείνησις)

τραγικός (ὑποκριτής)

τραγικός (χορός)

τραγικός ἔνρυθµος κίνησις

τραγικός κίνησις

τραγικός ὄρχησις

τραγικὸς ποιητής

τραγικός: στίχος

τραγικός: ὕµνοι

τραγοιδός
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τράγος

τραγωδία

τραγῳδία

τραγωδία (ἔνρυθµος)

τραγῳδοί

τραγωδός

τραγῳδός

τραγῳδός (παῖς)

τραγῳδός καινοὶ τραγωιδοί

τραγῳδός οἱ τραγωιδῶν ἀγῶνες

τραγῳδός τραγωιδοὶ καινοί

τραγῳδός τραγωιδῶν ὁ ἀγὼν ὁ καινός

τραγωιδία

τραγωιδία (ἔνρυθµος)

τραγωιδία (καινή)

τραγωιδία: νέα

τραγωιδία: παλαιά

τραγωιδός

τραγωιδῶν ὁ ἀγών ὁ καινός

Τραιάνεια, τά

Τραϊανεῖα, τά

Τραϊανεῖα, τά (Διφίλεια)

Τραιάνεια, τά (ἐν Περγάµῳ)

Τραϊανεῖα, τά (ἰσολύµπια)

τρακτευτής

τρακύλιον, τό

τρανῶς

τραπεζ(ε)ιτεύω

τραπεζ(ε)ίτης

τραπεζ(ε)ιτικός στοά

τράπεζα

τράπεζα (ἰδική)

τράπεζα (τράπεσζα)

τράπεζα (τῶν φόρων)

τράπεζα βασιλική

τράπεζα πρᾶσις τῶν τραπεζῶν

τράπεζα: πολυτέλεια τραπεζῶν

τράπεζα: τ. τῶν φόρων

τραπεζαποιός

τραπεζείτης

τραπέζιον

τραπεζίτης

τραπεζοφόρος

τραπεζώνης

τραῦµα

τραυµάτιον

τράφα

τραχεία, ἡ

τραχεῖα, ἡ

τραχεῖα, ξοίς

 686



τραχήλιον, τό

τράχηλος

τραχύς

τραχύς: τραχεῖα ὁδός

Τράχων (road)

Τρεβελληνός

τρειούνκιον

τρεῖς

τρεῖς τριῶν ἀνδρῶν δηµοσίων πραγµάτων ἀπὸ καταστάσεως

τρεῖς τριῶν τέκνων, δίκαιον

τρέµω

τρέπεδδα

τρέποµαι

τρέπτα

τρέπω

τρες̑

τρέστεγος

τρέττος

τρέφω

τρέφω (θρέψασα)

τρέφω (ὁ θρεψάµενος)

τρέφω (τετροφηµένος)

τρέφω θρέψαντες

τρέφω θρέψας

τρέφω θρέψας (τὸν ἴδιον θρέψαντα)

τρέφω θρέψας/θρέψασα/θρέψαντες

τρέφω οἱ τρεφόµενοι (ὑπὸ τῆς πόλεως)

τρέφω τεθραµµένος/-η

τρέφω τεθραµµένος/η

τρέφω τεθραµµένος/η (τετραµµένος)

τρέφω τεθρανµένη

τρέφω τεθρεµένος

τρέφω τραφεὶς ἐν ὀρφανείᾳ ὑπὸ µάµµης καὶ θείων

τρέφω: τεθραµµένοι

τρέχεις, µέχρι ποῦ

τρέχω

τρέχω (δραµόντα)

τρέχω (τρέχε)

τρέω

τρέω (ἔτρεσσε)

τρηχύς

τριακάδαρχος

τριάκαινος

τριακάς

τριακάς κοινὸν τῆς τριακάδος

τριακάσιοι

τριακάτια, τά

τριακατιάρχης

τριακάτιοι τριακατίων παριόντων

τριακάτιοι, οἱ
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τριακάτιος

τριακάτιος (ad SEG IX 51)

τριακονθετηρίδης

τριακονθήµερος

τριάκοντα

τριάκοντα, οἱ

Τριάκοντα, οἱ (Athens)

τριάκοντα, τά

τριακονταέτης

τριακοντάκλινος

τριακοντάρχης

τριακόσιοι

τριακοστή

τριακοστολόγος

τριάντα

τριάς

τριάς, -άδος

τριαστής

τριάστης

τριβαῖον

Τριβαλλοί

τρίβασµος

τρίβλιον

τρίβος

τριβοῦνος

τρίβουνος

τριβοῦνος (ἀπὸ τριβούνων)

τριβοῦνος (κώµης)

τριβοῦνος (νοταρίων)

τριβοῦνος (τοποτηρητής)

τρίβων

Τριβώνιος

τρίγλη

τριγονία

Τρίγωνον

τρίδουλος

τρίδυµος

τρίδωρος

τριέλικτος τριέλικτον ὕδωρ

τριετερίς

τριετέρρην

τριετές

τριετήρ

τριετηρικός

τριετηρίς

τριετήρις

τριετής

τριετία

τριετίρην

τριετίρης
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Τριηκόσιοι, οἱ

τριηµίεκτον, τό

τριηµιπήχιος

τριηµιπόδιον

τριηµιπόδιος

τριηµιστατῆρα

τριηµιωβέλιον

τριηραρχέω

τριηραρχία

τριήραρχος

τριήρης

τριηροποιός

τριητηρίς

τρικέλευθον

τρίκλ(ε)ινον

τρίκλεινον

τρίκλεινον, τό

τρικλινίαρχος

τρικλίνιον

τρίκλινον

τρίκλινος

τρίκογκος

τρίκονχος

τρικωµία

τριλογία

τρίµηνον

τρίµηνος

τρίµηνος (πρώτη)

τριµίσσιον

τριµιταρία

τριµιτάριος

τρίµορφος

τρινχός

τριοδία

τρίοδος

τριοῦνκιν δίκαιον

τριούνκιον

τριούνκιον δίκαιος

τριπανάγορις

τριπλεία ἀνφὶ τᾶς τριπλείας

τρίπλευρον

τριπλοκές ὄνοµα

τριπλοῦς

τριποδίσκος

τρίποδον

τριπολία

τρίπους

τρίπτυχος

τρίπυλον

τρίπυλον, τό
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τρίς: τρὶς ἀποφαίνονται

τρισκαίδεκα

τρισκαιδεκάπολις

τρισκαιδεκάπολις, ἡ

τρισκελής

τρίσπηχυς

τριστάδιος

τριστάτηρον

τριστάτηρος

τρίστεγον

τρίστιχος σωλήν

τρίστοιχον

τρίστοον

τρίστοος

τρίστωος

τρισχιλίαρχος

τρίτα

τριταία

τριταῖα

τριταῖος

τριταµόριον

τριταρτηµόριον

τρίτατος

τριτεῖον

τριτεµόριον

τριτεύς

τρίτη, ἡ

τριτηµόριον

τριτηµόριος

τριτήρην

τριτίρην

τρίτον

τρίτον, τό

τρίτον, τὸ

τρίτον, τό ἐπὶ τῷ τρίτῳ

τρίτος

τρίτος (third winner)

τρίτος (θέµις)

τρίτος (τιµή)

τρίτος ἐπὶ τρίτῳ

τρίτος ἐπὶ τῷ τρίτῳ µέρει

τρίτος ἐπὶ τῶι τρίτωι

τρίτος τὸ τρίτον

τρίτος τρίτα µοῖρας

τρίτος: τὸ τρίτον

τρίττος

τριττυάρχοι

τριττύαρχος

τριττύς

τρίτω
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τριτωνίσκος

τριφυλία

τρίφωνον

τρίφωνος

τρίχαπτον

τρίχινος

τριχοίνικον

τριώβολον

τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δηµοσίων πραγµάτων

τριῶν ἀνδρῶν κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

τρογεύς

τρόµος

τροπά

Τροπαί

τροπαϊκαῖος

τροπαϊκιαῖος, τόκος

τροπαϊκόν

τροπαῖον

τρόπαιον

τρόπαιον (ὁ ἀπὸ τοῦ τροπαίου (ἀγών))

τροπαιοῦχος

τροπή

τροπή (θερινή, ἰσηµερινή, χειµερινή)

τροπή ἐαρινή

τροπὴ ἐαρινός

τροπή θερινή

τροπή µεθοπωρινή

τροπή τροπαὶ θεριναί

τροπή τροπαὶ χειµεριναί

τροπή χειµερινή

τροπή χιµερινή

τροπικός

τροπικός (κύκλος θερινὸς /χειµερινὸς)

τρόποι

τρόπος

τρόπος (ἐκ παντὸς τρόπου)

τρόπος (κατὰ--)

τρόπος κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον

τρόπος παντὶ τρόπῳ

τρόπος παντὶ τρόπωι

τρόπος τρόπον τινά

τρόπος τρόπῳι οὐδενί

τρόπος τῶν τρόπων φίλος

τρόπος: ἄγνωστος

τρόπος: τρόπωι µηδενί

τρόπος: τρόπωι µηθενί

τροφά

τροφά (or -ή)

τροφεῖα

τροφεῖα, τά
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τροφεῖον: στερεὰ τροφεῖα

τροφεῖον: ὑγρὰ τροφεῖα

τροφεύς

τροφεύς πόλεως

τροφεύς: καὶ κτίστης τῆς κολωνείας

τροφή

τροφή τροφῆς ἐνδεεῖς

τροφίδιον

τροφίµη

τρόφιµος

τροφῖτις συγγραφή

τρόφονος

τροφός

Τροφώνεια, τἀ

Τροφώνια, τά

Τροχιλ(ε)ία

τροχίσκος

τροχοδαίδαλος

τροχοδέδαλος

τροχός

τρόχος

τρόχος (ὁ βίος)

τρύβλιον

τρύξ

τρυπάω

τρυπάω (ψῆφος τετρυπαµένη)

τρύπηµα

τρύφα

τρύφακτος

τρύφαξ

τρυφάω

τρυφερός

τρυφέω

τρυφή

τρύφηµα

τρύφησον

τρυχαλέος

τρύχω

Τρωάδες (title of play)

τρωγάλια

τρωγάλια, τά

τρωγάλιον

τρῶγε

τρώγω

τυγχάνω

τυγχάνω ὁ τυχών

τυγχάνω πάντων τυχὼν τῶν ἡδέων

τυγχάνω τυµβωρυχία

τυγχάνω τυχοῦσα τάφου

τυγχάνω: τυχεῖν βοηθείας
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τυγχάνω: τύχοι βεινήµατος

τύλη

τυµβεύω

τύµβοι χάρις

τύµβος

τυµβωρυχία

τυµβωρύχιον

τυµβωρύχος

τυµβωρύχος (τυνβ-)

τύµος

Τυµπανισταί (title of play)

τύµπανον

τύνβος

τύνβος: ἐπὶ τύνβῳ χαράσσω

τυνβωρύχος

Τύννιος

τυννός

τυνχάνω

τυπηδόν

τυπικός

τυπίον

τύπιον

τυπόθηµα

τύπος

τῦπος

τύπος (στηθιαῖος)

τύπος λαΐνεος

τυπόω

τυπόω: ἐτύπωσε τὰ γράµµατα

τύπτω

τύπωµα

τυραννεύω

τυραννέω

τυραννίζω

τυραννίς

τυραννίς τυραννίδα ἐπίθηµι

τύραννοι

τυραννοκτόνος

τύραννος

τυρᾶς (═ τυροποιός)

τυρίον

τυροποιός

τυρός

τύρσις

τυτθός

τυφλός

τυφλόω

τύφλωσις

τυφών

τυφώνων ἀνέµων (gen.)
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τύχα

τύχα: ἀγαθᾷ τύχᾳ

τύχα: δετερασεβδοµάδης

τυχαῖον, τό

τυχαῖος

τυχαίως

Τύχεια, τά

τύχη

τύχη (ἀγνώµων)

τύχη (αἰσία)

τύχη (πάση)

τύχη ἀγαθά/ἀγαθή/ἀγαθῇ

τύχη ἀγαθῇ τύχῃ

τύχη ἀγαθῇτύχῃ

τύχη ἀπὸ τῆς ἰδίας τύχης ἄπαργµα

τύχη εὐτυχὴς ἡ τύχη τῆς οἰκίας

τύχη ἡµετέρης µήποτε τεύξῃς τύχης

τύχη νικᾁ ἡ τύχη

τύχη νικᾷ ἡ τύχη

τύχη πάσης ἡλικίας καὶ τύχης

τύχη πικρά

Τύχη πόλις

τύχη υἱὸς τῆς ἀγαθῆς Τύχης τῆς πόλεως

τύχη ὑπὲρ νείκης τε καὶ τύχης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

τύχη, ἡ

τύχη, ἡ (τῆς πόλεως, τοῦ δούλου σου, τῶν Πρασίνων)

τύχη: ἀγαθά

τύχη: ἀγαθῇ τύχῃ

τύχη: ἀγαθῆι τ.

τύχη: αἱ βροτάων τύχα

τύχη: κακή τ.

τύχη: Μιχαηλιτῶν

τύχη: νικᾷ ἡ τύχη

τύχη: Ῥουσέων

τυχικός

τύχος

τῷ ἐχοµένωι πράτωι µής

τῶν ἐνδοξώτατος πολιτῶν

τῶν πρῶτος καὶ προτιµωµένων φίλων

τῶν πρώτων φίλος

ὑ(ε)λιάριος

ὑ(ι)οθεσία

ὑάδες

ὕαινα

ὑαίνη

ὑακίνθινος

ὑακίνθιον (λιθάριον)

ὑάκινθος

ὑαλᾶς

ὑαλή
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ὑάλη

ὑάλινος

ὑάλινος (εἱάλινα)

ὕαλος

ὑαλοῦς

ὑβρίζω

ὕβρις

ὕβρις (δικαία)

ὑβριστήριον

ὑγ(ι)αίνω

ὑγ(ι)εία

ὑγ(ί)εια

ὑγεία

ὑγεῖα (═ ὑγίεια)

ὑγεία (hυγία)

ὑγεία (ὑ. καὶ διαµονή)

ὑγεία ζωή, ὑγεία

ὑγεία καὶ διαµονή

ὑγεία: ὑπέρ τᾶς τοῦ Σεβαστοῦ

ὑγεία: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας

ὑγεία: ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

ὑγείη

ὑγία

ὑγία ζωή, ὑγία

ὑγίαινε

ὑγιαίνω

ὑγιαίνω ὑγίαινε (πίε)

ὑγιαίνω ὑγίαινε (χαῖρε καὶ--)

ὑγιαίνω ὑγιαίνετε

ὑγιαίνω ὑγιαίνουσα χροῦ

ὑγιαίνω ὑγιαίνουσα χρῷ

ὑγιαίνω ὑγιαίνων πίε, ζήσῃς

ὑγιαίνω ὑγιαίνων χρῶ

ὑγιαίνω: ὑγιαίνων χρῶ

ὑγίασις

ὑγιεία

ὑγίεια

ὑγίεια (ὑγία, ὑγίηα)

ὑγίεια (ὑγία, ὑγίηα) (ὑ. τῷ κτίστῃ καὶ τοῖς λουοµένοις)

ὑγιεία ὑπὲρ ὑγιείας, σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονῆς

ὑγιεία: ἐπ᾿ εὐτυχίαι καὶ ὑγιείαι

ὑγιεία: ζωὴ ὑ.

