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αβλαβής, ακίνδυνος, σώος, ευνοϊκός :      [απήµων 
αγαθός, καλός, γενναίος :      [εύς, [ηύς 
αγαθός, τίµιος, εξαίρετος, ευγενής :      [εσθλός 
αγαλλίαση, δέηση, καύχηση, τάµα :      ε [υχωλή ]η 
αγανακτώ, αγριεύω, θυµώνω :      χαλεπαίνω 
αγανακτώ, θλίβοµαι :      {αχνυµαι 
αγανακτώ, θυµώνω :      [οχθέω 
αγανακτώ, οργίζω, οργίζοµαι, θυµώνω :      χολόω 
αγανακτώ, προσβάλλοµαι :      νεµεσάω 
αγάπη, έρωτας :      φιλότης ]η 
αγαπητός :      φίλος 
αγαπητός, ευπρόσδεκτος, περιχαρής, ευχάριστος :      [ασπάσιος 
αγαπητός, µαλθακός, δειλός :      πέπων 
αγαπητός, πιστός :      [ερίηρος 
αγαπητός στον Άρη, ανδρείος :      [αρηίφιλος 
αγαπητός στον ∆ία, :      διίφιλος 
αγαπώ, φιλοξενώ, ευνοώ :      φιλέω 
αγγελιοφόρος :      {αγγελος ]ο 
αγγελιοφόρος, κήρυκας :      κ~ηρυξ ]ο 
αγγελιοφόρος (Ερµής) :      διάκτορος ]ο 
άγγιχτος, απρόσιτος, ακαταµάχητος :      {ααπτος 
άγιος, ιερός :      [ηγάθεος 
αγελάδα, βόδι :      βο~υς ]ο 
αγελαδάρης :      βουκόλος ]ο 
αγέραστος (που δεν γερνά) :      [αγήραος, [αγήρως 
άγκυρα λίθινη :      ε [υναί α] ι 
αγορά, συνέλευση :      [αγορή ]η 



 

2 _____________________________________________  
 
 ________αγορεύω 

αγορεύω, δηµηγορώ, λέω :      [αγορεύω 
αγορεύω, συσκέπτοµαι, µιλώ :      [αγοράοµαι 
άγουρος, ωµός, πρόωρος :      ω[ µός 
αγριεύω, αγανακτώ, θυµώνω :      χαλεπαίνω 
αγρίµι, θηρίο :      θήρ ]ο 
άγριος :      {αγριος 
αγριόχοιρος :      κάπρος ]ο 
αγώνας, δεινοπάθηµα, δουλειά :      πόνος ]ο 
αγωνίζοµαι, δουλεύω, εκπονώ, περαίνω :      πονέοµαι 
αγωνίζοµαι, µάχοµαι, λογοµαχώ :      µάχοµαι 
αγώνισµα, µάχη, µόχθος, ταλαιπωρία :      {αεθλος ]ο 
αδάµαστος, άκαρπος, έρηµος, ακαταπόνητος :      [ατρύγετος 
αδελφή :      κασιγνήτη ]η 
αδελφός :      κασίγνητος ]ο 
αδελφός :      [αδελφεός ]ο 
αδελφός, συγγενής, γνωστός :      γνωτός 
αδιάκοπα, σφοδρώς, επιµελώς :      [ασπερχές (ακλ.) 
αδύνατος, ξεφλουδισµένος, λεπτός :      λεπτός 
αετός :      α[ ιετός ]ο 
αθάνατος :      [αθάνατος 
αθάνατος, θεϊκός :      {αµβροτος 
άθαφτος :      {αθαπτος 
άθικτος, ήσυχος, ατάραχος :      \εκηλος 
άθλιος, ελεεινός :      [οϊζυρός 
άθλιος, αξιολύπητος :      λευγαλέος 
άθλιος, δειλός, κακός :      δειλός 
άθλιος, λυπηρός, επιβλαβής, δυσάρεστος :      λυγρός 



 
 
3  _____________________________________________________   ακµαίος 

αθρόοι, συσσωρευµένοι :      [αολλής (µόνο πλ.) 
αιθέρας :      α[ ιθήρ ]ο, ]η 
αίθουσα, σπίτι, παλάτι :      µέγαρον τό 
αίµα :      α# ιµα τό 
αιµατηρός, αιµόφυρτος :      α] ιµατόεις 
αιµόφυρτος, αιµατηρός :      α] ιµατόεις 
αισχύνοµαι, ντρέποµαι, ατιµάζω, ασχηµίζω :      α[ ισχύνω 
αιτία, αρχή, αφορµή :      [αρχή ]η 
αιφνίδιος, απότοµος, ανηφορικός :      α[ ιπύς 
αιχµή :      [ακωκή ]η 
αιχµή δόρατος, λόγχη :      α[ ιχµή ]η 
αιώνιος :      α[ ιειγενέτης 
ακάθεκτος, ορµητικός :      θο~υρος 
ακάµατος, ακατόρθωτος, αµήχανος :      [αµήχανος 
άκαµπτος, σκληρός, τραχύς :      [απηνής 
άκαρπος, έρηµος, ακαταπόνητος, αδάµαστος :      [ατρύγετος 
ακατάβλητος, άφθαρτος, στερεός :      [ατειρής 
ακαταµάχητος, άγγιχτος, απρόσιτος :      {ααπτος 
ακαταπόνητος, άκαρπος, έρηµος, αδάµαστος :      [ατρύγετος 
ακατόρθωτος, ακάµατος, αµήχανος :      [αµήχανος 
ακέραιος, σώος, ζωντανός :      σόος, σω~ ς 
ακίνδυνος, αβλαβής, σώος, ευνοϊκός :      [απήµων 
άκλαυτος :      {ακλαυτος 
ακµαίος, εύρωστος :      θαλερός 
ακµαίος, ιερός, θείος, ανθηρός :      ] ιερός, ] ιρός 
ακµαίος, ρωµαλέος :      α[ ιζηός, α[ ιζήϊος 
ακµαίος είµαι, νέος είµαι :      ]ηβάω 
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 _________ακόλαστος 

ακόλαστος, αλαζόνας, υβριστής :      [ατάσθαλος 
ακόλουθος, υπηρέτης :      θεράπων ]ο 
ακολουθώ, παρακολουθώ, καταδιώκω :      ]εποµαι 
ακολουθώ, καταδιώκω, επισκέπτοµαι :      µετακιάθω 
ακολούθως, λοιπόν, αλήθεια :      νυ(ν) (ακλ.) 
ακόµη :      {ετι (ακλ.) 
ακόµη δεν, καθόλου :      πω (πάντα µε άρνηση) (ακλ.) 
ακονισµένος, οξύς :      [ακαχµένος 
ακόντιο :      {ακων ]ο 
ακόντιο, δόρυ :      {εγχος τό 
άκοπα, εύκολα :      ]ρε~ ια ]ρέα (ακλ.) 
ακουµπώ, στηρίζω :      [ερείδω 
ακούοµαι, φωνάζω, δυνατά :      γέγωνα 
ακούραστος :      [ακάµατος 
ακούσια :      [αέκητι (ακλ.) 
ακούω :      κλύω 
ακούω, αντιλαµβάνοµαι :      [αΐω 
ακούω, εισακούω, υπακούω :      [ακούω 
ακραίος, έσχατος :      πρυµνός 
ακραίος, έσχατος, υψηλότατος :      {ακρος 
ακριβώς, αληθινά, ειλικρινά :      [ατρεκέως (ακλ.) 
ακριβώς, σαφώς, βεβαίως :      σάφα (ακλ.) 
άκρο, εσχατιά :      [εσχατιή ]η 
άκρο, σχοινί, πέρας, εργαλεία :      πε~ ιραρ τό 
ακρογιαλιά, ακτή :      [ηϊών ]η 
ακρόπολη, πόλη :      {αστυ τό 
ακρότατος, έσχατος :      νείατος, νέατος 
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ακρωτήριο, ακτή, βραχώδης παραλία :      [ακτή ]η 
ακτή, ακρογιαλιά :      [ηϊών ]η 
ακτή, βραχώδης παραλία, ακρωτήριο :      [ακτή ]η 
ακτή, κύµα αφρισµένο :      ]ρηγµίν ]η 
ακτή, όχθη :      {οχθη ]η 
ακτίνα, λάµψη :      α[υγή ]η 
αλαζόνας, υβριστής, ακόλαστος :      [ατάσθαλος 
αλαζονεία, αφροσύνη :      [ατασθαλίη ]η 
αλαζονικός, υπερόπτης :      ]υπερηνορέων 
αλαλαγµός, κραυγή πολεµική :      [αϋτή ]η 
αλάνθαστος, ειλικρινής :      νηµερτής 
αλάτι, θάλασσα :      \αλς ]ο 
αλγεινός, λυπηρός :      θυµαλγής 
άλειµµα, λίπος :      δηµός ]ο 
άλειµµα, χοιρινό λίπος, αλοιφή :      [αλοιφή ]η 
αλείφω :      [αλείφω 
αλείφω :      χρίω 
αλήθεια, ακολούθως, λοιπόν :      νυ(ν) (ακλ.) 
αληθινά, ακριβώς, ειλικρινά :      [ατρεκέως (ακλ.) 
αληθινά, βεβαίως, τωόντι :      µήν (ακλ.) 
αληθινά, εξάπαντος, βέβαια :      µάν (ακλ.) 
αληθινά, πράγµατι :      [ετεόν (ακλ.) 
αληθινά, πράγµατι, βεβαίως :      ο@υν (ακλ.) 
αληθινά, στ’ αλήθεια, πράγµατι :      [ετήτυµον (ακλ.) 
αλίµονο, δυστυχία µου :      ω{  πόποι (ακλ.) 
αλίµονο, ωχ, δυστυχία µου :      ω{  µοι (ακλ.) 
αλλά :      [αλλά (ακλ.) 
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 _____αλλά 

αλλά, όµως, αλλ’ όµως, δε :      α[υτάρ (ακλ.) 
αλλά, όµως, και :      δέ (ακλ.) 
αλλά, όµως, τότε, λοιπόν :      [ατάρ (ακλ.) 
αλλά, πάλι, όµως :      α@υτε (ακλ.) 
αλλά δεν, ούτε, ούτε πάλι :      ο[υδέ (ακλ.) 
αλλάζω, διαδέχοµαι, απέρχοµαι :      [αµείβω 
αλλιώς, αλλού :      {αλλ ?η (ακλ.) 
αλλιώς, καλύτερα, µάταια :      {αλλως (ακλ.) 
αλλοδαπός, ξένος :      [αλλοδαπός 
αλλ’ όµως, αλλά, όµως, δε :      α[υτάρ (ακλ.) 
άλλος :      {αλλος 
άλλος ο, ο ένας από τους δύο :      \ετερος 
άλλοτε :      {αλλοτε (ακλ.) 
άλλοτε, πρωτύτερα, προηγουµένως, προτού :      πάρος (ακλ.) 
αλλότριος, παραµορφωµένος, εχθρικός :      [αλλότριος 
αλλού, αλλιώς :      {αλλ ?η (ακλ.) 
άλογο :      \ ιππος ]ο 
αλοιφή, άλειµµα, χοιρινό λίπος :      [αλοιφή ]η 
αλώνι, άλως, κήπος, αµπέλι :      [αλωή ]η 
άµα, τότε, όταν, οσάκις :      ]οπ(π)ότε (ακλ.) 
άµαξα, κάρο :      {αµαξα ]η 
άµαξα τετράτροχη :      [απήνη ]η 
αµβροσία, θεϊκή τροφή :      [αµβροσίη ]η 
αµελώ, αστοχώ, σφάλλω :      ]αµαρτάνω 
αµέσως :      α@ ιψα (ακλ.) 
αµέσως :      α[υτίκα (ακλ.) 
αµέσως, βιαστικά :      [εσσυµένως (ακλ.) 



 
 
7  _____________________________________________________   αναγκασµός 

αµέσως, γρήγορα :      θοω~ ς (ακλ.) 
αµέσως, ευθύς, βεβαίως :      {αφαρ (ακλ.) 
αµέσως, τώρα, πια :      {ηδη (ακλ.) 
αµέτρητος, ανέκφραστος, άφατος, υπερµεγέθης :      {ασπετος 
αµήχανος, ακάµατος, ακατόρθωτος :      [αµήχανος 
άµιλλα, διαγωνισµός, φιλονικία :      {ερις ]η 
άµµος :      ψάµαθος {αµαθος ]η 
αµµουδιά, σωρός, παραλία :      θίς ]ο 
αµµώδης :      [ηµαθόεις 
αµοιβαίως :      [αλλήλων 
αµοιβή :      µισθός ]ο 
αµπέλι, κήπος, αλώνι, άλως :      [αλωή ]η 
άµποτε, αν :      α{ ι (ακλ.) 
άµυνα, ρώµη, τόλµη, βοήθεια :      [αλκή ]η 
αµφίκυρτη (για πλοίο) :      [αµφιέλισα 
άµωµος, άψογος, λαµπρός :      [αµύµων 
αν :      ε[ ι (ακλ.) 
αν :      {αν (ακλ.) 
αν :      {ην (ακλ.) 
αν, άµποτε :      α{ ι (ακλ.) 
αναβλύζω, καίω, φουσκώνω :      πρήθω 
ανάβω, βροντοφωνάζω, κραυγάζω, ηχώ ξερά :      α{υω 
ανάβω, καίω, κοµµατιάζω :      δαίω 
ανάβω, προσδένω, πιάνω :      \απτω 
ανάβω φωτιά :      τιτύσκοµαι π~υρ 
αναγγέλλω, είδηση φέρνω :      [αγγέλλω 
αναγκάζω, δεσµεύω, εµποδίζω :      πεδάω 
αναγκασµός, ανάγκη :      [ανάγκη ]η 
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 _______ανάγκη 
ανάγκη :      χρή ]η 
ανάγκη, αναγκασµός :      [ανάγκη ]η 
ανάγκη, χρεία :      χρεώ, χρειώ ]η 
αναγνωρίζω, αντιλαµβάνοµαι, γνωρίζω, βλέπω ότι :      γιγνώσκω 
αναζητώ, επιζητώ :      δίζηµαι 
αναζητώ, ερευνώ :      µαίοµαι 
αναζητώ, ποθώ, επιθυµώ :      ποθέω 
αναθυµούµαι, υπενθυµίζω :      µιµνήσκω 
αναίσχυντος, άσπλαχνος, σκληρός :      [αναιδής 
ανακατεύω κλήρους, µολύνω :      παλάσσω 
ανακατώνω, συνταράζω :      κυκάω 
αναλώνω, κατατρύχω, βασανίζω, φθείρω :      τρύχω 
ανάµεσα, µεταξύ, µετά, ύστερα :      µετά (ακλ.) 
ανάµεσα, στο µεταξύ :      µεσσηγύ(ς) µεσηγύ (ακλ.) 
αναµιγνύω, σµίγω, πλησιάζω, συµπλέκοµαι :      µίγνυµι, µίσγω 
αναµιγνύω (νερό µε κρασί, νερό ψυχρό µε θερµό) :      κεράννυµι 
άνανδρος, δειλός :      {αναλκις 
αναπαύοµαι, κοιµάµαι, διανυκτερεύω :      [ ιαύω 
αναρίθµητος, άπειρος, υπερµεγέθης :      µυρίος 
ανάσα, πνοή, άνεµος :      πνοιή ]η 
ανάσκελος :      \υπτιος 
αναστενάζω, στενάζω, βογκώ :      στενάχω 
αναστενάζω, στενάζω, βογκώ :      στεναχίζω 
ανάστηµα :      µέγεθος τό 
ανάστηµα, παράστηµα :      φυή ]η 
ανάστηµα, σώµα :      δέµας τό 
ανασύρω, αποσπώ, τραβώ :      σπάω 
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αναταράζω, κινώ, ταράζοµαι :      [ορίνω 
ανατολή, αυγή, πρωί :      [ηώς ]η 
ανατρέφω, περιποιούµαι, τρέφω :      [ατιτάλλω 
ανατρέφω, τρέφω, µεγαλώνω :      τρέφω 
ανατριχιάζω, τροµάζω, φοβάµαι, ριγώ :      ]ριγέω 
αναφωνώ, µιλώ, λέω :      φωνέω 
αναχαιτίζω, κρατώ, εµποδίζω :      { ισχω 
αναχαιτίζω, κρατώ, εµποδίζω :      κατερυκάνω 
αναχαιτίζω, συγκρατώ :      [ερητύω 
αναχαιτίζω, συγκρατώ, προστατεύω, σώζω :      ]ρύοµαι 
ανδρεία, κάλλος, µεγαλείο :      [αρετή ]η (χωρίς ηθική έννοια) 
ανδρεία, ορµή, οργή, δύναµη :      µένος τό 
ανδρείος, αγαπητός (στον Άρη) :      [αρηίφιλος 
ανδρείος, ευγενής, συνετός, καλός, χρήσιµος :      [αγαθός 
ανδρείος, ήρωας :      \ηρως ]ο 
ανδρείος, θαρραλέος, υβριστής, αυθάδης :      [αγήνωρ 
ανδρείος, ισχυρός :      καρτερός 
ανδρείος, καρτερικός, πολεµιστής :      µενεπτόλεµος 
ανδρείος, πολεµικός :      [αρήιος 
ανδρειότερος, ισχυρότερος, ευγενέστερος :      [αρείων 
ανδρειότερος, καλύτερος :      [αµείνων 
ανεβαίνω, έρχοµαι, περπατώ, πηγαίνω :      στείχω 
ανέκφραστος, άφατος, αµέτρητος, υπερµεγέθης :      {ασπετος 
ανεµοδαρµένος, ανεµόδαρτος :      [ηνεµόεις 
ανεµόδαρτος, ανεµοδαρµένος :      [ηνεµόεις 
άνεµος :      {ανεµος ]ο 
άνεµος, πνοή, ανάσα :      πνοιή ]η 
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 ___________άνεµος ούριος 

άνεµος ούριος, όριο, επιστάτης :      ο@υρος ]ο 
ανεπαίσθητα, λαθραία, κρυφά :      λάθρ?η (ακλ.) 
ανέρχοµαι, πηδώ κάτω :      [αποθρώ? σκω 
ανηλεής, άσπλαχνος :      νηλεής, νηλής 
ανήλικος, ανόητος, νήπιος :      νηπύτιος 
ανήλικος, µικρός, µωρός :      νήπιος 
ανηφορικός, απότοµος, αιφνίδιος :      α[ ιπύς 
ανθηρός, ιερός, θείος, ακµαίος :      ] ιερός, ] ιρός 
άνθος :      {ανθος τό 
ανθρωποκτόνος :      [ανδροφόνος 
άνθρωπος :      {ανθρωπος ]ο 
άνθρωπος, άντρας, σύζυγος :      [ανήρ ]ο 
ανθρωποφθόρος (Άρης) :      βροτολοιγός 
ανοησία, αφροσύνη :      [αφραδίη ]η 
ανόητος, ανήλικος, νήπιος :      νηπύτιος 
άνοιγµα, στόµα :      στόµα τό 
ανοίγω :      ο{ ιγνυµι 
ανοίγω, εκτείνω, απλώνω :      πετάννυµι 
ανοιχτός χώρος, καθαρός, τίµιος :      καθαρός 
ανοσιούργηµα, παραφορά, παραφροσύνη, τιµωρία :      {ατη ]η 
αν συµβεί, βεβαίως, ίσως :      κε(ν) (ακλ.) 
ανταµώνω, συναντώ :      {αντοµαι 
αντάξιος, άξιος, ισότιµος :      {αξιος 
αντέχω, κρατώ, βαστώ, έχω :      {εχω 
αντέχω, υποµένω, καρτερώ :      τλάω 
αντηχώ, βροντώ, τρίζω, µουγκρίζω :      βράχω 
αντί, έναντι :      [αντί (ακλ.) 
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αντιβοώ, φωνάζω :      βοάω 
αντίθετα, απέναντι, εναντίον :      [αντίον, [αντία (ακλ.) 
αντίθετα µε, απέναντι :      [αντία (ακλ.) 
αντίθετος, αντικριστός :      [αντίος 
αντικρίζω, συναντώ :      [αντάω, [αντιάω 
αντικρίζω, µετέχω, συναντώ :      [αντιόω, [αντιάω 
αντικρίζω, συναντώ, παραβρίσκοµαι :      [αντιβολέω 
αντικρινός, αντιµαχόµενος :      [εναντίος 
αντικριστά, αντίκρυ, εντελώς :      [αντικρύ (ακλ.) 
αντικριστός, αντίθετος :      [αντίος 
αντίκρυ, αντικριστά, εντελώς :      [αντικρύ (ακλ.) 
αντίκρυ, απέναντι, κατά πρόσωπο, φανερά, ίσα κι όµοια :      {αντην (ακλ.) 
αντίκρυ, πρωτύτερα, εµπρός :      πάροιθε(ν) (ακλ.) 
αντιλαµβάνοµαι, ακούω :      [αΐω 
αντιλαµβάνοµαι, βλέπω, σκέφτοµαι :      νοέω 
αντιλαµβάνοµαι, γνωρίζω, βλέπω ότι, αναγνωρίζω :      γιγνώσκω 
αντιµαχόµενος, αντικρινός :      [εναντίος 
αντίποινα, τιµωρία, αποζηµίωση :      ποινή ]η 
αντιστέκοµαι, µένω, περιµένω :      µίµνω 
αντλώ, συσσωρεύω :      [αφύω [αφύσσω 
άντρας, άνθρωπος, σύζυγος :      [ανήρ ]ο 
άντρας, ήρωας :      φώς ]ο 
ανώµαλος, απόκρηµνος, βραχώδης :      παιπαλόεις 
ανώτατος, ύψιστος :      \υπατος 
ανώτερος, καλύτερος :      φέρτερος 
αξιέραστος, τερπνός, ευπρόσδεκτος :      [ερατεινός 
αξιολογώ, τιµώ, εκτιµώ :      τίω 
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 __________αξιολύπητος 

αξιολύπητος, άθλιος :      λευγαλέος 
άξιος, ισότιµος, αντάξιος :      {αξιος 
αξιότιµος, ντροπαλός, σεβαστός :      α[ ιδο~ ιος 
αξίωµα, εκτίµηση αξίας, πρόστιµο, τιµή :      τιµή ]η 
αοιδός, θρηνωδός :      [αοιδός ]ο 
άοπλος, γυµνός :      γυµνός 
απαλός, τρυφερός :      τέρην 
απάνθρωπος, τολµηρός, σκληρός :      σχέτλιος 
απαντώ :      αµείβοµαι 
απαντώ, αποτείνοµαι :      [αντίον α[υδάω 
απαντώ, αποκρίνοµαι :      [απαµείβοµαι 
απασχολούµαι, ασχολούµαι, περιποιούµαι :      \επω 
απατώ, εξαπατώ :      [απατάω 
απαύγασµα, λάµψη, φως :      σέλας τό 
απειθώ, παρακούω :      [απιθέω 
απειλώ, διατάζω, φωνάζω δυνατά :      ]οµοκλέω, ]οµοκλάω 
απειλώ, υπόσχοµαι, παινεύοµαι :      [απειλέω 
απειράριθµος, απεριόριστος, αχανής :      [απείρων 
άπειρος, αναρίθµητος, υπερµεγέθης :      µυρίος 
απέναντι, αντίθετα µε :      [αντία (ακλ.) 
απέναντι, αντίκρυ, κατά πρόσωπο, φανερά, ίσα κι όµοια :      {αντην (ακλ.) 
απέναντι, από την άλλη µεριά :      ]ετέρωθεν (ακλ.) 
απέναντι, εναντίον, αντίθετα :      [αντίον, [αντία (ακλ.) 
απέναντι, εναντίον :      {αντα (ακλ.) 
απέξω :      {εκτοσθε(ν) (ακλ.) 
απέραντος, ατέλειωτος :      [απερείσιος, [απειρέσιος 
απεριόριστος, αχανής, απειράριθµος :      [απείρων 
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απέρχοµαι, αλλάζω, διαδέχοµαι :      [αµείβω 
απέρχοµαι, έρχοµαι, πηγαίνω :      {ερχοµαι 
απλώνω, εκτείνω, ανοίγω :      πετάννυµι 
απλώνω, στρώνω, καθησυχάζω :      στορέννυµι 
απλώνω, τεντώνω :      τιταίνω 
από :      [από (ακλ.) 
από, εκτός :      [εκ [εξ (ακλ.) 
από, κάτω :      ]υπό (ακλ.) 
από αλλού :      {αλλοθεν (ακλ.) 
από εκεί, ύστερα, :      κε~ ιθεν (ακλ.) 
απόγονος, καταγωγή, γόνος :      γόνος ]ο 
αποδέχοµαι, δέχοµαι, υποδέχοµαι :      δέχοµαι 
από εδώ, αφενός, από εκεί, έπειτα, απ’ όπου :      {ενθεν (ακλ.) 
αποζηµίωση, αντίποινα, τιµωρία :      ποινή ]η 
αποζηµίωση, λύτρα :      {αποινα τά 
αποζηµίωση, τιµωρία :      τίσις 
αποκαλώ, καλώ, φωνάζω ονοµαστικά :      καλέω 
από κάπου :      ποθέν (ακλ.) 
από κάτω, κάτω :      νέρθε(ν), {ενερθε(ν) (ακλ.) 
από κάτω, κάτω :      ]υπένερθε(ν) (ακλ.) 
από εκεί, αφενός, από εδώ, έπειτα, απ’ όπου :      {ενθεν (ακλ.) 
αποκόβω, χτυπώ :      κόπτω 
από κοντά, κοντά :      [εγγύθεν (ακλ.) 
απόκρηµνος, ανώµαλος, βραχώδης :      παιπαλόεις 
αποκρίνοµαι, απαντώ :      [απαµείβοµαι 
αποκρούω, αποµακρύνω, υπερασπίζοµαι :      [αλέξω 
αποκρούω, κρατώ, συγκρατώ, εµποδίζω :      [ερύκω 
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 _________αποκρούω 

αποκρούω, µάχοµαι, υπερασπίζοµαι :      [αµύνω 
αποκτώ µε κόπο, κοπιάζω, µοχθώ, κουράζοµαι, κατασκευάζω :      κάµνω 
απολαµβάνω, γεύοµαι, επισύρω :      [επαυρίσκω 
από µακριά :      τηλόθεν (ακλ.) 
αποµακρύνοµαι, εγκαταλείπω :      νοσφίζοµαι 
αποµακρύνω, αποκρούω, υπερασπίζοµαι :      [αλέξω 
αποµακρύνω, εγκλείω, διαχωρίζω, απωθώ :      [εέργω, {εργω 
αποµακρύνω, ωφελώ, βοηθώ :      χραισµέω 
από µέσα, µέσα :      {εντοσθε(ν) (ακλ.) 
από ξύλο φλαµουριάς :      µείλινος 
από πάνω, πάνω :      \υπερθε(ν) (ακλ.) 
από πάνω, πάνω :      καθύπερθε(ν) (ακλ.) 
αποπερατώνω, εκτελώ :      τελέω 
από πίσω, πίσω, ύστερα :      µετόπισθε(ν) (ακλ.) 
αποπνέω, πνέω, φυσώ, έχω σύνεση :      πνείω 
απ’ όπου :      \οθεν (ακλ.) 
από πού :      πόθεν (ακλ.) 
απ’ όπου, αφενός, από εδώ, από εκεί, έπειτα :      {ενθεν (ακλ.) 
απορρίπτω, αρνούµαι :      [αναίνοµαι 
απορρίπτω, αρνούµαι :      [αρνέοµαι 
απορώ, θαυµάζω :      θαυµάζω 
αποσιωπώ, κρύβω :      κρύπτω 
αποσοβώ, αποτρέπω, υπερασπίζω κάποιον, βοηθώ κάποιον :      [αρκέω 
αποσπώ, ανασύρω, τραβώ :      σπάω 
αποστολή, ποµπή :      ποµπή ]η 
αποσύροµαι, παραµερίζω, γέρνω προς τα κάτω :      λιάζοµαι 
αποσύροµαι, ρέω, πετάγοµαι (αίµα) :      [ερωνέω 
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αποσύροµαι, υποχωρώ :      χάζοµαι 
αποσύροµαι, υποχωρώ, χαλαρώνω :      ε{ ικω 
από τα δύο µέρη :      ]εκάτερθε(ν) (ακλ.) 
απ’ όταν, αφού, επειδή :      [επεί (ακλ.) 
αποτείνοµαι, απαντώ :      [αντίον α[υδάω 
από την άλλη µεριά, απέναντι :      ]ετέρωθεν (ακλ.) 
απότοµος, ανηφορικός, αιφνίδιος :      α[ ιπύς 
από τον ουρανό :      ο[υρανόθεν (ακλ.) 
αποτρέπω, αποσοβώ, υπερασπίζω κάποιον, βοηθώ κάποιον :      [αρκέω 
αποφάσεις, σκέψεις, σχέδια :      µήδεα τά 
απόφαση, γνώµη, βούληση, συνέλευση :      βουλή ]η 
απόφαση, θέληση, εντολή :      [ ιότης ]η 
αποφεύγω :      [αλεείνω 
αποφεύγω :      [αλεύοµαι [αλέοµαι 
αποχωρίζω, κόβω, τεµαχίζω :      τάµνω 
αποχωρώ, πηγαίνω, µεταβαίνω :      βαίνω 
απρεπής, επονείδιστος, ευτελής :      [αεικής 
απρεπής, ευτελής, ταπεινός :      [αεικέλιος 
απρόσιτος, άγγιχτος, ακαταµάχητος :      {ααπτος 
από τη µια και την άλλη, χωριστά, τριγύρω :      [αµφίς (ακλ.) 
απωθώ, εγκλείω, διαχωρίζω, αποµακρύνω :      [εέργω, {εργω 
αραιός, πλατύς :      πλατύς 
αργά, ύστερα :      [οψέ (ακλ.) 
αργαλειός, στηµόνι, κατάρτι :      ] ιστός ]ο 
αργότερα, πίσω, ύστερα :      {οπισθε(ν) {οπιθε(ν) (ακλ.) 
αρέσω, ευχαρίστηση δίνω :      ]ανδάνω 
αριστερός, δυσοίωνος :      [αριστερός 
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 _______άριστος 

άριστος, κάλλιστος, γενναιότατος :      φέρτατος 
άριστος, πρώτιστος :      {αριστος 
αριστοτέχνης, έντεχνος :      πολυδαίδαλος 
αρκετά, πλήθος, κατά σωρούς :      \αλις (ακλ.) 
άρµα :      \αρµα τό 
άρµα, όχηµα :      {οχος τό 
άρµα πολεµικό, κάθισµα άρµατος, σκαµνί :      δίφρος ]ο 
αρµατηλάτης, αρµατοδρόµος :      ] ιππεύς ]ο 
αρµατηλάτης, ιππέας, αρµατοµάχος :      ] ιππότα ]ο 
αρµατοδρόµος, αρµατηλάτης :      ] ιππεύς ]ο 
αρµατοµάχος, ιππέας, αρµατηλάτης :      ] ιππότα ]ο 
άρµενα, εργαλείο, σχοινί, όπλα :      {οπλον τό 
αρνί, πρόβατο :      [αρήν ]ο, {αρνα τόν 
αρνούµαι, απορρίπτω :      [αναίνοµαι 
αρνούµαι, απορρίπτω :      [αρνέοµαι 
αρνούµαι, φθονώ, εµποδίζω :      φθονέω 
αρπάζω :      ]αρπάζω 
αρπάζω, κινώ, χτυπώ δυνατά :      [ελάω ([ελαύνω) 
αρπάζω, πιάνω :      µάρπτω 
αρπάζω, πιάνω, παίρνω :      α] ιρέω 
αρπακτικός, ταχύς, σφοδρός :      κραιπνός 
αρσενικός :      {αρσην 
αρχή, αφορµή, αιτία :      [αρχή ]η 
αρχηγεύω, βασιλεύω :      κοιρανέω 
αρχηγεύω, οδηγώ, ηγεµονεύω :      ]ηγεµονεύω 
αρχηγεύω, προηγούµαι, ηγούµαι στρατού :      ]ηγέοµαι 
αρχηγός :      [αρχός ]ο 
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αρχηγός :      ]ηγεµών ]ο 
αρχηγός :      ]ηγήτωρ ]ο 
αρχηγός :      {ορχαµος ]ο 
αρχηγός, οδηγός :      [αγός ]ο 
αρχίζω, ετοιµάζω :      [εντύνω 
αρχίζω, προηγούµαι :      {αρχω 
άρχων, βασιλιάς :      κρείων 
άρχων, κύριος :      µέδων ]ο 
ας, τώρα, µάλιστα, τάχα :      δή (ακλ.) 
άσβηστος, ατέλειωτος :      {ασβεστος 
ασηµένιος :      [αργύρεος 
ασήµι :      {αργυρος ]ο 
άσκοπος, µάταιος :      \αλιος 
ασπίδα :      σάκος τό 
ασπίδα :      [ασπίς ]η 
ασπίδα από δέρµα, δέρµα, τοµάρι :      ]ρινός ]η, ]ρινόν τό 
ασπίδα του ∆ία, της Αθηνάς κ.λπ. :      α[ ιγίς ]η 
ασπιδοφόρος :      [ασπιστής ]ο 
άσπλαχνος, αναίσχυντος, σκληρός :      [αναιδής 
άσπλαχνος, ανηλεής :      νηλεής, νηλής 
ασπρόµαυρος, σταχτής :      πολιός 
άσπρος, στιλπνός, διαυγής :      λευκός 
αστέρι :      [αστήρ ]ο 
αστοχώ, αµελώ, σφάλλω :      ]αµαρτάνω 
αστραπή, λάµψη :      στεροπή, [αστεροπή ]η 
αστραφτερός, στιλπνός :      α@ ιθοψ 
αστράφτω, λαµποκοπώ :      παµφαίνω 
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 _______άσχηµα 

άσχηµα, κακώς, µε κακό τρόπο :      κακω~ ς (ακλ.) 
ασχηµίζω, ατιµάζω, αισχύνοµαι, ντρέποµαι :      α[ ισχύνω 
άσχηµος, κακός, δειλός :      κακός 
ασχολούµαι, απασχολούµαι, περιποιούµαι :      \επω 
ασχολούµαι, ετοιµάζω, φροντίζω :      πένοµαι 
ατάραχος, ήσυχος, άθικτος :      \εκηλος 
ατέλειωτος, απέραντος :      [απερείσιος, [απειρέσιος 
ατέλειωτος, άσβηστος :      {ασβεστος 
ατιµάζω, ασχηµίζω, αισχύνοµαι, ντρέποµαι :      α[ ισχύνω 
αυγή, ανατολή, πρωί :      [ηώς ]η 
αυθάδεια, θάρρος, τόλµη :      θάρσος τό 
αυθάδεια, υπεροψία, βία, προσβολή :      \υβρις ]η 
αυθάδης, ανδρείος, θαρραλέος, υβριστής :      [αγήνωρ 
αυθάδης, θρασύς, υπερµεγέθης :      ]υπερφίαλος 
αυλή :      α[υλή ]η 
αυλόπορτα, πρόθυρο :      πρόθυρον τό 
αυξάνω, δυναµώνω, πλουτίζω οίκον :      [οφέλλω 
αυξάνω, µεγαλώνω :      [αέξω 
αύριο, το µέλλον :      α{υριον (ακλ.) 
αυτήν, αυτόν, αυτό, τον, την, το :      µιν (αντ. αιτ.) 
αυτής, αυτού :      ο#υ, ε# ιο, \εο, ε #υ, \εθεν 
αυτό, αυτόν, αυτήν, τον, την, το :      µιν (αντ. αιτ.) 
αυτοί :      σφε~ ις 
αυτόν, αυτήν, αυτό, τον, την, το :      µιν (αντ. αιτ.) 
αυτός :      \οδε (\ηδε, τόδε) 
αυτός :      ο#υτος (α\υτη, το~υτο) 
αυτός, ίδιος :      α[υτός 
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αυτός, ο οποίος, που :      ]ο, ]η, τό 
αυτού, αυτής :      ο#υ, ε# ιο, \εο, ε #υ, \εθεν 
αφαιρώ, βγάζω, σκυλεύω :      συλάω 
αφαιρώ, επιφέρω, φέρνω, κρατώ, µεταφέρω :      φέρω 
αφαιρώ, παίρνω :      [απαυράω 
αφαιρώ, παίρνω, στερώ :      [αποαίνυµαι 
αφαλός :      [οµφαλός 
άφατος, ανέκφραστος, αµέτρητος, υπερµεγέθης :      {ασπετος 
αφενός, από εδώ, από εκεί, έπειτα, απ’ όπου :      {ενθεν (ακλ.) 
αφηγούµαι, λέω, µιλώ :      [ενέπω, [εννέπω 
αφήνω, εγκαταλείπω :      λείπω 
αφήνω, επιτρέπω :      [εάω 
άφθαρτος, ακατάβλητος, στερεός :      [ατειρής 
αφθονία, πλούτος :      πλο~υτος ]ο 
άφθονος, επιθυµητός :      µενοεικής 
αφικνούµαι, έρχοµαι, φτάνω :      ] ικνέοµαι 
αφορµή, αρχή, αιτία :      [αρχή ]η 
αφού, όταν :      \οτε (ακλ.) 
αφού, απ’ όταν, επειδή :      [επεί (ακλ.) 
αφού, όταν :      [επήν (ακλ.) 
αφού, πρώτα, πρώτη φορά :      πρω~ τον, πρω~ τα (ακλ.) 
άφρονας, ανόητος :      {αφρων 
άφρονας, ανόητος :      {αφρων 
αφροσύνη, αλαζονεία :      [ατασθαλίη ]η 
αφροσύνη, ανοησία :      [αφραδίη ]η 
αφτί, λαβή :      ο@υς τό 
αφυπνίζω, ξυπνώ, ξεσηκώνω :      [εγείρω 



 

20 __________________________________________________  
 
 ___αχ 

αχ, ω :      @α (ακλ.) 
αχανής, απεριόριστος, απειράριθµος :      [απείρων 
άψογος, άµωµος, λαµπρός :      [αµύµων 
 
βαδίζω µε κόπο, χάνοµαι :      {ε [ρ]ρω 
βάζω, θέτω, προξενώ, κάνω :      τίθηµι 
βάζω, ρίχνω, ορµώ :      βάλλω 
βάζω κρασί στα ποτήρια, κερνώ :      ο[ ινοχοεύω, ο[ ινοχοέω 
βάθος :      βένθος τό 
βάθρο, βωµός :      βωµός ]ο 
βαθύς :      βαθύς 
βαθύς, κοίλος :      κο~ ιλος 
βαθύς, µακρύς, ψηλός :      µακρός 
βακτηρία, ράβδος, καλάµι ψαρέµατος :      ]ράβδος ]η 
βαρίδι ζυγού, στάνη, παραστάδα :      σταθµός ]ο 
βαρύς :      βαρύς 
βαρύς, επίµοχθος, δύσκολος :      χαλεπός 
βαρύς, πυκνός, συνετός :      πυκνός 
βάσανα, θλίψη, δυστυχία :      [οϊζύς ]η 
βάσανα, θλίψη, οδύνη :      {αχος τό 
βασανίζω, αναλώνω, κατατρύχω, φθείρω :      τρύχω 
βασανίζω, καταπονώ :      τείρω 
βασανίζω, προξενώ λύπη πόνο, λυπάµαι, ενδιαφέροµαι, φροντίζω :      κήδω 
βάση, έδαφος, κατάστρωµα :      δάπεδον τό 
βασιλέας :      βασιλεύς ]ο 
βασιλέας, κύριος :      {αναξ ]ο 
βασιλεύω, αρχηγεύω :      κοιρανέω 
βασιλεύω, εξουσιάζω :      [ανάσσω 
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βασιλεύω, κυβερνώ :      βασιλεύω 
βασιλιάς, άρχων :      κρείων 
βασίλισσα :      βασίλεια ]η 
βαστώ, κρατώ, έχω, αντέχω :      {εχω 
βγάζω, αφαιρώ, σκυλεύω :      συλάω 
βγάζω, γεννώ, φυτρώνω :      φύω 
βγάζω φωνή, µιλώ, φωνάζω :      φθέγγοµαι 
βέβαια, αληθινά, εξάπαντος :      µάν (ακλ.) 
βέβαια, διότι, όπως είναι γνωστό :      γάρ (ακλ.) 
βέβαια, λοιπόν, έπειτα, φυσικά, σωστά :      {αρα, {αρ, ]ρα, [ρ]  (ακλ.) 
βέβαια, πραγµατικά, µήπως :      @η (ακλ.) 
βέβαια, σίγουρα :      θήν (ακλ.) 
βέβαια δεν :      ο{υ θην δή (ακλ.) 
βεβαίως, αληθινά, πράγµατι :      ο@υν (ακλ.) 
βεβαίως, αληθινά, τωόντι :      µήν (ακλ.) 
βεβαίως, αµέσως, ευθύς :      {αφαρ (ακλ.) 
βεβαίως, αν συµβεί, ίσως :      κε(ν) (ακλ.) 
βεβαίως, πράγµατι :      µέν (ακλ.) 
βεβαίως, πράγµατι :      κα `ι λίην (ακλ.) 
βεβαίως, σαφώς, ακριβώς :      σάφα (ακλ.) 
βέλος :      [οϊστός ]ο 
βέλος :      [ ιός ]ο 
βέλος, βλήµα λίθινο :      βέλος τό 
βία :      βίη ]η 
βία, υπεροψία, αυθάδεια, προσβολή :      \υβρις ]η 
βιάζοµαι, σπεύδω, επιδιώκω, επιζητώ :      σπεύδω 
βιάζοµαι, σπεύδω, επιπίπτω :      σπέρχω 
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 ______βιάζω 

βιάζω, πιέζω :      βιάω 
βίαια, δυναµικά, µε δύναµη :      @ ιφι (ακλ.) 
βιαστικά, αµέσως :      [εσσυµένως (ακλ.) 
βιασύνη, κόπος, σπουδαιότητα :      σπουδή ]η 
βίος, διάρκεια ζωής :      α[ ιών ]ο 
βίος, περιουσία, τα µέσα ζωής :      βίοτος ]ο 
βλάβη, πάθηµα, συµφορά :      π~ηµα τό 
βλάπτω, εµποδίζω, παραλύω :      βλάπτω 
βλάπτω, θολώνω το νου :      [αάω 
βλάπτω, φονεύω, καταστρέφω :      δηλέοµαι 
βλέποντας άγρια, βλοσυρά :      ]υπόδρα [ ιδών 
βλέπω :      ]οράω 
βλέπω, αντιλαµβάνοµαι, σκέφτοµαι :      νοέω 
βλέπω, κοιτάζω :      δέρκοµαι 
βλέπω, µαθαίνω :      ε{ ιδω 
βλέπω ότι, αντιλαµβάνοµαι, γνωρίζω, αναγνωρίζω :      γιγνώσκω 
βλέφαρο :      βλέφαρον τό 
βλήµα λίθινο, βέλος :      βέλος τό 
βογκητό, στεναγµός :      στοναχή ]η 
βογκώ, στενάζω, αναστενάζω :      στενάχω 
βογκώ, στενάζω, αναστενάζω :      στεναχίζω 
βόδι, αγελάδα :      βο~υς ]ο 
βοδινός :      βόειος 
βοερός, οξύτονος, οξύφωνος :      λιγύς 
βοή, θόρυβος, οχλοβοή :      [ηχή ]η 
βοή, κραυγή :      βοή ]η 
βοήθεια, άµυνα, τόλµη, ρώµη :      [αλκή ]η 
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βοηθός, σύµµαχος :      [επίκουρος ]ο 
βοηθώ :      [αρήγω 
βοηθώ, ωφελώ, αποµακρύνω :      χραισµέω 
βοηθώ κάποιον, αποτρέπω, αποσοβώ, υπερασπίζω κάποιον :      [αρκέω 
βοριάς :      βορέης ]ο 
βοσκή, βοσκότοπος :      νοµός ]ο 
βοσκός :      ποιµήν ]ο 
βοσκός :      νοµεύς ]ο 
βοσκότοπος, βοσκή :      νοµός ]ο 
βόσκω, διανέµω, νέµοµαι :      νέµω 
βόσκω, τρέφω :      βόσκω 
βουίζω, γαβγίζω, κραυγάζω :      κλάζω 
βουλεύµατα, διατάξεις :      θέµιστες α] ι 
βουλευτής, γνωµοδότης :      βουληφόρος 
βούληση, γνώµη, απόφαση, συνέλευση :      βουλή ]η 
βουνό :      {ορος τό 
βουτώ, εισδύω, φορώ, βυθίζοµαι :      δύω, δύνω 
βραβείο :      [αέθλιον τό 
βραβείο, έπαθλο :      {αεθλον τό 
βραβείο, τιµή :      γέρας τό 
βράχος :      σκόπελος ]ο 
βράχος, πέτρα :      πέτρη ]η 
βράχος, πέτρα :      λ~αας ]ο 
βραχώδης, απόκρηµνος, ανώµαλος :      παιπαλόεις 
βραχώδης παραλία, ακτή, ακρωτήριο :      [ακτή ]η 
βρέχω, µουσκεύω, στερούµαι, υστερώ :      δεύω 
βρέχω, υγραίνω, µουσκεύω :      δεύω 



 

24 _______________________________________________  
 
 ______βρέχω 

βρέχω (ρίχνω βροχή) :      \υω 
βρίθω, υπερτερώ :      βρίθω 
βρίσκοµαι, κείτοµαι :      κε~ ιµαι 
βρίσκω :      ε ]υρίσκω 
βρίσκω, επινοώ :      ε ]υρίσκω 
βρίσκω, συναντώ, φτάνω :      κιχάνω 
βροντερός, θορυβώδης :      [ερί(γ)δουπος 
βροντή (∆ιός) :      βροντή ]η 
βρόντος, γδούπος :      δο~υπος ]ο 
βροντοφωνάζω, ανάβω, κραυγάζω, ηχώ ξερά :      α{υω 
βροντόφωνος, παντεπόπτης (∆ίας) :      ε [υρύοπα 
βροντώ, αντηχώ, τρίζω, µουγκρίζω :      βράχω 
βροντώ, κροτώ :      [αραβέω 
βροχή, καταιγίδα :      {οµβρος ]ο 
βρύση, πηγή :      κρήνη ]η 
βυθίζοµαι, φορώ, βουτώ, εισδύω :      δύω, δύνω 
βωµός, βάθρο :      βωµός ]ο 
 
γαβγίζω, βουίζω, κραυγάζω :      κλάζω 
γάλα :      γάλα τό 
γάµος, σύζευξη :      γάµος ]ο 
γαµπρός, κουνιάδος :      γαµβρός ]ο 
γδέρνω :      δέρω 
γδούπος, βρόντος :      δο~υπος ]ο 
γειτονικός, κοντινός :      πλησίος 
γελώ :      γελάω, γελόω 
γεµάτος, πλήρης :      πλε~ ιος, πλέος 
γεµάτος ψάρια :      [ ιχθυόεις 
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γεµίζω :      πίµπληµι 
γεµίζω (το ποτήρι) µέχρι επάνω :      [επιστέφοµαι 
γενεά, γένος :      γενεή ]η 
γενιά, καταγωγή, είδος, γέννηση :      γένος τό 
γενναίος, ισχυρός :      { ιφθιµος 
γενναίος, καλός, αγαθός :      [εύς, [ηύς 
γενναιότατος, κάλλιστος, άριστος :      φέρτατος 
γέννηση, γενιά, καταγωγή, είδος :      γένος τό 
γεννιέµαι, γεννώ :      γείνοµαι 
γεννιέµαι, γίνοµαι :      γίγνοµαι 
γεννώ :      τίκτω 
γεννώ, γεννιέµαι :      γείνοµαι 
γεννώ, φυτρώνω, βγάζω :      φύω 
γένος, γενεά :      γενεή ]η 
γένος, φυλή :      φ~υλον τό 
γεράµατα :      γ~ηρας τό 
γέρνω προς τα κάτω, παραµερίζω, αποσύροµαι :      λιάζοµαι 
γεροντότερος, πρωτύτερος, µπροστινός :      πρότερος 
γέρος :      γεραιός 
γέρος :      γέρων ]ο 
γέρος, παλαιός :      παλαιός 
γεύµα, µερίδα, φαγητό :      δαίς ]η 
γεύµα (µεσηµεριανό φαγητό) :      δε~ ιπνον τό 
γευµατίζω :      δειπνέω 
γεύοµαι, απολαµβάνω, επισύρω :      [επαυρίσκω 
γεωσείστης (Ποσειδώνας) :      [εννοσίγαιος 
γεωσείστης (Ποσειδώνας) :      [ενοσίχθων 
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 ___γη 

γη, έδαφος :      χθών ]η 
γη, καλλιεργήσιµος τόπος :      {αρουρα ]η 
γη, χώρα :      α@ ια ]η 
γη, χώρα, έδαφος :      γα~ ια, γ~η ]η 
γης κάτοικος, επίγειος :      [επιχθόνιος 
για, πάνω, κοντά, προς, σε :      [επί (ακλ.) 
για, προς, µέχρι :      ε[ ις, [ες (ακλ.) 
γιαγιούλα, θείτσα :      µα~ ια ]η 
για λίγο χρόνο, λίγο χρόνο :      µίνυνθα (ακλ.) 
για να, εκεί, όπου :      \ ινα (ακλ.) 
για να, ενόσω, ώσπου να :      \εως, ε \ ιως, ε# ιος (ακλ.) 
για να, εφόσον, ενώ, ώσπου :      {οφρα (ακλ.) 
για να, πώς, όπως, καθώς, όταν :      \οπ(π)ως (ακλ.) 
γιατί, γιατί άραγε :      τίπτε (ακλ.) 
γιατί άραγε, γιατί :      τίπτε (ακλ.) 
για το οποίο, επειδή, διότι :      ο\υνεκα (ακλ.) 
για τούτο, γι’ αυτό :      το{υνεκα (ακλ.) 
γι’ αυτό, για τούτο :      το{υνεκα (ακλ.) 
γι’ αυτό, έτσι, τότε :      τω~ , τω~ ?  (ακλ.) 
γίδα, κατσίκα :      α{ ιξ ]η 
γιδοβοσκός :      α[ ιπόλος ]ο 
γίνοµαι, γεννιέµαι :      γίγνοµαι 
γίνοµαι, είµαι :      τελέθω 
γίνοµαι, κινούµαι, είµαι, υπάρχω :      πέλω 
γίνοµαι µέληµα, φροντίζω για :      µέλω 
γιος :      υ ] ιός ]ο 
γκρεµίζω, ρίχνω κάτω, σωριάζοµαι :      [ερείπω 
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γλιτώνω, ξεφεύγω :      [αλύσκω 
γλουτοί, µεριά (µηροί) :      µηρία τά 
γλυκός, ευφραίνων :      µελίφρων 
γλυκός, ευχάριστος :      γλυκύς 
γλυκός, ευχάριστος :      ]ηδύς 
γλυκός, ευχάριστος :      γλυκερός 
γλυκός, ήπιος, τρυφερός :      µαλακός 
γλυκός, πράος :      µειλίχιος, µείλιχος 
γλυκός σαν µέλι :      µελιηδής 
γλώσσα :      γλω~ σσα ]η 
γλώσσα, φωνή :      α[υδή ]η 
γνώµη, απόφαση, βούληση, συνέλευση :      βουλή ]η 
γνώµη, λόγος, λόγια, διήγηση :      {επος τό 
γνώµη, ψυχή, καρδιά, νους, θάρρος :      θυµός ]ο 
γνωµοδότης, βουλευτής :      βουληφόρος 
γνωρίζω :      [επίσταµαι 
γνωρίζω, αντιλαµβάνοµαι, βλέπω ότι, αναγνωρίζω :      γιγνώσκω 
γνωρίζω, διδάσκω, ερευνώ, µαθαίνω :      δάω 
γνωρίζω, ξέρω :      ο@ ιδα 
γνώστης, έµπειρος, επόπτης :      µήστωρ ]ο 
γνωστός, συγγενής, αδελφός :      γνωτός 
γοερός, θρηνώδης :      στονόεις 
γοερός, πολυπληθής :      ]αδινός 
γοητεύω, µαγεύω, εξαπατώ :      θέλγω 
γόνατο :      γόνυ 
γονείς :      τοκ ~ηες οί 
γόνος, καταγωγή, απόγονος :      γόνος ]ο 
γοργοπόδαρος :      ποδώκης 
γουρούνι, χοίρος :      #υς ]ο 
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 _______γρήγορα 

γρήγορα :      τάχα (ακλ.) 
γρήγορα :      ω@ κα (ακλ.) 
γρήγορα (ταχέως) :      καρπαλίµως (ακλ.) 
γρήγορα :      ]ρίµφα (ακλ.) 
γρήγορα, αµέσως :      θοω~ ς (ακλ.) 
γρήγορα πόδια :      καρπαλίµοισι πόδεσσι 
γρήγορος :      θοός 
γρήγορος :      ταχύς 
γρήγορος, ευκίνητος :      λαιψηρός 
γρήγορος, οξύς :      ω[ κύς 
γριά :      γρη ~υς, γρα ~υς ]η 
γυαλίζω, στιλβώνω :      στίλβω 
γυµνός, άοπλος :      γυµνός 
γυναίκα :      γυνή ]η 
γυρεύω, κοιτάζω γύρω :      παπταίνω 
γυρίζω, στρέφω :      στρέφω 
γυρίζω, στρέφω :      τρωπάω 
γυρισµού (του), επανόδου (της) :      νόστιµος 
γύρω, εκατέρωθεν, εξαιτίας, ολόγυρα :      [αµφί (ακλ.) 
γύρω, τριγύρω, υπέρ :      περί (ακλ.) 
 
δάδα, δαυλός :      δαΐς ]η 
δαιµονισµένος, θείος :      δαιµόνιος 
δάκρυ :      δάκρυ τό 
δάκρυα γεµάτος, δακρύων πρόξενος :      δακρυόεις 
δακρύζω :      δακρύω 
δακρύων πρόξενος, δάκρυα γεµάτος :      δακρυόεις 
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δαµάζω :      δάµνηµι 
δαµάζω, νικώ, υποτάσσω, καταβάλλω :      δαµάζω, δαµάω 
δαµαστής αλόγων :      ] ιππόδαµος 
δάσος, ξυλεία, σαβούρα πλοίου :      \υλη ]η 
δασύς, ολόκληρος, πυκνός :      ο@υλος 
δασώδης, κατάφυτος :      ]υλήεις 
δαυλός, δάδα :      δαΐς ]η 
δε, αλλά, όµως, αλλ’ όµως :      α[υτάρ (ακλ.) 
δέηση, καύχηση, αγαλλίαση, τάµα :      ε [υχωλή ]η 
δειλία, κακία, δυστυχία :      κακότης ]η 
δειλιάζω, φεύγω, τροµάζω και φεύγω :      τρέω 
δειλός, αγαπητός, µαλθακός :      πέπων 
δειλός, άνανδρος :      {αναλκις 
δειλός, κακός, άθλιος :      δειλός 
δειλός, κακός, άσχηµος :      κακός 
δεινοπάθηµα, αγώνας, δουλειά :      πόνος ]ο 
δεινός, φοβερός, τροµερός :      α[ ινός 
δείπνο (βραδινό φαγητό) :      δόρπον τό 
δείχνω :      δεύκνυµι 
δείχνω, διαµηνύω, φανερώνω :      πιφαύσκω 
δείχνω, µελετώ, σκέφτοµαι :      φράζω 
δέκα :      δέκα 
δέκατος :      δέκατος 
δεν, όχι :      ο[υ, ο[υκ(ί), ο[υχ(ί) (ακλ.) 
δέντρο :      δένδρεον τό 
δέντρο, ξύλο, κοντάρι :      δόρυ τό 
δένω, δεσµεύω, εµποδίζω :      δέω 
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 ______δεξιός 

δεξιός :      δεξιός 
δεξιός :      δεξιτερός 
δέρµα :      δέρµα τό 
δέρµα, σώµα :      χρώς ]ο 
δέρµα, τοµάρι, ασπίδα από δέρµα :      ]ρινός ]η, ]ρινόν τό 
δεσµεύω, δένω, εµποδίζω :      δέω 
δεσµεύω, εµποδίζω, αναγκάζω :      πεδάω 
δεσµός, σκοινί, καπίστρι :      δεσµός ]ο 
δέσποινα, κυρία :      πότνια ]η 
δεύτερη φορά, πάλι :      δεύτερον (ακλ.) 
δεύτερος :      δεύτερος 
δέχοµαι, αποδέχοµαι, υποδέχοµαι :      δέχοµαι 
δηλητήριο, φάρµακο, φίλτρο :      φάρµακον τό 
δηµηγορώ, αγορεύω, λέω :      [αγορεύω 
διαβουλεύοµαι, µελετώ, συσκέπτοµαι :      µητιάω 
διαγωνίζοµαι, φιλονικώ, µαλώνω :      [ερίζω 
διαγωνισµός, άµιλλα, φιλονικία :      {ερις ]η 
διαδέχοµαι, αλλάζω, απέρχοµαι :      [αµείβω 
διακαής, φλεγόµενος :      α[ ιθόµενος 
διακοπή πολέµου, ορµή, φόρα :      [ερωή ]η 
διακρίνοµαι, ξεχωρίζω :      πρέπω 
διακρίνοµαι, πρωτεύω, ξεχωρίζω :      [αριστεύω 
διακρίνω, ξεχωρίζω, εκλέγω :      κρίνω 
διαλογίζοµαι, µελετώ, σχεδιάζω :      µενοινάω, µενοινώω 
διαλύοµαι, σκορπίζοµαι :      σκίδναµαι 
διαλύω, σκορπίζω :      σκεδάννυµι 
διαµένω, κατοικώ :      ναιετάω 
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διαµηνύω, φανερώνω, δείχνω :      πιφαύσκω 
διανέµω, µοιράζοµαι, µοιράζω :      δατέοµαι 
διανέµω, νέµοµαι, βόσκω :      νέµω 
διανόηµα, νους :      νόηµα τό 
διανυκτερεύω, κοιµάµαι, αναπαύοµαι :      [ ιαύω 
διανύω, κατορθώνω :      [ανύω 
διανύω, πράττω :      πρήσσω 
διαπεραστικός, οξύς, µυτερός :      [οξύς 
διαπερνώ, διασχίζω, διατρυπώ :      πείρω 
διαπερνώ, διέρχοµαι :      περάω 
διάρκεια ζωής, βίος :      α[ ιών ]ο 
διαρκής, σταθερός, στερεός :      {εµπεδος 
διαρκώς, πέρα για πέρα :      διαµπερές (ακλ.) 
διασκορπίζω :      κεδάννυµι 
διασκορπίζω, τινάζω, σείω :      τινάσσω 
διασπώ, σπάζω :      ]ρήγνυµι 
διασχίζω, διαπερνώ, διατρυπώ :      πείρω 
διατάζω, απειλώ, φωνάζω δυνατά :      ]οµοκλέω, ]οµοκλάω 
διατάξεις, βουλεύµατα :      θέµιστες α] ι 
διατηρώ, φυλάω, παραφυλάω :      φυλάσσω 
διατρυπώ, διαπερνώ, διασχίζω :      πείρω 
διαυγής, άσπρος, στιλπνός :      λευκός 
διαφεύγω, φεύγω, καταφεύγω :      φεύγω 
διαχωρίζω, εγκλείω, απωθώ, αποµακρύνω :      [εέργω, {εργω 
διδάσκω :      διδάσκω 
διδάσκω, ερευνώ, γνωρίζω, µαθαίνω, :      δάω 
διεγείρω, ενθαρρύνω :      [εποτρύνω 
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 _______διεγείρω 

διεγείρω, οπλίζω :      κορύσσω 
διέρχοµαι, διαπερνώ :      περάω 
διευθύνω, στρέφω, µεταβάλλω :      τρέπω 
διήγηση, λόγος, γνώµη, λόγια :      {επος τό 
διήγηση, λόγος, συζήτηση :      µ~υθος ]ο 
διηγούµαι, µιλώ, λέω :      µυθέοµαι 
διηγούµαι, πλαγιάζω, συναθροίζω, µαζεύω :      λέγω 
δίκαια, σωστά, όπως πρέπει :      κατ `α µο~ ιραν 
δίκαιο, έθιµο, συνήθεια, δικαιοσύνη :      δίκη ]η 
δίκαιος :      δίκαιος 
δίκαιος, κατευθείαν :      [ ιθύς (ακλ.) 
δίκαιος, µέλλων να συµβεί, πρέπων, ευοίωνος :      [εναίσιµος 
δίκαιος, µοιραίος, ορθός :      α{ ισιµος 
δικαιοσύνη, έθιµο, συνήθεια, δίκαιο :      δίκη ]η 
δικός µας :      ]ηµέτερος 
δικός µου :      [εµός 
δικός σας :      ]υµέτερος 
δικός σου :      σός 
δικός σου :      τεός 
δικός του :      ]εός 
δικός τους :      σφέτερος 
δικός τους :      σφός 
δίνες γεµάτος, πολυστρόβιλος :      δινήεις 
δίνω, παρέχω, χαρίζω :      πόρω 
δίνω, προσφέρω :      δίδωµι 
δίνω προσοχή, φροντίζω, νοιάζοµαι :      [εµπάζοµαι 
διότι, βέβαια, όπως είναι γνωστό :      γάρ (ακλ.) 
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διότι, επειδή, για το οποίο :      ο\υνεκα (ακλ.) 
διότι, ότι :      \οτ(τ)ι (ακλ.) 
διπλός, δύο :      δοιώ, δοιοί 
διπλώνω :      πτύσσω 
δοκάρι :      δοκός ]η 
δοκιµάζω :      πειράω 
δοκιµάζω να (αποπειρώµαι) :      πειρητίζω 
δόλιος, κακόβουλος :      [ολοόφρων 
δόλος, δόλωµα, παγίδα :      δόλος ]ο 
δόλωµα, δόλος, παγίδα :      δόλος ]ο 
δόντι :      [οδούς ]ο 
δόξα :      ε @υχος τό 
δόξα, τιµή :      κ~υδος τό 
δόρυ :      [εγχείη ]η 
δόρυ, ακόντιο :      {εγχος τό 
δόρυ, µελιά :      µελίη ]η 
δουλειά, αγώνας, δεινοπάθηµα :      πόνος ]ο 
δουλεύω, αγωνίζοµαι, εκπονώ, περαίνω :      πονέοµαι 
δούλος :      δµώς ]ο 
δριµύς, πικρός, δυσώδης :      πικρός 
δρόµος, πορεία :      κέλευθος ]η 
δρόµος, ταξίδι, πορεία :      ]οδός ]η 
δρόµος, τρέξιµο :      δρόµος ]ο 
δρυς (βαλανιδιά) :      δρ~υς ]η 
δύναµη :      δύναµις ]η 
δύναµη, ισχύς :      κάρτος, κράτος τό 
δύναµη, µυς :      { ις ]η 
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δύναµη, ορµή, οργή, ανδρεία :      µένος τό 
δύναµη, ρώµη :      σθένος τό 
δύναµη (κράτος) έχω, εξουσιάζω :      κρατέω 
δυναµικά, µε δύναµη, βίαια :      @ ιφι (ακλ.) 
δυναµώνω, αυξάνω, πλουτίζω οίκον :      [οφέλλω 
δυνατά, µακριά :      µακρόν µακρά (ακλ.) 
δυνατός, θαρραλέος :      {αλκιµος 
δυνατός, ισχυρός :      κραταιός 
δυνατός, ισχυρός, σκληρός :      κρατερός 
δυνατός, µεγάλος, ψηλός, ευρύς, υπερβολικός :      µέγας 
δύο :      δύο, δύω 
δύο, διπλός :      δοιώ, δοιοί 
δυσάρεστος, λυπηρός, άθλιος, επιβλαβής :      λυγρός 
δύσκολος, επίµοχθος, βαρύς :      χαλεπός 
δύσκολος, προκαλών άλγος :      [αλεγεινός 
δυσµενής, εχθρικός :      δυσµενής 
δυσοίωνος, αριστερός :      [αριστερός 
δυστυχής :      δύστηνος 
δυστυχής, κακόµοιρος :      δύσµορος 
δυστυχία, θλίψη, βάσανα :      [οϊζύς ]η 
δυστυχία, κακία, δειλία :      κακότης ]η 
δυστυχία µου, αλίµονο :      ω{  πόποι (ακλ.) 
δυστυχία µου, ωχ, αλίµονο :      ω{  µοι (ακλ.) 
δυσώδης, δριµύς, πικρός :      πικρός 
δυτικός, εσπερινός :      ]εσπέριος 
δώδεκα :      δώδεκα 
δώδεκα :      δυοκαίδεκα 
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δωµάτιο, θάλαµος :      θάλαµος ]ο 
δωµάτιο, σπίτι :      δω~ µα τό 
δώρα :      ξείνια τά 
δώρο :      δω~ ρον το 
 
έβρεχε (έριχνε βροχή) :      \υε 
εγκαταλείπω, αποµακρύνοµαι :      νοσφίζοµαι 
εγκαταλείπω, αφήνω :      λείπω 
εγκέφαλος (µυαλό, µυαλά) :      [εγκέφαλος ]ο 
εγκλείω, διαχωρίζω, απωθώ, αποµακρύνω :      [εέργω, {εργω 
εγκρίνω, επαινώ :      α[ ινέω 
εγχειρίζω :      [εγγυαλίζω 
εγώ :      [εγώ(ν) 
έδαφος, βάση, κατάστρωµα :      δάπεδον τό 
έδαφος, γη :      χθών ]η 
έδαφος, γη, χώρα  
έδαφος, γη, χώρα :      γα~ ια, γ~η ]η 
έδαφος, πάτωµα, χώµα :      ο@υδας τό 
εδέσµατα, όφελος :      {ονειαρ τό 
έδρα, κάθισµα :      \εδρη ]η 
έδρανο, κάθισµα :      \εδος τό 
εδώ :      [ενθάδε (ακλ.) 
εδώ, εκεί :      α@υθι (ακλ.) 
εδώ, εκεί :      α[υτο~υ (ακλ.) 
εδώ, εκεί :      τ~ ?η (ακλ.) 
εδώ, εκεί, επιτόπου :      α[υτόθι (ακλ.) 
εδώ, όπου, εκεί, τότε :      {ενθα (ακλ.) 
εδώ κι εκεί, προς άλλο µέρος :      {αλλυδις (ακλ.) 
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έθιµο, θεσµός, νόµος :      θέµις ]η 
έθιµο, συνήθεια, δίκαιο, δικαιοσύνη :      δίκη ]η 
είδηση, παραγγελία :      [αγγελίη ]η 
είδηση φέρνω, αναγγέλλω :      [αγγέλλω 
είδος, γενιά, καταγωγή, γέννηση :      γένος τό 
είθε, µακάρι :      α{ ιθε (ακλ.) 
εικάζω, εξοµοιώνω, παροµοιάζω :      [εΐσκω 
είκοσι :      [εείκοσι ε{ ικοσι 
ειλικρινά, ακριβώς, αληθινά :      [ατρεκέως (ακλ.) 
ειλικρινής, αλάνθαστος :      νηµερτής 
είµαι :      ε[ ιµί 
είµαι, γίνοµαι :      τελέθω 
είµαι, κινούµαι, γίνοµαι, υπάρχω :      πέλω 
είπα :      ε@ ιπον 
είπε :      @η ([ηµί) 
εισακούω, ακούω, υπακούω :      [ακούω 
εισδύω, βουτώ, φορώ, βυθίζοµαι :      δύω, δύνω 
εκατέρωθεν, γύρω, εξαιτίας, ολόγυρα :      [αµφί (ακλ.) 
εκατόµβη, θυσία :      ]εκατόµβη ]η 
εκεί :      κε~ ιθι (ακλ.) 
εκεί, εδώ :      α@υθι (ακλ.) (ακλ.) 
εκεί, εδώ :      α[υτο~υ (ακλ.) (ακλ.) 
εκεί, εδώ :      τ~ ?η (ακλ.) 
εκεί, εδώ, επιτόπου :      α[υτόθι (ακλ.) 
εκεί, εκεί πέρα :      κε~ ισε (ακλ.) 
εκεί, όπου, για να :      \ ινα (ακλ.) 
εκεί, όπου, εδώ, τότε :      {ενθα (ακλ.) 
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εκείνος :      κε~ ινος 
εκείνος :      [εκε~ ινος 
εκεί πέρα, εκεί :      κε~ ισε (ακλ.) 
έκθαµβος µένω, εκπλήσσοµαι :      θαµβέω 
εκλέγω, ξεχωρίζω, διακρίνω :      κρίνω 
εκ µέρους, κι ακόµη, προς :      πρός, προτί, ποτί (ακλ.) 
εκουσίως, εκ προθέσεως :      ]εκών 
εκπλήσσοµαι, έκθαµβος µένω :      θαµβέω 
εκπονώ, δουλεύω, αγωνίζοµαι, περαίνω :      πονέοµαι 
εκπορθώ, καταστρέφω, λεηλατώ :      πέρθω 
εκ προθέσεως, εκουσίως :      ]εκών 
εκσφενδονίζω, ρίχνω ακόντιο :      [ακοντίζω 
έκταση, χώρος :      χω~ ρος ]ο 
εκτείνω, απλώνω, ανοίγω :      πετάννυµι 
εκτείνω τα χέρια, τα πόδια, προσφέρω :      [ορέγω 
εκτελώ, αποπερατώνω :      τελέω 
εκτελώ, κάνω, προσφέρω :      ]ρέζω 
εκτελώ, κυβερνώ :      κραιαίνω, κραίνω 
εκτελώ, πραγµατοποιώ, περατώνω :      τελευτάω 
εκτεταµένος, ευρύχωρος (πόλη χώρα) :      ε [υρύχορος 
εκτίµηση αξίας, πρόστιµο, τιµή, αξίωµα :      τιµή ]η 
εκτιµώ, αξιολογώ, τιµώ :      τίω 
εκτινάσσοµαι, εφορµώ :      [ορούω 
εκτινάσσω, χτυπώ τραντάζοντας, κακοµεταχειρίζοµαι :      στυφελίζω 
εκτός, από :      [εκ [εξ (ακλ.) 
εκτός, έξω :      θύραζε (ακλ.) 
εκτός, έξω, µακριά :      ]εκτός (ακλ.) 
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έλα, προς τα εδώ, εµπρός :      δε~υρο (ακλ.) 
ελαιόδεντρο, ελιά :      [ελαίη ]η 
ελαφάκι :      νεβρός ]ο, ]η 
ελάφι, ελαφίνα :      {ελαφος ]ο, ]η 
ελεεινός, άθλιος :      [οϊζυρός 
ελεφαντόδοντο (ο ελέφας είναι άγνωστος) :      [ελέφας ]ο 
ελιά, ελαιόδεντρο :      [ελαίη ]η 
ελικοειδής, ελικοκέρατος :      \ελιξ 
ελικοκέρατος, ελικοειδής :      \ελιξ 
ελικόπρυµνα ελικόπρωρα (πλοία) :      κορωνίς 
έλλειψη, πόθος, επιθυµία :      ποθή ]η 
ελπίδα, παρηγοριά :      θαλπωρή 
ελπίδες δίνω, νοµίζω, προσδοκώ :      {ελπω 
εµείς :      ]ηµε~ ις {αµµες 
εµείς οι δύο :      νω~ ι 
εµποδίζω, δεσµεύω, αναγκάζω :      πεδάω 
εµποδίζω, δεσµεύω, δένω :      δέω 
εµποδίζω, κρατώ, αναχαιτίζω :      { ισχω 
εµποδίζω, κρατώ, αναχαιτίζω :      κατερυκάνω 
εµποδίζω, κρατώ, συγκρατώ, αποκρούω :      [ερύκω 
εµποδίζω, παραλύω, βλάπτω :      βλάπτω 
εµποδίζω, φθονώ, αρνούµαι :      φθονέω 
εµποδίζω, κατακρατώ :      κατερυκάνω, κατερύκω 
εµπρός, προς τα εδώ, έλα :      δε ~υρο (ακλ.) 
εµπρός, πρωτύτερα, αντίκρυ :      πάροιθε(ν) (ακλ.) 
εµψυχώνω, ενθαρρύνω :      θαρσύνω 
έναντι, αντί :      [αντί (ακλ.) 
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εναντίον, απέναντι :      {αντα (ακλ.) 
εναντίον, απέναντι, αντίθετα :      [αντίον, [αντία (ακλ.) 
εναντίον, εχθρικά :      [εναντίβιον (ακλ.) 
εναντίον, κατά πρόσωπον :      [εναντίον (ακλ.) 
ένας (µία, ένα) :      { ιος ( { ιη {ιον) 
ένας (µία, ένα) :      ε# ις (µία \εν) 
ένας ένας, καθένας :      \εκαστος 
ενδιαφέροµαι, προξενώ λύπη πόνο, βασανίζω, λυπάµαι, φροντίζω :      κήδω 
ένδοξος :      κυδάλιµος 
ένδοξος, εξαιρετικός :      κλειτός 
ένδοξος, ξακουστός :      περικλυτός 
ένδοξος, ξακουστός :      τηλεκλειτός 
ένδοξος, ξακουστός, περιβόητος :      κλυτός 
ενδοξότατος, εντιµότατος :      κύδιστος 
ενδότατο µέρος αίθουσας, λιµένα κ.λπ. :      µυχός ]ο 
ενδοχώρα, στεριά :      {ηπειρος ]η 
ένδυµα :      ε# ιµα τό 
ένδυµα, στρωσίδια :      [εσθής ]η 
ενέδρα :      λόχος ]ο 
ενεδρεύω :      λοχάω 
ένεκα, εξαιτίας :      \ενεκα -κεν ε \ ινεκα (ακλ.) 
ενεργεί ή βάλλει από µακριά (Απόλλωνας) :      ]εκάεργος ([εκηβόλος) 
ενθαρρύνω, διεγείρω :      [εποτρύνω 
ενθαρρύνω, εµψυχώνω :      θαρσύνω 
ενθύµηµα, µνηµείο, τάφος :      µν~ηµα τό 
εννέα :      [εννέα 
εννιά µέρες :      [ενν~ηµαρ (ακλ.) 
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ενόσω, ώσπου να, για να :      \εως, ε \ ιως, ε# ιος (ακλ.) 
ένοχος, φταίχτης :      α{ ιτιος 
ενταφιάζω, θάβω :      θάπτω 
εντελώς, αντίκρυ, αντικριστά :      [αντικρύ (ακλ.) 
εντελώς, εξολοκλήρου :      πάµπαν (ακλ.) 
εντελώς, µια και, όµως, τουλάχιστον, πολύ :      περ (ακλ.) 
εντελώς, σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, όµως, πάντως :      {εµπης (ακλ.) 
εντελώς, τελείως :      πάγχυ (ακλ.) 
έντεχνος, αριστοτέχνης :      πολυδαίδαλος 
έντεχνος, καλοφτιαγµένος :      δαιδάλεος 
έντιµος, επιµελής, προνοητικός, σεβαστός :      κεδνός 
εντιµότατος, ενδοξότατος :      κύδιστος 
εντολή, θέληση, απόφαση :      [ ιότης ]η 
εντός, µέσα :      [ενδόθι (ακλ.) 
εντός, µέσα :      [εντός (ακλ.) 
εντός, µεταξύ, σε :      [εν, [ενί, ε[ ιν(ί) (ακλ.) 
εντυπωσιάζοµαι, θαυµάζω, ζηλεύω :      {αγαµαι 
ενώ, εφόσον, για να, ώσπου :      {οφρα (ακλ.) 
ενώ, όταν, καθώς :      ε @υτε (ακλ.) 
ενώνω, ζεύω :      ζεύγνυµι 
εξαγνίζω, καθαρίζω :      καθαίρω 
εξαιρετικά, κατεξοχήν :      {οχ(α) (ακλ.) 
εξαιρετικά, πάρα πολύ :      µάλιστα (ακλ.) 
εξαιρετικός, ένδοξος :      κλειτός 
εξαιρετικός, έξοχος :      {εξοχος 
εξαίρετος, αγαθός, τίµιος, ευγενής :      [εσθλός 
εξαιτίας, εκατέρωθεν, γύρω, ολόγυρα :      [αµφί (ακλ.) 
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εξαιτίας, ένεκα :      \ενεκα, \ενεκεν, ε \ ινεκα (ακλ.) 
εξάπαντος, αληθινά, βέβαια :      µάν (ακλ.) 
εξάπαντος, πολύ :      µάλα (ακλ.) 
εξαπατώ :      [εξαπατάω 
εξαπατώ, απατώ :      [απατάω 
εξαπατώ, µαγεύω, γοητεύω :      θέλγω 
εξεγείρω, ξεσηκώνω, παρακινώ :      {ορνυµι 
εξέρχοµαι, προβάλλω, προχωρώ :      προβλώσκω 
εξετάζω, ρωτώ :      µεταλλάω 
εξέχω, ξεχωρίζω, υπερτερώ :      καίνυµαι 
έξι :      \εξ 
εξίσου, µαζί, οµοίως :      ]οµω~ ς (ακλ.) 
εξίσου, σαν :      @ ισον, @ ισα (ακλ.) 
εξολοθρεύω, καταστρέφω :      [αλαπάζω 
εξολοκλήρου, εντελώς :      πάµπαν (ακλ.) 
εξοµοιώνω, παροµοιάζω, εικάζω :      [εΐσκω 
εξουσιάζω, βασιλεύω :      [ανάσσω 
εξουσιάζω, δύναµη κράτος έχω :      κρατέω 
έξοχα :      {εξοχον {εξοχα (ακλ.) 
έξοχος, εξαιρετικός :      {εξοχος 
έξοχος, ευπρεπής, µεγαλοπρεπής :      [αγλαός 
έξοχος, θαυµαστός, µεγαλοπρεπής :      [αγαυός 
έξοχος, λαµπρός, ισχυρός, θείος :      δ~ ιος 
έξω, εκτός :      θύραζε (ακλ.) 
έξω, εκτός, µακριά :      ]εκτός (ακλ.) 
έξω απ’ αυτά, παράµερα, παραδίπλα, κοντά :      παρέκ, παρέξ (ακλ.) 
έπαθλο, βραβείο :      {αεθλον τό 
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επαινώ, εγκρίνω :      α[ ινέω 
επαίτης, ζητιάνος :      πτωχός 
επαίτης, πλάνης, τυχοδιώκτης :      [αλήτης ]ο 
έπαλξη, καλύπτρα, µαντίλα :      κρήδεµνον τό 
έπαλξη, προµαχώνας :      {επαλξις ]η 
επανέρχοµαι, επιστρέφω :      νοστέω 
επανόδου της, γυρισµού του :      νόστιµος 
επείγοµαι, πιέζω, καταδιώκω, σπεύδω να :      [επείγω 
επειδή, απ’ όταν, αφού :      [επεί (ακλ.) 
επειδή, διότι, για το οποίο :      ο\υνεκα (ακλ.) 
έπειτα, ύστερα :      {επειτα (ακλ.) 
έπειτα, αφενός, από εδώ, από εκεί, απ’ όπου :      {ενθεν (ακλ.) 
έπειτα, λοιπόν, βέβαια, φυσικά, σωστά :      {αρα, {αρ, ]ρα, [ρ]  (ακλ.) 
επεξεργασµένος, στολισµένος, κεντητός :      ποικίλος 
επέρχοµαι, καταδιώκω, παρέχω, παραλαµβάνω συνοδό :      [οπάζω 
επιβλαβής, καταστρεπτικός, ολέθριος :      [ολοός 
επιβλαβής, λυπηρός, άθλιος, δυσάρεστος :      λυγρός 
επιβουλεύοµαι, κατασκευάζω, επινοώ, µηχανεύοµαι :      µηχανάω 
επίγειος, γης κάτοικος :      [επιχθόνιος 
επιδέξια, µε τέχνη :      [επισταµένως (ακλ.) 
επιδιώκω, σπεύδω, βιάζοµαι, επιζητώ :      σπεύδω 
επιεικής, ήπιος, µαλακός :      [αγανός 
επιζητώ, αναζητώ :      δίζηµαι 
επιζητώ, σπεύδω, βιάζοµαι, επιδιώκω :      σπεύδω 
επιθυµητός, άφθονος :      µενοεικής 
επιθυµητός, ποθητός, θελκτικός :      ] ιµερόεις 
επιθυµία :      [εέλδωρ τό 
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επιθυµία, έρωτας :      {ερος, {ερως ]ο 
επιθυµία, πόθος, έλλειψη :      ποθή ]η 
επιθυµία, πόθος, έρωτας :      \ ιµερος ]ο 
επιθυµώ :      λιλαίοµαι 
επιθυµώ, έχω ανάγκη :      κέχρηµαι 
επιθυµώ, θέλω :      βούλοµαι 
επιθυµώ, θέλω :      µέµονα 
επιθυµώ, ορµώ, τρέχω :      (µέµαα) 
επιθυµώ, παρακινώ, ζητώ :      κελεύω 
επιθυµώ, ποθώ, αναζητώ :      ποθέω 
επιθυµώ, σπεύδω :      \ ιεµαι 
επιθυµώ, χρειάζοµαι :      χράοµαι 
επιθυµώ, λαχταρώ :      \ ιεµαι 
επιθυµώ, ποθώ :      ] ιµείρω 
επιθυµώ έντονα, οργίζοµαι :      µενεαίνω 
επιθυµώ έντονα, ποθώ :      [εέλδοµαι, {ελδοµαι 
επιθυµώ κάτι, ορµώ, κατευθύνοµαι :      [ ιθύω 
επικαλούµαι, προσεύχοµαι, εύχοµαι :      [αράοµαι 
επικαλούµαι, προσκαλώ :      κικλήσκω 
επιµελής, προνοητικός, έντιµος, σεβαστός :      κεδνός 
επιµελώς, πρόθυµα :      [ενδυκέως (ακλ.) 
επιµελώς, στερεά, πυκνά, σωστά :      πύκα (ακλ.) 
επιµελώς, σφοδρώς, αδιάκοπα :      [ασπερχές (ακλ.) 
επιµένω στη διαµάχη, φιλονικώ, µαλώνω, διαγωνίζοµαι :      [εριδαίνω 
επίµοχθος, δύσκολος, βαρύς :      χαλεπός 
επινόηση, φρόνηση, σύνεση :      µ~ητις ]η 
επινοητικός, εφευρετικός :      πολυµήχανος 
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επινοώ, βρίσκω :      ε ]υρίσκω 
επινοώ, κατασκευάζω, µηχανεύοµαι, επιβουλεύοµαι :      µηχανάω 
επιπίπτω, πηδώ :      θρ?ώσκω 
επιπίπτω, σπεύδω, βιάζοµαι :      σπέρχω 
επιπλήττω, επιτιµώ :      [ενίπτω 
επιπλήττω, φιλονικώ :      νεικέω 
επιπλήττω, φιλονικώ, καυγαδίζω, ψέγω :      νεικείω 
επίπονος, χαλεπός :      [αργαλέος 
επισκέπτοµαι, ακολουθώ, καταδιώκω :      µετακιάθω 
επισκευάζω, θεραπεύω :      [ακέοµαι 
επιστάτης, σκοπός, παρατηρητής :      σκοπός ]ο 
επιστάτης, άνεµος ούριος, όριο :      ο@υρος ]ο 
επιστρέφω, επανέρχοµαι :      νοστέω 
επιστρέφω, πηγαίνω :      νέοµαι, νίσσοµαι 
επιστροφή, επάνοδος (ιδίως στην πατρίδα στο σπίτι) :      νόστος ]ο 
επισύρω, απολαµβάνω, γεύοµαι :      [επαυρίσκω 
επιτιµώ, επιπλήττω :      [ενίπτω 
επιτόπου, εδώ, εκεί :      α[υτόθι (ακλ.) 
επιτρέπω, αφήνω :      [εάω 
επιφέρω, κάνω, κατασκευάζω :      ποιέω 
επιφέρω, φέρνω, κρατώ, µεταφέρω, αφαιρώ :      φέρω 
επίχαλκος, χάλκινος :      χαλκήρης 
επόµενος, ύστερος :      \υστερος 
επονείδιστος, απρεπής, ευτελής :      [αεικής 
επόπτης, γνώστης, έµπειρος :      µήστωρ ]ο 
εποχή, ώρα, καιρός :      ω\ ρη ]η 
επτά :      ]επτά 
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εργαλεία, σχοινί, άκρο, πέρας :      πε~ ιραρ τό 
εργαλείο, άρµενα, σχοινί, όπλα :      {οπλον τό 
εργασία, έργο :      {εργον τό 
έργο, εργασία :      {εργον τό 
ερευνώ, αναζητώ :      µαίοµαι 
ερευνώ, διδάσκω, γνωρίζω, µαθαίνω, :      δάω 
έρηµος, άκαρπος, ακαταπόνητος, αδάµαστος :      [ατρύγετος 
Ερινύς :      [ Ερινύς ]η 
έρπω, σέρνοµαι :      ]ερπύζω 
έρχοµαι, απέρχοµαι, πηγαίνω :      {ερχοµαι 
έρχοµαι, περπατώ, πηγαίνω, ανεβαίνω :      στείχω 
έρχοµαι, φθάνω :      \ ικω 
έρχοµαι, φτάνω :      ] ικάνω 
έρχοµαι, φτάνω, αφικνούµαι :      ] ικνέοµαι 
έρωτας, αγάπη :      φιλότης ]η 
έρωτας, επιθυµία :      {ερος, {ερως ]ο 
έρωτας, επιθυµία, πόθος :      \ ιµερος ]ο 
εσείς :      [υµε~ ις, {υµµες 
εσπερινός, δυτικός :      ]εσπέριος 
εστία :      [εσχάρη ]η 
εσύ :      σύ 
εσχατιά, άκρο :      [εσχατιή ]η 
έσχατος, ακραίος :      πρυµνός 
έσχατος, ακραίος, υψηλότατος :      {ακρος 
έσχατος, ακρότατος :      νείατος, νέατος 
έσχατος, τελευταίος :      \υστατος 
έσχατος, τελευταίος :      πύµατος 
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 ________ετοιµάζω 