ὑγιένω εὖ χρῶ ὑγιένων

ὑγιένω νίψε ὑγιένων

ὑγιένω ὑγιένων χρῶ

ὑγιέστερος

ὑγίη

ὑγιής

ὑγιής: ὑγιέστατος

ὑγιῶς
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ὑγρός

ὑγρός: ὑγρά τροφεῖα

ὐδαρής

ὕδρα

ὕδρα: ὕδρης πολυκρήνου

ὑδραγός

ὑδραγουγός

ὑδραγώγ(ε)ιον

ὑδραγώγηµα

ὑδραγώγι(ο)ν

ὑδραγωγία

ὑδραγώγιν

ὑδραγώγιον

ὑδραγωγός

ὑδραλέτης

ὑδραλέτης συντεχνία τῶν ὑδραλετῶν

ὑδραύλης

ὕδραυλις

ὕδραυλος

ὑδρεγδοχεῖον

ὑδρεγδοχῖον

ὑδρεία

ὑδρεῖον

ὑδρεῖον (ὑδρῖον)

ὑδρεκδοχ(ε)ῖον

ὑδρεῦµα

ὕδρευµα

ὕδρευµα ἐπιµελητὴς ὑδρευµάτων

ὑδρεύω

Ὑδρηχόος

ὑδρία

ὐδρίη

ὑδρίον

ὑδρολόγιον

ὑδροµέλι

ὑδροµηχανή

ὑδροµίκτης

ὑδροπαροχία

ὑδροπίσσιον

ὑδροποιός

ὑδροπότης

ὑδρορροίη

ὕδρος

ὑδροφόρον

ὑδροφόρος

ὑδροχόος

ὕδρυµα

ὑδρωπικός

ὔδωρ

ὕδωρ
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ὕδωρ (ἱεροδρόµον)

ὕδωρ (µήτε οὐρανὸς ὕδωρ δοίη)

ὕδωρ (συνλογιµαῖον)

ὕδωρ (ὕδατα ῥέοντα)

ὕδωρ (ψυχρόν)

ὕδωρ (ὡς--κρίνει)

ὕδωρ ἀγωγαὶ ὕδατος

ὕδωρ ἀγωγὸς ὑδάτων

ὕδωρ ἀµφοδικὰ ὕδατα

ὕδωρ βία ὕδατος

ὕδωρ δικαιολογία µεθ᾽ ὕδατος

ὕδωρ εἰσαγωγὴ ὑδάτων

ὕδωρ εὕρεσις τοῦ ὕδατος

ὕδωρ Πιερικὰ ὕδατα

ὕδωρ τὰ ὕδατα

ὕδωρ τριέλικτον ὕδωρ

ὕδωρ ὕδωρ (ἀγωγὴ ὕδατος, ἐπιµελητὴς ὑδάτων)

ὕδωρ: εἰσάγω ὕδωρ

ὕδωρ: ἱερόν

ὕδωρ: καλλίροα ὕδατα

ὑελιάριος

ὑελουργία

ὑετός

ὔθαρ

υἵας

ὑϊδῆ

ὑϊδής

ὑϊδοῦς

υἱεύς

υἱίδιον

ὑϊκός

υἱοθεσία

υἱοθεσία (ἱερεὺς καθ’ ὑοθεσίαν)

υἱοθεσία (καθ’ υἱ.)

υἱοθεσία (ὑοθεσία) καθ᾽ υἱοθεσίαν

υἱοθεσία καθ᾽ υἱοθεσίαν

υἱοθεσία κατὰ δὲ υἱοθεσίαν

υἱοθεσία: καθ’ υἱοθεσίαν

υἱοθεσία: καθ᾿ υἱοθεσίαν

υἱοθεσία: καθ᾿ ὑοθεσίαν

υἱοθεσία: κατὰ δὲ υἱ.

υἱοθετός

υἱόθρεπτος

υἱοποιέοµαι

υἱοποιία

υἱοποΐα καθ᾽υἱοποΐαν

υἱοποιία: καθ᾿ υἱοποίαν

υἱός

υἱὸς

υἱός (both (τῆς) πόλεως)
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υἱός (both Ἀσίας)

υἱός (both τῆς πόλεως)

υἱός (γερουσίας)

υἱός (δάµου)

υἱός (ἱεός)

υἱός (πόλεως)

υἱός (τῆς πόλεως)

υἱός (τῆς) πόλεως

υἱός (υεἱός)

υἱὸς Ἀσίας

υἱὸς βουλῆς

υἱὸς γερουσίας

υἱός δάµου

υἱὸς δάµου

υἱός δήµου

υἱὸς δήµου

υἱός δήµου καὶ βουλῆς

υἱὸς δούλης

υἱός Ἑλλάδος

υἱὸς Ἑλλάδος

υἱὸς ἐπαρχείας

υἱός θετός

υἱὸς Λέσβου

υἱὸς Μακεδόνων

υἱὸς νέων

υἱός πόλεως

υἱὸς πόλεως

υἱός Πόντου

υἱὸς Πόντου

υἱός Σεβαστοῦ

υἱὸς τῆς ἀγαθῆς Τύχης τῆς πόλεως

υἱός τῆς πόλεως

υἱὸς τῆς πόλεως

υἱὸς τῆς πόλις

υἱός υἱήων στέφανος

υἱος δάµου

υἱός υἱοὶ Σεβαστῶν

υἱός υἱοὶ τοῦ θείου

υἱός υἱὸς βουλῆς

υἱός υἱὸς δάµου

υἱός υἱὸς δήµου

υἱός υἱὸς πόλεως

υἱὸς φυλῆς

υἱός, ὑός

υἱός, ὑός: υἱὸς βουλῆς δήµου γερουσίας

υἱός: ἄνηβος

υἱός: ἠγαπηµένος

υἱός: Ἰησοῦς Χριστὸς Ναζωραῖος ὁ υἱός

υἱός: σὺν ὀρφανικοῖς υἱοῖς

υἱός: τηλύγετος
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υἱός: υἱοί

υἱός: υἱς σφυγµώδης

υἱός: ὑπὲρ αὑτοῦ (vel ἑαυτοῦ) καὶ τοῦ υἱοῦ

υἱός: ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ

υἱός: ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῶν υἱῶν (vel ὑῶν)

υἱός: ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῶν υἱῶν δύο

υἱός: ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν υἱῶν τριῶν

υἱός: ὑπὲρ τῶν υἱῶν

υἱύς

υἱωνός

ὑκερά

ὑκερός

ὑκερός (═ ἑκυρός)

ὐκία (= οἰκία)

ὖκος(= οἶκος)

ὕλα

ὕλη

ὑλιάριος

ὑλικόν

ὑλιστίριον

ὑλοξιδῆς

ὑλότοµος

ὕλουρος

ὑλώνης

ὑλωρός

ὑµεναῖος

ὑµέναιος

ὑµενήιος

ὑµέτερος

Ὑµήν

ὑµήναιος

ὑµῖς δὲ δέε Φρυγια δέε Νύµφεαι εἰδωνεα νεαενκωρω κατοικωσε

ὑµνέω

ὑµνητής

ὑµνητός

ὑµνήτρια

ὑµνοπόλος

ὕµνος

ὑµνῳδέω

ὑµνῳδός

ὐναφορέω

υνεργασία

ὖνος

ὑοειδής

ὑοθεσία

ὑοθεσία (ἱερεὺς καθ’ ὑ.)

ὑοθεσία: καθ᾿ ὑοθεσίαν

ὑόθετος

ὑός

ὑός: ὑός ἐκ διαθήκης
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ὑπαγκώνιον

ὑπαγορανόµος

ὑπαγορεύω

ὑπάγω

ὑπάγω (καλῶς)

ὑπαγωνοθετέω

ὑπαγωνοθέτης

ὕπαιθρον

ὕπαιθρον, τό

ὕπαιθρος

ὑπαίτιος

ὑπακούω

ὑπαλεύω

ὑπαλλαγή

ὑπάλλαγµα

ὑπαλοιφή

ὑπανίηµι

ὐπανπέτιν

ὑπαντάω

ὑπάντησις

ὑπαπάντησις

ὕπαργµα

ὑπάργυρος

ὑπαρέτης

ὕπαρξις

ὑπαρχεία

ὑπαρχία

ὑπαρχιτέκτων

ὑπάρχοντα, τά

ὕπαρχος

ὕπαρχος ἀπὸ ὑπ.

ὕπαρχος: ἀπὸ ὑπάρχων

ὑπάρχω

ὑπάρχω (τὰ ὑπάρχοντα)

ὑπάρχω τὰ ὑπάρχοντα

ὑπάρχω ὑπάρξας

ὑπάρχω ὑπάρχοντα, τά

ὑπάρχω: στήλη τῶν ὑπαρχουσῶν

ὑπάρχω: ὑπάρχουσα

ὑπάρχω: ὑπάρχουσα πόλις

ὑπατ(ε)ία

ὑπατεία

ὑπατεύω

ὑπατεύω: τῆς ἐπαρχείας

ὑπατία

ὑπατική

ὑπατικός

ὑπατικός (ἀπὸ ὑπατικῶν)

ὑπατικός (λαµπρότατος)

ὑπατικός (µονητᾶλις)
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ὑπατικός µετὰ ὑπατικούς

ὑπατικός ὑπατική

ὑπατικός: ἀπὸ ὑπατικῶν

ὑπατικός: κράτιστος

ὑπατικός: λαµπρότατος

ὑπατικός: µεγαλοπρεπέστατος κόµης καὶ ὑπατικός

ὑπάτισσα

ὕπατος

ὕπατος (στραταγὸς ὕ.)

ὕπατος (στρατηγὸς--)

ὕπατος (στρατηγός)

ὕπατος ἀπὸ ὑ.

ὕπατος ἀπὸ ὑπάτων

ὕπατος ἔπαρχος

ὕπατος Ῥωµαίων

ὕπατος στρατηγός

ὕπατος στρατηλάτης

ὕπατος ὑπάτη

ὕπατος: ἀπὸ ὑπάτων

ὕπατος: ἀποδεδειγµένος

ὕπατος: κόµης καὶ ὕπατος

ὕπατος: στρατηγὸς ὕ.

ὑπαύλης

ὑπέγγαιος

ὑπεγδύοµαι

ὑπείκω

ὑπείκω τοῖς ἐπιτιθεµένοις

ὕπειµι

ὑπείσειµι

ὑπεναντίον

ὑπεναντίον ποιέω

ὑπεναντίος

ὑπενάντιος

ὑπενάντιος ὑπεναντίον ποιέω

ὑπενάντιος ὑπεναντίον τολµέω

ὑπεναντιόω

ὑπεναντίως

ὑπένερθε

ὑπεξαιρέω

ὑπεξέρχοµαι

ὑπεπιστάτης

ὑπεποίκιον

ὑπέρ

ὑπέρ (µνήµης)

ὑπὲρ αἰωνίου ἀρχή

ὑπὲρ βασιλέως

ὑπὲρ µνήµη

ὑπέρ στεφανηφορίας

ὑπὲρ σωτηρία

ὑπὲρ σωτηρία καὶ διαµονῆς
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ὑπὲρ σωτηρίας καὶ διαµονή

ὑπὲρ σωτηρίας καὶ νίκης καὶ αἰωνίου διαµονή

ὑπέρ τῆς δεκαπρωτίας

ὑπὲρ τύχη

ὑπέρ: ἀβλαβίας

ὑπέρ: εὐκαρπίας

ὑπέρ: τελεσφορίας τῶν καρπῶν

ὑπέρ: ὑ. θίνων καὶ ἀνθρωπίνων

ὑπέρ: ὑγείας καὶ σωτηρίας

ὑπέρ: ὑπὲρ αὑτοῦ/ἑαυτοῦ, τοῦ υἱοῦ, τοῦ ἀδελφοῦ et sim.