ετοιµάζω, αρχίζω :      [εντύνω 
ετοιµάζω, µαζεύω, στέλνω :      στέλλω 
ετοιµάζω, παρασκευάζω, οπλίζοµαι :      [οπλίζω 
ετοιµάζω, παροτρύνω, προτρέπω :      [οτρύνω 
ετοιµάζω, τακτοποιώ :      κοσµέω 
ετοιµάζω, φροντίζω, ασχολούµαι :      πένοµαι 
ετοιµάζω, συναρµόζω, τακτοποιώ :      [αρτύνω 
έτοιµος, πραγµατικός :      ]ετο~ ιµος 
έτος :      {ετος τό 
έτος, χρόνος :      [ενιαυτός ]ο 
έτσι :      ω\ ς, ω# ς (ακλ.) 
έτσι :      ω# δε (ακλ.) 
έτσι :      ο\υτω(ς) (ακλ.) 
έτσι, οµοίως, κι έτσι, µάταια :      α{υτως (ακλ.) 
έτσι, τόσο :      το~ ιον (ακλ.) 
έτσι, τότε, γι’ αυτό :      τω~ , τω~ ?  (ακλ.) 
ευγενέστερος, ισχυρότερος, ανδρειότερος :      [αρείων 
ευγενής, αγαθός, τίµιος, εξαίρετος :      [εσθλός 
ευγενής, πρόκριτος :      [αριστεύς ]ο 
ευγενής, συνετός, ανδρείος, καλός, χρήσιµος :      [αγαθός 
ευγνωµοσύνη, χάρη, θέλγητρο :      χάρις ]η 
ευδαιµονία, προκοπή, ευτυχία :      {ολβος ]ο 
ευδαιµονικός, ευτυχής :      {ολβιος 
ευθύς, αµέσως, βεβαίως :      {αφαρ (ακλ.) 
ευκατάστατος, εύφορος, παχύς :      πίων, πίειρα, π~ ιον 
ευκίνητος, γρήγορος :      λαιψηρός 
εύκολα, άκοπα :      ]ρε~ ια, ]ρέα (ακλ.) 
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εύκολος :      ]ρηΐδιος 
ευλύγιστος, καµπύλος :      γναµπτός 
ευµενής, πρόθυµος, φιλικός :      πρόφρων 
ευνοϊκός, αβλαβής, ακίνδυνος, σώος :      [απήµων 
ευνοώ, αγαπώ, φιλοξενώ :      φιλέω 
ευοίωνος, µέλλων να συµβεί, πρέπων, δίκαιος :      [εναίσιµος 
ευπρεπής, έξοχος, µεγαλοπρεπής :      [αγλαός 
ευπρόσδεκτος, αγαπητός, περιχαρής, ευχάριστος :      [ασπάσιος 
ευπρόσδεκτος, τερπνός, αξιέραστος :      [ερατεινός 
πολύ :      πολύ (ακλ.) 
ευρύς, µεγάλος, ψηλός, δυνατός, υπερβολικός :      µέγας 
ευρύχωρη πόλη :      ε [υρυάγυια 
ευρύχωρος, εκτεταµένος (πόλη, χώρα) :      ε [υρύχορος 
εύρωστος, ακµαίος :      θαλερός 
εύστοχος, οξυδερκής :      [εΰσκοπος  
ευταξία, τάξη, στολίδι :      κόσµος ]ο 
ευτελής, απρεπής, ταπεινός :      [αεικέλιος 
ευτελής, επονείδιστος, απρεπής :      [αεικής 
ευτραφής, λαµπρός :      φαίδιµος 
ευτυχής, ευδαιµονικός :      {ολβιος 
ευτυχία, προκοπή, ευδαιµονία :      {ολβος ]ο 
ευτυχισµένος, µακάριος :      µάκαρ 
εύφορη, τρέφουσα πολλούς :      πουλυβότειρα 
εύφορος, ευκατάστατος, παχύς :      πίων, πίειρα, π~ ιον 
εύφορος :      [εριβω~ λαξ, [ερίβωλος 
εύφορος, σιτοπαραγωγός γη :      ζείδωρος 
ευφραίνω, ευχαριστώ, χορταίνω :      τέρπω 
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 ________ευφραίνω 

ευφραίνω, µαλακώνω, θερµαίνω :      [ ιαίνω 
ευφραίνω, ωφελώ :      [ονίνηµι 
ευφραίνων, γλυκός :      µελίφρων 
ευχαρίστηση δίνω, αρέσω :      ]ανδάνω 
ευχαρίστηση (ικανοποίηση) δίνω, τακτοποιώ, συµβιβάζω :      [αρέσκω 
ευχάριστος, γλυκός :      γλυκύς 
ευχάριστος, γλυκός :      ]ηδύς 
ευχάριστος, γλυκός :      γλυκερός 
ευχάριστος, περιχαρής, αγαπητός, ευπρόσδεκτος :      [ασπάσιος 
ευχάριστος, χαριτωµένος :      χαρίεις 
ευχαριστώ, ευφραίνω, χορταίνω :      τέρπω 
ευχαριστώ κάποιον, χαρίζω :      χαρίζοµαι 
εύχοµαι, καυχιέµαι, προσεύχοµαι :      ε [υχετάοµαι 
εύχοµαι, προσεύχοµαι, επικαλούµαι :      [αράοµαι 
εφευρετικός, επινοητικός :      πολυµήχανος 
εφηβική ηλικία, νεότητα :      \ηβη ]η 
εφοδιάζω, προσαρµόζω, οικοδοµώ :      [αραρίσκω 
εφορµώ, εκτινάσσοµαι :      [ορούω 
εφορµώ, καταθορυβώ, ταράζω, ωθώ :      κλονέω 
εφορµώ, ορµώ, ξεφεύγω :      [αΐσσω 
εφορµώ, παρακινώ :      ]ορµάω 
εφόσον, για να, ενώ, ώσπου :      {οφρα (ακλ.) 
εχθρεύοµαι, µισώ :      [εχθαίρω 
εχθρικά, εναντίον :      [εναντίβιον (ακλ.) 
εχθρικός, αλλότριος, παραµορφωµένος :      [αλλότριος 
εχθρικός, δυσµενής :      δυσµενής 
εχθρικός, ολέθριος :      δήϊος 
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έχω, κρατώ, βαστώ, αντέχω :      {εχω 
έχω ανάγκη, επιθυµώ :      κέχρηµαι 
έχω θάρρος :      θαρσέω 
έχω σύνεση, πνέω, φυσώ, αποπνέω :      πνείω 
 
ζαρώνω, µαζεύοµαι, φεύγω από φόβο :      πτώσσω 
ζεστός, θερµός :      θερµός 
ζεστός, θερµός :      θερµός 
ζεύω, ενώνω :      ζεύγνυµι 
ζεύω άλογα :      τιτύσκοµαι \ ιππω 
ζηλεύω, θαυµάζω, εντυπωσιάζοµαι :      {αγαµαι 
ζητιανεύω, ζητώ :      α[ ιτέω 
ζητιανεύω, ζητώ επίµονα :      α[ ιτίζω 
ζητιάνος, επαίτης :      πτωχός 
ζητώ, ζητιανεύω :      α[ ιτέω 
ζητώ, παρακινώ, επιθυµώ :      κελεύω 
ζητώ γνώµη, ρωτώ :      ε{ ιροµαι 
ζητώ γυναίκα σε γάµο :      µνάοµαι 
ζητώ επίµονα, ζητιανεύω :      α[ ιτίζω 
ζητώ πληροφορίες, ρωτώ, πληροφορούµαι, µαθαίνω :      πυνθάνοµαι 
ζυγαριά :      τάλαντα τά 
ζύγι, ζυγισµένο κοµµάτι :      τάλαντον τό 
ζυγισµένο κοµµάτι, ζύγι :      τάλαντον τό 
ζυγός :      ζυγόν τό 
ζω :      ζώω 
ζωηρεύω, κινούµαι γρήγορα, σπεύδω :      ]ρώοµαι 
ζώνη, ζωστήρας :      ζωστήρ ]ο 
ζώνοµαι, ζώνω :      ζώννυµι 
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 ________ζωντανός 

ζωντανός :      ζωός 
ζωντανός, σώος, ακέραιος :      σόος, σω~ ς 
ζώνω, ζώνοµαι :      ζώννυµι 
ζωστήρας, ζώνη :      ζωστήρ ]ο 

ή, παρά :      {η [ηέ (ακλ.) 
ηγεµονεύω, οδηγώ, αρχηγεύω :      ]ηγεµονεύω 
ηγούµαι στρατού, προηγούµαι, αρχηγεύω :      ]ηγέοµαι 
ήλιος :      [ηέλιος ]ο 
ηµέρα :      @ηµαρ τό 
ήµερος, πράος, καταπραϋντικός :      {ηπιος 
ηµίονος µουλάρι µούλα :      ]ηµίονος ]η, ]ο 
ηνία :      ]ηνία τά 
ηνίοχος :      ]ηνίοχος ]ο 
ήπιος, επιεικής, µαλακός :      [αγανός 
ήπιος, τρυφερός, γλυκός :      µαλακός 
ήρωας, ανδρείος :      \ηρως ]ο 
ήρωας, άντρας :      φώς ]ο 
ήσυχα, σιωπηλά :      [ακήν (ακλ.) 
ήσυχος, ατάραχος, άθικτος :      \εκηλος 
ήσυχος, σιωπηλός :      [ακέων 
ηχώ ξερά, ανάβω, βροντοφωνάζω, κραυγάζω :      α{υω 

θάβω, ενταφιάζω :      θάπτω 
θάλαµος, δωµάτιο :      θάλαµος ]ο 
θάλασσα, αλάτι :      \αλς ]ο 
θάλασσα :      θάλασσα ]η 
θαλάσσιος :      \αλιος 
θάνατος :      θάνατος ]ο 
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θάνατος, καταστροφή, όλεθρος :      {ολεθρος ]ο 
θάνατος, µοίρα του θανάτου, θεά του θανάτου :      κήρ ]η 
θαρραλέος :      θαρσαλέος 
θαρραλέος, ανδρείος, υβριστής, αυθάδης :      [αγήνωρ 
θαρραλέος, δυνατός :      {αλκιµος 
θαρραλέος, παράτολµος :      θρασύς 
θάρρος, τόλµη, αυθάδεια :      θάρσος τό 
θάρρος, ψυχή, καρδιά, γνώµη, νους :      θυµός ]ο 
θαυµάζω :      θηέοµαι 
θαυµάζω, απορώ :      θαυµάζω 
θαυµάζω, εντυπωσιάζοµαι, ζηλεύω :      {αγαµαι 
θαυµάσιο, θαυµασµός :      θα~υµα τό 
θαυµασµός, θαυµάσιο :      θα~υµα τό 
θαυµαστός, µεγαλοπρεπής, έξοχος :      [αγαυός 
θεός, θεά :      θεός ]ο, ]η 
θεά :      θέαινα ]η 
θεά του θανάτου, µοίρα του θανάτου, θάνατος :      κήρ ]η 
θεϊκή τροφή, αµβροσία :      [αµβροσίη ]η 
θεϊκός, αθάνατος :      {αµβροτος 
θείος :      θε~ ιος 
θείος :      [αµβρόσιος 
θείος, δαιµονισµένος :      δαιµόνιος 
θείος, θεόπνευστος, υπερµεγέθης :      θεσπέσιος 
θείος, ιερός, ακµαίος, ανθηρός :      ] ιερός, ] ιρός 
θείος, λαµπρός, ισχυρός, έξοχος :      δ~ ιος 
θείτσα, γιαγιούλα :      µα~ ια ]η 
θέλγητρο, χάρη, ευγνωµοσύνη :      χάρις ]η 
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θέληση, απόφαση, εντολή :      [ ιότης ]η 
θελκτικός, επιθυµητός, ποθητός :      ] ιµερόεις 
θέλω :      [εθέλω 
θέλω, επιθυµώ :      βούλοµαι 
θέλω, επιθυµώ :      µέµονα 
θέλω, συλλογίζοµαι :      φρονέω 
θεοαναγγελµένος, θεόσταλτος :      θέσφατος 
θεοαναθρεµµένος :      διοτρεφής 
θεόµορφος :      θεοειδής 
θεόπνευστος, θείος, υπερµεγέθης :      θεσπέσιος 
θεόσταλτος, θεοαναγγελµένος :      θέσφατος 
θεότητα :      δαίµων ]ο 
θεραπεύω, επισκευάζω :      [ακέοµαι 
θερίζω, συλλέγω :      [αµάω 
θερµαίνω, µαλακώνω, ευφραίνω :      [ ιαίνω 
θεσµός, έθιµο, νόµος :      θέµις ]η 
θέτω, βάζω, προξενώ, κάνω :      τίθηµι 
θηλυκός :      θ~ηλυς 
θηρίο, αγρίµι :      θήρ ]ο 
θλίβοµαι, αγανακτώ :      {αχνυµαι 
θλίβοµαι, λυπάµαι :      [αχεύω 
θλίψη, βάσανα, δυστυχία :      [οϊζύς ]η 
θλίψη, βάσανα, οδύνη :      {αχος τό 
θλίψη, κακουχία, πόνος :      \αλγος τό 
θλίψη, πόνος, λύπη :      [οδύνη ]η 
θνητός :      βροτός 
θνητός :      θνητός 
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θνητός :      καταθνητός 
θνητός, φθαρτός :      µέροψ 
θολώνω το νου, βλάπτω :      [αάω 
θόρυβος, βοή, οχλοβοή :      [ηχή ]η 
θόρυβος, συνάθροιση, θορυβώδης, όχλος :      \οµαδος 
θόρυβος πολεµιστών, πάταγος :      [ορυµαγδός ]ο 
θορυβώδης, βροντερός :      [ερί(γ)δουπος 
θρασύς, αυθάδης, υπερµεγέθης :      ]υπερφίαλος 
θρεφτάρι, χοίρος σιτευτός :      σίαλος ]ο 
θρήνος, κοπετός :      γόος ]ο 
θρηνώ :      γοάω 
θρηνώ :      κωκύω 
θρηνώ :      ο[ ιµώζω 
θρηνώ, κλαίω :      µύροµαι 
θρηνώ, λυπάµαι κάποιον :      [ολοφύροµαι 
θρηνώ, µοιρολογώ :      [οδύροµαι 
θρηνώδης, γοερός :      στονόεις 
θρηνωδός, αοιδός :      [αοιδός ]ο 
θυγατέρα :      θυγάτηρ ]η 
θύελλα :      {αελλα ]η 
θύελλα :      θύελλα ]η 
θύελλα, καταιγίδα :      λα~ ιλαψ ]η 
θύµα, προσφορά :      ] ιρόν, ] ιερόν τό 
θυµός, οργή :      χόλος ]ο 
θυµός, οργή :      µ~ηνις ]η 
θυµώνω, αγανακτώ :      [οχθέω 
θυµώνω, αγριεύω, αγανακτώ :      χαλεπαίνω 
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 _______θυµώνω 

θυµώνω, µανιάζω :      µηνίω 
θυµώνω, οργίζοµαι :      χώοµαι 
θυµώνω, οργίζω, οργίζοµαι, αγανακτώ :      χολόω 
θυρόφυλλα, σανίδα :      σανίς ]η 
θυσία, εκατόµβη :      ]εκατόµβη ]η 
θυσιάζω :      θύω 
θυσιάζω, κάνω :      {ερδω 
θυσιάζω, σφάζω :      ] ιερεύω, ] ιρεύω 
θώρακας :      θώρηξ ]ο 
θωρακίζω, οπλίζω :      θωρήσσω 
 
ίδια ηλικία, συνοµήλικοι :      ]οµηλικίη ]η 
ιδιοκτησία, κτήµα :      κτ~ηµα τό 
ίδιος, αυτός :      α[υτός 
ιδρώτας :      ] ιδώς ]ο 
ιερός, άγιος :      [ηγάθεος 
ιερός, θείος, ακµαίος, ανθηρός :      ] ιερός, ] ιρός 
ικετεύω, παρακαλώ :      λίσσοµαι 
ικετεύω γονυπετής :      γουνάζοµαι, γουνοόµαι 
ικέτης :      ] ικέτης ]ο 
ιµάντας, λουρί :      ] ιµάς ]ο 
ιµάτιο, σάβανο :      φ~αρος τό 
ιππέας, αρµατηλάτης, αρµατοµάχος :      ] ιππότα ]ο 
ιππέας, ιππότης :      ] ιππιλάτα ]ο 
ιππότης, ιππέας :      ] ιππιλάτα ]ο 
ιπποτρόφος :      ] ιππόβοτος 
ίσα κι όµοια, απέναντι, αντίκρυ, κατά πρόσωπο, φανερά :      {αντην (ακλ.) 
ισιώνω, κατευθύνω :      [ ιθύνω 
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ισόθεος, όµοιος µε θεό :      [αντίθεος 
ισόθεος, όµοιος µε θεό :      [ ισόθεος 
ισοκατανεµηµένη, ισόρροπη, τέλεια, καλοφτιαγµένη :      [εΐση ]η 
ισόρροπη, ισοκατανεµηµένη, τέλεια, καλοφτιαγµένη :      [εΐση ]η 
ίσος, όµοιος :      @ ισος 
ίσος, όµοιος :      [ατάλαντος 
ίσος, όµοιος :      ]οµο~ ιος 
ισότιµος, άξιος, αντάξιος :      {αξιος 
ιστίο, πανί :      ] ιστίον τό 
ισχυρίζοµαι, καυχιέµαι, παρακαλώ :      ε {υχοµαι 
ισχυρίζοµαι, λέω, πιστεύω, νοµίζω :      φηµί 
ισχυρός, ανδρείος :      καρτερός 
ισχυρός, γενναίος :      { ιφθιµος 
ισχυρός, δυνατός :      κραταιός 
ισχυρός, δυνατός, σκληρός :      κρατερός 
ισχυρός, λαµπρός, έξοχος, θείος :      δ~ ιος 
ισχυρός, παχύς :      { ιφιος 
ισχυρός, στερεός :      στιβαρός 
ισχυρός, στερεός, συµπαγής, συνετός :      πυκινός 
ισχυρότατος, κράτιστος :      κάρτιστος 
ισχυρότερος, ανδρειότερος, ευγενέστερος :      [αρείων 
ισχυρότερος, υπέρτερος :      κρείσσων 
ισχύς, δύναµη :      κάρτος, κράτος τό 
ίσως, αν συµβεί, βεβαίως :      κε(ν) (ακλ.) 
ίσως, κάπου, κάποτε :      ποθί (ακλ.) 
 
καθαρίζω, εξαγνίζω :      καθαίρω 
καθαρός, ανοιχτός χώρος, τίµιος :      καθαρός 
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 _____κάθε 

κάθε, όλος, καθένας :      π~ας 
καθένας, ένας ένας :      \εκαστος 
καθένας, όλος, κάθε :      π~ας 
καθησυχάζω, απλώνω, στρώνω :      στορέννυµι 
καθίζω, κάθοµαι :      \ ιζω 
κάθισµα, έδρα :      \εδρη ]η 
κάθισµα, έδρανο :      \εδος τό 
κάθισµα, σκηνή, καλύβα :      κλισίη ]η 
κάθισµα άρµατος, σκαµνί, άρµα πολεµικό :      δίφρος ]ο 
καθόλου, ακόµη δεν :      πω (πάντα µε άρνηση) (ακλ.) 
κάθοµαι :      \εζοµαι 
κάθοµαι :      #ηµαι 
κάθοµαι, καθίζω :      \ ιζω 
καθώς, όταν, ενώ :      ε @υτε (ακλ.) 
καθώς, πώς, όπως, όταν, για να :      \οπ(π)ως (ακλ.) 
καθώς, σαν, όπως, ότι :      ω] ς (ακλ.) 
καθώς, σε όσα :      ω] ς {αν (ακλ.) 
και :      [ηδέ (ακλ.) 
και :      καί, τε (ακλ.) 
και :      [ηµέν (ακλ.) 
και :      [ ιδέ (ακλ.) 
και, αλλά, όµως :      δέ (ακλ.) 
καινούργιος, νέος, νεαρός :      νέος 
και οι δύο :      {αµφω 
και ούτε να, µήτε να :      µηδέ (ακλ.) 
καιρός, εποχή, ώρα :      ω\ ρη ]η 
καίω :      καίω 
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καίω, ανάβω, κοµµατιάζω :      δαίω 
καίω, φουσκώνω, αναβλύζω :      πρήθω 
κακία, δειλία, δυστυχία :      κακότης ]η 
κακόβουλος, δόλιος :      [ολοόφρων 
κακοκαιρία, χειµώνας :      χειµών ]ο 
κακόκεφος είµαι, λυπηµένος είµαι :      τετίηµαι 
κακοµεταχειρίζοµαι, χτυπώ τραντάζοντας, εκτινάσσω :      στυφελίζω 
κακόµοιρος, δυστυχής :      δύσµορος 
κακός, άσχηµος, δειλός :      κακός 
κακός, δειλός, άθλιος :      δειλός 
κακουχία, πόνος, θλίψη :      \αλγος τό 
κακώς, µε κακό τρόπο, άσχηµα :      κακω~ ς (ακλ.) 
καλά :      ε @υ (ακλ.) 
καλά, ωραία, όπως πρέπει :      καλόν, καλά (ακλ.) 
καλάι, κασσίτερος :      κασσίτερος ]ο 
καλάµι ψαρέµατος, ράβδος, βακτηρία :      ]ράβδος ]η 
καλλιεργήσιµος τόπος, γη :      {αρουρα ]η 
καλλίκοµος :      [ηΰκοµος 
κάλλιστος, γενναιότατος, άριστος :      φέρτατος 
κάλλος, ανδρεία, µεγαλείο :      [αρετή ]η (χωρίς ηθική έννοια) 
κάλλος, ωραιότητα :      κάλλος τό 
καλοκαµωµένος :      ε [υεργής 
καλοκαµωµένος :      [εΰτυκτος 
καλοκαµωµένος :      ποιητός 
καλοκατοικηµένος, καλοχτισµένος, καλοστρωµένος :      [εϋκτίµενος 
καλοξυσµένος, στιλβωµένος :      [εύξεστος, [εΰξοος  
καλός, αγαθός, γενναίος :      [εύς, [ηύς 
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 ______καλός 

καλός, ευγενής, συνετός, ανδρείος, χρήσιµος :      [αγαθός 
καλός, ωραίος, ορθός :      καλός 
καλοστρωµένος, καλοχτισµένος, καλοκατοικηµένος :      [εϋκτίµενος 
καλοσυναρµοσµένος, συµπαγής :      κολλητός 
καλοφτιαγµένη, ισοκατανεµηµένη, ισόρροπη, τέλεια :      [εΐση ]η 
καλοφτιαγµένος, έντεχνος :      δαιδάλεος 
καλοχτισµένος :      [εΰδµητος 
καλοχτισµένος, καλοκατοικηµένος, καλοστρωµένος :      [εϋκτίµενος 
καλύβα, σκηνή, κάθισµα :      κλισίη ]η 
κάλυµµα, πέπλο, ύφασµα :      πέπλος ]ο 
κάλυµµα, ύφασµα όχι λινό, σκέπασµα, στρωσίδι :      ]ρ~ηγος τό 
καλύπτρα, µαντίλα, έπαλξη :      κρήδεµνον τό 
καλύτερα, αλλιώς, µάταια :      {αλλως (ακλ.) 
καλύτερος, ανδρειότερος :      [αµείνων 
καλύτερος, ανώτερος :      φέρτερος 
καλώ, αποκαλώ, φωνάζω ονοµαστικά :      καλέω 
καµαρώνω, περηφανεύοµαι, χαίροµαι :      [αγάλλοµαι 
κάµπος, πεδιάδα :      πεδίον τό 
κάµπτοµαι, συγκινούµαι :      [εντρέποµαι 
κάµπτω, λυγίζω :      γνάµπτω 
καµπύλος :      καµπύλος 
καµπύλος, ευλύγιστος :      γναµπτός 
κανείς :      ο[υδείς 
κάνιστρο :      κάνεον τό 
κάνω, εκτελώ, προσφέρω :      ]ρέζω 
κάνω, θέτω, βάζω, προξενώ :      τίθηµι 
κάνω, θυσιάζω :      {ερδω 
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κάνω, κατασκευάζω, επιφέρω :      ποιέω 
κάνω (προσκαλώ σε) τραπέζι, µοιράζω µερίδες, τρώω :      δαίνυµι 
κάνω να πλανάται, χτυπώ, περιπλανιέµαι :      πλάζω 
κάνω χάρη, χαρίζω, προσφέρω :      χαρίζοµαι 
καπίστρι, δεσµός, σκοινί :      δεσµός ]ο 
καπνός :      καπνός ]ο 
κάποιος :      τις, τι 
κάποτε :      ποτέ (ακλ.) 
κάποτε, κάπου, ίσως :      ποθί (ακλ.) 
κάπου :      που (ακλ.) 
κάπου, ίσως, κάποτε :      ποθί (ακλ.) 
κάπου, κάπως :      π~ ?η (ακλ.) 
κάπρος, χοίρος :      σ~υς ]ο, ]η 
κάπως :      πως (ακλ.) 
κάπως, κάπου :      π~ ?η (ακλ.) 
καρδιά :      κ~ηρ τό 
καρδιά :      κραδίη, καρδίη ]η 
καρδιά :      @ητορ τό 
καρδιά, νους, φρένες :      φρήν ]η 
καρδιά, φρένες, νους :      πραπίδες α] ι 
καρδιά, ψυχή, γνώµη, νους, θάρρος :      θυµός ]ο 
κάρο, άµαξα :      {αµαξα ]η 
καρπός, καρπός χεριού :      καρπός ]ο 
καρπός χεριού, καρπός :      καρπός ]ο 
καρτερικός, πολεµιστής, ανδρείος :      µενεπτόλεµος 
καρτερικός, πολυπαθής :      πολύτλας 
καρτερικός, υποµονετικός :      ταλασίφρων 
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 _______καρτερώ 

καρτερώ, τολµώ, υποµένω :      τολµάω 
καρτερώ, υποµένω, αντέχω :      τλάω 
κασσίτερος, καλάι :      κασσίτερος ]ο 
καταβάλλω, δαµάζω, νικώ, υποτάσσω :      δαµάζω, δαµάω 
καταβάλλω, συντρίβω, σκοτώνω :      δ?ηόω, δηϊόω 
καταγόµενος από τον ∆ία :      διογενής 
καταγωγή, απόγονος, γόνος :      γόνος ]ο 
καταγωγή, γενιά, είδος, γέννηση :      γένος τό 
καταδιώκω, ακολουθώ, παρακολουθώ :      ]εποµαι 
καταδιώκω, επέρχοµαι, παρέχω, παραλαµβάνω συνοδό :      [οπάζω 
καταδιώκω, πιέζω, επείγοµαι, σπεύδω να :      [επείγω 
καταδιώκω, ρίχνω, ορµώ, σπεύδω :      σεύω 
καταδιώκω, τρέχω :      διώκω 
καταδιώκω, ακολουθώ, επισκέπτοµαι :      µετακιάθω 
κατά δύο τρόπους, σε δύο µέρη :      δίχα, δίχθα (ακλ.) 
καταθορυβώ, ταράζω, ωθώ, εφορµώ :      κλονέω 
καταιγίδα, βροχή :      {οµβρος ]ο 
καταιγίδα, θύελλα :      λα~ ιλαψ ]η 
κατάκλιση, κλίνη, ύπνος :      κο~ ιτος ]ο 
κατακρατώ, εµποδίζω :      κατερυκάνω, κατερύκω 
καταλήγω, παύω, τελειώνω :      λήγω 
κατάλληλος, πρέπων :      [επιεικής 
κατά µέρος, µακρά, χωριστά :      [απονόσφι(ν) (ακλ.) 
κατάπληξη, φυγή :      φόβος ]ο 
καταπονώ, βασανίζω :      τείρω 
καταπραϋντικός, πράος, ήµερος :      {ηπιος 
καταπραΰνω, κοιµίζω, κοιµάµαι :      κοιµάω 
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καταπραΰνω, παραπλανώ, πείθω, :      πείθω 
καταπραΰνω, πλαγιάζω :      ε [υνάω 
κατά πρόσωπο, απέναντι, αντίκρυ, φανερά, ίσα κι όµοια :      {αντην (ακλ.) 
κατά πρόσωπο, εναντίον :      [εναντίον (ακλ.) 
κατάρα, προσευχή, παράκληση :      [αρή ]η 
καταραµένος :      ο[υλόµενος 
κατάρτι, αργαλειός, στηµόνι :      ] ιστός ]ο 
κατασκευάζω, επινοώ, µηχανεύοµαι, επιβουλεύοµαι :      µηχανάω 
κατασκευάζω, κάνω, επιφέρω :      ποιέω 
κατασκευάζω, κοπιάζω, µοχθώ, κουράζοµαι, αποκτώ µε κόπο :      κάµνω 
κατασκευάζω, φτιάχνω, προξενώ :      τεύχω 
καταστρεπτικός, ολέθριος, επιβλαβής :      [ολοός 
καταστρέφω :      [ολέκω 
καταστρέφω, βλάπτω, φονεύω :      δηλέοµαι 
καταστρέφω, εκπορθώ, λεηλατώ :      πέρθω 
καταστρέφω, εξολοθρεύω :      [αλαπάζω 
καταστρέφω, φθείρω, χάνοµαι, µαραίνοµαι :      φθινύθω 
καταστρέφω, φονεύω, χάνοµαι :      {ολλυµι 
καταστροφή, θάνατος, όλεθρος :      {ολεθρος ]ο 
καταστροφή, µάχη, πολεµικό µένος :      {αρης ]ο 
καταστροφή, όλεθρος :      λοιγός ]ο 
κατάστρωµα :      { ικρια τά 
κατάστρωµα, έδαφος, βάση :      δάπεδον τό 
κατασχίζω, χωρίζω, σχίζω, φονεύω :      δαϊζω 
κατά σωρούς, πλήθος, αρκετά :      \αλις (ακλ.) 
κατατρίβοµαι, τρίβω :      τρίβω 
κατατρύχω, βασανίζω, φθείρω, αναλώνω :      τρύχω 
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 _________καταφεύγω 

καταφεύγω, φεύγω, διαφεύγω :      φεύγω 
κατάφυτος, δασώδης :      ]υλήεις 
κατεργάζοµαι (µε τέχνη επιµέλεια) :      [ασκέω 
κατευθείαν, δίκαιος :      [ ιθύς (ακλ.) 
κατευθύνοµαι, ορµώ, επιθυµώ κάτι :      [ ιθύω 
κατευθύνω, ισιώνω :      [ ιθύνω 
κατοικία, σπίτι :      δόµος ]ο 
κατοικία, φωλιά :      ο[ ικία τά 
κατοικώ :      ναίω 
κατοικώ, διαµένω :      ναιετάω 
κατονοµάζω, ονοµάζω :      [ονοµάζω 
κατόπιν :      \υστερον (ακλ.) 
κατορθώµατα :      κλέα τά 
κατορθώνω, διανύω :      [ανύω 
κατσαρόλα, λεκάνη :      λέβης ]ο 
κατσίκα, γίδα :      α{ ιξ ]η 
κάτω, από :      ]υπό (ακλ.) 
κάτω, από κάτω :      νέρθε(ν), {ενερθε(ν) (ακλ.) 
κάτω, από κάτω :      ]υπένερθε(ν) (ακλ.) 
κάτω, προς, σε :      κατά, κάδ, κάκ (ακλ.) 
κάτω, χάµω :      χαµ~αζε (ακλ.) 
κάτω, χάµω :      χαµαί (ακλ.) 
κάτω, χάµω :      χαµάδις (ακλ.) 
κάτω, χάµω :      χαµάδις (ακλ.) 
κάτω, χάµω :      χαµαί (ακλ.) 
κατώτερος, χειρότερος :      χείρων 
κατώτερος, χειρότερος :      χερείων 
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κατώφλι :      ο[υδός ]ο 
καυγαδίζω, φιλονικώ, ψέγω, επιπλήττω :      νεικείω 
καύχηση, δέηση, αγαλλίαση, τάµα :      ε [υχωλή ]η 
καυχιέµαι, εύχοµαι, προσεύχοµαι :      ε [υχετάοµαι 
καυχιέµαι, ισχυρίζοµαι, παρακαλώ :      ε {υχοµαι 
κειµήλιο, περιουσία :      κεµήλιον τό 
κείτοµαι, βρίσκοµαι :      κε~ ιµαι 
κεντητός, στολισµένος, επεξεργασµένος :      ποικίλος 
κέρατο :      κέρας τό 
κεραυνός :      κεραυνός ]ο 
κέρδος, πονηρία :      κέρδος τό 
κερνώ, βάζω κρασί στα ποτήρια :      ο[ ινοχοεύω, ο[ ινοχοέω 
κεφάλι :      κεφαλή 
κεφάλι, κορυφή :      κάρη τό 
κεφάλι, κορυφή :      κορυφή ]η 
κεφάλια, κορυφές :      κάρηνα τά 
κήπος, αµπέλι, αλώνι, άλως :      [αλωή ]η 
κήρυκας, αγγελιοφόρος :      κ~ηρυξ ]ο 
κι ακόµα, και :      τε (ακλ.) 
κι ακόµα, εκ µέρους, προς :      πρός, προτί, ποτί (ακλ.) 
κι από τα δύο µέρη :      [αµφοτέρωθεν (ακλ.) 
κι έτσι, έτσι, οµοίως, µάταια :      α{υτως (ακλ.) 
κινούµαι, γίνοµαι, είµαι, υπάρχω :      πέλω 
κινούµαι γρήγορα, ζωηρεύω, σπεύδω :      ]ρώοµαι 
κινώ, αναταράζω, ταράζοµαι :      [ορίνω 
κινώ, αρπάζω, χτυπώ δυνατά :      [ελάω, [ελαύνω 
κινώ, κουνώ :      κινέω 
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 _____κλαδί 

κλαδί, κλώνος :      {οζος ]ο 
κλαίω :      κλαίω 
κλαίω, θρηνώ :      µύροµαι 
κλειδί :      κληΐς ]η 
κλήρος, λαχνός, µερίδιο :      κλ ~ηρος ]ο 
κλίνη, κατάκλιση, ύπνος :      κο~ ιτος ]ο 
κλίνη, κρεβάτι :      δέµνιον τό 
κλινοσκέπασµα, χλαίνη :      χλα~ ινα ]η 
κλίνω :      κλίνω 
κλώθω :      στρωφ~αν [ηλάκατα 
κλώνος, κλαδί :      {οζος ]ο 
κνήµη :      κνήµη ]η 
κόβω :      τµήγω 
κόβω, αποχωρίζω, τεµαχίζω :      τάµνω 
κόβω, κουρεύω, σπαταλώ :      κείρω 
κοιλάδα, χαράδρα :      β ~ησσα ]η 
κοιλιά, στοµάχι :      γαστήρ ]η 
κοίλος, βαθύς :      κο~ ιλος 
κοιµάµαι :      ε \υδω 
κοιµάµαι, αναπαύοµαι, διανυκτερεύω :      [ ιαύω 
κοιµάµαι, κοιµίζω, καταπραΰνω :      κοιµάω 
κοιµάµαι, πλαγιάζω :      κείω, κέω 
κοιµίζω, καταπραΰνω, κοιµάµαι :      κοιµάω 
κοινότητα, χώρα, πλήθος :      δ~ηµος ]ο 
κοιτάζω, βλέπω :      δέρκοµαι 
κοιτάζω, παρατηρώ :      λεύσσω 
κοιτάζω γύρω, γυρεύω :      παπταίνω 
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κόκαλο :      [οστέον τό 
κόκκινος :      [ερυθρός 
κοκκινωπός, κρασάτος στο χρώµα :      ο@ ινοψ 
κολόνα, νεκρική στήλη :      στήλη ]η 
κολόνα, στύλος :      κίων ]ο, ]η 
κόλπος, κόρφος (στήθος), πτυχή φορέµατος :      κόλπος ]ο 
κόλπος, λιµάνι :      λιµήν ]ο 
κολυµπώ :      νήχω, νήχοµαι 
κόµη :      κόµη ]η 
κοµµατιάζω, καίω, ανάβω :      δαίω 
κοµµατιάζω, τεµαχίζω :      µιστύλλω 
κοντά :      παρά (ακλ.) 
κοντά :      {αγχι (ακλ.) 
κοντά :      σχεδόν (ακλ.) 
κοντά :      [αγχο~υ (ακλ.) 
κοντά :      [εγγύς (ακλ.) 
κοντά :      [εγγύθι (ακλ.) 
κοντά, από κοντά :      [εγγύθεν (ακλ.) 
κοντά, πάνω, για, προς, σε :      [επί (ακλ.) 
κοντά, παράµερα, παραδίπλα, έξω απ’ αυτά :      παρέκ, παρέξ (ακλ.) 
κοντά, πλησίον :      πλησίον (ακλ.) 
κοντάρι, ξύλο, δέντρο :      δόρυ τό 
κοντινός, γειτονικός :      πλησίος 
κοπάδι :      [αγέλη 
κοπάδι, µηλοειδής καρπός, µικρό ζώο, πρόβατο ή κατσίκι :      µ~ηλον τό 
κοπάδι, ποίµνιο :      πω~ η τό 
κοπετός, θρήνος :      γόος ]ο 
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 _______κοπιάζω 

κοπιάζω, µοχθώ :      µογέω 
κοπιάζω, µοχθώ, κουράζοµαι, κατασκευάζω, αποκτώ µε κόπο :      κάµνω 
κόπος, βιασύνη, σπουδαιότητα :      σπουδή ]η 
κόπος, κούραση :      κάµατος ]ο 
κοπριά :      κόπρος ]η 
κόρη, κορίτσι :      κούρη ]η 
κορίτσι, κόρη :      κούρη ]η 
κορίτσι, παρθένος :      παρθένος ]η 
κορυφές, κεφάλια :      κάρηνα τά 
κορυφή, κεφάλι :      κάρη τό 
κορυφή, κεφάλι :      κορυφή ]η 
κόρφος (στήθος), κόλπος, πτυχή φορέµατος :      κόλπος ]ο 
κουλουριάζω, στρέφω, περιστρέφω :      ]ελίσσω 
κουνάω, µοιράζω, συλλογίζοµαι (σχεδιάζω) :      νωµάω 
κουνιάδος, γαµπρός :      γαµβρός ]ο 
κουνώ, κινώ :      κινέω 
κουπί :      [ερετµόν τό 
κουράζοµαι, κοπιάζω, µοχθώ, κατασκευάζω, αποκτώ µε κόπο :      κάµνω 
κούραση, κόπος :      κάµατος ]ο 
κουρέλι υφάσµατος, ράκος, σκισµένο κοµµάτι :      ]ράκος τό 
κουρεύω, κόβω, σπαταλώ :      κείρω 
κράνος, περικεφαλαία :      κόρυς ]η, κόρυθος 
κράνος, περικεφαλαία :      κυνέη ]η 
κρασάτος (στο χρώµα), κοκκινωπός :      ο@ ινοψ 
κρασί :      ο@ ινος ]ο 
κρατήρας :      κρητήρ ]ο 
κράτιστος, ισχυρότατος :      κάρτιστος 
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κρατώ, αντέχω, βαστώ, έχω :      {εχω 
κρατώ, αναχαιτίζω, εµποδίζω :      { ισχω 
κρατώ, αναχαιτίζω, εµποδίζω :      κατερυκάνω 
κρατώ, συγκρατώ, εµποδίζω, αποκρούω :      [ερύκω 
κρατώ, φέρνω, µεταφέρω, επιφέρω, αφαιρώ :      φέρω 
κρατώ µακριά, περιορίζω, συνωθώ :      ε{ ιλω 
κρατώ µέσα, χωράω, περιλαµβάνω :      χανδάνω 
κραυγάζω, ανάβω, βροντοφωνάζω, ηχώ ξερά :      α{υω 
κραυγάζω, βουίζω, γαβγίζω :      κλάζω 
κραυγή :      [ ιαχή ]η 
κραυγή, βοή :      βοή ]η 
κραυγή πολεµική, αλαλαγµός :      [αϋτή ]η 
κρέας :      κρέας τό, κρέα τά 
κρεβάτι :      λέχος τό 
κρεβάτι :      λέκτρον τό 
κρεβάτι, κλίνη :      δέµνιον τό 
κρεβάτι συζυγικό, κρεβάτι, συνουσία :      ε [υνή ]η 
κριάρι :      [αρνειός 
κριθάλευρο :      {αλφιτον τό 
κρόταφος :      κρόταφος 
κρότος, κτύπος :      κτύπος ]ο 
κροτώ, βροντώ :      [αραβέω 
κρύβω :      κεύθω 
κρύβω, αποσιωπώ :      κρύπτω 
κρυφά, ανεπαίσθητα, λαθραία :      λάθρ?η (ακλ.) 
κτήµα, περιουσία :      κτέαρ τό 
κτήµα, περιουσία :      κτ~ησις ]η 
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 ______κτήµα 

κτήµα αφιερωµένο στον θεό, κτήµα βασιλικό :      τέµενος τό 
κτήµα βασιλικό, κτήµα αφιερωµένο στον θεό :      τέµενος τό 
κτήµα, ιδιοκτησία :      κτ~ηµα τό 
κτύπος, κρότος :      κτύπος ]ο 
κυανόµαυρος, σκούρος, µαυριδερός, σκοτεινός :      κυάνεος 
κυβερνήτης :      κυβερνήτης ]ο 
κυβερνώ, βασιλεύω :      βασιλεύω 
κυβερνώ, εκτελώ :      κραιαίνω, κραίνω 
κυλάω :      κυλίνδω 
κύµα :      κ~υµα 
κύµα αφρισµένο, ακτή :      ]ρηγµίν ]η 
κύπελλο διπλό :      [αµφικύπελλος 
κυρία, δέσποινα :      πότνια ]η 
κυριεύοµαι, συλλαµβάνοµαι, φονεύοµαι :      ]αλίσκοµαι 
κύριος, άρχων :      µέδων ]ο 
κύριος, βασιλέας :      {αναξ ]ο 
κωπηλατώ :      [ερέσσω 
 
λαβή, αφτί :      ο@υς τό 
λάδι :      {ελαιον τό 
λαδωµένος, στιλπνός, λαµπρός :      λιπαρός 
λαθραία, ανεπαίσθητα, κρυφά :      λάθρ?η (ακλ.) 
λαιµός :      δειρή ]η 
λαµποκοπώ, αστράφτω :      παµφαίνω 
λαµπρός, άψογος, άµωµος :      [αµύµων 
λαµπρός, ευτραφής :      φαίδιµος 
λαµπρός, ισχυρός, έξοχος, θείος :      δ~ ιος 
λαµπρός, λαδωµένος, στιλπνός :      λιπαρός 
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λαµπρός, φωτεινός, στιλπνός :      φαεινός 
λαµπρός, ωραίος :      σιγαλόεις 
λάµπω :      λάµπω 
λάµψη, ακτίνα :      α[υγή ]η 
λάµψη, αστραπή :      στεροπή, [αστεροπή ]η 
λάµψη, φως, απαύγασµα :      σέλας τό 
λαξευτός :      γλαφυρός 
λαός, πλήθος, στρατιώτες :      λαός ]ο 
λάφυρα, όπλα σκοτωµένου :      {εναρα τά 
λαχαίνω, τυχαίνω, παίρνω µε κλήρο :      λαγχάνω 
λαχνός, κλήρος, µερίδιο :      κλ ~ηρος ]ο 
λαχταρώ, επιθυµώ :      \ ιεµαι 
λεηλατώ, εκπορθώ, καταστρέφω :      πέρθω 
λεία :      ληΐς ]η 
λείος, πελεκητός :      ξεστός 
λεκάνη, κατσαρόλα :      λέβης ]ο 
λεπτός, ξεφλουδισµένος, αδύνατος :      λεπτός 
λέω, αγορεύω, δηµηγορώ :      [αγορεύω 
λέω, αναφωνώ, µιλώ :      φωνέω 
λέω, αφηγούµαι, µιλώ :      [ενέπω, [εννέπω 
λέω, µιλώ, διηγούµαι :      µυθέοµαι 
λέω, πιστεύω, νοµίζω, ισχυρίζοµαι :      φηµί 
λέω, φωνάζω, µιλώ :      α[υδάω 
λέω, µιλώ :      ε{ ιρω 
λησµονώ, µένω κρυµµένος απαρατήρητος :      λανθάνω 
λιβάδι :      λειµών ]ο 
λίγο :      [ολίγον (ακλ.) 
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λίγο, σιγά :      τυτθόν (ακλ.) 
λίγος, µικρός :      τυτθός 
λίγος, µικρός :      πα ~υρος 
λίγος, µικρός :      [ολίγος 
λίγο χρόνο, για λίγο χρόνο :      µίνυνθα (ακλ.) 
λιµάνι :      {οχος ]ο 
λιµάνι, κόλπος :      λιµήν ]ο 
λίµνη :      λίµνη ]η 
λιοντάρι :      λέων ]ο 
λίπος, άλειµµα :      δηµός ]ο 
λίπος, τσίκνα :      κνίση ]η 
λιώνω :      τήκω 
λόγια, λόγος, γνώµη, διήγηση :      {επος τό 
λογοµαχία, φιλονικία, σύγκρουση :      νε~ ικος τό 
λογοµαχώ, µάχοµαι, αγωνίζοµαι :      µάχοµαι 
λογοµαχώ, µάχοµαι, πολεµώ :      µάρναµαι 
λογοµαχώ, µάχοµαι, πολεµώ :      µαχέοµαι 
λόγος, γνώµη, λόγια, διήγηση :      {επος τό 
λόγος, διήγηση, συζήτηση :      µ~υθος ]ο 
λόγος, φωνή :      {οψ ]η 
λογχευτής :      α[ ιχµητής ]ο 
λόγχη, αιχµή δόρατος :      α[ ιχµή ]η 
λοιπόν, ακολούθως, αλήθεια :      νυ(ν) (ακλ.) 
λοιπόν, αλλά, όµως, τότε :      [ατάρ (ακλ.) 
λοιπόν, έπειτα, βέβαια, φυσικά, σωστά :      {αρα, {αρ, ]ρα, [ρ]  (ακλ.) 
λοιπόν, λοιπόν ειλικρινά :      τοιγάρ (ακλ.) 
λοιπόν, πάλι, όµως :      α@υ (ακλ.) 
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λοιπόν ειλικρινά, λοιπόν :      τοιγάρ (ακλ.) 
λούζω :      λοέω, λούω 
λουρί, ιµάντας :      ] ιµάς ]ο 
λουρί, πόρπη, σύρτης :      [οχεύς ]ο 
λουρί ασπίδας ξίφους, τελαµώνας :      τελαµών ]ο 
λουτήρας :      [ασάµινθος ]η 
λοφίο, λόφος, τράχηλος :      λόφος ]ο 
λόφος, τράχηλος, λοφίο :      λόφος ]ο 
λόφος, ύψωµα :      γουνός ]ο 
λυγίζω, κάµπτω :      γνάµπτω 
λύνω :      λύω 
λυπάµαι, λυπώ, πικραίνω :      [ακαχίζω 
λυπάµαι, θλίβοµαι :      [αχεύω 
λυπάµαι, προξενώ λύπη πόνο, βασανίζω, ενδιαφέροµαι, φροντίζω :      κήδω 
λυπάµαι κάποιον, θρηνώ :      [ολοφύροµαι 
λυπάµαι κάποιον, σπλαχνίζοµαι :      φείδοµαι 
λυπάµαι κάποιον, συµπονώ :      [ελεαίρω 
λυπάµαι κάποιον, συµπονώ :      [ελεέω 
λύπη :      πένθος τό 
λύπη, πόνος, θλίψη :      [οδύνη ]η 
λύπη, φροντίδα, πένθος, συµφορά :      κ~ηδος τό 
λυπηµένος είµαι, κακόκεφος είµαι :      τετίηµαι 
λυπηρός, άθλιος, επιβλαβής, δυσάρεστος :      λυγρός 
λυπηρός, αλγηνός :      θυµαλγής 
λυπώ, πικραίνω, λυπάµαι :      [ακαχίζω 
λύτρα, αποζηµίωση :      {αποινα τά 
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µαγεύω, εξαπατώ, γοητεύω :      θέλγω 
µάγουλο :      παρειά ]η 
µαζεύοµαι, ζαρώνω, φεύγω από φόβο :      πτώσσω 
µαζεύω, ετοιµάζω, στέλνω :      στέλλω 
µαζεύω, πλαγιάζω, συναθροίζω, διηγούµαι :      λέγω 
µαζεύω, συναθροίζω, συγκαλώ :      [αγείρω 
µαζί, µε :      σύν (ακλ.) 
µαζί, οµοίως, εξίσου :      ]οµω~ ς (ακλ.) 
µαζί, συγχρόνως :      ]οµο~υ (ακλ.) 
µαζί, ταυτόχρονα :      {αµυδις (ακλ.) 
µαθαίνω, βλέπω :      ε{ ιδω 
µαθαίνω, διδάσκω, ερευνώ, γνωρίζω :      δάω 
µαθαίνω, ρωτώ, ζητώ πληροφορίες, πληροφορούµαι :      πυνθάνοµαι 
µαίνοµαι, φρενιάζω, τρελαίνοµαι :      µαίνοµαι 
µακάρι :      α{ ι γάρ (ακλ.) 
µακάρι, είθε :      α{ ιθε (ακλ.) 
µακάριος, ευτυχισµένος :      µάκαρ 
µακρά, χωριστά, κατά µέρος :      [απονόσφι(ν) (ακλ.) 
µακριά :      τ~ηλε (ακλ.) 
µακριά :      ]εκάς (ακλ.) 
µακριά, δυνατά :      µακρόν, µακρά (ακλ.) 
µακριά, εκτός, έξω :      ]εκτός (ακλ.) 
µακριά, πόρρω :      τηλο~υ (ακλ.) 
µακριά, πόρρω, µακριά από :      τηλόθι (ακλ.) 
µακριά, χωρίς :      {ανευθε(ν) (ακλ.) 
µακριά, χωρίς, χωριστά :      [απάνευθε (ακλ.) 
µακριά, χωριστά, χωρίς, παράµερα :      νόσφι(ν) (ακλ.) 
µακριά από, πόρρω, µακριά :      τηλόθι (ακλ.) 
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µακριά απ’ τους άλλους :      {ατερ {αλλων, {εκτοθεν {αλλων 
µακρός :      δολιχόσκιος 
µακρός :      δολιχός 
µακρυµάλληδες :      κοµόωντες 
µακρύς, ψηλός, βαθύς :      µακρός 
µαλακός, επιεικής, ήπιος :      [αγανός 
µαλακώνω, θερµαίνω, ευφραίνω :      [ ιαίνω 
µαλθακός, αγαπητός, δειλός :      πέπων 
µάλιστα, τώρα, ας, τάχα :      δή (ακλ.) 
µάλιστα, τουλάχιστον :      γε (ακλ.) 
µαλλί, τρίχα :      θρίξ ]η 
µαλλιά µακριά, χαίτη :      χαίτη ]η 
µαλώνω, διαγωνίζοµαι, φιλονικώ :      [ερίζω 
µαλώνω, φιλονικώ, διαγωνίζοµαι, επιµένω στη διαµάχη :      [εριδαίνω 
µανιάζω, θυµώνω :      µηνίω 
µαντεύω, προλέγω, προφητεύω :      µαντεύοµαι 
µαντίλα, καλύπτρα, έπαλξη :      κρήδεµνον τό 
µαραίνοµαι, φθείρω, καταστρέφω, χάνοµαι :      φθινύθω 
µαστίγιο :      µάστιξ ]ο 
µαστιγώνω :      µαστίζω 
µαστός (άνδρα, γυναίκας) :      µαζός ]ο 
µάταια, αλλιώς, καλύτερα :      {αλλως (ακλ.) 
µάταια, έτσι, οµοίως, κι έτσι :      α{υτως (ακλ.) 
µάταιος, άσκοπος :      \αλιος 
µάτι :      {οµµα τό 
µάτι :      [οφθαλµός ]ο 
µάτια :      φάεα τά 
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µαυριδερός, σκοτεινός, σκούρος, κυανοµέλας :      κυάνεος 
µαύρος :      κελαινός 
µαύρος, µελανοσύννεφος (∆ίας), σκοτεινός :      κελαινεφής 
µαύρος, σκοτεινός :      µέλας 
µάχη :      φύλοπις ]η 
µάχη, αγώνισµα, µόχθος, ταλαιπωρία :      {αεθλος ]ο 
µάχη, πολεµική διάθεση :      χάρµη ]η 
µάχη, πολεµικό µένος, καταστροφή :      {αρης ]ο 
µάχη, πόλεµος :      πόλεµος ]ο 
µάχη, συµπλοκή :      ]υσµίνη ]η 
µάχη, συµπλοκή, πόλεµος :      πτόλεµος ]ο 
µάχη, συµπλοκή, σφαγή :      δηϊοτής ]η 
µάχη, φιλονικία :      µάχη ]η 
µάχοµαι, αγωνίζοµαι, λογοµαχώ :      µάχοµαι 
µάχοµαι, αποκρούω, υπερασπίζοµαι :      [αµύνω 
µάχοµαι, πολεµώ :      πολεµίζω 
µάχοµαι, πολεµώ, λογοµαχώ :      µάρναµαι 
µάχοµαι, πολεµώ, λογοµαχώ :      µαχέοµαι 
µάχοµαι, συναναστρέφοµαι, συγκρούοµαι :      ]οµιλέω 
µαχόµενος στην πρώτη γραµµή :      πρόµαχος ]ο, πρόµος ]ο 
µε, µαζί :      σύν (ακλ.) 
µε άσπρα δόντια :      [αργιόδους 
µε αργυρά καρφιά :      [αργυρόηλος 
µε αργυρό τόξο (Απόλλωνας) :      [αργυρότοξος 
µε σπινθηροβόλα ή γαλανά µάτια (Αθηνά) :      γλαυκω~ πις 
µεγαλείο, κάλλος, ανδρεία :      [αρετή ]η (χωρίς ηθική έννοια) 
µεγαλόκαρδος :      µεγαλήτωρ 
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µεγαλοπρεπής, έξοχος, ευπρεπής :      [αγλαός 
µεγαλοπρεπής, θαυµαστός, έξοχος :      [αγαυός 
µεγάλος, ψηλός, ευρύς, δυνατός, υπερβολικός :      µέγας 
µεγαλόφρων :      µεγάθυµος 
µεγαλόψυχος :      ]υπέρθυµος 
µεγαλώνω, αυξάνω :      [αέξω 
µεγαλώνω, τρέφω, ανατρέφω :      τρέφω 
µε γρήγορα άλογα :      ταχύπωλος 
µε δύναµη, δυναµικά, βίαια :      @ ιφι (ακλ.) 
µε δυνατά τα δύο χέρια (ή κουτσός στα δύο πόδια) :      [αµφιγυήεις 
µε ενδιαφέρει, νοιάζοµαι :      [αλέγω 
µε κακό τρόπο, κακώς, άσχηµα :      κακω~ ς (ακλ.) 
µε καλό κατάστρωµα :      [εΰσσελµος 
µελανόπρωρος :      κυανόπρω? ρος 
µελανοσύννεφος (∆ίας), µαύρος, σκοτεινός :      κελαινεφής 
µελετώ, δείχνω, σκέφτοµαι :      φράζω 
µελετώ, διαβουλεύοµαι, συσκέπτοµαι :      µητιάω 
µελετώ, διαλογίζοµαι, σχεδιάζω :      µενοινάω, µενοινώω 
µελετώ, σκέφτοµαι :      µήδοµαι 
µε λευκούς βραχίονες :      λευκώλενος 
µέλη (χέρια πόδια) :      γυ~ ια τά 
µελιά, δόρυ :      µελίη ]η 
µέλλων να συµβεί, πρέπων, ευοίωνος, δίκαιος :      [εναίσιµος 
µέλος σώµατος :      µέλος τό 
µε µάτια αγελάδας (ήρεµα) :      βοω~ πις 
µέµφοµαι, περιφρονώ :      {ονοµαι 
µένω, περιµένω, αντιστέκοµαι :      µίµνω 
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µένω, περιµένω, υποµένω :      µένω 
µένω έκπληκτος έκθαµβος, σαστίζω :      τέθηπα 
µένω κρυµµένος απαρατήρητος, λησµονώ :      λανθάνω 
µε οµφαλούς :      [οµφαλόεις 
µε πλάγιο (λοξό) βλέµµα :      ]υπόδρα (ακλ.) 
µεριά (µηροί), γλουτοί :      µηρία τά 
µερίδα, γεύµα, φαγητό :      δαίς ]η 
µερίδιο, κλήρος, λαχνός :      κλ ~ηρος ]ο 
µερίδιο, µέρος, µοίρα, τύχη :      µο~ ιρα ]η 
µερίδιο, µέτρο, µοίρα, τύχη :      α@ ισα ]η 
µεριµνώ, φροντίζω, παίρνω :      κοµίζω 
µέρος, µερίδιο, µοίρα, τύχη :      µο~ ιρα ]η 
µέσα :      ε{ ισω, {εσω (ακλ.) 
µέσα :      {ενδον (ακλ.) 
µέσα, από µέσα :      {εντοσθε(ν) (ακλ.) 
µέσα, εντός :      [ενδόθι (ακλ.) 
µέσα, εντός :      [εντός (ακλ.) 
µέσα από :      διά (ακλ.) 
µέσος :      µέσ(σ)ος 
µετά, µεταξύ, ανάµεσα, ύστερα :      µετά (ακλ.) 
µεταβαίνω, πηγαίνω, αποχωρώ :      βαίνω 
µεταβάλλω, στρέφω, διευθύνω :      τρέπω 
µεταλλική περιφέρεια ασπίδας ή δίφρου :      {αντυξ ]η 
µεταξύ, ανάµεσα, µετά, ύστερα :      µετά (ακλ.) 
µεταξύ, εντός, σε :      [εν, [ενί, ε[ ιν(ί) (ακλ.) 
µεταφέρω, οδηγώ, φέρνω :      {αγω 
µεταφέρω, φέρνω, κρατώ, επιφέρω, αφαιρώ :      φέρω 
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µεταφέρω, φέρω :      φορέω 
µε τέχνη, επιδέξια :      [επισταµένως (ακλ.) 
µετέχω, συναντώ, αντικρίζω, :      [αντιόω, [αντιάω 
µέτρο :      µέτρον τό 
µέτρο, µερίδιο, µοίρα, τύχη :      α@ ισα ]η 
µέτωπο :      µέτωπον τό 
µέχρι, προς, για :      ε[ ις, [ες (ακλ.) 
µε ωραία λευκά πόδια (Θέτιδα) :      [αργυρόπεζα 
µε ωραία µάγουλα :      καλλιπάρ ?ηος 
µε ωραίες περικνηµίδες :      [εϋκνήµις 
µε ωραίες πλεξίδες :      [εϋπλόκαµος 
µε ωραίο µαλλί (ή χαίτη) :      καλλίθριξ 
µη,  µην :      µή (ακλ.) 
µη … πια :      µηκέτι (ακλ.) 
µηλοειδής καρπός, µικρό ζώο, πρόβατο ή κατσίκι, κοπάδι :      µ~ηλον τό 
µην, µη :      µή (ακλ.) 
µήνας :      µείς, µήν ]ο 
µήπως, βέβαια, πραγµατικά :      @η (ακλ.) 
µηρός :      µηρός ]ο 
µήτε :      µήτε (ακλ.) 
µήτε να, και ούτε να :      µηδέ (ακλ.) 
µητέρα :      µήτηρ ]η 
µηχανεύοµαι, υφαίνω :      ]υφαίνω 
µηχανεύοµαι, κατασκευάζω, επινοώ, επιβουλεύοµαι :      µηχανάω 
µηχανεύοµαι, φροντίζω, σκέφτοµαι :      µέδοµαι 
µια και, εντελώς, όµως, τουλάχιστον, πολύ :      περ (ακλ.) 
µικρό ζώο, πρόβατο ή κατσίκι, κοπάδι, µηλοειδής καρπός :      µ~ηλον τό 
µικρός, ανήλικος, µωρός :      νήπιος 
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µικρός, λίγος :      τυτθός 
µικρός, λίγος :      πα ~υρος 
µικρός, λίγος :      [ολίγος 
µιλώ, αναφωνώ, λέω :      φωνέω 
µιλώ, αφηγούµαι, λέω :      [ενέπω, [εννέπω 
µιλώ, βγάζω φωνή, φωνάζω :      φθέγγοµαι 
µιλώ, λέω, διηγούµαι :      µυθέοµαι 
µιλώ, λέω, φωνάζω :      α[υδάω 
µιλώ, συσκέπτοµαι, αγορεύω :      [αγοράοµαι 
µιλώ, φλυαρώ :      βάζω 
µιλώ, λέω :      ε{ ιρω 
µισητός, φρικτός :      στυγερός 
µισός :      \ηµισυς 
µισώ, εχθρεύοµαι :      [εχθαίρω 
µισώ, τροµάζω, φοβάµαι, φοβερό καθιστώ κάτι :      στυγέω 
µνήµα, σηµείο χαρακτηριστικό :      σ~ηµα τό 
µνηµείο, ενθύµηµα, τάφος :      µν~ηµα τό 
µνηστήρας :      µνηστήρ ]ο 
µοιάζω :      {εοικα 
µοίρα, µερίδιο, µέτρο, τύχη :      α@ ισα ]η 
µοίρα, τύχη :      µόρος ]ο 
µοίρα, τύχη :      ο@ ιτος ]ο 
µοίρα, τύχη, µερίδιο, µέρος :      µο~ ιρα ]η 
µοιράζοµαι, µοιράζω, διανέµω :      δατέοµαι 
µοιράζω, κουνάω, συλλογίζοµαι (σχεδιάζω) :      νωµάω 
µοιράζω, µοιράζοµαι, διανέµω :      δατέοµαι 
µοιράζω µερίδες, κάνω (προσκαλώ σε) τραπέζι, τρώω :      δαίνυµι 
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µοιραίος, δίκαιος, ορθός :      α{ ισιµος 
µοίρα του θανάτου, θεά του θανάτου, θάνατος :      κήρ ]η 
µοιρολογώ, θρηνώ :      [οδύροµαι 
µόλις, πρόσφατα, πριν λίγο :      νέον (ακλ.) 
µολύνω, ανακατεύω κλήρους :      παλάσσω 
µοναδικός, µόνος :      ο@ ιος 
µονόνυχες (µε µία οπλή) :      µώνυχες 
µόνος :      µο~υνος 
µόνος, µοναδικός :      ο@ ιος 
µορφή, όψη :      ε@ ιδος τό 
µουγκρίζω, αντηχώ, βροντώ, τρίζω :      βράχω 
µουδιάζω, παγώνω, µπήγω, χώνω :      πήγνυµι 
µούσα :      µο~υσα ]η 
µουσκεύω, βρέχω, στερούµαι, υστερώ :      δεύω 
µουσκεύω, βρέχω, υγραίνω :      δεύω 
µόχθος, αγώνισµα, µάχη, ταλαιπωρία :      {αεθλος ]ο 
µοχθώ, κοπιάζω :      µογέω 
µοχθώ, κοπιάζω, κουράζοµαι, κατασκευάζω, αποκτώ µε κόπο :      κάµνω 
µπήγω, χώνω, παγώνω, µουδιάζω :      πήγνυµι 
µπορώ :      δύναµαι 
µπροστά, πρώτα, πρωτύτερα :      πρόσθε(ν) (ακλ.) 
µπροστά, πρωτύτερα :      προπάροιθε(ν) (ακλ.) 
µπροστά από, πριν από :      πρό (ακλ.) 
µπροστινός, πρωτύτερος, γεροντότερος :      πρότερος 
µπρούµυτος, πρηνής :      πρηνής 
µυς, δύναµη :      { ις ]η 
µυστικά, σιωπηλά :      σιωπ~ ?η (ακλ.) 
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µυτερός, οξύς :      [οξυόεις 
µυτερός, οξύς, διαπεραστικός :      [οξύς 
µύτη :      ]ρίς ]η 
µωρός, µικρός, ανήλικος :      νήπιος 
 
ναι :      ναί (ακλ.) 
ναός :      νηός ]ο 
ναύτης :      ναύτης ]ο 
νεαρός, καινούργιος, νέος :      νέος 
νεαρός ή απαλός :      ]απαλός 
νεκρική στήλη, κολόνα :      στήλη ]η 
νεκρός :      νεκρός ]ο 
νέκταρ :      νέκταρ τό 
νέµοµαι, διανέµω, βόσκω :      νέµω 
νέος, καινούργιος, νεαρός :      νέος 
νέος, παλικάρι :      κο~υρος ]ο 
νέος είµαι, ακµαίος είµαι :      ]ηβάω 
νεότητα, εφηβική ηλικία :      \ηβη ]η 
νερό :      \υδωρ τό 
νεύρο, χορδή :      νευρή ]η 
νεύω, κάνω νόηµα, :      νεύω 
νεφέλες συναθροίζων (που µαζεύει σύννεφα) :      νεφεληγερέτα ]ο 
νεφέλη, σύννεφο :      νεφέλη ]η 
νέφος, οµίχλη, σκότος :      [αήρ ]η 
νήπιος, ανόητος, ανήλικος :      νηπύτιος 
νησί :      ν~ησος ]η 
νίβω, πλένω :      νίζω (νίπτω) 
νίκη :      νίκη ]η 
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νίκη, ρώµη, υπεροχή :      κράτος τό 
νικώ :      νικάω 
νικώ, δαµάζω, υποτάσσω, καταβάλλω :      δαµάζω, δαµάω 
νόηµα κάνω, νεύω :      νεύω 
νόηµα, νους, σύνεση, σκέψη :      νόος ]ο 
νόθος :      νόθος 
νοιάζοµαι, µε ενδιαφέρει :      [αλέγω 
νοιάζοµαι, φροντίζω, δίνω προσοχή :      [εµπάζοµαι 
νοµίζω, προσδοκώ, δίνω ελπίδες :      {ελπω  
νοµίζω, λέω, πιστεύω, ισχυρίζοµαι :      φηµί 
νοµίζω, πιστεύω, σκοπεύω :      [οΐω 
νοµίζω, πιστεύω, φαίνοµαι :      δοκέω 
νόµιµος (για σύζυγο) :      κουρίδιος 
νόµος, έθιµο, θεσµός :      θέµις ]η 
νοτιάς :      νότος ]ο 
νους, διανόηµα :      νόηµα τό 
νους, καρδιά, φρένες :      φρήν ]η 
νους, νόηµα, σκέψη, σύνεση, :      νόος ]ο 
νους, φρένες, καρδιά :      πραπίδες α] ι 
νους, ψυχή, καρδιά, γνώµη, θάρρος :      θυµός ]ο 
ντρέποµαι, σέβοµαι :      α{ ιδοµαι, α[ ιδέοµαι 
ντρέποµαι, αισχύνοµαι, ατιµάζω, ασχηµίζω :      α[ ισχύνω 
ντρέποµαι, φοβάµαι, σέβοµαι :      α[ ιδέοµαι 
ντροπαλός, σεβαστός, αξιότιµος :      α[ ιδο~ ιος 
ντροπή, όνειδος, ψόγος :      {ονειδος τό 
ντροπή, συστολή, σεβασµός :      α[ ιδώς ]η 
ντύνω, περιβάλλω, φορώ :      \εννυµι 
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νυµφεύοµαι, παντρεύοµαι :      [οπυίω 
νύφη :      νύµφη ]η 
νύχτα :      νύξ ]η 
νύχτωµα, σκοτείνιασµα :      κνέφας το 
 
ξακουστός, ένδοξος :      περικλυτός 
ξακουστός, ένδοξος :      τηλεκλειτός 
ξακουστός, πανένδοξος :      [αγακλειτός 
ξακουστός, περιβόητος, ένδοξος :      κλυτός 
ξανθός :      ξανθός 
ξαφνικά :      [εξαπίνης (ακλ.) 
ξένιος :      ξεινήιος 
ξένος :      ξε~ ινος ]ο 
ξένος, αλλοδαπός :      [αλλοδαπός 
ξέρω, γνωρίζω :      ο@ ιδα 
ξεσηκώνω, εξεγείρω, παρακινώ :      {ορνυµι 
ξεσηκώνω, ξυπνώ, αφυπνίζω :      [εγείρω 
ξεφεύγω, γλιτώνω :      [αλύσκω 
ξεφεύγω, ορµώ, εφορµώ :      [αΐσσω 
ξεφλουδισµένος, λεπτός, αδύνατος :      λεπτός 
ξεχύνοµαι, ορµώ :      θύνω 
ξεχωρίζω, διακρίνοµαι :      πρέπω 
ξεχωρίζω, διακρίνω, εκλέγω :      κρίνω 
ξεχωρίζω, εξέχω, υπερτερώ :      καίνυµαι 
ξεχωρίζω, πρωτεύω, διακρίνοµαι :      [αριστεύω 
ξηρά, στεριά :      χέρσος ]η 
ξίφος :      ξίφος τό 
ξίφος :      φάσγανον τό 
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ξίφος :      {αορ τό 
ξυλεία, δάσος, σαβούρα πλοίου :      \υλη ]η 
ξύλο :      ξύλον τό 
ξύλο, δέντρο, κοντάρι :      δόρυ τό 
ξυπνώ, αφυπνίζω, ξεσηκώνω :      [εγείρω 
 