ὑπεραίρω

ὑπεραµερία

ὑπεράνω

ὑπεραποδίδωµι

ὑπερασπίζω

ὑπερβαίνω

ὑπερβάλλουσα εὔνοια

ὑπερβάλλω

ὑπερβάλλω ὑπερβαλλόντως

ὑπερβάλλω ὑπερβάλλουσα εὔνοια

ὑπερβολή

ὑπερβραδυκεινησία

ὑπέργειος

ὑπεργίγνοµαι

ὐπερδικέω

ὑπερδικέω

ὑπερεία, ἡ

ὑπερέχω

ὑπερήµερος

ὑπερήφανος

ὕπερθε

ὑπέρθεσις

ὑπέρθεσις (καθ᾽--)

ὑπέρθυρον

ὑπέρθυρος

ὑπερί

ὑπέρκειµαι

ὑπέρλαµπρος

ὑπερµεγέθης

ὑπέρογκος

ὑπεροράω

ὑπερορέω

ὑπερορία, ἡ

ὑπερόριος

ὑπεροχή

ὑπεροχή: οἱ ἐν ὑπεροχῆι ὄντες

ὑπερπαθέω

ὑπερπέδιον

ὑπερπόντια, τά

ὑπερπόντιος
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ὑπερπράξιον

ὑπέρσοφος ἄνακτες Ῥωµαίων

ὑπερστόµειον

ὑπέρτατος

ὑπέρτατος (στρατηγὸς αὐτοκράτωρ)

ὑπέρτερος

ὑπερτίθηµι

ὑπερτόναιον

ὑπέρφορβος

ὑπερφυής

ὑπερφυῶς

ὑπερχαρής

ὑπέρχοµαι

ὑπέρχρονος

ὑπερῴδιον

ὑπερωίδιον

ὑπερώιον

ὑπερῶιον

ὑπερῶον

ὑπερῷον

ὑπερῷον, τό

ὑπερῷος

ὑπεύθυννος

ὑπεύθυνος

ὑπεύθυνος: ἔστω

ὑπεφήβαρχος

ὑπεχθέσιµον

ὑπέχοµαι

ὑπέχοµαι (γενεάν)

ὑπέχω

ὑπέχω (λόγον)

ὑπέχω (τιµωρίαν)

ὑπέχω δίκην

ὑπέχω λόγος

ὑπήκοος

ὑπηρεσία

ὑπηρετ[---]

ὑπηρέτας

ὑπηρέτας (δαµόσιος)

ὑπηρετέω

ὑπηρέτης

ὑπηρέτης (βουλῆς)

ὑπηρέτις

ὑπισκνέοµαι

ὑπισχνέοµαι

ὑπισχνοῦµαι

ὕπνος

ὕπνος (αἰώνιος)

ὕπνος ὕπνῳ ληφθείς

ὑπνόω
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ὑπνώδης

ὑπνώδης (ἵππος)

ὑπὸ τὸ αὐτό

ὑπόβαθρον

ὑποβάλλω

ὑπόβασις

ὑποβλάττη

ὑπόβληµα

ὑποβοηθός

ὑπόβοικος

ὑποβολή

ὑποβρύχιος

ὑποβρύχιος σῶµα ὑποβρύχιον

ὑπογάστριον

ὑπογεύοµαι

ὑπογίγνοµαι

ὑπογραµµατεύς

ὑπογραµµατεύω

ὑπογραφεύς

ὑπογραφή

ὑπογράφω

ὑπογράφω (ὑπέγραψα)

ὑπογράφω (ὑπογεγραµµένος)

ὑπογράφω καθὼς ὑπογέγραπται

ὑπογράφω οἱ ὑπογεγραµµένοι (οἱπογεγραµµένοι)

ὑπογράφω ὑπογεγραµµέν-

ὑπογράφω ὑπογεγραµµένος

ὑπογράφω: ὑπογεγραµµένος

ὑπογυµνασιαρχέω

ὑπογυµνασιάρχης

ὑπογυµνασιαρχία (θεοῦ)

ὑπογυµνασίαρχος

ὑπόγυος

ὑπόδειγµα

ὑπόδειγµα ἀρετῆς

ὑπόδειγµα: καλὸν ὑπόδειγµα

ὑποδείκνυµι

ὑποδέκτης

ὑπόδεµα

ὑποδερίς

ὑπόδεσις

ὑποδέχοµαι

ὑποδέχοµαι (ὑποδεκόµενος)

ὑποδέω

ὑπόδηµα

ὑποδηµατᾶς

ὑποδηµατοπώλης

ὑποδιακονέω

ὑπόδικος

ὑπόδικος (κεφαλῆς)
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ὑποδοκή

ὑποδόκιον

ὑποδοµή

ὑποδοχά (Ῥωµαίων)

ὑποδοχά/-ή (Ῥωµαίων)

ὑποδοχεῖον

ὑποδοχεύς

ὑποδοχή

ὑποδοχή (Ῥωµαίων)

ὑποδρήσσω

ὑπόϝοικοι

ὑπόϜοικος

ὑπόζωµα

ὑπόθεµα

ὑπόθεσις

ὑπόθεσις (ἐνκληµατική)

ὑπόθεσις ἐν ὑποθέσει

ὑπόθεσις: εἰσάγω ὑπόθεσιν

ὑποθήκα

ὑποθήκη

ὑπόθηµα

ὑποθηµοσύνη

ὑποκαττίθηµι

ὑποκάτω

ὑπόκαυσις

ὑπόκειµα

ὑπόκειµαι

ὑπόκειµαι (ὑποκεισθήσεται)

ὑπόκειµαι ὑποκείµενον, τό

ὑπόκειµαι ὑποκείµενος

ὑπόκειµαι: ὑποκειµένη δόξα

ὑποκελλάριος

ὑποκῆρυξ

ὑποκλείδιον

ὑποκλίνω

ὑποκοσµητής

ὑποκρητήριον

ὑποκρίνοµαι

ὑποκρίνω

ὑποκρίνω/ὑποκρίνοµαι

ὑπόκρισις

ὑποκριτής

ὑποκριτής (τραγικῆς ἐνρύθµου κινήσεως ὑποκριτής)

ὑποκριτής (τραγικός)

ὑποκριτής κωµῳδίας

ὑποκυβερνήτης

ὑπολαµβάνω

ὑπολείπω

ὑπόληµψις

ὑπολήνιος
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ὑπολήπτωρ

ὑπολογέω

ὑπολογίζοµαι

ὑπολογίζω

ὑπόλογος

ὑπόλοιπος

ὑπόµαστρος

ὑποµένω

ὑποµηλίς

ὑποµιµνῄσκω

ὑπόµναµα

ὑπόµνηµα

ὑπόµνηµα αἰώνιον

ὑποµνήµατα, τά

ὑποµνηµατίζοµαι

ὑποµνηµατίζω

ὑποµνηµατισµός

ὑποµνηµατογράφος

ὑπόµνησις

ὑποµόλυβδον

ὑποµονή

ὑπόνοµος

ὑπόξυλος

ὑποοργός

ὑποπ(ε)ίπτω

ὑποπαιδοτριβέω

ὑποπαιδοτρίβης

ὑποπέµπω

ὑποπίπτω

ὑποπόδιον

ὑποπρόστιµος

ὑποπρύτανις

ὑποπύργιον

ὑποραφή

ὑποράφος

ὑποργός

ὑπόρυκτον

ὑπόρχηµα

ὑποσκευή

ὑποσκήνιον, τό

ὑποσόριον

ὑποσόριον, τό

ὑποσόριον/ὑποσώριον

ὑποσπ(ε)ιρίτης

ὑπόστασις

ὑπόστατον

ὑποστέλλοµαι

ὑποστέλλω

ὑπόστηµα

ὑπόστολοι (κοινόν)
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ὑπόστολος

ὑποστόρνυµι

ὑποστρέφω

ὑπόστυλλος (or -ον)

ὑποσυγγράφω

ὑπόσχεσις

ὑπόσχεσις ἐξ ὑποσχέσεως

ὑπόσχεσις: πατρῴα

ὑπόσχοµαι

ὑποσώριον

ὑποσωφρονιστής

ὑποταµίας

ὑποτάσσοµαι

ὑποτάσσω

ὑποτάσσω οἱ ὑποτασσόµενοι τῷ δήµῳ τῶν Ῥωµαίων

ὑποτάσσω: τὰ ὑποτεταγµένα βρέβια

ὑποτάσσω/οµαι

ὑποτάσσω/οµαι (τοῖς ὄµµασιν ὑποτέταγµαι)

ὑποτάττω

ὑποτελέω

ὑποτελής

ὑποτίθεµαι

ὑποτίθηµι

ὑποτίθηµι (ἀντίγραφον)

ὑποτίθηµι/ὑποτίθεµαι

ὑποτόναιον

ὑποτραγῳδέω

ὑποτραγῳδός

ὑποτρύνω

ὑπότυπον, τό

ὑποτύπος

ὑποτύραννος

ὑπουργέω

ὑπουργήσις

ὑπουργία

ὑπουργός

ὑπουργός (σιτικῆς)

ὑποφαίνω

ὑπόφασις

ὑποφέρω

ὑποφήτης

ὑποφήτωρ (φορµίνγων)

ὑποφιάλιον

ὑπόφορος

ὑποφυλακία

ὑποφύλαξ

ὑποφυλάσσω

ὑπόφυλλα, τά

ὑποχ(ε)ίριος

ὑποχάζω
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ὑποχάλκεος

ὑπόχαλκος

ὑποχείριος

ὑποχθόνιος

ὑποχθόνιος: ἦλθον

ὑποχιστίς

ὑποχορήγηµα

ὕποχος

ὑπόχρυσος

ὑποχωρέω

ὑποψία

ὑπώρα

ὑπώροφος

ὑπώρυξ

ὑπωρυφία

ὑπώστη

ὑπωχέτιος

ὕρος (═ ὅρος)

ὕρχη

ὖς

ὗς

ὑσµείνη

ὑσµίνη

ὕσπληξ

ὑσσωπίτης

ὑστάτιος

ὕστατος

ὑστέρα

ὑστερέω

ὑστέρη (βολή)

ὑστέρησις

ὑστερίζω

ὕστερον

ὕστερος

ὕστερος υἱός

ὕστερος, ὕστερον

ὕστριξ

ὑφάγρειµι

ὑφάγω

ὑφαίνω

ὑφαιρέοµαι

ὑφαιρέω

ὑφαίροµαι: τὴν χρῆσιν

ὑφαντής

ὑφάπτω

ὑφαρπαγή

ὑφεσταµένη βίος

ὑφήγησις

ὑφίηµι

ὑφίσταµαι
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ὑφίστηµι

ὑφίστηµι (βίον)

ὕφοπτος

ὑφοράω

ὑφοράω/ὑφοράοµαι

ὑφορβέω

ὕφος θαλάσσιον

ὑφυδραγός

ὑψηλός

ὑψηλότατος

ὑψίκερως

Ὑψιπύλη (play)

ὑψίστολος

ὕψιστος

ὑψιτέχνη

ὑψίτεχνος

ὑψόροφος

ὕψος

ὑψόω

ὕω: ὗσε

ὑωνός

Φ----

φ(ρ)ήτρη

φʹ, οἱ

Φα----

φάβα

Φάβιος

φαβρικάρεις

φαβρικήσιος

φαβρικίσιος (or φαβρικίστης)

φαέθω

Φαέθων

Φαέθων (play)

φαεινός

φαεινός: θεαῖς φαειναῖς

φαεννός: ἀσπίς

φαίδιµος

φαιδρός

φαιδρύνω

Φαίνιος

φαίνοµαι

φαίνοµαι ἵνα ὁ δῆµος φαίνηται τὰς καταξίας χάριτας ἀποδιδόναι

φαίνω

φαίνω/-οµαι

φαίνω/οµαι

φαίνω/οµαι (τὸ φανέν)

φαίνω/φαίνοµαι

φαίνω/φαίνοµαι (οἱ καλῶς φανέντες)

Φαίνων

φαιός
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φακαρίνεον

φακή

φακῆ

φακιάλιον

φακοπώλης

φακός

φακτιω

φακτίω

φακτιωνάριος

φακτωνάριος

φακτωνάριος (= factionarius)

φαλαγγίτης

φάλαγξ

φαλακρός

φαλλός

φάµα

φαµελία

φαµελιάριος

φαµί

φαµιλία

φαµίλια

φαµιλία (µονοµάχων καὶ καταδίκων)

φαµίλια (µονοµάχων)

φαµίλια (οἱ ἀπὸ τῆς φ.)

φανερόν

φανερός

φανερός ἵνα πᾶσι φανερὸν ἦ

φανερός ὅπως φανερὸν ἦι ὅτι ἁ πόλις µναµονεύηι

φανερός φανερὰν ποιέω

φανερός φανερὸν καθίστηµι

φανερός: χρόνος

φανερῶς

Φανίας

φαντασία

φάος

φάος: ἡδύ

φάραγξ

φάραγξ (Χίµαιρα)

φάρανξ

φαρατρίτας

Φαραώ

φαρέτρα

φάρινος

φαρµακεία

φαρµακεύω

φάρµακον

φάρµακον: ἀλέξιµα φάρµακα

φαρµακοπώλας

φαρµακοπώλης

φαρµακόω
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φάρος

φᾶρος

φάρυγξ

φασανάριος

φάσηλος

φάσις

φασκάς

φασκία

φασκιάρια, τά

φασκιάριον

φάσκω

φασκώλιον

φάσµα

Φάσµα (play)

φάταρχος

φατίζω

φάτις

φάτνη

φατνόω

φάτνωµα

φάτνωµα: ξύλινα

φάτρα

φάτρα (═ φρατρία)

φατρία

φατρίαρχος

φαύλος

φαῦλος

φαῦλος (φίλοι)

φαύλως

φαύλως: φαύλως χρῶµαι

φαύσκω

φαυστήρ

φέγγος

φέγγος: θεοῦ φέγγος

φειδιακός

φείδοµαι

φείδοµαι: φείδοµαι ὁράσεως τέκνων βδαλλόντων

φειδωλός

φεῖσκος

φελλείς

φελλεύς

φελλός

φένγος

φένω (ἔπεφνε)

φερεστέφανος

φέριστα, τά

φέριστος

φερνιµαία

Φερσεφόνη

φέρτατος
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φέρτατος φέρτατος θεσµῶν Αὐσονίων

φέρω

φέρω (µὴ φέρε)

φέρω (ὁδὸς φέρουσα)

φέρω (φ. καὶ ἄγω)

φέρω (ψᾶφον)

φέρω (ψῆφον)

φέρω κλῆρον

φέρω µετρίως φέρω

φέρω ὁ φερόµενος

φέρω φέρουσα δίοδος

φέρω φέρουσα ὁδός

φέρω φέρω ἐν κύκλῳ ὄνοµα

φέρω: καρπόν

φέρω: κλέος

φέρω: ψᾶφον

φερώνυµος

φεῦγε

φεύγω

φεύγω (φεῦγε)

φεύγω πένθεα καὶ νόσον

φεύγω φευγω τὴν γῆν

φεύγω: τον̃ ἐς Μέδος φευγόντον

φεύγω: φεύγηι δεσµῶν

φηκω

φήληα

φηλίκιτερ

φήµη

φήµη φήµης καλῆς

φηµί

φηµί ὁ φάµενος ἀδικεῖθαι

φηµίζω

φῆµις

φθανέω (═ φθονέω)

φθάνω

φθέγγµα

φθέγγοµαι

φθείρ

φθείρω

φθίµενοι

φθίµενος

φθίνοµαι

φθινοπωρινός

φθινόπωρον

φθινόπωρον, τό

φθίνω

φθίνω (φθίµενος)

φθίνω φθίµενος

φθίνω φθίνοντος

φθίνω: ἐν φθιµένοις
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φθίνω/οµαι

φθίσις

φθιτός

φθίω

φθόγγος

φθόη

φθοΐς

φθονερός

φθονέω

φθόνος

φθόνος (πθόνος)

φθόνος φθόνος ἅπτεται

φθορά

φθορά φιάλη

Φι----

φιάλα

φιάλη

φιάλη (ἐξελευθερική)

φιάλη (φιάλαι τῶν ἀρχαίων)

φιάλη ἐξελευθερική

φιάλη λειτουργική

φιάλη: ἐξελευθερική

φιάλη: λεία ὀµφαληφόρος

φιαλίδιον

φιάλιον

φιδάκνη

Φιδιακός (τέχνη Φιδιακή)

φιέλη

φιέλιον

Φιλ---

φίλα

φίλα τῶι γράφοντι

φιλαβάρσακος

φιλαγαθέω

φιλαγαθία

φιλάγαθος

φιλάγαθος (διὰ βίου)

φιλαγάθως

φιλάγουστος (αὐράριοι)

φίλαγρος

φιλάδελπφος (sic)

Φιλαδελφεῖα

Φιλαδέλφειος (ἀγὼν Ἁδριάνειος καὶ--)

φιλαδελφέω

φιλαδελφία

Φιλαδέλφιον

Φιλάδελφοι

φιλάδελφος

φιλάδελφος (royal title)

φιλάδελφος (πιλάδεπος)
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φιλάδελφος (φιλάδελπος)

Φιλαθήναιοι

φιλαθήναιος

φίλαθλος

φιλαιδῆµος

φιλαιδήµων

φιλαλήθης

φιλαλληλία

φιλανδρ(ε)ία

φιλανδρία

φιλάνδρος

φίλανδρος

φίλανδρος: ἀγαθὴ καὶ φ.

φίλανδρος: γυνή

φίλανδρος: οἰκουρά

φίλανδρος: σύνβιος

φίλανδρος: σώφρων καὶ φ.

φιλάνδρως

φιλάνθεος (φιλανθής)

φιλάνθρουπα

φιλάνθρουπα, τά

φιλανθρούπους

φιλάνθρωπα

φιλάνθρωπα, τά

φιλανθρωπέω

φιλανθρωπία

φιλάνθρωπον

φιλάνθρωπον, τό

φιλάνθρωπος

φιλάνθρωπος (τὰ φιλάνθρωπα)

φιλάνθρωπος: τὰ φιλάνθρωπα

φιλάνθρωπος: τίµια κὴ τὰ φιλάνθρωπα

φιλάνθρωπος: φιλάνθρωπα

φιλανθρώπως

φιλάνπελος

φιλάοιδος

Φιλαπαµεῖς

φιλαργυρία

φιλάργυρος

φιλάρετος

φιλάρτεµις

φιλαύγουστος

φιλάω

φίλειµα

φίλειος

φιλελεήµων

φιλελήµων

φιλέλλην

φιλένθεος

φιλεντόλ(ι)ος
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φιλεντόλιος

φιλέντολος

φιλεργία

φίλεργος

Φιλεταίρεια, τά

Φιλεταίρειον

φιλέταιρος

φιλέτας

φίλευνος

φιλεφήσιος

φιλέω

φιλέω πεφιληµένος

φιλέω: ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος

φιλέω: οὐ φιλῶ, µὴ πλανῶ, νοῶ δὲ καὶ γελῶ, σὺ φίλι µε

φιλέω: σὺ φίλει µε, συµφέρει σοι

φίλη

φίλη καὶ σύµµαχος Ῥωµαίων

φιλήκοος

φίληµα

φιληµοσύνη

φιληµοσύνη: µνῆµα φιληµοσύνης

Φιλήσιος

φίλησις

φιλητός

Φιλι---

φιλία

φιλία καὶ συµµαχία καὶ κοινωνία

φιλία κεκριµένος ἐν τῇ πρὸς Ῥωµαίους φιλίαι

φιλία οἱ κατ᾽ ἄνδρα κεκριµένοι ἐν τῆι πρὸς Ῥωµαίους φιλίαι

φιλία: ἑτέρα

φιλία/η

φιλιακόν

φιλιακός

φιλίδρως

φιλίη

φιλικός

φίλιος

Φιλίππεια (Ἄκτια)

Φιλίππειον

φιλιππεῖος

Φιλίππειος

φιλιππεῖος (δαρεικός)

Φιλίππειος (χρυσός)

Φιλίππια Ἄκτια, τά

Φιλίππια, τά (Ἄκτια)

φίλιππος

Φιλιστίδης

Φιλίων

φιλο–

φιλογείτων
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φιλογονεύς

φιλογράµµατος

φιλογυµν-

φιλογυµναστής

φιλογυµναστικός

φιλογύναικος

φιλογύναιος

φιλοδαµία

φιλοδεσπότης

φιλοδέσποτος

φιλόδηµος

φιλοδοξέω

φιλοδοξία

φιλοδοξία: διὰ φ.

φιλοδοξία: ἐπιτυχόντα τὰς φιλοδοξίας

φιλόδοξος

φιλοδοξότατα

φιλοδόξως

φιλοδόξως: καλῶς καὶ φ.

φιλοδοσία

φιλοδοσία: διὰ φ.

φιλοδωρία

φιλόδωρος

φιλόεργος

φιλοθάλασσος

φιλόθηρος

φιλόθρεπτος

φίλοι, οἱ

φίλοι, οἱ (πρῶτοι)

φίλοι, οἱ (τοῦ βασιλέως, πρῶτοι--, τιµώµενοι--)

φίλοι, οἱ (φαῦλοι)

φίλοι, οἱ οἱ πρῶτοι φίλοι

Φιλοικεῖος

φιλοικειότατος

φίλοικος

φίλοινος

φιλοίφας

φιλόκ.

φιλοκαγαθία

φιλόκαινος

φιλοκαῖσαρ

φιλόκαισαρ

Φιλοκαισαρεῖς, οἱ

φιλοκαλέω

φιλοκαλία

φιλοκάλιος (=φιλοκαλία)

φιλόκαλος

φιλοκερδῶς

φιλοκλαύδιος

Φίλοκλῆς
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Φιλοκράτης

Φιλοκτήµων

φιλοκτίζω

φιλοκτίστης

φιλοκτίστης: διάκονος

φιλοκτίστης: ἐπίσκοπος

φιλόκτιστος

φιλοκύζικος

φιλοκυνηγοὶ τοῦ στέµµατος

φιλοκύνηγος

φιλόκωµος

φιλόλαλος

φιλόλαος

φιλολογία

φιλόλογος

φιλόλογος (ἰατρός φ.)

φιλόλογος Ὁµηρικός

φιλοµάθ(ε)ια

φιλοµαθέω

φιλοµαθής

φιλοµαθία

φιλόµευνος

Φιλόµηλος

φιλοµήτωρ

φιλοµήτωρ (royal title)

φιλοµήτωρ: θεοὶ φιλοµήτορες σωτῆρες

φιλόµουσος

φιλονεανίσκος

φιλονεικέω

φιλονεικία

Φιλόνεικοι, οἱ

φιλόνεικος

Φιλόνεος

φιλονέρων

φιλόνερων

φιλονικία

φιλόνοµος

φιλοξε(ι)νία

φιλόξεινος

φιλοξενέω

φιλοξενία

φιλοξενίη

φιλόξενος

φιλοπαίγµων

φιλοπαίκτορες

φιλοπαίκτωρ

φιλόπαις

φιλοπάρθενος

φιλοπάτηρ

φιλοπατρία
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φιλοπατρία, ἡ

φιλόπατρις

φιλόπατρις (εὐεργέτης)

φιλόπατρις: διὰ προγόνων

φιλοπάτωρ

φιλοπάτωρ (royal title)

φιλοπένης

φιλόπιστος

φιλόπλοι

φίλοπλοι

φίλοπλοι, οἱ

φίλοπλος

φιλοπολ(ε)ίτης

φιλοπολείτης

φιλόπολις

φιλοπολίτης

φιλοπονέω

φιλοπονία

φιλόπονος

φιλοπόνως

φιλοπτόλεµος

φιλορωµαῖος

φιλορώµαιος

φίλος

φίλος (of the king)

φίλος (these five πάντων φίλος)

φίλος (γνήσιοι)

φίλος (ἐν τοῖς πρώτοις φ.)

φίλος (καὶ σύµµαχος)

φίλος (ὁ πάντων)

φίλος (οἱ φίλοι)

φίλος (πάντος δάµου)

φίλος (πάντων)

φίλος (πρῶτοι φίλοι)

φίλος (τοῦ Σεβαστοῦ)

φίλος (τῶν βασιλέων)

φίλος (φίλοι of Hellenistic kings)

φίλος of kings

φίλος ἀληθής

φίλος ἀποδοχὴ τῶν φίλων καὶ συµµάχων

φίλος βουλῆς

φίλος καὶ σύµµαχος

φίλος µετὰ τῶν φίλων

φίλος Νυµφῶν φίλη

φίλος πάντων

φίλος περὶ ἑαυτοῦ τέκνων καὶ φίλων

φίλος πρῶτοι καὶ προτιµώµενοι φίλοι

φίλος πρῶτοι φίλοι

φίλος τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν ἔχειν

φίλος τοῦ βασιλέως
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φίλος τοῦ Σεβαστός

φίλος τοῦ Σεβαστοῦ

φίλος τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νοµίζειν

φίλος τῶν πρώτων φίλων

φίλος φίλη καὶ σύµµαχος

φίλος φίλη καὶ σύµµαχος Ῥωµαίων

φίλος φιλοσέβαστος

φίλος φίλτατος

φίλος χαῖρε φίλε

φίλος: ἀγαθὸς

φίλος: ἄξιος

φίλος: καλὰ καὶ φίλα

φίλος: ξεῖνε φίλε

φίλος: οἱ πρῶτοι φίλοι

φίλος: πάντων

φίλος: πάντων φ.

φίλος: πᾶσι θνητοῖσιν

φίλος: πᾶσι φ.

φίλος: πολλῶν

φίλος: πρῶτοι φ.

φίλος: τῆς πατρίδος

φίλος: τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρόν ἔχω

φίλος: φίλη καὶ σύµ(µ)αχος τῶν Ῥωµαίων

φίλος: φίλους, µὴ χρήµατα

φίλος/φίλη

φίλος/φίλη: εἰρήνης εὐνοµίης τε φίλος

φίλος/φίλη: πρῶτοι φίλοι καὶ χιλίαρχοι καὶ περὶ τοὺς βασιλεῖς 
µαχαιροφόροι

φίλος/φίλη: πρῶτος φίλος

φίλος/φίλη: φίλος τοῦ βασιλέως

φίλος/φίλοι

φίλος/φίλοι (ἐν τοῖς πρώτοις--)

φίλος/φίλοι (τὸν ἑαυτοῦ--)

φίλος/φίλοι (τοῦ βασιλέως)

φίλος/φίλοι (τοῦ Σεβαστοῦ)

φίλος/φίλοι (τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νοµίζειν)

φίλος/φίλοι (φίλη καὶ σύµµαχος Ῥωµαίων)

φιλοσέβαστος

φιλοσέβαστος βουλή

φιλοσέβαστος δῆµος

φιλοσέβαστος: ἱππικός

φιλόσεµνος

φιλόσκηπτρος

φιλοσκωµµορία

φιλοσοφέω

φιλοσοφέω: τὸ φιλοσοφεῖν

φιλοσοφία

φιλόσοφος

φιλόσοφος (ἐγλεκτικός)

φιλόσοφος (Ἐπικούρειος)

 719



φιλόσοφος (καὶ φιλόπατρις)

φιλόσοφος (Πυθαγορικός)

φιλόσοφος βίος

φιλόσοφος: ἐγλεκτικός

φιλόσοφος: Ἐπικούρειοι

φιλόσοφος: κράτιστος

φιλόσοφος: τὸ φιλόσοφον

φιλόσοφος: φ. ἀκαδηµεικός

φιλόσοφος: φ. πλατωνικός

φιλοσόφως

φιλοστοργία

φιλοστοργία ἕνεκα/εν

φιλοστοργία φιλοστοργίας ἕνεκεν

φιλοστοργία: εὐνοίας καὶ φιλοστοργίας ἕνεκεν

φιλοστοργία: φιλοστοργίας ἕνεκα

φιλοστοργία: φιλοστοργίας ἕνεκα/εν

φιλοστοργία: φιλοστοργίας ἕνεκεν

φιλοστοργία: φιλοστοργίας χάριν

φιλόστοργος

φιλόστοργος: γυνή

φιλοστόργως

φιλοστόργως: φ. καὶ κηδεµονικῶς

φιλοστοργώτατος: φιλοστοργωτάτη γυνή

Φιλόστρατος

φιλοσυγγενής

φιλοσυνάγωγος

φιλοσύνγαµος

φιλοσυνγενής

φιλοσυνέφηβοι

φιλοτ(ε)ιµ(ί)α

φιλοτ(ε)ιµάοµαι

φιλοτ(ε)ιµέοµαι

φιλοτ(ε)ιµία

φιλοτ(ε)ιµία (φιλοτιµίαι)

φιλότ(ε)ιµοι, οἱ

φιλότ(ε)ιµος

φιλότας

φιλότατος

φιλοτειµία

φιλοτεκνία

φιλοτεκνίη

φιλότεκνος

φιλότεκνος (πιλότεκνος)

φιλότεχνος

φιλότης

φιλοτησία, ἡ

φιλοτιµ-

φιλοτιµ--

φιλοτιµέοµαι

φιλοτιµέοµαι: εἰς τὰν πόλιν
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φιλοτιµέοµαι: πεφιλοτειµηµένοι

φιλοτιµέω

φιλοτιµέω/φιλοτιµέοµαι

φιλοτιµία

φιλοτιµία (στέφανος φ.)

φιλοτιµία στέφανος φιλοτιµίας

φιλοτιµία/φιλοτειµία

φιλοτιµία/φιλοτειµία: ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιµίας

φιλοτιµία/φιλοτειµία: εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φιλοτιµίας

φιλοτιµία/φιλοτειµία: φιλοτιµίας ἕνεκα

φιλοτιµίη

φιλότιµος

φιλότιµος (καὶ δίκαιος)

φιλότιµος (φιλότειµος)

φιλότιµος φιλοτίµως

φιλότιµος/φιλότειµος

φιλοτιµότατα

φιλοτιµότατος (-τειµ-)

φιλοτιµότερος

φιλοτιµότερος (φιλοτειµότερος)

φιλοτίµως

φιλοτίµως (φιλοτείµως)

φιλοτίµως/φιλοτείµως

φιλοτίµως/φιλοτείµως: καλῶς καὶ φ.

φιλοτραιανός

φιλουµένη

Φιλούτας

φιλόφιλος

φιλόφιλος (πιλόπιλος)

φιλόφιλος (φιλόπιλε)

φιλοφρονῶς

φιλοφρόνως

φιλοφροσύνη

φιλόφρων

Φιλοχάρειος

φιλοχήρα

φίλοψος

φίλτατος

φίλτατος/η

φιλτίων

φίλτρον

Φίλων

Φιλωνίδας

φιλωνίδειον

Φιλωνίδης

φιµόω

φιντίων

φισκιάρια, τά

φισκῖνα

φίσκος
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φῖσκος

φίσκος (Καίσαρος)

φίσκος (κυρίου Καίσαρος)

φίσκος (τῶν κυρίων αὐτοκρατό ρων)

φίσκος ἱερός

φίσκος Καίσαρος

φίσκος τοῦ κυρίου

φίσκος: ἱερώτατος

Φλ(άβιος or -άουιος)

Φλά(ο)υιος vel Φλάβιος: Φλ. Ἄλκιµος

Φλάβι(ο)ς/Φλάουιος

Φλάβιος

Φλάβιος vel Φλάουιος

Φλάβιος vel Φλάουιος (Τ. Φλ. ----)

Φλάβιος/Φλ.