οδηγός, αρχηγός :      [αγός ]ο 
οδηγώ, αρχηγεύω, ηγεµονεύω :      ]ηγεµονεύω 
οδηγώ, φέρνω, µεταφέρω :      {αγω 
οδηγώ, ωθώ, περιορίζω, ρίχνω µε δύναµη :      [ελαύνω 
οδός :      {αγυια ]η 
οδύνη, θλίψη, βάσανα :      {αχος τό 
ο ένας από τους δύο, άλλος ο :      \ετερος 
οικία :      δω~  τό 
οικοδέσποινα :      δέσποινα ]η 
οικοδοµώ, προσαρµόζω, εφοδιάζω :      [αραρίσκω 
οικοδοµώ, χτίζω :      δέµω 
οικονόµος :      ταµίη ]η 
οιωνός, όρνεο :      ο[ ιωνός ]ο 
ολέθριος, εχθρικός :      δήϊος 
ολέθριος, καταστρεπτικός, επιβλαβής :      [ολοός 
όλεθρος, καταστροφή :      λοιγός ]ο 
όλεθρος, καταστροφή, θάνατος :      {ολεθρος ]ο 
ολόγυρα, εκατέρωθεν, γύρω, εξαιτίας :      [αµφί (ακλ.) 
ολοήµερος :      πανηµέριος 
όλοι µαζί, συγκεντρωµένοι :      [αθρόοι  
ολόκληρος :      \απας 
ολόκληρος :      πρόπας 
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ολόκληρος, δασύς, πυκνός :      ο@υλος 
ολονύχτιος :      παννύχιος 
όλος, κάθε, καθένας :      π~ας 
οµίχλη, νέφος, σκότος :      [αήρ ]η 
οµίχλη, σκοτάδι :      [αχλύς ]η 
οµιχλώδης, σκοτεινός :      [ηεροειδής 
όµοιος :      ε{ ικελος 
όµοιος :      [εναλίγκιος 
όµοιος :      [επιείκελος 
όµοιος :      { ικελος 
όµοιος :      ]οµοίϊος 
όµοιος, ίσος :      @ ισος 
όµοιος, ίσος :      [ατάλαντος 
όµοιος, ίσος :      ]οµο~ ιος 
όµοιος µε θεό, ισόθεος :      [αντίθεος 
όµοιος µε θεό, ισόθεος :      [ ισόθεος 
οµοίωµα :      ε{ ιδωλον τό 
οµοίως, έτσι, κι έτσι, µάταια :      α{υτως (ακλ.) 
οµοίως, µαζί, εξίσου :      ]οµω~ ς (ακλ.) 
όµως, αλλά, αλλ’ όµως, δε :      α[υτάρ (ακλ.) 
όµως, αλλά, και :      δέ (ακλ.) 
όµως, αλλά, τότε, λοιπόν :      [ατάρ (ακλ.) 
όµως, εντελώς, µια και, τουλάχιστον, πολύ :      περ (ακλ.) 
όµως, πάλι, αλλά :      α@υτε (ακλ.) 
όµως, πάλι, λοιπόν :      α@υ (ακλ.) 
όµως, σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, εντελώς, πάντως :      {εµπης (ακλ.) 
όνειδος, ψόγος, ντροπή :      {ονειδος τό 
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όνειρο :      {ονειρος ]ο 
όνοµα, φήµη :      {ονοµα, ο{υνοµα τό 
ονοµάζω, κατονοµάζω :      [ονοµάζω 
ονοµαστικά αναφέρω, ονοµατίζω :      [ονοµαίνω 
ονοµατίζω, ονοµαστικά αναφέρω :      [ονοµαίνω 
οξυδερκής, εύστοχος :      [εΰσκοπος  
οξύς, ακονισµένος :      [ακαχµένος 
οξύς, γρήγορος :      ω[ κύς 
οξύς, µυτερός :      [οξυόεις 
οξύς, µυτερός, διαπεραστικός :      [οξύς 
οξύτονος, οξύφωνος, βοερός :      λιγύς 
οξύφωνος, οξύτονος, βοερός :      λιγύς 
όπλα, εργαλείο, άρµενα, σχοινί :      {οπλον τό 
όπλα σκοτωµένου, λάφυρα :      {εναρα τά 
οπλίζοµαι, παρασκευάζω, ετοιµάζω :      [οπλίζω 
οπλίζω, διεγείρω :      κορύσσω 
οπλίζω, θωρακίζω :      θωρήσσω 
οπλισµός, σκεύη :      {εντεα τά  
όπλο τε ~υχος τό 
όποιος, ποιος, οποιοσδήποτε, οποίος ο :      \οστις (\οτις, \ητις, \οτι, \οττι) 
όποιος από τους δυο :      ]οππότερος 
οποιοσδήποτε, ποιος, όποιος, οποίος ο :      \οστις (\οτις, \ητις, \οτι, \οττι) 
οποίος ο, αυτός, που :      ]ο, ]η, τό 
οποίος ο, οποιοσδήποτε, ποιος, όποιος :      \οστις (\οτις, \ητις, \οτι, \οττι) 
οποίος ο, που :      \ος, \η, \ο 
οποίος ο, που :      \ος τε (\η τε, τό τε) 
όπου :      \οθι (ακλ.) 
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όπου, εκεί, για να :      \ ινα (ακλ.) 
όπου, εκεί, εδώ, τότε :      {ενθα (ακλ.) 
όπου, όπως :      \οπ?η, \οππ ?η (ακλ.) 
όπως, καθώς, σαν, ότι :      ω] ς (ακλ.) 
όπως, όπου :      \οπ?η \οππ?η (ακλ.) 
όπως, πώς, καθώς, όταν, για να :      \οπ(π)ως (ακλ.) 
όπως, ως, σαν :      [ηΰτε (ακλ.) 
όπως, ως, σαν, ώστε :      ω\ ς τε (ακλ.) 
όπως ακριβώς :      ω\ ς περ (ακλ.) 
όπως είναι γνωστό, βέβαια, διότι :      γάρ (ακλ.) 
όπως πρέπει, σωστά, δίκαια :      κατ `α µο~ ιραν 
όπως πρέπει, ωραία, καλά :      καλόν, καλά (ακλ.) 
οργή, θυµός :      χόλος ]ο 
οργή, θυµός :      µ~ηνις ]η 
οργή, ορµή, ανδρεία, δύναµη :      µένος τό 
οργίζοµαι :      κοτέω 
οργίζοµαι, επιθυµώ έντονα :      µενεαίνω 
οργίζοµαι, θυµώνω :      χώοµαι 
οργίζοµαι, οργίζω, θυµώνω, αγανακτώ :      χολόω 
οργίζω, οργίζοµαι, θυµώνω, αγανακτώ :      χολόω 
όρθιος :      [ορθός 
ορθός, µοιραίος, δίκαιος :      α{ ισιµος 
ορθός, ωραίος, καλός :      καλός 
όριο, άνεµος ούριος, επιστατης :      ο@υρος ]ο 
ορκίζοµαι :      {οµνυµι 
όρκος :      \ορκος ]ο 
όρκος, συµφωνία :      \ορκιον τό 
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ορµή, οργή, ανδρεία, δύναµη :      µένος τό 
ορµή, φόρα, διακοπή πολέµου :      [ερωή ]η 
ορµητικός, ακάθεκτος :      θο~υρος 
ορµητικός, στιβαρός :      {οβριµος 
ορµητικός, στιλπνός, φλογερός :      α{ ιθων 
ορµώ, εφορµώ, ξεφεύγω :      [αΐσσω 
ορµώ, καταδιώκω, ρίχνω, σπεύδω :      σεύω 
ορµώ, κατευθύνοµαι, επιθυµώ κάτι :      [ ιθύω 
ορµώ, ξεχύνοµαι :      θύνω 
ορµώ, πηδώ :      \αλλοµαι 
ορµώ, ρίχνω, βάζω :      βάλλω 
ορµώ, τρέχω, επιθυµώ :      (µέµαα) 
όρνεο, οιωνός :      ο[ ιωνός ]ο 
όρχηση, τραγούδι :      µολπή ]η 
οσάκις, τότε όταν, άµα :      ]οπ(π)ότε (ακλ.) 
οσµή, πνοή :      [αϋτµή ]η 
όσο :      \οσ(σ)ον (ακλ.) 
όσος, πόσος :      \οσ(σ)ος 
όσο το δυνατό ταχύτερα :      \οττι τάχιστα (ακλ.) 
όταν, αφού :      \οτε (ακλ.) 
όταν, αφού :      [επήν (ακλ.) 
όταν, καθώς, ενώ :      ε @υτε (ακλ.) 
όταν, πώς, όπως, καθώς, για να :      \οπ(π)ως (ακλ.) 
όταν, τότε που :      @ηµος (ακλ.) 
ότι, διότι :      \οτ(τ)ι (ακλ.) 
ότι, καθώς, σαν, όπως :      ω] ς (ακλ.) 
ουράνιος :      ο[υρανίων 
ουράνιο φαινόµενο, σηµείο, τέρας :      τέρας τό 
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 _______ουρανός 

ουρανός :      ο[υρανός ]ο 
ούτε :      ο{υτε (ακλ.) 
ούτε, αλλά δεν, ούτε πάλι :      ο[υδέ (ακλ.) 
ούτε πάλι, αλλά δεν, ούτε :      ο[υδέ (ακλ.) 
όφελος, εδέσµατα :      {ονειαρ τό 
οφείλω να, χρωστώ :      [οφείλω 
όχηµα, άρµα :      {οχος τό 
όχθη, ακτή :      {οχθη ]η 
όχι, δεν :      ο[υ, ο[υκ(ί), ο[υχ(ί) (ακλ.) 
όχι πια :      ο[υκέτι (ακλ.) 
οχλοβοή, θόρυβος, βοή :      [ηχή ]η 
όχλος, συνάθροιση, θορυβώδης, θόρυβος :      \οµαδος 
οχύρωµα, τείχος, φρούριο :      τε~ ιχος τό 
όψη, µορφή :      ε@ ιδος το 
 
παγίδα, δόλος, δόλωµα :      δόλος ]ο 
παγώνω, µουδιάζω, µπήγω, χώνω :      πήγνυµι 
παθαίνω, υφίσταµαι :      πάσχω 
πάθηµα, βλάβη, συµφορά :      π~ηµα τό 
παιδί :      τέκνον τό 
παιδί :      τέκος τό 
παιδί :      πάϊς, πα~ ις ]ο, ]η 
παινεύοµαι, απειλώ, υπόσχοµαι :      [απειλέω 
παίρνω, αφαιρώ :      [απαυράω 
παίρνω, αφαιρώ, στερώ :      [αποαίνυµαι 
παίρνω, πιάνω :      λαµβάνω 
παίρνω, πιάνω :      λάζοµαι 
παίρνω, πιάνω, αρπάζω :      α] ιρέω 
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παντεπόπτης, βροντόφωνος (∆ίας) :      ε [υρύοπα 

______   παντρεύω 

παίρνω, φροντίζω, µεριµνώ :      κοµίζω 
παίρνω µε κλήρο, λαχαίνω, τυχαίνω :      λαγχάνω 
παιχνίδι :      {αθυρµα 
παλαιός, γέρος :      παλαιός 
παλαµάρια :      πρυµνήσια τά 
παλάµη :      παλάµη ]η 
παλάτι, αίθουσα, σπίτι :      µέγαρον τό 
πάλι :      [εξα ~υτις (ακλ.) 
πάλι, δεύτερη φορά :      δεύτερον (ακλ.) 
πάλι, όµως, αλλά :      α@υτε (ακλ.) 
πάλι, όµως, λοιπόν :      α@υ (ακλ.) 
πάλι, πίσω :      πάλιν (ακλ.) 
παλιά, πολύ πριν, πριν χρόνια :      πάλαι (ακλ.) 
παλικάρι, νέος :      κο~υρος ]ο 
πάλλω, σείω, τρέµω, τινάζοµαι :      πελεµίζω 
πανένδοξος, ξακουστός :      [αγακλειτός 
πανί, ιστίο :      ] ιστίον τό 

παντοδύναµος :      ]υπερµενής 
παντός είδους :      παντο~ ιος 
πάντοτε :      α[ ιεί, [αεί (ακλ.) 
πάντοτε :      α[ ιέν (ακλ.) 
παντού, προς κάθε κατεύθυνση :      πάντ ?η (ακλ.) 
παντού, σε όλα τα µέρη :      πάντοσε (ακλ.) 
παντρεύοµαι, παντρεύω :      γαµέω 
παντρεύοµαι, νυµφεύοµαι :      [οπυίω 
παντρεύω, παντρεύοµαι :      γαµέω 
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 _______πάντως 

πάντως, σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, εντελώς, όµως :      {εµπης (ακλ.) 
πάνω :      [ανά (ακλ.) 
πάνω, από πάνω :      \υπερθε(ν) (ακλ.) 
πάνω, από πάνω :      καθύπερθε(ν) (ακλ.) 
πάνω, κοντά, για, προς, σε :      [επί (ακλ.) 
πάνω από, υπέρ, υπερβαίνοντας :      ]υπέρ, ]υπείρ (ακλ.) 
πάνω διαµέρισµα (γυναικών) :      ]υπερώιον τό 
παρά, ή :      {η, [ηέ (ακλ.) 
παραγγελία, είδηση :      [αγγελίη ]η 
παραγγελία, προσταγή :      [εφετµή ]η 
παραδίπλα, παράµερα, κοντά, έξω απαυτά :      παρέκ, παρέξ (ακλ.) 
παρακάθηµαι, παρευρίσκοµαι :      πάρηµαι 
παρακαλώ, ικετεύω :      λίσσοµαι 
παρακαλώ, καυχιέµαι, ισχυρίζοµαι :      ε {υχοµαι 
παρακινώ, εξεγείρω, ξεσηκώνω :      {ορνυµι 
παρακινώ, επιθυµώ, ζητώ :      κελεύω 
παρακινώ, εφορµώ :      ]ορµάω 
παρακινώ, προστάζω :      [ανώγω 
παρακινώ, προτρέπω :      κέλοµαι 
παράκληση, προσευχή, κατάρα :      [αρή ]η 
παρακολουθώ, ακολουθώ, καταδιώκω :      ]εποµαι 
παρακούω, απειθώ :      [απιθέω 
παραλαµβάνω συνοδό, καταδιώκω, επέρχοµαι, παρέχω :      [οπάζω 
παραλία, σωρός, αµµουδιά :      θίς ]ο 
παραλύω, εµποδίζω, βλάπτω :      βλάπτω 
παραµάνα, τροφός :      τροφός ]η 
παράµερα, παραδίπλα, κοντά, έξω απαυτά :      παρέκ, παρέξ (ακλ.) 
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παράµερα, χωριστά, µακριά, χωρίς :      νόσφι(ν) (ακλ.) 
παραµερίζω, αποσύροµαι, γέρνω προς τα κάτω :      λιάζοµαι 
παραµορφωµένος, αλλότριος, εχθρικός :      [αλλότριος 
παραπλανώ, πείθω, καταπραΰνω :      πείθω 
πάρα πολύ :      λίην (ακλ.) 
πάρα πολύ, εξαιρετικά :      µάλιστα (ακλ.) 
παρασκευάζω, ετοιµάζω, οπλίζοµαι :      [οπλίζω 
παραστάδα, στάνη, βαρίδι ζυγού :      σταθµός ]ο 
παράστηµα, ανάστηµα :      φυή ]η 
παράταξη στρατού, φάλαγγα :      φάλαγξ ]η 
παρά τη θέλησή του (άκων) :      [αέκων 
παρατηρητής, επιστάτης, σκοπός :      σκοπός ]ο 
παρατηρώ, κοιτάζω :      λεύσσω 
παράτολµος, θαρραλέος :      θρασύς 
παραφορά, παραφροσύνη, ανοσιούργηµα, τιµωρία :      {ατη ]η 
παραφροσύνη, παραφορά, ανοσιούργηµα, τιµωρία :      {ατη ]η 
παραφυλάω, φυλάω, διατηρώ :      φυλάσσω 
παρευρίσκοµαι, παρακάθηµαι :      πάρηµαι 
παρευρίσκοµαι, συναντώ, αντικρίζω :      [αντιβολέω 
παρέχω, δίνω, χαρίζω :      πόρω 
παρέχω, καταδιώκω, επέρχοµαι, παραλαµβάνω συνοδό :      [οπάζω 
παρηγοριά, ελπίδα :      θαλπωρή 
παρθένος, κορίτσι :      παρθένος ]η 
παροµοιάζω, εξοµοιώνω, εικάζω :      [εΐσκω 
παροτρύνω, προτρέπω, ετοιµάζω :      [οτρύνω 
παρουσιάζω, φωτίζω, φανερώνω :      φαίνω 
πάταγος, θόρυβος πολεµιστών :      [ορυµαγδός ]ο 
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 _______πατέρας 

πατέρας :      πατήρ ]ο 
πατρίδα :      πάτρη ]η 
πατρική :      πατρίς (]η) 
πατρικός :      πατρώϊος 
πάτωµα, έδαφος, χώµα :      ο@υδας τό 
παύω, καταλήγω, τελειώνω :      λήγω 
παύω, σταµατώ :      παύω 
παφλάζον κύµα :      πορφύρεος 
παχύς, πηχτός, :      παχύς 
παχύς, εύφορος, ευκατάστατος :      πίων, πίειρα, π~ ιον 
παχύς, ισχυρός :      { ιφιος 
πεδιάδα, κάµπος :      πεδίον τό 
πέδιλα :      πέδιλα τά 
πεζός :      πεζός 
πεθαίνω :      θν?ήσκω 
πεθαίνω, φθείρω, σκοτώνω, φθίνω :      φθίνω, φθίω 
πειθαρχώ, υπακούω :      ο[υδ’ [απιθέω (δες [απιθέω) 
πείθω, παραπλανώ, , καταπραΰνω :      πείθω 
πείνα, σιτοδεία :      λιµός ]ο 
πειράζω, περιπαίζω :      κερτοµέω 
πέλαγος :      πέλαγος τό 
πελεκητός, λείος :      ξεστός 
πελώριος, τεράστιος :      πελώριος 
πενήντα :      πεντήκοντα 
πένθος, φροντίδα, λύπη, συµφορά :      κ~ηδος τό 
πέπλο, ύφασµα, κάλυµµα :      πέπλος ]ο 
πεπρωµένο θανάτου :      πότµος ]ο 
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πέρα για πέρα, διαρκώς :      διαµπερές (ακλ.) 
περαίνω, δουλεύω, αγωνίζοµαι, εκπονώ :      πονέοµαι 
περαιτέρω, πιο µπροστά, πιο µέσα :      προτέρω (ακλ.) 
πέρας, σχοινί, άκρο, εργαλεία :      πε~ ιραρ τό 
περατώνω, πραγµατοποιώ, εκτελώ :      τελευτάω 
περηφανεύοµαι, καµαρώνω, χαίροµαι :      [αγάλλοµαι 
περιβάλλω, ντύνω, φορώ :      \εννυµι 
περιβόητος, ξακουστός, ένδοξος :      κλυτός 
περίδοξος, περίφηµος :      [ερικυδής 
περικαλύπτω, τυλίγω :      ε[ ιλύω 
περικεφαλαία :      τρυφάλεια ]η 
περικεφαλαία, κράνος :      κόρυς ]η 
περικεφαλαία, κράνος :      κυνέη ]η 
περιλαµβάνω, χωράω, κρατώ µέσα :      χανδάνω 
περιµένω, µένω, αντιστέκοµαι :      µίµνω 
περιµένω, µένω, υποµένω :      µένω 
περιορίζω, συνωθώ, κρατώ µακριά :      ε{ ιλω 
περιορίζω, ωθώ, οδηγώ, ρίχνω µε δύναµη :      [ελαύνω 
περιουσία, βίος, τα µέσα ζωής :      βίοτος ]ο 
περιουσία, κειµήλιο :      κεµήλιον τό 
περιουσία, κτήµα :      κτέαρ τό 
περιουσία, κτήµα :      κτ~ησις ]η 
περιουσία, πράγµα :      χρ~ηµα τό 
περιουσία, σπίτι :      ο@ ικος ]ο 
περιπαίζω, πειράζω :      κερτοµέω 
περιπλανιέµαι, περιφέροµαι :      [αλάοµαι 
περιπλανιέµαι, χτυπώ, κάνω να πλανάται :      πλάζω 
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 ___________περιποιούµαι 

περιποιούµαι, ασχολούµαι, απασχολούµαι :      \επω 
περιποιούµαι, τρέφω, ανατρέφω :      [ατιτάλλω 
περισσότερο :      µ~αλλον (ακλ.) 
περισσότερος :      πλέων, πλείων 
περιστρέφω, στρέφω, κουλουριάζω :      ]ελίσσω 
περιστρέφω, τριγυρίζω :      στρωφάω 
περιτυλίγω, σκεπάζω :      πυκάζω 
περιφέροµαι, περιπλανιέµαι :      [αλάοµαι 
περιφέροµαι, στριφογυρίζω :      δινεύω δινέω 
περίφηµος, περίδοξος :      [ερικυδής 
περίφηµος, υπερένδοξος :      [αγακλυτός 
περίφραγµα :      {ερκος τό 
περιφρονώ, µέµφοµαι :      {ονοµαι 
περιφρονώ, προσβάλλω :      [ατιµάζω, [ατιµάω 
περιχαρής, αγαπητός, ευπρόσδεκτος, ευχάριστος :      [ασπάσιος 
περπατώ, έρχοµαι, πηγαίνω, ανεβαίνω :      στείχω 
πετάγοµαι (αίµα), ρέω, αποσύροµαι :      [ερωνέω 
πετούµενο, πτηνό :      πετεηνός 
πέτρα :      λίθος ]ο 
πέτρα :      χερµάδιον τό 
πέτρα, βράχος :      πέτρη ]η 
πέτρα, βράχος :      λ~αας ]ο 
πετυχαίνω, τυχαίνω :      τυγχάνω 
πετώ :      πέτοµαι 
πέφτω :      πίπτω 
πέφτω µε γδούπο :      δουπέω 
πηγαινοέρχοµαι, τριγυρίζω :      φοιτάω 
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πηγαίνω :      ε@ ιµι 
πηγαίνω :      κίω 
πηγαίνω, ανεβαίνω, περπατώ, έρχοµαι :      στείχω 
πηγαίνω, αποχωρώ, µεταβαίνω :      βαίνω 
πηγαίνω, επιστρέφω :      νέοµαι, νίσσοµαι 
πηγαίνω, έρχοµαι, απέρχοµαι :      {ερχοµαι 
πηγαίνω, φεύγω :      ο{ ιχοµαι 
πηγή, βρύση :      κρήνη ]η 
πηδώ, επιπίπτω :      θρ?ώσκω 
πηδώ, ορµώ :      \αλλοµαι 
πηδώ κάτω, ανέρχοµαι :      [αποθρ ?ώσκω 
πηχτός, παχύς :      παχύς  
πια, τώρα, αµέσως :      {ηδη (ακλ.) 
πιάνω, αρπάζω :      µάρπτω 
πιάνω, παίρνω :      λαµβάνω 
πιάνω, παίρνω :      λάζοµαι 
πιάνω, παίρνω, αρπάζω :      α] ιρέω 
πιάνω, προσδένω, ανάβω :      \απτω 
πιέζω, βιάζω :      βιάω 
πιέζω, καταδιώκω, επείγοµαι, σπεύδω να :      [επείγω 
πιθάρι :      πίθος ]ο 
πικραίνω, λυπώ, λυπάµαι :      [ακαχίζω 
πικρός, δριµύς, δυσώδης :      πικρός 
πίνω :      πίνω 
πιο γρήγορα :      θ~ασσον (ακλ.) 
πιο µέσα, πιο µπροστά, περαιτέρω :      προτέρω (ακλ.) 
πιο µπροστά, πιο µέσα, περαιτέρω :      προτέρω (ακλ.) 
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 ______πιοτό 

πιοτό :      πόσις ]η 
πιστεύω, λέω, νοµίζω, ισχυρίζοµαι :      φηµί 
πιστεύω, νοµίζω, σκοπεύω :      [οΐω 
πιστεύω, νοµίζω, φαίνοµαι :      δοκέω 
πιστός :      πιστός 
πιστός, αγαπητός :      [ερίηρος 
πίσω, από πίσω, ύστερα :      µετόπισθε(ν) (ακλ.) 
πίσω, αργότερα, ύστερα :      {οπισθε(ν), {οπιθε(ν) (ακλ.) 
πίσω, πάλι :      {αψ (ακλ.) 
πίσω, πάλι :      πάλιν (ακλ.) 
πίσω, στο µέλλον :      α@υτις (ακλ.) 
πλαγιάζω, καταπραΰνω :      ε [υνάω 
πλαγιάζω, κοιµάµαι :      κείω, κέω 
πλαγιάζω, συναθροίζω, µαζεύω, διηγούµαι :      λέγω 
πλάνης, επαίτης, τυχοδιώκτης :      [αλήτης ]ο 
πλάτη :      νω~ τος ]ο 
πλάτη, ράχη :      µετάφρενον τό 
πλατύς :      ε [υρύς 
πλατύς, αραιός :      πλατύς 
πλεκτός :      πλεκτός 
πλένω, νίβω :      νίζω, νίπτω 
πλέω, ταξιδεύω :      πλέω 
πληγή :      {ελκος τό 
πληγή, τραύµα :      ω[ τειλή ]η 
πληγώνω, χτυπώ :      ο[υτάζω, ο[υτάω 
πληγώνω, χτυπώ :      τύπτω 
πληγώνω, χτυπώ :      θείνω 
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πλήθος :      πληθύς ]η 
πλήθος, κατά σωρούς, αρκετά :      \αλις (ακλ.) 
πλήθος, λαός, στρατιώτες :      λαός ]ο 
πλήθος, σύγκρουση :      \οµιλος ]ο 
πλήθος, κοινότητα, χώρα, :      δ~ηµος ]ο 
πλήρης, γεµάτος :      πλε~ ιος, πλέος 
πληροφορούµαι, ρωτώ, ζητώ πληροφορίες, µαθαίνω :      πυνθάνοµαι 
πληρώνω :      τίνω 
πληρώνω για κάτι κακό, τιµωρούµαι :      [αποτίνω 
πλησιάζω, αναµιγνύω, σµίγω, συµπλέκοµαι :      µίγνυµι, µίσγω 
πλησιάζω, πλησιάζω (φέρνω) κάτι σε :      πελάζω 
πλησιάζων :      [αγχίµολος 
πλησιάζω (φέρνω) κάτι σε, πλησιάζω :      πελάζω 
πλησιέστερα :      @ασσον (ακλ.) 
πλησίον, κοντά :      πλησίον (ακλ.) 
πλήττω, χτυπώ :      [αράσσω 
πλοίο :      νη ~υς ή 
πλούσιος :      [αφνειός 
πλουτίζω οίκον, αυξάνω, δυναµώνω :      [οφέλλω 
πλούτος, αφθονία :      πλο~υτος ]ο 
πνέω, φυσώ :      {αηµι 
πνέω, φυσώ, αποπνέω, έχω σύνεση :      πνείω 
πνοή, άνεµος, ανάσα :      πνοιή ]η 
πνοή, οσµή :      [αϋτµή ]η 
πνοή, ψυχή :      ψυχή ]η 
πόδι, σκότα :      πούς ]ο 
ποτήρι :      κύπελλον τό 
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ποθητός, επιθυµητός, θελκτικός :      ] ιµερόεις 
πόθος, επιθυµία, έλλειψη :      ποθή ]η 
πόθος, επιθυµία, έρωτας :      \ ιµερος ]ο 
ποθώ, επιθυµώ, αναζητώ :      ποθέω 
ποθώ, επιθυµώ έντονα :      [εέλδοµαι, {ελδοµαι 
ποθώ, επιθυµώ :      ] ιµείρω 
ποίµνιο, κοπάδι :      πω~ η τό 
ποιος, όποιος, οποιοσδήποτε, οποίος ο :      \οστις (\οτις, \ητις, \οτι, \οττι) 
ποιος (ερωτ.) :      τίς; τί; 
πολεµική διάθεση, µάχη :      χάρµη ]η 
πολεµικό µένος, µάχη, καταστροφή :      {αρης ]ο 
πολεµικός, ανδρείος :      [αρήιος 
πολεµικός, φιλοπόλεµος :      φιλοπτόλεµος 
πολεµιστής :      πολεµιστής ]ο 
πόλεµος, µάχη :      πόλεµος ]ο 
πόλεµος, µάχη, συµπλοκή :      πτόλεµος ]ο 
πολεµώ, µάχοµαι :      πολεµίζω 
πολεµώ, µάχοµαι, λογοµαχώ :      µάρναµαι 
πολεµώ, µάχοµαι, λογοµαχώ :      µαχέοµαι 
πόλη :      πτολίεθρον τό 
πόλη :      πτόλις ]η 
πόλη :      πόλις ]η 
πόλη, ακρόπολη :      {αστυ τό 
πολλές φορές, συχνά :      πολλάκι(ς) (ακλ.) 
πολύ :      πολλόν πολλά (ακλ.) 
πολύ, εντελώς, µια και, όµως, τουλάχιστον :      περ (ακλ.) 
πολύ, εξάπαντος :      µάλα (ακλ.) 
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πολύ, υπερβολικά :      µέγα, µεγάλα (ακλ.) 
πολύαστρος :      [αστερόεις 
πολύγνωµος, πολυµήχανος, συνετός :      πολύµητις 
πολύ γρήγορα :      τάχιστα (ακλ.) 
πολυθρόνα :      θρόνος ]ο 
πολυθρόνα χωρίς χέρια :      κλισµός ]ο 
πολύ καιρό :      δηθά (ακλ.) 
πολυµήχανος, πολύγνωµος, συνετός :      πολύµητις 
πολυπαθής, καρτερικός :      πολύτλας 
πολυπληθής, γοερός :      ]αδινός 
πολύ πριν, παλιά, πριν χρόνια :      πάλαι (ακλ.) 
πολύς :      πολλός, πολύς 
πολυστρόβιλος, δίνες γεµάτος :      δινήεις 
πολύχρόνο :      δήν (ακλ.) 
πολύχρόνο :      δηρόν (ακλ.) 
ποµπή, αποστολή :      ποµπή ]η 
πονηρία, κέρδος :      κέρδος τό 
πόνος, θλίψη, κακουχία :      \αλγος τό 
πόνος, λύπη, θλίψη :      [οδύνη ]η 
ποντοπόρος :      ποντοπόρος 
πορεία, δρόµος :      κέλευθος ]η 
πορεία, ταξίδι, δρόµος :      ]οδός ]η 
πορθητής πόλεων :      πτολίπορθος 
πόρπη, λουρί, σύρτης :      [οχεύς ]ο 
πόρρω, µακριά :      τηλο~υ (ακλ.) 
πόρρω, µακριά, µακριά από :      τηλόθι (ακλ.) 
πόρτα :      θύρη ]η 
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πόσο, πως, σαν τι :      ο# ιος 
πόσος, όσος :      \οσ(σ)ος 
ποτάµι :      ποταµός ]ο 
ποτήρι :      δέπας τό 

ποτό :      ποτόν τό 
πού :      πο~υ (ακλ.) 
που, αυτός, οποίος ο :      ]ο, ]η, τό 

που, οποίος ο :      \ος, \η, \ο 
που, οποίος ο :      \ος τε (\η τε, τό τε) 
πού, πώς :      π~ ?η (ακλ.) 

πουλί :      {ορνις ]ο, ]η 

πουνέντες :      ζέφυρος ]ο 

που περιβάλλει τη γη (Ποσειδών) :      γαιήοχος 
πράγµα, περιουσία :      χρ~ηµα τό 

πράγµατι, αληθινά :      [ετεόν (ακλ.) 

πράγµατι, αληθινά, βεβαίως :      ο@υν (ακλ.) 

πράγµατι, αληθινά, στ’ αλήθεια :      [ετήτυµον (ακλ.) 

πράγµατι, βεβαίως :      µέν (ακλ.) 

πράγµατι, βεβαίως :      κα `ι λίην (ακλ.) 

πραγµατικά, βέβαια, µήπως :      @η (ακλ.) 

πραγµατικός, έτοιµος :      ]ετο~ ιµος 
πραγµατοποιώ, περατώνω, εκτελώ :      τελευτάω 

πράος, γλυκός :      µειλίχιος, µείλιχος 
πράος, ήµερος, καταπραϋντικός :      {ηπιος 
πρασινοκίτρινος, χλοµός, χλωρός :      χλωρός 
πράττω, διανύω :      πρήσσω 
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πρέπων, κατάλληλος :      [επιεικής 
πρέπων, µέλλων να συµβεί, ευοίωνος, δίκαιος :      [εναίσιµος 
πρηνής, µπρούµυτος :      πρηνής 
πριν, προηγουµένως, πρωτύτερα :      πρίν (ακλ.) 
πριν από, µπροστά από :      πρό (ακλ.) 
πριν λίγο, πρόσφατα, µόλις :      νέον (ακλ.) 
πριν χρόνια, παλιά, πολύ πριν :      πάλαι (ακλ.) 
προαισθάνοµαι, προβλέπω, φαντάζοµαι :      {οσσοµαι 
προβάλλω, εξέρχοµαι, προχωρώ :      προβλώσκω 
πρόβατο :      {οϊς ]ο, ]η 
πρόβατο, αρνί :      [αρήν ]ο, {αρνα τόν 
πρόβατο ή κατσίκι, κοπάδι, µικρό ζώο, µηλοειδής καρπός :      µ~ηλον τό 
προβιά :      κω~ ας τό 
προβλέπω, φαντάζοµαι, προαισθάνοµαι :      {οσσοµαι 
προηγούµαι, αρχίζω :      {αρχω 
προηγούµαι, ηγούµαι στρατού, αρχηγεύω :      ]ηγέοµαι 
προηγουµένως, πρωτύτερα, άλλοτε, προτού :      πάρος (ακλ.) 
προηγουµένως, πρωτύτερα, πριν :      πρίν (ακλ.) 
πρόθυµα, επιµελώς :      [ενδυκέως (ακλ.) 
πρόθυµος, ευµενής, φιλικός :      πρόφρων 
πρόθυρο, αυλόπορτα :      πρόθυρον τό 
προκαλών άλγος, δύσκολος :      [αλεγεινός 
προκοπή, ευτυχία, ευδαιµονία :      {ολβος ]ο 
πρόκριτος, ευγενής :      [αριστεύς ]ο 
προλαβαίνω, προφταίνω :      φθάνω 
προλέγω, προφητεύω, µαντεύω :      µαντεύοµαι 
προµαχώνας, έπαλξη :      {επαλξις ]η 
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προνοητικός, επιµελής, έντιµος, σεβαστός :      κεδνός 
προξενώ, θέτω, βάζω, κάνω :      τίθηµι 
προξενώ, κατασκευάζω, φτιάχνω :      τεύχω 
προξενώ (για κακό), φυτεύω :      φυτεύω 
προξενώ λύπη, πόνο, βασανίζω, λυπάµαι, ενδιαφέροµαι, φροντίζω :      κήδω 
προς, κάτω, σε :      κατά, κάδ, κάκ (ακλ.) 
προς, κι ακόµη, εκ µέρους :      πρός, προτί, ποτί (ακλ.) 
προς, µέχρι, για :      ε[ ις, [ες (ακλ.) 
προς, πάνω, κοντά, για, σε :      [επί (ακλ.) 
προς άλλο µέρος, εδώ κι εκεί :      {αλλυδις (ακλ.) 
προσαρµόζω, οικοδοµώ, εφοδιάζω :      [αραρίσκω 
προσβάλλοµαι, αγανακτώ :      νεµεσάω 
προσβάλλω, περιφρονώ :      [ατιµάζω, [ατιµάω 
προσβολή, ύβρις :      λώβη ]η 
προσβολή, υπεροψία, αυθάδεια, βία :      \υβρις ]η 
προσδένω, πιάνω, ανάβω :      \απτω 
προσδοκώ, νοµίζω, δίνω ελπίδες :      {ελπω  
προσευχή, παράκληση, κατάρα :      [αρή ]η 
προσεύχοµαι, επικαλούµαι, εύχοµαι :      [αράοµαι 
προσεύχοµαι, εύχοµαι, καυχιέµαι :      ε [υχετάοµαι 
προς κάθε κατεύθυνση, παντού :      πάντ ?η (ακλ.) 
προσκαλώ, επικαλούµαι :      κικλήσκω 
προσπαθώ να διασώσω να εξασφαλίσω :      {αρνυµαι 
προσταγή, παραγγελία :      [εφετµή ]η 
προς τα εδώ, εµπρός, έλα :      δε~υρο (ακλ.) 
προς τα εµπρός :      πρόσ(σ)ω (ακλ.) 
προστάζω, παρακινώ :      [ανώγω 
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προστάζω, σηµειώνω, σηµαδεύω :      σηµαίνω 
προς τα πάνω, ψηλά :      ]υψόσε (ακλ.) 
προς τα πίσω, ύστερα :      [οπίσ(σ)ω (ακλ.) 
προστατεύω :      ε[ ιρύοµαι 
προστατεύω, σώζω, συγκρατώ, αναχαιτίζω :      ]ρύοµαι 
πρόστιµο, εκτίµηση αξίας, τιµή, αξίωµα :      τιµή ]η 
προς το άλλο µέρος, προς το πλάι :      ]ετέρωσε (ακλ.) 
προς το πλάι, προς το άλλο µέρος :      ]ετέρωσε (ακλ.) 
πρόσφατα, µόλις, πριν λίγο :      νέον (ακλ.) 
προσφέρω, δίνω :      δίδωµι 
προσφέρω, εκτείνω τα χέρια τα πόδια :      [ορέγω 
προσφέρω, κάνω, εκτελώ :      ]ρέζω 
προσφέρω, κάνω χάρη, χαρίζω :      χαρίζοµαι 
προσφορά, θύµα :      ] ιρόν, ] ιερόν τό 
πρόσωπο :      πρόσωπον τό 
προτίθεµαι, σηµαδεύω στόχο, σκοπεύω :      τιτύσκοµαι 
προτού, πρωτύτερα, προηγουµένως, άλλοτε :      πάρος (ακλ.) 
προτρέπω, παρακινώ :      κέλοµαι 
προτρέπω, παροτρύνω, ετοιµάζω :      [οτρύνω 
προφητεύω, προλέγω, µαντεύω :      µαντεύοµαι 
προφταίνω, προλαβαίνω :      φθάνω 
προχωρώ, εξέρχοµαι, προβάλλω :      προβλώσκω 
πρόωρος, ωµός, άγουρος :      ω[ µός 
πρύµη :      πρύµνη ]η 
πρωί, αυγή, ανατολή :      [ηώς ]η 
πρωινή :      [ηριγένεια 
πρώτα, µπροστά, πρωτύτερα :      πρόσθε(ν) (ακλ.) 
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πρώτα, πρώτη φορά, αφού :      πρω~ τον, πρω~ τα (ακλ.) 
πρωτεύω, ξεχωρίζω, διακρίνοµαι :      [αριστεύω 
πρώτη φορά, πρώτα, αφού :      πρω~ τον, πρω~ τα (ακλ.) 
πρώτιστος, άριστος :      {αριστος 
πρώτος :      πρω~ τος 
πρώτος όλων :      πρώτιστος 
πρωτύτερα, εµπρός, αντίκρυ :      πάροιθε(ν) (ακλ.) 
πρωτύτερα, µπροστά :      προπάροιθε(ν) (ακλ.) 
πρωτύτερα, µπροστά, πρώτα :      πρόσθε(ν) (ακλ.) 
πρωτύτερα, προηγουµένως, άλλοτε, προτού :      πάρος (ακλ.) 
πρωτύτερα, προηγουµένως, πριν :      πρίν (ακλ.) 
πρωτύτερος, γεροντότερος, µπροστινός :      πρότερος 
πτηνό, πετούµενο :      πετεηνός 
πτοούµαι, τροµάζω, ταράζοµαι :      [ατύζοµαι 
πτυχή φορέµατος, κόλπος, κόρφος (στήθος) :      κόλπος ]ο 
πτώµα :      νέκυς ]ο 
πυκνά, στερεά, σωστά, επιµελώς :      πύκα (ακλ.) 
πυκνός, βαρύς, συνετός :      πυκνός 
πυκνός, ολόκληρος, δασύς :      ο@υλος 
πύλη :      πύλη ]η 
πυρά :      πυρή ]η 
πυρά, φωτιά :      πυρκαϊή ]η 
πύργος τείχους, τείχος, φάλαγγα :      πύργος ]ο 
πυργωτός :      α[ ιπεινός 
πώς :      πω~ ς (ακλ.) 
πώς, όπως, καθώς, όταν, για να :      \οπ(π)ως (ακλ.) 
πώς, πού :      π~ ?η (ακλ.) 
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πως, πόσο, σαν τι :      ο# ιος 
 
ράβδος, βακτηρία, καλάµι ψαρέµατος :      ]ράβδος ]η 
ράβδος, σκήπτρο :      σκ~ηπτρον τό 
ράκος, κουρέλι υφάσµατος, σκισµένο κοµµάτι :      ]ράκος τό 
ράχη, πλάτη :      µετάφρενον τό 
ρεύµα :      ]ρόος ]ο 
ρεύµα :      ]ροή ]η 
ρεύµα ποταµού κ.λπ. :      ]ρέεθρον τό 
ρέω :      ]ρέω 
ρέω, πετάγοµαι (αίµα), αποσύροµαι :      [ερωνέω 
ριγώ, ανατριχιάζω, τροµάζω, φοβάµαι :      ]ριγέω 
ρίχνω :      [ ιάλλω 
ρίχνω :      ]ρίπτω 
ρίχνω, βάζω, ορµώ :      βάλλω 
ρίχνω, καταδιώκω, ορµώ, σπεύδω :      σεύω 
ρίχνω, στέλνω, χύνω :      \ ιηµι 
ρίχνω, χύνω, σκορπίζω :      χέω 
ρίχνω ακόντιο, εκσφενδονίζω :      [ακοντίζω 
ρίχνω κάτω, γκρεµίζω, σωριάζοµαι :      [ερείπω 
ρίχνω µε δύναµη, ωθώ, οδηγώ, περιορίζω :      [ελαύνω 
ροδοδάχτυλη αυγή :      ]ροδοδάκτυλος 
ρωµαλέος, ακµαίος :      α[ ιζηός, α[ ιζήϊος 
ρώµη, άµυνα, τόλµη, βοήθεια :      [αλκή ]η 
ρώµη, δύναµη :      σθένος τό 
ρώµη, υπεροχή, νίκη :      κράτος τό 
ρωτώ :      [ερεείνω 
ρωτώ :      [ερέω 
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ρωτώ, εξετάζω :      µεταλλάω 
ρωτώ, ζητώ γνώµη :      ε{ ιροµαι 
ρωτώ, ζητώ πληροφορίες, πληροφορούµαι, µαθαίνω :      πυνθάνοµαι 
 
σάβανο, ιµάτιο :      φ~αρος τό 
σαβούρα πλοίου, δάσος, ξυλεία :      \υλη ]η 
σαν, εξίσου :      @ ισον, @ ισα (ακλ.) 
σαν, καθώς, όπως, ότι :      ω] ς (ακλ.) 
σαν, όπως, ως :      [ηΰτε (ακλ.) 
σαν, όπως, ως, ώστε :      ω\ ς τε (ακλ.) 
σαν, σα να :      ω] ς ε[ ι (ακλ.) 
σα να, σαν :      ω] ς ε[ ι (ακλ.) 
σανίδα, θυρόφυλλα :      σανίς ]η 
σαν τι, πόσο, πως :      ο# ιος 
σαπίζω (ενεργ. παθ.) πύθω, -οµαι 
σαράντα :      τεσσαράκοντα 
σαστίζω, µένω έκπληκτος έκθαµβος :      τέθηπα 
σαφώς, ακριβώς, βεβαίως :      σάφα (ακλ.) 
σε, εντός, µεταξύ :      [εν, [ενί, ε[ ιν(ί) (ακλ.) 
σε, κάτω, προς :      κατά, κάδ, κάκ (ακλ.) 
σε, πάνω, κοντά, για, προς :      [επί (ακλ.) 
σεβασµός, ντροπή, συστολή :      α[ ιδώς ]η 
σεβαστός, επιµελής, προνοητικός, έντιµος :      κεδνός 
σεβαστός, ντροπαλός, αξιότιµος :      α[ ιδο~ ιος 
σέβοµαι, ντρέποµαι :      α{ ιδοµαι, α[ ιδέοµαι  
σέβοµαι, ντρέποµαι, φοβάµαι :      α[ ιδέοµαι 
σέβοµαι, φοβάµαι :      δείδω 
σε δύο µέρη, κατά δύο τρόπους :      δίχα, δίχθα (ακλ.) 
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σειρά, στίχος :      (στίξ ]η) στιχός 
σείω, πάλλω, τρέµω, τινάζοµαι :      πελεµίζω 
σείω, τινάζω :      σείω 
σείω, τινάζω, διασκορπίζω :      τινάσσω 
σείω, τραντάζω, στρέφω πίσω :      [ελελίζω 
σείων την περικεφαλαία :      κορυθαίολος 
σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, εντελώς, όµως, πάντως :      {εµπης (ακλ.) 
σε όλα τα µέρη, παντού :      πάντοσε (ακλ.) 
σε όσα, καθώς :      ω] ς {αν (ακλ.) 
σέρνοµαι, έρπω :      ]ερπύζω 
σέρνω, τραβώ :      [ερύω 
σέρνω, τραβώ :      \ελκω 
σηκώνοµαι, στήνω, σταµατώ, στέκοµαι :      \ ιστηµι 
σηµαδεύω, σηµειώνω, προστάζω :      σηµαίνω 
σηµαδεύω στόχο, σκοπεύω, προτίθεµαι :      τιτύσκοµαι 
σηµείο, ουράνιο φαινόµενο, τέρας :      τέρας τό 
σηµειώνω, σηµαδεύω, προστάζω :      σηµαίνω 
σήµερα :      σήµερον (ακλ.) 
σιγά, λίγο :      τυτθόν (ακλ.) 
σίγουρα, βέβαια :      θήν (ακλ.) 
σιδερένιος, σκληρός :      σιδήρεος, -ειος 
σίδερο :      σίδηρος ]ο 
σιτάρι, ψωµί, τροφή :      σ~ ιτος ]ο 
σιτοπαραγωγός, εύφορος, γη :      ζείδωρος 
σιτοδεία, πείνα :      λιµός ]ο 
σιωπηλά :      σιγ~ ?η (ακλ.) 
σιωπηλά, ήσυχα :      [ακήν (ακλ.) 
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σιωπηλά, µυστικά :      σιωπ~ ?η (ακλ.) 
σιωπηλός, ήσυχος :      [ακέων 
σκαµνί, κάθισµα άρµατος, άρµα πολεµικό :      δίφρος ]ο 
σκαµνί, υποπόδιο :      θρ~ηνυς ]ο 
σκεπάζω :      καλύπτω 
σκεπάζω, περιτυλίγω :      πυκάζω 
σκέπασµα, ύφασµα όχι λινό, κάλυµµα, στρωσίδι :      ]ρ~ηγος τό 
σκέπασµα θρόνων κρεβατιών :      τάπης ]ο 
σκέπτοµαι να, συσκέπτοµαι, συµβουλεύω, σχεδιάζω να :      βουλεύω 
σκεύη, οπλισµός :      {εντεα τά  
σκέφτοµαι, αντιλαµβάνοµαι, βλέπω :      νοέω 
σκέφτοµαι, δείχνω, µελετώ :      φράζω 
σκέφτοµαι, µελετώ :      µήδοµαι 
σκέφτοµαι, συλλογίζοµαι :      µερµηρίζω 
σκέφτοµαι, φροντίζω, µηχανεύοµαι :      µέδοµαι 
σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια :      µήδεα τά 
σκέψη, νόηµα, νους, σύνεση :      νόος ]ο 
σκηνή, κάθισµα, καλύβα :      κλισίη ]η 
σκήπτρο, ράβδος :      σκ~ηπτρον τό 
σκιερός, σκοτεινός :      σκιόεις 
σκισµένο κοµµάτι, ράκος, κουρέλι υφάσµατος :      ]ράκος τό 
σκληρός, άκαµπτος, τραχύς :      [απηνής 
σκληρός, αναίσχυντος, άσπλαχνος :      [αναιδής 
σκληρός, ισχυρός, δυνατός :      κρατερός 
σκληρός, σιδερένιος :      σιδήρεος -ειος 
σκληρός, τολµηρός, απάνθρωπος :      σχέτλιος 
σκοινί, δεσµός, καπίστρι :      δεσµός ]ο 
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σκόνη, στάχτη :      κονίη, κόνις ]η 
σκοπεύω, πιστεύω, νοµίζω :      [οΐω 
σκοπεύω, φαίνεται πως :      µέλλω 
σκοπεύω, προτίθεµαι, σηµαδεύω στόχο :      τιτύσκοµαι 
σκοπιά :      σκοπιή ]η 
σκοπός, παρατηρητής, επιστάτης :      σκοπός ]ο 
σκοπός, τέλος :      τέλος τό 
σκορπίζοµαι, διαλύοµαι :      σκίδναµαι 
σκορπίζω, διαλύω :      σκεδάννυµι 
σκορπίζω, χύνω, ρίχνω :      χέω 
σκότα, πόδι :      πούς ]ο 
σκοτάδι :      σκότος ]ο 
σκοτάδι, οµίχλη :      [αχλύς ]η 
σκοτάδι, σκοτεινιά µετά τη δύση :      ζόφος ]ο 
σκοτεινιά µετά τη δύση, σκοτάδι :      ζόφος ]ο 
σκοτείνιασµα, νύχτωµα :      κνέφας τό 
σκοτεινός, µαυριδερός, σκούρος, κυανοµέλας :      κυάνεος 
σκοτεινός, µαύρος :      µέλας 
σκοτεινός, µελανοσύννεφος (∆ίας), µαύρος :      κελαινεφής 
σκοτεινός, οµιχλώδης :      [ηεροειδής 
σκοτεινός, σκιερός :      σκιόεις 
σκότος, οµίχλη, νέφος :      [αήρ ]η 
σκοτώνω, φθείρω, φθίνω, πεθαίνω :      φθίνω, φθίω 
σκοτώνω, καταβάλλω, συντρίβω :      δ?ηόω, δηϊόω 
σκουπίζω (σφουγγίζω) :      [οµόργνυµι 
σκούρος, µαυριδερός, σκοτεινός, κυανοµέλας :      κυάνεος 
σκύλα, σκύλος :      κύων ]ο, ]η 
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 ________σκυλεύω 

σκυλεύω, αφαιρώ, βγάζω :      συλάω 
σκυλεύω, φονεύω :      [εναρίζω, [εξεναρίζω 
σκύλος, σκύλα :      κύων ]ο, ]η 
σµίγω, αναµιγνύω, πλησιάζω, συµπλέκοµαι :      µίγνυµι, µίσγω 
σούβλα :      [οβελός ]ο 
σπάζω :      κλάω 
σπάζω, διασπώ :      ]ρήγνυµι 
σπάζω, συντρίβω :      {αγνυµι 
σπάζω, συντρίβω, τσακίζω :      ]ραίω 
σπαρταρώ :      [ασπαίρω 
σπαταλώ, κουρεύω, κόβω :      κείρω 
σπάω (θραύω) :      θλάω 
σπεύδω, βιάζοµαι, επιδιώκω, επιζητώ :      σπεύδω 
σπεύδω, επιθυµώ :      \ ιεµαι 
σπεύδω, επιπίπτω, βιάζοµαι :      σπέρχω 
σπεύδω, κινούµαι γρήγορα, ζωηρεύω :      ]ρώοµαι 
σπεύδω, ορµώ, καταδιώκω, ρίχνω :      σεύω 
σπεύδω να, πιέζω, καταδιώκω, επείγοµαι :      [επείγω 
σπήλαιο :      {αντρον τό 
σπηλιά :      σπέος τό 
σπίτι, αίθουσα, παλάτι :      µέγαρον τό 
σπίτι, δωµάτιο :      δω~ µα τό 
σπίτι, κατοικία :      δόµος ]ο 
σπίτι, περιουσία :      ο@ ικος ]ο 
σπλάχνα :      σπλάγχνα τά 
σπλαχνίζοµαι, λυπάµαι κάποιον :      φείδοµαι 
σπονδή προσφέρω :      σπένδω 
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σπουδαιότητα, βιασύνη, κόπος :      σπουδή ]η 
σπρώχνω :      ω[ θέω 
στάδιο, συνάθροιση, συνάθροισης τόπος :      [αγών ]ο 
στάζω, χύνω :      ε{ ιβω 
στάζω, χύνω :      λείβω 
σταθερός, στερεός, διαρκής :      {εµπεδος 
στ’ αλήθεια, αληθινά, πράγµατι :      [ετήτυµον (ακλ.) 
σταµατώ, παύω :      παύω 
σταµατώ, στήνω, σηκώνοµαι, στέκοµαι :      \ ιστηµι 
στάνη, παραστάδα, βαρίδι ζυγού :      σταθµός ]ο 
σταφύλι :      σταφυλή ]η 
στάχτη, σκόνη :      κονίη, κόνις ]η 
σταχτής, ασπρόµαυρος :      πολιός 
στέκοµαι, στήνω, σηκώνοµαι, σταµατώ :      \ ιστηµι 
στέλνω :      πέµπω 
στέλνω, ετοιµάζω, µαζεύω :      στέλλω 
στέλνω, ρίχνω, χύνω :      \ ιηµι 
στεναγµός, βογκητό :      στοναχή ]η 
στενάζω, αναστενάζω, βογκώ :      στενάχω 
στενάζω, αναστενάζω, βογκώ :      στεναχίζω 
στερεά, πυκνά, σωστά, επιµελώς :      πύκα (ακλ.) 
στερεός, άφθαρτος, ακατάβλητος :      [ατειρής 
στερεός, ισχυρός :      στιβαρός 
στερεός, σταθερός, διαρκής :      {εµπεδος 
στερεός, συµπαγής, ισχυρός, συνετός :      πυκινός 
στεριά, ενδοχώρα :      {ηπειρος ]η 
στεριά, ξηρά :      χέρσος ]η 
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 _________στερούµαι 

στερούµαι, βρέχω, µουσκεύω, υστερώ :      δεύω 
στερώ, αφαιρώ, παίρνω :      [αποαίνυµαι 
στήθος :      στέρνον τό 
στήθος :      στ~ηθος τό 
στηµόνι, αργαλειός, κατάρτι :      ] ιστός ]ο 
στην πατρίδα, στο σπίτι :      ο{ ικαδε (ακλ.) 
στήνω, σηκώνοµαι, σταµατώ, στέκοµαι :      \ ιστηµι 
στηρίζω, ακουµπώ :      [ερείδω 
στη σειρά :      [εξείης, ]εξ ~ης (ακλ.) 
στιβαρός, ορµητικός :      {οβριµος 
στιλβωµένος, καλοξυσµένος :      [εΰξεστος, [εΰξοος  
στιλβώνω, γυαλίζω :      στίλβω 
στιλπνός, άσπρος, διαυγής :      λευκός 
στιλπνός, αστραφτερός :      α@ ιθοψ 
στιλπνός, λαδωµένος, λαµπρός :      λιπαρός 
στιλπνός, φλογερός, ορµητικός :      α{ ιθων 
στιλπνός, φωτεινός, λαµπρός :      φαεινός 
στίχος, σειρά :      (στίξ ]η) στιχός 
στοά :      α{ ιθουσα ]η 
στολίδι, τάξη, ευταξία :      κόσµος ]ο 
στολισµένος, κεντητός, επεξεργασµένος :      ποικίλος 
στόµα, άνοιγµα :      στόµα τό 
στοµάχι, κοιλιά :      γαστήρ ]η 
στο µέλλον, πίσω :      α@υτις (ακλ.) 
στο µέλλον και το παρελθόν :      πρόσσω κα `ι [οπίσσω (ακλ.) 
στο µεταξύ, ανάµεσα :      µεσσηγύ(ς) µεσηγύ (ακλ.) 
στο µεταξύ, ώσπου :      τόφρα (ακλ.) 
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στο σπίτι, στην πατρίδα :      ο{ ικαδε (ακλ.) 
στρατιώτες, πλήθος, λαός :      λαός ]ο 
στρατόπεδο, στρατός :      στρατός ]ο 
στρατός, στρατόπεδο :      στρατός ]ο 
στρέφω, γυρίζω :      στρέφω 
στρέφω, γυρίζω :      τρωπάω 
στρέφω, διευθύνω, µεταβάλλω :      τρέπω 
στρέφω, περιστρέφω, κουλουριάζω :      ]ελίσσω 
στρέφω πίσω, τραντάζω, σείω :      [ελελίζω 
στριφογυρίζω, περιφέροµαι :      δινεύω, δινέω 
στρώνω, καθησυχάζω, απλώνω, :      στορέννυµι 
στρωσίδι, ύφασµα όχι λινό, κάλυµµα, σκέπασµα :      ]ρ~ηγος τό 
στρωσίδια, ένδυµα :      [εσθής ]η 
στύλος, κολόνα :      κίων ]ο, ]η 
συγγενής, αδελφός, γνωστός :      γνωτός 
συγκαλώ, συναθροίζω, µαζεύω :      [αγείρω 
συγκεντρωµένοι όλοι :      ]οµηγερέες (πληθ.) 
συγκεντρωµένοι, όλοι µαζί, :      [αθρόοι 
συγκινούµαι, κάµπτοµαι :      [εντρέποµαι 
συγκρατώ, αναχαιτίζω :      [ερητύω 
συγκρατώ, κρατώ, εµποδίζω, αποκρούω :      [ερύκω 
συγκρατώ, αναχαιτίζω, προστατεύω, σώζω :      ]ρύοµαι 
συγκρούοµαι, συναναστρέφοµαι, µάχοµαι :      ]οµιλέω 
σύγκρουση, πλήθος :      \οµιλος ]ο 
σύγκρουση, φιλονικία, λογοµαχία :      νε~ ικος τό 
συγχρόνως :      \αµα (ακλ.) 
συγχρόνως, µαζί :      ]οµο~υ (ακλ.) 
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 _______σύζευξη 

σύζευξη, γάµος :      γάµος ]ο 
συζήτηση, λόγος, διήγηση :      µ~υθος ]ο 
συζυγικό, κρεβάτι, κρεβάτι, συνουσία :      ε [υνή ]η 
σύζυγος :      πόσις ]ο 
σύζυγος :      {ακοιτις ]η 
σύζυγος :      {αλοχος ]η 
σύζυγος :      παράκοιτις ]η 
σύζυγος, άντρας, άνθρωπος :      [ανήρ ]ο 
συλλαµβάνοµαι, κυριεύοµαι, φονεύοµαι :      ]αλίσκοµαι 
συλλέγω, θερίζω :      [αµάω 
συλλογίζοµαι :      ]ορµαίνω 
συλλογίζοµαι (σχεδιάζω), µοιράζω, κουνάω :      νωµάω 
συλλογίζοµαι, θέλω :      φρονέω 
συλλογίζοµαι, σκέφτοµαι :      µερµηρίζω 
συµβιβάζω, ευχαρίστηση ικανοποίηση δίνω, τακτοποιώ :      [αρέσκω 
συµβουλεύω, συσκέπτοµαι, σκέπτοµαι να, σχεδιάζω να :      βουλεύω 
σύµµαχος, βοηθός :      [επίκουρος ]ο 
συµπαγής, καλοσυναρµοσµένος :      κολλητός 
συµπαγής, στερεός, ισχυρός, συνετός :      πυκινός 
συµπλέκοµαι, αναµιγνύω, σµίγω, πλησιάζω :      µίγνυµι, µίσγω 
συµπλοκή, µάχη :      ]υσµίνη ]η 
συµπλοκή, µάχη, πόλεµος :      πτόλεµος ]ο 
συµπλοκή, µάχη, σφαγή :      δηϊοτής ]η 
συµπονώ, λυπάµαι κάποιον :      [ελεαίρω 
συµπονώ, λυπάµαι κάποιον :      [ελεέω 
συµφερότερος, ωφελιµότερος :      κερδίων 
συµφορά, βλάβη, πάθηµα :      π~ηµα τό 
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συµφορά, φροντίδα, λύπη, πένθος :      κ~ηδος τό 
συµφωνία, όρκος :      \ορκιον τό 
συναθροίζω, πλαγιάζω, µαζεύω, διηγούµαι :      λέγω 
συναθροίζω, συγκαλώ, µαζεύω :      [αγείρω 
συνάθροιση, θορυβώδης, όχλος, θόρυβος :      \οµαδος 
συνάθροιση, συνάθροισης τόπος, στάδιο :      [αγών ]ο 
συνάθροισης τόπος, συνάθροιση, στάδιο :      [αγών ]ο 
συναναστρέφοµαι, συγκρούοµαι, µάχοµαι :      ]οµιλέω 
συναντώ, ανταµώνω :      {αντοµαι 
συναντώ, αντικρίζω :      [αντάω, [αντιάω 
συναντώ, αντικρίζω, µετέχω :      [αντιόω, [αντιάω 
συναντώ, αντικρίζω, παρευρίσκοµαι :      [αντιβολέω 
συναντώ, βρίσκω, φτάνω :      κιχάνω 
συναρµόζω, τακτοποιώ, ετοιµάζω :      [αρτύνω 
συνέλευση, αγορά :      [αγορή ]η 
συνέλευση, απόφαση, γνώµη, βούληση :      βουλή ]η 
σύνεση, σκέψη, νους, νόηµα, :      νόος ]ο 
σύνεση, φρόνηση, επινόηση :      µ~ητις ]η 
συνετός :      περίφρων 
συνετός, ευγενής, ανδρείος, καλός, χρήσιµος :      [αγαθός 
συνετός, πολύγνωµος, πολυµήχανος :      πολύµητις 
συνετός, πυκνός, βαρύς :      πυκνός 
συνετός, στερεός, συµπαγής, ισχυρός :      πυκινός 
συνετός, σώφρων :      πολύφρων 
συνετός, φιλοπόλεµος :      δαΐφρων 
συνετός (∆ίας) :      µητίετα ]ο 
συνεχώς, συχνά :      θαµά (ακλ.) 
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 ________συνήθεια 

συνήθεια, έθιµο, δίκαιο, δικαιοσύνη :      δίκη ]η 
συνηθίζω :      {εθω 
σύννεφο :      νέφος τό 
σύννεφο, νεφέλη :      νεφέλη ]η 
συνοδός :      ποµπός ]ο 
σύνολον ανθρώπων ή ζώων :      {εθνος τό 
συνοµήλικοι, ίδια ηλικία :      ]οµηλικίη ]η 
συνουσία, συζυγικό κρεβάτι, κρεβάτι :      ε [υνή ]η 
συνταράζω, ανακατώνω :      κυκάω 
συντρίβω, καταβάλλω, σκοτώνω :      δ?ηόω, δηϊόω 
συντρίβω, σπάζω :      {αγνυµι 
συντρίβω, σπάζω, τσακίζω :      ]ραίω 
συντρίβω, σχίζω :      κεάζω 
σύντροφος, φίλος :      ]ετα~ ιρος, \εταρος ]ο 
συνωθώ, περιορίζω, κρατώ µακριά :      ε{ ιλω 
σύρτις, λουρί, πόρπη :      [οχεύς ]ο 
συσκέπτοµαι, αγορεύω, µιλώ :      [αγοράοµαι 
συσκέπτοµαι, σκέπτοµαι να, συµβουλεύω, σχεδιάζω να :      βουλεύω 
συσκέπτοµαι, µελετώ, διαβουλεύοµαι :      µητιάω 
συσσωρευµένοι, αθρόοι :      [αολλής (µόνο πλ.) 
συσσωρεύω, αντλώ :      [αφύω, [αφύσσω 
συστολή, ντροπή, σεβασµός :      α[ ιδώς ]η 
συστρέφοντας τα πόδια :      ε[ ιλίπους 
συχνά, πολλές φορές :      πολλάκι(ς) (ακλ.) 
συχνά, συνεχώς :      θαµά (ακλ.) 
συχνάζω, τριγυρνάω :      πωλέοµαι 
σφαγή, συµπλοκή, µάχη :      δηϊοτής ]η 
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σφαγή, φόνος :      φόνος ]ο 
σφάζω :      σφάζω 
σφάζω, θυσιάζω :      ] ιερεύω, ] ιρεύω 
σφάλλω, αστοχώ, αµελώ :      ]αµαρτάνω 
σφοδρός, αρπακτικός, ταχύς :      κραιπνός 
σφοδρώς, επιµελώς, αδιάκοπα :      [ασπερχές (ακλ.) 
σχεδία :      σχεδίη ]η 
σχέδια, σκέψεις, αποφάσεις :      µήδεα τά 
σχεδιάζω, διαλογίζοµαι, µελετώ :      µενοινάω, µενοινώω 
σχεδιάζω να, συσκέπτοµαι, σκέπτοµαι να, συµβουλεύω :      βουλεύω 
σχίζω, συντρίβω :      κεάζω 
σχίζω, χωρίζω, κατασχίζω, φονεύω :      δαΐζω 
σχοινί, άκρο, πέρας, εργαλεία :      πε~ ιραρ τό 
σχοινί, εργαλείο, άρµενα, όπλα :      {οπλον τό 
σώζω :      σαόω 
σώζω, προστατεύω, συγκρατώ, αναχαιτίζω :      ]ρύοµαι 
σώµα, ανάστηµα :      δέµας τό 
σώµα, δέρµα :      χρώς ]ο 
σώος, αβλαβής, ακίνδυνος, ευνοϊκός :      [απήµων 
σώος, ζωντανός, ακέραιος :      σόος, σω~ ς 
σωριάζοµαι, γκρεµίζω, ρίχνω κάτω :      [ερείπω 
σωρός, αµµουδιά, παραλία :      θίς ]ο 
σωρός ταφικού χώµατος :      τύµβος ]ο 
σωστά, δίκαια, όπως πρέπει :      κατ `α µο~ ιραν 
σωστά, λοιπόν, έπειτα, βέβαια, φυσικά :      {αρα, {αρ, ]ρα, [ρ]  (ακλ.) 
σωστά, στερεά, πυκνά, επιµελώς :      πύκα (ακλ.) 
σώφρων, συνετός :      πολύφρων 
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 _________τακτοποιώ 

τακτοποιώ, ετοιµάζω :      κοσµέω 
τακτοποιώ, ευχαρίστηση ικανοποίηση δίνω, συµβιβάζω :      [αρέσκω 
τακτοποιώ, συναρµόζω, ετοιµάζω :      [αρτύνω 
ταλαιπωρία, µόχθος, αγώνισµα, µάχη :      {αεθλος ]ο 
τάµα, δέηση, καύχηση, αγαλλίαση :      ε [υχωλή ]η 
τα µάτια :      {οσσε τώ 
τα µέσα ζωής, βίος, περιουσία :      βίοτος ]ο 
τάξη, ευταξία, στολίδι :      κόσµος ]ο 
ταξιδεύω, πλέω :      πλέω 
ταξίδι, δρόµος, πορεία :      ]οδός ]η 
ταπεινός, απρεπής, ευτελής :      [αεικέλιος 
ταράζοµαι, αναταράζω, κινώ :      [ορίνω 
ταράζοµαι, τροµάζω, πτοούµαι :      [ατύζοµαι 
ταράζω, καταθορυβώ, ωθώ, εφορµώ :      κλονέω 
ταύρος :      τα ~υρος ]ο 
ταυτόχρονα, µαζί :      {αµυδις (ακλ.) 
τάφος, ενθύµηµα, µνηµείο :      µν~ηµα τό 
τάφρος :      τάφρος ]η 
τάχα, τώρα, µάλιστα, ας :      δή (ακλ.) 
ταχύπλοος :      ω[ κύπορος 
ταχύπους :      ω[ κύπους 
ταχύπους :      ποδάρκης 
ταχύς, αρπακτικός, σφοδρός :      κραιπνός 
ταχύς σαν τον άνεµο :      ποδήνεµος 
τείχος, οχύρωµα, φρούριο :      τε~ ιχος τό 
τείχος, πύργος τείχους, φάλαγγα :      πύργος ]ο 
τελαµώνας, λουρί ασπίδας ξίφους :      τελαµών ]ο 
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τέλεια, ισοκατανεµηµένη, ισόρροπη, καλοφτιαγµένη :      [εΐση ]η 
τελειώνω, παύω, καταλήγω :      λήγω 
τελείως, εντελώς :      πάγχυ (ακλ.) 
τελευταία φορά :      \υστατον, \υστατα (ακλ.) 
τελευταίος, έσχατος :      \υστατος 
τελευταίος, έσχατος :      πύµατος 
τέλος, σκοπός :      τέλος τό 
τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εντελώς, όµως, πάντως :      {εµπης (ακλ.) 
τεµαχίζω, κόβω, αποχωρίζω :      τάµνω 
τεµαχίζω, κοµµατιάζω :      µιστύλλω 
τεντώνω :      τανύω 
τεντώνω :      τείνω 
τεντώνω, απλώνω :      τιταίνω 
τέρας, σηµείο, ουράνιο φαινόµενο :      τέρας τό 
τεράστιος, πελώριος :      πελώριος 
τερπνός, αξιέραστος, ευπρόσδεκτος :      [ερατεινός 
τέσσερις :      τέσσαρες 
τέτοιος :      το~ ιος 
τέτοιος :      τοιο~υτος 
τέτοιος :      τοιόσδε 
τεχνίτης :      τέκτων ]ο 
την, αυτόν, αυτήν, αυτό, τον, το :      µιν (αντ. αιτ.) 
την αυγή, το πρωί :      [ηω~ θεν (ακλ.) 
τι είδους :      πο~ ιος 
τιµή, βραβείο :      γέρας τό 
τιµή, δόξα :      κ~υδος τό 
τιµή, εκτίµηση αξίας, πρόστιµο, αξίωµα :      τιµή ]η 
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 ______τίµιος 

τίµιος, αγαθός, εξαίρετος, ευγενής :      [εσθλός 
τίµιος, καθαρός, ανοιχτός χώρος :      καθαρός 
τιµώ :      τιµάω 
τιµώ, αξιολογώ, εκτιµώ :      τίω 
τιµωρία, αντίποινα, αποζηµίωση :      ποινή ]η 
τιµωρία, αποζηµίωση :      τίσις 
τιµωρία, παραφορά, παραφροσύνη, ανοσιούργηµα :      {ατη ]η 
τιµωρούµαι, πληρώνω για κάτι κακό :      [αποτίνω 
τινάζοµαι, πάλλω, σείω, τρέµω :      πελεµίζω 
τινάζω, σείω :      σείω 
τινάζω, σείω, διασκορπίζω :      τινάσσω 
το, αυτόν, αυτήν, αυτό, τον, την :      µιν (αντ. αιτ.) 
τοίχος :      το~ ιχος ]ο 
τόλµη, άµυνα, ρώµη, βοήθεια :      [αλκή ]η 
τόλµη, θάρρος, αυθάδεια :      θάρσος τό 
τολµηρός, σκληρός, απάνθρωπος :      σχέτλιος 
τολµώ, καρτερώ, υποµένω :      τολµάω 
τοµάρι, ασπίδα από δέρµα, δέρµα :      ]ρινός ]η, ]ρινόν τό 
το µέλλον, αύριο :      α{υριον (ακλ.) 
τον, αυτόν, αυτήν, αυτό, την, το :      µιν (αντ. αιτ.) 
τοξεύτρια :      [ ιοχέαιρα 
τοξεύω :      [οϊστεύω 
τόξο :      βιός ]ο 
τόξο :      τόξον τό 
το πρωί, την αυγή :      [ηω~ θεν (ακλ.) 
τόσο, έτσι :      το~ ιον (ακλ.) 
τόσο, τόσο πολύ :      τόσ(σ)ον (ακλ.) 
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τόσο πολύ, τόσο :      τόσ(σ)ον (ακλ.) 
τόσος :      τόσσος 
τόσος :      τοσόσδε 
τότε :      τότε (ακλ.) 
τότε, αλλά, όµως, λοιπόν :      [ατάρ (ακλ.) 
τότε, έτσι, γι’ αυτό :      τω~ , τω~ ?  (ακλ.) 
τότε, όπου, εκεί, εδώ :      {ενθα (ακλ.) 
τότε όταν, οσάκις, άµα :      ]οπ(π)ότε (ακλ.) 
τότε που, όταν :      @ηµος (ακλ.) 
τουλάχιστον, εντελώς, µια και, όµως, πολύ :      περ (ακλ.) 
τουλάχιστον, µάλιστα :      γε (ακλ.) 
τραβώ, αποσπώ, ανασύρω :      σπάω 
τραβώ, σέρνω :      [ερύω 
τραβώ, σέρνω :      \ελκω 
τραγούδι :      [αοιδή ]η 
τραγούδι, όρχηση :      µολπή ]η 
τραγουδώ, ψάλλω :      [αείδω 
τραντάζω, σείω, στρέφω πίσω :      [ελελίζω 
τραπέζι :      τράπεζα ]η 
τραύµα, πληγή :      ω[ τειλή ]η 
τράχηλος :      α[υχήν ]ο 
τράχηλος, λόφος, λοφίο :      λόφος ]ο 
τραχύς :      τρηχύς 
τραχύς, άκαµπτος, σκληρός :      [απηνής 
τρεις :      τρε~ ις 
τρεις φορές :      τρίς (ακλ.) 
τρελαίνοµαι, µαίνοµαι, φρενιάζω :      µαίνοµαι 
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 ________τρεµούλα 

τρεµούλα, τροµάρα, τρόµος :      τρόµος ]ο 
τρέµω, πάλλω, σείω, τινάζοµαι :      πελεµίζω 
τρέµω, φοβάµαι :      τροµέω 
τρέξιµο, δρόµος :      δρόµος ]ο 
τρέποµαι σε φυγή, φεύγω :      φέβοµαι 
τρέπω σε φυγή, φοβίζω :      φοβέω 
τρέφουσα πολλούς, εύφορη :      πουλυβότειρα 
τρέφω, ανατρέφω, µεγαλώνω :      τρέφω 
τρέφω, βόσκω :      βόσκω 
τρέφω, περιποιούµαι, ανατρέφω :      [ατιτάλλω 
τρέχω :      θέω 
τρέχω :      τρέχω 
τρέχω, καταδιώκω :      διώκω 
τρέχω, ορµώ, επιθυµώ :      (µέµαα) 
τρέχω, φεύγω :      δίεµαι 
τρίβω, κατατρίβοµαι :      τρίβω 
τριγυρίζω, περιστρέφω :      στρωφάω 
τριγυρίζω, πηγαινοέρχοµαι :      φοιτάω 
τριγυρνάω, συχνάζω :      πωλέοµαι 
τριγύρω, απ’ τη µια και την άλλη, χωριστά :      [αµφίς (ακλ.) 
τριγύρω, γύρω, υπέρ :      περί (ακλ.) 
τρίζω, αντηχώ, βροντώ, µουγκρίζω :      βράχω 
τρίποδας :      τρίπος ]ο 
τρίτος :      τρίτος 
τρίτος :      τρίτατος 
τρίχα, µαλλί :      θρίξ ]η 
τροµάζω, ανατριχιάζω, φοβάµαι, ριγώ :      ]ριγέω 
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τροµάζω, ταράζοµαι, πτοούµαι :      [ατύζοµαι 
τροµάζω, φοβάµαι :      ταρβέω 
τροµάζω, φοβάµαι, µισώ, φοβερό καθιστώ κάτι :      στυγέω 
τροµάζω και φεύγω, δειλιάζω, φεύγω :      τρέω 
τροµάρα, τρεµούλα, τρόµος :      τρόµος ]ο 
τροµερός, φοβερός :      δεινός 
τροµερός, δεινός, φοβερός :      α[ ινός 
τροµερός, φοβερός :      δεινός 
τρόµος, τρεµούλα, τροµάρα :      τρόµος ]ο 
τρόµος, φόβος :      δέος τό 
τροφή, φαγητό :      [εδωδή ]η 
τροφή, ψωµί, σιτάρι :      σ ~ ιτος ]ο 
τροφός, παραµάνα :      τροφός ]η 
τροχός :      τροχός ]ο 
τρυπάω, ωθώ :      νύσσω 
τρυφερός, απαλός :      τέρην 
τρυφερός, ήπιος, γλυκός :      µαλακός 
τρώω :      {εδω 
τρώω :      [εσθίω 
τρώω :      {εσθω 
τρώω :      πατέοµαι 
τρώω, µοιράζω µερίδες, κάνω (προσκαλώ σε) τραπέζι :      δαίνυµι 
τσακίζω, συντρίβω, σπάζω :      ]ραίω 
τσεκούρι :      πέλεκυς ]ο 
τσίκνα, λίπος :      κνίση ]η 
τυλίγω, περικαλύπτω :      ε[ ιλύω 
τυρί :      τυρός ]ο 
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 _______τυχαίνω 

τυχαίνω, λαχαίνω, παίρνω µε κλήρο :      λαγχάνω 
τυχαίνω, πετυχαίνω :      τυγχάνω 
τύχη, µερίδιο, µέρος, µοίρα :      µο~ ιρα ]η 
τύχη, µοίρα :      µόρος ]ο 
τύχη, µοίρα :      ο@ ιτος ]ο 
τύχη, µοίρα, µερίδιο, µέτρο :      α@ ισα ]η 
τυχοδιώκτης, πλάνης, επαίτης :      [αλήτης ]ο 
τωόντι, αληθινά, βεβαίως :      µήν (ακλ.) 
τώρα :      ν~υν (ακλ.) 
τώρα, µάλιστα, ας, τάχα :      δή (ακλ.) 
τώρα, πια, αµέσως :      {ηδη (ακλ.) 
 