Φλάβιος/Φλάουιος

Φλάκκεια, τά

Φλάουιος

Φλάουιος vel Φλάβιος

Φλάουιος/Φλά., Φλ., Φ.

Φλαύιος

Φλάυιος

φλέβιον

φλέγοµαι

φλέγω

φλιά

φλογώψ

φλόξ

φλος͂ (flos)

φλυακογραφία

φοβέοµαι

φοβερός

φοβεσάνωρ

φοβέω

φόβος

φόβος: φ. θανάτου

Φοιβεῖος, ἀγών

φοιδερᾶτος

φοινεικοῦς

Φοινικάρχης

φοινικάρχης (φυνεικάρχης)

φοινικαστάς

φοινικήϊα, τά

φοινικήιος

φοινικικός (γράµ µατα)

φοινίκιος ταινίδιον

φοινικίς

φοινικογραφεύς

φοινικογραφέω

φοινικογράφος
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φοινικόγραφος

φοῖνιξ

φοῖνιξ (φοίνικες περσεῖαι)

φοιτάω

φοιτέω

φοίτησις

φολίς

φόλλις

φονεύς

φονεύτρια

φονεύω

φονικός

φόνιος

φόνιος: φονίη ἀµοιβή

φόνος

Φοξῖνος

φορά

φορά ἀνώµαλος

φοράριος

φοράριους

φόρβον

φορεῖον

φορεύς

φορέω

φορέω (βοήθει τῆς φορούσης)

φορέω (ὁ φορῶν)

φορέω εἷς Θεὸς βοηθῶν τῷ φορντι

φορέω εὐτύχ(ε)ι ὁ φορῶν

φορέω εὐτυχῶς φοροῦντι

φορέω: ἀπόκοπτε ὁ φορῶν

φορέω: διαφύλαξον τὸν φοροῦντα.

φορέω: πρόκοπτε ὁ φορῶν

φορέω: ῥύσε τὸν φοροῦντα

φορέω: φοροῦντα τὴν ἱερὰν στήλην

φορέω: χαρὰ τῇ φορούσῃ

φορητός

φοριαµός

φορικός

φόρµη

φορµηδόν

φόρµιγξ (ὑποφήτωρ φορµίνγων)

φορµίζω

φορµικτής

φόρµιον

φορµίσκος

φορµοφόρος

φορνιτης

φόροι, οἱ

φορολογέω (φορολογουµένη χώρα)

φορολογία
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φορολόγος

φόρος

φόρος (= forum)

φόρος (βασιλικός)

φόρος (τακτός)

φόρος (τράπεζα τῶν φόρων)

φόρος: τράπεζα τῶν φόρων

φορτηγέσιον

φορτηγήσιον

φορτήγιον

φορτήγιον: τὸ ἐπὶ τοῦ λιµένος

φορτήγιον: τοῦ ἐµπορίου

φορτηγός

φορτηγός (Ἀσκληπιασταί)

φορτίζω

φορτίον

φόρτιον

φορτίον, τό

φορτίς

φόρτος

φορῶν, ὁ

Φούλβιος

Φούρνιος

φουτουτρις

φραγγελίτης

φραγέλλι(ο)ν

φραγέλλιον

φραγηλίτης

φράγµα

φραγµός

φραδατήρ

φραδή: φρασαῖσι Νυµφῶν

φράζοµαι

φράζω

φράζω: κατὰ φραζύµενα

φράξις

φρασµοσύνη: µάντεων φρασµοσύναι

φράσσω

φράτα

φρᾶτερ

φρατερικός

φράτηρ

φρατορία

φρατορικός

φρατρ(ε)ία

φράτρα

φρατρία

φρατριαρχέω

φρατρίαρχος

φρατρικός
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φράτωρ

φρέαρ

φρεάτιον

φρένιµος

φρενόω

φρεσίλλυτος

φρήν

φρήν ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν

φρήν καθαρῇ φρενί

φρήν: φρασὶν ἔχω

φρητία

φρήτρα

φρήτωρ

φριγιδάριον

φρικτός

φρικώδης

φριξ

φρίττω

φρόγιον

φρονέω

φρονέω (µέγα)

φρονέω ζῶν καὶ φρονῶν

φρονέω ζῶν φρονῶν

φρονέω ζῶσα καὶ φρονοῦσα

φρονέω: ζοῦσα καὶ παροῦσα καὶ φρονοῦσα

φρονέω: ζῶντες καὶ φρονοῦντες

φρονέω: ζώουσα καὶ φρονοῦσα

φρόνηµα

φρόνησις

φρόνησις: παλαιὸς τῇ φρονήσει

φρόνιµος

φρονίµως

φροντίζω

φροντίς

φροντιστής

φρορός

φρουµεντάριοι

φρουµεντάριος

φρουρά

φρούραρχος

φρουρέω

φρούριον

φρουροί

φρουρός

φρυάσσω

φρυγάνιον

φρύγανον

φρυκτός

Φρυνίσσκος

φρύξ

 725



φσιλός

φυγαδευτήριον

φυγαδεύω

φυγαδικός

φυγάς

φυγή

φυγοδικέω

φυή

φύκιον

φυλά

φυλά κατὰ φυλάν

φυλά φυλακή

φυλά ψήφισµα ὑπὲρ τῆς πόλεως φυλακῆς

φυλακά

φυλακά εἰς φυλακὰν καὶ σωτηρίαν τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας

φυλακή

φυλακή (ἐν τῷ ἱερῷ)

φυλακή ἡιρηµένοι ἐπὶ τῆι φυλακῆι

φυλακή τῆς πόλεως

φυλακή τῆς χώρας

φυλακὴν τῆς χώρας, εἰς

φυλακία

φυλακίτης

φύλακος

φυλακτήριον

φύλαξ

φύλαξ (νόµων)

φύλαξ: βιοτῆς

Φυλαξίας

φυλάρχειος

φυλαρχέω

φυλάρχης

φύλαρχος

φυλάσσω

φυλάσσω (ἔθος)

φυλάττω

φυλέτας

φυλέτης

φυλετικός

φυλή

φυλή (ἀστικῶν)

φυλή (Λεοντίων)

φυλή (φυλῶν ἄρχοντες)

φυλή κατὰ φυλάς

φυλή πατήρ φυλῆς

φυλή υἱός φυλῆς

φυλή: κατὰ φυλήν

φύλλον

φυλοβασιλεύς

φυλοβασιλικά
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φῦλον

φύξιµος

φυρτός

φῦσα

φυσάω

φύσει

φυσεώµατα

φύσηµα

φυσικά, τά

φυσικός

φυσικός (οἰνοδότης)

φυσικός: λόγος

φυσιόω

φύσις

φύσις (γυναικεία)

φύσις (κατὰ φύσιν)

φύσις ἄνθος φύσεως

φύσις ἀνθρωπίνη

φύσις γυναικεία

φύσις ἐκ φύσεως

φύσις ἐκ φύσεως τέκνον

φύσις κατὰ φύσιν

φύσις πατὴρ φύσεως

φύσις περὶ φύσεως

φύσις φύσ(ε)ι

φύσις φύσει

φύσις φύσει δέ

φύσις: ἀγαθὸν κατὰ φύσιν

φύσις: κατὰ φ.

φύσις: µεγίστη

φύσις: ὁ φύσει πατήρ

φύσις: τὸ τῆς φύσεως ἀγαθόν

φύσις: φύσει

φυταλιά

φυτεία

φυτεία (ἀµπελίνη)

φυτεύω

φυτεύω (πεφυτευµένη)

φυτεύω φωνή

φυτόν

φυτόν, τό

φυτόν: νιόφυτον

φυτοσπόρος

φυτουργός

φύω

Φωκαίδες

Φωκάρχης

φώκη

φώλαρχος

φωλεός
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φώλων

φωνασκός

φωνέω

φωνή

φωνή (πάνδηµος)

φωνή φωναῖς

φωνή: γλυκερὴ

φώρ

φωράω

φώς

φῶς

φῶς (µου)

φώς (οἱ φῶτες)

φῶς (παρθενικόν)

φῶς (τῆς οἰκίας)

φῶς βρέφος δεκαµηνιαῖον ἐκφέρω εἰς φῶς

φῶς λείπω φῶς

φώς, ὁ

φῶς: ἄφθαρτον

φῶς: γλυκερός

φωστήρ

φωσφορία, ἡ

φωσφόριον

φωσφόρος

φώσφορος

φωταγωγός

φωταθυρίς

φῶτες

φωτίζω

φωτιστήριον

φωτοθυρίς

φωτοῦλκος

χ(ε)ῖλος

χ(ε)ιµερινή, ἡ

χ(ε)ιραθησία

χ(ε)ιρόγραφον

χ(ε)ιροτέχνης

χ(ε)ιροτονέω

Χα----

Χάββειος

χαῖρε καὶ πίει

χαῖρε καὶ πίει εὖ

χαῖρε καὶ σύ

χαῖρε καὶ σύ πολλά, τίς ποτ᾽εἶ

χαῖρε καὶ σύ(γε)

χαῖρε καὶ σύ(γε) (τίς ποτε εἶ)

Χαιρέας

Χαιρέδηµος

χαιρετίζω

Χαιρεφάνης
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Χαιρεφῶν

Χαιρίων

χαίρω

χαίρω (χαῖρε, χαίρειν, χαίρετε, χαίροις)

χαίρω (χαῖρε/χαίρειν/χαίρετε)

χαίρω (χαῖρε/χαίρειν/χαίρετε) (χαῖρε καὶ σύ)

χαίρω εἴσειθι χαίρων

χαίρω χαῖρε

χαίρω χαῖρε (καὶ πίε(ι))

χαίρω χαῖρε καὶ οἱ παράγοντες

χαίρω χαῖρε καὶ πίει

χαίρω χαῖρε καὶ πίει τένδε/τεδί/εὖ

χαίρω χαῖρε καὶ σύ

χαίρω χαῖρε καὶ σύ γε, ὦ παροδῖτα

χαίρω χαῖρε καὶ σύ τις ποτ᾽ εἷ

χαίρω χαῖρε καὶ σύ, τίς ποτ᾽οὖν εἶ

χαίρω χαῖρε καὶ ὑγίαινε

χαίρω χαῖρε παροδ(ε)ῖτα

χαίρω χαῖρε παροδῖτα

χαίρω χαῖρε φίλε

χαίρω χαίρειν

χαίρω χαίρειν (χαίριν)

χαίρω χαίρειν (χέριν)

χαίρω χαίρετε

χαίρω χαίρετε µοι

χαίρω χαίρετε πάροδοι

χαίρω χαίροις

χαίρω χαίροις ὁ ἀναγνούς

χαίρω χαίροις παροδείτα

χαίρω χᾶρε

χαίρω: ἄλυπε, χαῖρε

χαίρω: χαῖρε

χαίρω: χαῖρε καὶ πίει

χαίρω: χαῖρε καὶ σύ

χαίρω: χαίρειν

χαίρω: χαίρετε

χαίρω: χαίρῃ

χαίρω: χαίροις

χαίρω: χαίροις, ὦ ἀναγνώστα

χαίρω: χρηστὲ/-ὴ (καὶ) ἄλυπε, χαῖρε

χαίρω: χρηστὲ/-ὴ χαῖρε

χαίρω: χρηστὲ/-ὴ/ὸς καὶ ἄµεµπτε/-ος, χαῖρε

Χαιρώνδης

χαίτα

χαίτη

χακαξ

χάλαζα

χαλαζοκουπέω

χαλαζοκουπία

χαλαζοκουπίζω
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χάλασις

χαλεπός

χαλεπῶς

χαληπός

χαλικοκαύστης

χαλίκωµα

χαλινός

χαλινουργός

χάλιξ

χάλκ(ε)ιος

χαλκαῖος

χαλκᾶς

Χαλκεῖα, τά

χαλκεῖον

χαλκεῖον, τό

χαλκεῖος

χαλκειστέφανος

χαλκείτης

χαλκέλατος

χαλκέλατος (εἰκών)

χαλκεόπλαστος

χάλκεος

χάλκεος (= χαλκοῦς)

χάλκεος (τελαµών)

χάλκεος εἰκών

χάλκεος: ἀνδριάς

χάλκεος: εἰκών

χάλκεος: κόλλυβος

χάλκεος/χαλκοῦς

χάλκεος/χαλκοῦς δέλτος

χάλκεος/χαλκοῦς εἰκών

χάλκεος/χαλκοῦς ἐσχάραι χαλκαῖ

χάλκεος/χαλκοῦς λυχνεο͂ν χαλκον͂

χάλκεος/χαλκοῦς πίναξ

χάλκεος/χαλκοῦς σκάφη χαλκῆ

χάλκεος/χαλκοῦς χος͂ χαλκος͂

χαλκεότευκτος

χαλκεύς

χαλκεύς: κοινὸν τῶν χαλκέων

χαλκευτικός

χαλκέων

χαλκὴ δέλτος

χαλκή εἰκών

χάλκηος

χαλκιάς

χαλκιδικὸν ποτήριον

χαλκίον

χάλκιον

χάλκιος

χαλκοί
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χαλκόκρατος

χαλκολογέω

χαλκολόγος

χαλκοµᾶς

χαλκόν

χαλκοπράτης

χαλκοπώλης

χαλκός

χαλκός (πῦλη)

χαλκός (στατῆρες τοῦ χ.)

χαλκός εἰκών

χαλκός: δραχµαί

χαλκός: κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

χαλκός/χαλκοῦς

χαλκός/χαλκοῦς εἰκών

χαλκός/χαλκοῦς εἰκὼν κολοσσική

χαλκός/χαλκοῦς στήλη

χαλκοτύνπανον

χαλκοτύπος

χαλκότυπος

χαλκοῦν: λεπτὸν χαλκοῦν

χαλκουργέω

χαλκούργηµα

χαλκουργός

χαλκοῦς

χαλκοῦς (ἄγαλµα)

χαλκοῦς (ἀνδριάς)

χαλκοῦς ἀνδριάς

χαλκοῦς δέλτος

χαλκοῦς εἰκών

χαλκοῦς εἰκών χαλκῆ

χαλκοῦς: εἰκών

χαλκοῦς: εἰκὼν χαλκῆ ἔφιππος

χαλκοῦς: χαλκῆ κολοσσιαία εἰκών

χαλκοῦς: χαλκῆ κολοσσική εἰκών

χάλκωµα

χάλκωµα: κολάπτειν εἰς χάλκωµα

χαλκωµατᾶς (χαρκωµατᾶς)

χαλκωµάτιον

χαλός

χαµαί

χαµαιδιδάσκαλος

χαµαίδρυς

χαµαισόριον

χαµέ, τό

χάµευνα

χαµοκέντησις

χαµοσόριν

χαµοσόριον

χαµόσοριον
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χαµωσόρον

χαµωψήφοσις

Χανύειος

Χανυλάειος

χάος

Χαρ---

χαρά

χαρά αἰώνιος

χαρά: χαρὰ τῇ φορούσῃ

χάραδος

χαράδρα

χάραδρος

χαρακτή, ξοίς

χαρακτήρ

χαρακτήρ σιδηροῦς

χαράκωµα

χάραξ

χάραξις

χαράσσω

χαράσσω: ἐπὶ τύνβῳ

χαράσσω/χαράττω

χαράττω

Χαριάδης

Χαριδηµίδης

Χαρίδηµος

χαριείς

χαρίεις

χαριεντισµός

χαριέστατος

χαριέστατος ὄνοµα

χαρίζοµαι

χαρίζοµαι κεχαρισµένος

χαρίζω

χαρίζω/οµαι

Χαρικλεῖς

Χαρικλῆς

χάριν

χάριν εὐχῆς χάριν

χάριν χάριτας ἔχετε

Χαρῖνος

χάρις

χάρις (τύµβοι)

χάρις ἀνενόω χάριτα

χάρις ἀνταποδίδωµι χάριτας

χάρις ἀξίας χάριτας ἀποδίδωµι

χάρις ἀποδίδωµι

χάρις ἀποδίδωµι ἀξίας χάριτας

χάρις ἀποδίδωµι καταξίας χάριτας

χάρις ἀποδίδωµι χάριν

χάρις ἀπόδοσις χάριτος
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χάρις βασίλειος

χάρις δός χάριν

χάρις δωρεᾶς χάριν

χάρις εὐσεβίης χάριν

χάρις ἵνα ὁ δῆµος φαίνηται τὰς καταξίας χάριτας ἀποδιδόναι

χάρις καταξία

χάρις καταξίας χάριτας ἀποδίδωµι

χάρις κοµίζοµαι

χάρις µνείας χάριν

χάρις µνήµης χάριν

χάρις τὰς καταξίας χάριτας ἀπονέµω

χάρις τιµῆς καὶ µνήµης χάριν

χάρις τιµῆς χάριν

χάρις τόκου χάριτες

χάρις χάριν ὀφείλω

χάρις: ἀποδιδόναι ἀξίας χ.

χάρις: ἀποδίδωµι

χάρις: δηµοσία

χάρις: εἵνεκεν µνήµης χάριν

χάρις: εἰς χάριν ἕλκω

χάρις: µνήµης χάριν

χάρις: µνῆς χάριν

χάρις: τειµῆς χάριν

χάρις: χάριν λεγόµενος

χάρις: χάριτος ἕνεκεν

χαρίσιος

χάρισµα

χαριστήρια

Χαριστήρια, τά

χαριστήριον

χαριστήριον: µνηµοσύνης χ.

χαριστός

Χαριτείσια, τά

Χαριτήσια, τά

χαριτοβλέφαρος

χαριτόω

χαριτόω: συντήρησον ἀγήρατον κεχαριτωµένην

χαρκέας

χαρκεύς

χαρκεύς (= χαλκεύς)

χαρκεύς (═χαλκεύς)

χαρκεὺς φαβρικάρεις

χάρµα

Χαρόπιος

χαροπός

χαρουχᾶς

χάρτα

χαρταρέα (ἐν Ἀλεξανδρείᾳ)

χαρταρέα: ἐπίτροπος χαρταρέας

χαρτατικόν
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χαρτερά: ἐπίτροπος ἐ. χαρτερᾶς Ἀλεξανδρείας

χάρτης

χάρτινος

χαρτός

χαρτός κῦδος χαρτᾶς ἐλευθερίης

χαρτουλαρία

χαρτουλάριος

χαρτουλάριος (βασιλικός)

χαρτυλάριος

Χασελευ

χάσκω

Χασλω

χάσµα

χαυνοτρίβων

χαυνοτρίβωνες, οἱ

χέ(υ)ω

χέζω

χειλίαρχος

χεῖλος

χεῖλος: ὑπ᾿ ἀνδροφόνου

χειλόω

χεῖµα

χειµαίνω

χείµαρρος

χειµερινός

χειµερινός (ἑξάµηνος)

χειµερινός (κύκλος--τροπικός)

χειµερινός (λουτρόν)

χειµερινός δίκτυον

χειµερινός ἑξάµηνος

χειµερινός τροπή

χειµερινός: βουλή

χειµέριος

χειµών

χείρ

χεῖρ

χείρ (ἄρχων χειρῶν ἀδίκων)

χείρ (βαλλείν)

χεῖρ (βαρύφθονος)

χείρ (δεξιτερή)

χείρ (δυσδαίµων)

χεῖρ (κακή)

χεῖρ (κακοεργής)

χείρ (µετὰ χεῖρας ὑποβάλλω)

χείρ (µηδὲ χεῖρα κακὴν ἐπιθῇς)

χείρ (φίλαι λερ͂ες)

χείρ (χ. αἴρω)

χείρ (χειρί)

χείρ βαρύφθονος

χείρ βλαβεράν χεῖραν προσφέρω
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χείρ γράψας χειρί

χείρ δῆσον χῆρας

χείρ διὰ χερός

χείρ δίδωµι τὰς χεῖρας εἰς σύλλυσιν

χείρ ἐπάγροις χερσίν

χείρ καθαραὶ χεῖρες

χείρ κακὰς χεῖρας προσφέρω

χείρ Λευκίου χείρ

χείρ ὁσίαι χεῖρες

χείρ πρὸς χεῖρα

χείρ τὸ ῥεῦµα τῶν ποδῶν καὶ τῶν χερῶν

χείρ χεῖρα δίδωµι

χείρ χερσὶν τέκνου

χείρ: ἔγραψα χειρὶ ἐµῇ

χείρ: χράοµαι τὰν χέρα

χεῖρα κακὴν προσφέρω

χειρίδιον

χειριζόµαι

χειρίζοµαι

χειρίζω

χειρισµός

χειριστάς

χειριστής

χειριστής εἰσφορῶν τῶν δηµοσίων πραγµάτων

χειρόγραφον

χειροθεσία

χειροθισία

χειροκρίτης

χειρολαβή

χειρονοµέω

χειρονοµία

χειρονόµος

χειρόοµαι

χειροπόνιον

χειροσκόπος

χειροτονέω

χειροτονέω /χειροτονέοµαι

χειροτονέω/χειροτονέοµαι

χειροτονητός

χειροτονητός (ἀρχή)

χειροτονία

χειρουργία

χειρουργίη

χείρων

χείρων (χεῖρον µὴ ποιείτωσαν)

χείρων τὸ ὅρκιον χεῖρον µὴ ποιείτωσαν

χείρων: τὸ χεῖρον

χειρωνάξιον

χελιδών

χέλληστυς
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χελύκλονον

χέλυς

χελώνη

χερνιβεῖον

χερνιβόξεστον

χέρνιψ

χέρσον

χέρσος

χεῦµα

χεύω

χέω

χέω δάκρυα

χηλός

χήµη

χήν

χηνᾶς

χηνοβοσκός

χηνότροφος

χήρ (= χείρ)

χήρα

χήρα, ἡ

Χηρέας

χήρη, ἡ

χῆρος

χῆρος (βίος)

χῆρος: ἕξει χῆρον βίον

χηροσύνη

χηρόω

Χηρώνδας

χῆτος

χθόν

χθόνιος

χθων

χθών

χθών ὑπὸ χθόνι

χιδρόβροχον

χιλᾶς

χιλιαρχία

χιλίαρχος

χιλιαστύς

χιλιαστύς (Λεβέδιος)

χιλιοδραχµαῖος (ἀγών)

χίλιοι

χίλιοι, οἱ

χῖλος: χιλέων ἀπέχεσθαι

χίµαιρα

χίµαρος

χίµαρος (ad SEC 158)

χιµεινός

χιµερινός
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χιµέριος δηµόσιον (λουτρόν)

χιόνιον (χιώνιον)

χιονώδης

χιοργής

χιουρ(γής)

χίρ

χιραθησία

χιρισµογράφος

χιρόγραφον

χιροθεσία

χιτών

χιτών (πήλινος)

χιτώνιον

χιτωνίσκος

χλαῖνα

χλαµουδίσκα

χλαµυδηφορέω

χλαµύς

χλαµύς (ἐφειβήη)

χλαµύς (ἐφηβική)

χλάνδιον

χλανίδιον

χλανιδίσκα

χλανιδίσκιον

χλανίς

χλιαρά, τά

χλιαρός

χλιδών

χλίδων

χλιδωνίδιον

χλόη

χλόϊος

χλωρόν

χο(υ)ρίον

χοαχύτης

χοή

χοίδιον

χοῖνιξ

χοιρέλαφος

χοιροπίθηκος

χοίρος

χοῖρος

χοιροτυπέω

χοιροτύπος

χολέω

χολή

χολιάζω

χολίκια

χολίκιον

χόλος
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χόλος (θεῶν)

χολόω

χονδήν

χόνδην

χονδροβολία

χονδρόγαλα

χοραγέτα

χοραγέτης

χοραγέω

χοραγητῶς

χοραγία

χοραγός

χοραύλης

χόραυλος

χορδή

χορεία

χορεῖον

χόρευµα

χορευτής

χορευτής (ἀνήρ)

χορευτός

χορεύω

χορηγεία

χορηγέω

χορηγία

χορηγία (ἀπὸ τοῦ βίου)

χορηγία χορηγός

χορηγός

χορηγός (παίδων)

χορηγός/χοραγός (κύκλιων, sc. χορῶν)

χορηγός/χοραγός (παίδων, ἀνδρῶν)

χορία

χοριαµβικά

χορικός

χορικός (ἀγών)

χορικός (αὐλός)

χορ̄ίον

χοροδιδάσκαλοι

χοροδιδάσκαλος

χοροιτυπέω

χοροιτυπία

χοροιτύπος

χοροκιθαρεύς

χοροκιθαριστής

χοροµέτρης

χορός

χορός (διθυραµβικός, τραγοιδικός)

χορός (παιᾶνος)

χορός ἀγὼν τῶν κυκλίων χορῶν

χορός κύκλιος
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χορός κύκλιος χορός

χορός: ἀνδρῶν

χορός: ἀρχηγέτης χορῶν

χορός: κύκλιος

χορός: τραγικός

χορός: χ. θεῶν

χοροψάλτρια

Χορριούνειος

χορτάζω

χορτασία

χορτίζω

χορτοκοπικός

χορτοκοπικός: χορτοκοπικὴ κώµη

χορτοκόπιον

χόρτος

χούζιον

χοῦρα

χούς

χοῦς

χρᾶµα χράµατα

χράµατα

χράοµαι

χράοµαι (εὐτυχῶς χρῶ)

χράοµαι εὖ χρῷ

χράοµαι εὐτυχῶς χρῶ

χράοµαι κεχρηµένος εὐεργετικῶς

χράοµαι ὑγιαίνουσα χρῷ

χράοµαι ὑγιαίνων χρῶ

χράοµαι χράοµαι τῷ ζῆν

χράοµαι χρῶ εὐτυχῶς

χράοµαι: διὰ βίου

χράοµαι: κατὰ τὸν νόµον

χράοµαι: κοινᾶι χ.

χράοµαι: τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο

χράοµαι: ὑγιαίνων χρῶ

χράοµαι: φαύλως χρῶµαι

χράοµαι: χ. τὰν χέρα

χράοµαι: χρασίµωι ἄθηι

χράοµοαι

χράσιµος: ἆθος

χράω

χράω/χράοµαι

χράω/χράοµαι χρῶ

χράω/χράοµαι χρῶ (κτῶ--)

χράω/χράοµαι χρῶ (ὑγιαίνων (or ὑγιένων))

χράω/χράοµαι χρῶ (ὑγιένων)

χρέα

χρεία

χρεία (δηµοσία)

χρεία (δηµόσιαι χρεῖαι)
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χρεία (χ. παρέχω)

χρεία ἀναγκαία

χρεία ἀναγκαιοτέρα

χρεία ἐπείγουσα

χρεία παρέχοµαι

χρεία τῶι δήµωι ἐκβαίνω

χρεία χρείαν παρέχοµαι

χρεία χρείαν/χρείας παρέχοµαι

χρεία χρείας παρέχοµαι

χρεία: ἀναγκαία

χρεία: πολλὰς καὶ µεγάλας παρεισχηµένος χρείας

χρεία: τοῦ δήµου

χρεία: χρείαν ἔχω

χρεία: χρείας καὶ πλείονας παρείσχηται

χρεία: χρείας παρέχεται

χρεία: χρείας παρέχοµαι

χρεία: χρείας παρέχω

χρείας: παρέχοµαι τὰς χρείας

χρεῖσις

Χρείσουν

χρεοκοπέω

χρέον

χρεονόµος

χρέος

χρέος (ἴδιον)

χρεός, τό

χρέος, τό

χρεοστάω

χρεοφ(ε)ιλέτης

χρεοφυλάκειον

χρεοφυλακέω

χρεοφυλακικός

χρεοφυλάκιον

χρεοφύλαξ

χρεοφυλάσσω

χρεών, τό

χρέως

χρεωστέω

χρεώστηµα (or -εω)

χρεώστης

χρεωφειλέτης

χρεωφυλάκιον

χρεωφυλάκιον ἀρχεῖον

χρεωφύλαξ

χρεωφύλαξ γραµµατεὺς τῶν χρεωφυλάκων

χρή

χρή ἐχρῆν

χρήα

χρῆα

χρήζω

 740



χρῄζω

χρῇζω

χρήϊα, τά

χρῆµα

χρῆµα (ἱερά χρήµατα)

χρῆµα (σ(ε)ιτωνικὰ χρήµατα)

χρῆµα ἀγωνοθετικὰ χρήµατα

χρῆµα ἀπελευθερωτικά χρήµατα

χρῆµα ἀποτάσσω χρήµατα

χρῆµα γερουσιακά

χρῆµα δηµοτικά

χρῆµα ἐκ τῶν ἑαυτῆς χρηµάτων

χρῆµα ἐκ χρηµάτων

χρῆµα ἐξ ἐπαγγελίας

χρῆµα ἰδίοις χρήµασιν

χρῆµα ἱερά χρήµατα

χρῆµα ἰσοτέλεια χρηµάτων

χρῆµα κοινά χρήµατα

χρῆµα: ἀγωνοθετικὸν χ.