ύβρις, προσβολή :      λώβη ]η 
υβριστής, αλαζόνας, ακόλαστος :      [ατάσθαλος 
υβριστής, ανδρείος, θαρραλέος, αυθάδης :      [αγήνωρ 
υγραίνω, βρέχω, µουσκεύω :      δεύω 
υγρός :      ]υγρός 
υπακούω, ακούω, εισακούω :      [ακούω 
υπακούω, πειθαρχώ :      ο[υδ’ [απιθέω (δες [απιθέω) 
υπάρχω, κινούµαι, γίνοµαι, είµαι :      πέλω 
υπενθυµίζω, αναθυµούµαι :      µιµνήσκω 
υπέρ, γύρω, τριγύρω :      περί (ακλ.) 
υπέρ, πάνω από, υπερβαίνοντας :      ]υπέρ, ]υπείρ (ακλ.) 
υπερασπίζοµαι, αποκρούω, αποµακρύνω :      [αλέξω 
υπερασπίζοµαι, αποκρούω, µάχοµαι :      [αµύνω 
υπερασπίζω κάποιον, αποτρέπω, αποσοβώ, βοηθώ κάποιον :      [αρκέω 
υπερβαίνοντας, υπέρ, πάνω από :      ]υπέρ, ]υπείρ (ακλ.) 
υπερβολικά, πολύ :      µέγα, µεγάλα (ακλ.) 
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υπερβολικός, µεγάλος, ψηλός, ευρύς, δυνατός :      µέγας 
υπερένδοξος, περίφηµος :      [αγακλυτός 
υπερµεγέθης, αναρίθµητος, άπειρος :      µυρίος 
υπερµεγέθης, ανέκφραστος, άφατος, αµέτρητος :      {ασπετος 
υπερµεγέθης, αυθάδης, θρασύς :      ]υπερφίαλος 
υπερµεγέθης, θείος, θεόπνευστος :      θεσπέσιος 
υπερόπτης, αλαζονικός :      ]υπερηνορέων 
υπεροχή, ρώµη, νίκη :      κράτος τό 
υπεροψία, αυθάδεια, βία, προσβολή :      \υβρις ]η 
υπέρτερος, ισχυρότερος :      κρείσσων 
υπερτερώ, βρίθω :      βρίθω 
υπερτερώ, ξεχωρίζω, εξέχω :      καίνυµαι 
υπηρέτης, ακόλουθος :      θεράπων ]ο 
υπηρέτρια :      [αµφίπολος ]η 
υπηρέτρια :      δµωή ]η 
ύπνος :      \υπνος ]ο 
ύπνος, κλίνη, κατάκλιση :      κο~ ιτος ]ο 
υποδέχοµαι, δέχοµαι, αποδέχοµαι :      δέχοµαι 
υποµένω, αντέχω, καρτερώ :      τλάω 
υποµένω, µένω, περιµένω :      µένω 
υποµένω, τολµώ, καρτερώ :      τολµάω 
υποµονετικός, καρτερικός :      ταλασίφρων 
υποπόδιο, σκαµνί :      θρ~ηνυς ]ο 
υπόσχοµαι, απειλώ, παινεύοµαι :      [απειλέω 
υποτάσσω, δαµάζω, νικώ, καταβάλλω :      δαµάζω, δαµάω 
υποφέρω, φέροµαι, υφίσταµαι :      [οχέω 
υποχωρώ :      χωρέω 
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 ________υποχωρώ 

υποχωρώ, αποσύροµαι :      χάζοµαι 
υποχωρώ, αποσύροµαι, χαλαρώνω :      ε{ ικω 
ύστερα, από εκεί :      κε~ ιθεν (ακλ.) 
ύστερα, αργά :      [οψέ (ακλ.) 
ύστερα, έπειτα :      {επειτα (ακλ.) 
ύστερα, µεταξύ, ανάµεσα, µετά :      µετά (ακλ.) 
ύστερα, πίσω, από πίσω :      µετόπισθε(ν) (ακλ.) 
ύστερα, πίσω, αργότερα :      {οπισθε(ν), {οπιθε(ν) (ακλ.) 
ύστερα, προς τα πίσω :      [οπίσ(σ)ω (ακλ.) 
ύστερος, επόµενος :      \υστερος 
υστερώ, βρέχω, µουσκεύω, στερούµαι :      δεύω 
υφαίνω, µηχανεύοµαι :      ]υφαίνω 
ύφασµα, πέπλο, κάλυµµα :      πέπλος ]ο 
ύφασµα λινό για σκέπασµα :      λ~ ιτα τά 
ύφασµα όχι λινό, κάλυµµα, σκέπασµα, στρωσίδι :      ]ρ~ηγος τό 
υφίσταµαι, παθαίνω :      πάσχω 
υφίσταµαι, φέροµαι, υποφέρω :      [οχέω 
υψηλός :      ]υψηλός 
υψηλότατος, ακραίος, έσχατος :      {ακρος 
ύψιστος, ανώτατος :      \υπατος 
ύψωµα, λόφος :      γουνός ]ο 
 
φαγητό :      βρω~ σις 
φαγητό :      [εδητύς ]η 
φαγητό :      ε@ ιδαρ τό 
φαγητό, γεύµα, µερίδα :      δαίς ]η 
φαγητό, τροφή :      [εδωδή ]η 
φαίνεται πως, σκοπεύω :      µέλλω 
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φαίνοµαι :      ε{ ιδοµαι 
φαίνοµαι, νοµίζω, πιστεύω :      δοκέω 
φάλαγγα, παράταξη στρατού :      φάλαγξ ]η 
φάλαγγα, πύργος τείχους, τείχος :      πύργος ]ο 
φανερά, απέναντι, αντίκρυ, κατά πρόσωπο, ίσα κι όµοια :      {αντην (ακλ.) 
φανερώνω, διαµηνύω, δείχνω :      πιφαύσκω 
φανερώνω, φωτίζω, παρουσιάζω :      φαίνω 
φάνηκε ότι :      δοάσσατο 
φαντάζοµαι, προβλέπω, προαισθάνοµαι :      {οσσοµαι 
φαρέτρα :      φαρέτρη ]η 
φάρµακο, δηλητήριο, φίλτρο :      φάρµακον τό 
φέρνω, κρατώ, µεταφέρω, επιφέρω, αφαιρώ :      φέρω 
φέρνω, οδηγώ, µεταφέρω :      {αγω 
φέροµαι, υποφέρω, υφίσταµαι :      [οχέω 
φέρω, µεταφέρω :      φορέω 
φέρων την αιγίδα (ασπίδα του ∆ιος) :      α[ ιγίοχος 
φεύγω, δειλιάζω, τροµάζω και φεύγω :      τρέω 
φεύγω, διαφεύγω, καταφεύγω :      φεύγω 
φεύγω, πηγαίνω :      ο{ ιχοµαι 
φεύγω, τρέποµαι σε φυγή :      φέβοµαι 
φεύγω, τρέχω :      δίεµαι 
φεύγω από φόβο, µαζεύοµαι, ζαρώνω :      πτώσσω 
φήµη :      κλέος τό 
φήµη, όνοµα :      {ονοµα, ο{υνοµα τό 
φηµισµένος ακοντιστής :      δουρικλυτός -ειτός 
φθάνω, έρχοµαι :      \ ικω 
φθαρτός, θνητός :      µέροψ 
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 _______φθείρω 

φθείρω, καταστρέφω, χάνοµαι, µαραίνοµαι :      φθινύθω 

φθείρω, κατατρύχω, βασανίζω, αναλώνω :      τρύχω 

φθείρω, σκοτώνω, φθίνω, πεθαίνω :      φθίνω, φθίω 

φθείρω, φονεύω :      [εναίρω 

φθίνω, φθείρω, σκοτώνω, πεθαίνω :      φθίνω, φθίω 

φθονώ, αρνούµαι, εµποδίζω :      φθονέω 

φιλικός, πρόθυµος, ευµενής :      πρόφρων 

φιλοκέραυνος (∆ίας) :      τερπυκέραυνος 
φιλονικία, διαγωνισµός, άµιλλα :      {ερις ]η 

φιλονικία, λογοµαχία, σύγκρουση :      νε~ ικος τό 

φιλονικία, µάχη :      µάχη ]η 

φιλονικώ, διαγωνίζοµαι, µαλώνω :      [ερίζω 

φιλονικώ, επιπλήττω :      νεικέω 

φιλονικώ, καυγαδίζω, ψέγω, επιπλήττω :      νεικείω 

φιλονικώ, µαλώνω, διαγωνίζοµαι, επιµένω στη διαµάχη :      [εριδαίνω 

φιλοξενώ :      ξεινίζω 

φιλοξενώ, αγαπώ, ευνοώ :      φιλέω 

φιλοπόλεµος, πολεµικός :      φιλοπτόλεµος 
φιλοπόλεµος, συνετός :      δαΐφρων 

φίλος, σύντροφος :      ]ετα~ ιρος, \εταρος ]ο 

φίλτρο, φάρµακο, δηλητήριο :      φάρµακον τό 

φιλώ :      κυνέω 

φλεγόµενος, διακαής :      α[ ιθόµενος 
φλόγα :      φλόξ ]η 

φλογερός, στιλπνός, ορµητικός :      α{ ιθων 
φλυαρώ, µιλώ :      βάζω 
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φοβάµαι, ανατριχιάζω, τροµάζω, ριγώ :      ]ριγέω 
φοβάµαι, ντρέποµαι, σέβοµαι :      α[ ιδέοµαι 
φοβάµαι, σέβοµαι :      δείδω 
φοβάµαι, τρέµω :      τροµέω 
φοβάµαι, τροµάζω :      ταρβέω 
φοβάµαι, τροµάζω, µισώ, φοβερό καθιστώ κάτι :      στυγέω 
φοβερό καθιστώ κάτι, τροµάζω, φοβάµαι, µισώ :      στυγέω 
φοβερός, τροµερός :      δεινός (ακλ.) 
φοβερός, δεινός, τροµερός :      α[ ινός 
φοβερός, τροµακτικός :      σµερδαλέος 
φοβερός, τροµακτικός :      σµερδαλέος 
φοβερός, τροµερός :      δεινός 
φοβίζω, τρέπω σε φυγή :      φοβέω 
φόβος, τρόµος :      δέος τό 
φονεύοµαι, συλλαµβάνοµαι, κυριεύοµαι :      ]αλίσκοµαι 
φονεύω :      κτείνω 
φονεύω :      φένω 
φονεύω, βλάπτω, καταστρέφω :      δηλέοµαι 
φονεύω, καταστρέφω, χάνοµαι :      {ολλυµι 
φονεύω, σκυλεύω :      [εναρίζω, [εξεναρίζω 
φονεύω, φθείρω :      [εναίρω 
φονεύω, χωρίζω, σχίζω, κατασχίζω :      δαΐζω 
φονιάς του Άργου (Ερµής) :      [αργεϊφόντης ]ο 
φόνος, σφαγή :      φόνος ]ο 
φόρα, ορµή, διακοπή πολέµου :      [ερωή ]η 
φόρµιγγα :      φόρµιγξ ]η 
φορώ, βουτώ, εισδύω, βυθίζοµαι :      δύω, δύνω 
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φορώ, ντύνω, περιβάλλω :      \εννυµι 
φουσκώνω, καίω, αναβλύζω :      πρήθω 
φρένες, καρδιά, νους :      πραπίδες α] ι 
φρένες, νους, καρδιά :      φρήν ]η 
φρενιάζω, µαίνοµαι, τρελαίνοµαι :      µαίνοµαι 
φρικτός, µισητός :      στυγερός 
φρόνηση, σύνεση, επινόηση :      µ~ητις ]η 
φροντίδα, λύπη, πένθος, συµφορά :      κ~ηδος τό 
φροντίζω, ετοιµάζω, ασχολούµαι :      πένοµαι 
φροντίζω, µεριµνώ, παίρνω :      κοµίζω 
φροντίζω, νοιάζοµαι, δίνω προσοχή :      [εµπάζοµαι 
φροντίζω, προξενώ λύπη πόνο, βασανίζω, λυπάµαι, ενδιαφέροµαι :      κήδω 
φροντίζω, σκέφτοµαι, µηχανεύοµαι :      µέδοµαι 
φροντίζω για, γίνοµαι µέληµα :      µέλω 
φρούριο, τείχος, οχύρωµα :      τε~ ιχος τό 
φρύδι :      [οφρύς ]η 
φταίχτης, ένοχος :      α{ ιτιος 
φτάνω, έρχοµαι :      ] ικάνω 
φτάνω, έρχοµαι, αφικνούµαι :      ] ικνέοµαι 
φτάνω, συναντώ, βρίσκω :      κιχάνω 
φτερό, φτερούγα :      πτερόν τό 
φτερούγα, φτερό :      πτερόν τό 
φτερωτός :      πτερόεις 
φτιάχνω, κατασκευάζω, προξενώ :      τεύχω 
φυγή, κατάπληξη :      φόβος ]ο 
φυλάω, παραφυλάω, διατηρώ :      φυλάσσω 
φυλή, γένος :      φ~υλον τό 
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φύλλο :      φύλλον τό 
φυσικά, λοιπόν, έπειτα, βέβαια, σωστά :      {αρα, {αρ, ]ρα, [ρ]  (ακλ.) 
φυσώ, πνέω :      {αηµι 
φυσώ, πνέω, αποπνέω, έχω σύνεση :      πνείω 
φυτρώνω, γεννώ, βγάζω :      φύω 
φωλιά, κατοικία :      ο[ ικία τά 
φωνάζω :      [ ιάχω 
φωνάζω, αντιβοώ :      βοάω 
φωνάζω, βγάζω φωνή, µιλώ :      φθέγγοµαι 
φωνάζω, λέω, µιλώ, :      α[υδάω 
φωνάζω δυνατά, ακούοµαι :      γέγωνα 
φωνάζω δυνατά, διατάζω, απειλώ :      ]οµοκλέω, ]οµοκλάω 
φωνάζω ονοµαστικά, καλώ, αποκαλώ :      καλέω 
φωνή :      φωνή ]η 
φωνή, γλώσσα :      α[υδή ]η 
φωνή, λόγος :      {οψ ]η 
φως :      φάος τό 
φως, λάµψη, απαύγασµα :      σέλας τό 
φωτεινός, λαµπρός, στιλπνός :      φαεινός 
φωτιά :      π~υρ τό 
φωτιά, πυρά :      πυρκαϊή ]η 
φωτίζω, λάµπω :      φαείνω 
φωτίζω, λάµπω :      φαείνω 
φωτίζω, φανερώνω, παρουσιάζω :      φαίνω 
 
χαίροµαι :      χαίρω 
χαίροµαι :      γηθέω 
χαίροµαι, περηφανεύοµαι, καµαρώνω :      [αγάλλοµαι 
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χαίτη, µαλλιά µακριά :      χαίτη ]η 
χαλαρώνω, αποσύροµαι, υποχωρώ :      ε{ ικω 
χαλεπός, επίπονος :      [αργαλέος 
χάλκινος :      χάλκεος, χάλκειος 
χάλκινος, επίχαλκος :      χαλκήρης 
χαλκοντυµένος :      χαλκοχίτων 
χαλκός :      χαλκός ]ο 
χαµογελώ µειδιώ :      µειδάω 
χάµω :      ο{υδει 
χάµω, κάτω :      χαµ~αζε (ακλ.) 
χάµω, κάτω :      χαµαί (ακλ.) 
χάµω, κάτω :      χαµάδις (ακλ.) 
χάµω, κάτω :      χαµάδις (ακλ.) 
χάµω, κάτω :      χαµαί (ακλ.) 
χάνοµαι, βαδίζω µε κόπο :      {ε [ρ]ρω 
χάνοµαι, καταστρέφω, φονεύω :      {ολλυµι 
χάνοµαι, φθείρω, καταστρέφω, µαραίνοµαι :      φθινύθω 
χαράδρα, κοιλάδα :      β ~ησσα ]η 
χαρακτηριστικό σηµείο, µνήµα :      σ~ηµα τό 
χάρη, θέλγητρο, ευγνωµοσύνη :      χάρις ]η 
χαρίζω, ευχαριστώ κάποιον :      χαρίζοµαι 
χαρίζω, κάνω χάρη, προσφέρω :      χαρίζοµαι 
χαρίζω, παρέχω, δίνω :      πόρω 
χαριτωµένος, ευχάριστος :      χαρίεις 
χάσου, ας πάει να χαθεί :      {ε [ρ]ρε, [ε [ρ]ρέτω 
χείλος :      χε~ ιλος τό 
χειµώνας, κακοκαιρία :      χειµών ]ο 
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χειρότερος, κατώτερος :      χείρων 
χειρότερος, κατώτερος :      χερείων 
χέρι :      χείρ ]η 
χιόνι :      χιών ]η 
χιτώνας :      χιτών ]ο 
χλαίνη, κλινοσκέπασµα :      χλα~ ινα ]η 
χλοµός, πρασινοκίτρινος, χλωρός :      χλωρός 
χλωρός, χλοµός, πρασινοκίτρινος :      χλωρός 
χοιρινό λίπος, άλειµµα, αλοιφή :      [αλοιφή ]η 
χοίρος, γουρούνι :      #υς ]ο 
χοίρος, κάπρος :      σ~υς ]ο, ]η 
χοίρος σιτευτός, (θρεφτάρι) :      σίαλος ]ο 
χοιροτρόφος :      συβώτης ]ο 
χοιροτρόφος χοιροβοσκός :      ]υφορβός ]ο 
χορδή, νεύρο :      νευρή ]η 
χορός :      [ορχηστύς 
χορός :      χορός ]ο 
χορταίνω :      {αω 
χορταίνω :      κορέννυµι 
χορταίνω, ευφραίνω, ευχαριστώ :      τέρπω 
χρεία, ανάγκη :      χρεώ, χρειώ ]η 
χρειάζοµαι, επιθυµώ :      χράοµαι 
χρήσιµος, ευγενής, συνετός, ανδρείος, καλός :      [αγαθός 
χρόνος :      χρόνος ]ο 
χρόνος, έτος :      [ενιαυτός ]ο 
χρυσόθρονος :      χρυσόθρονος 
χρυσός :      χρυσός ]ο 
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χρυσός :      χρύσειος, χρύσεος 
χρωστώ, οφείλω να :      [οφείλω 
χτίζω, οικοδοµώ :      δέµω 
χτυπώ :      πλήσσω 
χτυπώ, αποκόβω :      κόπτω 
χτυπώ, κάνω να πλανάται, περιπλανιέµαι :      πλάζω 
χτυπώ, πληγώνω :      ο[υτάζω, ο[υτάω 
χτυπώ, πληγώνω :      τύπτω 
χτυπώ, πληγώνω :      θείνω 
χτυπώ, πλήττω :      [αράσσω 
χτυπώ δυνατά, κινώ, αρπάζω :      [ελάω ([ελαύνω) 
χτυπώ τραντάζοντας, εκτινάσσω, κακοµεταχειρίζοµαι :      στυφελίζω 
χύνω, ρίχνω, σκορπίζω :      χέω 
χύνω, στάζω :      ε{ ιβω 
χύνω, στάζω :      λείβω 
χύνω, στέλνω, ρίχνω :      \ ιηµι 
χώµα, πάτωµα, έδαφος :      ο@υδας τό 
χώνω, µπήγω, παγώνω, µουδιάζω :      πήγνυµι 
χώρα, γη :      α@ ια ]η 
χώρα, γη, έδαφος :      γα~ ια, γ~η ]η 
χώρα, πλήθος, κοινότητα :      δ~ηµος ]ο 
χωράφι :      [αγρός ]ο 
χωράω, περιλαµβάνω, κρατώ µέσα :      χανδάνω 
χωρίζω, σχίζω, κατασχίζω, φονεύω :      δαΐζω 
χωρίς :      {ατερ (ακλ.) 
χωρίς, µακριά :      {ανευθε(ν) (ακλ.) 
χωρίς, µακριά, χωριστά :      [απάνευθε (ακλ.) 
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χωρίς, χωριστά, µακριά, παράµερα :      νόσφι(ν) (ακλ.) 
χωριστά :      χωρίς (ακλ.) 
χωριστά, απ’ τη µια και την άλλη, τριγύρω :      [αµφίς (ακλ.) 
χωριστά, µακρά, κατά µέρος :      [απονόσφι(ν) (ακλ.) 
χωριστά, µακριά, χωρίς :      [απάνευθε (ακλ.) 
χωριστά, µακριά, χωρίς, παράµερα :      νόσφι(ν) (ακλ.) 
χώρος, έκταση :      χω~ ρος ]ο 

ψάλλω, τραγουδώ :      [αείδω 
ψάρι :      [ ιχθύς ]ο 
ψέγω, φιλονικώ, καυγαδίζω, επιπλήττω :      νεικείω 
ψέµα :      φε~υδος τό 
ψηλά, προς τα πάνω :      ]υψόσε (ακλ.) 
ψηλός, µακρύς, βαθύς :      µακρός 
ψηλός, µεγάλος, ευρύς, δυνατός, υπερβολικός :      µέγας 
ψηλοτάβανος :      ]υψερεφής 
ψήνω :      [οπτάω 
ψόγος, όνειδος, ντροπή :      {ονειδος τό 
ψυχή, καρδιά, γνώµη, νους, θάρρος :      θυµός ]ο 
ψυχή, πνοή :      ψυχή ]η 
ψωµί, σιτάρι, τροφή :      σ~ ιτος ]ο 

ω, αχ :      @α (ακλ.) 
ω! :      ω{  (ακλ.) 
ω (Θεέ µου) :      ω@  (…θεοί) (ακλ.) 
ωθώ, καταθορυβώ, ταράζω, εφορµώ :      κλονέω 
ωθώ, οδηγώ, περιορίζω, ρίχνω µε δύναµη :      [ελαύνω 
ωθώ, τρυπάω :      νύσσω 
ώµος :      ω@ µος ]ο 
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ωµός, άγουρος, πρόωρος :      ω[ µός 
ώρα, εποχή, καιρός :      ω\ ρη ]η 
ωραία, καλά, όπως πρέπει :      καλόν, καλά (ακλ.) 
ωραίος, καλός, ορθός :      καλός 
ωραίος, λαµπρός :      σιγαλόεις 
ωραιότατος :      περικαλλής 
ωραιότητα, κάλλος :      κάλλος τό 
ως, όπως, σαν :      [ηΰτε (ακλ.) 
ως, όπως, σαν, ώστε :      ω\ ς τε (ακλ.) 
ώσπου, εφόσον, για να, ενώ :      {οφρα (ακλ.) 
ώσπου, στο µεταξύ :      τόφρα (ακλ.) 
ώσπου να, ενόσω, για να :      \εως, ε \ ιως, ε# ιος (ακλ.) 
ώστε, όπως, ως, σαν :      ω\ ς τε (ακλ.) 
ωφελιµότερος, συµφερότερος :      κερδίων 
ωφελώ, βοηθώ, αποµακρύνω :      χραισµέω 
ωφελώ, ευφραίνω :      [ονίνηµι 
ωχ, αλίµονο, δυστυχία µου :      ω{  µοι (ακλ.) 
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{αρνυµαι 102 
{αρουρα 26, 57 
]αρπάζω 16 
{αρσην 16 

[αρτύνω 46, 115, 118 
[αρχή 3, 16, 19 
[αρχός 16 
{αρχω 17, 101 
[ασάµινθος 71 
{ασβεστος 17, 18 
[ασκέω 62 
[ασπαίρω 110 
[ασπάσιος 1, 47, 48, 94 
[ασπερχές 2, 43, 117 
{ασπετος 7, 9, 19, 125 
[ασπίς 17 
[ασπιστής 17 
@ασσον 97 
[αστερόεις 99 
[αστεροπή 17, 69 
[αστήρ 17 
{αστυ 4, 98 
[ατάλαντος 55, 84 
[ατάρ 6, 70, 84, 121 
[ατασθαλίη 5, 19 
[ατάσθαλος 4, 5, 124 
[ατειρής 3, 19, 111 
{ατερ 73, 134 
{ατη 10, 91, 91, 120 
[ατιµάζω 94, 102 
[ατιµάω 94, 102 

[ατιτάλλω 9, 94, 122 
[ατρεκέως 4, 5, 36 
[ατρύγετος 2, 3, 3, 45 
[ατύζοµαι 104, 118, 123 
α@υ 70, 84, 89 
α[υγή 5, 69 
α[υδάω 12, 15, 69, 78, 

131 
α[υδή 27, 131 
α@υθι 35, 36 
α[υλή 18 
α{υριον 18, 120 
α[υτάρ 6, 6, 29, 84 
α@υτε 6, 84, 89 
[αϋτή 5, 67 
α\υτη 18 
α[υτίκα 6 
α@υτις 96, 112 
[αϋτµή 87, 97 
α[υτόθι 35, 36, 44 
α[υτός 18, 54 
α[υτο~υ 35, 36 
α{υτως 46, 63, 73, 84 
α[υχήν 121 
α{υω 7, 24, 50, 67 
{αφαρ 7, 21, 46 
[αφνειός 97 



 
143 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ________________________________________________  

[αφραδίη 10, 19 
{αφρων 19, 19 
[αφύσσω 11, 116 
[αφύω 11, 116 
[αχεύω 52, 71 
[αχλύς 84, 109 
{αχνυµαι 1, 52 
{αχος 20, 52, 83 
{αψ 96 
{αω 133 
 
βάζω 78, 128 
βαθύς 20 
βαίνω 15, 76, 95 
βάλλω 20, 87, 105 
βαρύς 20 
βασίλεια 21 
βασιλεύς 20 
βασιλεύω 21, 68 
βέλος 21, 22 
βένθος 20 
β ~ησσα 64, 132 
βιάω 22, 95 
βίη 21 
βιός 120 
βίοτος 22, 93, 118 
βλάπτω 22, 38, 90 

βλέφαρον 22 
βοάω 11, 131 
βόειος 22 
βοή 22, 67 
βορέης 23 
βόσκω 23, 122 
βουκόλος 1 
βουλεύω 108, 114, 116, 

117 
βουλή 15, 23, 27, 115 
βουληφόρος 23, 27 
βούλοµαι 43, 52 
βο~υς 1, 22 
βοω~ πις 75 
βράχω 10, 24, 79, 122 
βρίθω 24, 125 
βροντή 24 
βροτολοιγός 10 
βροτός 52 
βρω~ σις 126 
βωµός 20, 24 
 
γα~ ια 26, 35, 134 
γαιήοχος 100 
γάλα 24 
γαµβρός 24, 66 
γαµέω 89, 89 

γάµος 24, 114 
γάρ 21, 32, 72, 86 
γαστήρ 64, 112 
γε 73, 121 
γέγωνα 4, 131 
γείνοµαι 25, 25 
γελάω 24 
γελόω 24 
γενεή 25, 25 
γένος 25, 25, 36, 60 
γεραιός 25 
γέρας 23, 119 
γέρων 25 
γ~η 26, 35, 134 
γηθέω 131 
γ~ηρας 25 
γίγνοµαι 25, 26 
γιγνώσκω 8, 11, 22, 27 
γλαυκω~ πις 74 
γλαφυρός 69 
γλυκερός 27, 48 
γλυκύς 27, 48 
γλω~ σσα 27 
γναµπτός 47, 58 
γνάµπτω 58, 71 
γνωτός 2, 27, 113 
γοάω 53 
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γόνος 13, 27, 60 
γόνυ 27 
γόος 53, 65 
γουνάζοµαι 54 
γουνοόµαι 54 
γουνός 71, 126 
γρα ~υς 28 
γρη ~υς 28 
γυ~ ια 75 
γυµνός 12, 28 
γυνή 28 
 
δαιδάλεος 40, 58 
δαϊζω 61 
δαΐζω 117, 129, 134 
δαιµόνιος 28, 51 
δαίµων 52 
δαίνυµι 59, 78, 123 
δαίς 25, 76, 126 
δαΐς 28, 29 
δαΐφρων 115, 128 
δαίω 7, 57, 65 
δάκρυ 28 
δακρυόεις 28, 28 
δακρύω 28 
δαµάζω 29, 60, 81, 125 
δαµάω 29, 60, 81, 125 

δάµνηµι 29 
δάπεδον 20, 35, 61 
δατέοµαι 31, 78, 78 
δάω 27, 31, 45, 72 
δέ 6, 56, 84 
δείδω 106, 129 
δειλός 2, 29, 57 
δεινός 123, 123, 129, 129 
δειπνέω 25 
δε~ ιπνον 25 
δειρή 68 
δέκα 29 
δέκατος 29 
δέµας 8, 117 
δέµνιον 64, 67 
δέµω 83, 134 
δένδρεον 29 
δεξιός 30 
δεξιτερός 30 
δέος 123, 129 
δέπας 100 
δέρκοµαι 22, 64 
δέρµα 30 
δέρω 24 
δεσµός 30, 59, 108 
δέσποινα 83 
δεύκνυµι 29 

δε~υρο 38, 38, 102 
δεύτερον 30, 89 
δεύτερος 30 
δεύω 23, 23, 79, 79, 112, 

124, 126 
δέχοµαι 13, 30, 125 
δέω 29, 30, 38 
δή 17, 21, 73, 118, 124 
δηθά 99 
δήϊος 48, 83 
δηϊοτής 74, 114, 116 
δηϊόω 60, 109, 116 
δηλέοµαι 22, 61, 129 
δηµός 5, 70 
δ~ηµος 64, 97, 134 
δήν 99 
δ?ηόω 60, 109, 116 
δηρόν 99 
διά 76 
διάκτορος 1 
διαµπερές 31, 93 
διδάσκω 31 
δίδωµι 32, 103 
δίεµαι 122, 127 
δίζηµαι 8, 42 
διίφιλος 1 
δίκαιος 32 
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δίκη 32, 32, 36, 116 
δινεύω 94, 113 
δινέω 94, 113 
δινήεις 32, 99 
διογενής 60 
δ~ ιος 41, 51, 55, 68 
διοτρεφής 52 
δίφρος 16, 56, 108 
δίχα 60, 106 
δίχθα 60, 106 
διώκω 60, 122 
δµωή 125 
δµώς 33 
δοάσσατο 127 
δοιοί 33, 34 
δοιώ 33, 34 
δοκέω 81, 96, 127 
δοκός 33 
δολιχός 73 
δολιχόσκιος 73 
δόλος 33, 33, 88 
δόµος 62, 110 
δόρπον 29 
δόρυ 29, 65, 83 
δουπέω 94 
δο~υπος 24, 24 
δουρικλειτός 127 

δουρικλυτός 127 
δρόµος 33, 122 
δρ~υς 33 
δύναµαι 79 
δύναµις 33 
δύνω 23, 24, 36, 129 
δύο 34 
δυοκαίδεκα 34 
δυσµενής 34, 48 
δύσµορος 34, 57 
δύστηνος 34 
δύω 23, 24, 34, 36, 129 
δω~  83 
δώδεκα 34 
δω~ µα 35, 110 
δω~ ρον 35 
 
[εάω 19, 44 
[εγγυαλίζω 35 
[εγγύθεν 13, 65 
[εγγύθι 65 
[εγγύς 65 
[εγείρω 19, 82, 83 
[εγκέφαλος 35 
[εγχείη 33 
{εγχος 4, 33 
[εγώ(ν) 35 

[εδητύς 126 
\εδος 35, 56 
\εδρη 35, 56 
{εδω 123 
[εδωδή 123, 126 
[εείκοσι 36 
[εέλδοµαι 43, 98 
[εέλδωρ 42 
[εέργω 14, 15, 31, 35 
\εζοµαι 56 
[εθέλω 52 
\εθεν 18, 19 
{εθνος 116 
{εθω 116 
ε[ ι 7, 106, 106 
ε{ ιβω 111, 134 
ε@ ιδαρ 126 
ε{ ιδοµαι 127 
ε@ ιδος 79, 88 
ε{ ιδω 22, 72 
ε{ ιδωλον 84 
ε{ ικελος 84 
ε{ ικοσι 36 
ε{ ικω 15, 126, 132 
ε[ ιλίπους 116 
ε[ ιλύω 93, 123 
ε{ ιλω 67, 93, 116 
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ε# ιµα 39 
ε[ ιµί 36 
ε@ ιµι 95 
ε[ ιν(ί) 40, 76, 106 
ε\ ινεκα 39, 41 
ε# ιο 18, 19 
ε# ιος 26, 40, 136 
ε@ ιπον 36 
ε{ ιροµαι 49, 106 
ε[ ιρύοµαι 103 
ε{ ιρω 69, 78 
ε# ις 39 
ε[ ις 26, 77, 102 
[εΐση 55, 55, 58, 119 
[εΐσκω 36, 41, 91 
ε{ ισω 76 
ε\ ιως 26, 136 
[εκ 13, 37 
]εκάεργος 39 
]εκάς 72 
\εκαστος 39, 56 
]εκάτερθε(ν) 15 
]εκατόµβη 36, 54 
[εκε~ ινος 37 
[εκηβόλος 39 
\εκηλος 2, 18, 50 
{εκτοθεν 73 

]εκτός 37, 41, 72 
{εκτοσθε(ν) 12 
]εκών 37, 37 
[ελαίη 38, 38 
{ελαιον 68 
[ελαύνω 16, 63, 83, 93, 

105, 134, 135 
{ελαφος 38 
[ελάω 16, 63, 134 
{ελδοµαι 43, 98 
[ελεαίρω 71, 114 
[ελεέω 71, 114 
[ελελίζω 107, 113, 121 
[ελέφας 38 
\ελιξ 38, 38 
]ελίσσω 66, 94, 113 
{ελκος 96 
\ελκω 107, 121 
{ελπω 38, 81, 102 
[εµός 32 
[εµπάζοµαι 32, 81, 130 
{εµπεδος 31, 111, 111 
{εµπης 40, 84, 90, 107, 

119 
\εν 39 
[εν 40, 76, 106 
[εναίρω 128, 129 

[εναίσιµος 32, 47, 75, 101 
[εναλίγκιος 84 
[εναντίβιον 39, 48 
[εναντίον 39, 61 
[εναντίος 11, 11 
{εναρα 69, 85 
[εναρίζω 110, 129 
[ενδόθι 40, 76 
{ενδον 76 
[ενδυκέως 43, 101 
\ενεκα 39, 41 
\ενεκεν 39, 41 
[ενέπω 19, 69, 78 
{ενερθε(ν) 13, 62 
{ενθα 35, 36, 86, 121 
[ενθάδε 35 
{ενθεν 13, 13, 14, 19, 42 
[ενί 40, 76, 106 
[ενιαυτός 46, 133 
[ενίπτω 44, 44 
[εννέα 39 
[εννέπω 19, 69, 78 
[ενν~ηµαρ 39 
[εννοσίγαιος 25 
\εννυµι 81, 93, 130 
[ενοσίχθων 25 
{εντεα 85, 108 
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[εντός 40, 76 
{εντοσθε(ν) 14, 76 
[εντρέποµαι 58, 113 
[εντύνω 17, 46 
[εξ 13, 37 
\εξ 41 
[εξαπατάω 41 
[εξαπίνης 82 
[εξα ~υτις 89 
[εξείης 112 
 [εξεναρίζω 110, 129 
]εξ ~ης 112 
{εξοχα 41 
{εξοχον 41 
{εξοχος 40, 41 
\εο 18, 19 
{εοικα 78 
]εός 32 
{επαλξις 42, 101 
[επαυρίσκω 14, 25, 44 
[επεί 15, 19, 42 
[επείγω 42, 60, 95, 110 
{επειτα 42, 126 
[επήν 19, 87 
[επί 26, 65, 90, 102, 106 
[επιείκελος 84 
[επιεικής 60, 101 

[επίκουρος 23, 114 
[επίσταµαι 27 
[επισταµένως 42, 77 
[επιστέφοµαι 25 
[επιχθόνιος 26, 42 
]εποµαι 4, 60, 90 
{επος 27, 32, 70, 70 
[εποτρύνω 31, 39 
]επτά 44 
\επω 12, 18, 94 
[ερατεινός 11, 47, 119 
{εργον 45, 45 
{εργω 15, 14, 31, 35 
{ερδω 54, 58 
[ερεείνω 105 
[ερείδω 4, 112 
[ερείπω 26, 105, 117 
[ερέσσω 68 
[ερετµόν 66 
[ερέω 105 
[ερητύω 9, 113 
[ερί(γ)δουπος 24, 53 
[εριβω~ λαξ 47 
[ερίβωλος 47 
[εριδαίνω 43, 73, 128, 128 
[ερίζω 30, 73, 128 
[ερίηρος 1, 96 

[ερικυδής 93, 94 
[ Ερινύς 45 
{ερις 7, 30, 128 
{ερκος 94 
{ερος 43, 45 
]ερπύζω 45, 107 
{ε [ρ]ρε 132 
[ε [ρ]ρέτω 132 
{ε [ρ]ρω 20, 132 
[ερυθρός 65 
[ερύκω 13, 38, 67, 113 
[ερύω 107, 121 
{ερχοµαι 13, 45, 95 
[ερωή 30, 87, 129 
[ερωνέω 14, 94, 105 
{ερως 43, 45 
[ες 26, 77, 102 
[εσθής 39, 113 
[εσθίω 123 
[εσθλός 1, 40, 46, 120 
{εσθω 123 
]εσπέριος 34, 45 
[εσσυµένως 6, 22 
[εσχάρη 45 
[εσχατιή 4, 45 
{εσω 76 
]ετα~ ιρος 116, 128 



 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 148 ________________________________________________  

\εταρος 116, 128 
[ετεόν 5, 100 
\ετερος 6, 83 
]ετέρωθεν 12, 15 
]ετέρωσε 103, 103 
[ετήτυµον 5, 100, 111 
{ετι 4 
]ετο~ ιµος 46, 100 
{ετος 46 
ε #υ 18, 19 
ε @υ 57 
[εΰδµητος 58 
ε \υδω 64 
ε [υεργής 57 
[εϋκνήµις 77 
[εϋκτίµενος 57, 58, 58 
ε [υναί 1 
ε [υνάω 61, 96 
ε [υνή 67, 114, 116 
[εύξεστος 57 
[εΰξεστος 112 
[εΰξοος 57, 112 
[εϋπλόκαµος 77 
ε ]υρίσκω 24, 24, 44 
ε [υρυάγυια 47 
ε [υρύοπα 24, 89 
ε [υρύς 96 

ε [υρύχορος 37, 47 
[εύς 1, 25, 57 
[εΰσκοπος 47, 85 
[εΰσσελµος 75 
ε @υτε 40, 56, 87 
[εΰτυκτος 57 
ε [υχετάοµαι 48, 63, 102 
ε {υχοµαι 55, 63, 90 
ε @υχος 33 
ε [υχωλή 1, 29, 63, 118 
[εφετµή 90, 102 
[εχθαίρω 48, 78 
{εχω 10, 21, 49, 67 
\εως 26, 40, 136 
 
ζείδωρος 47, 107 
ζεύγνυµι 40, 49 
ζέφυρος 100 
ζόφος 109, 109 
ζυγόν 49 
ζώννυµι 49, 50 
ζωός 50 
ζωστήρ 49, 50 
ζώω 49 
 
@η 21, 36, 77, 100 
{η 50, 90 

\η 85, 85, 100, 100 
]ηβάω 3, 80 
\ηβη 48, 80 
[ηγάθεος 1, 54 
]ηγεµονεύω 16, 50, 83 
]ηγεµών 17 
]ηγέοµαι 16, 50, 101 
]ηγήτωρ 17 
\ηδε 18 
[ηδέ 56 
{ηδη 7, 95, 124 
]ηδύς 27, 48 
[ηέ 50, 90 
[ηέλιος 50 
[ηεροειδής 84, 109 
[ηϊών 4, 5 
[ηλάκατα 64 
[ηµαθόεις 7 
#ηµαι 56 
@ηµαρ 50 
]ηµε~ ις 38 
[ηµέν 56 
]ηµέτερος 32 
[ηµί 36 
]ηµίονος 50 
\ηµισυς 78 
@ηµος 87, 121 
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{ην 7 
[ηνεµόεις 9, 9 
]ηνία 50 
]ηνίοχος 50 
{ηπειρος 39, 111 
{ηπιος 50, 60, 100 
[ηριγένεια 103 
\ηρως 9, 50 
\ητις 85, 85, 85, 98 
]ητό 19, 85, 100 
@ητορ 59 
[ηΰκοµος 57 
[ηύς 1, 25, 57 
[ηΰτε 86, 106, 136 
[ηχή 22, 53, 88 
[ηω~ θεν 119, 120 
[ηώς 9, 18, 103 
 
θάλαµος 35, 50 
θάλασσα 50 
θαλερός 3, 47 
θαλπωρή 38, 91 
θαµά 115, 116 
θαµβέω 37, 37 
θάνατος 50 
θάπτω 40, 50 
θαρσαλέος 51 

θαρσέω 49 
θάρσος 18, 51, 120 
θαρσύνω 38, 39 
θ~ασσον 95 
θα~υµα 51, 51 
θαυµάζω 14, 51 
θέαινα 51 
θείνω 96, 134 
θε~ ιος 51 
θέλγω 27, 41, 71 
θέµις 36, 52, 81 
θέµιστες 23, 31 
θεοειδής 52 
θεός 51 
θεράπων 4, 125 
θερµός 49, 49 
θεσπέσιος 51, 52, 125 
θέσφατος 52, 52 
θέω 122 
θηέοµαι 51 
θ~ηλυς 52 
θην 21 
θήν 21, 107 
θήρ 2, 52 
θίς 7, 90, 117 
θλάω 110 
θν?ήσκω 92 

θνητός 52 
θοός 28 
θο~υρος 3, 87 
θοω~ ς 7, 28 
θρασύς 51, 91 
θρ~ηνυς 108, 125 
θρίξ 73, 122 
θρόνος 99 
θρώ? σκω 44, 95 
θυγάτηρ 53 
θύελλα 53 
θυµαλγής 5, 71 
θυµός 27, 51, 59, 81, 135 
θύνω 82, 87 
θύραζε 37, 41 
θύρη 99 
θύω 54 
θώρηξ 54 
θωρήσσω 54, 85 
 
[ ιαίνω 48, 52, 73 
[ ιάλλω 105 
[ ιαύω 8, 31, 64 
[ ιαχή 67 
[ ιάχω 131 
[ ιδέ 56 
[ ιδών 22 
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] ιδώς 54 
\ ιεµαι 43, 43, 69, 110 
] ιερεύω 54, 117 
] ιερόν 53, 103 
] ιερός 3, 51, 54, 100 
\ ιζω 56, 56 
{ ιη 39 
\ ιηµι 105, 111, 134 
[ ιθύνω 54, 62 
[ ιθύς 32, 62 
[ ιθύω 43, 62, 87 
] ικάνω 45, 130 
{ ικελος 84 
] ικέτης 54 
] ικνέοµαι 19, 45, 130 
{ ικρια 61 
\ ικω 45, 127 
] ιµάς 54, 71 
] ιµείρω 43, 98 
] ιµερόεις 42, 52, 98 
\ ιµερος 43, 45, 98 
\ ινα 26, 36, 86 
{ ιον 39 
[ ιός 21 
{ ιος 39 
[ ιότης 15, 40, 52 
[ ιοχέαιρα 120 

] ιππεύς 16, 16 
] ιππιλάτα 54, 54 
] ιππόβοτος 54 
] ιππόδαµος 29 
\ ιππος 6 
] ιππότα 16, 16, 54 
\ ιππω 49 
] ιρεύω 54, 117 
] ιρόν 53, 103 
] ιρός 3, 10, 51, 54 
{ ις 33, 79 
@ ισα 41,  106 
[ ισόθεος 55, 84 
@ ισον 41,  106 
@ ισος 55, 84 
\ ιστηµι 107, 111, 111, 

112 
] ιστίον 55, 89 
] ιστός 15, 61, 112 
{ ισχω 9, 38, 67 
{ ιφθιµος 25, 55 
@ ιφι 22, 34, 75 
{ ιφιος 55, 92 
[ ιχθυόεις 24 
[ ιχθύς 135 
 
κάδ 62, 102, 106 

καθαίρω 40, 55 
καθαρός 10, 55, 120 
καθύπερθε(ν) 14, 90 
καί 21, 56, 100, 112 
καίνυµαι 41, 82, 125 
καίω 56 
κάκ 62, 102, 106 
κακός 18, 29, 57 
κακότης 29, 34, 57 
κακω~ ς 18, 57, 75 
καλά 57, 86, 136 
καλέω 13, 58, 131 
καλλίθριξ 77 
καλλιπάρ ?ηος 77 
κάλλος 57, 136 
καλόν 57, 86, 136 
καλός 58, 86, 136 
καλύπτω 108 
κάµατος 66, 66 
κάµνω 14, 61, 66, 66, 79 
καµπύλος 58 
κάνεον 58 
καπνός 59 
κάπρος 2 
καρδίη 59 
κάρη 63, 66 
κάρηνα 63, 66 
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καρπαλίµοισι 28 
καρπαλίµως 28 
καρπός 59, 59 
καρτερός 9, 55 
κάρτιστος 55, 66 
κάρτος 33, 55 
κασιγνήτη 2 
κασίγνητος 2 
κασσίτερος 57, 60 
κατ `α 32 
κατά 62, 86, 102, 106, 

117 
καταθνητός 53 
κατερυκάνω 9, 38, 38, 

60, 67 
κατερύκω 38, 60 
κε(ν) 10, 21, 55 
κεάζω 116, 117 
κεδάννυµι 31 
κεδνός 40, 43, 102, 106 
κε~ ιθεν 13, 126 
κε~ ιθι 36 
κε~ ιµαι 24, 63 
κε~ ινος 37 
κείρω 64, 66, 110 
κε~ ισε 36, 37 
κείω 64, 96 

κελαινεφής 74, 75, 109 
κελαινός 74 
κέλευθος 33, 99 
κελεύω 43, 49, 90 
κέλοµαι 90, 103 
κεµήλιον 63, 93 
κεράννυµι 8 
κέρας 63 
κεραυνός 63 
κερδίων 114, 136 
κέρδος 63, 99 
κερτοµέω 92, 93 
κεύθω 67 
κεφαλή 63 
κέχρηµαι 43, 49 
κέω 64, 96 
κ~ηδος 71, 92, 115, 130 
κήδω 20, 39, 71, 102, 130 
κήρ 51, 51, 79 
κ~ηρ 59 
κ~ηρυξ 1, 63 
κικλήσκω 43, 102 
κινέω 63, 66 
κιχάνω 24, 115, 130 
κίω 95 
κίων 65, 113 
κλάζω 23, 24, 67 

κλαίω 64 
κλάω 110 
κλέα 62 
κλειτός 39, 40 
κλέος 127 
κληΐς 64 
κλ ~ηρος 64, 69, 76 
κλίνω 64 
κλισίη 56, 58, 108 
κλισµός 99 
κλονέω 48, 60, 118, 135 
κλυτός 39, 82, 93 
κλύω 4 
κνέφας 82, 109 
κνήµη 64 
κνίση 70, 123 
κο~ ιλος 20, 64 
κοιµάω 60, 64, 64 
κοιρανέω 16, 20 
κο~ ιτος 60, 64, 125 
κολλητός 58, 114 
κόλπος 65, 66, 104 
κόµη 65 
κοµίζω 76, 89, 130 
κοµόωντες 73 
κονίη 109, 111 
κόνις 109, 111 
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κόπρος 66 
κόπτω 13, 134 
κορέννυµι 133 
κορυθαίολος 107 
κόρυθος 66 
κόρυς 66, 93 
κορύσσω 32, 85 
κορυφή 63, 66 
κορωνίς 38 
κοσµέω 46, 118 
κόσµος 47, 112, 118 
κοτέω 86 
κούρη 66, 66 
κουρίδιος 81 
κο~υρος 80, 89 
κραδίη 59 
κραιαίνω 37, 68 
κραίνω 37, 68 
κραιπνός 16, 117, 118 
κραταιός 34, 55 
κρατερός 34, 55, 108 
κρατέω 34, 41 
κράτος 33, 55, 81, 105, 

125 
κρέα 67 
κρέας 67 
κρείσσων 55, 125 

κρείων 17, 21 
κρήδεµνον 42, 58, 73 
κρήνη 24, 95 
κρητήρ 66 
κρίνω 30, 37, 82 
κρόταφος 67 
κρύπτω 14, 67 
κτέαρ 67, 93 
κτείνω 129 
κτ~ηµα 54, 68 
κτ~ησις 67, 93 
κτύπος 67, 68 
κυάνεος 68, 74, 109, 109 
κυανόπρω? ρος 75 
κυβερνήτης 68 
κυδάλιµος 39 
κύδιστος 39, 40 
κ~υδος 33, 119 
κυκάω 8, 116 
κυλίνδω 68 
κ~υµα 68 
κυνέη 66, 93 
κυνέω 128 
κύπελλον 97 
κύων 109, 110 
κω~ ας 101 
κωκύω 53 

λ~αας 23, 94 
λαγχάνω 69, 89, 124 
λάζοµαι 88, 95 
λάθρ?η 10, 67, 68 
λα~ ιλαψ 53, 60 
λαιψηρός 28, 46 
λαµβάνω 88, 95 
λάµπω 69 
λανθάνω 69, 76 
λαός 69, 97, 113 
λέβης 62, 69 
λέγω 32, 72, 96, 115 
λείβω 111, 134 
λειµών 69 
λείπω 19, 35 
λέκτρον 67 
λεπτός 2, 69, 82 
λευγαλέος 2, 12 
λευκός 17, 31, 112 
λευκώλενος 75 
λεύσσω 64, 91 
λέχος 67 
λέων 70 
λήγω 60, 92, 119 
ληΐς 69 
λιάζοµαι 14, 25, 91 
λιγύς 22, 85, 85 
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λίην 21, 91, 100 
λίθος 94 
λιλαίοµαι 43 
λιµήν 65, 70 
λίµνη 70 
λιµός 92, 107 
λιπαρός 68, 68, 112 
λίσσοµαι 54, 90 
λ~ ιτα 126 
λοέω 71 
λοιγός 61, 83 
λούω 71 
λόφος 71, 71, 121 
λοχάω 39 
λόχος 39 
λυγρός 2, 34, 42, 71 
λύω 71 
λώβη 102, 124 
 
µαζός 73 
µα~ ια 26, 51 
µαίνοµαι 72, 121, 130 
µαίοµαι 8, 45 
µάκαρ 47, 72 
µακρά 34, 72 
µακρόν 34, 72 
µακρός 20, 73, 135 

µάλα 41, 98 
µαλακός 27, 50, 123 
µάλιστα 40, 91 
µ~αλλον 94 
µάν 5, 21, 41 
µαντεύοµαι 73, 101, 103 
µάρναµαι 70, 74, 98 
µάρπτω 16, 95 
µαστίζω 73 
µάστιξ 73 
µαχέοµαι 70, 74, 98 
µάχη 74, 128 
µάχοµαι 2, 70, 74 
µε 76, 126 
µέγα 99, 124 
µεγάθυµος 75 
µεγάλα 99, 124 
µεγαλήτωρ 74 
µέγαρον 3, 89, 110 
µέγας 34, 47, 75, 125, 

135 
µέγεθος 8 
µέδοµαι 77, 108, 130 
µέδων 17, 68 
µειδάω 132 
µείλινος 14 
µειλίχιος 100, 100 

µείλιχος 100, 100 
µείς 77 
µέλας 74, 109 
µελίη 33, 75 
µελιηδής 27 
µελίφρων 27, 48 
µέλλω 109, 126 
µέλος 75 
µέλω 26, 130 
µέµαα 43, 87, 122 
µέµονα 43, 52 
µέν 21, 100 
µενεαίνω 43, 86 
µενεπτόλεµος 9, 59 
µενοεικής 19, 42 
µενοινάω 30, 75, 117 
µενοινώω 30, 75, 117 
µένος 9, 34, 86, 87 
µένω 76, 93, 125 
µερµηρίζω 108, 114 
µέροψ 53, 127 
µέσ(σ)ος 76 
µεσηγύ 8, 112 
µεσσηγύ(ς) 8, 112 
µετά 8, 76 
µετακιάθω 4, 44, 60 
µεταλλάω 41, 106 
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µετάφρενον 96, 105 
µετόπισθε(ν) 14, 96, 126 
µέτρον 77 
µέτωπον 77 
µη 77 
µή 77 
µηδέ 56, 77 
µήδεα 15, 108, 117 
µήδοµαι 75, 108 
µηκέτι 77 
µ~ηλον 65, 77, 77, 101 
µήν 5, 21, 77, 124 
µ~ηνις 53, 86 
µηνίω 54, 73 
µηρία 27, 76 
µηρός 77 
µήστωρ 27, 44 
µήτε 77 
µήτηρ 77 
µητιάω 30, 75, 116 
µητίετα 115 
µ~ητις 43, 115, 130 
µηχανάω 42, 44, 61, 77 
µία 39 
µίγνυµι 8, 97, 110, 114 
µιµνήσκω 8, 124 
µίµνω 11, 75, 93 

µιν 18, 18, 18, 119, 120, 
120 

µίνυνθα 26, 70 
µίσγω 8, 97, 110, 114 
µισθός 7 
µιστύλλω 65, 119 
µνάοµαι 49 
µν~ηµα 39, 78, 118 
µνηστήρ 78 
µογέω 66, 79 
µοι 5, 34, 136 
µο~ ιρα 76, 76, 78, 124 
µο~ ιραν 32, 86, 117 
µολπή 87, 121 
µόρος 78, 124 
µο~υνος 79 
µο~υσα 79 
µυθέοµαι 32, 69, 78 
µ~υθος 32, 70, 114 
µυρίος 8, 12, 125 
µύροµαι 53, 64 
µυχός 39 
µώνυχες 79 
 
ναί 80 
ναιετάω 30, 62 
ναίω 62 

ναύτης 80 
νέατος 4, 45 
νεβρός 38 
νείατος 4, 45 
νεικείω 44, 63, 128, 135 
νεικέω 44, 128 
νε~ ικος 70, 113, 128 
νεκρός 80 
νέκταρ 80 
νέκυς 104 
νεµεσάω 1, 102 
νέµω 23, 31, 80 
νέοµαι 44, 95 
νέον 79, 101, 103 
νέος 56, 80, 80 
νέρθε(ν) 13, 62 
νευρή 80, 133 
νεύω 80, 81 
νεφέλη 80, 116 
νεφεληγερέτα 80 
νέφος 116 
νηλεής 10, 17 
νηλής 10, 17 
νηµερτής 5, 36 
νηός 80 
νήπιος 10, 77, 80 
νηπύτιος 10, 10, 80 
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ν~ησος 80 
νη ~υς 97 
νήχοµαι 65 
νήχω 65 
νίζω 80, 96 
νικάω 81 
νίκη 80 
νίπτω 80, 96 
νίσσοµαι 44, 95 
νοέω 11, 22, 108 
νόηµα 31, 81 
νόθος 81 
νοµεύς 23 
νοµός 23, 23 
νόος 81, 81, 108, 115 
νοστέω 42, 44 
νόστιµος 28, 42 
νόστος 44 
νόσφι(ν) 72, 91, 135 
νοσφίζοµαι 14, 35 
νότος 81 
νυ(ν) 4, 5, 70 
νύµφη 82 
ν~υν 124 
νύξ 82 
νύσσω 123, 135 
νω~ ι 38 

νωµάω 66, 78, 114 
νω~ τος 96 
 
ξανθός 82 
ξεινήιος 82 
ξείνια 35 
ξεινίζω 128 
ξε~ ινος 82 
ξεστός 69, 92 
ξίφος 82 
ξύλον 83 
 
\ο 85, 100 
[οβελός 110 
{οβριµος 87, 112 
\οδε 18 
]οδός 33, 99, 118 
[οδούς 33 
[οδύνη 52, 71, 99 
[οδύροµαι 53, 79 
{οζος 64, 64 
\οθεν 14 
\οθι 85 
ο{ ιγνυµι 10 
ο@ ιδα 27, 82 
[οϊζυρός 2, 38 
[οϊζύς 20, 34, 52 

ο{ ικαδε 112, 113 
ο[ ικία 62, 131 
ο@ ικος 93, 110 
ο[ ιµώζω 53 
ο@ ινος 66 
ο[ ινοχοεύω 20, 63 
ο[ ινοχοέω 20, 63 
ο@ ινοψ 65, 66 
ο@ ιος 79, 79 
ο# ιος 100, 105, 106 
{οϊς 101 
[οϊστεύω 120 
[οϊστός 21 
ο@ ιτος 78, 124 
ο{ ιχοµαι 95, 127 
[οΐω 81, 96, 109 
ο[ ιωνός 83, 87 
{ολβιος 46, 47 
{ολβος 46, 47, 101 
{ολεθρος 51, 61, 83 
[ολέκω 61 
[ολίγον 69 
[ολίγος 70, 78 
{ολλυµι 61, 129, 132 
[ολοός 42, 61, 83 
[ολοόφρων 33, 57 
[ολοφύροµαι 53, 71 
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\οµαδος 53, 88, 115 
{οµβρος 24, 60 
]οµηγερέες 113 
]οµηλικίη 54, 116 
]οµιλέω 74, 113, 115 
\οµιλος 97, 113 
{οµµα 73 
{οµνυµι 86 
]οµοίϊος 84 
]οµο~ ιος 55, 84 
]οµοκλάω 12, 31, 131 
]οµοκλέω 12, 31, 131 
[οµόργνυµι 109 
]οµο~υ 72, 113 
[οµφαλόεις 76 
[οµφαλός 19 
]οµω~ ς 41, 72, 84 
{ονειαρ 35, 88 
{ονειδος 81, 84, 135 
{ονειρος 85 
[ονίνηµι 48, 136 
{ονοµα 85, 127 
[ονοµάζω 62, 85 
{ονοµαι 75, 94 
[ονοµαίνω 85, 85 
[οξυόεις 80, 85 
[οξύς 31, 80, 85 

]οπ(π)ότε 6, 87, 121 
\οπ(π)ως 26, 56, 86, 87, 

104 
[οπάζω 42, 60, 90, 91 
\οπ?η 86, 86 
{οπιθε(ν) 15, 96, 126 
[οπίσ(σ )ω 103, 126 
{οπισθε(ν) 15, 96, 126 
[οπίσσω 112 
[οπλίζω 46, 85, 91 
{οπλον 16, 45, 85, 117 
\οππ ?η 86, 86 
]οππότερος 85 
[οπτάω 135 
[οπυίω 82, 89 
]οράω 22 
[ορέγω 37, 103 
[ορθός 86 
[ορίνω 9, 63, 118 
\ορκιον 86, 115 
\ορκος 86 
]ορµαίνω 114 
]ορµάω 48, 90 
{ορνις 100 
{ορνυµι 41, 82, 90 
{ορος 23 
[ορούω 37, 48 

[ορυµαγδός 53, 91 
{ορχαµος 17 
[ορχηστύς 133 
\οσ(σ)ον 87 
\οσ(σ)ος 87, 100 
\ος 85, 85, 100, 100 
{οσσε 118 
{οσσοµαι 101, 101, 127 
[οστέον 65 
\οστις 85, 85, 85, 98 
\οτ(τ)ι 33, 87 
\οτε 19, 87 
\οτι 85, 85, 85, 98 
\οτις 85, 85, 85, 98 
[οτρύνω 46, 91, 103 
\οττι 85, 85, 85, 87, 98 
ο#υ 18, 19 
ο{υ 21 
ο[υ 29, 88 
ο@υδας 35, 92, 134 
ο[υδέ 6, 88, 88 
ο{υδει 132 
ο[υδείς 58 
ο[υδός 63 
ο[υκ(ί) 29, 88 
ο[υκέτι 88 
ο[υλόµενος 61 
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ο@υλος 29, 84, 104 
ο@υν 5, 21, 100 
ο\υνεκα 26, 33, 42 
ο{υνοµα 85, 127 
ο[υρανίων 87 
ο[υρανόθεν 15 
ο[υρανός 88 
ο@υρος 10, 44, 86 
ο@υς 19, 68 
ο[υτάζω 96, 134 
ο[υτάω 96, 134 
ο{υτε 88 
ο#υτος 18 
ο\υτω(ς) 46 
ο[υχ(ί) 29, 88 
[οφείλω 88, 134 
[οφέλλω 18, 34, 97 
[οφθαλµός 73 
{οφρα 26, 40, 48, 136 
[οφρύς 130 
{οχ(α) 40 
[οχεύς 71, 99, 116 
[οχέω 125, 126, 127 
[οχθέω 1, 53 
{οχθη 5, 88 
{οχος 16, 70, 88 
{οψ 70, 131 

[οψέ 15, 126 
 
πάγχυ 40, 119 
παιπαλόεις 11, 13, 23 
πάϊς 88 
πα~ ις 88 
πάλαι 89, 99, 101 
παλαιός 25, 89 
παλάµη 89 
παλάσσω 8, 79 
πάλιν 89, 96 
πάµπαν 40, 41 
παµφαίνω 17, 68 
πανηµέριος 83 
παννύχιος 84 
πάντ ?η 89, 102 
παντο~ ιος 89 
πάντοσε 89, 107 
παπταίνω 28, 64 
παρά 65 
παράκοιτις 114 
παρειά 72 
παρέκ 41, 63, 90, 90 
παρέξ 41, 65, 90, 90 
πάρηµαι 90, 91 
παρθένος 66, 91 
πάροιθε(ν) 11, 38, 104 

πάρος 6, 101, 103, 104 
π~ας 56, 56, 84 
πάσχω 88, 126 
πατέοµαι 123 
πατήρ 92 
πάτρη 92 
πατρίς 92 
πατρώϊος 92 
πα ~υρος 70, 78 
παύω 92, 111 
παχύς 92, 95 
πεδάω 7, 30, 38 
πέδιλα 92 
πεδίον 58, 92 
πεζός 92 
πείθω 61, 91, 92 
πε~ ιραρ 4, 45, 93, 117 
πειράω 33 
πειρητίζω 33 
πείρω 31, 31, 31 
πέλαγος 92 
πελάζω 97, 97 
πέλεκυς 123 
πελεµίζω 89, 107, 120, 

122 
πέλω 26, 36, 63, 124 
πελώριος 92, 119 
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πέµπω 111 
πένθος 71 
πένοµαι 18, 46, 130 
πεντήκοντα 92 
πέπλος 58, 92, 126 
πέπων 1, 29, 73 
περ 40, 77, 84, 86, 98, 

121 
περάω 31, 32 
πέρθω 37, 61, 69 
περί 28, 122, 124 
περικαλλής 136 
περικλυτός 39, 82 
περίφρων 115 
πετάννυµι 10, 13, 37 
πετεηνός 94, 104 
πέτοµαι 94 
πέτρη 23, 94 
π~ ?η 59, 59, 100, 104 
πήγνυµι 79, 79, 88, 134 
π~ηµα 22, 88, 114 
πίειρα 46, 47, 92 
πίθος 95 
πικρός 33, 34, 95 
πίµπληµι 25 
πίνω 95 
π~ ιον 46, 47, 92 

πίπτω 94 
πιστός 96 
πιφαύσκω 29, 31, 127 
πίων 46, 47, 92 
πλάζω 59, 93, 134 
πλατύς 15, 96 
πλε~ ιος 24, 97 
πλείων 94 
πλεκτός 96 
πλέος 24, 97 
πλέω 96, 118 
πλέων 94 
πληθύς 97 
πλησίον 65, 97 
πλησίος 24, 65 
πλήσσω 134 
πλο~υτος 19, 97 
πνείω 14, 49, 97, 131 
πνοιή 8, 9, 97 
ποδάρκης 118 
πόδεσσι 28 
ποδήνεµος 118 
ποδώκης 27 
ποθέν 13 
πόθεν 14 
ποθέω 8, 43, 98 
ποθή 38, 43, 98 

ποθί 55, 59, 59 
ποιέω 44, 59, 61 
ποιητός 57 
ποικίλος 42, 63, 112 
ποιµήν 23 
ποινή 11, 13, 120 
πο~ ιος 119 
πολεµίζω 74, 98 
πολεµιστής 98 
πόλεµος 74, 98 
πολιός 17, 111 
πόλις 98 
πολλά 98 
πολλάκι(ς) 98, 116 
πολλόν 98 
πολλός 99 
πολύ 47 
πολυδαίδαλος 16, 40 
πολύµητις 99, 99, 115 
πολυµήχανος 43, 48 
πολύς 99 
πολύτλας 59, 99 
πολύφρων 115, 117 
ποµπή 14, 99 
ποµπός 116 
πονέοµαι 2, 33, 37, 93 
πόνος 2, 29, 33 
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ποντοπόρος 99 
πόποι 5, 34 
πορφύρεος 92 
πόρω 32, 91, 132 
πόσις 96, 114 
ποταµός 100 
ποτέ 59 
ποτί 37, 63, 102 
πότµος 92 
πότνια 30, 68 
ποτόν 100 
που 59 
πο~υ 100 
πουλυβότειρα 47, 122 
πούς 97, 109 
πραπίδες 59, 81, 130 
πρέπω 30, 82 
πρήθω 7, 57, 130 
πρηνής 79, 101 
πρήσσω 31, 100 
πρίν 101, 101, 104 
πρό 79, 101 
προβλώσκω 41, 101, 103 
πρόθυρον 18, 101 
πρόµαχος 74 
πρόµος 74 
προπάροιθε(ν) 79, 104 

πρόπας 83 
πρόσ(σ)ω 102 
πρός 37, 63, 102 
πρόσθε(ν) 79, 103, 104 
πρόσσω 112 
πρόσωπον 103 
πρότερος 25, 79, 104 
προτέρω 93, 95, 95 
προτί 37, 63, 102 
πρόφρων 47, 101, 128 
πρύµνη 103 
πρυµνήσια 89 
πρυµνός 4, 45 
πρω~ τα 19, 104, 104 
πρώτιστος 104 
πρω~ τον 19, 104, 104 
πρω~ τος 104 
πτερόεις 130 
πτερόν 130, 130 
πτόλεµος 74, 98, 114 
πτολίεθρον 98 
πτολίπορθος 99 
πτόλις 98 
πτύσσω 33 
πτώσσω 49, 72, 127 
πτωχός 42, 49 
πύθω 106 

πύκα 43, 104, 111, 117 
πυκάζω 94, 108 
πυκινός 55, 111, 114, 115 
πυκνός 20, 104, 115 
πύλη 104 
πύµατος 45, 119 
πυνθάνοµαι 49, 72, 97, 

106 
π~υρ 7, 131 
πύργος 104, 118, 127 
πυρή 104 
πυρκαϊή 104, 131 
πω 4, 56 
πω~ η 65, 98 
πωλέοµαι 116, 122 
πως 59 
πω~ ς 104 
 
[ρ]  21, 42, 70, 117, 131 
]ρα 21, 42, 70, 117, 131 
]ράβδος 20, 57, 105 
]ραίω 110, 116, 123 
]ράκος 66, 105, 108 
]ρέα 4, 46 
]ρέεθρον 105 
]ρέζω 37, 58, 103 
]ρε~ ια 4, 46 
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]ρέω 105 
]ρηγµίν 5, 68 
]ρήγνυµι 31, 110 
]ρ~ηγος 58, 108, 113, 126 
]ρηΐδιος 47 
]ριγέω 9, 105, 122, 129 
]ρίµφα 28 
]ρινόν 17, 30, 120 
]ρινός 17, 30, 120 
]ρίπτω 105 
]ρίς 80 
]ροδοδάκτυλος 105 
]ροή 105 
]ρόος 105 
]ρύοµαι 9, 103, 113, 117 
]ρώοµαι 49, 63, 110 
 
σάκος 17 
σανίς 54, 106 
σαόω 117 
σάφα 4, 21, 106 
σείω 107, 120 
σέλας 12, 69, 131 
σεύω 60, 87, 105, 110 
σ~ηµα 78, 132 
σηµαίνω 103, 107, 107 
σήµερον 107 

σθένος 34, 105 
σίαλος 53, 133 
σιγαλόεις 69, 136 
σιγ~ ?η 107 
σιδήρειος 107, 108 
σιδήρεος 107, 108 
σίδηρος 107 
σ~ ιτος 107, 123, 135 
σιωπ~ ?η 79, 108 
σκεδάννυµι 30, 109 
σκ~ηπτρον 105, 108 
σκίδναµαι 30, 109 
σκιόεις 108, 109 
σκόπελος 23 
σκοπιή 109 
σκοπός 44, 91, 109 
σκότος 109 
σµερδαλέος 129, 129 
σόος 3, 50, 117 
σός 32 
σπάω 8, 14, 121 
σπένδω 110 
σπέος 110 
σπέρχω 21, 44, 110 
σπεύδω 21, 42, 42, 110 
σπλάγχνα 110 
σπουδή 22, 66, 111 

σταθµός 20, 91, 111 
σταφυλή 111 
στείχω 9, 45, 94, 95 
στέλλω 46, 72, 111 
στεναχίζω 8, 22, 111 
στενάχω 8, 22, 111 
στέρνον 112 
στεροπή 17, 69 
στ~ηθος 112 
στήλη 65, 80 
στιβαρός 55, 111 
στίλβω 28, 112 
στίξ 107, 112 
στιχός 107, 112 
στόµα 10, 112 
στοναχή 22, 111 
στονόεις 27, 53 
στορέννυµι 13, 56, 113 
στρατός 113, 113 
στρέφω 28, 113 
στρωφ~αν 64 
στρωφάω 94, 122 
στυγερός 78, 130 
στυγέω 78, 123, 129, 129 
στυφελίζω 37, 57, 134 
σύ 45 
συβώτης 133 
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συλάω 19, 21, 110 
σύν 72, 74 
σ~υς 59, 133 
σφάζω 117 
σφε~ ις 18 
σφέτερος 32 
σφός 32 
σχεδίη 117 
σχεδόν 65 
σχέτλιος 12, 108, 120 
σω~ ς 3, 50, 117 
 
τάλαντα 49 
τάλαντον 49, 49 
ταλασίφρων 59, 125 
ταµίη 83 
τάµνω 15, 64, 119 
τανύω 119 
τάπης 108 
ταρβέω 123, 129 
τα ~υρος 118 
τάφρος 118 
τάχα 28 
τάχιστα 87, 99 
ταχύπωλος 75 
ταχύς 28 
τε 63, 85, 85, 86, 100, 

100, 100, 106, 136, 
136 

τέθηπα 76, 106 
τείνω 119 
τείρω 20, 60 
τε~ ιχος 88, 118, 130 
τέκνον 88 
τέκος 88 
τέκτων 119 
τελαµών 71, 118 
τελέθω 26, 36 
τελευτάω 37, 93, 100 
τελέω 14, 37 
τέλος 109, 119 
τέµενος 68, 68 
τεός 32 
τέρας 87, 107, 119 
τέρην 12, 123 
τερπυκέραυνος 128 
τέρπω 47, 48, 133 
τεσσαράκοντα 106 
τέσσαρες 119 
τετίηµαι 57, 71 
τε ~υχος 85 
τεύχω 61, 102, 130 
τ~ ?η 35, 36 
τήκω 70 

τ~ηλε 72 
τηλεκλειτός 39, 82 
τηλόθεν 14 
τηλόθι 72, 72, 99 
τηλο~υ 72, 99 
τί; 98 
τι 59 
τίθηµι 20, 52, 58, 102 
τίκτω 25 
τιµάω 120 
τιµή 12, 37, 103, 119 
τινάσσω 31, 107, 120 
τίνω 97 
τίπτε 26, 26 
τίς; 98 
τις 59 
τίσις 13, 120 
τιταίνω 13, 119 
τιτύσκοµαι 7, 49, 103, 

107, 109 
τίω 11, 37, 120 
τλάω 10, 60, 125 
τµήγω 64 
τό 85, 100 
τόδε 18 
τοιγάρ 70, 71 
το~ ιον 46, 120 



 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 162 ________________________________________________  

το~ ιος 119 
τοιόσδε 119 
τοιο~υτος 119 
το~ ιχος 120 
τοκ ~ηες 27 
τολµάω 60, 120, 125 
τόξον 120 
τόσ(σ)ον 120, 121 
τοσόσδε 121 
τόσσος 121 
τότε 121 
το{υνεκα 26, 26 
το~υτο 18 
τόφρα 112, 136 
τράπεζα 121 
τρε~ ις 121 
τρέπω 32, 76, 113 
τρέφω 9, 75, 122 
τρέχω 122 
τρέω 29, 123, 127 
τρηχύς 121 
τρίβω 61, 122 
τρίπος 122 
τρίς 121 
τρίτατος 122 
τρίτος 122 
τροµέω 122, 129 

τρόµος 122, 123, 123 
τροφός 90, 123 
τροχός 123 
τρυφάλεια 93 
τρύχω 8, 20, 61, 128 
τρωπάω 28, 113 
τυγχάνω 94, 124 
τύµβος 117 
τύπτω 96, 134 
τυρός 123 
τυτθόν 70, 107 
τυτθός 70, 78 
τω~  26, 46, 12146 
τω~ ?  26, 46, 12146 
τώ 118 
 
\υβρις 18, 21, 102, 125 
]υγρός 124 
\υδωρ 80 
\υε 35 
υ ] ιός 26 
\υλη 29, 83, 106 
]υλήεις 29, 62 
[υµε~ ις 45 
]υµέτερος 32 
{υµµες 45 
\υπατος 11, 126 

]υπείρ 90, 124, 124 
]υπένερθε(ν) 13, 62 
]υπέρ 90, 124, 124 
]υπερηνορέων 5, 125 
\υπερθε(ν) 14, 90 
]υπέρθυµος 75 
]υπερµενής 89 
]υπερφίαλος 18, 53, 125 
]υπερώιον 90 
\υπνος 125 
]υπό 13, 62 
]υπόδρα 22, 76 
\υπτιος 8 
#υς 28, 133 
]υσµίνη 74, 114 
\υστατα 119 
\υστατον 119 
\υστατος 45, 119 
\υστερον 62 
\υστερος 44, 126 
]υφαίνω 77, 126 
]υφορβός 133 
]υψερεφής 135 
]υψηλός 126 
]υψόσε 103, 135 
\υω 24 
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φάεα 73 
φαεινός 69, 112, 131 
φαείνω 131, 131 
φαίδιµος 47, 68 
φαίνω 91, 127, 131 
φάλαγξ 91, 127 
φάος 131 
φαρέτρη 127 
φάρµακον 30, 127, 128 
φ~αρος 54, 106 
φάσγανον 82 
φέβοµαι 122, 127 
φείδοµαι 71, 110 
φένω 129 
φέρτατος 16, 25, 57 
φέρτερος 11, 58 
φέρω 19, 44, 67, 76, 127 
φεύγω 31, 62, 127 
φε~υδος 135 
φηµί 55, 69, 81, 96 
φθάνω 101, 103 
φθέγγοµαι 21, 78, 131 
φθινύθω 61, 73, 128, 132 
φθίνω 92, 109, 128, 128 
φθίω 92, 109, 128, 128 
φθονέω 16, 38, 128 
φιλέω 1, 47, 128 

φιλοπτόλεµος 98, 128 
φίλος 1 
φιλότης 1, 45 
φλόξ 128 
φοβέω 122, 129 
φόβος 60, 130 
φοιτάω 94, 122 
φόνος 117, 129 
φορέω 77, 127 
φόρµιγξ 129 
φράζω 29, 75, 108 
φρήν 59, 81, 130 
φρονέω 52, 114 
φυή 8, 91 
φυλάσσω 31, 91, 130 
φύλλον 131 
φ~υλον 25, 130 
φύλοπις 74 
φυτεύω 102 
φύω 21, 25, 131 
φωνέω 9, 69, 78 
φωνή 131 
φώς 11, 50 
 
χάζοµαι 15, 126 
χαίρω 131 
χαίτη 73, 132 

χαλεπαίνω 1, 2, 53 
χαλεπός 20, 34, 43 
χάλκειος 132 
χάλκεος 132 
χαλκήρης 44, 132 
χαλκός 132 
χαλκοχίτων 132 
χαµάδις 62, 62, 132, 132 
χαµ~αζε 62, 132 
χαµαί 62, 62, 132, 132 
χανδάνω 67, 93, 134 
χαρίεις 48, 132 
χαρίζοµαι 48, 59, 103, 

132, 132 
χάρις 46, 51, 132 
χάρµη 74, 98 
χε~ ιλος 132 
χειµών 57, 132 
χείρ 133 
χείρων 62, 133 
χερείων 62, 133 
χερµάδιον 94 
χέρσος 82, 111 
χέω 105, 109, 134 
χθών 26, 35 
χιτών 133 
χιών 133 



 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 164 ________________________________________________  

χλα~ ινα 64, 133 
χλωρός 100, 133, 133 
χόλος 53, 86 
χολόω 1, 54, 86, 86 
χορός 133 
χραισµέω 14, 23, 136 
χράοµαι 43, 133 
χρειώ 8, 133 
χρεώ 8, 133 
χρή 8 
χρ~ηµα 93, 100 
χρίω 5 
χρόνος 133 
χρύσειο 134 

χρύσεος 134 
χρυσόθρονος 133 
χρυσός 133 
χρώς 30, 117 
χώοµαι 54, 86 
χωρέω 125 
χωρίς 135 
χω~ ρος 37, 135 
ψάµαθος 7 
ψυχή 97, 135 
 
ω{  5, 5, 34, 34, 135, 136 
ω@  135 
ω# δε 46 

ω[ θέω 111 
ω@ κα 28 
ω[ κύπορος 118 
ω[ κύπους 118 
ω[ κύς 28, 85 
ω[ µός 2, 103, 136 
ω@ µος 135 
ω\ ρη 44, 56, 136 
ω# ς 46 
ω] ς 56, 56, 86, 87, 106, 

106, 106, 107 
ω\ ς 46, 86, 86, 106, 136, 

136 
ω[ τειλή 96, 121

 