χρῆµα: ἀµετάθετον

χρῆµα: ἀπελευθερωτικὰ χρήµατα

χρῆµα: ἀπορία χρηµάτων

χρῆµα: ἀτέλεια πάντων χρηµάτων

χρῆµα: χρέµατα δόκιµα καὶ һυγιᾶ
χρῆµα: χρήµατα

χρῆµα: χρήµατα ἀπελευθερικά

χρῆµα: χρηµάτων εἰσαγωγὴ καὶ ἐξαγωγή

χρῆµα/χρήµατα

χρῆµα/χρήµατα (σειτωνικά)

χρῆµα/χρήµατα: δηµόσια

χρῆµα/χρήµατα: χρηµάτων ὄνησις

χρήµατα

χρήµατα (αὐτοκράτορος)

χρήµατα (δηµόσια, ἱερά)

χρήµατα (θιασιτικά)

χρήµατα (τοῦ θεοῦ)

χρήµατα ἀπελευθερικά

χρήµατα δηµόσια

χρήµατα ἐλαιωνικά

χρήµατα ἴδια

χρήµατα ἱερά

χρήµατα κοινά

χρήµατα σιτωνικά

χρήµατα, τά

χρήµατα, τά (κοινά)

χρήµατα, τά αὐτοκράτορος

χρήµατα, τά δόκιµα

χρήµατα, τά πολιτικά

χρήµατα, τά σειτωνικά

χρήµατα, τά στρατιωτικά
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χρήµατα, τά τὰ καταλειφθέντα κατὰ διαθήκην

χρήµατα, τά τὰ ὑπάρχοντα τοῖς θεοῖς --

χρηµαταγωγός

χρηµατηστήριον

χρηµατί(σ)ζω

χρηµατίζοµαι

χρηµατίζω

χρηµατίζω (χρηµατίζων Ῥωµαῖος)

χρηµατίζω καὶ ὡς χρηµατίζει

χρηµατίζω: χ. ἱερά

χρηµατίζω: χρηµατισθείσας εἰσωµοσίας

χρηµατίζω/οµαι

χρηµατικός

χρηµατικός (δίκη)

χρηµάτιξις

χρηµατισµός

χρηµατισµός (οἱ ἐν τοῖς προχείροις)

χρηµατισµός: διὰ χρηµατισµοῦ

χρηµατισµός: µισθώσεως χ.

χρηµατιστήριον

χρηµατίτης

χρηµατοφυλάκιον

χρηµατοφυλάκισσα

Χρῆσης

χρησιµεύω

χρήσιµος

χρήσιµος: µήκετι χ.

χρησιµότης

χρῆσις

χρῆσις ἐπὶ χρήσει ἢ κτήσει

χρῆσις ἐπ̣ὶ χρήσει καὶ κτήσει

χρῆσις ἰδία

χρῆσις: ὑφαίροµαι τὴν χρῆσιν

χρησµολόγος

χρησµός

χρηστά

χρηστὲ/ὴ καὶ ἄωρος χαῖρε

χρηστή

χρηστὴ καὶ ἄµεµπτος

χρηστήρια, τά

χρηστήριον

χρήστης

χρηστός

χρηστός (µορίδιν)

χρηστὸς καὶ ἄµεµπτος

χρηστός χρηστέ καὶ ἄλυπε

χρηστός χρηστὲ καὶ ἄλυπε

χρηστός χρηστὲ καὶ ἄωρε

χρηστός χρηστοί, χαίρετε

χρηστός: χρηστὲ/-ὴ (καὶ) ἄλυπε, χαῖρε
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χρηστός: χρηστὲ/-ὴ χαῖρε

χρηστός: χρηστὲ/-ὴ/ὸς καὶ ἄµεµπτε/-ος (, χαῖρε)

χρηστός/ή

χρηστοσύνη

χρηστότατη µνεία

χρηστότατος

χρηστότης

χρηστοφόρος

χριθή

χρίστης

χριστιανὴ καὶ ἄµεµπτος

χρίω

χρόα

χρονικὴ σύνταξις

χρόνιος

χρόνισις

χρονίως

χρόνοι, οἱ

χρόνοις, ἐν τοῖς ἐννόµοις

χρόνος

χρόνος (ἅπας)

χρόνος (Ἀττικός)

χρόνος (εἰς τὸν ἀεὶ χ.)

χρόνος (εἰς τὸν ἅπαντα--)

χρόνος (ἐν χρόνοις)

χρόνος (ἔννοµος)

χρόνος (ἐς τὸν νοµιζόµενον χρόνον)

χρόνος (ζωῆς--)

χρόνος (µνήµη εἰς τὸν ἅπαντα--)

χρόνος (ταχθείς)

χρόνος (ὑπόλοιπος)

χρόνος ἀεὶ χρόνος

χρόνος ἅπας

χρόνος εἰς ἅπαντα χρόνον

χρόνος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον

χρόνος ἔµπροσθεν

χρόνος ἐν πολλοῖς χρόνοις κὲ καλοῖς

χρόνος ἐν τοῖς πρότερογ χρόνοις

χρόνος ἐν τῷ τῆς συµποσιαρχίας χρόνῳ

χρόνος ἐν χρόνοις

χρόνος ἐξῆκεν

χρόνος ἐπάνω

χρόνος ἱκανοὶ χρόνοι

χρόνος κατὰ παντὸς χρόνου

χρόνος ὅσον ἂν χρόνον ζῇ

χρόνος παλαιός

χρόνος παλαιότατοι

χρόνος πανδαµάτωρ

χρόνος πάντα τὸν χρόνον

χρόνος παρεληλυθώς
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χρόνος παρήκει

χρόνος πᾶς

χρόνος πλήονα χρόνον

χρόνος πολιός

χρόνος πολλοὶ καὶ καλοί

χρόνος προγεγονώς

χρόνος πρόσθεν

χρόνος τὸν ἀεὶ χρόνον

χρόνος τὸν πάντα χρόνον

χρόνος ὕστερος

χρόνος: ἀεὶ τὸν ἅπαντα χρόνον

χρόνος: ἅπας

χρόνος: ἄπειρος χ.

χρόνος: ἀφ’ ὧ κα χρόνω ἁ συνθήκα κυρωθῆι

χρόνος: γεγραµµένος

χρόνος: εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον

χρόνος: εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον

χρόνος: εἰς τὸν αἰώνιον χρόνον

χρόνος: εἰς τὸν ἄλλον χρόνον

χρόνος: εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον

χρόνος: εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον

χρόνος: ἐκ παλαιῶν χρόνων

χρόνος: ἐκ πλείονος χρόνου

χρόνος: ἐν ἅπαντι χρόνωι

χρόνος: ἐν πολλοῖς χρόνοις καὶ καλοῖς

χρόνος: ἐν τῶι πρότερον χρόνωι

χρόνος: ἐν χρόνοις

χρόνος: ἔννοµοι χρόνοι

χρόνος: ἐπάνω χ.

χρόνος: ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον

χρόνος: ἐπίλοιπος

χρόνος: ἐς πάντα χρόνον

χρόνος: ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον

χρόνος: καθήκοντες χ.

χρόνος: κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν χρόνον

χρόνος: λειπόµενος

χρόνος: λοιπὸς χ.

χρόνος: µὴ πλέον διαιτοῦς χρόνου

χρόνος: οὐδενὶ χρόνῳ

χρόνος: παρ᾿ ὅλον τὸν τῆς ζωῆς χρόνον

χρόνος: παρὰ τὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ/αὐτῶν χρόνον

χρόνος: πᾶς

χρόνος: πρὸς ὀλίγον χρόνον

χρόνος: πρόσθεν χ.

χρόνος: πρότερος

χρόνος: τᾶς ἐπιδαµίας

χρόνος: τᾶς ζωᾶς

χρόνος: τὸν ἅπαντα τοῦ ζῆν χρόνον

χρόνος: τὸν ἅπαντα χρόνον

χρόνος: χρόνοι
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χρόνος: χρόνων συναγωγή

χρονοτριβέω

χρονουλκέω

χρούσιος

χρυςᾶ (νοµίσµατα)

χρυσά, τά

χρυσᾶ, τά

χρύσαιος

Χρυσάνθινα, τά

Χρυσάνθινα, τά (Καπετώλεινα--Ἕλουια)

Χρυσάνθινον (ἐν Σάρδεσιν)

χρυσάργυρον

χρυσάργυρος

χρυσαττικός

χρυσαυγής

χρύσε(ι)ος

χρύσειος (τέχνη)

χρύσειος γενεή

χρύσειος: χρύσεια τάλαντα

χρυσέλατος

χρυσένδετος

χρυσένπαιστος

χρύσεος

χρύσεος (═ χρυσοῦς)

χρύσεος (ἄστυ)

χρύσεος στέφανος

χρύσεος: δακτύλιος

χρύσεος: κόσµος

χρύσεος: στέφανος

χρύσεος: στέφανος ἀρετῆς

χρύσεος: στροφίσκος

χρυσήλατος

χρυσήνιος

χρυσιακός κόσµος

χρυσίδιον

χρυσικός ἀπώλεια

χρύσινος

χρυσίον

χρύσιον

χρυσίον (Κυζικηνόν)

χρυσίον, τό

χρυσίον: ἄπυρον

χρυσίον: ἄσηµον

χρυσίον: ἐπίσηµον

χρυσίος

χρύσιος

χρύσιος: χρύσιον πετάλιω

χρυσίς

χρυσοῖ (plur.)

χρυσοί, οί
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χρυσοί, οί (Ἀλεξάνδρειοι)

χρυσοί, οί (Ἰταλικοί)

χρυσοί, οί (Φιλίππειοι)

χρυσόκερως: βόαρχος

χρυσόκερως: βοῦς

χρυσόκερως: δάµαλις

χρυσόκλυστος

χρυσοκόπος

χρυσόλιθος

χρυσόµαλλος

χρυσονοµέω

χρυσονόµος

χρυσόπαστος

χρυσοποίκιλος

χρυσοποίκιλτος

χρυσοπτέρυγος

χρυσός

χρυσός (Ἀλεξάνδρειος)

χρυσός (Ἀττικός)

χρυσός (δέσποινα χ.)

χρυσός (εἰκών)

χρυσός (λῖτραχ.)

χρυσός (Λυσιµάχειος, Ἀντιοχεύς)

χρυσός b

χρυσός ἀπὸ χρυσῶν

χρυσός εἰκών

χρυσός Περσικός

χρυσός πέταλον

χρυσός στέφανος

χρυσός: ἄγαλµα

χρυσός: ἀπὸ χρυσῶν

χρυσός: εἰκών

χρυσός: κατασκευῆς χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ καὶ χαλκοῦ

χρυσός: λεῖτραι χρυσού

χρυσός: στέφανος

χρυσός: χρυσοῑ ἀπορανάµενος

χρυσός: χρυσοῦ νοµίσµατα

χρυσός/χρυσοῦς

χρυσός/χρυσοῦς (Ἀλεξάνδρειος)

χρυσός/χρυσοῦς στέφανος

χρυσός/χρυσοῦς στέφανος ἀριστεῖος

χρυσοστέφανος

χρυσόστοµος

χρυσόστοµος: ἀνδριάς

χρυσοτέλεια

χρυσουποδέκτης

χρυσοῦς

χρυσοῦς (στατὴρ--Φιλίππειος (µέγας))

χρυσοῦς (στέφανος)

χρυσοῦς (τύπος)
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χρυσοῦς ἄγαλµα

χρυσοῦς ἀνάθηµα

χρυσοῦς εἰκών

χρυσοῦς νόµισµα

χρυσοῦς νοµίσµατα

χρυσοῦς περιδέραιον

χρυσοῦς περιτραχήλιον

χρυσοῦς στέφανος

χρυσοῦς στέφανος ἀριστεῖος

χρυσοῦς στέφανος κατὰ τὸν νόµον

χρυσοῦς: στέφανος

χρυσοῦς: χρυσῆ ἔφιππος εἰκών

χρυσοῦς: χρυσῆ κολοσσικὴ εἰκών

χρυσοφορέω

χρυσοφορέω: τῇ θεῷ

χρυσοφορέω: τῇ πατρίδι

χρυσοφορέω: τοῖς θεοῖς

χρυσοφορέω: χρυσοφορέων βιθυνίαρχος

χρυσοφορία

χρυσοφορία µετὰ πορφύρας

χρυσοφόρος

χρυσοφόρος: νεοποιός

χρυσοφόρος: στρατηγός

χρυσοφόρος: χρυσοφόροι τῆς θεοῦ

χρυσοχαλίνωτος

χρυσόχαλκος

χρυσοχόος

χρυσοχόος (τεχνείτης)

χρυσοχοῦς

χρυσόω

χρύσωµα

χρύσωσις

χρῶ

χρῶµα

χρῶµα µηδενὶ χρῶµα τηρηθῆναι

χρωµάτινος

χρωµατοπώλης

χρώς

χσένος

χσυνάρχων

χυδαῖος

χυδεο͂ς

χυλός

χύµα

χῦρος

χύσις

χυτά

χυτός

χυτός (λίθινον χυτόν)

χυτός λίθος (χυτή)
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χύτρα

χυτρίον

χυτρίς

χυτρόγαυλος

χύτρος

χῶµα

χῶµα, τό

χωµατικόν

χωνεύω

χώννυµι

χωρ(ε)ίον

χώρα

χώρα (βασιλέως, βασιλική)

χώρα (βασιλική)

χώρα (δικαίων)

χώρα (ἐν--Σεβαστῶν)

χώρα (ἐργάσιµος)

χώρα (ἡ πρώτη)

χώρα (ἱερά)

χώρα (Λουβουνου)

χώρα (Μακεδόνων)

χώρα (Νέα)

χώρα (ὁ ἐπὶ τῆς--)

χώρα (οἰκουµένη καὶ ἐνεργός, βασιλέως, βασιλικός, οἱ κατοικοῦντες 
τὴν--)

χώρα (σειτόσπορος)

χώρα (στραταγὸς ἐπὶ τᾶς ἐν τᾶι νάσωι--, στραταγὸς ἐπὶ τᾶς ἐν τῶι 
πέραν--)

χώρα (στραταγὸς ἐπὶ τὴν--)

χώρα Ἀρτέµιδος ἡ ἐν Ἱπποβότωι

χώρα βασιλική

χώρα δαµοσία

χώρα δηµοσία τοῦ δήµου

χώρα Διὸς Ὀθρυίου

χώρα εἰς φυλακὰν καὶ σωτηρίαν τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας

χώρα ἐκ τῆς --, a slave

χώρα ἐξαίρετος

χώρα ἐπὶ τὴν --

χώρα ἐπὶ τῆς χώρας

χώρα ἔρηµοι

χώρα ἔρηµος, κοινή

χώρα ἱερά

χώρα κατὰ χώραν

χώρα κοινά

χώρα κοιναί

χώρα κοινή

χώρα Μακεδόνων

χώρα µεθόριαι

χώρα παραλία

χώρα πάτριος

χώρα πολιτική
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χώρα προσορίζω

χώρα πρώτη

χώρα σωτηρία τῆς χώρας

χώρα τῶν Νοβάδων

χώρα φορολογουµένη

χώρα φυλακὴ τῆς χώρας

χώρα: ἀπογαιουµένη χ.

χώρα: βασιλική χώρα

χώρα: δηµόσια/δαµόσια

χώρα: ἐνεκτηµένοι ἐν τῆ χώρᾳ

χώρα: ἐπάρχειος

χώρα: ἐπὶ τὰν χώραν

χώρα: ἡ χώρα ἡ παραλία

χώρα: ἱερά

χώρα: ἱερὰ χ.

χώρα: κατὰ πᾶσαν τὴν χώραν

χώρα: κατὰ τὴν χώραν

χώρα: ὁλοκλήρους χώρας

χώρα: περισσὴ χ.

χώρα: στρατηγὸς ἐπὶ τῆι χ

χωρέω

χωρέω (εἰς--)

χωρέω (εἰς)

χωριάρχης: ἀπὸ χωριαρχῶν

χωριαρχία

χωρίζοµαι

χωρίζω

χωρικός

χωρίον

χωρίον (δηµόσιον)

χωρίον (Ἐρεσηνῶν)

χωρίον (ἔρηµον)

χωρίον (καθολικὰ--κυριακά)

χωρίον (Ταλασίου)

χωρίον (χορ̄ίον)

χωρίον (χορίων)

χωρίον ἱερόν

χωρίον ὅρος χωρίου

χωρίον: ἐπιµελητὴς τοῦ χωρίου

χωρίον: Ισκινδων

χωρίον: Ξιτων

χωρίον: ὅρος χωρίου

χωρίον: ὅρος χωρίου καὶ οἰκίας

χωρίον: Πιτερµων

χωρίς

χωρίς: χ. κληρονόµων

χωρίς: χ. τῶν ἐκ τοῦ γένους

χωρίς: χ. τῶν συνγενῶν

χωρίς: χωρὶς εἰ µή τι –

χωρῖται
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χωρίτης

χωροβάτης

χωρογραφία

χωροµέτρης

χῶρος

χῶρος (ἄλυπος)

χῶρος (ὁ Πανοσκοπιατῶν)

χῶρος ἀτερπής

χῶρος ἰδιωτικός

χῶρος: ἀνθεµόεις

χῶρος: ἐρατὸς ἴδιος

χωσωτήµ

ψ(ε)ιλοκιθαριστής

ψ(ε)ιλωτής

ψαίται

ψαλίδιον

ψαλιδωτός

ψαλίς

ψάλλω

ψαλµός

ψάλτας

ψάλτης

ψάλτρια

ψάµαθος

ψάµµα

ψάµµος

ψάριον

ψαρός

ψαύω

Ψαφαροί, οἱ

ψαφαρός

ψαφίζοµαι

ψαφίζω

ψαφίζω /ψαφίζοµαι

ψαφίζω τὰ ἐψαφισµένα

ψαφίζω/οµαι

ψάφισµα

ψάφισµα εἰς φυλακὰν καὶ σωτηρίαν τᾶς πόλιος καὶ τᾶς χώρας

ψᾶφος

ψᾶφος (ἔννοµοι, στερεαί)

ψᾶφος κελοµένα

ψᾶφος κωλύουσα

ψᾶφος ὀµφέρω ἐν ταῖς ψάφοις

ψᾶφος: φέρω ψᾶφον

ψάω

ψειλωτής

ψέλιον

ψέλιον (στρεπτὸν ψ.)

ψελιοποιός

ψελίς, ἡ
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ψέλλιον

ψελλός

ψελοποιός

ψευδάριον

ψευδεπίγραφος

ψευδήριον

ψευδής

ψευδοδιάτοιχος

ψευδοκαµινάριος

ψεύδοµαι

ψευδοµαρτυρέω

ψευδοµαρτυρία

ψευδόπιθος

ψεῦδος

ψεύδω

ψευδώνυµον

ψεφοθέτης

ψέφωσις

ψηφ(ε)ί(ο)ν

ψηφάριος

ψηφί(ο)ν

ψηφίζοµαι

ψηφίζοµαι τὰ ἐψηφισµένα

ψηφίζω

ψηφίζω /ψηφίζοµαι

ψηφίζω τὰ ἐψηφισµένα

ψηφίζω: κατὰ τὰ ψηφισθέντα

ψηφίζω/-οµαι

ψηφίζω/οµαι

ψηφίζω/ψηφίζοµαι

ψήφινος

ψηφίον

ψηφίον, τό

ψηφιοτής

ψηφιότης

ψηφίς

ψήφισµα

ψήφισµα παραµυθητικόν

ψήφισµα παράνοµον

ψήφισµα περὶ τῆς πόλεως φυλακῆς

ψήφισµα τὰ κατὰ ψηφίσµατα ἀναλισκόµενα

ψήφισµα ψηφίσµατι ἐναντίον

ψήφισµα: βουλῆς καὶ δήµου

ψήφισµα: δήµου

ψήφισµα: κατὰ τὰ γραφέντα ψ.

ψήφισµα: κατὰ τὰ ψηφίσµατα

ψήφισµα: πάνδηµον

ψήφισµα: ψ. βουλῆς

ψηφιστής

ψηφιωτής
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ψηφοθεσία

ψηφοθεσµία

ψηφοθέτας

ψηφοθετέω

ψηφοθέτηµα

ψηφοθέτης

ψηφοθέτης (ψεφωθέτης)

ψηφοθέτης/ψηφωθέτης

ψηφόθετος

ψηφοθήτης

ψῆφοι, διδοῦσαι

ψηφολογέω

ψηφολόγηµα

ψηφοπαίκτης

ψῆφος

ψῆφος (δηµοσία)

ψῆφος (κρυφαία)

ψῆφος (στερεά)

ψῆφος (τετρυπαµένη)

ψῆφος ἀναδοθείσης ψήφου

ψῆφος κρίνοµαι ψήφωι

ψῆφος κρυφαία

ψῆφος: δοῦναι τὴν ψῆφον

ψῆφος: κρυφαία

ψῆφος: λευκαί ψῆφοι

ψῆφος: οὐδεµία

ψῆφος: πᾶσαι ψῆφοι

ψῆφος: πλήρεις ψῆφοι

ψῆφος: στερεαί ψῆφοι

ψηφοφορέω

ψηφοφορία

ψηφόω

ψηφόω ἐψηφώθη

ψηφόω ἐψηφώθη (ἐψιφώθη)

ψηφωθεσία

ψήφωσις

ψηφωτής

ψηφώτης

ψηφωτόν

ψηφωτός

ψιλά, τά

ψιλάγναφος

ψιλή

ψίλιον

ψιλοκιθαριστής

ψιλός

ψιλός: γῆ

ψιλωτής

ψιφάριος

ψιφιοτής
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ψιφιωτής

ψιφόω

ψίφωσις

ψόγος

ψοφέω

ψοφέω ὁ λήων (= λέων) ἐψόφηκεν

ψόφος

ψυγεύς

ψυγίδιον

ψυθίον

ψυθίος

ψύθιος

ψύκος

ψυκτήρ

ψυκτηρίδιον

ψυκτήριον

ψύλλα

ψύλλιον

ψυλοδέφον

ψύξις

ψυχά

ψυχά/ψυχή

ψυχάριον

ψυχή

ψυχή (ἀγαθή)

ψυχή (καλή)

ψυχή ἀγαθή

ψυχή ἀγαθή, καλή, µου

ψυχή ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς

ψυχή καλή

ψυχή µεγαλόφρων

ψυχή ψυχαὶ θεαί

ψυχή ψυχῇ καλῇ

ψυχή: θανοῦσα

ψυχή: καλή

ψυχή: ψ. ἐχοµένη ἀθ̣α̣νάτου βίου

ψυχικός

ψυχικός (κακοπαθία)

ψυχικός µέρος τῆς νόσου

ψύχος (ψύκος)

ψυχόω

ψυχριστήριον

ψυχροδοχῖον

ψυχροδόχος

ψυχρολούσιον

ψυχροµοθην?

ψυχρός

ψύχω

ψωλά

ψωλή
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ψωλοδέφων

ψωλός

ψωµί

ψωµίζω

ψωµίον

ψωµός

ψῶµος

ὧ (= ὅθεν)

ᾧ ἄλλο ὄνοµα

ὠβά

ὠγύγιος

ὠδαί

ὧδε

ὧδε (θύρα)

ὧδε (µέχρι)

ὧδε µέχρις ὧδε

ὧδε τά

ὧδε τὰ ὧδε

ὧδε ὦδε µενῶ

ὦδε: κεῖται

ᾠδεῖον

ᾠδή

ὡδί (═ ὧδε), µέχρι

ὠδίνη

ὠδίνω

ὠδίς

ᾠδοί

ᾠδός

ὠδύνη

ὠθονιοπώλης

ὠθονίτης

ωἰδεῖον

ὠιδεῖον

ὠιδοδιδάσκαλος

ὠιδός

ὠισχός

Ὠκεανέ (acclamation)

ὠκεανός

ὤκιστα

ᾠκοδοµητός

ὠκτακίονον

ὠκυµορος

ὠκύµορος

ὠκυµόρως

ὠκύπορος

ὠκύς

ὠλένες

ὤλης

ὤλης (ἐξώλης)

ὤλλος
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ὠµηστής

ὡµοίως

ὡµολογέω

ὠµοπλάτη

ὠµός

ὦµος

ὦµος (ἐξ ἰδίων ὤ.)

ὠµός (κρέας)

ὠµότης

ὠµόφοροι

ὠµόφοροι (ἐν τῇ σειτικῇ)

ὠµοφόρος

ὠνά

ὠνά: ἀναγεγρανµένα

ὠνανθεσία

ὠνέοµαι

ὠνέοµαι (ἐπρίατο)

ὠνέοµαι/ὠνέω

ὠνέω

ὠνέω/οµαι

ὠνή

ὠνή (δίδωµι)

ὠνή (εὐθεία)

ὠνή (εὐθεῖα)

ὠνή (κάτοχος)

ὠνὴ ἐν πίστει

ὠνή εὐθεία

ὠνή νόµος ἐπὶ τῶν ὠνῶν

ὠνή: εὐθεία

ὠνή: κάτοχος

ὠνή: ὠνὴ τοῦ λιµένος

ὠνή/ὠνά

ὤνηµα

ὠνησητός

ὠνητής

ὠνητός

ὠνία

ὤνιον

ὤνιον, τό

ὤνιος

ὤνος

ὦνος

ὠνοφύλαξ

ὠνόφυλαξ

ὥρα

ὥρα (ἀγαθή)

ὥρα (τοῦ θανάτου)

ὥρα εἰς ὥρας

ὥρα ἐν ταῖς ὥραις

ὥρα: ἡλιακαὶ ὥραι

 755



ὡραῖα, τά

ὡραΐζω

ὡραῖος

ὥρας, πρό

ὥρη

ὥριµος

ὤριος

ὠρίων

ὦροι

ὡρολόγι(ο)ν

ὡρολογιάριος

ὡρολόγιον

ὡροµαντεῖον

ὤρος

ὦρος

ὥρος (= ὅρος)

ὡροσκόπιον

ὡρόσκοπος

ὠρύγη

ὠρύοµαι

ὡς (indication of age)

ὡσαύτως

ὥσπερ ἐµὶν αὐτῶι

ὠστοδέτης

ὤτιον

ὠφελ--

ὠφέλεια

ὠφέλεια: κοινή

ὠφελέω

ὠφελία

ὠφέλιµος

ὠφελιµότερος

ὠφήλεια

ὠχρός
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 758



 759



 760



 761



 762



 763



 764



 765



 766



 767



 768



 769



 770



 771



 772



 773



 774



 775



 776



 777



 778



 779



 780



 781



 782



 783



 784



 785



 786



 787



 788



 789



 790



 791



 792



 793



 794



 795



 796



 797



 798



 799



 800



 801



 802



 803



 804



 805



 806



 807



 808



 809



 810



 811



 812



 813



 814



 815



 816



 817



 818



 819



 820



 821



 822



 823



 824



 825



 826



 827



 828



 829



 830



 831



 832



 833



 834



 835



 836



 837



 838



 839



 840



 841



 842



 843



 844



 845



 846



 847



 848



 849



 850



 851



 852



 853



 854



 855



 856



 857



 858



 859



 860



 861



 862



 863



 864



 865



 866



 867



 868



 869



 870



 871



 872



 873



 874



 875



 876



 877



 878



 879



 880



 881



 882



 883



 884



 885



 886



 887



 888



 889



 890



 891



 892



 893



 894



 895



 896



 897



 898



 899



 900



 901



 902



 903



 904



 905



 906



 907



 908



 909



 910



 911



 912



 913



 914



 915



 916



 917



 918



 919



 920



 921



 922



 923



 924



 925



 926



 927



 928



 929



 930



 931



 932



 933



 934



 935



 936



 937



 938



 939



 940



 941



 942



 943



 944



 945



 946



 947



 948



 949



 950



 951



 952



 953



 954



 955



 956



 957



 958



 959



 960



 961



 962



 963



 964



 965



 966



 967



 968



 969



 970



 971



 972



 973



 974



 975



 976



 977



 978



 979



 980



 981



 982



 983



 984



 985



 986



 987



 988



 989



 990



 991



 992



 993



 994



 995



 996



 997



 998



 999



 1000



 1001



 1002



 1003



 1004



 1005



 1006



 1007



 1008



 1009



 1010



 1011



 1012



 1013



 1014



 1015



 1016



 1017



 1018



 1019



 1020



 1021



 1022



 1023



 1024



 1025



 1026



 1027



 1028



 1029



 1030



 1031



 1032



 1033



 1034



 1035



 1036



 1037



 1038



 1039



 1040



 1041



 1042



 1043



 1044



 1045



 1046



 1047



 1048



 1049



 1050



 1051



 1052



 1053



 1054



 1055



 1056



 1057



 1058



 1059



 1060



 1061



 1062



 1063



 1064



 1065



 1066



 1067



 1068



 1069



 1070



 1071



 1072



 1073



 1074



 1075



 1076


